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10 αρχές – πλαίσιο της ΟΤΟΕ για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας  

Τπόκλεκα ηεο Οκνζπνλδίαο πξνο ηνλ Τπνπξγό Εξγαζίαο 

Παξέκβαζε ζηνλ Κνηλσληθό Δηάινγν 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

 

Σε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλάληεζεο κε ηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 
Υπνζέζεσλ θ. Φαηδεδάθε ζηηο 26.2.2021 θαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο 
ζηηο 12.3.2021, ε ΟΤΟΕ απέζηεηιε ζηνλ Υπνπξγό πνιπζέιηδε επηζηνιή, κε ηελ νπνία ηνπ εθζέηεη 
10 αξρέο – πιαίζην γηα ηε ξύζκηζε ηεο Σειεξγαζίαο.  

Η ΟΣΟΕ είλαη ε πξώηε Οκνζπνλδία πνπ, αληαπνθξηλόκελε θαη ζε ζρεηηθή 
πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγνύ θαη ελόςεη ηεο θαηάζεζεο ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ, 
επεμεξγάζηεθε θαη θαηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αξρώλ θαη πξνηάζεσλ ξύζκηζεο 
ηεο Σειεξγαζίαο.  

Σηελ επηζηνιή ηεο, αθνύ αλαθέξζεθε ζηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη 
εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ κε ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παλδεκίαο, ε ΟΤΟΕ επηζεκαίλεη, κεηαμύ άιισλ, όηη: 

 Οη όξνη εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο, σο έθηαθην θαη κνλνκεξώο επηβαιιόκελν 
κέηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ 
απνζπκθόξεζε ησλ ρώξσλ εξγαζίαο θαη ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε εξγαζηώλ πνπ 
κπνξνύλ λα γίλνπλ από απόζηαζε, δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξόθξηκα γηα ηνπο 
θαλόλεο ξύζκηζήο ηεο ηελ επόκελε κέξα. Οη έθηαθηεο ιύζεηο ζηελ θξίζε δελ είλαη 
απαξαίηεηα εμίζνπ ιεηηνπξγηθέο ζε ζπλζήθεο θαλνληθόηεηαο. 

 

 Τθίζηαηαη ήδε ζηε ρώξα καο ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία (ΕΓΣΣΕ 2006-2007, 
κε γεληθή θαη πιήξε θαλνληζηηθή ηζρύ, ε νπνία επηθπξώλεη ηε ζπκθσλία ησλ Επξσπαίσλ 
εηαίξσλ ηνπ 2002 θαη ν λ. 3846/10, άξζξν 5), επνκέλσο νη ππό ζπδήηεζε λέεο ξπζκίζεηο 
δελ μεθηλνύλ από κεδεληθή βάζε.  

Σηε ζπλέρεηα, ε ΟΤΟΕ εθζέηεη αλαιπηηθά ηηο 10 βαζηθέο αξρέο-πιαίζην γηα ηε ξύζκηζε 
ηεο ηειεξγαζίαο, ηα θπξηόηεξα ζεκεία ησλ νπνίσλ είλαη: 

1. Η εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο θαη ε άζθεζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ δελ 

επαθίεληαη ζηελ «αηνκηθή επζύλε», νύηε ζηελ εγγελώο άληζε αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε 
εξγνδόηε-εξγαδόκελνπ. Οη όπνηεο ξπζκίζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ θαη λα αθήλνπλ επαξθή 
ρώξν θαη ξόιν γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηηο ΣΣΕ ζε θιαδηθό, θπξίσο, επίπεδν, 
ώζηε απηέο λα δηακνξθώλνπλ ην θαηάιιειν γηα θάζε θιάδν πιαίζην, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα 
θηλεζνύλ νη αηνκηθέο ζπκθσλίεο εξγνδόηε-εξγαδόκελνπ.   

