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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία µας θα αναφερθούµε, στην προστασία των εργασιακών 
δικαιωµάτων και στις συµβάσεις εργασίας που είναι θέµα ιδιάζουσας 
σηµασίας στις µέρες µας. Θα ξεκινήσουµε µε τις  συµβάσεις εργασίας 
και τα είδη τους, θα επεκταθούµε στο τρόπο διαµόρφωσης του µισθού, 
στην βλαπτική µεταβολή και την διαθεσιµότητα. 

Επίσης θα τονίσουµε την σηµαντικότητα της επίσχεσης εργασίας, ως 
όπλο εργαζοµένου για την προστασία των δικαιωµάτων του, θα 
συνεχίσουµε µε τα ωράρια εργασίας, τις αργίες, τις άδειες, τα δώρα 
εορτών και θα καταλήξουµε στις νέες νοµοθετικές διατάξεις των 
απολύσεων και αποζηµιώσεων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ξεκινώντας στο κεφάλαιο 1 θα αναφερθούµε στην έννοια της 
εργασίας και στην ιστορική της αναδροµή και την σχέση της 
εργασίας µε το εργατικό δίκαιο. 

Στο κεφάλαιο 2 θα αναλύσουµε τις συµβάσεις εργασίας την 
ιστορική τους αναδροµή και τα είδη του.  

Στο κεφάλαιο 3 θα επεκταθούµε στην έννοια του µισθού και στην 
διαµόρφωση µισθού και ηµεροµισθίου. 

Στο κεφάλαιο 4 θα αναφερθούµε στην βλαπτική µεταβολή και 
στην συνέχεια στο κεφάλαιο 5 στην έννοια της διαθεσιµότητας 
και τους λόγους και τις συνέπειες της. 

Στο κεφάλαιο 6 θα τονίσουµε την έννοια της επίσχεσης εργασίας 
και µε ποιο τρόπο µέσω της επίσχεσης ο εργαζόµενος έχει στα 
χέρια του ένα όπλο κατά της καταπάτησης των δικαιωµάτων του. 

Στο κεφάλαιο 7 θα θέσουµε την έννοια του νόµιµου και συµβατού 
ωραρίου εργασίας, το διαχωρισµό της σε πενθήµερη και 
εξαήµερη εργασία και κατ’ επέκταση την υπερεργασία, την κατ’ 
εξαίρεση υπερωρία, το ανώτατο όριο υπερωριών και την 
νυχτερινή εργασία για το καθένα και θα προσθέσουµε τις ειδικές 
διατάξεις για τα ωράρια απασχόλησης ανηλίκων. 

Στο κεφάλαιο 8 θα µιλήσουµε για τις ηµέρες υποχρεωτικής και 
προαιρετικής αργίας, την ετήσια άδεια και τον υπολογισµό των 
ηµερών και αποδοχών για µισθωτούς και εργατοτεχνίτες και θα 
ξεδιπλώσουµε όλα τα είδη των αδειών συνάµα θα µιλήσουµε για 
τον τρόπο διαµόρφωσης των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων 
µέσω παραδειγµάτων. 

Και τέλος στο κεφάλαιο 9 θα µιλήσουµε για την απόλυση µε 
έγκυρους και µη έγκυρους τρόπους , θα κλείσουµε µε την 
διαµόρφωση του ύψους των αποζηµιώσεων µέσω 
παραδειγµάτων µε ή χωρίς προειδοποίηση σε υπαλλήλους και 
εργατοτεχνίτες. 
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Κεφάλαιο 1: ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

1.1. Έννοια εργασίας 

Με τον όρο εργασία νοείται κάθε απασχόληση του ανθρώπου η 
οποία αποβλέπει σε ένα ορισµένο σκοπό. Μπορεί να 
είναι σωµατική ή πνευµατική ανάλογα αν επικρατεί το 
χειρωνακτικό ή το διανοητικό στοιχείο σε αυτήν. Κάθε άνθρωπος 
µπορεί να εργάζεται είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον άλλο. 
Η πρώτη περίπτωση δεν παρουσιάζει άµεσο ενδιαφέρον για 
το δίκαιο. Για παράδειγµα, αν κάποιος µαγειρεύει στο σπίτι του 
για τον εαυτό του. Αν όµως µαγειρεύει ως µάγειρας σε ένα 
εστιατόριο τότε η εργασία του παρέχεται για λογαριασµό 
του εργοδότη του µε τον οποίο συνδέεται µε µια έννοµη σχέση. 
Τη σχέση αυτή ρυθµίζει το δίκαιο και ειδικότερα το εργατικό 
δίκαιο. Από την σχέση αυτή προκύπτει η υποχρέωσή του να 
εργαστεί για να επιτελέσει το έργο που έχει αναλάβει. Αντίστοιχα 
προκύπτει η υποχρέωση του εργοδότη να τον πληρώσει για την 
εργασία που παρείχε. 

 

1.2. Ιστορική αναδροµή της εργασίας 

 

Η εργασία αποτελεί πρωταρχική έννοια του Εργατικού ∆ικαίου. 
Για χιλιετίες θεωρήθηκε απλό αντικείµενο συναλλαγής και 
εκµετάλλευσης. Για παράδειγµα, στην εποχή της δουλείας η 
εργασία θεωρούνταν υποτιµητική και αντάξια µόνο για 
τους δούλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ελληνική γλώσσα η 
λέξη δουλειά ετυµολογείται από τη λέξη δουλεία και η 
λέξη αφεντικό από τον αφέντη, δηλαδή τον κύριο του δούλου. Η 
κατάσταση παρέµεινε ουσιαστικά η ίδια για αιώνες. Με 
τη Βιοµηχανική Επανάσταση ο θεσµός της δουλείας υποχώρησε. 
Ωστόσο, και πάλι η εργασία συνέχισε να θεωρείται αντικείµενο 
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συναλλαγής και µόνο. Η εκµετάλλευση της εργασίας και 
συνακόλουθα των εργαζοµένων, δεν είχε όρια και οι συνθήκες 
εργασίας ήταν απάνθρωπες (παιδική εργασία, εξαντλητικά 
ωράρια, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης κ. λ. π.). Η κατάσταση 
αυτή πυροδότησε πολύχρονους και αιµατηρούς αγώνες. 
Σταδιακά, και ως αποτέλεσµα των αγώνων αυτών, 
αναγνωρίστηκε ότι η εργασία δεν είναι απλώς αντικείµενο 
συναλλαγής αλλά αποτελεί δηµιουργική εκδήλωσης της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και ότι η προστασία της είναι 
παράλληλα και προστασία της προσωπικότητας. Στα πλαίσια 
της οικονοµικής επιστήµης η εργασία αναγνωρίζεται ως 
διακριτός παραγωγικός συντελεστής µε θεµελιώδη ρόλο στη 
δηµιουργία του οικονοµικού πλούτου και η προστασία της 
αποβαίνει σε όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, η 
εξασφάλιση ικανοποιητικών αµοιβών και όρων εργασίας για τους 
εργαζόµενους συµβάλλει στην ισορροπία της κοινωνικής ζωής 
και του οικονοµικού συστήµατος. 

 

 

 

 

 

1.3.  Η εργασία για το εργατικό δίκαιο. 

 

Το εργατικό δίκαιο ενδιαφέρεται για τις περιπτώσεις παροχής 
εργασίας από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο και µάλιστα µόνο 
για εκείνη τη µορφή εργασίας που παρέχεται σε τρίτο που 
καλείται εξαρτηµένη εργασία. Η εργασία που προσφέρει 
ο δηµόσιος υπάλληλος καθώς και εκείνη που παρέχει 
ο ελεύθερος επαγγελµατίας δεν ρυθµίζονται από το εργατικό 
δίκαιο. Από τη σκοπιά του εργατικού δικαίου, εργασία είναι η 
ενέργεια που ένα άτοµο, ο µισθωτός, προσφέρει σε κάποιον 
άλλον, τον εργοδότη, για την εξυπηρέτηση σκοπών του δεύτερου 
και στα πλαίσια µια ειδικής έννοµης σχέσης που 
ονοµάζεται σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Ο σκοπός του 
εργοδότη είναι κατά κανόνα οικονοµικός. Ωστόσο, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου ο σκοπός είναι διαφορετικός όταν η εργασία 
παρέχεται για την άµεση ωφέλεια του εργοδότη (για παράδειγµα 
η εργασία υπηρέτριας ή η εργασία baby sitter). Η σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας ρυθµίζεται από τη σύµβαση εργασίας. Με 
άλλα λόγια, η εργασία είναι το αντικείµενο της έννοµης σχέσης 
που συνδέει το µισθωτό µε τον εργοδότη. 

 

 

2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας λέγεται η συµφωνία που γίνεται 
µεταξύ του εργαζόµενου µισθωτού και της επιχείρησης , βάση 
της οποίας ο µισθωτός προσφέρει την εργασία του στην 
επιχείρηση αντί µιας συµφωνηµένης αµοιβής (µισθού, 
ηµεροµισθίου) ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα που θα φέρει η 
εργασία, ακολουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη. 

∆ηλαδή, ο µισθωτός βρίσκεται σε νοµική και οικονοµική 
εξάρτηση από τον εργοδότη του. Γι’ αυτό ο εργαζόµενος είναι 
υποχρεωµένος , σε κάθε περίπτωση να συµµορφώνεται στις 
εντολές και τις οδηγίες του εργοδότη του , σε ότι αφορά τον τόπο 
και τον τρόπο παροχής των εργασιών του για την εύρυθµη 
λειτουργία της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση, που ο µισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του στην 
επιχείρηση , χωρίς προηγούµενη σύµβαση εργασίας αλλά και 
χωρίς αντίδραση από τον εργοδότη, συνεπάγεται σιωπηρή 
σύµβαση εργασίας και απαιτείται η καταβολή του ανάλογου 
µισθού. Επίσης, όταν κάποιος προσλαµβάνεται για να εργαστεί 
µε δοκιµή, τότε από την πρώτη µέρα της πρόσληψης του 
θεωρείται ότι προσφέρει εξαρτηµένη εργασία και ασφαλίζεται στο 
ΙΚΑ. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, όταν ο 
εργαζόµενος καθορίζει ο ίδιος το χρόνο και τα µέσα εκτέλεσης 
της εργασίας του. Επίσης έχουµε κάποιες ειδικές κατηγορίες 
εργαζόµενων όπως:  

a) Ο περιοδεύων πωλητής ή παραγωγός (πλασιέ) 
ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ανεξάρτητα αν 
προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες ή εάν η εργασία του 
είναι εξαρτηµένη) αρκεί µόνο : 1) να εισφέρει τις υπηρεσίες 
του αποκλειστικά σε µία µόνο επιχείρηση και 2) να 
απασχολείται αυτοπροσώπως. Ακόµη οι εµπορικοί 
αντιπρόσωποι και οι διάφοροι πλασιέ, που έχουν 
δικαίωµα να απασχολούνται και µε άλλες οµοειδείς κυρίως 
εργασίες και όταν δεν υπάρχει η δέσµευση ολόκληρου του 
χρόνου της δραστηριότητάς τους για µια ορισµένη 
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επιχείρηση, θεωρούνται επαγγελµατίες και δεν 
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. 

b) Οι εργαζόµενοι στην οικία τους (π.χ. οι πλέκτριες , οι 
γαζώτριες) όταν απασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα µε 
το σύστηµα φασόν (δηλαδή µε το κοµµάτι) ή µε την 
τηλεργασία και εκτελούν την εργασία τους µακρυά από το 
χώρο λειτουργίας της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων µε 
τις οποίες συνεργάζονται για χρονικό διάστηµα 9 µήνες 
και πάνω, θεωρείται ότι παρέχουν εξαρτηµένη εργασία 
έστω και αν χρησιµοποιούν δικά τους εργαλεία. 

c) Τα µέλη Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. όταν απασχολούνται στην 
επιχείρηση τους και προσφέρουν εργασίες , πέρα από την 
εταιρική εισφορά, τότε για τις εργασίες αυτές , µπορούν να 
ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. 

d) Τα µέλη του ∆.Σ. των Α.Ε. , τα µέλη των Ε.Π.Ε. και των 
Αγροτικών Συνεταιρισµών θεωρείται ότι παρέχουν 
εξαρτηµένη εργασία, όταν αυτή προσφέρεται βάσει ειδικής 
συµφωνίας και πέρα από τις υποχρεώσεις βάσει του 
καταστατικού τους. 

e) Και τέλος οι καθηγητές ιδιωτικών φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών, ΙΕΚ τεχνικών επαγγελµατικών σχολών, ωδείων 
και σχολών χορού ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, 
ανεξάρτητα αν συνεργάζονται ως επιτηδευµατίες ή έχουν 
πολλαπλή ασφάλιση ΙΚΑ, αρκεί να µην παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 3 εργοδότες την 
ίδια µέρα. 
 

2.2. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 
 

Η σύµβαση αυτή γίνεται , όταν δεν προκαθορίζεται ο 
χρόνος διάρκειάς της και λήγει µόνο µε καταγγελία που 
γίνεται είτε από τον εργοδότη είτε από τον µισθωτό. Σε 
περίπτωση µεταφοράς της έδρας της επιχείρησης µέσα 
στα όρια της αυτής πόλης ή σε άλλο δήµο, αλλά σε µικρή 
σχετικά απόσταση δεν συνιστά βλαπτική µεταβολή των 
όρων εργασίας του προσωπικού ούτε της σύµβασης 
εργασίας. 
 
 

 
2.3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(Η ΕΡΓΟΥ): 
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Η σύµβαση αυτή γίνεται, όταν προκαθορίζεται ο χρόνος 
διάρκειάς της και λήγει αµέσως, µε την λήξη του 
προσυµφωνηµένου χρόνου ή µε την εκτέλεση του συγκεκριµένου 
έργου στο οποίο αναφέρεται η σύµβαση εργασίας, χωρίς να 
καταβάλλεται αποζηµίωση. Πριν από την ανάληψη εργασίας από 
τον εργαζόµενο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆ το έντυπο 
Ε3 ‘’Αναγγελία πρόσληψης’’ , καθώς και το έντυπο Ε7 
‘’Βεβαίωση-∆ήλωση Εργοδότη για συµβάσεις ορισµένου χρόνου 
ή έργου’’. Όταν όµως λήξει ο ορισµένος χρόνος ή τελειώσει το 
ορισµένο έργο, τότε ο εργοδότης παρόλο που δεν καταβάλλει 
αποζηµίωση έχει υποχρέωση µέσα σε 8 ηµερολογιακές ηµέρες 
να γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆ µε βάση το έντυπο 
Ε5 ‘’Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού’’.  Στις 
περιπτώσεις αυτές σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
έργου, αν γίνει η απόλυση του µισθωτού χωρίς σπουδαίο λόγο 
πριν λήξει το έργο ή ο ορισµένος χρόνος εργασίας, δικαιούται ο 
µισθωτός τους µισθούς του για το χρονικό διάστηµα που 
υπολείπεται µέχρι να τελειώσει το έργο ή µέχρι να λήξει ο 
ορισµένος χρόνος εργασίας . 
Αν στην σύµβαση ορισµένου υπάρχει και ο όρος που να 
επιτρέπει στον εργοδότη να λύει τη σύµβαση εργασίας µε 
καταγγελία όποτε αυτός επιθυµεί, τότε η σύµβαση αυτή θεωρείται 
σύµβαση αορίστου χρόνου. Επίσης, αν ο µισθωτός 
απασχολήθηκε στην επιχείρηση και πέρα από την λήξη του 
ορισµένου χρόνου ή έργου µε τη συγκατάθεση φυσικά και του 
εργοδότη, τότε η σύµβαση αυτή του ορισµένου χρόνου ή έργου 
µετατρέπεται αµέσως σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Αν όµως η 
συνέχιση της απασχόλησης του εργαζόµενου στην επιχείρηση 
µετά από τη λήξη της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
έργου γίνει µε νέους όρους, τότε θεωρείται ότι έγινε νέα σύµβαση 
εργασίας και δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη η παλιά σύµβαση 
εργασίας. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου όταν λήγουν, 
ο µισθωτός αποχωρεί από την επιχείρηση , χωρίς καµία άλλη 
προειδοποίηση και ο εργοδότης δεν καταβάλλει σ’ αυτόν κανένα 
ποσό για αποζηµίωση. Ο χρόνος της σύµβασης για ‘’ορισµένο 
χρόνο εργασίας’’ δεν συνυπολογίζεται στον καθορισµό της 
αποζηµίωσης, αν στην συνέχεια υπογραφεί νέα σύµβαση 
αορίστου χρόνου, αλλά υπολογίζεται µόνο το χρονικό διάστηµα 
της σύµβασης αορίστου χρόνου. 
Ως σύµβαση ορισµένου χρόνου θεωρείται και η δοκιµαστική 
σύµβαση δηλαδή η σύµβαση για απασχόληση του µισθωτού 
δοκιµαστικά. Αν ο εργοδότης απολύσει το µισθωτό που είχε 
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προσληφθεί µε δοκιµαστική σύµβαση µετά την πάροδο 12 
µηνών από την πρόσληψή του, τότε ο µισθωτός αυτός δικαιούται 
από την επιχείρηση τη νόµιµη αποζηµίωση. 
Ως σύµβαση ορισµένου χρόνου θεωρείται και η σύµβαση εκείνη 
που γίνεται στην περίπτωση προσωρινής πρόσληψης για 
αναπλήρωση µισθωτού ο οποίος απέχει από την εργασία του µε 
άδεια ασθένειας. 
Επαναπρόσληψη µισθωτού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µετά 
από 45 ηµερολογιακές µέρες από τότε που έληξε η προηγούµενη 
σύµβαση, θεωρείται ως ‘’νέα σύµβαση’’ και όχι ως ανανέωση της 
προηγούµενης σύµβασης, οπότε απαιτείται έκδοση νέας κάρτας 
ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ και επανεγγραφή του µισθωτού στο 
βιβλίο νεοπροσλαµβανόµενων του ΙΚΑ. 

 
 
 
2.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

 
� Σύµβαση εργασίας προκαθορισµένου χρόνου ηλικίας: Η 

σύµβαση αυτή συµφωνείται ν’ αποχωρήσει ο µισθωτός, µόλις 
συµπληρώσει τον προκαθορισµένο χρόνο της ηλικίας του. Για 
την πρόσληψη µισθωτού µε αυτή την σύµβαση εργασίας, 
συµπληρώνεται και υποβάλλεται στον ΟΑΕ∆ ηλεκτρονικά το 
έντυπο Ε3 ‘’Αναγγελία πρόσληψης’’ και υποβάλλεται και το 
έντυπο Ε7 ‘’Βεβαίωση- ∆ήλωση εργοδότη για συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου ή έργου’’. Φυσικά, η λύση της σύµβασης 
εργασίας ολοκληρώνεται µε την συµπλήρωση και αποστολή 
ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆ του έντυπου Ε5 ‘’Αναγγελία 
οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού’’, µέσα σε 8 µέρες από την 
ηµέρα λήξης της σύµβασης εργασίας. 
 

� Σύµβαση εποχιακής εργασίας: Η σύµβαση αυτή γίνεται, όταν η 
επιχείρηση έχει εποχιακό χαρακτήρα και αυτή η εργασία να είναι 
συνυφασµένη στενά µε εκείνη της επιχείρησης. Στην περίπτωση 
αυτή , λήγει η σύµβαση , µόλις τελειώσουν οι εργασίες του 
εποχιακού χαρακτήρα της, χωρίς φυσικά να καταβάλλεται κανένα 
ποσό ως αποζηµίωση. Ο εργοδότης όµως οφείλει να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά στον ΟΑΕ∆ µέσα σε 8 ηµέρες από την λήξη της το 
έντυπο Ε5 ‘’Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού’’. 
Αν ο µισθωτός, που προσλήφθηκε µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου, απολυθεί πριν τη λήξη της χωρίς σπουδαίο λόγο, τότε 
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οφείλονται όλοι οι µισθοί και θα πρέπει να καταβληθούν σ’ αυτόν 
µέχρι τη λήξη της σύµβασης εργασίας. 
 

� Σύµβαση µαθητείας: Με την σύµβαση µαθητείας, ο εργοδότης 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον µαθητή τις 
απαραίτητες γνώσεις, για την εκµάθηση µιας τέχνης. Όταν 
πρόκειται για γνήσια σύµβαση µαθητείας και ο χρόνος 
εκµάθησης είναι σύντοµος, δεν οφείλεται µισθός. Όταν, όµως, οι 
µαθητευόµενοι προσλαµβάνονται από τους εργοδότες τους για 
αόριστο χρόνο µε κύριο σκοπό την εκµάθηση της τέχνης ή του 
επαγγέλµατος που θέλουν να ασκήσουν και εργάζονται µε 
κανονικό ωράριο εργασίας όπως και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι, 
τότε πρόκειται για σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
µαθητευόµενων. Στην παραπάνω σύµβαση ισχύουν οι διατάξεις 
της εργατικής νοµοθεσίας. 
 

� Σύµβαση εργασίας µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε.: Για 
να εργαστεί κάποιος, που είναι µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ως µισθωτός στην ίδια επιχείρηση , θα πρέπει 
πρώτα να γίνει σχετική σύµβαση εργασίας. Η σύµβαση αυτή που 
γίνεται µεταξύ Ανώνυµης Εταιρίας και µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου θεωρείται άκυρη αν είναι έξω από τα όρια της 
τρέχουσας συναλλαγής και εφ’ όσον φυσικά δεν εγκρίθηκε 
προηγούµενα από την γενική συνέλευση των µετόχων. 

 
 

� Οµαδική σύµβαση εργασίας: Πολλές φορές ο εργοδότης κάνει 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µ’ ένα άτοµο µιας οµάδας, το 
οποίο ενεργεί για λογαριασµό όλων των άλλων ατόµων της 
οµάδας αυτής. Η σύµβαση αυτού του είδους, θεωρείται έγκυρη 
και συµβαίνει συνήθως στα µέλη ενός θιάσου ή µιας ορχήστρας. 
 

� Συµβάσεις πολλαπλής απασχόλησης: Πολλοί εργαζόµενοι και 
ιδιαίτερα λογιστές απασχολούνται µέσα στην ίδια µέρα σε 
περισσότερους από ένα εργοδότες. Με τον καθένα από τους 
εργοδότες αυτούς γίνεται ιδιαίτερη σύµβαση εργασίας. Οι 
συµβάσεις αυτές της πολλαπλής απασχόλησης είναι πλήρως 
νοµότυπες και έγκυρες. Στην περίπτωση της πολλαπλής 
απασχόλησης, από το ΙΚΑ παρέχονται στον ασφαλιζόµενο τόσα 
ασφαλιστικά βιβλιάρια, όσοι είναι και οι αντίστοιχοι εργοδότες 
στους οποίους απασχολείται µε σύµβαση εργασίας. Τα 
ασφαλιστικά βιβλιάρια εκδίδονται µε τον ίδιο αριθµό µητρώου 
ασφαλιζόµενου. ∆ηλαδή κάθε εργοδότης ασφαλίζει τον µισθωτό 
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στο ΙΚΑ για ολόκληρο το ποσό της αµοιβής του, µέχρι το 
ανώτατο ποσό του τεκµαρτού µισθού. 

 
� Σύµβαση εργασίας µε διευθυντικά πρόσωπα: Πολλές φορές 

προσλαµβάνεται ένας µισθωτός σαν πρόσωπο διεύθυνσης που 
ασκεί συχνά τα δικαιώµατα του εργοδότη δηλαδή προσλαµβάνει 
και απολύει προσωπικό, καθορίζει µισθούς κ.α. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο συγκεκριµένος µισθωτός αµείβεται 
συνήθως µε το µεγαλύτερο µισθό απ’ ότι οι άλλοι υπάλληλοι και 
δεν είναι υποχρεωµένος ν’ ακολουθήσει αυστηρά το νόµιµο 
ωράριο, αλλά ούτε και επιτρέπεται η καταβολή σ’ αυτόν 
αποζηµίωσης σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ή 
απασχόλησης της Κυριακές ή εξαιρέσιµες γιορτές και νύχτες, 
ούτε και αποζηµίωση για εργασία εκτός έδρας. Επίσης δεν 
δικαιούται ετήσια άδεια, δικαιούται όµως δώρα εορτών χωρίς να 
προσαυξάνονται τα δώρα αυτά µε την αναλογία του επιδόµατος 
αδείας, διότι τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται επίδοµα αδείας. 
Τέλος δικαιούνται τη νόµιµη αποζηµίωση σε περίπτωση 
απόλυσης τους. 
 

� Σύµβαση εργασίας µε µειωµένη χρονική απασχόληση: Η 
σύµβαση εργασίας είναι έγκυρη µεταξύ εργοδότη και µισθωτού 
για παροχή µειωµένης ηµερήσιας εργασίας από τον δεύτερο, 
έναντι µικρότερης αµοιβής. Το ποσό της αµοιβής αυτής είναι 
συνήθως ανάλογο µε το χρόνο της ηµερήσιας απασχόλησης του 
µισθωτού στην επιχείρηση. Για σύµβαση εργασίας µερικής 
απασχόλησης, ο εργοδότης συµπληρώνει και υποβάλλει στον 
ΟΑΕ∆ το έντυπο Ε3 ‘’Αναγγελία πρόσληψης’’ , το αργότερο 
µέχρι την ίδια µέρα της πρόσληψης µε µερική απασχόληση και 
οπωσδήποτε πριν από την ανάληψη της υπηρεσίας από τον 
εργαζόµενο µε µερική απασχόληση , αλλιώς θεωρείται ότι η 
σύµβαση αυτή καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση. 
Ακόµη την ίδια µέρα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και το έντυπο Ε4 ‘’Πίνακας προσωπικού’’ και στον 
ΟΑΕ∆ το έντυπο Ε7 ‘’Βεβαίωση –∆ήλωση εργοδότη για 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου’’. 
Έγκυρη θεωρείται και η σύµβαση εκείνης της εργασίας, που 
συνάπτεται εγγράφως µεταξύ εργοδότη και µισθωτού για παροχή 
µερικής απασχόλησης του δεύτερου στην επιχείρηση του 
πρώτου, που καθορίζεται είτε για µερικές µόνο µέρες την 
εβδοµάδα ή το µήνα. Στις παραπάνω περιπτώσεις του 
µειωµένου ωραρίου εργασίας, για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία 
θα πρέπει η µειωµένη απασχόληση να αναχθεί πρώτα σε πλήρη 
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και στην συνέχεια να αναγνωριστεί σαν προϋπηρεσία, για τον 
καθορισµό των αποδοχών του εργαζόµενου. ∆ηλαδή σε 8 ώρες 
εργασίας µε µερική απασχόληση αντιστοιχούν σε µία µέρα 
προϋπηρεσίας. 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΝΕΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18-25 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΑ. 

 
 

1. Νέοι, ηλικίας από 18 µέχρι 25 ετών, είναι δυνατόν να 
συνάπτουν µε εργοδότες συµβάσεις εργασίας για την 
απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας µέχρι 24 
µήνες και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης , 
ασθένειας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη. Οι νέοι ηλικίας κάτω 
των 25 ετών, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την ειδικότητα 
που έχουνε δικαιούνται ως ελάχιστες αποδοχές αυτές που 
ισχύουν µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας. 

2. Οι νέοι που συνάπτουν σύµβαση για να αποκτήσουν 
επαγγελµατική εµπειρία προσλαµβάνονται επιπλέον του 
υφιστάµενου προσωπικού που οι εργοδότες απασχολούν. 

