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ας πληρως απασχόλησης την 31η3.2021.Στο πλαισιο
του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογίατου ετπΜµατος
αδείας και του επιδόµατος Χριστουγέννων έτους 2011,
καθως΄ και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορων΄.
όπως αυτές υπολογίζονται επί της οικονοµικής ενίσχυ-
σης βραχυχρόνιας εργασίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικων΄ Υποθέσεων, ΟικονοµικιιΝ΄ και Ανάπτυξης
και Επενδνσεων΄ καθορίζονται ο τρόπος. η διαδικασία.
οι όροι, οι προ'υπ'οΘέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης.
ιδίως η απαιτούµενη μείωση του κύκλου εργασιών του
Φάρου ΠροστιθέμενηςΑξίας (Φ.Π.Α) ή των ακαθάριστο…
εσόδων και ο κύκλος εργασιων΄ αναφοράς ήτα ακαθά-
ριστο :… αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό
προυπ"ολογισµο των ασφαλιστικων΄ εισφορών. εργατι-
κων΄ ή εργοδοτικων΄, καθως" και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα καιαναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος Μετην ίδια ή όµοια απόφαση δυνατ'αι να τρο-
ποποιείται η καταληκτική ηµεροµηνία πρόσληψης των
εργαζοµένων µε σχεση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης για την ένταξή τους στον µηχανισµό και
να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρ-
µογής του µηχανισµού ιΠΝ-ΕΡΓΑΣ|Α» και της επιδότη-
σης από τον κρατικό προυπολογιοµά των ασφαλιστικών
ειοφαρων΄, εργατικών ή εργοδοτικ΄ων, ή να προβλέπεται
η εφαρµογή του για άλλα χρονικά διαστήματα.-.

Άρθρα 132
Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας
και παρατάσιις λογω της πανδηµιας -
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4756/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 (Α'235) τρο
ποπσιείται ως προς τον χρονο µεταφοράς της ετήσιας
κανονικής άδειας του έτους 2020 και το άρθρο διαμαρ«
…'ως εως

αρθρο 69
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας &… 2020
εργαζομένων µε συµβάσεις εργασία:
που τελουν' σε αναστολή

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχολούν εργα-
ζόµενους. των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει τεθεί
σε αναστολή από τον Μάρτιο… 2020 και συνεχίζει να
τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήµατα µέχρι
την 30η Ιουνίου 20211 δύνανται, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας να
υποφέρουν το συνολο ή το υπόλοιπο των δικαιου'µενων
ηµερών" της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020,
κατά 1µήµατα και έως τις 31.12.2022.

2. Κατάτα λοιπά. εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του
επιδόµατος αδείας».

Άρθρο 133
Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων
συνδικαλισττκων΄ οργανώσεων -
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
[Α' 235) τροποποιουντα΄ι ως προς τις προυποΘεαεις και
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τον χρονο ιαχυο΄ς τους έωςτην 31η.10.1021 και τοάρθρο
71 διαµορφώνεται ως εξής.

«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων τ… συνδικα-
λιστικω΄ν οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/198ζ2
(Α' 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργο-
δοτικω'ν οργανώσεων. των αιρετων' οργάνων των να-
μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.6.), και του
.νπ.6.δ. µε την επωνυμία «Ταµείο Αλληλαβοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθως" και
των αρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία και των πρ…σβα΄θµιων και δευ-
τεροβάθµιων αργανωσ΄εων μελων΄ αυτής όπως και των
µελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Ανα-
πήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και
των διοικητικών συµβουλίων των σωματείων και ενω-'
σε… αναπήρων και θυµάτων πολέµου, παρατείνεται
εωςτην ! Ι η.1 0.2021, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργη-
θουν΄ αρχαιριαίες για την ανάδειξη νέων καταστατικων΄
οργάνων.

1΄ Εξαιρετικά. έως την 31η.10.1021 οι συνεδριάσεις
των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανωο'εων
και νοµικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και
οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται. µετά από απόφαση
των αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους και ηλεκτρο-
νικά εξ αποστάσεως ανεξαρτήτως των καταστατικων΄
προβλέψεων.ι

2. Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.

Άρθρο 134
Συμµετοχή ανέργων σε προγράµµατα
εκπαίδευσης μικρής διάρκειας -
Τροποποίηση του άρθρου 30 τον ν. 41 44/10! 3

Στο τέλοςτης παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/1013
(Α' 88) προστίθεται τρίτο εδάφιο κι η παρ. 2 διαµορφώ-
νεται ως εξής.-

