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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηελ ελ ιφγσ εξγαζία αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηεί ην πσο ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο θαη ηη ηζρχεη θαηά θχξην 

ιφγσ ζήκεξα θαη πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ φζσλ αθνξά ηνπο 

κηζζνινγηθνχο-αζθαιηζηηθνχο-εξγαηηθνχο λφκνπο. 

 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ηελ εηζαγσγή ζα δνχκε ηελ βηβιηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηελ πνξεία θαη ην πξψην 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο κηζζνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε. ηε ζπλέρεηα, ην 

δεχηεξν θεθάιαην ζα πεξηέρεη έλα άιιν βαζηθφ θνκκάηη, ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη εξγαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε απφ ηε 

λνκηθή πιεπξά. Σέινο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα κε ην ηη ηζρχεη ηειηθά ζχκθσλα 

κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

ABSTRACT 

 

In this work it is analyzed the concept of employment in Greece. More specifically will 

examine how it works in our country and what applies primarily due today and what are 

the obligations of those employers respect their salary-insurance-labor laws. 

 

The work is structured as follows: In the introduction, we will see the bibliographic 

approach of the concepts we will analyze the way and the first chapter refers to the 

wage obligations of the employer. Then, the second chapter contains another key piece, 

the insurance system and the third chapter presents the labor obligations of the employer 

from the legal side. Finally, the conclusions listed what eventually force in accordance 

with the theme of this work. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Έλλνηα Δξγνδφηε 

 Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα 

Τπφρξενη απνγξαθήο: Κάζε εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ή ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ ή ησλ 

θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο (ΟΑΔΓ, ΟΔΚ θ.ιπ.) 

ησλ νπνίσλ ηηο εηζθνξέο εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ππνρξενχηαη λα 

απνγξάθεηαη ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Πφηε πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 

απνγξαθήο: Με ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ πνπ ππάγεηαη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Σφπνο απνγξαθήο - αξκφδην 

ππνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ: Ο εξγνδφηεο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απνγξαθήο ζην 

Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ. Αλ ν εξγνδφηεο δηαηεξεί πεξηζζφηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο ζε δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο, ππνρξενχηαη απφ 1/1/2002 λα ηηο 

απνγξάθεη ζην Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή 

ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. Καζηεξψλεηαη, δειαδή, ε εληαία 

απνγξαθή έδξαο θαη παξαξηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε απφδνζε ελφο κνλαδηθνχ 

Αξηζκνχ Μεηξψνπ (ΑΜΔ) ηφζν γηα ηελ έδξα, φζν θαη γηα ηα παξαξηήκαηά ηνπ. 

 

Α. ηνηρεία Δξγνδνηψλ  

1. Γηα Φπζηθφ πξφζσπν: θσηναληίγξαθα ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο νηθείαο 

Γ.Ο.Τ. (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεκνπ ζηνηρείνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν 

Α.Φ.Μ. ηνπ) θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ εξγνδφηε.  

2. Γηα κε Φπζηθφ πξφζσπν: θσηναληίγξαθα ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο 

νηθείαο Γ.Ο.Τ. (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεκνπ ζηνηρείνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

ν Α.Φ.Μ. ηνπ) θαη ησλ αζηπλνκηθψλ ηαπηνηήησλ ή ησλ δηαβαηεξίσλ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ δηνηθνχλ/εθπξνζσπνχλ ηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο απαηηνχληαη:  

- Γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.: θσηναληίγξαθα ηνπ εηαηξηθνχ, πνπ θαηαηέζεθε ζην νηθείν 

Πξσηνδηθείν.  

- Γηα Δ.Π.Δ.: θσηναληίγξαθα θαηαζηαηηθνχ θαη Φ.Δ.Κ. (πεξίιεςε δεκνζίεπζεο 

θαηαζηαηηθνχ).  
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- Γηα Α.Δ.: θσηναληίγξαθα θαηαζηαηηθνχ θαη Φ.Δ.Κ. (πεξίιεςε δεκνζίεπζεο 

θαηαζηαηηθνχ) ή ηεο αλαθνίλσζεο θαηαρψξεζεο, ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ (Μ.Α.Δ.) ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο αξκφδηαο 

Ννκαξρίαο, ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο 

θαηαρψξεζεο ζην Μ.Α.Δ. ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ην νπνίν αθνξά ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ. 

(ανακτήθηκε από 

https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%C

E%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9

A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%

CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE

%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--

MLrPb8AftzIHIDA, 31/08/2016) 

 

 Δμαξηεκέλε Δξγαζία 

χκβαζε Δμαξηεκέλεο Δξγαζίαο 

χκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ, 

βάζεη ηεο νπνίαο ν εξγαδφκελνο αλαιακβάλεη ηελ θχξηα ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ 

εξγαζία ηνπ ζηνλ εξγνδφηε, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαη ν εξγνδφηεο ηελ 

θχξηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ. Οη θχξηεο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ 

ζπλνδεχνληαη, βέβαηα, θαη απφ αξθεηέο παξεπφκελεο. 

(ανακτήθηκε από http://kepea.gr/aarticle.php?id=235, 31/08/2016) 

 

Ση ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο επαγγεικαηηψλ 

Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ έλλνκσλ ζρέζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζεκαληηθή 

είλαη ε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, πνπ ζπλδέεη δχν πξφζσπα, απφ ηα νπνία ην έλα 

(εξγαδφκελνο) ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη, κε  αληάιιαγκα  νξηζκέλε  ακνηβή, ζηνλ άιιν 

(εξγνδφηε) ηελ εξγαζία  ηνπ, επξηζθφκελν ζε θαηάζηαζε εμάξηεζεο απέλαληη ζην 

ηειεπηαίν. 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%91&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Fd7HV--MLrPb8AftzIHIDA
http://kepea.gr/aarticle.php?id=235
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Ζ εμάξηεζε ζηε ζρέζε εξγαζίαο εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε λα δίλεη 

νδεγίεο θαη εληνιέο ζηνλ εξγαδφκελν, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη λα αζθεί  έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ θαη εληνιέο ηνπ. Οπφηε, ηα 

νπζηψδε ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη ε εξγαζία θαη ν κηζζφο. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηάθξηζή ηεο ζε  

εμαξηεκέλε  θαη  αλεμάξηεηε, δηφηη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ είλαη ε χπαξμε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

Έηζη, ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππάξρεη φηαλ ν εξγαδφκελνο παξέρεη αληί 

κηζζνχ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ εξγνδφηε ή λα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο απηνχ.  Χζηφζν θαη 

ζηελ ζχκβαζε απηή, ππάξρεη θάπνηα δέζκεπζε θαη εμάξηεζε, θαη γη’ απηφ αθξηβψο ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο φξνπο ηεο ζπκβάζεψο ηνπ, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζρέζε θαη κε ηνλ ηφπν ή ηα ρξνληθά πιαίζηα παξνρήο ηεο εξγαζίαο, δελ ππνδειψλνπλ, 

εμάξηεζε απηνχ απφ ηνλ εξγνδφηε, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. 

 

Οπσζδήπνηε, ην δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε λα δίλεη εληνιέο θαη νδεγίεο σο πξνο ηνλ 

ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο απηέο, θαζψο θαη ε έθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ, απνηεινχλ ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ππάξμεσο εμαξηήζεσο, ε νπνία φκσο 

δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ην αλ ζπληξέρνπλ  ζσξεπηηθά φια ηα ζηνηρεία απηά. 

 

Μία ζχκβαζε εξγαζίαο δελ ηελ θάλεη εμαξηεκέλε ή αλεμάξηεηε κφλν ε ζψξεπζε 

πεξηζζφηεξσλ ελδείμεσλ δεζκεχζεσο θαη εμαξηήζεσο, αιιά ην αλ έρνπκε εμαξηεκέλε 

ή αλεμάξηεηε ζχκβαζε εξγαζίαο ην θξίλνπκε, απφ ηελ  πνηφηεηα ηεο δεζκεχζεσο θαη 

εμαξηήζεσο, ε νπνία έρεη γηα ηνλ εξγαδφκελν ζπλέπεηεο πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ 

ηδηαίηεξε ξχζκηζε ηεο ζρέζεψο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε θαη θπζηθά δίλνπλ λνκηθφ έξεηζκα 

γηα  ηελ εηδηθή πξνζηαζία ηνπ απφ ην εξγαηηθφ δίθαην. 
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Έλαο ηξφπνο γηα λα δνχκε αλ πξφθεηηαη γηα ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη ε 

δηάξθεηα παξνρήο ηεο εξγαζίαο απηνπξνζψπσο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, νπφηε αλ απηή 

παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ίδην εξγνδφηε γηα ελλέα (9) ζπλερείο 

κήλεο, ηφηε πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

 

Δπίζεο, έλα άιιν θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο σο παξνρήο 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ είλαη εάλ ν εξγαδφκελνο  δηαηεξεί  ηελ ειεπζεξία  θαη ηελ 

πξσηνβνπιία λα θαζνξίδεη ν ίδηνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ηνπ, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ εξγνδφηε. 

 

Μία εξγαζηαθή ζρέζε είλαη εμαξηεκέλε, αλ ππάξρεη ζηαζεξφ (εκεξήζην, εβδνκαδηαίν) 

σξάξην θαη πξνζδηνξηδφκελνο  απφ ηνλ εξγνδφηε ηφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο, 

πξνζδηνξηδφκελε απφ ηνλ εξγνδφηε κέζνδνο  εθηέιεζεο ηεο  εξγαζίαο, ε έληαμε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζε κηα ηεξαξρηθά νξγαλσκέλε ππεξεζία ή εθκεηάιιεπζε, ε  δπλαηφηεηα 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, ν ηξφπνο θαη ε κέζνδνο ακνηβήο (πξνζδηνξηζκφο  κηζζνχ), ε 

θνξνινγηθή θαη  θνηλσληθναζθαιηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ (παξαθξάηεζε 

θαη απφδνζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ε ππαγσγή, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ. 

 

Σα ζηνηρεία απηά δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα ζε θάζε εξγαζηαθή 

ζρέζε, πξνθεηκέλνπ  λα  ραξαθηεξηζηεί σο εμαξηεκέλε, νχηε είλαη δπλαηφλ λα 

ηεξαξρεζνχλ. 

 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κπνξεί λα απαζρνιείηαη ηφζν 

έλαο αλεηδίθεπηνο εξγάηεο φζν θαη έλαο ππάιιεινο ζε αλψηεξε ηεξαξρηθά ζέζε, ή 

αθφκε θαη έλαο θαη’ νίθνλ εξγαδφκελνο. 

 

Γεληθά φζνλ αθνξά ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, έρεη θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα 

φηη ππάξρεη ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζηελ εξγαζία ηνπ ινγηζηή, φηαλ 

αλαιακβάλεη πεξηζηαζηαθά εγγξαθέο ή δηαηεξεί δηθφ ηνπ ινγηζηηθφ γξαθείν θαη 

εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαζψο θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο. 
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Όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία αλ ππάξρεη ζχκβαζε εμαξηεκέλεο  εξγαζίαο ή άιινπ είδνπο 

ζχκβαζε παξνρήο  εξγαζίαο, ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν  ηεο 

ζχκβαζεο, ε βνχιεζε  ησλ κεξψλ, αιιά θαη νη  ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε 

εξγαζία. 

 

Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο ζχκβαζεο σο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζχκβαζεο έξγνπ ή 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ αλήθεη ζην  δηθαζηήξην, ην νπνίν δελ δεζκεχεηαη απφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ πνπ έρνπλ πξνζδψζεη ζε απηήλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δειαδή ν 

εξγαδφκελνο θαη ν εξγνδφηεο. 

 

(αλαθηήζεθε απφ http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/146775/ti-

ishyei-gia-tis-symvaseis-exarthmenhs-ergasias.html, 31/08/2016) 

 

 

 Γηθαηψκαηα εξγνδνηψλ - Τπνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ 

Ζ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ζηε ρψξα καο, 

πξνυπνζέηεη, πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο νξγαλσηηθήο ζεσξίαο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα δηάθνξα εξγαηηθά ζέκαηα. Θεσξνχκε 

απαξαίηεηε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην έλα κέξνο 

ησλ εξγαηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην άιιν, ηελ θαηάξηηζε, δηαθψηηζε 

θαη επηκφξθσζε απηψλ, γχξσ απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. Γη’ απηφ θαη ζα αλαθεξζνχκε ζ’ απηά ηα νπνία απνηεινχλ 

ζπγρξφλσο δηθαηψκαηα ησλ εξγνδνηψλ θαη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη δε ηα 

εμήο: 

α. Ζ παξνρή εξγαζίαο  

Ο εξγαδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ηελ εξγαζία ηνπ, ηελ 

νπνία θαη νθείιεη λα εθηειέζεη. Ζ έθηαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα 

εξγαζία, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε. Με ην δηθαίσκα 

απηφ ν εξγνδφηεο θαζνξίδεη ην είδνο, ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο θαη 

γεληθά θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν 

δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο ηεο 

εξγαζίαο πξέπεη λα αζθείηαη θαιφπηζηα, ε δε θαηάρξεζε απηνχ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

ησλ δηθαζηεξίσλ. 

 

http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/146775/ti-ishyei-gia-tis-symvaseis-exarthmenhs-ergasias.html
http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/146775/ti-ishyei-gia-tis-symvaseis-exarthmenhs-ergasias.html
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ην δηθαίσκα απηφ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ηφζν απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο φζν θαη απφ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή θαη απφ φξνπο ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο. Αλαθνξηθά κε ην 

είδνο θαη ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

εξγαδφκελν λα εθηειεί ηελ εξγαζία, γηα ηελ νπνία έρεη πξνζιεθζεί. Ζ κεηάζεζε απφ ην 

έλα ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζε άιιν επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ, αξθεί ε κεηάζεζε απηή λα κε δεκηνπξγεί ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ηνπ. 

Γηα ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν 

ζχκθσλα κε ηηο ψξεο πνπ ν λφκνο νξίδεη. ε πεξίπησζε ππεξσξίαο ν εξγαδφκελνο 

ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε απηήο θαη δηθαηνχηαη γηα ηελ εξγαζία απηή ηδηαίηεξε 

ακνηβή. Αλ ν εξγνδφηεο δελ απνδέρεηαη ηελ εξγαζία ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ 

ζπκθσλήζεθε, ηφηε θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

κηζζνχ (Α.Κ. 656). 

 

β. Τπνρξέσζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο πίζηε 

Ο εξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ έληηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ 

έλαληη ηεο επηρείξεζεο. Ζ ππνρξέσζε πξνο πίζηε, φπσο ζπλήζσο ιέγεηαη, ζπλίζηαηαη 

απφ κέξνπο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα ελεξγεί πάληνηε κε ζθνπφ ηελ 

πξφνδν ηεο επηρείξεζεο θαη λα απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ λα δεκηψλεη απηήλ. Ο 

εξγαδφκελνο νθείιεη λα κελ εθηειεί εξγαζίεο φκνηεο κε εθείλεο ηνπ εξγνδφηε, εθηφο αλ 

έρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν λα κε ζπλαγσλίδεηαη απηφλ, νχηε λα 

βνεζά άιινπο αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο, κε ηε κέζνδν ηεο απνθάιπςεο κπζηηθψλ 

ή πιεξνθνξηψλ ζ’ απηνχο. Δπίζεο νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα ζε εξγαζίεο πνπ ηνπ 

εκπηζηεχζεθε ε επηρείξεζε θαη πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφξξεηεο. Ζ ππνρξέσζε 

απηή απνξξέεη απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο (άξζξα 200 θαη 288 ΑΚ.) θαη ζηεξίδεηαη 

ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία. 

 

γ. Απηνπξφζσπε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο - Απνθαηάζηαζε βιάβεο πνπ πξνμελήζεθε 

ζπλεπεία δφινπ ή ακέιεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 651 θαη 652 ηνπ ΑΚ ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα 

εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ απηνπξνζψπσο θαη λα επηδείμεη ηελ αλάινγε επηκέιεηα γη’ 

απηήλ. Δπζχλεηαη δε γηα θάζε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζηνλ εξγνδφηε φηαλ 

απηή πξνέξρεηαη απφ δφιν ή ακέιεηα. Γελλάηαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πεξίπησζε απηή 

δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε γηα απνδεκίσζε. 
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Ο βαζκφο ηεο επηκέιεηαο γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν εξγαδφκελνο, θξίλεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε, αθνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εξγαζία, ε κφξθσζε, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ηηο νπνίεο 

γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ν εξγνδφηεο. 

 

Αλ ν εξγνδφηεο γλψξηδε ηελ έιιεηςε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

απνδέρζεθε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηφηε ν εξγαδφκελνο δελ επζχλεηαη γηα ηε δεκηά πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ πηαηζκάησλ θαη απφ ηα 

δχν κέξε (άξζξν 300 ΑΚ). 

(αλαθηήζεθε απφ http://reviews.in.gr/finance/forologia/article/?aid=12412907, 

31/08/2016) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΜΗΘΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

1.1 Απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ - πκβάζεηο εξγαζίαο 

Ξεπάγσκα ησλ κηζζνινγηθψλ σξηκάλζεσλ (ηξηεηίεο) πξνβιέπεη δηάηαμε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαη ηνλ θαηψηαην κηζζφ. Ζ επαλαθνξά ησλ ηξηεηηψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ 

δηαπξαγκάηεπζε κε ζχκθσλε γλψκε ησλ εξγνδνηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο 

αλαδξνκηθφηεηα. ην λνκνζρέδην ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζήκεξα ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή γηα δηαβνχιεπζε πξνβιέπεηαη ε επαλαθνξά ησλ ηξηεηηψλ, πνπ 

είραλ παγψζεη απφ ην 2012 κε λφκν ηνπ Μλεκνλίνπ αιιά δελ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ 

απηφκαηε αχμεζε κηζζψλ. Γηα λα πεξάζνπλ ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ νη 

απμήζεηο ιφγσ πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε. 

 

Πφζν κεηψζεθαλ νη κηζζνί (κηθηά) 

-Έγγακνο ρσξίο πξνυπεξεζία απφ 826 ζηα 644 επξψ ην κήλα 

-Με κηα ηξηεηία απφ ηα 889 ζηα 693 επξψ ην κήλα 

-Με δχν ηξηεηίεο απφ ηα 963 ζηα 751 επξψ ην κήλα 

-Με ηξεηο ηξηεηίεο απφ ηα 1.037 ζηα 808 επξψ ην κήλα 

-Άγακνο ρσξίο πξνυπεξεζία απφ ηα 751 ζηα 586 επξψ ην κήλα 

-Με κηα ηξηεηία απφ ηα 813 ζηα 634 επξψ ην κήλα 

-Με δχν ηξηεηίεο απφ ηα 887 ζηα 692 επξψ ην κήλα 

-Με ηξεηο ηξηεηίεο απφ ηα 961 ζηα 750 επξψ ην κήλα 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη φηη, ε κελ ανξίζηνπ ρξφλνπ ιήγεη κφλν κε θαηαγγειία απφ ηνλ 

εξγνδφηε ή ην κηζζσηφ, θαη αθνχ βέβαηα θαηαβιεζεί ε λφκηκε απνδεκίσζε, ελψ ε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ παχεη απηνδηθαίσο φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο ή ηειεηψζεη ε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαγγειία ηεο θαη θαηαβνιή απνδεκηψζεσο. 
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χκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

Οη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απαγνξεχεηαη γηα ηα θαζήθνληα κφληκνπ ραξαθηήξα. 

Οη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Δξγαζίαο θαη ε 

νπνία δελ απαηηεί παξαπέκπνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιφγν γηα ηελ εγθπξφηεηα κηαο 

ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

πκβαιιφκελα κέξε ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη ειεχζεξνη λα νξίδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη έλα αλψηαην φξην ησλ 3 εηψλ 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο (ηφζν ζηελ πεξίπησζε κηαο εληαίαο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

ησλ δηαδνρηθψλ αλαλεψζεσλ). 

 

Ζ ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη δηαδνρηθά (θαη’ αλψηαην φξην 

ηξεηο θνξέο), σζηφζν ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία 

έηε. 

 

Οη απεξηφξηζηεο αλαλεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ επηηξέπνληαη εθφζνλ 

απηέο δηθαηνινγνχληαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ηδίσο ε θχζε ή ε κνξθή ηνπ 

εξγνδφηε ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, εηδηθνί ιφγνη ή αλάγθεο πνπ 

πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο (κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνζσξηλή 

αληηθαηάζηαζε ελφο εξγαδνκέλνπ, ε απφδνζε ησλ πεξηζηαζηαθή εξγαζία, πξνζσξηλή 

αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο). 

Π.Γ. 81/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Π.Γ. 180/2004 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

λφκν 3986/2011 ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 456/1984 

(άξζ. 648-680 γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο). 
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χκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

χκβαζε  εξγαζίαο  ανξίζηνπ  ρξφλνπ  ππάξρεη  φηαλ  ε  δηάξθεηά  ηεο  δελ  είλαη  

θαζνξηζκέλε απφ ηε ζπκθσλία εξγνδφηε-εξγαδνκέλνπ. 

 

Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο 

γηαηί παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν ηε βεβαηφηεηα φηη ζα δηαηεξεί ζηαζεξά ηε ζέζε ηνπ φζν 

ρξφλν δελ ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ απφιπζή ηνπ. Ζ θαηαγγειία 

ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί ρσξίο λα ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, ζεσξείηαη φκσο ζπρλά θαηαρξεζηηθή, φηαλ δε δηθαηνινγείηαη απφ 

θάπνηνλ νπζηαζηηθφ ιφγν. Γεδνκέλνπ φηη ν εξγνδφηεο έρεη ζπκθέξνλ λα θαηαξηίδεη 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν λνκνζέηεο ήδε απφ ην 1920 (άξζξν 8 ηνπ Ν. 