3. Οι εργοδότες που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας µε 
νέους για επαγγελµατική εµπειρία υποχρεούνται να µην 
έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 µήνες πριν από τη 
σύναψη συµβάσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας σε 
µείωση του προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να 
προβούν σε µείωση του προσωπικού που απασχολούν 
κατά την διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας µε 
νέους για επαγγελµατική εµπειρία. 
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Τρόπος σύνταξης των συµβάσεων εργασίας 
 
Η σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου γίνεται µέσα 
σε δύο µήνες από την έναρξη της εργασίας γραπτώς ( 
τουλάχιστον σε 2 αντίτυπα, το ένα για τον εργαζόµενο και το 
άλλο για την επιχείρηση). Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων 
της σύµβασης , η σύµβαση εργασίας γίνεται µέσα σ’ ένα µήνα 
από την πραγµατοποίηση της µεταβολής. Στο έντυπο της 
αναγγελίας πρόσληψης περιορισµένου χρόνου ή έργου γίνεται 
επιπλέον και µνεία του ανάλογου περιορισµού π.χ. του 
συγκεκριµένου έργου. 
∆εν συντάσσεται σύµβαση εργασίας στις περιπτώσεις που η 
διάρκεια εργασίας δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα καθώς επίσης και 
σε εργαζόµενους που απασχολούνται σε µη συστηµατικές 
αγροτικές απασχολήσεις.  

 
 
 
3.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

 
 

Οι υπάλληλοι αµείβονται µε µηνιαίο µισθό. Ο µισθός διακρίνεται: 

1) Σε κανονικό ή νόµιµο ή βασικό µισθό: Είναι αυτός που 
προκύπτει από τις συλλογικές συµβάσεις. Αποτελείται από το 
βασικό µισθό και από τα διάφορα επιδόµατα που προβλέπονται 
από τις συλλογικές συµβάσεις, όπως π.χ. το ανθυγιεινό της 
εργασίας. 
2) Σε πραγµατικό ή συµβατικό ή καταβαλλόµενο µισθό: Είναι 
αυτός που προκύπτει από την συµφωνία µεταξύ εργοδότη και 
εργαζόµενου. Αποτελείται από τον νόµιµο µισθό, προσαυξηµένο 
µε τα οικειοθελή επιδόµατα.  
3) Τα φιλοδωρήµατα: που καταβάλλονται από τους πελάτες 
στους σερβιτόρους κλπ, θεωρούνται µισθός, όταν είναι τακτικά και 
η είσπραξή τους θεωρείται και εφόσον συµφωνήθηκε ο τρόπος 
αυτός αµοιβής µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, ενώ όταν 
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εισπράττονται χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη δεν είναι 
µισθός. 
 
Όταν και τα φιλοδωρήµατα θεωρούνται µισθός, τότε προκύπτουν 
τα εξής: 
a) Για τους µισθωτούς που αµείβονται αποκλειστικά και µόνο 
µε κυµαινόµενες αποδοχές. Αναγνωρίζονται κάθε µήνα 25 ηµέρες 
εργασίας, εκτός και αν αποδειχθεί ότι δεν απασχολήθηκαν όλο το 
µήνα (λόγω απόλυσης, λόγω άδεια άνευ αποδοχών) οπότε 
υπολογίζονται λιγότερες µέρες.  Οι εισφορές στο ΙΚΑ για τους 
µισθωτούς αυτούς υπολογίζονται πάνω στα τεκµαρτά ηµεροµίσθια 
της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσονται κάθε φορά 
και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ηµερήσιας απασχόλησης. 
b) Για τους µισθωτούς που αµείβονται αποκλειστικά και µόνο 
µε σταθερές αποδοχές. Οι εισφορές του ΙΚΑ υπολογίζονται πάνω 
στις σταθερές αυτές αποδοχές , οι οποίες φυσικά αποδοχές δεν 
θα πρέπει να είναι κατώτερες από τις αντίστοιχες τεκµαρτές 
αποδοχές. 
c) Για τους µισθωτούς που αµείβονται µε σταθερές 
αποδοχές και µε φιλοδωρήµατα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι 
σταθερές αποδοχές µε τα φιλοδωρήµατα µαζί υπερβαίνουν τις 
αντίστοιχες τεκµαρτές, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές 
υπολογίζονται πάνω στις σταθερές αποδοχές και στα ποσοστά 
που εµφανίζονται στα µισθολόγια της επιχείρησης, αλλιώς οι 
εισφορές υπολογίζονται πάνω στις αντίστοιχες τεκµαρτές 
αποδοχές. 

 
3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ- 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ-
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ) 
 

Άσχετα µε το πόσες εργάσιµες µέρες έχει ο κάθε µήνας , θεωρείται 
πάντοτε ότι οι εργάσιµες ηµέρες του εκάστοτε µήνα είναι 25.  
Σε περίπτωση που δεν εργάσθηκε ο υπάλληλος µια µέρα, τότε ο 
µισθός του µήνα αυτού θα είναι: 
  
Πραγµ. Μισθός/25 ηµέρες*24 ηµέρες= χ ευρώ µισθός για το 
µήνα που απουσίαζε µία εργάσιµη µέρα. ∆ηλαδή θ’ αφαιρείται 
από τις µηνιαίες αποδοχές που είναι 25/25 του µισθού. 
 
Σε περίπτωση που εργάσθηκε µια Κυριακή , τότε ο µισθός του 
µήνα αυτού θα είναι:  
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Πραγµ. Μισθός*26 ηµέρες/25= ψ ευρώ µισθός για το µήνα που 
εργάσθηκε επιπλέον και µια Κυριακή. Φυσικά η Κυριακάτικη 
αµοιβή θα έχει και την προσαύξηση 75% υπολογιζόµενη πάνω 
στον νόµιµο µισθό. Η προσαύξηση του 75% λόγω απασχόλησης 
τις Κυριακές ή τις νόµιµες αργίες , υπολογίζονται πάντοτε σε όλες 
τις ώρες (κανονικές, νυχτερινές, υπερωρίες) που απασχολείται ο 
εργαζόµενος τις µέρες αυτές. 
 
Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος την Κυριακή ή τη νόµιµη αργία 
απασχολείται και µε υπερωρίες, τότε για τις επιπλέον αυτές ώρες 
δικαιούται και πρόσθετη αµοιβή για υπερωριακή εργασία. Η 
προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας που είναι 40% ή 60% 
ανάλογα , υπολογίζεται πάνω στο ωροµίσθιο που έχει 
προηγουµένως προσαυξηθεί και µε την προσαύξηση του 75% 
λόγω Κυριακής. 
 
Σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος απασχολείται υπερωριακά 
κατά την νύχτα, τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται 
επί ωροµισθίου το οποίο έχει προσαυξηθεί κατά 25% λόγω 
νύχτας, ενώ αν απασχολείται υπερωριακά κατά τις νυχτερινές 
ώρες Κυριακής ή αργίας τότε η προσαύξηση της υπερωριακής 
εργασίας υπολογίζεται επί ωροµισθίου το οποίο προηγουµένως 
θα έχει προσαυξηθεί και µε τις δύο προσαυξήσεις 
(25%+75%=100%) . 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
 
Ο εργατοτεχνίτης αµείβεται για τις ηµέρες µόνο που εργάζεται. 
 
Σε περίπτωση που εργάζεται Κυριακή, τότε για την Κυριακάτικη 
εργασία του θα ανταµιφθεί µε το πραγµατικό ηµεροµίσθιο 
προσαυξηµένο µε 75% πάνω στο νόµιµο ηµεροµίσθιο. 
 
Σε περίπτωση που ο εργατοτεχνίτης δεν εργάσθηκε 5 ώρες και η 
επιχείρηση θέλει να µειώσει το ηµεροµίσθιο του κατά τις µη 
εργάσιµες ώρες, τότε θα προβεί στους εξής υπολογισµούς: 
 
Πραγµ. Ηµεροµίσθιο*6 ηµέρες= α ευρώ  πραγµατικός 
εβδοµαδιαίος µισθός.  
α/40 ώρες= β ευρώ πραγµατική αµοιβή για κάθε ώρα εργασίας. 
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β*5 ώρες= γ ευρώ ποσό που θα µειωθεί το πραγµατικό 
ηµεροµίσθιο, δηλαδή πραγµατικό ηµεροµίσθιο-γ = δ ευρώ 
αποδοχές του εργατοτεχνίτη για την µέρα αυτή. 

 
Παράδειγµα Ωροµισθίου:  (εργάτη) 
Για να βρούµε το ωροµίσθιο του εργάτη που παίρνει ηµεροµίσθιο 
40 ευρώ, πολλαπλασιάζουµε τα 40ευρώ*6 για να βρούµε τις 
εβδοµαδιαίες αποδοχές, 40*6=240ευρώ και στη συνέχεια το 
ποσό αυτό το διαιρούµε µε τον αριθµό 40, δηλαδή όσες είναι οι 
ώρες της εβδοµαδιαίας εργασίας, οπότε 240/40=6ευρώ 
ωροµίσθιο. 
 
Παράδειγµα Ωροµισθίου:  (υπαλλήλου) 
Για να βρούµε το ωροµίσθιο του υπαλλήλου που αµείβεται µε 
µισθό 1250ευρώ, διαιρούµαι κατ’ αρχή το µισθό µε τον αριθµό 
25, που είναι οι εργάσιµες ηµέρες του µήνα για να βρούµε το 
ηµεροµίσθιο, δηλαδή 1250/25=50ευρώ, το οποίο στη συνέχεια το 
πολλαπλασιάζουµε επί 6 µας δίνει τον εβδοµαδιαίο µισθό, που 
ανέρχεται σε 50ευρώ*6=300ευρώ. Το ποσό αυτό τελικά το 
διαιρούµε µε τον αριθµό 40 για να βρούµε το ωροµίσθιο, το 
οποίο ανέρχεται σε 300ευρώ/40=7,5 ευρώ 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
 

� Όταν εφαρµόζεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας. 
 
 

• Για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών , 
ανεξάρτητα από τον κλάδο και την ειδικότητα που 
έχουν, ισχύουν οι αποδοχές που αναγράφονται 
στους πίνακες που διαµορφώνονται κάθε φορά για 
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα, µε βάση την 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

• Ο κατώτατος µισθός σήµερα ορίζεται στα 
586,08ευρώ για υπαλλήλους ηλικίας 25 ετών και 
πάνω και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών 
και πάνω το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται στα 
26,18ευρώ. Ο παραπάνω κατώτατος µισθός των 
υπαλλήλων προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για 
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και µέχρι 3 τριετίες και 
συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και πάνω, 
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και το παραπάνω κατώτατο ηµεροµίσθιο των 
εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για 
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και µέχρι 6 τριετίες και 
συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και πάνω. 

• Για τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο 
κατώτατος µισθός ορίζεται σήµερα στα 510,95ευρώ 
και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 
ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται στα 
22,83ευρώ. Ο παραπάνω κατώτατος µισθός των 
υπαλλήλων προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για 
µία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 
ετών και πάνω, και το πιο πάνω κατώτατο 
ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται µε 
ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και 
µέχρι 2 τριετίες συνολικά 10%για προϋπηρεσία 6 
ετών και πάνω. 

• Ως προϋπηρεσία, για τις παραπάνω προσαυξήσεις 
του ελάχιστου µισθού και ηµεροµισθίου, νοείται 
κάθε υπηρεσία που έχει πραγµατοποιηθεί από το 
µισθωτό σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε 
οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν τους 
εργατοτεχνίτες µετά την συµπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους 
µετά την συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας 
τους και ισχύουν για τη συµπληρωθείσα 
προϋπηρεσία.  

 

 
 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ. 
 
Ι. Κατώτατα Όρια Αποδοχών Εργαζοµένων ηλικίας 25 ετών και 
άνω. 

             α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ                                                      β) 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤ. 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠ
ΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΒΑΣ
ΙΚΟ
Σ 
ΜΙΣ
ΘΟ
Σ 

ΕΠΙ
∆ΟΜ
Α 
ΤΡΙΕ
ΤΙΩ
Ν 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΑΠΟ∆
ΟΧΩ
Ν 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠ
ΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΒΑΣ
ΙΚΟ
Σ 
ΜΙΣ
ΘΟ
Σ 

ΕΠΙ
∆ΟΜ
Α 
ΤΡΙΕ
ΤΙΩ
Ν 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΑΠΟ∆
ΟΧΩ
Ν 
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0-3 586,
08 

0 586,0
8 

0-3 26,1
8 

0 26,18 

3-6 586,
08 

58,6
1 

644,6
9 

3-6 26,1
8 

1,31 27,49 

6-9 586,
08 

117,
22 

703,3
0 

6-9 26,1
8 

2,62 28,80 

9-ΑΝΩ 586,
08 

175,
82 

761,9
0 

9-12 26,1
8 

3,93 30,11 

    12-15 26,1
8 

5,24 31,42 

    15-18 26,1
8 

6,55 32,73 

    18-ΑΝΩ 26,1
8 

7,85 34,03 

 

 

ΙΙ. Κατώτατα Όρια Αποδοχών Εργαζόµενων ηλικίας µέχρι 25 
ετών. 

            α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ                                                       β) 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ.                            
ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠ
ΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΒΑΣ
ΙΚΟ
Σ 
ΜΙΣ
ΘΟ
Σ 

ΕΠΙ
∆ΟΜ
Α 
ΤΡΙΕ
ΤΙΩ
Ν 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΑΠΟ∆
ΟΧΩ
Ν 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠ
ΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΒΑΣ
ΙΚΟ
Σ 
ΜΙΣ
ΘΟ
Σ 

ΕΠΙ
∆ΟΜ
Α 
ΤΡΙΕ
ΤΙΩ
Ν 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 
ΑΠΟ∆
ΟΧΩ
Ν 

0-3 510,
95 

0 510,9
5 

0-3 22,8
3 

0 22,83 

3-ΑΝΩ 510,
95 

51,1
0 

562,0
5 

3-6 22,8
3 

1,14 23,97 

    6-ΑΝΩ 22,8
3 

2,28 25,11 
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4.1. ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 
 
 

 

 

Κάθε µεταβολή των ορών εργασίας της σύµβασης, η οποία 
γίνεται µονοµερώς και χωρίς τη συναίνεση του µισθωτού και η 
οποία επιφέρει ζηµία υλική ή ηθική στον εργαζόµενο, συνιστά 
βλαπτική µεταβολή. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της βλαπτικής µεταβολής είναι τα 
εξής: 

i. Μετάθεση σε άλλο κατάστηµα ή παράρτηµα της 
επιχείρησης, όταν η σύµβαση προσδιορίζει συγκεκριµένο 
τόπο. 

ii. Μετάθεση στην ίδια πόλη, µετακίνηση σε άλλο τµήµα µε 
ταυτόχρονη µείωση των αποδοχών. 

iii. Μεταβολή του είδους εργασίας. 
iv. Μεταβολή του ωραρίου πέρα του νόµιµου. 
v. Μείωση των ωρών εργασίας µε αντίστοιχη µείωση του 

µισθού. 
vi. Καθυστέρηση αποδοχών µε σκοπό τον εξαναγκασµό σε 

παραίτηση. 
vii. Την αλλαγή της ασφάλισης στο ΙΚΑ. 

 
 
Κάθε αυθαίρετη µεταβολή των όρων της συµβάσεως 
εργασίας του εργαζοµένου η οποία είναι βλαπτική για τον 
εργαζόµενο, µπορεί να ληφθεί ως καταγγελία της 
συµβάσεως εργασίας. 
 
Τα δικαιώµατα που έχει ο εργαζόµενος σε περίπτωση 
βλαπτικής µεταβολής: 

 Να θεωρήσει τη µεταβολή αυτή σαν άκυρη 
καταγγελία της εργασιακής σύµβασης και να 
ασκήσει µέσα στην νόµιµη προθεσµία αγωγή για 
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ακύρωση της απόλυσης και καταβολή µισθών 
υπερηµερίας ή για την επιδίκαση της αποζηµίωσης 
του. 

 Να επιµείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της 
σύµβασής του και να συνεχίσει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του µε βάση την αρχική σύµβαση, χωρίς 
να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών 
διαφορετικών από τις συµφωνηθείσες. 
 

 Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή 
της βλαπτικής απόφασης. 
 
 

5.1. ΕΝΝΟΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις αν έχει περιοριστεί η 
οικονοµική τους δραστηριότητα, αντί να απολύουν το προσωπικό 
τους, έχουν δικαίωµα να θέτουν εγγράφως όλους ή ένα µέρος 
από τους µισθωτούς, που απασχολούν µε σύµβαση αορίστου ή 
ορισµένου χρόνο σε διαθεσιµότητα. 

5.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΣΕ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ. 

 

Η θέση των µισθωτών σε διαθεσιµότητα γίνεται πάντοτε 
εγγράφως, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί ο εργοδότης σε 
διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων. 
Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζοµένων, η 
ενηµέρωση και η διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των 
εργαζοµένων. Η ενηµέρωση και η διαβούλευση γίνεται µε το 
σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε 
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εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της 
επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε τόπο και 
χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. 

Η διαθεσιµότητα των µισθωτών µπορεί να διαρκέσει µέχρι 3 
µήνες για κάθε χρόνο. Στο χρονικό αυτό διάστηµα 
περιλαµβάνονται τόσο οι εργάσιµες µέρες όσο και οι Κυριακές 
και οι γιορτές. Το τρίµηνο αυτό χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι 
ή συνεχές ή µε διακοπές, αρκεί στο σύνολό του µέσα στο ίδιο 
έτος να µην υπερβαίνει τους 3 µήνες. Μετά την εξάντληση του 
τριµήνου, προκειµένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόµενος σε 
διαθεσιµότητα, απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον 3 µηνών. 
∆ηλαδή αν κάποιος µισθωτός τέθηκε σε διαθεσιµότητα για το 
χρονικό διάστηµα από 01/10/2012-31/12/2012 τότε για να 
ξανατεθεί ο ίδιος µισθωτός σε διαθεσιµότητα µέσα στο επόµενο 
έτος 2013 θα πρέπει να περάσουν 3 µήνες, οπότε µπορεί να 
ξανατεθεί ο ίδιος µισθωτός σε διαθεσιµότητα από 01/04/2013 και 
µετά. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες υπηρεσίες 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ και του ΟΑΕ∆ µε 
οποιοδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιµότητας, 
µέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.  

 

5.3. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Στην διαθεσιµότητα µπορούν να τεθούν και οι µισθωτοί που 
απασχολούνται  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
έργου. 

Οι µηνιαίες αποδοχές των µισθωτών για τους µήνες που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα , είναι το ½ του µέσου όρου των πραγµατικών 
αποδοχών που είχαν στους 2 τελευταίους µήνες πλήρους 
απασχόλησης. Αν η διαθεσιµότητα µικρότερη του 1 µήνα, τότε η 
αµοιβή περιορίζεται στα 20/25 του ½ του µέσου όρου των πιο 
πάνω αποδοχών. 

Οι µισθωτοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα δεν 
παρουσιάζoται στην επιχείρηση, ούτε και πρόσφερουν καµία 
εργασία σ’αυτήν. 

Στο χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας, οι µισθωτοί µπορούν 
να εργάζονται σε άλλον εργοδότη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας για τον πρώτο εργοδότη. 
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Ακόµα κι αν εργάζονται οι µισθωτοί κατά το χρόνο της 
διαθεσιµότητας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει σ’αυτούς το ½ 
των αποδοχών τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί που 
βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιµότητας, δικαιούνται και το ½ 
από τα επιδόµατα (δώρα) Πάσχα και Χριστουγέννων που 
αναλογούν στο χρονικό αυτό διάστηµα. Επίσης όσοι µισθωτοί 
βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και δεν απασχολούνται για το 
χρονικό αυτό διάστηµα σε άλλη εργασία, δικαιούνται να 
εισπράξουν από τον ΟΑΕ∆ και κάποιο επίδοµα που συνήθως 
είναι ίσο µε το 10% του µέσου όρου από τις τακτικές αποδοχές 
των δύο προηγούµενων από την διαθεσιµότητα µηνών. 

Στις αποδοχές αυτές περιλαµβάνονται και όλα τα επιδόµατα που 
δικαιούνται οι µισθωτοί, εκτός φυσικά από το επίδοµα 
ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος µισθωτός 
ασθενήσει τον καιρό που είναι σε διαθεσιµότητα, τότε 
χαρακτηρίζεται πλέον ασθενής και αµοίβεται µε την ιδιότητα του 
ασθενούς δηλαδή εισπράττει το ½ του µισθού χωρίς όµως την 
αφαίρεση των επιδοµάτων του ΙΚΑ που αναλογούν στο 
αντοίστιχο χρονικό διάστηµα. Αν κάποιος µισθωτός, που έχει 
τεθεί σε διαθεσιµότητα , έχει προσφύγει στα δικαστήρια στα 
οποία και δικαιώνεται, τότε ο εργοδότης περιέχεται σε 
υπερηµερία, οπότε υποχρεώνεται να καταλάβει στο µισθωτό 
όλες τις αποδοχές για το χρονικό διάστηµα που δεν εργαζόταν 
στην επιχείρηση λόγω της διαθεσιµότητας. 

Αν ο εργοδότης το επιθυµεί, µπορεί ν’απολύσει τους µισθωτούς 
του που είναι σε διαθεσιµότητα, αρκεί να τους καταβάλει τη 
νόµιµη αποζηµίωση και να συµπληρώσει το έντυπο της 
καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Η αποζηµίωση υπολογίζεται µε 
βάση τις πλήρες αποδοχές που θα έπαιρνε ο µισθωτός το µήνα 
που απολύεται αν δεν ήταν σε διαθεσιµότητα.  

Οι µειωµένες αποδοχές των µισθωτών που τίθενται σε 
διαθεσιµότητα, υπόκεινται κανονικά σε όλες τις κρατήσεις 
(ΙΚΑ,φόρος) όπως ακριβώς γίνεται και µε τις άλλες ετήσιες 
αποδοχές τους. 

Επίσης, το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας θεωρείται 
πραγµατικός χρόνος εργασίας για τους µισθωτούς, οπότε 
προστίθεται στον υπολογισµό της ασφάλισης στο ΙΚΑ, της 
κανονικής άδειας. 
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Ο χρόνος της διαθεσιµότητας δεν συµψηφίζεται µε την κανονική 
άδεια, οπότε οι µισθωτοί δικαιούνται , σε κάποιο άλλο χρονικό 
διάστηµα του ίδιου έτους, να πάρουν την κανονική τους άδεια. 

Για να είναι νόµιµη η διαθεσιµότητα, θα πρέπει ο εργοδότης να 
κοινοποιήσει τα άτοµα που επιθυµεί να θέσει σε διαθεσιµότητα, 
έγκαιρα και µε έγγραφο, όπου θα ορίζεται συγκεκριµένα ο 
χρόνος για τον οποίο τίθενται σε διαθεσιµότητα , καθώς επίσης 
και ο λόγος για τον οποίο τίθεται το προσωπικό της επιχείρησης 
σε διαθεσιµότητα. Στο διάστηµα αυτό , όπως είπαµε, µπορούν οι 
µισθωτοί ν’ απασχοληθούν και σε άλλη επιχείρηση. 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα ν’ ανακαλέσει τη διαθεσιµότητα των 
µισθωτών αλλά και πάλι µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον 
εργοδότη και από τον µισθωτό. 

Στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας που 
απασχολούν περισσότερους από 5000 µισθωτούς, για να τεθούν 
οι µισθωτοί σε διαθεσιµότητα, θα πρέπει να εγκριθεί αυτό από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έγκριση 
αυτή χορηγείται µετά από αίτηση του εργοδότη και µετά από τη 
γνώµη της Ολοµέλειας του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας. Αν 
µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο 
Εργασίας δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας , ο εργοδότης 
µπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιµότητα τους 
µισθωτούς, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Αν κάποια από τις 
παραπάνω επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας θέσει 
σε διαθεσιµότητα το προσωπικό της χωρίς την παραπάνω 
διαδικασία, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στο σύνολο 
(πλήρεις) τις αποδοχές, έστω και αν οι µισθωτοί αποδέχθηκαν τη 
διαθεσιµότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους. 

Στην διαθεσιµότητα µπορούν να τεθούν και οι µισθωτοί που 
απασχολούνται  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
έργου. 

Οι µηνιαίες αποδοχές των µισθωτών για τους µήνες που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα , είναι το ½ του µέσου όρου των πραγµατικών 
αποδοχών που είχαν στους 2 τελευταίους µήνες πλήρους 
απασχόλησης. Αν η διαθεσιµότητα µικρότερη του 1 µήνα, τότε η 
αµοιβή περιορίζεται στα 20/25 του ½ του µέσου όρου των πιο 
πάνω αποδοχών. 

Οι µισθωτοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα δεν  
παρουσιάζονται στην επιχείρηση, ούτε και πρόσφερουν καµία 
εργασία σ’αυτήν. 
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Στο χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας, οι µισθωτοί µπορούν 
να εργάζονται σε άλλον εργοδότη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας για τον πρώτο εργοδότη. 

Ακόµα κι αν εργάζονται οι µισθωτοί κατά το χρόνο της 
διαθεσιµότητας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει σ’αυτούς το ½ 
των αποδοχών τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί που 
βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιµότητας, δικαιούνται και το ½ 
από τα επιδόµατα (δώρα) Πάσχα και Χριστουγέννων που 
αναλογούν στο χρονικό αυτό διάστηµα. Επίσης όσοι µισθωτοί 
βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και δεν απασχολούνται για το 
χρονικό αυτό διάστηµα σε άλλη εργασία, δικαιούνται να 
εισπράξουν από τον ΟΑΕ∆ και κάποιο επίδοµα που συνήθως 
είναι ίσο µε το 10% του µέσου όρου από τις τακτικές αποδοχές 
των δύο προηγούµενων από την διαθεσιµότητα µηνών. 

Στις αποδοχές αυτές περιλαµβάνονται και όλα τα επιδόµατα που 
δικαιούνται οι µισθωτοί, εκτός φυσικά από το επίδοµα 
ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος µισθωτός 
ασθενήσει τον καιρό που είναι σε διαθεσιµότητα, τότε 
χαρακτηρίζεται πλέον ασθενής και αµοίβεται µε την ιδιότητα του 
ασθενούς δηλαδή εισπράττει το ½ του µισθού χωρίς όµως την 
αφαίρεση των επιδοµάτων του ΙΚΑ που αναλογούν στο 
αντοίστιχο χρονικό διάστηµα. Αν κάποιος µισθωτός, που έχει 
τεθεί σε διαθεσιµότητα , έχει προσφύγει στα δικαστήρια στα 
οποία και δικαιώνεται, τότε ο εργοδότης περιέχεται σε 
υπερηµερία, οπότε υποχρεώνεται να καταλάβει στο µισθωτό 
όλες τις αποδοχές για το χρονικό διάστηµα που δεν εργαζόταν 
στην επιχείρηση λόγω της διαθεσιµότητας. 

Αν ο εργοδότης το επιθυµεί, µπορεί ν’απολύσει τους µισθωτούς 
του που είναι σε διαθεσιµότητα, αρκεί να τους καταβάλει τη 
νόµιµη αποζηµίωση και να συµπληρώσει το έντυπο της 
καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Η αποζηµίωση υπολογίζεται µε 
βάση τις πλήρες αποδοχές που θα έπαιρνε ο µισθωτός το µήνα 
που απολύεται αν δεν ήταν σε διαθεσιµότητα.  