2. Η ηειεξγαζία λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε εθνύζηα. Εγγύεζε γηα απηό είλαη λα 

ππάξρεη νξηζκέλε δηάξθεηα ηζρύνο αηνκηθώλ ζπκθσληώλ ηειεξγαζίαο θαη αλαλέσζή ηνπο 
κε λέα ζπκθσλία θαηά ηε ιήμε ηνπο, θαζώο θαη ειεύζεξν δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο ηνπ 
ηειεξγαδόκελνπ, αληί ηνπ πεξηνξηζηηθνύ ηξηκήλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζήκεξα, θαζώο θαη 
ζπιινγηθή παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ησλ όξσλ θαη ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ηεο 
ηειεξγαζίαο ζε θάζε θιάδν θαη επηρείξεζε. Πξέπεη κάιηζηα ξεηώο λα πξνβιέπεηαη δηθαίσκα ηνπ 
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εξγαδόκελνπ λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδόηε (δηθαίσκα 
αλάθιεζεο), ρσξίο νπνηαδήπνηε βιαπηηθή κεηαβνιή. Τν δηθαίσκα απηό λα κπνξεί λα αζθεζεί 
νπνηεδήπνηε ν εξγαδόκελνο δηαπηζηώζεη όηη ε επηινγή έγηλε ζε βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 
ηζνξξνπίαο, ηεο εξγαζηαθήο ή κηζζνινγηθήο ηνπ εμέιημεο, ηεο πγείαο ή ηεο αζθάιεηάο ηνπ. Η 
άξλεζε ηνπ εξγαδόκελνπ λα απνδερζεί ηελ ηειεξγαζία δελ απνηειεί από κόλε ηεο αηηία 
γηα ηε δηαθνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, νύηε γηα ηε κεηαβνιή ησλ όξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ 
απαζρόιεζήο ηνπ, όπσο ήδε πξνβιέπεηαη από ην ηζρύνλ πιαίζην. Τέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ, 
ιόγσ θηλδύλνπ δεκόζηαο πγείαο ν εξγαδόκελνο ή ν εξγνδόηεο απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηνπ άιινπ 
κέξνπο γηα ηειεξγαζία,  ε δηάξθεηα απηήο ζα είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, όηαλ δε αξζεί ν σο 
άλσ ιόγνο ν εξγαδόκελνο απηνδίθαηα επαλέξρεηαη  ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

3. Να δηαζθαιίδεηαη όηη, κεηά από ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο, ζα εθαξκόδεηαη 

ζπγθεθξηκέλν, πξνβιέςηκν θαη ειέγμηκν ζρήκα ή ζρήκαηα ηειεξγαζίαο ζηελ θάζε 
επηρείξεζε.  

Τν θάζε ζρήκα ζα αθνξά ζε νξηζκέλεο θαη εμαξρήο θαζνξηζκέλεο εξγάζηκεο 
εκέξεο/εβδνκάδα ή κήλα (Μεξηθή/ελαιιαζζόκελε ηειεξγαζία) θαη όρη ζην ζύλνιν ησλ 
εξγάζηκσλ εκεξώλ, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο απνκόλσζεο θαη απνθνπήο ηνπ 
ηειεξγαδόκελνπ από ηελ εξγαζηαθή θνηλόηεηα θαη ηελ επηρείξεζε, νύηε πξνβιήκαηα ειέγρνπ από 
ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Να ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε γηα εκέξεο θαη ώξεο ζπλάληεζεο ηνπ 
ηειεξγαδόκελνπ κε πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο ή ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 
ζπζθέςεηο θαη εθδειώζεηο, πάληνηε εληόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. Οη εκέξεο ηειεξγαζίαο, ηδαληθά 
όρη πεξηζζόηεξεο από 1-2 ηελ εβδνκάδα, ζα πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη κε 
κεηαθεξόκελεο εάλ ζπκπέζνπλ κε αξγία ή άιιε λόκηκε άδεηα ηνπ εξγαδόκελνπ.  

Η ηειεξγαζία αθνξά ζε εξγαδόκελνπο θαηά πιήξε απαζρόιεζε θαη όρη 
λενπξνζιακβαλόκελνπο, πνπ κπνξεί λα ζηεξεζνύλ αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη νκαιήο 
ελζσκάησζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα, ή λα κεηαηξαπνύλ de facto ζε εξγαδόκελνπο 
δεύηεξεο ηαρύηεηαο. Δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν ζπλδπαζκόο ηειεξγαζίαο κε κεξηθή ή εθ 
πεξηηξνπήο απαζρόιεζε ή κε άιιεο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνύληαη 
θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κπνξεί λα απνβνύλ πνιιαπιά βιαπηηθέο γηα ηνλ εξγαδόκελν 
θαη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή.  

