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1.  Σεπμαηιζμόρ Απαζσόληζηρ 

       α.  Αποδεκηώζεης/Απώιεηα δηθαηώκαηος γηα   αποδεκηώζεης. 

       β.  Απόισζε τωρίς δηθαίωκα αποδεκίωζες. 

       γ.  Απόισζε κε προεηδοποίεζε / τωρίς προεηδοποίεζε. 

       δ. Τερκαηηζκός εργοδόηεζες από εργοδοηούκελο. 

       ε.  Προεηδοποίεζε από εργοδοηούκελο. 

       δ.  Πιερωκή αληί προεηδοποίεζε. 

       ε.  Δηθαηώκαηα εργοδοηούκελοσ θαηά ηελ περίοδο   
           προεηδοποίεζες. 

       ζ. Πιεολαζκός. 

 

2.  Πποζηαζία Μηηέπων. 

 

3.  Άδειερ / Απγίερ. 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



4.   Ίζη Μεηασείπηζη ανδπών – γςναικών ζηην απαζσόληζη        

     / Τποσπεώζειρ επγοδόηη. 

      α.  Παπενόσληζη / ζεξοςαλική παπενόσληζη. 

      β.  Διακπίζειρ λόγω ηλικίαρ / μεπικήρ απαζσόληζηρ /  

           επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος 

 

5.   Εςθύνη επγοδοηών για αζθάλιζη. 

  

6.   Ενημέπωζη επγοδοηούμενων από επγοδόηη για όποςρ  

      επγαζίαρ. 

  

7.   Διαηήπηζη – διαζθάλιζη δικαιωμάηων επγοδοηούμενος  

      καηά μεηαβίβαζη επισείπηζηρ. 

  

8.  Πλαίζιο ενημέπωζηρ και διαβούλεςζηρ επγοδοηούμενων. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
 Αποδεμιώζεις  
 

 

1.  Γηθαίσκα ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζε απνδεκίσζε αλαθνξηθά κε    

     ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ: 

 

   (i)  Όηαλ εξγνδφηεο ηεξκαηίδεη εξγνδνηνχκελν γηα νπνηνδήπνηε  

         ιφγo εθηφο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (απνιχζεηο     

         ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο), ν νπνίνο έρεη απαζρνιεζεί  

         ζπλερψο γηα 26 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο, ν εξγνδνηνχκελνο έρεη  

         δηθαίσκα ζε απνδεκηψζεηο. 

 

  (ii)  Οη 26 εβδνκάδεο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ κέρξη 104 εβδνκάδεο  

        κε γξαπηή ζπκθσλία εξγνδφηε / εξγνδνηνχκελνπ θαηά ηελ     

        πξφζιεςε.(«δνθηκαζηηθή πεξίνδνο» ρσξίο δηθαίσκα     

        απνδεκίσζεο) 
 

 



 

 

2. Κακία δνθηκαζηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 104   

     εβδνκάδεο. 

 

3.   Η απνδεκίσζε ηελ νπνία δηθαηνχηαη ν εξγνδνηνχκελνο δελ   

      πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα εκεξνκίζζηα 1 έηνπο. 

 

4.   Σε  θακηά πεξίπησζε  ε  απνδεκίσζε  ζα  είλαη  κηθξφηεξε ηνπ  

      πνζνχ  ην  νπνίν  ν  εξγνδνηνχκελνο  ζα  ειάκβαλε  εάλ  είρε  

      θεξπρζεί  απφ  ηνλ εξγνδφηε ηνπ σο πιενλάδσλ θαη δηθαηνχηαλ  

      ηελ πιεξσκή ιφγσ πιενλαζκνχ.   
 



5. Υπνινγηζκφο απνδεκίσζεο σο αθνινχζσο: 

 

(α)   Γηα   ηα   πξψηα   4   έηε   ζπλερνχο   απαζρφιεζεο  =   2   εβδνκάδεο    

       εκεξνκίζζηα γηα θάζε έθαζηε πεξίνδν απαζρφιεζεο  52   εβδνκάδσλ. 

 

(β)   Γηα   ην   5–10  έηνο  ζπλερνχο  απαζρφιεζεο = 2 ½ εβδνκάδεο  

       εκεξνκηζζίσλ γηα θάζε πεξίνδν απαζρφιεζεο 52 εβδνκάδσλ. 

 

(γ) Γηα ην 11 – 15 έηνπο ζπλερνχο απαζρφιεζεο = 3 εβδνκάδεο  

        εκεξνκίζζηα γηα θάζε έθαζηε πεξίνδν απαζρφιεζεο 52 εβδνκάδσλ 

 

(δ)   Γηα ην 16–20 έηνο ζπλερήο απαζρφιεζεο = 3 ½ εβδνκάδεο     εκεξνκίζζηα  

       γηα θάζε πεξίνδν απαζρφιεζεο 52 εβδνκάδσλ. 

 

ε)    Απφ 21 έηε ζπλερήο απαζρφιεζεο θαη κεηά = 4 εβδνκάδεο εκεξνκίζζηα  

      γηα θάζε έθαζηε πεξίνδν απαζρνιήζεσο 52   εβδνκάδσλ. 

 

 

 



6.  Σε     πεξίπησζε     εξγνδνηψλ    κε    πεξηζζφηεξνπο    απφ       

     19   εξγνδνηνχκελνπο  –  θαη   ζε   πεξίπησζε    παξάλνκνπ  

     ηεξκαηηζκνχ,   ην    Γηθαζηήξην   κπνξεί    λα   δηαηάμεη    ηελ   

     επαλαπξφζιεςε    θαη    απνδεκίσζε     (κέρξη   12   κήλεο  

     εκεξνκίζζηα) (αλ ν εξγνδνηνχκελνο ην απαηηήζεη). 

 

7.  Απώλεια δικαιώμαηος για αποδεμίφζε 

 

      (α) Δξγνδνηνχκελνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ιφγσ  

           ηεξκαηηζκνχ ηεο  απαζρφιεζεο ηνπ εάλ πξηλ ηελ  

           εκεξνκελία ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο  απαζρφιεζεο ηνπ  

           ζπκπιήξσζε ηελ ζπληάμηκε ειηθία. 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

8. Απόλσζε τφρίς δικαίφμα ζε αποδεμίφζε 

 
Τεξκαηηζκφο απαζρφιεζεο γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο δελ παξέρεη ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε: 

 

  (α) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο παξαιείπεη λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία  

        ηνπ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν - Ννείηαη φηη πξνζσξηλή  

        αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία ε νπνία νθείιεηαη ζε αζζέλεηα,  

        βιάβε, ηνθεηφ ή λφζν δελ ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη ζε απηή ηε     

        παξάγξαθν.  

 

 (β)  φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο θαηαζηεί πιενλάδσλ. 

 

 (γ) φηαλ ν ηεξκαηηζκφο νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία, πνιεκηθή  

        ελέξγεηα, πνιηηηθή εμέγεξζε, ζενκελία ή θαηαζηξνθή ησλ  

        εγθαηαζηάζεσλ κε ππξθαγηάο ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε   

        εζθεκκέλε ελέξγεηα ή ακέιεηα ηνπ εξγνδφηε. 

