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16 Μαρτίου 2020 
 

Τηλεργασία στην εποχή του κορωνοϊού 
 

Μετά την επιβολή των νομοθετικών μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις βρίσκονται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, 
που απαιτεί ειδικούς χειρισμούς, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση της 
λειτουργίας τους.  
 
Τα μέτρα πρόληψης για την υγιεινή και την ασφάλεια, που επιτάσσει η ειδική 
νομοθεσία (ν. 3850/2010), η απουσία των εργαζομένων, που έχουν ασθενήσει ή 
οφείλουν προληπτικά να παραμείνουν κατ΄ οίκον και η χορήγηση άδειας ειδικού 
σκοπού στους γονείς, θα επιφέρει: 
 
α) τροποποίηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας του προσωπικού 
με τους εργαζόμενους, που «απομένουν», να καλούνται να απασχοληθούν πέραν του 
μέχρι πρότινος ωραρίου τους,  
 
β) θα αυξήσει το εργατικό κόστος, εφόσον ο εργοδότης επωμίζεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό του βάρους της άδειας ειδικού σκοπού, τις προσαυξήσεις από την 
αναγκαστικά παρεχόμενη υπερεργασία και υπερωρία  του υπόλοιπου προσωπικού για 
την ομαλή ημερήσια και εβδομαδιαία λειτουργία της επιχείρησης, τις πρόσθετες 
αμοιβές από την ενδεχόμενη απασχόληση των εργαζομένων το Σάββατο και την 
Κυριακή και  
 
γ) θα επιβαρύνει τα αρμόδια στελέχη με πρόσθετες διαδικαστικές διατυπώσεις 
(τροποποίηση χρόνου εργασίας, καταγραφή αδειούχων ειδικού σκοπού, υποβολή 
νέων πρόσθετων εντύπων στο Εργάνη).  
 
Σημαντική συνδρομή στη ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης καλείται 
να παράσχει η από απόσταση παροχή εργασίας, η οποία έρχεται στο προσκήνιο, 
παρά το γεγονός ότι έχει ήδη νομοθετηθεί από το 2010 με τη μορφή της τηλεργασίας. 
Η τελευταία δεν ήταν μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα διαδεδομένη, εκτός από 
επιχειρήσεις με εκτεταμένη χρήση των μέσων τεχνολογίας.     
 
 
 
 
 



 

 

2 
 

Τι είναι η τηλεργασία και πως μπορεί να «λειτουργήσει» στην κρίσιμη 
αυτήν περίοδο;  
 
Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης εργασίας, που χρησιμοποιεί τις 
τεχνολογίες της πληροφορίας. Ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εκτός των 
εγκαταστάσεων του εργοδότη και συγκεκριμένα, στην οικία του, χρησιμοποιώντας τη 
σύγχρονη τεχνολογία.  
 
Σύμφωνα με το σχετικό νομοθέτημα για την τηλεργασία (άρθρο 5 ν. 3846/2010), θα 
πρέπει να καταρτισθεί ειδική σύμβαση με τον εργαζόμενο με συγκεκριμένους όρους, 
που θα εξειδικεύουν όλες τις πληροφορίες, που αναφέρονται στην εκτέλεση της 
εργασίας και, ειδικότερα, την ιεραρχική σύνδεση του εργαζόμενου με τον 
προϊστάμενο, τα καθήκοντα του εργαζομένου, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής 
και τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που 
προκαλείται από την παροχή της (τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός, βλάβες συσκευών 
κλπ.). Ο εργοδότης παρέχει στον εργαζόμενο την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη και 
αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών, που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση 
βλάβης.  
 
Ειδικά στην περίπτωση των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του 
Κορωναιού, γίνεται λόγος για εξ αποστάσεως εργασία, την οποία ο εργοδότης 
δύναται να επιβάλει μονομερώς. Στην αριθ. οικ. 12339/404/12.03.2020 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται για το συγκεκριμένο ζήτημα ότι «……… ο 
εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από 
τον εργαζόμενο, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 
πραγματοποιείται, με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να συνεχίζει να παρέχει την εργασία του χωρίς 
να απαιτείται η φυσική του παρουσία στον τόπο εργασίας. Η κυριότερη μορφή της 
εξ αποστάσεως εργασίας είναι η τηλεργασία και στην εν λόγω περίπτωση η 
επιλογή αυτής της μορφής απασχόλησης αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα του 
εργοδότη, το οποίο του δίνει την εξουσία να ρυθμίζει όλα τα θέματα που ανάγονται 
στην οργάνωση και λειτουργία της επιχειρήσεώς του για την επίτευξη των σκοπών 
της.». 
 
Από το συνδυασμό της υφιστάμενης νομοθεσίας για την τηλεργασία και αυτής που 
επέβαλλε τα πρόσφατα μέτρα, συνάγεται ότι ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει 
μονομερώς την τηλεργασία, εφόσον τα καθήκοντα του εργαζόμενου μπορούν να 
εκτελεσθούν κατ΄ οίκον και με τη χρήση της τεχνολογίας και οι παραπάνω ρυθμίσεις 
εφαρμόζονται με ευελιξία και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συγκεκριμένη έκτακτη 
ανάγκη.  
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Ενόψει των παραπάνω, οι επιχειρήσεις μπορούν μονομερώς, ασκώντας το 
διευθυντικό δικαίωμά τους, να επιβάλλουν την τηλεργασία των εργαζομένων, 
ρυθμίζοντας όλα όσα απαιτούνται (τρόπος, χρόνος, συνδυασμός με παροχή της 
εργασίας στην έδρα της επιχείρησης,  απαραίτητος εξοπλισμός, τρόπος συνεργασίας 
μεταξύ των στελεχών, τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων). Θα ήταν σκόπιμο να 
συγκεκριμενοποιηθούν και οι διαδικαστικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, όπως η 
αναγγελία της τηλεργασίας στο Εργάνη. Μέχρι και σήμερα, δεν υπήρχε ειδικό έντυπο 
και η προβλεπόμενη γνωστοποίηση εντός των 8 ημερών πραγματοποιούνταν με 
ειδική σημείωση στο Έντυπο για την πρόσληψη του Εργαζομένου ή την τροποποίηση 
της σύμβασής του.   
 
Τέλος για την κάλυψη της αύξησης του εργατικού κόστους για τις επιχειρήσεις, θα 
πρέπει να υπάρξει η πρόβλεψη ενός ειδικού μηχανισμού στήριξης με τη λήψη μέτρων 
για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών, που θα επιφέρει η νέα απρόβλεπτη 
συγκυρία.   
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Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παραπάνω newsletter, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και δεν 
δημιουργούν, ούτε υποκρύπτουν σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρίας μας και του παραλήπτη. Oι 
πληροφορίες είναι γενικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία μας και ο/η συντάκτης 
του newsletter δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών από τον παραλήπτη. 
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, ενημερώστε μας με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 