Οι µειωµένες αποδοχές των µισθωτών που τίθενται σε 
διαθεσιµότητα, υπόκεινται κανονικά σε όλες τις κρατήσεις 
(ΙΚΑ,φόρος) όπως ακριβώς γίνεται και µε τις άλλες ετήσιες 
αποδοχές τους. 

Επίσης, το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας θεωρείται 
πραγµατικός χρόνος εργασίας για τους µισθωτούς, οπότε 
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προστίθεται στον υπολογισµό της ασφάλισης στο ΙΚΑ, της 
κανονικής άδειας. 

Ο χρόνος της διαθεσιµότητας δεν συµψηφίζεται µε την κανονική 
άδεια, οπότε οι µισθωτοί δικαιούνται , σε κάποιο άλλο χρονικό 
διάστηµα του ίδιου έτους, να πάρουν την κανονική τους άδεια. 

Για να είναι νόµιµη η διαθεσιµότητα, θα πρέπει ο εργοδότης να 
κοινοποιήσει τα άτοµα που επιθυµεί να θέσει σε διαθεσιµότητα, 
έγκαιρα και µε έγγραφο, όπου θα ορίζεται συγκεκριµένα ο 
χρόνος για τον οποίο τίθενται σε διαθεσιµότητα , καθώς επίσης 
και ο λόγος για τον οποίο τίθεται το προσωπικό της επιχείρησης 
σε διαθεσιµότητα. Στο διάστηµα αυτό , όπως είπαµε, µπορούν οι 
µισθωτοί ν’απασχοληθούν και σε άλλη επιχείρηση. 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα ν’ ανακαλέσει τη διαθεσιµότητα των 
µισθωτών αλλά και πάλι µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον 
εργοδότη και από τον µισθωτό. 

Στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας που 
απασχολούν περισσότερους από 5000 µισθωτούς, για να τεθούν 
οι µισθωτοί σε διαθεσιµότητα, θα πρέπει να εγκριθεί αυτό από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έγκριση 
αυτή χορηγείται µετά από αίτηση του εργοδότη και µετά από τη 
γνώµη της Ολοµέλειας του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας. Αν 
µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο 
Εργασίας δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας , ο εργοδότης 
µπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιµότητα τους 
µισθωτούς, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Αν κάποια από τις 
παραπάνω επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας θέσει 
σε διαθεσιµότητα το προσωπικό της χωρίς την παραπάνω 
διαδικασία, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στο σύνολο 
(πλήρεις) τις αποδοχές, έστω και αν οι µισθωτοί αποδέχθηκαν τη 
διαθεσιµότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους. 

 

Στην διαθεσιµότητα µπορούν να τεθούν και οι µισθωτοί που 
απασχολούνται  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
έργου. 

Οι µηνιαίες αποδοχές των µισθωτών για τους µήνες που τίθενται 
σε διαθεσιµότητα , είναι το ½ του µέσου όρου των πραγµατικών 
αποδοχών που είχαν στους 2 τελευταίους µήνες πλήρους 
απασχόλησης. Αν η διαθεσιµότητα µικρότερη του 1 µήνα, τότε η 
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αµοιβή περιορίζεται στα 20/25 του ½ του µέσου όρου των πιο 
πάνω αποδοχών. 

Οι µισθωτοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα δεν 
παρουσιάζονται στην επιχείρηση, ούτε και πρόσφερουν καµία 
εργασία σ’αυτήν. 

Στο χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας, οι µισθωτοί µπορούν 
να εργάζονται σε άλλον εργοδότη, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας για τον πρώτο εργοδότη. 

Ακόµα κι αν εργάζονται οι µισθωτοί κατά το χρόνο της 
διαθεσιµότητας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει σ’αυτούς το ½ 
των αποδοχών τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί που 
βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιµότητας, δικαιούνται και το ½ 
από τα επιδόµατα (δώρα) Πάσχα και Χριστουγέννων που 
αναλογούν στο χρονικό αυτό διάστηµα. Επίσης όσοι µισθωτοί 
βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και δεν απασχολούνται για το 
χρονικό αυτό διάστηµα σε άλλη εργασία, δικαιούνται να 
εισπράξουν από τον ΟΑΕ∆ και κάποιο επίδοµα που συνήθως 
είναι ίσο µε το 10% του µέσου όρου από τις τακτικές αποδοχές 
των δύο προηγούµενων από την διαθεσιµότητα µηνών. 

Στις αποδοχές αυτές περιλαµβάνονται και όλα τα επιδόµατα που 
δικαιούνται οι µισθωτοί, εκτός φυσικά από το επίδοµα 
ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος µισθωτός 
ασθενήσει τον καιρό που είναι σε διαθεσιµότητα, τότε 
χαρακτηρίζεται πλέον ασθενής και αµοίβεται µε την ιδιότητα του 
ασθενούς δηλαδή εισπράττει το ½ του µισθού χωρίς όµως την 
αφαίρεση των επιδοµάτων του ΙΚΑ που αναλογούν στο 
αντοίστιχο χρονικό διάστηµα. Αν κάποιος µισθωτός, που έχει 
τεθεί σε διαθεσιµότητα , έχει προσφύγει στα δικαστήρια στα 
οποία και δικαιώνεται, τότε ο εργοδότης περιέχεται σε 
υπερηµερία, οπότε υποχρεώνεται να καταλάβει στο µισθωτό 
όλες τις αποδοχές για το χρονικό διάστηµα που δεν εργαζόταν 
στην επιχείρηση λόγω της διαθεσιµότητας. 

Αν ο εργοδότης το επιθυµεί, µπορεί ν’απολύσει τους µισθωτούς 
του που είναι σε διαθεσιµότητα, αρκεί να τους καταβάλει τη 
νόµιµη αποζηµίωση και να συµπληρώσει το έντυπο της 
καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Η αποζηµίωση υπολογίζεται µε 
βάση τις πλήρες αποδοχές που θα έπαιρνε ο µισθωτός το µήνα 
που απολύεται αν δεν ήταν σε διαθεσιµότητα.  

Οι µειωµένες αποδοχές των µισθωτών που τίθενται σε 
διαθεσιµότητα, υπόκεινται κανονικά σε όλες τις κρατήσεις 
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(ΙΚΑ,φόρος) όπως ακριβώς γίνεται και µε τις άλλες ετήσιες 
αποδοχές τους. 

Επίσης, το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας θεωρείται 
πραγµατικός χρόνος εργασίας για τους µισθωτούς, οπότε 
προστίθεται στον υπολογισµό της ασφάλισης στο ΙΚΑ, της 
κανονικής άδειας. 

Ο χρόνος της διαθεσιµότητας δεν συµψηφίζεται µε την κανονική 
άδεια, οπότε οι µισθωτοί δικαιούνται , σε κάποιο άλλο χρονικό 
διάστηµα του ίδιου έτους, να πάρουν την κανονική τους άδεια. 

Για να είναι νόµιµη η διαθεσιµότητα, θα πρέπει ο εργοδότης να 
κοινοποιήσει τα άτοµα που επιθυµεί να θέσει σε διαθεσιµότητα, 
έγκαιρα και µε έγγραφο, όπου θα ορίζεται συγκεκριµένα ο 
χρόνος για τον οποίο τίθενται σε διαθεσιµότητα , καθώς επίσης 
και ο λόγος για τον οποίο τίθεται το προσωπικό της επιχείρησης 
σε διαθεσιµότητα. Στο διάστηµα αυτό , όπως είπαµε, µπορούν οι 
µισθωτοί ν’απασχοληθούν και σε άλλη επιχείρηση. 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα ν’ ανακαλέσει τη διαθεσιµότητα των 
µισθωτών αλλά και πάλι µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον 
εργοδότη και από τον µισθωτό. 

Στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας που 
απασχολούν περισσότερους από 5000 µισθωτούς, για να τεθούν 
οι µισθωτοί σε διαθεσιµότητα, θα πρέπει να εγκριθεί αυτό από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έγκριση 
αυτή χορηγείται µετά από αίτηση του εργοδότη και µετά από τη 
γνώµη της Ολοµέλειας του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας. Αν 
µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο 
Εργασίας δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας , ο εργοδότης 
µπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιµότητα τους 
µισθωτούς, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Αν κάποια από τις 
παραπάνω επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας θέσει 
σε διαθεσιµότητα το προσωπικό της χωρίς την παραπάνω 
διαδικασία, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στο σύνολο 
(πλήρεις) τις αποδοχές, έστω και αν οι µισθωτοί αποδέχθηκαν τη 
διαθεσιµότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους. 
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6.1 Έννοια της επίσχεσης εργασίας 

 

Το δικαίωµα της επίσχεσης ή κατάσχεσης ή παρακράτησης, είναι 
κατ’ ένσταση προσβαλλόµενο ενοχικό δικαίωµα. Στο Εργατικό 
∆ίκαιο και ειδικά στη σύµβαση εργασίας, το δικαίωµα αυτό 
παρουσιάζει κάποια ιδιοµορφία: αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να 
ασκηθεί αυτό από τον µισθωτό, όταν ο εργοδότης καθυστερεί την 
καταβολή των οφειλοµένων αποδοχών του ή δεν εκπληρώνει τις 
νόµιµες ή συµβατικές του υποχρεώσεις στα µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας ή µε τη συµπεριφορά του ο εργοδότης προσβάλει την 
προσωπικότητα του εργαζοµένου. Ασκώντας το δικαίωµα της 
επίσχεσης εργασίας ο µισθωτός δικαιούται να δηλώσει στον 
εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του µέχρι να του 
καταβληθούν οι καθυστερούµενες αποδοχές ή να συµµορφωθεί 
ο εργοδότης µε τις νόµιµες υποχρεώσεις του και να απέχει από 
τα καθήκοντα της εργασίας του. 

6.2 ∆ικαιώµατα των µισθωτών 

Κατά το χρονικό διάστηµα της επίσχεσης εργασίας ο εργοδότης 
περιέρχεται σε κατάσταση υπερηµερίας, γι\' αυτό οι µισθωτοί δεν 
υποχρεούνται να παρέχουν εργασία ούτε και να παρουσιάζονται 
στην επιχείρηση, αλλά έχουν δικαίωµα να απασχοληθούν σε 
άλλο εργοδότη, για αντιµετώπιση βασικών τους αναγκών. 
Οπωσδήποτε όµως πρέπει ο µισθωτός, που ασκεί το δικαίωµα 
της επίσχεσης εργασίας, να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του 
εργοδότη, εφόσον αρθεί η υπερηµερία του, για να αναλάβει 
εργασία (Α.Κ. 656, Υπ. Εργασίας 1669/10.09.1982). 

6.3 ∆ιαδικασία επίσχεσης – Υπόδειγµα δήλωσης 

Η επίσχεση εργασίας έχει ως αποκλειστικό και µόνο σκοπό να 
υποχρεώσει τον εργοδότη να καταβάλει στο µισθωτό τις 
δεδουλευµένες και καθυστερούµενες αποδοχές. ∆εν µπορεί να 
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ασκηθεί επίσχεση εργασίας µε σκοπό τον εξαναγκασµό του 
εργοδότη για αυξήσεις αποδοχών ή άλλες παροχές που δεν είναι 
ληξιπρόθεσµες. Η επίσχεση εργασίας αποτελεί µονοµερή 
δικαιοπραξία που ισχύει από τη στιγµή που περιέρχεται σε 
γνώση του εργοδότη. Το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας 
µπορεί να ασκηθεί και όταν ο εργοδότης προσκαλεί τον µισθωτό, 
που άκυρα απέλυσε να αναλάβει εργασία, χωρίς όµως να 
εξοφλεί ταυτόχρονα και τους µισθούς υπερηµερίας, δηλαδή, τις 
αποδοχές από την άκυρη απόλυση µέχρι επάνοδο στην εργασία. 

Όταν ο µισθωτός απέχει από την εργασία του, ασκώντας το 
δικαίωµα επίσχεσης εργασίας για βάσιµες αξιώσεις του, ο 
εργοδότης δεν µπορεί να θεωρήσει λυµένη τη σύµβαση εργασίας 
και γίνεται υπερήµερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών 
του εργαζόµενου, εφόσον αποκρούει την προσφορά του χωρίς 
να προβαίνει σε νόµιµη καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 

Το δικαίωµα επίσχεσης εργασίας από πολλούς µαζί (οµαδική 
επίσχεση) υποστηρίζεται ότι µπορεί να ασκηθεί, γι αυτό και 
εµφανίζει οµοιότητες µε την απεργία, µε την οποία δεν πρέπει να 
συγχέεται 

 
Προϋποθέσεις 

Απαραίτητες προϋποθέσεις ασκήσεως δικαιώµατος επίσχεσης 
εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 325 του Α.Κ. κ.λ.π. είναι οι 
κατωτέρω: 

α) Πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργός εργασιακή 
σύµβαση εργασίας (έγκυρη ή άκυρη). 
β) Να υπάρχει αξίωση απαιτητή ή ληξιπρόθεσµη. 
γ) Να γίνεται ρητώς και σαφώς (γραπτώς ή προφορικώς 
εγκαίρως) ότι αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι να 
εκπληρώσει ο εργοδότης την υποχρέωση που τον βαρύνει. Η 
δήλωση του µισθωτού, ότι ασκεί το δικαίωµα της επίσχεσης είναι 
βασικότατη και πρέπει να είναι σαφής γραπτή ή προφορική, και 
να γίνεται έγκαιρα. 
δ) Να ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστεως, των χρηστών 
και συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοικονοµικού σκοπού 
του δικαιώµατος. 
ε) Η αξίωση να είναι συναφής προς την οφειλή και να στρέφεται 
κατά του προσώπου του εργοδότη. 

 
Τι δικαιούται ο εργαζόµενος όταν δεν του πληρώνεται 
έγκαιρα ο µισθός;  
 
α) ν’ ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους 
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καθυστερούµενους µισθούς του, καθώς και αποζηµίωση για κάθε 
άλλη ζηµία του.  
 
β) έχει το δικαίωµα να κάνει επίσχεση της εργασίας του.  
 
γ) να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι 
έµπορος.  
 
δ) να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική µεταβολή µε τα 
συναφή δικαιώµατα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηµατικά 
και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.  
 
ε) ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη.  
 
Πώς γίνεται η επίσχεση;  
 
Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και 
ατοµική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να 
εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.  
 
Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση 
του συνδικαλιστικού φορέα;  
 
Όχι, η λεγόµενη οµαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται 
σε ισάριθµες δηλώσεις µε τους ενδιαφερόµενους µισθωτούς.  
 
Ποιο είναι το ευαίσθητο σηµείο της επίσχεσης;  
 
Η άσκηση του δικαιώµατος να µην είναι καταχρηστική (281 ΑΚ), 
οπότε από µέσο προστασίας του µισθού, µπορεί να έχει ως 
συνέπεια την απώλεια της θέσης εργασίας.  
 
Πότε θεωρείται καλόπιστη η άσκηση του δικαιώµατος 
επίσχεσης;  
 
Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της σύµβασης εργασίας 
και συνήθως συνδέεται µε την αποτροπή αιφνιδιασµού του 
εργοδότη, το ύψος των καθυστερούµενων αποδοχών και το 
βέβαιο της απαίτησης.  

Άρση – Ματαίωση Επίσχεσης Εργασίας 

Οι συνέπειες της επίσχεσης εργασίας αίρονται βεβαίως µε τη 
συµµόρφωση του εργοδότη. ∆ηλαδή, µε την καταβολή των 
οφειλοµένων δεδουλευµένων αποδοχών (µισθοί ή ηµεροµίσθια, 
δώρα εορτών, άδεια και επίδοµα άδειας κ.λ.π.) ή τη λήψη των 
νοµίµων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας ή γενικά τη 
συµµόρφωσή του για κάθε νόµιµη ή συµβατική του υποχρέωση, 
που κρίνεται ότι είναι αξιόλογη και όχι ασήµαντη. 
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Ο εργοδότης µπορεί να µαταιώσει την επίσχεση εργασίας µε την 
παροχή πραγµατικής ασφάλειας στον εργαζόµενο π.χ. µε 
κατάθεση των οφειλοµένων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, όχι όµως και την παροχή απλής εγγύησης. 

Αποτελέσµατα Επίσχεσης Εργασίας 

Η άσκηση του δικαιώµατος επίσχεσης είναι δυνατόν να οδηγήσει, 
σύµφωνα µε εύλογη κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας, σε τακτική 
επιδότηση λόγω ανεργίας, των εργαζοµένων που άσκησαν το 
δικαίωµα αυτό (άρθρο 5 Ν.549/77), από τον Ο.Α.Ε.∆. 

Υπερηµερία εργοδότη Υπερηµερία Εργοδότη 

Άκυρη Απόλυση: Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας χωρίς καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης ή του 
εγγράφου καταγγελίας, ή σε περίπτωση καθυστέρησης µιας από 
τις τριµηνιαίες δόσεις της αποζηµίωσης, καθώς και σε 
περίπτωση µη αποδοχής από το µισθωτό της βλαπτικής 
µεταβολής των όρων εργασίας, η σύµβαση εργασίας θεωρείται 
ότι εξακολουθεί να ισχύει, και ο εργοδότης καθίσταται 
υπερήµερος σύµφωνα µε τις διατάξεις 349-350 Α.Κ. και 
υποχρεούται στην καταβολή αποδοχών του µισθωτού από την 
ηµέρα της άκυρης απόλυσης και έως ότου αρθεί η υπερηµερία.  

Επίσης, σε κατάσταση υπερηµερίας περιέρχεται ο εργοδότης σε 
περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας του µισθωτού. Εάν ο 
εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία είναι υποχρεωµένος στην 
καταβολή όλων των αποδοχών του µισθωτού που θα ελάµβανε 
εάν ο εργοδότης δεν αρνείτο την εργασία του. 

Παράλληλα όµως ο υπόχρεος εργοδότης, δικαιούται να εκπέσει 
από τις αποδοχές υπερηµερίας, ό,τι ο µισθωτός ωφελήθηκε από 
τη µαταίωση της εργασίας του ή από την παροχή αυτής αλλού, 
εφ’ όσον όµως αυτή παρασχεθεί µέσα στον ίδιο χρόνο που θα 
παρείχε την εργασία του ο µισθωτός στον υπερήµερο εργοδότη. 

 

αν ωφέλεια λαµβάνεται υπόψη ότι έλαβε ο µισθωτός από κάθε 
απασχόλησή του. 

Για το λόγο αυτό δεν εκπίπτουν από τις αποδοχές που 
οφείλει ο εργοδότης το επίδοµα ανεργίας, ασθενείας και 
συντάξεις. Ενώ αντίθετα, στις αποδοχές υπερηµερίας που 
οφείλει ο εργοδότης περιλαµβάνονται οι αποδοχές αδείας 
και επιδόµατος αδείας. 

Σε περίπτωση που ακυρωθεί η γενόµενη απόλυση, η 
αποζηµίωση που καταβλήθηκε στο µισθωτό δεν επιστρέφεται 



 
37 

 

στον εργοδότη αλλά συµψηφίζεται µε τις αποδοχές που 
οφείλονται για το χρονικό διάστηµα της υπερηµερίας του. 

Παράλληλα από τις αποδοχές που οφείλει ο εργοδότης, θα 
παρακρατηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του µισθωτού. 

Επίσης παρακρατούνται τα επιδόµατα ανεργίας που έλαβε ο 
µισθωτός και αποδίδονται από τον εργοδότη στον Ο.Α.Ε.∆. εντός 
προθεσµίας 15 ηµερών (άρθρο 31 Ν.∆. 2698/53). 

Εάν ο εργοδότης παραλείψει να παρακρατήσει το επίδοµα 
ανεργίας, υποχρεούται πλέον ο ίδιος να καταβάλει το ποσό αυτό 
στον Ασφαλιστικό Οργανισµό σαν να το παρακράτησε. 

Άρση Υπερηµερίας: Η δικαστηριακή νοµολογία δέχεται ότι η 
υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τις αποδοχές στο 
µισθωτό του που απολύθηκε άκυρα, παύει µόνο όταν επέλθει 
άρση της υπερηµερίας κατά νόµιµο τρόπο, είτε δηλαδή µε 
δήλωση του, ότι αποδέχεται το µισθωτό στην εργασία του µε 
τους ίδιους όρους, είτε µε µεταγενέστερη έγκυρη καταγγελία 
σύµβασης εργασίας. 

Η εργασία του µισθωτού σε άλλο εργοδότη δεν αίρει την 
υπερηµερία του εργοδότη, αλλά πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι 
ο µισθωτός αποδέχεται την απόλυση. 

Επίσης την άρση της υπερηµερίας δεν επιφέρει η αδυναµία του 
µισθωτού να προσέλθει στην εργασία του, κατά το διάστηµα της 
υπερηµερίας λόγω ασθενείας, αλλά πρέπει η αδυναµία παροχής 
εργασίας να οφείλεται σε υπαιτιότητα του µισθωτού, οπότε για το 
διάστηµα αυτό αίρεται η υπερηµερία (Αρ. Πάγου 569/92). 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

των  
 

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση)  

1……………………  
 
2……………………  
 
3……………………                                                          

     ΠΡΟΣ  
 
την επιχείρηση ………………………………… (επωνυµία, 
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διεύθυνση) όπως εκπροσωπείται νόµιµα.  
 
Είναι γνωστό ότι πλέον αδείας, επιδόµατος αυτής και ∆ώρου 
εορτών έτους ………. οφείλετε δεδουλευµένες αποδοχές 
σύµφωνα µε τα παρακάτω:  
 
1) Στην πρώτη από µας 
…………………………..(ονοµατεπώνυµο)  
 
δεδουλευµένες αποδοχές ……………ευρώ (ακριβής 
λογαριασµός)  
 
2) Στο δεύτερο από µας  
 
3) Στο τρίτο …………….  
 
Με τη παρούσα και εν όψει του γεγονότος ότι τα παραπάνω 
ποσά είναι απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση των 
βιοτικών µας αναγκών, σας ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι από …/…/……. , 
προβαίνουµε σε επίσχεση της εργασίας µας, µέχρι πλήρους 
αποπληρωµής ΟΛΩΝ των οφειλοµένων και αυτών του χρόνου 
επισχέσεως.  
 
Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας.  
 
Αθήνα, …/…/…20…..  
 
Οι εργαζόµενοι  
 
 
                             1)  
 
                             2)  
  
                             3)  
 
Παρελήφθη όµοιο  
 
στις …/…/…20….  
 
Ο παραλαβών  
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7.1 Έννοια νοµίµου και συµβατού ωραρίου 
εργασίας 
 

 
 
 
Το ωράριο διακρίνεται: 

α) σε ν ό µ ι µ ο  ωράριο που ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 
2874/00.^Αυτό είναι µέχρι 8 ώρες την ηµέρα και µέχρι 48 ώρες 
την εβδοµάδα. 

β) σε σ υ µ β α τ ι κ ό  ωράριο που καθορίζεται από τις 
συλλογικές ή τις ατοµικές συµβάσεις και είναι πάντοτε µικρότερο 
από το ν ό µ ι µ ο .  Σήµερα το συµβατικό ωράριο είναι 40 ώρες 
την εβδοµάδα. 

 

7.2  Εξαήµερη απασχόληση 

 

γ) Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να απασχολεί τους 
µισθωτούς του και οι µισθωτοί έχουν αντίστοιχα την υποχρέωση 
να παρέχουν την εργασία τους για 8 ακόµα ώρες πέραν από το 
συµβατικό ωράριο που είναι σήµερα 40 ώρες την εβδοµάδα 
(δηλαδή 41η έως 48η ώρα) που ονοµάζεται α π α σ χ ό λ η σ η  
υ π ε ρ ε ρ γ α σ ί α ς  (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2874/00). Οι ώρες 
αυτές της υπερεργασίας (41ης έως και 48η εβδοµάδα) 
αµείβονται µε το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο 
κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται αυτές στα επιτρεπόµενα 
όρια της υπερωριακής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
3385/05, άρθρο 74 παρ. 10 Ν. 3863/10). 

Η πάνω από 48 ώρες την εβδοµάδα απασχόληση του 
µισθωτού θεωρείται ως "υπερωριακή απασχόληση" (άρθρο 4 
παρ. 2 Ν. 2874/00). Όταν λοιπόν ο µισθωτός απασχολείται 
υπερωριακά, τότε αυτός δικαιούται, για κάθε ώρα νόµιµης 
υπερωρίας και µέχρι να συµπληρωθούν ετησίως 120 ώρες 
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υπερωρίας, αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο 
προσαυξηµένο κατά 40% (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3385/05, Εγκ. 
80015/22.3.01 Υπ. Εργ.). Για την υπερωριακή απασχόληση του 
µισθωτού πάνω από 120 ώρες ετησίως η προσαύξηση είναι 60%  
(άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3385/05). 

Η πέραν του νοµίµου ωραρίου εργασία υπάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3385/05) 
και ως εκ τούτου δεν θεωρείται καταχρηστική η απόλυση που 
οφείλεται σε άρνηση του εργαζοµένου να πραγµατοποιήσει 
υπερεργασία πέραν των 40 και µέχρι των 48 ωρών, η οποία 
θεωρείται ότι είναι υποχρεωτική και αναγκαία για τις συνήθεις 
ανάγκες του εργοδότη, σαν να επρόκειτο δηλαδή για εκτέλεση 
εργασίας σε νόµιµο ωράριο (Εφ. Θεσ/νίκης 1873/1989). Και 
µάλιστα, σε κάθε περίπτωση δεν οφείλεται ούτε αποζηµίωση για 
απόλυση, όταν αυτή οφείλεται σε δόλια και αντισυµβατική 
συµπεριφορά του εργαζοµένου. 

-Το ανώτατο όριο της ηµερήσιας εργασίας σε 6ηµερη 
απασχόληση είναι οι 8 ώρες, µε µόνο περιορισµό των 
υπαλλήλων γραφείων των Ανωνύµων Εµπορικών Εταιρειών 
(εκτός των βιοµηχανικών) που έχουν νόµιµο ωράριο εργασίας 
µέχρι 7 ώρες την ηµέρα (Αρ. Πάγ. 1325/74), δηλαδή 
εβδοµαδιαίως 42 ώρες αντί των 48 ωρών. Στις 7 ώρες την 
ηµέρα υπάγονται και οι υπάλληλοι των εµπορικών τµηµάτων των 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων, όχι όµως και των εµπορικών 
καταστηµάτων πωλήσεων των επιχειρήσεων αυτών (Αρ. Πάγ. 
242/80). Σ' αυτές όµως τις περιπτώσεις, µόνο οι 2 ώρες (42 - 40 
= 2 ώρες) θεωρούνται ως "ώρες υπερεργασίας" και αµείβονται 
µε προσαυξηµένο το καθένα από τα ωροµίσθια αυτά κατά 20%, 
ενώ η απασχόληση πάνω από τις 42 ώρες θεωρείται 
υπερωρία που παίρνει τη νόµιµη (40%) ή την κατ' εξαίρεση 
(80%), ανάλογα, προσαύξηση της υπερωρίας (Αρ. Π. 828/01 τµ. 
Β). Το υπαλληλικό προσωπικό των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
Ανωνύµων Εταιριών καθώς και οι υπάλληλοι Γραφείων (πλην 
των πιο πάνω Α.Ε.) απασχολούνται 8 ώρες την ηµέρα. ∆ηλαδή, 
οι λογιστές, οι βοηθοί λογιστές, οι γραµµατείς καθώς επίσης και 
οι αποθηκάριοι και οι άλλοι υπάλληλοι που ασχολούνται µε την 
αποθήκευση και την διακίνηση των παραγµένων προϊόντων, 
έχουν απασχόληση 8 ώρες την ηµέρα (Αρ. Π. 1292/84). 
Αντίθετα, οι υπάλληλοι που ασχολούνται στα καταστήµατα 
πώλησης των Βιοµηχανικών Ανωνύµων Εταιριών ακολουθούν το 
ωράριο των εµπορικών καταστηµάτων, ενώ όπως προ-
αναφέρθηκε, οι απασχολούµενοι στα εµπορικά τµήµατα των 
βιοµηχανικών Ανωνύµων Εταιριών απασχολούνται µέχρι 7 
ώρες την ηµέρα (Αρ. Π. 521/84). 