κ2. Άνεργαι εγγεγραµμένοι στα Μητρώο του ΟΑΕΔ.
που συµµετέχουν ή θα συµµετάσχουν σε πρόγραµµα
εκπαίδευσης η επαγγελµατικής κατάρτισης. παραµένουν
εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο
χρονος εκπαίδευσής τους ήεπαγγελµατικής κατάρτισης
τους µετράται ως χρόνος ανεργίας. εφοσον: ο) είναι εν-
γεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργωντουλαχιστον για τεσ-
σεριςί4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από
την έναρξη τον προγράµµατος. β) δηλώσουνταστοιχεία
του προγράμματοςαυτού στον ΟΑΕΔ το αργοτερα εντός
δέκα (10) ηµερών µετά την πρωτη΄ ανανέωση του δελτίου
ανεργίας από την έναρξη του προγράµµατος ή κατά την
πρώτη µετά την έναρξη του προγράμµατος αυταπρόσω-
πη παρουσία τους στην αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
ν) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δυο΄ (2) ημερολογιακά
έτη από το πέρας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής
τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής
κατάρτισης,

Κατά τη διάρκεια της εισια|άευσής τους ή της επαγ>
γελµατικής κατάρτισής τους έχουν τα ίδια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις µε τους λοιπούς εγγεγραµµένους στα
Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για τους εγγεγραµµένους ανέργους που συµµετέχουν
σε προγράµµατα επαγγελματικής εκπαίδευσηςή κατάρ-
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΛΡ|ΘΜ. 4808
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύριο-
ση της Σύµβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την εξαλ'ειψη της βίας και παρενο-
χλησης στον κόσµο της εργασίας - κύρωση της
Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-
σίας για τα Πλαίσιο Προώθησης της Ασφαλειας
και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωµάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ] 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Καινο…
βινυλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου
2019 για την ισορροπία µεταξύ της επαγγελµα-
τικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και λοιπές επείγουσες ρυθµίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδ[δοµε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ |: ΚΥΡΩΣΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕ|ΨΗ ΤΗΣ Β|ΑΣ
ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Άρθρο 1: κύρωση Διεθνούς Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ ||: Υ|ΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
'Αρθρο 2:Σκσπο΄ς
Αρθρο 3: Πεδίο εφαρµογής
'Αρθρο 4: Απαγόρευση βίας και παρενοχλησης στην

εργασία
'Αρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και

αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
'Αρθρο 6: Ενηµέρωση στο πλαίσιο της υγείας και της

ασφάλειας - Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν 3850/
2010

Άρθρα 7. Ενίσχυση έννοιας ψυχοκοινωνικω΄ν κινδυ-
νων -Τροποποίηση του α΄ρθρου 42 του ν. 3850/2010

'Αρθρο 8: Ενίσχυση αρμοδιοτήτων ιατρού εργασίας -
Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του ν. 3850/2010

'Αρθρο 9: Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπα-
λέµηση της βίας και παρενόχλησης

'Αρθρα 10". Πολιτικές εντος επιχείρησης για τη διαχε'ι>
ριση εσωτερικών καταγγελιών  

…… …&.
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ΕΦΗΜΡιΔΑ
τΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Αρθρο 1 |: Περιεχόµενα Κανονισµω΄ν Εργασίας και Επι-
χειρησιακών Συλλογικω'ν Συµβάσεων Εργασίας

Άρθρο 1 1: Δικαιώματα θιγοµένων - Αποτελέσματα επί
παραβίασης της απαγόρευσης πως και παρενοχλησης

'Αρθρο 13: Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο Με Προσφυγη απο΄ νομικά πρόσωπα και ενώ-

σεις προσώπων
'Αρθρο 15: Βάρος απόδειξης
Άρθρο 16: Σύσταση Αντοτελου'ςΤμημστσς για την πα-

ρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία
στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

'Αρθρο 17: Αρµοδιότητα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρθρα 18: Επιλ΄υση διαφορών λόγω βίας και παρενο-

χλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
Αρθρα 19: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την

Επιθεώρηση Εργασίας
'Αρθρο 20: Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας των Φ΄υλων »

Τροποποίηση του άρθρου 9ταυ ν. 4604/201 9
Αρθρο 21 : Σήµα Ισότητας -Τροποπσίηση του άρθρου

21 του ν. 4604/2019
'Αρθρο 22: Εξουσιοδοτικές διαταξεις
Άρθρο 23: Μεταβατικές διαταξεις
ΜΕΡΟΣ |||: ΕΝΣΠΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙ0Υ ΚΑΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-
ΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟ*
Π|Α ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ |ΔΙΩΤ|ΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ,ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΔΗΓ|ΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΡΥΘΜΙ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤ|ΖΟΝΤΑ| ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΤΛΣ|Α ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.'ΕΝΣΠΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓ|ΑΣΙΕΕΙ 2019|1 158
Αρθρο 24: Σκοπός (α΄ρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019|1 15ΒΙ
Αρθρο 25: Πεδίο εφαρμογής (α΄ρθρο 2 της Οδηγίας

(ΕΕ) 2019/1 158)
Άρθρο 16: Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/

1 158)
Αρθρο 27: Άδεια πατροτητας [άρθρα 4 και Β της Οδη-

γίος ιεΕι 201 9|ι 1 58)
Άρθρο 28 Γανική αδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας

[ΕΕ12019/1158)
'Αρθρο 29: "Αδεια φροντιστη΄ (αρθρα 6 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/Ι 158)
'Αρθρο 30: Απουσία από την εργασία για λογους ανω-

τέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)


