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Περιεχόμενα 
1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 8-10) 

 
1.  Τι είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας;   
2. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. και γνωστοποίηση  
των όρων σύμβασης.  
3. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου              
4. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου   

 

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (σελ. 13-14) 
 

1. Ποιος θεωρείται υπάλληλος  
2. Ποιος θεωρείται εργάτης 
3. Πώς γίνεται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη  

 

3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 15) 
 

4. ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΤΟΥΣ (σελ. 16-19) 

 

5. ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΓΙΕΣ (σελ. 21-27) 
 

1. Τι είναι ωράριο εργασίας; 
2. Τι είναι νόμιμο ωράριο; 
3. Ποιο είναι το ανώτατο νόμιμο ωράριο; 
4. Πως οριοθετείται η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης 
5. Η «κατ’ εξαίρεση υπερωρία» 
6. Τι είναι συμβατικό ωράριο; 
7. Ποιο είναι το ανώτατο όριο του συμβατικού ωραρίου; 

 

6. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 28-33) 
 

1. Έννοια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας 
2. Πώς διευθετείται ο χρόνος εργασίας με περίοδο αναφοράς το ημερολογιακό 

έτος; 
3. Τρόπος υπολογισμού αμοιβής. 
4. Η αμοιβή της πιθανής υπέρβασης του ωραρίου. 
5. Ποια είναι η διαδικασία συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τη 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας 
6. Πώς επιλύονται οι διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη; 
7. Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης του εργαζομένου; 
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7. ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ; (σελ. 34-35) 
 

1. Έναρξη και λήξη ωραρίου 
2. Πενθήμερο 

 

8. ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ  - ΑΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ  (σελ. 36-38) 
 

1. Πότε υπάρχει νυχτερινή εργασία 
2. Πώς αμείνεται η νυχτερινή εργασία 
3. Κυριακή αργία 
4. Ημέρες αναπληρωματικής αργίας 
5. Ποια είναι η αμοιβή της Κυριακής αργίας 
6. Ποιες είναι οι ημέρες της υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας 
7. Πώς αμείβονται οι ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας 
8. Ποιες είναι οι ημέρες αργίας κατ’ έθιμο 

 

9. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 1837/1989) (σελ. 39-
40) 

 
1. Ποινικές ευθύνες εργοδοτών 

 

10. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (σελ. 41-44) 
 

1. Ετήσια άδεια 
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη ετήσιας άδειας; 
3. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος 
4. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος 
5. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και τα επόμενα ημερολογιακά έτη 
6. Επιτρέπεται να δοθεί τμηματικά άδεια; 

 

11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ (σελ. 45-53) 
 

1. Τι συμβαίνει σε περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας; 
2. Πότε πρέπει να χορηγείται η άδεια; 
3. Πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές αδείας; 
4. Απαγόρευση απόλυσης 
5. Δικαιούται αποδοχές αδείας ο εργαζόμενος όταν λήξει η σύμβαση εργασίας; 

 

12. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σελ. 54-60) 

1. Άδεια γάμου – γέννησης παιδιού 
2. Άδεια μητρότητας 
3. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών 
4. Γονική άδεια ανατροφής παιδιών 
5. Άδεια για ασθένεια μελών της οικογένειας 
6. Άδεια απουσίας για επίσκεψη στο σχολείο 
7. Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα 
8. Άδεια για προβλήματα υγείας – άδεια λόγω θανάτου 
9. Άδεια εξετάσεων μαθητών – σπουδαστών – φοιτητών 
10. Εκλογική άδεια 
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13. ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (σελ. 61-69) 
 

1. Πώς καθορίζεται το ύψος του μισθού; 
2. Ποια είναι τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων 
3. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 
4. Ποιες είναι οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου 
5. Πώς αμείβεται η απασχόληση εκτός έδρας 

14. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ (σελ. 70-72) 
 

15. ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  (σελ. 73-74) 
 

1. Ποιες είναι οι νόμιμες κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων 
2. Πότε παρακρατείται ο Φ.Μ.Υ. και Ειδική Εισφορά  
3. Πώς υπολογίζεται ο Φ.Μ.Υ. 

 
 

16. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (σελ. 75-86) 
 
        1.     Ποιος χρόνος συνυπολογίζεται στα δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων 

2. Ποιος χρόνος δεν συνυπολογίζεται 
3. Χρόνος καταβολής 
4. Υπολογισμός Δώρων 

 

17. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 87-88) 
 

1. Πως λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου; 
2. Μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της η σύμβαση εργασίας; 
3. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 
4. Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου (παραίτηση) 

 

18. ΑΠΟΛΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ. 89-90) 
 

19. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (σελ. 91-93) 
 

20. ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ. 94) 
 

1. Τι είναι η βλαπτική μεταβολή; 
2. Τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής; 

 

21. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (σελ. 95-98) 
 

1. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης; 
2. Χρόνος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης 
3. Πότε παραγράφεται η αγωγή αποζημίωσης; 
4. Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση; 
5. Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση; 
6. Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης; 
7. Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες μισθωτοί αποζημίωση; 
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22. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ (σελ. 99-106) 
 

1. Ποιοι εργαζόμενοι προστατεύονται από το νόμο; 
2. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; 
3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη; 
4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
5. Ποια είναι η διαδικασία ομαδικών απολύσεων; 
6. Ποσό αποζημίωσης ή χρόνος προειδοποίησης για απόλυση ιδιωτικών 

υπαλλήλων 
 

23. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (σελ. 107-108) 

1. Ρυθμίσεις για την μερική απασχόληση 
 

24. ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ. 109) 
 

1. Ποιες είναι οι αποδοχές; 
2. Πώς ασφαλίζονται οι μερικά απασχολούμενοι; 
3. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε τέταρτη βάρδια εργασίας 
4. Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται από αυτές τις 

επιχειρήσεις για Σάββατο και Κυριακή 
 

25. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (σελ. 110-111) 
 

1. Πότε είναι άκυρη η διαθεσιμότητα; 
2. Πόση είναι η διάρκεια της διαθεσιμότητας; 
3. Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα; 
4. Προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότητας 

 

26. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (σελ. 112) 
 

1. Τι δικαιούται ο πολλαπλά απασχολούμενος 
 

27. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (σελ. 113-117) 
 

1. Τι είναι το εργατικό ατύχημα 
2. Πότε χαρακτηρίζεται το ατύχημα σαν εργατικό; 
3. Βίαιο γεγονός 
4. Είναι εργατικό ατύχημα αυτό που επήλθε από υπέρμετρη προσπάθεια; 
5. Κατά την εκτέλεση της εργασίας 
6. Με αφορμή την εργασία 
7. Από επαγγελματική ασθένεια 
8. Ποιος έχει υποχρέωση αναγγελίας του ατυχήματος 
9. Δικαιώματα εργαζόμενου 
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28. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σελ. 118-121) 
 

1. Ποιες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις; 
2. Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων; 
3. Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τόπο εργασίας; 
4. Έχει ευθύνη ο εργοδότης; 
5. Ακυρότητα απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών 
6. Πόσα συνδικαλιστικά στελέχη προστατεύονται; 

 

29. ΑΠΕΡΓΙΑ (σελ. 122-124) 
 

1. Πώς προστατεύεται το δικαίωμα της απεργίας 
2. Πώς κηρύσσεται η απεργία 
3. Προθεσμίες για την κήρυξη της απεργίας 
4. Προσωπικό ασφαλείας 
5. Πώς καθορίζεται το προσωπικό ασφαλείας 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1. Τι είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας; 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου με την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα στον 

εργοδότη, κάτω από τις οδηγίες και τον έλεγχο του οποίου εργάζεται έναντι 

παροχής μισθού. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διαχωρίζεται από την 

παροχή εργασίας με σύμβαση έργου και τη σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών. (Σημειωτέο ότι με το 1ο άρθρο του Ν. 3846/2010 που 

αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/1998 πλέον η άνω 

των 9 μηνών διάρκεια της σύμβασης έργου παράγει τεκμήριο ότι καλύπτει 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: «1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και 

απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο 

χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), 

τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς 

μήνες.») 

2. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. και γνωστοποίηση των όρων 

σύμβασης. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 

ημέρες ή σε 30 ημέρες αν πρόκειται για νεοϊδρυμένη επιχείρηση και μάλιστα 

για τους 3 πρώτους μήνες από την ίδρυσή της. (Οι εργοδότες, προαιρετικά 

έως το τέλος του 2012 και υποχρεωτικά από 1/3/2013, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ), το οποίο 

διασυνδέεται με τον ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ, τα εξής έγγραφα: 

1. Ε3. Αναγγελία πρόσληψης 

2. Ε4. Πίνακα προσωπικού 
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3. Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 

4. Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 

5. Ε7. Βεβαίωση-δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 

έργου 

Πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας το username και το 

password που ήδη έχουν. 

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής εκτυπώνεται αντίγραφο στο 

οποίο έχει αποδοθεί αυτόματα και αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και 

η ημερομηνία υποβολής. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν τα αντίγραφα αυτά, 

αφού προηγουμένως έχουν νομίμως υπογραφεί και σφραγισθεί, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις πχ τα αναρτούν, τα τηρούν στο αρχείο τους, τα 

επιδεικνύουν, κοκ. 

Η επισύναψη του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις υπογραφές 

εργοδότη και εργαζόμενου ή με την έκθεση επίδοσης του δικαστικού 

επιμελητή είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται καταγγελία σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου (έντυπο Ε6), ενώ είναι προαιρετική όταν 

υποβάλλεται αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (έντυπο Ε5). 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο έντυπο δεν μπορεί να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά λόγω αδυναμίας συμπλήρωσης υποχρεωτικού πεδίου (πχ 

έλλειψη ΑΦΜ εργαζομένου) ή λόγω αδυναμίας επισύναψης του ηλεκτρονικά 

σαρωμένου εντύπου σχετικά με το έντυπο Ε6, θα ακολουθείται η διαδικασία 

της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στις νόμιμες 

προθεσμίες. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ισχύουν οι καθοριζόμενες από 

τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες. 

Επισημαίνεται πως κατά την ηλεκτρονική υποβολή, η αναγγελία 

πρόσληψης (έντυπο Ε3) και ο πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) 

υποβάλλονται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης 

και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι 
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εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να 

υποβάλλουν το Ε3 και Ε4 εντός (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσληψη, 

αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

(ΕΓΚ.25932/12.10.2012 και ΕΓΚ.17227/22.8.2012) 

Γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης στον εργαζόμενο: Κατά την 

πρόσληψη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον εργαζόμενο 

έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους 

της, όπως προβλέπει το Π.Δ. 156/1994. "Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση που η πρόσληψη γίνει προφορικά. Δεν μπορεί να γίνει 

προφορικά πρόσληψη στο Δημόσιο, στην περίπτωση μερικής 

απασχόλησης, στις ΔΕΚΟ κ.λ.π."  

3. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκεια της δεν 

είναι καθορισμένη από τη συμφωνία μεταξύ εργοδότη – εργαζόμενου.  

4. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν καθορίζεται το 

χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο μισθωτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες 

του. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να προκύπτει είτε από τη συμφωνία 

των ενδιαφερομένων, είτε από άλλα δεδομένα δηλ. διάταξη νόμου, είδος 

νόμου, είδος και σκοπός συμβάσεως κ.λ.π.  

 Ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2003  η χωρίς περιορισμό 

ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν 

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ενδεικτικά δε αναφέρει το άνω 

π.δ. στο άρθρο 5 παρ. 1 ως αντικειμενικούς λόγους τους εξής: «Αν 

δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή 

της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά 

προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή 

αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η 

http://www.taxisland.gr/hlektoniki-ypoboli-entypon-epitheorisis-ergasias-a-oaed/137-2012-09-25-18-47-56/293-apografh-ergodoth-sto-ika
http://www.taxisland.gr/images/pdf/egk%2025932_12.10.2012.pdf
http://www.taxisland.gr/images/pdf/egk.17227_32_22.8.2012.pdf
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προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε 

συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση 

μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με 

συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων 

αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.». 

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της 

σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να 

αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται 

εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν. 

Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον 

εργαζόμενο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της προσφοράς 

της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι 

απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει 

εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα 

(10) εργασίμων ημερών.  Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των 

διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να 

συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του 

π.δ.81/2003, υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη (άρ. 5 παρ. 3), τεκμαίρεται 

ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια την μετατροπή αυτών σε 

συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διαστημάτων 

τριών ετών ο αριθμός των ανανεώσεων των διαδοχικών συμβάσεων ή 

σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), χωρίς να συντρέχει ένας από τους 

αντικειμενικούς λόγους που αναφέρει το παραπάνω π.δ., τεκμαίρεται ότι με 

αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε 

συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

«Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν 

μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε 

(45) ημερών, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες. 
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Οι διατάξεις του π.δ. 81/2003 δεν εφαρμόζονται:  

α) στις σχέσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και στη σύμβαση 

ή σχέση μαθητείας,  

β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο 

πλαίσιο ενός ειδικού δημόσιου ή από το δημόσιο υποστηριζόμενου 

προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης 

και 

γ) στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 του Ν. 2956/2001. Στην περίπτωση βεβαίωσης εργοδότη για σύμβαση 

ορισμένου χρόνου/ έργου (έντυπο Ε7) η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 

των εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ είναι 8 ημέρες από 

την κοινοποίηση στον εργαζόμενο.  
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2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, δηλαδή αν είναι πνευματική ή 

σωματική, οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία σε υπαλλήλους ή εργάτες. Η διάκριση αυτή επηρεάζει την 

εργασιακή σχέση τόσο κατά τη διάρκεια της (όροι αμοιβής και απασχόλησης), 

όσο και κατά τη λήξη της (καταβολή αποζημίωσης κ.λ.π.) 

1. Ποιος θεωρείται υπάλληλος. 

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο πνευματική 

εργασία. Ο ορισμός που δίνει το Ν.Δ. 2655/1953 στο 1ο άρθρο του (όπως 

ισχύει τροποποιημένο) είναι: «Ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοιαν του 

παρόντος νόμου θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα 

ασχολούμενον επ' αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν 

ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε 

εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη 

σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης 

κατηγορίας, καθώς και παν εν γένει πρόσωπον το οποίον χρησιμοποιείται εν 

τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή 

γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή 

παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίας» 

2. Ποιος θεωρείται εργάτης. 

Εργάτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική 

εργασία. Οι εργάτες αποκαλούνται πολλές φορές εργατοτεχνίτες ή τεχνίτες. 

Με τους εργάτες εξομοιώνονται γενικώς οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές - 

τεχνίτες και το υπηρετικό προσωπικό. Ο χαρακτηρισμός του μισθωτού ως 

υπαλλήλου ή εργάτη εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει και όχι 

απ’ αυτό που προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας ή τον τρόπο αμοιβής του. 

Η διάκριση αυτή των μισθωτών αμβλύνεται συνεχώς μετά από τη νομολογία 

των Δικαστηρίων και τη σύγχρονη εξέλιξη των συνθηκών εργασίας.  
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3. Πώς γίνεται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διάκριση γίνεται βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων και ο χαρακτηρισμός που δίνουν τα μέρη δεν είναι 

δεσμευτικός. Εξάλλου ούτε τα προσόντα του εργαζομένου (πτυχιούχος κλπ.), 

ούτε ο τρόπος αμοιβής του (ημερομίσθιο ή μισθός) είναι κριτήρια 

χαρακτηρισμού του ως υπαλλήλου. 
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3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες υπογράφονται 

μεταξύ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλλομένων αμοιβαίες 

υποχρεώσεις. Με τις Σ.Σ.Ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις. 

Οι όροι και η διαδικασία σύναψης σ.σ.ε. διέπονται από τον Ν. 

1876/1990, όπως έχει σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει. 

Οι σ.σ.ε συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται 

από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. 

Με τις σ.σ.ε θεσπίζονται κατά κανόνα ευμενέστεροι όροι εργασίας από 

τους προβλεπόμενους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας . 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1876/1990, περιεχόμενο των σ.σ.ε. μπορούν 

να αποτελέσουν μεταξύ άλλων: 

 Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, όρους λειτουργίας και τη λήξη των 

ατομικών συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της. 

 Ζητήματα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος 

στην επιχείρηση. 

 Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης , εκτός από συνταξιοδοτικά. 

 Ζητήματα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο 

που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις. 

 Ζητήματα ερμηνείας των κανονιστικών όρων της σ.σ.ε. 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 
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4. ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ 

1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται: 

α). Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της 

χώρας και συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων 

και τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των 

εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Ειδικότερα από την πλευρά των 

εργαζομένων για την υπογραφή ΕΓΣΣΕ, ικανότητα υπογραφής έχει η πλέον 

αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Γ.Σ.Ε.Ε.). 

β). Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων 

ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή 

περιφέρειας ή και όλης της χώρας και συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζόμενους, 

ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητα τους, ομοειδών ή συναφών 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις. Ειδικά για 

τους εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται 

να συνάπτονται και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται 

με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι 

ή καλούντες για διαπραγματεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εργαζομένων στον κλάδο είτε είναι οι 

τουλάχιστον πέντε (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με κριτήριο τους εργαζομένους 

που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν στις 

διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση. Σε περίπτωση 

μη ορισμού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή 

άρνησης προσέλευσης στις διαπραγματεύσεις ή αποτυχίας των 

διαπραγματεύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 

1876/1990. 

γ). Σε επιχειρησιακές , που αφορούν τους εργαζόμενους μιας 

εκμετάλλευσης ή επιχείρησης και συνάπτονται κατά σειρά προτεραιότητας, 

από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους 

εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση 
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στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την 

κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και, 

εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές 

οργανώσεις και από τον εργοδότη. Η ένωση προσώπων του προηγούμενου 

εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων 

στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν 

και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν μετά την 

τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, 

πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) 

των εργαζομένων στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της, 

διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την 

ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ' του εδαφίου 

α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α' 79).δ). Σε εθνικές 

ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας και 

συνάπτονται από την πλευρά των εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή 

πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις 

πανελλήνιας έκτασης. Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές 

οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης. 

ε). Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους 

εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων 

συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας και συνάπτονται από 

ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές 

οργανώσεις. 

2. Οι κλαδικές επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν 

όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους 

εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. 

Εξάλλου, αν υπογραφεί νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τα κατώτατα όρια αμοιβής κάποιων μισθωτών, που 
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ορίζονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση είναι 

κατώτερα από εκείνα που ορίζει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. παύουν αυτόματα να ισχύουν 

(Εγκύκλιος 12945/9.4.90, Υπ. Εργασίας) και ισχύουν εκείνα της νέας 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. 

Οι όροι των Σ.Σ.Ε. που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, 

υπερισχύουν των νόμων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού 

δικαίου (π.χ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την απαγόρευση 

αύξησης αποδοχών). 

Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την ημέρα κατάθεσης ενός πρωτοτύπου 

της από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας όπου καταρτίστηκε η Σ.Σ.Ε.. Η δε διάρκεια ισχύος της δεν μπορεί 

να είναι κατώτερη του ενός και ανώτερη των τριών ετών. 

Δέσμευση.  

Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους 

ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους 

εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε 

είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, 

ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των 

συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να 

υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και 

ημερομισθίου. Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και οι 

εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν τους 

εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Σύμφωνα δε με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 

226/27.10.2011), η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του 

άρθρου 11 του άνω Ν. 1876/1990 αναστέλλεται όσο διερκεί η εφαρμογή του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής: «Ο Υπουργός 
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εργασίας με απόφασή του και μετά από σύμφωνη γνώμη του ανώτατου 

συμβουλίου, μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει υποχρεωτική για όλους 

τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος κάποια Σ.Σ.Ε. η οποία 

δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 

κλάδου ή του επαγγέλματος. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης του Υπουργού και στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από 

την ημερομηνία της υποβολής. Η απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης.» 

Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3899/2010 η 

παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν 

από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και όχι 

πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης 

εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, ονομάζεται «ειδική επιχειρησιακή 

συλλογική σύμβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας της 

παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις 

συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας του 

προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων 

εργασίας, όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής 

εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής της, 

περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους. 

2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του 

παρόντος νόμου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να 
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καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) 

εργαζόμενους, με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει 

με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία. 

3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 1 τα μέρη υποβάλλουν 

από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή 

τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το 

Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο 

και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή 

της. 4. Η συλλογική σύμβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από 

την υπογραφή της και είναι έγκυρη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του 

παρόντος νόμου. 

5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική 

επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται 

με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης 

εργασίας. 

6. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των 

συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 

εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την 

οποία εφαρμόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 

παρ. 1 του ν. 2336/1995.» 
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5. ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΓΙΕΣ  

ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ  

1.Τι είναι ωράριο εργασίας; 

Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να 

προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία 

βάση.  

2. Τι είναι νόμιμο ωράριο; 

Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή 

κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο 

νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι, μόνο 

μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.  

3. Ποιο είναι το ανώτατο νόμιμο ωράριο; 

Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την 

ημέρα, και 48 ώρες την εβδομάδα. Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων 

Εταιρειών και Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες. 

Όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι δυνατή η 

υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα - ώστε αυτό να 

φτάσει τις 9 ώρες. 

Αναφορικά με τους εργαζομένους σε εμπορικά καταστήματα, με τη διάταξη 

της  περίπτωσης 1α  της υποπαραγράφου ΙΑ. 10 του άρθρου  πρώτου του ν. 

4093/2012 αποσυνδέεται το ωράριο εργασίας τους από τις ώρες λειτουργίας 

των καταστημάτων. Ως εκ τούτου αίρεται από την 12/11/2012 ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν.4093/2012, η απαγόρευση της απασχόλησης των 

εργαζομένων κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005, το οποίο αντικατέστησε 

το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000 και όπως στη συνέχεια οι παρ. 1, 3 και 5 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν . 3863/2010 (Α΄ 

115.15.7.2010): 

α) καθιερώνεται για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται 

συμβατικό ωράριο εργασίας ως 40 (σαράντα) ώρες την εβδομάδα, η 

απασχόληση 5 (πέντε) ωρών επιπλέον εβδομαδιαίως, ως υπερεργασία, η 

πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, 

β) σε όσες περιπτώσεις εφαρμόζεται εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας 6 

(έξι) εργασίμων ημερών, οι ώρες υπερεργασίας ανέρχονται σε 8 (οκτώ) την 

εβδομάδα. 

Οι 5 (πέντε) ώρες υπερεργασίας επί πενθημέρου (41η, 42η, 43η, 44η, και 

45η ώρα), καθώς και οι 8 (οκτώ) ώρες υπερεργασίας επί εξαημέρου (από 41η 

ως 48η ώρα), αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 

20 % (είκοσι τοις εκατό) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια 

υπερωριακής απασχόλησης. 

Η απασχόληση πέραν των 45 (σαράντα πέντε) ωρών την εβδομάδα (επί 

πενθημέρου) ή των 48 (σαράντα οκτώ) ωρών την εβδομάδα επί εξαημέρου 

θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από όλες τις νόμιμες 

συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες  υποχρεωτικής αναγγελίας. Ως εκ 

τούτου, απαιτείται για την πέραν των 45 ή 48 ωρών απασχόληση, αναγγελία  

στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Εύλογο είναι ότι η καθιέρωση της 

υπερωριακής απασχόλησης για την εργασία πέραν των 45 ή 48 ωρών 

αντίστοιχα, βρίσκεται πάντα εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας. 

Σημειωτέο ότι με το άρ. 17 παρ. 2 Ν. 3899/2010 προβλέπεται ότι αν παραστεί 

ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς 

απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε 

θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο 

μερικώς απασχολούμενος μπορεί 
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να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η 

πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Δεν προβλέπεται 

πλέον η προσαύξηση του 10% που πρόβλεψε ο Ν. 3846/2010. 

 

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

Για να είναι νόμιμη η υπερωρία πρέπει: 

 Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην 

Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν απαιτείται πια 

προέγκριση. 

 Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο 

από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης 

4. Πως οριοθετείται η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης 

(άρθρο 74 του Ν.3863/2010); 

 Κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και 

μέχρι τη συμπλήρωση 120 (εκατόν είκοσι) ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το 

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40 % (σαράντα τοις εκατό). 

 Για την πέρα των 120 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση 

παρέχεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 

60 % (εξήντα τοις εκατό). Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται και για τη νόμιμη 

υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται πέραν των ορίων εργασίας 

που καθορίζονται με τις εξαμηνιαίες αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας. 

(Ειδικότερα, από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 

4093/2012, είναι 

επιτρεπτή η υπέρβαση του νομίμου ημερήσιου ωραρίου έως 2 ώρες 

ημερησίως και μέχρι 120 ώρες το έτος, ως υπερωριακής 

απασχόλησης, για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70, όπως αυτό 

τροποποίησε τις διατάξεις του Π.Δ. 27/6/4-7-32, μετά από 
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υποχρεωτική αναγγελία των ωρών αυτών στην αρμόδια Κοινωνική 

Επιθεώρηση Εργασίας. Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 

πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της 

υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και 

εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η 

αναγγελία προς την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. 

Αντίγραφο της αναγγελίας των υπερωριών θα πρέπει να τηρείται στον τόπο 

εργασίας. 

Η υπερωριακή απασχόληση, που αναγγέλλεται κατά τα παραπάνω, 

θα πρέπει να καταγράφεται υποχρεωτικά και στο Ειδικό Βιβλίο 

Υπερωριών το οποίο προβλέπεται να τηρείται στην επιχείρηση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 

του Ν.Δ. 515/70 καθώς και στο άρθρο 13 του ν. 3846/2010. 

Επισημαίνεται ότι το ημερήσιο όριο των 2 ωρών και το ετήσιο 

των 120 ωρών αποτελούν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας 

μέχρι του οποίου μπορούν να αναγγέλλουν οι εργοδότες που 

απασχολούν προσωπικό και το οποίο μπορούσε, σύμφωνα με το 

προηγούμενο νομικό καθεστώς, να εργαστεί υπερωριακώς μόνον 

μετά από έγκριση της οικείας Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας 

(π.χ. προσωπικό γραφείων, επιχειρήσεων Α.Ε.).__) 

5. Η «κατ’ εξαίρεση υπερωρία». 

 Ο όρος «κατ’ εξαίρεση υπερωρία» εισάγεται για πρώτη φορά στο 

δικαιϊκό μας σύστημα σε αντικατάσταση του αδόκιμου νομικά όρου «μη 

νόμιμη υπερωρία». Κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας, για την 

πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

διατυπώσεις εκ μέρους του εργοδότη (αναγγελία στην Επιθεώρηση 

Εργασίας), καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο 

ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.  

 Επισημαίνεται ότι η αλλαγή της ορολογίας δεν τροποποιεί σε τίποτα το 

περιεχόμενο των κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο για τη «μη νόμιμη 

υπερωρία». 
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 Τέλος, σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 

(σαράντα) ωρών εβδομαδιαίως, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού 

ωραρίου και ως τη συμπλήρωση των 40 (σαράντα) ωρών, αμείβεται σύμφωνα 

με το άρθρο 659 του Αστικού Κώδικα, ως πρόσθετη εργασία (απλό 

ωρομίσθιο). 

6. Τι είναι συμβατικό ωράριο; 

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με ΣΣΕ, 

είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό 

ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.  

Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική 

σύμβαση εργασίας ή τον Κανονισμό της επιχείρησης.  

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο 

του νόμιμου δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους.  

7. Ποιο είναι το ανώτατο όριο του συμβατικού ωραρίου; 

Μετά την από 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

της ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών 

για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε 

ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο 

είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο 

σήμερα είναι 8 ώρες για όσους απασχολούνται πενθήμερο (κατ' ανώτατο 

όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.  

8. Μεσημβρινή ανάπαυση (διακεκομμένο ωράριο εργασίας) απασχολούμενων 

σε καταστήματα συνεχούς ημερήσιας λειτουργίας. 

Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου ΙΑ. 10 του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 

του ν. δ/τος 1037/1971 (Α’ 235) που είχε ως εξής:  
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« 2.Η επί 10λεπτον καθυστέρησις της λήξεως της λειτουργίας του 

καταστήματος προς εξυπηρέτησιν πελατών, ευρισκομένων εντός αυτού δεν 

αποτελεί παράβασιν των διατάξεων του παρόντος». Επίσης, καταργείται η 

παρ.7α του ίδιου ν.δ/τος που προστέθηκε με το άρθρο 244 του ν.4072/2012 

(Α’ 86) και η οποία είχε ως εξής:«Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων 

του παρόντος νόμου, στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

επιτρέπεται η μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου λειτουργίας τους 

απασχόληση επί τριάντα λεπτά της ώρας ενός εργαζόμενου υπεύθυνου 

ταμείων και μέχρι τριών εργαζόμενων ταμιών αποκλειστικά και μόνο για 

ταμειακή και λογιστική τακτοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι το κατάστημα 

είναι κλειστό και δεν εξυπηρετούνται πελάτες. Οι εργαζόμενοι αυτοί, κατά τις 

μέρες της ως άνω απασχόλησης τους, προσέρχονται στην εργασία τους 

τριάντα λεπτά της ώρας αργότερα από την τυπική έναρξη του ωραρίου τους. 

Στις καταστάσεις προσωπικού και στα προγράμματα ωρών εργασίας και 

απασχόλησης προσωπικού που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

αναγράφονται επακριβώς το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η ειδικότητα 

με την οποία απασχολείται, καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες της κατά τα 

παραπάνω απασχόλησης. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν το ωράριο λειτουργίας 

των καταστημάτων, το ωράριο των εργαζόμενων και την υποβολή των 

καταστάσεων προσωπικού και των προγραμμάτων εργασίας, εφαρμόζονται 

και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου». 

Παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν.1892/1990 

(Α’ 101) ,η οποία προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που 

λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο, δικαιούνται μεσημβρινή ανάπαυση που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ωρών.  

Περαιτέρω, με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 

10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «θεραπεύεται» το νομικό κενό που 

προέκυπτε από την υπ. αριθ. 2346/29-9-90 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης διακεκομμένου ωραρίου 

εργασίας απασχολουμένων σε καταστήματα που εφαρμόζουν συνεχές ωράριο 

ημερήσιας λειτουργίας.  

Από την 12/11/2012,ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4093/2012, είναι 

δυνατόν στο πλαίσιο της οργάνωσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας να 
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καθορίζεται μεσημβρινή ανάπαυση τουλάχιστον τριών ωρών (παρ. 6 του αρ. 

42 του ν. 1892/1990), και για τους εργαζομένους καταστημάτων των οποίων η 

ημερήσια λειτουργία ακολουθεί συνεχές ωράριο.  

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει ρητός όρος στη σύμβαση 

εργασίας, για την εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου εργασίας, προκειμένου 

να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο. Η οργάνωση του 

ημερήσιου χρόνου εργασίας, κατ’αυτόν τον τρόπο,από τον 

εργοδότη,υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Η 

απασχόληση των εργαζομένων στα καταστήματα θα πρέπει να εντάσσεται 

εντός του πλαισίου των καθηκόντων που προβλέπονται από τις συμβάσεις 

εργασίας τους και τηρουμένων των σχετικών ρυθμίσεων για τα χρονικά όρια 

εργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αφορούν τις εβδομαδιαίες 

αναπαύσεις, το ημερήσιο διάλειμμα, την ημερήσια ανάπαυση κ.λ.π.  

Πώς αμείβεται το Σάββατο: 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3846/2010 η εργασία που παρέχεται την 

έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης 

εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το 

καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη 

διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές 

επιχειρήσεις. 
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6.ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Το άρθρο 41 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε πλέον με το 

άρθρο 42 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011) αναφέρεται στη διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας. 

 Είναι πρόδηλο ότι το οκτάωρο εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση 

αναφοράς του χρόνου εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Έννοια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με περίοδο 

αναφοράς το εξάμηνο [άρθρο 41 Ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 42 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2011)]. 

 α) Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο 

εργασίας ως 40 (σαράντα) ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μια χρονική 

περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης), ο εργαζόμενος να 

απασχολείται 2 (δύο) ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 (οκτώ) ωρών, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) 

ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης 

χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης). Αντί της 

παραπάνω μειώσεως των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον 

εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων 

ωρών και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστημα των περιόδων 

αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) 

μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών (περίοδος αναφοράς). (Σημείωση: η 

επιπλέον απασχόληση, όπως περιγράφεται παραπάνω, παρέχεται από τον 

εργαζόμενο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6α του 

Ν 3385/2005, και οι οποίες θα μνημονευθούν στην συνέχεια, και εφόσον η 

επιχείρηση εμφανίζει σώρευση εργασίας που οφείλεται είτε στη φύση, στο 

είδος ή στο αντικείμενο των εργασιών της είτε σε ασυνήθεις ή απρόβλεπτους 

λόγους.) 

 β) Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον 

αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν 

είναι αντίθετη με την καλή πίστη (άρθρο 659 Αστικού Κώδικα). Η άρνηση 
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του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά 

λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. 

