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Νέες ρυθμίσεις για την τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα, βάσει ψηφισθείσας
Τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υποχρεωτική εφαρμογή 
του μέτρου της 
τηλεργασίας

Προθεσμία αναγγελίας 
του μέτρου και 
συμπλήρωση ειδικού 
εντύπου

Κυρώσεις λόγω μη 
συμμόρφωσης

Αναπροσαρμογή 
ωραρίου εργασίας

Τοπική και χρονική ισχύς 
του μέτρου

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται (και δεν δύνανται) να εφαρμόσουν το σύστημα 
της εξ αποστάσεως εργασίας, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των 
εργαζομένων που απασχολούν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φύση της 
εργασίας να είναι συμβατή με την τηλεργασία. Σημειώνεται ότι προβλέπονται  
συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ενώ το οριζόμενο ποσοστό δύναται να τροποποιηθεί.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση του μέτρου, να 
προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ 
αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους και να συμπληρώσουν 
ειδικό έντυπο γνωστοποίησης.

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επισύρει πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ, 
έπειτα από σχετικό έλεγχο των Επιθεωρητών Εργασίας.

Για λόγους αποσυμφόρησης και αποφυγής συνωστισμού, η έναρξη και λήξη 
του ωραρίου προσαρμόζεται, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να 
αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός δίωρου σε σχέση με την έναρξη και τη 
λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου εργασίας τους.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, αναστέλλεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να 
καταχωρούν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, στον νομό Αττικής, με 
δυνατότητα χρονικής παράτασης και γεωγραφικής επέκτασης.
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Τα βασικά σημεία της Τροπολογίας έχουν ως εξής:
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Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται 
απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν 
όσον αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.
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