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Νέες ρυθμίσεις
εργατικού
δικαίου – Νόμος
4623/2019

Στον πρόσφατο Νόμο 4623/2019, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τρεις σημαντικές τροποποιήσεις
βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα:
1. Κατάργηση βάσιμου λόγου καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Με το άρθρο 117 παρ. 2 (α) καταργείται αναδρομικά (συγκεκριμένα από τις 17.05.2019 όταν ίσχυσε η
πρόβλεψη του άρθρου 48 του Νόμου 4611/2019) η ύπαρξη βάσιμου λόγου ως προϋπόθεσης του κύρους της
καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής βάσιμου λόγου φέρει ο εργοδότης. Ως εκ τούτου, από
τις 17.05.2019 η καταγγελία της εργασιακής σχέσης με πρωτοβουλία του εργοδότη είναι έγκυρη εφόσον έχει
γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του
απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

2. Κατάργηση αναστολής προθεσμιών για την έγερση εργατικών αξιώσεων σχετιζόμενων με την
καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας.
Με το άρθρο 117 παρ. 2 (α) καταργείται επίσης αναδρομικά (συγκεκριμένα από τις 17.05.2019 όταν ίσχυσε η
πρόβλεψη του άρθρου 58 του Νόμου 4611/2019), η αναστολή κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας και της διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών, των προθεσμιών εντός των οποίων ο εργαζόμενος
μπορεί να προβάλλει δικαστικά απαιτήσεις εκ της απόλυσης του. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία εντός
της οποίας δύναται ο εργαζόμενος να διεκδικήσει δικαστικά την ακύρωση της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας του είναι τρεις μήνες από τη λύση της σχέσης εργασίας και η σχετική προθεσμία εντός της οποίας ο
εργαζόμενος δύναται να διεκδικήσει δικαστικά την καταβολή/συμπλήρωση της αποζημίωσης απόλυσης είναι
έξι μήνες από τη λύση της σχέσης εργασίας.

3. Κατάργηση κοινής ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και
υπερεργολάβου έναντι των εργαζομένων του εργολάβου
και του υπεργολάβου.
Με το άρθρο 117 παρ. 1 καταργείται από 19.07.2018, η
πρόβλεψη του άρθρου 9 του Νόμου 4554/2018 περί κοινής και
αλληλέγγυας ευθύνης αναθέτοντος έναντι των εργαζομένων
εργολάβου και υπεργολάβου. Υπενθυμίζεται ότι η καταργούμενη διάταξη προέβλεπε ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που αναθέτει (αναθέτων), στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του
δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε
εργολάβο, ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον
εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την
καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων
απόλυσης.

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες,
Δικηγορική Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και
Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού
Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 73 χώρες
παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1700
συνεργατών.
Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική
εταιρεία η οποία αποτελείται από 19 δικηγόρους. Η Εταιρεία
μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα
ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών
συναλλαγών.
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών
υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον και τις ανάγκες
των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή
πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.
Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή
συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες
συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε
με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες
μας με διασυνοριακές συναλλαγές.
Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε
καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν
υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των
χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία
Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην
εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες
μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και
πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους
απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να
βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους
επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο
ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο
περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες,
εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα εργατικού
δικαίου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:
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H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240.
Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας
αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος.
H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και
κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και
καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας
λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η
EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου
οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν
ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια,
ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης.
Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον
κατάλληλο σύμβουλο.