Το ωράριο των εµπορικών καταστηµάτων είναι σήµερα 
ελεύθερο από ∆ευτέρα µέχρι και Σάββατο και καθορίζεται από 
τους καταστηµατάρχες ποιες ηµέρες και ώρες επιθυµούν αυτοί 
να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήµατα τους. Οι εργαζόµενοι 
φυσικά, στα καταστήµατα αυτά έχουν 5νθήµερο εργασίας και 40 
ώρες εβδοµαδιαία απασχόληση, σύµφωνα πάντα και µε άλλες 
σχετικές διατάξεις του νόµου οι οποίες ρυθµίζονται ηµέρες 
ανάπαυσης. Αν τα καταστήµατα λειτουργούν µε διακεκοµµένο 
ωράριο, τότε η µεσηµβρινή διακοπή για γεύµα θα πρέπει να 
είναι µέχρι 3 ώρες το καλοκαίρι και µέχρι 2 ώρες το χειµώνα 
(Εγγρ. Υπ. Εργ. 668/83, άρθρο 42 παρ. 6 Ν. 1892/90). 



 
41 

 

Για τις επιχειρήσεις µε πενθήµερο απασχόλησης, το νόµιµο 
ωράριο είναι µέχρι 9 ώρες την ηµέρα και µέχρι 45 ώρες την 
εβδοµάδα, από τις οποίες οι 5 ώρες (45 - 40 = 5 ώρες) 
αµείβονται ως "απασχόληση  υ π ε ρ ε ρ γ α σ ί α ς" µε 
προσαύξηση 20%. 

-Σε ορισµένες κατηγορίες µισθωτών, λόγω ειδικών 
συµφωνιών ή λόγω ειδικών συλλογικών συµβάσεων, ισχύουν 
σήµερα συµβατικά ωράρια εργασίας µ ι κ ρ ό τ ε ρ α  από 40 
ώρ ε ς  την εβδοµάδα. Οι ώρες µεταξύ του ανώτατου συµβατικού 
ωραρίου των 40 ωρών και του καθαρά (µειωµένου) συµβατικού 
ωραρίου π.χ. των 37,5 ωρών, χαρακτηρίζονται ως απλή  
π ρ ό σ θ ε τ η  ε ρ γ α σ ί α  και αµείβονται µε απλό ωροµίσθιο, 
χωρίς καµιά προσαύξηση (Αρ. Π. 1188/90). Οι ώρες όµως 
µεταξύ του νόµιµου ωραρίου εργασίας των 48 ωρών 
εβδοµαδιαία και του ανώτατου συµβατικού εβδοµαδιαίου 
ωραρίου των 40 ωρών χαρακτηρίζονται σαν "ώρες υ π ε ρ ε ρ γ 
α σ ί α ς" και αµείβονται µε το πραγµατικό ωροµίσθιο (όχι µε το 
νόµιµο) προσαυξηµένο µε 20% (Εγγρ. Υπ. Εργ. 10766/90, 
άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3385/05). 

Η απασχόληση που είναι πάνω από 48 ώρες εβδοµαδιαία ή 
πάνω από 8 ώρες την ηµέρα, θεωρείται υπερωριακή και 
προσαυξάνεται µε 40% µέχρι να συµπληρωθούν συνολικά 
(χωρίς τις ώρες υπερεργασίας) ετησίως οι 120 ώρες. Οι νόµιµες 
υπερωρίες πάνω από 120 ώρες ετησίως προσαυξάνονται µε 
ποσοστό 60% (Αρ. Π. 353/95, 1017/95, άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 
3385/05, άρθρο 74 παρ. 10 Ν. 3863/10). 

Για όσους απασχολούνται 5 ηµέρες την εβδοµάδα (πενθήµερο), 
η υπερεργασία µπορεί να φτάσει µέχρι τις 5 ώρες την 
εβδοµάδα (45 - 40 = 5 ώρες), ενώ η εργασία πάνω από τις 45 
ώρες την εβδοµάδα (ή 9 ώρες την ηµέρα) θεωρείται υπερωρία. 
Η 5ωρη υπερεργασία (41η, 42η, 43η, 44η και 45η ώρα) 
κατανέµεται και πραγµατοποιείται µέσα στις 5 εργάσιµες ηµέρες  

 

             7.3 Πενθήµερη απασχόληση 

 

Ι Με την εφαρµογή της εβδοµαδιαίας εργασίας των 5 εργάσιµων 
ηµερών ρι µισθωτοί (εργάτες και υπάλληλοι) εργάζονται 5 µέρες 
αντί 6 µέρες την εβδοµάδα και αναπαύονται συνήθως το 
Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και τη ∆ευτέρα (Υπ. 
Εργ. 1850/83, 16310/83). 

∆ηλαδή οι µισθωτοί εργάζονται 5 µέρες ενώ στο ΙΚΑ 
πιάνονται για 6 ηµέρες (Εγκ. ΙΚΑ 90/69). Αυτό γίνεται, γιατί 
απλούστατα το ωράριο εργασίας του Σαββάτου ή της άλλης 
µέρας που δεν εργάζονται, κατανέµεται στις υπόλοιπες 5 µέρες 
της εβδοµάδας και αυξάνεται µ' αυτόν τον τρόπο, ανάλογα, η 
ηµερήσια εργασία των 5 ηµερών. 
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Έτσι, εαυτούς που έχουν συµβατικό ωράριο 40 ώρες τη 
βδοµάδα, µπορούν ν' απασχολούνται 9 ώρες την ηµέρα και 
συνολικά µέχρι 45 ώρες την εβδοµάδα, που θα πληρώνονται για 
τις 40 ώρες κανονικά και για τις 5 επιπλέον ώρες (40 - 45) µε 
την προσαύξηση της υπερεργασίας που είναι 20%. Από τις 45 
ώρες και πάνω, δηλαδή 46, 47, 48, 49 κλπ., θα αµείβονται µε 
την προσαύξηση της νόµιµης υπερωρίας που είναι σήµερα 40% 
µέχρι τις 120 ώρες ετησίως και µε την προσαύξηση 60% για τις 
πάνω από 120 ώρες ετησίως υπερωριακής απασχόλησης 
(άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3385/10). Για τις 5 ώρες της υπερεργασίας 
(41η, 42η, 43η, 44η και 45η ώρα) δε χρειάζεται άδεια από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά θεωρείται δικαίωµα του εργοδότη 
και αντίστοιχα υποχρέωση του µισθωτού (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 
2874/00, άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3385/10). Οι ώρες αυτές της 
υπερεργασίας (41η - 45η) µπορούν να κατανεµηθούν και να 
πραγµατοποιηθούν µέσα στο νθήµερο, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της επιχείρησης και ποτέ µέσα στην 6η µέρα της εβδοµάδας που 
θεωρείται για την επιχείρηση αργία (Εγγρ. Υπ. Εργ. 1615/95). 
Πάντως, οι 5 ώρες της υπερεργασίας (δηλαδή η 41η, 42η, 43η, 
44η και η 45η ώρα) µπορούν να κατανεµηθούν στην κάθε µία 
από τις 5 εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας και από µία ώρα 
υπερεργασίας (όχι παραπάνω ώρες υπερεργασίας ανά ηµέρα) 
µέχρι να συµπληρωθούν οι 5 ώρες υπερεργασίας συνολικά ανά 
εβδοµάδα, οπότε δεν θα υπάρχουν ώρες που θα επιβαρύνονται 
µε την προσαύξηση της υπερωρίας. 

Αν, σε µια συγκεκριµένη µέρα της πενθήµερης βδοµάδας 
απασχολήθηκε κάποιος µισθωτός 10 ώρες, ενώ συνολικά µέσα 
στην ίδια βδοµάδα απασχολήθηκε µόνο 40 ώρες (δηλαδή όσες 
ώρες έπρεπε κανονικά ν' απασχοληθεί), τότε η (1) επί πλέον 
ώρα της ηµέρας αυτής (10 ώρες - 9 ώρες) θεωρείται υπερωρία 
και καταβάλλεται στον εργαζόµενο προσαυξηµένη µε το νόµιµο 
ποσοστό προσαύξησης της υπερωρίας (40% ή 60%, ανάλογα). 

Σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος δεν µπόρεσε να 
εργαστεί και στις 5 µέρες της εβδοµάδας, αλλά εργάστηκε µόνο 
3 ή 4 µέρες από 9 ώρες ηµερησίως, δεν υπάρχει υπέρβαση του 
εβδοµαδιαίου ωραρίου και κατά συνέπεια θα του καταβληθούν 
για κάθε µέρα εργασίας του τόσα ωροµίσθια όσες είναι οι ώρες 
που έχει εργαστεί 
(εφ' όσον εργάστηκε 9 ώρες θα του καταβληθούν 9 ωροµίσθια 
κλπ.) (Υπ.Εργ.Εγγρ.128118/86). 

            ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Οι υπάλληλοι ή οι εργάτες άσχετα αν η απασχόληση τους είναι 
συνεχής ή έκτακτη, όταν προσφέρουν την εργασία τους κατά τις 
νυκτερινές ώρες, δηλαδή κατά το χρονικό διάστηµα από 10ης 
µ.µ. (βραδινής) µέχρι 6ης π.µ. (πρωινής), ή όταν ένα µέρος 
µόνο της προσφερόµενης εργασίας τους παρέχεται στο 
παραπάνω χρονικό διάστηµα, τότε οι κανονικές (νόµιµες) 
αποδοχές (και όχι οι πραγµατικές αποδοχές που 
καταβλήθηκαν) των ωρών αυτών θα προσαυξάνονται κατά 25% 
(έγγραφ. 887/80, 1198/80, 1331/83 Υπουργ. Εργασίας). 
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Όταν η νυκτερινή εργασία συµπέσει µε ηµέρα Κυριακή ή 
εξαιρέσιµη εορτή, τότε καταβάλλεται επί πλέον και η 
προσαύξηση 75% πάνω στις νόµιµες αποδοχές. 

Όταν όµως η νυχτερινή εργασία συµπέσει µε υπερωριακή 
εργασία και µέρα Κυριακή, τότε καταβάλλονται οι 
προσαυξήσεις του 25% της νυκτερινής εργασίας και του 75% της 
Κυριακής πάνω στις αντίστοιχες νόµιµες αποδοχές (Υπ. Εργ. 
670/82). Επί πλέον καταβάλλεται και η προσαύξηση της 
υπερωρίας (40% ή 60%, ανάλογα) αλλά πάνω όµως στις 
αντίστοιχες πραγµατικές αποδοχές των ωρών αυτών, που θα 
έχουν προσαυξηθεί προηγούµενα µε τις δύο προσαυξήσεις 
νυκτερινής εργασίας και Κυριακής (25% + 75% = 100%) (Υπ. 
Εργ. 972/86, άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3385/05). 

ΣΗΜ.: Η νυκτερινή εργασία, κατά µέσο όρο, σε εβδοµαδιαία 
βάση, δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά 24ωρο τις 8 ώρες (άρθρο 8 
Π.∆. 88/99). Ο εργαζόµενος για ν' απασχοληθεί σε ώρες νύκτας 
εξετάζεται πρώτα από γιατρό και αν υπάρχει πρόβληµα υγείας, 
λόγω νυκτερινής απασχόλησης ο εργαζόµενος µετατίθεται σε 
ηµερήσια θέση εργασίας (Π.∆. 88/99). Η επιχείρηση που 
επιθυµεί ν' απασχολήσει εργαζόµενους τη νύχτα, θα πρέπει 
πρώτα να ενηµερώσει και την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Εξαιρούνται από την προσαύξηση του 25% της 
νυκτερινής εργασίας και εποµένως δεν την δικαιούνται οι 
παρακάτω κατηγορίες µισθωτών: 

1) Οι υπηρέτες, οι µάγειροι κλπ. που εργάζονται στο σπίτι 
του εργοδότη (Αρ. Πάγ. 644/83). 

2) Αυτοί που έχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης (Αρ. Πάγ. 
230/85 τµ. Β', 597/80 τ.µ. ∆). 

3) Όσοι εργάζονται αποκλειστικά τις νυκτερινές ώρες και 
εφόσον φυσικά οι αποδοχές τους είναι µεγαλύτερες από τις 
νόµιµες τουλάχιστον κατά 25%, διαφορετικά δικαιούνται την 
νυκτερινή προσαύξηση ή το µέρος της νυκτερινής προσαύξησης, 
µέχρις ότου οι π ρ α γ µ α τ ι κ έ ς  αποδοχές ξεπεράσουν τις 
ν ό µ ι µ ε ς  κατά 25%, που είναι η νυκτερινή προσαύξηση (Υπ. 
Εργ. 1331/83). 

4) Όταν πρόκειται για συµβάσεις " α π λ ή ς  ε τ ο ι µ ό τ η τ α ς  
προς ε ρ γασ ί α "  (Αρ. Π. 1127/84). 

ΣΗΜ.: α) Η αµοιβή καθώς και η προσαύξηση 25%, που 
καταβάλλονται για την απασχόληση σε νυκτερινές ώρες, 
υπόκεινται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, 
όπως δηλαδή γίνεται ακριβώς και µε τις άλλες αποδοχές (Εγκ. 
ΙΚΑ 212/65). 

β) Οι µισθωτοί έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τον 
εργοδότη τους τις αποδοχές και την προσαύξηση 25% της 
νυκτερινής απασχόλησης τους µέχρι 5 χρόνια. ∆ηλαδή, µετά 
από τη λήξη του έτους εκείνου που γεννήθηκε η απαίτηση αυτή 
για τις αποδοχές τους και µέχρι να περάσουν τα 5 επόµενα 
χρόνια, οι µισθωτοί έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τις αποδοχές 
τους αυτές, διότι µετά από τη λήξη της 5ετίας αυτής, η απαίτηση 
για τις παραπάνω αποδοχές παραγράφεται (Αρ. Π. 633/64). 
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γ) Η προσαύξηση 25%, που καταβάλλεται στους σερβιτόρους 
λόγω νυκτερινής απασχόλησης, υπολογίζεται πάνω στο γενικό 
κατώτατο ηµεροµίσθιο του εργατοτεχνίτη που ισχύει κάθε φορά 
(Αρ. Π. 118/97, 1218/03, Εφ. Πειραιώς 87/01). 
 
7.4 Ωράριο απασχόλησης ανηλίκων, 

Οι ανήλικοι, που δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας τους και γενικά οι ανήλικοι που φοιτούν (π.χ. σε 
γυµνάσια, λύκεια, δηµόσιες ή ιδιωτικές τεχνικές σχολές κλπ.), 
δεν επιτρέπεται να απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες \ 
την ηµέρα και 30 ώρες την εβδοµάδα. Επίσης, απαγορεύεται 
η υπερωριακή απασχόληση στους ανήλικους (άρθρα 5 παρ. 1 
και της ΕΓΣΣΕ 21/3/94). Στα θέατρα και γενικά στις καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες ισχύει ειδικό καθεστώς (Ν. 1837/89). 

Επίσης, οι ανήλικοι, που δεν έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος 
της ηλικίας τους, απαγορεύεται να εργάζονται τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιµες γιορτές σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, σε λατοµεία, µεταλλεία και ορυχεία, σε οικοδοµές, 
σε εµπορικά καταστήµατα και στα πρατήρια κάθε είδους (Εγκ. 
Υπ. Εργ. 253/72). 

Επιτρέπεται όµως ν' απασχολούνται την τελευταία Κυριακή 
του έτους, τις παραµονές των Χριστουγέννων και του 
Ευαγγελισµού εφόσον συµπίπτουν µε ηµέρα Κυριακή, καθώς 
και στην περίπτωση που η εργασία τους είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια των προσώπων ή την κοινή σωτηρία (Εγκ. Υπ. Εργ. 
253/72). 

Όποιος εργοδότης απασχολήσει ανήλικους µέχρι 16 ετών στις 
παραπάνω εργασίες διώκεται ποινικώς. 

Εργασίες, έργα και δραστηριότητες που απαγορεύεται ν' 
απασχολούνται ανήλικοι 

Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 
απαγορεύεται ν' απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή 
δραστηριότητες οποιασδήποτε µορφής, που από τη φύση τους ή 
τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανόν να βλάψουν την 
υγεία τους, την ασφάλεια τους ή να προσβάλουν την ηθική τους 
(Ν. 3144/03 κεφ. Α άρθρο 4). Οι εργασίες, τα έργα και οι 
δραστηριότητες αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας. Ο εργοδότης που απασχολεί ανήλικους µέχρι 18 
ετών σε τέτοιες εργασίες τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 2 ετών 
και µε χρηµατική ποινή (άρθρο 4 Κεφ. Α Ν. 3144/03). Με την ίδια 
π τιµωρείται και όποιος έχει την επιµέλεια ανήλικου που 
απασχολείται σε τέτοιες εργασίες. 

 

8.1 Ετήσια άδεια, υπολογισµός ηµερών και 
αποδοχών αδείας σε µισθωτούς και εργατοτεχνίτες  
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Ετήσια άδεια 
Τα θέµατα χορήγησης ετήσιας άδειας µε αποδοχές στους 
µισθωτούς ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, 
όπως αυτός ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις που έχει 
υποστεί µε το άρθρο 6 του Ν. 3144/2003 και το άρθρο 1 Ν. 
3302/2004. 
Ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας µε αποδοχές των 
εργαζοµένων επαναφέρεται το ηµερολογιακό έτος, σύµφωνα µε 
τις τελευταίες ρυθµίσεις του άρθρο 1 Ν. 3302/2004, ενώ έχει ήδη 
κατοχυρωθεί το δικαίωµα λήψης αναλογικής άδειας από τον 
πρώτο µήνα απασχόλησης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 Ν. 3144/2003.Ειδικότερα, µε τη νέα παράγραφο 1α του 
Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι 
συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από 
την 
έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριµένη υπόχρεη 
επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη 
αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το χρονικό διάστηµα που 
απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία 
της χορηγούµενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 
εργάσιµων ηµερών επί πενθηµέρου  εβδοµαδιαίας εργασίας και 
24 εργάσιµων ηµερών,επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 
µήνες συνεχούς απασχόλησης. Παράλληλα, διευκρινίζεται 
πλήρως και συµπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά 
τα δύο πρώτα ηµερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του 
µισθωτού. 
Η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του 
άρθρου. 6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια 
µε αποδοχές, καθώς και το επίδοµα αδείας, διέπονται και από τις 
λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειµένων διατάξεων 
που αφορούν το µηχανισµό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας 
και του επιδόµατος αδείας. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο. 3 του Ν. 3755/1957, καθώς και τη 
σχετική νοµολογία, σε περίπτωση µη χορήγησης από τον 
εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσµα, αµέλεια), της 
άδειας που δικαιούται ο εργαζόµενος εντός του  ηµερολογιακού 
έτους ,υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες 
αποδοχές αδείας µε προσαύξηση 100%, όχι όµως και του 
επιδόµατος αδείας. 
 
Ι. Ρύθµιση άδειας κατά το 1ο ηµερολογιακό έτος   
 
Με τη νέα παράγραφο 1β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το 
πρώτο ηµερολογιακό έτος, εντός του οποίου προσελήφθη ο 
µισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου αναλογία – ποσοστό των ηµερών αδείας που 
δικαιούται ο µισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήµατος 
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απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία 
υπολογίζεται 
επί των 20 (επί πενθηµέρου) και των 24 (επί εξαηµέρου) 
ηµερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η 
∆εκεµβρίου του ηµερολογιακού έτους πρόσληψης ακόµη και αν 
δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόµενους (άρθρο.4 του 
Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.15 του 
άρθρου.3 του Ν.4504/1966). 
 
ΙΙ. Ρύθµιση άδειας κατά το 2ο ηµερολογιακό έτος 
 
Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, ο µισθωτός δικαιούται να 
λάβει 
τµηµατικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο 
απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη. 
Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το 
πρώτο ηµερολογιακό έτος, µε βάση τις 20 ηµέρες επί 
πενθηµέρου και τις 24 ηµέρες επί εξαηµέρου. Κατά τη διάρκεια 
του έτους αυτού και κατά το χρονικό σηµείο συµπληρώσεως 12 
µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται 
κατά µία εργάσιµη ηµέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο 
ηµερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να 
χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, 
έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 
21 επί πενθηµέρου και 25επί εξαηµέρου, εργάσιµων ηµερών. 
  
IΙΙ. Ρύθµιση άδειας κατά το τρίτο και επόµενα ηµερολογιακά 
έτη 
 
Κατά το τρίτο ηµερολογιακό έτος, καθώς και τα επόµενα, ο 
µισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και 
σε κάθε χρονικό σηµείο του έτους αυτού .Η άδεια αυτή, θα 
φθάσει τις 22 ηµέρες επί πενθηµέρου και τις 26 επί εξαηµέρου, 
εάν έχουν συµπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου 
αυτού ηµερολογιακού έτους.  
 
ΠΙΝΑΚΕΣ Α∆ΕΙΩΝ (κατά το Ν.3302/2004) 
Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες µε συνολική 
υπηρεσία ή προϋπηρεσία µέχρι 
10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή µέχρι 12 ετών σε 
οποιονδήποτε εργοδότη. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ 

ΕΤΗ 

ΔΙΑΝΥΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ 

ΕΡΓΟΟΔΟΤΗ 

                       

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 

5ΘΗΜΕΡΟ 

 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

6ΗΜΕΡΟ 

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ 

5ΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ 

6ΗΜΕΡΟ 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 

ΣΕ 5ΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ 

6ΗΜΕΡΟ 

 

1ο 

έτος (από 

προσλήψεως 

έως 31/12 

25/12 êáôÜ ìÞíá 
áðáó÷üëçóçò. 
Óôñïããõëïðïßçóç ôïõ 
ãéíïìÝíïõ áíáëüãùò 
ðñïò ôïí áñéèìü ôùí 
ìçíþí ãéá ôïõò ïðïßïõò 
æçôåßôáé Üäåéá. 

   30/12 =2,5 
çìÝñåò êáôÜ ìÞíá 
(5 áíÜ äßìçíï 
áðáó÷üëçóçò) 

2,5 çìåñïìßóèéá 
Þ 2,5/25 ôïõ ìçíéáßïõ 
ìéóèïý ãéá êÜèå ìÞíá 
áðáó÷üëçóçò áðü ôçí 
ðñüóëçøç 
ìÝ÷ñé 31 Äåê. 

ðïóüí ßóï 
ìå ôéò áðïäï÷Ýò áäåßáò 
ìå ôï üñéï ôïõ 
1/2 ìçíéáßïõ ìéóèïý Þ 
ôùí 13 çìåñïìéóèßùí 

2ο 

έτος, 

ηµέρες άδειας 

χορηγούµενες 

κατά τµήµατα. 

Αν 

δεν 

χορηγηθεί σε 

τµήµατα, 

χορηγείται 

ολόκληρη 

µέχρι 31/12 

25/12 êáôÜ ìÞíá 
áðáó÷üëçóçò. 
Óôñïããõëïðïßçóç ôïõ 
ãéíïìÝíïõ áíáëüãùò 
ðñïò ôïí áñéèìü ôùí 
ìçíþí ãéá ôïõò 
ïðïßïõò 
æçôåßôáé Üäåéá 

30/12 =2,5 
çìÝñåò êáôÜ ìÞíá 
(5 áíÜ äßìçíï 
áðáó÷üëçóçò) 

2,5 çìåñïìßóèéá 
Þ 2,5/25 ôïõ ìçíéáßïõ 
ìéóèïý ãéá êÜèå ìÞíá 
áðáó÷üëçóçò áðü 01/01 
ìÝ÷ñé 31 Äåê. 

1/2 ôïõ ìéóèïý Þ 13 
çìåñïìßóèéá óõíïëéêþò. 
×ïñçãåßôáé êáôÜ ôìÞìáôá, 
áêïëïõèþíôáò ôéò 
áðïäï÷Ýò áäåßáò 

3ο 

έτος και τα 

επόµενα 

έτη. 

Ολόκληρη 

άδεια 

σε 

οποιοδήποτε 

χρονικό 

σηµείο του 

έτους, ακόµη 

και την 01/01 

 

 

 

 
25 çìÝñåò Üäåéá 

 

 

 

 
30 çìÝñåò Üäåéá 

                                                                    

30/25 ôïõ ìéóèïý 
Þ 30 çìåñïìßóèéá 

 

 

 

 

 
1/2 ôïõ ìéóèïý Þ 
13 çìåñïìßóèéá 
êáôáâáëëüìåíá 
ìáæß ìå ôéò áðïäï÷Ýò 
áäåßáò 

 

 
Ποιες ηµέρες υπολογίζονται στην άδεια; 
Στην άδεια υπολογίζονται µόνο οι εργάσιµες ηµέρες (παρ. 1,3 
του άρθρου2 του Α.Ν. 539/45). ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι 
Κυριακές, οι αργίες και οι ηµέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο 
µισθωτός παρέµεινε στο σπίτι του ή νοσηλεύτηκε σε 
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νοσοκοµείο), που εµπίπτουν στο διάστηµα της άδειας. Για τους 
µισθωτούς πενθήµερης εργασίας δεν περιλαµβάνεται στον 
αριθµό ηµερών αδείας, η ηµέρα της εβδοµάδας κατά την οποία 
δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθηµέρου. 
Πότε πρέπει να χορηγείται η άδεια; 
Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
Α.Ν.539/45,καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ µισθωτών και 
εργοδότη. Οι µισοί τουλάχιστον από τους µισθωτούς πρέπει να 
λάβουν την άδειά τους µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1η Μαΐου 
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να 
χορηγήσει την άδεια εντός δύο µηνών από το χρονικό σηµείο 
που 
διατυπώθηκε το σχετικό αίτηµα. 
 
Επιτρέπεται η άδεια να δοθεί τµηµατικά; 
Η άδεια χορηγείται ολόκληρη. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η 
κατάτµηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ηµερολογιακού 
έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή 
επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και µετά 
από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει λιγότερες 
των έξι (6) εργασίµων ηµερών επί εξαηµέρου εβδοµαδιαίας 
εργασίας και των πέντε (5) εργασίµων ηµερών επί πενθηµέρου ή 
προκειµένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίµων 
ηµερών. 
Η κατάτµηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες 
των δύο περιόδων, από τις οποίες η µια πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον δώδεκα(12) εργάσιµες ηµέρες επί εξαηµέρου 
εβδοµαδιαίας εργασίας και δέκα (10)εργάσιµες ηµέρες, επί 
πενθηµέρου, ή προκειµένου περί ανηλίκων δώδεκα 
(12) εργάσιµες ηµέρες, µετά από έγγραφη αίτηση του µισθωτού 
προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται 
έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην 
επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των 
Επιθεωρητών Εργασίας. 