 



δ)  φηαλ  ε  απαζρφιεζε   ηεξκαηίδεηαη  θαηά   ηελ  ιήμε  ηεο  
     ζχκβαζεο ηαθηήο πεξηφδνπ,  ή ιφγσ  ηεο ζπκπιήξσζεο  
     ηεο  ειηθίαο  αθππεξέηεζεο   ηνπ εξγνδνηνχκελνπ  βάζεη    
     εζίκνπ,  λφκνπ,    ζπιινγηθήο  ζπκθσλίαο,   ζπκβάζεσο,  
     θαλφλσλ ηεο εξγαζίαο ή άιισο. 
 
ε)  φηαλ  ν  εξγνδνηνχκελνο   επηδεηθλχεη  δηαγσγή  ε  νπνία   
     λα ηνλ θαζηζηά  ππνθείκελν ζε απόισζε τωρίς  
     προεηδοποίεζε - Ννείηαη φηη φηαλ ν εξγνδφηεο δελ  
     αζθεί ην δηθαίσκα ηνπ πξνο απφιπζε εληφο ινγηθνχ   
     ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην γεγνλφο ην νπνίν ηνπ έδηλε  
     ην δηθαίσκα απηφ, ηφηε ζεσξείηαη φηη απηφο εγθαηαιείπεη  
     ην δηθαίσκα ηνπ λα απνιχζεη  ηνλ εξγνδνηνχκελν. 

 



9.   Τα αθφινπζα κπνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, λα απνηειέζνπλ 

ιφγν απφιπζεο   τφρίς προειδοποίεζε,  ιακβαλνκέλσλ  
ππφςηλ φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πεξίπησζεο: 
 

  (i)   δηαγσγή ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ε νπνία θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζρέζε  

εξγνδφηε θαη εξγνδνηνχκελνπ δελ δχλαηαη επιφγσο λα αλακέλεηαη 

φπσο   ζπλερηζηεί. 
 

(ii) δηάπξαμε ζνβαξνχ παξαπηψκαηνο απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν ζηελ 

εθηειέζε ησλ  θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

       (iii) δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν ζηελ  

              εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ρσξίο ηελ ξεηή ή ζησπεξή  

              ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ηνπ. 

 

      (iλ)  απξεπήο δηαγσγή ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο  

              ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

       (λ)  ζνβαξά ή επαλαιακβαλφκελε παξάβαζε ή παξαγλψξηζε θαλφλσλ  

              ηεο εξγαζίαο ή άιισλ θαλφλσλ ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε.  



10. Φσξίο  επεξεαζκφ  ηεο  γεληθφηεηαο   ηνπ   πξνεγνπκέλνπ    ζεκείνπ   

       ηα  αθφινπζα,   κεηαμχ  άιισλ,  δελ   απνηεινχλ βάζηκνπο  ιφγνπο   

       γηα  ηνλ  ηεξκαηηζκφ  ηεο  απαζρφιεζεο: 
 

(α) ε ηδηφηεηα κέινπο Σπληερλίαο ή ε ζπκκεηνρή ζε ζπληερληαθέο   

       δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ή ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ  

       εξγνδφηε, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. 

 

(β)  ε επηδήηεζε αμηψκαηνο σο αληηπξνζψπνπ εξγαηψλ ή παξνχζα ή  

       παξειζνχζα ελέξγεηα  ππφ  ηελ ηδηφηεηα απηή. 

   

(γ)   ε θαιή ηε  πίζηε  ππνβνιή  παξαπφλνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία  

       ελαληίνλ  εξγνδφηε  ζπλεπαγνκέλε ηζρπξηδφκελε παξαβίαζε αζηηθήο  

       θαη πνηληθήο θχζεσο λφκσλ ή θαλνληζκψλ ή ε πξνζθπγή ζε αξκφδηα  

       δηνηθεηηθή αξρή. 

 

(δ)   θπιή, ρξψκα, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζξεζθεία, πνιηηηθέο  

       απφςεηο,  εζληθή πξνέιεπζε ή θνηλσληθή θαηαγσγή. 

 

(ε)   εγθπκνζχλε ή κεηξφηεηα. 

 

(ζη)  ε ιήςε γνληθήο άδεηαο ή άδεηαο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 
 

 



Όηαλ εξγνδνηνχκελνο ηεξκαηίδεη λφκηκα ηελ απαζρφιεζε 

ηνπ ηδίνπ ιφγσ ηεο δηαγσγήο ηνπ εξγνδφηε, ηφηε ν 

ηεξκαηηζκφο απηφο ζεσξείηαη σο ηεξκαηηζκφο ππφ ηνπ 

εξγνδφηε (δηθαίσκα απνδεκίσζεο φπσο πην πάλσ). 

 



(α) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιεζεί ζπλερψο γηα 26 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο ησλ 52 = πεξίνδνο  

        πξνεηδνπνίεζεο 1 εβδνκάδαο   
 

(β) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιεζεί ζπλερψο γηα 52 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο ησλ 104 = πεξίνδνο    

        πξνεηδνπνίεζεο 2  εβδνκάδσλ.  
 

(γ) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιεζεί ζπλερψο γηα 104 ή    

        πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο ησλ 156 = πεξίνδνο  

        πξνεηδνπνίεζεο 4 εβδνκάδσλ.  
 

(δ) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιεζεί ζπλερψο γηα 156 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο ησλ 208 = πεξίνδνο  

       πξνεηδνπνίεζεο 5      εβδνκάδσλ. 



(ε)  φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο γηα 208 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο απφ 259  

       εβδνκάδεο = πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο 6 εβδνκάδσλ. 

  

(ζη) φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο γηα 260 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο αιιά ιηγφηεξεο απφ 311  

        εβδνκάδεο = πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο 7 εβδνκάδσλ. 

 

(δ)  φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο γηα 312 ή  

       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο = πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο 8  

       εβδνκάδσλ.  

 



 13. Ννείηαη  φηη  φηαλ  ε  απαζρφιεζε  ήηαλ  επί  δνθηκαζηηθήο  βάζεο,  

       νπδεκία πξνεηδνπνίεζε  απαηηείηαη   εάλ   θαηά   ηελ   δηάξθεηα   ή   ην    

       ηέινο   ηεο  δνθηκαζηηθήο   πεξηφδνπ     νπνηνλδήπνηε   κέξνο    

       απνθαζίζεη φπσο   ε  απαζρφιεζε  κε ζπλερηζζεί. 
     

 

14.  Η πξνεηδνπνίεζε πνπ δίδεηαη πξέπεη λα είλαη γξαπηή.  

 

15. Η παξνρή πξνεηδνπνίεζεο ζε εξγνδνηνχκελν ν νπνίνο απνπζηάδεη  

       απφ ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία απαγνξεχεηαη γηα  

       πεξίνδν κέρξη 6 κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο απνπζίαο ηνπ.  

 

16. Η πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο εξγνδνηνπκέλνπ ν νπνίνο θαζίζηαηαη  

       αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία επαγγεικαηηθνχ αηπρήκαηνο ην νπνίν  

       επηζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηδνπνίεζεο αλαζηέιιεηαη. (π.ρ  

       αλ δψζεηο πξνεηδνπνίεζε θαη ηξαπκαηηζηεί θαηά ηελ πεξίνδν απηή ηεο  

       πξνεηδνπνίεζεο, ε πεξίνδνο απηή αλαζηέιιεηαη). 
  