2112/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα), νξίδεη φηη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

είλαη άθπξεο φηαλ ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο εξγαζίαο δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηεο 

ζχκβαζεο, αιιά έγηλε ζθφπηκα γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο δηαηάμεσλ. 

 

Σν ζέκα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ην πψο απηέο κεηαηξέπνληαη 

ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ηα 

ειιεληθά δηθαζηήξηα φζν θαη ηελ επηθαηξφηεηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

έρεη επηρεηξεζεί επαλεηιεκκέλα ζεζκηθή παξέκβαζε, ελαξκνληζκέλε κε ην Κνηλνηηθφ 

Γίθαην (Κνηλνηηθή Οδεγία 1999/70/ΔΚ), ρσξίο σζηφζν λα επηθέξεη ιχζε ζην 

πξφβιεκα. 

 

Σειεπηαία πξνζπάζεηα επηρεηξήζεθε ην 2004 κε ηε ζέζε ζε ηζρχ δχν Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, ηνπ ΠΓ 164/2004 γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη ηνπ ΠΓ 180/2004 γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

1.2 Τπνρξεψζεηο εξγνδφηε - Απφδνζε κηζζνδνζίαο 

Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο είλαη ελνρηθή θαη ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (Υ. ηακέινο, ζε Αζηηθφο Κψδηθαο, εξκελεία, ζρφιηα, λνκνινγία [επηκ. Η. 

Καξάθσζηα], εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2008, ηφκνο 5 ζει. 772). Ο κηζζσηήο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ηελ εξγαζία ηνπ γηα νξηζκέλν ή 

αφξηζην ρξφλν θαη ν ηειεπηαίνο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζνχ σο αληάιιαγκα. 
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 Με ηε ζχκβαζε απηή δεκηνπξγνχληαη ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαη γηα ηα δχν 

κέξε πνπ απνξξένπλ είηε απφ ηε ζχκβαζε είηε απφ ην λφκν. Οη πην ζπνπδαίεο 

ππνρξεψζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή είλαη ε παξνρή ηεο εξγαζίαο θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή ε παξνρή κηζζνχ (Αιέμαλδξνο Καξαθαηζάλεο, ηαχξνο 

Γαξδίθαο, Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο άθθνπια 1995 ζει. 257). 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648, 649, 653 ΑΚ θαη ηεο Η ηεο 95 Γηεζλνχο πκβάζεσο 

«πεξί πξνζηαζίαο ηνπ εκεξνκηζζίνπ», πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν 3248/1955, ζπλάγεηαη 

φηη σο κηζζφο ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο ζεσξείηαη θάζε παξνρή ηελ νπνία ζχκθσλα κε ην 

λφκν ή κε βάζε ηε ζπκθσλία (ξεηή ή ζησπεξή) θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο ζηνλ 

εξγαδφκελν σο αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο απφ απηφλ εξγαζίαο, δειαδή φρη κφλν ε 

θχξηα παξνρή (βαζηθφο κηζζφο), αιιά θαη θάζε άιιε πξφζζεηε παξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη σο αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο (Ησαλ. Λεμηνπξηψηεο (επηκ.) 

Δθαξκνγέο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, Αηνκηθέο θαη πιινγηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εθδ. 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2008, ζει. 45, Δπ. Πάληδνο, «Έλλνηα κηζζνχ- 

Καηαβαιιφκελεο απνδνρέο», πεξηνδηθφ Δ7, 2004, ζει. 2329, έηζη θαη ν ΑΠ ζηελ 

απφθαζε 695/2001). Ο κηζζφο, κε άιια ιφγηα, απνηειεί ηελ αληηπαξνρή γηα ηελ 

πξνζθεξφκελε εξγαζία, ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο, κία ζπλερήο θαη ηαθηηθή ζηνλ ρξφλν 

παξνρή, ζηαζεξά νξηζκέλε θαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη ηα 

θέξδε ηνπ εξγνδφηε (Κνπθηάδεο Ησάλλεο, Δξγαηηθφ Γίθαην- Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο 

ρέζεηο θαη ην Γίθαην ηεο επειημίαο ηεο εξγαζίαο, Γ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια 2009, 

ζει. 619, Λαλαξάο Κσλζηαληίλνο, Δξγαηηθή θαη Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία, Δθδ. 

άθθνπια 2007, ζει. 504) 

 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648,649 θαη 653 ΑΚ ζεκειηψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

εξγνδφηε γηα θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ πξνο ηνλ εξγαδφκελν, σο αληηπαξνρή γηα ηνλ 

παξερφκελν απφ απηφλ εξγαζία. 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν 648 ΑΚ νξίδεη: «Με ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο έρεη 

ππνρξέσζε λα παξέρεη, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν, ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ εξγνδφηε 

θαη απηφο λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν κηζζφ». Όπσο πξνθχπηεη ινηπφλ απφ ηε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν κηζζφο είλαη ε αληηπαξνρή ηνπ εθκηζζσηή πξνο ηνλ 

κηζζσηή, γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη ν ηειεπηαίνο ζηα πιαίζηα ηεο ακθνηεξνβαξνχο 

ζπκβάζεσο κίζζσζεο  εξγαζίαο. 
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Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ 

Σν κεγάιν θαη νμχ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη θάζε θνξά πνπ ν εξγαδφκελνο δελ 

ακείβεηαη γηα ηελ εξγαζία πνπ έρεη ήδε παξάζρεη αθνξά ην γεγνλφο φηη ε πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο είλαη 

δπζρεξψο αλαζηξέςηκε, αθνχ ε νηθνλνκηθή αμία ηεο παξνρήο ηνπ εξγαδνκέλνπ έρεη 

ήδε ακεηάθιεηα εθ ηεο θχζεο ηεο ελζσκαησζεί ζηελ πεξηνπζία ηνπ εξγνδφηε θαη έηζη 

είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε αλεχξεζή ηεο (Π. Μπνπκπνπρεξφπνπινο, ζε Λεμνπξηψηε 

(επηκ.), Δλζηάζεηο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 21). 

 

Ηδίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ην πξφβιεκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιήο 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ κηζζσηψλ, απνθηά πνιπζρηδείο δηαζηάζεηο, θαζφηη είλαη 

βέβαην φηη αθελφο κελ ν εξγνδφηεο ζπλαληά ηακεηαθέο δπζρέξεηεο, αθεηέξνπ δε ν 

εξγαδφκελνο κε έρνληαο άιιν ηξφπν βηνπνξηζκνχ, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα εμαζθαιίζεη ην ίδην επίπεδν δηαβίσζεο γηα εθείλνλ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

Πξέπεη ζην κέξνο απηφ ηεο κειεηψκελεο ελφηεηαο λα ζεκεησζεί φηη  ζχκθσλα κε ην αξ. 

655 ΑΚ ν κηζζφο θαηαβάιιεηαη χζηεξα απφ ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο. Δπεηδή δε ε 

ζχκβαζε εξγαζίαο δεκηνπξγεί κηα δηαξθή ζρέζε, ν κηζζφο θαηακεξίδεηαη ζε δφζεηο πνπ 

ππνινγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαηαβάιινληαη ζην 

ηέινο ηνπ θαζελφο απφ απηά (π.ρ. ζην ηέινο ηνπ κήλα, ηέινο ηεο εβδνκάδαο θ.ιπ.). 

Έηζη, θαζηεξψλεηαη ζην εξγαηηθφ δίθαην ε αξρή ηεο πξνεθπιήξσζεο ηεο εξγαζίαο (Η. 

Κνπθηάδεο, νπ. παξ. ζει. 626 επ.), θαζψο θαη ε αξρή ηεο πεξηνδηθφηεηαο ηεο παξνρήο 

(Κνπθηάδεο, νπ. παξ.). 

 

Δίλαη βέβαηα, θνηλψο απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη απφ ιφγνπο πξνλνίαο πξνο ηνλ 

εξγαδφκελν, κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδφκελνπ γηα 

ηελ παξαζρεζεηζνκέλε εξγαζία, αθνχ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο είλαη ελδνηηθνχ δηθαίνπ 

(Κνπθηάδεο, νπ. παξ. ζει. 627). 

 

Πάλησο, φπσο έρεη θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, ε κε εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδφηε γηα θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ κηζζνχ πξνο ηνλ εξγαδφκελν 

κηζζσηφ, δελ απνηειεί εθηφο απφ παξάβαζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη αδηθνπξαμία γηα 

ηελ νπνία ζα κπνξνχζε ν ηειεπηαίνο λα αμηψζεη θαη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε θ.ιπ. 
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(ΑΠ 146/2002, Μ. Καηδέια, ζε Λεμνπξηψηε (επηκ.), Δθαξκνγέο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, 

νπ. παξ. ζει. 47). 

 

Όηαλ, ινηπφλ, ν εξγνδφηεο παξαβαίλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ, απηφο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο αθνχ παξαβαίλεη ηελ σο άλσ 

αλαπηπρζείζα ππνρξέσζή ηνπ, δίρσο λα ρξεηάδεηαη πξνο ηνχην φριεζε ή άιιε 

εηδνπνίεζε (Μ. Καληδέια, ζε Λεμνπξηψηε (επηκ.) Δθαξκνγέο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, νπ. 

παξ. ζει 125). Απφ ηελ εκέξα θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ, ην νθεηιφκελν 

άιισζηε πνζφ ππφθεηηαη ζε ηφθν, φπσο φιεο νη ελνρηθέο ζρέζεηο θαηά ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο ησλ αξ. 341 θαη 345 ηνπ ΑΚ (ΑΠ 1244/2011, δεκνζηεπκέλε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ΝΟΜΟ). 

 

Σξφπνη λφκηκεο άκπλαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο 

δεδνπιεπκέλσλ 

Σν δηθαίσκα ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο, είλαη θαη’ έλζηαζε πξνζβαιιφκελν ελνρηθφ 

δηθαίσκα (Η. Καξάθσζηαο ζε Αζηηθφο Κψδηθαο, εξκελεία, ηφκνο 3, ζει. 152). ην 

Δξγαηηθφ Γίθαην θαη εηδηθά ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο, ην δηθαίσκα απηφ παξνπζηάδεη 

θάπνηα ηδηνκνξθία: απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ κηζζσηφ, φηαλ ν 

εξγνδφηεο θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ απνδνρψλ ηνπ ή δελ εθπιεξψλεη 

ηηο λφκηκεο ή ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ή κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ν εξγνδφηεο πξνζβάιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ (Μ. 

Καληδέια, ζε Λεμνπξηψηε, Δθαξκνγέο, νπ. παξ. ζει. 163). 

 

Αζθψληαο ην δηθαίσκα ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο ν κηζζσηφο, αλαζηέιινληαο ηε ζρέζε 

εξγαζίαο (Η. Κνπθηάδεο, νπ. παξ. ζει. 684) δηθαηνχηαη λα δειψζεη ζηνλ εξγνδφηε φηη 

δηαθφπηεη ηελ απαζρφιεζή ηνπ κέρξη λα ηνπ θαηαβιεζνχλ νη θαζπζηεξνχκελεο 

απνδνρέο ή λα ζπκκνξθσζεί ν εξγνδφηεο κε ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα απέρεη 

απφ ηα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο ν εξγνδφηεο πεξηέξρεηαη ζε 

θαηάζηαζε ππεξεκεξίαο, γη’ απηφ νη κηζζσηνί δελ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ εξγαζία 

νχηε θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, αιιά έρνπλ δηθαίσκα λα απαζρνιεζνχλ 

ζε άιιν εξγνδφηε, γηα αληηκεηψπηζε βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ (Μ. Καληδειά, νπ. παξ. 

ζει 165-6).  
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Οπσζδήπνηε φκσο πξέπεη ν κηζζσηφο, πνπ αζθεί ην δηθαίσκα ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο, 

λα βξίζθεηαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, εθφζνλ αξζεί ε ππεξεκεξία ηνπ, γηα 

λα αλαιάβεη εξγαζία (Α.Κ. 656, Τπ. Δξγαζίαο 1669/10.09.1982). 

 

Ζ επίζρεζε εξγαζίαο έρεη σο απνθιεηζηηθφ θαη κφλν ζθνπφ λα ππνρξεψζεη ηνλ 

εξγνδφηε λα θαηαβάιεη ζην κηζζσηφ ηηο δεδνπιεπκέλεο θαη θαζπζηεξνχκελεο απνδνρέο 

(Μ. Καληδέια, νπ. παξ. ζει. 165). Με άιια ιφγηα, δελ είλαη δπλαηφλ λα αζθεζεί 

επίζρεζε εξγαζίαο κε ζθνπφ ηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ εξγνδφηε γηα απμήζεηο απνδνρψλ ή 

άιιεο παξνρέο πνπ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο. 

 

Όηαλ ν κηζζσηφο απέρεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, αζθψληαο ην δηθαίσκα επίζρεζεο 

εξγαζίαο γηα βάζηκεο αμηψζεηο ηνπ, ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη ιπκέλε ηε 

ζχκβαζε εξγαζίαο θαη γίλεηαη ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εξγαδφκελνπ, εθφζνλ απνθξνχεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε λφκηκε 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο (Μ. Καληδέια, νπ. παξ. ζει. 164-5). 

 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αζθήζεσο δηθαηψκαηνο επίζρεζεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 325 ηνπ Α.Κ. θ.ιπ. είλαη νη θαησηέξσ (γηα ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ, Μ. 

Καληδέια, ζε Λεμηνπξηψηε, νπ. παξ. ζει. 163-5): 

α) Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη εξγαζηαθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

β) Να πθίζηαηαη αμίσζε ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή. 

γ) Ζ δήισζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο λα γίλεηαη ξεηψο θαη ζαθψο 

(γξαπηψο ή πξνθνξηθψο εγθαίξσο) φηη απέρεη απφ ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ κέρξη 

λα εθπιεξψζεη ν εξγνδφηεο ηελ ππνρξέσζε πνπ ηνλ βαξχλεη. Ζ δήισζε ηνπ κηζζσηνχ, 

φηη αζθεί ην δηθαίσκα ηεο επίζρεζεο είλαη βαζηθφηαηε θαη πξέπεη λα είλαη ζαθήο 

γξαπηή ή πξνθνξηθή.  

δ) Να αζθείηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαιήο πίζηεσο, ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ θαη ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζθνπνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. 

ε) Ζ αμίσζε λα είλαη ζπλαθήο πξνο ηελ νθεηιή θαη λα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ εξγνδφηε. 
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Ο κηζζσηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ζρεηηθή δηεθδηθεηηθή ή αλαγλσξηζηηθή 

αγσγή κε ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, κε αίηεκα ηελ θαηαδίθε ηνπ 

εξγνδφηε ζε θαηαβνιή ησλ θαζπζηεξνχκελσλ απνδνρψλ, κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ 

εκέξα πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο νη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο. Ζ άζθεζε ηεο αγσγήο 

νινθιεξψλεηαη φρη κφλν κε ηελ θαηάζεζή ηεο ζην αξκφδην θαζ’χιε δηθαζηήξην 

(Δηξελνδηθείν ή Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν) αιιά θαη κε ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ 

εξγνδφηε, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ή ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ αμηψζεσλ. Καηά ην 

άξζξν 250 αξ. 6 θαη 17 ΑΚ, νη αμηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ 

ή άιισλ ακνηβψλ ηνπο παξαγξάθνληαη ζε πέληε ρξφληα, αξρίδεη δε ε παξαγξαθή απηή, 

θαηά ην άξζξν 253 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, κφιηο ιήμεη ην έηνο κέζα ζην νπνίν ζπκπίπηεη ε 

έλαξμε απηήο. Καηά δε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ ΝΓ 515/1970, θάζε αμίσζε ησλ 

κηζζσηψλ γηα ακνηβή ππεξσξηαθήο απαζρνιήζεσο, θαη αλ αθφκε απηή θέξεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ ππφθεηηαη ζε πεληαεηή παξαγξαθή, αξρφκελε 

απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ απηή γελλήζεθε. 

 

Δπηδφκαηα: Γψξα -  Άδεηεο 

Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ: Σν Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ πξέπεη λα θαηαβιεζεί κέρξη ηελ 21ε 

Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, ππφθεηηαη ζε εηζθνξέο ππέξ ΗΚΑ, Φφξνπ Μηζζσηψλ 

Τπεξεζηψλ. Ννείηαη βέβαηα φηη ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θαηαβάιιεη ην δψξν θαη 

λσξίηεξα απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. Σα δψξα ενξηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζε είδνο, αιιά κφλν ζε ρξήκα. Υξφλνη πνπ 

ζπλππνινγίδνληαη ζην Γψξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 

Να επηζεκάλνπκε σζηφζν φηη δελ αθαηξείηαη αιιά ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο απνρήο απφ ηελ 

εξγαζία ησλ γπλαηθψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ (8 εβδνκάδεο πξηλ ην ηνθεηφ θαη 9 κεηά 

ηνλ ηνθεηφ). • Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εξγαδφκελνο ζπνπδαζηήο έιαβε 

άδεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε εμεηάζεηο ηε ζπνπδαζηηθή άδεηα. • Ο ρξφλνο 

άδεηαο ινπηξνζεξαπείαο, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε απφ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. • 

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο αθαηξνχληαη κφλν νη εκέξεο πνπ έιαβε επίδνκα αζζελείαο απ 

ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα, δελ αθαηξνχληαη ηα ηξηήκεξα. 
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Παξάδεηγκα: Αλ έλαο κηζζσηφο απνπζίαζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ αζζέλεηαο 60 

κέξεο θαη πήξε επίδνκα αζζέλεηαο απφ ην Αζθαιηζηηθφ ηνπ Σακείν κφλν γηα 40 εκέξεο, 

ζα αθαηξεζνχλ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κφλν νη 40 εκέξεο γηα 

ηηο νπνίεο επηδνηήζεθε θαη φρη νη 60. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ απνηεινχλ νη θαηαβαιιφκελεο 

απνδνρέο πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη ζηνπο κηζζσηνχο θαηά ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζηαθή ζρέζε έρεη ιπζεί πξηλ απφ ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο 

ηα δψξν Υξηζηνπγέλλσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαλ ηελ 

εκέξα πνπ ιχζεθε ε εξγαζηαθή ζρέζε. αλ θαηαβαιιφκελνο κηζζφο ή εκεξνκίζζην 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ. ηε έλλνηα ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ 

πεξηιακβάλνληαη ν κηζζφο ή ην εκεξνκίζζην, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή (είηε ζε 

ρξήκα είηε ζε είδνο, φπσο ηξνθή, θαηνηθία θιπ.) εθφζνλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε ζαλ αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο απφ ηνλ κηζζσηφ εξγαζίαο, ηαθηηθά θάζε 

κήλα, ή θαη’ επαλάιεςε, πεξηνδηθά, θαηά νξηζκέλα δηαζηήκαηα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Γψξν Πάζρα: Όινη νη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπο Γψξν Πάζρα. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ Γψξνπ Πάζρα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηξφπνο 

ακνηβήο ησλ κηζζσηψλ δειαδή αλ ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην ή κε κηζζφ. Ζ ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ ππνινγίδεηαη ην Γψξν αξρίδεη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ 

θάζε έηνπο. 

 

πλεπψο αλ θάπνηνο εξγαζηεί νιφθιεξν ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξακε 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη κηζφ κεληαίν κηζζφ αλ ακείβεηαη κε κηζζφ θαη 15 εκεξνκίζζηα αλ 

ακείβεηαη κε εκεξνκίζζην. 

  

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ζρέζε εξγαζίαο θάπνηνπ κηζζσηνχ κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ, δελ 

είρε δηάξθεηα νιφθιεξν ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξακε είηε 

γηαηί απνρψξεζε νηθηνζειψο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, είηε γηαηί απνιχζεθε, δηθαηνχηαη λα 

ιάβεη αλαινγία Γψξνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη σο εμήο:  
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Πξνθεηκέλνπ γηα ακεηβφκελν κε κηζζφ, πνζφ ίζν κε 1/15 ηνπ κηζνχ κεληαίνπ κηζζνχ ή 

έλα εκεξνκίζζην αλάινγα κε ην ζπκθσλεκέλν ηξφπν ακνηβήο, γηα θάζε 8 (νθηψ) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξγαζηεί ιηγφηεξν απφ νθηψ εκέξεο 

δηθαηνχηαη αλάινγν θιάζκα γηα Γψξν Πάζρα. Σν Γψξν Πάζρα θαηαβάιιεηαη ηελ 

Μεγάιε Σεηάξηε, ελλνείηαη βέβαηα φηη ν εξγνδφηεο κπνξεί λα θαηαβάιιεη ην δψξν θαη 

λσξίηεξα απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. Γηα Σν Γψξν Πάζρα παξαθξαηνχληαη 

εηζθνξέο ππέξ ηνπ ΗΚΑ θαη Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ. Σν δψξν Πάζρα ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζε είδνο, αιιά κφλν ζε ρξήκα. Βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ δψξνπ απνηεινχλ νη απνδνρέο πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη ζηνπο 

κηζζσηνχο θαηά ηελ 15ε εκέξα πξηλ απφ ην Πάζρα. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζηαθή 

ζρέζε έρεη ιπζεί πξηλ απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ην Γψξν Πάζρα ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηηο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαλ ηελ εκέξα πνπ ιχζεθε ε εξγαζηαθή ζρέζε. αλ 

θαηαβαιιφκελνο κηζζφο  ή εκεξνκίζζην είλαη ην ζχλνιν ησλ  ηαθηηθψλ απνδνρψλ. ηε 

έλλνηα ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ πεξηιακβάλνληαη   ν κηζζφο ή ην εκεξνκίζζην, θαζψο 

θαη θάζε άιιε παξνρή (είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο, φπσο ππεξεξγαζία, λφκηκε 

ππεξσξία, επίδνκα αδείαο, επίδνκα ηζνινγηζκνχ, επηδφκαηα γηα  ηξνθή, θαηνηθία, θηι) 

εθ’ φζνλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζαλ αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο απφ ηνλ 

κηζζσηφ εξγαζίαο, ηαθηηθά θάζε κήλα, ή θαη’ επαλάιεςε πεξηνδηθά ζε νξηζκέλα 

δηαζηήκαηα ηνπ ρξφλνπ. Όπσο πξναλαθέξακε ζηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ζπλππνινγίδεηαη 

θαη ην επίδνκα αδείαο. πλεπψο ν κηζζσηφο ζα ιάβεη ην Γψξν Πάζρα πξνζαπμεκέλν κε 

ηνλ ζπληειεζηή αδείαο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 0,041666 π.ρ. εξγαδφκελνο κε δψξν 

Πάζρα 900 επξψ, κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ζπληειεζηή αδείαο ζα πξέπεη λα πάξεη 938 

επξψ. 