 

 

Βιβλίο Αδειών 
Από τον Νόµο επιβάλλεται ο κάθε εργοδότης να τηρεί «Ειδικό 
Βιβλίο Αδειών» θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας στο 
οποίο οφείλει να καταχωρεί τα στοιχεία του εργαζόµενου, την 
περίοδο χορήγησης της άδειας καθώς και τις αποδοχές αδείας. 
Όταν ο µισθωτός λάβει την άδεια του και πληρωθεί τις αποδοχές 
αυτής, οφείλει να υπογράψει έναντι αυτών. 
 
Τι αποδοχές δικαιούται ο εργαζόµενος κατά την άδεια; 
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Κατά τη διάρκεια της άδειας ο µισθωτός δικαιούται να λάβει από 
τον εργοδότη τις “συνήθεις αποδοχές” που θα λάµβανε αν 
πραγµατικά απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά τον 
αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του. Στην έννοια των συνήθων 
αποδοχών περιλαµβάνεται, ότι καταβάλλεται στο µισθωτό 
τακτικά και µόνιµα ως αντάλλαγµα της εργασίας του, τόσο ο 
πάγιος µισθός ή το ηµεροµίσθιο, όσο και κάθε είδους πρόσθετες 
συµπληρωµατικές παροχές, είτε σε 
χρήµα είτε σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, ποσοστά, 
επιδόµατα κλπ).Εκτός από τις αποδοχές της άδειας ο µισθωτός 
δικαιούται και επίδοµα αδείας .Το επίδοµα αδείας δεν µπορεί να 
υπερβεί για όσους αµείβονται µε µισθό το1/2 του µισθού και για 
όσους αµείβονται µε ηµεροµίσθιο τα 13 ηµεροµίσθια 
 
Πότε πρέπει να καταβάλλονται οι αποδοχές αδείας και 
επιδόµατος αδείας; 
 
Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδοµα αδείας 
προκαταβάλλονται στον µισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του 
και δεν συµψηφίζονται µε ανώτερες των νοµίµων 
καταβαλλόµενες αποδοχές. 
Πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές αδείας; 
Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν χορηγηθεί η άδεια µέχρι το 
τέλος του ηµερολογιακού έτους, ο εργαζόµενος δικαιούται τις 
αποδοχές άδειας αυξηµένες στο 100% (διπλάσιο).∆εν 
διπλασιάζεται όµως το επίδοµα άδειας. 
Απαγορεύεται η εργασία κατά την άδεια; 
Απαγορεύεται η απασχόληση του µισθωτού κατά τη διάρκεια της 
άδειάς του. 
 
Απαγορεύεται η απόλυση κατά την άδεια; 
Απαγορεύεται η καταγγελία σύµβασης κατά τη διάρκεια της 
άδειας του µισθωτού από τον εργοδότη.Η απαγόρευση είναι 
απόλυτη και δεν επιτρέπει την απόλυση για οποιοδήποτε λόγο. 
Σε περίπτωση που γίνει, θεωρείται άκυρη. 
 
Μεταφέρεται η άδεια; 
Απαγορεύεται η µεταφορά της άδειας στο επόµενο ηµερολογιακό 
έτος ,έστω και αν ακόµα έχει γίνει συµφωνία εργαζοµένου 
εργοδότη. 
 
∆ικαιούται άδεια ο εργαζόµενος όταν λήξει η σύµβασή του; 
Εάν λήξει η σύµβαση εργασίας µε οποιονδήποτε τρόπο 
(απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόµενου, λήξη σύµβασης 
ορισµένου χρόνου), και ο εργαζόµενος δεν είχε πάρει την 
κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις 
αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια 
(άρθρο παρ.3 του Ν.1346/1983). 
Αποζηµίωση άδειας και επίδοµα άδειας, αναλόγως προς τον 
χρόνο υπηρεσίας. 
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α) Κατά τον πρώτο ηµερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψη 
του, δικαιούται να λάβει 2 ηµεροµίσθια ή 2/25 του µισθού για 
κάθε µήνα απασχόλησης, όπως και 2 ηµεροµίσθια σαν επίδοµα 
αδείας (µε τον περιορισµό του µισού µισθού ή των 13 
ηµεροµισθίων). 
 
β) Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, ο µισθωτός δικαιούται 
επίσης 2ηµεροµίσθια ή 2/25 του µισθού για κάθε µήνα 
απασχόλησης, όπως και 2ηµεροµίσθια σαν επίδοµα αδείας (µε 
τον περιορισµό του µισού µισθού ή των 13 ηµεροµισθίων). 
γ) Κατά το τρίτο ηµερολογιακό έτος και για τα επόµενα 
οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόµατος αδείας, 
που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο µισθωτός εάν 
έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστηµα της λύσης της 
σχέσης εργασίας. 
 
8.2 Ανάλυση στα είδη αδειών 
 
 
Άδεια κατά την στράτευση 
Οι στρατευόµενοι µισθωτοί δεν δικαιούνται άδεια κατά το 
διάστηµα της στράτευσής τους. Αν όµως γνωστοποίησαν 
εγκαίρως στον εργοδότη τη µέλλουσα στράτευσή τους, 
δικαιούνται να λάβουν άδεια κατά το ηµερολογιακό έτος στο 
οποίο εµπίπτει η στράτευση τους, εφ όσον βέβαια υπάρχει 
χρόνος για τη λήψη της άδειας τους. 
Αν συνεχίσουν την εργασία τους στον ίδιο εργοδότη θα λάβουν 
κανονικά την άδεια τους, αν όµως δεν συνεχίσουν θα λάβουν 
αποζηµίωση αδείας. 
 
Άδεια γάµου & γέννησης παιδιού 
Όλοι οι εργαζόµενοι δικαιούνται άδεια γάµου 5 εργάσιµων 
ηµερών για όσους εργάζονται µε πενθήµερο και 6 εργάσιµων 
ηµερών µε αποδοχές για αυτούς που εργάζονται µε εξαήµερο 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001 άρθρο 10). Επίσης σε περίπτωση 
γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε 
αποδοχές για κάθε παιδί. Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν 
συµψηφίζονται µε τις ηµέρες κανονικής άδειας. 
Σηµείωση: Υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις σε ορισµένες 
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις όπου οι εργαζόµενοι δικαιούνται 
παραπάνω ηµέρες αδείας. 
 
Άδεια µητρότητας 
Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται άδεια µητρότητας συνολικής 
διάρκειας 17 εβδοµάδων. 
Οι 8 εβδοµάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή 
ηµεροµηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 µετά τον τοκετό. Σε 
περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε προγενέστερη 
από την πιθανή ηµεροµηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται 
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µετά τον τοκετό, ώστε να συµπληρωθούν οι 17 εβδοµάδες 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001, άρθρο 7). 
 
Άδεια θηλασµού & φροντίδας παιδιού (µειωµένο ωράριο) 
Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται: 
α) Για το χρονικό διάστηµα 30 µηνών από τη λήξη της άδειας 
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό, (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 
άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν 
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα από την εργασία τους. 
β) Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο 
των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο (2) ώρες 
ηµερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες και σε µία (1) 
ώρα ηµερησίως για έξι (6)επιπλέον µήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 – 
2003 άρθρο 6). 
 
Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδεια 
φροντίδας παιδιού 
Το µειωµένο ωράριο «άδειας» θηλασµού και φροντίδας παιδιών 
του άρθρου9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτηση 
του / της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη 
άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού. 
 
Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας ( Άρθρο 142, 
Ν.3655/2008) 
Με το άρθρο 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι 
εργαζόµενες µητέρες οι οποίες είναι ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε 
πλήρη ή µερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια 
προστασίας µητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) µηνών. 
Χορήγηση της αδείας 
Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόµενες µετά τη λήξη της 
άδειας µητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το 
µειωµένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόµενες 
που αµέσως µετά τα ανωτέρω διαστήµατα κάνουν χρήση της 
ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο µε 
βάση της ετήσιες προθεσµίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωµα 
αυτό ασκείται εντός 60 ηµερών από την λήξη των ανωτέρων 
αδειών. 
 
Ποιοί τη δικαιούνται 
∆ικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας είναι και οι 
εργαζόµενες που κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου 
δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια µητρότητας (τοκετού- 
λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το µειωµένο ωράριο άδεια. 
Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας η 
εργαζόµενη δικαιούται να κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου 
όπως αυτό ισχύει. 
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Σε τι ποσό ορίζεται η ειδική άδεια 
Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές που είναι ίσες µε τον κατώτατο 
µισθό όπως 
ορίζεται κάθε φορά µε βάση την Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. και φορέας 
καταβολής είναι ο 
ΟΑΕ∆. 
 
Ποιος καταβάλλει τις αποδοχές 
Ο ΟΑΕ∆ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις 
προβλεπόµενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, 
παρακρατώντας την προβλεπόµενη εργατική εισφορά που 
βαρύνει τον εργαζόµενο µαζί µε την εργοδοτική εισφορά που 
βαρύνει τον ΟΑΕ∆. 
Ποιος από τους γονείς δικαιούται άδεια φροντίδας παιδιού; 
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού µπορεί 
εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η 
εργαζόµενη µητέρα .Το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα των 
παιδιών θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
1993 άρθρο 9) και δεν πρέπει να δηµιουργεί δυσµενείς συνθήκες 
στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 
 
Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών 
Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης 
προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και 
εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα παιδιών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς 
παιδιών ηλικίας έως 6 ετών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001 άρθρο 8). 
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς, µε 
χρονική αφετηρία την ηµεροµηνία της υιοθεσίας. 
 
Άδεια φροντίδας παιδιού µε την διαδικασία της παρένθετης 
µητρότητας 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-07, άρθρο 7). 
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της 
παρένθετης µητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις 
άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, 
ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασµού, το 
µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει 
δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα 
 
Πότε ο εργαζόµενος δικαιούται γονική άδεια; 
Η γονική άδεια χορηγείται στους εργαζόµενους µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έµµισθης εντολής σε 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ανεξάρτητα του αριθµού 
απασχολουµένων. Αφορά τους εργαζόµενους και των δύο 
φύλων, που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώµενα από αυτούς 
παιδιά ή άλλα µέλη της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις 
φροντίδες ή την υποστήριξη 
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τους, ώστε να διευκολύνεται η προετοιµασία για την είσοδο στην 
απασχόληση, η διατήρησή της, καθώς και η επαγγελµατική τους 
εξέλιξη .Ο γονέας που έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει 
συµπληρώσει 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να 
λάβει γονική άδεια ανατροφής παιδιού, στο χρονικό διάστηµα 
από τη λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί 
συµπληρώσει ηλικία τριών και µισό ετών (3,5 ετών). Η άδεια 
αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει τους 
τρεις και 
µισό µήνες (3,5 µήνες) για κάθε γονέα και δίνεται από τον 
εργοδότη µε βάση προτεραιότητας των απασχολουµένων στην 
επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος .Οι παραπάνω ρυθµίσεις 
ισχύουν και για τους απασχολούµενους στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ 
και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 
25,Ν.2639/1998). 
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα παιδιά ,το δικαίωµα 
των γονέων είναι αυτοτελές για το κάθε ένα απ’ αυτά, εφ’ όσον 
από την λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούµενο παιδί 
µεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον 
ίδιο εργοδότη. Το δικαίωµα λήψεως της αδείας έχουν και όσοι 
έχουν υιοθετήσει παιδί. Σε περίπτωση διαστάσεως ή διαζυγίου ή 
χηρείας ή γεννήσεως τέκνου εκτός γάµου τη γονική άδεια και 
µέχρι 6 µηνών 
δικαιούται ο γονιός που έχει την επιµέλεια του παιδιού. 
Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής, ο εργαζόµενος 
δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια ή σε 
παρόµοια θέση, η οποία δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι 
κατώτερη από αυτήν που κατείχε πριν πάρει την γονική άδεια 
ανατροφής. Ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω γονικής 
άδειας ανατροφής υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας για τον υπολογισµό αποδοχών τους (επιδόµατα, 
προϋπηρεσίας κλπ), για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής 
άδειας απουσίας και του επιδόµατος αδείας, καθώς και για τον 
υπολογισµό της αποζηµιώσεως σε περίπτωση απολύσεως. Με 
το άρθρο 5 του Ν.2335/95 προβλέπεται ότι ως χρόνος 
ασφαλίσεως υπολογίζεται 
και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Σχετικά µε την 
καταβολή εισφορών, δικαιούται αυτό το χρόνο ο εργαζόµενος να 
συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των 
εισφορών (εγκύκλιος. ΙΚΑ 90/95). Με το άρθρο 25 του Ν.2639/98 
για πρώτη φορά µπήκε διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η 
καταγγελία σύµβασης που γίνεται εξ αιτίας της ασκήσεως του 
δικαιώµατος για λήψη γονικής άδειας είναι άκυρη. 
 
Άδειες στις Μονογονεϊκές οικογένειες 
 
Στους εργαζόµενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο - 
άγαµη γονέα, που έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται 
άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών το χρόνο, πέραν 
αυτής που δικαιούνται µε άλλες διατάξεις .Γονέας µε τρία (3) 
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παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιµων 
ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών 
φροντίδας των παιδιών, ηλικίας µέχρι 12 ετών συµπληρωµένων, 
χορηγείται εφάπαξ ή 
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε 
την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
2002-2003, άρθρο 7). 
Άδεια για ασθένεια µελών της οικογένειας 
 
Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων παιδιών ή άλλων 
µελών της οικογένειας χορηγείται άδεια µε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) ο εργαζόµενος γονέας θα πρέπει να 
απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση, ανεξάρτητα αν έχει συµπληρώσει 
υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη και β) ύπαρξη ασθενείας 
εξαρτωµένων από 
αυτόν µελών της οικογενείας του. Εξαρτώµενα πρόσωπα είναι: 
παιδιά µέχρι 16 ετών - φυσικά ή υιοθετηµένα - και άνω των 16 
εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που 
δεν µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια 
που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι 
χωρίς αποδοχές, µπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή και τµηµατικά 
και η διάρκειά της δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιµες 
ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εάν ο δικαιούχος προστατεύει 
ένα παιδί µε δυνατότητα αύξησής της σε 8 εργάσιµες ηµέρες, εάν 
ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 14 εργάσιµες ηµέρες 
για τρία ή περισσότερα παιδιά (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008 2009 άρθρο 5). 
 

 

Άδεια σχολικής παρακολούθησης  
 
Όταν έχει παιδιά µέχρι 16 ετών που παρακολουθούν µαθήµατα 
στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης, µπορεί να απουσιάζει 
ορισµένες ώρες ή ολόκληρη ηµέρα από την εργασία του για να 
επισκεφτεί το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι µε αποδοχές 
και φτάνει συνολικά µέχρι 4 ηµέρες το χρόνο για κάθε παιδί 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009, άρθρο 4). Την παραπάνω άδεια 
δικαιούνται και οι γονείς µε παιδιά στο νηπιαγωγείο. 
 
Ποιοι γονείς δικαιούνται µειωµένο ωράριο εργασίας; 
Οι γονείς που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας µε πνευµατική, 
σωµατική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται µειωµένου ωραρίου 
κατά 1 ώρα την ηµέρα για να µπορούν να αφιερώσουν 
περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών 
(Ν.1483/84). 
Με ποιες προϋποθέσεις: 
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α) Να εργάζεται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 
άτοµα. 
β) Να έχει παιδί µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία. η 
οποία διαπιστώνεται µε ιατρική γνωµάτευση. 
Το ωράριο του εργαζόµενου γονέα σ’ αυτήν την περίπτωση 
µειώνεται κατά 1 ώρα την ηµέρα, µε ανάλογη περικοπή των 
αποδοχών. 
 
Τι επιπλέον προστασία έχουν 
Στον προγραµµατισµό αδειών. Οι εργοδότες που απασχολούν 
γονείς παιδιών µέχρι 16 ετών ή άνω των 16 µε βαριά ή χρόνια 
ασθένεια ή αναπηρία ,υποχρεούνται κατά τον προγραµµατισµό 
του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών να δίνουν 
προτεραιότητα σ` αυτούς τους εργαζόµενους. 
Στην καταγγελία συµβάσεων εργασίας. Οι οικογενειακές 
υποχρεώσεις των εργαζοµένων δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας 
της σύµβασης. 
 
Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος & παραγώγων αιµοκάθαρσης 
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν 
υπηρεσία µέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι 
πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει 
γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιµες 
ηµέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 
-2003, άρθρο 8) 
Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις 
αίµατος 
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) 
ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που 
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του η αιµοκάθαρση 
χορηγείται πρόσθετη δέκα (10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η 
άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς 
επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2004 άρθρο12). 
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται 
άδεια δύο 
(2) ηµερών µε αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, 
τέκνων, γονέων και αδελφών. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 9). 
∆ιευκρινίζεται ότι χορηγείται η συγκεκριµένη άδεια όχι µόνο 
στους εξ αίµατος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην 
ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό (ΕΓΣΣΕ 2010-2012 άρθρο 8). 
Πότε ο εργαζόµενος δικαιούται άδεια σπουδών (Ν.1346/83 
άρθρο 2) 
Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόµενοι που είναι 
µαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών µονάδων 
οποιουδήποτε τύπου και οποιας δήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου 
ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, 
δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη 
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άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 ηµερών, (ΕΓΣΣΕ 96 άρθρο 
7), συνεχών ή διακεκοµµένων κατ’ έτος για τη συµµετοχή τους 
στις εξετάσεις .Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι 
εργαζόµενοι – εργαζόµενες σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, 
αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών που 
κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά 
δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή 
διακεκοµµένα 
και ανεξάρτητα αν έχουν συµπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον 
εργοδότη. 
Η ιδιότητα του µαθητή, σπουδαστή, φοιτητή και η συµµετοχή του 
στις εξετάσεις αποδεικνύεται µε βεβαίωση της σχολής του που 
υποβάλλεται στον εργοδότη από τον εργαζόµενο. 
Για τους ανήλικους εργαζόµενους που είναι συγχρόνως µαθητές 
ή σπουδαστές ο Ν. 1837/89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη 
συµµετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο 
ηµερών, συνεχόµενη ή τµηµατική, για κάθε µέρα εξετάσεων. Για 
την άδεια αυτή, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 14 
ηµέρες, καταβάλλονται αποδοχές από τον ΟΑΕ∆ .Για τις ηµέρες 
αδείας εξετάσεων οι µαθητές - σπουδαστές δικαιούνται αποδοχές 
από τον ΟΑΕ∆. 
Οι µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο 
∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ δικαιούνται άδεια 14 ηµερών µε αποδοχές 
 
 
 
Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές 
 
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα 
ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 
εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον 
εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και 
ανεξάρτητα από την ηλικία του / της δικαιούχου και ισχύει µέχρι 
δύο έτη (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-05, άρθρο 10). 
 
Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών 
Για να διευκολύνεται η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των 
συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς και η ανάδειξη νέων στελεχών 
µεταξύ των εργαζοµένων, προβλέπεται οι επιχειρήσεις 
,εκµεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν πάνω από 50 
µισθωτούς, να χορηγούν πρόσθετη κανονική άδεια µε αποδοχές, 
διάρκειας µέχρι δύο εβδοµάδων το έτος, σε µισθωτούς που 
επιλέγονται για το σκοπό αυτό από τη ΓΣΕΕ και σε αναλογία 1% 
επί του προσωπικού που απασχολούν. Ο αριθµός των 
µισθωτών που θα επιλέγονται κάθε έτος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από 3 µισθωτούς, αλλά ούτε µεγαλύτερος από 15. 
(άρ.5 ΕΓΣΣΕ 1988). 
 
Εκλογική άδεια 
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Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώµατος είναι 
και στον ιδιωτικό τοµέα µε αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν 
συµψηφίζεται µε την 
κανονική ή άλλης µορφής άδεια. 
Η διάρκεια της είναι ανάλογη µε τη χιλιοµετρική απόσταση. 
Συγκεκριµένα για το πενθήµερο: 
• από 200 - 400 χλµ., µια εργάσιµη ηµέρα 
• από 401 και πάνω, δύο εργάσιµες ηµέρες 
• για τα νησιά µέχρι 3 ηµέρες 
 
για το εξαήµερο: 
• από 100 - 200 χλµ., µια εργάσιµη ηµέρα 
• από 201 - 400 χλµ., δύο εργάσιµες ηµέρες 
• από 401 και πάνω, τρεις εργάσιµες ηµέρες 
• για τα νησιά µέχρι 3 ηµέρες 
 

Α∆ΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ    

Όταν ένας µισθωτός (υπάλληλος ή εργάτης) απασχολείται 
πάνω από 10 εργάσιµες µέρες (µη συµπεριλαµβανοµένων των 
Κυριακών και εξαιρέσιµων γιορτών) στην ίδια επιχείρηση και στη 
συνέχεια αρρωστήσει (ή απουσιάσει συνεπεία σπουδαίου λό-
γου), δικαιούται να πάρει άδεια λόγω ασθένειας (Α. Κ. άρθρο 657, 
Υπ. Εργ. Εγγρ. 743/84, 2763/94,1015/95,Αρ.Π. 105/66,1015/95). 
∆ηλαδή, αν αρρωστήσει ο µισθωτό πριν από το παραπάνω 
ΙΟ ήµερο (στο οποίο δεκαήµερο συµπεριλαµβάνονται και τα 
Σάββατα, όχι όµως οι Κυριακές και οι εξαιρέσιµες γιορτές) δεν 
δικαιούται αποδοχές ασθένειας, έστω και αν η ασθένεια 
συνεχίζεται και µετά τη συµπλήρωση αυτού του ΙΟ ηµέρου. 

Στις µέρες ασθένειας υπολογίζονται και οι µέρες απουσίας 
του µισθωτού λόγω Λουτροθεραπείας που γίνεται µετά από 
γνωµάτευση ιατρού (Εγγρ, 1347/88 Υπ. Εργ.), εκτός από την 
λουτροθεραπεία αναπήρων πολέµου που είναι άδεια 30 ηµερών 
πέρα από την κανονική άδεια ή άδεια ασθενείας (Εγγρ. 619/82 
Υπ. Εργ.). 

Οι µέρες της άδειας λόγω ασθένειας, µπορούν να 
διαρκέσουν µέχρι να καλύψουν το 1/2 του µηνιαίου µισθού, για 
τους υπαλλήλους, και τα 13 ηµεροµίσθια για τους εργάτες που 
απασχολούνται λιγότερο από ένα χρόνο στον ίδιο εργοδότη. 
Ενώ γι' αυτούς που απασχολούνται περισσότερο από ένα 
χρόνο στον ίδιο εργοδότη, οι µέρες άδειας µπορούν να 
διαρκέσουν µέχρι να καλύψουν ένα µηνιαίο µισθό για τους 
υπαλλήλους και 26 ηµεροµίσθια για τους εργάτες (οι ηµέρες 
µετριούνται αυτοτελώς ανά έτος εργασίας) (Αστ. Κωδ. άρθρο 
658, Εγγρ. Υπ. Εργ. 2763/94, 1015/95). 

Σε περίπτωση που ένας εργάτης ασθενήσει π.χ. 3 φορές 
µέσα στον ίδιο χρόνο (εργασιακό έτος), οι εργάσιµες µέρες των 
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ηµερών ασθένειας προστίθενται µέχρι να φθάσουν τα 13 ή τα 26 
ηµεροµίσθια ανάλογα. Αν είναι υπάλληλος, προστίθενται και 
πάλι οι εργάσιµες µέρες µέχρι να φθάσουν το 1/2 του µισθού ή 
τον ένα µισθό, ανάλογα. Οι υπόλοιπες µέρες δεν µετρούνται, 
έστω και αν η ασθένεια συνεχίζεται, και µέσα στον επόµενο 
χρόνο απασχόλησης του µισθωτού στον ίδιο εργοδότη (Εγγρ. 
Υπ. Εργ. 126732/83). Τα ίδια ισχύουν και για τις έγκυρες 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου (Εφετ. Αθην. 1938/70). 

Παράδειγµα προσµέτρησης των ηµερών ασθένειας 

Αν ένας εργάτης ασθενήσει προτού λήξει το πρώτο έτος 
εργασίας (δηλαδή, το πρώτο εργασιακό έτος που αρχίζει από 
την ηµεροµηνία πρόσληψης του µισθωτού και που τελειώνει 
ακριβώς στην αντίστοιχη ίδια ηµεροµηνία του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους) και η ασθένεια του συνεχιστεί και µετά 
την συµπλήρωση του έτους αυτού, τότε για την άδεια 
ασθένειας θεωρείται ότι δεν έληξε το πρώτο έτος και δικαιούται 
µόνο τα 13 ηµεροµίσθια (Αρ. Πάγ. 1012/72). 

Επίσης, αν ο ίδιος εργάτης ασθενήσει στη διάρκεια του 
δεύτερου έτους 10 εργάσιµες µέρες και στο τέλος του 
δεύτερου έτους εργασίας του ασθενήσει άλλες 29 εργάσιµες 
µέρες, από τις οποίες οι 27 ανήκουν στο τρίτο έτος εργασίας. 

του στον ίδιο εργοδότη, τότε δικαιούται να πληρωθεί για άδεια 
ασθένειας, µόνο 16 ηµεροµίσθια. Αυτά απαιτούνται για τη 
συµπλήρωση των 26 ηµεροµισθίων ασθένειας του 2ου έτους (10 
+ 16 ηµέρες), ενώ οι υπόλοιπες µέρες ασθένειας δεν 
πληρώνονται. ∆ηλαδή οι υπόλοιπες ηµέρες ασθένειας του 3ου 
έτους δεν µετριούνται στο 3ο έτος, επειδή θεωρούνται συνέχεια 
των ηµερών ασθένειας του 2ου έτους (Αρ. Π. 1012/72, Εγγρ. Υπ. 
Εργ. 2763/94). 

∆ιευκρινίζεται ότι για την προσµέτρηση των ηµερών ασθένειας 
που πραγµατοποίησε ο µισθωτός µέσα σ' ένα έτος, λαµβάνεται 
υπ' όψη το εργασιακό έτος, δηλαδή το έτος που 
συµπλήρωσε απασχολούµενος στην επιχείρηση και όχι το 
ηµερολογιακό έτος. Π.χ. αν η πρόσληψη του µισθωτού έγινε στις 
17.9.12, τότε στις 16.9.13 ο µισθωτός συµπληρώνει το πρώτο 
χρόνο εργασίας του στην ίδια επιχείρηση και από 17.9.2013 και 
µετά µπαίνει στο δεύτερο χρόνο εργασίας του κλπ. Όπως προα-
ναφέρθηκε, αν η ασθένεια εκδηλωθεί προς το τέλος του 
εργασιακού έτους και συνεχίζεται και στο επόµενο έτος, τότε ο 
µισθωτός δικαιούται να πάρει αποδοχές ασθένειας το πολύ µέχρι 
ένα µήνα, άσχετα αν η ασθένεια του παρατείνεται πάνω από ένα 
µήνα ή παρατείνεται και µέσα στο επόµενο εργασιακό έτος 
(Έγγραφο 2763/94 Υπ. Εργ.). 