 γ) Οι ήδη κείμενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο 

υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζομένων έχουν πλήρη εφαρμογή και κατά 

την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο μέσος όρος 

των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαμήνου (περίοδος 

αναφοράς), μη συμπεριλαμβανομένης της υπερεργασίας και των νομίμων 

υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις (40) 

σαράντα ώρες, ή, αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει 

στον αριθμό των ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ 

συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νομίμων 

υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 (σαράντα οκτώ) ώρες κατά 

μέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των 

προαναφερόμενων ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών.  

2 Πως διευθετείται ο χρόνος εργασίας με περίοδο αναφοράς το 

ημερολογιακό έτος; 

 Η διαδικασία διευθέτησης του χρόνου εργασίας με περίοδο αναφοράς 

το ημερολογιακό έτος έχει ως ακολούθως: 

 α) Επιτρέπεται σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται εβδομαδιαίο 

συμβατικό ωράριο ως και 40 (σαράντα) ώρες, και εφόσον στην επιχείρηση 

εμφανίζεται σώρευση εργασίας που οφείλεται είτε στη φύση, στο είδος ή στο 

αντικείμενο των εργασιών της είτε σε μη συνήθεις ή απρόβλεπτους λόγους, η 

διευθέτηση μέχρι 256 ώρες εργασίας από το σύνολο των ωρών απασχόλησης 

εντός ενός ημερολογιακού έτους. Οι 256 ώρες εργασίας, κατανέμονται με 

αυξημένο αριθμό ωρών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τις 32 εβδομάδες κατ’ έτος. Οι ώρες αυτές 

επιστρέφονται με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ανάλογη ημερήσια ανάπαυση ή 

επαύξηση της ετήσιας άδειας, όπως επίσης και με συνδυασμό των 

δυνατοτήτων αυτών. 

 β) Όπως και κατά τη διευθέτηση σε περιόδους εξαμήνου, ο 

εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας 
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κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης, αν δεν είναι σε θέση να την 

εκτελέσει και αν η άρνησή του αυτή δεν είναι αντίθετη στην καλή πίστη 

(άρθρο 659 Αστικού Κώδικα). Η ενδεχόμενη άρνησή του δεν αποτελεί λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Οι προστατευτικές διατάξεις της 

κείμενης εργατικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική ανάπαυση των 

εργαζομένων τηρούνται κανονικά και στην περίοδο της αυξημένης 

απασχόλησης. 

 γ) Κατά την ετήσια διευθέτηση ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας 

εργασίας είναι οι 40 (σαράντα) ώρες ή σε περίπτωση εφαρμογής μικρότερου 

συμβατικού ωραρίου παραμένει ο αριθμός των ωρών του μικρότερου αυτού 

ωραρίου. Στο ανωτέρω μέσο εβδομαδιαίο ωράριο δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

ώρες υπερεργασίας και οι νόμιμες υπερωρίες, ενώ σε ενδεχόμενη παροχή 

υπερεργασίας ή νόμιμων υπερωριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. 

 δ) Για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση δύναται να 

χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί μείωσης των ωρών εργασίας, προς 

αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών που εργάστηκε κατά την περίοδο 

αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη 

προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών 

και ημερών αναπαύσεως ή ημερών αδείας. 

3. Τρόπος υπολογισμού αμοιβής. 

 α) Η αμοιβή η οποία καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διευθέτησης 

του χρόνου εργασίας, είτε σε εξάμηνη είτε σε ετήσια βάση, είναι αυτή που 

αντιστοιχεί σε εργασία 40 (σαράντα) ωρών την εβδομάδα, εφόσον 

εφαρμόζεται. 

 β) Το επιτρεπόμενο όριο ημερήσιας απασχόλησης του εργαζομένου 

κατά την περίοδο αυξημένης απασχόλησης σε περίπτωση εξάμηνης ή ετήσιας 

διευθέτησης δε δύναται να υπερβαίνει τις 10 (δέκα) ώρες ημερησίως. 

 γ) Κατά την υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου μέχρι το όριο των 10 

(δέκα) ωρών, καθώς και την αντίστοιχη υπέρβαση των 40 (σαράντα) 
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εβδομαδιαίως, δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Ν. 3385/220, 

οι οποίες αφορούν την υπερεργασία και την αμοιβή υπερωριών. 

4. Η αμοιβή της πιθανής υπέρβασης του ωραρίου. 

 α) Σε περίπτωση της πιθανής υπέρβασης του ωραρίου που 

συμφωνήθηκε κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, στη διάρκεια 

της εξάμηνης ή ετήσιας διευθέτησης, οι 5 (πέντε) πρώτες ώρες υπέρβασης επί 

πενθημέρου και οι πρώτες 8 (οκτώ) ώρες επί εξαημέρου, οι οποίες 

επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση, θεωρουνται υπερεργασία και αμείβονται με το 

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% (είκοσι τοις εκατό). 

 β) Οι ως άνω ώρες υπερβάσεως, θεωρούνται ώρες υπερωρίας, και 

εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις νομιμότητας των υπερωριών κάθε ώρα 

υπερβάσεως πέραν των 5 (πέντε) επί πενθημέρου ή 8 (οκτώ) επί εξαημέρου 

πρώτων ωρών, αποτελεί νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο 

ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 60 % (εξήντατοις εκατό) άλλως αποτελεί κατ’ 

εξαίρεση υπερωρία και αποζημιώνεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 

προσαυξημένο κατά 80 % (ογδόντα τοις εκατό). 

5. Ποια είναι η διαδικασία συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.  

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως αναλύεται παραπάνω, καθορίζεται 

με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη 

με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή 

συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία 

του εργοδότη και ένωσης προσώπων. Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί 

από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζομένων στην 

επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζομένους και δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην 

επιχείρηση είναι κατ' ανώτατο αριθμό είκοσι (20) εργαζόμενοι. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γγ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 

1264/1982 (Α' 79) (Οι ενώσεις προσώπων, μία για κάθε εκμετάλλευση, 

επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που συνιστούν δέκα (10) 

τουλάχιστον εργαζόμενοι με ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στό 
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γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον έργοδότη, 

εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους σαράντα 

(40) και δεν υπάρχει σωματείο με τους μισούς τουλάχιστον ως μέλη του. Εάν, 

μετά την τυχόν σύσταση της ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει μία από 

τις πιό πάνω προϋποθέσεις, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη 

διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων πρέπει να αναφέρει 

απαραίτητα το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη διάρκειά της που δεν 

υπερβαίνει το εξάμηνο.). Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες κατατίθενται 

στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1876/ 

1990. 

Επίσης με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

μπορεί να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα 

με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του 

εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι 

προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του 

ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. 

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για: α) εποχιακές 

επιχειρήσεις και β) εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης 

του ενός (1) έτους. 

 6. Πως επιλύονται οι διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη; 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του 

αντίστοιχου κλαδικού σωματείου ή της αντίστοιχης ομοσπονδίας, το θέμα 

μπορεί να παραπέμπεται από τον ενδιαφερόμενο στις υπηρεσίες 

μεσολάβησης και διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

(Ο.ΜΕ.Δ.) κατά τις διατάξεις του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύει και 

των προεδρικών διαταγμάτων 198/1990 (ΦΕΚ 76 Α΄), 147/1990 (ΦΕΚ 60 Α΄), 

438/1993 (ΦΕΚ 184 Α΄), που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. (άρ. 7 παρ. 

7 Ν. 3846/2010) 
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7. Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης του 

εργαζομένου; 

 Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του 

εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι 

προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του 

ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Προσοχή: Οι 

ρυθμίσεις του άρθρου 42 του ν. 3986/2011 για τη διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας εφαρμόζονται αναλογικά για εργαζομένους σε εποχιακές 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας μικρότερη του 1 (ενός) 

έτους. 

( Η Επιτροπή Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας καταργήθηκε με το 

άρ. 7 του Ν. 3846/2010) 
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7.ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ; 

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλαπλασιάζουμε το 

ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο 

ωράριο, δηλαδή 40 ή λιγότερο, σε περίπτωση ωραρίου μικρότερου του 

40ωρου.  

ημερομίσθιο Χ 6  

 

συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο (40 ή λιγότερο)  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο:  

Για να βρούμε το ωρομίσθιο του εργάτη που παίρνει ημερομίσθιο 40 

€., πολλαπλασιάζουμε τα 40 €. επί 6 για να βρούμε τις εβδομαδιαίες 

αποδοχές, 

30χ 6 =240 € και στη συνέχεια το ποσό αυτό διαιρούμε με τον αριθμό 40, 

δηλαδή όσες είναι οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας, οπότε 240 : 40 = 6 € 

ωρομίσθιο. 

 

Για τους αμειβόμενους με μισθό, διαιρούμε τα 6/25 του μηνιαίου 

μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου ή λιγότερες, 

εφόσον ισχύει μικρότερο ωράριο.  

(μισθός : 25) Χ 6 

 

ώρες εβδομαδιαίου ωραρίου (40 ή λιγότερες)  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο:  

Για να βρούμε το ωρομίσθιο του υπαλλήλου που αμείβεται με μισθό 

650 €, διαιρούμε κατ' αρχή το μισθό με τον αριθμό 25 , που είναι οι εργάσιμες 

μέρες του μήνα για να βρούμε το ημερομίσθιο, δηλαδή 650: 25 =26 € , το 

οποίο στη συνέχεια πολλαπλασιαζόμενο επί 6 μας δίνει τον εβδομαδιαίο 

μισθό, που ανέρχεται σε 26χ 6 = 156 €. Το ποσό αυτό τελικά διαιρούμε με τον 

αριθμό 40 για να βρούμε το ωρομίσθιο , το οποίο ανέρχεται σε 156: 40 = 3,9 

€. 
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Έναρξη και λήξη του ωραρίου. 

Το ωράριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη, ορίζεται συγκεκριμένα με 

την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του Π.Δ. 

156/94. Εάν ο εργοδότης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα μεταβολής του 

ωραρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει την τήρηση, διαφορετικά 

υπάρχει βλαπτική μεταβολή.  

 

 

Πενθήμερο. 

Στο σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης, το εβδομαδιαίο συμβατικό 

ωράριο, χωρίς να μειώνεται, κατανέμεται σε 5 αντί για 6 ημέρες της 

εβδομάδας. 

Έτσι, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης, Κυριακή & 

Σάββατο ή μια άλλη ημέρα. Οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει 

να είναι συνεχόμενες. Στη βιομηχανία, πρέπει τουλάχιστον οι 2 ανά μήνα να 

είναι συνεχόμενες. 

Ο εργοδότης καταβάλλει 6 ημερομίσθια την εβδομάδα. Επίσης η 

ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες εργασίας. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι με το σύστημα του πενθήμερου δικαιούνται 

ετήσια άδεια μικρότερη κατά 4 εργάσιμες ημέρες, γιατί στις ημέρες αδείας 

δεν υπολογίζονται και τα Σάββατα (ή άλλη αναπληρωματική ημέρα 

ανάπαυσης).  
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8.ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ - ΑΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

 

Πότε υπάρχει νυκτερινή εργασία; 

 

Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 

το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η 

ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, 

οι 4 ώρες, 6 - 10 είναι ημερήσιες, και οι άλλες 4, 10 -2 νυκτερινές).  

 

Πως αμείβεται η νυκτερινή εργασία; 

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η 

ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25%. 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη 

νύχτα, τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου 

που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυκτερινής εργασίας. 

Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας κατά 

την Κυριακή. 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή κανονισμοί ή πρακτικά συμφωνίας κ.λ.π. 

υπερισχύουν. 
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ΑΡΓΙΕΣ  

Κυριακή αργία. 

Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου 

δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, 

είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία 

ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.  

 

Ημέρες αναπληρωματικής αργίας. 

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η 

εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί 

αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη 

εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής 

αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση 

που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες 

ανάπαυσης.  

 

Ποια είναι η αμοιβή της Κυριακής αργίας; 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, 

αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 

75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.  

 

Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας; 

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι:  

 Η 25η Μαρτίου  

 Η Δευτέρα του Πάσχα  

 Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)  

 Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου)  

 Η Πρωτομαγιά  

Ημέρα προαιρετικής αργίας είναι η 28η Οκτωβρίου. Στην προαιρετική 

αργία ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει την επιχείρηση, αρκεί 

να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στο προσωπικό.  
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Πως αμείβονται οι ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας; 

Για τις ημέρες αργιών, εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση, 

καταβάλλεται στους μεν ημερομισθίους το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, 

στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται τίποτε πλέον του 

μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις ημέρες αργίας, 

λαμβάνουν οι μεν ημερομίσθιοι το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο με 

προσαύξηση 75%, όσοι δε αμείβονται με μισθό, παίρνουν προσαύξηση 75% 

επί το 1/25 του μηνιαίου μισθού (και ρεπό).  

 

Ποιες είναι οι ημέρες αργίας κατ’ έθιμο; 

Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν 

και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ' έθιμο:  

 Πρωτοχρονιά  

 Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου)  

 Καθαρή Δευτέρα  

 Μεγάλη Παρασκευή  

 Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων  

 Πεντηκοστή  

 Τοπικές εορτές  

Οι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει 

του κανονισμού τους.  
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9.ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν. 

1837/1989) 

 

Ορισμοί: 

Νέος: Κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 

ή ο οποίος υπόκειται ακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις 

κείμενες περί αυτής διατάξεις. 

Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και 

ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις 

κείμενες περί αυτής διατάξεις. 

 Ο χρόνος εργασίας των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 

ώρες την ημέρα και τις 40 ώρες την εβδομάδα. 

 Ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο 

έτος της ηλικίας τους, καθώς και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, 

λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές 

αναγνωρισμένες από το Κράτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 6 ώρες την 

ημέρα και τις 30 ώρες την εβδομάδα. 

 Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα 

πλαίσια ενός συστήματος εναλλάξ θεωρητικής ή/και πρακτικής κατάρτισης ή 

πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας. 

 Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες 

εργασίας και οι ώρες εργασίας που πραγματοποιεί αθροίζονται. 

 Η ημερήσια εργασία των νέων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε 

τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το Κράτος τεχνικές ή 

επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή 

πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως. 

 Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων. 

 Λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες, τα έργα και τις δραστηριότητες 

στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι περιέχονται στην 

ΥΑ.ΟΙΚ. 130621/2003 ΦΕΚ 875/02.07.2003. 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το 

προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται 

με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.  
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10.ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΕΤΗΣΙA ΑΔΕΙA  

(κατόπιν των τροποποιήσεων του Ν 3302/2004) 

(Σημείωση: Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 και αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 3327/2004 και επαναφέρεται το 

«ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές 

των εργαζομένων.) 

Ειδικότερα: 

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοι, 

εργάτες κλπ.), οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου 

ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν κάθε χρόνο ετήσια άδεια με 

πλήρεις αποδοχές και επίδομα αδείας, από την έναρξη της απασχόλησής τους 

σε οιοδήποτε εργοδότη ανεξάρτητα από την ιδιότητά του (Επιχείρηση, 

οργανισμός, δημόσιο κ.λ.π). 

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη ετήσιας άδειας; 

α) Η άδεια είναι δικαίωμα όλων των εργαζομένων, και χορηγείται από 

τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστιαία), με βάση δηλαδή το χρονικό 

διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. 

β) Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας 

άδειας 20 (είκοσι) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας 

και 24 (είκοσι τεσσάρων) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, η οποία 

αντιστοιχεί σε 12 (δώδεκα) μήνες συνεχή απασχόληση. 
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γ) Καταργείται επομένως ο βασικός χρόνος εργασίας 

αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/1945 ή 10 μήνες κατά την 

Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002) τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο εργαζόμενος 

στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης αδείας. 

2. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος 

α) Για το 1ο (πρώτο) ημερολογιακό έτος εντός του οποίου προσελήφθη 

ο εργαζόμενος, ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου την αναλογία (το ποσοστό) των ημερών αδείας που δικαιούται ο 

εργαζόμενος, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. 

β) Η αναλογία αδείας (η οποία υπολογίζεται επί των 20 ημερών επί 

πενθημέρου και επί των 24 ημερών επί εξαημέρου) θα πρέπει να 

χορηγείται από τον εργοδότη ως την 31η Δεκεμβρίου του 

ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από 

του εργαζομένους. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη, 

λόγω υπαιτιότητάς του (π.χ. άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που 

δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας 

με προσαύξηση 100 %. 

3. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος 

α) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται να 

λάβει τμηματικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του 

στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη. 

β) Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το 

πρώτο ημερολογιακό έτος (με βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου και τις 24 

ημέρες επί εξαημέρου). 
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Προσοχή: Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού (2ου ημερολογιακού έτους) και 

κατά το χρονικό διάστημα συμπληρώσεως 12 (δώδεκα) μηνών από την 

ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μια εργάσιμη ημέρα. 

γ) Κατά συνέπεια, κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, η άδεια που θα 

πρέπει να χορηγηθεί από τον εργοδότη, αναλογικά ή ολόκληρη στο τέλος, 

ως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φτάνει στο ύψος των 21 (είκοσι ενός) 

επί πενθημέρου και 25 (είκοσι πέντε) επί εξαημέρου, εργασίμων ημερών  

δ) Συνεπώς σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη, λόγω 

υπαιτιότητάς του (π.χ. άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται 

ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να 

καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 

100 %. 

4. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και τα επόμενα ημερολογιακά έτη 

α) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και για τα επόμενα, ο 

εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε 

χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φτάσει τις 22 (είκοσι δύο) 

ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 (είκοσι έξι) ημέρες επί εξαημέρου, εάν έχει 

συμπληρώσει 2 (δύο) έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού 

ημερολογιακού έτους. 

β) Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την 

άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, και συνεπώς σε 

περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη, λόγω υπαιτιότητάς του (π.χ. 

άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός 

του ημερολογιακού έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον 

εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100 %. 

(Σημείωση: η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004, όπως και αυτή του 

άρθρου 6 του Ν. 3144/2003, αναφέρει ρητά ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, 

καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις 

της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος 
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των κείμενων διατάξεων που αφορούν τον μηχανισμό και τον τρόπο 

χορήγησης της αδείας και του επιδόματος αδείας.) 

5. Επιτρέπεται να δοθεί τμηματικά η άδεια; 

Σύμφωνα με το Ν 4093/2012 και την διευκρινιστική εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως 

εξής: 

 

Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 συμπληρώνει το άρθρο 8 του Ν.549/77 

κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26-1-1977 ΕΓΣΣΕ και όπως είχε 

τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.3846/10 και προβλέπει συνολικά πλέον τα 

εξής: 

 

α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας 

εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο 

της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο 

περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της 

άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων 

ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. 

β) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε 

περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει 

έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων 

ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου 

εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για 

ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές 

διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση 

αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από 

συνεννόηση των δυο μερών (άρ.4 του ΑΝ 539/45 όπως ισχύει). 
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11.ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 

Όσον αφορά στο επίδομα αδείας τονίζονται τα εξής: 

α) Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται 

αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρθρο 3, παράγραφος 16 Ν, 

4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο 

του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι 

αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με 

τον περιορισμό ότι δεν δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με 

μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή 

ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν 

τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος 

αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο, όσο και για τα επόμενα έτη. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και 

το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας; 

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε 

τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός 

δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια 

(άρθρο 1, παράγραφος 3 Ν. 1346/1983). 

Ως εκ τούτου, και εφόσον κατά το χρονικό σημείο της λύσεως της 

σχέσης εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της άδειας, στα πλαίσια της 

διάταξης του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004, προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις: 

 

Περίπτωση πρώτη: 

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο 

μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με δύο ημερομίσθια ανά 
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μήνα απασχόλησης. Επίσης δικαιούται δύο ημερομίσθια ανά μήνα, ως 

επίδομα αδείας, με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων. 

Περίπτωση δεύτερη: 

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης δύο 

ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα δύο ημερομίσθια ανά μήνα ως 

επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων). 

Περίπτωση τρίτη: 

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται 

αποδοχές πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν 

αυτές που θα εδικαιούτο ο μισθωτός αν λάμβανε την άδειά του κατά το 

χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας. 

Παραδείγματα: 

Παράδειγμα 1ο: 

Εργαζόμενος ο οποίος προσελήφθη στις 05/03/2013 δικαιούται μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, 20:12Χ10 μήνες ως άδεια, καθώς και ανάλογο 

επίδομα αδείας (στο παράδειγμά μας πλήρες). 

Αν στο ίδιο παράδειγμα η σχέση εργασίας λυθεί το 10ο μήνα και ο 

μισθωτός έχει λάβει μέρος άδειας μέχρι τον 6ο μήνα, δικαιούται να λάβει την 

αναλογία από τον 7ο ως τον 10ο και ως εκ τούτου 4 μήνες επί 28 ημερομίσθια 

ως άδεια και τα υπολειπόμενα ημερομίσθια ως επίδομα αδείας μέχρι τη 

συμπλήρωση μισού μηνιαίου μισθού. 

Παράδειγμα 2ο: 

Εργαζόμενος ο οποίος προσελήφθη 05/08/2013, πρέπει να λάβει ως 

31/12/2013, 20:12 επί πέντε μήνες ως άδεια και το ανάλογο επίδομα αδείας. 

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος 2014, θα λάβει μέχρι 31/12/2014 

τμηματικά ή στο σύνολο την 31/12/2014, 21 ημέρες επί πενθημέρου και 25 
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ημέρες επί εξαημέρου, καθώς και το αναλογούν επίδομα αδείας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η 21η ημέρα (επί πενθημέρου) ή η 25η ημέρα επί 

(εξαημέρου) προστίθεται μετά την 05/08/2014, χρονικό σημείο 

συμπλήρωσης χρόνου απασχόλησης. 

Συνεπώς από 01/01/2014 ως 05/08/2014 η αναλογία άδειας 

υπολογίζεται σε 20:12 επί 8 μήνες, το δε χρονικό διάστημα από 06/08/2014 

ως 31/12/2014 υπολογίζεται σε 21:12 επί 4 μήνες. 

Από 01/01/2015 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος ο 

εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει μέχρι 31η Δεκεμβρίου ολόκληρη την 

ετήσια άδεια με αποδοχές και το επίδομα αδείας. 

 

Πότε πρέπει να χορηγείται η άδεια; 

Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια 

μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών 

από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.  

Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη 

λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός .  
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Πίνακας αδειών μισθωτών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία 

μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη 

συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας 

  

Ημερολογιακό 

έτος 

απασχόλησης 

στην ίδια 

επιχείρηση 

Ημέρες άδειας υπολογιζόμενες επί 

εργασίμων ημερών 

και χορηγούμενες επί τη βάσει του 

ημερολογιακού 

έτους απασχόλησης των μισθωτών 

Μισθωτοί 

απασχολούμενοι 

επί 

5νθήμερο 

εβδομαδιαία 

Μισθωτοί 

απασχολούμενοι επί 

6ήμερο εβδομαδιαία 

1ο έτος 

2 ημέρες για κάθε 

μήνα 

απασχόλησης x 

5/6 (ή 20/12 

x μήνες 

απασχόλησης) 

2 ημέρες για κάθε μήνα 

 απασχόλησης (ή 24/12 

x μήνες απασχόλησης) 

2ο έτος - 

Διακοπή 

σχέσης 

εργασίας 

πριν τη 

συμπλήρωση 

1ου εργασιακού 

έτους 

2 ημέρες για κάθε 

μήνα 

απασχόλησης x 

5/6 (ή 20/12 

x μήνες 

απασχόλησης) 

2 ημέρες για κάθε μήνα 

απασχόλησης (ή 24/12 

x μήνες απασχόλησης) 

2ο έτος - 

Διακοπή 

σχέσης 

21/12 x μήνες 

απασχόλησης 

25/12 x μήνες 

απασχόλησης 
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εργασίας 

μετά τη 

συμπλήρωση 

1ου εργασιακού 

έτους 

2ο έτος - Μη 

διακοπή 

σχέσης 

εργασίας 

21 ημέρες 25 ημέρες 

3ο έτος έως και 

9ο έτος 
22 ημέρες 26 ημέρες 
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Πίνακας αδειών μισθωτών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία 

μέχρι 10 έτη συμπληρωμένα και άνω στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη 

συμπληρωμένα και άνω σε οποιονδήποτε εργοδότη και με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

  

Ετη 

υπηρεσίας 

ή 

προϋπηρεσίας 

Ημέρες άδειας υπολογιζόμενες επί 

εργασίμων ημερών 

και χορηγούμενες επί τη βάσει του 

ημερολογιακού 

έτους απασχόλησης των μισθωτών 

Μισθωτοί 

απασχολούμενοι 

επί 

5νθήμερο 

εβδομαδιαία 

Μισθωτοί 

απασχολούμενοι 

επί 

6ήμερο 

εβδομαδιαία 

10 έτη 

συμπληρωμένα 

στον 

ίδιο εργοδότη 

και άνω 

25 30 ημέρες 

1ο 

ημερολογιακό 

έτος 

(υπερ12ετής 

προϋπηρεσία) 

25/12 x μήνες 

απασχόλησης 

30/12 x μήνες 

απασχόλησης 

2ο 

ημερολογιακό 

έτος - 

υπερ12ετής 

προϋπηρεσία 

(περίπτωση 

διακοπής 

25/12 x μήνες 

απασχόλησης 

30/12 x μήνες 

απασχόλησης 



 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. | Ευτυχίας 12-14, 11251, Αθήνα 

 

51 BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

51 

 

εργασίας) 

2ο 

ημερολογιακό 

έτος και άνω 

- υπερ12ετής 

προϋπηρεσία 

(μη διακοπή 

σχέσης 

εργασίας) 

25 ημέρες 30 ημέρες 
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Πότε διπλασιάζονται οι αποδοχές αδείας; 

Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν χορηγηθεί η άδεια μέχρι το 

τέλος του ημερολογιακού έτους, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές 

άδειας αυξημένες στο 100% (διπλάσιο). Δεν διπλασιάζεται όμως το επίδομα 

άδειας.  

Απαγόρευση απόλυσης. 

Ο εργοδότης απαγορεύεται να απολύσει τον εργαζόμενο κατά τη 

διάρκεια της άδειάς του.  

Δικαιούται αποδοχές αδείας ο εργαζόμενος όταν λήξει η σύμβαση 

εργασίας; 

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, 

παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη ορισμένου χρόνου), ο εργαζόμενος 

δικαιούται αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, εφόσον δεν πρόλαβε να 

πάρει την άδεια του έτους. 

Αν δεν έχει συμπληρώσει δεκάμηνη υπηρεσία, δικαιούται διπλάσιο 

αριθμό ημερομισθίων από τον αριθμό μηνών απασχόλησης (π.χ. για 5 μήνες 

απασχόληση η αποζημίωση είναι 10 ημερομίσθια ή 10/25 του μισθού). 

Αν έχει συμπληρώσει χρόνο, η αποζημίωση είναι ίση με τις αποδοχές 

ολόκληρης της άδειάς του. 

Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (στον ίδιο εργοδότη) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

1 μήνας 2/25 μισθού 2 ημερομίσθια 

2 μήνες 4/25 μισθού 4 ημερομίσθια 

3 μήνες 6/25 μισθού 6 ημερομίσθια 

4 μήνες 8/25 μισθού 8 ημερομίσθια 
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5 μήνες 10/25 μισθού 10 ημερομίσθια 

6 μήνες 12/25 μισθού 12 ημερομίσθια 

7 μήνες 14/25 μισθού 14 ημερομίσθια 

8 μήνες 16/25 μισθού 16 ημερομίσθια 

9 μήνες 18/25 μισθού 18 ημερομίσθια 

Σημείωση: Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (στον ίδιο εργοδότη) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

1 μήνας 2/25 μισθού 2 ημερομίσθια 

2 μήνες 4/25 μισθού 4 ημερομίσθια 

3 μήνες 6/25 μισθού 6 ημερομίσθια 

4 μήνες 8/25 μισθού 8 ημερομίσθια 

5 μήνες 10/25 μισθού 10 ημερομίσθια 

6 μήνες 12/25 μισθού 12 ημερομίσθια 

7 μήνες και άνω 1/2 μισθού 13 ημερομίσθια 

Σημείωση: Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις  

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που έχουν στρατευθεί; 

 Οι στρατευμένοι που εργάζονται πριν τη στράτευσή τους, δικαιούνται 

πλήρη κανονική άδεια μετά τη στρατιωτική τους θητεία.  
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12.ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  

α. Άδεια γάμου - γέννησης παιδιού  

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών για 

όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές για 

αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001). 

 Επίσης σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) 

ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί. Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και 

δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας.  

β. Άδεια μητρότητας  

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής 

διάρκειας 17 εβδομάδων. 

 Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία 

τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός 

πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο 

της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 

εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2000 - 2001, άρθρο 7).  

Βα. Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. 

Με το άρθρο 142 του ν.3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι εργαζόμενες 

μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια 

προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας 

μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο 

άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω 

διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας , εφ’ όσον αυτό είναι 
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απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. 

Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως 

ορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ. 

γ. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών  

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:  

Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού - 

λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 

μία ώρα κάθε ημέρα. 

Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των 

μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους 

πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξη (6) επιπλέον μήνες. 

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003) 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά 

να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα. 

Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και 

αμείβεται ως χρόνος εργασίας (9/6/1993, ΕΓΣΕΕ, άρθρο 9). 

ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή 

πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη 

φροντίδα παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και οι 

θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 - 2001 άρθρο 8). 

δ. Γονική άδεια ανατροφής παιδιών  

Η γονική άδεια χορηγείται στους μισθωτούς κάθε επιχείρησης 

ανεξάρτητα του αριθμού απασχολουμένων σ' αυτήν . Η γονική άδεια 

χορηγείται σ' όλους τους γονείς με σειρά προτεραιότητας. Η άδεια χορηγείται 



 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. | Ευτυχίας 12-14, 11251, Αθήνα 

 

56 BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

56 

 

μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 3,5 έτη και η διάρκειά της μπορεί να φτάσει 

μέχρι και 3,5 μήνες για κάθε γονέα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα 

παιδιά ,το δικαίωμα των παιδιών είναι αυτοτελές για το κάθε ένα απ' αυτά, 

εφ' όσον από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για το προηγούμενο παιδί 

πέρασε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. 

Προϋποθέσεις: 

1. η συμπλήρωση 1 έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη και  

2) το να απασχολείται ο άλλος γονιός έξω από το σπίτι.  

Το χρονικό διάστημα της άδειας αρχίζει από τη στιγμή που λήγει η 

άδεια μητρότητας.  

Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών. Αν και οι δύο γονείς 

πληρούν τις προϋποθέσεις λήψεως της γονικής αδείας ανατροφής, 

αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος απ' τους δύο θα κάνει 

πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. 

Το δικαίωμα λήψεως της αδείας έχουν και όσοι έχουν υιοθετήσει παιδί. 

Σε περίπτωση διαστάσεως ή διαζυγίου ή χηρείας ή γεννήσεως τέκνου εκτός 

γάμου τη γονική άδεια και μέχρι 6 μηνών δικαιούται ο γονιός που έχει την 

επιμέλεια του παιδιού.  

Ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω γονικής άδειας ανατροφής 

υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό 

αποδοχών τους (επιδόματα προϋπηρεσίας κλπ), για τη χορήγηση της ετήσιας 

κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον 

υπολογισμό της αποζημιώσεως σε περίπτωση απολύσεως.  

Με το άρθρο 5 του ν.2335/95 προβλέπεται ότι ως χρόνος ασφαλίσεως 

υπολογίζεται και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Σχετικά με την 

καταβολή εισφορών, δικαιούται αυτό το χρόνο ο εργαζόμενος να συνεχίσει 

την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.(εγκ. ΙΚΑ 

90/95). 
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ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Στους χήρους-ες και στον άγαμο - άγαμη γονέα, που έχουν την 

επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξη (6) εργάσιμων 

ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. 

Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) 

εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών 

φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται 

εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις 

ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το 

τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

ε. Άδεια για ασθένεια μελών της οικογένειας  

Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της 

οικογένειας χορηγείται άδεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο 

εργαζόμενος γονέας θα πρέπει να απασχολείται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν 

έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη και β) ύπαρξη 

ασθενείας εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του. Εξαρτώμενα 

πρόσωπα είναι : παιδιά μέχρι 16 ετών - φυσικά ή υιοθετημένα - και άνω των 

16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν μπορεί 

να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να 

χορηγηθεί εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα 

αύξησής της σε 8 ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 

για περισσότερα από δύο παιδιά.  

στ. 'Άδεια απουσίας για επίσκεψη στο σχολείο  

Κάθε εργαζόμενος με παιδιά μέχρι 16 ετών, που παρακολουθούν 

μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζει 

ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το 
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σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 

ημέρες το χρόνο.  

 

ζ. Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα  

Ο γονέας που έχει παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, 

σωματική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούται μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα την 

ημέρα για να μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες 

των παιδιών.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 Να εργάζεται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα.  

 Να έχει παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία. 