 

Άδεηεο: Α.Ν. 539/1945, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρεη 

ππνζηεί κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3144/2003 θαη ην άξζξν 1 Ν. 3302/2004. Χο βάζε 

ρνξήγεζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ επαλαθέξεηαη ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξν 1 Ν. 3302/2004, 

ελψ έρεη ήδε θαηνρπξσζεί ην δηθαίσκα ιήςεο αλαινγηθήο άδεηαο απφ ηνλ πξψην κήλα 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 Ν. 3144/2003. Δηδηθφηεξα, µε 

ηε λέα παξάγξαθν 1α ηνπ Α.Ν. 539/1945, πξνβιέπεηαη φηη φινη νη εξγαδφκελνη νη 

νπνίνη ζπλδένληαη µε ζχµβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ εηήζηα άδεηα µε απνδνρέο απφ ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ππφρξεε επηρείξεζε. 



Σελίδα 22 από 75 
 

 

Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλαινγηθψο (πνζνζηφ) µε βάζε ην ρξνληθφ 

δηάζηεµα πνπ απαζρνιήζεθε ν εξγαδφκελνο ζηνλ εξγνδφηε απηφ. Ζ αλαινγία ηεο 

ρνξεγνχκελεο αδείαο ππνινγίδεηαη βάζεη εηήζηαο άδεηαο 20 εξγάζηκσλ εµεξψλ επί 

πελζεκέξνπ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη 24 εξγάζηκσλ εµεξψλ, επί εμαεµέξνπ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε 12 κήλεο ζπλερνχο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, δηεπθξηλίδεηαη πιήξσο 

θαη ζπκπιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο άδεηαο θαηά ηα δχν πξψηα εκεξνινγηαθά 

έηε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ κηζζσηνχ. 

 

Καηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηµεµαηηθά ηελ 

άδεηά ηνπ, ε νπνία αλαινγεί ζην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζην δεχηεξν απηφ έηνο, ζηνλ 

νηθείν εξγνδφηε. Ζ αλαινγία ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη εθ λένπ, φπσο θαη θαηά ην πξψην 

εκεξνινγηαθφ έηνο, µε βάζε ηηο 20 εµέξεο επί πελζεκέξνπ θαη ηηο 24 εµέξεο επί 

εμαεµέξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, ε άδεηα επαπμάλεηαη θαηά 

µία εξγάζηκε εµέξα. Χο εθ ηνχηνπ, ε άδεηα θαηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε αλαινγηθψο ή νιφθιεξε ζην ηέινο, 

έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ, θζάλεη ζην χςνο ησλ 21 επί πελζεκέξνπ θαη 

25 επί εμαεµέξνπ, εξγάζηκσλ εµεξψλ. 

 

Καηά ην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο, θαζψο θαη ηα επφκελα, ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα 

ιάβεη νιφθιεξε ηελ εηήζηα άδεηά ηνπ θαη ζε θάζε ρξνληθφ ζεµείν ηνπ έηνπο απηνχ. Ζ 

άδεηα απηή, ζα θζάζεη ηηο 22 εµέξεο επί πελζεκέξνπ θαη ηηο 26 επί εμαεµέξνπ, εάλ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί 2 έηε απαζρφιεζεο εληφο ηνπ ηξίηνπ απηνχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

ηελ άδεηα ππνινγίδνληαη κφλν νη εξγάζηκεο εκέξεο. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

Κπξηαθέο, νη αξγίεο θαη νη εκέξεο αζζελείαο (θαηά ηηο νπνίεο ν κηζζσηφο παξέκεηλε ζην 

ζπίηη ηνπ ή λνζειεχηεθε ζε λνζνθνκείν), πνπ εκπίπηνπλ ζην δηάζηεκα ηεο άδεηαο. 

 

Γηα ηνπο κηζζσηνχο πελζήκεξεο εξγαζίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αξηζκφ εκεξψλ 

αδείαο, ε εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαηά ηελ νπνία δελ παξέρνπλ εξγαζία ιφγσ 

πελζεκέξνπ. 
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Ζ άδεηα ρνξεγείηαη νιφθιεξε. Δπηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε, ε θαηάηκεζε ηνπ ρξφλνπ 

αδείαο εληφο ηνπ απηνχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζε δχν πεξηφδνπο, εμαηηίαο ηδηαίηεξα 

ζνβαξήο ή επείγνπζαο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε 

ηεο νηθείαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξψηε πεξίνδνο ηεο αδείαο 

δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιηγφηεξεο ησλ έμη (6) εξγαζίκσλ εκεξψλ επί εμαεκέξνπ 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ επί πελζεκέξνπ ή 

πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθσλ ησλ δψδεθα (12) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Ζ θαηάηκεζε ηνπ 

ρξφλνπ αδείαο επηηξέπεηαη θαη ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δχν πεξηφδσλ, απφ ηηο νπνίεο ε κηα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εξγάζηκεο εκέξεο επί εμαεκέξνπ 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, επί πελζεκέξνπ, ή πξνθεηκέλνπ 

πεξί αλειίθσλ δψδεθα (12) εξγάζηκεο εκέξεο, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ 

πξνο ηνλ εξγνδφηε. Ζ αίηεζε απηή γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΠΔ, δηαηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε επί πέληε (5) έηε θαη πξέπεη 

λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο. 

 

Απνδνρέο εξγαδφκελνπ θαηά ηελ άδεηα: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ν κηζζσηφο 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηηο "ζπλήζεηο απνδνρέο" πνπ ζα ειάκβαλε αλ 

πξαγκαηηθά απαζρνινχληαλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ηεο άδεηάο 

ηνπ. ηελ έλλνηα ησλ ζπλήζσλ απνδνρψλ πεξηιακβάλεηαη, φηη θαηαβάιιεηαη ζην 

κηζζσηφ ηαθηηθά θαη κφληκα σο αληάιιαγκα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηφζν ν πάγηνο κηζζφο ή 

ην εκεξνκίζζην, φζν θαη θάζε είδνπο πξφζζεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο, είηε ζε 

ρξήκα είηε ζε είδνο (φπσο ι.ρ. ηξνθή, θαηνηθία, πνζνζηά, επηδφκαηα θιπ). Δθηφο απφ 

ηηο απνδνρέο ηεο άδεηαο ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη θαη επίδνκα αδείαο. Σν επίδνκα αδείαο 

δελ κπνξεί λα ππεξβεί γηα φζνπο ακείβνληαη κε κηζζφ ην κηζφ κηζζφ θαη γηα φζνπο 

ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην ηα 13 εκεξνκίζζηα. 

 

Απνδεκίσζε – Πξνεηδνπνίεζε απφιπζε εξγαδνκέλσλ 

Ζ απνρψξεζε ηνπ κηζζσηνχ απφ ηελ ανξίζηνπ ρξφλνπ εξγαζία ηνπ ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε ηνπ εξγνδφηε είλαη παξάλνκε θαη επηβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ εξγαδφκελν απνδεκίσζε ηηο απνδνρέο ηνπ, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απνδνρέο ηξηψλ κελψλ. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ N. 2112/1920, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηδνπνίεζε 

ππφ ηνπ ππαιιήινπ ζε πεξίπησζε, πνπ θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εξγαζίαο απφ απηφλ, 

αλαθέξεη φηη: «Ο ππάιιεινο, πξνηηζέκελνο λα ιχζεη ηελ ππαιιειηθή ζχκβαζε πξνο 

εξγνδφηε, νθείιεη σζαχησο λα θαηαγγείιεη ηαχηε πξν ρξφλνπ ίζνπ πξνο ην ήκηζπ ηνπ 

ελ άξζξν 1 δηα ηνλ εξγνδφηε νξηζκέλνπ. Ο ρξφλνο φκσο νχηνο ελ νπδεκία πεξηπηψζεη 

ζέιεη λα ππεξβεί ηνπο 3 κήλαο, νχηε ε απνδεκίσζε, ελ πεξηπηψζεη παξαβάζεσο ηεο 

ππνρξεψζεσο, πξνο θαηαγγειία, ην αληηζηνηρνχλ εηο ηξεηο κήλαο θαηά ην άξζξνλ 3 

πνζφλ». (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

έγγξαθν κε αξηζκφ 3720 ηεο 24/05/2008- Γελ. Γ/λζε Δξγαζίαο-Γ/λζε Όξσλ Δξγαζίαο-

Σκ. Αηνκηθήο χκβαζεο). 

 

χκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ.12 ηνπ αξζ.1 ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/12-

11-2012, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2112/1920 (Α΄ 67) 

«1. Ζ θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο πέξαλ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, δελ δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ εξγνδφηε, θαη ε 

νπνία ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε εκέξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί πξνο ηνλ εξγαδφκελν κε 

ηνπο εμήο φξνπο: 

α) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δψδεθα (12) «ζπκπιεξσκέλνπο» κήλεο 

έσο δχν (2) έηε, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ απφιπζε. 

β) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δχν (2) έηε ζπκπιεξσκέλα έσο πέληε (5) 

έηε, απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε δχν (2) κελψλ πξηλ ηελ απφιπζε. 

γ) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ πέληε (5) έηε ζπκπιεξσκέλα έσο δέθα 

(10) έηε απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ απφιπζε. 

δ) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δέθα (10) έηε ζπκπιεξσκέλα θαη άλσ 

απαηηείηαη πξνεηδνπνίεζε ηεζζάξσλ (4) κελψλ πξηλ ηελ απφιπζε. 

Ο εξγνδφηεο πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγαδφκελν θαηά ηα αλσηέξσ, θαηαβάιιεη 

ζηνλ απνιπφκελν ην ήκηζπ ηεο θαηά ην επφκελν εδάθην ηνπ παξφληνο απνδεκίσζεο.» 

χκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ.12 ηνπ αξζ.1 ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/12-

11-2012, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ3 ηνπ Ν. 

2112/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2112/year/1920/article/4
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http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
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Δξγνδφηεο πνπ παξακειεί ηελ ππνρξέσζε πξνεηδνπνίεζεο γηα θαηαγγειία ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηδησηηθνχ ππαιιήινπ, νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιεη ηελ 

απνδεκίσζε απφιπζεο σο θαησηέξσ, εθηφο αλ νθείιεηαη κεγαιχηεξε απνδεκίσζε 

βάζεη ζχκβαζεο ή εζίκνπ σο εμήο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

Υξφλνο ππεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε Πνζφ απνδεκίσζεο 

1 έηνο ζπκπιήξσζεο έσο 4 έηε 2 κελψλ 

4 έηε ζπκπιήξσζεο έσο 6 έηε 3 κελψλ 

6 έηε ζπκπιήξσζεο έσο 8 έηε 4 κελψλ 

8 έηε ζπκπιήξσζεο έσο 10 έηε 5 κελψλ 

10 έηε ζπκπιήξσζεο 6 κελψλ 

11 έηε ζπκπιήξσζεο 7 κελψλ 

12 έηε ζπκπιήξσζεο 8 κελψλ 

13 έηε ζπκπιήξσζεο 9 κελψλ 

14 έηε ζπκπιήξσζεο 10 κελψλ 

15 έηε ζπκπιήξσζεο 11 κελψλ 

16 έηε ζπκπιήξσζεο θαη άλσ 12 κελψλ 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο σο άλσ απνδεκίσζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κήλα ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3198/1955 (Α΄ 98) εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 

 

Γηα ηδησηηθνχο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ ήδε 

απαζρνινχληαη θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηνλ ίδην εξγνδφηε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 

δεθαεπηά (17) εηψλ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε απφιπζεο επηπιένλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε απνδεκίσζεο, νπνηεδήπνηε θη αλ απνιπζνχλ θαηά ηελ 

εμήο αλαινγία: 

 

Γηα 17 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 1 κελφο απνδεκίσζε 

Γηα 18 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 2 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 19 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 3 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 20 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 4 κελψλ απνδεκίσζε 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3198/year/1955/article/5/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/57
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Γηα 21 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 5 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 22 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 6 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 23 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 7 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 24 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 8 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 25 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 9 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 26 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 10 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 27 έηε πξνυπεξεζίαο ζπκπιεξσκέλα 11 κελψλ απνδεκίσζε 

Γηα 28  έηε  πξνυπεξεζίαο  θαη  άλσ 12 κελψλ απνδεκίσζε 

 

Γηα ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

i) ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ν ππάιιεινο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν απφιπζήο ηνπ, θαη 

ii) νη ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

δελ ππεξβαίλνπλ ην πφζν ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νπνηαδήπνηε δηάηαμε επλντθφηεξε ησλ 

πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, πξνζαξκφδεηαη ζηα 

πξνβιεπφκελα απφ απηέο φξηα. 

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2112/1920 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, πξνθχπηεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζπκβάζεσο 

εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, νθείιεη ζηνλ εξγαδφκελν σο 

απνδεκίσζε ηηο απνδνρέο ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνηήζεσο φπνπ απηέο δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβνχλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απνδνρέο ηξηψλ κελψλ. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο απηήο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη απνδνρέο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εξγαζηαθνχ κελφο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο (άξζξν 5, παξαγξ. 

1, ηνπ N. 3198/1955). 

 

Αλ ν εξγνδφηεο δελ θαηαβάιιεη ηελ απνδεκίσζε απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ιπζεί ε 

ζρέζε εξγαζίαο. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2112/year/1920/article/4
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http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2112/year/1920/article/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3198/year/1955/article/5/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3198/year/1955/article/5/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/57


Σελίδα 27 από 75 
 

Ζ δήισζε ηνπ κηζζσηνχ πξνο ηνλ εξγνδφηε γηα ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο δελ 

ππφθεηηαη ζε έγγξαθν ηχπν κπνξεί λα γίλεη ζησπεξά ή πξνθνξηθά. Ζ αμίσζε δε ηνπ 

εξγνδφηε γηα ιήςε απνδεκίσζεο απφ ηνλ κηζζσηφ ν νπνίνο θαηαγγέιιεη ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο δελ ππφθεηηαη ζηελ εμάκελε απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3198/1955 (ΑΠ 192/1969) θαη κπνξεί λα πξνηαζεί πξνο 

ζπκςεθηζκφ κε αμίσζε ηνπ κηζζσηνχ, αθφκα θαη θαη’ έλζηαζε. (ΑΠ 1234/1988). 

 

 

1.3 Παξάδεηγκα Μηζζνδνζίαο 

Δθθψλεζε 

ε δηθεγνξηθφ γξαθείν ζέινπλ λα απαζρνιήζνπλ: έλαλ θιεηήξα, έλαλ εθηηκεηή θαη 

έλαλ ληεληέθηηβ. Ο 1
νο

 παίξλεη 800€ κηθηά, ν 2
νο

 παίξλεη 900€ κηθηά θαη ν 3
νο

 1.000€. 

i) Πνηεο είλαη νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πνηεο ηνπ εξγνδφηε; 

ii) Πνην είλαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ; 

iii) Καη πνην είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο ηνπο; 

 

Λχζε 

Αξρηθά ν Κσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη ν 7411 θαη ην Παθέην Κάιπςεο 

είλαη ην 101 θαη γηα ηνπο ηξεηο εξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οπφηε πην εηδηθά ζα έρνπκε: 

 

*Παθέην Κάιπςεο 101: Δηζθνξά Αζθαιηζκέλνπ 16% 

                                        Δηζθνξά Δξγνδφηε 25,06% 

                                        χλνιν Δηζθνξψλ 41,06% 

 

1
νο

 εξγαδφκελνο: 

i) Δηζθνξά Αζθαιηζκέλνπ 16% x800 = 128€ 

            Δηζθνξά Δξγνδφηε 25,06% x800 = 200,48€ 

            πλνιηθέο Δηζθνξέο 328,48 x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 4.598,72€ 

ii) Καζαξφ εηζφδεκα 800 – 128 = 672 x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 9.408€ 

iii) πλνιηθφ Κφζηνο Δξγαζίαο 1
νπ

 εξγαδνκέλνπ 4.598,72 + 9.408 = 14.006,72€ 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3198/year/1955/article/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/57
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2
νο

 εξγαδφκελνο: 

i) Δηζθνξά Αζθαιηζκέλνπ 16% x900 = 144€ 

            Δηζθνξά Δξγνδφηε 25,06% x900 = 225,54€ 

            πλνιηθέο Δηζθνξέο 369,54 x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 5.173,56€ 

ii) Καζαξφ εηζφδεκα 900 – 144 = 756 x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 10.584€ 

iii) πλνιηθφ Κφζηνο Δξγαζίαο 2
νπ

 εξγαδνκέλνπ 5.173,56 + 10.584 = 15.757,56€ 

 

3
νο

 εξγαδφκελνο: 

i) Δηζθνξά Αζθαιηζκέλνπ 16% x1.000 = 160€ 

            Δηζθνξά Δξγνδφηε 25,06% x1.000 = 250,60€ 

            πλνιηθέο Δηζθνξέο 410,60 x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 5.748,40€ 

ii) Καζαξφ εηζφδεκα1.000 – 160 = 840x14 (κηζζνί ηδησηηθνχ ηνκέα) = 11.760€ 

iii) πλνιηθφ Κφζηνο Δξγαζίαο 3
νπ

 εξγαδνκέλνπ 5.748,40 + 11.760 = 17.508,40€ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

2.1 Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ έλαληη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

Πφηε αξρίδεη ε αζθάιηζε ζην ΗΚΑ 

Ζ αζθάιηζε ζην Η.Κ.Α. δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηνπ 

εξγνδφηε. Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα εξγαζίαο, αθφκα θαη αλ 

ν εξγνδφηεο δελ έρεη αλαγγείιεη ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. 

 

Πνηνί αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ΗΚΑ 

ην Η.Κ.Α. αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ: 

 Δμαξηεκέλε εξγαζία κε ακνηβή κέζα ζηα φξηα ηεο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε (ηδησηηθφο, δεκφζηνο ηνκέαο, Ν.Π.Γ.Γ., Γεκφζην) θαη ην 

είδνο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο (ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) εθ' φζνλ γηα ηελ 

εξγαζίαο ηνπο απηή δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε άιινπ θνξέα θχξηαο 

αζθάιηζεο. 

 Δμαξηεκέλε εξγαζία ζην εμσηεξηθφ γηα ινγαξηαζκφ εξγνδφηε πνπ εδξεχεη ζηελ 

Διιάδα. Δάλ φκσο πξφθεηηαη γηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Ο.Κ.) ή γηα 

ρψξα κε ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη δηκεξή ζχκβαζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηφηε 

ε αζθάιηζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δ.Ο.Κ. 

θαη ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη αιινδαπνί πνπ απαζρνινχληαη ζηελ Διιάδα ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ 

ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. Δθ' φζνλ δελ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο 

Δ.Ο.Κ. ή απφ ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλδεζεί κε δηκεξή ζχκβαζε 

πνπ λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα. 

 

Δηδηθέο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ 

Με εηδηθέο δηαηάμεηο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νη δηαηάμεηο απηέο πξνβιέπνπλ, έρνπλ 

αζθαιηζζεί ζην Η.Κ.Α. νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε ή ε θχζε 

εξγαζίαο έρεη δηάθνξεο ηδηαηηεξφηεηεο.  
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Έηζη αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α.:  

Α) Οη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε έξγνπ: 

Τπάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. (γηα ηνπο θιάδνπο αζζέλεηαο θαη ζχληαμεο κφλν), 

φζνη παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ζχκβαζε έξγνπ. Πξνυπφζεζε απνηειεί λα είλαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο φκνηεο κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

Β) Οη εξγαδφκελνη ζε νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο:  

 

Πσο αζθαιίδνληαη νη νηθνδφκνη 

Ζ ηδηνκνξθία ηνπ επαγγέικαηνο ησλ νηθνδφκσλ ιφγσ ηεο ζπρλήο αιιαγήο εξγνδφηε 

θαη ηφπνπ εξγαζίαο, επέβαιε ηελ εηδηθή αληηκεηψπηζε αζθάιηζήο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη νη εηδηθέο απηέο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 

απαζρνινχληαη ζηηο νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο. 

 

Δλδεηθηηθά: 

αλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: Ζ αλέγεξζε, ζπκπιήξσζε, κεηαξξχζκηζε, επηζθεπή ή 

θαηεδάθηζε θάζε θχζεο θηηζκάησλ γηα θαηνηθίεο, απνζήθεο, αίζνπζεο ζπγθέληξσζεο 

θιπ. Καηαζθεπή πεξηηνηρηζκάησλ, εθβξαρηζκνί, επηρσκαηψζεηο νηθνπέδσλ, αλφξπμε 

θξέαηνο ή βφζξνπ, αλέγεξζε παξαπήγκαηνο θιπ. 

