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Ο Βασικός Κώδικας
 
 

111...    Η εργασία είναι ελεύθερη επιλογή

1.1. ∆εν υπάρχει καταναγκαστική

στη φυλακή. 

1.2 Οι εργαζόµενοι δεν υποχρεούνται

τους στον εργοδότη τους και 

εύλογη προειδοποίηση. 

 

222...    Η συνδικαλιστική ελευθερία

διαπραγµατεύσεις

2.1 Οι εργαζόµενοι, χωρίς καµία

εργατικά σωµατεία της επιλογής

2.2 Ο εργοδότης υιοθετεί µια

σωµατείων και τις οργανωτικές δραστηριότητές

2.3 Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων

εκτελούν καθήκοντα εκπροσώπου

2.4 Όπου το δικαίωµα στη

περιορίζεται από τη νοµοθεσία,

παράλληλων µέσων για ανεξάρτητο

 

333...    Οι συνθήκες εργασίας
υγιεινής 

3.1 Πρέπει να παρέχεται 

εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη

κινδύνους. Πρέπει να λαµβάνονται

υγείας που προκύπτουν από, 

ελαχιστοποίηση, στον βαθµό που

στο περιβάλλον εργασίας. 
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Κώδικας ΠΗΕ 

ελεύθερη επιλογή 

καταναγκαστική εργασία, εργασία σε συνθήκες δουλείας

υποχρεούνται να υποβάλλουν «καταθέσεις» ή τα 

 είναι ελεύθεροι να εγκαταλείπουν τον εργοδότη

συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωµα στις

διαπραγµατεύσεις είναι σεβαστά 

καµία διάκριση, έχουν το δικαίωµα να ενταχθούν

επιλογής τους και να διαπραγµατεύονται συλλογικά. 

µια ανοικτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες

δραστηριότητές τους. 

εργαζοµένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν

εκπροσώπου στον χώρο εργασίας. 

στη συνδικαλιστική ελευθερία και τη συλλογική

νοµοθεσία, ο εργοδότης διευκολύνει, και δεν εµποδίζει,

ανεξάρτητο και ελεύθερο συνδικαλισµό και συλλογική

συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και σύµφωνες µε

 ασφαλές και σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής

υπόψη τις επικρατούσες γνώσεις του κλάδου και τυχόν

λαµβάνονται επαρκή µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων

 σχετίζονται µε ή συµβαίνουν στη διάρκεια της

που είναι ευλόγως εφικτό, των αιτιών κινδύνων

εµπορίου 

τον κόσµο 

δουλείας ή αθέλητη εργασία 

 έγγραφα ταυτότητάς 

εργοδότη τους µετά από 

στις συλλογικές 

ενταχθούν ή να σχηµατίσουν 

δραστηριότητες των εργατικών 

έχουν πρόσβαση για να 

συλλογική διαπραγµάτευση 

εµποδίζει, την ανάπτυξη 

συλλογική διαπραγµάτευση. 

µε τους κανόνες 

υγιεινής περιβάλλον 

τυχόν συγκεκριµένους 

ατυχηµάτων και βλάβης της 

της εργασίας, µε την 

κινδύνων που είναι εγγενείς 
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3.2 Οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν τακτική και καταγεγραµµένη εκπαίδευση για την 

υγεία και ασφάλεια τους, η οποία θα επαναλαµβάνεται στους νέους ή εκ νέου ανατεθειµένους 

εργαζοµένους. 

3.3 Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καθαρή τουαλέτα και πόσιµο νερό, και, αν απαιτείται, 

σε εγκαταστάσεις υγιεινής για την αποθήκευση τροφίµων. 

3.4 Ο χώρος διαµονής, όπου παρέχεται, πρέπει να είναι καθαρός, ασφαλής και να καλύπτει 

τις βασικές ανάγκες των εργαζοµένων. 

3.5 Η εταιρεία, τηρώντας τον κώδικα, εκχωρεί την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια σε 

έναν ανώτερο εκπρόσωπο διαχείρισης. 

 

444...    ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται παιδική εργασία 

4.1 ∆εν πρέπει να γίνεται νέα πρόσληψη για παιδική εργασία. 

