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Σημαντικές τροποποιήσεις της 
εργατικής νομοθεσίας - Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 
134/09.08.2019) 
 
Με τις διατάξεις του προσφάτως 
ψηφισθέντος Νόμου 4623/2019 υπό 
τον τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα», εισήχθησαν 
μεταξύ άλλων βασικές τροποποιήσεις 
της εργατικής νομοθεσίας.  
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 Με το άρθρο 117 παρ. 2(α) του 

Ν. 4623/2019 προβλέπεται η 
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κατάργηση του βάσιμου 
λόγου ως προϋπόθεση του 
κύρους της καταγγελίας 
συμβάσεων εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου 
(όπως το ζήτημα αυτό 
ρυθμιζόταν στο άρθρο 48 του Ν. 
4611/2019). Επακολούθως, 
καταργείται και η σχετική 
πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση 
αμφισβήτησης περί της ύπαρξης 
ή μη βάσιμου λόγου καταγγελίας, 
το βάρος απόδειξης φέρει ο 
εργοδότης. Η εν λόγω διάταξη 
έχει αναδρομική ισχύ και 
συγκεκριμένα, καταργεί το άρθρο 
48 του Ν. 4611/2019 ήδη από τις 
17.05.2019. 
 

 Ομοίως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 
(117 παρ. 2(α) Ν. 4623/2019), 
καταργείται η αναστολή 
προθεσμιών για την έγερση 
εργατικών αξιώσεων 
αναφορικά με την καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
συμφιλίωσης (όπως το ζήτημα 
αυτό ρυθμιζόταν στο άρθρο 58 
του Ν. 4611/2019). Η εν λόγω 
διάταξη έχει αναδρομική ισχύ και 
συγκεκριμένα, καταργεί το άρθρο 
58 του Ν. 4611/2019 ήδη από τις 
17.05.2019. 

 
 Τέλος, δυνάμει του άρθρου 117 

παρ. 1 του Ν. 4623/2019, 
προβλέπεται η κατάργηση της 
κοινής ευθύνης αναθέτοντος, 
εργολάβου και υπεργολάβου 
έναντι των εργαζομένων του 
εργολάβου και του 
υπεργολάβου (όπως το ζήτημα 
αυτό ρυθμιζόταν στο άρθρο 9 του 
Ν. 4554/2018). Η εν λόγω 
διάταξη έχει επίσης αναδρομική 
ισχύ και συγκεκριμένα, καταργεί 
το άρθρο 9 του Ν. 4554/2018 
ήδη από τις 18.07.2018. 
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