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ΘΕΜΑ:  Τποσργικές απουάσεις για Σηλεργασία, Τπερεργασία &  Διεσθύνοντες 

                σπαλλήλοσς (Ν. 4808/2021 - Νόκνο Υαηδεδάθε) 
 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, έρνπκε επηιέμεη ηελ έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε θαη όρη ηελ 

απιή πξνώζεζε λνκηθώλ θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε λα είκαζηε νη πξώηνη πνπ 

ζα ζηείινπκε αλαθνίλσζε, ρσξίο θακία νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε.  

Γηα ην ιόγν απηό, όπσο πάληα, πξνβήθακε ζε αλαιπηηθή αμηνιόγεζε θαη εξκελεία ησλ δύν 

λέσλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ κε ην λνκηθό επηηειείν ηνπ πιιόγνπ καο θαη ζαο 

ελεκεξώλνπκε γηα ηα παξαθάησ: 
 

Οη δύν ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζε  εθαξκνγή ηνπ Ν. 4808/2021 (Νόκνο Υαηδεδάθε) αθνξνύλ: 

 

α) ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν  γηα πνηνη εξγαδόκελνη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

δηεπζύλνληνο ππάιιεινπ (ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη  εθαξκνγή ε λνκνζεζία γηα ην σξάξην) 

 

β) ηελ απαιιαγή ησλ εξγνδνηώλ από ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα  δειώλνπλ ζηελ ΔΡΓΑΝΗ  ηελ 

ππεξεξγαζία πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο  

 

γ) ην ειάρηζην θόζηνο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύςεη ν εξγνδόηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ 

απαζρνινύληαη ζε θαζεζηώο ηειεξγαζίαο. 

 

Α. Δπεηδή, ε ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηνπο δηεπζύλνληεο ππάιιεινπο έρεη αξθεηέο αζάθεηεο 

ελώ θαη ζε θάπνηα ζεκεία ηεο  είλαη αληίζεηε θαη κε απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, νη νπνίεο 

εξκελεύνληαο εμαηξεηηθά ζηελά ηελ έλλνηα ηνπ δηεπζύλνληνο ππαιιήινπ,  έρνπλ θξίλεη όηη 

δηεπζύλσλ ππάιιεινο δελ είλαη κεηαμύ άιισλ ν πξντζηάκελνο  , ν δηεπζπληήο ή 

ππνδηεπζπληήο ελόο ηκήκαηνο ή ελόο Καηαζηήκαηνο θαζώο απαηηείηαη όρη απιώο επνπηεία 

ηνπ ηκήκαηνο/θαηαζηήκαηνο ή ζπγθεθξηκέλν ύςνο κηζζνύ αιιά θαη απηνλνκία ζηελ ιήςε 

ζεκαληηθώλ (ζηξαηεγηθώλ) εξγνδνηηθώλ απνθάζεσλ , ζεσξνύκε,  όηη ην Τπνπξγείν πξέπεη 

λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπθξηλήζεηο γηα λα κελ γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ θξηηεξίσλ από 

ηελ πιεπξά ησλ  Σξαπεδώλ θαη νη εξγαδόκελνη πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηεπζύλνληνο 

ππαιιήινπ λα κελ ράλνπλ ηελ ακνηβή ηνπο γηα απαζρόιεζε πέξαλ ηνπ θιαδηθνύ σξαξίνπ. 
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Β)  Η ππνπξγηθή απόθαζε γηα ην ειάρηζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη 

άκεζα ν θάζε εξγνδόηεο θαη ε Σξάπεδα ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη κε 

ηειεξγαζία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο από ηελ εθαξκνγή απηήο νξίδεηαη ζε κεληαία βάζε 

θαηά πεξίπησζε σο εμήο :  

α) σο ειάρηζην κεληαίν θόζηνο ρξήζεο  ηνπ νηθηαθνύ ρώξνπ εξγαζίαο νξίδεηαη ην πνζό ησλ  

    €13.  

