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ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4808/2021 

 

Ιδιαίτερα αξιοςθμείωτθ είναι θ ςυςτθματοποίθςθ του νζου νόμου 4808/2021 που 

δθμοςιεφτθκε τθν 19θ Ιουνίου 2021 ωσ προσ τα χρονικά όρια εργαςίασ των εργαηομζνων και 

τισ περιπτϊςεισ αμειβόμενων υπερβάςεων αυτϊν, αλλά και ωσ προσ τισ εξαιρζςεισ από τθν 

υποχρεωτικι ανάπαυςθ τθσ Κυριακισ και των αργιϊν προβλζποντασ εκτενϊσ τουσ κλάδουσ 

των επιχειριςεων, εκμεταλλεφςεων και υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται. Ειδικότερα 

προβλζπονται : 

 Κακιζρωςθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ εργαςίασ και τομείσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ τθσ 40ωρθσ εβδομαδιαίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ με δυνατότθτα 

ευζλικτου ωραρίου επί πενκιμερθσ ι εξαιμερθσ εβδομαδιαίασ εργαςίασ, ενϊ 

προβλζπεται και θ δυνατότθτα 4ιμερθσ εβδομαδιαίασ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ ςτα πλαίςια διευκζτθςθσ του χρόνου εργαςίασ.  

 Δυνατότθτα, κατόπιν αιτιματοσ του εργαηομζνου, να εφαρμοςτεί το 

ςφςτθμα διευκζτθςθσ του χρόνου εργαςίασ με ζγγραφθ ςυμφωνία , εάν δεν υπάρχει 

ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ ι δεν επιτευχκεί ςυμφωνία μεταξφ αυτισ τθσ οργάνωςθσ 

και του εργοδότθ. 

 Χοριγθςθ διαλείμματοσ  μετά από τζςςερισ (4) ϊρεσ ςυνεχοφσ εργαςίασ 

διάρκειασ 15-30 λεπτϊν.  

 Παροχι πρόςκετθσ εργαςίασ από εργαηόμενο μερικισ απαςχόλθςθσ 

πρζπει να παραςχεκεί , αν ο εργαηόμενοσ είναι ςε κζςθ να τθν παρζχει και θ άρνθςι 

του κα ιταν αντίκετθ ςτθν καλι πίςτθ, ςε ωράριο που δεν είναι ςυνεχόμενο με το 

ςυμφωνθμζνο ωράριο τθσ ίδιασ θμζρασ, με αμοιβι προςαυξθμζνθ κατά 12% επί τθσ 

ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ για κάκε επιπλζον παραςχεκείςα ϊρα. 

 Υπζρβαςθ χρονικϊν ορίων εργαςίασ.  

 Δυνατότθτα απαςχόλθςθσ 5 ι 8 επιπλζον ωρϊν τθν εβδομάδα  

(υπερεργαςία), ςε επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ςυμβατικό 

ωράριο 40ωρθσ ι 48ωρθσ εβδομαδιαίασ εργαςίασ αντίςτοιχα, 

αμειβόμενεσ με το καταβαλλόμενο ωρομίςκιο προςαυξθμζνο κατά 20%. 
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 Για κάκε ϊρα νόμιμησ υπερωρίασ- ζωσ 3 ϊρεσ θμερθςίωσ και μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ 150 ωρϊν ετθςίωσ-  οι μιςκωτοί απαςχολοφμενοι 

υπερωριακϊσ δικαιοφνται αμοιβι ίςθ με το καταβαλλόμενο ωρομίςκιο 

προςαυξθμζνο κατά 40%. 

 Για κάκε ϊρα υπερωρίασ για τθν οποία δεν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ 

από το νόμο διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζγκριςθσ ( παράνομη 

υπερωρία) ο μιςκωτόσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ ίςθσ με το 

καταβαλλόμενο ωρομίςκιο προςαυξθμζνο κατά 120%.   

 Δυνατότθτα  χοριγθςθσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Εργαςίασ 

του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων άδειασ 

υπερωριακισ απαςχόλθςθσ των μιςκωτϊν όλων των επιχειριςεων και 

εργαςιϊν , επιπλζον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακισ 

απαςχόλθςθσ, ςε περιπτϊςεισ επείγουςασ φφςθσ εργαςίασ, μθ 

επιδεχόμενθσ αναβολισ, με αμοιβι ίςθ με το καταβαλλόμενο ωρομίςκιο 

προςαυξθμζνο κατά 60%. 

 Πρόβλεψθ άδειασ άνευ αποδοχϊν ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα 

παράταςθσ με νεότερθ ςυμφωνία των μερϊν. 

 Δυνατότθτα λιψθσ άδειασ αναψυχισ μζχρι το πρϊτο τρίμθνο του 

επομζνου θμερολογιακοφ ζτουσ. 

 Κακοριςμόσ τθσ Κυριακισ και άλλων ςυγκεκριμζνων θμερϊν 

υποχρεωτικισ αργίασ  με δυνατότθτα οριςμοφ και 5 ακόμθ πρόςκετων θμερϊν αργίασ 

κατ’ ζτοσ. 

 Εξαίρεςθ από τθν υποχρεωτικι ανάπαυςθ τθσ Κυριακισ και θμερϊν 

αργίασ εφαρμόηεται ςε μεγαλφτερο φάςμα επιχειριςεων, εκμεταλλεφςεων και 

υπθρεςιϊν, όπωσ : ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, παραγωγισ- αποκικευςθσ- μεταφοράσ 

και διανομισ προσ νοςθλευτικά ιδρφματα φαρμάκων και παραϊατρικοφ υλικοφ, 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ( logistics) παραλαβισ-αποκικευςθσ-ςυλλογισ και διανομισ 

εμπορευμάτων, κζντρων κοινϊν υπθρεςιϊν ( shared services centers) ομίλων 

επιχειριςεων ιδίωσ ςε τομείσ λογιςτικισ, ανκρωπίνου δυναμικοφ, μιςκοδοςίασ, των 

Η/Υ (ΙΤ) και άλλων, Κζντρων δεδομζνων ( data centers) και εν γζνει μθχανογραφικϊν 

κζντρων ομίλων επιχειριςεων και άλλων. 
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 Δυνατότθτα απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ παροχισ εργαςίασ του 

εργαηομζνου από τον εργοδότθ του μετά τθν προμινυςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, με δικαίωμα ανάλθψθσ εργαςίασ ςε διαφορετικό εργοδότθ 

κατά το διάςτθμα τθσ προμινυςθσ. 

 Κατάργθςθ κάκε διάκριςθσ μεταξφ υπαλλιλων και εργατοτεχνιτϊν ωσ 

προσ τθν προκεςμία προμινυςθσ και τθν καταγγελία των ςυμβάςεων εξθρτθμζνθσ 

εργαςίασ (εφαρμοηόμενθ από 01.01.2022).  

 

 