4.2 Οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν ή να συµµετέχουν και να συνεισφέρουν σε πολιτικές 

και προγράµµατα που προβλέπουν τη µετάβαση κάθε παιδιού που βρέθηκε να εκτελεί παιδική 

εργασία, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσει και να παραµείνει σε ποιοτική 

εκπαίδευση έως ότου δεν είναι πλέον ένα παιδί. Οι όροι “παιδί” και “παιδική εργασία” ορίζονται 

στα παραρτήµατα. 

4.3 Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της 

νύχτας ή σε επικίνδυνες συνθήκες. 

4.4 Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των σχετικών 

κανόνων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO). 

 

555...    Καταβάλλονται µισθοί επιβίωσης 

5.1 Οι µισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται για µια τυπική εβδοµάδα εργασίας πρέπει 

να καλύπτουν, κατ 'ελάχιστο, τα εθνικά νόµιµα πρότυπα ή τα πρότυπα αναφοράς του κλάδου, 

όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Σε κάθε περίπτωση, ο µισθός πρέπει πάντα να αρκεί για να 

καλύψει τις βασικές ανάγκες και να παρέχει κάποιο διαθέσιµο εισόδηµα. 

5.2 Σε όλους τους εργαζόµενους πρέπει να παρέχονται γραπτές και κατανοητές πληροφορίες 

σχετικά µε τους όρους εργασίας, όσον αφορά στον µισθό, πριν από την πρόσληψη, και σχετικά µε 

τις λεπτοµέρειες του µισθού τους για την περίοδο για την οποία καταβάλλεται, κάθε φορά που 

πληρώνονται. 

5.3 Κρατήσεις από τους µισθούς ως πειθαρχικό µέτρο δεν πρέπει να επιτρέπονται ούτε 

επιτρέπονται τυχόν κρατήσεις από τους µισθούς που δεν προβλέπονται από την εθνική 

νοµοθεσία, χωρίς τη ρητή άδεια του εν λόγω εργαζόµενου. Όλα τα πειθαρχικά µέτρα θα πρέπει να 

καταγράφονται. 
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666...   Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές 

6.1 Οι ώρες εργασίας πρέπει να συµµορφώνονται µε την εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές 

συµβάσεις και τις διατάξεις 6.2 έως 6.6 κατωτέρω, αναλόγως ποιο παρέχει τη µεγαλύτερη 

προστασία των εργαζοµένων. Οι υπορήτρες 6.2 έως 6.6 βασίζονται σε διεθνή πρότυπα εργασίας. 

6.2 Οι ώρες εργασίας, εξαιρουµένων των υπερωριών, καθορίζονται µε σύµβαση, και δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις 48 ώρες την εβδοµάδα.* 

6.3 Όλες οι υπερωρίες πρέπει να είναι εθελοντικές. Οι υπερωρίες θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε υπευθυνότητα, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα εξής: την έκταση, τη συχνότητα 

και τις ώρες εργασίας από µεµονωµένους εργαζόµενους και το εργατικό δυναµικό στο σύνολό του. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται για να αντικαταστήσουν την τακτική απασχόληση. Οι υπερωρίες 

πρέπει πάντα να πληρώνονται µε υψηλότερες χρεώσεις, οι οποίες συνιστάται να µην είναι 

χαµηλότερες από το 125% της συνήθους αµοιβής. 

6.4 Το σύνολο των ωρών εργασίας σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ηµερών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 60 ώρες, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη ρήτρα 6.5 

κατωτέρω. 

6.5 Οι ώρες εργασίας µπορούν να υπερβαίνουν τις 60 ώρες µέσα σε περίοδο επτά ηµερών 

µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται όλα τα εξής: 

 αυτό επιτρέπεται από την εθνική νοµοθεσία, 

 αυτό επιτρέπεται από συλλογική σύµβαση ελεύθερης διαπραγµάτευσης µε µια οργάνωση 

εργαζοµένων που εκπροσωπούν ένα σηµαντικό τµήµα του εργατικού δυναµικού, 

 λαµβάνονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων, 

 ο εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η 

απρόσµενη αιχµή παραγωγής, ατυχήµατα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

6.6 Οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν τουλάχιστον µία ηµέρα ρεπό σε κάθε περίοδο επτά 

ηµερών ή, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νοµοθεσία, δύο ηµέρες ρεπό για κάθε περίοδο 14 

ηµερών. 