Αποδοχές ηµερών άδειας ασθένειας 

-Ασθένεια µέχρι 3 εργάσιµες µέρες 

Όταν ένας µισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος) ασθενήσει για 
πρώτη φορά από 1 - 3 εργάσιµες µέρες δικαιούται να πάρει 
(σαν ακαθάριστες αποδοχές) από την επιχείρηση που εργάζεται, 
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το 1/ζ του πραγµατικού του ηµεροµισθίου, αν είναι εργάτης ή 
το 14 του 1/25 του πραγµατικού µισθού του, αν είναι 
υπάλληλος, για κάθε µια εργάσιµη µέρα που ασθένησε και δεν 
πήγε να εργαστεί (Εγγρ. Υπ. Εργ. 126732/83). Συνυπολογίζονται 
στις αποδοχές ασθένειας και οι προσαυξήσεις 75% για Κυριακές 
και 25% για νύκτες, µόνο εφόσον κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγµάτων θα απασχολούνταν ο µισθωτός κατά τις Κυριακές και 
τις νύκτες αυτές που ασθένησε όχι όµως και η αµοιβή 
υπερωριακής εργασίας ούτε και τα έξοδα κίνησης και τα 
οδοιπορικά (Αρ. Πάγος 308/59, Εγγρ. Υπ. Εργ. 13466/92, 
2039/96). 

Αν ο µισθωτός ασθενήσει για δεύτερη φορά µέχρι 3 
εργάσιµες µέρες µέσα στο ίδιο έτος, η επιχείρηση είναι 
υποχρεωµένη να του δώσει και πάλι το 14 του ηµεροµισθίου 
του ή το ΛΑ του 1/25 του µισθού του ανάλογα, για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα που ασθένησε. 

Αυτό φυσικά µπορεί να συµβεί και άλλες φορές µέσα στο ίδιο 
έτος, µέχρι να συµπληρωθούν οι 13 εργάσιµες µέρες ή το 14 
του µισθού (δηλαδή ο µισός µήνας), αν είναι ο πρώτος χρόνος 
απασχόλησης του στην ίδια επιχείρηση ή οι 26 εργάσιµες +3 

µέρες για τους εργάτες και ο ένας µισθός (δηλαδή ένας 
µήνας) για τους υπαλλήλους αν είναι ο δεύτερος και µετά χρόνος 
απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση (Εγγρ. Υπ. Εργ. 2763/94, 
Α.Π. 1012/72, άρθρο 5 Α.Ν. 178/67). 

Ο µισθωτός δε δικαιούται να πάρει κανένα επίδοµα από το 
[ΚΑ, για αυτές τις 3 πρώτες µέρες ασθένειας, όσες φορές και αν 
επαναλαµβάνονται (Εργ. Υπ. Εργ. 126732/83, Εγκ. ΙΚΑ 342/67 

-

Ασθένεια µεγαλύτερη από 3 εργάσιµες µέρες 

Όταν ένας µισθωτός ασθενήσει πάνω από 3 εργάσιµες µέρες, 
τότε δικαιούται τα εξής ποσά. 

1) Για την πρώτη φορά που θ' ασθενήσει, µέσα σ' ένα 
συγκεκριµένο έτος 
πάνω από 3 εργάσιµες µέρες, δικαιούται: 

α) Από την επιχείρηση για τις 3 πρώτες εργάσιµες µέρες 
ασθένειας το 1/2 του ηµεροµισθίου του, αν είναι εργάτης, ή το 
1/2 του 1/25 του µισθού του, αν είναι υπάλληλος, για κάθε 
εργάσιµη ηµέρα που ασθένησε και δεν πήγε να εργαστεί. 

β) Για τις υπόλοιπες εργάσιµες µέρες (4η, 5η κλπ.) 
δικαιούται να εισπράξει το επίδοµα ασθένειας από το ΙΚΑ και 
τη διαφορά, µόνο από τις ακαθάριστες αµοιβές των ηµερών 
αυτών, αφού αφαιρεθεί το επίδοµα ασθένειας του ΙΚΑ που 
αντιστοιχεί στις ηµέρες αυτές (εργάσιµες και µη όταν είναι 
υπάλληλος ή µόνο εργάσιµες πλέον του Σαββάτου για τα 
δνθήµερα όταν είναι εργάτης), θα την πάρει από την επιχείρηση 
(Αρ. Πάγ. 308/86). Κατ' εξαίρεση, για τα εργατικά ατυχήµατα µε 
ανικανότητα πάνω από 3 µέρες, το ΙΚΑ καταβάλλει το επίδοµα 
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από την 1η µέρα και όχι από την 4η µέρα (Εγγρ. 13847/74 Υπ. 
Εργ.). 

2) Για τη δεύτερη η τρίτη κλπ, φορά που θ' ασθενήσει µέσα ο 
το ίδιο συγκεκριµένο έτος πάνω από 3 εργάσιµες µέρες, τότε 
δικαιούται τα εξής ποσά: 

α) Το επίδοµα ασθένειας από το ΙΚΑ για όλες τις εργάσιµες 
µέρες ασθένειας και 

β) Τη διαφορά από τις ακαθάριστες αµοιβές των ηµερών 
ασθένειας, αφού αφαιρεθεί το επίδοµα του ΙΚΑ, θα την πάρει 
από την επιχείρηση (Υπ. Εργ. 126732/83, 1015/95). 

Φυσικά, το ΙΚΑ παρακολουθεί τις ηµέρες ασθένειας και το 
επίδοµα της ασθένειας κατά ηµερολογιακό έτος, ενώ η 
επιχείρηση κατά εργασιακό έτος. 

Ο µισθωτός που ασθένησε, για να µπορέσει να πάρει από 
την επιχείρηση που εργάζεται τις αποδοχές ασθένειας που 
δικαιούται, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει σ' αυτήν 
βεβαίωση του Ι ΚΑ, όπου θα αναγράφεται   το ποσό επιδόµατος 
ασθένειας που πήρε ή που πρόκειται να πάρει από το ΙΚΑ και 
βεβαίωση του γιατρού για τις µέρες ασθένειας. 

Στο ηµεροµίσθιο ή στον ηµερήσιο µισθό, που παίρνεται 
υπόψη για τον υπολογισµό των αποδοχών ασθένειας, 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι πραγµατικές αποδοχές που 
καταβάλλονται τακτικά στον µισθωτό (εκτός από την 
υπερωριακή απασχόληση). 

Τα παραπάνω µπορούν να συµβούν µέχρι να 
συµπληρωθούν οι 13 εργάσιµες µέρες ή το ΛΑ του µισθού για 
τον πρώτο χρόνο απασχόλησης (εργασιακό έτος) στην ίδια 
επιχείρηση ή οι 26 εργάσιµες µέρες για τους εργάτες και ο 
ένας µισθός για τους υπαλλήλους για τον δεύτερο και µετά 
χρόνο απασχόλησης (εργασιακό έτος) στην ίδια επιχείρηση 
(Εγγρ. Υπ. Εργ. 2763/94,1015/95, Αρ. Π. 152/60, Α.Κ. άρθρο 
658). 

Μετά την εξάντληση των παραπάνω χρονικών περιθωρίων 
ασθένειας (13 ή 26 µέρες κλπ.), καµµιά άλλη υποχρέωση για 
καταβολή αµοιβής ασθένειας δεν έχει η επιχείρηση, σε 
περίπτωση που ο µισθωτός βρίσκεται για περισσότερες µέρες µε 
άδεια ασθένειας µέσα στο ίδιο έτος. Αλλά και µετά την εξάντληση 
των παραπάνω χρονικών περιθωρίων ασθένειας, σύµφωνα µε 
το Ν. 2112/20, ο εργοδότης δεν έχει δικαίωµα ν' απολύσει τον 
µισθωτό χωρίς 

 

α) Τον ένα µήνα για τα 4 πρώτα χρόνια που απασχολείται 
στην ίδια επιχείρηση. 

β) Τους 3 µήνες για τα 5 -10 έτη συµπληρωµένα. 

γ) Τους 4 µήνες για τα 11 - 15 έτη και 

δ) Τους 6 µήνες για την απασχόληση πάνω από 15 έτη 
συµπληρωµένα στην ίδια επιχείρηση (Εγγρ. Υπ. Εργ. 15931/87, 
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890/80, Αρ. Π. 385/64, 1674/99, άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 2112/20, 
άρθρο 3 Ν. 4558/30, Εφ. Αθην. 1124/97). 

Ο µισθωτός που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια της βραχείας 
ασθένειας, δεν 
παίρνει άλλη άδεια (σε ηµέρες ανάπαυσης), αλλά δικαιούται 
όµως να πάρει σε 
αποδοχές την άδεια και το επίδοµα της άδειας υποκείµενες σε 
εισφορές Ι ΚΑ κλτ, 
(Εγγρ. Υπ. Εργ. 1054/81, Αρ. Π. 27/04, Πολυµ. Πρωτ. Θηβών 
12/06)J ------------------------------------------------------------------ - -----  

Σαν χρονικό διάστηµα ασθένειας στις παραπάνω 
περιπτώσεις, θεωρείται ο χρόνος της τελευταίας απουσίας 
λόγω ασθένειας του µισθωτού από την επιχείρηση. ∆ηλαδή αν 
ένας µισθωτός απουσίασε από την επιχείρηση µέσα σ' ένα έτος, 
τη µια φορά 10 µέρες και τη δεύτερη φορά 25 µέρες, σαν 
χρονικό διάστηµα απουσίας για τις παραπάνω περιπτώσεις 
θεωρούνται οι 25 µέρες (Αρ. Πάγ. 443/58, Εφετ. Αθ. 1177/71). 

Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω χρονικών ορίων 
λόγω ασθένειας, το δικαστήριο είναι αρµόδιο να κρίνει αν 
έχει λυθεί ή όχι η σύµβαση εργασίας και εφόσον η ασθένεια αυτή 
επιδρά δυσµενώς στην όλη οµαλή λειτουργία της επιχείρησης 
(Αρ. Π. 219/87, 455/99, 52/98, 32/88, 554/93 τµ. Β', 300/94, 
1759/02 τµ. Β, Εφετ. Πειραιώς 512/94, Εφετ. Αθην. 1124/97, 
Μον. Πρωτ. Πρέβεζας 450/11, Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης 380/12). 

Πάντως, τα δικαστήρια γνωµάτευσαν ότι µισθωτός µε 20ετή 
υπηρεσία, που απουσίαζε από την εργασία του λόγω ασθένειας 
πάνω από 6 µήνες, δεν θεωρείται ότι προέβη σε σιωπηρή 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας (Αρ. Πάγος 927/86 τµ. Β, 
40/97), αν και σε άλλες περιπτώσεις ασθένειας το δικαστήριο 
ενέκρινε την καταγγελία σύµβασης ως νόµιµη (Εφ. Αθηνών 
1124/97). 

Όταν ο µισθωτός απουσιάζει αδικαιολόγητα από την 
επιχείρηση έστω και για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (π.χ. 
πάνω από 3 ή 4 ηµέρες), µπορεί να θεωρηθεί ως οικειοθελής 
αποχώρηση και να λυθεί έτσι η σύµβαση εργασίας χωρίς 
αποζηµίωση (Αρ. Πάγ. 542/10 τµ. Β2, 630/83, 1451/95, 52/98, 
Πρωτ. Αθην. 4847/62). Αυτό όµως, είναι θέµα κυρίως του 
δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση αν το χρονικό διάστηµα που διήρκεσε η απουσία 
καθώς και η αιτία που την προκάλεσε, δικαιολογούνται ή όχι (Αρ. 
Πάγ. 998/95, 1451/95, 1375/03 τµ. Β2, 1078/03 τµ. Β). Πάντως, ο 
εργοδότης έχει δικαίωµα να διώξει τον εργαζόµενο την ηµέρα 
εκείνη που καθυστέρησε να "πιάσει δουλειά" και να µην του 
καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς φυσικά να έχει 
δικαίωµα και να τον απολύσει χωρίς αποζηµίωση λόγω αυτού 
του γεγονότος (Υ. Ε. 1746/86). 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, για τις µέρες της τυχόν 
αδικαιολόγητης απουσίας, ο εργοδότης έχει δικαίωµα να 
περικόπτει τις αµοιβές που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες µέρες 
και ώρες της αδικαιολόγητης απουσίας (Εγγρ. Υπ. Εργ. 
45767/75, 3050/93, Αρ. Π. 204/84). Θεωρείται δικαιολογηµένη 
αλλά χωρίς αποδοχές η απουσία του µισθωτού π.χ. για κηδεία 
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συγγενούς του, ως µάρτυρας σε δικαστήριο, για γάµου 
τέκνων του κλπ. 

Σε περίπτωση που ο µισθωτός εργαστεί σε άλλη επιχείρηση 
τις µέρες που έχει άδεια ασθένειας και το µάθει ο εργοδότης 
του, έχει δικαίωµα να τον απολύσει χωρίς αποζηµίωση, και να 
µην του καταβάλλει τις αποδοχές των ηµερών ασθένειας που 
δικαιούται . 

8.3 Αµοιβή εργασίας Σαββάτου και Κυριακής – 
Ηµέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας 

Αµοιβή εργασίας το Σάββατο; 

Σύµφωνα µε τον Ν.3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη 
ηµέρα της εβδοµάδος, κατά παράβαση του συστήµατος 
πενθήµερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες 
κυρώσεις, αµείβεται µε το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο 
προσαυξηµένο κατά 30%. ∆εν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι 
απασχολούµενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. 

Επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή; 

Οι εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας είναι 6 σύµφωνα µε το νόµο, 
όπου δεν έχει εφαρµοσθεί ήδη το πενθήµερο. Η 7η ηµέρα, κατά 
κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ηµέρα εβδοµαδιαίας 
ανάπαυσης. Η εβδοµαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωµα του 
µισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη. 

Πώς αµείβεται η εργασία την Κυριακή ;Το προσωπικό που θα 
απασχοληθεί νόµιµα κατά την Κυριακή, αµείβεται µε το νόµιµο 
ηµεροµίσθιο ή το 1/25 του µισθού προσαυξηµένο µε 75% στο 
νόµιµο ωροµίσθιο. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις υπερισχύουν. 

Ηµέρες υποχρεωτικής & προαιρετικής αργίας 

Οι ηµέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόµο έχουν 
καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιοµηχανική, 
βιοτεχνική, εµπορική εργασία, επαγγελµατική δραστηριότητα, 
καθώς και η απασχόληση των µισθωτών είναi  οι εξής: 

• η 25η Μαρτίου 

• η ∆ευτέρα του Πάσχα 

• η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) 

• η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η ∆εκεµβρίου). 

Οι ηµέρες προαιρετικής αργίας είναι: 
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• η 28η Οκτωβρίου 

Είναι µία από τις εξαιρέσιµες εορτές του έτους, αλλά έχει το 
χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας 

• η 1η Μαΐου 

Βάσει του Α.Ν.380/68 µπορεί να καθορίζεται και σαν ηµέρα 
υποχρεωτικής αργίας µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης, 
αυτό γίνεται µέχρι και σήµερα. 

 

Η µόνη διαφορά µεταξύ αυτών των δύο αργιών είναι ότι στις 
υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των 
µισθωτών ενώ κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την 
κρίση (βούληση) του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την 
επιχείρηση. 

Ποιες είναι οι κατ’ έθιµο αργίες; 

Πέρα όµως από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν 
καθιερωθεί από διάφορους οργανισµούς, ή µεγάλες επιχειρήσεις 
και άλλες ηµέρες του έτους, εορτάσιµες ή µη, σαν ηµέρες αργίας. 
Οι ηµέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε έχουν ορισθεί µε 
Κανονισµό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιµο, είτε µε 
Συλλογική Σύµβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγµα, εσωτερικό 
κανονισµό ή από επιχειρησιακή συνήθεια. 

Τέτοιες εορτές είναι: 

• Πρωτοχρονιά 

• Θεοφάνια 

• Καθαρή ∆ευτέρα 

• Μεγάλη Παρασκευή 

• Αγίου Πνεύµατος 

• ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων 

• Μεγάλες τοπικές εορτές. 
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8.4 Επιδόµατα γιορτών Πάσχα και Χριστουγέννων- 

και υπολογισµός αυτών µέσω παραδειγµάτων  

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
(∆ΩΡΑ ΓΙΟΡΤΩΝ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 τα δώρα γιορτών 
ονοµάζονται και επιδόµατα γιορτών (Α.Υ.Ο & Εργ. 19040/81, Αρ. 
Π. 167/96). 

Το επίδοµα γιορτών Πάσχα καταβάλλεται στους µισθωτούς 
στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχει διαρκέσει όλο 
το χρονικό διάστηµα από 1.1 -30.4 και το επίδοµα γιορτών 
Χριστουγέννων, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχει διαρκέσει 
όλο το χρονικό διάστηµα από 1.5 - 31.12 του αντίστοιχου έτους. 

Το δώρο γιορτών Χριστουγέννων είναι ίσο µε ένα µηνιαίο 
µισθό για τους µισθωτούς και 25 ηµεροµίσθια για τους 
ηµεροµίσθιους. 

Το δώρο γιορτών Πάσχα είναι ίσο µε το ΛΑ του µηνιαίου 
µισθού για τους µισθωτούς και 15 ηµεροµίσθια για τους 
ηµεροµίσθιους. 

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του µισθωτού δεν έχει 
διαρκέσει όλο το πιο πάνω χρονικό διάστηµα, ο µισθωτός θα 
πάρει ένα τµήµα του επιδόµατος γιορτών ανάλογο προς τη 
διάρκεια της εργασιακής του σχέσης µέσα στο χρονικό αυτό 
διάστηµα. 

Πιο συγκεκριµένα: 

α) Για δώρο γιορτών Χριστουγέννων, θα πάρει ο µισθωτός 
υπάλληλος 2/25 του µηνιαίου µισθού του και ο ηµεροµίσθιος 2 
ηµεροµίσθια, για κάθε 19 ηµερολογικές µέρες διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης, όπου δηλαδή συµπεριλαµβάνονται και τα 
Σάββατα και οι Κυριακές και όχι µόνο οι ηµέρες εργασίας. Όσοι 
απασχολούνται µε διαλείπουσα εργασία ή εργασία "εκ 
περιτροπής" (δηλαδή αυτοί που απασχολούνται σε µερικές µόνο 
από τις κανονικές εργάσιµες µέρες αλλά µε πλήρες όµως 
ηµερήσιο ωράριο, όπως είναι π.χ. οι καθηγητές φροντιστηρίων 
κλπ.), δικαιούνται ως δώρο Χριστουγέννων 1 ηµεροµίσθιο για 
κάθε 8 ηµεροµίσθια που πραγµατοποιούν στο διάστηµα από 
1.5 - 31.12 και το µισό επίδοµα Χριστουγέννων που αναλογεί 
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στις ηµέρες εκείνες κατά τις οποίες (λόγω του συστήµατος 
αυτού) δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους (άρθρο 4 παρ. 3 Υ.Α. 
19040/81). Αν η ηµερήσια απασχόληση είναι µειωµένη, τότε 
και το ποσό του ηµεροµίσθιου θα είναι και αυτό ανάλογα 
µειωµένο. Αν όµως οι ώρες ανά ηµέρα απασχόλησης δεν είναι 
σταθερές, δηλαδή όταν οι ηµερήσιες αποδοχές είναι 
κυµαινόµενες, τότε ως ποσό για ηµερήσιες αποδοχές παίρνεται 
ο µέσος όρος από τις αποδοχές αυτές. Όταν ο µισθωτός 
εισπράττει, στο διάστηµα από 1.5 - 31.12, και κάποιο ποσό για 
τακτικές και συγχρόνως νόµιµες υπερωρίες για τακτικές και 
σταθερές αποζηµιώσεις για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις 
(Αρ. Π. 45/06 τµ. Β1) κλπ., τότε το ποσό αυτό διαιρείται µε τις 
ηµέρες, µέσα στις οποίες πραγµατικά απασχολήθηκε, για να 
εισπράξει το συγκεκριµένο ποσό, και αυτό που προκύπτει 
προστίθεται στο ηµεροµίσθιο. Με βάση το συνολικό αυτό ποσό 
που προκύπτει, υπολογίζεται, στη· συνέχεια, το δώρο 
Χριστουγέννων. Φυσικά, οι απασχολούµενοι καθηµερινά αλλά 
λιγότερες όµως ώρες την ηµέρα, δηλαδή µε µερική 
απασχόληση, δικαιούνται ως δώρο τα ηµεροµίσθια εκείνα ή τα 
εικοστά πέµπτα του µισθού που δικαιούνται αντίστοιχα και οι 
πλήρως απασχολούµενοι, αλλά µε βάση όµως τις µειωµένες  

β) Για δώρο γιορτών Πάσχα θα πάρει ο µισθωτός 
υπάλληλος το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού του και ο 
ηµεροµίσθιος 1 ηµεροµίσθιο για κάθε 8 ηµερολογιακές µέρες 
διάρκειας της εργασιακής του σχέσης. Όσοι απασχολούνται µε 
διαλείπουσα εργασία ή εργασία "εκ περιτροπής" (δηλαδή 
αυτοί που απασχολούνται σε µερικές µόνο από τις κανονικές 
εργάσιµες µέρες αλλά µε πλήρες όµως ηµερήσιο ωράριο, όπως 
είναι π.χ. οι καθηγητές φροντιστηρίων κλπ.), δικαιούνται δώρο 
Πάσχα 2 ηµεροµίσθια για κάθε 13 ηµεροµίσθια που 
πραγµατοποιούν στο διάστηµα από 1.1 - 30.4 και το µισό 
επίδοµα Πάσχα που αναλογεί στις ηµέρες εκείνες κατά τις οποίες 
(λόγω του συστήµατος αυτού) δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες 
τους (άρθρο 4 παρ. 3 Υ.Α. 19040/81). Αν η ηµερήσια 
απασχόληση είναι µειωµένη, τότε και το ποσό του 
ηµεροµίσθιου θα είναι και αυτό ανάλογα µειωµένο. Αν όµως οι 
ώρες ανά ηµέρα απασχόλησης δεν είναι σταθερές, δηλαδή όταν 
οι ηµερήσιες αποδοχές είναι κυµαινόµενες, τότε ως ποσό για 
ηµερήσιες αποδοχές παίρνεται ο µέσος όρος από τις αποδοχές 
αυτές. Όταν ο µισθωτός εισπράττει, στο διάστηµα από 1.1 - 30.4, 
και κάποιο ποσό για τακτικές υπερεργασίες ή νόµιµες 
υπερωρίες κλπ., τότε το ποσό αυτό διαιρείται µε τις ηµέρες, 
µέσα στις οποίες πραγµατικά απασχολήθηκε για να εισπράξει 
το συγκεκριµένο ποσό, και αυτό που προκύπτει προστίθεται στο 
ηµεροµίσθιο (Εγγρ. Υπ. Εργ. 19040/81). Με βάση το συνολικό 
αυτό ποσό που προκύπτει, υπολογίζεται στη συνέχεια το δώρο 
Πάσχα  

Για χρονικό διάστηµα µικρότερο από 19 µέρες ή 8 µέρες 
αντίστοιχης εργασιακής σχέσης, θα πάρει ο εργαζόµενος το 
αντίστοιχο κλάσµα του δώρου που αναλογεί. 

Η εργασιακή σχέση υπολογίζεται χωρίς ν' αφαιρούνται οι 
Κυριακές και οι γιορτές, που συµπεριλαµβάνονται µέσα στ' 
αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 
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∆εν συµπεριλαµβάνονται στο χρόνο διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης οι µέρες της αδικαιολόγητης απουσίας του 
εργαζόµενου από την επιχείρηση, οι µέρες της άδειας χωρίς 
αποδοχές, οι µέρες στράτευσης (Υ.Α. 19040/81), καθώς και οι 
µέρες που ο ασθενής πήρε επίδοµα ασθένειας από το 
ασφαλιστικό του ταµείο (δηλαδή, συµπεριλαµβάνονται µόνο οι 
µέχρι 3 µέρες που δεν παίρνουν επίδοµα ασθενείας κλπ.) (Υπ. Α. 
19040/81 άρθρο 2 παρ. 5, 929/23.4.86, απόφ. Υπ. Εργ. 
10296/87), ούτε και ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας, ούτε 
και οι µέρες απεργίας (Εγγρ. Υπ. Εργ. 10296/87, Αρ. Π. 
1100/86). 

∆ηλαδή οι υπόλοιπες µέρες απουσίας π.χ. εξαιτίας 
ασθένειας, ο χρόνος άδειας των γυναικών πριν και µετά τον 
τοκετό κλπ. υπολογίζονται στο χρόνο της εργασιακής σχέσης 
(Εγγρ. Υπ. Εργ. 10296/87). 

Αν ένας εργαζόµενος π.χ. στο χρονικό διάστηµα Πάσχα - 
Χριστουγέννων άλλαξε δύο ή περισσότερους εργοδότες, τότε 
απ' όλους δικαιούται να πάρει το ανάλογο επίδοµα γιορτών 
Χριστουγέννων Αν ένας µισθωτός εργάστηκε για ένα µόνο µικρό 
χρονικό διάστηµα σε µια επιχείρηση και µετά σταµάτησε να 
εργάζεται, τότε 

Στις πραγµατικές αποδοχές συµπεριλαµβάνονται και η 
τακτική αµοιβή για απασχόληση την Κυριακή, για νυκτερινή 
εργασία, τα πρίµ παραγωγής, η αµοιβή της τακτικής και 
νόµιµης υπερωρίας και τακτικής υπερεργασίας, το επίδοµα 

ισολογισµού (Απόφ. 19040/81, Αρ. Π. 1129/84,1.449/02, Εγγρ. Υπ. 
Εργ. 13815/21.11.96), τα φιλοδωρήµατα (των σερβιτόρων 
κλπ.) και από τα οδοιπορικά έξοδα, εκείνα µόνο που 
καταβάλλονται µόνιµα στον µισθωτό και αποτελούν 
προσαύξηση του µισθού του, εφόσον φυσικά είναι τακτικά, 
δηλαδή εφόσον τα ποσά αυτά καταβάλλονται τακτικά κάθε µήνα 
ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα 
του χρόνου (Υ.Α. 19040/81). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της 
19040/81 Υπουργικής απόφασης, στις τακτικές αποδοχές των 
µισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα δώρα γιορτών, 
συµπεριλαµβάνεται και το επίδοµα άδειας. ∆ηλαδή θ' 
αυξάνονται τα δώρα γιορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 
κατά την αναλογία του επιδόµατος άδειας που είναι 0,04166 
(0,50/12 µήνες = 0,04166) (Εγγρ. Υπ. Εργ. 17828/89).  Παρα-
θέτουµε αµέσως παρακάτω τους πίνακες υπολογισµού των 
επιδοµάτων γιορτών Πάσχα και Χριστουγέννων . Αν πρόκειται 
για λογιστή που πήρε και επίδοµα ισολογισµού π.χ. µισό 
µισθό, τότε ο παραπάνω συντελεστής 0,04166 προσαυξάνεται 
και γίνεται 0,08333 (1/12 µήνες = 0,08333) και αν πήρε επίδοµα 
ισολογισµού 1 µισθό τότε ο συντελεστής αύξησης του δώρου 
γίνεται 0,125 (1,5/12 µήνες = 0,125). 