4. Οη ηειεξγαδόκελνη απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη έρνπλ ηηο ίδηεο 

ππνρξεώζεηο κε ηνπο ζπγθξίζηκνπο εξγαδόκελνπο εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
επηρείξεζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο, ρσξίο επηθπιάμεηο θαη πεξηνξηζκνύο. Απηό αθνξά ζηα 
πάζεο θύζεσο κηζζνινγηθά θαη ινηπά ηνπο δηθαηώκαηα, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά. Να κελ ππάξρεη 
πεξηζώξην αιιαγήο ή ακθηζβήηεζεο πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ησλ ηειεξγαδόκελσλ, ι.ρ. 
παξνρώλ ή λόκηκσλ αδεηώλ ή δηεπθνιύλζεσλ γηα γνλείο θαη θξνληηζηέο, πόζν κάιινλ ζέκα 
ακθηζβήηεζεο ηεο θύζεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο.  
 

5. Δηαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή θαη ηήξεζε ηνπ θαλνληθνύ 

(ζπκβαηηθνύ, ελ πξνθεηκέλσ) σξαξίνπ γηα ηνλ ηειεξγαδόκελν, όπσο (πξέπεη λα) ηζρύεη θαη 
γηα θάζε αληίζηνηρν εξγαδόκελν κε θπζηθή παξνπζία, θαζώο θαη Δηθαίσκα Απνζύλδεζεο.  
ην πιαίζην απηό: 

 

 Να εμεηδηθεπηεί λνκνζεηηθά έλα ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ 
εξγαζίαο, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ζηελ ηειεξγαζία, ώζηε λα απνθιείνληαη θαηλόκελα αδήισηεο εξγαζίαο θαη 
ζπζηεκαηηθήο ή πεξηζηαζηαθήο ππέξβαζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ζην πιαίζην θαη ηεο 
ζπκκόξθσζεο κε ην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2003/88/ΕΕ (απόθαζε ΔΕΕ 2019 C-55/18, 
CCOO). 
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 Να ζεζπηζηεί ην δηθαίσκα απνζύλδεζεο, πνπ έρεη ήδε λνκνζεηεζεί ζε αξθεηέο 

Επξσπατθέο ρώξεο. Τν σο άλσ δηθαίσκα εμεηδηθεύεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ηειεξγαδνκέλνπ 
(αιιά θαη θάζε εξγαδόκελνπ),  ηόζν σο πξνο ηα ρξνληθά όξηα εξγαζίαο ηνπ, όζν θαη σο πξνο 
ηελ ππνρξέσζε πξόλνηαο ηνπ εξγνδόηε, δηαζθαιίδνληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ 
πξνβιέςηκν θαη ακηγή ραξαθηήξα ηνπ θαζνξηζηηθνύ γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Η δηάηαμε πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη ώο πξνο ηελ 
αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε. Όηη ν εξγνδόηεο θαη ηα εληεηαικέλα όξγαλά ηνπ δελ 
επηηξέπεηαη λα νρινύλ ηνλ εξγαδόκελν πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ 
σξαξίνπ ηνπ ή θαηά ηηο εκέξεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ ή θαηά ηε ρξήζε ηεο πάζεο 
θύζεσο αδείαο ηνπ, πξέπεη δε λα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα (θξαγέο κελπκάησλ 
θαη ινγηζκηθνύ, νδεγίεο, ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο καδί κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε) 
ώζηε ην δηθαίσκα απηό λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Πξνο ηνύην, λα 
πξνζδηνξηζζνύλ θαη νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ 
εξγαιείσλ πνπ εμππεξεηνύλ εξγαζηαθνύο ζθνπνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ κέζσλ ή 
ινγηζκηθνύ "παξαθνινύζεζεο", πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεξγαζία. 

 
 Σν δηθαίσκα απνζύλδεζεο λα κελ επαθίεηαη ζηελ «αηνκηθή επζύλε» ηνπ εξγαδόκελνπ 

λα ην αζθήζεη ή όρη, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ πξέπεη ν εξγαδόκελνο λα απνθνκίδεη 
νθέιε από ηνλ εξγνδόηε επεηδή δελ ην αζθεί, ή αληίζεηα λα ηηκσξείηαη θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξόπν επεηδή ην αζθεί. 

