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Περίληψη 
 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ 

εργαζόμενων και εργοδοτών στον κλάδο των ξενοδοχείων. Πριν την ανάλυση των σημείων 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερα πλούσια 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία γύρω από τον τουριστικό κλάδο. Αναρίθμητα άρθρα και 

έρευνες παρέχουν σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία 

τόσο για τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη του κλάδου, όσο και για τους εργαζόμενους. Όσον 

αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι εργασιακές σχέσεις προστατεύονται από πλήθος 

νόμων και διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και από 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας καταβάλλεται προσπάθεια να 

παρουσιαστούν και να αναλυθούν όλα όσα προβλέπονται από την ελληνική εργατική 

νομοθεσία για τον τουριστικό κλάδο, αλλά και να αναπτυχθούν πρακτικά παραδείγματα 

μισθοδοσίας των εποχιακών ξενοδοχοϋπαλλήλων, καλύπτοντας όλες τις ιδιαιτερότητες.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα χρήσιμο πρακτικό οδηγό για τους υπαλλήλους 

μισθοδοσίας σε ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας, θίγοντας τα πιο σημαντικά και καίρια 

ζητήματα, παρέχοντας προστασία στις επιχειρήσεις απέναντι στους δημόσιους 

ελεγκτικούς οργανισμούς. 

 

Λέξεις κλειδιά: ξενοδοχεία, τουρισμός, εποχιακή εργασία, ξενοδοχοϋπάλληλοι, μισθοδοσία, 

εργατική νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις 
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Abstract 
 

This master thesis deals with the relationships between employees and employers in the 

hotel industry. Before analyzing the points of labor and insurance legislation there is a 

reference taking place to the Greek and foreign bibliography on the tourism industry. 

Countless articles and researches provide important knowledge and information and 

additionally they are useful tools for both managers and executives, as well as employees. 

Issues related to all hotels of all kinds, seasonal and continuous operation, and more 

specifically issues related to Human Resource Management are covered. As far as it 

concerns the Greek tourism industry, labor relations are protected by a large number of 

laws and regulations of labor and insurance legislation, as well as by collective labor 

agreements, which define the rights and obligations of the parties involved. An effort is 

being made to present and analyze all that is provided by the Greek labor legislation for 

the tourism sector, but also to develop practical examples of payroll for seasonal hotel 

employees, covering all the peculiarities. Also, reference is made to the regulations 

provided by the mandatory, following the decision of the Minister of Labor, collective 

labor agreement of hotel workers throughout the country, but also to the rights of seasonal 

workers in matters of re-hiring processes, compensation, annual leave and weekly rest. 

This paper is a useful practical guide for salaried employees in seasonal hotels, addressing 

the most important and key issues, providing protection to businesses against public audit 

firms. 

 

Key words: hotels, tourism, seasonal employment, hotel employees, payroll, labor law, 

collective agreements 
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Κεφάλαιο 1ο : «Εισαγωγή» 
 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με τη 

Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στον ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερα στον 

τουρισμό. Πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιλογή του κατάλληλου 

προσωπικού, την εκπαίδευση, τη διατήρηση και την εξέλιξή του, στοιχεία απαραίτητα για 

να μπορέσει η επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της και να αυξήσει την κερδοφορία της, 

εξίσου σημαντικά είναι και τα ζητήματα που αφορούν την ορθή και σύννομη διαχείριση 

των συμβάσεων εργασίας και των διαδικασιών πρόσληψης, αποχώρησης, μισθοδοσίας και 

ασφάλισης των εποχιακών εργαζόμενων. 

Δυστυχώς, η βιβλιογραφία, τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής, εστιάζει περισσότερο σε 

θέματα “soft HR”, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να βρει 

πληροφορίες που άπτονται εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των εργαζόμενων σε 

ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. 

Η συγκεκριμένη εργασία παραθέτει μια σειρά άρθρων που φωτίζουν θέματα προσωπικού 

και μισθοδοσίας σε ξενοδοχεία, δίνοντας μια εικόνα στον αναγνώστη για τα όσα ισχύουν 

στον τουριστικό κλάδο σε χώρες του εξωτερικού. Όσον αφορά την ελληνική 

πραγματικότητα, γίνεται εκτενής αναφορά στην εργατική νομοθεσία και στα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις εργαζόμενων και εργοδοτών. Τέλος, με τη χρήση αναλυτικών 

παραδειγμάτων, αναλύονται περιπτώσεις μισθοδοσίας της ελληνικής τουριστικής αγοράς, 

παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικές 

καταστάσεις ανά περίπτωση. 

 

1.2. Αναγκαιότητα 

Δυστυχώς, η έμφαση που δίνεται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη 

σε θέματα επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού σε σχέση με τα θέματα μισθοδοσίας των 

εργαζομένων και γενικότερα της εργατικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης τους. 

Συναντάται πολύ συχνά στην ελληνική αγορά, να ηγούνται των τμημάτων προσωπικού 

στελέχη, τα οποία δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες εργατικές γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
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τίθεται σε κίνδυνο το σύνολο της επιχείρησης, η οποία πολλές φορές είναι εκτεθειμένη 

απέναντι σε μεγάλα πρόστιμα από δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς και το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα ζητήματα, που 

απαιτούν μεγάλο όγκο γνώσεων και εξειδίκευση, καταφεύγουν σε λύσεις outsourcing 

μισθοδοσίας. Οι λύσεις αυτές πολλές φορές αποφέρουν ένα οικονομικό όφελος στην 

επιχείρηση, αλλά στην πλειοψηφία τους αποτελούν αποφάσεις που στοχεύουν την 

απλοποίηση της καθημερινής δουλειάς, πέρα από ευθύνες και κινδύνους. Οι διοικήσεις 

όμως υποκύπτουν πολλές φόρες στο λάθος να εμπιστεύονται σχεδόν απόλυτα τους 

εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, χωρίς να είναι σε θέση να 

ελέγξουν το τελικό αποτέλεσμα και αν αυτό είναι σωστό και τις εξασφαλίζει απέναντι σε 

πιθανούς ελέγχους και πρόστιμα. 

Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική εργατική νομοθεσία αποτελεί ένα σύνολο νομοθετικών 

διατάξεων που είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς άριστα. Επιβάλλεται, παρόλα αυτά, 

όποιος ασχολείται με τη μισθοδοσία επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, να είναι γνώστης 

του αντικειμένου σε τέτοιο βαθμό, που ακόμη και αν δεν γνωρίζει κάτι, τουλάχιστον να 

είναι σε θέση να το αναζητήσει στοχευμένα και γρήγορα μέσα σε αυτή τη δαιδαλώδη 

νομοθεσία. 

 

1.3. Σκοπός 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να διαφωτίσει με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας στο μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, 

στοχεύει στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό στα χέρια διευθυντών προσωπικού και 

υπευθύνων μισθοδοσίας, προκειμένου να λύσει πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν 

τόσο τα στελέχη, όσο και τους εργαζόμενους. Αυτό επιτυγχάνεται με μια αναλυτική 

περιγραφή των βημάτων που πρέπει να υλοποιηθούν από την πρόσληψη έως τη λήξη της 

σύμβασης ενός εποχιακού εργαζόμενου. Θέματα όπως το δικαίωμα επαναπρόσληψης ή 

αποζημίωσης, επιπλέον εργασίας βάσει πληρότητας του ξενοδοχείου, δώρων και 

επιδομάτων, ασφάλισης, υπερωριών και φορολογίας, σίγουρα θα βοηθήσουν τον 

αναγνώστη και θα απαντήσουν με σαφήνεια σε πολλά από τα ζητήματα που πιθανώς να 

αντιμετωπίσει στην εργασία του. 
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Κεφάλαιο 2ο: «Επισκόπηση Ερευνών» 
 

Ο Thomson (2017), αναφέρει ότι ο τουρισμός έχει αυξηθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες 

δεκαετίες λόγω της αύξησης των εισοδημάτων παγκοσμίως, του μειωμένου κόστους 

ταξιδίων και των σταθερά αυξανόμενων επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία της 

χώρας. Ο συγκεκριμένος κλάδος δείχνει ότι η πορεία προς μια ανταγωνιστική οικονομία 

μπορεί να αυξήσει το εισόδημα και να απαλλάξει τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες 

από το δημόσιο χρέος, που συσσωρεύεται συνέχεια τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες. 

Ο τουρισμός είναι μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια βιομηχανία, ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Η βιβλιογραφία για τον τουρισμό και την 

ανάπτυξη τεκμηριώνει αυτή τη δυναμική, ιδίως μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Η 

κατάσταση της Ελλάδας παρόλα αυτά είναι διαφορετική, καθώς είναι μεν μια ανεπτυγμένη 

χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντιμετωπίζει ένα πλήθος διαρθρωτικών 

προκλήσεων, που βασίζονται στο αναποτελεσματικό νομικό σύστημα, στη δαιδαλώδη 

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, στις περιορισμένες διεθνείς επενδύσεις, στους 

επαχθείς συντελεστές φόρου εισοδήματος και σε ένα αδύναμο φορολογικό σύστημα. Σε 

όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η διαφθορά που υπάρχει σε κάθε πτυχή της δημόσιας 

και ιδιωτικής ζωής, η οποία κάνει ακόμη πιο δύσκολη την οικονομική κατάσταση της 

χώρας. 

Η Ελλάδα έπεσε σε οικονομική κρίση μετά από δεκαετίες δημοσιονομικού ελλείμματος, 

λόγω της τεράστιας σπατάλης στις δημόσιες δαπάνες και του αναποτελεσματικού 

φορολογικού συστήματος. Η κυβέρνηση χρηματοδοτούσε συνταξιοδοτικό της σύστημα, 

δημιουργώντας προσφορά χρήματος, που οδήγησε σε πληθωρισμό και υποτίμηση. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του ‘80 έως την είσοδο στην Ευρωζώνη το 2001, η δραχμή 

υποτιμήθηκε κατά 1200%.  

Κατά τη μετάβαση στο ευρώ το 2001, η κυβέρνηση συνέχισε να δανείζεται για να 

συνεχίσει να καλύπτει τις δαπάνες. Αντιμετωπίζοντας τα όρια του χρέους της Ευρωζώνης, 

η κυβέρνηση υποτίμησε το επίπεδο του χρέους με βάση τις προβλέψεις επιτοκίων και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η κρίση ξεκίνησε το 2008 όταν χάθηκαν προγραμματισμένες 

πληρωμές και το χρέος αποκαλύφθηκε ότι ήταν πολύ πέρα από το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

της Ευρωζώνης. 
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Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις άρχισαν να συρρικνώνονται αναμένοντας χρεοκοπία 

και επιστροφή στη δραχμή. Οι τραπεζικές καταθέσεις μεταφέρθηκαν έξω από τη χώρα, 

μακριά από τις προσπάθειες για είσπραξη φόρων. Οι επενδύσεις μειώθηκαν, ενώ οι ξένες 

επενδύσεις σχεδόν εξαφανίστηκαν. Η νέα κυβέρνηση έκλεισε τις τράπεζες το 2015 και 

θέσπισε περιορισμούς στις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (capital 

controls). Το επίπεδο του δημόσιου χρέους αντιπροσωπεύει μια διαρκή καταβολή τόκων 

ύψους 4% του εθνικού εισοδήματος. Η εποπτεία της Ευρωζώνης ανάγκασε την κυβέρνηση 

να γίνει πιο αποτελεσματική, με τον προϋπολογισμό πλέον να έχει ισορροπήσει. 

Το 2015 η νέα κυβέρνηση απείλησε την εφαρμογή του έως τότε εφαρμοζόμενου 

προγράμματος σταθερότητας της Ελλάδας, εξαλείφοντας κάθε αξιοπιστία που θα 

μπορούσε να έχει. Οι τράπεζες απέκτησαν όρια ελέγχου κεφαλαίου (capital controls) στις 

αναλήψεις, μεταφορές και στους νέους λογαριασμούς. Από την άλλη το αποτυχημένο 

φορολογικό σύστημα συνέχισε να βασίζεται σε απαγορευτικούς συντελεστές πωλήσεων 

και φόρου εισοδήματος, με αποτέλεσμα τη συνέχιση ή ακόμη και αύξηση μιας ενδημικής 

φοροδιαφυγής. 

Η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται σε φυσικούς πόρους και στην τοποθεσία της με τη 

γεωργία και την εξόρυξη ορυκτών πόρων να παραμένουν αναπτυγμένοι τομείς. Η 

επιτυχημένη εμπορική ναυτιλία, με ξένη όμως σημαία λόγω των υψηλών φορολογικών 

συντελεστών, βασίζεται σε μια ιστορία εκατοντάδων ετών και τα λιμάνια που συνδέονται 

με την υπόλοιπη Ευρώπη βελτιώθηκαν πρόσφατα με ξένες επενδύσεις. Η βιομηχανία των 

μεταφορών απολαμβάνει αυξανόμενη ζήτηση, καθώς οι νέοι υπερσύγχρονοι οδικοί άξονες 

συνδέουν τη χώρα με τα Βαλκάνια, οδηγώντας προς τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας 

Ευρώπης. Διακρατικοί αγωγοί φυσικού αερίου διασχίζουν κυρίως το βόρειο κομμάτι της 

χώρας, καθιστώντας την ως έναν ενεργειακό πρωταγωνιστή στην ευρύτερη περιοχή. 

Παρόλα αυτά η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας θεωρείται ο τουρισμός, ο οποίος έχει 

επίσης τη βάση του σε φυσικούς πόρους, όπως το κλίμα, οι παραλίες και τα βουνά. 

Σύμφωνα με τον Thomson (2017), o τουρισμός είναι η ανταλλαγή αγοράς με ταξίδια από 

την χώρα πηγή στη χώρα υποδοχής για αγαθά και υπηρεσίες. Ο τουρισμός αποτελεί ένα 

μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ της Ελλάδας, με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ να ορίζουν αυτό το 

ποσοστό στο 20,8% για το 2019. Για αυτό η τουριστική βιομηχανία απαιτεί σημαντικές 
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επενδύσεις, όχι μόνο εγχώριες αλλά και ξένες, προκειμένου να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της. 

Επίσης, η συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού. Ενώ 

η δραχμή υποτιμήθηκε τακτικά, το ευρώ υποτιμάται μετά το γερμανικό μάρκο, αυξάνοντας 

τις τιμές του τουρισμού στην Ελλάδα για όσους βρίσκονται εκτός ευρωζώνης. Το σταθερά 

αυξανόμενο εισόδημα υπήρξε η πηγή της τουριστικής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ακόμη, τα ταξιδιωτικά έξοδα έχουν μειωθεί, συμβάλλοντας στην αύξηση της ζήτησης. 

Από την πλευρά της προσφοράς, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σταθερά στην Ελλάδα, 

καθώς οι εργαζόμενοι από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διατηρούν το κόστος 

χαμηλό. 

Ο τουρισμός είναι μια μεγάλη αναπτυσσόμενη βιομηχανία που προσφέρει στην Ελλάδα 

μια λύση στην κρίση του δημόσιου χρέους. Ακολουθώντας το παράδειγμα του τουρισμού, 

η αυξημένη εξειδίκευση και το εμπόριο θα αυξήσουν το εισόδημα και θα απαλλάξουν τους 

φορολογούμενους από αυτό το βαρύ φορτίο. Η φορολόγηση της ιδιοκτησίας, αντί των 

πωλήσεων και των εσόδων, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση της 

επενδυτικής πολιτικής αποτελεί τη μόνη επιλογή για αύξηση του εισοδήματος. Μπορούν 

να εξαλειφθούν οι περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις, να απλοποιηθεί το νομικό σύστημα, 

να περιοριστεί η διαφθορά και να βελτιωθεί η κυβερνητική λειτουργία (Thomson, 2017). 

Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας είναι και αυτή επιτακτική. Η συνολική αναθεώρηση 

της εργατικής νομοθεσίας της Ελλάδας, μιας από τις πλέον πολύπλοκες και δαιδαλώδεις 

εργατικές νομοθεσίες στην Ευρώπη, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν εντός 

των νομικών πλαισίων, αποφεύγοντας τα υπέρογκα πολλές φορές πρόστιμα από τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς, που οδηγούν μέχρι και σε κλείσιμο επιχειρήσεων (Thomson, 

2017). 

Ένας κίνδυνος που έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον οι ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως 

συνεχούς, αλλά και εποχιακής λειτουργίας, είναι το φαινόμενο της βραχυχρόνιας 

μίσθωσης κατοικίας. Πολλοί ιδιώτες παρέχουν τα πλήρως επιπλωμένα σπίτια τους σε 

διαδικτυακές πλατφόρμες, η πρόσβαση στις οποίες είναι παγκόσμια και αποκομίζουν 

μεγάλα κέρδη, τα οποία πολλές φορές δεν είναι φορολογήσιμα. Η μελέτη της Vanessa 

Dukowitz το 2019 εξέτασε τα επιπτώσεις της λειτουργίας της Airbnb στις θέσεις εργασίας 

και την αμοιβή των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η ανάλυση της βασίστηκε σε 
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ένα σύνολο δεδομένων που δημιουργήθηκε από καταχωρίσεις της Airbnb από το 

tomslee.net και στατιστικά στοιχεία εργασίας από το Γραφείο Απογραφής των Ηνωμένων 

Πολιτειών για τα ξενοδοχεία. Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται ότι ενώ η 

Airbnb βοηθά στην αύξηση του τουρισμού, δίνοντας πολλές εναλλακτικές λύσεις 

διαμονής στους ταξιδιώτες, από την άλλη μεριά, ασκεί μεγάλη πίεση στον ξενοδοχειακό 

κλάδο. Η μελέτη αντιμετωπίζει κρίσιμα ερευνητικά κενά που σχετίζονται με τις πιέσεις 

της Airbnb, σχετικά με τον μισθό των εργαζομένων και τον αριθμό των θέσεων εργασίας 

στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης που 

χρησιμοποιήθηκαν διαπίστωσαν ότι το σύνολο του αριθμού των διαθέσιμων δωματίων και 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

αριθμού των θέσεων εργασίας και τη μισθοδοσία των εργαζόμενων του ξενοδοχειακού 

κλάδου στις ΗΠΑ (Dukowitz, 2019). 

Οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των ξενοδοχειακών μονάδων 

παγκοσμίως είναι τεράστιες. Η παγκόσμια ανταλλαγή απόψεων και κριτικών μεταξύ των 

ταξιδιωτών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Tripadvisor, καθιστούν το τουριστικό 

προϊόν παγκοσμίως πλήρως ανιχνεύσιμο από τους δυνητικούς πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εργαζόμενοι των ξενοδοχειακών μονάδων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στην κουλτούρα του κάθε πελάτη. Άρα η 

παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για την 

κερδοφορία του κλάδου σε όλο τον κόσμο. 

Οι Ahmad, Scott & Abdul-Rahaman το 2015 επιχείρησαν να διερευνήσουν τις προκλήσεις 

σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των ξενοδοχείων στο 

Langkawi, λόγω της εφαρμογής του κατώτατου μισθού. Συγκέντρωσαν ποιοτικά δεδομένα 

από 18 διευθυντές και δύο ιδιοκτήτες από 19 ξενοδοχεία διαφόρων μεγεθών και επιπέδου 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών και boutique θερέτρων στο Langkawi της 

Μαλαισίας. Όσον αφορά τα ευρήματα, αυτά είχαν να κάνουν κυρίως με τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας των 

εργαζομένων, με τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων με μισθό κάτω από τον ελάχιστο 

προβλεπόμενο και με τη δυσκολία στην πληρωμή έμπειρου προσωπικού, που να μπορεί 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πελατών. 
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Με το έργο τους παρέχουν μια σαφή εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

διευθυντές ξενοδοχείων σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Ο ελάχιστος κατώτατος μισθός 

αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση, καθώς ορισμένοι από τους υπαλλήλους δεν είναι αρκετά 

παραγωγικοί, ώστε να πληρώνονται ακόμη και με τον κατώτατο μισθό. Για την 

αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους εργασίας, υπήρξε μεγάλη στροφή στην 

απασχόληση ξένων εργαζομένων, ενώ άλλοι αύξησαν τον αριθμό των περιστασιακών 

υπαλλήλων τους. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορούν να χρησιμεύσουν για να 

καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους διευθυντές ξενοδοχείων σε 

άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. (Ahmad, Scott & Abdul-Rahaman, 2015) 

Μια επιπλέον μεγάλη πρόκληση για τις ξενοδοχειακές μονάδες παγκοσμίως είναι και το 

φαινόμενο του “turnover” των εργαζομένων. Σύμφωνα με τους Simons και Hinkin (2001), 

πολλά διοικητικά στελέχη στον τομέα του τουρισμού είναι πεπεισμένα ότι το υπερβολικό 

turnover στο προσωπικό των ξενοδοχείων είναι ένα πολύ δαπανηρό φαινόμενο με μεγάλη 

δυσκολία στον προσδιορισμό του κόστους του, καθώς τα στοιχεία του παραμένουν ασαφή. 

Πολλοί διευθυντές εξακολουθούν να βλέπουν τους υπαλλήλους ως αντικαταστάσιμα 

αγαθά. Το σύνδρομο της γρήγορης και μη επιλεκτικής πρόσληψης παραμένει σε ισχύ, 

παρόλο που τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής μπορεί να έχουν καταστροφικές 

επιπτώσεις.  

Ωστόσο, η βιομηχανία του τουρισμού έχει σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα τα 

τελευταία χρόνια με ορισμένους οργανισμούς να έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται στη 

διατήρηση των υπαλλήλων τους αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα για να τονίσουν τη 

σημασία της διατήρησης και της ανάπτυξης των εργαζομένων.  

Στο άρθρο τους με τίτλο “The effect of employee turnover on hotel profits”, γίνεται 

αναφορά σε δείγμα 968 εταιρειών από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπου βρέθηκε ισχυρή 

σχέση μεταξύ της μείωσης του turnover των εργαζομένων και της αύξησης των πωλήσεων, 

της αγοραίας αξίας και της κερδοφορίας. Εξετάζοντας 76 ξενοδοχεία, οι Simons και 

McLean Parks διαπίστωσαν ότι το turnover των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων (Simons & Hinkin, 2001). 

Οι οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους που γεννά η 

διατήρηση των αντιπαραγωγικών υπαλλήλων στη μισθοδοσία τους και τα μέτρα που 

πρέπει να λάβουν για να αποτρέψουν ή και να διορθώσουν μια τέτοια προβληματική 
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κατάσταση. Αναφέρουν ότι η σχετική βιβλιογραφία εξετάζει την αμέλεια διατήρησης, που 

περιλαμβάνει υπαλλήλους που δεν διαθέτουν τα προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν, 

εκείνους που είναι μη επιτελείς ή και εκείνους που εμφανίζουν τοξικές συμπεριφορές και 

τις συνέπειες για τη διατήρηση αυτών των αντιπαραγωγικών υπαλλήλων στη μισθοδοσία. 

Χρησιμοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, το άρθρο ασχολείται με τις προσπάθειες 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για τον εντοπισμό δυνητικά 

αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς των εργαζομένων και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι 

οργανισμοί για την παροχή κατάλληλων αναπτυξιακών στρατηγικών προκειμένου να 

βοηθήσουν τους αντιπαραγωγικούς υπαλλήλους, καθώς και την παροχή κατάλληλης 

πειθαρχικής δράσης, όπως υπαγορεύει η κατάσταση. Η ανασκόπηση υπογραμμίζει την 

πιθανή οικονομική απειλή και τις απειλές στην απόδοση που δημιουργούν οι 

αντιπαραγωγικοί υπάλληλοι για οργανισμούς (Self & Self, 2014). 

Ο Mabon στο έργο του με τίτλο “The cost of downsizing in an enterprise with job security” 

παρουσιάζει μια θεωρητική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρησιμότητα της 

οργανωτικής συρρίκνωσης. Οι εταιρίες επιλέγουν πολλές φορές τη συρρίκνωση 

προκειμένου να προσαρμοστούν στη χαμηλότερη ζήτηση ή για να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή το δείκτη απόδοσης / κόστους. Συστήνει, πέρα από 

ηθικούς περιορισμούς, στις διοικήσεις των εταιριών να απομακρύνουν τους εργαζομένους 

με τη χαμηλότερη απόδοση ή χρησιμότητα. 

Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του αριθμού προσωπικού ή με τη συνολική 

μείωση  μισθών. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

συνάρτηση του συσχετισμού μεταξύ μισθού και ωφέλειας. Μερικά από αυτά τα 

αποτελέσματα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, ενώ άλλα πιθανότατα οδηγούν σε 

συνεχιζόμενη μείωση (Mabon, 1996). 

Ο Peffer το 1998 στο άρθρο του “Six Myths about pay”, επιχείρησε να αποσυνδέσει το 

ύψος των μισθών από το μισθολογικό κόστος, εισάγοντας την έννοια της 

παραγωγικότητας. Επί της ουσίας αναφέρει ότι ένας υψηλόμισθος εργαζόμενος δεν 

σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και κοστοβόρος, γιατί συνήθως αποδίδει περισσότερο στην 

εργασία του από ότι ένας εργαζόμενος με χαμηλότερο μισθό. Συγκεκριμένα κατέρριψε έξι 

μύθους σχετικά με το μισθολογικό κόστος και τους υψηλούς μισθούς. 
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Ο πρώτος από αυτούς τους μύθους έχει να κάνει με την άποψη ότι τα ποσοστά εργασίας 

και το κόστος εργασίας είναι το ίδιο πράγμα. Σύμφωνα με τον Peffer αυτό δεν ισχύει και 

η σύγχυσή τους οδηγεί σε μια σειρά διαχειριστικών λαθών. Κατά βάση, το ωρομίσθιο ενός 

εργαζόμενου είναι το σύνολο του μισθού του διαιρούμενο με το χρόνο εργασίας του. Το 

εργατικό κόστος οφείλει να συμπεριλάβει στον υπολογισμό του και την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων, διαφορετικά οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. 

Επίσης αντέκρουσε την άποψη ότι η μείωση του κόστους εργασίας επιτυγχάνεται 

μειώνοντας τους μισθούς. Και εδώ το κόστος εργασίας είναι συνάρτηση των μισθών και 

της παραγωγικότητας. Για να μειωθεί το κόστος εργασίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν και 

τα δύο.  

Ο τρίτος μύθος, σύμφωνα με τον Peffer, είναι ότι το εργατικό κόστος αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αυτό είναι κάτι που ισχύει, 

αλλά όχι πάντα. Το κόστος εργασίας ως ποσοστό του συνολικού κόστους ποικίλλει 

σημαντικά αναλόγως τον κάδο και την εταιρία. Ωστόσο, πολλά στελέχη θεωρούν ότι το 

κόστος εργασίας είναι το μεγαλύτερο κόστος στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Στην πραγματικότητα, το κόστος εργασίας μπορεί να είναι ένα μόνο 

κομμάτι του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Ένας ακόμη επιπλέον μύθος που καταρρίπτει ο Peffer είναι η άποψη ότι το χαμηλό 

εργατικό κόστος είναι ένα ισχυρό και βιώσιμο ανταγωνιστικό όπλο. Στην πραγματικότητα, 

το εργατικό κόστος είναι ίσως ο πιο επικίνδυνος τρόπος ανταγωνισμού. Καλύτερα να 

επιτευχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ποιότητας, μέσω της εξυπηρέτησης 

πελατών, μέσω της καινοτομίας προϊόντων, των διαδικασιών ή υπηρεσιών ή μέσω της 

τεχνολογίας.  

Ο πέμπτος μύθος του Peffer αναφέρει ότι η ατομική και μεμονωμένη αμοιβή βελτιώνει την 

απόδοση και δημιουργεί κίνητρα στον εργαζόμενο. Ως αντίλογο αναφέρει ότι η ατομική 

αμοιβή, στην πραγματικότητα, υπονομεύει την απόδοση, τόσο του ατόμου όσο και του 

οργανισμού και εξαλείφει την ομαδική προσπάθεια, ενώ ενθαρρύνει τα βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα αγνοώντας τα μακροπρόθεσμα που είναι πάντα σημαντικότερα για την 

επιβίωση της επιχείρησης. 
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Τέλος αντικρούει τον ισχυρισμό ότι οι άνθρωποι εργάζονται αποκλειστικά και μόνο για 

χρήματα. Προφανώς και εργάζονται για αυτά, αλλά όλοι εργάζονται και για κάτι πολύ 

σημαντικότερο, για να δώσουν ακόμη περισσότερο νόημα στη ζωή τους (Peffer, 1998). 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν πολύ σημαντική την εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

προσωπικού, ιδιαίτερα στις μεγάλες και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Λόγω των 

ραγδαίων εξελίξεων στο επιχειρηματικό και τουριστικό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών καινοτομιών, οι 

παραδοσιακές μορφές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος θεωρούνται ανεπαρκείς. Η 

αύξηση του ανταγωνισμού απαιτεί την ανάπτυξη του «εσωτερικού» δυναμικού κάθε 

οργανισμού, με αποτέλεσμα η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων να θεωρείται πλέον ένας νέος 

τομέας στρατηγικής ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στον τουριστικό κλάδο. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού στον 

τομέα του τουρισμού, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις, 

αναγνωρίζονται από τις πιο σημαντικές και κύριες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι ακόμη πιο σημαντική σε πολυτελή 

ξενοδοχεία, καθώς οι πελάτες είναι πολύ απαιτητικοί και έχουν μεγάλες προσδοκίες από 

το προσωπικό. Με την ερευνητική τους προσπάθεια στοχεύουν αρχικά στη βιβλιογραφική 

αναθεώρηση, που έχει να κάνει με την εκτεταμένη επισκόπηση των εννοιών της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά συνέπεια της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 

και Στελεχών σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στη συνέχεια να οριοθετήσουν 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Το αποτέλεσμα αυτής της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

είναι ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης σε ελληνικά πολυτελή 

ξενοδοχεία. Ωστόσο, υπάρχει είναι έκδηλη η ανάγκη ανάπτυξης επίσημων προγραμμάτων 

κατάρτισης, καθώς τα περισσότερα ξενοδοχεία διαφεύγουν σε άτυπες προσεγγίσεις 

σχετικά με αυτές τις πολιτικές. Τα ξενοδοχεία που θα επισημοποιήσουν και θα εντάξουν 

στη λειτουργία τους τέτοιες διαδικασίες αναμένεται να κερδίσουν από τη αύξηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών τους και από την υψηλότερη αφοσίωση των πελατών και των 

εργαζομένων (Μπέλιας, Βασιλειάδης & Μαντάς, 2020). 

Σημαντικό ρόλο στη μισθοδοσία των εργαζόμενων, όχι μόνο των ξενοδοχείων, αλλά 

γενικότερα, παίζουν οι ασφαλιστικές εισφορές ή αποζημιώσεις. Ο σκοπός της εργασίας 

των Garcia και Cortegano (2018) είναι να αναλύσει τους καθοριστικούς παράγοντες των 
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τιμών της ασφαλιστικής αποζημίωσης των εργαζομένων στην Πορτογαλία. Μέσω της 

χρήσης ανεξάρτητων μεταβλητών όπως η μισθοδοσία, ο αριθμός των υπαλλήλων και το 

ποσοστό επίπτωσης, αλλά και η περιοχή, η οικονομική δραστηριότητα και το μέγεθος της 

επιχείρησης, εξετάστηκε ένα δείγμα εταιρειών με χρονικό ορίζοντα από το 2010 έως το 

2012. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μισθοδοσία και ο αριθμός των εργαζομένων 

σχετίζονται με τις τιμές ασφάλισης αποζημίωσης των εργαζομένων. Επιπλέον, το ποσοστό 

επίπτωσης, η περιοχή, το είδος των οικονομικών δραστηριοτήτων και το μέγεθος της 

επιχείρησης έχουν θετική και σημαντική επίδραση στα ασφάλιστρα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα ασφάλιστρα αποζημίωσης των εργαζομένων συμπεριφέρονται όπως 

αναμενόταν, ειδικά σε περιόδους οικονομικής πίεσης. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί για τα 

ποσοστά αποζημίωσης ασφάλισης των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτά 

τα στοιχεία, ιδίως μέσω του καθορισμού ελάχιστων συντελεστών, τα οποία θα 

προστατεύουν εργοδότη και εργαζόμενους (Garcia & Cortegano, 2018). 

Ο υπολογισμός των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε χώρα και πλέον σε κάθε 

εταιρία πραγματοποιείται από προηγμένα λογισμικά διαχείρισης ζητημάτων της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο Richards (2006) αναφέρει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των επαγγελματιών 

τμημάτων προσωπικού και μισθοδοσίας δεν γνωρίζει τον αριθμό των ημερών ασθένειας 

που έχει λάβει το προσωπικό της επιχείρησής τους, πόσο καιρό οι εργαζόμενοι 

παραμένουν στη δουλειά τους ή το κόστος για την πρόσληψη του καθενός. Η έκθεση του 

2005 από την Snowdrop Systems, έναν πάροχο λογισμικού HR και Payroll, δείχνει ότι το 

HR πρέπει να αξιοποιήσει τις βασικές πληροφορίες των υπαλλήλων, ώστε να μπορεί να 

αρχίσει να συμβάλλει στην εταιρική στρατηγική. Δεδομένης της πίεσης στους διευθυντές 

Ανθρώπινου Δυναμικού, πολλοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το έργο της 

αναθεώρησης του λογισμικού HR και μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν, προκειμένου να 

παρακολουθούν αυτά τα ζωτικά στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, η επιλογή προμηθευτή είναι 

μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς μια διεξοδική διαδικασία εφαρμογής είναι 

απολύτως απαραίτητη για να λειτουργήσει η νέα λύση. Μερικές εύχρηστες συμβουλές για 

το πώς να εφαρμοστεί ένα λογισμικό HR / Payroll ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

σύμφωνα με το Richards είναι οι εξής: 
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• Αναθεώρηση της διαδικασίας κατά την οποία θα πρέπει να αναρωτηθούν οι 

εμπλεκόμενοι αν διατηρούνται περιττές πληροφορίες στο σύστημά και αν αυτές 

είναι αποθηκευμένες σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Ένα νέο σύστημα 

μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, αυτοματοποιώντας 

τις διαδικασίες. Ένας καλός προμηθευτής λογισμικού HR οφείλει να κάνει 

προτάσεις για να διασφαλιστεί ότι ακόμη και πριν ξεκινήσει το έργο, θα είναι 

γνωστό ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα. 

• Η προσαρμογή του συστήματος για την οποία ο προμηθευτής του λογισμικού είναι 

υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει. 

• Η προετοιμασία ανάπτυξης του συστήματος για την οποία ο προμηθευτής πρέπει 

να παρέχει ένα λεπτομερές σχέδιο, επισημαίνοντας τυχόν κινδύνους που μπορεί να 

παρουσιαστούν. Σημαντικό κομμάτι είναι η μεταφορά των δεδομένων των 

υπαλλήλων από το υπάρχον σύστημα λογισμικού στο καινούριο. 

• Το στάδιο εφαρμογής περιέχει τη δημιουργία της ομάδας που θα χρησιμοποιεί το 

σύστημα, εμπλουτίζοντάς την σταδιακά. Καλό είναι να αποφευχθούν πολύ 

γρήγορες αλλαγές. Αρχικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πιο επείγουσες 

ανάγκες.  

• Το σχέδιο εκπαίδευσης πάνω στο νέο λογισμικό είναι ζωτικής σημασίας για τους 

εργαζομένους. Συνήθως είναι χρήσιμο να οριστεί κάποιος επικεφαλής του project 

της εκπαίδευσης και να εκπαιδεύσει τους υπολοίπους, πάντα σε συνεργασία με τον 

προμηθευτή λογισμικού (Richards, 2006). 

Οι Jereb, Kuchem & Sohn ανέδειξαν το πώς το τμήμα HR της Deutsche Post DHL 

ενίσχυσε το σύστημα KPI που χρησιμοποιεί, μετατρέποντάς το σε ένα πιο λειτουργικό, 

λεπτομερές και περισσότερο προσανατολισμένο στις διαδικασίες σύστημα. Το έργο τους 

στοχεύει στη διαφάνεια των διαδικασιών της μισθοδοσίας και του κόστους, εστιάζοντας 

στους τομείς των KPI’s και στη σωστή κατανομή των ανθρωπίνων πόρων. Αποκάλυψαν 

πώς το HR μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικά τα παραπάνω μέσα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην 

εργασία (Jereb, Kuchem & Sohn, 2009) 

Παρά την τεχνολογική ανάπτυξη, η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες της μισθοδοσίας 

των ξενοδοχείων είναι συχνό φαινόμενο. Οι Dickmann, και Tyson, (2005) ανέφεραν ότι 
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υπάρχουν συνεχείς πιέσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση 

ανθρώπινων πόρων (HRM) με την επαγγελματική και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία να 

προτείνουν την ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) που 

μπορεί να μειώσει το κόστος. 

Αναγνωρίζουν δέκα ξεχωριστές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία, 

οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια γενική ροή εργασιών αυτής και αναλύουν σε 20 μελέτες 

περιπτώσεων οργανισμών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο το κόστος εκτέλεσης αυτών των 

ξεχωριστών διαδικασιών μισθοδοσίας, είτε με βάση την αγορά είτε την ιεραρχία. 

Κατέληξαν ότι ενώ οι βασικές δραστηριότητες μισθοδοσίας ήταν πιο δαπανηρές κατά την 

εξωτερική ανάθεση, υπήρξαν κέρδη απόδοσης σε συμπληρωματικές δραστηριότητες και 

λιγότερες επενδύσεις σε λογισμικό και συντήρηση πληροφορικής. (Dickmann, και Tyson, 

2005) 

Σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες οι εργαζόμενοι του κλάδου του τουρισμού 

καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι Askitas et al (2015) μέσω της 

εργασίας τους “Comparing Collective bargaining agreements for developing countries” 

επιχείρησαν να καλύψουν πολλά κενά σχετικά με το περιεχόμενο των συλλογικών 

συμβάσεων. Οι συγγραφείς ερεύνησαν σε ποιο βαθμό οι μισθοί και άλλες ρήτρες που 

σχετίζονται με τις αμοιβές, το ωράριο εργασίας, τις ρυθμίσεις άδειας μετ 'αποδοχών και 

τις ρυθμίσεις για την οικογένεια ή την εργασία περιλαμβάνονται στις συλλογικές 

συμβάσεις και κατά πόσον τα θέματα διαπραγμάτευσης συγκαταλέγονται και τηρούνται 

στις συμφωνίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 98% των συλλογικών 

συμβάσεων περιλαμβάνει ρήτρες για τους μισθούς, αλλά ότι λίγες μόνο συμφωνίες 

καθορίζουν τα επίπεδα των μισθών. Έως 71% έχουν ρήτρες για την κοινωνική ασφάλιση, 

89% για τις ώρες εργασίας και 84% για τις ρυθμίσεις εργασιακών και οικογενειακών 

θεμάτων. 

