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Αυστηρή προθεσµία και πρόστιµα για την υποχρεωτική τηλεργασία
Περιθώριο 24 ωρών στις επιχειρήσεις της Αττικής για υποβολή λίστας στην «Εργάνη»
∆ευτέρα, 21 Σεπτεµβρίου 2020
Νέα δέσµη έκτακτων µέτρων, ειδικά για την Αττική, µε στόχο τον περιορισµό της εξάπλωσης του
κορονοϊού στους χώρους εργασίας της πρωτεύουσας καταθέτει σήµερα µε τη µορφή του
κατεπείγοντος στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Από τις διατάξεις ξεχωρίζει η υποχρεωτική
τηλεργασία για το 40% των εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, που
εκτελούν κατά κανόνα δουλειά γραφείου και µπορούν να τεθούν σε τηλεργασία. Στην ίδια δέσµη
ανήκει η διάταξη για το κυλιόµενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στον ιδιωτικό τοµέα, σε 4
κύµατα και εντός 2ώρου.
Σύµφωνα µε τη νοµοθετική διάταξη που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή, οι επιχειρήσεις της
Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν εκ των προτέρων τους µισθωτούς τους
που θα µπουν υποχρεωτικά σε τηλεργασία, έως τις 4 Οκτωβρίου. Το νέο έκτακτο µέτρο µπαίνει σε
ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της επίµαχης νοµοθετικής ρύθµισης σε Φύλλο Εφηµερίδας
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). ∆εδοµένου ότι η ρύθµιση µπαίνει σήµερα στη Βουλή µε τη µορφή του
κατεπείγοντος και µε στόχο να ψηφιστεί ακόµη και σήµερα, η δηµοσίευσή της σε ΦΕΚ αναµένεται αν
όχι σήµερα, αύριο Τρίτη. Οι εργοδότες όλων των επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής θα
έχουν περιθώριο ένα 24ωρο από τη δηµοσίευση της ρύθµισης σε ΦΕΚ για να προαναγγείλουν στο
πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας τους µισθωτούς που θα θέσουν
υποχρεωτικά σε τηλεργασία έως τις 4 Οκτωβρίου.
Για παράδειγµα, αν η ρύθµιση δηµοσιευτεί αύριο Τρίτη, οι εργοδότες θα έχουν περιθώριο έως και
την Τετάρτη να προδηλώσουν το 40% των εργαζοµένων τους σε υποχρεωτική τηλεργασία. Η
προαναγγελία των εργαζοµένων που θα µπουν υποχρεωτικά σε τηλεργασία θα γίνει µε το Έντυπο
Ειδικού Σκοπού 4.1 «∆ήλωση εξ αποστάσεως εργασία».
Η υποχρέωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως ΚΑ∆, µεγέθους και
λειτουργίας.
Σε ποια βάση υπολογίζεται το 40% των εργαζοµένων
Το ποσοστιαίο όριο 40% της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε µια επιχείρηση υπολογίζεται επί των
µισθωτών των οποίων η εργασία µπορεί να παρασχεθεί από απόσταση. ∆ηλαδή το όριο εφαρµόζεται
ανά επιχείρηση και αφορά το σύνολο των υπαλλήλων που εκτελούν δουλειά γραφείου και µπορούν
να εργαστούν εξ αποστάσεως.
Για παράδειγµα, σε µια βιοτεχνία µε 80 εργάτες και 20 υπαλλήλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται
επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και όχι επί των 100 µισθωτών. Η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει
σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους.
Η ρύθµιση προβλέπει και πρόστιµο για όσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της
προαναγγελίας, το οποίο ανέρχεται στα 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η υποχρεωτική τηλεργασία του 40% των εργαζοµένων, που µπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως,
στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής ισχύει κατ’ αρχήν από τη δηµοσίευση της ρύθµισης σε ΦΕΚ
και µέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ανάλογα µε την πορεία της υγειονοµικής κρίσης, µπορεί µε ΚΥΑ:
- να παρατείνεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα η χρονική ισχύς του µέτρου ή
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- να επεκτείνεται γεωγραφικά το µέτρο σε άλλες Περιφέρειες της χώρας εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο ή
- να αυξηθεί ή να µειωθεί το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας που ορίστηκε στο 40%.
Χωρίς µεταβολή σύµβαση και µισθός
Τη διαβεβαίωση ότι δεν µεταβάλλονται ούτε η σύµβαση εργασίας ούτε ο µισθός για όσους εργαστούν
µε τηλεργασία έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος
τόνισε ότι στο µεγάλο εργασιακό νοµοσχέδιο που έρχεται τον Οκτώβριο θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο
για την εξ αποστάσεως εργασία.