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί που αµείβονται µε ποσοστά και 
εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινοµαγειρεία, 
αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα 
και συναφή καταστήµατα δικαιούνται ως δώρο Χριστουγέννων 
ποσό ίσο µε το 25πλάσιο και σαν δώρο Πάσχα ποσό ίσο µε το 
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15πλάσιο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής 
κλάσης (του ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός 
ανήκει, ή ανάλογο κλάσµα (απόφ. Υπ. Εργ. 19040/7.12.1981 
άρθρο 5, Αρ. Π. 115/97, Εφ. Πειρ. 190/00). 

Προσοχή: Τα δώρα εορτών προσαυξάνονται και µε τις 
πρόσθετες αµοιβές από απασχόληση υπερεργασίας, νόµιµες 
υπερωρίες, Κυριακές και νύκτες που τυχόν έχει 
πραγµατοποιήσει ο µισθωτός και εφόσον οι πρόσθετες αυτές 
αµοιβές είναι τακτικές (βλέπε και σχετικό τρόπο υπολογισµού στα 
παραδείγµατα των σελίδων 402, 405, 409 και 501) (Αρ. Π. 
588/93). 

∆εν δικαιούνται δώρα (Υ.Α. 19040/81) 

α) Οι εργάτες που απασχολούνται σε γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες του ειδικού καθεστώτος των αγροτών, 
καθώς και οι εργάτες θαλάσσης. 

β) Όσοι εργάζονται κατ' οίκον σε κωµοπόλεις µε πληθυσµό 
κάτω από 6.000 κατοίκους. Οι καθαρίστριες, οι baby sitters κ.τ.λ. 
καθώς και όσοι εργαζόµενοι κατ' οίκον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ 
δικαιούνται άδεια, επίδοµα άδειας, δώρο Πάσχα και δώρο 
Χριστουγέννων. 

γ) Οι φορτοεκφορτωτές. 

δ) Όσοι αµείβονται µε ποσοστά (εκτός από τους πιο πάνω της 
σελίδας 400). Οι υπόλοιποι που αµοίβονται µε ποσοστά 
συνήθως µοιράζονται τα αυξανόµενα ποσοστά που καθορίζονται 
στις µέρες Πάσχα και Χριστουγέννων (άρθρο 5 απόφ. 
19040/7.12.81 Υπουργ. Εργασίας). / 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 

1. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Πάσχα 
υπαλλήλων 

Ένας υπάλληλος εργάζεται σε µια επιχείρηση από τις 20.2. Ο 
µισθός του είναι 2.000 ευρώ. Το δώρο Πάσχα που θα πάρει 
υπολογίζεται ως εξής: Το χρονικό διάστηµα από 20.2 - 30.4 είναι 
70 µέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής 0,29167. Κατά συνέπεια 
το δώρο που αναλογεί θα είναι 2.000 Χ 0,29167 = 583.34 -> 
583.34 X 1,04166 = 607,64 ευρώ = ποσό δώρου Πάσχα που 
του αναλογεί. 

Από το ποσό των 607,64 ευρώ αφαιρούνται οι ανάλογες 
κρατήσεις όπως ακριβώς γίνεται και µε τα επιδόµατα αδειών. Ο 
Φ.Μ.Υ. και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται 
κανονικά όπως υπολογίζονται και στις άλλες αποδοχές του µι-
σθωτού (δηλαδή για πλήρη απασχόληση ο Φ.Μ.Υ. του δώρου 
Πάσχα είναι ίσο µε το Φ.Μ.Υ. του επιδόµατος άδειας κτλ.). Το 
υπόλοιπο καθαρό ποσό το παίρνει ο εργαζόµενος σαν επίδοµα 
γιορτών Πάσχα (δώρο Πάσχα). 
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2. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Πάσχα για 
υπαλλήλους που πραγµατοποίησαν και τακτικές υπερωρίες 
- υπερεργασίες -   νυκτερινές εργασίες   -   Κυριακές κλπ
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1η περίπτωση (απασχόληση υπαλλήλου από 20.2 - 30.4) 

Ένας υπάλληλος µε µισθό 2.000 ευρώ το µήνα εργάζεται σε 
µια επιχείρηση από τις 20.2 και µετά. Στο χρονικό διάστηµα από 
20.2 - 30.4 πραγµατοποίησε τακτικά και νόµιµα τις παρακάτω 
πρόσθετες αµοιβές: 

-10 ώρες υπερεργασίας µε πρόσθετη αµοιβή (ωροµ.+προσ.) 85 
ευρώ 

-20 ώρες νόµιµες υπερωρίες µε πρόσθετη αµοιβή 
(ωροµ.+προσαύξ.)       200 ευρώ 
-Πρόσθετη αµοιβή από προσαυξήσεις Κυριακής και νύκτας 250 
ευρώ 

Σύνολο πρόσθετης αµοιβής 535 
ευρώ 

Στο διάστηµα από 20.2 - 30.4 εργάστηκε 50 µέρες, 
απουσίασε µε άδεια χωρίς αποδοχές 12 µέρες, ενώ οι 
ηµερολογιακές ηµέρες στο ίδιο αυτό χρονικό διάστηµα είναι 70 
συνολικά. 

Ζητείται: Να υπολογιστεί το επίδοµα (δώρο) Πάσχα που 
δικαιούται ο υπάλληλος αυτός. 

Λύση 

Ηµερολογιακές ηµέρες απασχόλησης = 70 - 12 = 58 

Από τον πίνακα της σελίδας 407 προκύπτει ότι στις 58 ηµέρες 
ο συντελεστής είναι 0,24167. 

 

3. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Πάσχα εργατών 

Ένας εργάτης απασχολείται στην ίδια επιχείρηση από 3.2 - 
30.4, Το ηµεροµίσθιο του είναι 60 ευρω. Το δώρο Πάσχα που θα 
πάρει υπολογίζεται ως εξής: Το χρονικό διάστηµα από 3.2 - 30.4 
είναι 87 µέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 10,875 (σελ. 
405). Κατά συνέπεια το δώρο Πάσχα που του αναλογεί θα είναι 
60 Χ 10,875 = 652,50-> 652,50X1,04166 = 679,68 ευρω = ποσό 
δώρου Πάσχα που του αναλογεί. 

Από το ποσό 679,68 ευρώ αφαιρούνται οι ανάλογες κρατήσεις 
(ΙΚΑ, Φ.Μ.Υ. και ειδική εισφορά αλληλεγγύης), όπως ακριβώς 
γίνεται και µε τα επιδόµατα αδειών στη σελ. 249 (βλέπε 
υπολογισµό Φ.Μ.Υ. και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στη 
σελίδα 183). Το υπόλοιπο ποσό το παίρνει ο εργαζόµενος, σαν 
επίδοµα γιορτών Πάσχα (δώρο Πάσχα). 

4. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Πάσχα για 
εργάτες µε τακτική υπερωριακή απασχόληση αλλά και µε 
λιγότερες ηµέρες απασχόλησης 
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Ένας εργάτης ο το χρονικό διάστηµα από 1.1 - 30.4 
εργάστηκε µόνο 80 µέρες, ενώ ο το ίδιο αυτό χρονικό διάστηµα 
οι συνολικές εργάσιµες ηµέρες είναι 105 και οι συνολικές 
ηµερολογιακές ηµέρες είναι 120. 

Το ηµεροµίσθιο του είναι 50 ευρώ. Επιπλέον εισέπραξε στο 
διάστηµα αυτό, από ωροµίσθια και προσαυξήσεις νόµιµης 
τακτικής υπερωριακής απασχόλησης 220 ευρώ. 

Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, να υπολογιστεί το 
δώρο Πάσχα που δικαιούται να πάρει ο παραπάνω εργάτης. 

                                                                                                        

Λύση 

      Συνολικές εργάσιµες ηµέρες 105 

-Ηµέρες που εργάστηκε -80 

Ηµέρες που δεν εργάστηκε 25 

Ηµερολογιακές ηµέρες απασχόλησης = 120 - 25 = 95 

Από τον πίνακα της σελίδας 408 προκύπτει ότι στις 95 ηµέρες ο 
συντελεστής είναι 11,875. Έτσι έχουµε: 

Ηµεροµίσθιο 50 

Υπερωριακή απασχόληση 2,75 

(τακτική και νόµιµη = 220/80 ηµ. = 2,75 ευρώ) 

Συνολικό ηµεροµίσθιο (για το δώρο Πάσχα) 52,75 

Οπότε έχουµε: 52,75 Χ 11,875 Χ 1,04166 = 
652,50 ευρώ = ∆ώρο Πάσχα 

Από το ποσό 652,50 ευρώ αφαιρούνται οι κρατήσεις ΙΚΑ, 
Φ.Μ.Υ. και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αφορούν τον 
εργαζόµενο και το υπόλοιπο ποσό είναι εκείνο που εισπράττει ο 
εργαζόµενος αυτός ως "καθαρό ποσό δώρου Πάσχα".  

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

1. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Χριστουγέννων υπαλλήλων 

Ένας υπάλληλος εργάσθηκε από 1.6 - 30.9 και ο µισθός του 
είναι 2.000 ευρώ. Το δώρο Χριστουγέννων που θα πάρει 
υπολογίζεται ως εξής: 

Το χρονικό διάστηµα από 1.6 - 30.9 είναι 122 µέρες και ο 
αντίστοιχος συντελεστής είναι 0,5137 (βλέπε σελίδα 416). 
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Κατά συνέπεια το δώρο που δικαιούται να πάρει είναι 2.000 Χ 
0,5137 = 1.027,40 -> 1.027,40 Χ 1,04166 = 1.070,20 ευρώ = 
ποσό δώρου Χριστουγέννων που του αναλογεί. 

Από το ποσό 1.070,20 ευρώ αφαιρούνται οι ανάλογες 
κρατήσεις, όπως ακριβώς γίνεται και µε τους κανονικούς µήνες, 
µε τη διαφορά ότι ο Φ.Μ.Υ. θα είναι τα 122/245 του Φ.Μ.Υ. του 
µήνα (245 είναι οι µέρες από 1.5 - 31.12 ενώ 122 είναι οι µέρες 
από 1.6 - 30.9) (βλέπε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις 
σελίδες 185 -186). 

2. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Χριστουγέννων για 
τους υπαλλήλους που πραγµατοποίησαν και τακτικές υπερωρίες, 
υπερεργασίες, νυκτερινές εργασίες, Κυριακές κλπ. 

Ο υπάλληλος "Α", µε µισθό 2.000 ευρώ, εργάζεται εδώ και 
χρόνια στην ίδια επιχείρηση. Στη συγκεκριµένη φετινή χρονιά, 
στο χρονικό διάστηµα από 1.5-31.12 εργάστηκε µόνο 195 µέρες 
από τις 208 που είναι οι συνολικά εργάσιµες ηµέρες. ∆ηλαδή 
απουσίαζε µε άδεια χωρίς αποδοχές 13 ηµέρες (208 - 195 = 13 
ηµέρες). Οι ηµερολογιακές ηµέρες στο διάστηµα από 1.5-31.12 
είναι συνολικά 245. 

Στο διάστηµα από 1.5 - 31.12 πραγµατοποίησε και τις 
παρακάτω τακτικές αµοιβές (είτε αυτές είναι νόµιµες είτε όχι). 
 

Πρόσθετες αµοιβές Χρονικό 
 από 1.5-31.12 
Υπερεργασία 250 
Υπερωρίες νόµιµες 230 
Υπερωρίες παράνοµες (κατ' 480 
Προσαύξηση Κυριακής 500 
Προσαύξηση νύκτας 200 
Σύνολο πρόσθετων αµοιβών 1.660 

Ζητείται: Να υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων που 
δικαιούται να εισπράξει ο υπάλληλος αυτός. 

 

 

3. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Χριστουγέννων εργατών 

Ένας εργάτης εργάζεται από 20.8 σε µια επιχείρηση και το 
ηµεροµίσθιο του είναι 50 ευρώ. Το δώρο Χριστουγέννων που θα 
πάρει υπολογίζεται ως εξής: 

Το χρονικό διάστηµα από 20.8-31.12 είναι 134 µέρες και ο 
αντίστοιχος συντελεστής είναι 14,105 (βλέπε σελίδα 411). 

Κατά συνέπεια, το δώρο Χριστουγέννων που του αναλογεί θα 
είναι: 
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50 Χ 14,105 = 705,25 -> 705,25 Χ 1,04166 = 734,63 ευρώ = 
ποσό δώρου Χριστουγέννων που του αναλογεί. 

Από το ποσό 734,63 ευρώ αφαιρούνται οι ανάλογες κρατήσεις 
(ΙΚΑ, Φ.Μ.Υ. και ειδική εισφορά αλληλεγγύης) ακριβώς όπως 
γίνεται και µε τους κανονικούς µήνες (βλέπε τρόπο υπολογισµού 
του Φ.Μ.Υ. στις σελίδες 183 - 186). 

Η σύνταξη της µισθοδοσίας και οι λογιστικές εγγραφές 
γίνονται ακριβώς όπως και µε την κανονική µισθοδοσία (βλέπε 
σελίδες 202 - 230). 

4. Παράδειγµα υπολογισµού του δώρου Χριστουγέννων εργατών, 
όταν πραγµατοποιούνται και τακτικές υπερωρίες - υπερεργασίες -
εργασίες Κυριακής και νύκτας κλπ. 

Ένας εργάτης στο χρονικό διάστηµα από 28.8 - 31.12 που 
έχει 134 ηµερολογιακές ηµέρες, εργάστηκε µόνο 100 µέρες, 
ενώ στο ίδιο αυτό χρονικό διάστηµα οι συνολικές εργάσιµες 
ηµέρες είναι 114. Το ακαθάριστο ηµεροµίσθιο του είναι 50 ευρώ. 
Επίσης, στο ίδιο αυτό χρονικό διάστηµα που εργάστηκε 
εισέπραξε και το ποσό των 390 ευρώ από ωροµίσθια και 
προσαυξήσεις νόµιµης τακτικής υπερωριακής απασχόλησης, 
από προσαυξήσεις Κυριακής και νύκτας κλπ. 

Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, να υπολογιστεί το 
δώρο Χριστουγέννων που δικαιούται να πάρει ο παραπάνω 
εργάτης. 

Λύση 

Το συνολικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων που δικαιούται 
ο εργάτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Συνολικές εργάσιµες ηµέρες    
114 
-Ηµέρες που εργάστηκε -100 

Ηµέρες που δεν εργάστηκε 14                                                                         
Ηµερολογιακές ηµέρες απασχόλησης = 134 - 14 = 120 

Από τον πίνακα της σελίδας 418 προκύπτει ότι στις 120 
ηµέρες ο συντελεστής είναι 12,632. 
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9.1 Απόλυση µε έγκυρους ή µή έγκυρους τρόπους - 
<< Υπόδειγµα καταγγελίας>>  

Πώς γίνεται η απόλυση; 
Προϋποθέσεις έγκυρης καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 
είναι: 
Η γνωστοποίηση γραπτώς της καταγγελίας στον εργαζόµενο. 
Η καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης εφόσον ο εργαζόµενος 
έχει συµπληρώσει τουλάχιστον δίµηνη εργασία. 
Η αναγγελία της απόλυσης στον ΟΑΕ∆ µέσα σε 8 ηµέρες από 
την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον εργαζόµενο, 
αλλιώς ο εργοδότης έχει ποινικές συνέπειες. ∆εν θίγεται το κύρος 
της καταγγελίας από την παράλειψη αυτή. Η γνωστοποίηση του 
λόγου της καταγγελίας, ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν 
προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις ή ότι ασκείται 
καταχρηστικά. 
Αν ο εργαζόµενος υπογράψει το έγγραφο της καταγγελίας 
και λάβει την αποζηµίωση µπορεί να προσβάλλει την 
απόλυσή του; 
O εργαζόµενος αν δεν υπογράψει ότι έλαβε γνώση του εγγράφου 
της απόλυσης, απλώς δυσκολεύει την κατάσταση, γιατί τότε ο 
εργοδότης θα κοινοποιήσει το έγγραφο µέσω δικαστικού 
επιµελητή. Το γεγονός ότι, ο εργαζόµενος παραλαµβάνει το 
έγγραφο της καταγγελίας ή την αποζηµίωση, αν είναι δυνατόν 
προσθέτοντας την φράση πριν την υπογραφή του “µε 
επιφύλαξη κάθε 
δικαιώµατός µου” δεν του στερεί το δικαίωµα να προσβάλει το 
κύρος της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του. 
Σκόπιµο βέβαια είναι να προσέχει ο εργαζόµενος να µην 
υπάρχουν φράσεις άσχετες στο έγγραφο, όπως π.χ. αποδέχοµαι 
την απόλυσή µου κ.ά. Αν στο έγγραφο υπάρχει ανάλογη φράση 
να µην υπογράψει. 
 
 
Επιτρέπεται η απόλυση εγκύου; 
Η απόλυση εγκύου εργαζόµενης κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης αλλά και για ένα χρόνο µετά τον τοκετό ή για 
µεγαλύτερο διάστηµα, αν είχε επιπλοκές λόγω του τοκετού, 
απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο, άσχετο µε 
την µείωση της αποδοτικότητάς της εξαιτίας της εγκυµοσύνης και 
πρέπει να γνωστοποιείται και στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
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Συνδικαλιστές µπορούν να απολυθούν; 
Η απόλυση ορισµένων προστατευοµένων στελεχών 
απαγορεύεται χωρίς απόφαση της ειδικής επιτροπής του 
άρθρου.15, Ν.1264/82 (αποτελούµενης από εκπροσώπους του 
κράτους των εργαζοµένων και της εργοδοσίας) και µόνο για 
ορισµένους περιοριστικούς λόγους όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στον Ν.1264/82, όπως ισχύει σήµερα. 
 
 
Ποιοι άλλοι δεν επιτρέπεται να απολυθούν; 
α) Όσοι στρατεύονται δεν µπορούν να απολυθούν κατά την 
περίοδο της στράτευσής τους και για ένα χρόνο µετά την 
αποστράτευσή τους, χωρίς την άδεια της ειδικής διοικητικής 
επιτροπής. Αν δεν τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες ο µισθωτός έχει 
αξίωση πρόσθετης αποζηµίωσης έξι µηνών επιπλέον για την 
απόλυσή του. 
β) Όσοι έχουν προσληφθεί αναγκαστικά µε νόµους για την 
προστασία ατόµου µε ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων, πολεµιστών, 
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης κ.λ.π. δεν επιτρέπεται να 
απολυθούν χωρίς απόφαση της αρµόδιας ειδικής επιτροπής. 
γ) Ακόµη σε ορισµένες περιπτώσεις και για µισθωτούς δηµοσίων 
υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που ο κανονισµός έχει σχετική 
ρύθµιση, απαιτείται η συγκατάθεση του υπηρεσιακού ή 
Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 
 
Τι είναι οµαδικές απολύσεις; 
Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται, από επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόµενους, για 
λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυοµένων. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 , ο οποίος 
αντικατέστησε το εδάφιο α’ και ΄β της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 
1387/1983 (ΦΕΚ 110Α’) το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται 
οµαδικές, καθορίζεται) Μέχρι 6 εργαζόµενους, προκειµένου για 
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που στην αρχή του µήνα 
απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόµενους και 
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β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και µέχρι 30 εργαζόµενους 
για τις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν 
περισσότερους από 150 εργαζόµενους. Σε οµαδικές απολύσεις 
που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, 
εφαρµόζεται η διαδικασία ενηµέρωσης και διαβούλευσης στην 
τασσόµενη προθεσµία των είκοσι ηµερών όπως προβλέπεται 
από τα άρθρα 3,4 και 5 παρ.1 του Ν.1387/83. Για να 
προσδιοριστεί ο αριθµός του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη το 
σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό όσο και στα τυχόν 
υποκαταστήµατα 
 
 
Πότε είναι άκυρη η απόλυση; 
Σύµφωνα µε το νόµο και τη νοµολογία έχει κριθεί ότι η 
απόλυση είναι 
άκυρη: 
α) Όταν δεν καταβληθεί η αποζηµίωση µαζί µε το έγγραφο της 
απόλυσης, ή στην περίπτωση που προβλέπεται η πληρωµή της 
αποζηµίωσης µε δόσεις, υπάρχει καθυστέρηση στη πληρωµή 
µίας δόσης. 
β) Όταν το δικαίωµα του εργοδότη να καταγγείλει την σύµβαση 
εργασίας 
ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή υπερβαίνει τα όρια της καλής 
πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονοµικού 
σκοπού του δικαιώµατος π.χ. καταχρηστική είναι η απόλυση όταν 
γίνεται για λόγους εκδίκησης προς τον εργαζόµενο και για άσχετο 
λόγο µε την εκτέλεση των καθηκόντων του εργαζόµενου. 
γ) Καταχρηστική είναι επίσης η απόλυση που γίνεται για λόγους 
συνδικαλιστικής δράσης του εργαζόµενου. 
δ) Καταχρηστική επίσης είναι η απόλυση του εργαζόµενου όταν 
γίνεται λόγω διεκδίκησης των αξιώσεών του ή άρνησής του να 
δεχθεί παράνοµη απαίτηση του εργοδότη. 
ε) Καταχρηστική γενικά κρίνεται η απόλυση όχι µόνο όταν δεν 
δικαιολογείται από κάποιο σοβαρό λόγο αλλά οφείλεται και σε 
επιλήψιµα κίνητρα του εργοδότη η απόδειξη των οποίων µπορεί 
να προκύπτει από τη διαπίστωση της απουσίας σοβαρού λόγου 
για την απόλυση. 
Ποια είναι τα δικαιώµατα του εργαζόµενου αν η απόλυσή 
του είναι άκυρη; 
Ο εργαζόµενος που απολύεται από την εργασία του µε άκυρη 
καταγγελία 
µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο και να ζητήσει να 
αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας του και να του καταβληθούν οι µισθοί υπερηµερίας από 
τον εργοδότη που δεν αποδέχεται τις προσφερόµενες υπηρεσίες 
του. 
Υπάρχει προθεσµία για την άσκηση αυτής της αγωγής; 
Υπάρχει σύντοµη προθεσµία τριών µηνών από την κοινοποίηση 
του εγγράφου της απόλυσης για την άσκηση της αγωγής 
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ακυρώσεως της απόλυσης .Αν η αγωγή ασκηθεί µετά το τρίµηνο 
απορρίπτεται ακόµη και αν ο λόγος ακυρώσεως είναι προφανής 
και σπουδαίος. 
Αν δεν κοινοποιηθεί έγγραφο απόλυσης η προθεσµία των τριών 
µηνών προσφυγής στο ∆ικαστήριο αρχίζει όταν ο εργοδότης 
σταµάτησε να αποδέχεται τις 
υπηρεσίες του εργαζόµενου. 
 
Υπόδειγµα καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση 
 
Προς τον 
κ . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
του……………………………..` 
διεύθυνση κατοικίας 
……………………………………………………………… 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3198/1955 
καταγγέλλουµε από ………………………………………τη 
σύµβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου που έχουµε µαζί σας και σας καλούµε να παρουσιαστείτε 
για να εισπράξετε τη νόµιµη αποζηµίωση σας, την οποία σε 
περίπτωση άρνησή σας θα 
καταθέσουµε στο όνοµά σας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
Αθήνα ………………………………. 
Ο εργοδότης (ή ο νόµιµος πληρεξούσιος) 
(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
Έλαβα γνώση της ανωτέρω καταγγελίας 
και παρέλαβα πρωτότυπο αυτής . 
Αθήνα …………………………. 
Ο παραλαβών µισθωτός 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Αποζηµίωση µε ή χωρίς προειδοποίηση σε 
υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες – Υπολογισµός 
ύψους αποζηµίωσης µέσω παραδειγµάτων  και 
πινάκων 
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Αποζηµίωση απόλυσης υπαλλήλων, σύµφωνα µε το νέο 
µνηµόνιο 3 - ΜΠ∆Σ 2013 – 2016 
 
 
Για ιδιωτικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
που ήδη απασχολούνται και έχουν συµπληρώσει στον ίδιο 
 
εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, 
καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της 
αναφερόµενης στον προηγούµενο πίνακα, οποτεδήποτε κι αν 
απολυθούν κατά την εξής αναλογία 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

 

Χρόνος 
υπηρεσίας 

στον ίδιο 
εργοδότη 

 

Ποσό 
αποζηµίωσης 

 

 

 

Χρόνος 
προειδοποίησης 

για τη χορήγηση 
της µισής 
αποζηµίωσης 

 

1 έτος συµπλ. 
έως 2  

 

 

2 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

1 µήνας 
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2 έτη 
συµπλ. έως 4 

 

2 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

2 µήνες 

 

 

4 έτη 
συµπλ. έως 5  

 

 

3 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

2 µήνες 

 

 

5 έτη 
συµπλ. έως 6 

 

 

3 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

3 µήνες 

 

 

6 έτη 
συµπλ. έως 7 

 

 

4 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

3 µήνες 

 

 

7 έτη 
συµπλ. έως 8  

 

 

4 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

3 µήνες 

 

 

8 έτη 
συµπλ. έως 10 

 

 

5 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

3 µήνες 

 

 

10 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

6 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

11 έτη 

 

7 µικτοί 

 

4 µήνες 
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συµπληρωµένα 

 

µισθοί + 1/6 

 

 

 

12 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

8 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

13 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

9 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

14 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

10 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

15 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

11 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

16 έτη συµπλ. και 
άνω 

 

 

12 µικτοί 
µισθοί + 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

 

Για ιδιωτικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
που ήδη απασχολούνται και έχουν συµπληρώσει στον ίδιο 
 
εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, 
καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της 
αναφερόµενης στον προηγούµενο πίνακα, οποτεδήποτε κι αν 
απολυθούν κατά την εξής αναλογία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 17 ΕΤΗ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
(επιπλέον αποζηµίωση) 

 

Χρόνος υπηρεσίας 

 

στον ίδιο εργοδότη 

 

 

Ποσό 
αποζηµίωσης 

 

 

Χρόνος 
προειδοποίησης 
για τη χορήγηση 

της µισής 
αποζηµίωσης 

 

 

Με 17 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

1 µικτός µισθός 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 18 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

2 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 19 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

3 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 20 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

4 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 21 έτη 
συµπληρωµένα 

 

5 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

4 µήνες 
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Με 22 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

6 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 23 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

7 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 24 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

8 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 25 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

9 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 26 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

10 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 27 έτη 
συµπληρωµένα 

 

 

11 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 

 

 

Με 28 έτη 
συµπληρωµένα και 
άνω 

 

 

12 µικτοί µισθοί 
+ 1/6 

 

 

4 µήνες 
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Για τον ανωτέρω υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη: 

 

α) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συµπληρώσει ο υπάλληλος 
κατά τη δηµοσίευση του ΜΠ∆Σ 2013-2016, ανεξάρτητα από το 
χρόνο απόλυσης του. 