Το ωράριο του εργαζόμενου γονέα σ' αυτήν την περίπτωση μειώνεται 

κατά 1 ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών. 

Η πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία του παιδιού 

διαπιστώνεται με ιατρική γνωμάτευση.  

η. Άδεια για προβλήματα υγείας - Άδεια λόγω θανάτου 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία 

μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που 

απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο 

έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον 

χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές. (ΕΓΣΣΕ 2002 -2003, άρθρο 8) 

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια 

δύο (2) ημέρων σε περίπτωση θανάτου συζύγου,τέκνων, γονέων και αδελφών. 

(ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 9) 
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ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

1.- Εκτός από την κανονική τους άδεια , οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή 

σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και 

οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με 

οποιοδήποτε τρόπο , δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και 

πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 ημερών, συνεχών ή 

διακεκομμένων κατ' έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις . 

2.-Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι -εργαζόμενες 

σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια 

των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος ,προσαυξημένη 

κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή 

διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον 

εργοδότη. 

Η ιδιότητα του μαθητή ,σπουδαστή φοιτητή και η συμμετοχή του στις 

εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της σχολής του που υποβάλλεται στον 

εργοδότη από τον εργαζόμενο. 

Για τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές 

ο Ν. 1837/ 89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 

άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα 

εξετάσεων.- φοιτητές. Για την άδεια αυτή, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από 14 ημέρες, καταβάλλονται αποδοχές από τον ΟΑΕΔ. 

Για τις ημέρες αδείας εξετάσεων οι μαθητές - σπουδαστές δικαιούνται 

αποδοχές από τον ΟΑΕΔ. 

Οι μαθητές ,σπουδαστές ,φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο η ΝΠΔΔ 

δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές. 
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι 

και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. 

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. 

Η διάρκεια της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση. Συγκεκριμένα:  

Σε περίπτωση πενθήμερης εργασίας:  

 από 200 - 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα  

 από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες  

 για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες  

Σε περίπτωση εξαήμερης εργασίας:  

 από 100 - 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα  

 από 201 - 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες  

 από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες  

 για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες 
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13.ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ  

ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Μισθός είναι η παροχή που καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, σαν 

αντάλλαγμα της εργασίας του στα πλαίσια της σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας.  

Πως καθορίζεται το ύψος του μισθού; 

Το ύψος του μισθού εξαρτάται από το είδος της εργασίας και την ειδικότητα 

με την οποία πράγματι απασχολείται ο εργαζόμενος.  

Ποια είναι τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων 

Τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται με τις 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ισχύουν για τους 

μισθωτούς όλης της χώρας ανεξάρτητα από ειδικότητα. 

Με βάση την υπ’ αριθμ. 6 από 28.2.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

τα κατώτατα όρια αποδοχών των εργαζομένων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα (Σημειωτέο ότι με την από 14.5.2013 ΕΓΣΣΕ 

επιβεβαιώθηκε η καθολικότητα του επιδόματος γάμου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατηγορία εργαζομένων & 

χρόνια υπηρεσίας 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 14/2/2012 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

1. Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 € 28,80 € 

2. Με 1 τριετία 27,49 € 30,11 € 

3. Με 2 τριετίες 28,80 € 31,42 € 

4. Με 3 τριετίες 30,11 € 32,73 € 

5. Με 4 τριετίες 31,42 € 34,04 € 

6. Με 5 τριετίες 32,73 € 35,35 € 

7. Με 6 τριετίες 34,03 € 36,65 € 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 

25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατηγορία εργαζομένων & 

χρόνια υπηρεσίας 

ΜΙΣΘΟΣ Από 14/2/2012 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

1. Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 € 644,69 € 

2. Με 1 τριετία 644,69 € 703,30 € 

3. Με 2 τριετίες 703,30 € 761,91 € 

4. Με 3 τριετίες 761,90 € 820,51 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια 

υπηρεσίας 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Από 

14/2/2012 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

1. Χωρίς προϋπηρεσία 22,83 € 25,11 € 

2. Με 1 τριετία 23,97 € 26,25 € 

3. Με 2 τριετίες 25,11 € 27,39 € 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 

ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατηγορία εργαζομένων & χρόνια 

υπηρεσίας 

ΜΙΣΘΟΙ Από 14/2/2012 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

1. Χωρίς προϋπηρεσία 510,95 € 562,05 € 

2. Με 1 τριετία 562,05 € 613,15 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ε.Ε.Ε 
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 26,18 € 6,67% 1,75 € 

3-6 27,49 € 1,75 € 

6-9 28,80 € » 

9-12 30,11 € » 

12-15 31,42 € » 

15-18 32,73 € » 

18 - ΑΝΩ 34,03 € » 

  

ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ε.Ε.Ε 
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 28,80 € 6,67% 1,75 € 

3-6 30,11 € » 

6-9 31,42 € » 

9-12 32,73 € » 

12-15 34,04 € » 

15-18 35,35 € » 

18 - ΑΝΩ 36,65 € » 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 586,08 €   39,09 € 

3-6 644,69 € 6,67% » 

6-9 703,30 €   » 

9-ΑΝΩ 761,90 €   » 

  

ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 644,69 €   39,09 € 

3-6 703,30 € 6,67% » 

6-9 761,91 €   » 

-ΑΝΩ 820,51 €   » 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ  

ΑΓΑΜΟΙ  

Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ε.Ε.Ε 
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 22,83 € 6,67% 1,52 € 

3-6 23,97 € » 

6& ΑΝΩ 25,11 € » 
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ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 25,11 €   1,52 € 

3-6 26,25 €   » 

6& ΑΝΩ 27,39 € 6,67% » 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ  

ΑΓΑΜΟΙ  

Από 1/03/2012 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 510,95 €   34,08 € 

3& ΑΝΩ 562,05 € 6,67% 34,08 € 

  

ΕΓΓΑΜΟΙ 

Από 1/03/2012 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 

0-3 562,05 €   34,08 € 

3& ΑΝΩ 613,15 € 6,67% 34,08 € 

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με 

προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν 

τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για 

δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και 

ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί/ αποκτηθεί μέχρι την 

14.2 2012. 

Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη 

προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο 

μισθό και ημερομίσθιο. 
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Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, 

αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου 

κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται 

μετά την 14.2.2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4046/2012, όπως ορίζει 

η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού καθώς και το άρθρο 4 της 

ΠΥΣ 6/2012 (Α 38), το οποίο επακριβώς αναφέρει τα εξής: «Από 14 -2-2012 

και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 

10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, 

Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν 

αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί 

υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου 

χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή 

του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού 

ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 

Με την ανωτέρω διάταξη αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, 

κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, 

οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων 

και εκείνων περί υπηρεσιακώνωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο 

συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά ορίζεται από την εν λόγω 

διάταξη το επίδομα τριετίας. 

 

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Για τους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ή και για τους εργαζομένους 

ορισμένων επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των 

αντίστοιχων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων κλαδικές, 

επιχειρησιακές κλπ συμβάσεις εργασίας ή να υπάρξουν διαιτητικές 

αποφάσεις.  

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καθορίζονται με τις συμβάσεις αυτές μπορεί 

να είναι ευνοϊκότεροι από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο 
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μισθό και ημερομίσθιο (περίπτωση 3ζ της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του 

άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.) 

Επίσης ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μπορεί να καθοριστούν με ατομική συμφωνία 

μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. 

Οι μισθολογικές ρυθμίσεις και στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και 

ημερομίσθιο.  

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Όταν λέμε τακτικές αποδοχές εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα 

τα επιδόματα, καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που 

δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση.  

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: 

Τα επιδόματα αδείας, Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, πολυετίας, 

οικογενειακά, ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης, επιστημονικό, 

διαχειριστικών λαθών, παραγωγής, Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, 

νόμιμης τακτικής υπερωριακής απασχόλησης, τροφής, κατοικίας, κάθε άλλη 

παροχή, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά και νόμιμα.  

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

Οι εργαζόμενοι που ο εργοδότης τους απασχολεί σε άλλο τόπο, δικαιούνται, 

εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα και πρόσθετη αποζημίωση που συνίσταται σε 

1 ημερομίσθιο, ή 1/25 του μισθού για κάθε διανυκτέρευση. 

Σε περίπτωση που παρέχεται τροφή και κατοικία καταβάλλεται μόνο η μισή 

αποζημίωση.  

Εάν στο διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται εκτός έδρας, συμπέσουν 

Κυριακή ή εξαιρετέα αργία και δεν εργαστεί κατά την ημέρα αυτή, δικαιούται 
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μία ημέρα πρόσθετης ανάπαυσης (ρεπό), επειδή βρίσκεται εκτός έδρας και 

δεν είναι πλήρως απαλλαγμένος. 
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14.ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ 

 Με το Ν. 4144/2013 που αντικατέστησε τα άρ. 20 και 21 του Ν. 

3863/2010 ρυθμίστηκε εκ νέου η αμοιβή συγκεκριμένων κατηγοριών 

εργαζομένων υποχρεωτικά μόνο με εργόσημο. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι 

εξής: 

Α. Το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει 

εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, φροντίδας αμειβόμενο με την ώρα ή την 

ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς 

περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που 

καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής 

εργασίες ή υπηρεσίες: α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας 

(ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, 

οδηγοί), β. οι κηπουρικές εργασίες,  

γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,  

δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε 

ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης 

και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, 

θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,  

ε. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε 

ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση 

(ΣΥΔ),  

στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων 

και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, 

κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),  

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν 

οικοδομικές εργασίες,  

η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,  
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θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).  

Β. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής 

κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε 

τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του 

ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την 

ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό 

προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.  

Γ. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την 

ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α' 

205).  

Δ. αα) Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή 

χωρίς διεύθυνση αποδέκτη, ββ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση 

προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων κατ' οίκον ή σε άλλο χώρο, γγ) οι απασχολούμενοι στην 

προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα 

τροφίμων και υπεραγορές (super market).  

 Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων δεν αμείβονται με 

καταβολή μετρητών, αλλά 1) είτε εξαργυρώνουν το «εργόσημο» (με τύπο 

επιταγής) που εκδίδει ο εργοδότης με ταυτόχρονη παρακράτηση των 

ασφαλιστικών τους εισφορών 2) είτε με τη μεσολάβηση «παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών» είτε 3) Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 

και 4 παρ. 3 του ν. 3862/2010 (Α' 113). 

 Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή 

του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ΦΚΑ 

(Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης), από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς 

τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο 

έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας. Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική 

κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.  
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 Οι κρατήσεις επί της ονομαστικής αξίας του εργοσήμου ανέρχονται σε 

ποσοστό 25% για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, οι δε ημέρες ασφάλισης που 

καλύπτονται αναφέρονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου. Αυτές 

εξάλλου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25 το μήνα και 300 το έτος. 
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15.ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι νόμιμες κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων είναι:  

 Το ποσοστό εργατικής εισφοράς για τα ασφαλιστικά Ταμεία ή 

Οργανισμούς  

 Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και το χαρτόσημο.  

 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο Φ.Μ.Υ ΚΑΙ Η ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) παρακρατείται κατά την εξόφληση 

των αποδοχών των εργαζομένων και αποδίδεται από τον εργοδότη στην 

Εφορία.  

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο Φ.Μ.Υ 

Ο Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται ως εξής: Βρίσκουμε τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του 

μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους. Καθαρές αποδοχές είναι το σύνολο των 

τακτικών αποδοχών αφού αφαιρεθούν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 

που βαρύνουν τον μισθωτό . 

Στη συνέχεια βρίσκουμε το ετήσιο καθαρό εισόδημα πολλαπλασιάζοντας τις 

παραπάνω μηνιαίες αποδοχές επί 14 (12 μηνιαίοι μισθοί συν Δώρα Πάσχα - 

Χριστουγέννων και επίδομα αδείας).  

Τα ποσοστά παρακράτησης Φ.Μ.Υ. για το έτος 2013 δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

  

Κλιμάκιο 

εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

% 

Φόρος 

κλιμακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Σύνολο 

Φόρου 

(ευρώ) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 

17.000 32 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42    
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16.ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 

1.Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται 

από τους εργοδότες τους:  

Α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους 

αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με 

ημερομίσθιο. 

Β) Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους 

με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.  

2.Τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση 

εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική 

περίοδο, στην μεν περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης 

Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου, στη δε περίπτωση του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  

3. Όσοι μισθωτοί δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, 

δικαιούνται: 

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου 

μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για 

κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής 

σχέσης και β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού 

μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο 

αμοιβής, για κάθε 8 ημέρες χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής 

σχέσης .  

γ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα 

καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.  

4. Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που 

διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν 

αποχωρήσει από την εργασία τους , πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί 

απολύθηκαν από τον εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς. 
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ΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ -

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

1.Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των 

γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.  

2. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 

3. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν 

ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες 

έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο. 

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω 

ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του 

Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το Ασφαλιστικό του Ταμείο 

μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50. 
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ΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 

1. Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την 

εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.  

2. Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα 

της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο 

χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.  

3. Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες 

της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης 

,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί 

επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και 

με τις στάσεις εργασίας 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Τα δώρα καταβάλλονται στους δικαιούχους για μεν τα Χριστούγεννα την 21η 

Δεκεμβρίου, για δε το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Μπορεί όμως ο 

εργοδότης να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ 

Τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά 

καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου για το 

δώρο των Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το Δώρο του 

Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις 

παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές 

που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν 

καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών 

αποδοχών του μισθωτού . Στην έννοια των τακτικών αποδοχών 

περιλαμβάνονται : 

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και  

β)Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ' 

όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από 
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τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε 

ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες 

δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:  

 Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για 

το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου 

που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.  

 Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε 

νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και νόμιμη.  

 Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.  

 Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για 

μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Δεν θεωρείται ως τακτικές αποδοχές και δεν συμπεριλαμβάνεται το πρίμ 

παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης 

ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.  

 Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.  

 Τα οδοιπορικά έξοδα , όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση 

υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού 

και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.  

 Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά.  

 Η αμοιβή της υπερεργασίας , εφ' όσον η εργασία αυτή 

πραγματοποιείται τακτικά.  

 Η αμοιβή από προμήθειες  

 Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).  

 Το επίδομα κατοικίας .  

 Το επίδομα ισολογισμού , εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ  

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΗΜΕΡ

ΕΣ 

ΜΙΣΘ

ΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣ

ΘΙΟ 

ΗΜΕΡ

ΕΣ 

ΜΙΣΘ

ΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣ

ΘΙΟ  

1 
0,0041

6 
0,125 61 

0,2541

6 
7,625 

2 
0,0083

3 
0,25 62 

0,2583

2 
7,75 

3 0,0125 0,375 63 
0,2624

9 
7,875 

4 0,01666 0,5  64 
0,2666

6 
8 

5 
0,0208

3 
0,625  65 

0,2708

2 
8,125 

6 0,025  0,75  66 0,275 8,25 

7 0,02916 0,875  67 
0,2791

6 
8,375 

8 
0,0333

3 
1 68 

0,2833

2 
8,5 

9 0,0375  1,125 69 
0,2874

9 
8,625 

10 0,04166 1,25 70 
0,2916

6 
8,75 
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11 
0,0458

3 
1,375 71 

0,2958

2 
8,875 

12 0,05 1,5 72 0,3 9 

13 0,05416 1,625 73 
0,3041

6 
9,125 

14 
0,0583

3 
1,75 74 

0,3083

2 
9,25 

15 0,0625 1,875 75 
0,3124

9 
9,375 

16 
0,0666

6 
2 76 

0,3166

6 
9,5 

17 
0,0708

3 
2,125 77 

0,3208

2 
9,625 

18 0,075 2,25 78 0,325 9,75 

19 0,07916 2,375 79 
0,3291

6 
9,875 

20 
0,0833

33 
2,5 80 0,3333 10 

21 
0,0874

9 
2,625 81 

0,3374

9 
10,125 

22 0,09166 2,75 82 
0,3416

6 
10,25 

23 0,0958 2,875 83 0,3458 10,375 
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3 2 

24 0,1 3 84 0,35 10,5 

25 0,10416 3,125 85 
0,3541

6 
10,625 

26 
0,1083

3 
3,25 86 

0,3583

2 
10,75 

27 0,11249 3,375 87 
0,3624

9 
10,875 

28 0,11666 3,5 88 
0,3666

6 
11 

29 
0,1208

3 
3,625 89 

0,3708

2 
11,125 

30 0,125 3,75 90 0,375 11,25 

31 0,12916 3,875 91 
0,3791

6 
11,375 

32 0,13333 4 92 
0,3833

2 
11,5 

33 0,13749 4,125 93 
0,3874

9 
11,625 

34 0,14166 4,25 94 
0,3916

6 
11,75 

35 0,14583 4,375 95 
0,3958

2 
11,875 
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36 0,15 4,5 96 0,4 12 

37 0,15416 4,625 97 
0,4041

6 
12,125 

38 0,15833 4,75 98 
0,4083

2 
12,25 

39 0,16249 4,875 99 
0,4124

9 
12,375 

40 0,16666 5 100 
0,4166

6 
12,5 

41 0,17083 5,125 101 
0,4208

2 
12,625 

42 0,175 5,25 102 0,425 12,75 

43 0,17916 5,375 103 
0,4291

5 
12875 

44 0,18333 5,5 104 
0,4333

2 
13 

45 0,18749 5,625 105 
0,4374

9 
13,125 

46 0,19166 5,75 106 
0,4416

5 
13,25 

47 0,19583 5,875 107 
0,4458

2 
13,375 

48 0,2 6 108 0,45 13,5 
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49 0,20416 6,125 109 
0,4541

5 
13,625 

50 
0,2083

3 
6,25 110 

0,4583

2 
13,75 

51 0,21249 6,375 111 
0,4624

9 
13,875 

52 0,21666 6,5 112 
0,4666

5 
14 

53 
0,2208

2 
6,625 113 

0,4708

2 
14,125 

54 0,225 6,75 114 0,475 14,25 

55 0,22916 6,875 115 
0,4791

5 
14,375 

56 
0,2333

2 
7 116 

0,4833

2 
14,5 

57 
0,2374

9 
7,125 117 

0,4874

9 
14,625 

58 
  

0,24166 
7,25   118 

  

0,4916

5 

14,75   

59 

  

0,2458

2 

 7,375  119 

  

0,4958

2 

14,875  
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60 0,25 7,5 120 0,5 15 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο 

χρονικό διάστημα από 01-05-2002 έως 31-12-2002 

 Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 900 € μηνιαίως, το δώρο του θα 

ήταν: 

900 €. χ 0,8421(συντ. μισθού) = 757,89 χ 0.041666(συντ. αδείας) = 

31,58 € 

757,89 + 31,58  = 789,47  ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. 

 Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα ήταν : 

30χ 21,05 (συντ.ημερομ.) =  631,50 χ 0.041666(συντ.αδείας) = 26,31 

631,50 + 26,31 € =657,81 €  ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.  
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17.ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η σύμβαση εργασίας, ανάλογα με το είδος της λύνεται:  

 Με καταγγελία από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο στην αορίστου 

χρόνου σύμβαση  

 Με λήξη του συμφωνημένου χρόνου ή καταγγελία για σπουδαίο λόγο 

στη σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

 Με αμοιβαία συναίνεση εργοδότη και εργαζόμενου (κυρίως στην 

περίπτωση της 15ετίας).  

 Με το θάνατο του εργαζομένου. Κατ’ εξαίρεση, ο θάνατος του 

εργοδότη μπορεί να επιφέρει λύση σύμβασης εφόσον τα μέρη 

απέβλεπαν κατά τη σύναψη της σύμβασης στο προσωπικό του 

τελευταίου (π.χ. στην ατομική επιχείρηση).  

Πως λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου 

χρόνου και δεν απαιτείται έγγραφη αναγγελία και καταβολή αποζημίωσης. 

Εάν όμως μετά τη λήξη της ο εργαζόμενος συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες 

του, η σύμβαση θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, οπότε σε 

περίπτωση απόλυσης πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις (έγγραφο, 

αποζημίωση). 

Το ίδιο συμβαίνει και στις διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνο και εφόσον 

αυτές κριθεί ότι έγιναν σκόπιμα για καταστρατήγηση της νομοθεσίας.  

 

 

Μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της η σύμβαση εργασίας; 

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της για 

σπουδαίο λόγο είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. 

"Σπουδαίος λόγος" είναι η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια της σύμβασης, 

εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την καλή 

πίστη (π.χ. παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων και προξένηση βλάβης 
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από το μισθωτό με αθέτηση ουσιωδών όρων της σύμβασης και μείωση του 

εργαζομένου από τον εργοδότη κλπ). Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος δεν 

υποχρεούται ο εργοδότης σε αποζημίωση. 

Εάν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος και καταγγελθεί η σύμβαση, ο εργαζόμενος 

μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς που θα έπαιρνε μέχρι τη λήξη 

της.  

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον 

εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε 

μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση.  

 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) 

Η οικειοθελής αποχώρηση μπορεί να γίνει είτε ρητά (γραπτά ή προφορικά) 

είτε σιωπηρά. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος κατά την αποχώρησή του 

δικαιούται, εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του, αποζημίωση για τις 

αποδοχές μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος αδείας.  

Στην περίπτωση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο Ε5), η 

προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στον ΟΑΕΔ είναι 8 ημέρες 
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18.ΑΠΟΛΥΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Το ζήτημα πότε η αποχή από την εργασία μπορεί να θεωρηθεί από τον 

εργοδότη σαν παραίτηση και να τον απολύσει χωρίς την καταβολή της 

νόμιμης αποζημίωσης έχει συχνά απασχολήσει τα Δικαστήρια. 

Ο νόμος δεν ορίζει ρητά πότε η αποχή από την εργασία αποτελεί παραίτηση. 

Προβλέπει όμως ότι δεν αποτελεί παραίτηση αποχή από την εργασία που 

οφείλεται σε ασθένεια μικρής ("βραχείας") διάρκειας, ή προκειμένου για 

γυναίκα σε λοχεία.  

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η "ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ" ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Ως "βραχείας διάρκειας" ασθένεια θεωρείται αυτή που διαρκεί:  

 Ένα μήνα για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια  

 Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια  

 Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 1 μέχρι 15 χρόνια  

 Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω  

Η έννοια της παραπάνω διάταξης είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να θεωρηθεί ως οικειοθελή αποχώρηση στην απουσία του 

εργαζομένου μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια και για τους παραπάνω 

λόγους (ασθένεια, λοχεία).  

 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ασθένεια μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί και παραίτηση από την εργασία. Για να κριθεί κάτι 

τέτοιο πρέπει να αποδειχθεί παράλληλα βούληση, θέληση του εργαζόμενου να 

παραιτηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με αποχή που οφείλεται σε άλλους λόγους. 

Η εξέταση των λόγων αποχής και της πρόθεσης ή μη του εργαζόμενου σε 

παραίτηση είναι κύρια στοιχεία για να διαπιστωθεί αν τέτοιες περιπτώσεις 

αποτελούν παραίτηση ή όχι. 

Τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη πρακτική σημασία για τους εργαζομένους. Αν ο 

εργοδότης δεν αποδεχθεί τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη της ασθενείας ή 

των λόγων της μετά τη λήξη της αποχής, θεωρώντας ότι έχουν αποχωρήσει 
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οικειοθελώς, μπορούν να διεκδικήσουν, όπως και στην άκυρη απόλυση, είτε 

μισθούς υπερημερίας και διατήρηση της θέσης εργασίας, είτε την αποζημίωση 

απολύσεως.  

 

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον 

εργοδότη πρέπει:  

 Να κοινοποιήσει γραπτή καταγγελία της σύμβασης προς τον 

εργαζόμενο.  

 Να του καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση. Αποζημίωση δεν οφείλεται 

εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη υπηρεσία.  

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγείλει την απόλυση στον ΟΑΕΔ 

μέσα σε προθεσμία 8 ημερών. Η σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 

του ν.3198/55 (Α΄ 98), όπως ισχύει, προθεσμία των οκτώ (8) ημερών σχετικά 

με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναγγείλει την 

ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ., άρχεται από την επομένη ημέρα της 

γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο (άρθρο 

241 ΑΚ). Στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας υποβάλλεται 

πλέον ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ το έντυπο Ε6 στην παραπάνω προθεσμία. 

Η παράβαση της διάταξης αυτής δεν επιφέρει μεν ακυρότητα της 

καταγγελίας, αλλά έχει ποινικές συνέπειες για τον εργοδότη.  

 Τέλος, το δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας 

δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, ούτε να προσκρούει σε 

απαγορευτικές διατάξεις (απαγόρευση απόλυσης συνδικαλιστών χωρίς 

την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, εγκύων, κλπ). Στις 

περιπτώσεις αυτές η απόλυση είναι άκυρη.  
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19.ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Με βάση τις σχετικές διατάξεις για την καταγγελία συμβάσεως και την 

πλούσια νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί ενδεικτικά τις παρακάτω 

περιπτώσεις ακυρότητας της απόλυσης:  

α. Μη καταβολή της αποζημίωσης μαζί με έγγραφο της απόλυσης Όταν δεν 

καταβληθεί, μαζί με την έγγραφη κοινοποίηση της απόλυσης στον 

εργαζόμενο, ολόκληρη η νόμιμη αποζημίωση. Σε περίπτωση καταβολής της 

αποζημίωσης στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις (αποζημίωση άνω των 2 

μηνών), ακυρότητα της απόλυσης επέρχεται με καθυστέρηση μίας δόσης.  

β. Καταχρηστική απόλυση 

Όταν το δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας 

ασκείται καταχρηστικά, όταν δηλαδή υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης, 

των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του 

δικαιώματος. 

Πολλές περιπτώσεις απόλυσης έχουν κριθεί από τα Δικαστήρια σαν 

καταχρηστικές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Απόλυση που γίνεται για την ικανοποίηση από τον εργοδότη αισθήματος 

εκδίκησης προς τον εργαζόμενο που είναι άσχετο με την εκτέλεση της 

σύμβασης εργασίας. Καταχρηστικές είναι και οι απολύσεις που γίνονται λόγω 

νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης του εργαζόμενου, ή λόγω δικαστικής 

διεκδίκησης των αξιώσεών του, ή λόγω αρνήσεώς του να δεχθεί παράνομη 

απαίτηση του εργοδότη, ή για πολιτικούς λόγους κλπ. 

Καταχρηστική έχει κριθεί επίσης η προσφυγή από τον εργοδότη στο 

δυσμενέστερο για τον εργαζόμενο μέσο, την απόλυση, για πειθαρχική 

παράβαση ενώ ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί με ηπιότερα μέτρα, όπως με 

τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της επιχείρησης ποινές. 

Γενικά καταχρηστική είναι κάθε απόλυση που δεν δικαιολογείται από το 

καλώς εννοούμενο συμφέρον του εργοδότη ή από άλλες αντισυμβατικές 

ενέργειες του εργαζόμενου, από τις οποίες επηρεάζεται ο κανονικός ρυθμός 

της εργασίας.  

γ. Απόλυση αντίθετη με απαγορευτικές διατάξεις 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την απόλυση. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι κυρίως οι εξής:  
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 Συνδικαλιστικά στελέχη: Απαγορεύεται η απόλυση των 

προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών χωρίς απόφαση της 

αρμόδιας Επιτροπής και μόνο για ορισμένους περιοριστικά 

αναφερόμενους λόγους, όπως θα δούμε στο ειδικό κεφάλαιο.  

Έγκυες εργαζόμενες: Σύφωνα με το άρθρο 36 του Ν.3996/2011,  

απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή 

σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) 

μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, 

λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει 

σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της 

σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η 

τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, 

πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο 

χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, 

στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των 

ανωτέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που 

οφείλεται στην εγκυμοσύνη. 

 

 Αδειούχοι εργαζόμενοι: Είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένου που έγινε 

κατά την διάρκεια της ετήσιας άδειας αναπαύσεως που του 

χορηγήθηκε.  

 Στρατευμένοι μισθωτοί: Δεν αποτελεί λόγο λύσης σύμβασης η 

στράτευσή τους. Υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις γι' αυτούς που 

στρατεύονται ή αποστρατεύονται και δεν επιτρέπεται να απολυθούν, 

ακόμα και για ένα χρόνο μετά την αποστράτευσή τους. Η κύρωση για 

το μη σεβασμό των διατάξεων, είναι η ειδική πρόσθετη αποζημίωση, 

ίση με μισθούς 6 μηνών επιπλέον της αποζημίωσης για την απόλυση.  

 Οι προσληφθέντες αναγκαστικά με τις διατάξεις για ην προστασία 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων, πολεμιστών, αγωνιστών της 

Εθνικής Αντίστασης κλπ, δεν επιτρέπεται να απολυθούν χωρίς 

απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.  
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Τι δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση άκυρης απόλυσης; 

Ο εργαζόμενος σε περίπτωση άκυρης απόλυσης, έχει δικαίωμα να ασκήσει 

αγωγή και να ζητήσει να ακυρωθεί η απόλυση ώστε να υποχρεωθεί ο 

εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες του και να του καταβάλλει μισθούς 

υπερημερίας.  

Ποιες είναι οι προθεσμίες: 

Η σχετική αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την 

κοινοποίηση του εγγράφου της απόλυσης, αλλιώς το δικαίωμα παραγράφεται 

και η αγωγή απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. 

Αν η ακυρότητα της απόλυσης οφείλεται στη μη κοινοποίηση εγγράφου, η 

3μηνη προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που ο εργοδότης σταμάτησε να 

αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζόμενου.  
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20.ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του 

εργαζόμενου η οποία είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, θεωρείται ως 

καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.  

 

Τι είναι βλαπτική μεταβολή; 

Ο νόμος ορίζει ρητά ότι βλαπτική μεταβολή αποτελεί οπωσδήποτε η μετάθεση 

του εργαζόμενου σε γραφείο της επιχείρησης στο εξωτερικό.  

Γενικά, όμως, κάθε μεταβολή που προκαλεί υλική ή ηθική ζημιά στον 

εργαζόμενο έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί βλαπτική μεταβολή. 

Παραδείγματα: Μετάθεση σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της 

επιχείρησης, που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση εργασίας. Μετακίνηση σε 

άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών. Ανάθεση κατώτερων 

καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του εργαζομένου. Διακοπή της 

μεταφοράς του εργαζόμενου με όχημα του εργοδότη. Μείωση ωρών εργασίας 

με αντίστοιχη μείωση του μισθού 

 

Τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος σε περίπτωση βλαπτικής 

μεταβολής; 

Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, ο 

εργαζόμενος έχει τα εξής δικαιώματα:  

 Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής 

σύμβασης και να ασκήσει μέσα στη νόμιμη προθεσμία αγωγή για 

ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για την 

επιδίκαση της αποζημίωσης του.  

 Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της σύμβασής του και να 

συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση την αρχική 

σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών 

από τις συμφωνηθείσες. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του 

επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της 

προσβολής της προσωπικότητάς του.  

 Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή της 

βλαπτικής απόφασης.  
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21.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ  

 

Πως υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης; 

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του 

τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε 

είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης 

συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσθέτοντας το 

1/6 στο συνολικό ύψος της αποζημίωσης.  

 

Χρόνος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης 

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της 

απόλυσης.  

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις 

αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την 

απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) 

μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις 

οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός 

και αν το ποσό που υπολείπεται για 

την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση 

καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. 

 

Πότε παραγράφεται η αγωγή αποζημίωσης; 

Κάθε αγωγή του εργαζομένου για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης, 

πρέπει να ασκηθεί μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τότε που έγινε απαιτητή.  

Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση; 

Αποζημίωση δεν οφείλεται:  

i. Πριν τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου.  

ii. Αν παραιτηθεί ο εργαζόμενος.  

iii. Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός αν καταγγελθεί πριν τη λήξη της 

από τον εργοδότη, οπότε οφείλονται όλοι οι μισθοί του υπόλοιπου 

χρόνου.  
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iv. Στη σύμβαση ορισμένου έργου.  

v. Σε περίπτωση μήνυσης σε βάρος του εργαζόμενου για αδίκημα που 

διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή του απαγγέλθηκε 

κατηγορία για αδίκημα τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος. Εάν 

απαλλαγεί ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει την αποζημίωσή του.  

Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση; 

Η απόλυση των υπαλλήλων (που εργάζονται πέραν του δωδεκαμήνου) μπορεί 

να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης, πριν από ορισμένο χρόνο, 

που είναι ανάλογος με τα χρόνια υπηρεσίας του στον εργοδότη. 

Η προειδοποίηση αυτή ονομάζεται προμήνυση. Ο χρόνος της προμήνυσης 

φαίνεται στους πίνακες αποζημίωσης που υπάρχουν παρακάτω. Στην 

περίπτωση αυτή ο μισθωτός παραμένει στην εργασία του μέχρι να λήξει ο 

χρόνος προμήνυσης κατά την απόλυση του καταβάλλεται το ½ της νόμιμης 

αποζημίωσης. 

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης για λόγους ανώτερης 

βίας (καταστροφή από πυρκαγιά κλπ) οφείλονται τα 2/3 της νόμιμης 

αποζημίωσης.  