Ο Riley (1992) στο άρθρο του με τίτλο “Utilization and Collective Agreements: An 

international comparison” ανέφερε ότι η χαμηλή εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων στον τουριστικό κλάδο, καθιστά μη συχνό το φαινόμενο της διοίκησης των 

ξενοδοχείων από τους managers εντός των πλαισίων ενεργών συλλογικών 

διαπραγματεύσεων ή συμβάσεων. Επίσης, τόνισε ότι έχει επικρατήσει η άποψη ότι 

ξενοδοχεία και συνδικάτα είναι έννοιες ασύμβατες.  
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Ο σκοπός του άρθρου είναι, πρώτον, να εξεταστεί η έκταση της γραφειοκρατίας που 

συνοδεύει την ενοποίηση μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Δεύτερον, να αναδείξει 

κατά πόσο οι διοικήσεις των ξενοδοχείων περιορίζονται από τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και πώς αποκρίνονται σε πιθανές οικονομικές πιέσεις που προκύπτουν 

από αυτές και, τρίτον, αν η λειτουργική ευελιξία των ξενοδοχειακών μονάδων ενισχύεται 

ή περιορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις. 

Δεδομένου ότι όλες οι συμφωνίες είναι νομικά δεσμευτικές και διαπραγματεύονται σε 

εταιρικό επίπεδο, θεωρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι 

των εργαζομένων, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι. Το συμπέρασμα ήταν ότι όλες οι συμφωνίες 

λειτουργούσαν μέσω της διάκρισης διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών.  

Όσον αφορά τα δικαιώματα των διοικήσεων το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων 

ήταν αν οι συμφωνίες περιείχαν ρήτρες που εγγυόνταν σε αυτές το δικαίωμα να εκτελούν 

τις δραστηριότητές τους με τον τρόπο που θέλουν, να κατευθύνουν το εργατικό δυναμικό 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, να προσλαμβάνουν όποιον θέλουν και να είναι 

σε θέση να απολύσουν εργαζομένους όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία (Riley, 1992) 

Ο Lucas στο άρθρο του το 1991 “Promoting Collective Bargaining: Wages Councils and 

the Hotel Industry” αναγνωρίζει ότι η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους 

κατώτατους μισθούς είναι ένα πολύπλευρο και περίπλοκο ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί 

από πολλές οπτικές γωνίες. Σημαντικό ρόλο παίζει η δημόσια πολιτική σε σχέση με το 

ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου θέματος οφείλει να λάβει υπόψιν ζητήματα που έχουν κάνουν με την αγορά 

εργασίας και τη νομοθεσία γύρω από τους κατώτατους μισθούς, η συνδικαλιστική 

οργάνωση, οι πολιτικές και πρακτικές προσωπικού, η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα 

της εργασίας, ο κοινωνικός χάρτης και ο νόμιμος εθνικός ελάχιστος μισθός. 

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία παρέχει ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για μια 

συζήτηση σχετικά με την προώθηση και την ανάπτυξη εθελοντικών συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Οι εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν υπήρξαν ποτέ σε 

σημαντική κλίμακα ούτε φαίνεται ότι έχουν αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε βαθμό. 

H ανάλυση έδειξε ότι μια υποστηρικτική δημόσια πολιτική για την προώθηση συλλογικών 

διαπραγματεύσεων δεν συνέβαλλε στην ανάπτυξη εθελοντικών συλλογικών 

διαπραγματεύσεων σε οποιοδήποτε βαθμό στον ξενοδοχειακό κλάδο μεταξύ των μέσων 
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της δεκαετίας του 1940 και στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα νομικά μέτρα που 

αποσκοπούν στην αύξηση των επιπέδων μιας τέτοιας οργάνωσης και στην παρουσία μιας 

δημόσιας υπηρεσίας που είναι εξοπλισμένη με ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις 

διευκολύνουν επίσης την παράταση των εθελοντικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η 

κύρια εξήγηση για την οποία τα εθελοντικά μέσα δεν έχουν αναπτυχθεί, φαίνεται να 

βρίσκεται όχι μόνο στην αποτυχία των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

να έρθουν σε συμφωνία, αλλά και στην αρνητική στάση μεταξύ των εργοδοτών στις 

διαπραγματεύσεις και στην αναποτελεσματική στρατηγική πρόσληψης και οργάνωσης 

των συνδικάτων. 

Τη δεκαετία του 1980 ένα νέο πλαίσιο δημόσιας πολιτικής εξακολουθούσε να υποστηρίζει 

ενεργά τα εξασθενημένα συμβούλια μισθών. Η νέα αυτή πολιτική όμως είναι πιθανό να 

συνέβαλε στην υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ξενοδοχειακό 

κλάδο με δύο τρόπους. Πρώτον, με την απομάκρυνση των νέων εργαζομένων από το πεδίο 

εφαρμογής του LRE (Licensed Residential Establishment), με ποσοστό πάνω από 30%, 

και με τη μείωση των εξουσιών των συμβουλίων μισθών, αυξάνοντας έτσι την έκταση της 

μονομερούς λήψης αποφάσεων. Δεύτερον, το κλίμα αντι-συνδικαλιστικής οργάνωσης 

ενθάρρυνε τους μεν εργοδότες να αποσύρουν την αναγνώρισή τους στα συμβούλια 

μισθών, τους δε εργαζομένους να προσχωρήσουν σε μια ένωση, θέτοντας δυσκολίες στα 

συνδικάτα στην προσπάθεια τους να διευρύνουν τη βάση συμμετοχής τους. 

Οι εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια οριακή πρακτική και είναι πιθανό 

να παραμείνουν έτσι στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το συρρικνωμένο LRE φαίνεται να 

συνεχίζει να επηρεάζει τους μισθούς μερίδας ξενοδοχοϋπαλλήλων άμεσα ή έμμεσα, αλλά 

στις περισσότερες περιπτώσεις οι μισθοί καθορίζονται μονομερώς βάσει των απαιτήσεων 

της αγοράς εργασίας (Lucas, 1991). 

Τέλος, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία που εντοπίζονται 

ανισότητες και διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, κυρίως στο μισθολογικό κομμάτι. Οι 

Ons-Cappa, Garzia-Pozo και Sanchez-Ollero (2017), αναφέρουν ότι η σημασία του 

τουρισμού για την Ισπανία είναι ένα στατιστικά επαληθεύσιμο και πολύ σημαντικό 

γεγονός. Η συμβολή του τουρισμού έφτασε το 10,9% του ΑΕΠ το 2012 και αντιπροσώπευε 

το 13,6% της συνολικής απασχόλησης το 3ο τρίμηνο του 2015. Το 2014, η Ισπανία 
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κατατάχθηκε τρίτη και δεύτερη στις διεθνείς αφίξεις και στα έσοδα από τον διεθνή 

τουρισμό, αντίστοιχα. 

Αυτά τα γεγονότα έρχονται σε αντίθεση με ορισμένα χαρακτηριστικά της ισπανικής 

τουριστικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ανειδίκευτων θέσεων 

εργασίας, αστάθειας και υψηλού turn-over εργαζόμενων, σχετικά χαμηλούς μισθούς και 

λίγες προοπτικές προώθησης (Sánchez-Ollero, Campos-Soria, & García-Pozo, 2014). 

Μεταξύ όλων των κλάδων του τουρισμού, η φιλοξενία απασχολεί 64,78% από 2.322.381 

εργαζομένους το 2015 και καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, 769.000 

γυναίκες σε σχέση με 736.100 άνδρες. Αυτές οι γυναίκες εργαζόμενες, με τη σειρά τους, 

διαχωρίζονται οριζόντια και κάθετα στους σταθμούς εργασίας (Campos-Soria, Ortega-

Aguaza, & Ropero-García., 2010), έχουν υψηλό επίπεδο μερικής απασχόλησης, 

προσωρινής και εποχιακής εργασίας και χαμηλότερες αποδόσεις στην εκπαίδευση 

(García-Pozo et al., 2012; Lillo Bañuls, 2009).  

Επομένως, ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, διευκολύνει 

την επισφάλεια των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες και δημιουργεί αυτό που είναι 

γνωστό ως «μισθολογικό χάσμα φύλου». Αυτό το φαινόμενο εξηγεί τη διαφορά μεταξύ 

των μισθών ανδρών και γυναικών στην ισπανική τουριστική βιομηχανία. Το μισθολογικό 

χάσμα στη βιομηχανία του τουρισμού έχει μελετηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του '90 

(Sparrowe & Iverson, 1999). Με βάση τις μισθολογικές εξισώσεις, αναλύονται οι διαφορές 

στην απόδοση της εκπαίδευσης και τον αντίκτυπο στους μισθούς, μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στον τομέα του τουρισμού της Ισπανίας.  

Μια άλλη μελέτη, από τον Muñoz-Bullón (2009), εξετάζει τη διάκριση των μισθών λόγω 

φύλου στον τουριστικό κλάδο σε σύγκριση με άλλους οικονομικούς τομείς 

δραστηριότητας. Υπάρχουν και τα έργα που επικεντρώνονται σε διαφορετικά ζητήματα 

προκειμένου να εξηγήσουν ή και να αναδείξουν το μισθολογικό χάσμα των φύλων. 

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν άρθρα σχετικά με τον επαγγελματικό διαχωρισμό (Ramos , Rey-

Maquieira, & Tugores, 2002), την εκπαιδευτική αναντιστοιχία (Marchante, Ortega, & 

Pagán, 2005) ή την κατανομή μισθών (Casado-Díaz & Simón, 2016). 

Όσον αφορά τους Ons-Cappa, Garzia-Pozo και Sanchez-Ollero (2017), με το έργο τους 

«Impact of Personal and Labour Factor in Hospitality Wages: A Gender View” αναλύουν 

από την άποψη του φύλου, τη συχνότητα και τον αντίκτυπο ορισμένων προσωπικών και 
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εργασιακών παραγόντων στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, σε σύγκριση με 

εκείνους σε άλλους τομείς δραστηριότητας όπως οι κατασκευές, οι βιομηχανίες και άλλες 

υπηρεσίες. Επισημαίνουν δε ότι α) η φιλοξενία είναι, μετά την κατασκευή, η οικονομική 

δραστηριότητα που έχει το χαμηλότερο μισθολογικό χάσμα φύλου που εκφράζεται σε 

απόλυτους όρους, β) τα μέσα σχολικά έτη είναι υψηλότερα για τις γυναίκες σε όλους τους 

τομείς, με εξαίρεση τις γυναίκες εργαζόμενες στον τουριστικό κλάδο, γ) από τη μία 

πλευρά, οι γυναίκες εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι εκείνες που έχουν την υψηλότερη 

μέση αξία ετών εμπειρίας, από την άλλη πλευρά, αυτοί οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν τη 

χαμηλότερη τιμή δείγματος της θητείας, δ) ο τομέας της φιλοξενίας έχει το υψηλότερο 

ποσοστό εργαζομένων από τη Λατινική Αμερική, στ) υπάρχει μια αναντιστοιχία στην 

εκπαίδευση που επηρεάζει τουλάχιστον το ένα τρίτο των ανδρών και γυναικών 

εργαζομένων σε όλες τις δραστηριότητες του τομέα.  

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (2016), το χάσμα των μισθών μεταξύ των 

φύλων εξηγείται με την υποτίμηση της εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε 

επαγγέλματα που κυριαρχούνται από γυναίκες. Επί του παρόντος, η υποστήριξη των 

πολιτικών για την ισότητα και τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων 

είναι επαληθεύσιμο γεγονός. Αν και, έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτήν την τελευταία 

πτυχή, τα επιτεύγματα οφείλονται κυρίως στη ρητή πολιτική αντιμετώπισης των 

ανισοτήτων των φύλων στην αγορά εργασίας, παρά σε γενικές βελτιώσεις στο βιοτικό 

επίπεδο. 

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής 

οικονομίας, που σύμφωνα µε έρευνες αποτυπώνει ικανοποιητικές επιδόσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να καταβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

προσπάθεια ώστε να διατηρήσει τα υψηλά αυτά επίπεδα και γιατί όχι να τα εξελίξει. 

Πρέπει λοιπόν να τεθεί ως στόχος η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ώστε να μπει η 

Ελλάδα στους 10 πρώτους προορισμούς παγκοσμίως. 

Σύμφωνα µε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας το 2017 ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο σε 

σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν, δεδομένη και της σημαντικής ανόδου των 

ανταγωνιστικών µας χωρών. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα ανήλθε 17η σε επίπεδο διεθνών 
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αφίξεων το 2017 και 16η το 2016 και 21η σε επίπεδο εσόδων το 2017 και 15η το 2016 

(Δημητρουλάκος, 2019). 

Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Η τουριστική βιομηχανία καθώς 

διασυνδέεται και με πολλούς άλλους τομείς συμβάλλει καταλυτικά στην οικονομική 

δραστηριότητα επηρεάζοντας σημαντικά το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) των 

χωρών. Ο διεθνής τουρισμός είναι ο πιο επικερδής τομέας εξαγωγών και συνεισφέρει σε 

σημαντικό βαθμό στο ισοζύγιο πληρωμών δημιουργώντας επιπρόσθετο εισόδημα και 

θέσεις εργασίας που συνδυάζουν μεγάλο όγκο επενδύσεων. Με αυτό τον τρόπο 

βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των ντόπιων, αναδεικνύεται η πολιτιστική και η 

φυσική κληρονομιά του τόπου, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες και υπάρχει γενικότερη 

κοινωνική ανάπτυξη. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και τον 

τρόπο που αυτά θα προβληθούν, προσελκύεται το ενδιαφέρον των επισκεπτών, 

προωθώντας έτσι τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις του προορισμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η Ελλάδα εξαιτίας της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του υπέροχου 

φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες 

χώρες και συνεπώς εδραιωμένη θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Το γεγονός αυτό 

προσφέρει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο και συνεισφέρει σε 

πολύ σημαντικό βαθμό στο ΑΕΠ της. Η σημερινή τουριστική ζήτηση διαφοροποιείται 

έντονα από τα παλαιότερα έτη, καθώς οι τουρίστες αναζητούν πλέον παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων ειδικών μορφών 

τουρισμού, ποιοτικά αναβαθμισμένων, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι νέες 

απαιτήσεις. Η τουριστική ανάπτυξη επιδρά στο κοινωνικό σύστημα τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά. Στις θετικές επιδράσεις συγκαταλέγονται η κοινωνική και η οικονομική 

ανάπτυξη (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, θέσεις εργασίας), η ανάπτυξη του πολιτισμού (π.χ. 

αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων) και η βελτίωση της αισθητικής (π.χ. 

διατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής). Παρόλα αυτά η τουριστική ανάπτυξη έχει 

δυστυχώς και αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς το τουριστικό προϊόν πολλές φορές προκαλεί και 

ζημιές. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες του ατόμου και της σύγχρονης κοινωνίας μπορούν να 

εξηγήσουν γιατί ο τουρισμός αποτελεί θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (Πάττας, 2016). 
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Κεφάλαιο 3ο: «Θεωρητικό Πλαίσιο» 
 

3.1. Σύμβαση εργασίας 

Σύμβαση εργασίας είναι η γραπτή ή προφορική συμφωνία βάσει της οποίας ένα άτομο, 

που καλείται εργαζόμενος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για 

αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα (ΑΚ 648) σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 

καλείται εργοδότης, έναντι συνήθως χρηματικής αμοιβής. Αν δεν υπάρχει αντίθετη 

συμφωνία ή συνήθεια, η συγκεκριμένη αμοιβή καταβάλλεται αμέσως μετά την παροχή της 

εργασίας, η οποία αν υπολογίζεται σε ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά (ΑΚ 655). 

Σε κάθε περίπτωση, και με τη λήξη της σύμβασης γίνεται απαιτητή η αμοιβή που 

αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά μονάδα ή κατ' αποκοπή ο 

εργαζόμενος έχει δικαίωμα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, 

ανάλογα με την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έχει κάνει. Το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση 

εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα (1) 

τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη 

περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατήγγειλε 

τη μίσθωση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό (ΑΚ 658). 

 

Εξαρτημένη Σύμβαση Εργασίας 

Η σύμβαση εργασίας χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένη, όταν ο εργαζόμενος αναλαμβάνει 

την κύρια υποχρέωση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, υπό τον έλεγχο και την 

εποπτεία του τελευταίου. Από την άλλη μεριά, ο εργοδότης, αναλαμβάνει την κύρια 

υποχρέωση καταβολής προς τον εργαζόμενο της συμφωνημένης αμοιβής. Οι κύριες 

υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης συνοδεύονται και από αρκετές παρεπόμενες 

(χρονικά όρια και τόπος εργασίας, ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης κ.α.). 
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Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 648 του ΑΚ με τη σύμβαση εργασίας ο 

εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του 

στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό. Επομένως, διακρίνονται 

δύο είδη συμβάσεων, αναλόγως με το χρόνο περάτωσής τους: 

• Η σύμβαση αορίστου χρόνου, όταν δεν προσδιορίζεται το χρονικό σημείο λήξης 

και εννοείται ότι αυτές διαρκούν έως ότου καταγγελθούν είτε από μεριάς εργοδότη 

είτε από μεριάς εργαζόμενου 

• Η σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν προσδιορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα 

που αυτή θα διαρκέσει, άρα και το χρονικό σημείο λήξης της. 

Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου η συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη που 

συνάπτεται για σαφώς ορισμένο χρονικό διάστημα και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη 

αυτού. Αν μετά τη λήξη της σύμβασης ο εργοδότης συνεχίζει να απασχολεί τον 

εργαζόμενο, χωρίς την υπογραφή νέας συμφωνίας, τότε θεωρείται ότι η σύμβαση 

μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Σε αντίθεση με τη σύμβαση αορίστου χρόνου, όπου για 

να επέλθει ο τερματισμός της από μεριάς εργοδότη, απαιτείται καταγγελία με πιθανή 

καταβολή αποζημίωσης προς τον εργαζόμενο, αναλόγως της χρονικής διάρκειάς της 

σύμφωνα με το Ν. 3899/2010, στη σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν απαιτείται καμία τέτοια 

ενέργεια (Ραπανάκης, 2017). 

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με 

το άρθρο 41 του Ν. 3986/2011, αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 

Τέτοιοι αντικειμενικοί λόγοι θεωρούνται το είδος της δραστηριότητας του εργοδότη ή της 

επιχείρησης, οι ειδικοί λόγοι που προκύπτουν από την ατομική σύμβαση εργασίας του 

εργαζόμενου (πχ προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, εκτέλεση εργασιών παροδικού 

χαρακτήρα κ.α.). Σε κάθε περίπτωση οι λόγοι που δικαιολογούν την ανανέωση της 

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να αναφέρονται στην έγγραφη συμφωνία 

μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, εκτός κι αν η ανανέωση δεν ξεπερνά το χρονικό 

διάστημα των δέκα ημερών, οπότε και μπορεί να πραγματοποιηθεί σιωπηρά. 

Εφόσον δεν συντρέχει αντικειμενικός λόγος και η συνολική χρονική διάρκεια των 

διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ξεπερνά τα τρία (3) έτη, τότε η σύμβαση 

μετατρέπεται σε αορίστου, καθώς θεωρείται ότι καλύπτει πλέον πάγιες και διαρκείς 
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ανάγκες της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει αν εντός του διαστήματος των τριών ετών, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτού, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων 

υπερβαίνει τις τέσσερεις (4). Ως διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρούνται 

αυτές που συνάπτονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και εργαζόμενου, με τους ίδιους ή 

παρεμφερείς όρους εργασίας και μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μικρότερο των 

σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Αν εξετάζεται η περίπτωση μεταξύ 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου, τότε ως εργοδότης νοούνται όλες οι επιχειρήσεις του 

ομίλου. 

 

Μετατροπή Σύμβασης Ορισμένου σε Αορίστου 

Η πρόωρη καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου από μεριάς εργοδότη, γεννά για 

αυτόν την υποχρέωση καταβολής προς τον εργαζόμενο όλων των αποδοχών του, δηλαδή 

τακτική μισθοδοσία, αλλά και τα αναλογικά δώρα και επιδόματα από την ημερομηνία της 

καταγγελίας έως και τη συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης, όπως αυτή 

αναγράφεται πάνω στο έγγραφο που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του εφαρμοστικού Ν. 3986/2011, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», επήλθε μια πολύ 

σημαντική αλλαγή στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι 

«Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία 

της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις 

συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 3863/2010, μετατρέπεται 

αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.» 

Αυτό σημαίνει σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφόσον 

έχει συμπεριληφθεί στους όρους αυτής το παραπάνω αρθ. 40 του Ν. 3986/2011, η σύμβαση 

μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου και ο εργοδότης είναι υπόχρεος για την 

καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Είδη συμβάσεων 

Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο (εργολάβος) αναλαμβάνει έναντι ενός άλλου προσώπου 

(εργοδότης / κύριος του έργου) την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου έργου έναντι 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=CC0341D707C4D388.1D031AEA53&version=1920/03/18
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=B36B2D967D338DD0.2B2CC66C5A70&version=2017/06/23
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=B36B2D967D338DD0.2C09189FD790&version=2017/06/23
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αμοιβής, τότε η σύμβαση μεταξύ των δύο καλείται ως σύμβαση έργου. Η διαφορά της 

εξαρτημένης σύμβασης εργασίας με τη σύμβαση έργου, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση 

ενδιαφέρει η παροχή εργασίας ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη ενδιαφέρει 

το τελικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του έργου. 

Η σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υφίσταται όταν αυτός που παρέχει τις ανεξάρτητες 

υπηρεσίες δεν υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη. Σε αντίθεση, δηλαδή 

με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παρέχει την εργασία του με τρόπο ανεξάρτητο, 

αναπτύσσοντας προσωπικές πρωτοβουλίες και ορίζοντας ο ίδιος τον τόπο, τον τρόπο και 

το χρόνο της παροχής εργασίας. 

Στη σύμβαση μαθητείας ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον 

εργαζόμενο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο 

ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: η γνήσια σύμβαση 

μαθητείας και η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Στη μεν γνήσια 

σύμβαση μαθητείας, σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στο μαθητευόμενο και η παροχή 

εργασίας δεν πραγματοποιείται για την εκτέλεση παραγωγικού έργου. Αξίζει να σημειωθεί 

πώς σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 

ως προς τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές, όπως αυτές προβλέπονται από την εκάστοτε 

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), την αποζημίωση απόλυσης κτλ. Στη δε 

περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, προέχον σκοπός είναι η παροχή εκ 

μέρους του εργαζόμενου εργασίας, με παρεπόμενο σκοπό την εκμάθηση επαγγέλματος ή 

τέχνης, κάτω από τις κατευθυντήριες οδηγίες του εργοδότη. Εδώ έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως η καταβολή των νόμιμων και προβλεπόμενων 

αποδοχών προς το μαθητευόμενο καθώς και ότι άλλο απορρέει από τη σύμβαση εργασίας, 

ενώ είναι απαραίτητη η σύνταξη Συμφωνητικού Μαθητείας που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ. 

Η σύμβαση μεσιτείας συνάπτεται με υπόδειξη του μεσίτη, βάσει της οποίας συμφωνείται 

αμοιβή για το αποτέλεσμα συγκεκριμένης ενέργειας. Ο εντολέας υποχρεούται να 

καταβάλλει την αμοιβή μόνο με την επίτευξη της εντολής του. 

 

Σύμβαση δανεισμού ενός εργαζόμενου αποτελεί η τριμερής συμφωνία μεταξύ δύο 

εργοδοτών και ενός εργαζόμενου, κατά την οποία ο ένας εκ των δύο εργοδοτών παραχωρεί 

στον άλλο τις υπηρεσίες του εργαζομένου, ο οποίος συνδέεται μαζί του με σύμβαση 



28 
 

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη πλήρη διατήρηση 

των δικαιωμάτων του τελευταίου. Η παραχώρηση πρέπει να γίνει με προσωρινή μετάθεση 

του εργαζόμενου και διασφάλιση της επανόδου του στον αρχικό εργοδότη. Διαφορετικά, 

πρόκειται για σύναψη νέας σύμβασης ή μεταβίβαση της σχέσης εργασίας από τον ένα 

εργοδότη στον άλλο (Πρασσάς, 2015).  

 

3.2. Μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο 

 

Έννοια μισθού, ημερομίσθιου 

Η σύναψη σύμβασης μεταξύ ενός εργαζόμενου και ενός εργοδότη απορρέει και για τα δύο 

μέρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η κύρια υποχρέωση από τη μεριά του εργαζόμενου 

είναι η παροχή εργασίας, ενώ από τη μεριά του εργοδότη η παροχή μισθού. Συνεπώς, 

μισθός και εργασία είναι τα βασικά αντικείμενα της εργασιακής σχέσης, χωρίς τα οποία 

δεν υφίσταται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

Όσον αφορά την υποχρέωση του εργοδότη και αναλόγως του χρονικού διαστήματος 

καταβολής, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: ο μισθός και το ημερομίσθιο. Στην περίπτωση 

του μισθού, η καταβολή προς τον εργαζόμενο γίνεται κάθε μήνα σε ορισμένη συνήθως 

ημερομηνία, ενώ του ημερομισθίου κάθε ημέρα με το πέρας της εργασίας και έχει να κάνει 

κατά κανόνα με παροχή σε χρήμα. Έχει επικρατήσει στην αγορά εργασίας, παρόλα αυτά, 

και στην περίπτωση του ημερομίσθιου εργαζόμενου η καταβολή των δεδουλευμένων να 

γίνεται κάθε μήνα. 

Στην έννοια του μισθού ή του ημερομίσθιου εντάσσεται και κάθε άλλη παροχή σε είδος, 

που καταβάλλεται σύμφωνα με το νόμο και βάσει σύμβασης, από τον εργοδότη ως 

αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας του εργαζόμενου. Είναι δυνατό και αρκετά 

σύνηθες, τμήμα του μισθού και του ημερομισθίου να καταβάλλεται με τη μορφή υλικών ή 

άυλων πραγμάτων (εταιρικό αυτοκίνητο, κουπόνια, επίδομα ενοικίου ή άλλες υπηρεσίες), 

αρκεί αυτό να γίνεται τακτικά και αδιάλειπτα και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 

προσωπικών αναγκών των εργαζόμενου και όχι της επιχείρησης. 

Σύμφωνα µε την κρατούσα άποψη τόσο της θεωρίας όσο και της νομολογίας, ο ορισμός 

που χρησιμοποιείται για την έννοια του μισθού είναι ότι: «Μισθός στη σύμβαση εργασίας 
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θεωρείται κάθε παροχή την οποία σύμφωνα µε το νόμο ή µε βάση τη σύμβαση καταβάλλει 

ο εργοδότης στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της εργασίας» (Κρομμύδα, 2011) 

 

Μαθηματική σχέση μισθού, ημερομισθίου και ωρομισθίου 

Το ημερομίσθιο προκύπτει αν διαιρέσουμε το μισθό με το 25, καθώς ο εργαζόμενος 

απασχολείται κατά μέσο όρο 25 ημέρες το μήνα (Α.Π. 1741/84), σύμφωνα με διατάξεις 

όπως η Υ.Α. 8900/46, 21091/46, 22851/51 και το άρθ. 5 της ΕΓΣΣΕ του 1975. Προφανώς, 

αυτό έχει σημασία μόνο στην περίπτωση του εργαζόμενου, ο οποίος αμείβεται με μισθό, 

καθώς σε έναν ημερομίσθιο εργαζόμενο το ημερομίσθιό του είναι γνωστό βάσει της 

σύμβασης που έχει συνάψει με τον εργοδότη του ή βάσει της Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (ΣΣΕ) με την οποία αμείβεται. 

Ο υπολογισμός του ωρομισθίου για έναν έμμισθο εργαζόμενο προκύπτει αν διαιρέσουμε 

το ημερομίσθιό του με το πηλίκο 40/6 ή σε δεκαδική μορφή 6,667, όπου 40 είναι οι ώρες 

και 6 οι ημέρες εβδομαδιαίας εργασίας ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης, 

ανεξάρτητα αν η εργασία πραγματοποιείται με πενθήμερο ή εξαήμερο σύστημα. Ο 

αριθμητής 40 του παραπάνω πηλίκου καθορίζεται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. και μπορεί να 

διαφέρει, όπως για παράδειγμα συνέβαινε στις ΣΣΕ που ίσχυαν για τους καθηγητές των 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης της χώρας. 

 

3.3. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) 

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) θεωρούνται οι συμφωνίες που αποτυπώνονται σε 

γραπτό κείμενο μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων και των 

εργοδοτών, βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εργασίας, αλλά και οι αμοιβαίες 

υποχρεώσεις. Μέσω των ΣΣΕ θεσπίζονται τα κατώτατα όρια αμοιβών για όλες τις 

κατηγορίες εργαζόμενων, είτε αυτά αφορούν μισθό, ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο, όπως και 

όλοι οι μη μισθολογικοί όροι που διέπουν την παροχή εργασίας από μεριάς των 

εργαζομένων προς τους εργοδότες. 

Οι ΣΣΕ καθορίζονται σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του νόμου και ρυθμίζουν τους όρους 

με τους οποίους συνομολογούνται οι επιμέρους συμβάσεις εργασίας των ατόμων ή των 

ενώσεων που συνάπτουν ή συμβάλλουν στη συλλογική σύμβαση. Οι όροι των επιμέρους 

συμβάσεων, πχ της σύμβασης ενός εργαζόμενου με μια ιδιωτική επιχείρηση, που δεν είναι 
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ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο, σε σχέση με τους αντίστοιχους όρους της συλλογικής 

σύμβασης, θεωρούνται άκυροι και στη θέση τους ισχύουν οι όροι της συλλογικής 

σύμβασης (Αρ. 680 ΑΚ). 

 

Είδη συλλογικών συμβάσεων 

Οι ΣΣΕ, αναλόγως της κάλυψης που παρέχουν στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με το 

άρθ. 3 Ν. 1876/1990, διακρίνονται σε: 

• Εθνικές Γενικές, που αφορούν όλους τους εργαζόμενους της χώρας. 

• Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών 

εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της 

χώρας. 

• Επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή 

επιχείρησης. 

• Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας. 

• Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζομένους ορισμένου 

επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή 

περιφέρειας. 

• Επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας συγκεκριμένης επιχείρησης 

ή εκμετάλλευσης (Ραπανάκης, 2017). 

Σε κάθε περίπτωση και για να είναι υποχρεωμένοι τόσο ο εργοδότης όσο και ο 

εργαζόμενος για την εφαρμογή μιας συλλογικής σύμβασης, θα πρέπει και οι δύο να είναι 

μέλη των συνδικαλιστικών φορέων ή εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν υπογράψει, 

διαφορετικά δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της, εκτός κι αν η ίδια η συλλογική 

σύμβαση έχει κριθεί υποχρεωτική με σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό σημαίνει πώς αν 

ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης ή και οι δύο δεν εκπροσωπούνται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη μιας συλλογικής σύμβασης, τότε μπορούν να προχωρήσουν σε σύναψη ατομικής 

σύμβασης εργασίας μεταξύ τους, εφαρμόζοντας πάντα τα υποχρεωτικά κατώτατα 

μισθολογικά όρια που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), η οποία αναλύεται παρακάτω. 
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Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 

Η πλέον διαδεδομένη συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή στη 

χώρα μας είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), η οποία 

επεκτείνει τα όσα προέβλεπε η ΕΓΣΣΕ του 2018 (Π.Κ. 6/29-3-2018) από 1-1-2020 έως τις 

31-12-2020 με Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 1/9-1-2020. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) από μεριάς εργαζόμενων και από μεριάς 

εργοδοτών ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ).  

Η τρέχουσα ΕΓΣΣΕ με βάση την υπ’ αριθ. 4241/127/30-1-2019 απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 173) καθορίζει τα 

κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων στη χώρα, έννοιες που θεσπίστηκαν για πρώτη 

φορά με το Ν. 4093/2012, και που από 1/2/2019 διαμορφώνονται σε 650,00€ μικτά για 

όσους αμείβονται με μισθό και 29,04€ μικτά για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Στο 

άρθρο 5, επίσης, αναφέρει ότι τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προκύπτουν από 

νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές 

συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν. 

Παρακάτω, παρατίθενται οι μισθολογικοί πίνακες της ΕΓΣΣΕ, με αναλυτική απεικόνιση 

των επιδομάτων γάμου και τριετιών προϋπηρεσίας. 

 

 

Πίνακας 1: Ημερομίσθιοι 
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Πίνακας 2: Μισθωτοί 

 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσληψη 

εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας με μισθό μικρότερο από τα 650,00€ ή 

ημερομίσθιο μικρότερο από τα 29,04€ μικτά.  

Όσον αφορά το επίδομα γάμου αυτό διαμορφώνεται στο 10% του βασικού μισθού / 

ημερομισθίου και ισούται με 65,00€ ή 2,90€ αντίστοιχα. Το επίδομα προϋπηρεσίας, που 

διαθέτει τέσσερις κλίμακες για τους μισθωτούς και επτά για τους ημερομίσθιους, 

ανέρχεται, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες, στο 10% του βασικού μισθού ή 

στο 5% του βασικού ημερομισθίου και λειτουργεί αθροιστικά για κάθε επιπλέον τριετία 

προϋπηρεσίας. 

Στο σημείο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι το επίδομα τριετιών, μετά 

την εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου και βάσει του άρθ. 103 του Ν. 4172/2013, 

σταματάει να υπολογίζεται για τυχόν προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μετά τις 14-

2-2012 και όσο η ανεργία στη χώρα ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πώς όσοι εργαζόμενοι ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 14-2-2012, ή 

όσοι μέχρι αυτήν την ημερομηνία δεν είχαν συμπληρώσει τρία έτη προϋπηρεσίας, δεν 

δικαιούνται επίδομα τριετιών, ασχέτως αν εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή όχι η ΕΓΣΣΕ ή 

οποιαδήποτε άλλη συλλογική σύμβαση εργασίας (Καρούζος, 2019). 

 

Διάκριση υπαλλήλου - εργάτη 

Η διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι μια διάκριση η οποία απασχολεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του ποσού της αποζημίωσης σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης ενός 

εποχιακού εργαζόμενου. Αυτό που γίνεται συχνά λάθος είναι ο χαρακτηρισμός ενός 
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εργαζόμενου ως υπαλλήλου, εφόσον αμείβεται με μισθό, και ως εργάτη, εφόσον αμείβεται 

με ημερομίσθιο. 

Με τη διάταξη του άρθρ. 10 του Ν. 3514/1928, ο οποίος κωδικοποιήθηκε με το από 8/13-

12-1928 Π.Δ., όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 7 του 

Ν. 4558/1930 και αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 του Ν.Δ/τος 2655/1953, ορίζεται ότι: 

"Ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοια του παρόντος νόμου θεωρείται κάθε πρόσωπο κατά 

κύριο επάγγελμα ασχολούμενο επ` αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις 

υπηρεσία ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε 

εργασίας και παρέχον εργασία αποκλειστικώς ή κατά κύριο χαρακτήρα μη σωματική. Δεν 

θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέτες πάσης κατηγορίας, καθώς και πάν εν γένει 

πρόσωπο, 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".  

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου 

εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη 

σύμβαση εργασίας χαρακτηρισμό αυτού ή από τον τρόπο της αμοιβής του. Εργασία δε 

εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την 

καταβολή σωματικής ενέργειας, ενώ, όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, 

τότε και εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται γι` αυτήν 

και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται εργασία υπαλλήλου και εκείνοι που την 

ασκούν ανήκουν στην κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων. (Λαναράς, 2011). 

Συνεπώς, για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως υπαλλήλου, απαιτείται εξειδικευμένη 

εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης 

κατά την εκτέλεση της εργασίας, διότι μόνο όταν συντρέχουν αυτά τα στοιχεία κατά την 

εκτέλεση της εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού (ΟλΑΠ 

295/1969, ΑΠ 1114/2017, ΑΠ 1405/2014, ΑΠ 90/2009, ΑΠ 2054/2006, ΑΠ 637/2005). 

Σύμφωνα  με τη διάταξη  του άρθρου 29 του Ν.Δ. 3430/55, προσδίδεται η ιδιότητα του 

ιδιωτικού υπαλλήλου στους εργαζομένους σε ξενοδοχεία μόνον εφόσον  είναι κάτοχοι 

πτυχίου τουριστικής ή ξενοδοχειακής Σχολής, διετούς τουλάχιστον φοιτήσεως, ή της 

Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων,  ενώ για τους πτυχιούχους της Σχολής Τουριστικών 

Επαγγελμάτων ή των Τμημάτων μετεκπαίδευσης της ιδίας Σχολής, θεσπίστηκαν και 



34 
 

νεότερες διατάξεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν πάλι αυτούς ως ιδιωτικούς υπαλλήλους. 

Ειδικότερα στο άρθρο 5 του Ν. 4032/60  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 

1077/1980, ορίζεται ότι  «Οι πτυχιούχοι της Ανωτέρας και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, θεωρούνται εις τας μετά των εργοδοτών 

εργασιακάς της ειδικότητός των σχέσεις, υπάλληλοι. Ωσαύτως θεωρούνται υπάλληλοι 

πάντες οι μέχρι τούδε πτυχιούχοι των Τμημάτων Μετεκπαιδεύσεως του Νόμου 567/37 της 

αυτής Σχολής». 

Εξάλλου, με την παρ. 3, του άρθρου 33, του Ν.3105/2003 διευκρινίζεται ότι «Οι απόφοιτοι 

όλων των βαθμίδων τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ή 

και μετεκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Ο.Τ.Ε.Κ. ή απόφοιτοι ισότιμων μονάδων ή 

αντίστοιχων προγραμμάτων προς αυτά του Ο.Τ.Ε.Κ. αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα 

και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 2112/1920». 

 

3.4. Μορφές απασχόλησης 

Οι μορφές απασχόλησης που συναντώνται στην ελληνική εργατική νομοθεσία είναι η 

πλήρης, η μερική, η εκ περιτροπής και η διαλείπουσα απασχόληση. Οι εναλλαγές στην 

μορφή απασχόλησης ενός εργαζόμενου είναι εφικτές και έχουν διευκολυνθεί τα τελευταία 

χρόνια από τις σχετικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία της χώρας. Ο διαχωρισμός 

μεταξύ των μορφών απασχόλησης γίνεται με έλεγχο των ημερών και ωρών εργασίας, 

κυρίως σε επίπεδο εβδομάδος: 

• Πλήρης απασχόληση υπάρχει όταν η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 

πραγματοποιείται επί πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και από οχτώ (8) ώρες 

ημερησίως, ή επί έξι (6) ημέρες εβδομαδιαίως και από έξι (6) ώρες και σαράντα 

(40) λεπτά ημερησίως. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός ωρών εργασίας 

την εβδομάδα ανέρχεται σε σαράντα (40). 

• Μερική απασχόληση υπάρχει όταν η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 

πραγματοποιείται με μειωμένο ωράριο ανά ημέρα, είτε επί πέντε (5) είτε λιγότερες 

ημέρες την εβδομάδα. 

• 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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• Διαλείπουσα απασχόληση είναι η μερική απασχόληση που παρέχεται ακανόνιστα 

ορισμένες ημέρες το μήνα. 

 

Διατάξεις μερικής απασχόλησης 

Η μερική απασχόληση λόγω της ιδιαιτερότητάς της διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις 

οι οποίες είναι προστατευτικές προς τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση μερικής 

απασχόλησης, όπου δηλαδή η εργασία παρέχεται με μειωμένο αριθμό ωρών εργασίας 

ημερησίως, αυτή δεν μπορεί να είναι διακεκομμένη, αλλά συνεχομένη και να παρέχεται 

μια φορά την ημέρα. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων 

μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια,  στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα 

νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης (Πρασσάς, 2015). 