 

αλ ηερληθά έξγα: Ζ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε νδψλ, γεθπξψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ, ιηκέλσλ αεξνδξνκίσλ, πδξαπιηθψλ, ειεθηξηθψλ ή κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ κεραλψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ 

βηνκεραληθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γελ είλαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: Οη Ξπινπξγηθέο, ηδεξνπξγηθέο, Τδξαπιηθέο, 

Γηαθνζκεηηθέο, Ζιεθηξνινγηθέο, Μαξκαξηθέο, Μεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 

 

Ο ηξφπνο αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα παξαπάλσ επαγγέικαηα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35-51 ηνπ Σ 

Κεθαιαίνπ Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ηνπ Η.Κ.Α. Σν ζχζηεκα πνπ ηζρχεη, είλαη 

ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλν απ' απηφ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

κηζζσηνχο. 
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Πνηνο ζεσξείηαη εξγνδφηεο γηα ηνπο νηθνδφκνπο:  

Δξγνδφηεο ζεσξείηαη ν θχξηνο ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ έξγνπ, ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, 

αθφκα θαη αλ ππάξρεη εξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο, κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κε ζρέζε 

εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο θαζίζηαηαη ζπλππεχζπλνο 

κε ηνλ θχξην, απέλαληη ηνπ Η.Κ.Α. γηα νξηζκέλεο κφλνλ ππνρξεψζεηο (ζχληαμε θαη 

θαηάζεζε θαηαζηάζεσλ απαζρφιεζεο θιπ). 

 

Γ) Οηθηαθνί βνεζνί: 

Πνηνί ζεσξνχληαη νηθηαθνί βνεζνί: 

Έκκηζζνη νηθφζηηνη νηθηαθνί βνεζνί είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο ζην ζπίηη ηνπ εξγνδφηε θαη εμππεξεηνχλ αλάγθεο απηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  

Αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Η.Κ.Α. αλεμάξηεηα εάλ ακείβνληαη κε κηζζφ ζε ρξήκα ή 

ζε είδνο ή κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν αζθαιίδνληαη θαη ηα άιια πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπίηη 

ηνπ εξγνδφηε ζε εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο (παηδαγσγνί, κάγεηξνη, νδεγνί απηνθηλήησλ, 

θεπνπξνί θ.ιπ.). 

 

Πφηε αξρίδεη ε αζθάιηζή ηνπο 

Ζ αζθάιηζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη κελ ππνρξεσηηθή, αιιά αξρίδεη κφλν απφ ηελ 

εκέξα πνπ ην Η.Κ.Α. πιεξνθνξείηαη ηελ απαζρφιεζε ηνπο είηε κεηά απφ δήισζε ηνπ 

εξγνδφηε, είηε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπνκέλσο, γηα ηα πξφζσπα απηά δελ αλαγλσξίδεηαη ζε 

θακία πεξίπησζε ρξφλνο αζθάιηζεο αλαδξνκηθά, δειαδή γηα δηάζηεκα πξηλ ην ρξφλν 

αλαγγειίαο.  

 

Πφηε ιήγεη 

Ζ αζθάιηζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη κελ ππνρξεσηηθή, αιιά αξρίδεη κφλν απφ ηελ 

εκέξα πνπ ην Η.Κ.Α. πιεξνθνξείηαη ηελ απαζρφιεζε ηνπο είηε κεηά απφ δήισζε ηνπ 

εξγνδφηε, είηε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπνκέλσο, γηα ηα πξφζσπα απηά δελ αλαγλσξίδεηαη ζε 

θακία πεξίπησζε ρξφλνο αζθάιηζεο αλαδξνκηθά, δειαδή γηα δηάζηεκα πξηλ ην ρξφλν 

αλαγγειίαο. 
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Αληίζηνηρα, ε αζθάιηζε ιήγεη κφλν αθφηνπ αλαγγείιεη ν εξγνδφηεο ζην Η.Κ.Α. ηε 

δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο ή απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ιάβεη γλψζε απηήο ην ΗΚΑ. ε 

πεξίπησζε κε αλαγγειίαο ηεο δηαθνπήο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη 

εηζθνξέο θαη γηα ηνλ κεηέπεηηα ρξφλν θαζ’ φζνλ ζεσξείηαη φηη ζπλερίδεηαη ε 

αζθαιηζηηθή ζρέζε. 

 

ε πνηνπο θιάδνπο αζθαιίδνληαη 

Οη νηθηαθνί βνεζνί αζθαιίδνληαη γηα ηνπο θιάδνπο αζζέλεηαο θαη ζχληαμεο. Δπίζεο 

θαηαβάιινληαη εηζθνξέο Σ.Δ.Α.Μ. θαη Δξγαηηθήο Καηνηθίαο. Δμαηξνχληαη απφ ηνπο 

θιάδνπο αλεξγίαο, ζηξάηεπζεο θαη ΓΛΟΔΜ, αληίζεηα κε ην ινηπφ πξνζσπηθφ, πνπ 

αζθαιίδεηαη θαη γηα ηνπο θιάδνπο απηνχο. 

 

Σξφπνο αζθάιηζεο 

Οη εηζθνξέο ησλ νηθφζηησλ νηθηαθψλ βνεζψλ ππνινγίδνληαη ζε απνδνρέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 25πιάζην ηνπ ηζρχνληνο θάζε θνξά εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε κεησκέλν θαηά 50%, αλεμάξηεηα απ' ηηο θαηαβαιιφκελεο ζ’ απηά απνδνρέο. 

Δπηηξέπεηαη φκσο κε γξαπηή θνηλή δήισζε ηνπ εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ λα 

δεισζεί φηη ε αζθάιηζε  ζα γίλεη ζην πιήξεο εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

Θεσξείηαη δε φηη πξαγκαηνπνηνχλ 25 εκέξεο εξγαζίαο ην κήλα, αλεμάξηεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ. 

 

Αληίζεηα, γηα ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ θαηνηθία ηνπ εξγνδφηε, 

ζαλ εκέξεο αζθάιηζεο ππνινγίδνληαη νη πξαγκαηηθέο εκέξεο εξγαζίαο ηνπο, ελψ ν 

ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ γίλεηαη επί ησλ απνδνρψλ πνπ πξάγκαηη ιακβάλνπλ. 

 

Γ) Μαζεηεπφκελνη: 

Ση ηζρχεη γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο: 

Οη καζεηεπφκελνη, δειαδή λεαξά θπξίσο πξφζσπα, πνπ απαζρνινχληαη πξνθεηκέλνπ λ’ 

απνθηήζνπλ ηερληθή ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε, αζθαιίδνληαη ζην 

Η.Κ.Α. αθφκα θη αλ παίξλνπλ κηθξή ακνηβή ή δελ παίξλνπλ θαζφινπ ακνηβή. 

Απ’ απηνχο φζνη είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ εμαηξνχληαη απφ ηελ αζθάιηζε ησλ 

θιάδσλ Αλεξγίαο θαη Δξγαηηθήο Δζηίαο. Δμαηξνχληαη επίζεο απφ ηνλ θιάδν 

ηξάηεπζεο νη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο (ζπνπδαζηέο 

Σερληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ) πξνβιέπνληαη κεησκέλεο εηζθνξέο. 
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Δ) Οη ξαπηεξγάηεο θαη νη απαζρνινχκελνη ζην θαζφλ: 

 

ηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ηα πξφζσπα πνπ 

απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ακείβνληαη κε ην θνκκάηη (θαζφλ) θαη 

εξγάδνληαη ζην ζπίηη ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα εθηφο ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ εξγνδφηε, αθφκε θη αλ ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο εξγαιεία. 

 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη ξαπηεξγάηεο, θαζψο θαη άιιεο εηδηθφηεηεο ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο - ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ, νη κεηαθξαζηέο, δαθηπινγξάθνη, εξεπλεηέο 

αγνξάο, απαζρνινχκελνη κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο, εθφζνλ ακείβνληαη γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο κε ην θνκκάηη. 

 

ε πνηνπο θιάδνπο αζθαιίδνληαη 

Ζ θαηεγνξία απηή αζθαιίδεηαη γηα φινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο, Αζζέλεηα, 

χληαμε, Ο.Α.Δ.Γ., Δξγαηηθή Δζηία, Δξγαηηθή Καηνηθία, θαζψο θαη ζηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε ηνπ ΣΔΑΜ εθ’ φζνλ βέβαηα δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε  άιινπ 

επηθνπξηθνχ ηακείνπ. 

 

Πνηνο ζεσξείηαη εξγνδφηεο 

Δξγνδφηεο είλαη ε επηρείξεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο παξέρνπλ, νη εξγαδφκελνη 

θαζφλ, εξγαζία ή ππεξεζίεο. 

 

Οη εκέξεο αζθάιηζεο 

Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο είλαη ην πειίθν ηεο παξαπάλσ ππνινγηδφκελεο 

εξγαηηθήο ακνηβήο δηα ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 9εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο 

φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά. Όκσο νη εκέξεο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 300 ην ρξφλν. 
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Σ) Οη αζθαιηζκέλνη κέζσ αζθαιηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ή ζσκαηείσλ: 

Οη εξγαδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α. κέζσ αζθαιηζηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη ηδξχνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Οη αζθαιηζηηθνί 

πλεηαηξηζκνί έρνπλ απέλαληη ζην Η.Κ.Α. φιεο ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.ιπ. 

 

Σέηνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ είλαη κεηαμχ άιισλ νη εμήο: 

απνθιεηζηηθέο αδειθέο λνζνθφκεο 

πιαζηέ, εηζπξάθηνξεο, ινγηζηέο 

δάζθαινη θαη δάζθαινη μέλσλ γισζζψλ κε ηδηαίηεξα καζήκαηα 

θαζαξίζηξηεο γξαθείσλ - θαηαζηεκάησλ, νηθηψλ 

λπθηνθχιαθεο γξαθείσλ - θαηαζηεκάησλ 

αρζνθφξνη θιπ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θνξηνεθθνξησηψλ 

 

Ε) Δξγαδφκελνη ζπληαμηνχρνη: 

Οη ζπληαμηνχρνη ηφζν ηνπ Η.Κ.Α. ή ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, φζν θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ., εθφζνλ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. Καηαξρήλ αζθαιίδνληαη γηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο αζθάιηζεο ηνπ Η.Κ.Α., εθηφο αλ γηα θάπνηνπο θιάδνπο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ αζθάιηζε άιινπ Σακείνπ. Δηδηθά γηα ηνλ θιάδν αζζελείαο έρνπλ δπλαηφηεηα λα 

εμαηξεζνχλ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ άιιν αζθαιηζηηθφ Σακείν, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο 

ζην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα Η.Κ.Α. αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο, φπνπ 

απαζρνινχληαη. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ εηζθνξψλ, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνχρνπο ηνπ Η.Κ.Α. νη 

νπνίνη απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο αζθαιηδφκελεο ζην Η.Κ.Α., νη εηζθνξέο 

ππνινγίδνληαη πνζνζηηαία ζηηο πξαγκαηηθέο απνδνρέο πνπ παίξλεη ν εξγαδφκελνο 

ζπληαμηνχρνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε ην γλσζηφ πεξηνξηζκφ ηεο αλψηαηεο 

αζθαιηζηηθήο θιάζεο. Τπφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ είλαη ν θάζε έλαο 

(εξγνδφηεο - ζπληαμηνχρνο) δειαδή, θαηαβάιιεη ηελ εηζθνξά πνπ ηνλ βαξχλεη,   

εξγνδνηηθή ή εξγαηηθή αληίζηνηρα. 

Αληίζεηα, αλ πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνχρνπο άιινπ αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ή ηνπ 

Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ., ηφηε ν θαζέλαο απφ ηνπο ππφρξενπο (εξγνδφηε - αζθαιηζκέλνο) 

θαηαβάιινπλ αληίζηνηρα ηελ εξγνδνηηθή θαη εξγαηηθή εηζθνξά. 



Σελίδα 35 από 75 
 

πληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη φζνλ απαζρνινχληαη, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο, ζε ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη παίξλνπλ ζπγρξφλσο ζχληαμε θαη 

απνδνρέο, δελ αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α. - Σ.Δ.Α.Μ. γηα ηνλ θιάδν ζχληαμεο. Μπνξνχλ 

φκσο λα δεηήζνπλ ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ηνπο θαη λα αζθαιηζηνχλ 

ζην Η.Κ.Α. 

 

Ζ) Οη εξγαδφκελνη κε παξάιιειε απαζρφιεζε: 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξάιιειεο απαζρφιεζεο, φηαλ ε κία απφ ηηο απαζρνιήζεηο 

αζθαιίδεηαη ζην Η.Κ.Α., ππάξρεη ππνρξέσζε θαη γηα παξάιιειε αζθάιηζε ζην Η.Κ.Α., 

αλεμάξηεηα αλ γηα ηελ άιιε απαζρφιεζε ν εξγαδφκελνο αζθαιίδεηαη ζε άιιν Σακείν 

Κχξηαο Αζθάιηζεο κηζζσηψλ ή απηνηειψο απαζρνινπκέλσλ. 

 

Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε παξάιιειεο αζθάιηζεο ζην Η.Κ.Α. ππάξρεη κφλν γηα 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

 

Δμαηξνχληαη επίζεο φζνη αζθαιίδνληαη γηα πξψηε θνξά ηελ 1-1-1993. 

Σα πξφζσπα απηά ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε έλα κφλν θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο θαη 

έλα επηθνπξηθήο, ηνλ νπνίν επηιέγνπλ νη ίδηνη κε δήισζε ηνπο κέζα ζε έμη κήλεο κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο παξάιιειεο απαζρφιεζεο. Γηαθνξεηηθά ππνρξεσκέλνο γηα ηελ 

αζθάιηζή ηνπ είλαη ν Αζθαιηζηηθφο θνξέαο πνπ ηνλ αζθάιηζε πξψηνο. 

Πάλησο, κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ ζηνλ δεχηεξν θνξέα πξναηξεηηθά (άξζξν 39 

λ.2084/92). 

 

Θ) Απηνηειψο απαζρνινχκελνη: 

 

Άιιεο θαηεγνξίεο 

 

Αζθάιηζε ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζην Η.Κ.Α. 

Αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην Η.Κ.Α. φζνη απφ ηνπο απηνηειψο απαζρνινχκελνπο θαη 

ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο δελ είλαη ππνρξεσηηθά αζθαιηζκέλνη ζε άιιν θνξέα 

θχξηαο αζθάιηζεο. 
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Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη ζπζηαζεί ζην Η.Κ.Α. αλεμάξηεηνο θαη απηνηειήο θιάδνο, ζηνλ 

νπνίν αζθαιίδνληαη ηα πξφζσπα απηά, γηα ζχληαμε θαη αζζέλεηα ζε είδνο. 

 

Οη νηθνλνκηθά αζζελείο 

Ηδηαίηεξε θαηεγνξία απηνηειψο απαζρνινχκελσλ, απνηεινχλ εθείλνη πνπ ζηεξνχληαη 

επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη είλαη νηθνλνκηθά αζζελείο. Σα πξφζσπα απηά αζθαιίδνληαη 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Η.Κ.Α. Με ηέηνηεο απνθάζεηο έρνπλ αζθαιηζηεί κέρξη 

ζήκεξα γηα ηνπο θιάδνπο αζζελείαο θαη ζχληαμεο νη εμήο: 

 Δθεκεξηδνπψιεο, εθηφο απφ ηνπο εθεκεξηδνπψιεο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, 

θαζψο θαη Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη αζθαιίδνληαη αληίζηνηρα Σακεία χληαμεο 

Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ. 

 Πσιεηέο Λατθνχ Λαρείνπ, νη νπνίνη αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α., εθφζνλ είλαη 

κέιε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην λφκν 

602/1914. 

 

Γελ αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α. απηνί πνπ πξάγκαηη παξέρνπλ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, 

δειαδή νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εθηφο απφ νξηζκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο πνπ ήδε 

αλαθέξζεθαλ. 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Τπνρξέσζε απνγξαθήο ηνπ εξγνδφηε ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

Κάζε εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί πξφζσπα ππαγφκελα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

θαη ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ ή ησλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ην ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ, ππνρξενχηαη λα απνγξάθεηαη ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζην 

Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ή Γ.Κ.Α. ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ 

νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, κε ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ (άξζξα 6 Ν. 2972/2001 Φ.Δ.Κ. 291 Α΄, 9 Ν. 3232/04, Φ.Δ.Κ. 48 Α΄ θαη 5 

ηεο ΑΤΔΚΑ Φ21/544/2002, Φ.Δ.Κ. 414 Β΄, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ΑΤΔΚΑ 

Φ.21/30819/1997/2.3.04, Φ.Δ.Κ. 496 Β΄).  
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Αλ ν εξγνδφηεο δηαηεξεί πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο κε απαζρφιεζε ζηελ 

αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ππνρξενχηαη απφ 1/1/2002 

λα ηηο απνγξάθεη ζην Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή 

πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. Καζηεξψλεηαη, δειαδή, ε εληαία 

απνγξαθή έδξαο θαη παξαξηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε απφδνζε ελφο κνλαδηθνχ 

Αξηζκνχ Μεηξψνπ Δξγνδφηε (Α.Μ.Δ.).Ζ δηαδηθαζία απνγξαθήο ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

εηδηθφ έληππν κε ηίηιν "Αίηεζε - Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδφηε", ην νπνίν ρνξεγείηαη 

απφ νπνηνδήπνηε Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ή Γ.Κ.Α. ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ελψ είλαη 

δηαζέζηκν θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο (www.ika.gr). 

 

Ζ "Αίηεζε - Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδφηε", ε νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε 

(γεληθά ζηνηρεία, ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο, έδξαο, παξαξηεκάησλ θαη ππεπζχλσλ) θαη 

ζηνηρεία απαζρνινπκέλσλ, ππνβάιιεηαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, απφ ηνλ θαηά ην λφκν 

ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ζην Σκήκα 

Δζφδσλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ή Παξαξηήκαηνο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηελ αζθαιηζηηθή 

πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ζπλνδεπφκελε θαηά 

πεξίπησζε απφ ηα παξαθάησ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ 

εξγνδφηε θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ απαζρνιεί. 

 

β) Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απνγξαθήο πνπ αθνξνχλ ηνπο απαζρνινχκελνπο ηνπ 

εξγνδφηε είλαη: 

 Φσηναληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαηά ην Π.Γ. 156/94, ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαη ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ην .ΔΠ.Δ. πίλαθα πξνζσπηθνχ 

(άξζξν 16 ηνπ Ν. 2874/00). 

 Φσηναληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κεησκέλεο ή εθ πεξηηξνπήο 

απαζρφιεζεο, γηα φζνπο εξγαδφκελνπο απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο κεησκέλεο 

ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο (Ν. 2639/98). 

 Φσηναληίγξαθα ησλ θαξηψλ πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σ’ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ απαζρνινπκέλσλ, 

εάλ δελ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ απνγξαθή, πξνζθνκίδνληαη αξγφηεξα, ελψ ε 

απνγξαθή γίλεηαη θαλνληθά. Σα θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξνχλ 

λα επηθπξψλνληαη ζην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ κε ηελ επίδεημε ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

http://www.ika.gr/
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γ) Τπνρξέσζε ππνβνιήο θαη ηήξεζεο Δληχπσλ Δ3 θαη Δ4 ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΖ. 

 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 5072/6 (ΦΔΚ 449/η. 

Β΄/25-2-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκφ. Τ.Α. 

28153/126 (ΦΔΚ 2163/ η. Β΄/30-8-2013), 29502/85 (ΦΔΚ 2390/η. Β΄/8-9-2014), 

49327/10702 (ΦΔΚ 3456/η. Β’/23-12-2014) θαη 7896/2344 (ΦΔΚ 297/η. Β’/27-

2-2015), θάζε εξγνδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 

«Μεηξψν Γεκνζίσλ Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ απαζρνιεί 

εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα έληππα .ΔΠ.Δ. - Ο.Α.Δ.Γ. ζην Π.. «ΔΡΓΑΝΖ» 

ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο πξναλαθεξφκελεο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο. 

 

Δηδηθά, ην Έληππν Δ3: Δληαίν Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3 Αλαγγειία 

Πξφζιεςεο θαη Δ4 πκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Πξφζιεςεο), 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ην αξγφηεξν ηελ ίδηα εκέξα ηεο πξφζιεςεο θαη 

πάλησο πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

 

Ο Δηήζηνο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ (Έληππν Δ4) ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κηα 

θνξά ην ρξφλν θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Οθησβξίνπ έσο 21 

Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα θάζε 

έηνο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαηφπηλ εθηίκεζεο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, 

πέξαλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ .ΔΠ.Δ., νξίδνληαη νη ειεγθηέο ηεο 

Δ.ΤΠ.Δ.Α. θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ, νη νπνίνη 

δχλαηαη λα επηβάιινπλ ηηο ηπρφλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 
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Τπνρξέσζε ππνβνιήο Γήισζεο Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Δξγνδφηε 

Οη απνγεγξακκέλνη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζην 

Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ή Γ.Κ.Α. ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηελ αζθαιηζηηθή 

πεξηνρή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπο, θάζε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ. 

 

Οη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, πνπ πξέπεη νη εξγνδφηεο λα γλσζηνπνηνχλ 

ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ είλαη νη εμήο: 

 Έλαξμε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζε παξάξηεκα ηνπ εξγνδφηε.  

 Δπαλαιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε έλαξμε 

απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζηελ έδξα ή ζε παξάξηεκά ηεο. 

 Οξηζηηθή δηαθνπή εξγαζηψλ επηρείξεζεο ή παξαξηήκαηφο ηεο.  

 Μεηαθνξά έδξαο ή παξαξηήκαηνο επηρείξεζεο. 