 
 Τπρόλ ηειεηνηκόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ, όπνπ ιόγσ θαη ηεο θύζεο ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη ε 

παξνρή εξγαζίαο εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο, πξέπεη λα ζπλνδεπζεί κε πξόζζεηεο εγγπήζεηο, 
πνπ δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηαρξεζηηθή επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ηειεξγαζίαο εθηόο θαη 
πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

 

6. Σα πάζεο θύζεσο ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο θαη ε θάιπςε 

εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ζπλερίδνπλ θαη ζηελ ηειεξγαζία λα απνηεινύλ επζύλε ηνπ 
εξγνδόηε, όπσο ήδε πξνβιέπεηαη από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην.  

 

Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη : 

 Τα αλαγθαία κέηξα πξόιεςεο αιιά θαη εθηίκεζεο ςπρνζσκαηηθώλ θηλδύλσλ γηα ηνλ 
ηειεξγαδόκελν πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηειεξγαζίαο. 

 Τε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ νηθία-ρώξν εξγαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ, κεηά από 
έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη ζπλαίλεζή ηνπ, από ηαηξό εξγαζίαο θαη ηερληθό αζθαιείαο, 
ηελ θαηαιιειόηεηα θαη ηελ εξγνλνκηθή δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο από 
απόζηαζε, ηελ πιήξε θάιπςε αηπρεκάησλ θαηά ηελ ηειεξγαζία, εηδηθή κέξηκλα γηα 
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ ηειεξγαδόκελνπ θιπ. 

 

Πξέπεη, κάιηζηα, λα ζεζπηζζεί  επηθαηξνπνηεκέλνο Κώδηθαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο, 
ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε  νη λένη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη ηεο ηειεξγαζίαο. Να θαζνξηζζνύλ 
ξεηώο ηα εηδηθόηεξα κέηξα πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη, ζε ζπλελλόεζε κε ηε ζπιινγηθή 
εθπξνζώπεζε, ν εξγνδόηεο, ν νπνίνο εμαθνινπζεί πάλησο λα βαξύλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε 
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο ηνπ ηειεξγαδόκελνπ, θαζώο θαη 
γηα ηελ αληίζηνηρε αλαγθαία θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπαίδεπζε ηνπ 
εξγαδόκελνπ, εληόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο . 
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7. Οη ηειεξγαδόκελνη λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα πνπ δηαζθαιίδνληαη από 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, κε ηνπο ζπγθξίζηκνπο 
εξγαδόκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απηό αθνξά εηδηθόηεξα ζηνλ όγθν 
εξγαζίαο, ζηα θξηηήξηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο απόδνζεο, ζηα σξάξηα εξγαζίαο, 
ζηα δηθαηώκαηα εθπαίδεπζεο, ππεξεζηαθήο εμέιημεο θαη θαηάξηηζεο θαη βέβαηα, ζηα πάζεο 
θύζεσο κηζζνινγηθά δηθαηώκαηα. Τπρόλ ηδηαηηεξόηεηεο  πνπ ζα δηαπηζησζνύλ ζε επηκέξνπο 
θιάδνπο ή ηνκείο εξγαζίαο πξέπεη λα ξπζκίδνληαη – πξνο όθεινο πάληα ηνπ ηειεξγαδόκελνπ – κε 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

 

 8. Η ηειεξγαζία λα κελ γίλεηαη απνδεθηή σο όρεκα πεξηθνπήο κηζζνινγηθνύ 

θόζηνπο από ηνλ εξγνδόηε, νύηε, πόζν κάιινλ, ώο όρεκα κεηαθύιηζεο ιεηηνπξγηθνύ 
θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηειεξγαδόκελν. Τν θόζηνο απηό πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, ηε 
δέζκεπζε θαη δηάζεζε ηδησηηθνύ ρώξνπ σο ρώξνπ εξγαζίαο, (πξνβιέπεηαη ήδε απνδεκίσζε κε ην 
άξζξν 5 λ. 3846/10), ηνλ εμνπιηζκό, ηε ζπληήξεζε - αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ, 
ηελ θαηάιιειε θαη απηόλνκε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν, ηα αλαιώζηκα θαη γξαθηθή ύιε, όπσο 
παξέρεηαη θαη ζηελ επηρείξεζε, εξγνλνκηθή επίπισζε, ηελ ελέξγεηα (ειεθηξηζκόο, ζέξκαλζε-
ςύμε), θαζώο θαη ηπρόλ έμνδα εηδηθήο πξνζηαζίαο. 

