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 Ντουμπάι, 2 Φεβρουαρίου 2022 

 

 Νέα εργασιακή νομοθεσία στα ΗΑΕ από 2.2.2022 

   

 Σήμερα τέθηκε σε ισχύ ο νέος εργασιακός νόμος που εγκρίθηκε πέρυσι το Νοέμβριο με το Ομοσπονδιακό 

Διάταγμα 33/2021, οποίος εισάγει σειρά νέων διατάξεων που έχουν στόχο την ενισχυμένη προστασία των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. 

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που ενισχύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι η εισαγωγή 

κατώτατου μισθού, η κατάργηση των συμβάσεων απεριόριστης διάρκειας και η υποχρέωση μικρότερων 

συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τους περισσότερους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, η δυνατότητα 

παραμονής στη χώρα για 180 ημέρες μετά την αποχώρηση από την εργασία και διευρυμένες εργασιακές 

διευκολύνσεις για τη μητρότητα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υποχρεωθούν να εργάζονται 

περισσότερο από δύο ώρες υπερωρίας την ημέρα , ενώ οι εργοδότες δεν μπορούν να παρακρατήσουν έγγραφα 

των εργαζομένων, όπως διαβατήρια, και δεν μπορούν να χρεώσουν τέλη πρόσληψης εργαζομένων. Οι διακρίσεις, 

τέλος, απαγορεύονται σε οποιαδήποτε μορφή, είτε πρόκειται για φυλή, χρώμα, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, 

κοινωνική καταγωγή ή αναπηρία. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο νόμος δεν περιλαμβάνει τους οικιακούς βοηθούς. 

Όσον αφορά στην παρεχόμενη ευελιξία, εισάγεται η δυνατότητα συμπυκνωμένου ωραρίου, όπως π.χ. εάν 

ένας εργαζόμενος εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα σύμφωνα με τη σύμβασή του, μπορεί πλέον να εργάζεται τις 

ίδιες ώρες για τρεις ημέρες. Αντίστοιχα, οι ώρες ή οι ημέρες εργασίας μπορούν επίσης να αλλάξουν, ανάλογα με 

τον φόρτο εργασίας και τις ανάγκες του εργοδότη. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να επιτρέπουν στους ανθρώπους 

να επιλέγουν τις ώρες εργασίας τους. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, 12 κατηγορίες άδειας εργασίας θα είναι διαθέσιμες, 

δίνοντας στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα να επιλέξουν από 6 διαφορετικά μοντέλα 

εργασίας. 

Τα έξι μοντέλα εργασίας που προσφέρονται είναι:  

• Πλήρης απασχόληση: Εργασία για έναν εργοδότη για μια ολόκληρη εργάσιμη ημέρα. 

• Εργασία εξ αποστάσεως: Το πρόγραμμα επιτρέπει στους υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης να 

εργάζονται πλήρως ή εν μέρει εκτός γραφείου, εφόσον το επιτρέπει η φύση της εργασίας τους. 

• Κοινό μοντέλο εργασίας: Καταμερισμός εργασιακών ευθυνών και αμοιβής μεταξύ περισσότερων του ενός 

εργαζομένων βάσει συμφωνίας με τον εργοδότη. Οι συμβάσεις των εργαζομένων βάσει αυτού του μοντέλου 

διέπονται από κανονισμούς μερικής απασχόλησης. Απευθύνεται, κυρίως, σε φοιτητές. 

• Μερική απασχόληση: Εργασία για έναν ή περισσότερους εργοδότες για καθορισμένο αριθμό ωρών ή ημερών. 

• Προσωρινή εργασία: Σύμβαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για ένα έργο που λήγει με την 

ολοκλήρωση της εργασίας. 

• Ευέλικτη εργασία: Δίνοντας στους εργαζομένους την ελευθερία να εργάζονται σε διαφορετικούς χρόνους 

ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της εργασίας βάσει σύμβασης που καλύπτει ώρες, ημέρες και 

καθήκοντα που απαιτούνται.  
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Οι αλλαγές θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να συνδυάζουν περισσότερα από ένα μοντέλα εργασίας, 

εφόσον δεν εργάζονται για περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα συνολικά. 

Επίσης, επιτρέπεται πλέον σε ανήλικους ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών να εργάζονται σε χώρους 

εργασίας που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο. 

Οι κάτοικοι χωρίς εμιρατινή υπηκοότητα που επιθυμούν να εργαστούν με δική τους θεώρηση παραμονής, 

χωρίς χορηγία ή υπογραφή σύμβασης με εργοδότη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια ανεξάρτητης 

επιχείρησης. 

Οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη φύση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας 

εγγραφής, του τόπου εργασίας, των ωρών εργασίας, των ημερών αδείας και της δοκιμαστικής περιόδου, εάν 

υπάρχει, της διάρκειας της σύμβασης, διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης και του συμφωνηθέντος μισθού.  

Οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα έχουν προθεσμία έως τις 2 Φεβρουαρίου 2023 για να μετατρέψουν τις 

συμβάσεις εργασίας απεριόριστης διάρκειας των εργαζομένων τους σε τριετούς διάρκειας. 
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