Επίσης, η πρόσθετη εργασία σε μερική απασχόληση είναι νόμιμη μόνο όταν αυτή 

πραγματοποιείται με σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου και η αμοιβή για τις 

πραγματοποιθείσες επιπλέον της σύμβασης ώρες εργασίας προσαυξάνεται κατά ποσοστό 

12%, σύμφωνα με το άρθ. 59 του Ν. 4635/30-10-2019. Ο μερικώς απασχολούμενος 

εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή επιπλέον της σύμβασής του εργασίας, όταν 

αυτή ζητείται από τον εργοδότη κατά συνήθη τρόπο. Αυτή η παροχή της επιπλέον 

εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνάει το ανώτατο ημερήσιο όριο ωρών εργασίας του 

συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης, δηλαδή την 8η ώρα εργασίας αν 

εφαρμόζεται πενθήμερο σύστημα εργασίας ή τις 6 ώρες και 40 λεπτά αν εφαρμόζεται 

εξαήμερο. 

Επισημαίνεται ότι, συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση (κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 38, παρ. 2, εδάφιο β΄, του Ν.1892/1990), νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους 

απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην 

επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση 

γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν 

είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δεν 

επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους 



36 
 

πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι το 

δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. 

 

Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 2 του Ν. 3846/2010, αν περιοριστούν οι δραστηριότητες 

μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης, τότε ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει σύστημα εκ 

περιτροπής εργασίας στους εργαζόμενους της επιχείρησής του, για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

έτους. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθει σε διαβούλευση με τους νόμιμους 

εκπροσώπους των εργαζόμενων, προκειμένου να τους ενημερώσει, σύμφωνα με το Π.Δ. 

260/2006 και του Ν. 1767/1988. Ειδικότερα, ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων ορίζονται 

κατά την εξής σειρά προτεραιότητας: 

• Οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της 

επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της 

εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους. 

• Οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης 

ή της εκμετάλλευσης. 

• Το συμβούλιο των εργαζόμενων. 

• Εάν λείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζόμενων, η 

ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζόμενων. 

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές σημείο της επιχείρησης. 

Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης και 

γνωστοποίηση της συμφωνίας αυτής ή της απόφασης του εργοδότη για επιβολή 

συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οχτώ (8) 

ημερών από την απόφαση ή τη συμφωνία. Σκοπός της επιβολής εκ περιτροπής εργασίας 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αντιμετώπιση των πρόσκαιρων οικονομικών 

προβλημάτων της επιχείρησης με ταυτόχρονη την αποφυγή απολύσεων. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί πως η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής 

εργασίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ενώ σε 

περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται με το μισθό 
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της πλήρους απασχόλησης, που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν τη μετατροπή της σύμβασής 

του. 

 

3.5. Άδεια, Ασθένεια, Κυοφορία – Λοχεία, Στράτευση 

 

Κανονική Άδεια, Δικαίωμα Αδείας, Είδη Αδειών 

Ο Α.Ν. 539/1945 αποτελεί το θεμελιώδες νομοθέτημα για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας 

μετ΄ αποδοχών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νομοθετήματος, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του 

Ν.4504/1966, του Ν.4547/1966, του Ν.1346/1983, του Ν.549/1977, του Ν.3327/2004 και 

Ν.4254/2014 (ως προς το ειδικό βιβλίο αδειών), ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και 

ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο, τις αποδοχές και 

τις προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων. 

Μέχρι την έκδοση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003, ο εν λόγω νόμος έθετε για το 

σύνολο των εργαζομένων της χώρας, ορισμένου και αορίστου χρόνου, την ίδια βασική 

προϋπόθεση για τη γένεση αξίωσης χορήγησης ετήσιας άδειας με αποδοχές, δηλαδή τη 

συμπλήρωση βασικού χρόνου αναμονής 12 μηνών. Με το άρθρο 5 της ανωτέρω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

ο βασικός χρόνος αναμονής μειώθηκε σε 10 μήνες συμπληρωμένους, ενώ με τη διάταξη 

του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καθώς και αυτή του άρθρου 1 του Ν.3302/2004 

καταργήθηκε ο βασικός χρόνος αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής 

άδειας με αποδοχές. 

Πλέον, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, κάθε μισθωτός ο οποίος 

συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 

δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης του σε 

συγκεκριμένο εργοδότη. Η άδεια αυτή αποκαλείται κανονική άδεια για να ξεχωρίζει από 

άλλες μορφές αδείας και αποβλέπει αφενός στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής 

ευεξίας των εργαζομένων και αφετέρου στο δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου. 

Ως βάση υπολογισμού για το δικαίωμα λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας νοείται το 

ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945, σε 

συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, καθώς και με την αρ. πρωτ.: 

3392/1-3-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, ότι η κανονική άδεια θα πρέπει να 
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χορηγείται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο εξ’ ολοκλήρου έως την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον 

εργαζόμενο.  

Με το άρθ. 6 του Ν. 3846/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου 

ΙΑ του αρθ. 1 του Ν. 4093/2012, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του ίδιου 

ημερολογιακού έτους επιτρέπεται σε δύο περιόδους, εξαιτίας σοβαρής ή επείγουσας 

ανάγκης της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος δεν μπορεί να 

περιλαμβάνει λιγότερες από 6 ημέρες σε εξαήμερο σύστημα εργασίας ή 5 σε πενθήμερο ή 

προκειμένου περί ανηλίκων των 12 εργάσιμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας 

επιτρέπεται και σε περισσότερες των 2 περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 ή 10 εργάσιμες ημέρες, για εξαήμερο ή πενθήμερο σύστημα 

εργασίας αντίστοιχα, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η 

συγκεκριμένη αίτηση διατηρείται στο αρχείο της επιχείρησης επί 5 έτη και πρέπει να είναι 

στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τον 

επιτόπιο έλεγχο. Πάντως, οι μισές τουλάχιστον δικαιούμενες ημέρες αδείας θα πρέπει να 

χορηγούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους. 

Στην άδεια αναπαύσεως των εργαζόμενων, υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν 

συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας του μισθωτού 

(εντός των ορίων βραχείας ασθένειας) που εμπίπτουν μέσα στο διάστημα της αδείας. Για 

τους μισθωτούς με πενθήμερη εργασία δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας η 

ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω του πενθημέρου (παρ. 

1 και 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 ) (Λαναράς, 2011). 

Οι δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας ενός εργαζόμενου που δεν έχει συμπληρώσει 10 

έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικής προϋπηρεσίας, για τα 2 πρώτα 

ημερολογιακά έτη υπολογίζονται αναλογικά βάσει της διάρκειας της υπηρεσίας του, ενώ 

από την έναρξη του 3ου  ημερολογιακού έτους ο εργαζόμενος αποκτά πλήρες δικαίωμα 

αδείας. 

Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα της κανονικής άδειας για εργαζόμενο που δεν έχει 

συμπληρώσει 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας, δηλαδή 3600 ημέρες ασφάλισης, ή 10 έτη 

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, σε πενθήμερο σύστημα εργασίας υπολογίζεται αναλογικά 
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βάσει των μηνών απασχόλησης ως κλάσμα των είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της πρόσληψης έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους εργασίας και των είκοσι 

ενός (21) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους εργασίας μέχρι και την 

31η Δεκεμβρίου του 2ου ημερολογιακού έτους. Από την 1η Ιανουαρίου του 3ου 

ημερολογιακού έτους και για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος αποκτά 

πλήρες δικαίωμα κανονικής άδειας, το οποίο ισούται με 22 εργάσιμες ημέρες. 

Όσον αφορά την περίπτωση του εξαήμερου συστήματος εργασίας, οι παραπάνω αναλογίες 

διαμορφώνονται βάσει δικαιώματος αδείας είκοσι τεσσάρων (24) ημερών, το οποίο 

αποκτά αυτούσιο και εξ’ ολοκλήρου ο εργαζόμενος από την έναρξη του 3ου 

ημερολογιακού έτους της υπηρεσίας του. 

Οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν 10 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη 

συνολικής προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

δικαιούνται, βάσει των μηνών υπηρεσίας τους, για τα 2 πρώτα ημερολογιακά έτη αναλογία 

κανονικής άδειας 25 εργάσιμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης 

εβδομαδιαίας εργασίας και 30 εργάσιμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης 

εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001). Η αναλογία για κάθε μήνα απασχόλησης 

αυτού του χρονικού διαστήματος είναι 25/12 ή 30/12, αντίστοιχα. Από την έναρξη του 3ου 

ημερολογιακού έτους αποκτούν αυτούσιο και εξ’ ολοκλήρου δικαίωμα 25 και 30 

εργάσιμων ημερών αδείας, αντίστοιχα. 

Οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν 25 έτη προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται, βάσει των μηνών υπηρεσίας τους, για τα 2 

πρώτα ημερολογιακά έτη αναλογία κανονικής άδειας 26 εργάσιμων ημερών, εάν 

εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 31 εργάσιμων ημερών, εάν 

εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009), με τις 

σχετικές αναλογίες να διαμορφώνονται στις 26/12 ή 31/12 ημέρες αδείας ανά μήνα 

απασχόλησης. Από την έναρξη του 3ου ημερολογιακού έτους αποκτούν αυτούσιο και εξ’ 

ολοκλήρου δικαίωμα 26 και 31 εργάσιμων ημερών αδείας, αντίστοιχα. 

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και 

επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο 

της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 , όπως ισχύει (παρ.10 του άρθρου 
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38 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει). Άρα, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται επί 

πενθήμερο ή εξαήμερο, αλλά με μειωμένο ωράριο, ακολουθείται η διαδικασία που 

προαναφέρθηκε, όσον αφορά τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές. 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας με σύστημα εκ περιτροπής 

απασχόλησης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με 

Αρ.Πρωτ: οικ. 36311/840/5-11-2013. Ο μισθωτός που απασχολείται με το σύστημα εκ 

περιτροπής εργασίας δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα 

δωδέκατο (1/12) της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η 

άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι 

την ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες 

απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό κλάσμα χρόνου άδειας που υπερβαίνει 

τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα ( παρ.2 του άρθρου 2 

του Α.Ν.539/1945 , όπως ισχύει). 

Στο ανωτέρω έγγραφο το οποίο αναφέρεται για απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες και 

επί 8ωρο ημερησίως, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

✓ Για το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα 

απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 

πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών, 

δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το πρώτο ημερολογιακό έτος. 

✓ Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα 

απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 

πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 21 εργάσιμων ημερών, 

δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το δεύτερο ημερολογιακό έτος. 

✓ Για το τρίτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα 

απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 

πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 22 εργάσιμων ημερών, 

δηλαδή της νομίμως προβλεπόμενης αδείας για το τρίτο ημερολογιακό έτος. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υπολογισμοί εξαρτώνται πάντοτε από τις πραγματικές 

εργάσιμες ημέρες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους. Βέβαια, σε περίπτωση 

που το ημερήσιο ωράριο εργασίας είναι επί 6 ώρες και 40 λεπτά (πλήρες), οι ανωτέρω 

συντελεστές που προκύπτουν είναι τα 24/12, τα 25/12 και τα 26/12. Και στις δύο 
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περιπτώσεις (8 ώρες ή 6 ώρες και 40 λεπτά), ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με 

την προϋπηρεσία των μισθωτών. 

Αν έχουμε εργασία σε ορισμένες ημέρες τον μήνα, που παρέχεται ακανόνιστα, τότε 

πρόκειται για διαλείπουσα εργασία. Αυτή η μορφή μερικής απασχόλησης δεν 

απαγορεύεται, αλλά δεν ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Ν.1892/1990 , αναμφίβολα όμως 

οι βασικές αρχές του νόμου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή (Εφ.Πατρ. 220/2005). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο μισθωτός που απασχολείται με το σύστημα της διαλείπουσας 

εργασίας δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο 

(1/12) της άδειας για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια 

χορηγείται για πρώτη φορά, ή από λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την 

ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. 

Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό κλάσμα χρόνου άδειας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, 

το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα ( παρ.2 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945 

, όπως ισχύει). 

Στην περίπτωση της διαλείπουσας απασχόλησης σαφώς και δεν γίνεται διάκριση 

πενθημέρου και εξαήμερου, οπότε ο υπολογισμός γίνεται με βάση τους συντελεστές της 

εξαήμερης απασχόλησης, ανάλογα με την προϋπηρεσία του μισθωτού, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Πέρα από την κανονική άδεια υπάρχουν και λοιπές άδειες που δικαιούται ένας 

εργαζόμενος και οι οποίες θεσπίζονται είτε από Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Υ.Α., είτε από νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Για όλες αυτές τις άδειες δεν υπάρχει ρύθμιση που να απαγορεύει την 

καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, όπως ισχύει με την κανονική άδεια βάσει 

του Α.Ν. 539/1945. Αυτές οι άδειες είναι: 

• Άδεια γάμου 

Η άδεια γάμου θεσπίστηκε με το αρθ. 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, όπως αυτό 

συμπληρώθηκε με το άρθ. 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000. Η άδεια γάμου είναι άδεια μετ’ 

αποδοχών και ισούται με 6 ή 5 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως του συστήματος εργασίας ου 

εφαρμόζεται στην επιχείρηση και θα πρέπει να χορηγείται κατά τη χρονική περίοδο του 

γάμου και όχι σε τυχαία στιγμή. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από Σ.Σ.Ε. υπερισχύουν. 
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• Άδεια γέννησης τέκνου 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο 

εργαζόμενος πατέρας δικαιούται 2 ημέρες άδεια με αποδοχές. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από 

Σ.Σ.Ε. υπερισχύουν. 

• Άδεια θανάτου συγγενούς 

Στο άρθ. 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 (Π.Κ. 19/29-4-2002), αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι 

με εξαρτημένη σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση 

θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

• Μονογονεϊκή άδεια 

Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει ή στον άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια του 

παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο. Ο 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 (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7). 

• Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών 

Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας 

χορηγείται άδεια. Εξαρτώμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1483/1984 είναι 

τα παιδιά μέχρι 16 ετών και άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, 

ο/η σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν 

μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί 

εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες 

κάθε ημερολογιακό έτος, εάν ο δικαιούχος προστατεύει ένα παιδί με δυνατότητα αύξησής 

της σε 8 εργάσιμες ημέρες  εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 14 εργάσιμες 

ημέρες αν προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 άρθ. 5). 

• Σχολική Άδεια 

Με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 9 του Ν.1483/1984 

ορίζεται ότι για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα 

στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, 

χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή 
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ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 

εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, 

προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. Πρέπει να χορηγείται 

πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. 

• Άδεια μετάγγισης – αιμοκάθαρσης 

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη 

στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και 

παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, 

δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές. (ΕΓΣΣΕ 

2002 -2003, άρθρο 8). Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα οκτώ (18) 

ετών, το οποίο πάσχει από νόσημα, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων 

ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς 

επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθ.12 και Ν. 

4075/2012). 

• Άδεια αναπήρων 

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% δικαιούνται πρόσθετη άδεια με αποδοχές 

6 εργάσιμων ημερών, βάσει των διατάξεων των άρθ. 1 και 8 του Ν. 2643/1998. Ενώ οι 

ανάπηροι πολέμου δικαιούνται άδεια πρόσθετη άδεια λουτροθεραπείας 30 ημερών με 

αποδοχές. Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης άδειας αντιμετωπίζεται όπως και η 

ασθένεια του εργαζόμενου. 

• Άδεια AIDS 

Σύμφωνα με το άρθ. 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας και προϋπηρεσίας μέχρι 4 ετών στον ίδιο εργοδότη, που είναι φορείς ή πάσχουν 

από AIDS, δικαιούνται επιπλέον άδεια 1 μήνα της κανονικής τους. 

• Σπουδαστική άδεια 

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 

εργάσιμων ημερών (ΕΓΣΣΕ 96 άρθρο 7), συνεχών ή διακεκομμένων κατ' έτος για τη 

συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι 
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εργαζόμενοι σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια 

των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη. 

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. Σημειώνεται ότι με το υπ΄ αριθμόν 2674/2002 έγγραφο του Υπ. Εργασίας 

γίνεται δεκτό ότι την άδεια εξετάσεων δικαιούνται και όσοι παρακολουθούν προγράμματα 

στα Ανοικτά Πανεπιστήμια, εφόσον ανήκουν στα ιδρύματα του Δημόσιου Τομέα ή 

εποπτεύονται από αυτό. 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. 

 Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι 

αποδοχές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. 

• Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον 

φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται 

άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, 

χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου 

και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-05, άρθ. 10). 

• Συνδικαλιστική άδεια 

Για εκπαιδευτικούς λόγους καθώς και για ανάδειξη νέων συνδικαλιστών προβλέπεται 

πρόσθετη άδεια μέχρι 14 ημέρες με αποδοχές και σε αναλογία 1% του προσωπικού της 

επιχείρησης. Όσον αφορά τον αριθμό των εργαζόμενων, ορίζεται από το άρθ. 12 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 ότι θα κυμαίνεται από 3 έως 15 εργαζόμενους. 

• Εκλογική άδεια 

Σύμφωνα με το άρθ. 6 του Π.Δ. 351/2003 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 14422/302/7-

5-2014 ΥΑ, όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για τη 

διευκόλυνση του εκλογική δικαιώματος. Ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την 

απόσταση και έχει ως εξής: 
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Απόσταση 5μερο 6μερο 

100 – 200 χλμ Δεν δικαιούται 1 εργάσιμη 

200 – 400 χλμ 1 εργάσιμη 2 εργάσιμες 

401 και άνω 2 εργάσιμες 3 εργάσιμες 

Νησιά 3 εργάσιμες 3 εργάσιμες 

 

Άδεια Άνευ Αποδοχών 

Δεν υπάρχουν διατάξεις που να ρυθμίζουν το θέμα της άδειας άνευ αποδοχών. Αυτό που 

έχει επικρατήσει να συμβαίνει είναι εργοδότης και εργαζόμενος να υπογράφουν από 

κοινού σε ένα έντυπο ότι συμφωνούν στη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και 

στη διάρκεια αυτής, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε ενδεχόμενο έλεγχο του 

Σ.Ε.Π.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Αν και δεν αναφέρεται στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΦΚΑ 

καλό είναι η άδεια άνευ αποδοχών να γνωστοποιείται προς τον ασφαλιστικό φορέα, 

λαμβάνοντας έναν αριθμό πρωτοκόλλου πριν την έναρξή της (Έγγραφο ΙΚΑ 

Α20/251/29/13-4-2010). 

Επίσης, συνίσταται η άδεια άνευ αποδοχών να χορηγείται στον εργαζόμενο μετά την 

εξάντληση της κανονικής του άδειας ή η τύχη αυτής να συμφωνείται γραπτώς κατά τη 

χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών. Προφανώς, δεν λύνεται η εργασιακή σχέση κατά τη 

διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών, απλά τα μέρη απαλλάσσονται από τις συμβατικές 

τους υποχρεώσεις, που είναι για το μεν εργαζόμενο η παροχή εργασίας και για το δε 

εργοδότη η καταβολή μισθού. 

 

Επίδομα & Αποζημίωση Αδείας, Αποδοχές Αδείας 

Κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας δικαιούται και τις αντίστοιχες αποδοχές 

αδείας. Οι αποδοχές αυτές είναι ίσες με τις συνήθεις αποδοχές που θα λάμβανε εάν 

εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο στον οποίο κάνει χρήση της 

δικαιούμενης άδειάς του (παρ.1 του άρθρου 3 του Α.Ν.539/1945). Τέτοιες αποδοχές εκτός 

από τον καταβαλλόμενο συμφωνημένο μισθό ή ημερομίσθιο, είναι και όλα τα επιδόματα, 

πρόσθετες αποδοχές, προσαυξήσεις, υπερωρίες και γενικά όλες οι χρηματικές αλλά και σε 

είδος παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά και μόνιμα και σε αντάλλαγμα της 

παρεχόμενης εργασίας του εργαζόμενου και όχι από «ελευθεριότητα» του εργοδότη. 
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Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη 

δικαιούνται κάθε έτος και επίδομα αδείας ίσο προς το σύνολο των αποδοχών αδείας 

αναπαύσεως, υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

αποδοχές ενός 15θήμερου για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και των 13 

ημερομισθίων για όσους μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο. Συνεπώς, για τον 

υπολογισμό του επιδόματος αδείας δεν έχει σημασία αν ο εργαζόμενος είναι υπάλληλος ή 

εργάτης, αλλά αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο.  

Εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή, είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν τίθεται θέμα 

υπολογισμού των αποδοχών για τις ημέρες που ο εργαζόμενος είναι σε άδεια, αφού για το 

διάστημα αυτό λαμβάνει τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά κατά τον 

αντίστοιχο χρόνο.  

Θέμα υπολογισμού των αποδοχών αδείας υφίσταται πρακτικά μόνο στην περίπτωση 

διακοπής της εργασιακής σχέσης, είτε λόγω καταγγελίας, είτε λόγω οικειοθελής 

αποχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποζημιωθεί για τις 

τυχόν μη ληφθείσες ημέρες αδείας του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και οι οποίες 

διαμορφώνουν αυτό που είναι ευρέως γνωστό στην αγορά εργασίας ως αποζημίωση 

αδείας. Πιο συγκεκριμένα: 

• Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές 

αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 

ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή 

των 13 ημερομισθίων). 

• Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια 

ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με 

τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων). 

• Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές 

πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα 

δικαιούταν ο μισθωτός εάν ελάμβανε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της 

λύσης της σχέσης εργασίας (Αριθμ.Πρωτ:οίκ.3392/01-03-2005). 

Σημείωση: Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας του μισθωτού που αποχωρεί και ο οποίος 

δεν έχει λάβει τη δικαιούμενη άδεια του ημερολογιακού έτους αποχώρησης, υπολογίζονται 

βάσει του ημερομισθίου που καταβάλλονταν κατά την αποχώρηση (Α.Π. 1468/1997). 
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Η αποζημίωση αδείας αποτελεί ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για τον εργαζόμενο και 

είναι υποχρεωτική η απεικόνισή της σε διακριτό εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας. 

Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ως αποδοχή που 

συνεκκαθαρίζεται με έκτακτο και όχι τακτικό τρόπο. Δεν υπόκειται, όμως, σε 

παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών ούτε για τον εργαζόμενο ούτε για τον εργοδότη, 

εκτός κι αν πρόκειται για αποζημίωση αδείας εποχιακού εργαζόμενου σε επιχείρηση 

εποχιακής λειτουργίας (ξενοδοχείο), όπου εκτός από εισφορές υπολογίζονται και ημέρες 

ασφάλισης. 

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν και αυτοί δικαίωμα ετήσιας άδειας με 

αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν 

κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει. 

Επιπρόσθετα, κατά την παρ.2 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, σε περίπτωση 

διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται, κάθε ημερολογιακό έτος 

από την έναρξη της εργασίας τους σε υπόχρεη επιχείρηση, και για κάθε μήνα απασχόλησης 

από την πρόσληψη τους, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά ή για κάθε μήνα 

απασχόλησης από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους και μέχρι την ημέρα 

έναρξης της νέας άδειας, όσον αφορά τα επόμενα ημερολογιακά έτη, άδεια με αποδοχές 

ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 2 του 

Α.Ν.539/1945. 

 

Ανυπαίτιο Κώλυμα - Ασθένεια 

Ως ανυπαίτιο κώλυμα (εμπόδιο) παροχής εργασίας θεωρείται κάθε περιστατικό εξαιτίας 

του οποίου ο εργαζόμενος εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται 

σε αυτόν. Σπουδαίος λόγος αποχής από την εργασία μπορεί να είναι οποιοδήποτε 

πραγματικό περιστατικό που αναφέρεται είτε στο πρόσωπο του μισθωτού, είτε σε 

πραγματικό γεγονός που δημιουργεί αντικειμενική αδυναμία παροχής εργασίας. Η άδεια 

ασθένειας αποτελεί σπουδαίο λόγο αποχής του μισθωτού από την εργασία του κατά την 

έννοια των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.  

Ο μισθωτός, μόλις ασθενήσει, οφείλει να ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον 

εργοδότη του, προσκομίζοντάς του σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετική ιατρική 
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βεβαίωση, αναφορικά με το είδος και τη διάρκεια της ασθένειάς του. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Εργασίας, καλό θα είναι η προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από 

γιατρό του οργανισμού κυρίας ασφάλισης, στον οποίο τυγχάνει ασφαλισμένος ο μισθωτός 

(Ε.Φ.Κ.Α.), αλλά και βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό είναι αποδεκτή. Εδώ, θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη και το Γενικό Έγγραφο του Ι.Κ.Α. με αρ. πρωτ. Π06/22/10-3-2014, με το 

οποίο όλες οι βεβαιώσεις ανικανότητας από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές, 

ανεξαρτήτως αριθμού ημερών, παραπέμπονται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική 

Επιτροπή. 

Η παράλειψη της αναγγελίας και η αποχή από την εργασία από πλευράς εργαζόμενου, 

είναι δυνατόν να θεωρηθεί από τις αρχές καλής πίστης, ως πρόθεση καταγγελίας της 

συμβάσεως από μέρους του, εφόσον όμως προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, και να 

αποτελέσει λύση της σύμβασης και μάλιστα χωρίς αποζημίωση. 

Ειδικότερα, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, αφού ληφθούν υπόψη και τα 

συναλλακτικά ήθη, μετά από εκτίμηση της αιτίας της αποχής, της διάρκειάς της, της 

υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του μισθωτού και γενικά των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες έλαβε χώρα η αποχή, εναπόκειται στον δικαστή να κρίνει αν αυτή η αποχή, κατά 

αντικειμενική κρίση, δηλαδή ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού για λύση ή μη 

της συμβάσεως, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρά εκ μέρους του καταγγελία της 

συμβάσεως, ήτοι ως σιωπηρά δήλωση βουλήσεως του μισθωτού για τη λύση από αυτόν 

της εργασιακής συμβάσεως (Ολ. Α.Π. 32/1988, Α.Π. 1674/1999). 

Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται, δικαιούνται επίδομα ασθενείας από τον 

ασφαλιστικό τους φορέα, μόνο αν βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία πλέον των 3 

ημερών, ενώ μετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση Α.Υ.Ε. Εφόσον βεβαιωθεί 

ανικανότητα για εργασία πλέον των 3 ημερών, για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας 

στον άμεσα ασφαλισμένο, με προϋποθέσεις που θα αναφερθούν παρακάτω, θα πρέπει η 

προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό του οργανισμού κυρίας ασφάλισης, 

στον οποίο τυγχάνει ασφαλισμένος ο μισθωτός (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε διαφορετική περίπτωση, 

προκειμένου για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας, εφόσον οι βεβαιώσεις 

ανικανότητας χορηγούνται από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές, πλέον των τριών 

(3) ημερών, παραπέμπονται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 
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Επομένως και σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις ασθένειας έως τρεις (3) ημέρες 

αρκεί η γνωμάτευση του ιδιώτη ιατρού, χωρίς την εμπλοκή του Ε.Φ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις 

που ο Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να αποδώσει παροχές στον ασφαλισμένο, δηλαδή πλέον των 

τριών (3) ημερών, απαιτείται η εξέταση από ιατρό του ασφαλιστικού οργανισμού του 

ασφαλισμένου. 

Η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αποδοχών στο μισθωτό κατά τη διάρκεια της 

απουσίας του από την εργασία λόγω ασθένειας, αναλύεται στα άρθρα 657 και 658 του 

Αστικού Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «Ο 

εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από πραγματική δεκαήμερη 

τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα 

ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση 

υποχρεωτική κατά τον νόμο». Το άρθρο 658 του ως άνω κώδικα προσδιορίζει το ανώτατο 

όριο ημερών άδειας ασθενείας του εργαζόμενου, βάσει της προϋπηρεσίας του στον τρέχων 

εργοδότη, όπου αναφέρεται ότι «Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, 

σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για τον μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν 

μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος (1) 

μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για 

το διάστημα αυτό υπάρχει ακόμη κι αν ο εργοδότης κατήγγειλε τη μίσθωση επειδή το 

εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό». Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ως έτος κατά την 

αληθή έννοια του άρθρου 658 του Αστικού Κώδικα νοείται το εργασιακό έτος, εκείνο 

δηλαδή που έχει ως αφετηρία την ημερομηνία πρόσληψης και όχι το ημερολογιακό έτος. 

Με βάση, επομένως, τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον ο μισθωτός ο οποίος 

αμείβεται με μηνιαίο μισθό, έχει εργαστεί επί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και δεν έχει 

συμπληρώσει έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος 

να λάβει τις αποδοχές του μισού μήνα, δηλαδή δεκατρία 13 ημερομίσθια. Στην ίδια 

περίπτωση που έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στον εργοδότη, δικαιούται, λόγω 

ανυπαιτίου κωλύματος να λάβει τις αποδοχές του ενός μήνα, δηλαδή είκοσι πέντε (25) 

ημερομίσθια. Εφόσον ο μισθωτός ο οποίος αμείβεται με ημερομίσθιο, έχει εργαστεί επί 

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας στον 

τρέχων εργοδότη, δικαιούται, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος να λάβει δεκαπέντε (15) 
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ημερομίσθια, ενώ αυτός που έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας, δικαιούται, λόγω 

ανυπαιτίου κωλύματος να λάβει τόσα είκοσι έξι (26) ημερομίσθια. 

Από τη μεριά του ο εργοδότης υποχρεούται μόνο μία φορά μέσα σε ένα εργασιακό έτος 

να καταβάλει στον εργαζόμενο που κωλύεται να εργαστεί λόγω ασθένειας, τις αποδοχές 

του μισού μήνα ή των 15 ημερομισθίων (για έμμισθο και ημερομίσθιο αντίστοιχα) ή τις 

αποδοχές του ενός μήνα ή των 26 ημερομισθίων (για έμμισθο και ημερομίσθιο 

αντίστοιχα), ανάλογα με την υπηρεσία του μισθωτού στην ίδια επιχείρηση. 

Ο υπολογισμός των αποδοχών ασθενείας πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το άρθρο 5 

του Α.Ν. 178/1967, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του 

κωλύματος, χρονική περίοδος που ονομάζεται τριήμερο αναμονής, υποχρεούται στην 

καταβολή του μισού καταβαλλόμενου ημερομισθίου για κάθε ημέρα. Από τις αποδοχές 

του υπολοίπου διαστήματος, πέραν δηλαδή της 4ης ημέρας ασθενείας, ο εργοδότης 

δικαιούται να αφαιρέσει τα ποσά που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκαν στο μισθωτό 

από τον Ε.Φ.Κ.Α. (εδάφιο β΄ του άρθρου 657 του Αστικού Κώδικα) υπό τη μορφή 

επιδότησης. Να σημειωθεί, ότι το επίδομα ασθένειας καταβάλλεται στον εργαζόμενο για 

όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργασίμων (πχ Κυριακή) κατά τις 

οποίες ο ασφαλισμένος ήταν ανίκανος προς εργασία. 

Εάν ο μισθωτός ασθενήσει για δεύτερη φορά εντός του έτους αυτού πέραν των τριών 

ημερών, θα λάβει το επίδομα ασθένειας από την πρώτη ημέρα. Σε περίπτωση που ο 

μισθωτός ασθενήσει εντός του έτους, περισσότερο από μία φορά, αλλά κάθε φορά μέχρι 

τρεις (3) ημέρες, δεν δημιουργείται δικαίωμα αυτού για επιδότηση από τον Ε.Φ.Κ.Α. 

Έχει γίνει γνωστό από τη νομολογία των δικαστηρίων ότι εάν ο μισθωτός μετά το πρώτο 

έτος της εργασίας του δεν μπορεί να εργαστεί λόγω ασθένειας, διατηρεί την αξίωση του 

για το μισθό ενός το πολύ μηνός για το ίδιο ανυπαίτιο κώλυμα, έστω και αν το κώλυμα 

αυτό παρατείνεται επί χρόνο μεγαλύτερο του μηνός και αδιάφορα αν κατά τη διάρκεια της 

αποχής του από την εργασία λόγω του κωλύματος εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος (Α.Π. 

1012/1972, Α.Π. 2041/1984, Έγγραφο Υπ. Εργασίας 5731/229/10-4-2012). Για να 

ανανεωθεί το δικαίωμα ασθενείας του μισθωτού σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει ο 

μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του, έστω και για μία ημέρα (Χατζηπέτκος, 2019) 
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Εργατικό Ατύχημα 

Εργατικό  ατύχημα  είναι  εκείνο  που  συμβαίνει  στον  εργαζόμενο  κατά  τη  διάρκεια  

της εργασίας ή  με  αφορμή  την  εργασία  και  το  οποίο  οφείλεται  σε  απότομο  γεγονός, 

εφόσον  αυτό  προκαλεί  στον  εργαζόμενο  ανικανότητα  να  εργαστεί για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών. Με το εργατικό ατύχημα εξομοιώνεται και η 

άδεια ασθένειας. 

Για να θεωρηθεί ένα συμβάν ως εργατικό ατύχημα θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Το συμβάν να είναι βίαιο 

• Το συμβάν να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτής 

• Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή να συνδέονται το συμβάν και η 

εργασία 

• Η πρόκληση του βίαιου συμβάντος να μην οφείλεται σε πρόθεση του 

εργαζόμενου 

• Το συμβάν να προκαλεί αδυναμία του εργαζόμενου για εργασία πέραν των 

τριών (3) ημερών. 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγγείλει το 

εργατικό ατύχημα στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 24 ωρών σύμφωνα με το άρθ. 

43 παρ. 2 του Ν. 3850/2010, όπως και στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος 

και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου να τηρεί αμετάβλητα όλα 

τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. 

Επίσης, οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, όπου θα αναγράφονται τα αίτια και η 

περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, όποτε του 

ζητηθεί. 

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον ασφαλισμένο που υπέστη εργατικό ατύχημα τις 

αποδοχές των ημερών ασθένειας που δικαιούται, όπως και για την απλή ασθένεια, ήτοι τις 

αποδοχές μέχρι συμπλήρωσης του μισού μισθού (ή των 13 ημερομισθίων) ή του ενός 

μισθού (ή των 26 ημερομισθίων), ανάλογα με το εάν έχει χρόνο προϋπηρεσίας μικρότερο 

ή μεγαλύτερο του ενός (1) έτους αντίστοιχα, στον εργοδότη που τον απασχολεί. Σε 
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περίπτωση  εργατικού ατυχήματος, η επιδότηση του ΙΚΑ αρχίζει από την πρώτη ημέρα 

κατά την οποία συνέβη το ατύχημα και δεν τηρείται χρόνος αναμονής. 

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης υποχρεώνεται να τα πληρώσει ο εργοδότης. Διαφορετικά ο 

εργοδότης απαλλάσσεται από τα έξοδα αυτά και ο εργαζόμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ. 

 

Κυοφορία – Λοχεία 

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 119 ημερών. 

Οι πρώτες 56 ημέρες αποτελούν την περίοδο της κυοφορίας και χορηγούνται πριν από την 

πιθανή ημερομηνία τοκετού, ενώ οι υπόλοιπες 63 ημέρες μετά τον τοκετό αποτελούν την 

περίοδο λοχείας. Η πιθανή ημερομηνία τοκετού βεβαιώνεται από το γιατρό της 

εργαζόμενης, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση πριν από τις 56 ημέρες και η σχετική 

βεβαίωση προσκομίζεται στον εργοδότη προκειμένου να λάβει γνώση της κυοφορίας και 

να προσδιορίσει το σχετικό χρονικό διάστημα. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί αργότερα 

από την πιθανή ημερομηνία, αυτό δεν συνεπάγεται τη μείωση του μετά τοκετού 

διαστήματος άδειας μητρότητας, αλλά την παράταση της συνολικής χορηγηθείσας άδειας 

πέραν των 119 ημερών. Στην περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από 

την πιθανή ημερομηνία, τότε προφανώς το χρονικό διάστημα των 56 ημερών μειώνεται 

και αυξάνεται αυτό των 63 ημερών, με το συνολικό χρονικό διάστημα της άδειας 

μητρότητας να παραμένει 119 ημέρες. 

Η άδεια μητρότητας, όπως και το εργατικό ατύχημα, είναι άμεσα σχετιζόμενη με το 

δικαίωμα της εργαζόμενης στην άδεια ασθένειας. Αυτό σημαίνει ότι η κυοφορούσα 

εργαζόμενη για την άδεια μητρότητας, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας 

από την ημερομηνία πρόσληψής της, δικαιούται αποδοχές από τον εργοδότη της 13 ή 15 

ασφαλιστικών ημερομισθίων, αναλόγως αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση που έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας, τότε αυτό το δικαίωμα 

διαμορφώνεται στις αποδοχές ενός μήνα (25 ημερομίσθια για μισθό και 26 για 

ημερομίσθιο).  

Ο παραπάνω αριθμός ημερομισθίων που οφείλει ο εργοδότης, μειώνεται κατά τον αριθμό 

ημερών ασθενείας που έλαβε η εργαζόμενη κατά τη διάρκεια του εργασιακού έτους 

έναρξης της κυοφορίας. Αν δηλαδή, η εργαζόμενη αμείβεται με μισθό και βρίσκεται στο 
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δεύτερο εργασιακό της έτος, τότε δικαιούται 25 ημέρες άδεια ασθένειας. Αν δεν έχει λάβει 

καθόλου αναρρωτική άδεια κατά την έναρξη της κυοφορίας της, τότε ο εργοδότης της 

οφείλει αποδοχές για τις 25 πρώτες ημέρες του χρονικού διαστήματος 119 ημερών της 

άδειας μητρότητας. Στην περίπτωση, όμως, που έχει λάβει, πχ 8 ημέρες αναρρωτική άδεια, 

τότε η παραπάνω υποχρέωση του εργοδότη διαμορφώνεται στις 17 ημέρες (25-8=17).  

Το ύψος των αποδοχών που οφείλει ο εργοδότης για τις πρώτες ημέρες της άδειας 

μητρότητας, μειώνεται επίσης και κατά το ποσό του επιδόματος που λαμβάνει η 

εργαζόμενη από τον ασφαλιστικό της φορέα. Οι ημέρες της άδειας μητρότητας κατά τις 

οποίες ο εργοδότης οφείλει αποδοχές δεν διαθέτουν τριήμερο αναμονής και είναι όλες 

επιδοτούμενες. Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος μητρότητας ισούται με το ήμισυ (50%) 

του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται η 

ασφαλισμένη, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της κατά τις τελευταίες τριάντα (30) 

ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για να 

έχει το δικαίωμα αυτού του επιδόματος η ασφαλισμένη πρέπει να έχει συμπληρώσει 200 

ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την 

πραγματική ημερομηνία τοκετού και να υφίσταται ενεργή εργασιακή σχέση κατά την 

έναρξη της περιόδου κυοφορίας. Προκειμένου η εργαζόμενη να λάβει τη συγκεκριμένη 

επιδότηση, καταθέτει βεβαίωση στον Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία βεβαιώνονται τα σχετικά 

στοιχεία και ημερομηνίες από το θεράποντα ιατρό και τον εργοδότη. Στο τέλος της 

λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συμπληρωματικό ποσό, έτσι ώστε, για το 

διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των 

αποδοχών της. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και ένα έτος από τον τοκετό, 

εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της 

γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης. 