β) Μετά τα 17 συµπληρωµένα χρόνια η αποζηµίωση 
υπολογίζεται µε τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο 
των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ 

 

Σε περίπτωση που ο µισθωτός έχει τις προϋποθέσεις πλήρους 
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, (εδάφιο δεύτερο άρθρου 8 του 
Ν. 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 
435/76) η οριζόµενη αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε βάση τις 
τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955, δηλαδή δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές που υπερβαίνουν το 8πλάσιο 
του ηµεροµισθίου ανειδικεύτου εργάτη πολλαπλασιαζόµενο επί 
τον αριθµόν 30. 

Για τους εργατοτεχνήτες7 δεν αλλάζει η κατάσταση που 
επικρατούσε µέχρι σήµερα, συνεπώς ισχύει ο παρακάτω 
πίνακας 

 

 

Χρόνος υπηρεσίας 

 

 

Ποσό αποζηµίωσης 

 

 

έως 1 έτος 

 

 

0 
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Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 

 

7 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 

 

 

15 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 

 

 

30 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 

 

 

60 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 

 

 

100 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 

 

 

120 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 

 

 

145 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 

 

 

Από 30 έτη συµπληρωµ. και άνω 

 

 

165 ηµεροµίσθια µικτά + 1/6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010)    

 

Χρόνια υπηρεσίας 

 

Ποσό 
αποζηµίωσης  

(+1/6)  

Χρόνος 
προειδοποίησης  

(Ν. 3863/10)  

 0+ µήνες  συµπληρ. έως  1 έτος  0  
1 – 2 χρ.  

1 µήνας  

1 έτος  “  4 έτη  
2 µισθοί  

 µικτοί  

2 – 5 χρ.  

2 µήνες  

4 έτη  “  6 έτη  
3   µισθοί 
µικτοί  

5 – 10 χρ.  

3 µήνες  

6 έτη  “  8 έτη  
4  µισθοί 
µικτοί  

10 – 15 χρ.  

4 µήνες  

8 έτη  “  10 έτη  
5  µισθοί 
µικτοί  

15 – 20 χρ.  

5 µήνες  

10 έτη  “  
 

6  µισθοί 
µικτοί  

> 20 χρ.  

6 µήνες  

11 έτη  “  
 

7  µισθοί 
µικτοί   

12 έτη  “  
 

8  µισθοί 
µικτοί   

13 έτη  “  
 

9  µισθοί 
µικτοί   

14 έτη  “  
 

10  µισθοί 
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µικτοί 

15 έτη  “  
 

11  µισθοί 
µικτοί  

16 έτη  “  
 

12  µισθοί 
µικτοί  

17 έτη  “  
 

13  µισθοί 
µικτοί  

18 έτη  “  
 

14  µισθοί 
µικτοί  

19 έτη  “  
 

15  µισθοί 
µικτοί  

20 έτη  “  
 

16 µισθοί 
µικτοί   

21 έτη  “  
 

17  µισθοί 
µικτοί  

22 έτη  “  
 

18  µισθοί 
µικτοί  

23 έτη  “  
 

19  µισθοί 
µικτοί  

24 έτη  “  
 

20  µισθοί 
µικτοί  

25 έτη  “  
 

21 µισθοί 
µικτοί   

26 έτη  “  
 

22  µισθοί 
µικτοί  

27 έτη  “  
 

23 µισθοί 
µικτοί   

28 έτη συµπλ. και άνω  
 

24  µισθοί  
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µικτοί 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   

Χρόνος υπηρεσίας  
Ποσό αποζηµίωσης  

(+1/6)  

 έως 1 έτος  0 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 
έτη  

7 ηµεροµίσθια µικτά  

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 
έτη  

15 ηµεροµίσθια µικτά  

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 
έτη  

30 ηµεροµίσθια µικτά  

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 
έτη 

 60 ηµεροµίσθια µικτά  

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 
έτη 

 100 
ηµεροµίσθια µικτά 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 
έτη 

 120 
ηµεροµίσθια µικτά 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 
έτη 

 145 
ηµεροµίσθια µικτά 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και 
άνω  

165 
ηµεροµίσθια µικτά  
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Σε απόλυση µε προειδοποίηση οφείλεται  το ½  της αποζηµίωσης 
.  

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση.  

Αποζηµίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης 
πριν τη συµπλήρωση 12/µηνης απασχόλησης (δοκιµαστική 
περίοδος) 

Στις διαφορετικές απόψεις, για τη χρονική περίοδο ιχύος των 
διατάξεων για τη δοκιµαστική περίοδο, και εάν αφορά και στους 
εργαροτεχνίτες, το Υπουργείο Εργασίας στο υπ' αριθ. 
1983/66/24-2-2011 έγγραφο του  "∆ιευκρινήσεις του Ν. 3899/10" 
αναφέρει ότι,  "οι  διατάξεις  έχουν εφαρµογή  για κάθε 
απόλυση  υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη  η οποία γίνεται από 
17/12/2010  και εφεξής. 

 

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/55 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76 προβλέπει 
ότι, µισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), 
εφόσον αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις 
προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος 
δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόµενης για την καταγγελία 



 
88 

 

της σύµβασης αποζηµίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση 
(σύνταξη από 

επικουρικό) τότε η αποζηµίωση περιορίζεται στο 40%. 
Σηµειώνεται ότι το δικαίωµα του αποχωρούντα µε σκοπό τη 
συνταξιοδότηση µε πλήρη σύνταξη µισθωτού για λήψη του 50% 
ή 40% της αποζηµιώσεως θεµελιώνεται χωρίς να απαιτείται η 
συγκατάθεση του εργοδότη. 

Για την χορηγουµένη αποζηµίωση, στους εργαζόµενους που 
αποχωρούν ή αποµακρύνονται, λόγω πλήρους σύνταξης 
γήρατος  εφαρµόζονται κατά τα λοιπά, όλα τα οριζόµενα από 
τα  άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 3198/55 καθως και 
από τις  διατάξεις του Ν. 2112/20 «περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγέστερα και του 
Β.∆/τος της 16/18-7-20 (περί επεκτάσεως του Ν. 2112/20 «περί 
καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας των ιδιωτικών 
υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών), πλην 
των διατάξεων που αφορούν την προειδοποίηση». 

Συνεπώς, ο εργοδότης προκειµένου για µισθωτούς που έχουν 
την υπαλληλική ιδιότητα και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
για πλήρη σύνταξη γήρατος, έχει το δικαίωµα καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας µε καταβολή όχι ολόκληρης της 
προβλεπόµενης αποζηµίωσης, αλλά µόνο το 40% ή 50% αυτής, 
ανάλογα αν έχουν δικαίωµα ή όχι επικουρικής σύνταξης. 
Προκειµένου για εργατοτεχνίτες, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη 
σύµβαση εργασίας τους, οφείλει να τους καταβάλει ολόκληρη τη 
σχετική αποζηµίωση. 

Από τη διάταξη του άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76, συνάγεται ότι 
για να δικαιούται ο εργαζόµενος αυτής της (µειωµένης) 
αποζηµίωσης πρέπει: 1) να υπάγεται στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού κύριας ασφάλισης για 
τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, 2) να έχει τις προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση πλήρους σύνταξης και 3) να αποχωρήσει ο ίδιος 
οικειοθελώς από την εργασία του ή προκειµένου για υπάλληλο 
να αποχωρήσει ο ίδιος οικειοθελώς ή να απολυθεί από τον 
εργοδότη του µετά την συµπλήρωση των προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησής του µε πλήρη σύνταξη γήρατος (ΑΠ. 414/81, 
989/91, 416/94, 888/83, 67/91, 850/89). 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1539/85 (ΦΕΚ 
64/Α/85) ως επικουρικά ασφαλισµένοι για την εφαρµογή της παρ. 
1 του άρθρου 5 του Ν. 435/76 θεωρούνται όσοι έχουν 
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής 
σύνταξης. 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά 
 
Παρακάτω σας παρουσιάζω τον νέο πίνακα των αποζηµιώσεων 
αντιπαραβάλλοντας τον µε τον προηγούµενο έτσι ώστε όλοι - 
εργοδότες και εργαζόµενοι - να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα των 
αλλαγών αυτών . 

 

 

 

 

Έτη µε 
Προϋπηρεσία 

στον 
ίδιο εργοδότη 

Μισθοί 
αποζηµίωση

ς ΧΩΡΙΣ 
Προειδοποί

ηση 

Χρόνος 
προειδοποίηση

ς µε 
το ΝΕΟ καθεσ

τώς 

Χρόνος 
προειδοποίηση

ς µε το 
ΠΑΛΙΟ καθεσ

τώς 

Μισθοί 
αποζηµίωσ

ης µε 
προειδοποί

ηση 

Από 1 µέρα 
- Έως ένα έτος 

0 0 1 
0   (Τίποτα) 
Θεωρείται 
∆οκιµαστικ

ή περίοδος 

1 Έτος 2 1 2 1 

2 Έτη 2 2 2 1 

3 Έτη 2 2 2 1 
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4 Έτη 3 2 3 1,5 

5 Έτη 3 3 3 1,5 

6 Έτη 4 3 4 2 

7 Έτη 4 3 4 2 

8 Έτη 5 3 5 2,5 

9 Έτη 5 3 5 2,5 

10 Έτη 6 4 6 3 

11 Έτη 7 4 7 3,5 

12 Έτη 8 4 8 4 

13 Έτη 9 4 9 4,5 

14 Έτη 10 4 10 5 

15 Έτη 11 5 11 5,5 

16 Έτη 12 5 12 6 

17 Έτη 13 5 13 6,5 

18 Έτη 14 5 14 7 

19 Έτη 15 5 15 7,5 

20 Έτη 16 6 16 8 
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21 Έτη 17 6 17 8,5 

22 Έτη 18 6 18 9 

24 Έτη 20 6 20 10 

26 Έτη 22 6 22 11 

27 Έτη 23 6 23 11,5 

28 + Έτη 24 6 24 12 

 

Εκτός όµως από την ρύθµιση του τόσο του ποσού όσο και του 
χρόνου των αποζηµιώσεων απόλυσης ο νόµος ορίζει και 
επτά σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει υποχρεωτικά να 
επισηµανθούν 

 

 Κωδικοποιώντας αυτά που ο νόµος ορίζει πρέπει να 
θυµάστε . 

1) Ο παραπάνω πίνακας αφορά µόνο τους εργαζόµενους που 
εργάζονται ως µισθωτοί και όχι τους ηµεροµίσθιους για τους 
οποίους το καθεστώς είναι διαφορετικό (παραθέτω πίνακα) 

2) Η αποζηµίωση απόλυσης µπορεί να καταβληθεί και σε 
διµηνιαίες δόσεις η Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο 
εργοδότης οφείλει να πληρώσει µόνο δύο 
µισθούς αποζηµίωσης ενώ µέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει 
ολόκληρο το ποσό . Για την υπόλοιπη αποζηµίωση , ο 
εργαζόµενος υποχρεούται από τον νόµο να συναινέσει σε 
ευκολίες πληρωµής , καθώς θα εισπράττει τα οφειλόµενα σε 
διµηνιαίες δόσεις , καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβεί 
τους δύο µισθούς ) . 

3) Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι µήνες και αυτό για εργαζόµενους που έχουν 
συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη . 

4) . Έχουµε την αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει την 
δυνατότητα στις µεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν µε 
ρυθµούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που ως τώρα 
µπορούσαν να το κάνουν . 
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5). α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 
προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής: 
 «Α. Η απασχόληση µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
λογίζεται ως απασχόληση δοκιµαστικής περιόδου για τους 
πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα ισχύος της και η 
οποία µπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς 
αποζηµίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συµφωνήσουν τα 
µέρη.» 
 6) β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 
3863/2010 αναριθµείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής 
αντικαθίστανται ως εξής:  
 «Β. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δύναται να καταγγελθεί 
κατόπιν προηγούµενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη 
ως εξής: 
 7)  Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) 
µήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν 
την απόλυση 
Συµπέρασµα 

Τα νέα αυτά µέτρα επηρεάζουν βλαπτικά όλους τους 
εργαζόµενους επηρεάζοντας τόσο τον χρόνο προειδοποίησης 
όσο και το ποσό της αποζηµίωσης    
Για την διευκόλυνση σας, σας υπενθυµίζω τον πίνακα 
απόζηµιώσεων για τους εργατοτεχνίτες  

Πίνακας αποζηµιώσεων Ηµεροµίσθιων 
Εργατοτεχνικών λόγω απολύσεων  ( Β.∆. 16/18.7.20, 
ΕΓΣΣΕ ) 

 Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο 
εργοδότη                                      Αποζηµίωση         

Από 2 µήνες - 1 έτος...............................................................     5 
ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο - 2 έτη.........................................        7 
ηµεροµίσθια 

Από 2 έτη συµπληρωµένα - 5 έτη...........................................      15 
ηµεροµίσθια 

Από 5 έτη συµπληρωµένα - 10 έτη.........................................      30 
ηµεροµίσθια 

Από 10 έτη συµπληρωµένα - 15 έτη.......................................      60 
ηµεροµίσθια 

Από 15 έτη συµπληρωµένα - 20 έτη.......................................    100 
ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα - 25 έτη.......................................    120 
ηµεροµίσθια 
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Από 25 έτη συµπληρωµένα - 30 έτη.......................................    145 
ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και πάνω....................................      165 
ηµεροµίσθια 

 

 1) Χαµηλότερο κατά 50% κόστος για τις απολύσεις και αύξηση 
του ποσοστού των προς απόλυση εργαζοµένων σε κάθε 
επιχείρηση. 

 2) Να υπογράφουν ατοµικές συµβάσεις για την παροχή εκ 
περιτροπής εργασίας για διάστηµα 6 µηνών. 

 3) Να θέτουν σε διαθεσιµότητα το προσωπικό (έως 3 µήνες 
ετησίως). 

 4) Να µετατρέπουν θέση πλήρους απασχόλησης σε θέση 
µερικής απασχόλησης µε (ή και χωρίς) τη συµφωνία του 
εργαζόµενου. 

5) Να εφαρµόζουν ελαστικά ωράρια εργασίας µε λιγότερες ώρες 
ή ηµέρες απασχόλησης για την περίοδο πτώσης της ζήτησης και  
    µε την υποχρέωση να απασχολήσουν περισσότερες ώρες το 
προσωπικό όταν αυξηθεί ο τζίρος µέσα στον χρόνο. 

 6) Να προσλαµβάνουν νέους καταβάλλοντας χαµηλότερες 
αµοιβές (είτε µε συµβάσεις µαθητείας µε αµοιβή 
     στο 80% του κατώτατου µισθού, περί τα 590 ευρώ, είτε 
νεοεισερχόµενων µε το 70% - 85% του  
     κατώτατου µισθού, 518 - 629 ευρώ µικτά, ανάλογα µε την 
ηλικία). 

Αναλυτικά 

Επιχειρησιακές συµβάσεις 

Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 προστίθεται η παράγραφος 5Α ως 
εξής: 
 «5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι 
αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν 
από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης 
εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής 
γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί να 
ανανεώνεται, ονοµάζεται «ειδική επιχειρησιακή συλλογική 
σύµβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισµούς. Τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα 
προβλεπόµενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για 
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την επέκταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν ισχύουν 
για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας της παρούσας 
παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρµογής των 
επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, µε στόχο τη δηµιουργία 
ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
 β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας του 
προηγούµενου εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός των 
θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, 
εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, καθώς και κάθε 
άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς 
τους. 
 2. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση 
β' του παρόντος νόµου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική 
σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που 
απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους, µε το 
αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το 
αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία. 
 3. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 1 τα µέρη 
υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που 
δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωµοδοτεί 
για τη σκοπιµότητα της κατάρτισής της, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µετά την πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται 
και η τυχόν παράτασή της. 
 4. Η συλλογική σύµβαση εργασίας αυτής της παραγράφου 
αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου. 
 5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η 
ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας είναι άκυρη 
και σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η 
αποζηµίωση απόλυσης υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές της 
αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. 
 6. Οποιαδήποτε µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά 
παράβαση των συµφωνηµένων στο πλαίσιο της ειδικής 
επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συνιστά µη 
εµπρόθεσµη καταβολή νοµίµων αποδοχών, για την οποία 
εφαρµόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995.» 

Τα άρθρα 14, 15,16 και 17 του ν 1876/1990 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«Άρθρο 14 Μεσολάβηση – ∆ιαιτησία  
1. Αν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτύχουν τα 
ενδιαφερόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τις υπηρεσίες 
µεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία. 
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2. Οι όροι της προσφυγής στη µεσολάβηση και διαιτησία και η 
όλη διαδικασία καθορίζονται µε τη συνοµολόγηση σχετικών 
ρητρών στις συλλογικές συµβάσεις ή σε περίπτωση που δεν 
συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, µε κοινή συµφωνία των µερών 
που διαπραγµατεύονται. Αν λείπουν παρόµοιες συµφωνίες, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού. 
3. Οι υπηρεσίες µεσολάβησης και διαιτησίας γενικώς και αυτές 
που παρέχονται από τους µεσολαβητές και διαιτητές του 
Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) βασίζονται 
στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειµενικότητας και της 
αµεροληψίας.» 

«Άρθρο 15 Μεσολάβηση 

 
Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. 
Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής 
αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται από 
κοινού ή χωριστά. Η αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, 
κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Στην αίτηση αναφέρονται η 
πρόσκληση που απευθύνει το ένα µέρος προς το άλλο, τα 
στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, οι 
προτάσεις ή τα αιτήµατα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε 
στοιχείο, το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις. 
Ο µεσολαβητής επιλέγεται από τα µέρη από τον ειδικό κατάλογο 
µεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των µερών ο 
µεσολαβητής ορίζεται µε κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα 
από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία 
του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο 
και ώρα για την επιλογή µεσολαβητή και σε περίπτωση 
διαφωνίας για την ανάδειξή του µε κλήρωση. 
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή του 
οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει το 
δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το 
κληρωθέν πρόσωπο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο 
αναπληρωµατικός του µεσολαβητή. Μετά τον ορισµό του 
µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της µεσολάβησης. 
Ο µεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό του. 
Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' 
ιδίαν ακρόαση των µερών, σε εξέταση της οικονοµικής 
κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η 
συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων και σε οποιαδήποτε 
έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος από 
έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες της επιλογής του. 
Η εργοδοτική πλευρά και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την 
υποχρέωση να δώσουν στον µεσολαβητή κάθε πληροφορία και 



 
96 

 

να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για την εργοδοτική 
πλευρά ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. ν 1876/1990 
α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία 
είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ηµέρας 
ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, ο µεσολαβητής έχει 
δικαίωµα να υποβάλλει σε αυτά δική του πρόταση. 
β) Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της 
πρότασης του µεσολαβητή µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η 
αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο 
µέρος. Η πρόταση του µεσολαβητή είναι δυνατόν να 
δηµοσιεύεται από αυτόν στον ηµερήσιο ή /και στον περιοδικό 
τύπο. 
γ) Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή o µεσολαβητής καλεί τα µέρη 
για την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας.» 

 

«Άρθρο 16 ∆ιαιτησία 
1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών. 
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη 
µεσολάβηση, ή 
β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης 
µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και 
συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης. 
3. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό 
βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού µισθού. Για τα λοιπά θέµατα 
µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγµάτευση 
προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση εργασίας. 
4. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην περίπτωση 
µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να ζητηθεί από 
ένα εκ των µερών η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής 
∆ιαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής 
∆ιαιτησίας, οι αναπληρωτές τους, καθώς και ο ορισµός ενός εκ 
των διαιτητών ως Προέδρου της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας, 
επιλέγονται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο 
διαιτητών και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση. Για το 
σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες από την 
προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. καλεί 
τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την 
επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής ∆ιαιτησίας και τον Πρόεδρό της. 
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή του 
οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει το 
δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το 
κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριµελούς 
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Επιτροπής ∆ιαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους 
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό 
τους. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας λαµβάνεται 
οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία. 

 
5. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που 
συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης, την οικονοµική 
κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της 
παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η 
συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον 
µεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή ∆ιαιτησίας. 
6. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική 
σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της 
αίτησης για µεσολάβηση. 
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από την ανάληψη των καθηκόντων του ∆ιαιτητή ή της Επιτροπής 
∆ιαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα 
(30) εργάσιµων ηµερών, αν δεν προηγήθηκε. 
8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η 
άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα δέκα (10) 
ηµερών από την ηµέρα προσφυγής. 
9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων 
υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 
του ίδιου Κώδικα.   

Η σχετική αγωγή εγείρεται από τα συµµετέχοντα στη συλλογική 
διαφορά µέρη ή δε εκδοθησοµένη απόφαση ισχύει για όλα τα 
δεσµευόµενα από τη διαιτητική απόφαση µέρη. 

Άρθρο 14 ∆ιαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών 

  

Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) 
εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα 
από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος. Η έφεση ασκείται εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της 
απόφασης και η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της 
οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.» 

«Άρθρο 17 
Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας 
1. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ. ∆.) είναι 
ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος, των προεδρικών διαταγµάτων και των κανονιστικών 
πράξεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 18 
παρ. 2 του Ν 1897/1900  καθώς και των αποφάσεων του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου του κατά παρέκκλιση των διατάξεων που 
αφορούν το δηµόσιο τοµέα. 
2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.∆. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την παροχή υπηρεσιών 
µεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις και µεµονωµένους εργοδότες. Για την εκπλήρωση 
αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης της µεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει 
ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, που απευθύνονται 
κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων 
εργαζοµένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέµατα συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονοµίας της 
εργασίας γ) εκπονεί επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για 
θέµατα συναφή µε τους σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια 
έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια των: α) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος 
(ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), γ) 
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό 
Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
3. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας διοικείται από 
επταµελές διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από: 
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έναν της 
ΕΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους, 
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους και 
γ) τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε 
οµόφωνη απόφαση των µελών των περιπτώσεων α' και β', η 
οποία απόφαση λαµβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται 
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη 
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. Ο Πρόεδρος 
και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα 
αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρα σε θέµατα εργασιακών 
σχέσεων ή οικονοµίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου. 
4. Στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας συµµετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τον αναπληρωτή του, κάτοχος 
πτυχίου πανεπιστηµίου µε εµπειρία στα εργασιακά θέµατα. 
5. Για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3, η υπόδειξη 
από τους αρµόδιους φορείς γίνεται µέσα σε προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόσκληση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
7. α) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Ο 
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επαναδιορισµός των τακτικών µελών είναι δυνατός για µία ακόµη 
συνεχόµενη τριετία. 
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε νόµιµη 
συγκρότηση και είναι δυνατή η συµµετοχή του αναπληρωµατικού 
µέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό µέλος, ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί µε τη διαδικασία της 
παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, τον φορέα από τον όποιο 
προέρχεται το ελλείπον µέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το 
υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος µέλους. 
8. α) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή 
ειδικά σώµατα. 
Ο ανώτατος αριθµός θέσεων µεσολαβητών και διαιτητών για όλη 
τη χώρα είναι τριάντα οκτώ (38) εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι 
διαιτητές. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανάλογα µε 
τις παρουσιαζόµενες ανάγκες µπορεί να αυξοµειώνεται ο αριθµός 
κάθε σώµατος, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των τριάντα 
οκτώ (38) θέσεων. 
β) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα 
χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου και 
απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν µε 
αντικειµενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα 
∆εοντολογίας του Σώµατος Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, που 
εκδίδεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
9. α) Οι υποψήφιοι µεσολαβητές πρέπει: 
i) να έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, 
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών 
επιστηµών ή συναφών σπουδών, 
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα 
εργασιακών σχέσεων. 
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει: 
i) να έχουν συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους, 
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών 
επιστηµών ή συναφών σπουδών, 
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα 
εργασιακών σχέσεων. 
γ) Συνεκτιµώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως 
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις, ιδίως 
σε θέµατα εργασιακών σχέσεων. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε κανονισµό να καθορίσει 
επιπλέον προσόντα από όσα αναφέρονται. 
10. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαµβάνονται µε τριετή 
θητεία, η οποία είναι ανανεώσιµη µε δυνατότητα µεταβολής της 
ιδιότητας του µεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούµενη 
θητεία τους. Προκειµένου να ανανεωθεί η θητεία τους 
επανακρίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζει ειδικός κανονισµός µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία 
λαµβάνεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
11. α) Ο διορισµός γίνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη των 
θέσεων των µεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών. Οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικά σηµειώµατα, τίτλους 
σπουδών, σχετικές δηµοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο 
σώµατα προτιµούν να ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο 
καθορίζεται µε την προκήρυξη. 
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από µελέτη των φακέλων των 
υποψηφίων και ενδεχόµενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους 
ικανότερους µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
12. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από 
σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.∆. που 
εκφράζεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά 
τα θέµατα των παραγράφων 3 έως 11 του άρθρου αυτού, 
περιλαµβανοµένου του αριθµού των θέσεων µεσολαβητών 
διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.∆.» 
  

. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3846/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 «9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση 
εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι 
αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοιχούν στις 
ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.» 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν.1892/1990, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 «11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη 
συµφωνηθείσα, ο µερικώς απασχολούµενος εργαζόµενος έχει 
υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η 
άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Ο µερικώς 
απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν 
της συµφωνηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει 
χώρα κατά συνήθη τρόπο.» 
  

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν3846/2010. αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης µπορεί, 
αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστηµα 
εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της 
οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες στο 
ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε 
ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους 
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 
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και του ν.1767/1988.» 
  

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 2956/2001, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 «6. Η διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο 
εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες 
ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι 
µεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) µήνες. Σε περίπτωση 
υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα 
παράγραφο, επέρχεται µετατροπή της υπάρχουσας σύµβασης 
σε σύµβαση αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.» 
  

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 
προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής: 
 «Α. Η απασχόληση µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
λογίζεται ως απασχόληση δοκιµαστικής περιόδου για τους 
πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα ισχύος της και η 
οποία µπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς 
αποζηµίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συµφωνήσουν τα 
µέρη.» 
 β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 
3863/2010 αναριθµείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής 
αντικαθίστανται ως εξής:  
 «Β. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δύναται να καταγγελθεί 
κατόπιν προηγούµενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η εργασία είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι στην ζωή 
κάθε ανθρώπου-εργαζοµένου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουµε και 
να διεκδικούµε τα δικαιώµατα- οφέλη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις µας. Τα 
δικαιώµατά µας µπορούµε να τα υπερασπιστούµε µε διάφορα µέσα όπως οι 
συµβάσεις και η επίσχεση. Και τα οφέλη όπως οι αργίες, οι άδειες, τα δώρα 
εορτών και η αποζηµίωση από την απόλυση. Με το πέρασµα των χρόνων τα 
εργασιακά δικαιώµατα υπονοµεύθηκαν από την εργοδοτική εξουσία µε την 
βλαπτική µεταβολή, την διαθεσιµότητα, την συρρίκνωση του µισθού και της 
αποζηµίωσης και την αύξηση του ωραρίου εργασίας. Τέλος τα εργασιακά 
δικαιώµατα µε την επικρατούσα κατάσταση µετατράπηκαν σε ανασφάλεια για 
το εργασιακό µέλλον των εργαζόµενων ως συνέπεια την σιωπή τους και την 
αποδυνάµωσή τους.  
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