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Δύο χρόνια μετά τον θάνατο ενός ιερέα, ένα ταμπλόιντ αφιερώνει μια σειρά άρθρων σχετικά
με την καταδίκη του στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων. Οι γονείς του ιερέα
στράφηκαν δικαστικά κατά των εφημερίδων για προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας τους και αυτής του αποθανόντος. Το ΕΔΔΑ, εφαρμόζοντας τη νομολογία Von
Hannover ΙΙ, προέβη σε μια ανάλυση κατά πόσο τα εθνικά δικαστήρια πέτυχαν μια ορθή
εξισορρόπηση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Το
ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι τόσο η παρουσίαση του θέματος όσο και το περιεχόμενο των άρθρων
(τα οποία εμπεριείχαν εικασίες σχετικά με τα εγκλήματα και την υποτιθέμενη αυτοκτονία του
ιερέα) δεν συνέβαλαν στη συζήτηση για ένα θέμα γενικού συμφέροντος. Η Σλοβακία καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 8, ενώ εγείρεται επίσης και το ζήτημα της ύπαρξης ενός
δικαιώματος στην λήθη των νεκρών.
Ph. Jougleux

M.L. κατά Σλοβακίας της 14.10.2021
(αρ. προσφ.
34159/17)

Τα ψηφιακά μέσα έχουν αυξήσει την ευελιξία και την παραγωγικότητα για τους επιχειρήσεις
και τους εργαζομένους, αλλά έχουν οδηγήσει σε μια νοοτροπία "συνεχούς ετοιμότητας"
(constantly on-call) ή “διαρκούς σύνδεσης” (ever-connected). Αυτή η μόνιμη επιφυλακή έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Με
τον ν. 4808/2021 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη δικαίωμα αποσύνδεσης από την τηλεργασία, δηλαδή δικαίωμα του τηλεργαζομένου να απέχει πλήρως από την
παροχή εργασίας και να μην επικοινωνεί με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό ή
ψηφιακό), εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νομίμων αδειών του. Επιπλέον,
απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου λόγω του ότι άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης. Τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την αποσύνδεση θα πρέπει να
αποτελούν όρους της σύμβασης εργασίας, ενώ σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας θα καθορίζονται από τον εργοδότη. Με τη νέα αυτή ρύθμιση ο Έλληνας νομοθέτης πρωτοπορεί. Οι
περισσότερες χώρες της Ε.Ε. ρυθμίζουν με νόμο ή με συλλογική σύμβαση εργασίας την τηλεργασία, αλλά μόνο τέσσερις (Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) αναγνωρίζουν το δικαίωμα
αποσύνδεσης. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που προέβλεψε νομοθετικά δικαίωμα
αποσύνδεσης το 2016. Στις 20.1.2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε (με 472 ψήφους
υπέρ, 126 κατά και 83 αποχές) υπέρ της θεσμοθέτησης ενός θεμελιώδους δικαιώματος των
εργαζομένων που εργάζονται ψηφιακά να αποσυνδέονται από την εργασία τους μετά το πέρας
του ωραρίου τους, χωρίς επιπτώσεις. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει πρόταση για οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με το δικαίωμα αποσύνδεσης, δεδομένου ότι
το δικαίωμα αυτό δεν κατοχυρώνεται ρητά στο ενωσιακό δίκαιο. Στη νομοθεσία αυτή θα πρέπει επίσης να ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εργασία και να αποσαφηνίζονται οι όροι και τα ωράρια εργασίας, καθώς και οι χρόνοι ανάπαυσης των εργαζομένων.
Στ. Γιαννακούρου

Θεσπίστηκε δικαίωμα αποσύνδεσης
των τηλεργαζομένων
στην Ελλάδα
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Τροποποίηση ελληνικού Π.Κ ως προς
τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων

Κατατέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τις «Τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Σημαντική και εύστοχη κρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 191 ΠΚ περί της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Με βάση την επικείμενη
ρύθμιση διατυπώνεται σαφώς στην πρώτη παράγραφο ότι «Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην
εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χωράς ή στη δημοσιά υγεία τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή…». Με τη διάταξη αυτή, οι αναληθείς
ειδήσεις περί δημοσίας υγείας που είχαν αποποινικοποιηθεί το 2019 αποκτούν ξανά αξιόποινο
χαρακτήρα. Πρόκειται για μια επίκαιρη αλλαγή, διότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο λόγω
της πανδημίας και είναι εξαιρετικά ουσιώδες να δημοσιεύονται αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά
με την εξέλιξη της νόσου, τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων ή/και τις νέες θεραπείες,
ούτως ώστε οι πολίτες να αποκτούν πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για το πώς μπορούν να
προστατέψουν ουσιωδώς το υπέρτατο αγαθό της υγείας τους αλλά και την υγεία του κοινωνικού
συνόλου.
Ν. Καραγιάννη

Ίδρυση Ανεξάρτητης
Αρχής Επιθεώρησης
Εργασίας
(Ν.4808/2021)

Το δημόσιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει ο νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101, 19.06.2021) καθώς το σχετικό νομοθετικό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα εισάγει ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. Στις επικείμενες αλλαγές πρωτοστατεί η αντικατάσταση του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ενώ θεσμοθετείται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως
σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας,
την αμοιβή, τους όρους ασφάλισης και την υγεία των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των
ευπαθών ομάδων και των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων). Θα είναι, επίσης, επιφορτισμένη
με την τήρηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο
χώρο της εργασίας, παρέχοντας στον ίδιο χρόνο και συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζομένους και εργοδότες, κατόπιν αιτήματός τους, για την επίλυση συλλογικών και ατομικών διαφορών εργασίας. Οι δράσεις του εν λόγω σώματος θα εκτείνονται και στον έλεγχο της προστασίας
της μητρότητας και των διατάξεων περί ισορροπίας επαγγελματικού, οικογενειακού και προσωπικού βίου. Με την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη Αρχή μεταβάλλεται ο διοικητικός
χαρακτήρας της Επιθεώρησης Εργασίας και η τελευταία δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία
από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, αλλά υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
Ν. Καραγιάννη

Αναφορικά με την
αίτηση του Χατζηϊωάννου για την έκδοση εντάλματος
certiorari κ.ά., αρ.
97/18, 127/18,
140/19-143/19,
154/19, 169/19,
36/20 και 46/20,
27/10/2021

To Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, με κάποια σχετική καθυστέρηση, αποφάνθηκε πολύ
πρόσφατα σχετικά με τη νομιμότητα των διατάξεων του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών
Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου του 2007
(183(I)/2007), οι οποίες υποχρέωναν τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να διατηρούν δεδομένα κίνησης και θέσης όλων των χρηστών τους, ώστε αυτά να είναι στη διάθεσή των
αρχών επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και δίωξη του σοβαρού εγκλήματος. Αν και με
απλή πλειοψηφία, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο αναμενόμενο (ενόψει της σχετικής
προηγούμενης νομολογίας του ΔΕΕ) συμπέρασμα ότι οι διατάξεις αυτές είναι ασύμβατες με
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ειδικότερα με το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ως τέτοιες, ανίσχυρες και μη δυνάμενες να τύχουν εφαρμογής. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η αντίθετη άποψη ήταν της μειοψηφίας μεν, πολυπληθούς δε.
Χ. Μάρκου