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και τις υπόλοιπες 

φροντίδες ανατροφής του παιδιού και για 30 μήνες μετά τον τοκετό να προσέρχονται 

αργότερα ή να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα, ή εναλλακτικά μπορούν 

να έχουν μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρας 

για 6 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τον 

εργοδότη, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης, 
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εναλλακτικά με τις δύο παραπάνω επιλογές, η μητέρα μπορεί αντί για μειωμένο ωράριο, 

να πάρει συνεχόμενη άδεια με αποδοχές, διάρκειας περίπου 3,5 μηνών η οποία είναι 

ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο και ονομάζεται άδεια φροντίδας παιδιού. Την άδεια 

φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση 

η εργαζόμενη μητέρα.  

Επίσης έχει θεσμοθετηθεί μόνο για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, (και αυτό 

υπό προϋποθέσεις) η δυνατότητα επιπλέον 6μηνης άδειας, της λεγόμενης «ειδικής άδειας 

μητρότητας». Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η εργασιακή σχέση της εργαζόμενης 

με τον εργοδότη της «παγώνει» και το εισόδημά της καλύπτεται αποκλειστικά από τον 

ΟΑΕΔ. Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ορίζεται η 

επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας-λοχείας (119 ημέρες) ή της ισόχρονης προς το 

μειωμένο ωράριο άδειας ή και της κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με 

βάση τις ετήσιες προθεσμίες για την χορήγησή της. Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ 

αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, ή της ισόχρονης προς το 

μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας. Στην περίπτωση της ειδικής 

άδειας, ο πατέρας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος.  

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον 

κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία 

δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση 

απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη 

διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό 

ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Ο χρόνος της ειδικής άδειας 

προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης  και 

ασθένειας του Ε.Φ.Κ.Α.-τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής 

ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση 

αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά της 

ασφαλισμένης και την αποδίδει στον Ε.Φ.Κ.Α.-τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στο αντίστοιχο 

επικουρικό ταμείο, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον 

Οργανισμό. 
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Στράτευση 

Οι εργαζόμενοι που καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία 

προστατεύονται από διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τόσο κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής τους θητείας, όσο και μετά τη λήξη αυτής. Η χρονική περίοδος κατά την 

οποία ο εργαζόμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θεωρείται περίοδος ενεργή για 

τη συναφθείσα σύμβαση, κατά την οποία όμως ο εργοδότης δεν έχει την υποχρέωση 

καταβολής μισθού. Με άλλα λόγια, ο χρόνος στράτευσης λογίζεται ως χρόνος 

πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 

Σύμφωνα με το άρθ. 1 του Κ.Ν. 3514/1928, «η υπό τα όπλα οπωσδήποτε πρόσκληση 

παντός ιδιωτικού υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη υπηρετούντος πλέον των έξι (6) μηνών σε 

οποιαδήποτε γραφείο, κατάστημα ή επιχείρηση, δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της 

σύμβασης εργασίας. Ο υπάλληλος εντός μηνός από της απόλυσής του από το στρατό, δέον 

να δηλώσει στον εργοδότη του ή στον αντιπρόσωπό του εάν προτίθεται να επαναλάβει την 

εργασία του, οπότε οφείλει να προσέλθει προς τούτο εντός δέκα πέντε (15) ημερών». 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της προστασίας, είναι υποχρεωτική η 

υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στον εργοδότη, στον οποίο εργάζεται ο μισθωτός, 

όταν καλείται να υπηρετήσει τη θητεία του. Η χρονική αυτή περίοδος υπολογίζεται από 

την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου, έως την ημέρα που καλείται για στράτευση, 

και όχι η ημερομηνία που παρουσιάζεται στις τάξεις του στρατού. Αν λάβει χώρα 

καταγγελία της σύμβασης από πλευράς εργοδότη μετά την κλήση του εργαζόμενου και 

πριν την κατάταξή του, αυτή θεωρείται άκυρη, ακόμη και στην περίπτωση που ο εργοδότης 

δεν γνώριζε για την στράτευση. Η μη συμπλήρωση του εξαμήνου από την ημερομηνία 

πρόσληψης έως την ημερομηνία κλήσης για στράτευση, οδηγεί αυτόματα σε λύση της 

σύμβασης εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης προς το μισθωτό. 

Μόλις ο εργαζόμενος αποστρατευτεί και μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα, ο εργοδότης 

είναι υποχρεωμένος να τον επαναπροσλάβει, αρκεί προφανώς να έχει δηλωθεί η από 

μεριάς εργαζόμενου η σχετική διάθεση. Η επαναπρόσληψη λαμβάνει χώρα εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την γραπτή αίτηση του εργαζόμενου, ενώ απαγορεύεται η 

απόλυση για διάστημα ενός (1) έτους από αυτήν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο από πλευράς 

εργοδότη, τότε το ποσό της αποζημίωσης, πέραν της κανονικής, προσαυξάνεται με ειδική 
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αποζημίωση έξι (6) μηνών, χωρίς όμως την προσαύξηση του επιδόματος αδείας (1/6) (άρθ. 

4 Κ.Ν. 3514/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του Α.Ν. 547/1937). 

Στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου, η λήξη της 

οποίας εμπίπτει εντός του χρονικού διαστήματος της στράτευσης, τότε ο εργοδότης μετά 

τη λήξη της στρατιωτικής θητείας του εργαζόμενου δεν είναι υποχρεωμένος να τον 

επαναπροσλάβει, επειδή θεωρείται ότι η σύμβαση έχει λήξει. Είναι υποχρεωμένος όμως 

να καταβάλλει ποσό αποζημίωσης αδείας και επιδόματος αδείας αναλόγως με τους μήνες 

πραγματικής απασχόλησης. 

Η κλήση εφεδρείας θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα, όπως και η ασθένεια και αντιμετωπίζεται 

όπως αυτή. Ισχύουν δηλαδή τα άρθρα 657-658 του Α.Κ., σύμφωνα με τα οποία η 

διαμόρφωση δικαιώματος άδειας διαμορφώνεται μετά την παροχή πραγματικής εργασίας 

δέκα (10) ημερών, και το ύψος αυτού στις αποδοχές 1 μήνα ή 26 ημερομισθίων, εάν έχει 

ολοκληρωθεί ένα έτος υπηρεσίας από τον εργαζόμενο ή το ½ αυτών αν βρίσκεται στο 1ο 

εργασιακό έτος. 

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κλήση στην εφεδρεία, ο εργαζόμενος δικαιούται 

επίδομα από τον ΟΑΕΔ, αρκεί βέβαια να έχει συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης στο 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να εκπέσει, για όσο χρονικό 

διάστημα οφείλει αποδοχές στον εργαζόμενο, τα ποσά που αναλογούν από το παραπάνω 

επίδομα. 

Ο εργαζόμενος προκειμένου να λάβει το επίδομα του ΟΑΕΔ πρέπει: 

α) Να υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ και να προσκομίσει 

β) Πιστοποιητικό στράτευσης του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου 

γ) Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη ότι απασχολήθηκε πριν την εφεδρεία του 

δ) Ασφαλιστικό βιβλιάριο καθώς και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας. 

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται ανάλογα με την προϋπηρεσία του εργαζόμενου, την 

οικογενειακή του κατάσταση, τα τέκνα κ.α. 

 

3.6. Οργάνωση χρόνου εργασίας 

Όπως προαναφέρθηκε, η μορφή της απασχόληση ενός εργαζόμενου καθορίζεται κυρίως 

με τον έλεγχο των ωρών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση. Η πλήρης απασχόληση μπορεί 

να λάβει χώρα με δύο τρόπους, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρέχεται συνολικά 40 
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ώρες την εβδομάδα. Η πιο συνηθισμένη μορφή εργασίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα είναι η απασχόληση για 5 ημέρες την εβδομάδα από 8 ώρες την ημέρα, με τις ημέρες 

ανάπαυσης να είναι κυρίως το Σάββατο και η Κυριακή. Παρόλα αυτά, σε πολλές 

επιχειρήσεις, πχ σούπερ μάρκετ ή παραγωγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάρδιες, 

αντί για το ρεπό του Σαββάτου, η μία από τις δύο ημέρες ανάπαυσης δίνεται μεταξύ 

Δευτέρας και Παρασκευής, ενώ η άλλη την Κυριακή, πλην εξαιρέσεων. Κι αυτό γιατί η 

εργασία κατά την Κυριακή, αν δεν προβλέπεται από το νόμο για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, όπως επιχειρήσεις εστίασης ή ξενοδοχεία, ή από σχετική απόφαση, είναι 

παράνομη. 

 

Είδη Ανάπαυσης- Ρεπό 

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως πλήρης απασχόληση νοείται η απασχόληση που 

λαμβάνει χώρα τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο από 6 ώρες και σαράντα λεπτά 

ημερησίως, και η οποία αθροιστικά διαμορφώνει και αυτή 40 ώρες εργασίας 

εβδομαδιαίως. Σε αυτήν την περίπτωση παρέχεται κάθε εβδομάδα ανάπαυση 24 

συνεχόμενων ωρών, που αρχίζει την Κυριακή στις 00:00 και λήγει την ίδια ημέρα στις 

24:00 (εβδομαδιαία ανάπαυση). Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν όλο το 24ωρο με σύστημα διαδοχικών μάδων εργασίας, ο χρόνος της 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να ξεκινάει στις 06:00 της Κυριακής και να τελειώνει 

στις 06:00 της Δευτέρας. 

Η ημερήσια ανάπαυση, ο χρόνος δηλαδή από τη λήξη της εργασίας μιας ημέρας έως την 

έναρξη εργασίας την επομένη, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τις 12 συνεχείς ώρες 

(Π.Δ. 88/1999). Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα ελάχιστη περίοδος 

συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει καταρχήν την Κυριακή, ανάλογα 

με τις ισχύουσες για τις διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι 12 συνεχείς ώρες της ημερήσιας 

ανάπαυσης του άρθ. 3 του ΠΔ 88/1999. 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 του ΠΔ 748/1966 η εργασία κατά την Κυριακή για ορισμένες 

κατηγορίες εργαζόμενων επιτρέπεται. Εφόσον η εργασία αυτή διαρκεί περισσότερο από 5 

ώρες τότε είναι υποχρεωτική η χορήγηση συμπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης. Ο 
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εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αξιώσει τη λήψη αυτής σε άλλη εργάσιμη ημέρα της 

εβδομάδας που αρχίζει από την Κυριακή που εργάστηκε. 

Στις περιπτώσεις όπου η εργασία την Κυριακή επιτρέπεται, η κατανομή της 24ωρης 

ημέρας συμπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να γίνεται ώστε σε περίοδο 7 

εβδομάδων η μία εξ αυτών, κατά τμήμα τουλάχιστον 8ωρου να είναι σε ημέρα Κυριακή, 

εκτός αν τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού εξασφαλίζουν 7 αναπαύσεις σε ημέρα 

Κυριακή εντός του έτους. 

 

Προσαυξήσεις Απασχόλησης 

Νυχτερινή ορίζεται η εργασία που παρέχεται από τη 22:00 νυχτερινή έως και την 06:00 

πρωινή της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18310/1946 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, με τις μεταγενέστερες διατάξεις που έχει δεχθεί, επιβάλλεται προσαύξηση 25% 

επί του ωρομισθίου για όσες τις ώρες που πραγματοποιήθηκε εργασία εντός των παραπάνω 

χρονικών ορίων. Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται ότι ο υπολογισμός της 

προσαύξησης λόγω νυχτερινής απασχόλησης μπορεί να υπολογισθεί πάνω στο νόμιμο 

ωρομίσθιο του εργαζόμενου και όχι στο καταβαλλόμενο από τον εργοδότη, που σίγουρα 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του νόμιμου. Διευκρινίζεται ότι νόμιμο ωρομίσθιο είναι το 

ωρομίσθιο που προκύπτει από το νόμιμο ημερομίσθιο ή μισθό που προβλέπεται από τη 

Συλλογική Σύμβαση. Επειδή δεν είναι βλαπτικό για τον εργαζόμενο ο εν λόγω 

υπολογισμός να γίνει πάνω στο συμφωνηθέν / καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, δεν 

προβλέπονται κυρώσεις για τον εργοδότη σε αυτήν την περίπτωση. 

Η εργατική αντιμετώπιση της εργασίας κατά την ημέρα Κυριακή και γενικότερα 

οποιαδήποτε επίσημη αργία ορίστηκε με το ΠΔ 748/1966, όπου αναφέρεται ρητώς ότι τις 

Κυριακές και τις αργίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία 

και κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα 

αποτελούν όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στα άρθρα 2, 7 και 9. 

Σύμφωνα με το άρθ. 2 του Ν. 435/1976 η αμοιβή κατά την Κυριακή υπολογίζεται με 

προσαύξηση 75% επί των νόμιμων αποδοχών, άσχετα με το αν η εργασία που έλαβε χώρα 

είναι νόμιμη ή παράνομη ή αν χορηγήθηκε η ημέρα συμπληρωματικής ανάπαυσης. 

 

 



59 
 

Αργίες 

Οι αργίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τις υποχρεωτικές ή επίσημες, τις προαιρετικές 

και τις κατ’ έθιμο. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση το ΒΔ 748/1966. 

Επίσημες αργίες είναι α) 25η Μαρτίου, β) Δευτέρα του Πάσχα, γ) 15η Αυγούστου, δ) 

Χριστούγεννα και ε) με το νόμο 4468/2017 πλέον και η 1η Μαΐου. Για όσους εργαζόμενους 

δεν εργαστούν κατά τις παραπάνω αργίες καταβάλλεται το σύνηθες καταβαλλόμενο 

ημερομίσθιο, ενώ όσοι εργαστούν καταβάλλεται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 

το 75% επί του νόμιμου βάσει ΣΣΕ ημερομισθίου. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει 

λάβει άδεια λειτουργίας για την ημέρα επίσημης αργίας και ο εργαζόμενος δεν προσέλθει, 

τότε δεν δικαιούται ούτε το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. 

Προαιρετική αργία πλέον, και μετά το χαρακτηρισμό της 1ης Μαΐου ως επίσημης, 

θεωρείται μόνο η 28η Οκτωβρίου. Ο λόγος που η συγκεκριμένη αργία δεν θεωρείται 

επίσημη, είναι διότι η ημερομηνία αυτή αποτέλεσε την αφορμή για να εμπλακεί η Ελλάδα 

σε πόλεμο. Η αμοιβή των μισθωτών που εργάζονται σε ημέρα προαιρετικής αργίας 

διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις, δηλαδή στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και τους 

αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.  

Όσον αφορά τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, αυτό που ισχύει είναι ότι εφόσον τα 

ανωτέρω πρόσωπα εργαστούν, θα λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον 

την προσαύξηση του 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου, εκείνου 

δηλαδή που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση. Εάν όμως η επιχείρηση δεν 

λειτουργήσει, θα λάβουν απλώς το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση, διότι η μη 

απασχόλησή τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στον εργοδότη τους. Αν 

δεν προσέλθουν να εργαστούν γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση λειτουργεί, δεν δικαιούνται 

να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για την ημέρα εκείνη. 

Σε ότι αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύει ότι εάν ο εργοδότης αποφασίσει 

να λειτουργήσει η επιχείρησή του και εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν, δικαιούνται 

να λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του μισθού, όπως ακριβώς γίνεται 

και στις υποχρεωτικές αργίες. Αν ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει η 

επιχείρηση, πέρα από τον μισθό τους δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή. 

Πάντως, εάν δεν προσέλθουν να εργαστούν, γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα 
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λειτουργήσει, όχι μόνο δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, αλλά ο εργοδότης 

δικαιούται να αφαιρέσει από τον κανονικό μισθό τους το 1/25 του μισθού. 

Οι κατ’ έθιμον αργίες είναι α) η Μεγάλη Παρασκευή, β) του Αγίου Πνεύματος, γ) τα 

Θεοφάνεια, δ) η Καθαρά Δευτέρα, ε) η 1η Ιανουαρίου και στ) η 26η Δεκεμβρίου. 

Η απασχόληση των εργαζόμενων κατά τις ημέρες αυτές είναι νόμιμη και εφόσον 

εργαστούν δεν δικαιούνται τίποτα επιπρόσθετα του καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους, 

χωρίς καμία αξίωση για επιπρόσθετη αμοιβή. Ωστόσο, αν από κάποια Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας ή Διαιτιτική Απόφαση ορίζεται ότι αυτές οι ημέρες θεωρούνται αργίες, τότε οι 

εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτές, δικαιούνται κατά τις ημέρες αυτές να μην εργαστούν 

και να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και εφόσον παρασχεθεί εργασία, μόνο 

τότε αυτή προσαυξάνεται με το 75% του νόμιμου ημερομισθίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις κατ’ έθιμον αργίες, αν μια επιχείρηση αποφασίσει 

να λειτουργήσει κατά τις ημέρες αυτές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια παρέμενε κλειστή, 

όσοι εργαστούν και αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το σύνηθες 

καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και όσοι αμείβονται με μισθό το 1/25 του καταβαλλόμενου 

μισθού τους. 

 

Υπερωριακή Απασχόληση 

Η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της εργατικής 

νομοθεσίας, διέπεται από πλήθος διατάξεων και έχει υποστεί κατά καιρούς πολλές 

αλλαγές, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της, αλλά και αμοιβής της. Τα όσα ισχύουν 

σήμερα αναφέρονται στο Ν. 3863/2010, που αντικατέστησε τις παρ. 1, 3 και 5 του άρθ. 1 

του Ν. 3385/2005. 

Σημαντικό κομμάτι της νομολογίας, που ρυθμίζει τα θέματα υπερωριακής απασχόλησης 

που έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαδικασία δήλωσης / γνωστοποίησης στους αρμόδιους 

δημόσιους φορείς, αποτελούν η απόφαση οικ. 32143/Δ1.11288/2018, η 

40090/Δ1.14024/2018, αλλά και το άρθ. 36 του Ν. 4488/2017. Κάθε εργοδότης θα πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικός όσον αφορά την υπερωριακή απασχόληση των εργαζόμενων 

της επιχείρησής του, ιδίως μετά τις παραπάνω τελευταίες αλλαγές. 

Από 1/9/2018 υποβάλλεται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας το νέο Έντυπο Ε8, ενώ καταργείται η υποχρέωση 
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τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών σε χειρόγραφη μορφή όπως ίσχυε, το οποίο 

όμως τηρείται στα αρχεία της επιχείρησης τουλάχιστον για μια πενταετία για λόγους 

ελέγχου. Πλέον είναι υποχρεωτική και η δήλωση της υπερεργασίας μαζί με την 

υπερωριακή απασχόληση στο έντυπο Ε8, κάτι το οποίο σύμφωνα με τις προηγούμενες 

σχετικές διατάξεις δεν ήταν υποχρεωτικό. 

Αυτή η ρύθμιση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους εργοδότες που αναζητούν τη 

νομιμότητα, όσον αφορά τη νόμιμη αντιμετώπιση της υπερωριακής απασχόλησης των 

εργαζόμενων, καθώς πριν από την έναρξη ισχύος της, η υποβολή της υπερωριακής 

απασχόλησης πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 και 15 του 

επομένου μήνα (οι υπερωρίες για παράδειγμα του μηνός Σεπτεμβρίου έπρεπε να 

υποβληθούν από 1 έως και 15 Οκτωβρίου). Τώρα αυτό που απαιτείται, είτε από τους 

λογιστές, είτε από τα στελέχη μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, είναι να γνωστοποιούν την 

υπερωριακή απασχόληση μέσω του νέου εντύπου Ε8 στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν 

αυτή ξεκινήσει να πραγματοποιείται, καθώς και την υπερεργασία. 

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να εργάζεται πλέον του ωραρίου κατά τα ανωτέρω, χωρίς να έχει 

δηλωθεί η υπερεργασία ή η υπερωρία, επιβάλλονται πρόστιμα παράνομης υπερωριακής 

απασχόλησης. Η παράνομη υπερωριακή εργασία θεωρείται παράβαση πολύ υψηλής 

σοβαρότητας και τα πρόστιμα είναι 1.500,00 ευρώ ανά εργαζόμενο και μπορεί να 

αυξηθούν συνυπολογιζόμενων και άλλων δεικτών, όπως ο συνολικός αριθμός των 

εργαζομένων, η συνολική παραβατικότητα της επιχείρησης, η ύπαρξη ή όχι συνεργασίας 

στον έλεγχο, η υποτροπή στην ίδια παράβαση κ.α. 

 

Υπερεργασία 

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 στις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζεται πενθήμερο σύστημα εργασίας, ως υπερεργασία θεωρείται η εργασία που 

παρέχεται κατά την 9η ώρα, πέραν του συμβατικού 8ωρου και εφόσον έχει συμπληρωθεί 

το 40ωρο εργασίας της εβδομάδας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι σε αυτήν την 

περίπτωση η υπερεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες εβδομαδιαίως και ότι η 

πραγματοποίησή της συμπίπτει με την 41η, 42η, 43η, 44η ή και 45η ώρα εργασίας της 

εβδομάδας. 
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Στην περίπτωση που εφαρμόζεται 6μερο σύστημα εργασίας, τότε η υπερεργασία φτάνει 

το πολύ τις 8 ώρες την εβδομάδα και θεωρείται η εργασία που παρέχεται έως 1 ώρα και 

20 λεπτά επιπλέον του συμβατικού ωραρίου των 6 ωρών και 40 λεπτών και προφανώς 

εφόσον έχει συμπληρωθεί το 40ωρο κανονικής εργασίας της εβδομάδας. 

Κάθε ώρα υπερεργασίας αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, όπως αυτό προκύπτει 

από τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο του εργαζόμενου, προσαυξημένο με 

ποσοστό 20%. 

 

Υπερωρία  

Ως υπερωρία θεωρείται η εργασία που παρέχεται μετά την 9η ώρα εργασίας σε πενθήμερο 

σύστημα ή μετά την 8η ώρα σε εξαήμερο σύστημα εργασίας. Δεν ενδιαφέρει στην 

περίπτωση της υπερωρίας αν έχει συμπληρωθεί το σύνολο των 40 ωρών εργασίας 

εβδομαδιαίως.  

Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010 οι εργαζόμενοι που απασχολούνται υπερωριακά δικαιούνται 

για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης και μέχρι της συμπλήρωσης 120 ωρών 

ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%. 

Αν συμπληρωθεί το όριο των 120 ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 

έτους τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60%. 

Προκειμένου για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, η 

υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 

εκατό είκοσι (120) ώρες το έτος (περίπτωση 2 της υποπαρ. ΙΑ13 του Ν.4093/2012). Ενώ 

για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες, καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης για κάθε εξάμηνο 

βάσει υπουργικής απόφασης. Για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018, για παράδειγμα, 

καθορίστηκαν οι τριάντα (30) ώρες (αριθμ. 31556/670/2018). 

Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες, η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερησίας απασχόλησης απαγορεύεται να είναι 

μεγαλύτερη των 3 ωρών ημερησίως (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ 515/1970). 

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες 

ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 

ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για 
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χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά 

μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των τριάντα (30) ωρών, 

εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας. 

 

3.7. Επιδόματα εορτών 

Η αναγκαιότητα της καθιέρωσης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

γίνεται αντιληπτή πλέον αυτόματα, αφού έχει καταστεί συνείδηση σε όλους η αυξημένη 

δαπάνη την περίοδο των εορτών και αυτονόητη είναι η χρησιμότητά τους, καθώς με το 

επίδομα εορτών (δώρο) επιχειρείται να καλυφθεί η αυξημένη δαπάνη. Ταυτόχρονα η 

καταβολή του στους εργαζόμενους, αποτελεί ένεση βοήθειας για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις, κυρίως εμπορικού χαρακτήρα, αλλά και για επιχειρήσεις παραγωγής 

προϊόντων που τροφοδοτούν τις εμπορικές επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά ο αριθμητικός διπλασιασμός των μισθοδοτικών καταστάσεων, παρότι 

πρόκειται για προβλεφθείσα δαπάνη, δεν αφήνει αδιάφορο τον επιχειρηματία ή την 

επιχείρηση, καθώς στο μήνα καταβολής τους τα επιδόματα εορτών αυξάνουν τουλάχιστον 

κατά 50% το κόστος μισθοδοσίας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μη 

καταβολή τους έως τις προβλεπόμενες από το νόμο καταληκτικές ημερομηνίες, συνιστά 

ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη,  διαμορφώνουν ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο 

όλες οι επιχειρήσεις καλούνται να τηρήσουν απαρέγκλιτα. 

Το Δώρο Πάσχα κάθε έτους καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους εργάστηκαν έστω και 

μια ημέρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου έως και 30ης Απριλίου. Στο 

σύνολό του ισούται με το μισό μικτό μηνιαίο μισθό ενός εμμίσθου ή με 15 μικτά 

ημερομίσθια ενός ημερομίσθιου εργαζόμενου, προσαυξημένο με το συντελεστή 0,04166 

της προσαύξησης του Επιδόματος Αδείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 3 

της 19040/81 ΥΑ στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζονται 

τα επιδόματα εορτών συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας. Δηλαδή προσαυξάνονται 

κατά την αναλογία του επιδόματος αδείας που είναι 0,5/12 μήνες = 0,04166 ή 4,166% 

(Εγγρ. Υπ. Εργ. 17828/89). Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. 

Αντίστοιχα, το Δώρο Χριστουγέννων κάθε έτους καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους 

εργάστηκαν έστω και μια ημέρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαΐου έως και 
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31ης Δεκεμβρίου. Στο σύνολό του ισούται με ένα μηνιαίο μισθό ενός εμμίσθου ή με 25 

μικτά ημερομίσθια ενός ημερομίσθιου εργαζόμενου, προσαυξημένο και αυτό κατά 4,166% 

λόγω του Επιδόματος Αδείας (Κατσιάνος, 2000) 

Σύμφωνα με το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (ΕφΑθ 4598/1994 - ΔΕΝ 1996.399), η 

ποινική προστασία του μισθού περιλαμβάνει τους ΑΝ 690/1945 και τον Ν.  3996/2011 και 

τιμωρεί τον εργοδότη που καθυστερεί την πληρωμή των αποδοχών στους εργαζομένους. 

Στην έννοια των αποδοχών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών. 

Για την χορήγησή τους ισχύει ο Ν. 1082/1980, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε 

η ΚΥΑ 19040/1981 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που προέβλεψε 

λεπτομερώς τη χορήγηση των δύο επιδομάτων Πάσχα και Χριστουγέννων, σε πάγια βάση. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν. 1082/1980 και 10 παρ. 1 της ΚΥΑ 

19040/1981, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα επιδόματα εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα σε χρήμα έως την 21η Δεκεμβρίου και την Μ. Τετάρτη 

αντίστοιχα. Διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 

διάστημα, όσον αφορά το Δώρο Χριστουγέννων από 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, και όσον 

αφορά το Δώρο Πάσχα από Μ. Τετάρτη μέχρι 30 Απριλίου. Σύμφωνα λοιπόν με το 

νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από τη νομολογία, το 

απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του επιδόματος των Χριστουγέννων είναι η 31η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους και του Δώρου Πάσχα η 30η Απριλίου. Από την επομένη ημέρα 

ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος κατά τα άρθρα ΑΚ 341 παρ. 1 και 655 και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες (ΕφΑθ 4598/1994 - ΔΕΝ 1996.399). 

Τόσο το Δώρο Χριστουγέννων όσο και το Δώρο Πάσχα υπόκεινται σε ασφαλιστικές 

εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, όπως σε και παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης. 

 

Δώρο Χριστουγέννων 

Όπως προαναφέρθηκε το Δώρο Χριστουγέννων αφορά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισούται με ένα μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό 

και 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Η καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής του είναι η 21η Δεκεμβρίου. 
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Αν η σχέση εργασίας δεν έχει διαρκέσει σε όλη την προβλεπόμενη χρονική περίοδο τότε 

το επίδομα εορτών Χριστουγέννων περιορίζεται στα 2/25 του μηνιαίου μισθού επί 19 

ημέρες στους αμειβόμενους με μισθό και σε δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες στους 

αμειβόμενους με ημερομίσθιο. 

Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται 

και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους νωρίτερα από την 

ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, είτε γιατί απολύθηκαν από τον 

εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς. 

Στον παραπάνω υπολογισμό υπολογίζεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, ο χρόνος της 

υποχρεωτικής άδειας των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ.4 

της 19040/81 Υπουργικής Απόφασης καθώς και ο χρόνος της τακτικής ετήσιας άδειας με 

αποδοχές. 

Οι μισθωτοί που διατελούσαν και διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον 

εργοδότη τους, σαν επίδομα Χριστουγέννων ποσό ανάλογο με την διάρκεια της 

εργασιακής τους σχέσης στην χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αφού 

αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας (παρ. 5 εδάφ. 1 

αρθ. 2 Υπουργική Απόφαση 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας). 

Επίσης, οι μισθωτοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου 

έργου, καθώς και οι απασχολούμενοι σε εποχιακές εργασίες δικαιούνται για επίδομα 

Χριστουγέννων ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημερομίσθια που 

πραγματοποίησαν (αρ.5 Υπ. Αποφ. 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας) 

Ως βάση του υπολογισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων είναι ο 

καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο τη 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ως τακτικές 

αποδοχές για την ορθή εφαρμογή των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων θεωρούνται 

ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, 

όπως τροφή κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη 

περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. Σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται μεταξύ άλλων η προσαύξηση της Κυριακής 

και των αργιών, η νυχτερινή εργασίας, καθώς και η αμοιβή για την υπερεργασία και η 

νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, εφόσον καταβάλλονται τακτικά, αλλά και η αμοιβή από 

προμήθειες ή το επίδομα ισολογισμού. 
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Παρακάτω απεικονίζεται ο πίνακας που διαμορφώνει τους συντελεστές του Δώρου 

Χριστουγέννων αναλόγως με τις ημέρες εργασίας των εργαζομένων. 

 

Δώρο Πάσχα 

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους 

εργοδότες τους επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους 

με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το Δώρο Πάσχα 

καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε 

διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, με 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής τη Μ. Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν 

υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα. 

Όσοι μισθωτοί δεν έχουν εργαστεί όλο το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 

Απριλίου, δικαιούνται 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 του χρονικού διαστήματος διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης. Για χρονικό 

διάστημα μικρότερο του 8ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. 

Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι 

μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν από τον 

εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς. 

Στους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου σαν επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλονται δύο 

(2) ημερομίσθια για κάθε δέκα τρία (13) που πραγματοποίησαν από 1 Ιανουαρίου μέχρι 

30 Απριλίου ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που 

πραγματοποίησαν. 

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής 

αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. Για τους μισθωτούς που 

απουσίασαν λόγω ασθένειας συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος ασθένειάς τους, 

αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από τον ασφαλιστικό 

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

εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας άνευ αποδοχών. 

Ως βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελεί ο καταβαλλόμενος μισθός η 

ημερομίσθιο της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση 
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εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές 

της ημέρας λύσεως της σχέσης εργασίας. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο 

νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών 

αποδοχών περιλαμβάνονται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και 

οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφόσον 

καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό 

εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του 

χρόνου. Με διάφορες δικαστικές αποφάσεις, έχει κριθεί ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές 

και το επίδομα αδείας, η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε 

νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη, 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, τα 

φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους, η αμοιβή της νόμιμης 

υπερωρίας και υπερεργασίας, εφόσον παρέχονται τακτικά, το επίδομα ισολογισμού, 

εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο. 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τους συντελεστές του Δώρου Πάσχα για τις 

περιπτώσεις μισθωτών και ημερομισθίων εργαζόμενων. 

 

3.8. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας - Απόλυση 

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. Με απόλυση ισοδυναμούν και περιπτώσεις κακής μεταχείρισης 

του εργαζομένου, που προσβάλλουν βάναυσα την τιμή, την υπόληψη και γενικά την 

προσωπικότητα του. 

Ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση αορίστου χρόνου υποχρεούται εντός τεσσάρων 

(4) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του εγγράφου της καταγγελίας στον 

απολυόμενο να υποβάλλει το έγγραφο της καταγγελίας, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει η 

υπογραφή του απολυόμενου και η ημερομηνία παραλαβής από αυτόν (άρθρο 38 του ν. 

4488/13.09.2017). Η αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας (με ή χωρίς 

προειδοποίηση) γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

του Εντύπου Ε6 με την διαδικασία που περιγράφεται στο αρθ.3, παρ. στ´ της ΥΑ 
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29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ 2390/Β΄/08.9.2014), εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική 

υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του 

ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει η υπογραφή του απολυόμενου, η 

καταγγελία σύμβασης εργασίας γίνεται δεκτή, εφόσον συνοδεύεται από νόμιμο 

δικαιολογητικό κοινοποίησης (έκθεση επίδοσης από δικαστικό επιμελητή). 

Η παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθιστά την ηλεκτρονική υποβολή 

αδύνατη. Είναι δυνατόν όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση 

στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων (αρθ.4, 

παρ. στ της ΥΑ). 

Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου 

εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον 

απολυόμενο, τότε επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις (Ν.Δ. 

2656/1953, αρθ.5, παρ.4). 

Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή εργοδότες που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ 

στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών), δεν έχουν την υποχρέωση 

απογραφής στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν 

ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης), διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου 

Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης 

των εντύπων ΟΑΕΔ (ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν στην 

έντυπη υποβολή) με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τον 

ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η προθεσμία υποβολής της καταγγελίας 

σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια 

Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων ορίζεται μέσα σε (8) 

ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας, η επιχείρηση, που 

εντάσσεται στις εξαιρέσεις, και απολύει υπάλληλο πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο 

«καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου» εις διπλούν και να υποβάλει στην 

Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) της περιοχής που απασχολείτο ο μισθωτός. 

Όμοια, και στις περιπτώσεις υποβολής με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ 

(λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ-εξαιρέσεις από την 
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ηλεκτρονική υποβολή), αν δεν γίνει κατάθεση της καταγγελίας σύμβασης αορίστου 

χρόνου μέσα σε (8) μέρες, τότε ισχύουν οι προαναφερόμενες κυρώσεις. 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να υποβάλλει εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών το γεγονός με χρήση του 

ηλεκτρονικού εντύπου – φόρμας Ε7, στο οποίο δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή του 

εργαζόμενου καθώς η ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας είναι γνωστή στον 

εργαζόμενο από την ημερομηνία της πρόσληψής του και δεν χρειάζεται να του 

γνωστοποιηθεί εκ νέου. 

 

Αποζημίωση Απόλυσης Με ή Χωρίς Προειδοποίηση 

Η αποζημίωση απόλυσης είναι το ποσό που οφείλεται στον εργαζόμενο του οποίου η 

αορίστου, συνήθως, χρόνου σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από τον εργοδότη. Η 

υποχρέωση καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης στον απολυόμενο εργαζόμενο γεννάται 

εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας στον εργοδότη που τον απολύει 

και το ύψος της υπολογίζεται σε συνάρτηση και μόνο με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Η αποζημίωση απόλυσης δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ. Αποτελεί 

εισόδημα που φορολογείται αυτοτελώς και απεικονίζεται σε ξεχωριστό κωδικό (617) στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος του εντύπου Ε1. Ο τρόπος με τον οποίο φορολογείται η 

αποζημίωση απόλυσης απεικονίζεται στην παρακάτω κλίμακα, σύμφωνα με το Ν. 

3842/2010. 

Κλιμάκιο αποζημίωσης 

(ευρώ) 

Φορολογικός Συντελεστής 

(%) 

0 – 60.000 0% 

60.001 – 100.000 10% 

100.001 – 150.000 20% 

Άνω των 150.001 30% 

 

Ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης δίνεται από τον τύπο:  

Μικτός Μισθός / Ημερομίσθιο Χ Δικαιούμενοι Μισθοί / Ημερομίσθια Χ 14/12 

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο τελευταίος μικτός μισθός ή ημερομίσθιο του 

τελευταίου εργασιακού μήνα πριν από την απόλυση και η καταβολή της αποζημίωσης 
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γίνεται κατά την ημέρα λύσης της σύμβασης. Οι εργαζόμενοι που νοούνται ως υπάλληλοι 

λαμβάνουν την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούνται υπολογιζόμενη με δικαιούμενες 

μισθούς, ενώ όσοι νοούνται ως εργατοτεχνίτες με δικαιούμενα ημερομίσθια. 

Υπενθυμίζεται ότι η διάκριση ενός υπαλλήλου με έναν εργατοτεχνίτη έχει να κάνει με την 

παροχή πνευματικής ή χειρωνακτικής εργασίας. 

Η καταγγελία σύμβασης ενός υπαλλήλου, όχι ενός εργατοτεχνίτη, μπορεί να λάβει χώρα 

με τον εργοδότη να κάνει χρήση του μέτρου της προειδοποίησης, με το οποίο το συνολικό 

οφειλόμενο ποσό της αποζημίωσης μειώνεται κατά 50%. Μπορεί δηλαδή ο εργοδότης να 

προειδοποιήσει τον εργαζόμενο όσον αφορά την καταγγελία της σύμβασής του 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν αυτή λάβει χώρα. Το χρονικό διάστημα αυτό 

προσδιορίζεται βάσει του υπηρεσίας του εργαζόμενου στον εργοδότη που προχωρά στην 

καταγγελία.  

H καταγγελία με προειδοποίηση της εργασιακής σχέσης δεν επιφέρει την άμεση λύση της, 

αλλά η τελευταία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη του χρόνου της προειδοποίησης, 

κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθούν να υφίστανται αναλλοίωτα τα δικαιώματα και 

οι υποχρεώσεις των μερών. Σκοπός της προειδοποίησης είναι η έγκαιρη ενημέρωση του 

εργαζομένου για την επικείμενη λύση της εργασιακής σχέσης, ώστε να φροντίσει να 

αναζητήσει αλλού εργασία. 

O εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «Εργάνη» με το 

σχετικό έντυπο «Ε6 Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίησης» εντός τεσσάρων (4) 

εργάσιμων ημερών από την παράδοση στον εργαζόμενο του σχετικού εγγράφου (παρ. 1, 

του άρθρου 9, του Ν.3198/1955). Επισημαίνεται ότι κατά τη λήξη της προειδοποίησης, 

όταν δηλαδή επέρχεται η ημερομηνία της πραγματικής λύσης της εργασιακής σχέσης, δεν 

προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη για νέα αναγγελία της καταγγελίας (Εγκύκλιος 

ΟΑΕΔ Β. 149257/21-12-2012). 