 

 



 17.  Προειδοποίεζε από εργοδοηούμενο ζε εργοδόηε 
 
 
Η ειάρηζηε πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα δίδεη ν 
εξγνδνηνχκελνο ζηνλ εξγνδφηε ηνπ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

(α) Όηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο γηα 26 ή    
       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο, αιιά γηα ιηγφηεξεο απφ 52 
       =πεξίνδνο  πξνεηδνπνίεζεο 1 εβδνκάδαο. 

 

(β) Όηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο 52 ή      
       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο, αιιά γηα ιηγφηεξεο απφ 260 =       
       πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο  2 εβδνκάδσλ.  

 

(γ)  Όηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απαζρνιήζεθε ζπλερψο γηα 260 ή   
       πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο = πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο 3  
       εβδνκάδσλ. 
 



18. Πλερφμή ανηί προειδοποίεζες και εγκαηάλειυε  
       ηοσ δικαιώμαηος για προειδοποίεζε 
 

(α)  Δξγνδφηεο    ν   νπνίνο    δίλεη     πξνεηδνπνίεζε    ζηνλ    
   εξγνδνηνχκελν   έρεη ην  δηθαίσκα   λα  απαηηήζεη  απφ     
   ηνλ   εξγνδνηνχκελν   φπσο  απηφο  απνδερζεί    
   πιεξσκή αληί  πξνεηδνπνίεζεο.  (ηα  εκεξνκίζζηα   ηεο    
   πεξηφδνπ   ηεο νπνίαο ζα ιάκβαλε πξνεηδνπνίεζε).  

 

(β) Δξγνδνηνχκελνο ζηνλ νπνίνλ δίλεηαη πξνεηδνπνίεζε   
   απφ ηνλ εξγνδφηε έρεη ην δηθαίσκα, εάλ ιάβεη πξνζθνξά  
   λέαο απαζρφιεζεο απφ άιιν εξγνδφηε θαηά ηελ  
   πεξίνδν ηεο  πξνεηδνπνίεζεο, λα εγθαηαιείςεη ηελ  
   πθηζηάκελε απαζρφιεζε    ηνπ ρσξίο πεξαηηέξσ  
   πξνεηδνπνίεζε, γηα λα αλαιάβεη ηελ λέα απαζρφιεζε –   
   Ννείηαη φηη φηαλ εξγνδνηνχκελνο αζθήζεη απηφ ην  
   δηθαίσκα απηφο απαιιάζζεηαη απφ ην δηθαίσκα ηνπ  
   πξνο πιεξσκή γηα ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ   
   πξνεηδνπνίεζεο. 

 
 
 



19. Γηθαίσκα ηνπ εξγνδνηνχκελνπ γηα απνπζία θαηά ηελ  

       δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο πξνεηδνπνηήζεσο  

 

Δξγνδνηνχκελνο ζηνλ νπνίν δφζεθε πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

σξψλ εξγαζίαο θαη χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ, 

λα απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ρσξίο απψιεηα ησλ απνιαβψλ 

ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 8 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, γηα λα κπνξέζεη λα αλαδεηήζεη λέα απαζρφιεζε, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ησλ σξψλ απνπζίαο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεηδνπνίεζεο κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο. 

 



  

 20.   Δηάρθεηα   θαη   ζσλετές   ηες   απαζτοιήζες 

 

Η δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απαζρνιήζεσο θαη ην εάλ ε απαζρφιεζε  

ππήξμε ζπλερήο ή κε, απνθαζίδνληαη σο αθνινχζσο:  

 
(1)  Η πεξίνδνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη ζε εβδνκάδα. 

 

(2)  Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ινγίδνληαη νη  

       αθφινπζεο εβδνκάδεο: 

 

        (α)  εβδνκάδα θαηά ηελ νπνίαλ ν εξγνδνηνχκελνο εξγάζηεθε γηα 18 ή  

               πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

  



 (β)  εβδνκάδα  θαηά ηελ νπνίαλ ν εξγνδνηνχκελνο ήηαλ: 

 

        (i)    αλίθαλνο πξνο εξγαζία ιφγσ αζζελείαο,  

               ηξαπκαηηζκνχ, ηνθεηνχ ή λφζνπ. 

 

         (ii)   απψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ πξνζσξηλήο  

                δηαθνπήο εξγαζηψλ. 

 

        (iii)    απψλ  απφ  ηελ  εξγαζία ηνπ  απφ  απηέο  ηηο   

                 ζπλζήθεο  ψζηε δπλάκεη δηεπζεηήζεσο ή εζίκνπ ή  

                 λφκνπ ε ζρέζεο εξγνδφηε θαη εξγνδνηνχκελνπ   

                 ζεσξείηαη απφ ην Γηθαζηήξην σο ζπλερηδφκελε. 

 

         (iv)   απψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε γνληθή άδεηα. 

 



 21.  Τν ζπλερέο απαζρφιεζεο 

 
Τν ζπλερέο απαζρφιεζεο δελ δηαθφπηεηαη ιφγσ νπνηνπδήπνηε 

ησλ αθνινχζσλ: 

 

(α)   απνπζία απφ ηελ εξγαζία νθεηιφκελε ζε ππεξεζία  ησλ  

       ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

 

(β)   απνπζία απφ ηελ εξγαζία νθεηινκέλε ζε εξγαηηθή  δηαθνξά 

 

(γ)   αιιαγή εξγνδφηε απφ κηα ζπλδεδεκέλε ζε άιιε  

       ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. 

 

(δ)   απνπζία απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αζζελείαο, βιάβεο, ηνθεηνχ  

       ή λφζνπ 

 

(ε)    απνπζία απφ ηελ εξγαζία ιφγσ πξνζσξηλήο   δηαθνπήο  

       εξγαζηψλ 
  

 



 (δ)  απνπζία απφ ηελ εξγαζία απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ψζηε 

 δπλάκεη δηεπζεηήζεσο ή εζίκνπ ή λφκνπ ε ζρέζε εξγνδφηε 

 θαη εξγνδνηνχκελνπ  ζεσξείηαη απφ ην Γηθαζηήξην σο 

 ζπλερηδφκελε. 

 

(ε)     απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ απαζρφιεζεο ζην 

 εμσηεξηθφ ζε επηρείξεζε ε νπνία αλήθεη εμ  νινθιήξνπ ή  

             θαηά θχξην ιφγν ζηνλ εξγνδφηε. 

 

 (ζ)  απνπζία απφ ηελ εξγαζία κε αδεία κεηά ή ρσξίο 

 απνιαβέο. 

 

 (η)    απνπζία απφ ηελ εξγαζία νθεηινκέλε ζε αλψηεξε  βία, 

 πνιεκηθή ελέξγεηα, πνιηηηθή εμέγεξζε ή ζενκελία. 

