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Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-

ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρω-

ση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενό-

χλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της 

Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-

σίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας 

και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 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

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ I: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Άρθρο 1: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4: Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην 

εργασία
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
Άρθρο 6: Ενημέρωση στο πλαίσιο της υγείας και της 

ασφάλειας - Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3850/
2010

Άρθρο 7: Ενίσχυση έννοιας ψυχοκοινωνικών κινδύ-
νων - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 3850/2010

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

Άρθρο 9: Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπο-
λέμηση της βίας και παρενόχλησης

Άρθρο 10: Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχεί-
ριση εσωτερικών καταγγελιών

Άρθρο 11: Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επι-
χειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

Άρθρο 12: Δικαιώματα θιγομένων - Αποτελέσματα επί 
παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης

Άρθρο 13: Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 14: Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώ-

σεις προσώπων
Άρθρο 15: Βάρος απόδειξης
Άρθρο 16: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την πα-

ρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία 
στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)

Άρθρο 17: Αρμοδιότητα Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 18: Επίλυση διαφορών λόγω βίας και παρενό-

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

Επιθεώρηση Εργασίας
Άρθρο 20: Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων - 

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4604/2019
Άρθρο 21: Σήμα Ισότητας - Τροποποίηση του άρθρου 

21 του ν. 4604/2019
Άρθρο 22: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-
ΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟ-
ΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΡΥΘΜΙ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158
Άρθρο 24: Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 

2019/1158)
Άρθρο 25: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 

(EE) 2019/1158)
Άρθρο 26: Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/

1158)
Άρθρο 27: Άδεια πατρότητας (άρθρα 4 και 8 της Οδη-

γίας (EE) 2019/1158)
Άρθρο 28: Γονική άδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας 

(EE) 2019/1158)
Άρθρο 29: Άδεια φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 

2019/1158)
Άρθρο 30: Απουσία από την εργασία για λόγους ανω-

τέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)
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μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 
περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και 
το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες 
επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά 
μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος.

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο 152

Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών 

συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων 

με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, 

χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών - 

Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 18 

του ν. 1587/1950 

Στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950 (Α’ 294) προστίθεται 
παρ. 5, ως εξής: 

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμ-
βολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέ-
λεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή 
ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον 
συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη 
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκό-
μιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 
105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δω-
ρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, 
ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 
(Α’ 266). Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι 
και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορο-
λογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών 
συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, 
αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και 
στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του 
πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Άρθρο 153

Επέκταση της απαλλαγής 

των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων 

από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

και χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

φυσικών προσώπων και για το έτος 2021 - 

Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 

του ν. 4223/2013

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του 
έτους 2021 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός 
φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία 
των δικαιωμάτων της παρ. του άρθρου 1, σύμφωνα με 
τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 250.000 0,0%

250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%

900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%

Υπερβάλλον 1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπο-
λογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που εί-
ναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) 
ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά δι-
ατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυ-
χόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων 
ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 
στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολο-
γίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός 
σχεδίου πόλης ή οικισμού.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του 
ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του 
έτους 2021 και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Ειδικά για τα έτη 2019, 2020 και 2021 χορηγείται 
μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προ-
κύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκει-
ται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χι-
λιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις 
εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες 
(80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύ-
ριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομ-
μυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της πα-
ρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των 
δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού.».

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021.