Και στην περίπτωση της καταγγελίας σύμβασης με προειδοποίηση ο τρόπος υπολογισμού, 

αλλά και ο μισθός ή το ημερομίσθιο της βάσης υπολογισμού παραμένουν ίδια με αυτά της 

καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση. Αυτό που διαφέρει, λόγω της ενέργειας της 

προειδοποίησης είναι οι δικαιούμενοι μισθοί ή ημερομίσθια που διαμορφώνουν το τελικό 

ποσό της αποζημίωσης και τελικά το περιορίζουν στο 50%. 
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Καταβολή Ποσού Αποζημίωσης 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 74, παρ. 3 του Ν.3863/2010, 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. Το μέτρο της καταβολής της αποζημίωσης με 

δόσεις ισχύει και στην απόλυση με προειδοποίηση. 

 

Πλαφόν Μισθών Απόλυσης 

Με το Ν. 4093/2012 επήλθε μείωση των δικαιούμενων μισθών αποζημίωσης απόλυσης 

για έμμισθους εργαζόμενους με πάνω από 12 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 

Συγκεκριμένα,  ενσωματώνεται πλαφόν στους 12 μισθούς αποζημίωσης για 16 χρόνια 

προϋπηρεσίας, ενώ για κάθε μισθό μετά τα 16 έτη,  χορηγείται ως αποζημίωση το ποσό 

έως τα 2.000€. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι για όσους βρίσκονται μετά τα 16 έτη 

υπηρεσίας, παγώνει το δικαίωμα σε μισθούς αποζημίωσης και δεν συνεχίζει να ωριμάζει. 

 

Αποζημίωση Λόγω Συνταξιοδότησης 

Οι μισθωτοί που συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος δικαιούνται 

αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Εάν είναι υπάλληλοι μπορούν να 

παραιτούνται ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή 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. 

Αν είναι εργατοτεχνίτες και πληρούν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος 

μπορούν μόνο να αποχωρούν. Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που 

έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή ο εργατοτεχνίτης 

δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχει επικουρική ασφάλιση 
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ή το 40% αν έχει. Συνεπώς αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, 

οφείλεται στον εργατοτεχνίτη ολόκληρη αποζημίωση. 

Δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης όσοι μισθωτοί συμπληρώνουν τις 

προϋποθέσεις και αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω αναπηρίας. 

Κατά συνέπεια, εάν μεν απολυθούν από τον εργοδότη τους, δικαιούνται πλήρη την 

αποζημίωση απόλυσης, εάν όμως αποχωρούν οικειοθελώς, δεν δικαιούνται καμιά 

αποζημίωση. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις αναπηρικών συντάξεων λόγω 

αναπηρίας 80%, περιπτώσεις εξάλλου για τις οποίες χορηγείται πλήρης σύνταξη. 

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. Οι ίδιες αποδοχές χωρίς το «φράγμα» των 2.000 ευρώ 

λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό της «επιπλέον» αποζημίωσης μόνον εφόσον 

ο υπάλληλος είχε προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πάνω από 17 χρόνια μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2012. Η εν λόγω εξαίρεση αφορά μόνο στο ποσό των αποδοχών. 

 

Ομαδικές Απολύσεις 

Οι ομαδικές απολύσεις εργαζόμενων απαγορεύονται, εκτός κι αν έχει ληφθεί η σχετική 

άδεια από τους αρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με το άρθ. 74 του Ν. 3863/2010 ως ομαδικές 

απολύσεις θεωρούνται εκείνες που αφορούν α) πάνω από έξι (6) σε επιχειρήσεις που 

απασχολούν από είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους και β) ποσοστό 5% 

του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 

που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους. 

 

3.9. Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη», το οποίο διασυνδέεται 

με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, από τις 1/3/2013 έχει μπει στη ζωή των 

επιχειρήσεων και υλοποιεί επί της ουσίας την με αριθμό 5072/6/25.2.2013 απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που καθιστά υποχρεωτική την 

ηλεκτρονική διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης, αποχώρησης και οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας των εργαζομένων. 



73 
 

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο συλλογής στατιστικών στοιχείων και παράλληλα, έναν 

κομβικό μηχανισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και πολιτικών του 

Υπουργείου Εργασίας. Παρέχει συνεχή και σε πραγματικό ενημέρωση των ροών 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και αποτυπώνει κρίσιμα στατιστικά στοιχεία της 

αγοράς εργασίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας ορίζονται τα στοιχεία της καταγραφής, που δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τη 

δέκατη ημέρα του επόμενου της καταγραφής μήνα. 

Το σύστημα «Εργάνη» δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της 

αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και 

διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τέλος τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές βέβαια που εισέφερε από την έναρξη λειτουργίας 

του, είναι ο περιορισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό των διά ζώσης συναλλαγών των 

επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες τόσο του υπουργείου εργασίας, όσο και του ΟΑΕΔ, που 

έχουν να κάνουν με θέματα της εργατικής νομοθεσίας, προσφέροντας παράλληλα μια 

φιλική προς το περιβάλλον διεκπεραίωση διαδικασιών, που όλα τα προηγούμενα χρόνια 

το επιβάρυναν. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η 

https://eservices.yeka.gr, στην οποία μπορεί κάθε εργοδότης να εισέλθει με τους ίδιους 

κωδικούς (username & password) που χρησιμοποιεί και για το ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 

προκειμένου να διαχειριστεί και να εκτελέσει τις εργασίες του. 

Όπως είναι γνωστό, με σχετικές αποφάσεις που έχει κοινοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας, 

για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, είναι υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική υποβολή για τη δήλωση διαφόρων 

καταστάσεων στην εργασιακή καθημερινότητα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η 

πρόσληψη, αποχώρηση ή η καταγγελία της σύμβασης ενός εργαζόμενου, η λήξη μιας 

σύμβασης ορισμένου χρόνου, η δήλωση μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, η τροποποίηση 

του χρόνου εργασίας των εργαζόμενων και οι εναλλαγές βαρδιών, η δήλωση της ετήσιας 

κανονικής άδειας, των υπερωριών, αλλά και των επιχειρησιακών συμβάσεων, πλέον, είναι 

ενέργειες που υλοποιούνται ηλεκτρονικά, σε μια κατεύθυνση αναβάθμισης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας. 

 

https://eservices.yeka.gr/


74 
 

Με την Υ.Α. υπ’ αριθ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 και τις τροποποιήσεις που 

ακολούθησαν, ρυθμίζονται όλα τα θέματα γύρω από την ηλεκτρονική υποβολή των 

εντύπων που αναφέρονται παραπάνω. Κάθε εργοδότης, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε,3.3, Ε3.4, Ε3.5, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11 και Ε12. Όλα 

τα έντυπα μετά την οριστική τους υποβολή στο ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, λαμβάνουν ηλεκτρονικό 

αριθμό πρωτοκόλλου και αποτελούν επίσημα δημόσια έγγραφα.  

Τα έντυπα που αφορούν ωφελούμενους / πρακτική άσκηση/μαθητεία είναι τα εξής: 

• Ε3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από 

προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. 

• Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο 

κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από 

εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης 

συνδυαζόμενα με κατάρτιση. Κατά την υποβολή επισυνάπτεται η σαρωμένη 

σύμβαση μεταξύ του παρόχου κατάρτισης, του ωφελούμενου από το πρόγραμμα 

και του εργοδότη-επιχείρησης πρακτικής άσκησης. 

• Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη 

ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 

πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση. 

• E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας. Κατά την υποβολή του 

εντύπου επισυνάπτεται η σαρωμένη σύμβαση μαθητείας μεταξύ του 

μαθητευόμενου, της σχολής μαθητείας και του νόμιμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η μαθητεία. 

• Ε3.5: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης 

σπουδαστών/φοιτητών. Κατά την υποβολή του εντύπου επισυνάπτεται κατά 

περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του 

σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νόμιμου εκπροσώπου 

της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική 

απόφαση πρακτικής άσκησης. 
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Για τα έντυπα Ε3.1 έως και Ε3.5, υπόχρεοι προς υποβολή των αναφερόμενων στο άρθ. 3 

της παραπάνω απόφασης είναι κατά περίπτωση: α) ο επιβλέπων φορέας στον οποίο 

τοποθετείται ο ωφελούμενος από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για το έντυπο Ε3.1, 

β) ο πάροχος κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα 

από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή απασχόλησης συνδυαζόμενα με 

κατάρτιση για το έντυπο Ε3.2, γ) ο εργοδότης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα ή 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με 

κατάρτιση για το έντυπο Ε3.3 και δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία 

τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα 

έντυπα Ε3.4 και Ε3.5. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα έντυπα, δηλαδή από Ε3 έως Ε12, υποβάλλονται όλα από τον 

εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και ισχύουν τα εξής: 

• Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 

Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης): υποβάλλεται στις 

περιπτώσεις πρόσληψης του εργαζόμενου, ασχέτως διάρκειας σύμβασης και 

μορφής απασχόλησης, το αργότερο έως την ημερομηνία πρόσληψης και σε κάθε 

περίπτωση πριν την ανάληψη εργασίας από τον εργαζόμενο. Σε περιπτώσεις που 

αφορούν εργαζόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητα και η 

επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή και των νομιμοποιητικών εγγράφων του 

εργαζόμενου, με τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία και διαμονή του στη 

χώρα. Με την οριστική του υποβολή, αυτομάτως δημιουργείται και το έντυπο «Ε4 

Πίνακας Συμπληρωματικός Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας 

Πρόσληψης». Για τους νέους εργοδότες που προσλαμβάνουν για πρώτη φορά 

προσωπικό, η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, 

μετά την απογραφή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. 

• Το έντυπο Ε4 Πίνακας προσωπικού διαθέτει διάφορες παραλλαγές, αναλόγως τη 

χρήση και την ανάγκη που καλύπτει. 

o Ε4 Αρχικός: Είναι ο πίνακας προσωπικού που υποβάλλεται στην 

περίπτωση έναρξης απασχόλησης μιας επιχείρησης ή ενός 

υποκαταστήματος. 
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o Ε4 Ετήσιος: Υποβάλλεται μια φορά το χρόνο εντός των ημερομηνιών 1 με 

31 Οκτωβρίου και επί της ουσίας αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία 

πραγματοποιούνται όλες οι αλλαγές ωραρίων των εργαζόμενων μέχρι την 

ίδια υποβολή της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει και ο Ε4 Ετήσιος 

Συμπληρωματικός, ο οποίος και αυτός υποβάλλεται εντός του ίδιου 

χρονικού διαστήματος, για τις περιπτώσεις που εκ παραδρομής κάποιος 

εργαζόμενος δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική ετήσια υποβολή. 

o Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου: Είναι ο πίνακας που υποβάλλεται προς 

τροποποίηση του ωραρίου μέρους ή του συνόλου των εργαζόμενων που 

έχει δηλωθεί στον Ετήσιο. Η υποβολή ορίζεται ότι πρέπει να λαμβάνει 

χώρα πριν την έναρξη του ωραρίου των εργαζόμενων. 

o Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών: Με το συγκεκριμένο πίνακα δηλώνεται η 

τροποποίηση των αποδοχών των εργαζόμενων, με όριο την 15η ημέρα από 

την ημερομηνία της αλλαγής των αποδοχών. 

o Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου Ατομικός: Αφορά περιπτώσεις 

μεμονωμένων αλλαγών στο ωράριο ενός εργαζόμενου για μια 

συγκεκριμένη ημέρα. 

• Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης: Το συγκεκριμένο έντυπο υποβάλλεται 

από τον εργοδότη στις περιπτώσεις των εργαζόμενων που αποχωρούν οικειοθελώς 

από την εργασία τους, καταγγέλλοντας οι ίδιοι τη σύμβασή εργασίας τους, είτε 

αυτή είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το έντυπο πριν την οριστική υποβολή 

του και σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4488/2017, πρέπει να εκτυπωθεί και να 

υπογραφεί και από τις δύο μεριές, εργαζόμενο και εργοδότη, προκειμένου να 

επισυναφθεί κατά την οριστική υποβολή. Η συγκεκριμένη αλλαγή περιόρισε τη σε 

πολύ μεγάλο βαθμό έως τότε αυθαιρεσία των εργοδοτών να υποβάλλουν χωρίς να 

το γνωρίζει ο εργαζόμενος την οικειοθελή του αποχώρηση από την εργασία του. Η 

υποβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, που 

μετρούν από την επομένη της ημερομηνία που ο εργαζόμενος σταματάει να 

παρέχει τις εργασίες του. Για εργαζόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

κι εδώ η επισύναψη των νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε περίπτωση μη υπογραφής 

του εντύπου από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της 
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σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού 

επιμελητή. 

• Ε6 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Με ή Χωρίς 

Προειδοποίηση: Σε περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου, κατά τις 

οποίες η σύμβαση λύνεται με ευθύνη του εργοδότη, είναι υποχρεωτική η υποβολή 

του εντύπου Ε6. Και εδώ, όπως και στο Ε5, η προθεσμία είναι αυτή των τεσσάρων 

(4) εργάσιμων ημερών και απαιτείται η υπογραφή των δύο μερών, όπως και η 

επισύναψη των νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε περίπτωση μη υπογραφής του 

εντύπου από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της σαρωμένης 

εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. 

• Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου: Η 

χρήση του Ε7 είναι η δήλωση της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Δεν 

απαιτείται η επισύναψη υπογεγραμμένου σαρωμένου εντύπου, καθώς η 

ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι ήδη γνωστή στον εργαζόμενο από την 

πρόσληψή του, όπου δηλώθηκε το χρονικό διάστημα απασχόλησής του. Ισχύει το 

χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα 

εργασίας του απασχολούμενου ορισμένου χρόνου, όπως και η επισύναψη των 

σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων. 

• Ε8 Αναγγελία Υπερωρίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης: Με το 

συγκεκριμένο έντυπο υποβάλλονται / αναγγέλλονται οι πραγματοποιθείσες ώρες 

υπερωρίας του προσωπικού μιας επιχείρησης. Μέχρι τις 31/8/2018 κάθε εργοδότης 

υποχρεούταν από τις 1 έως και τις 15 κάθε μηνός να αναγγέλλει τις υπερωρίες που 

πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα. Όμως με την 

απόφαση 32143/Δ1.11288, αυτό έχει αλλάξει και πλέον τόσο η υπερεργασία όσο 

και η υπερωρία πρέπει να αναγγέλλονται πριν την πραγματοποίησή τους, γεγονός 

που καθιστά δύσκολο, έως αδύνατο, τη σύννομη αντιμετώπισή τους από τους 

εργοδότες. Αν, δηλαδή, το ωράριο ενός εργαζόμενου λήγει στις 5μμ, τότε η 

υποβολή της υπερεργασίας ή της υπερωρίας πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 

4.59μμ. Με την παρούσα απόφαση καταργήθηκε και η τήρηση του γραπτού 

Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών στα αρχεία της επιχείρησης. 
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• Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή / και Εκ Περιτροπής Εργασίας: 

Το Ε9 είναι εκείνο το έντυπο με το οποίο δηλώνεται η μερική ή εκ περιτροπής 

απασχόληση ενός εργαζόμενου. Είναι υποχρεωτική η υποβολή του κατά την 

πρόσληψη, εφόσον αυτή αφορά σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής, καθώς και στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν μετατροπές συμβάσεων από πλήρη σε μερική ή εκ 

περιτροπής, ή αλλαγές στους όρους μιας ήδη υπάρχουσας σύμβασης τέτοιας 

μορφής (π.χ. από πενθήμερο 4ωρο μετατροπή σε 3 ημέρες εργασίας από 8 ώρες 

την ημέρα κοκ). Η οριστική υποβολή πρέπει να γίνεται εντός οκτώ (8) 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ή την μετατροπή της σύμβασης και 

απαιτεί το επισυναπτόμενο έντυπο που υπογράφουν και οι δύο μεριές. 

• Ε10 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: Με τη χρήση του εντύπου Ε10 

δηλώνονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πιθανές επιχειρησιακές συμβάσεις 

που συνάπτουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. 

• Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας: Από 1 έως 31 

Ιανουαρίου κάθε έτους, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν το έντυπο Ε11 

στο ΟΠΣ Εργάνη, όπου απεικονίζονται οι ημέρες κανονικής άδειας που έλαβαν ή 

για τις οποίες αποζημιώθηκαν οι εργαζόμενοι κατά την προηγούμενη χρήση. Δεν 

καταργείται η υποχρέωση του ειδικού χειρόγραφου βιβλίου αδειών, αλλά αυτό θα 

πρέπει να συμφωνεί με τα δεδομένα που υποβάλλονται στο Ε11. 

• Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ & Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Με την απόφαση 

54286/Δ1.17642/21-11-2019 και την κωδικοποιημένη 40331/Δ1.13521/13-09-

2019 θεσπίστηκαν τα δύο παραπάνω έντυπα που αφορούν εργασίες οικοδομικών 

έργων.  

o Το «Ε12-e-OIΚΟΔΟΜΩ αφορά την αναγγελία του απασχολούμενου 

προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» στις 

περιπτώσεις Δημόσιων Οικοδομοτεχνικών και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων, 

πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου 

προσωπικού και 

o Το «Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ αποτελεί την απογραφική 

αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής 

εργασίας ή τεχνικού έργου» στις περιπτώσεις Ιδιωτικών Οικοδομικών 
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Έργων, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την 

τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. 

Από 1.2.2020 το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ υποβάλλεται από τους υπόχρεους για 

απασχόληση προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που 

παρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Με το Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ οι υπόχρεοι δηλώνουν  μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα 

της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού για απασχόληση που 

παρέχεται από 1.2.2020 και μετά. 
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Κεφάλαιο 4ο: «Πρακτικό Μέρος – Παραδείγματα» 

 

4.1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας 

Η ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας είναι εκείνη η κλαδική σύμβαση που ρυθμίζει τους 

όρους αμοιβής των εργαζομένων στα ξενοδοχεία εποχιακής αλλά και μόνιμης λειτουργίας. 

Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες περιφερειακές ενότητες, οι οποίες ρυθμίζουν τα παραπάνω με 

τοπικές κλαδικές συμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρόδου, 

Χανίων. Η ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει κηρυχτεί υποχρεωτική ύστερα από την υπουργική 

απόφαση με αριθμό 49825/21-9-2018, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4419 Β’/4-10-2018. Αυτό 

σημαίνει ότι η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της 

χώρας, άσχετα με το αν ο ξενοδοχοϋπάλληλος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) ή ο εργοδότης μέλος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.). Μάλιστα με την Π.Κ. 3/12-3-2020 αποφασίστηκε η χρονική 

επέκταση της από 27-3-2018 ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Κ. 4/28-3-2018) έως τις 31/8/2020. Αξίζει να 

σημειωθεί τα εμπλεκόμενα μέρη διατήρησαν τη σύμβαση ενεργή, όχι όμως και υποχρεωτική, 

κατά τη διάρκεια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τονίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο το πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει ο τουρισμός στην εθνική οικονομία. 

 

Βασικοί Μισθοί 

Η σύμβαση διαχωρίζει τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία σε τέσσερις (4) κατηγορίες Α, Β, Γ και 

Δ, καθώς επίσης προβλέπει και τα κατώτατα ημερομίσθια για τους έκτακτα προσλαμβανόμενους 

σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων. Οι ειδικότητες ανά κατηγορία περιγράφονται παρακάτω. 

• Κατηγορία Α: 

Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαιτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, 

νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, 

μάγειρος Α και ο Τεχνίτης Ζαχαροπλάστης. 

• Κατηγορία Β: 

Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος 

τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ και μάγειρος Β, οι 

τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ. 
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• Κατηγορία Γ: 

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή 

μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, 

λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση 

και μάγειρος Γ, καμαριέρης-α και ο Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη. 

• Κατηγορία Δ: 

Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, 

προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου. 

Οι βασικοί μισθοί ανά κατηγορία, μετά την αύξηση 1,5% από 1/1/2019, είναι οι εξής: 

• Κατηγορία Α:  863,83€ μικτά 

• Κατηγορία Β:  845,61€ μικτά 

• Κατηγορία Γ:   828,87€ μικτά 

• Κατηγορία Δ:  792,08€ μικτά 

• Έκτακτα προσλαμβανόμενοι σερβιτόροι: βασικό μικτό ημερομίσθιο 65,70€ 

• Έκτακτα προσλαμβανόμενοι βοηθοί σερβιτόρων: βασικό μικτό ημερομίσθιο 57,29€ 

Ο βασικός μισθός του αρχιμάγειρα (ΣΕΦ), μπορεί να καθοριστεί με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ 

εργαζόμενου και εργοδότη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 

βασικό μισθό της Α’ κατηγορίας προσαυξημένο κατά 20%, δηλαδή 1036,60€ μικτά. 

Σύμφωνα με τη ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 5 της ενότητας Δ της κωδικοποίησης της 

εν λόγω κλαδικής σύμβασης (K33R13), οι αποδοχές που καθορίζονται από αυτήν δεν μπορούν 

να είναι μικρότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, 

όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.  

Κάθε εργοδότης μπορεί να διαμορφώσει συμφωνία με οποιονδήποτε εργαζόμενο, πάνω από τα 

κατώτατα επιτρεπτά όρια μισθών που προβλέπει η ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Αυτό είναι 

απολύτως νόμιμο, καθώς δεν αποτελεί βλαπτική ενέργεια για τον εργαζόμενο. Το επιπλέον ποσό 

του νόμιμου κατώτατου οριοθετημένου μισθού μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που 

αποφασίζει να χορηγήσει ο εργοδότης, καλείται επίδομα «Εξ’ Ελευθεριότητας» ή «Οικειοθελής 

Παροχή Εργοδότη», την οποία μπορεί κάθε επιχείρηση να μειώσει μονομερώς, αρκεί αυτό να 

αποτελεί όρο της σύμβασης που υπογράφει αρχικά ο εργαζόμενος. 
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Επιδόματα Σύμβασης 

Στους παραπάνω βασικούς μισθούς προστίθενται, αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης, της 

ειδικότητας, των σπουδών και της προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου, και τα προβλεπόμενα από 

τη σύμβαση επιδόματα, που υπολογίζονται συνήθως ως ποσοστά επί του βασικού μισθού. Έτσι, 

υπάρχουν τα εξής επιδόματα: 

• Επίδομα Προϋπηρεσίας 5,60€ ανά συμπληρωμένο έτος προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό 

χορηγείται για προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε έως τις 14/2/2012, καθώς με το 2ο 

μνημόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, επήλθε το πάγωμα των 

ωριμάνσεων από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα. 

• Επίδομα γάμου 10% στις περιπτώσεις εγγάμων, χήρων ή και διαζευγμένων εργαζόμενων 

επί του βασικού και της προϋπηρεσίας 

• Επίδομα Εποχιακής Απασχόλησης 10%, εφόσον η εργασία παρέχεται εποχιακά και 

υπολογίζεται πάνω στο βασικό μισθό και το επίδομα προϋπηρεσίας 

• Ανθυγιεινής Εργασίας 10%, στους μάγειρες κάθε βαθμίδας 

• Ανθυγιεινής Εργασίας 5%, που χορηγείται σε: 

o Τεχνίτες Ζαχαροπλάστες και βοηθούς τεχνίτες ζαχαροπλάστες  

o Καθαριστές κοινόχρηστων χώρων 

o Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν εργασίες καθαρισμού μη 

κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου 

o Λαντζέρηδες 

o Εργαζομένους στα πλυντήρια 

o Λουτρονόμους – ναυαγοσώστες 

o Προϊσταμένους και βοηθούς ιατρείων 

• Επίδομα Τουριστικής Εκπαίδευσης, που υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο άθροισμα 

του βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας 

o Ταχύρρυθμης Σχολής 6% 

o Μέσης Σχολής και Μετεκπαίδευσης 10% 

o Ανώτερης Σχολής 15% 

• Επίδομα Στολής: Χορηγείται στους εργαζόμενους των κατηγοριών Α, Β και Γ που 

εργάζονται σε ξενοδοχεία πολυτελείας (Α’ τάξεως) που δεν χορηγούν στολή εργασίας, 

σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα βασικός μισθός + αυξήσεις 

προϋπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται η εν στολή υπηρεσία.  
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• Επίδομα Τροφής 10%: Το ξενοδοχείο οφείλει, εφόσον εντός των εγκαταστάσεών του 

λειτουργεί εστιατόριο, να παρέχει σίτιση στους εργαζόμενους. Εάν, παρόλα αυτά, ο 

εργαζόμενος έχει δηλώσει γραπτώς ότι δεν επιθυμεί τη συγκεκριμένη παροχή από την 

επιχείρηση, τότε η τελευταία οφείλει να του χορηγήσει το επίδομα τροφής. 

• Κράτηση Τροφής 2%: Εφόσον ο εργαζόμενος σιτίζεται εντός της επιχείρησης, τότε 

παρακρατείται το 2% του βασικού μισθού του από την τακτική μισθοδοσία, ως έξοδο 

αυτοπαράδοσης, με την ανάλογη αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 

• Επίδομα Ύπνου - Κράτηση Διαμονής 7%: Για όσους εργαζόμενους απασχολούνται μακριά 

από τον τόπο κατοικίας τους και διαμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, υπάρχει 

το δικαίωμα παρακράτησης 7% επί του βασικού μισθού τους από τον εργοδότη, που 

τους παρέχει διαμονή (ΣΣΕ 30-7-1991). 

Με την κωδικοποίηση K33R13, ρυθμίζονται και άλλα θέματα όπως οι όροι παροχής εργασίας των 

εργαζόμενων δικαιώματα επαναπρόσληψης, παροχή εκπτώσεων στις τιμές των ξενοδοχείων 

όλης της χώρας για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, περιπτώσεις αποζημίωσης αδείας και 

καταγγελίας σύμβασης κ.α. 

Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά από τα ακόλουθα παραδείγματα. 

Άγαμος εργαζόμενος με 3 συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας ως υπάλληλος υποδοχής μέχρι τις 

14/2/2012, προσλαμβάνεται εποχιακά από επιχείρηση στην ίδια ειδικότητα, χωρίς να του 

παρέχεται η στολή που είναι υποχρεωτική για την εργασία, ούτε σίτιση, καθώς δεν λειτουργεί 

εστιατόριο εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, αλλά του παρέχεται διαμονή. Ο 

εργαζόμενος είναι απόφοιτος ανώτερης τουριστικής σχολής . 

Με βάση των πίνακα βασικών μισθών και επιδομάτων της ΣΣΕ ο μικτός μισθός του 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• Βασικός Μισθός Κατηγορίας Α’       = 863,83 

• + Επίδομα Προϋπηρεσίας 3 ετών = 5,60*3    = 16,80 

• + Εποχιακό Επίδομα   = (863,83+16,80)*10%  = 88,06 

• + Επίδομα Στολής   = (863,83+16,80)*10%   = 88,06 

• + Επίδομα Τροφής   = 863,83*10%    = 86,38  

• + Επίδομα Σχολής (15%)  = (863,83+16,80)*15%   = 132,09 

• - Κράτηση Διαμονής   = -(863,83*7%)   = - 60,47 

Το σύνολο του νόμιμου κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 1214,75€ μικτά. 
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Έγγαμος εργαζόμενος με 7 έτη συμπληρωμένη προϋπηρεσία έως τις 14/2/2012, 

προσλαμβάνεται εποχιακά ως σερβιτόρος, διαθέτοντας πτυχίο μέσης τουριστικής σχολής. Η 

εταιρία του παρέχει τη στολή του που είναι απαραίτητη για την εργασία, καθώς και διαμονή και 

σίτιση εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου. 

Με βάση των πίνακα βασικών μισθών και επιδομάτων της ΣΣΕ ο μικτός μισθός του 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• Βασικός Μισθός κατηγορίας Β’      = 845,61 

• Επίδομα προϋπηρεσίας    = 5,60*7  = 39,20 

• Επίδομα γάμου     = (845,61+39,20)*10% = 88,48 

• Εποχιακό Επίδομα    = (845,61+39,20)*10% = 88,48 

• Επίδομα μέσης εκπαίδευσης   = (845,61+39,20)*10% = 88,48 

• - Έκπτωση λόγω διαμονής 7%   = -(845,61*7%)  = -59,19 

• - Έκπτωση λόγω τροφής  2%   = -(845,61)*2%  = -16,91 

Το σύνολο του νόμιμου κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 1074,15€ μικτά. 

 

Έγγαμος εργαζόμενος προσλαμβάνεται εποχιακά ως μάγερας Γ’, διαθέτει πτυχίο ταχύρρυθμης 

τουριστικής σχολής και καθόλου προϋπηρεσία. Στον εργαζόμενο αποφασίζεται να παρασχεθεί η 

στολή εργασίας που είναι απαραίτητη και η δυνατότητα να σιτίζεται εντός του ξενοδοχείου. 

Παρόλα αυτά επειδή η επιχείρηση βρίσκεται κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας του 

εργαζόμενου, όπου αυτός συνεχίζει να διαμένει, έχει δηλωθεί γραπτώς από μεριάς του 

εργαζόμενου ότι δεν επιθυμεί να σιτίζεται εντός του ξενοδοχείου. 

Με βάση των πίνακα βασικών μισθών και επιδομάτων της ΣΣΕ ο μικτός μισθός του 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• Βασικός μισθός κατηγορίας Γ’      = 828,87 

• Εποχιακό επίδομα    = 828,87*10%  = 82,89 

• Επίδομα Ανθυγιεινής Μαγείρων  = 828,87*10%  = 82,89 

• Επίδομα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης   = 828,87*6%  = 49,73 

Το σύνολο του νόμιμου κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 1044,38€ μικτά. 

 

Έγγαμος εργαζόμενος προσλαμβάνεται εποχιακά με την ειδικότητα του λαντζέρη, διαθέτοντας 

16 έτη προϋπηρεσίας, εκ των οποίων τα 10 έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 14/2/2012. Ο 

εργαζόμενος διαμένει και σιτίζεται εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
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Με βάση των πίνακα βασικών μισθών και επιδομάτων της ΣΣΕ ο μικτός μισθός του 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• Βασικός μισθός κατηγορίας Δ’      = 792,08 

• Επίδομα προϋπηρεσίας    = 10*5,60  = 56,00 

• Επίδομα Γάμου     = (792,08+56,00)*10% = 84,81 

• Εποχιακό επίδομα    = (792,08+56,00)*10% = 84,81 

• Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας   = 792,08*5%  = 39,60 

• - Κράτηση Διαμονής    = -(792,08*7%)  = -55,45 

• - Κράτηση Τροφής    = -(792,08*2%)  = -15,84  

Το σύνολο του νόμιμου κατώτατου μισθού διαμορφώνεται στα 986,01€ μικτά. 

 

4.2. Χρονικά Όρια Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Με τον όρο χρονικά όρια εργασίας εννοείται η διάρκεια της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας 

εργασίας, την οποία υποχρεούται να παρέχει ο εργαζόμενος. Διευκρινίζεται ότι σαν χρόνος 

εργασίας θεωρείται αποκλειστικά και μόνο ο χρόνος κατά τον οποίο οι μισθωτοί απασχολούνται 

πραγματικά στη διεξαγωγή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί. Δηλαδή περιλαμβάνονται μόνο 

οι ώρες της πραγματικής εργασίας και όχι τα διαλείμματα ή οι διακοπές εργασίας. Δεν θεωρείται 

διακοπή ή διάλειμμα η απομάκρυνση από την εργασία για λόγους σωματικών αναγκών ή η 

αναγκαστική απομάκρυνση λόγω καταφανούς κινδύνου. Για ελαφρό πρόγευμα επιτρέπεται 

μόνο μία διακοπή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Επομένως, δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας η μετάβαση ή η απομάκρυνση από τη δουλειά, η 

διακοπή για ελαφρό πρόγευμα ή μεσημβρινό φαγητό, καθώς και τα διαλείμματα εργασίας, όπως 

και ο χρόνος που απαιτείται για τους εργαζόμενους για την προπαρασκευή τους, είτε κατά τη 

μετάβαση στην εργασία είτε κατά την απομάκρυνση από αυτήν (Λαναράς, 2011). 

Με την Π.Κ. 4/28-3-2018 το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β του άρθρου 5 της από 30.12.2013 

Κ.Σ.Σ.Ε./ Π.Κ. 14/31.12.2013 αντιστάθηκε και πλέον, προβλέπει ότι εφόσον επιτευχθεί πληρότητα 

άνω του 70% στην ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τις κείμενες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας λόγω 

εποχικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που αμείβονται με την ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της 

χώρας, μπορούν να εργαστούν σε ημέρα ανάπαυσής τους, λαμβάνοντας πρόσθετη αμοιβή και 
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συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάζονται. 

Αν αυτή η παροχή επιπρόσθετης εργασίας πραγματοποιηθεί σε ημέρα Κυριακή ή αργία, τότε 

καταβάλλεται το ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, 

εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο 

ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν 

περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή 

(μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, το οποίο 

εξακολουθεί να ισχύει, αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται, αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και 

αυξημένου φόρτου εργασίας του ξενοδοχείου και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των 

μερών περί μη τήρησης του πενθημέρου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο κατά τις 

περιόδους 1/6 έως 30/9 και 15/12-15/2 κάθε έτους. 

Αντίθετα, διατηρείται το α εδάφιο της παραγράφου β του άρθρου 5 της Π.Κ. 14/31-12-2013. 

Σύμφωνα με αυτό, τα ξενοδοχεία επιτρέπεται να απασχολούν τους εργαζομένους, πέραν του 

ανώτατου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, 

χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξαιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ 

εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών. 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν βοηθούν στην κατανόηση των όσων αναφέρθηκαν. 

 

Έστω Γ’ μάγειρας σε ξενοδοχείο με πληρότητα 80% και με μικτό μισθό 1000,00€, ο οποίος 

υπερκαλύπτει το νόμιμο θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό του Γ’ μάγειρα βάσει της ΣΣΕ. Το 

συμβατικό ωράριο εργασίας του εργαζόμενου βάσει της πρόσληψής του είναι Δευτέρα με 

Παρασκευή 08:00-16:00. Ζητείται από τον εργαζόμενο να εργαστεί την Τετάρτη 10/7/2019 για 

επιπλέον μια (1) ώρα και συμφωνείται την Τετάρτη 17/7/2019 της επόμενης εβδομάδας, να 

εργαστεί για 7 ώρες. Ποιες είναι οι αποδοχές του εργαζόμενου για την 10/7/2019; 

Η αποζημίωση του εργαζόμενου για αυτήν την επιπλέον ώρα εργασίας της 10/7/2019 ισούται με 

το ωρομίσθιό του, χωρίς αυτό να προσαυξάνεται με το ποσοστό 20% της υπερεργασίας, καθώς 

την ερχόμενη εβδομάδα στις 17/7/2019 θα εργαστεί κατά μια (1) ώρα λιγότερο και άρα μέσα σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο των οχτώ (8) εβδομάδων, συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα, θα 

αναπαυθεί μία (1) ώρα περισσότερο, εξαιτίας της επιπλέον εργασίας που παρείχε στις 

10/7/2019. 

Άρα, οι μικτές αποδοχές της Τετάρτης 10/7/2019 υπολογίζονται ως εξής: 
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• 1000/25 = 40,00 το ημερομίσθιο  

+ 

• 1000/25*6/40 = 6,00 το ωρομίσθιο 

Συνολικά θα λάβει 46,00 μικτά. 

 

Έστω καμαριέρα σε ξενοδοχείο με πληρότητα 80% και με μικτό μισθό 1200,00€. Το συμβατικό 

ωράριο βάσει πρόσληψης είναι Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00 και αποφασίζεται την 

εβδομάδα 15-21/7/2019 να εργαστεί και έκτη ημέρα, το Σάββατο 20/7/2019 κατά τις ίδιες ώρες. 

Ποιες είναι οι αποδοχές της εργασίας της 20/7/2019; 

Οι αποδοχές της για την 20/7/2019, με δεδομένο ότι θα έχει εργαστεί κατά τις ώρες του 

συμβατικού ωραρίου τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 15-19/7/2019, θα ισούνται με το 

ωρομίσθιό της επί τις ώρες εργασίας, δηλαδή: 

(1200,00/25*6/40) * 8 = 57,60€ 

 

Έστω υπάλληλος υποδοχής σε ξενοδοχείο με πληρότητα 90% και με μικτό μισθό 1500,00. Το 

συμβατικό του ωράριο είναι Τρίτη με Σάββατο 09:00-17:00 και αποφασίζεται την εβδομάδα 5-

11/8/2019 να εργαστεί και μια επιπλέον ημερά στις 11/8/2019, που είναι ημέρα Κυριακή. 

Οι αποδοχές του για τις 11/8/2019 θα ισούνται με το ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά 75% 

επί τις ώρες που θα εργαστεί. 

(1500,00/25*6/40) * 8 * 1,75 = 126,00€. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πώς στα παραπάνω παραδείγματα (2.2 και 2.3) οι αποδοχές της επιπλέον 

ημέρας δεν υπολογίζονται από τον τύπο (Μισθός)/25, αλλά (Ωρομίσθιο)*(Ώρες εργασίας), 

καθώς αποτελούν εργασία που παρέχεται κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος χωρίς επιπλέον 

προσαύξηση, βάσει της κλαδικής ΣΣΕ. Ο εργαζόμενος βάσει της πενθήμερης και οχτάωρης 

απασχόλησής του, θα αμειβόταν για την 6η ημέρα της εβδομάδας με το τύπο (Μισθός)/25, ακόμα 

και αν δεν εργαζόταν κατά την ημέρα αυτή. Τώρα, όμως που παρέχει την εργασία του, αυτή 

πρέπει να υπολογιστεί με τον τύπο (Ώρες εργασίας) * (Ωρομίσθιο) 

Έστω νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής σε ξενοδοχείο με πληρότητα 85% και μικτό μισθό 

1500,00€. Το συμβατικό ωράριο εργασίας του βάσει πρόσληψης είναι Δευτέρα με Παρασκευή 

22:00 με 06:00 και του ζητείται να εργαστεί επιπλέον μια ημέρα κατά την εβδομάδα 22-

28/7/2019 και συγκεκριμένα από τις 22:00 του Σαββάτου 27/7/2019 έως τις 06:00 της Κυριακής 
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28/7/2019. Ποιες είναι οι αποδοχές της επιπλέον νυχτερινής εργασίας που ξεκινάει Σάββατο και 

ολοκληρώνεται Κυριακή; 

Οι αποδοχές του για αυτές τις επιπλέον 8 ώρες εργασίας του, που ξεκινούν το βράδυ του 

Σαββάτου και τελειώνουν το πρωί της Κυριακής υπολογίζονται ως εξής: 

• Σάββατο 2200-0000: Η εργασία πραγματοποιείται σε ώρες που υπολογίζεται η νυχτερινή 

προσαύξηση 25%, άρα: 

(1500,00/25*6/40)*2 + (1500,00/25*6/40)*2*0.25 = 22,50€ 

• Κυριακή 0000-0600: Η εργασία πραγματοποιείται σε ώρες που υπολογίζεται και η 

νυχτερινή προσαύξηση 25% και η προσαύξηση Κυριακής 75%, άρα: 

(1500,00/25*6/40)*6 + (1500,00/25*6/40)*6*0,25 + (1500,00/25*6/40)*6*0,75 = 

108.00€ 

Συνολικά, οι αποδοχές για την επιπλέον εργασία ανέρχονται στα 130,50€ μικτά. 