 

 (θ)    απνπζία απφ ηελ εξγαζία κε γνληθή άδεηα ή κε άδεηα 

 γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 



22.  Δικαίφμα ηοσ εργοδοηούμενοσ ζε πλερφμή λόγφ  

       πλεοναζμού 

 

 Όηαλ    εξγνδνηνχκελνο      κε     ζπλερή   απαζρφιεζε   επί    

104 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδσλ ηεξκαηίδεηαη ιφγσ πιενλαζκνχ, ν 

εξγνδνηνχκελνο  δηθαηνχηαη πιεξσκή ιφγσ πιενλαζκνχ απφ 

ην Τακείν Πιενλαζκνχ (ππνινγηζκφο σο πην πάλσ γηα 

απνδεκηψζεηο) - Ννείηαη φηη ην εκεξήζην χςνο ηεο πιεξσκήο 

ιφγσ  πιενλαζκνχ δελ δχλαηαη λα είλαη ρακειφηεξν ηνπ χςνπο 

ηνπ επηδφκαηνο κεηξφηεηαο, επηδφκαηνο αζζελείαο, επηδφκαηνο 

αλεξγίαο ή επηδφκαηνο ζσκαηηθήο βιάβεο, ζην νπνίν, αλάινγα 

ηεο πεξίπησζεο, ζα δηθαηνχηαλ ν εξγνδνηνχκελνο. 

 

 

 



Δξγνδνηνχκελνο είλαη πιενλάδσλ φηαλ ε απαζρφιεζε ηνπ 
ηεξκαηηζζεί: 

 

(α) ιφγσ ηνπ φηη ν εξγνδφηεο έπαπζε ή πξνηίζεηαη λα παχζεη λα   
      δηεμάγεη ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ν εξγνδνηνχκελνο  
      εξγαδφηαλ, ή 

 

(β) ιφγσ ηνπ φηη ν εξγνδφηεο έπαπζε ή πξνηίζεηαη λα παχζεη λα  
      δηεμάγεη επηρείξεζε ζην ηφπν φπνπ ν εξγνδνηνχκελνο     
     εξγαδφηαλ (πρ. Κιείζηκν θάπνηνπ παξαξηήκαηνο ή κεηαθνξά  
     ζε λέν ηφπν)-  Ννείηαη φηη ην  Γηθαζηήξην κπνξεί λα  
     απνθαζίζεη φηη αιιαγή ηνπ ηφπνπ απαζρνιήζεσο δελ  
     πξνθαιεί πιενλαζκφ φηαλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ,  
     είλαη ινγηθφ σο πξνο ηνλ εξγνδνηνχκελν ν νπνίνο δηεθδηθεί  
     πιεξσκή ιφγσ πιενλαζκνχ λα αλακέλεηαη φπσο ν  
     εξγνδνηνχκελνο απηφο ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζην λέν  
     ηφπν απαζρφιεζεο, ή 
 
 
 



(γ) ιφγσ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο  αθφινπζνπο ιφγνπο    
        ζρεηηδφκελσλ πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο: 
        
    (i) εθζπγρξνληζκνχ, κεραλνπνηήζεσο ή νπνηαζδήπνηε         
                άιιεο αιιαγήο ζηνπο κεζφδνπο παξαγσγήο ή  
                νξγαλψζεσο ε νπνία ειαηηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ  
                αλαγθαίσλ εξγνδνηνχκελσλ. 
 
      (ii) αιιαγψλ ζηα ηα πξντφληα ή ζηηο κεζφδνπο  
                 παξαγσγήο ζηηο αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο ησλ εξγνδνηνχκελσλ. 
 
      (iii)      θαηαξγήζεσο ηκεκάησλ. 
 
      (iv) δπζθνιηψλ ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζηελ αγνξά    

         ή πηζησηηθψλ δπζθνιηψλ. 
 
     (λ)       έιιεηςεο παξαγγειηψλ ή πξψησλ πιψλ. 

 

     (vi)      έιιεηςεο κέζσλ παξαγσγήο· θαη    

  

      (vii)     πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηεο εξγαζίαο ή ηεο επηρεηξήζεσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δξγνδνηνχκελνο δελ δηθαηνχηαη ζε πιεξσκή ιφγσ  

πιενλαζκνχ, αλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ  

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζπκπιήξσζε ηε  

ζπληάμηκε ειηθία. 

 

 



Δξγνδνηνχκελνο δελ δηθαηνχηαη πιεξσκή ιφγσ πιενλαζκνχ: 

 

(α) εάλ πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ν εξγνδφηεο  

       πξνζθέξεη άιιε θαηάιιειε απαζρφιεζε αλη' απηήο θαη ν  

       εξγνδνηνχκελνο παξαιφγσο αξλείηαη ηελ πξνζθνξά αχηε. 

 

(β) εάλ ζπλέπεηα αιιαγήο εξγνδφηε, θαη ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ηεο  

      ζπκβάζεσο απαζρφιεζεο φηαλ ν λένο εξγνδφηεο    

      αλαλεψλεη ηελ πθηζηακέλε ζχκβαζε απαζρνιήζεσο θαη ν  

      εξγνδνχκελνο δελ απνδέρεηαη ηελ αλαλέσζε – Ννείηαη φηη ην  

      Γηθαζηήξην δχλαηαη λα ρνξεγήζεη πιεξσκή ιφγσ  

      πιενλαζκνχ φηαλ ν εξγνδνηνχκελνο απνδείμεη εχινγε αηηία,  

      ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθή, γηα ηελ κε   

      απνδνρή ηεο πξνζθνξάο αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο   

      απαζρφιεζεο ππφ ηνπ λένπ εξγνδφηε. 

 
 
 
 



(γ)  αλ ν εξγνδφηεο ηνπ είλαη εηαηξεία εγγεγξακκέλε κε βάζε  

       ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν θαη ηνλ κεηαζέηεη ζε  

       θαηάιιειε απαζρφιεζε ζε άιιε εηαηξεία ε νπνία είλαη  

       ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία απαζρνιείηαη –  

       Ννείηαη φηη δχν εηαηξείεο ζεσξνχληαη "ζπλδεδεκέλεο  

       εηαηξείεο" αλ ε κηα είλαη ζπγαηξηθή ηεο άιιεο ή αλ θαη νη  

       δχν εηαηξείεο είλαη ζπγαηξηθέο ηξίηεο εηαηξείαο. 

 

(δ) αλ πξηλ απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο άιινο  

       εξγνδφηεο ν νπνίνο είλαη εηαηξεία ζηελ νπνία ν  

       πξνεγνχκελνο εξγνδφηεο είλαη θχξηνο κέηνρνο ή αζθεί  

       νπζηαζηηθφ έιεγρν πξνζθέξεη ζηνλ εξγνδνηνχκελν  

       θαηάιιειε απαζρφιεζε. 

 

 

 

 



  

Μηζζσηή ε νπνία παξνπζηάδεη πηζηνπνηεηηθφ εγγεγξακκέλνπ    

 ηαηξνχ, φηη αλακέλεη ηνθεηφ ζε εβδνκάδα πνπ θαζνξίδεηαη ζην    

 πηζηνπνηεηηθφ έρεη δηθαίσκα ζε άδεηα κεηξφηεηαο. 

 

Μηζζσηή έρεη δηθαίσκα   ζε   άδεηα   κεηξφηεηαο   ζπλνιηθήο   

δηάξθεηαο 18 εβδνκάδσλ,   απφ   ηηο   νπνίεο   νη   11  ιακβάλνληαη  

ππνρξεσηηθά ζηελ πεξίνδν ε νπνία αξρίδεη 2 εβδνκάδεο πξηλ απφ 

ηελ εβδνκάδα   ηνπ αλακελφκελνπ ηνθεηνχ. 