 Αιιαγή ησλ ππεπζχλσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή 

δηακνλήο ηνπο.  

 Αιιαγή επσλπκίαο. 

 Αιιαγή λνκηθήο κνξθήο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ην εηδηθφ έληππν "ΓΖΛΧΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ", ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Σν έληππν 

ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηαβνιήο, ζην Τπνθαηάζηεκα ή 

Παξάξηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα 

ηνπ εξγνδφηε άκεζα κε ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο (2) πξψηεο πεξηπηψζεηο θαη 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηνλ ρξφλν ηεο κεηαβνιήο 

ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. 

 

Υνξήγεζε εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ απνδνρψλ (απφδεημε πιεξσκήο) 

Κάζε εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπο εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα απνδνρψλ, ζηα νπνία λα απεηθνλίδνληαη 

αλαιπηηθά νη θάζε θχζεσο απνδνρέο ηνπο θαη νη θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη επί ησλ 

απνδνρψλ απηψλ (αξζξ. 20 παξ 2 Ν. 1469/84, Φ.Δ.Κ. 111 Α΄). 
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Απνγξαθή αζθαιηζκέλσλ 

ηνπο εξγνδφηεο πνπ απαζρφιεζαλ εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Αξηζκφ 

Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλνπ (Α.Μ.Α.), δηφηη δελ έρνπλ απνγξαθεί ζην Μεηξψν 

Αζθαιηζκέλσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπο απνγξάςνπλ απεπζείαο νη ίδηνη (Γελ. 

Έγγξαθα:Α02/1102/5/2014 & Α02/1102/72/2014). Πξνυπφζεζε απνηειεί ε ππνβνιή 

ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ησλ εληχπσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

έλαξμε θαη ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ, φπσο νξίδεη 

ε ζρεηηθή λνκνζεζία (Τ.Α. 5072/6/25.2.2013 - ΦΔΚ 449/Β΄/2013, φπσο ηζρχεη). 

 

Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

Ο εξγνδφηεο ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν πξνζέξρεηαη ζηελ 

ππεξεζία Μεηξψνπ νπνηνπδήπνηε Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., 

θαηαζέηνληαο ην έληππν «Αίηεζε Απνγξαθήο Άκεζα Αζθαιηζκέλνπ απφ Δξγνδφηε» 

ζπκπιεξσκέλν κε θεθαιαίνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο θαη 

ιαηηληθνχο γηα ηνπο αιινδαπνχο, ην νπνίν επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο (άξζξν 8 

παξ. 4 ηνπ λ.1599/1986), ζπλνδεπφκελν κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά (ζσξεπηηθά): 

 αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ «Αλαγγειία Πξφζιεςεο» (Δ3), πνπ ππνβιήζεθε γηα ηνλ 

εξγαδφκελν ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ»,  

 αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ «Αλαγγειία Οηθεηνζεινχο Απνρψξεζεο Μηζζσηνχ» 

(Δ5) ή «Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο» (Δ6), πνπ αθνινχζσο ππνβιήζεθε γηα 

ηνλ ίδην εξγαδφκελν ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ». 

 αληίγξαθν νπνηνπδήπνηε επηζήκνπ έγγξαθνπ (π.ρ. δηαβαηήξην, άδεηα δηακνλήο), 

ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξγαδφκελνπ (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο). 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε κε ηελ επίδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

 

Δξγφζεκν 

Σν «Δξγφζεκν» είλαη εηδηθή επηηαγή ακνηβήο θαη παξαθξάηεζεο εηζθνξψλ 

πεξηζηαζηαθά απαζρνινχκελσλ. Ζ έθδνζε θαη εμαξγχξσζε ηνπ «Δξγνζήκνπ» 

αληηθαζηζηά, θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ, ηελ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ησλ παξαθάησ 

απαζρνινχκελσλ πξνζψπσλ γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ. 
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Καηεγνξίεο: 

1) Σν θαη’ νίθνλ ηνπ εξγνδφηε απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη 

εμαξηεκέλε εξγαζία ή ππεξεζίεο, ακεηβφκελν κε ηελ ψξα ή ηελ εκέξα, ζε 

ηαθηά ή κε ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε πξνο έλαλ, είηε πξνο πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο εξγνδφηεο, γηα ηελ ίδηα κηζζνινγηθή πεξίνδν, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. Δλδεηθηηθά ππάγνληαη νη εμήο εξγαζίεο ή 

ππεξεζίεο: 

 νη ππεξεζίεο νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο (ελδεηθηηθά: νηθηαθνί 

βνεζνί γηα νηθηαθή θαζαξηφηεηα θαη γεληθφ λνηθνθπξηφ, νδεγνί) 

 νη θεπνπξηθέο εξγαζίεο 

 ε θχιαμε θαη κεηαθνξά παηδηψλ, λεπίσλ θαη βξεθψλ 

 ε ππνζηήξημε κε ηελ παξνρή θάζε κνξθήο βνήζεηαο θαη θξνληίδαο ζε 

ειηθησκέλα άηνκα θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ αηφκσλ απηψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ ζε 

ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο 

Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ λνεηηθή 

ζηέξεζε (.Τ.Γ.) 

 ε πεξηπνίεζε ή λνζειεπηηθή θξνληίδα αξξψζησλ ή θαηάθνηησλ αηφκσλ θαη 

ε βνήζεηα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο (θπζηνζεξαπεία, 

θηλεζηνζεξαπεία, ζπλνδεία εθηφο νηθίαο) 

 νη κεκνλσκέλεο κηθξνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ ζπληζηνχλ 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 ε παξάδνζε ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ 

 νη αηζζεηηθέο θξνληίδεο (θνκκσηηθή, πεξηπνίεζε πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο). 

 

2) Πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη θεπνπξηθήο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πνιπθαηνηθηψλ, ακεηβφκελν κε ηελ ψξα ή ηελ εκέξα, ζε ηαθηά ή κε 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε πξνο έλαλ, είηε πξνο πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

εξγνδφηεο, γηα ηελ ίδηα κηζζνινγηθή πεξίνδν, ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ., κε παξέρνλ ηελ ππεξεζία απηή σο ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

εηαηξείαο ή σο κέινο εηαηξείαο. 
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      Γηαδηθαζία έθδνζεο - εμαξγχξσζεο εξγνζήκνπ: 

Τπφρξενο έθδνζεο ηνπ «Δξγνζήκνπ» είλαη απνθιεηζηηθά ν εξγνδφηεο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο απηνχ. 

 

Σν «Δξγφζεκν» εθδίδεηαη ππφ ηχπν πνιχπηπρεο ή δίπηπρεο επηηαγήο, αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή αμία (Ολνκαζηηθή Αμία «Δξγνζήκνπ») ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο 

ππέξ ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελ πξνθεηκέλσ ππέξ ηνπ Η.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. 

 

Γηθαίσκα εμαξγχξσζεο έρεη απνθιεηζηηθά ν απνδέθηεο ηνπ «Δξγνζήκνπ», δειαδή 

ην πξφζσπν πνπ παξέρεη ηελ εξγαζία θαη ακείβεηαη γη’ απηή κε ην «Δξγφζεκν». Ζ 

έθδνζε θαη εμαξγχξσζε ηνπ «Δξγνζήκνπ» γίλεηαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 

θνξείο (Δ.Λ.Σ.Α.-ΣΡΑΠΔΕΔ). 

 

Καηά ηελ εμαξγχξσζε ηνπ «Δξγνζήκνπ», παξαθξαηνχληαη νη αζθαιηζηηθέο 

θξαηήζεηο. 

 Ο εξγνδφηεο απεπζχλεηαη ζηνλ θνξέα έθδνζεο ηνπ «Δξγνζήκνπ» 

(Δ.Λ.Σ.Α.-ΣΡΑΠΔΕΔ) κε ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο, Γηαβαηήξην 

ή άιιν ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο, ηνλ Α.Μ.Κ.Α. θαη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζρεηηθά έγγξαθα ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη εμαξγχξσζε ηνπ «Δξγνζήκνπ» κε πίζησζε 

ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγαδφκελνπ πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζεη ην 

Ολνκαηεπψλπκν, ηνλ Α.Μ.Κ.Α. θαη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ απαζρνινχκελνπ. 

ε πεξίπησζε εμαξγχξσζεο ηνπ «Δξγνζήκνπ» κε κεηξεηά, ην 

Ολνκαηεπψλπκν, ν Α.Μ.Κ.Α. θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ εξγαδφκελνπ, 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ίδην θαηά ηελ ζηηγκή ηεο εμαξγχξσζεο. 

Γειψλεη ην είδνο ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο θαη θαηαζέηεη ην πνζφ ηνπ 

«Δξγνζήκνπ» (Ολνκαζηηθή Αμία «Δξγνζήκνπ»), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ 

ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε έθδνζε «Δξγνζήκνπ» απφ εηαηξείεο, λνκηθά 

πξφζσπα ή δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο, θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ν 

Α.Μ.Κ.Α. – ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή. 
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Σν πνζφ ηνπ «Δξγνζήκνπ» δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 5 €. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηνπ, νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζήο ηνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο, ην «Δξγφζεκν» δελ κπνξεί 

λα εμαξγπξσζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν, αθπξψλεηαη απηνκάησο απφ ηνλ θνξέα 

έθδνζεο* θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε γηα πιεξσκή 

παξερφκελεο ζ’ απηφλ ππεξεζίαο. 

«Δξγφζεκν» πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε, κπνξεί λα 

αθπξσζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ κε 

αίηεκα ηνπ ηδίνπ ζηνλ θνξέα έθδνζήο ηνπ, νπφηε ην πνζφ (Ολνκαζηηθή Αμία 

«Δξγνζήκνπ») επηζηξέθεηαη απφ ηνλ θνξέα έθδνζεο (Δ.Λ.Σ.Α. – 

ΣΡΑΠΔΕΔ). 

 Οη αζθαιηζκέλνη πξνζεξρφκελνη ζηηο ΣΡΑΠΔΕΔ ή ηα Δ.Λ.Σ.Α. γηα ηελ 

εμαξγχξσζε ηνπ «Δξγνζήκνπ», πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ Γειηίν 

Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο, Γηαβαηήξην ή άιιν ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο, ηνλ 

Α.Μ.Κ.Α. θαη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπο. 

Ζ νξζφηεηα ηνπ Α.Φ.Μ. φζν θαη ηνπ Α.Μ.Κ.Α. πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ 

επίζεκα ζρεηηθά έγγξαθα ζηνηρεία. 

 

2.2 Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ έλαληη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. 

Αλαγγειία Πξφζιεςεο Μηζζσηνχ ΟΑΔΓ 

Έληππν Δ3: Δληαίν Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3 Αλαγγειία Πξφζιεςεο θαη Δ4 

πκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Νέαο Πξφζιεςεο) 

 

Πξνζεζκία ππνβνιήο 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (αξζ.4, παξ.β ηεο ΤΑ 

29502/85/1-9-2014 (ΦΔΚ Β 2390/08.9.2014): 

 

Σν έληππν Δ3 Δληαίν Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3 Αλαγγειία Πξφζιεςεο θαη 

Δ4 πκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Νέαο Πξφζιεςεο), ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ ίδηα εκέξα πξφζιεςεο θαη πάλησο πξηλ ηελ 

αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν. Οη λένη εξγνδφηεο, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε 

πξφζιεςε γηα πξψηε θνξά, θαζψο θαη φζνη εξγνδφηεο δεκηνπξγνχλ παξαξηήκαηα κε 

http://www.oaed.gr/documents/10182/0/%CE%A5%CE%91_29502_85_010914.pdf/fba9600c-5f36-4a26-b4e1-45028e2b8730
http://www.oaed.gr/documents/10182/0/%CE%A5%CE%91_29502_85_010914.pdf/fba9600c-5f36-4a26-b4e1-45028e2b8730
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λέεο πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ην Δ3 Δληαίν 

Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο εληφο (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνγξαθή ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 

Δθπξφζεζκε ππνβνιή εληχπσλ 

ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

δελ είλαη δπλαηή, αιιά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο κε πξνζέιεπζε ζηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ εληχπσλ (αξζ.4, παξ. ζη’ 

ηεο ΤΑ). Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ηνπ 

εληαίνπ εληχπνπ Δ3 Δληαίν Έληππν Αλαγγειίαο Πξφζιεςεο (Δ3 Αλαγγειία Πξφζιεςεο 

θαη Δ4 πκπιεξσκαηηθφο Πίλαθαο Πξνζσπηθνχ Νέαο Πξφζιεςεο), ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζέιεπζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΔ, φπνπ 

ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ Δ4 θαη ζηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, φπνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

ηνπ Δ3. 

 

Κπξψζεηο 

Δθφζνλ δελ γίλεη ειεθηξνληθή αλαγγειία πξφζιεςεο ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ ίδηα 

εκέξα πξφζιεςεο θαη πάλησο πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν, ηφηε 

γηα θάζε κηζζσηφ επηβάιιεηαη πξφζηηκν (Ν.Γ.2656/1956, αξζ.5, παξ.4 θαη 

Ν.Γ.763/1970, αξζ.1) έσο 10 εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

 

Όκνηα, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο κε πξνζέιεπζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ 

ΟΑΔΓ (ιφγσ έληαμεο ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.9 ηεο ΤΑ-εμαηξέζεηο απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή), αλ δελ γίλεη θαηάζεζε ηεο αλαγγειίαο πξφζιεςεο κέζα ζε (8) 

κέξεο, ηφηε γηα θάζε κηζζσηφ επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

(αλαθηήζεθε απφ http://www.oaed.gr/anangelia-proslepses-prosopikou, 06/05/2016) 

 

 

 

 

 

http://www.oaed.gr/anangelia-proslepses-prosopikou
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Αλαγγειία απνρψξεζεο κηζζσηψλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 

Οη εξγνδφηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα αλαγγέιινπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ., κέζα ζε (8) νθηψ 

εκέξεο, θάζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, γηα αλαγγειία 

πξφζιεςεο θαη θαηαγγειία ζχκβαζεο κηζζσηνχ ζηνλ ΟΑΔΓ. 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3996/2011, πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 5/8/2011, 

αληηθαηαζηάζεθαλ απηέο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξ. δ. ηνπ Ν.2972/2001 (νη νπνίεο 

πξνεγνπκέλσο είραλ ηξνπνπνηήζεη ην άξζξν 2 παξ.1 πεξ. ζη’ ηνπ Ν. 2556/1997) σο 

πξνο ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εξγνδφηεο, φηαλ δελ αλαγγέιινπλ ή 

αλαγγέιινπλ εθπξφζεζκα ηηο νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο κηζζσηψλ ηνπο. 

 

πγθεθξηκέλα, εάλ ν εξγνδφηεο δελ αλαγγείιεη, εληφο πξνζεζκίαο νθηψ (8) εκεξψλ, 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θάζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ ηνπ θαη εθφζνλ ε 

απνρψξεζε απηή δελ απνδεηθλχεηαη απφ θαλέλα επίζεκν έγγξαθν ζηνηρείν, ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηνπ επηβάιινπλ πξφζηηκν. 

2.3 Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νη πκβάζεηο γηα Μεξηθή Απαζρφιεζε 

Οη έγγξαθεο αηνκηθέο ζπκβάζεηο γηα κεξηθή απαζρφιεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

 Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ. 

 Σφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο, ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ή ηε δηεχζπλζε ηνπ 

εξγνδφηε. 

 Σνλ ρξφλν απαζρφιεζεο, ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο θαη ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο. 

 Σνλ ηξφπν ακνηβήο. 

 Σνπο ηπρψλ φξνπο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Πσο αζθαιίδνληαη νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη 

χκθσλα κε ην Ν.1892/1990 ζηελ αζθάιηζε ηνπ κεξηθψο απαζρνινπκέλνπ, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ακείβεηαη κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην αλαγλσξίδνληαη φιεο νη εκέξεο 

εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε κηζζνινγηθή πεξίνδν, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο 

θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ εξγαζίαο επί πελζήκεξεο 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. 

 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη αζθαιηζηηθέο εκέξεο ζην ΗΚΑ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, δηαηξνχκε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ κε ην κηθξφηεξν 

ηεθκαξηφ εκεξνκίζζην. 

 

Ο αξηζκφο πνπ  πξνθχπηεη είλαη νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ κήλα. ε πεξίπησζε πνπ νη 

κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο δελ αλαθέξνπλ ηελ δηάξθεηα ζε ψξεο ηεο εκεξήζηαο 

απαζρφιεζεο, ν κηζζσηφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αζθαιίδεηαη γηα πιήξεο σξάξην. 

 

Δθφζνλ ν κηζζσηφο εξγάδεηαη εκεξεζίσο γηα ψξεο πνπ είλαη παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο 

ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ηφηε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ ππνινγίδεηαη  ζαλ νιφθιεξε 

εκέξα. (Δγθχθιηνο ΗΚΑ 44/75). 

(αλαθηήζεθε απφ http://www.power-tax.gr/el/normal/209/1010/ViewArticle.aspx, 

06/05/2016) 

 

Πφζα έλζεκα αληηζηνηρνχλ ζηε κεξηθή απαζρφιεζε 

Ζ Δγθχθιηνο ηνπ ΗΚΑ 95/1992, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ ηα άξζξα 38 & 39 ηνπ 

Ν. 1892/1990, πξνβιέπεη φηη, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ κεξηθψο 

απαζρνινπκέλσλ (Πφξηζκα πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε ΑΠ 129997/4598/2016), 

αλεμάξηεηα αλ ακείβνληαη κε κηζζφ ή εκεξνκίζζην, αλαγλσξίδνληαη φιεο νη εκέξεο 

εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ εξγαζίαο επί πελζήκεξεο εξγαζίαο. 

 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εκεξψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη εκέξεο θαη νη ψξεο 

εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο ακνηβήο. 

 

 

http://www.power-tax.gr/el/normal/209/1010/ViewArticle.aspx
https://www.oenet.gr/component/k2/item/24279-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD?Itemid=604/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://www.oenet.gr/component/k2/item/24279-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD?Itemid=604/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://www.oenet.gr/component/k2/item/24279-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD?Itemid=604/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://www.oenet.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/item/39667-meriki-apasxolisi-kai-asfalistikes-meres
https://www.oenet.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/item/39667-meriki-apasxolisi-kai-asfalistikes-meres
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1)Έηζη, αλ θάπνηνο εξγάδεηαη κε κεησκέλν σξάξην, αιιά φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

ηνπ αλαγλσξίδνληαη: 

 

α) Αλ νη εκεξήζηεο απνδνρέο ηνπ είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ην εκεξνκίζζην ηεο 

1εο Αζθαιηζηηθήο Κιάζεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ηφηε αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

αζθάιηζε ηφζεο κέξεο, φζεο είλαη νη πξαγκαηηθέο κέξεο απαζρφιεζεο ηνπ κήλα, 

δειαδή έσο 22 κέξεο. 

 

β) Αλ νη εκεξήζηεο απνδνρέο ηνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ ην εκεξνκίζζην ηεο 

1εοΑζθαιηζηηθήο Κιάζεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, δηαηξνχληαη νη θαηαβαιιφκελεο 

κεληαίεο απνδνρέο κε ην Σ.Ζ. ηεο 1εο Α.Κ. θαη ην πειίθν πνπ πξνθχπηεη 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζδηνξίδνληαη νη κέξεο αζθάιηζεο κεληαίσο. 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ζηνπο εκεξνκίζζηνπο δελ αλαγλσξίδεηαη ε πξνζαχμεζε ηνπ 

πελζήκεξνπ. 

 

2) Αλ θάπνηνο εξγάδεηαη κε πιήξεο σξάξην, αιιά ιηγφηεξεο εκέξεο (ζχζηεκα εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζίαο) ζηελ πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη έσο 2 εκέξεο ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη φζεο πξαγκαηηθά εκέξεο εξγάζηεθε. Αλ, φκσο, εξγάδεηαη απφ ηξεηο 

εκέξεο θαη παξαπάλσ ηφηε ηνπ αλαγλσξίδεηαη κηα εκέξα επηπιένλ. 

(αλαθηήζεθε απφ https://www.oenet.gr/online/αξζξα-κειεηεζ/item/24291-πψο-

ππνινγίδνληαη-νη-αζθαιηζηηθέο-εκέξεο-ζηε-κεξηθή-απαζρφιεζε, 06/05/2016) 

 

3)Αζθάιηζε βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. Φ. 10221/26816/929/2.12.2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ βαξέσλ θαη 

αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ. Έηζη, απφ 1.1.2012 ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ησλ βαξέσλ 

θαη αλζπγηεηλψλ νη εμήο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ: 

 

 

 

 

 

https://www.oenet.gr/online/αρθρα-μελετεσ/item/24291-πώς-υπολογίζονται-οι-ασφαλιστικές-ημέρες-στη-μερική-απασχόληση
https://www.oenet.gr/online/αρθρα-μελετεσ/item/24291-πώς-υπολογίζονται-οι-ασφαλιστικές-ημέρες-στη-μερική-απασχόληση
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Α. ΥΧΡΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

1α) Μεηαιιεία-Ληγληησξπρεία, Οξπρεία, Λαηνκεία πάζεο θχζεσο, Αζβεζηνπνηεία 

Οη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ή ηδηφηεηα εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο εμφξπμεο κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο θακηλείαο 

θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιεχκαηνο, φπσο ν ρψξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, πιελ ησλ θπιάθσλ, ζπξσξψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

1β) Δπηρεηξήζεηο θαηεξγαζίαο ηνπ Ξεξνχ Αζβέζηε  

Οη απαζρνινχκελνη ζηε θξχμε, θνληνπνίεζε ηνπ Ξεξνχ Αζβέζηε.  

2) Οηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο  

Όινη νη αζθαιηδφκελνη, βάζεη ησλ άξζξσλ 35-51 ηνπ Καλνληζκνχ Αζθαιίζεσο ΗΚΑ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ απηνχ.  

3)Σζηκεληνβηνκεραλίεο 

Όιν ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πξνζσπηθφ εθηφο ησλ 

ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

4) Καηεξγαζία καξκάξσλ  

Δξγαηνηερλίηεο θνπήο θαη θαηεξγαζίαο καξκάξσλ, θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ 

παξαγσγή-παξαζθεπή καξκαξνςεθίδσλ θαη καξκαξφζθνλεο.  

5) Δπεμεξγαζία ζηφθνπ γχςνπ Κανιίλεο-Σαιθ-ζεξατθήο γεο  

Σξηβείο – ςήζηεο – κπισλάδεο – ηξνθνδφηεο. 

6) Κεξακνπνηεία-πιηλζνπνηεία-αγγεηνπιαζηεία 

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.  

7) Φνξηνεθθνξηψζεηο μεξάο θαη ζάιαζζαο  

Οη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ άξζε βαξψλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κεραληθψλ κέζσλ γηα θφξησζε, εθθφξησζε, ζηνίβαγκα θαη ηαμηλφκεζε απηψλ.  

8) Βπξζνδεςία  

Δξγαηνηερλίηεο κεηαθνξάο, απνμεξάλζεσο, ζπληεξήζεσο, δεκαηνπνηήζεσο θαη 

θαηεξγαζίαο ησλ αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ.  

9) θαγή θαη εθδνξά δψσλ θαη πηελψλ  

Δξγάηεο ζθαγήο, εθδνξάο,, θαζαξηζκνχ εληέξσλ θαη άθξσλ δψσλ ή πηελψλ εληφο ηνπ 

ρψξνπ ησλ ζθαγείσλ, εξγάηεο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ζθαγήο. 
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10) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ, ρπηνζηδήξνπ, 

ράιπβνο θαη ινηπψλ κεηάιισλ  

Κακηλεπηέο-ιεβεηνπνηνί-παζαδφξνη-ππξσηέο-θνληξαδφξνη-θαξθσηέο-θαιαθάηεο-

νμπγνλνθνιιεηέο-ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ζπγθνιιεηέο αξγηινζεξκηθήο κεζφδνπ-

πειεθεηέο-αλακεηαιισηέο-ακκνβνιεηέο-ρχηεο-ηήθηεο-επηκεηαιισηέο-γαιβαλνπιάζηεο-

ρεηξηζηέο θακίλσλ αλαηήμεσο Εήκελο-Μαξηέλ, αλαγσγέσλ Μπεζεκέξ ή Σφκαο, 

ειεθηξηθψλ θακίλσλ αλαγσγήο-ρεηξηζηέο κεραληθήο ζθχξαο-βαθείο-ζθιεξπληέο 

κεηάιισλ δη’ εκβαπηίζεσο, δη’ ελαλζξαθψζεσο, δηά θπαληψζεσο, δη’ ελαδσηψζεσο, δη’ 

επηθαλεηαθήο ραιχβδηλεο επηζηξψζεσο κεηάιισλ-ρεηξηζηέο θιηβάλσλ αλνπηήζεσο-

ρεηξηζηέο ειάζηξσλ-ζηδεξνπξγνί-ζθπξήιαηεο-θαηαζθεπαζηέο κνιχβδηλσλ ζθαηξηδίσλ 

θαη ζσιήλσλ, θαηαζθεπαζηέο ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ-κνιπβδνπξγνί-εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο πςηθακίλσλ (πιαηθφξκαο-ςχμεσο-κεηαιιάθηεο-ρχηεο 

ρεισλψλ ράιπβνο)-εξγάηεο θνληνπνηήζεσο ζκχξηδαο. 

10α) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ζηδήξνπ, ράιπβνο, ρπηνζηδήξνπ θ.ιπ. κεηάιισλ  

Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

10β) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ράιπβα ςπρξήο ειάζεσο ζε ειάζκαηα ή ζχξκαηα απφ 

ράιπβα ζεξκήο ειάζεσο  

Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ. 

11) Ταινπξγία  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηφο απφ δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο θαη 

θαζαξηζηέο ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ.  

12) Βηνκεραλία παξαγσγήο απνξξππαληηθψλ  

Δξγάηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ κείγκαηνο. 

13) Παξαγσγή δηζεηνχρνπ άλζξαθνο  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή.  

14) Παξαγσγή αλφξγαλσλ νμέσλ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή.  

15) Υεκηθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ρισξίνπ θαη 

ησλ παξαγψγσλ απηνχ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (πιελ εξγαηψλ απιήο) θαη νη ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ παξαγσγή.  

16) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ  

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ 

ππαιιήισλ γξαθείνπ. 
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17) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ  

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, εθηφο 

ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

18) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαξκάθσλ θαη ζεηηθνχ αξγηιίνπ, 

θαιιπληηθψλ, αξσκάησλ θαη θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ  

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, εθηφο 

ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

19) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο νζηψλ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ παξαιαβήο, δηαινγήο θαη κεηαθνξάο νζηψλ. 

20) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο νξγαληθψλ ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη 

κειαλψλ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή θαη παξαζθεπή –

εθηφο ησλ παθεηαξηζηψλ– ηερληθνί θαη ρεκηθνί.  

21) Κισζηνυθαληνπξγία θαη ζπλαθείο εξγαζίεο  

α. Δθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο  

Υεηξηζηέο εθθνθθηζηηθψλ κεραλψλ θαη ιίληεξ.  

β. Κισζηήξηα  

i) Δξγαηνηερλίηεο ζθνχηζεξ-ραξηδίσλ-ζπξηψλ-θηεληζηξηψλ θαη πξνγλεζηξηψλ, 

θιψζηξηεο θαη κπνκπηλνχδεο, ii) Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηε λεκαηνπνίεζε θαη ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ.  

γ. Τθαληήξηα  

Τθαληέο-Τθάληξηεο (βακβαθεξψλ, καιιίλσλ, ηαπήησλ θ.ιπ. αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξψηε χιε).  

δ. Βαθεία  

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηε βαθή θαη απφπιπζε πθαζκάησλ θαη λεκάησλ.  

ε. Φηληξηζηήξηα 

Οη απαζρνινχκελνη ζην θνιιάξηζκα, νη απαζρνινχκελνη ζηα κεραλήκαηα ΡΑΜΜΑ 

(θνιιάξηζκα, ζηέγλσκα, ζηδέξσκα, πεξηηχιηγκα ηνπ πθάζκαηνο).  

ζη. ρνηλνπνηία 

Οη απαζρνινχκελνη ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο ησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ, θαζψο 

θαη νη απαζρνινχκελνη, γεληθά, ζηελ πιχζε θαη ζηε ιεχθαλζε.  

δ. Καλαβνπξγία 

Οη απαζρνινχκελνη ζε ζθνχηζεξ, ιαλάξα, αιεβίηζα, πιχζε θαη ιεχθαλζε.  
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22) Ζιεθηξνκεραληθά πιπληήξηα (πιελ ησλ νηθηαθνχ ηχπνπ ρσξεηηθφηεηαο 

εθάζηνπ κέρξη 20 θηιψλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο ή σο ηκήκαηα 

θισζηνυθαληνπξγηψλ 

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο πιχζεο θαη ιεχθαλζεο. ηδεξψηξηεο θαη 

δηαινγείο ηκαηηζκνχ απαζρνινχκελνη ππνρξεσηηθά θαη ζην πιχζηκν ηνπιάρηζηνλ θαηά 

ην 1/3 ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά κηζζνινγηθή πεξίνδν.  

23) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο αλφξγαλσλ ρξσκάησλ  

Οη εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε ηξηβεία.  

24) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο πγξψλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.  

25) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαηαζθεπήο ππξίκαρσλ θαη νμχκαρσλ πιηθψλ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηζθεπή βηνκεραληθψλ 

θιηβάλσλ θαη νη θηίζηεο.  

26α) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο εθξεθηηθψλ πιψλ θαη ππξίηηδσλ 

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρεκηθνί.  

26β) πγθξφηεκα εξγνζηαζίσλ Τκεηηνχ ηεο ΑΔΔ Ππξηηηδνπνηείνπ-

Καιπθνπνηείνπ  

Δξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηκεκάησλ 

Οβηδνπξγείνπ, Μεραλνπξγείνπ, Καιπθνπνηείαο, Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ, Πξηνλίσλ, 

ΠΔΦ (πίεζεο ελ ςπρξψ). 

27) Οηλνπλεπκαηνπνηία, νηλνπνηία, πνηνπνηία, δπζνπνηία  

Οη απαζρνινχκελνη ζηελ πιχζε δεμακελψλ θαη ζηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα.  

28) Πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχκελν ζε αεξνιηκέλεο  

Δξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηελ πίζηα αεξνιηκέλσλ.  

29) Αεξνπνξηθή βηνκεραλία (θαηαζθεπαζηηθή - επηζθεπαζηηθή)  

Οη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, εμαηξνπκέλσλ ππαιιήισλ 

γξαθείνπ, ζπξσξψλ, θπιάθσλ, επηζηαηψλ.  

30) Σειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί  

Σερληθνί ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε ζπληήξεζε 

θεξαηψλ θαη εηθνλνιήπηεο εμσηεξηθνί κε θνξεηέο θάκεξεο.  
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31) Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα, θιηληθέο, κηθξνβηνινγηθά θαη βηνρεκηθά εξγαζηήξηα, 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ  

Ννζνθφκνη-λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο θαη βνεζνί απηψλ, ζαιακεπφινη ςπρηαηξηθψλ 

λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ, ζπληεξεηέο πεηξακαηφδσσλ, ζπζθεπαζηέο νξψλ-εκβνιίσλ, 

παξαζθεπαζηέο ηξαπέδεο αίκαηνο, βηνιφγνη εξγαζηεξίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, 

θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

θαζαξίζηξηεο.  

32) Αθηηλνινγηθά θαη αθηηλνζεξαπεπηηθά εξγαζηήξηα  

Οη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο θαη εκθαλίζεηο.  

33) ηαζκνί αλαπαξαγσγήο δψσλ  

ηαπιίηεο, λνζνθφκνη θηελψλ, θαζαξίζηξηεο ησλ ζηαζκψλ αλαπαξαγσγήο δψσλ, 

παξαζθεπαζηέο, επηκειεηέο πεηξακάησλ απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ζηαζκνχο αλαπαξαγσγήο, απεληνκσηέο, ζπεξκαηνιήπηεο θαη ζπεξκαηεγρπηέο.  

34) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιαζηηθψλ πιψλ θαη πιαζηηθψλ εηδψλ  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή, πνιπκεξηζκφ 

πξψηεο χιεο, αλακείμεσο θαη κνξθνπνηήζεσο πιαζηηθψλ πιψλ πνιπτλπινρισξηδίνπ 

θαη πνιπνπξεζάλεο, ηαλπζκνχ πνιππξνππιελίνπ.  

35) Καπλαπνζήθεο  

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θχιισλ θαπλνχ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ.  

36) Καπλνβηνκεραλίεο  

Οη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ εξγαηνηερλίηεο, εμαηξνπκέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ, επηζηαηψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ.  

37) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο ζείνπ  

Οη εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νη ζαθηζηέο.  

38) Δηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ  

Οη απαζρνινχκελνη ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν, εθηφο απφ ππαιιήινπο γξαθείνπ, 

δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ.  

39) Δηαηξείεο εκθηάισζεο πγξαεξίσλ  

Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο ππαιιήισλ γξαθείνπ, θπιάθσλ, 

ζπξσξψλ θαη επηζηαηψλ.  

40) Γηπιηζηήξηα πεηξειαίσλ  

Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, εθηφο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ.  
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41) Ληκεληθνί ρψξνη  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, εθηφο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ, θπιάθσλ θαη 

επηζηαηψλ.  

42) Ναππεγεία  

Όινη νη απαζρνινχκελνη ζε λαππεγνχκελα ή επηζθεπαδφκελα θαη κεηαζθεπαδφκελα 

πινία θαη γεληθφηεξα εληφο ησλ ρψξσλ ησλ κνλίκσλ, πισηψλ δεμακελψλ θαη ησλ 

λαππεγηθψλ θιηλψλ.  

43) ΚΠΔ Γεκφθξηηνο ηεο ΔΔΑΔ  

Οη απαζρνινχκελνη ζηελ Α΄ Εψλε ηνπ Κέληξνπ Ππξεληθήο Δλέξγεηαο 

«ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ».  

44) Ηρζπφζθαιεο  

Όιν ην πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ ρψξνπ ηρζπφζθαιαο, εθηφο δηεπζπληψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.  

45) Ηρζπνθαιιηέξγεηεο-ηρζπνηξνθεία  

Γχηεο θαη απαζρνινχκελνη ζηε ζπληήξεζε ηρζπνθισβψλ.  

46) Δξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο  

Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο ςχμεο πξντφλησλ.  

47) Σπξνθνκεία  

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ρψξν παξαγσγήο.  

48) Αιιαληνπνηία  

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηελ παξαζθεπή, ζηνπο ζαιάκνπο ςήζεσο, βξαζκνχ 

θαη θαπλίζκαηνο, θαζψο θαη ζηα ςπγεία γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ 

αιιαληνπνηίαο.  

49) Παξαγσγή παινβάκβαθα  

Οη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα κείγκαηνο, βαθειίηε, θιηβάλσλ, κεραλήο ηλνπνίεζεο 

TEL παξαγσγήο.  

50) Δπηρεηξήζεηο αθαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ  

Οη απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακίαληνπ θαη πιηθψλ πνπ 

πεξηέρνπλ ακίαλην.  

51) Δπηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο  

Οδεγνί βαξέσλ θνξηεγψλ κεηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ, ιεσθνξείσλ, πνχικαλ, 

νρεκάησλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νδεγνί ηαμί λνκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, νδεγνί θαη 

βνεζνί αζζελνθφξσλ-δηαζψζηεο, θαζαξηζηέο ιεσθνξείσλ.  

 



Σελίδα 54 από 75 
 

52) Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ  

Οη εξγαδφκελνη ζηνπο ζαιάκνπο θαη πξνζαιάκνπο ςχμεο πξντφλησλ.  

53) Παξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο  

Υεηξηζηέο αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο θαη βνεζνί απηψλ, νδεγνί απηνθηλήησλ κε 

αλακεηθηήξα κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο, εξγάηεο πξέζαο θαη εξγάηεο εξγνηαμίνπ 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο.  

54) Ακαμνπνηία 

Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηνλ ρψξν παξαγσγήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζην ζέξβηο απηνθηλήησλ.  

55) ηξαηησηηθέο ππεξεζίεο Ππξνηερλνπξγνί θαη λαξθαιηεπηέο.  

56) Παξαγσγή ρπηνπξεζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ  

Οη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ.  

57) Βηνκεραλία θξέαηνο  

Οη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, θαζψο θαη εληφο 

ησλ ζαιάκσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο (ηεκαρηζκνχ θ.ιπ.).  

58) Υεκηθή βηνκεραλία  

Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγή, εθηφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ απνζήθεπζε 

πξψησλ πιψλ θαη δηαιπηψλ ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ.  

59) Τπεξεζίεο πγηεηλήο  

Δξγαηνηερλίηεο ππνλφκσλ (επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο θιεηζηψλ αγσγψλ 

αθάζαξησλ πδάησλ ζε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ πδάησλ), 

εξγάηεο απνθνκηδήο, δηαινγήο, επηζηαζίαο, κεηαθνξάο θαη θαηαζηξνθήο 

απνξξηκκάησλ, εθθέλσζεο βφζξσλ, νδνθαζαξηζηέο, ρεηξηζηέο κεραληθψλ ζαξψζξσλ, 

εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ απηνθηλήησλ θαη 

κέζσλ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο ςεθαζκνχ εζηηψλ κφιπλζεο, εξγάηεο αθνδεπηεξίσλ, 

λεθξνπνκπνί, ηαθείο θαη εθηαθείο λεθξψλ, θαζαξηζηέο νζηψλ, ζηαπιίηεο, εξγνδεγνί 

απνρέηεπζεο, πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο, εξγαδφκελνη 

ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο Φπηάιιεηαο θαη ζηα ηκήκαηα εζράξσζεο θαη 

εμάκσζεο ηεο Αθξνθεξάκνπ Κεξαηζηλίνπ, νη απαζρνινχκελνη ζηα αληιηνζηάζηα 

ιπκάησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ.  

60) Παξαζθεπή αιηπάζησλ  

Όιν ην απαζρνινχκελν ζηελ παξαζθεπή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.  

61) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ζπνξειαηνπξγίαο, ππξελειαηνπξγίαο, ειαηνπξγίαο 

θαη ζαπνπλνπνηίαο 
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Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο.  

(αλαθηήζεθε απφ http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/11/h-asfalish-sta-barea-kai-

anthigieina-epaggelmata.pdf, 16/09/2016) 

2.4 Πηψρεπζε ηνπ εξγνδφηε 

ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε θαη δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ, γηα λα ιπζνχλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ κε ηνπο κηζζσηνχο, πξέπεη σο 

γλσζηφ λα ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαηππψζεηο ηεο απφιπζεο, γηαηί δηαθνξεηηθά 

ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζνχλ απηέο λα ηζρχνπλ. Δπνκέλσο νη κηζζσηνί έρνπλ αμίσζε λα 

πιεξσζνχλ ηηο απνδνρέο ηνπο θαη παξάιιεια λα ζπλερίδεηαη ε αζθάιηζε ηνπο ζην 

ΗΚΑ. 

 

Ζ πηψρεπζε ηνπ εξγνδφηε θαη ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ απφ ηελ 

αηηία απηή, δελ αλαηξεί ην δηθαίσκα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Απηή θαηαβάιιεηαη απφ 

ηε πησρεπηηθή πεξηνπζία θαη νη εξγαδφκελνη ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά. 

 

Οη κηζζσηνί ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εξγνδφηε πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ 

απηνηειή ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ έρεη ηδξπζεί γη’ απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

Ο εξγαδφκελνο απνιακβάλεη απηφ ην πξνλφκην απφ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηεο 

απφθαζεο πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε, θαη φρη απφ ηελ εκέξα παχζεο ησλ πιεξσκψλ. 

(αλαθηήζεθε απφ http://kepea.gr/aarticle.php?id=229, 06/05/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/11/h-asfalish-sta-barea-kai-anthigieina-epaggelmata.pdf
http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/11/h-asfalish-sta-barea-kai-anthigieina-epaggelmata.pdf
http://kepea.gr/aarticle.php?id=229
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

3.1 Παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη πνζφ 

 

Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζα ιέγακε φηη είλαη έλα πνζφ πνχ παξαθξαηείηε απφ ηνλ 

θφξν εηζνδήκαηνο ηεο επφκελεο ρξνληάο. Απηφο ν θφξνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ αιιά βγαίλεη βάζε ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. 

Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ κηζζνχο – ζπληάμεηο, δηελεξγείηαη βάζεη 

αλαγσγήο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζε εηήζην, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(επξψ) 

Φνξνινγηθφο 

πληειεζηήο  

        % 

Φφξνο 

Κιηκαθίνπ    

(επξψ) 

χλνιν 

Δηζνδήκαηνο   

(επξψ) 

χλνιν Φφξνπ 

    (επξψ) 

0-20.000 22 4.400 20.000 4.400 

20.001-30.000 29 2.900 30.000 7.300 

30.001-40.000 37 3.700 40.000 11.000 

Πάλσ απφ 

40.000 

45    

 

Γηα ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ εηζφδεκα ζα γίλεηαη κείσζε χςνπο 1.900 επξψ αλ ην 

εηζφδεκα απηφ δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000 επξψ. 

Ζ κείσζε ζα πξνζαπμάλεηαη: 

 ζε 1.950 επξψ αλ ππάξρεη έλα εμαξηψκελν ηέθλν 

 ζε 2.000 επξψ αλ ππάξρνπλ δχν εμαξηψκελα ηέθλα 

 ζε 2.100 επξψ αλ ππάξρνπλ ηξία ε πεξηζζφηεξα εμαξηεκέλα ηέθλα 

  

Σν πνζφ ηεο κείσζεο θφξνπ ζα κεηψλεηαη θαηά 10 επξψ αλά 1.000 επξψ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζνχο άλσ ηνπ νξίνπ ησλ 20.000 επξψ. 

 

Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

 

Βάδνπκε ηα δεδνκέλα καο: 

Μηθηφο κεληαίνο κηζζφο 

πλνιηθφ Πνζνζηφ (%) Κξαηήζεσλ ΗΚΑ + Δπηθ/θά 

Αξηζκφο Δηεζίσλ Μηζζψλ 

Αξηζκφο Σέθλσλ 
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Καη βξίζθνπκε ηα ππφινηπα: 

πλνιηθέο Μεληαίεο Κξαηήζεηο 

Φνξνινγεηέν Μεληαίν Δηζφδεκα 

Μεληαία Παξαθξάηεζε γηα ΦΜΤ 

Μεληαία Παξαθξάηεζε γηα Έθηαθηε Δηζθνξά 

Καζαξφ Μεληαίν Δηζφδεκα 

 

Παξαδείγκαηα: 

A) Έζησ κηζζσηφο κε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα (βάζεη αλαγσγήο) 15.000 επξψ. 

πλνιηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο: (15.000-12.000)*2,2%=66 επξψ. Μεληαία 

παξαθξάηεζε εηζθνξάο αιιειεγγχεο: 66/12=5,5 επξψ (εθφζνλ ζην θνξνινγνχκελν 

δελ θαηαβάιινληαη Γψξα) ή 66/14=4,71 επξψ (εθφζνλ ζην θνξνινγνχκελν 

θαηαβάιινληαη θαη Γψξα πνπ ηζνδπλακνχλ κε δχν κηζζνχο).  