* Τα διεθνή πρότυπα συνιστούν τη σταδιακή µείωση των τακτικών ωρών εργασίας, κατά 

περίπτωση, σε 40 ώρες την εβδοµάδα, χωρίς µείωση των µισθών των εργαζοµένων µε τη µείωση 

των ωρών. 

 

777...   ∆εν ασκείται καµιά διάκριση 

7.1 ∆εν ασκείται καµία διάκριση στην πρόσληψη, την αποζηµίωση, την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την προαγωγή, την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση βάσει φυλής, κάστας, εθνικής 

καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισµού, συµµετοχής σε σωµατείο ή πολιτικών πεποιθήσεων. 
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888...   Παρέχεται τακτική

8.1 Στο µέτρο του δυνατού,

εργασιακή σχέση που τεκµηριώνεται

8.2 ∆εν πρέπει να αποφεύγονται

νόµων και κανονισµών ή νόµων

τακτική εργασιακή σχέση, µέσω

συµφωνιών για εργασία κατ’ οίκον,

πραγµατική πρόθεση µετάδοσης

αποφεύγονται οποιεσδήποτε τέτοιες

απασχόλησης ορισµένου χρόνου.

 

999...   ∆εν επιτρέπεται σκληρή 

9.1 Απαγορεύονται η σωµατική

σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης

διατάξεις του παρόντος κώδικα

κώδικας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται

των προτύπων. Οι εταιρείες που

τις εθνικές και άλλες εφαρµοστέες

κώδικας ασχολούνται το ίδιο 

προστασία. 

 

Το παρόν έγγραφο τροποποιήθηκε

εργασίας δεν είναι υπερβολικές».

Σηµείωση: Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια

Κώδικα ΠΗΕ Base Code και των

παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι, και 

θεωρούνται ως οι επίσηµες εκδόσεις.
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τακτική εργασία 

δυνατού, η εργασία που εκτελείται πρέπει να βασίζεται

τεκµηριώνεται µέσω της εθνικής νοµοθεσίας και στην πράξη.

αποφεύγονται οι υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους

νόµων και κανονισµών κοινωνικής ασφάλισης που

µέσω συµβάσεων αποκλειστικά για παροχή εργασίας

οίκον, είτε µέσω προγραµµάτων µαθητείας όπου

µετάδοσης δεξιοτήτων ή παροχής τακτικής απασχόλησης,

τέτοιες υποχρεώσεις µέσω της υπερβολικής χρήσης

χρόνου. 

σκληρή ή απάνθρωπη µεταχείριση 

σωµατική κακοποίηση ή πειθαρχία, η απειλή σωµατικής

παρενόχλησης και η λεκτική κακοποίηση ή άλλες µορφές

κώδικα αποτελούν ελάχιστα και όχι µέγιστα πρότυπα,

χρησιµοποιείται για να αποτρέψει τις εταιρείες από την

που εφαρµόζουν αυτόν τον κώδικα οφείλουν να

εφαρµοστέες νοµοθεσίες και, όπου οι διατάξεις του 

 θέµα, να εφαρµόσουν τη διάταξη που παρέχει

τροποποιήθηκε στις 01 Απριλίου 2014 µε διορθώσεις στη

υπερβολικές». 

δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουµε ότι οι µεταφράσεις

των Αρχών Εφαρµογής είναι όσο το δυνατόν πλήρεις 

ότι, και στις δύο περιπτώσεις, τα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα

εκδόσεις. 

εµπορίου 

τον κόσµο 

βασίζεται σε αναγνωρισµένη 

πράξη. 

εργαζοµένους δυνάµει εργατικών 

που απορρέουν από την 

εργασίας, υπεργολαβιών ή 

όπου δεν υπάρχει καµία 

απασχόλησης, ούτε πρέπει να 

χρήσης των συµβάσεων 

σωµατικής κακοποίησης, 

µορφές εκφοβισµού. Οι 

πρότυπα, και ο παρών 

την υπέρβαση αυτών 

να συµµορφώνονται µε 

 νόµου και ο παρών 

παρέχει τη µεγαλύτερη 

στη ρήτρα 6 «Οι ώρες 

µεταφράσεις του Βασικού 

πλήρεις και ακριβείς. Ωστόσο, 

αγγλική γλώσσα πρέπει να 

 