 
 

 
 



 

 Μηζζσηή έρεη δηθαίσκα ζε άδεηα κεηξφηεηαο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 16 εβδνκάδσλ επζχο ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε 

θξνληίδαο  παηδηνχ, θάησ ησλ 12 εηψλ, γηα ζθνπνχο πηνζεζίαο,  

 εθφζνλ έρεη γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηεο γηα αλάιεςε 
παηδηνχ ζηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ή εθφζνλ έρεη 

ζπληειεζηεί πηνζεζία. Τν δηθαίσκα απηφ παξέρεηαη ζηε κηζζσηή 

λννπκέλνπ φηη ζα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ζηνλ εξγνδφηε ηεο ηελ 

πξφζεζε ηεο λα πηνζεηήζεη παηδί θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

αλαιάβεη ην παηδί, ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδεο πξνεγνπκέλσο. 



26.   Σε πεξίπησζε  πνπ,  ακέζσο  κεηά  ηνλ  ηνθεηφ,  ην       

βξέθνο λνζειεχεηαη- 

       (α) ζε ζεξκνθνηηίδα ιφγσ πξφσξνπ ηνθεηνχ, ή 

       (β)  ιφγσ άιινπ πξνβιήκαηνο πγείαο, ηφηε: 

 

              (i)  παξαρσξείηαη επηπξφζζεηε άδεηα κεηξφηεηαο 1 εβδνκάδαο γηα θάζε  

                 21 εκέξεο πνπ ην βξέθνο ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηεί, λννπκέλνπ φηη, ε  

                 δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ εγγεγξακκέλν ηαηξφ   

                 θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην λνζειεπηηθφ  

                 ίδξπκα, ζην νπνίν λνζειεχηεθε ην βξέθνο. 

 

          (ii)  Ννείηαη φηη, αλ ε λνζειεία κεηά ηελ πάξνδν ησλ πξψησλ 21 εκεξψλ,    

                δηαξθέζεη γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 21 εκεξψλ, ηφηε φπνηε νη  

                εκέξεο λνζειείαο ππεξβαίλνπλ ην 50% ησλ 21 εκεξψλ,   

                 παξαρσξείηαη ε επηπξφζζεηε εβδνκάδα άδεηαο κεηξφηεηαο: 

 

        (iii) Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε επέθηαζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο  

                 παξαρσξείηαη γηα πεξίνδν ζπλερφκελε κε ηελ πεξίνδν ησλ 

                 δεθανθηψ εβδνκάδσλ θαη δελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε πεξίνδν ησλ 6  

                 εβδνκάδσλ. 
 



(α)     Με  ηελ  επηθχιαμε  εμαηξέζεσλ  πην  θάησ,  κηζζσηή,  ε   νπνία   
         ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ εξγνδφηε ηεο φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε  
         εγθπκνζχλεο, πξνζηαηεχεηαη απφ  απφιπζε γηα πεξίνδν εθηεηλφκελε     
         απφ ηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο ηεο κέρξηθαη3κήλεο κεηά ην πέξαο  
        ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο.  
 
(β) Kαηά ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (α) πεξίνδν,  
          απαγνξεχεηαη ζε εξγνδφηε: 
 
    (i)    λα  δίδεη  πξνεηδνπνίεζε   ηεξκαηηζκνχ   απαζρφιεζεο ή            
         πξνεηδνπνίεζε  ηεξκαηηζκνχ   απαζρφιεζεο   ε   νπνία            
         εθπλέεη  θαηά  ηελ  ππφ αλαθνξά  πεξίνδν, 
 
     (ii)    λα  ηεξκαηίδεη  απαζρφιεζε, ή 
 
            (iii) λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ νξηζηηθή  
                     αληηθαηάζηαζε ηεο κηζζσηήο. 
 

 



(γ) Ο εξγνδφηεο δχλαηαη λα δεηήζεη, εθφζνλ ην θξίλεη   

       αλαγθαίν, ηελ παξνπζίαζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγεγξακκέλνπ  

       ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη |     

       ε εκεξνκελία αλακελφκελνπ ηνθεηνχ ηεο κηζζσηήο. 

 



Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κηζζσηή ζα παξνπζηάζεη ζηνλ εξγνδφηε 

ηεο βεβαίσζε ησλ Υπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο φηη 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ηε θξνληίδα παηδηνχ γηα ζθνπνχο 

πηνζεζίαο θαη κέρξη ηελ παξέιεπζε 3 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο, απαγνξεχεηαη ζε εξγνδφηε λα 

ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε κηζζσηήο θαη/ή λα δίδεη 

πξνεηδνπνίεζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πην πάλσ αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ θαη/ή λα δίδεη 

πξνεηδνπνίεζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο ε νπνία εθπλέεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην πάλσ αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ. 

 



(1)  Τα πην πάλσ πεξί πξνζηαζίαο απφιπζεο δελ εθαξκφδνληαη ζε  

            πεξίπησζε πνπ: 

            (α)   ε κηζζσηή είλαη έλνρε ζνβαξνχ παξαπηψκαηνο ή    

                    ζπκπεξηθνξάο , ε  νπνία  δηθαηνινγεί  ηε ξήμε ηεο ζρέζεο    

                    εξγνδφηεζεο, 

 

      (β)  ε ζρεηηθή επηρείξεζε έπαπζε λα ιεηηνπξγεί. 

 

      (γ) ε πεξίνδνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο έρεη ιήμεη, 

 εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε κε αλαλέσζε  ηεο    

              ζχκβαζεο εξγαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε 

 εγθπκνζχλεο, ηνλ ηνθεηφ, ηε γαινπρία ή κε ηελ  άδεηα  κεηξφηεηαο  

              ηεο κηζζσηήο. 

 

 (2) Σε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ πην πάλσ, ν   

        εξγνδφηεο, νθείιεη λα γλσζηνπνηεί γξαπηψο ζηε κηζζσηή ηνπο  

        ιφγνπο ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ή ηεο πξνεηδνπνίεζεο  

        γηα ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο θαη λα ηνπο αηηηνινγεί δεφλησο. 

 
 



Η γπλαίθα γηα ην ζειαζκφ θαη/ή γηα ηηο απμεκέλεο θξνληίδεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηεο 

δηθαηνχηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 9 κελψλ απφ ηνλ ηνθεηφ ή 

απφ ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη ε άδεηα κεηξφηεηαο ζηελ 

πεξίπησζε πηνζεζίαο, είηε λα δηαθφπηεη ηελ εξγαζία γηα 1 

ψξα είηε λα πξνζέξρεηαη αξγφηεξα είηε λα απνρσξεί 

λσξίηεξα θαηά κηα 1 θάζε εκέξα. 

 



Μηζζσηή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα ζε άδεηα κεηξφηεηαο, 

δηθαηνχηαη ζε άδεηα απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηεο, ρσξίο 

απψιεηα απνδνρψλ, γηα λα ππνβιεζεί ζε εμεηάζεηο 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ απηέο πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη εθφζνλ ηεξνχληαη 

νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

(α) Η κηζζσηή δψζεη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζηνλ εξγνδφηε  

      ηεο, θαη 

 

(β) Η κηζζσηή πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 



Δξγνδφηεο ν νπνίνο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη, ζε πεξίπησζε 

θαηαδίθεο ηνπ, ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο Λ.Κ 4.000. 

 



α) Αλ εξγνδνηνχκελνο εξγάδεηαη 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα = 20  
      εξγάζηκεο εκέξεο άδεηαο. 