 

4.3. Απασχόληση Ανηλίκων 

Ως ανήλικοι, κατά το άρθρο 50, του Ν.3850/2010 , νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, ενώ ως έφηβοι, σύμφωνα με το άρθρο 2, του ΠΔ 62/1998, όσοι είναι 

ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών, αλλά κάτω των 18 ετών και οι οποίοι έχουν παύσει να υπόκεινται 

σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση. 

Οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να 

απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε 

εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική 

τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Άρθρο 51 

του Ν.3850/2010 ). 

Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή 

άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή 

τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η 

χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων, εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία 

και η ηθική τους (Άρθρο 52 του Ν.3850/2010 ). Η ανωτέρω άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας 

χορηγείται στον εργοδότη, ύστερα από αίτηση του και περιέχει το ονοματεπώνυμο και την ηλικία 

του ανηλίκου, το είδος της εργασίας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί, το ημερήσιο 
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πρόγραμμα και τη χρονική διάρκειά του. Η άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ενώ παράταση της άδειας μπορεί να χορηγηθεί για 

εξαιρετικούς λόγους. Για τη χορήγηση της άδειας ή την παράτασή της ο εργοδότης μαζί με την 

αίτηση υποβάλλει δήλωση ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του ανηλίκου, 

συναίνεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιατρική πιστοποίηση από τις 

υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.) ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ή 

ψυχική υγεία του ανηλίκου στη συγκεκριμένη απασχόληση. 

 

Χρονικά Όρια Εργασίας Ανηλίκων 

Στο άρθρο 54, του Ν.3850/2010 ορίζεται ότι ανήλικοι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος 

της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικά 

επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγνωρισμένα από το Κράτος, δεν μπορεί 

να απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. 

Δικαιούνται ημερήσια ανάπαυση δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών ωρών, στις οποίες πρέπει 

να περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από τις δέκα το βράδυ (22:00) μέχρι τις έξι το πρωί 

(06:00). Επιπρόσθετα η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε γυμνάσια ή λύκεια 

κάθε τύπου ή τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, 

αναγνωρισμένες από το Κράτος, αρχίζει ή λήγει δύο (2) τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν 

από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα, ενώ η υπερωριακή εργασία των ανηλίκων 

απαγορεύεται ρητά. 

Στο άρθρο 9, του ΠΔ 62/1998 ορίζεται ότι οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα 

(12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών και εβδομαδιαία ελάχιστη 

ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών, εκ των οποίων η μία να συμπίπτει με Κυριακή. Άρα η παροχή 

εργασίας κατά την Κυριακή ή κατά την ημέρα αργίας για τους ανήλικους εργαζόμενους δεν 

επιτρέπεται. 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 του ΠΔ 62/1998, ορίζεται ότι αν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει 

τις 4.5 ώρες, παρέχεται στους ανήλικους εργαζόμενους διάλειμμα τριάντα (30) τουλάχιστον 

λεπτών. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται αναφορά αν ο χρόνος του διαλείμματος παρατείνει τον 

ημερήσιο χρόνο εργασίας του νέου. 

Κάθε εργοδότης, που απασχολεί ανηλίκους, τηρεί σχετικό μητρώο στο οποίο αναγράφει το 

ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, τη χρονολογία γέννησης, τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον 

αριθμό του βιβλιαρίου εργασίας, την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής του, το είδος της 



90 
 

εργασίας, τη χρονολογία έναρξης και λήξης της σχέσης εργασίας, ώστε να το θέτει στη διάθεση 

των αρμόδιων κρατικών οργάνων, όταν αυτό ζητηθεί (άρθ. 58, Ν.3850/2010). 

 

Βιβλιάριο Εργασίας 

Οι ανήλικοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας ειδικό για τη συγκεκριμένη 

εργασία ή ομάδα εργασιών. Ο εργοδότης που προτίθεται να απασχολήσει ανήλικο οφείλει να 

βεβαιώνει σε υπεύθυνη δήλωση, την ειδικότητα απασχόλησης και τα καθήκοντα αυτού, 

αναφέροντας ότι ο ανήλικος δεν θα απασχοληθεί σε επικίνδυνες, βαριές και ανθυγιεινές 

εργασίες. Η χορήγηση βιβλιαρίων ανηλίκων γίνεται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας του τόπου 

κατοικίας του ανήλικου ή του τόπου εργασίας. Το εν λόγω βιβλίο θεωρείται από την αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας, αφού πρώτα ο ανήλικος προβεί σε ιατρικές εξετάσεις. 

Ειδικότερα, στο άρθ. 57 του Ν.3850/2010 ορίζεται ότι οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να 

απασχολούνται, αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας, ειδικό για τη συγκεκριμένη 

εργασία ή ομάδα εργασιών. Τα βιβλιάρια εργασίας ισχύουν για τον αναγραφόμενο σε αυτά 

χρόνο, αναθεωρούνται κάθε έτος ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα κατά την κρίση του 

επιθεωρητή Εργασίας ή του Ιατρού. 

Για την έκδοση του βιβλιαρίου ο ανήλικος οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς την οικεία 

επιθεώρηση εργασίας, μαζί με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, το δελτίο (φωτοτυπία) 

ταυτότητας ή ελλείψει αυτού πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο 

προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης του,  υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη και άδεια 

παραμονής σε ισχύ, προκειμένου για αλλοδαπό. 

Στο άρθρο 4 παρ. 3, της Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 ορίζεται ότι ο εργοδότης 

και οι λοιποί κατά περίπτωση υπόχρεοι υποβάλλουν τα έντυπα επισυνάπτοντας τα αναγκαία 

έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως είναι εν 

προκειμένω το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα του 

Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη», ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό. 

 

Ιατρικές Εξετάσεις 

Τα βιβλιάρια εργασίας των ανηλίκων εργαζόμενων θεωρούνται από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας, αφού προηγουμένως ο ανήλικος προβεί σε ιατρικές εξετάσεις.  Για την έκδοση 

βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι από την απασχόληση που επέλεξαν οι 
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ανήλικοι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους ή η σωματική ή η πνευματική ανάπτυξή τους. Η 

πιστοποίηση γίνεται από Υγειονομικές Υπηρεσίες μετά από ιατρικές εξετάσεις. Η παραπομπή 

στις Υγειονομικές Υπηρεσίες γίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας (άρθ. 60, Ν.3850/2010). 

Αρμόδιες για τις ιατρικές εξετάσεις είναι οι υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες 

λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασίας, που χορηγεί το βιβλιάριο 

εργασίας. 

Οι ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 62 του Ν.3850/2010, 

ενεργούνται δωρεάν και περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις, καθώς και κάθε ειδικότερη εξέταση 

κατά την κρίση του αρμόδιου ιατρού για την έκδοση της ιατρικής πιστοποίησης. Η πιστοποίηση 

γίνεται από τον προϊστάμενο των υπηρεσιών υγείας ή από τους οριζόμενους από αυτόν ιατρούς 

και καταχωρείται σε ειδική βεβαίωση με την ένδειξη κατάλληλος ή ακατάλληλος ή ακατάλληλος 

για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία. 

Όταν η πιστοποίηση ισχύει για ορισμένη εργασία που απαιτεί ειδικές συνθήκες απασχόλησης ή 

επισημαίνει ανωμαλία στην ανάπτυξη ή ειδικά προβλήματα υγείας του εξεταζόμενου, καθορίζει 

και τη χρονολογία επανεξέτασης καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Επιθεώρηση 

Εργασίας, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική επανακατάρτιση του 

ανηλίκου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τα προγράμματα εξωσχολικού προσανατολισμού 

υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. και τις υπηρεσίες υγείας (άρθ. 63, Ν.3850/2010). 

 

4.4. Διαδικασίες Πρόσληψης & Καταγγελίας Σύμβασης Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Τα ξενοδοχεία Γ’ Τάξεως και άνω, καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στα τουριστικά επαγγέλματα Α’ τάξεως και άνω, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Α.Ν. 567/1937, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν αποφοίτους της Σχολής 

Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ), σε ποσοστό που ορίζεται εκάστοτε, ανάλογα με την 

κατηγορία και τον αριθμό των κλινών που διαθέτουν. Από αυτή τη διάταξη εξαιρούνται 

τα γραφεία ταξιδιών και τα τουριστικά γραφεία. 

Οι υπεύθυνοι εργοδότες των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται 

στα κατά τόπους Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΓΕΕ), τα οποία με τη σειρά τους οφείλουν 

να υποδεικνύουν προς πρόσληψη τους εγγεγραμμένους σε αυτά αποφοίτους ΣΤΕ. Αν το 

ΓΕΕ δεν είναι σε θέση να υποδείξει τον απαιτούμενο αριθμό αποφοίτων ΣΤΕ, τότε οι 

επιχειρήσεις δικαιούνται να αναπληρώσουν τα κενά με άλλους ανέργους του ίδιου 
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επαγγέλματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η έλλειψη ανέργων αποφοίτων ΣΤΕ 

αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου ΓΕΕ ή της Δημόσιας Υπηρεσίας που το 

αναπληρώνει (Λαναράς, 2011). 

 

Πρόσληψη 

Οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που λειτουργούν έως εννιά (9) 

μήνες σε ένα ημερολογιακό έτος, έχουν την υποχρέωση να επαναπροσλάβουν το 

προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους (σαιζόν). 

Η επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά και με βάση το ποσοστό πληρότητας του 

ξενοδοχείου, που αποδεικνύεται από το Βιβλίο Εισόδου (Βιβλίο Πόρτας). Το 1/3 των 

εργαζομένων πρέπει να επαναπροσληφθεί με τη συμπλήρωση πληρότητας 20%, τα 2/3 με 

πληρότητα 50% και το σύνολο του προσωπικού της προηγούμενης χρονιάς, εφόσον η 

πληρότητα ξεπεράσει το 80%. 

Για να είναι ωστόσο υποχρεωμένη μια εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση να 

επαναπροσλάβει έναν εργαζόμενό της την επόμενη τουριστική περίοδο, θα πρέπει ο 

τελευταίος να έχει δηλώσει γραπτώς την πρόθεσή του να επαναπροσληφθεί σε αυτήν, 

μέσω υπογεγραμμένης αίτησης που υποβάλλει στον εργοδότη έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε 

έτους. Η αίτηση αυτή μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου, 

με φαξ ή και με προσκόμιση της αίτησης από τον ίδιο τον εργαζόμενο προς το τμήμα 

προσωπικού της επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να τον απασχολήσει από τις 10/6, εκτός 

κι αν δραστηριοποιείται στις περιοχές της Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, οπότε αυτή η 

υποχρέωση γεννάται από τις 25/5. Όσον αφορά τις λουτροπόλεις η ημερομηνία 

επαναπρόσληψης ορίζεται στις 15/6. Προφανώς οι επιχειρήσεις μπορούν να 

επαναπροσλάβουν νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες τους εργαζόμενους που 

επιθυμούν βάσει των αναγκών τους και του φόρτου εργασίας. Σε κάθε περίπτωση 

τηρούνται οι παραπάνω ημερομηνίες. 

Το γεγονός ότι οι συμβάσεις των εποχιακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τους 

εργαζόμενους είναι ως επί τω πλείστων ορισμένου χρόνου, αυτό δεν σημαίνει ότι με τη 

λήξη της σύμβασης καταργείται και η εργασιακή σχέση. Η αίτηση και μόνο του 

εργαζόμενου για επαναπρόσληψη, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, όπως αναφέρθηκε, διατηρεί 

από μόνη της την εργασιακή σχέση ενεργή. Με ένα τρόπο, δηλαδή, ο εργαζόμενος 
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παραμένει εν δυνάμει απασχολούμενος της επιχείρησης έως ότου προσληφθεί ξανά, 

διατηρώντας τα δικαιώματά του, χωρίς βέβαια να πληρώνεται, αφού δεν εργάζεται. Αν ο 

εργοδότης αρνηθεί την επαναπρόσληψη του εργαζόμενου, τότε καθίσταται υπόχρεος 

καταβολής μισθών υπερημερίας. 

Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παραμείνουν στην επιχείρηση και μετά 

τη λήξη της εποχιακής περιόδου, αν είναι αναγκαία η εργασία τους, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται από την επιχείρηση. 

Η διαδικασία της πρόσληψης, είτε αυτή αφορά νέο εργαζόμενο, είτε επαναπρόσληψη από 

την προηγούμενη σαιζόν, είτε εργαζόμενο αορίστου χρόνου, είναι η ίδια. Ο εργαζόμενος 

θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψή του, ώστε η 

επιχείρηση να λάβει γνώση όλων των αναγκαίων στοιχείων του, για να προχωρήσει στην 

πρόσληψη. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία όπως: 

• ΑΦΜ 

• ΑΜ ΙΚΑ 

• ΑΜΚΑ 

• Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• Κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή του στη 

χώρα, εφόσον πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας 

• Πιστοποιητικά επιπέδου σπουδών, σχετικά ή μη με την εργασία που πρόκειται να 

αναλάβει, όπως για παράδειγμα πτυχίο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

• Πιστοποιητικό ή Βιβλιάριο Υγείας 

• Πιθανή κάρτα ανεργίας 

• Άδεια εργασίας, για ειδικότητες που το απαιτούν, όπως πχ ηλεκτρολόγοι 

• Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου για τις σχετικές περιπτώσεις 

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στο ΟΠΣ Εργάνη το 

έντυπο Ε3, ή κάποιο από τα έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 ή Ε3.5 αν η πρόσληψη αφορά 

σύμβαση μαθητείας, ή πρακτική άσκηση ή ωφελούμενο εργαζόμενο από κοινωφελές 

πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη υποβολή, όπως περιγράφεται και 

παραπάνω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη εργασίας του εργαζόμενου, κι αυτό 

γιατί διαφορετικά ενέχει ο κίνδυνος, σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, για 
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καταλογισμό προστίμων περί ανασφάλιστης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσληψη 

μπορεί να υποβληθεί και σε ημερομηνία νωρίτερα από αυτή της πρόσληψης. 

Η οριστική υποβολή του εντύπου στο ΟΠΣ Εργάνη ορίζει ηλεκτρονικά σε αυτό αριθμό 

πρωτοκόλλου και επί της ουσίας ενεργοποιεί την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με 

την επιχείρηση. Στο Ε3 αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς 

επίσης και 

• Τα στοιχεία του εργοδότη και του παραρτήματος απασχόλησης του εργαζόμενου 

(διεύθυνση, κωδικός αριθμός δραστηριότητας κ.α.) 

• Ο κωδικός ειδικότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ, που ορίζει το είδος της εργασίας που θα 

παρέχει ο εργαζόμενος 

• Ο αριθμός άδειας εργασίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο 

• Το συμβατικό ωράριο εργασίας και το διάλειμμα 

• Η ώρα έναρξης της εργασίας κατά την ημέρα της πρόσληψης 

• Η μορφή απασχόλησης, πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής 

• Οι μηνιαίες αποδοχές 

• Ο χαρακτηρισμός ως εργάτη ή υπαλλήλου 

• Η ημερομηνία πρόσληψης 

• Η διάρκεια της σύμβασης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου 

• Η συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης, εφόσον πρόκειται για σύμβαση 

ορισμένου χρόνου 

Στο τέλος του εντύπου απεικονίζονται τα ονόματα του νόμιμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης, καθώς και του βεβαιών αυτής, που συνήθως είναι ο προϊστάμενος του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ.  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσληψης είναι 

απαραίτητη πριν την οριστική υποβολή του Ε3, η επισύναψη συγκεκριμένων 

δικαιολογητικών. Έτσι στην περίπτωση ανήλικου εργαζόμενου απαιτείται από το ΟΠΣ 

Εργάνη η επισύναψη του βιβλιαρίου εργασίας. Όταν πρόκειται για εργαζόμενους που είναι 

υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επισυναφθούν τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα παραμονής στη χώρα, ενώ στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με την 

ειδικότητα του ηλεκτρολόγου πρέπει να επισυναφθεί η σχετική άδεια εργασίας. 
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Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.2 επισυνάπτεται η σαρωμένη σύμβαση μεταξύ του 

παρόχου κατάρτισης, του ωφελούμενου από το πρόγραμμα και του εργοδότη επιχείρησης 

πρακτικής άσκησης. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.4 επισυνάπτεται η σαρωμένη 

σύμβαση μαθητείας μεταξύ του μαθητευόμενου, της σχολής μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, 

Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, ΙΕΚ) και του νόμιμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η μαθητεία. Κατά την υποβολή 

του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής 

άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νόμιμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η 

εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης. 

Πέρα από το επίσημο έντυπο Ε3 του ΕΡΓΑΝΗ, κάθε επιχείρηση διαθέτει και το δικό της 

εσωτερικό έντυπο σύμβασης, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς όλοι οι όροι που 

διέπουν την εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Το έντυπο αυτό είναι επί 

της ουσίας το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψουν και τα δύο μέρη, αντίγραφο του 

οποίου χορηγείται στον εργαζόμενο. Το οριστικοποιημένο έντυπο Ε3, μαζί με το 

υπογεγραμμένο συμβόλαιο και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο 

εργαζόμενος, μπαίνουν στον προσωπικό του φάκελο και αποτελούν το φυσικό του αρχείο, 

στο οποίο έχει πρόσβαση όποτε θεωρήσει αναγκαίο. 

Πρόσφατα και ύστερα από την ψήφιση του Ν. 4624/2019, ο οποίος ενσωματώνει την 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/680 αναφορικά με το General Data Protection 

Regulation (GDPR), κρίνεται σωστό να υπάρχει και κάποιο νομικό έντυπο που να δηλώνει 

από μεριάς του εργαζόμενου, ότι συναινεί στην τήρηση των αρχείων της επιχείρησης, 

όλων των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων. 

Τέλος, αν η πρόσληψη αφορά εργαζόμενο μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, τότε είναι 

υποχρεωτική και η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου «Ε9 Σύμβαση Μερικής 

Απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας», προκειμένου να γνωστοποιηθούν προς τα 

ελεγκτικά όργανα ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ οι όροι της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης 

του εργαζόμενου. Είναι απαραίτητη κατά την υποβολή του Ε9 η επισύναψη της σχετικής 

σύμβασης που φέρει τις υπογραφές εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και τη σφραγίδα 

της επιχείρησης. Το χρονικό περιθώριο υποβολής του Ε9 είναι οχτώ (8) ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου. 
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Οικειοθελής αποχώρηση 

Η από μεριάς εργαζόμενου καταγγελία της με τον εργοδότη συναφθείσας σύμβασης 

εργασίας ονομάζεται οικειοθελής αποχώρηση. Αποτελεί παραίτηση από μεριάς μισθωτού 

κάθε δικαιώματός του όσον αφορά τη διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης απόλυσης, η οποία 

προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χορηγείται. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το έντυπο Ε5 του ΟΠΣ Εργάνη, στο οποίο αναγράφονται 

πολλά από τα στοιχεία του Ε3, όπως τα στοιχεία της επιχείρησης, του νόμιμου 

εκπροσώπου και του βεβαιών αυτής, καθώς και του εργαζόμενου, όπως το 

ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης, η 

τελευταία ημέρα εργασίας που είναι και η ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης κ.α. 

Το έντυπο, προκειμένου να υποβληθεί οριστικά, πρέπει αρχικά να εκτυπωθεί και να 

συνυπογραφεί και από τις δύο μεριές, και στη συνέχεια να επισυναφθεί στη σχετική φόρμα 

του Ε5 στο ΟΠΣ Εργάνη, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Χρονικό περιθώριο για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ορίζονται από το άρθ. 5 της Υ.Α. 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 οι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της 

αποχώρησης. Αντίγραφο της οριστικής υποβολής δίνεται στον εργαζόμενο για προσωπική 

του χρήση, εφόσον το ζητήσει. Εξυπακούεται ότι η οικειοθελής αποχώρηση του 

εργαζόμενου τον καθιστά μη δικαιούχο επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ακόμη και 

αν πληροί όλα τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος αυτού. 

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι για εργαζόμενους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρέπει κι εδώ να επισυναφθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα καθώς 

και η άδεια εργασίας. 

 

Καταγγελία σύμβασης εποχιακών 

Το παραπάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου μπορεί να καταλύσει ο 

εργοδότης καταγγέλλοντας τη σύμβαση, είτε κατά την περίοδο εργασίας, είτε κατά τη 

νεκρή περίοδο, με τις τυπικές διατυπώσεις που καθιερώνει ο Ν. 2112/20, δηλαδή εγγράφως 

και με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η καταγγελία αυτή έχει ως 

συνέπεια, αν γίνεται κατά την περίοδο εργασίας, τη λύση της εργασιακής σχέσης και αν 

γίνεται κατά τη νεκρά περίοδο, την κατάλυση του δικαιώματος επαναπρόσληψης. Είναι 
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πολύ σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι κατά τη νεκρά περίοδο, κατά το χρονικό διάστημα 

δηλαδή που δεν παρέχεται εργασία, δεν μπορεί να υπάρξει καταγγελία με προειδοποίηση. 

Η κρατούσα άποψη δέχεται ότι ο εργοδότης που αρνείται την επαναπρόσληψη του 

υπαλλήλου, υποχρεούται να τον αποζημιώσει, όχι όμως και να του καταβάλλει μισθούς 

υπερημερίας, διότι δεν υπάρχει ακόμη σε λειτουργία εργασιακή σχέση, προαπαιτούμενο 

της οποίας είναι η εκ νέου πρόσληψη του, ώστε μη αποδεχόμενος ο εργοδότης την 

προσφερόμενη εργασία του να καθίσταται υπερήμερος, πράγμα που σημαίνει ότι η 

αποζημίωση εδώ λειτουργεί ως αστική ποινή κατά του εργοδότη, ο οποίος με την 

καταγγελία της εργασιακής σύμβασης του υπαλλήλου, απέκλεισε το δικαίωμα 

επαναπρόσληψης (Βλαστός, 1999). 

Εάν λοιπόν κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα 

επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος έχει τηρήσει τις για την 

επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον 

τελευταίο η από το Ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη 

καταγγελία της σχέσης εργασίας. 

Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό 

διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση από τον – μετά την αρχική πρόσληψη – 

συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυόμενου, του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη 

διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο εργαζόμενος μπορούσε να 

απασχοληθεί  σε  άλλο εργοδότη (Α.Π.305/2011,1085/2006). Ο μισθός ή το ημερομίσθιο, 

βάσει του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης, προκύπτει 

από το μέσο όρο των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου. 

Το αν η αποζημίωση απόλυσης θα υπολογιστεί με δικαιούμενους μισθούς ή ημερομίσθια, 

αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με το αν ο απολυόμενος εργαζόμενος είναι υπάλληλος ή 

εργατοτεχνίτης. Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών όρων γενικά στην εργατική νομοθεσία, 

όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, έχει να κάνει με την παροχή πνευματικής ή 

χειρωνακτικής εργασίας, οπότε στην πρώτη περίπτωση ο εργαζόμενος νοείται ως 

υπάλληλος, ενώ στη δεύτερη ως εργατοτεχνίτης. Όσον αφορά όμως τα ξενοδοχεία, πέρα 

από αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο θέμα. 

Έτσι, οι εργαζόμενοι που εργάζονται για πρώτη φορά σε ξενοδοχείο, θεωρούνται 

υπάλληλοι ως προς τη σχέση εργασίας τους, μόνο εφόσον έχουν πτυχίο Τουριστικής ή 
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Ξενοδοχειακής Σχολής και έχουν διετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο (άρθ. 29 Ν.Δ. 

3430/1957). Παράλληλα, με το άρθ. 20 του Ν. 1077/1980, προβλέπεται ότι οι πτυχιούχοι 

της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) θεωρούνται υπάλληλοι, όπως και οι 

πτυχιούχοι τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Ν. 567/1937 της σχολής αυτής (Λαναράς, 

2011). 

Η υποβολή της καταγγελίας σύμβασης κατά τη νεκρή περίοδο στο ΟΠΣ Εργάνη 

πραγματοποιείται με το έντυπο «Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 

χωρίς προειδοποίηση – άτακτη καταγγελία (εργατοτεχνίτες – υπάλληλοι)» και με 

διαδικασία παρόμοια με αυτή του εντύπου Ε5. Το έντυπο δηλαδή πρέπει να συνυπογραφεί 

και από τα δύο μέρη και να επισυναφθεί πριν την οριστική του ηλεκτρονική υποβολή, 

όπως και τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου αυτά απαιτούνται και να υποβληθεί εντός 

τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα εργασίας. Πρέπει να δε να 

αναγράφει σε συγκεκριμένο σημείο το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο 

εργαζόμενος. 

Όσον αφορά εργαζόμενους αορίστου χρόνου η καταγγελία μπορεί να λάβει χώρα και με 

τη χρήση της διαδικασίας προειδοποίησης, είτε κατά τη διάρκεια της νεκρής περιόδου είτε 

κατά τους μήνες λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, τηρώντας τα απαραίτητα για 

αυτήν την περίπτωση χρονοδιαγράμματα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω στους σχετικούς 

πίνακες. 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα όσα προβλέπονται από 

την εργατική νομοθεσία. 

Έστω εργαζόμενη καμαριέρα χωρίς πτυχίο ΣΤΕ, η οποία δηλώνει γραπτώς στις 11/1/2020 

ότι επιθυμεί να επαναπροσληφθεί για τη σαιζόν του 2020 στο ξενοδοχείο Α, όπου λάμβανε 

μικτό μισθό 1200,00€ κατά το έτος 2019 και διαθέτει προϋπηρεσία κατά τις εξής χρονικές 

περιόδους: 

Από Έως Ημέρες Προϋπηρεσίας 

11/3/2012 22/10/2012 225 

2/4/2013 31/10/2013 212 

2/5/2014 2/11/2014 184 

10/4/2015 26/10/2015 199 

22/3/2016 1/11/2016 224 

4/4/2017 31/10/2017 210 

9/3/2018 29/10/2018 234 
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20/3/2019 3/11/2019 228 

 Συν. Ημέρες Προϋπηρεσίας 1.716 

 

Η άρνηση του εργοδότη να την επαναπροσλάβει κατά τη νεκρή περίοδο, οδηγεί αυτομάτως 

σε καταγγελία της σύμβασής της και γεννά την υποχρέωση για αυτόν καταβολής 

αποζημίωσης απόλυσης, βάσει της προϋπηρεσίας της εργαζόμενης στο ξενοδοχείο Α. 

Επειδή η εργαζόμενη δεν διαθέτει πτυχίο ΣΤΕ, νοείται ως εργατοτεχνίτης και άρα 

αποζημιώνεται με δικαιούμενα ημερομίσθια. Η συνολική της προϋπηρεσία στην 

επιχείρηση είναι 1716 ημέρες δηλαδή 1716/365 = 4,7 έτη και βάση του πίνακα 

αποζημίωσης εργατοτεχνιτών δικαιούται αποζημίωση 15 μικτών ημερομισθίων 

προσαυξημένη κατά 1/6. Το ημερομίσθιο της εργαζόμενης με βάση τις αποδοχές της από 

την τελευταία χρονιά εργασίας της το 2019 ισούται με 1200,00/25=48,00€ μικτά. Άρα, το 

ποσό της αποζημίωσής απόλυσης θα είναι ίσο με 48,00*15*14/12 = 840,00€. 

 

Έστω εργαζόμενος σερβιτόρος με πτυχίο ΣΤΕ, μισθό 1100,00€ μικτά κατά τη σαιζόν του 

2019 και προϋπηρεσία στο ξενοδοχείο Α κατά τα παρακάτω χρονικά διαστήματα, ο οποίος 

υποβάλλει γραπτώς αίτηση επαναπρόσληψης για το 2020 στην ίδια επιχείρηση στις 

15/1/2020. 

 

Από Έως Ημέρες Προϋπηρεσίας 

21/3/2012 23/10/2012 216 

12/4/2013 1/11/2013 203 

1/3/2014 3/11/2014 247 

3/3/2015 27/10/2015 238 

2/3/2016 2/11/2016 245 

8/3/2017 1/11/2017 238 

19/3/2018 30/10/2018 225 

7/3/2019 4/11/2019 242 

Συν. Ημέρες Προϋπηρεσίας 1854 

 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί να τον επαναπροσλάβει κατά τη νεκρή περίοδο, 

του οφείλει αποζημίωση απόλυσης. Επειδή ο εργαζόμενος έχει πτυχίο ΣΤΕ, θεωρείται 
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υπάλληλος και άρα θα αποζημιωθεί με δικαιούμενους μισθούς. Η προϋπηρεσία του στο 

ξενοδοχείο Α είναι 1854/365 = 5,08 έτη, γεγονός που τον καθιστά δικαιούχο αποζημίωσης 

απόλυσης τριών (3) μηνιαίων μισθών προσαυξημένων κατά 1/6. Άρα, το ύψος της 

αποζημίωσης που θα λάβει θα ισούται με 1100,00*3*14/12 = 3850,00€. 

 

Έστω εργαζόμενος μάγειρας με πτυχίο ΣΤΕ, μισθό κατά το 2019 ίσο με 1500,00€ μικτά, 

αιτείται γραπτώς την επαναπρόσληψή του για το 2020 στο ξενοδοχείο Α στις 20/1/2020. 

Τα χρονικά διαστήματα προϋπηρεσίας του φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, με τη 

σημείωση ότι για τη σαιζόν του 2015 δεν έκανε αίτηση επαναπρόσληψης γιατί αποφάσισε 

να εργαστεί σε άλλη ξενοδοχειακή μονάδα. 

Από Έως 
Ημέρες 

Προϋπηρεσίας 

24/3/2012 18/10/2012 208 

15/4/2013 27/10/2013 195 

4/3/2014 29/10/2014 239 

5/3/2016 28/10/2016 237 

11/3/2017 27/10/2017 230 

22/3/2018 25/10/2018 217 

10/3/2019 30/10/2019 234 

Συν. Ημέρες Προϋπηρεσίας 1560 

  

Ο εργαζόμενος, ως πτυχιούχος ΣΤΕ, θα αποζημιωθεί ως υπάλληλος με δικαιούμενους 

μισθούς. Ο μισθός που θα ληφθεί υπόψιν ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

απόλυσης είναι τα 1500,00€ μικτά που λαμβάνει στο τέλος του 2019. Επειδή το 2015 δεν 

αιτήθηκε την επαναπρόσληψή του στο ξενοδοχείο Α, η προϋπηρεσία του από το 2014 και 

πριν δεν προσμετράται και χάνει τα όποια δικαιώματά του. Άρα, η προϋπηρεσία που πρέπει 

να καταμετρηθεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης είναι 237 ημέρες (2016) 

+ 230 ημέρες (2017) + 217 ημέρες (2018) + 234 ημέρες (2019) = 918 ημέρες / 365 = 2,52 

έτη. Συνεπώς δικαιούται δύο (2) μηνιαίους μισθούς ως αποζημίωση. Τελικά, το ποσό που 

θα λάβει λόγω καταγγελίας της σύμβασής του είναι 1500,00*2*14/12 = 3500,00€. 
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Λήξη σύμβασης εποχιακών 

Η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι επί της ουσίας η καταγγελία σύμβασης των 

εποχιακών εργαζόμενων κατά την περίοδο λειτουργίας της εποχιακής επιχείρησης και 

γίνεται μέσω της χρήσης του εντύπου «Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση Εργοδότη Για Συμβάσεις 

Ορισμένου Χρόνου Ή Έργου». Το χρονικό όριο υποβολής του εντύπου είναι και σε αυτήν 

την περίπτωση τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημέρα εργασίας, χωρίς 

να απαιτούνται οι υπογραφές των δύο μερών. 

Η συγκεκριμένη μορφή καταγγελίας της σύμβασης είναι ιδιαίτερη, καθώς απαιτεί την 

ύπαρξη σπουδαίου λόγου, εξαιτίας του οποίου δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εργασιακής 

σχέσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Εάν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο εργαζόμενος 

από την πλευρά του μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά όλους τους μισθούς, καθώς και τα 

δώρα και επιδόματα που θα λάμβανε μέχρι τη λήξη της σύμβασής του. 

 

4.5. Υπολογισμός μισθοδοσίας 

Ο υπολογισμός μισθοδοσίας πλέον σε κάθε λογιστήριο ή τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

γίνεται με σύγχρονες εφαρμογές, οι οποίες διευκολύνουν πάρα πολύ τους εκκαθαριστές 

μισθοδοσίας. Σε όλες απαιτείται μια αρχική παραμετροποίηση, σε κάποιες περιπτώσεις 

μεγάλη και σε άλλες μικρότερη, έως ελάχιστη, προκειμένου να παραχθεί το τελικό 

αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές έχουν ενσωματωμένες λειτουργίες, ώστε να καλύπτουν 

κάθε ανάγκη για την διεκπεραίωση της μισθοδοσίας, είτε αυτή έχει να κάνει με τη 

διαχείριση των πληρωμών των εργαζομένων, που γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού, είτε των ασφαλιστικών εισφορών, είτε των πάσης φύσεως φορολογικών 

κρατήσεων που προβλέπονται βάσει νομοθεσίας. 

Παρόλα αυτά βέβαια και την σχεδόν απόλυτη αυτοματοποίηση των παραπάνω 

διαδικασιών, ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας οφείλει να γνωρίζει την εργατική και 

ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και να παρακολουθεί στις σχετικές αλλαγές. Μόνο με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να ερμηνεύει και να αναλύει το παραγόμενο μισθοδοτικό 

αποτέλεσμα από τη μία, αλλά και από την άλλη να λειτουργεί προστατευτικά για την 

επιχείρηση απέναντι στους δημόσιους φορείς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
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Το βασικότερο στοιχείο για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου είναι το 

ωρομίσθιο, καθότι σε κάθε περίπτωση είναι το μόνο δεδομένο. Η γνώση του ωρομισθίου 

μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση σε ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα όσον 

αφορά τη συνολική μισθοδοσία του μήνα για κάθε τύπο εργαζόμενου, είτε έμμισθο, είτε 

ημερομίσθιο είτε ωρομίσθιο.  

Η παραπάνω διάκριση, έμμισθου – ημερομίσθιου – ωρομίσθιου, έχει να κάνει με το τι 

προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψαν εργαζόμενος και εργοδότης, όσον αφορά τον τρόπο 

αμοιβής του πρώτου. Αν προβλέπει αμοιβή με μισθό, τότε ο εργαζόμενος χαρακτηρίζεται 

έμμισθος, αν προβλέπει αμοιβή με ημερομίσθιο χαρακτηρίζεται ημερομίσθιος και αν 

προβλέπει αμοιβή με ωρομίσθιο, ο εργαζόμενος χαρακτηρίζεται ως ωρομίσθιος. 

 

Έμμισθοι εργαζόμενοι 

Ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό και με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, 

πραγματοποιεί 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα, προφανώς σε μήνα που ασχολήθηκε 

συνεχώς και αδιαλείπτως, με βάση τα όσα προβλέπουν τα χρονικά όρια εργασίας της 

εργατικής νομοθεσίας. 

Με δεδομένο ότι ο εργαζόμενος απασχολείται για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, αλλά 

αμείβεται και ασφαλίζεται για έξι (6), οι συνολικές ώρες εργασίας του μήνα, 

υπολογίζονται από τον τύπο: 

Ώρες εργασίας μήνα = (25 ημέρες ασφάλισης) * (40/6) = 166,667 

όπου, 

• 40 → οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης  

• 6   → οι ημέρες ασφάλισης της εβδομάδας 

• 25 → οι ασφαλιστικές ημέρες (ένσημα) σε ένα πλήρη μήνα απασχόλησης, άσχετα 

με το αν οι εργάσιμες ημέρες του μήνα είναι 20, 21,22 ή 23. 

Οι διαφορετικές ημέρες εργασίας ενός μήνα, οδηγούν στην ανάγκη, προκειμένου οι 

μηνιαίες αποδοχές ενός εμμίσθου εργαζόμενου να μην διαφοροποιούνται από μήνα σε 

μήνα, στη χρήση του παρακάτω τύπου μετατροπής, που μετατρέπει τις πραγματικές ώρες 

εργασίας σε συμβατικές. 

166,667 / (σύνολο πραγματικών ωρών μήνα) * (πραγματοποιθείσες ώρες εργασίας 

μήνα) 
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Στα παραδείγματα που ακολουθούν γίνονται κατανοητά όλα τα παραπάνω. 

 

Έστω έμμισθος εργαζόμενος με μισθό 1.000,00€ μικτά και ωράριο Δευτέρα – Παρασκευή 

08:00-16:00, ο οποίος κατά το μήνα Μάιο 2020 απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) 

ώρες από την εργασία του στις 18/5/2020. Ο εργαζόμενος κατά την αργία της 1ης Μαΐου 

δεν εργάστηκε. Ποιες είναι οι μικτές αποδοχές του εργαζόμενου για το μήνα Μάιο 2020; 

 

Αρχικά το ωρομίσθιο του εργαζόμενο είναι: 

Μισθός / 25 * 6 / 40 = 1000 / 25 * 6 / 40 = 6,00€ 

Ο Μάιος 2020 έχει 21 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της αργίας της 1ης 

Μαΐου, την οποία ο εργαζόμενος την πληρώνεται κανονικά, ασχέτως αν δεν εργάστηκε. 

Άρα: 

Σύνολο πραγματικών ωρών μήνα = 21 * 8 = 168 

Η απουσία 3 ωρών εργασίας διαμορφώνει 165 πραγματοποιθείσες ώρες εργασίας από τις 

168 συνολικές, επομένως: 

166,667 / 168 * 165 = 163,691 οι συμβατικές ώρες εργασίας του Μαΐου 

Άρα, οι συνολικές αποδοχές του μήνα είναι  

Σύνολο αποδοχών μήνα = (Ωρομίσθιο) * (Συμβατικές ώρες) = 6,00 * 163,691 = 982,15€ 

μικτά 

 

Στους μήνες πρόσληψης ή αποχώρησης ενός εργαζόμενου, ή στους μήνες που υπάρχει 

απουσία ημερών, συναντάται μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τον υπολογισμό των 

ασφαλιστικών ημερών του εργαζόμενου. Ο κανόνας αναφέρει ότι εφόσον το διάστημα 

παρουσίας είναι μεγαλύτερο από το διάστημα απουσίας, τότε από το σύνολο των 25 

ημερών ασφάλισης θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές ημέρες της περιόδου 

απουσίας. Ενώ, όταν το διάστημα παρουσίας είναι μικρότερο από το διάστημα απουσίας, 

τότε ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ασφαλιστικές ημέρες παρουσίας. 

