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υπερκαλύπτει το πραγµατικό, καλύπτει ο ερ-
γοδότης σε µηνιαία βάση, δεν αποτελεί απο-
δοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 
δεν υπόκειται σε φόρο ή ασφαλιστικές εισφο-
ρές και, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης κατα-
βολής του, εφαρµόζεται το άρθρο 58 του Ν. 
4635/2019 (Α 167). 

Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος προβλέπει πως εί-
ναι µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων 
εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δε-
δουλευµένων αποδοχών από τον εργοδότη 
πέρα από δύο µήνες, ανεξάρτητα από την αι-
τία της καθυστέρησης. Το ίδιο θα ισχύσει και 
για το πρόσθετο κόστος εφαρµογής της τη-
λεργασίας. 
δ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας 
εξοπλισµό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόµε-
νος ή του παρέχει ο εργοδότης, και τις διαδι-
κασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και 
αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισµού 
αυτού, το κόστος των οποίων καλύπτει ο εργο-
δότης. Αν ο εξοπλισµός ανήκει στον εργαζόµε-
νο, στη σύµβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος 
αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για 
την τηλεργασία. Αν ο εργοδότης δεν προµη-
θεύσει τον εξοπλισµό αυτό στον τηλεργαζόµε-
νο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης αυτού και 
σε κάθε περίπτωση το κόστος συντήρησης και 
αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη 
η συµφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία 
παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
ε) Οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση 
του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, 
όπως το διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περί-
πτωση παραβίασής τους.
στ) Την ιεραρχική σύνδεση του τηλεργαζοµέ-
νου µε τους προϊσταµένους του στην επιχεί-
ρηση, τις διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγη-
σης του τηλεργαζοµένου. 
ζ) Τυχόν συµφωνία περί τηλε-ετοιµότητας, τα 
χρονικά όρια αυτής και τις προθεσµίες αντα-
πόκρισης του εργαζοµένου.
η) Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τη-
λεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας ερ-
γατικού ατυχήµατος, που ο τηλεργαζόµενος 
οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί. 
θ) Την προστασία των επαγγελµατικών δεδο-
µένων, καθώς και των προσωπικών δεδοµέ-
νων του τηλεργαζοµένου.
ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστι-
κών εκπροσώπων των εργαζοµένων στην επι-
χείρηση ή εκµετάλλευση.

Οσα από τα παραπάνω στοιχεία δεν αφο-
ρούν προσωπικώς τον εργαζόµενο µπορούν 
να του γνωστοποιηθούν και µέσω κοινοποίη-
σης σχετικής επιχειρησιακής πολιτικής, εφαρ-
µοστέας στο σύνολο των τηλεργαζοµένων της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.

4Η συµφωνία περί τηλεργασίας δεν 
θίγει το καθεστώς απασχόλησης 

και εν γένει τη σύµβαση εργασίας 
του τηλεργαζοµένου ως πλήρους, 
µερικής, εκ περιτροπής ή άλλης 
µορφής απασχόλησης, αλλά µε-
ταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον 
οποίο εκτελείται η εργασία. Η τη-
λεργασία µπορεί να παρέχεται 
κατά πλήρη, µερική ή εκ πε-
ριτροπής απασχόληση, αυ-
τοτελώς ή σε συνδυασµό 
µε απασχόληση στις εγκα-
ταστάσεις του εργοδότη.

5Με την επιφύλαξη 
των διαφοροποιή-

σεων που οφείλονται 
στη φύση της τηλεργα-
σίας, οι τηλεργαζόµενοι 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις µε τους 
συγκρίσιµους εργαζοµέ-
νους εντός των εγκατα-
στάσεων της επιχείρησης 

ή εκµετάλλευσης, ιδίως σχετικώς µε τον όγκο 
εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξι-
ολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρό-
σβαση σε πληροφορίες που αφορούν την επι-
χείρηση, την κατάρτιση και την επαγγελµατι-
κή τους εξέλιξη, τη συµµετοχή σε σωµατεία, 
τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρό-
σκοπτη και εµπιστευτική επικοινωνία τους µε 
τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.

6Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το 
ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδι-

ωτική ζωή του τηλεργαζοµένου. Απαγορεύε-
ται ρητά η χρήση της κάµερας (web cam) για 
τον έλεγχο του τηλεργαζοµένου. Αν τεθεί σε 
λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, αυτό 
πρέπει να σέβεται τη νοµοθεσία περί δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται 
από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης 
και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκό-
µενου σκοπού.

7Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προ-
στασία της υγείας και της επαγγελµατικής 

ασφάλειας του τηλεργαζοµένου, σύµφωνα τις 
ισχύουσες διατάξεις. Ο εργοδότης πληροφορεί 
τον τηλεργαζόµενο για την πολιτική της επιχεί-
ρησης όσον αφορά την υγεία και την ασφά-
λεια στην εργασία, η οποία περιλαµβάνει ιδί-
ως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, 
κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, 
διαλείµµατα και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. 
Ο τηλεργαζόµενος υποχρεούται να εφαρµό-
ζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και 
ασφάλεια στην εργασία. Η παροχή τηλεργασί-
ας από τον τηλεργαζόµενο τεκµαίρει ότι ο τη-
λεργαζόµενος τηρεί όλους τους κανόνες περί 
υγιεινής και ασφάλειας. 

8Ο εργοδότης υπέχει υποχρέωση ενηµέ-
ρωσης και διαβούλευσης µε τους εκπρο-

σώπους των εργαζοµένων για την εισαγωγή 
ή την επέκταση της τηλεργασίας. 

9Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η ανα-
λογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκα-

ταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ.

10Με απόφαση του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων, είναι δυνατό να 
καθορίζονται ο τρόπος υπολο-
γισµού του πρόσθετου κόστους 
µε το οποίο επιβαρύνεται περι-
οδικώς ο τηλεργαζόµενος από 
την τηλεργασία και το οποίο κα-
λύπτει ο εργοδότης, οι ειδικότεροι 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
της τηλεργασίας, η δήλωση του 

ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. ΕΡ-
ΓΑΝΗ, η διαδικασία ελέγχου του 

ΣΕΠΕ και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια. 

ωράριο
Ο εργοδότης έχει 
την υποχρέωση να 
τηρεί το ωράριο 
εργασίας και 
να σέβεται την 
ιδιωτική ζωή του 
τηλεργαζοµένου, 
ενώ θα 
απαγορεύεται 
ρητά η χρήση 
της κάµερας για 
τον έλεγχο του 
υπαλλήλου

παροχές
Τον αναγκαίο 
για την παροχή 
τηλεργασίας 
εξοπλισµό, αν 
δεν τον διαθέτει 
ο τηλεργαζόµενος, 
τον παρέχει 
ο εργοδότης. 
Το κόστος για 
τις διαδικασίες 
τεχνικής 
υποστήριξης, 
συντήρησης και 
αποκατάστασης 
των βλαβών 
του εξοπλισµού 
το καλύπτει 
ο εργοδότης

Ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Γιάννης Βρούτσης 

Η Realnews φέρνει στο φως τις ρυθμίσεις 
για την τηλεργασία, όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 17 του σχετικού νομοσχεδίου 