  

β) Αλ εξγνδνηνχκελνο εξγάδεηαη 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα = 24  
      εξγάζηκεο εκέξεο άδεηαο 

   

γ)  Γνληθή Άδεηα είλαη άδεηα άλεπ απνιαβψλ πνπ παξέρεηαη ζε θάζε  
      γνλέα εξγνδνηνχκελν, κεηέξα θαη παηέξα, γηα ζθνπνχο      
      θξνληίδαοθαη αλαηξνθήο παηδηνχ θαη ε δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα  
      θζάζεη έσο θαη 13 εβδνκάδεο. 

 

δ) Άδεηα γηα Λφγνπο Αλσηέξαο Βίαο είλαη άδεηα άλεπ απνιαβψλ 
     δηάξθεηαο 7 εκεξψλ ην ρξφλν πνπ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ν 
     εξγνδνηνχκελνο γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε επείγνληεο  
     νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαη νη νπνίνη αθνξνχλ αζζέλεηα ή αηχρεκα  
     εμαξησκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη θαζηζηνχλ  
     απαξαίηεηε ηελ άκεζε παξνπζία ηνπ. Δμαξηψκελα κέιε ηεο     
     νηθνγέλεηαο είλαη ην παηδί, ν ζχδπγνο, ν γνλέαο, ε αδειθή, ν  
     παππνχο θαη ε γηαγηά. 

 



Οη αξγίεο ξπζκίδνληαη κε ζπκθσλίεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 

εξγνδνηνπκέλσλ  ή  κέζσ  ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κε 

εμαίξεζε ηνπο  εξγνδνηνχκελνπο  ζηα   θαηαζηήκαηα θαη  

ζηα  θέληξα αλαςπρήο   φπνπ   ππάξρνπλ   εηδηθνί λφκνη. 

 

Δξγνδνηνχκελνη  ζε  θαηαζηήκαηα  δηθαηνχληαη  ηηο πην θάησ 

αξγίεο:  

           1ε   Ιαλνπαξίνπ,   1ε  Απξηιίνπ,   1ε   Οθησβξίνπ,     

           2ε   Ιαλνπαξίνπ,   Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 1ε Μαΐνπ,  

           28ε Οθησβξίνπ,  6ε   Ιαλνπαξίνπ, 25ε Γεθεκβξίνπ,  

           Καζαξά  Γεπηέξα,   Γεπηέξα  ηνπ  Αγίνπ  Πλεχκαηνο,   

           26ε  Γεθεκβξίνπ,   25ε Μαξηίνπ,  15ε   Απγνχζηνπ 

 



(α) «Γηάθξηζε ιφγσ θχινπ» ζεκαίλεη θάζε άκεζε ή έκκεζε   
        δηάθξηζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο  
        παξελφριεζεο θαη νπνηαζδήπνηε ιηγφηεξν επλντθήο  
        κεηαρείξηζεο βαζηδφκελεο ζηελ απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ  
        ζπκπεξηθνξάο ή ζηελ ππνηαγή ζε απηήλ ή  
        παξελφριεζεο θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε ιηγφηεξν  
        επλντθή κεηαρείξηζεο γπλαίθαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ  
        εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ, ηε γαινπρία, ηε κεηξφηεηα ή   
        αζζέλεηα νθεηιφκελε ζηελ εγθπκνζχλε ή ζηνλ ηνθεηφ, αιιά κε  
        πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ δξάζεσλ (δει. επηηξέπεηαη  
        ζεηηθή δηάθξηζε γηα δηεπθφιπλζε ζηα πην πάλσ), ελψ  
        νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή γηα δηάθξηζε εηο βάξνο  
        πξνζψπσλ, ιφγσ θχινπ, απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ θχινπ. 

 



(β)  «Έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» ππάξρεη φηαλ  

          κηα δηάηαμε, έλα θξηηήξην, ή κηα πξαθηηθή εθ  

          πξψηεο φςεσο νπδέηεξε/ν ζέηεη άηνκα ελφο  

          θχινπ ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε, ζε   

          ζχγθξηζε κε άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο  

          εάλ απηή ε δηάηαμε, ην θξηηήξην ή ε πξαθηηθή  

          κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αληηθεηκεληθά απφ έλα  

          λφκηκν ζθνπφ θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ  

          ζθνπνχ απηνχ είλαη θαηάιιεια θαη αλαγθαία. 

 



 Άλδξεο θαη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ ίζε κεηαρείξηζε θαη 

απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, ζε 

ζπζρεηηζκφ ηδίσο κε ηελ έγγακε ή ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε. 

 



(α)  Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε δπζκελήο  

          κεηαρείξηζε γπλαηθψλ ιφγσ εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ,  

          γαινπρίαο, κεηξφηεηαο ή αζζέλεηαο νθεηιφκελεο ζηελ  

          εγθπκνζχλε ή ηνλ ηνθεηφ. 

 

(β)   Γπζκελήο κεηαρείξηζε γπλαίθαο πνπ βξίζθεηαη ζε κία απφ  

         ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαηαζηάζεηο  

         ηεθκαίξεηαη, κέρξη απνδείμεσο ηνπ αληηζέηνπ, φηη νθείιεηαη  

         ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. 

 



(α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξάμε, νπνηνπδήπνηε  

        θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, είηε κεκνλσκέλε είηε  

        επαλαιακβαλφκελε, ε νπνία ζπληζηά παξελφριεζε ή  

        ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή απνηειεί άκεζε ή έκκεζε  

        δπζκελή κεηαρείξηζε ιφγσ ηεο, κε νπνηνλδήπνηε  

        ηξφπν, απνθξνχζεσο ή θαηαγγειίαο παξελφριεζεο ή  

        ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, Τν γεγνλφο φηη έλα  

        πξφζσπν απνθξνχεη ηέηνηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ή  

        ππνθχπηεη ζ’ απηήλ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί  

        σο βάζε γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ ζα ζίγεη ην  

        πξφζσπν απηφ. 



(β)  Οη εξγνδφηεο θαη νη εθπξφζσπνη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή  
       νξγαληζκψλ νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο  
       εξγαδφκελνπο, εθπαηδεπφκελνπο ή θαηαξηηδφκελνπο ή  
       ππνςεθίνπο γηα απαζρφιεζε, επαγγεικαηηθή  
       εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε απφ θάζε πξάμε πξντζηακέλνπ  
       ηνπο ή πξνζψπνπ πνπ είλαη αξκφδην ή ππεχζπλν γηα ηα  
       αλαθεξφκελα πην πάλσ ζέκαηα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ  
       εξγαδνκέλνπ, εθπαηδεπνκέλνπ ή θαηαξηηδνκέλνπ, ε    
       νπνία ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θαη ηδίσο  
       παξελφριεζε ή ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη, απφ θάζε  
       πξάμε πνπ απνηειεί άκεζε ή έκκεζε δπζκελή  
       κεηαρείξηζε ιφγσ ηεο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,  
       απνθξνχζεσο ή θαηαγγειίαο, παξελφριεζεο ή  
        ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 
 