 

Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης; 

Περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης υπάρχουν στις εξής περιπτώσεις:  

 Στον ιδιωτικό τομέα 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν 

το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 

πολλαπλασιαζόμενο επί 30.  

 Στο δημόσιο τομέα 

Όταν εργοδότης είναι το Δημόσιο, ή ΝΠΔΔ, ή Τράπεζες, ή Οργανισμός 

Κοινής Ωφέλειας, ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το Κράτος, η 

αποζημίωση του ν.2112/1920 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο 

περιοριστικό όριο που ισχύει κάθε φορά (σήμερα είναι 15.000 ευρώ). 
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Ο περιορισμός αυτός ισχύει μόνο για την αποζημίωση του Ν.2112/20 ή του 

Ν.993/79 και δεν πρέπει να συγχέεται με τις παροχές που δίδονται στους 

μισθωτούς του δημόσιου τομέα, κατά την απομάκρυνση από την Υπηρεσία 

λόγω ορίου ηλικίας ή συνταξιοδότησης (εφ' άπαξ). Για τις παροχές αυτές 

δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.  

Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες μισθωτοί αποζημίωση; 

 Στη συνταξιοδότηση 

Μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού 

Οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη 

γήρατος, εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι 

υπάλληλοι να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στις 

περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν 

δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή 

αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που 

απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Ο 

εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις 

προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης 

αποζημίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια. Συνεπώς αν η 

σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, οφείλεται στον 

εργατοτεχνίτη ολόκληρη αποζημίωση. (Ν.2112/1920). 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται 

υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της 

σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη το 

πλαφόν των 2.000 ευρώ για προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, παρά μόνο ο 

χρόνος υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 

12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012, οποτεδήποτε και αν 

αποχωρήσει ή απομακρυνθεί λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη 

πλήρους σύνταξης γήρατος. 
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 Με 15ετή υπηρεσία 

Μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και εχουν 

συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία  στον ίδιο εργοδότη  ή το όριο ηλικίας  που 

προβλέπει  ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο  

το 65έτος  της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία 

τους  με τη συγκατάθεση  του εργοδότη τους,οπότε  δικαιούνται  να 

λάβουν  το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.  
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22.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

"Σύμφωνα με το ν. 3863/2010, ο οποίος αντικατέστησε το εδάφιο α' και β’ της 

παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110Α') το όριο που οι απολύσεις 

θεωρούνται ομαδικές, καθορίζεται:  

Σε 6 εργαζόμενους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην 

αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους.  

Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 άτομα για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους. Σε ομαδικές απολύσεις, 

που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, εφαρμόζεται η διαδικασία 

ενημέρωσης και διαβούλευσης στην τασσόμενη προθεσμία των είκοσι ημερών 

όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3,4 και 5 παρ.1 του Ν.1387/83......" 

Το ποσοστό στα παραπάνω πλαίσια καθορίζεται κάθε εξάμηνο με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας. Επί σειρά ετών με τις ανά εξάμηνο αποφάσεις το 

ποσοστό καθορίζεται σταθερά στο 2%. 

Για να προσδιοριστεί ο αριθμός του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό .όσο και στα τυχόν 

υποκαταστήματα. 

 

Ποιοι εργαζόμενοι προστατεύονται από το νόμο; 

Από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις 

προστατεύονται:  

 Όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου  

 ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους σαν εργατοτεχνίτες ή υπάλληλοι που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στις επιχειρήσεις του 

δημόσιου τομέα που λειτουργούν με τις αρχές της ιδιωτικής 

οικονομίας.  

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; 

Οι διατάξεις του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις δεν εφαρμόζονται:  
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 Στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή 

συγκεκριμένων εργασιών αυτού, εκτός αν οι απολύσεις γίνουν πριν τη 

λήξη της σύμβασης ή αποπεράτωσης του έργου.  

 Στο προσωπικό του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που 

απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

 Στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της 

επιχείρησης κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης.  

 Στους εργαζόμενους που απολύονται από εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

λόγω αναστολής ή διακοπής των εργασιών από αιτίες που οφείλονται 

αποδεδειγμένα στο κύριο του έργου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο ή 

ΝΠΔΔ.  

 Στα πληρώματα των πλοίων.  

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη; 

Ο εργοδότης πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις υποχρεούται να έλθει 

σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ειδικότερα 

υποχρεώνεται:  

 Να γνωστοποιήσει εγγράφως στους εκπροσώπους των εργαζομένων 

τους λόγους, για τους οποίους σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ομαδικές 

απολύσεις, τον αριθμό εκείνων που θέλει να απολύσει κατά φύλο, 

ηλικία, ειδικότητα και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί.  

 Να παρέχει κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει την 

διατύπωση εποικοδομητικών προτάσεων.  

 Να υποβάλει αντίγραφα όλων των εγγράφων στην Επιθεώρηση 

Εργασίας και το Νομάρχη.  
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Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 

Εκπρόσωποι των εργαζομένων για την εφαρμογή του νόμου, είναι οι 

εκπρόσωποι του σωματείου που έχει μέλη τουλάχιστον το 70% των 

εργαζομένων και την πλειοψηφία των απολυόμενων. 

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα σωματεία γίνεται αναλογική 

εκπροσώπηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο που να καλύπτει τις 

προϋποθέσεις αυτές εκλέγονται τριμελείς ή πενταμελείς επιτροπές.  

 

Ποια είναι η διαδικασία ομαδικών απολύσεων; 

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων 

περιλαμβάνει 2 φάσεις:  

 Στην πρώτη φάση γίνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδότη και 

εκπροσώπων των εργαζομένων. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων είναι 

20 ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη. Για τις 

διαβουλεύσεις συντάσσεται πρακτικό και υποβάλλεται στο Νομάρχη ή 

τον Υπουργό Εργασίας.  

 Εάν υπάρξει συμφωνία των μερών οι ομαδικές απολύσεις 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας μέσα 

σε 10 ημέρες.  

 Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Υπουργός Εργασίας ή ο Νομάρχης μέσα 

σε 10 ημέρες από τον υποβολή του πρακτικού εκδίδει απόφαση με την 

οποία μπορεί να παρατείνει τις διαβουλεύσεις για 20 ακόμη ημέρες με 

αίτηση των ενδιαφερομένων, ή να μην εγκρίνει τις απολύσεις.  

 Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ο 

εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει τις απολύσεις στην έκταση που 

δέχτηκε κατά τις διαπραγματεύσεις.  

Ποσό αποζημίωσης ή χρόνος προειδοποίησης 

για απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων 

 

Το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στους απολυόμενους ιδιωτικούς 

υπαλλήλους, καθώς επίσης και ο χρόνος της προειδοποίησης αυτών προς 

απόλυση (για την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με 

προειδοποίηση), καθορίζονται από το νόμο ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας 
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του απολυόμενου μισθωτού στον τελευταίο εργοδότη του, δηλαδή του 

εργοδότη από την εργασία του οποίου απολύεται, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Η προσμέτρηση του χρόνου 

προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της προς 

τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε 

και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας. 

 

Από το νόμο ορίζεται, όπως και από τον κατώτερο πίνακα προκύπτει, ότι για 

τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσία, 

προστίθεται για κάθε έτος υπηρεσίας ενός μηνός αποδοχές μετά τους έξι 

μισθούς. Πάντως σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί 

τις αποδοχές 12 μηνών, με εξαίρεση όσους συμπλήρωσαν 17 έτη 

προϋπηρεσίας την 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 

4093/2012, οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν επιπλέον αποζημίωση με 

ανώτατο όριο τις αποδοχές 12 μηνών. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι τα 

αναφερόμενα κατωτέρω χρονικά διαστήματα νοούνται συμπληρωμένα, 

δηλαδή πρέπει να αποτελούνται από 12 μήνες το καθένα, σύμφωνα με τη 

σχετική διάταξη του Αστ. Κώδικα. Επομένως και μια ημέρα αν λείπει, ο 

μισθωτός θα λάβει την αποζημίωση του προηγούμενου κλιμακίου, δηλαδή 

κλάσμα του έτους δεν υπολογίζεται. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη                                   Ποσό 

αποζημίωσης 

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 4 έτη     2 μηνών 

4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη      3 μηνών 

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη     4 μηνών 

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη      5 μηνών 

10 έτη συμπληρωμένα       6 μηνών 

11 έτη συμπληρωμένα       7 μηνών 

12 έτη συμπληρωμένα       8 μηνών 

13 έτη συμπληρωμένα       9 μηνών 

14 έτη συμπληρωμένα       10 μηνών 

15 έτη συμπληρωμένα       11 μηνών 

16 έτη συμπληρωμένα και άνω      12 μηνών 
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Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι 

τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Επίσης ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 

3198/1955 

(Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

απόλυσης δε 

λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό 

που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 

πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Χρόνος 

Υπηρεσίας 

 Χρόνος 

Προειδοποίησης 
12 μήνες – 2 έτη  1 μήνας 

2 έτη συμπληρ. - 5 έτη  2 μήνες 

5 έτη       >>      - 10  >>  3   >> 

   

   

10 >>    >>  4   >> 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. | Ευτυχίας 12-14, 11251, Αθήνα 

 

104 BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

104 

 

   

 

Είναι δυνατόν όμως να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, καθώς 

και από συλλογική σύμβαση εργασίας, η καταβολή μεγαλύτερης αποζημίωσης 

από τη νόμιμη, δηλαδή απ’ αυτή που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Εάν η καταγγελία γίνει ύστερα από προειδοποίηση, ο υπάλληλος δικαιούται 

τη μισή αποζημίωση. Αυτό ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους και όχι για τους 

εργατοτεχνίτες.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: 

Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου 

πρώτου του νόμου 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 

του άρθρου 10 της από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

229), αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει 

δεκαεπτά (17) 

έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη. 

Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά 

τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, 

οποτεδήποτε και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση 

που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος 

υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. 

Ειδικότερα: 

α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι 

εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί. 

β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των 

τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη τακτικές αποδοχές κατάτο ποσό που υπερβαίνουν τις δύο 

χιλιάδες (2.000) ευρώ. 

Η επιπλέον αυτή αποζημίωση διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (στις 12-11-2012)         Ποσό 

αποζημίωσης 

17 έτη συμπληρωμένα        1 μηνός 

18 έτη συμπληρωμένα        2 μηνών 

19 έτη συμπληρωμένα        3 μηνών 

20 έτη συμπληρωμένα        4 μηνών 

21 έτη συμπληρωμένα        5 μηνών 

22 έτη συμπληρωμένα        6 μηνών 

23 έτη συμπληρωμένα        7 μηνών 

24 έτη συμπληρωμένα        8 μηνών 

25 έτη συμπληρωμένα        9 μηνών 

26 έτη συμπληρωμένα        10 μηνών 

27 έτη συμπληρωμένα        11 μηνών 

28 έτη συμπληρωμένα και άνω       12 μηνών 

 

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών 

(όπως ισχύουν από 23/5/2000, μετά την ΕΓΣΕΕ)  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

2 μήνες - 1 έτος 5 ημερομίσθια 

1 έτος - 2 έτη 7 ημερομίσθια 

2 έτη - 5 έτη 15 ημερομίσθια 

5 έτη - 10 έτη 30 ημερομίσθια 

10 έτη - 15 έτη 60 ημερομίσθια 

15 έτη - 20 έτη 95 ημερομίσθια 

20 έτη - 25  115 ημερομίσθια 

25 έτη - 30  135 ημερομίσθια 

από 30 έτη και πάνω 150 ημερομίσθια 
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Πίνακας αποζημιώσεως υπαλλήλων δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 

Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1 έτος - 3 έτη 1 μηνιαίος μισθός 

3 έτη - 6 έτη 2 μηνιαίοι μισθοί 

6 έτη - 8 έτη 3 μηνιαίοι μισθοί 

8 έτη - 10 έτη 4 μηνιαίοι μισθοί 

 

Από τα 10 έτη και μέχρι το 30ό έτος υπηρεσίας, προστίθενται για κάθε χρόνο 

ένας επιπλέον μηνιαίος μισθός.  

 



 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. | Ευτυχίας 12-14, 11251, Αθήνα 

 

107 BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

107 

 

23.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Πλήρης απασχόληση είναι η καθημερινή και σε πλήρες ωράριο παροχή 

εργασίας.  

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 

(ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 

3846/2010) 

 

 

Μερική απασχόληση είναι η παροχή εργασίας μικρότερης σε χρόνο 

από την πλήρη με καταβολή μειωμένου μισθού. Η οικεία δηλαδή σύμβαση ή 

σχέση εξαρτημένης εργασίας, προβλέπει ώρες εργασίας, που, υπολογιζόμενες 

σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, είναι λιγότερες 

από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη 

απασχόληση, 

Η μερική απασχόληση εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως:  

 Καθημερινή απασχόληση με μειωμένο ωράριο  

 Απασχόληση για λιγότερες από 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα με μειωμένο 

ωράριο  

 Απασχόληση για λιγότερες από 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα με πλήρες 

ωράριο  

 Εκ περιτροπής εργασία. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η 

απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες 

εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός 

αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Υποχρεωτικά, η μερική απασχόληση, πρέπει να γίνει με γραπτή συμφωνία 

εργοδότη και εργαζόμενου, που καθορίζει το μισθό και το χρόνο 

απασχόλησης.  

Αν ο εργαζόμενος δεν συναινέσει στη μερική απασχόληση και ο 

εργοδότης τον απολύσει για τον λόγο αυτό, τότε η απόλυση είναι 

άκυρη.  

 Για να είναι έγκυρη η παραπάνω συμφωνία, πρέπει να γνωστοποιηθεί 

εντός οκτώ ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση 

Εργασίας, αλλιώς τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη 

απασχόληση. 

Επίσης αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής 

απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον 

προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 

και του ν. 1767/1988 
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24.ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Οι αποδοχές του εργαζόμενου δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες 

για τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. Οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται 

για τυχόν απασχόληση τις Κυριακές, αργίες ή νύκτα. Οι μερικώς 

απασχολούμενοι δικαιούνται άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας.  

 

Πως ασφαλίζονται οι μερικά απασχολούμενοι; 

Η ασφάλιση των εργαζομένων γίνεται για όλες τις ημέρες εργασίας που 

πραγματοποιούν. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις για αναγνώριση περισσοτέρων ημερών εργασίας στη πενθήμερη 

εβδομάδα, όπως αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο της ασφάλισης. Δηλαδή, 

από 3 ημέρες εργασίας και πάνω προστίθεται 1 ακόμα ημέρα ασφάλισης. Για 

τους μερικά απασχολούμενους, τέλος, ισχύει η ειδική 1η ασφαλιστική κλάση.  

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΡΔΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί ο εργαζόμενος σε σύστημα 

τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, είναι η συγκατάθεσή του. Οι 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέσσερις βάρδιες, πρέπει να είναι από τη 

φύση τους συνεχούς λειτουργίας.  

 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η αμοιβή των εργαζομένων που απασχολούνται σε δύο εναλλασσόμενες 

βάρδιες επί 12 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της υπερωρίας, της 

νυκτερινής εργασίας, της εργασίας Κυριακής - αργίας, δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από την αμοιβή της απασχόλησης για 40 ώρες, επίσης η ασφάλιση 

γίνεται για 6 ημέρες την εβδομάδα.  
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25.ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο εργαζόμενος που θα ειδοποιηθεί ότι πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιμότητα 

και η συνδικαλιστική του οργάνωση, πρέπει να διασταυρώσουν στοιχεία για 

την αντικειμενικότητα των οικονομικών λόγων που προβάλλει η επιχείρηση.  

Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική 

τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, 

να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον 

προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των 

εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α') και 

του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α'). Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι 

εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των 

εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε 

εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση 

πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη 

διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου 

των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ 

νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις 

οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο 

τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του 

προσωπικού του.  

Για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στις επιχειρήσεις ή 

εκμεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε 

χιλιάδες (5.000) μισθωτούς, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται με αίτηση του εργοδότη, μετά τη 

γνώμη της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν μέσα σε ένα 

(1) μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιμότητα 

τους μισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της 

προηγούμενης παραγράφου.  
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Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης παραγράφου που 

θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, κατά παράβαση των ανωτέρω 

διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων αποδοχών, έστω και αν οι 

μισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιμότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες 

τους. 

 

Πότε είναι άκυρη η διαθεσιμότητα; 

α. Όταν ο εργοδότης δεν προβεί σε έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του 

εργαζομένου. 

β. Όταν δεν υπάρχει πράγματι περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας 

της επιχείρησης. 