 

Έστω υπάλληλος υποδοχής με 1000,00€ μικτά μηνιαίο μισθό ο οποίος προσλαμβάνεται 

στις 18/5/2020 σε ξενοδοχειακή μονάδα εποχιακής λειτουργίας με ωράριο Δευτέρα – 
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Παρασκευή 09:00-17:00. Ποιο είναι το ύψος των μικτών αποδοχών του και ποιες οι ημέρες 

ασφάλισης για το μήνα πρόσληψης; 

 

Οι ασφαλιστικές ημέρες του εργαζόμενου, από τη στιγμή που το διάστημα παρουσίας του, 

18-31/5, είναι μικρότερο από το διάστημα απουσίας του, 1-17/5, θα προκύψουν 

προσμετρώντας μόνο τα ασφαλιστικά του διαστήματος 18-31/5. Άρα, οι ασφαλιστικές 

ημέρες του εργαζόμενου για το μήνα Μάιο είναι 12. Για τον υπολογισμό των αποδοχών 

του Μαΐου ισχύουν 

• Σύνολο ωρών εργασίας Μαΐου = (εργάσιμες ημέρες μήνα) * 8 = 21*8 = 168 

• Πραγματικές ώρες εργασίας = (ημέρες εργασίας) * 8 = 10 * 8 = 80 

• Ωρομίσθιο = Μισθός / 25 * 6 / 40 = 6,00€ μικτά 

Συνεπώς, το σύνολο αποδοχών είναι 

166,667 / 168 * 80 * 6,00 = 476,19€ μικτά με 12 ημέρες ασφάλισης 

 

Έστω βοηθός σερβιτόρου με 950,00€ μικτά σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας με 

ωράριο εργασίας Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00, ο οποίος προσλαμβάνεται το Μάιο 

και αποχωρεί οικειοθελώς στις 27/7/2020. Ποιο το ύψος των αποδοχών του Ιουλίου 2020 

και ποιες οι ημέρες ασφάλισης; 

 

Για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα πρέπει να αφαιρεθούν από το σύνολο των 

25 ασφαλιστικών του μήνα, οι ασφαλιστικές ημέρες της περιόδου απουσίας, δηλαδή της 

περιόδου 28-31/7/2020, καθώς το χρονικό αυτό διάστημα είναι μικρότερο από το 

αντίστοιχο παρουσίας.  

Συνεπώς, οι ημέρες ασφάλισης για τον Ιούλιο θα είναι 25 – 4 = 21  

Όσον αφορά τις μηνιαίες αποδοχές, ισχύουν 

• Σύνολο ωρών εργασίας Ιουλίου = (εργάσιμες ημέρες μήνα) * 8 = 23*8 = 184 

• Πραγματικές ώρες εργασίας = (ημέρες εργασίας) * 8 = 19 * 8 = 152 

• Ωρομίσθιο = Μισθός / 25 * 6 / 40 = 950,00 / 25 * 6 / 40 = 5,70€ μικτά 

Συνεπώς, το σύνολο αποδοχών είναι 

166,667 / 184 * 152 * 5,70 = 784,78€ μικτά 
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Ημερομίσθιοι και ωρομίσθιοι εργαζόμενοι 

Στην περίπτωση των ημερομίσθιων και ωρομίσθιων εργαζόμενων, όσον αφορά τον 

υπολογισμό μισθοδοσίας, δεν γίνεται υπολογισμός επί των συμβατικών ωρών εργασίας, 

αλλά επί των πραγματικών. Αξίζει να σημειωθεί πώς ο εργαζόμενος πλήρους 

απασχόλησης που αμείβεται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δεν λαμβάνει 25 ημέρες 

ασφάλισης σε ένα πλήρη μήνα απασχόλησης, αλλά αυτές οι ημέρες κυμαίνονται από 24 

έως 27 αναλόγως το μήνα, που προκύπτουν αν αφαιρεθούν από τις ημερολογιακές ημέρες 

του εκάστοτε μήνα οι Κυριακές αυτού. Έτσι το Φεβρουάριο, για παράδειγμα, ένας 

ημερομίσθιος ή ωρομίσθιος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης θα λάβει 24 ημέρες 

ασφάλισης. 

Ακολουθούν παραδείγματα προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα όσα αναφέρονται 

παραπάνω. 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του κηπουρού σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας 

και με μικτό ημερομίσθιο 35,00€ μικτά, ωράριο εργασίας Δευτέρα – Παρασκευή 07:00-

15:00 και ημερομηνία πρόσληψης 18/5/2020, απουσιάζει στις 5/6/2020 για 4 ώρες από την 

εργασία του. Ποιες θα είναι οι μηνιαίες αποδοχές του και ποιες οι ημέρες ασφάλισης για 

το μήνα Ιούνιο 2020; 

 

Ο Ιούνιος 2020 διαμορφώνει 22 ημέρες εργασίας για έναν ημερομίσθιο εργαζόμενο 

πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πώς ο εργαζόμενος αν θα εργαζόταν κανονικά όλο 

το μήνα θα εργαζόταν  

22 * 8 = 176 ώρες 

Συνυπολογιζόμενης της 4ωρης απουσίας του εργάστηκε τελικά 

176 – 4 = 172 ώρες 

Το ωρομίσθιό του είναι 

(Ημερομίσθιο) * 6 / 40 = 35,00 * 6 / 40 = 5,25€ μικτά 

Άρα, οι συνολικές αποδοχές του για το μήνα Ιούνιο θα είναι 

Σύνολο αποδοχών μήνα = (Ωρομίσθιο) * (Ώρες εργασίας) = 5,25 * 172 = 903,00€ μικτά 
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Έστω ημερομίσθιος εργαζόμενος με την ειδικότητα του ανειδίκευτου εργάτη σε 

ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας, με ημερομίσθιο 29,04€ μικτά και ωράριο εργασίας 

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00. Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται στις 8/6/2020. Ποιες 

είναι οι αποδοχές του και ποιες οι ημέρες ασφάλισης για το μήνα Ιούνιο 2020; 

 

Οι ημέρες ασφάλισης ενός ημερομίσθιου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης για το μήνα 

Ιούνιο είναι 26, γιατί από τις 30 ημερολογιακές ημέρες πρέπει να αφαιρέσουμε τις 4 

Κυριακές του μήνα. Το χρονικό διάστημα απουσίας του εργαζόμενου, 1-7/6, είναι 

μικρότερο από το χρονικό διάστημα παρουσίας 8-30/6. Άρα οι ημέρες ασφάλισης του 

εργαζόμενου για το μήνα Ιούνιο θα είναι 20, γιατί από το σύνολο των 26 ημερών 

ασφάλισης θα πρέπει να αφαιρεθούν οι 6 ασφαλιστικές ημέρες του διαστήματος 1-7/6. 

Όσον αφορά τις αποδοχές του μήνα, ισχύουν: 

• Ωρομίσθιο = (Ημερομίσθιο) * 6 / 70 = 29,04 * 6 / 40 = 4,36€ 

• Ημέρες εργασίας = 17 

• Ώρες εργασίας = (ημέρες εργασίας) * 8 = 17 * 8 = 136 

Άρα οι συνολικές αποδοχές για το μήνα Ιούνιο θα ισούνται με 

Σύνολο αποδοχών μήνα = (ώρες εργασίας) * (ωρομίσθιο) = 136 * 4,36 = 592,96€ μικτά 

 

4.6. Ασθένεια, Κυοφορία – Λοχεία, Αποδοχές Αδείας 

Ασθένεια, Κυοφορία - Λοχεία 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο εργαζόμενος διαμορφώνει δικαίωμα για αποδοχές 

σε περίπτωση ανυπαίτιου κωλύματος, εφόσον συμπληρώσει 10 πραγματικές ημέρες 

εργασίας στον εργοδότη του (άρθ. 657 ΑΚ). Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται στα 13 

ημερομίσθια, όταν δεν έχει συμπληρωθεί ένας (1) χρόνος υπηρεσίας, ή στα 25 

ημερομίσθια για τον έμμισθο και στα 26 για τον ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο, όταν έχει 

συμπληρωθεί ένας (1) χρόνος υπηρεσίας στον εργοδότη. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για 

τους εποχιακούς εργαζόμενους ξενοδοχείων, όπου ο χρόνος έναρξης της υπηρεσίας τους 

λαμβάνεται υπόψιν από την πρώτη πρόσληψη που πραγματοποίησαν στο ξενοδοχείο που 

εργάζονται. Αντίστοιχα, αντιμετωπίζεται και η περίπτωση εργαζόμενης που μένει έγκυος 

σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας. 
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Από τις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος για την περίοδο της ασθένειάς του, ο 

εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το ποσό που λαμβάνει ο πρώτος υπό τη μορφή 

επιδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα, ο οποίος επιδοτεί από την 4η ημέρα ασθένειας 

και μετά. Η χρονική περίοδος μέχρι τις τρεις (3) πρώτες ημέρες ασθένειας ονομάζονται 

«χρόνος αναμονής», για τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει το μισό ημερομίσθιο για κάθε 

ημέρα του διαστήματος αυτού από τον εργοδότη. 

Μάλιστα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια ασθενείας είναι μέχρι τρεις (3) ημέρες 

και για οσεσδήποτε φορές μέσα στο ίδιο εργασιακό έτος, ο εργοδότης υποχρεούται στην 

καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του 1/25 του μισθού μέχρι της συμπλήρωσης του 

δικαιώματος του εργαζόμενου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Όταν η άδεια 

ασθενείας υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, εφόσον πρόκειται για πρώτη φορά μέσα στο 

αυτό εργασιακό έτος, τότε καταβάλλεται το ½ του ημερομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου 

μισθού και για τις υπόλοιπες ημέρες η διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του 

επιδόματος ασθενείας από τον ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις που η άδεια ασθενείας υπερβαίνει 

τις τρεις (3) ημέρες και εφόσον αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά μέσα στο αυτό 

εργασιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει επίδομα από τον ασφαλιστικό του 

φορέα από την πρώτη ημέρα της άδειας ασθενείας και ο εργοδότης υποχρεούται στην 

καταβολή της διαφοράς μεταξύ ημερομισθίου και επιδόματος ασθενείας (Πρασσάς, 2015). 

Η επιδότηση που δίνεται από τον ΕΦΚΑ αφορά όλες τις ημέρες ασθενείας και 

συνυπολογίζει τις Κυριακές, για τις οποίες ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

μισθού ή ημερομισθίου. Ωστόσο, η αφαίρεση που θα πραγματοποιηθεί, ώστε να 

υπολογιστεί το ποσό που οφείλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, θα πρέπει να 

συμπεριλάβει και το επίδομα ασθένειας που λαμβάνει ο εργαζόμενος για όσες Κυριακές 

περιλαμβάνει η αναρρωτική του άδεια. Προφανώς για όσο χρονικό διάστημα το δικαίωμα 

άδειας ασθενείας του εργαζόμενου παραμένει ενεργό, οι ημέρες ασθενείας είναι ημέρες 

ασφαλίσιμες για τον εργαζόμενο και διαμορφώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ο 

υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται πάνω στο σύνολο των αποδοχών που 

λαμβάνει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη και της επιδότησής του από τον ασφαλιστικό 

του φορέα. 
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Έστω εργαζόμενος με ημερομηνία πρόσληψης για 1η φορά στο ξενοδοχείο Α στις 

1/4/2020, με μισθό 1000,00€ μικτά. Ο εργαζόμενος λαμβάνει αναρρωτική άδεια στις 

4/5/2020 έως τις 21/5/2020 και ημερήσιο επίδομα επιδότησης λόγω ασθενείας 10,00€ μετά 

τις 3 πρώτες ημέρες από τον ασφαλιστικό του φορέα. Ποιες είναι οι αποδοχές ασθενείας 

για τον εργαζόμενο, οι δεδουλευμένες αποδοχές και οι ημέρες ασφάλισης του μήνα Μαΐου 

2020; 

 

Ο εργαζόμενος δεν έχει κλείσει ένα (1) έτος υπηρεσίας στο ξενοδοχείο Α, άρα δικαιούται 

13 ημέρες αποδοχές ασθενείας από τον εργοδότη του. Η ασθένειά του διαρκεί 18 ημέρες 

(4-21/5), επομένως δεν θα πληρωθεί από την εταιρία για όλο το χρονικό διάστημα της 

αναρρωτικής άδειας, αλλά από τις 4/5 έως και τις 18/5, όταν και μηδενίζει αυτό το 

δικαίωμα. Για το χρονικό διάστημα από 19/5 έως και 21/5 πληρώνεται μόνο από τον 

ασφαλιστικό του φορέα. 

Για τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος ασθενείας ισχύουν 

• Αποδοχές ασθενείας περιόδου αναμονής (4-6/5) → (ασφ. ημέρες) * (ημερομίσθιο) 

* ½ = 3* 1000,00/25 * ½ = 60,00€ 

• Ποσό επιδότησης ΕΦΚΑ 7-18/5 → (ημερολογιακές ημέρες)*(ημερήσιο ποσό 

επιδότησης) = 12*10 = 120,00€ 

• Αποδοχές ασθενείας περιόδου 7-18/5 → (ασφ. ημέρες) * (ημερομίσθιο) – (ποσό 

επιδότησης) = 10 * 1000,00/25 – 120,00 = 280,00€ 

Τελικά, το σύνολο των αποδοχών της περιόδου ασθενείας 4-18/5 είναι 60,00 + 280,00 = 

340,00€. 

Για το χρονικό διάστημα 19-21/5 ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποδοχές από τον 

εργοδότη του, γιατί έχει λάβει όλο το δικαίωμα του εργασιακού έτους, όσον αφορά την 

ασθένεια. Οι ασφαλιστικές ημέρες της εργασίας προκύπτουν αν από το σύνολο των 

ασφαλιστικών ημερών του μήνα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές ημέρες ασθένειας, για τις 

οποίες ο εργαζόμενος διατηρεί δικαίωμα αποδοχών, αλλά και αυτές για τις οποίες δεν 

διατηρεί.  

• Ασφαλιστικές ημέρες εργασίας = 25 – 13 – 3 = 9 

Και τελικά 

• Αποδοχές εργασίας Μαΐου = (Μισθός) /25 * 9 = 1000,00 / 25 * 9 = 360,00€ 
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• Σύνολο ημερών ασφάλισης μήνα = 22 

 

Έστω εργαζόμενος με ημερομηνία πρόσληψης για 1η φορά στο ξενοδοχείο Α στις 1/4/2017 

με συνεχόμενη εργασία για τις σαιζόν 2017, 2018 και 2019 από 7 μήνες εκάστη. Για το 

2020 ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται στις 16/3/2020 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 

μισθό 1200,00€ μικτά. Λαμβάνει αναρρωτική άδεια 8 ασφαλιστικές ημέρες για τον 4/2020 

και 12 για τον 5/2020. Ασθενεί εκ νέου στις 15/6/2020 και ο θεράπων ιατρός του δίνει 10 

ημερολογιακές ημέρες αναρρωτική άδεια έως και τις 24/6/2020, με το ημερήσιο επίδομα 

επιδότησης από τον ασφαλιστικό φορέα να είναι 15,00€. Ποιες είναι οι αποδοχές 

ασθενείας για τον εργαζόμενο, οι δεδουλευμένες αποδοχές και οι ημέρες ασφάλισης του 

6/2020; 

 

Ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας στο ξενοδοχείο Α, άρα 

δικαιούται 25 ασφαλιστικές ημέρες αποδοχών ασθενείας. Με δεδομένο ότι έχει λάβει ήδη 

8 ασφαλιστικές ημέρες τον 4/2020 και 12 τον 5/2020, έχει ένα υπόλοιπο 5 ασφαλιστικών 

ημερών ασθενείας μέχρι τη λήξη της σύμβασής του. Συνεπώς, για το χρονικό διάστημα 

15-24/6/2020 έχει δικαίωμα αποδοχών από τον εργοδότη για τις πέντε (5) πρώτες 

ασφαλιστικές ημέρες, ήτοι 15-19/6/2020. Για τις ημέρες από 20-24/6/2020 δεν λαμβάνει 

τίποτα από την εταιρία του και πληρώνεται μόνο με το ημερήσιο επίδομα των 15,00€ του 

ΕΦΚΑ. 

 

• Αποδοχές ασθενείας (15-19/6/2020) = (Ημερομίσθιο) * (Ασφ. ημέρες) – 

(Επιδότηση ΕΦΚΑ) = 1200,00 / 25 * 5 – 15,00*5 = 165,00€ 

Να σημειωθεί εδώ ότι επειδή ο εργαζόμενος δεν ασθενεί για πρώτη φορά στο τρέχων 

εργασιακό έτος για περίοδο άνω των 3 ημερών, δεν υφίσταται περίοδος αναμονής για την 

ασθένεια και επομένως το ημερήσιο επίδομα ασθενείας αφαιρείται από την πρώτη ημέρα. 

• Ασφαλιστικές ημέρες ασθένειας άνευ αποδοχών (20-24/6) = 4 

• Ασφαλιστικές ημέρες εργασίας = (σύνολο ασφαλιστικών ημερών μήνα) – 

(ασφαλιστικές ημέρες ασθένειας) – (ασφαλιστικές ημέρες ασθένειας άνευ 

αποδοχών) = 25-5-4=16 

Οι αποδοχές εργασίας είναι  
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• Μισθός /25 * 16 = 1200,00/25*16 = 768,00€ 

Τελικά, ο εργαζόμενος θα λάβει για το μήνα 06/2020: 

• Σύνολο Αποδοχών = Αποδοχές εργασίας + αποδοχές ασθενείας = 768,00+165,00 

= 933,00€ 

• Ημέρες ασφάλισης = ασφαλιστικά εργασίας + ασφαλιστικά ασθενείας = 16+5=21 

 

Έστω εργαζόμενος με ημερομηνία πρόσληψης για 1η φορά στο ξενοδοχείο Α στις 1/4/2020 

και μισθό 1000,00€. Λαμβάνει αναρρωτική άδεια από το θεράπων ιατρό στις 6/4/2020 για 

10 ημερολογιακές ημέρες έως και τις 15/4/2020, με ημερήσιο επίδομα ασθενείας 10,00€ 

από τον ΕΦΚΑ. Ποιες είναι οι αποδοχές ασθενείας, εργασίας και οι ημέρες ασφάλισης για 

τον 4/2020; 

 

Ο εργαζόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει 10 ημέρες εργασίας από την έναρξη της 

σύμβασής του έως τις 6/4 που ξεκινάει η αναρρωτική του άδεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

δικαιούται αποδοχές ασθενείας από τον εργοδότη. Οι ασφαλιστικές ημέρες του 

διαστήματος 6-15/4/2020 είναι 9. Συνεπώς, ισχύουν: 

• Αποδοχές ασθενείας = 0,00 

• Ημέρες ασφάλισης μήνα = 25-9=16 

• Αποδοχές μήνα = Μισθός / 25 * (ημέρες ασφάλισης μήνα) = 1000,00/25*16= 

640,00€ 

 

Αποδοχές αδείας 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 59372/962/18-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα «Παροχή πληροφοριών για την 

χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε εποχιακά απασχολούμενους», η παρ. 3 του 

άρθ. 1 του Ν.1346/1983 ήρθε να τροποποιήσει τις παραγράφους 4 και 5 του Α.Ν.539/45 

παρέχοντας, μεταξύ άλλων διευκρινίσεις σχετικά με τους απασχολουμένους εποχιακά. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη όριζε μεταξύ άλλων ότι αν λήξει η εποχιακή 

απασχόληση προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας, οι εποχιακοί 

εργαζόμενοι δικαιούνταν από τον εργοδότη τους, κατά τη λήξη της εποχιακής τους 
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απασχόλησης, αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από 

τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. 

Με τη διάταξη του άρθ. 6 του Ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. Α ́111), καθώς και αυτή του  άρθ. 1 

του Ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ. ‘Α 267) εισήχθη μια σημαντική αναδιάρθρωση του δικαίου της 

ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε ο βασικός 

χρόνος αναμονής για τη  θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας με αποδοχές. 

Έτσι,  κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας 

ορισμένου ή  αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την 

έναρξη της απασχόλησης του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. 

Επισημαίνεται δε, ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957, με 

το οποίο προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 1 του άρθ. 5 του Α.Ν. 539/45, σε περίπτωση μη 

χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), 

της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 

100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99,Α.Π. 331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). 

Οι ως άνω διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απασχολούνται σε εποχικά λειτουργούσες 

επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς δεν υφίσταται πλέον βασικός χρόνος 

αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος ετήσιας άδειας με  αποδοχές. 

Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι νομικό έρεισμα για την έκδοση των 

ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 απετέλεσε η απόφαση του ΔΕΚ C-173/99, 

BECTU, η οποία ερμήνευσε το άρθ. 7 της οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με τα χορήγηση 

ετήσιας άδειας με αποδοχές), και αφορούσε το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας με 

αποδοχές εργαζομένων που απασχολούνταν βάσει συμβάσεων μικρής διάρκειας (συχνά 

μικρότερης από δεκατρείς εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη). 

Όπως όλοι έτσι και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου σε ξενοδοχεία εποχιακής 

λειτουργίας, έχουν το δικαίωμα να κάνουν λήψη της κανονικής τους άδειας για όσο χρόνο 

διαρκεί η σύμβασή τους και να λάβουν τις ανάλογες αποδοχές αδείας. Στη συνήθη 

περίπτωση που κάποιος εποχιακός εργαζόμενος δεν κάνει χρήση της κανονικής του άδειας, 

τότε την αποζημιώνεται με τη λήξη της σύμβασής του ως αποζημίωση μη ληφθείσας 

αδείας. 
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Όσοι εποχιακοί εργαζόμενοι δεν έχουν κλείσει 10 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, 

ή 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας, δικαιούνται αναλογία 2 ημερών αδείας για κάθε πλήρη 

μήνα απασχόλησης (1 πλήρης μήνας = 25 ημέρες ασφάλισης). Αντίθετα, όσοι έχουν 

κλείσει ένα εξ των προαναφερόμενων χρονικών όριων προϋπηρεσίας, δικαιούνται 2,5 

ημέρες κανονική άδεια για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης. 

Οι αποδοχές της κανονικής άδειας που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ισούνται με τις ημέρες 

αδείας του πολλαπλασιαζόμενες με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και το συντελεστή 1,2 

της αναλογίας Σαββάτου. Δηλαδή: 

 

Αποδοχές Αδείας = Ημέρες Αδείας * Ημερομίσθιο * 1,2 

 

Έστω εργαζόμενος για πρώτη φορά στο ξενοδοχείο Α εποχιακής λειτουργίας με μισθό 

1000,00€ μικτά, ο οποίος προσλαμβάνεται στις 1/6/2020 με τα συνολικά ένσημα 

προϋπηρεσίας του εργαζόμενου εκείνη τη στιγμή να είναι 2000. α) Πόσες ημέρες 

κανονικής άδειας δικαιούται στις 31/8/2020 αν μέχρι τότε εργαστεί κανονικά; β) Ποιες 

είναι οι αποδοχές αδείας του για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, αν λάβει εντός του αυτού μηνός 

4 ημέρες κανονική άδεια από 14 έως 17/9; 

 

α) Ο εργαζόμενος από τις 1/6 που προσλαμβάνεται έως τις 31/8 θα έχει πραγματοποιήσει 

75 ημέρες ασφάλισης, εφόσον εργαστεί κανονικά. Επίσης για κάθε πλήρη μήνα εργασίας 

του θα δικαιούται 2 ημέρες αδείας, επειδή με τα 2000 ένσημα δεν έχει κλείσει 12 έτη 

συνολικής προϋπηρεσίας. Άρα θα δικαιούται: 

Δικαιούμενες ημέρες άδειας = (Σύνολο ασφαλιστικών ημερών) /25 * 2 = 75/25*2 = 6 

β) Οι αποδοχές αδείας Σεπτεμβρίου για την περίοδο των 4 ημερών 14-17/9 είναι: 

Αποδοχές αδείας = Ημερομίσθιο * Ημέρες Αδείας *1,2 = 1000/25*4*1,2 = 192,00€ 

 

Αν ο εργαζόμενος είχε κλείσει 10 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικής 

ποιες θα ήταν οι απαντήσεις για τα ερωτήματα (α) και (β); 

 

α) Δικαιούμενες ημέρες άδειας = (Σύνολο ασφαλιστικών ημερών) /25 * 2,5 = 75/25*2 = 

7,5 ≈ 8 
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β) Αποδοχές αδείας = Ημερομίσθιο * Ημέρες Αδείας *1,2 = 1000/25*4*1,2 = 192,00€ 

 

4.7. Προσαυξήσεις & Υπερωρίες 

Η διαφορά μεταξύ των προσαυξήσεων και των υπερωριών είναι πολύ σημαντική και 

σίγουρα κάτι που δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά την αντιμετώπισή του από λογιστές και 

υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας. Πριν την ανάπτυξη παραδειγμάτων καλό είναι να 

αποσαφηνιστεί η συγκεκριμένη διαφοροποίηση, ώστε να γίνουν κατανοητά τα όσα θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

Προσαύξηση θεωρείται η παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο είτε κατά τις νυχτερινές 

ώρες, δηλαδή 22:00 με 06:00, είτε κατά τις Κυριακές ή αργίες του έτους, εντός του 

συμβατικού ωραρίου. Η προσαύξηση επομένως για να υπολογιστεί δεν χρειάζεται ο 

εργαζόμενος να εργαστεί πέραν των οχτώ (8) ωρών σε πενθήμερο σύστημα εργασίας ή 

των 6 ωρών και 40 λεπτών σε εξαήμερο, αλλά αρκεί το συμβατικό ωράριο ή μέρος αυτού 

να εκτελείται κατά τις ώρες από 22:00 έως 06:00 ή σε ημέρα Κυριακή ή αργία. Από τα 

παραπάνω, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η εργατική νομοθεσία προβλέπει δύο είδη 

προσαυξήσεων, την προσαύξηση νυχτερινής απασχόλησης, το ποσοστό της οποίας είναι 

25% και αυτήν της Κυριακής/Αργίας με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 75%. 

Κάθε εργοδότης έχει το δικαίωμα να υπολογίσει τόσο την προσαύξηση νυχτερινής 

απασχόλησης, όσο και την προσαύξηση Κυριακής/αργίας πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο 

ή ωρομίσθιο και όχι πάνω στο καταβαλλόμενο. Ως νόμιμο ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο 

θεωρείται αυτό που προβλέπεται από την οικεία ΣΣΕ και σε κάθε περίπτωση είναι 

μικρότερο ή ίσο του αντίστοιχου καταβαλλόμενου από τον εργοδότη. 

Αντίθετα, τόσο η υπερεργασία, όσο και η υπερωρία, θεωρούνται ως παροχή εργασίας 

πέραν του συμβατικού ωραρίου του εργαζόμενου και υπολογίζονται πάνω στο 

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και μόνο. Όπως αναφέρθηκε, στο πενθήμερο σύστημα 

εργασίας, ως υπερεργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται κατά την 9η ώρα, πέραν του 

συμβατικού 8ωρου, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 40ωρο εργασίας της εβδομάδας και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες εβδομαδιαίως. Στο εξαήμερο σύστημα εργασίας η 

υπερεργασία φτάνει το πολύ τις 8 ώρες την εβδομάδα και θεωρείται η εργασία που 

παρέχεται έως 1 ώρα και 20 λεπτά επιπλέον του συμβατικού ωραρίου, εφόσον έχει 
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συμπληρωθεί το 40ωρο κανονικής εργασίας της εβδομάδας. Το ποσοστό με το οποίο 

προσαυξάνεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο λόγω υπερεργασίας είναι 20%. 

Η υπερωρία θεωρείται και αυτή εργασία πλέον του συμβατικού ωραρίου και σε κάθε 

περίπτωση η μετά την 9η ώρα ημερήσια εργασία σε πενθήμερο σύστημα και της 8ης ώρας 

σε εξαήμερο, ενώ δεν ενδιαφέρει αν έχει συμπληρωθεί το σύνολο των 40 ωρών εργασίας 

εβδομαδιαίως.  

Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010 και την περίπτωση 2 της υποπαρ. ΙΑ13 του Ν. 4093/2012, 

οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, άρα και ξενοδοχείων, μπορούν να 

εργάζονται νομίμως υπερωριακά έως 2 ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος. Η κάθε 

ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης ισούται με αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο 

ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%, ενώ αν συμπληρωθεί το όριο των 120 ωρών 

υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έτους, τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται 

στο 60%. 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του υπαλλήλου υποδοχής, με καταβαλλόμενο μισθό 

1000,00€ μικτά και συμβατικό ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00, 

προσλαμβάνεται στις 29/4/2020 σε ξενοδοχειακή μονάδα.  

α) Στις 30/4/2020 ζητείται από τον εργοδότη του να εργαστεί επιπλέον μία (1) ώρα και να 

ολοκληρώσει την εργασία του στις 18:00. Ποια είναι η αμοιβή του για αυτήν την επιπλέον 

ώρα εργασίας, με δεδομένο ότι τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος τηρείται το συμβατικό 

ωράριο; 

 

Η εργασία της εβδομάδος απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Ημερομηνία 27/4/2020 28/4/2020 29/4/2020 30/4/2020 1/5/2020 2/5/2020 3/5/2020 

Ωράριο 
Χ Χ 

09:00-

17:00 

09:00-

18:00 

09:00-

17:00 
ΡΕΠΟ ΡΕΠΟ 

Ώρες 

εργασίας 
0 0 8 9 8 0 0 
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Από τη στιγμή που οι συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας δεν υπερβαίνουν τις 40, η 9η 

ώρα της 30/4/2020 δεν θεωρείται υπερεργασία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο 

ωρομίσθιο, που ισούται με 

Ωρομίσθιο = Μισθός / 25 * 6 / 40 = 1000,00/25*6/40 = 6,00€ 

 

β) Στις 12/5/2020 και 14/5/2020 ζητείται από τον εργοδότη του να εργαστεί επιπλέον μία 

(1) ώρα κάθε ημέρα. Ποια η αμοιβή του εργαζόμενου για αυτές τις δύο (2) επιπλέον ώρες 

με δεδομένο ότι τηρείται το συμβατικό ωράριο; 

Η εργασία της εβδομάδος απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Ημερομηνία 11/5/2020 12/5/2020 13/5/2020 14/5/2020 15/5/2020 16/5/2020 17/5/2020 

Ωράριο 09:00-

17:00 

09:00-

18:00 

09:00-

17:00 

09:00-

18:00 

09:00-

17:00 
ΡΕΠΟ ΡΕΠΟ 

Ώρες 

εργασίας 
8 9 8 9 8 0 0 

 

Από τη στιγμή που οι συνολικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας υπερβαίνουν τις 40, η 9η ώρα 

εργασίας της 12/5 και 14/5 θεωρούνται ώρες υπερεργασίας και αμείβονται με το 

καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο με 20%. Άρα: 

Αποδοχές υπερεργασίας = 2 * (Ωρομίσθιο) * 1,20 = 2 * 6,00 * 1,20 = 14,40€ 

 

Έστω εργαζόμενη με την ειδικότητα της καμαριέρας, με καταβαλλόμενο μισθό 1100,00€ 

μικτά και συμβατικό ωράριο Δευτέρα με Παρασκευή 09:00-17:00, προσλαμβάνεται στις 

27/5/2020 σε ξενοδοχειακή μονάδα. 

α) Ζητείται από τον εργοδότη της να εργαστεί στις 29/5/2020 για δύο (2) επιπλέον ώρες. 

Ποια είναι η αμοιβή της για τις επιπλέον ώρες εργασίας της με δεδομένο ότι τηρείται το 

συμβατικό ωράριο; 

Η εργασία της εβδομάδος απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 
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Ημερομηνία 25/5/2020 26/5/2020 27/5/2020 28/5/2020 29/5/2020 30/5/2020 31/5/2020 

Ωράριο Χ Χ 
09:00-

17:00 

09:00-

17:00 

09:00-

19:00 
ΡΕΠΟ ΡΕΠΟ 

Ώρες 

εργασίας 
0 0 8 8 10 0 0 

 

Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας της εργαζόμενης είναι 26. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν έχουν συμπληρωθεί οι 40 ώρες της εβδομάδας για να είναι δυνατός ο υπολογισμός ωρών 

υπερεργασίας, άρα από τις 2 επιπλέον ώρες της 29/5 η μια είναι κανονική και η άλλη 

υπερωρία. Συνεπώς, η αμοιβή τους είναι ίση με: 

(Ωρομίσθιο) + (Ωρομίσθιο) * 1,40 = 6,60 + 6,60 * 1,40 = 15,84€ 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του μάγειρα, προσλαμβάνεται στις 26/3/2020 από 

ξενοδοχειακή μονάδα με μισθό σύμβασης 1077.54€, λαμβάνει επίδομα εξ ελευθεριότητας 

από τον εργοδότη ύψους 422.46€ και ο καταβαλλόμενος μισθός του διαμορφώνεται στα 

1500.00€ μικτά. Το συμβατικό του ωράριο είναι Κυριακή - Πέμπτη 22:00-06:00, με ρεπό 

κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο. Ποιες είναι οι αποδοχές του για το μήνα Απρίλιο 

2020, με δεδομένο ότι τηρείται το συμβατικό ωράριο; 

 

Με δεδομένο ότι τηρείται το συμβατικό ωράριο οι συνολικές αποδοχές για το μήνα Απρίλιο 

ισούνται με τις τακτικές αποδοχές του μισθού, τις προσαυξήσεις νυχτερινής απασχόλησης 

και τις προσαυξήσεις Κυριακής/Αργίας. 

• Τακτικές αποδοχές μισθού = 1500,00€ 

• Αποδοχές προσαυξήσεων νυχτερινής απασχόλησης (25%) 

Η τήρηση του συμβατικού ωραρίου Κυριακή – Πέμπτη 22:00-06:00 σημαίνει ότι ο 

εργαζόμενος εργάστηκε για 22 ημέρες μέσα στο μήνα πραγματοποιώντας 8 ώρες 

νυχτερινή απασχόληση κάθε ημέρα εργασίας του και καθόλου υπερωρίες. Συνεπώς, και 

επειδή η προσαύξηση νυχτερινής απασχόλησης μπορεί να υπολογιστεί πάνω στο 

νόμιμο/συμβατικό ωρομίσθιο, οι αποδοχές της είναι: 

(Ημέρες εργασίας) * (Ώρες εργασίας νύχτας/ημέρα) * (Νόμιμο Ωρομίσθιο) * 0,25 = 

22 * 8 * (1077,54 / 25 * 6 / 40) * 0,25 = 284,47€ 
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• Αποδοχές προσαυξήσεων Κυριακής/Αργίας (75%) 

Η τήρηση του συμβατικού ωραρίου Κυριακή – Πέμπτη 22:00-06:00 σημαίνει ότι ο 

εργαζόμενος εργάστηκε και τις 4 Κυριακές του μήνα κατά τις ώρες 22:00-00:00 και τη 

Δευτέρα του Πάσχα 20/4 που θεωρείται αργία κατά τις ώρες 00:00-06:00 και 22:00-00:00. 

Σε αυτές τις ώρες θα πρέπει να προστεθούν και οι ώρες 00:00-06:00 της αργίας της 1ης 

Μαΐου, καθώς αυτές οι ώρες αφορούν την εργασία που ξεκίνησε την 30η Απριλίου (η εργασία 

ξεκινάει στις 22:00 της 30/4 και ολοκληρώνεται στις 06:00 της 1/5), διαμορφώνοντας το 

ασφαλιστικό αυτής της ημέρας και  επομένως πρέπει να αμειφθούν ως ώρες εργασίας της 

30/4, δηλαδή ως ώρες της μισθοδοσίας Απριλίου. Συνολικά, οι ώρες προσαύξησης 

Κυριακής/αργίας για το μήνα Απρίλιο είναι: 

(Ώρες Κυριακών = 8) +( Ώρες Δευτέρας του Πάσχα = 8) + (Ώρες 1ης Μαΐου = 6) = 22 

Οι αποδοχές προσαύξησης Κυριακής/αργίας είναι: 

(Νόμιμο ωρομίσθιο) * (Ώρες Κυριακής/αργίας) * 0,75 = 

(1077,54/25*6/40)*22*0,75=106,68€ 

Τελικά το σύνολο των αποδοχών για το μήνα Απρίλιο για τον εργαζόμενο είναι: 

1500,00 + 284,47 + 106,68 = 1891,15€ μικτά 

 

4.8. Ασφάλιση Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ασχέτως σύμβασης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, και οι 

εργοδότες τους καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη 

σύνταξη, την ασθένεια και την πρόνοια, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα 

πρόσβασης στη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και για να συνεισφέρουν 

στο εθνικό σύστημα ασφάλισης, διαμορφώνοντας παράλληλα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 

Όσον αφορά τις εισφορές υπέρ ασθένειας, διακρίνονται δύο περιπτώσεις, αναλόγως αν οι 

εργαζόμενοι εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός 

της ασφαλιστικής περιοχής ΤΑΞΥ και βάσει του αριθμού των κλινών που διαθέτουν. Στην 

πρώτη περίπτωση οι εισφορές ασθένειας καταβάλλονται υπέρ ΤΑΞΥ, ενώ στη δεύτερη 

υπέρ ΕΦΚΑ. Το ποιοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται για τον κλάδο ασθένειας ή όχι στο 

ΤΑΞΥ, ρυθμίζεται με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 75/11-8-2008. Σύμφωνα με αυτή την 

εγκύκλιο, αν η ξενοδοχειακή μονάδα έχει πάνω από δέκα (10) κλίνες και 

δραστηριοποιείται σε μία από τις γεωγραφικές περιοχές που προβλέπει το συνημμένου σε 
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αυτήν έγγραφο, οι οποίες πρακτικά καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας, τότε η ασφάλιση υπέρ του κλάδου ασθένειας/υγείας υποχρεωτικά πρέπει να 

γίνει στο ΤΑΞΥ, διαφορετικά ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για αυτόν τον κλάδο στον 

ΕΦΚΑ. Οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας που έχει προβλέψει ο δημόσιος ασφαλιστικός 

φοράς για αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι αντίστοιχα ο  

• 5512 Ξενοδοχεία Χωρίς ασθένεια ΙΚΑ (ασφαλισμένοι ΤΑΞΥ) και 

• 5511 Ξενοδοχεία Με εισφορά κλάδου ασθενείας ΙΚΑ 

 

Το ΤΑΞΥ ιδρύθηκε με την ονομασία "Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης 

Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου" το έτος 1936 και από 1/8/2008 εντάχθηκε στο ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ. Έτσι οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι, πλέον, ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ) και για τον κλάδο ασθένειας. Επιπρόσθετα από την ίδια ημερομηνία συστήθηκε ο 

Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων προκειμένου να χορηγούνται οι παροχές σε 

χρήμα στους ασφαλισμένους ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και στα εμμέσως ασφαλισμένα 

μέλη της οικογένειας τους. (άρθ. 4 και 5, Ν.3655/2008). 

Με την εγκύκλιο του ΙΚΑ (63/28.11.2014) και ο κλάδος της πρόνοιας του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 

(Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα), που ιδρύθηκε με το Ν. 3655/2008, εντάχθηκε από 

1/12/2013 στο ΙΚΑ και έτσι, πλέον, όλες οι εισφορές των ξενοδοχοϋπαλλήλων 

υποβάλλονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) κάθε μήνα στον ΕΦΚΑ. 

 

Βαρέα & Ανθυγιεινά 

Ο πίνακας που είναι σε ισχύ και καθορίζει τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) 

έφερε πολλές αλλαγές και στην ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς πολλές 

ειδικότητες εργαζόμενων στα ξενοδοχεία, ενώ πριν εντάσσονταν στα ΒΑΕ, πλέον είτε δεν 

εντάσσονται, είτε για να ενταχθούν πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Για να μπορεί κάθε εργαζόμενος, που με το προηγούμενο καθεστώς ασφαλιζόταν στα 

ΒΑΕ, να συνεχίσει να ασφαλίζεται σε αυτά, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 3.600 

ημέρες ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για παλιό ασφαλισμένο ή 3.375 ημέρες ασφάλισης 

για νέο ασφαλισμένο έως τις 31/12/2011. Η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων 

ασφαλισμένων έχει να κάνει με την ημερομηνία πρώτης ασφάλισής τους και αν αυτή έχει 

λάβει χώρα πριν τις 31/12/1992 ή μετά, αντίστοιχα. 
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Για τα ξενοδοχεία τόσο εποχιακής όσο και μόνιμης λειτουργίας, οι ειδικότητες βάσει ΚΑΔ 

που εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση είναι αυτές των μαγείρων, καμαριέρων και 

ηλεκτρολόγων με πτυχίο. Όσον αφορά τους λαντζέρηδες και τους καθαριστές, αυτοί 

συνεχίσουν να ασφαλίζονται στα ΒΑΕ, ασχέτως του αριθμού των ενσήμων τους έως τις 

31/12/2011. 