(γ) Οη εξγνδφηεο θαη νη εθπξφζσπνη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή  
        νξγαληζκψλ  έρνπλ ππνρξέσζε, απέλαληη ζην άηνκν πνπ  
        ππέζηε ηελ παξελφριεζε ή ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε  
        θαη/ή ηελ άκεζε ή έκκεζε δπζκελή κεηαρείξηζε ιφγσ ηεο  
        απνθξνχζεσο ή θαηαγγειίαο, παξελφριεζεο ή  
        ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο ή  
        πξφζσπν πνπ είλαη αξκφδην ή ππεχζπλν ή νπνηνδήπνηε  
        άιιν εξγαδφκελν, εθπαηδεπφκελν ή θαηαξηηδφκελν, ακέζσο  
        κφιηο πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπο ε ζπγθεθξηκέλε  
        παξελφριεζε ή ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή νη  ζπλέπεηέο  
        ηνπο, λα ιάβνπλ θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ παχζε θαη  
        κε επαλάιεςή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ άξζε ησλ   
        ζπλεπεηψλ ηνπο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη  
        ζπλππεχζπλνη κε ηνλ πξντζηάκελν ή ην πξφζσπν πνπ  
        είλαη αξκφδην ή ππεχζπλν ή ηνλ εξγαδφκελν,  
        εθπαηδεπφκελν ή θαηαξηηδφκελν πνπ δηέπξαμε ηηο  
        απαγνξεπκέλεο πξάμεηο. 

 



(δ) Οη εξγνδφηεο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή  
      νξγαληζκψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ θάζε  
      πξφζθνξν θαη έγθαηξν κέηξν γηα λα απνηξέςνπλ ηηο  
      αλαθεξφκελεο απαγνξεπκέλεο πξάμεηο θαη ζεσξείηαη φηη  
      ιακβάλνπλ ηέηνην κέηξν, φηαλ εηζάγνπλ θψδηθα  
      ζπκπεξηθνξάο γηα απνηξνπή ησλ απαγνξεπκέλσλ   
      πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ιακβάλνπλ  
      επαξθή πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ  
      θαζνξίδνληαη ζε ηέηνην θψδηθα.  Σε αληίζεηε πεξίπησζε, θαη,  
      ζε πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηνληαη απφ πξντζηάκελν  ή  
      πξφζσπν πνπ είλαη αξκφδην ή ππεχζπλν γηα ηα  
      αλαθεξφκελα ζέκαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν εξγαδφκελν,  
      εθπαηδεπφκελν ή θαηαξηηδφκελν νη απαγνξεπκέλεο  
      πξάμεηο, είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ κε ηα πξφζσπα  
       απηά. 

 



Δίλαη απνιχησο άθπξε ε απφιπζε, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ 

απαζρνιήζεσο εξγαδνκέλνπ, πνπ πξνέβε ζε θαηαγγειία 

ή δηακαξηπξία κε ζθνπφ λα θάλεη ζεβαζηή ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαηαγγειηψλ γηα παξάβαζε ηεο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ή 

εξγαδνκέλνπ πνπ απέθξνπζε ή θαηήγγεηιε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε, εθηφο εάλ ν εξγνδφηεο απνδείμεη φηη ε 

απφιπζε ή ε βιαπηηθή κεηαβνιή νθείιεηαη ζε ιφγν 

άζρεην πξνο ηελ θαηαγγειία ή ηε δηακαξηπξία ή ηελ 

απφθξνπζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελνριήζεσο. 

 



Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε: 

 

(α)  άκεζε δηάθξηζε, 

 

(β)  έκκεζε δηάθξηζε, 

 

(γ)  παξελφριεζε ή 

 

(δ)  εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο 

       ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, ζεμνπαιηθνχ  

       πξνζαλαηνιηζκνχ, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο 



Σηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

εθθιεζηψλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ ελψζεσλ, ε 

δενληνινγία ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ζηε ζξεζθεία ή ηηο 

πεπνηζήζεηο, ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ εδξάδεηαη ζην 

ζξήζθεπκα ή ηηο πεπνηζήζεηο ελφο πξνζψπνπ δελ απνηειεί 

δηάθξηζε, φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ 

δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

αζθνχληαη, ε ζξεζθεία ή νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ 

επαγγεικαηηθή απαίηεζε νπζηψδε, ζεκηηή θαη 

δηθαηνινγεκέλε ιακβάλνληαο ππφςε ηε δενληνινγία ηεο 

νξγάλσζεο. 

 



(1) Η δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο δελ ζπληζηά  

δηάθξηζε, εθφζνλ: 

 

      (α)  δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά θαη ινγηθά απφ έλα ζεκηηφ  

             ζηφρν, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο  

             απαζρφιεζεο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο  

             επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

 

     (β)  ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πξφζθνξα      

             θαη   αλαγθαία. 

 

 



(2) Η δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ κπνξεί  
      λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: 

    

        (α)  ηελ  θαζηέξσζε   εηδηθψλ   ζπλζεθψλ   γηα   ηελ   πξφζβαζε ζηελ 

  απαζρφιεζε   θαη   ηελ    επαγγεικαηηθή     θαηάξηηζε,    γηα   ηελ   

              απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  φξσλ   

              απφιπζεο  θαη ακνηβήο,  γηα  ηνπο  λένπο, ηνπο ειηθησκέλνπο  θαη   

              ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζπληεξνχλ άιια  πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ    

              λα επλνείηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ή λα εμαζθαιίδεηαη ε    

              πξνζηαζία ηνπο. 

 

        (β)  ηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζησλ νξίσλ ειηθίαο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ή  

              αξραηφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε ή ζε νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα  

              πνπ ζπλδένληαη κε ηελ  απαζρφιεζε. 

 

        (γ)  ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηελ  πξφζιεςε, κε βάζε  

              ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε γηα ηε  ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο  

             ή ηελ αλάγθε εχινγεο  πεξηφδνπ απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε  

             ζπληαμηνδφηεζε. 

 



Όζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, ν 

εξγνδνηνχκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ηξφπν ιηγφηεξν επλντθφ απ' φηη ν 

εξγνδνηνχκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξίλεηαη γηα ην ιφγν θαη κφλνλ φηη εξγάδεηαη κε κεξηθή 

απαζρφιεζε, εθηφο εάλ ε δηαθνξεηηθή ηνπο κεηαρείξηζε 

δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. 

 



 

Όζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, ν 

εξγνδνηνχκελνο κε εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη δπζκελψο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

εξγνδνηνχκελν κε εξγαζία ανξίζηνπ ρξφλνπ κφλν επεηδή έρεη 

ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθηφο εάλ απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. 

 



Υποτρέφζε αζθάλιζες 

(1)   Κάζε εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα είλαη αζθαιηζκέλνο κε     

  νπνηνδήπνηε   αζθαιηζηή   έλαληη ηεο επζχλεο ηνπ γηα      

  αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα ζε θάζε         

  εξγνδνηνχκελν ηνπ. 

 

(2) Η ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε, επεθηείλεηαη θαη ζηηο  

       πεξηπηψζεηο απαζρφιεζεο κφληκσλ θαηνίθσλ  

       Κχπξνπ, εξγνδνηνπκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ζηνπο  

       νπνίνπο ζα πξνθιεζεί αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή  

       αζζέλεηα. 

 



1. Υποτρέφζε ενεμέρφζες 

(1)  Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ εξγνδνηνχκελν  

 ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο. 

 

(2)   Η πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα: 

  

        (α)   ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ κεξψλ. 