Β) Έζησ κηζζσηφο κε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα (βάζεη αλαγσγήο) 35.000 επξψ. 

πλνιηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 επξψ. Μεληαία 

παξαθξάηεζε εηζθνξάο αιιειεγγχεο: 1.001/12=83,42 επξψ (εθφζνλ ζην 

θνξνινγνχκελν δελ θαηαβάιινληαη Γψξα) ή 1.001/14=71,5 επξψ (εθφζνλ ζην 

θνξνινγνχκελν θαηαβάιινληαη θαη Γψξα πνπ ηζνδπλακνχλ κε δχν κηζζνχο). 

 

Πεγή: http://www.taxheaven.gr  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23745 

 

3.2 Πφηε, πνπ θαη πσο ηνλ απνδίδνπλ 

 

Ο θφξνο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην θαη ε πιεξσκή 

γίλεηαη πάληα κέζσ ηξάπεδαο. 

Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο Φ.Μ.Τ., ππάξρεη 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζε κεληαία βάζε θαη κε πξνζεζκία απφδνζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θφξνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα. 

 

Τπνβνιή δήισζεο θαη πιεξσκή θφξνπ ζε πεξίπησζε αξγίαο αββάηνπ ή Κπξηαθήο 

«ε πεξίπησζε ππνβνιήο εκπξφζεζκεο δήισζεο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πιεξσκήο επίζεκε αξγία, άββαην ή Κπξηαθή ε πξνζεζκία πιεξσκήο παξαηείλεηαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23745
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κέρξη ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα γηα ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Πεγή: Taxheaven  

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17582 

 

3.3 Λνγηζηηθέο Δγγξαθέο Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ 

Γηελεξγνχληαη φηαλ νη αµνηβέο γίλνληαη δεδνπιεπκέλεο αλεμαξηήησο ρξφλνπ 

πιεξσµήο. 

Γεκηνπξγνχληαη νη ινγαξηαζκνί: 

-Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ: ηα αθαζάξηζηα πνζά ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ µε 

ηα νπνία επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε. 

-Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί: κέξνο απφ ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε. 

-Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο: επηβαξχλζεηο ηεο εξγνδνζίαο απφ ηα ηαµεία θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

-Φφξνη - ηέιε αµνηβψλ πξνζσπηθνχ: θφξνο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην δεκφζην γηα 

ηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Εεηείηαη: Να γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ηεο κηζζνδνζίαο. 

 

Λχζε: 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
ΥΕΔΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΥΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ ΚΕΠΤΟ 

60.00.00.000 

ΣΑΚΣΙΚΕ 
ΑΠΟΔΟΥΕ 
ΕΜΜΙΘΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

5.857,33   

Τ  

60.03.00.000 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ 
ΕΙΦΟΡΕ ΙΚΑ 1.076,29   

60.03.01.000 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ 
ΕΙΦΟΡΕ ΛΟΙΠΩΝ 501,31   

60.03.02.000 
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ 
ΕΙΦΟΡΕ ΣΑΜΕΙΩΝ  30,82   

53.00.00.001 
ΑΠΟΔΟΥΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΠΛΗΡΩΣΕΕ  

  3.979,88 

54.03.00.000 ΦΟΡΟ ΜΙΘΩΣΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ   693,98 

54.03.10.000 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΦΟΡΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ    78,72 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17582
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55.00.00.000 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΙΚΑ   1.724,70 

55.01.01.000 
ΛΟΙΠΑ ΣΑΜΕΙΑ 
ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ   885,74 

55.02.00.000 
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΑ 
ΣΑΜΕΙΑ   102,73 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΙΘΟΔΟΙΑ 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 

7.465,75 7.465,75 

 

http://www.power-tax.gr/el/normal/71/234/ViewArticle.aspx  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

Ζ εξγαζία αλά ηνπο αηψλεο έρεη αιιάμεη κνξθή, αθφκε θαη ζήκεξα ε εξγαζία αιιάδεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Παξ’ φια απηά παξακέλεη 

αδηακθηζβήηεηα δηθαίσκα φισλ γηα ηελ επηβίσζε θαη χζηεξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ ή θαη πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ ηνπ θάζε αηφκνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ν θάζε εξγνδφηεο εθηφο απφ θάπνηα δηθαηψκαηα έρεη θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. Μεξηθέο απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο είλαη: 

1. Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ έηζη φπσο έρεη νξηζζεί ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο, ζην 

ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί. Απνηειεί δειαδή ηελ αληηπαξνρή ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ 

εξγαζία πνπ πξνζθέξεη ν εξγαδφκελνο. Ζ κνξθή ηνπ κηζζνχ είλαη θαηά θαλφλα 

ρξεκαηηθή, αιιά κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κηζζφο ζε είδνο. Όκσο δελ επηηξέπεηαη 

φιε ε παξνρή λα είλαη ζε είδνο, παξά κφλν έλα κέξνο ηνπ κηζζνχ. 

2. Ο εξγνδφηεο επίζεο νθείιεη λα δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο έηζη ψζηε 

λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ησλ ηξίησλ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. Θα πξέπεη αθφκα, λα ρνξεγεί ηηο λφκηκεο ζπκθσλεζείζεο εηήζηεο άδεηεο κε ηηο 

απνδνρέο θαη ην επίδνκα αδείαο. 

4. Δπηπιένλ, κηα άιιε ππνρξέσζή ηνπ είλαη λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, απνθεχγνληαο πξάμεηο πνπ πξνζβάιινπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπ. 

5. Σέινο, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ίζε κεηαρείξηζε. χκθσλα κε ην 

λφκν δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε γηα ηελ θπιή, ην φλνκα, 

ην ζξήζθεπκα, ηελ θαηαγσγή, ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη άιια. 

http://www.power-tax.gr/el/normal/71/234/ViewArticle.aspx
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4.1 Υξνληθά Όξηα Δξγαζίαο 

Ωξάξην εξγαζίαο 

Ο Νφκνο 3863/10, κε ην άξζξν 74 παξ. 10 ηνπ νπνίνπ αληηθαηεζηάζεζαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3385/05, αλαθέξεηαη ζε εβδνκαδηαίν σξάξην 40 σξψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ππεξβάζεσο ηνπ σξαξίνπ απηνχ: 

 θαηά 5 (επί πελζεκέξνπ) θαη 

 θαηά 8 (επί εμαεκέξνπ) ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Ο ελ ιφγσ λφκνο δελ ξπζκίδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ σξαξίνπ απηνχ ζηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδνο. 

1. Αλ ην σξάξην ησλ 40 σξψλ θαηαλεκεζεί ηζνκεξψο ζηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδνο, ε εκεξήζηα απαζρφιεζε είλαη: 

 επί πελζεκέξνπ 8 ψξεο (πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 40 ψξεο: 5 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα), θαη 

 επί εμαεκέξνπ 6,666 ή 6 ψξεο θαη 40 ιεπηά ηεο ψξαο (πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρέζε 40 ψξεο: 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα), 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πην θάησ έγγξαθν 34186/564/18-8-2015 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο. 

 

Απφ ηελ δηάηαμε ηνπ λφκνπ πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ε αληζνκεξήο 

θαηαλνκή ηνπ σξαξίνπ ζηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο κε ηξφπν ψζηε ην ζχλνιν ησλ 

σξψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο. 

 

Ζ απαζρφιεζε επί ιηγφηεξεο ψξεο θαηά κία εκέξα, κε πξνζζήθε ησλ σξψλ απηήο ζε 

άιιε εκέξα δελ απνηειεί κεξηθή απαζρφιεζε. 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φξην πξνζαπμήζεσο ησλ σξψλ κηαο 

εκέξαο θαη απηφ είλαη: 

 επί εμαεκέξνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 8 σξψλ πέξα ησλ 6,66 σξψλ ηελ εκέξα 

θαη 

 επί πελζεκέξνπ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 9 σξψλ πέξα ησλ 8 σξψλ ηελ εκέξα. 

 

πλεπψο είλαη θαζ’ φια λφκηκνο ε θαηαλνκή ησλ 40 σξψλ ζηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο 

κε ηξφπν ψζηε ζε νξηζκέλεο εκέξεο λα ηίζεηαη σξάξην: 
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 επί εμαεκέξνπ: απφ 6,66 ψξεο έσο 8 ψξεο θαη 

 επί πελζεκέξνπ: απφ 8 ψξεο έσο 9 ψξεο θαη ζηηο ππφινηπεο ιηγφηεξν. 

 

Τπεξεξγαζία - Τπεξσξία 

Δάλ ην ζχλνιν ησλ σξψλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα, δελ γελλάηαη ζέκα 

ππεξεξγαζίαο θαη ππεξσξίαο, φηαλ ηεξνχληαη ηα πην πάλσ εκεξήζηα φξηα. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, γηα λα έρνπκε: 

 

1. Τπεξεξγαζία απαηηείηαη ππέξβαζε ησλ 40 σξψλ ηελ εβδνκάδα, δειαδή: 

 επί πελζεκέξνπ κέρξη θαη 45 σξψλ δειαδή 5 ψξεο ππεξεξγαζία ηελ 

εβδνκάδα θαη 

 επί εμαεκέξνπ κέρξη θαη 48 σξψλ δειαδή 8 ψξεο ππεξεξγαζία ηελ 

εβδνκάδα. 

2. Τπεξσξία απαηηείηαη ε ππέξβαζε: 

 επί πελζεκέξνπ ησλ 9 σξψλ ή 

 επί εμαεκέξνπ ησλ 8 σξψλ ηελ εκέξα, αλεμαξηήησο ηνπ εβδνκαδηαίνπ 

σξαξίνπ. 

 

Νφκηκε Τπεξσξηαθή Απαζρφιεζε 

Με ηνλ φξν λφκηκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε λνείηαη εθείλε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ άδεηα ηεο Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ ΔΠΔ, ή θαηφπηλ 

εκπξφζεζκεο αλαγγειίαο πξνο απηή, φηαλ πξφθεηηαη πεξί βηνκεραληθψλ θαη 

βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.Γ. 515/70 (θαη πάληνηε κέζα ζηα ηαζζφκελα 

απφ ην Νφκν εηήζηα φξηα, ή ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο φηαλ απηά νξίδνληαη 

επζέσο απφ ην Νφκν, κε ηε ζπλδξνκή φκσο, ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ). 

 

ην άξζξν 74 παξ. 10 πξφζθαηνπ Ν. 3863/10, ν λνκνζέηεο νξίδεη φηη «Μηζζσηνί 

απαζρνινχκελνη ππεξσξηαθά δηθαηνχληαη γηα θάζε ψξα λφκηκεο ππεξσξίαο θαη κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ εηεζίσο ακνηβή ίζε κε ην θαηαβαιιφκελν 

σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά 40% (50% κε ην πξντζρχνλ θαζεζηψο). Ζ ακνηβή γηα 

ηελ πέξα ησλ εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ εηεζίσο λφκηκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε είλαη 

ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά 60% (75% κε ην πξντζρχνλ 

θαζεζηψο)». 
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ε πεξίπησζε πνπ εμαληιήζεθε ην αλψηαην φξην ππεξσξηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγεί ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ζηνλ πξφζθαην εξγαζηαθφ λφκν θαζνξίδεηαη ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ 

δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο γηα θάζε ψξα θαη’ εμαίξεζε ππεξσξίαο πνπ παξάζρεη δειαδή 

ηεο κε λφκηκεο ή παξάλνκεο, ε νπνία ηζνχηαη κε ην θαηαβαιιφκελν 

σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν κε 80%, έλαληη ηνπ 100%, πνπ ίζρπε κε ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο. 

 

πλάκα, ν λνκνζέηεο εηζαγάγεη δχν δηαθνξεηηθά λφκηκα εβδνκαδηαία σξάξηα εξγαζίαο 

δηαρσξίδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο θαη εμαήκεξεο 

απαζρφιεζεο. Ρεηά δε αλαθέξεη φηη ε εβδνκαδηαία απαζρφιεζε ελφο κηζζσηνχ, ε 

νπνία ππεξβαίλεη ηηο 45 ή 48 ψξεο (αληίζηνηρα γηα πελζήκεξε θαη εμαήκεξε 

απαζρφιεζε), ζεσξείηαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε σο πξνο φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο, 

δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο. πλεπψο, δελ πξνθχπηεη επζέσο αιιά ππνλνείηαη 

απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εκκέζσο, πιελ ζαθψο, φηη ην λφκηκν εβδνκαδηαίν σξάξην γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πελζήκεξεο εξγαζίαο είλαη 45 ψξεο θαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζχζηεκα εμαήκεξεο εξγαζίαο είλαη 48 ψξεο. 

 

Παξάλνκε Τπεξσξία 

Καη’ εμαίξεζε (κε λφκηκε ή παξάλνκε) ππεξσξηαθή απαζρφιεζε είλαη εθείλε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη, είηε ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο ή ρσξίο αλαγγειία πξνο απηήλ 

ή κε εθπξφζεζκε αλαγγειία, είηε επί πιένλ ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ ην Νφκν, γηα θάζε 

θαηεγνξία κηζζσηψλ, αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο (εκεξεζίσλ θαη 

εηεζίσλ), έζησ θαη αλ ππάξρεη άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. (αλαθηήζεθε απφ 

http://www.dikigorosergatologos.gr/index.php/gnomi-ton-eidikon/item/1812-iperoriaki-

apasxolisi-misthoton/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton.html, 6/5/2016) 

4.2 Πιήξεο Απαζρφιεζε 

Πιήξεο απαζρφιεζε είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλεη έλα άηνκν, 8 ψξεο ηε κέξα, θαη φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, 

ηνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο, ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηελ επηρεηξεζηαθή 

http://www.dikigorosergatologos.gr/index.php/gnomi-ton-eidikon/item/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton.html
http://www.dikigorosergatologos.gr/index.php/gnomi-ton-eidikon/item/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton.html
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ζπλήζεηα  θ.ν.θ. Ο εξγνδφηεο ηνπ θνιιάεη 25 έλζεκα ην κήλα θαη ν ππάιιεινο παίξλεη 

νιφθιεξν κηζζφ. (αλαθηήζεθε απφ http://ti-einai.gr/pliris-apasxolisi/, 20/4/2016). 

 

 

4.3 Μεξηθή Απαζρφιεζε 

 

Ζ ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο. Αλ παξαιεθζεί ε 

ηήξεζε ηνπ εγγξάθνπ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα λνκνινγία ε ζχκβαζε είλαη 

άθπξε σο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηζρχεη σο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ άπνςε απηή 

εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξν 2, παξ.1, εδ. β ηνπ Ν.2639/98 ε 

νπνία θαζηεξψλεη ηεθκήξην (καρεηφ) ππέξ ηεο ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 χκθσλα κε ηνλ λέν Νφκν 3846/2010 ν εξγνδφηεο νθείιεη, κέζα ζε 8 εκέξεο απφ 

ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, λα ηε γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Αλ δελ πξνβεί ζηε γλσζηνπνίεζε απηή, ηεθκαίξεηαη / 

ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή ζχκβαζε θαιχπηεη ζρέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

 

Οη απνδνρέο ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο 

λφκηκεο απνδνρέο ησλ πιήξσο απαζρνινπκέλσλ ζηελ ίδηα εξγαζία θαη θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα αλάινγα κε ηηο ψξεο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη κεξηθψο απαζρνινχκελνη 

κηζζσηνί έρνπλ δηθαίσκα εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο θαη επίδνκα αδείαο, κε βάζε ηηο 

απνδνρέο πνπ ζα ειάκβαλαλ εάλ εξγάδνληαλ θαηά ην ρξφλν ηεο αδείαο ηνπο, γηα ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ α.λ.539/1945, φπσο ηζρχεη. Αλ παξαζηεί αλάγθε γηα πξφζζεηε εξγαζία 

πέξα απφ ηε ζπκθσλεζείζα ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα ηελ παξάζρεη, αλ είλαη ζε ζέζε 

λα ην θάλεη θαη ε άξλεζή ηνπ ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηε θαιή πίζηε. Ο κεξηθψο 

απαζρνινχκελνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή εξγαζίαο πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο, 

φηαλ απηή ε πξφζζεηε εξγαζία ιακβάλεη ρψξα θαηά ζπλήζε ηξφπν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην Ν. 3899/2010, άξζξν 17. 

 

Ζ ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο. Ζ έγγξαθε απηή 

ζπκθσλία πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: (α) ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, (β) ηνλ ηφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο, ηελ έδξα ηεο 

http://ti-einai.gr/pliris-apasxolisi/
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επηρείξεζεο ή ηε δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηε, (γ) ην ρξφλν ηεο απαζρφιεζεο, ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο θαη ηηο πεξηφδνπο εξγαζίαο, (δ) ηνλ ηξφπν ακνηβήο θαη (ε) ηνπο ηπρφλ φξνπο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ παξαιεθζεί ε ηήξεζε ηνπ εγγξάθνπ ηχπνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ νξζφηεξε άπνςε, ε ζχκβαζε είλαη άθπξε σο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηζρχεη 

σο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Απφ ηελ νξζή απηή άπνςε εηζήγαγε απφθιηζε πξφζθαηε 

απφθαζε, ε νπνία έθξηλε φηη ε παξάιεηςε ηνπ εγγξάθνπ ηχπνπ νδεγεί ζε νιηθή 

αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Πάλησο, ην δήηεκα απηφ δελ θαίλεηαη λα έρεη 

μεθαζαξηζηεί ζηε λνκνινγία νξηζηηθά. 

Γηα ηελ αζθάιηζε ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ, δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1ε πεξίπησζε: Δξγαδφκελνη νη νπνίνη ακείβνληαη κε εκεξήζην κηζζφ ίζν ή κεγαιχηεξν 

απφ ηελ 1ε αζθαιηζηηθή θιάζε (ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα 11,06 επξψ, απφ 1/10/2008 

έσο 31/12/2008), ηφηε αλαγλσξίδνληαη ζηνλ αζθαιηζκέλν ηφζεο κέξεο αζθάιηζεο φζεο 

πξαγκαηηθά εξγάδεηαη. 

 

2ε πεξίπησζε: Δάλ ν εκεξήζηνο κηζζφο ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ 1ε 

αζθαιηζηηθή θιάζε ηφηε γίλεηαη δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ 1ε αζθαιηζηηθή θιάζε θαη ην θιάζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ζεσξείηαη σο νιφθιεξε αζθαιηζηηθή εκέξα. 

 

Παξάδεηγκα: Τπάιιεινο πνπ εξγάδεηαη ζε ηδησηηθή επηρείξεζε 2 ψξεο ηελ εκέξα θαη 

παίξλεη 170 επξψ ην κήλα, νη εκέξεο πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ αζθάιηζε ζα είλαη: 

170/9.73=17.47, νη εκέξεο αζθάιηζεο ζα είλαη 17 θαη 1 εκέξα πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

θιάζκα, ζχλνιν: 18. (αλαθηήζεθε απφ http://kepea.gr/aarticle.php?id=211, 20/4/2016) 

 

4.4 Νπρηεξηλή Δξγαζία 

Χο λπρηεξηλή εξγαζία ζεσξείηαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο ψξεο απφ 22:00 

κκ. έσο 06:00 πκ. Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε 

θαηά ηηο ψξεο απηέο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Πνηληθνχ Γηαηάγκαηνο 62/98 πεξί 

«Πξνζηαζίαο αλειίθσλ ζηελ εξγαζία» θαη ζην άξζξν 65 ηνπ Ν.3850/2010 αλαθέξεηαη 

φηη απαγνξεχεηαη ε λπρηεξηλή απαζρφιεζε ησλ αλειίθσλ. Άιιε κηα πεξίπησζε πνπ 

απαγνξεχεηαη ε λπρηεξηλή εξγαζία, είλαη νη γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νη νπνίεο 

εξγάδνληαη ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3924/59. Δπίζεο νη έγθπεο, νη ιερψλεο θαη νη γαινπρνχζεο γπλαίθεο, 

κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθνκίζνπλ ηαηξηθφ 

http://kepea.gr/aarticle.php?id=211
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πηζηνπνηεηηθφ ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ ζε αληίζηνηρε ζέζε εκέξαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

κεηαθίλεζε δελ είλαη εθηθηή, ε εξγαδφκελε απαιιάζζεηαη απφ ηελ εξγαζία ηεο βάζε 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Πνηληθνχ Γηαηάγκαηνο 176/1997 θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηεο θνξέα, ιακβάλεη εηδηθφ επίδνκα, ή δηαθνξεηηθά πιεξψλεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε. 

 

Ακνηβή Νπρηεξηλήο Δξγαζίαο 

Ο εξγαδφκελνο πνπ απαζρνιείηαη λχθηα,  δηθαηνχηαη πξνζαχμεζε ζηηο απνδνρέο ηνπ, 

γηα φζεο ψξεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα σξψλ απφ 22:00 κκ. έσο 06:00 

πκ. Ζ πξνζαχμεζε ππνινγίδεηαη ζην 25% ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ ηνπ θαη φρη ησλ 

πξαγκαηηθψλ (ΚΤΑ 18310/1945 θαη 25825/1951). 

 

Δάλ ε λπρηεξηλή εξγαζία ζπκπέζεη κε εκέξα Κπξηαθήο ή αξγίαο ε πξνζαχμεζε ησλ 

απνδνρψλ ζα αλέιζεη ζην 100% (75% γηα Κπξηαθή θαη αξγία + 25% γηα λπρηεξηλή 

εξγαζία). Δάλ ππάξρεη θαη ππεξεξγαζία – ππεξσξία ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη αλάινγεο  

πξνζαπμήζεηο (20%, 40%) ζηηο πξαγκαηηθέο απνδνρέο. 