Όταν η διαθεσιμότητα είναι άκυρη, ο εργοδότης οφείλει πλήρεις αποδοχές  

 

Πόση είναι η διάρκεια της διαθεσιμότητας; 

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας, τμηματικά ή συνολικά είναι κατ΄ ανώτατο 

όριο 3 μήνες το χρόνο.  

 

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα; 

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/2 των 

αποδοχών που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά. Σαν αποδοχές για τον 

υπολογισμό της διαθεσιμότητας λαμβάνεται ο μέσος όρος των τακτικών 

αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών.  

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του 

εργαζόμενου. Κατά τη διάρκειά της παραμένει σε ισχύ η εργασιακή σχέση. Ο 

εργαζόμενος συνεχίζει κανονικά την ασφάλισή του στο ΙΚΑ και στους άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Ο χρόνος της διαθεσιμότητας προσμετράται επίσης ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας, την ένταξη στα 

μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης.  
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26.ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Τι δικαιούται ο πολλαπλά απασχολούμενος; 

Στην περίπτωση της πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος παρέχει στην 

ίδια χρονική περίοδο την εργασία του σε πολλούς εργοδότες με καθένα από 

τους οποίους συνδέεται με αυτοτελή σύμβαση εργασίας.  

Οι πολλαπλά απασχολούμενοι δικαιούνται από όλους τους εργοδότες, εκτός 

από τον μηνιαίο μισθό, τη νόμιμη άδεια, ανάλογο επίδομα αδείας, δώρα 

εορτών.  

Σε περίπτωση απόλυσης από κάποιον εργοδότη δικαιούνται τη νόμιμη 

αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως, ανεξάρτητα από την εργασία του 

στους υπόλοιπους. Τέλος, για τους πολλαπλά απασχολούμενος, ισχύουν 

ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση στο ΙΚΑ 
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27.ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

Τι είναι εργατικό ατύχημα; 

Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την 

διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε 

απότομο γεγονός (Βίαιο συμβάν), εφόσον αυτό προκάλεσε στον εργαζόμενο 

ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 4 ημέρες.  

Πότε χαρακτηρίζεται το ατύχημα σαν εργατικό; 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να χαρακτηρισθεί ένα γεγονός σαν εργατικό 

ατύχημα πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

 

Βίαιο γεγονός 

Όταν πρόκειται για βίαιο γεγονός. Να υπάρχει δηλαδή έκτακτη και αιφνίδια 

επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική 

κατάσταση του εργαζόμενου. Η επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν αιτία την 

επιβάρυνση των όρων εργασίας κάτω από απρόβλεπτες και έκτακτες 

συνθήκες Συνεπώς προϋπάρχουσα ασθένεια, η ο- ποία εκδηλώνεται ή 

επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από κανονικές συνθήκες 

δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.  

"Αν όμως η ασθένεια προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω 

από εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες χαρακτηρίζεται ως 

εργατικό ατύχημα."  

Είναι εργατικό ατύχημα αυτό που επήλθε από υπέρμετρη 

προσπάθεια;; 

Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι υπέρμετρη προσπάθεια του εργαζόμενου 

που προκάλεσε θάνατο ή ανικανότητα για εργασία είναι εργατικό ατύχημα.  
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 Έτσι, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, που προκλήθηκε από ασυνήθιστους 

όρους εργασίας και δυσμενείς συνθήκες κρίθηκε από τα Δικαστήρια ότι 

αποτελεί εργατικό ατύχημα.  

 Εργατικό ατύχημα έχει κριθεί επίσης οτιδήποτε αποτελεί επιδείνωση 

προϋπάρχουσας ασθένειας, που προκλήθηκε από υπέρμετρη 

προσπάθεια που κατέβαλε ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της 

εργασίας του κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.  

 Ακόμα σαν εργατικό ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εκείνο που συνέβη 

εξαιτίας ανάθεσης βαρείας εργασίας σε μη αποθεραπευθέντα 

εργαζόμενο.  

Γεγονός που συνέβη κατά την εκτέλεση η με αφορμή την εργασία 

Οι σχετικές με τα εργατικά ατυχήματα διατάξεις καλύπτουν τρεις περιπτώσεις 

ατυχημάτων:  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση 

συνέπεια αυτής (τραυματισμός του εργαζομένου από μηχάνημα, πτώση 

κατά την εκτέλεση της εργασίας κλπ).  

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 Εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του 

τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και 

έμμεση σχέση με την εργασία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι 

αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την 

μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το 

συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την 

διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την 

προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα μιας ώρας 

αντίστοιχα.  

ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

 Εκείνα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια. Επαγγελματικές 

ασθένειες είναι αυτές που οφείλονται στις επιδράσεις των συνθηκών 
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εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό Ασθένειας 

του ΙΚΑ. Ευρύτερα, όμως, και κάθε επιδείνωση προϋπάρχουσας 

ασθένειας που συνέβη λόγω εξακολούθησης της αυτής εργασίας 

αποτελεί επίσης εργατικό ατύχημα.  

Ποιος έχει υποχρέωση αναγγελίας του ατυχήματος; 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγέλλει το εργατικό ατύχημα στις 

αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα:  

 Στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, αμέσως,  

 Στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας μέσα σε 48 ώρες,  

 Στο ΙΚΑ μέσα σε 5 ημέρες.  

Αν η ανικανότητα για εργασία διαρκέσει πάνω από εβδομάδα, ο εργοδότης 

υποχρεώνεται να υπογράψει ένορκη βεβαίωση στον Ειρηνοδίκη σχετικά με 

τις λεπτομέρειες του ατυχήματος. 

Από ειδικές διατάξεις επιβάλλεται επίσης η αναγγελία του ατυχήματος σε 

άλλη αρχή, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (μεταλλεία, λατομεία 

κ.λπ. στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

έργα για λογαριασμό του Δημοσίου κ.λπ.).  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή 

επαγγελματικής ασθένειας; 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παροχές του εργαζόμενου σε 

περίπτωση ατυχήματος διαφέρουν ανάλογα με το εάν είναι ασφαλισμένος στο 

ΙΚΑ ή όχι. 

Έτσι ο εργαζόμενος δικαιούται:  

 

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη 

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τα έξοδα 

ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υποχρεώνεται να τα 

πληρώσει ο εργοδότης. Εάν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ο 

εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται 

από το ΙΚΑ για τις παροχές αυτές.  

Εφάπαξ αποζημίωση όταν δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ 

Οι μη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση από τον 

εργοδότη, η οποία κυμαίνεται,ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας για 

εργασία (πλήρης διαρκής ανικανότητα, μερική διαρκής, πλήρης πρόσκαιρη, 

μερική πρόσκαιρη, θάνατος). Τα ποσά της αποζημίωσης είναι αρκετά μικρά 

(π.χ. στην πλήρη ανικανότητα 6 μηνών μισθός με όριο τις 1 10.000 δραχμές 

και το 1 /4 του επιπλέον ποσού) και δεν καλύπτουν πλήρως την ζημιά. Όμως 

οι σχετικές διατάξεις ελάχιστα εφαρμόζονται, εφόσον το ΙΚΑ καλύπτει πλέον 

ολόκληρη τη χώρα και o κύκλος των υπόχρεων σε αποζημίωση εργοδοτών έχει 

περιορισθεί γενικά πάρα πολύ. Σήμερα πλέον περισσότερο εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.  

Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά από παρέλευση 3 ετών 

από το ατύχημα.  
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Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη 

Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι στο ΙΚΑ, 

εφόσον υποστούν εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του 

εργοδότη ή των προσώπων του ή αν υπάρχει παράβαση των διατάξεων για 

τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, δικαιούνται χρηματική αποζημίωση για 

ηθική βλάβη. Σε περίπτωση Θανάτου η αποζημίωση επιδικάζεται στα μέλη της 

οικογένειας (ψυχική οδύνη). Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το 

βαθμό της βλάβης και ρυθμίζεται από το δικαστήριο. 

Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται 5 χρόνια μετά το ατύχημα. 

\Ο εργοδότης επίσης υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καταβάλει στο 

ΙΚΑ κάθε δαπάνη από τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών στον παθόντα 

ασφαλισμένο.  

Αποδοχές - Επίδομα ασθενείας 

Ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης κατά το διάστημα της ανικανότητας 

επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον 

εργοδότη για διάστημα 15 ημερών, εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή 1 

μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.  
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28.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από το 

Σύνταγμα και τους ειδικούς νόμους για την προστασία των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών (ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 

1915/90 και 2224/94). Παράλληλα κατοχυρώνονται και με όλες τις σχετικές 

διατάξεις των διεθνών συμβάσεων εργασίας που έχουν κυρωθεί με νόμο από 

τη χώρα μας. 

Οι διατάξεις του ν. 1264/82 εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους που 

απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τόσο στον 

ιδιωτικό τομέα όσο και στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Δεν εφαρμόζονται 

για τις δημοσιογραφικές και ναυτεργατικές οργανώσεις, για τις οποίες 

ισχύουν ειδικές διατάξεις. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από 

το άρθρο 30.  

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

1. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι:  

a. Τα επιχειρησιακά ή κλαδικά σωματεία, που ιδρύονται από 20 

τουλάχιστον εργαζόμενους .Για την ίδρυση απαιτείται διαταγή 

του Ειρηνοδίκη της έδρας και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων 

του Πρωτοδικείου.  

b. Οι ενώσεις προσώπων σε επιχειρήσεις μέχρι 40 άτομα. 

Ιδρύονται από 10 τουλάχιστον εργαζόμενους με ιδρυτική πράξη 

που κατατίθεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και κοινοποιείται 

στον εργοδότη. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να είναι πάνω από 6 

μήνες. Τα τοπικά παραρτήματα σωματείων ευρύτερης 

περιφέρειας μπορούν να γίνουν μέλη των τοπικών Εργατικών 

Κέντρων.  

2. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τα Εργατικά 

Κέντρα και οι Ομοσπονδίες. Μπορούν να ιδρυθούν από 2 τουλάχιστον 

πρωτοβάθμια σωματεία.  
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3. Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων είναι η 

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Μέλη της είναι οι 

Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα.  

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

 Μέλος πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να γίνει 

κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησης. 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ανήλικοι και οι αλλοδαποί με άδεια 

εργασίας.  

 Κάθε εργαζόμενος μπορεί να γραφτεί σε δύο το πολύ πρωτοβάθμια 

σωματεία, ένα της επιχείρησης και ένα του κλάδου του (1 

εργοστασιακό και 1 κλαδικό σωματείο). Πρέπει όμως να έχει τις 

νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζουν τα καταστατικά των οργανώσεων.  

 Κάθε σωματείο ή τοπικό παράρτημα σωματείου μπορεί να γίνει μέλος 

του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου ή της αντίστοιχης Ομοσπονδίας.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων στους χώρους 

εργασίας  

 Δικαιούνται επίσης να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους στο 

χώρο της εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης.  

 Οι οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν τις 

ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου 

απασχόλησης.  

 Οι συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής 

οργάνωσης μπορούν να γίνονται στο τόπο εργασίας σε κατάλληλο 

χώρο εκτός χρόνου απασχόλησης. Αν δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος ο 

εργοδότης υποχρεούται να μισθώσει χώρο σε ακτίνα μέχρι 1000 μέτρα.  

 Ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούται 

να παραχωρεί κατάλληλο χώρο για γραφείο στο τόπο εργασίας.  
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 Οι εκπρόσωποι του σωματείου ή του Εργατικού Κέντρου μπορούν να 

παρευρίσκονται κατά τον Επιθεωρησιακό έλεγχο των οργάνων του 

Υπουργείου Εργασίας.  

 Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συναντιέται τουλάχιστον μια φορά το 

μήνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Σε περίπτωση διαφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου για τα ζητήματα του 

πίνακα ανακοινώσεων, του γραφείου, των Γενικών Συνελεύσεων και του 

Επιθεωρησιακού ελέγχου, αποφασίζει ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας.  

ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ; 

Ο εργοδότης που επεμβαίνει στο δικαίωμα του εργαζόμενου να συνδικαλισθεί 

ή όχι, που παρεμβαίνει στη δράση και λειτουργία της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, που δεν προσλαμβάνει δικαιωμένο με δικαστική απόφαση 

συνδικαλιστή, έχει ποινικές ευθύνες και τιμωρείται.  

"Δεν επιτρέπεται η απόλυση συνδικαλιστή χωρίς την άδεια της 

επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 1264/82 ή η μετάθεση 

συνδικαλιστών χωρίς τη συναίνεση της συνδικαλιστικής τους οργ"  

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη:  

i. των μελών της διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης  

ii. των μελών της προσωρινής διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, 

που διορίζει το δικαστήριο, και  

iii. των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά με την ίδρυση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης  

iv. των μελών των Συμβουλίων εργαζομένων  

v. των μελών των επιτροπών Υ.Α.Ε.  

Η προστασία ισχύει κατά την διάρκεια της Θητείας τους και 1 χρόνο μετά τη 

λήξη της.  

Δεν επιτρέπεται η απόλυση ή μετάθεση συνδικαλιστών. Εξαίρεση γίνεται 

μόνο με απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του 

άρθρου 1 5 του Ν.1264/82, και μόνο για τους λόγους που αναφέρονται 

περιοριστικά στο άρθρο 14, παρ. 10 του ίδιου νόμου.  
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ΠΟΣΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ  

 Εάν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται 7 μέλη της 

διοίκησης. 

 Εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται έως 9 μέλη. 

 Εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστατεύονται 11. 

Τη σειρά των προστατευόμενων μελών ορίζει το καταστατικό. Εάν δεν 

υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό προστατεύονται κατά σειρά : 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Αναπληρωτής Γεν. 

Γραμματέας, Ταμίας και οι λοιποί κατά σειρά εκλογής. 

 Προστατεύονται επίσης τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης , εφ' όσον η επιχείρηση απασχολεί από 80 

- 150 εργαζόμενους.  

 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150 εργαζόμενους 

 30 μέλη αν απασχολεί πάνω από 300 και 40 αν απασχολεί πάνω από 

500.  

 Για επιχειρήσεις από 40-80 άτομα προστατεύονται 7 ιδρυτικά μέλη.  
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29.ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Το δικαίωμα της απεργίας προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 23 παρ.2) 

και ειδικούς νόμους.  

"Η απεργία είναι συνταγματικό δικαίωμα των εργαζόμενων"  

Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων και ασκείται από τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις για την διαφύλαξη καi διεκδίκηση των 

συμφερόντων των εργαζομένων. Επίσης ασκείται και σαν έκφραση 

αλληλεγγύης.  

ΠΩΣ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑ 

Στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις η απεργία κηρύσσεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Όταν είναι ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής 

έκτασης, αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Οι στάσεις εργασίας κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 Στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις η 

απεργία κηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ.  

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο, η απεργία κηρύσσεται από 

το πιο αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο της περιοχής.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ  

 Γενικά απαιτείται προειδοποίηση από τη συνδικαλιστική οργάνωση 

προς τον εργοδότη 24 τουλάχιστον ώρες πριν τη πραγματοποίησή της.  

 Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο 

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α. και Επιχειρήσεις Δημόσιου χαρακτήρα ή 

ευνοϊκότερες με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών, από Σ.Σ.Ε. και 

διαιτητικές αποφάσεις.  

 Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο 

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α. και Επιχειρήσεις Δημόσιου χαρακτήρα ή 

Κοινής Ωφέλειας απαιτείται γνωστοποίηση των αιτημάτων με 

δικαστικό επιμελητή 4 πλήρεις ημέρες πριν τη πραγματοποίηση της 

απεργίας.  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά την διάρκεια της απεργίας, η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει 

να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων. 

Για επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η 

λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, 

ο νόμος προβλέπει και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών 

αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

Ο καθορισμός των αναγκών μπορεί να γίνει με ειδική συμφωνία μεταξύ 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης και της διοίκησης της επιχείρησης Το ίδιο 

ισχύει για τους εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  
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ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το προσωπικό ασφαλείας καθορίζεται με ειδική συμφωνία, που καταρτίζεται 

με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της αντιπροσωπευτικότερης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και της επιχείρησης. 

Ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με 

εξώδικη κλήση ως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η κλήση 

επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και περιέχει υποχρεωτικά πρόταση για 

καθορισμό του προσωπικού ασφαλείας. 

Η συμφωνία πρέπει να καταρτιστεί μέχρι τις 25 Νοεμβρίου και να κατατεθεί 

στο Υπουργείο Εργασίας, αλλιώς τα μέρη υποχρεώνονται να προσφύγουν στη 

διαδικασία της μεσολάβησης. Αν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία 

μέσα σε 15 ημέρες, τότε κάθε πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα 

στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/82.  