  

        (β)   ηνλ ηφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εγγεγξακκέλε έδξα ηεο  

               επηρείξεζεο ή ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ εξγνδφηε. 

  

        (γ)   ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ, ην βαζκφ ηνπ, ηελ  

               θαηεγνξία ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηεο  

              εξγαζίαο ηνπ. 
 



   (δ)  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 
 θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα απηήο αλ θαηαξηίδεηαη γηα 
 νξηζκέλν ρξφλν. 

  

   (ε)  ηε   δηάξθεηα  ηεο  άδεηαο  κεη' απνιαβψλ   πνπ  δηθαηνχηαη  ν 
 εξγνδνηνχκελνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ηεο  
            ρνξήγεζήο ηεο. 

  

  (δ) ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ν εξγνδφηεο θαη ν 
 εξγνδνηνχκελνο ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζρέζεο 
 εξγαζίαο κε θαηαγγειία. 

  

   (ε)  ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο πνπ δηθαηνχηαη ν εξγνδνηνχκελνο  
            θαη ηελ  πεξηνδηθφηεηα θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ. 

  

   (ζ)  ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο  
             απαζρφιεζεο  ηνπ εξγνδνηνχκελνπ. 

  

   (η) ηελ αλαθνξά ηπρφλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο  
             φξνπο ή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ. 

  
 



(3) Καλέλαο φξνο ηεο ζχκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο δελ  

      κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνο γηα ηνλ εξγνδνηνχκελν  

       απφ φηη πξνλνεί ε λνκνζεζία ζην νηθείν ζέκα. 

 



 
 
Διαηήρεζε και διαζθάλιζε ηφν δικαιφμάηφν ηφν εργοδοηοσμένφν 
 
(1) Τα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ εθρσξεηή, πνπ  
        απνξξένπλ απφ ζχκβαζε εξγαζίαο ή απφ εξγαζηαθή ζρέζε  
        πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο,  
       κεηαβηβάδνληαη, κε ηε κεηαβίβαζε απηή, ζηνλ εθδνρέα –  
       Ννείηαη φηη ν εθρσξεηήο θαη ν εθδνρέαο κπνξνχλ λα  
       ζπκθσλήζνπλ φηη κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο  
       εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εμ’ νινθιήξνπ, 
       σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ ηε  
       κεηαβίβαζε θαη απνξξένπλ απφ ζχκβαζε εξγαζίαο ή  
       εξγαζηαθή ζρέζε, νη νπνίεο πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία  
       ηεο κεηαβίβαζεο. 
 
 



(2)  Μεηά ηε κεηαβίβαζε, ν εθδνρέαο δηαηεξεί ηνπο φξνπο  

       εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ζπιινγηθή  

       ζχκβαζε, θαηά ην ίδην κέηξν πνπ απηνί εθαξκφδνληαλ  

       θαη έλαληη ηνπ εθρσξεηή, ζχκθσλα κε ηε ζπιινγηθή  

       ζχκβαζε ή ηελ πξαθηηθή, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο  

       θαηαγγειίαο ή ηεο ιήμεο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ή  

       ηεο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ή εθαξκνγήο άιιεο  

       ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, κε ειάρηζηε πεξίνδν  

       δηαηήξεζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο έλα ρξφλν. 

 



Η κεηαβίβαζε κηαο επηρείξεζεο, κηαο εγθαηάζηαζεο ή ελφο 

ηκήκαηνο επηρείξεζεο ή εγθαηάζηαζεο δε ζπληζηά απφ κφλε 

ηεο ιφγν απφιπζεο γηα ηνλ εθρσξεηή ή ηνλ εθδνρέα - 

Ννείηαη φηη ε παξνχζα δηάηαμε δελ εκπνδίδεη απνιχζεηο πνπ 

είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, 

ηερληθνχο ή νξγαλσηηθνχο, νη νπνίνη ζπλεπάγνληαη 

κεηαβνιέο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 



 

Πρακηικές λεπηομέρειες ενεμέρφζες και διαβούλεσζες.  
  

(1)  Η ελεκέξσζε θαη ε δηαβνχιεπζε θαιχπηνπλ: 
  

       (α)  Τελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζθαηε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε  

               ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο  

                επηρείξεζεο. 

  

        (β)  ηελ  ελεκέξσζε  θαη  ηε  δηαβνχιεπζε  ζρεηηθά  κε  ηελ  θαηάζηαζε, ηε   

                δηάξζξσζε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο κέζα ζηελ    

               επηρείξεζε, θαζψο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ ελδερνκέλσο       

               πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε ηδίσο πνπ ε απαζρφιεζε απεηιείηαη. 

  

       (γ) ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ ]       

              κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο  

              εξγαζίαο ή  ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 
 



(2) Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, ηξφπν θαη 
πεξηερφκελν, ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ λα 
πξνβαίλνπλ ζηε δένπζα εμέηαζε θαη λα πξνεηνηκάδνληαη, ελδερνκέλσο, γηα 
δηαβνχιεπζε. 

 

(3)      Η δηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη: 

  

          (α)  θαηά ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, ηξφπν θαη πεξηερφκελν. 

 

          (β)  ζην ελδεδεηγκέλν επίπεδν δηεχζπλζεο θαη εθπξνζψπεζεο, αλάινγα κε ην  
                 ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. 

 

          (γ)  βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε  
                ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «ελεκέξσζε», θαη ηεο γλψκεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα  
                λα  δηαηππψζνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ. 

 

         (δ)  θαηά ηξφπν ψζηε νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ λα κπνξνχλ λα  
               ζπλαληήζνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη λα ιακβάλνπλ αηηηνινγεκέλε απάληεζε ζηε  
               γλψκε πνπ ελδερνκέλσο δηαηχπσζαλ. 

 

         (ε)  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ  
               εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εξγνδφηε. 

  
 



(α) Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη νη  

        εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο επηθνπξνχλ, ζην 

        πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη  

        δηαβνχιεπζεο, δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχπηνπλ ζηνπο  

        εξγνδνηνχκελνπο ή ζε ηξίηνπο, πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο  

        αλαθνηλψζεθαλ ξεηά σο εκπηζηεπηηθέο ράξηλ πξνζηαζίαο  

        ησλ λνκίκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

(β) Η ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη   

        νπνπδήπνηε θαη αλ επξίζθνληαη, αθφκε θαη κεηά ηε  

        ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

 



2)   Ο   εξγνδφηεο   δελ   έρεη    ππνρξέσζε   λα    αλαθνηλψζεη 
πιεξνθνξίεο  ή  λα πξνβεί ζε δηαβνπιεχζεηο γηα ζέκαηα 
πνπ: 

 

(α) Η θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζχκθσλα κε  αληηθεηκεληθά 
 θξηηήξηα,  ζα  εκπφδηδαλ    ζνβαξά  ηε   ιεηηνπξγία   ηεο 
 επηρείξεζεο  ή  ζα  ηελ  έζηγαλ. 

 

(β)  ραξαθηεξίδνληαη απφξξεηα απφ ηελ ηζρχνπζα  
           λνκνζεζία, φπσο ην ηξαπεδηθφ, ην δηθεγνξηθφ  
            απφξξεην, ζέκαηα εζληθήο αζθαιείαο ή επξεζηηερλίαο. 
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