 Η θνξνινγηθή, εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία πξέπεη λα ζεσξήζνπλ ηελ θάιπςε 
απηώλ ησλ δαπαλώλ, θαη’ αλαινγία βεβαίσο ησλ εκεξώλ ηειεξγαζίαο, σο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ηειεξγαδόκελνπ, ώζηε λα κελ θαηαινγίδνληαη 
θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο θαη εηζθνξέο ζηηο απνδεκηώζεηο απηέο.  

 

9. εβαζκόο ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ηειεξγαδόκελνπ – 

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ. Απηή δελ αθνξά κόλν ζηελ απαγόξεπζε ςεθηαθώλ θακεξώλ, αιιά 
θαη εηδηθνύ ινγηζκηθνύ παξαθνινύζεζεο-θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ, εθθξάζεσλ, 
καγλεηνθώλεζεο ή καγλεηνζθόπεζεο ελεξγεηώλ ηνπ εξγαδόκελνπ θαηά ηελ εξγαζία ηνπ 
ζην ζπίηη, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη απνιύησο ειαρηζηνπνηεκέλε θαη απνιύησο 
ζύκθσλε ηόζν κε ηε γεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, όζν θαη κε 
ηπρόλ εηδηθέο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο γηα ην ζέκα.  Γηα ηα ζέκαηα απηά δηακνξθώλεηαη εηδηθό 
πιαίζην δεζκεύζεσλ ηεο επηρείξεζεο κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Αξρήο, ελώ 
πξέπεη λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο ζπιινγηθήο εθπξνζώπεζεο από ηνλ εξγνδόηε 
θαη από ηνλ Υπεύζπλν πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηεο Επηρείξεζεο. Δελ επηηξέπεηαη κεηαθύιηζε 
επζπλώλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ αζθάιεηα επηθνηλσληώλ θαη ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζηνλ 
ηειεξγαδόκελν. Ο ηειεπηαίνο ππέρεη κόλνλ ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνδόηε, εθόζνλ παξάιιεια ηνπ έρνπλ παξαζρεζεί από απηόλ νη θαηάιιειεο θαη αζθαιείο 
δηαθξηηέο ζπλδέζεηο, εμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό.  

 

10. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηειεξγαζία πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ηα ζπιινγηθά 

δηθαηώκαηα, ηελ ηζόηηκε ζπλδηθαιηζηηθή ζπκκεηνρή θαη ελεκέξσζε ηνπ ηειεξγαδόκελνπ, 
ρσξίο θακηά δηάθξηζε.   

Ο εξγνδόηεο νθείιεη λα δηεπθνιύλεη ηελ ςεθηαθή ελεκέξσζε ηνπ εξγαδόκελνπ, κε 
αληίζηνηρε πξόζβαζε ησλ ζπλδηθάησλ ζηα ζηνηρεία ησλ ηειεξγαδόκελσλ θαη -γηα ελεκεξσηηθέο 
αλαθνηλώζεηο ηνπο- ζην Intranet ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη ηελ απξόζθνπηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 
ζπλδηθαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλειεύζεηο. 

 



 
 

 

5 

5 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Σν πθηζηάκελν, ζηε ρώξα καο, ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ Σειεξγαζία πξέπεη λα 

βειηησζεί, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζαθεληζηεί: 

 

- Με θνηλά απνδεθηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κέζα από επξύ θνηλσληθό δηάινγν ηεο 

Πνιηηείαο κε ηνπο θνξείο, ηδίσο ζε θιάδνπο πνπ είλαη ζην επίθεληξν ησλ ηερλνινγηθώλ 

εμειίμεσλ, όπσο ν θιάδνο καο.  

 Με απνηειεζκαηηθνύο κεραληζκνύο θξαηηθήο (ΕΠΕ) αιιά θαη ζπιινγηθήο 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ (Δηκεξή θιαδηθά παξαηεξεηήξηα, δηκεξείο επηηξνπέο 

παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο ζε θάζε θιάδν θαη εξγαζηαθό ρώξν), 

θαζώο θαη κε ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο-πιαίζην, ηδίσο ζε θιαδηθό επίπεδν, γηα ηελ 

αλαγθαία ζπιινγηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Η ΟΣΟΕ έρεη θαη ξόιν θαη ιόγν ζην δεκόζην δηάινγν γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

Σειεξγαζίαο. Θα επαλέιζεη θαη εηδηθόηεξα ζην ζέκα, όηαλ θαηαηεζνύλ ζπγθεθξηκέλεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο από ηελ Κπβέξλεζε.  

 

 

 
Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 
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