 

Νφκηκεο  είλαη νη απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηελ 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ή απφ αληίζηνηρε θιαδηθή πιινγηθή 

χκβαζε Δξγαζίαο εθφζνλ ππάξρεη θαη είλαη δεζκεπηηθή, ή απφ ηα θαηψηαηα 

λνκνζεηεκέλα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ελψ πξαγκαηηθέο είλαη νη απνδνρέο πνπ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη νη νπνίεο είλαη αλψηεξεο ησλ λνκίκσλ.   

 

Γελ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο πξνζαχμεζεο ιφγσ λπρηεξηλήο εξγαζίαο, κε ηηο 

αλψηεξεο ησλ λνκίκσλ, απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ, εθηφο θη αλ ππάξρεη εηδηθή πξνο 

ηνχην ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδφκελνπ Άξεηνο Πάγνο 1461/80. 

(αλαθηήζεθε απφ http://www.ergasiaka-gr.net/2015/06/Nyxterini-ergasia-Pos-

ameibetai-Gia-poioys-apagoreyetai.html, 20/4/2016) 

4.5 Απαζρφιεζε ζπληαμηνχρσλ 

Ο εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλεη γηα εξγαζία ζηελ επηρείξεζή ηνπ ζπληαμηνχρνπο 

γήξαηνο ή αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο 

πξφζιεςεο ζην ΗΚΑ απφ ην νπνίν ζα ειεγρζεί ε επηρείξεζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

απηφ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Δάλ ν 

http://www.ergasiaka-gr.net/2015/06/Nyxterini-ergasia-Pos-ameibetai-Gia-poioys-apagoreyetai.html
http://www.ergasiaka-gr.net/2015/06/Nyxterini-ergasia-Pos-ameibetai-Gia-poioys-apagoreyetai.html


Σελίδα 66 από 75 
 

εξγνδφηεο δελ πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηνπ ηελ ππνρξέσζε, ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν 

ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 6εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο πνπ 

απνξξέεη απφ ην άξ. 29 ηνπ Ν. 1902/90. 

4.6 Άδεηεο 

Χο άδεηα νξίδεηαη ε αλαζηνιή ππνρξέσζεο παξνρήο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν, 

ρσξίο λα αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο ηνπ κηζζνχ ηνπ. 

Κάζε επηρείξεζε (εξγνδφηεο) θαη νξγαληζκφο (ηδησηηθφο ή δεκφζηνο) έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε γηα παξνρή άδεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε ρξφλν. Σελ άδεηα ηελ 

δηθαηνχληαη φινη νη ππάιιεινη, νη εξγάηεο, νη καζεηεπφκελνη, νη ππεξέηεο, δειαδή φινη 

φζνη απαζρνινχληαη κε κηζζφ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο 

ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο είλαη: 

1) Να ππάξρεη ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

2) Να έρεη ζπκπιεξσζεί 12κελε ζπλερήο απαζρφιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ 

ίδην εξγνδφηε. 

 

Γελ ζεσξείηαη ρξφλνο άδεηαο: 

1) Ο ρξφλνο ηεο ζηξάηεπζεο 

2) Ο ρξφλνο ηεο απεξγίαο 

3) Ο ρξφλνο ηεο αληαπεξγίαο 

4) Ζ αλψηεξε βία 

5) Οη επίζεκεο ενξηαζηηθέο εκέξεο 

6) Οη δηαθνπέο γηα αζζέλεηα ηνπ κηζζσηνχ 

7) Ζ απνπζία ιφγν δηθαηνινγεκέλεο αηηίαο 

8) Ο ρξφλνο θχεζεο ή ηνθεηνχ 

 

Ο ρξφλνο άδεηαο θαζνξίδεηαη έπεηηα απφ ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε κε ηνλ εξγαδφκελν. 

Όηαλ ν εξγαδφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε, ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ρνξεγήζεη άδεηα εληφο 2 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 

Γελ δηθαηνχληαη θαλνληθή άδεηα: 
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1) Όζνη έρνπλ νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη εξγάδνληαη ζ’ απηέο. 

2) Όζνη εξγάδνληαη ζε γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο, δαζηθέο, λαπηηιηαθέο 

εξγαζίεο. 

3) Οη ζηξαηεπφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν ζηξάηεπζεο. 

4) Όζνη αζθνχλ άιιν θχξην επάγγεικα θαη είλαη πάξεξγα κηζζσηνί. 

5) Όζνη θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη ηδηαίηεξα θαζήθνληα. 

6) Όζνη απνπζηάδνπλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ιφγσ αζζελείαο γηα δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν απφ φηη πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

 

 

 

Αξγίεο - Κπξηαθέο 

χκθσλα κε ην Ν.3755/57 θαη ην Ν. 147/73 νξίδεηαη φηη νη κηζζσηνί απαζρνινχκελνη 

θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αλαθεξφκελεο θαησηέξσ αξγίεο - ενξηέο δηθαηνχληαη κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δξγαζίαο (8900/46, 2585/51), πξνζαχμεζε 

75% φπσο, απηά ηζρχνπλ ζήκεξα. Ζ δε απαζρφιεζε ησλ κηζζσηψλ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ δηαθξηηηθή εμνπζία ηνπ εξγνδφηε. 

 

Τπνρξεσηηθέο εκέξεο αξγίαο: 

α) Ζ 25ε ΜΑΡΣΗΟΤ (εζληθή ενξηή) 

β) Μεγάιε Παξαζθεπή 

γ) Γεπηέξα ηνπ ΠΑΥΑ 

δ) 15 ΑΤΓΟΤΣΟΤ, Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, 

ε) 25ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, Υξηζηνχγελλα 

 

Ζκέξεο αξγίαο θαη’ έζηκν: 

Σα δεκφζηα θαηαζηήκαηα, νη Σξάπεδεο θαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαη ηηο εμήο 

εκέξεο αξγίαο, νη νπνίεο έρνπλ θαζηεξσζεί θαη’ έζηκν: 

α) 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ, Πξσηνρξνληά 

β) 6ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ, Θενθάλεηα 

γ) Καζαξή Γεπηέξα 

δ) 26ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, Γεχηεξε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

ε) 1ε ΜΑΗΟΤ, Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά 
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ζη) 28ε ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ (εζληθή ενξηή) 

δ) Ζκέξα ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ Αγίνπ ηεο πφιεο 

ε) Ζκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πφιεο 

 

Ζ κφλε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν αξγηψλ είλαη φηη ζηηο ππνρξεσηηθέο αξγίεο 

απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε ησλ κηζζσηψλ, ελψ θαηά ηελ πξναηξεηηθή αξγία 

εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε (βνχιεζε) ηνπ εξγνδφηε αλ ζα ιεηηνπξγήζεη ηελ επηρείξεζε. 

(αλαθηήζεθε απφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%B

C%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%

CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE

%B4%CE%B1, 6/5/2016) 

Κπξηαθή: Οη εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο είλαη 6 ζχκθσλα κε ην λφκν, φπνπ δελ 

έρεη εθαξκνζζεί ήδε ην πελζήκεξν. Ζ 7ε εκέξα, θαηά θαλφλα ε Κπξηαθή, είλαη 

ππνρξεσηηθή εκέξα εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο. Ζ εβδνκαδηαία αλάπαπζε απνηειεί 

δηθαίσκα ηνπ κηζζσηνχ θαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε. Όκσο ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν. Δδψ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα επηπιένλ ακνηβή ηελ 

Κπξηαθή. Αλ εξγαζηνχλ παξ’ φια απηά, ζα έρνπλ κηα εκέξα αλάπαπζεο θάπνηα άιιε 

κέξα ηεο εβδνκάδαο. 

 

Δηήζηα Άδεηα 

 Οη κηζνί ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο κηζζσηνχο πξέπεη λα πάξνπλ άδεηα κέζα ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Μαΐνπ κέρξη 30 επηεκβξίνπ. 

 Ο εξγνδφηεο υποχπεούται λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα νπσζδήπνηε ππιν τη λήξη 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, έζησ θαη αλ δελ ηνπ ηελ δήηεζε ν κηζζσηφο. 

 

Μπνξεί ε άδεηα λα ρνξεγεζεί τμηματικά σο εμήο: 

 Ζ άδεηα γηα κελ ην πξψην εκεξνινγηαθφ έηνο ρνξεγείηαη ζε ηκήκαηα. Ο εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξνζειήθζεθε ν κηζζσηφο, λα ρνξεγήζεη  ζε απηφλ ηελ αλαινγία ηεο θαλνληθήο ηνπ 

άδεηαο. 

 Καηά ην δεχηεξν εκεξνινγηαθφ έηνο ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθά 

ηελ άδεηά ηνπ κε απνδνρέο, πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ ζην έηνο 

απηφ. Ζ αλαινγία ππνινγίδεηαη θαη πάιη κε βάζε ηεο 20 εκέξεο γηα ηνπο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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εξγαδφκελνπο κε πελζήκεξν ή ηηο 24 εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε εμαήκεξν.  

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη ζην ζεκείν πνπ ζπκπιεξψλεη 12 κήλεο εξγαζία, 

ε άδεηα απμάλεηαη θαηά κία (1) εξγάζηκε εκέξα. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ δεχηεξνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, λα ηνπ ρνξεγήζεη αλαινγηθά ή 

νιφθιεξε ηελ άδεηα πνπ θζάλεη κέρξη ηηο 21 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε πελζήκεξν, θαη ηηο 25 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

εμαήκεξν. 

 Καηά ην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο, θαζψο θαη ηα επφκελα ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη 

λα ιάβεη νιφθιεξε ηελ άδεηα ηνπ ζε θάζε ρξνληθφ ζεκείν ηνπ έηνπο απηνχ. Ζ άδεηα 

απηή ζα θζάζεη ηηο 22 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε πελζήκεξν ή ηηο 

26 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε εμαήκεξν, εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 2 

έηε απαζρφιεζεο κέζα ζην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 Οη κηζζσηνί κε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή 12 έηε ζε 

νπνηνδήπνηε εξγνδφηε δηθαηνχληαη 25 εξγάζηκεο εκέξεο άδεηαο, γηα φζνπο είλαη 

κε πελζήκεξν, ή 30 εξγάζηκεο εκέξεο άδεηαο, γηα φζνπο είλαη κε εμαήκεξν κε 

απνδνρέο (ΔΓΔ 2000-2001, άξζξν 6). 

  Δπίζεο νη κηζζσηνί, απφ 1-1-2008, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 25εηνχοππεξεζίαο ή 

πξνυπεξεζίαο δηθαηνχληαη κία (1) εξγάζηκε εκέξα παξαπάλσ, δειαδή 26 εκέξεο  

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε πελζήκεξν θαη 31 εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε 

εμαήκεξν (ΔΓΔ 2008-2009, άξζξν 3). 

 χκθσλα κε ην Ν. 4093/2012 θαη ηελ δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδείαο γίλεηαη σο εμήο: 

     Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ.14 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ. 4093/2012ζπκπιεξψλεη ην άξζξν 8 ηνπ Ν.549/77 θαηά ην κέξνο πνπ θχξσζε ην 

άξζξν 7 ηεο απφ 26-1-1977 ΔΓΔ θαη φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 6 ηνπ 

Ν.3846/10 θαη πξνβιέπεη ζπλνιηθά πιένλ ηα εμήο: 

α) Δίλαη επηηξεπηή απφ ηνλ εξγνδφηε ε θαηάηκεζε ηνπ ρξφλνπ αδείαο εμαηηίαο ηδηαίηεξα 

ζνβαξήο ή επείγνπζαο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο. Ζ θαηάηκεζε κπνξεί λα γίλεη ζε δπν πεξηφδνπο εληφο ηνπ απηνχ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) εξγάζηκσλ εκεξψλ επί εμαεκέξνπ 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ επί πελζεκέξνπ ή δψδεθα 

(12) εξγάζηκσλ εκεξψλ εάλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν εξγαδφκελν. 
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β) Δπηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ηνπ ρξφλνπ αδείαο θαη ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δπν 

πεξηφδσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, ε νπνία πξνβιέπεη έγγξαθε αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

πξνο ηνλ εξγνδφηε, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε εληαίνπ ηκήκαηνο αδείαο 

δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ επί πελζεκέξνπ ή δψδεθα (12) εξγάζηκσλ εκεξψλ επί 

εμαεκέξνπ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ή δψδεθα (12) εξγαζίκσλ εκεξψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα 

αλήιηθν εξγαδφκελν. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππάγεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ άδεηα, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε αδείαο ή ηκήκαηνο αδείαο 

απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν κεηά απφ ζπλελλφεζε ησλ δπν κεξψλ (άξ. 4 ηνπ 

ΑΝ 539/45 φπσο ηζρχεη). (αλαθηήζεθε απφ http://www.kepea.gr/article.php?id=1252, 

6/5/2016) 

 

 

 

Γάκνπ θαη Δγθπκνζχλεο 

Όζνη πξφθεηηαη λα ζπλάςνπλ γάκν δηθαηνχληαη άδεηα 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ κε απνδνρέο 

θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα. ε πεξίπησζε γέλλεζεο παηδηνχ, ν 

παηέξαο δηθαηνχηαη 1 εκέξα άδεηα κε απνδνρέο γηα θάζε παηδί. 

 

Ζ εγθπκνλνχζα πνπ πξφθεηηαη λα γελλήζεη έρεη δηθαίσκα απνρήο απφ ηελ εξγαζία γηα 

56 εκέξεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ. Γελ επηηξέπεηαη απφιπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηάο ηεο, 

εθηφο θαη αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. 

 

Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο 

Ο γνλέαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν ζηελ επηρείξεζε δηθαηνχηαη απηή ηελ άδεηα 

κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο κέρξη ην παηδί λα γίλεη 

3 ½ εηψλ. Ζ άδεηα απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο. 

 

Άιια είδε αδεηψλ 

 Άδεηα ρσξίο απνδνρέο: φηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ εξγνδφηε 

φηη δε ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηνπ ή λα απνιπζεί. 

 Αλαξξσηηθή: δηθαηνινγείηαη φηαλ ππάξρεη γλσκάηεπζε απφ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο δελ ακείβεηαη. Μνηάδεη κε ηελ άδεηα 

ρσξίο απνδνρέο. 

http://www.kepea.gr/article.php?id=1252
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 Άδεηα γηα εμεχξεζε άιιεο εξγαζίαο: ν εξγαδφκελνο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα βξεη 

άιιε εξγαζία. 

 πνπδαζηηθή άδεηα: ε άδεηα εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη ζε εξγαδφκελνπο, καζεηέο, 

θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

θαη έρεη δηάξθεηα κέρξη 30 εξγάζηκεο εκέξεο. 

 πλδηθαιηζηηθή άδεηα: ζχκθσλα κε ην Ν.1264/1982 ηελ δηθαηνχληαη νη 

εξγαδφκελνη πνπ είλαη κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 Άδεηα γηα άζθεζε εθινγηθψλ δηθαησκάησλ 

 Άδεηα κηζζσηψλ δεκνζίνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο 

 Άδεηα απνπζίαο γηα παξαθνινχζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο 

 Οκαδηθέο άδεηεο: απηφ ην είδνο άδεηαο ππάξρεη φηαλ ρνξεγείηαη ηαπηφρξνλα 

άδεηα ζε φιν ην πξνζσπηθφ, επνκέλσο ηφηε δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θαινθαίξη. 

 

4.7 Δξγαηηθά Αηπρήκαηα θαη Απνδεκηψζεηο 

Καηά ηελ λνκνζεζία καο ν φξνο εξγαηηθφ αηχρεκα δελ ππάξρεη, παξά κφλν ζην άξ. 8 

ηνπ Ν.1846/1951 φπνπ αλαθέξεηαη ζαλ βίαην ζπκβάλ απφ απφηνκν γεγνλφο. Οη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αηηηνινγνχλ ην ζπκβάλ ζαλ εξγαηηθφ αηχρεκα είλαη νη εμήο: 

     α) Σν ζπκβάλ λα είλαη βίαην. 

     β) Σν ζπκβάλ λα έιαβε ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή επ’ αθνξκή απηήο 

(π.ρ. κεηαθνξά εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο). 

     γ)  Να ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο θαη ηεο 

εξγαζίαο. 

     δ) Ζ πξφθιεζε ηνπ βίαηνπ ζπκβάληνο λα κελ νθείιεηαη ζε πξφζεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 

     ε) Σν ζπκβάλ λα πξνθαιεί αδπλακία ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα εξγαζία πέξαλ ησλ ηξηψλ 

(3) εκεξψλ. 

 

Ζ επζχλε ηεο Απνδεκίσζεο 

ε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαζηεξψλεηαη αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ εξγνδφηε 

λα απνδεκηψζεη ηνλ εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 551/1915, θαζψο θαη 

θαηά ην θνηλφ αζηηθφ δίθαην, απηφ ηζρχεη φηαλ ν παζψλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζην 
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ΗΚΑ. Αληίζεηα, φηαλ ν δεκησζείο είλαη αζθαιηζκέλνο ζην ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ν εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ επζχλε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σφηε, ζηνλ εξγαδφκελν ζα 

ρνξεγεζνχλ νη παξνρέο ηνπ ΗΚΑ νη νπνίεο γηα παξάδεηγκα είλαη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ε λνζειεία, νη θιηληθέο εμεηάζεηο, αιιά θαη ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ν εξγαδφκελνο δηαηεξεί ηελ αμίσζε θαηά ηνπ εξγνδφηε θαη κπνξεί λα 

ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ γηα λα δηεθδηθήζεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. ε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ςπρηθή νδχλε. Δάλ φκσο ην αηχρεκα 

πξνθιήζεθε κε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ,  ηφηε ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

κεηψλεηαη αλάινγα κε ην πηαίζκα ηνπ παζφληνο 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε αλζξψπηλε εξγαζία είλαη δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ θαζψο απνηειεί 

ην κέζσ ζπληήξεζεο θαη εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ, νη ζρέζεηο 

εξγαζίαο λα είλαη πξνζηαηεπκέλεο γηα λα εθπιεξψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ζθνπφ, 

δειαδή ηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν ησλ αλζξψπσλ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ πνπ πεξηγξάςακε εμάγνπλ θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηνλ εξγνδφηε, ηνλ εξγαδφκελν θαη ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο. 

Καη ηα δχν κέξε, εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνο, κε ηελ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ηνπο 

ζπλδέεη ππεηζέξρνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο ζρέζεσλ, ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

θαζεθφλησλ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηελ ηδξπηηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο, αιιά ελλνηνινγηθά δηαθξίλεηαη απ' απηήλ.  

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ε πνιηηεία ζεζπίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ θαηά θχξην ιφγν είλαη νη αδχλακνη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεη 

ηηο ζρέζεηο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Αξθεηέο λνκνζεζίεο έρνπλ ππνζηεί 

ηξνπνπνηήζεηο φπσο απηέο αλαιχζεθαλ πην πάλσ. 
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Οη πην ζεκαληηθνί νξγαληζκνί ηεο ρψξαο καο είλαη ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

(ΗΚΑ), ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη ε Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηα εξγαζηαθά ζέκαηα. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία, εκπινπηίζακε ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ 

εμαξηεκέλε εξγαζία εθφζνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη 

πιήμεη θαη ηε ρψξα καο, είλαη έλα θιέγνλ δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιεί αξθεηέο θνξέο 

θαη ζα καο πξνβιεκαηίδεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ πιένλ. Διπίδνπκε ζην 

κέιινλ λα κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηε δχζθνιε απηή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε νξζά ηα δηθαηψκαηά καο. 
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9. Γηθεγφξνο Δξγαηνιφγνο: Τπεξσξηαθή Απαζρφιεζε Μηζζσηψλ, Ζκεξνκελία 

πξφζβαζεο 6/5/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://www.dikigorosergatologos.gr/index.php/gnomi-ton-eidikon/item/1812-

iperoriaki-apasxolisi-misthoton/1812-iperoriaki-apasxolisi-misthoton.html 

10. ΔΝΣΤΠΑ.INFO: ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ, Ζκεξνκελία 

πξφζβαζεο31/08/2016 ζηε δηεχζπλζε http://www.entypa.info/ika/108-apografh-

sto-mhtrvo-ergodotvn.html 

11. Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ: Αζθαιηζηηθά Θέκαηα, Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 

16/09/2016 ζηε δηεχζπλζεhttp://inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/11/h-

asfalish-sta-barea-kai-anthigieina-epaggelmata.pdf 

12. Κέληξν πιεξνθφξεζεο εξγαδνκέλσλ & αλέξγσλ: Δηήζηα άδεηα εξγαδνκέλσλ, 

Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 6/5/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://www.kepea.gr/article.php?id=1252 

13. Κέληξν πιεξνθφξεζεο εξγαδνκέλσλ & αλέξγσλ: Όξνη χκβαζεο Μεξηθήο 

Απαζρφιεζεο, Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 20/4/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://kepea.gr/aarticle.php?id=211 

14. Κέληξν πιεξνθφξεζεο εξγαδνκέλσλ & αλέξγσλ: Πηψρεπζε ηνπ Δξγνδφηε, 

Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 06/05/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://kepea.gr/aarticle.php?id=229 

15. Κέληξν πιεξνθφξεζεο εξγαδνκέλσλ & αλέξγσλ: χκβαζε Δμαξηεκέλεο 

Δξγαζίαο, Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 31/08/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://kepea.gr/aarticle.php?id=235 

16. Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ: Αλαγγειία Πξφζιεςεο 

Μηζζσηνχ, Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 06/05/2016 ζηε δηεχζπλζε 

http://www.oaed.gr/anangelia-proslepses-prosopikou 

17. Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή παξάδεηγκα 

http://www.ba.duth.gr/ematerial/Khrematooikonomike_Logistike_Dialexe_9.pdf 
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