β) σο ειάρηζην θόζηνο επηθνηλσληώλ νξίδεηαη ην πνζό ησλ €10. 

γ) σο ειάρηζην θόζηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ νξίδεηαη ην πνζό ησλ €5. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε σο άλσ ππνπξγηθή απόθαζε ζέηεη ηα ειάρηζηα πνζά γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ θόζηνπο ηεο ηειεξγαζίαο , ζεσξνύκε πσο ηα πνζά απηά ππνιείπνληαη ησλ πξαγκαηηθώλ 

αλαγθώλ ησλ ηειεξγαδόκελσλ , θαζώο δπζηπρώο θαίλεηαη όηη δελ ιήθζεθαλ ππόςε όιεο νη 

απαξαίηεηεο παξάκεηξνη (πρ. εμαηξεηηθά απμεκέλα έμνδα θιηκαηηζκνύ, θσηηζκνύ, θ.α) 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

  

Ο θιάδνο βξίζθεηαη ήδε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο Σξάπεδεο από 1.7.2021 θαζώο  ε ΟΣΟΔ 

ήηαλ ε πξώηε Οκνζπνλδία πνπ απέζηεηιε πξόζθιεζε ζηνπο εξγνδόηεο ηνπ Κιάδνπ γηα ηελ 

θαηάξηηζε  Δηδηθήο Κιαδηθήο πιινγηθήο πκθσλίαο – πιαίζην, πνπ ζα ξπζκίδεη  ηηο 

εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο ζηνλ θιάδν, ζπκπιεξώλνληαο θαη εμεηδηθεύνληαο ην ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην: 

Οη   βαζηθνί άμνλεο – πξνηάζεηο ηεο ΟΣΟΔ αθνξνύλ  :  

 ηελ ζύλαςε γξαπηήο ζπκθσλίαο γηα ηελ  ηειεξγαζία 

 ην δηθαίσκα ηνπ εξγαδόκελνπ λα αλαθαιέζεη ηελ απόθαζε ηνπ αλ  δηαπηζηώζεη όηη ε 

ηειεξγαζία ιεηηνπξγεί ζε βάξνο  ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο , ηεο ππεξεζηαθήο  

ηνπ εμέιημεο, ηεο πγείαο  ή ηεο αζθάιεηάο ηνπ  

 ην δηθαίσκα απνζύλδεζεο 

 ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο από ηνπο εξγνδόηεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο θαη πνζά  

 ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ηειεξγαδόκελνπ  

 ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ ηειεξγαζία.  

 

Σε δηαπξαγκάηεπζε γηα θιαδηθή ζύκβαζε θαίλεηαη λα  αγλνεί ν ύιινγνο πνπ ‘όινη 

γλσξίδνπκε’ ν νπνίνο ζπλερίδεη πξνθιεηηθά λα βνκβαξδίδεη ηα κέιε όισλ ησλ ζπιιόγσλ κε 

αλνύζηεο αλαθνηλώζεηο πνπ παξαπιαλνύλ θαη κπεξδεύνπλ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνζπαζεί λα αλαιάβεη πάιη ξόιν ‘εξγνιάβνπ ζσηήξα’ 

δεηώληαο εηεξνρξνληζκέλα κε ηελ αλαθνίλσζή ΝΟ53-24/11/2021, ηελ έλαξμε δηαιόγνπ 

ζηνλ Κιάδν γηα ηελ ηειεξγαζία.  
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πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,  

 

Ο ύιινγνο καο ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ ΟΣΟΔ, ηε κόλε ζεζκηθά αξκόδηα γηα 

δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ, πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ κε ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν ζσξάθηζε ησλ δηθαησκάησλ καο όζνλ αθνξά ηα σο άλσ ζεκαληηθά γηα ηνλ θιάδν 

ζέκαηα. 

Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα ελεκεξσζείηε κε λεόηεξε αλαθνίλσζε. 

 

 

Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο. 

 

 

 

 

 

 
 
ΓΙΑ ΣΟ Γ. 
 

 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
 

                      ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ                                ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 


