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Σ
την εδραίωση του καθεστώτος της τη-
λεργασίας οδηγεί η εξάπλωση της παν-
δημίας του κορωνοϊού, φέρνοντας νέα 

δεδομένα και υποχρεώσεις μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων. Στο νομοσχέδιο για τα εργα-
σιακά, που θα κατατεθεί στη Βουλή τις προσε-
χείς εβδομάδες από τον υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, το νέο 
καθεστώς εργασίας αναλύεται στο άρθρο 17, 
το οποίο έχει στη διάθεσή της η Realnews και 
περιλαμβάνει δέκα σημεία με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας. 

Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση να τη-
ρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδι-
ωτική ζωή του τηλεργαζομένου, ενώ θα απα-
γορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web 
cam) για τον έλεγχο του υπαλλήλου. 

Μάλιστα, η διάταξη προβλέπει ότι ο εργο-
δότης είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει με 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό τον τηλεργαζόμε-
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νο και να καλύψει το μηνιαίο κόστος χρήσης, 
συντήρησης και αποκατάστασής του, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση η συμφωνία περί 
τηλεργασίας δεν ισχύει. Πηγές του υπουργεί-
ου Εργασίας αναφέρουν ότι η ανάγκη εφαρ-
μογής του νέου τρόπου απασχόλησης με τη-
λεργασία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης και, καθώς αποτελεί μια 
νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, εί-
ναι απαραίτητο να θεσμοθετηθούν κανόνες. 
«Πρέπει να καταστήσουμε ελκυστική την τη-
λεργασία, τόσο για τους εργαζομένους όσο και 
για τις επιχειρήσεις. Είναι προς όφελος όλων», 
επισημαίνουν.

Τι προβλέπει
Το άρθρο 17 για το καθεστώς της τηλεργασί-
ας προβλέπει τα εξής: 

1Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ απο-
στάσεως παροχή της εξαρτημένης εργα-

σίας του εργαζομένου με τη χρήση της τεχνο-
λογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλή-
ρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής 
απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρα-

σχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

2Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργο-
δότη και εργαζομένου κατά την πρόσλη-

ψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαί-
ρεση, σε όλες τις επιχειρήσεις, για λόγους δη-
μόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγεί-
ας του ίδιου του εργαζομένου, ο εργοδότης 
οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργα-
ζομένου, που απασχολεί ήδη στις εγκαταστά-
σεις του, για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνα-
τεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ 
αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει 
να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας, ο 
εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση 
του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυ-
νατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό 
κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφεί-
λει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη. 

3Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη 
της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεού-

ται να γνωστοποιήσει, εγγράφως, με οποιον-
δήποτε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με προώ-
θηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς 
τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασί-
ας και που συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλά-
χιστον τα εξής:
α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζο-
μένου.
β) Το ωράριο εργασίας του εργαζομένου.
γ) Τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση 
του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύ-
νεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την 
τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, 
τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Το συ-
νολικό αυτό πρόσθετο κόστος, το οποίο μπο-
ρεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να 