Όπως έχει αποκαλύψει η «Ν», σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, η τηλεργασία θα µπορεί να παρέχεται
κατά πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόµη και σε
συνδυασµό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει
το κόστος του εξοπλισµού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισµός ανήκει στον εργαζόµενο, στη
σύµβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την
τηλεργασία. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται επίσης το µηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον
εξοπλισµό, το οποίο αν δεν καταβάλλει ο εργοδότης βρίσκεται αντιµέτωπος ακόµη και µε ποινικές
κυρώσεις, όπως επίσης και µε την ακύρωση της συµφωνίας περί τηλεργασίας.
Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να τηρεί το ωράριο εργασίας, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται
εγγράφως. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται και τυχόν συµφωνία µε τον εργαζόµενο για τα
χρονικά όρια της τηλε-ετοιµότητας και τις προθεσµίες ανταπόκρισης, ενώ απαγορεύεται ρητά η
χρήση κάµερας για τον έλεγχο του εργαζοµένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα
ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νοµοθεσία περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να
επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του
επιδιωκόµενου σκοπού. Ο εργοδότης οφείλει επίσης να γνωστοποιεί εγγράφως στον εργαζόµενο
οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το
∆ιαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.
Υπενθυµίζεται πως µε πρόσφατη υπουργική απόφαση παρατάθηκε έως το τέλος του έτους (31η
∆εκεµβρίου) η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει µονοµερώς καθεστώς τηλεργασίας στους
µισθωτούς του.
Προσέλευση σε βάρδιες
Σε τέσσερα κύµατα θα προσέρχονται στην εργασία και θα αποχωρούν οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού
τοµέα από σήµερα ∆ευτέρα και έως τις 4 Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Αττικής. Σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας το ωράριο εργασίας των µισθωτών προσαρµόζεται
υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόµενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε
βάρδιες ανά µισή ώρα και εντός 2ώρου.
Για όσο διαρκούν τα έκτακτα µέτρα αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών της Αττικής να
καταχωρούν στο σύστηµα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας. Συνεχίζει, ωστόσο, να υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία
του χρόνου υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγµατοποίησή τους. Σε
κάθε περίπτωση η προσαρµογή του ωραρίου δεν µεταβάλλει το είδος της σύµβασης εργασίας των
εργαζοµένων. Στο ∆ηµόσιο, άλλωστε, θα εφαρµοστεί αντίστοιχο µοντέλο µε τρία κύµατα
προσέλευσης, στις 7:00 π.µ., στις 8:00 π.µ. και στις 9:00 π.µ.
Ορισµός ευπαθών
∆ηµοσιεύτηκε η ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Υγείας, για τον προσδιορισµό των ευπαθών
οµάδων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Με πρόσφατη ΠΝΠ προβλέφθηκε πως οι ευπαθείς οµάδες
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τίθενται σε τηλεργασία µε αίτηµά τους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε εργασία back office χωρίς
επαφή µε κοινό ή σε αναστολή έως 30/9.
Η ΚΥΑ διαχωρίζει τους ευπαθείς σε υψηλού κινδύνου και ενδιάµεσου κινδύνου. Τα άτοµα υψηλού
κινδύνου είναι µεταµοσχευµένοι, διαγνωσµένοι µε νεοπλασίες, µε αιµατολογικές κακοήθειες, µε
βαριά πνευµονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθµού άσθµα, σοβαρού βαθµού χρόνια
αποφρακτική πνευµονοπάθεια - ΧΑΠ, ασθενείς σε µόνιµη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές
παθήσεις), άτοµα µε κληρονοµικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιµία ή
πολυµεταγγιζόµενα, άτοµα που λαµβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών, έγκυες, άτοµα µε HIV
λοίµωξη, άτοµα µε βαριά καρδιοπάθεια, µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Τα άτοµα ενδιάµεσου κινδύνου είναι ηλικιωµένοι άνω των 65, άτοµα µε αρρύθµιστο σακχαρώδη
διαβήτη, µε χρόνια πνευµονοπάθεια, µε βαριές νευρολογικές/ νευροµυϊκές παθήσεις, µε σοβαρή
ηπατική ανεπάρκεια (µη αντιρροπούµενη κίρρωση), µε υψηλό δείκτη µάζας σώµατος, µε ανθεκτική
αρτηριακή υπέρταση παρά τη µέγιστη αγωγή. Όταν ένα άτοµο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός
κριτήρια της κατηγορίας ενδιάµεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόµατα ότι ανήκει στην οµάδα
υψηλού κινδύνου.
Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόµενος ανήκει σε κάποια οµάδα υψηλού ή ενδιαµέσου κινδύνου γίνεται µε
αιτιολογηµένη γνωµάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής
ειδικότητας Υγειονοµικής ∆οµής (δηµόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών
µεθόδων όπως χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