 

Είδη Ασφαλιστικών Εισφορών 

Όπως αναφέρθηκε από τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τους εργοδότες τους 

παρακρατούνται και αποδίδονται εισφορές υπέρ σύνταξης (ΙΚΑ), ασθένειας (ΤΑΞΥ) και 

πρόνοιας (ΤΑΠΙΤ). Όλες αυτές οι εισφορές υποβάλλονται μέσω της ΑΠΔ κάθε μήνα για 

τις κρατήσεις του προηγούμενου. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εισφορές του Μαΐου 

υποβάλλονται μέσω της ΑΠΔ και καταβάλλονται από 1 έως και 30 Ιουνίου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης (ΙΚΑ) υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων 

μικτών αποδοχών του εργαζόμενου. Τα πακέτα κάλυψης που χρησιμοποιούνται έχουν να 

κάνουν με την ειδικότητα του εργαζόμενου και τον τρόπο ασφάλισής του, αν δηλαδή 

εντάσσεται στα ΒΑΕ ή όχι. Έτσι, και βάσει του ΚΑΔ-ΟΣΥΚ για την ασφάλιση των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων για την εντός ασφαλιστικής περιοχής ΤΑΞΥ ασφάλισης, τα συνήθη 

πακέτα κάλυψης είναι τα 109, 110, 115, 116, 822, όπου οι κρατήσεις για παλαιούς και 

νέους ασφαλισμένους είναι ίδιες, και πραγματοποιούνται έως του πλαφόν των 6.500,00€, 

που ισούται με το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ. 

 

Πακέτο Κάλυψης Πλαφόν % εργαζόμενου % εργοδότη 

109 6.500,00 13,20% 20,26% 

110 6.500,00 13,20% 21,26% 

115 6.500,00 16,65% 22,41% 

116 6.500,00 16,65% 23,41% 

822 6.500,00 19,20% 28,96% 

 

Όμοια, και οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ ασθένειας του ΤΑΞΥ, πραγματοποιούνται 

υπέρ των καταβαλλόμενων αποδοχών του εργαζόμενου, με πλαφόν κι εδώ τα 6.500,00€ 

μικτά και είναι ίδιες για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Ο κωδικός του πακέτου 

κάλυψης είναι ο 4172. 



120 
 

Πακέτο Κάλυψης Πλαφόν % εργαζόμενου % εργοδότη 

4172 6.500,00 2,55% 4,55% 

 

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ πρόνοιας του ΤΑΠΙΤ έχουν διαφορετικά ποσοστά 

υπολογισμού επί των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου για παλαιούς (κωδικός πακέτου 

κάλυψης=23) και νέους ασφαλισμένους (κωδικός πακέτου κάλυψης=24). Σε κάθε 

περίπτωση και αυτές υπολογίζονται πάνω στο πλαφόν των 6.500,00€.  

Πακέτο Κάλυψης Πλαφόν % εργαζόμενου % εργοδότη 

Παλαιοί 23 6.500,00 2% 2% 

Νέοι 24 6.500,00 4% 0% 

 

Τέλος, ο ξενοδοχοϋπάλληλος επιβαρύνεται με 0,29 ευρώ τον μήνα ως προσωπική εισφορά 

- συνδρομή υπέρ του τέως ΤΑΞΥ, η οποία επίσης παρακρατείται από τον εργοδότη και 

αποδίδεται στο ταμείο μαζί με τις συνολικές εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. 

Πακέτο Κάλυψης Πλαφόν ποσό% εργαζόμενου Ποσό εργοδότη 

25  0,29 0 

 

Οι μαθητές και σπουδαστές των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της 

πρακτικής τους άσκησης σε εργοδότες στον Ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος. Η εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 

1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτό 

διαμορφώνεται κάθε φορά. (αρ.11, παρ 5, Ν.2837/2000, αρ. 14, παρ 2 & 3, Ν.1976/91, 

Εγκ. ΙΚΑ94/92). Στην ΑΠΔ δηλώνεται με πακέτο κάλυψης 210 και οι εισφορές βαρύνουν 

μόνο τον εργοδότη. 

Πακέτο Κάλυψης Πλαφόν % εργαζόμενου % εργοδότη 

210  0 1% 

 

Έστω ξενοδοχοϋπάλληλος με την ειδικότητα του βοηθού σερβιτόρου σε ξενοδοχείο εντός 

ασφαλιστικής περιοχής ΤΑΞΥ, ασφαλισμένος για πρώτη φορά μετά τις 1/1/1993 και με 

μικτό μηνιαίο μισθό 950,00€. Ο εργαζόμενος κατά το μήνα Αύγουστο 2020, λαμβάνει ως 

bonus από την εταιρία του επιπλέον 250,00€, καθότι ανακηρύσσεται υπάλληλος του μήνα. 
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Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για το μήνα Αύγουστο 

2020; 

 

Ο εργαζόμενος ασφαλίζεται στο πακέτο κάλυψης 109, όσον αφορά τις εισφορές υπέρ 

σύνταξης. Το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις, δηλαδή 

οι αποδοχές εισφορών, είναι 950,00+250,00 = 1200,00€. 

Πακέτο 

Κάλυψης 

Αποδοχές 

Εισφορών 
% εργαζόμενου 

Εισφορές 

εργαζόμενου 
% εργοδότη 

Εισφορές 

εργοδότη 

109 1.200,00 13,20% 158,40 20,26% 243,12 

4172 1.200,00 2,55% 30,60 4,55% 54,60 

24 1.200,00 4,00% 48,00 0,00% 0,00 

25    0,29 0,00% 0,00 

Σύνολο εισφορών 237,29  297,72 

 

Έστω ξενοδοχοϋπάλληλος με την ειδικότητα του μάγειρα σε ξενοδοχείο εντός 

ασφαλιστικής περιοχής ΤΑΞΥ, ασφαλισμένος για πρώτη φορά πριν τις 31/12/1992 και με 

μικτό μηνιαίο μισθό 1500,00€. Ο εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση για ΒΑΕ, λόγω 

προϋπηρεσίας. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για ένα 

πλήρη μήνα απασχόλησης; 

 

Επειδή ο εργαζόμενος είναι παλιός ασφαλισμένος (πριν τις 31/12/1992), θα ασφαλιστεί 

όσον αφορά το ΤΑΠΙΤ στο πακέτο κάλυψης 23 και επειδή ασφαλίζεται στα ΒΑΕ, όσον 

αφορά το ΙΚΑ στο πακέτο κάλυψης 115. 

Πακέτο 

Κάλυψης 

Αποδοχές 

Εισφορών 

% 

εργαζόμενου 

Εισφορές 

εργαζόμενου 

% 

εργοδότη 
Εισφορές εργοδότη 

115 1.500,00 16,65% 249,75 22,41% 336,15 

4172 1.500,00 2,55% 38,25 4,55% 68,25 

23 1.500,00 2,00% 30,00 2,00% 30,00 

25    0,29 0,00% 0,00 

Σύνολο εισφορών 318,29   434,40 
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Έστω ξενοδοχοϋπάλληλος με την ειδικότητα του διευθυντή σε ξενοδοχείο εντός 

ασφαλιστικής περιοχής ΤΑΞΥ, ασφαλισμένος για πρώτη φορά πριν τις 31/12/1992 και με 

μικτό μηνιαίο μισθό 7.000,00€. Ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 4000 ένσημα ως τις 

31/12/2011. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για ένα 

πλήρη μήνα απασχόλησης; 

 

Επειδή ο μισθός του εργαζόμενου είναι μεγαλύτερος του πλαφόν των 6.500,00€, οι 

ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογιστούν πάνω στο πλαφόν και όχι πάνω στον 

καταβαλλόμενο μισθό. Επίσης, το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει 4000 ένσημα ως τις 

31/12/2011, δηλαδή περισσότερα των 3600 που απαιτούνται για να συνεχίσει πιθανή 

ασφάλιση στα ΒΑΕ, δεν θα ασφαλιστεί στα ΒΑΕ, καθότι η ειδικότητα του διευθυντή δεν 

εντάσσεται σε αυτά. 

Πακέτο 

Κάλυψης 

Αποδοχές 

Εισφορών 

% 

εργαζόμενου 

Εισφορές 

εργαζόμενου 

% 

εργοδότη 
Εισφορές εργοδότη 

109 6.500,00 13,20% 858,00 20,26% 1.316,90 

4172 6.500,00 2,55% 165,75 4,55% 295,75 

23 6.500,00 2,00% 130,00 2,00% 130,00 

25   0,29 0,29 0,00% 0,00 

Σύνολο εισφορών 1.154,04   1.742,65 

 

Έστω εργαζόμενος πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας, που 

προσλαμβάνεται με την ειδικότητα του Γ’ μάγειρα. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές του 

εισφορές σε ένα μήνα πλήρους απασχόλησης; 

 

Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης ισχύει το πακέτο κάλυψης 210 και δεν ενδιαφέρει 

το ύψος των μικτών αποδοχών, γιατί οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπολογίζονται πάνω στο 

25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, που ισούται με 

40,45€. Άρα οι αποδοχές εισφορών για αυτή την περίπτωση είναι 1011,25€. 

Πακέτο Κάλυψης Αποδοχές Εισφορών % εργαζόμενου Εισφορές εργαζόμενου % εργοδότη Εισφορές εργοδότη 

210 1011,25 0 0 1% 10,11 
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4.9. Φορολόγηση εποχιακών 

Όπως όλοι οι μισθωτοί, έτσι και οι εργαζόμενοι εποχιακών ξενοδοχειακών μονάδων, 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). Τα τελευταία χρόνια 

και λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, η φορολογική κλίμακα έχει υποστεί 

πολλές αλλαγές, επιβαρύνοντας περαιτέρω μισθωτούς και συνταξιούχους. Το 

αφορολόγητο όριο μειώθηκε αισθητά, ενώ ο ρόλος που παίζουν τα ανήλικα τέκνα στην 

παρακράτηση του φόρου αρχικά καταργήθηκε, για να επανέλθει με τις αλλαγές που 

εισήγαγε ο Ν. 4387/2016. 

Επίσης, από το 2012, από τη μισθοδοσία των εργαζομένων παρακρατείται και η Ειδική 

Εισφορά Αλληλεγγύης, που επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011.  Αρχικά 

προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι το φορολογικό έτος 2014, όμως με τον Ν. 4305/2014 

επεκτάθηκε και στο φορολογικό έτος 2015, ενώ με την νέα της μορφή και με νέο τρόπο 

υπολογισμού των κλιμακίων ενσωματώθηκε ως νέο άρθ. 43Α στον Κ.Φ.Ε. (Ν. 

4172/2013). Η ενσωμάτωση στον ΚΦΕ, η οποία αποτέλεσε μια από τις πολλές 

μνημονιακές υποχρεώσεις, έγινε  με την παρ. 9 του άρθ. 112 του Ν. 4387/2016 και είχε 

εφαρμογή στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. 

Τόσο ο ΦΜΥ, όσο και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, είναι ποσά του εργαζόμενου, τα 

οποία παρακρατεί και αποδίδει για λογαριασμό τους κάθε μήνα ο εργοδότης στο κράτος, 

προκειμένου να απεικονιστούν στη φορολογική δήλωση του οικείου οικονομικού έτους 

του εργαζόμενου και να συμψηφιστούν με τυχόν άλλα εισοδήματα που αυτός μπορεί να 

έχει. Η διαδικασία υποβολής αυτών των ποσών γίνεται μέσω του Taxis Net με τις 

βεβαιώσεις αποδοχών, οι οποίες από 1/1/2019 υποβάλλονται κάθε μήνα από τις 

επιχειρήσεις – εργοδότες. 

 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 

Η κλίμακα παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 

4646/2019,  απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 



124 
 

Κλιμάκιο ετήσιου 

εισοδήματος 
% Φ.Μ.Υ. 

Από 0 – 10.000 9% 

Από 10.001 – 20.000 22% 

Από 20.001 – 30.000 28% 

Από 30.001 – 40.000 36% 

Από 40.001 - άπειρο 44% 

 

Ενώ η έκπτωση φόρου, υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα: 

 

Αριθμός εξαρτώμενων 

τέκνων  
Έκπτωση Φ.Μ.Υ. 

0 777,00 

1 810,00 

2 900,00 

3 1120,00 

4 1340,00 

>5 
1340,00 + (τέκνα - 4) * 

220,00 

 

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθ. 15, μειώνεται κατά το ποσό των 

επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα 

(810) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ 

για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατό είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα 

τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. 

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται 

κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι 

μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του 

αναλογούντος φόρου. 
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Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει 

το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι 

(20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και 

συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα 

τέκνα και άνω. 

Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα 

μειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα 

πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον: 

• Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 

• Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες 

• Είναι θύματα πολέμου 

• Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής 

αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου 

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της ΠΟΛ 1179/13-8-2015, συστήνεται στους εκκαθαριστές 

μισθοδοσίας από 1/8/2015, ο μηνιαίος φόρος μισθωτών υπηρεσιών και η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης που παρακρατούνται από εποχιακούς εργαζόμενους, να προκύπτουν από τον 

πολλαπλασιασμό του μηνιαίου ποσού φόρου ή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που 

επιστρέφει η κλίμακα, με κλάσμα, αριθμητής του οποίου είναι ο αριθμός των μηνών της 

σύμβασης και παρονομαστής ο αριθμός των συνολικών μηνών του έτους, δηλαδή το 12. 

Αυτό γίνεται, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΛ1179/13-8-2015, για να αντιμετωπιστούν οι 

στρεβλώσεις που δημιουργούνται λόγω της διαφοράς του πραγματικού ετήσιου 

εισοδήματος του εργαζόμενου και του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής 

του μηνιαίου σε ετήσιο, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος μέσα στο φορολογικό έτος πέραν 

της σύμβασής του δεν αποκτά άλλο εισόδημα από μισθωτή εργασία. 

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

Η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης πραγματοποιείται βάσει της παρακάτω 

κλίμακας. 
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Κλιμάκιο ετήσιου 

εισοδήματος 
% Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης 

0-12000 0% 

12001-20000 2,20% 

20001-30000 5,00% 

30001-40000 6,50% 

40001-65000 7,50% 

65001-220000 9,00% 

> 220000 10,00% 

 

Έστω εποχιακός εργαζόμενος, ασφαλισμένος για 1η φορά μετά τις 1/1/1993, άγαμος χωρίς 

τέκνα, με την ειδικότητα του σερβιτόρου σε ξενοδοχείο με μισθό 1000,00€ μικτά. Η 

σύμβασή του διαρκεί από 1/4/2020 έως 31/10/2020. Ποιο είναι το ποσό ΦΜΥ και Ειδικής 

Εισφοράς Αλληλεγγύης που πρέπει να παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του κάθε μήνα, 

εφόσον αυτή περιλαμβάνει μόνο τις αποδοχές του μισθού; 

 

Όσον αφορά το ΦΜΥ, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

I. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών 

Βάσει ειδικότητας ο εργαζόμενος έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές κρατήσεις: 

Πακέτο κάλυψης 109 13,20% εργαζόμενου 

Πακέτο κάλυψης 4172 2,55% εργαζόμενου 

Πακέτο κάλυψης 24 4,00% εργαζόμενου 

Πακέτο κάλυψης 25 0,29 εργαζόμενου 

Σύνολο 19,75% + 0,29 

Το ποσό των ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζόμενου είναι: 

(Μικτά) * 19,75% + 0,29 = 1000,00 * 19,75% + 0,29 = 197,79 

II. Υπολογισμός φορολογητέου ποσού μηνός 

Για να προκύψει το φορολογητέο ποσό του μήνα, αφαιρούνται από τα μικτά οι ασφαλιστικές 

κρατήσεις. 

(Μικτά) – (Ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζόμενου) = 1000,00 – 197,79 = 802,21 

III. Υπολογισμός ετήσιου φορολογητέου ποσού 
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Το ετήσιο φορολογητέο ποσό ισούται με το φορολογητέο του μήνα επί 14: 

(Φορολογητέο μήνα) * 14 = 802,21 * 14 = 11.230,94 

IV. Υπολογισμός ετήσιου φόρου κλίμακας 

Αυτό το ποσό πηγαίνει στη φορολογική κλίμακα για να προσδιοριστεί ο ετήσιος φόρος 

• Για τις πρώτες 10.000,00 με συντελεστής φορολογίας 9%, ο φόρος κλιμακίου είναι: 

10.000,00 * 0,09 = 900,00 

• Για εισόδημα >10.000,00 με συντελεστή φορολογίας 22%, ο φόρος κλιμακίου είναι: 

(11.230,94 – 10.000,00) * 0,22 = 270,81 

Συνολικά, ο ετήσιος φόρος που επιστρέφει η κλίμακα είναι  

Ετήσιος φόρος κλίμακας = 900,00 + 270,81 = 1.170,81 

V. Υπολογισμός έκπτωσης φόρου 

Επειδή το ετήσιο εισόδημα είναι 11.230,94 < 12.000,00 και ο εργαζόμενος δεν έχει 

εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό της έκπτωσης φόρου είναι ίσο με 777,00. 

VI.  Υπολογισμός ετήσιου φόρου μετά έκπτωσης 

Ο ετήσιος φόρος που προκύπτει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου είναι 

(Ετήσιος φόρος κλίμακας) – (έκπτωση φόρου) = 1170,81 – 777,00 = 393,81 

VII. Υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου μήνα 

Για να υπολογίσουμε τελικά τον παρακρατούμενο φόρο του μήνα, διαιρούμε τον ετήσιο μετά 

έκπτωσης φόρο με το 14 και πολλαπλασιάζουμε με το κλάσμα (Μήνες σύμβασης)/12.  

Φόρος μήνα = 393,81/14*7/12 = 16,41 

Όσον αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν υπάρχει 

παρακράτηση καθώς για ετήσια φορολογητέα εισοδήματα μέχρι των 12.000,00 το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 0%. 

 

Έστω εποχιακός εργαζόμενος, ασφαλισμένος για 1η φορά πριν τις 1/1/1993, έγγαμος με 2 

τέκνα, με την ειδικότητα του μάγειρα σε ξενοδοχείο με μισθό 1.500,00€ μικτά. Η σύμβασή 

του διαρκεί από 1/6/2020 έως 30/9/2020. Ποιο είναι το ποσό ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς 

Αλληλεγγύης που πρέπει να παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του κάθε μήνα, εφόσον 

αυτή περιλαμβάνει σταθερά και αδιάλειπτα, εκτός από τις αποδοχές του μισθού, και ένα 

bonus ύψους 2.000,00€ μικτά; 

I. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών 
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Πακέτο κάλυψης 115 
16,65% 

εργαζομένου 

Πακέτο κάλυψης 4172 2,55% εργαζομένου 

Πακέτο κάλυψης 23 2,00% εργαζομένου 

Πακέτο κάλυψης 25 0,29 εργαζόμενου 

Σύνολο 21,20% + 0,29 

 

Ασφαλιστικές εισφορές = 2.000,00 * 21,20% + 0,29 = 424,29€ 

II. Υπολογισμός φορολογητέου ποσού μηνός 

(Σύνολο μικτών) – (ασφαλιστικές κρατήσεις) = 2.000,00 – 424,29 = 1.575,71€ 

III. Υπολογισμός ετήσιου φορολογητέου ποσού 

(Φορολογητέο μήνα) * 14 = 1.575,71 * 14 = 22.059,94€ 

IV. Υπολογισμός ετήσιου φόρου κλίμακας 

a. 0 – 10000 με 9%   → 10.000,00 * 9% = 900,00€ 

b. 10000-20000 με 22%  → 10.000,00 * 22% = 2.200,00€ 

c. > 20.000,00 με 28%  → 2.059,94 * 28% = 576,78€ 

Σύνολο ετήσιου φόρου κλίμακας = 900,00 + 2.200,00 + 576,78 = 3.676,78€ 

V. Υπολογισμός έκπτωσης φόρου 

Ο έγγαμος εργαζόμενος με 2 τέκνα λαμβάνει έκπτωση φόρου 900,00€ η οποία όμως 

μειώνεται κατά 20,00€ για κάθε 1.000,00€ άνω των 12.000,00€. Άρα η τελική έκπτωση 

φόρου είναι: 

900,00 – (22.059,94-12.000,00)/1000*20 = 698,80€ 

VI. Υπολογισμός ετήσιου φόρου μετά έκπτωσης 

Ετήσιος φόρος κλίμακας – έκπτωση φόρου = 3.676,78 - 698,80 = 2.977,98€ 

VII. Υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου μήνα 

Παρ/θεις φόρος μήνα = (Ετήσιος φόρος μετά έκπτωσης) / 14 * (μήνες σύμβασης)/12 = 

2.977,98 / 14 * 4 / 12 = 70,90€ 

 

Όσον αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, αφού βρεθεί το ετήσιο φορολογητέο ποσό, 

όπως ακριβώς και στην περίπτωση του φόρου, υπολογίζεται το ποσό της ετήσιας εισφοράς 

αλληλεγγύης βάσει της σχετικής κλίμακας. 
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a. 0           – 12.000 με 0,00% → 0,00€ 

b. 12.001 – 20.000 με 2,20% → 8.000,00 * 2,20% = 176,00€ 

c. 20.000 – 30.000 με 5,00% → 2.059,94 * 5,00% = 103,00€ 

Σύνολο ετήσιας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης = 279,00€ 

Το μηνιαίο ποσό της ειδικής εισφοράς βρίσκεται αν διαιρέσω το ετήσιο σύνολό της βάσει 

κλίμακας με το 14 και πολλαπλασιάσω με το κλάσμα (μήνες σύμβασης)/12. 

Ποσό μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης = 279,00 / 14 * 4 / 12 = 6,64€ 

 

4.10. Επίδομα και αποζημίωση αδείας εποχιακών 

Οι διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που απασχολούνται σε εποχικές επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Πιο συγκεκριμένα, για τους απασχολούμενους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε 

τρόπο, δικαιούνται αποδοχές μη ληφθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, ανάλογα με τη 

χρονική διάρκεια της σύμβασής τους. Για απασχόληση μικρότερη του ενός (1) μήνα 

καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Ο χρόνος της ετήσιας αδείας δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τον ένα (1) μήνα ετησίως και του επιδόματος αδείας τις αποδοχές μισού μήνα. Ως 

ολόκληρος μήνας λογίζεται εκείνος με είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης για έναν 

εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. 

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι εργαζόμενοι που αποχωρούν, ή των οποίων η σύμβαση 

καταγγέλλεται για οποιονδήποτε λόγο από τον εργοδότη τους, δικαιούνται να λάβουν τις 

αποδοχές του επιδόματος αδείας και της αποζημίωσης αδείας που τους αναλογούν. 

Προφανώς αν το επίδομα αδείας του ημερολογιακού έτους έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου 

σε χρόνο νωρίτερα από αυτόν της αποχώρησης, δεν καταβάλλεται εκ νέου στον 

εργαζόμενο. Η αποζημίωση αδείας ισούται με τις αποδοχές της μη ληφθείσας αδείας, 

εφόσον υπάρχουν μη ληφθείσες ημέρες αδείας για το ημερολογιακό έτος αποχώρησης. Η 

διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ενώ και τα δύο αυτά είδη αποδοχών υπόκεινται σε 

κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το μεν επίδομα 

αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, ενώ η αποζημίωση αδείας όχι. 

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι ασφαλισμένοι στο ΤΑΞΥ εργαζόμενοι 

ορισμένου χρόνου ξενοδοχείων εποχιακής λειτουργίας, για τους οποίους οι αποδοχές της 
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αποζημίωσης αδείας υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και οι ημέρες 

υπολογισμού της αποτελούν ασφαλιστέες ημέρες (εγκ. ΙΚΑ αρ. 77/16-10-1995). 

 

Υπολογισμός επιδόματος και αποζημίωσης αδείας 

Σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθ. 5 του Α.Ν.539/1945, κάθε εργαζόμενος με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας διαμορφώνει δικαίωμα 

επιδόματος και αποζημίωσης αδείας, για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης, ίσων με δύο (2) 

ημερομίσθια. Αν η προϋπηρεσία του στην ίδια ξενοδοχειακή μονάδα έχει υπερβεί στο 

σύνολο τα δέκα (10) έτη ή συνολικά ο εργαζόμενος έχει άνω των δώδεκα (12) ετών 

προϋπηρεσία, τότε αυτό το δικαίωμα ανέρχεται στα 2.5 ημερομίσθια για κάθε πλήρη μήνα 

απασχόλησης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι ημέρες υπολογισμού της αποζημίωσης 

αδείας μειώνονται κατά τον αριθμό των ημερών αδείας που ο μισθωτός έκανε χρήση κατά 

τη διάρκεια της σύμβασής του. 

Τα ποσά τόσο του επιδόματος αδείας όσο και της αποζημίωσης αδείας προσαυξάνονται 

αναλογικά βάσει των προσαυξήσεων, υπερωριών και κάθε μορφής πρόσθετων αποδοχών 

που καταβάλλονται τακτικά στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της σύμβασής του. 

 

Έστω εργαζόμενη καμαριέρα με συνολική προϋπηρεσία 4 ετών στο εποχιακό ξενοδοχείο 

Α, προσλαμβάνεται στις 15/4/2019 με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 

έως τις 31/10/2019. Ο μικτός μισθός της είναι 1200,00€. Η εργαζόμενη αποχωρεί 

οικειοθελώς στις 4/6/2019 από την εργασία της. Ποιες είναι οι αποδοχές του επιδόματος 

και της αποζημίωσης αδείας που θα λάβει κατά την αποχώρησή της; 

 

Η εργαζόμενη πραγματοποιεί συνολικά 41 ημέρες ασφάλισης (13 τον Απρίλιο, 25 το Μάιο 

και 3 τον Ιούνιο). Επειδή δεν έχει κλείσει 10 έτη προϋπηρεσίας στο ξενοδοχείο Α, ούτε 12 

συνολικής, δικαιούται για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης 2 ημερομίσθια επίδομα αδείας και 

2 ημερομίσθια αποζημίωση αδείας. Συνεπώς, οι ημέρες υπολογισμού του επιδόματος και της 

αποζημίωσης αδείας της ισούνται με 41/25*2 = 3,28 και επειδή ο μισθός της είναι 1200,00€, 

θα λάβει: 

• Επίδομα Αδείας = (Ημερομίσθιο)*(Ημέρες Υπολογισμού) = 1200,00/25*3,28 = 

157,44€ 
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• Αποζημίωση Αδείας = (Ημερομίσθιο) * (Ημέρες Υπολογισμού) = 1200,00/25*3,28 

= 157,44€ 

Οι ημέρες ασφάλισης από την αποζημίωση αδείας που θα λάβει είναι 3, καθώς οι 3,28 

ημέρες υπολογισμού στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Προφανώς, 

ημέρες υπολογισμού της αποζημίωσης αδείας που είναι δεκαδικός αριθμός μικρότερος του 

1, στρογγυλοποιούνται στο 1. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που οι συνολικές 

ασφαλιστικές ημέρες των μηνών της σύμβασης του εργαζόμενου είναι λιγότερες ή ίσες του 

12. 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, γίνεται η υπόθεση ότι η εργαζόμενη κατά το μήνα Μάιο 2019 

εργάστηκε επιπλέον από 8 ώρες κατά τις ημερομηνίες 12/5/2019 και 19/5/2019 που είναι 

ημέρες Κυριακής, όπως επίσης και 2 ημέρες πέραν του εβδομαδιαίου πενθημέρου μέσα 

στο μήνα, λόγω αυξημένης πληρότητας του ξενοδοχείου. Ποιες είναι σε αυτήν την 

περίπτωση οι αποδοχές επιδόματος και αποζημίωσης αδείας; 

 

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι πρόσθετες αποδοχές, μόνο όμως 

ως προς τον υπολογισμό των μικτών αποδοχών του επιδόματος και της αποζημίωσης 

αδείας της εργαζόμενης, και όχι ως προς τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών. Οι 

ημέρες υπολογισμού παραμένουν 3,28 και για τα δύο είδη αποδοχών, πλέον όμως πρέπει 

να συνυπολογιστούν και οι προσαυξήσεις που δημιουργούν οι 16 ώρες εργασίας σε 

Κυριακή και οι 2 επιπλέον ημέρες εργασίας λόγω αυξημένης πληρότητας, στο ύψος των 

αποδοχών επιδόματος και αποζημίωσης αδείας. 

• Αποδοχές Κυριακής = (Ωρομίσθιο) * (Ώρες Κυριακής) * 75% = (1200/25*6/40) * 

16 * 75% = 86,40€ 

• Αποδοχές Επιπλέον Ημερών = (Ωρομίσθιο) * (Ώρες εργασίας επιπλέον ημερών) = 

(1200/25*6/40) * 16 = 115,20€ 

Συνολικά, επομένως, οι πρόσθετες αυτές αποδοχές ισούνται με 201,60€, οι οποίες αν 

διαιρεθούν με τις 41 ημέρες ασφάλισης του διαστήματος της εργασιακής σχέσης, δίνουν 

την ημερήσια προσαύξηση, που ισούται με 201,30/41=4,92€. Αυτό το ποσό 

πολλαπλασιαζόμενο με τις ημέρες υπολογισμού, που παραμένουν 3,28, δίνει το ποσό των 

προσαυξήσεων του επιδόματος και της αποζημίωσης αδείας, δηλαδή 4,92*3,28 = 16,14€. 
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Η εργαζόμενη τελικά θα λάβει 157,44+16,14 = 173,57€ μικτά για επίδομα και αποζημίωση 

αδείας λόγω της οικειοθελούς της αποχώρησης. 

 

Έστω εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα του 

μάγειρα σε ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας, με μισθό 1500,00€ μικτά. Η συνολική 

προϋπηρεσία του εργαζόμενου είναι 16 έτη στην ειδικότητα του μάγειρα σε διάφορα 

ξενοδοχεία. Η πρόσληψή του για τη σαιζόν του 2019 πραγματοποιείται στις 1/4/2019 και 

η λήξη της σύμβασής του στις 31/10/2019. Ποιες είναι οι μικτές αποδοχές του επιδόματος 

και της αποζημίωσης αδείας κατά τη λήξη της σύμβασης; 

 

Ο εργαζόμενος εργάζεται συνολικά 7 μήνες και πραγματοποιεί 7*25 = 175 ημέρες 

ασφάλισης. Οι δικαιούμενες ημέρες για το επίδομα και την αποζημίωση αδείας είναι: 

• Ημέρες Επίδ. Αδείας = 175/25*2 = 14 > 12,5 → 12,5 

Οι 14 ημέρες που προκύπτουν βάσει του τύπου υπερβαίνουν τις 12,5 που ορίζουν το μισό 

μισθό (25/2=12,5) με τον οποίο ισούται το επίδομα αδείας, άρα λαμβάνονται υπόψιν οι 12,5 

ημέρες 

• Ημέρες Αποζ. Αδείας = 175/25*2 = 14 

Οι σχετικές αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής: 

• Αποδ. Επιδ. Αδείας = (Ημερομίσθιο) * (Ημ. Επιδ. αδείας) = 1500/25 * 12,5 = 

750,00€ 

• Αποδ. Αποζ. Αδείας = (Ημερομίσθιο) * (Ημ. Αποζ. αδείας) = 1500/25 * 14 = 

840,00€ 

Έστω εργαζόμενος αορίστου χρόνου με πρόσληψη στις 11/11/2017 σε ξενοδοχείο 

εποχιακής λειτουργίας, με την ειδικότητα του φύλακα και μισθό 1000,00€ μικτά. Ο 

εργαζόμενος αποχωρεί στις 3/11/2019 οικειοθελώς, έχοντας λάβει το επίδομα αδείας που 

δικαιούται για το 2019 στις 31/7/2019 από την επιχείρηση και 15 από τις 22 ημέρες 

κανονικής άδειας που δικαιούται για το ίδιο έτος. Ποιο το επίδομα αδείας και η 

αποζημίωση αδείας που θα λάβει κατά την αποχώρησή του από την εταιρία; 

 

Όσον αφορά το επίδομα αδείας, ο εργαζόμενος για το ημερολογιακό έτος 2019 το έλαβε στις 

31/7/2019 και άρα δεν θα λάβει επίδομα αδείας κατά την αποχώρησή του. 



133 
 

Οι ημέρες υπολογισμού της αποζημίωσης αδείας σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζονται 

βάσει του υπολοίπου των ημερών κανονικής άδειας που έχει ο εργαζόμενος για το 2019, που 

είναι 7, καθώς από τις 22 που δικαιούται έλαβε τις 15. Άρα οι ημέρες υπολογισμού της 

αποζημίωσης αδείας είναι ίσες με 7*1,2 = 8,40. Ο συντελεστής 1,2 μπαίνει για να 

προσδιορίσει την αναλογία Σαββάτου που δημιουργείται λόγω της 8ωρης απασχόλησης του 

μισθωτού επί 5μερου συστήματος εργασίας. Άλλωστε, όπως έχει προαναφερθεί, ο 

εργαζόμενος που διαμορφώνει δικαίωμα 22 εργάσιμων ημερών αδείας, διατηρεί και 

δικαίωμα 25 ημερών αποδοχών αδείας, ενός δηλαδή πλήρους μήνα. 

Οι μικτές αποδοχές της αποζημίωσης αδείας θα είναι ίσες με: 

(Ημερομίσθιο) * ( Ημέρες Υπολογισμού) = 1000/25*7,40 = 296,00€ 

τα οποία όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, γιατί ο 

εργαζόμενος είναι αορίστου χρόνου. 

 

Βιβλίο αδειών 

Σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, κάθε εργοδότης 

οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων 

σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία 

της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: 

• Ονοματεπώνυμο 

• Ημερομηνία πρόσληψης 

• Αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας 

• Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας 

• Αποδοχές αδείας 

• Επίδομα αδείας 

Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους 

μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. 

Στο Βιβλίο Αδειών, που αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της 

επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρείται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, 

δεδομένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού 

δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια. 

Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας 
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Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ Εργάνη εντός 

του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια 

άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν 

καταχωρηθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων ετήσιας 

κανονικής άδειας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν επηρεάζει την υποχρέωση τήρησης του 

Βιβλίου Αδειών. Το έντυπο Ε11 αποτελεί στην ουσία περίληψη του Βιβλίου Αδειών. 

Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών, 

αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του 

συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες 

αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα και 

το έντυπο Ε11. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Αρ.πρ. 3631/87/27-1-2015, σε περίπτωση κατά την 

οποία, χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου 

χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του 

Εντύπου Ε11. Ενώ, όταν παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης 

άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των 

άλλων, ο αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν υφίστανται), καθώς και οι 

πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας. Σε περίπτωση, λύσης 

της σχέσης εργασίας μισθωτού, είτε με καταγγελία σύμβασης είτε με οικειοθελή 

αποχώρηση είτε με λήξη συμπεφωνημένου χρόνου, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη 

των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας. 

Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η 

αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω 

μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, 

άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης 

των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η 

αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας. 

Αναλυτικά, στο έντυπο Ε11 οι στήλες που πρέπει να συμπληρωθούν, εκτός από τα στοιχεία 

των εργαζομένων, είναι οι εξής: 

• Ημερομηνία πρόσληψης 

• Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας 



135 
 

• Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε 

• Αποδοχές αδείας 

• Αποδοχές επιδόματος αδείας 

• Παρατηρήσεις. 

 

Στη στήλη «Αριθμός ημερών δικαιούμενης ετήσιας κανονικής άδειας» συμπληρώνεται ο 

αριθμός ημερών της κανονικής άδειας που δικαιούται ο μισθωτός μέχρι τη λήξη του 

ημερολογιακού έτους ή μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, αν αυτή είναι πριν την 31/12. 

Στη στήλη «Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε» καταχωρούνται οι 

ημέρες κανονικής άδειας που χορηγήθηκαν στο μισθωτό μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού 

έτους ή μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, αν αυτή είναι πριν την 31/12. Σε περίπτωση που 

ένας εργαζόμενος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς να έχει λάβει ολόκληρη 

ή μέρος της κανονικής άδειάς του, στη στήλη αυτή καταχωρούνται μόνο οι ημέρες αδείας 

που έλαβε πραγματικά. Εάν δεν πρόλαβε να λάβει καμία μέρα άδειας, συμπληρώνεται ο 

αριθμός 0. Στην περίπτωση που εργαζόμενος που παρότι συνεχίζει να εργάζεται στην 

επιχείρηση, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν έλαβε ολόκληρη τη δικαιούμενη 

άδεια αντιμετωπίζεται όπως προαναφέρθηκε. Βέβαια, η διαφορά δικαιούμενων και 

χορηγηθέντων ημερών αδείας αναμένεται να αποτελέσει κριτήριο ελέγχου για τις 

επιχειρήσεις. 

Στη στήλη «Αποδοχές αδείας» συμπληρώνεται το σύνολο των μικτών αποδοχών που 

καταβλήθηκαν για τις αποδοχές αδείας. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αποχωρήσει 

κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς να έχει λάβει ολόκληρη ή μέρος της κανονικής άδειάς 

του και του καταβληθεί Αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, τότε η στήλη «Αποδοχές 

αδείας» συμπληρώνεται με το σύνολο των αποδοχών αδείας και της αποζημίωσης. 

Στη στήλη «Αποδοχές επιδόματος αδείας» καταχωρούνται οι αποδοχές του επιδόματος 

αδείας που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο. 

Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» αναγράφονται πληροφορίες που αφορούν στον εργαζόμενο για 

τη χορηγηθείσα σε αυτόν κανονική άδεια, η περίπτωση καταβολής αποζημίωσης μη 

χορηγηθείσας άδειας (π.χ. λήψη μέρους της άδειας λόγω αποχώρησης εργαζομένου). 
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4.11. Δώρα Εορτών Πάσχα & Χριστουγέννων 

Όπως όλοι εργαζόμενοι έτσι και οι εποχιακά απασχολούμενοι σε ξενοδοχεία της χώρας 

δικαιούνται Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων, αναλογικά βάση της διάρκειας της 

σύμβασής τους. Τα δώρα εορτών εργαζόμενων ορισμένου χρόνου παρουσιάζουν 

ιδιαιτερότητες όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού τους, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψιν 

τους πίνακες των ημερών υπολογισμού που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά τις ημέρες 

ασφάλισης του χρονικού διαστήματος της σύμβασής τους, που αφορά είτε το Δώρο Πάσχα 

είτε το Δώρο Χριστουγέννων και υπολογίζονται βάσει συγκεκριμένων μαθηματικών 

τύπων. Όλα τα δώρα εορτών υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, αλλά 

και φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

 

Δώρο Πάσχα 

Το Δώρο Πάσχα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία αφορά τη χρονική περίοδο κάθε 

έτους από 1/1 έως 30/4. Η δε καταβολή του στους εργαζόμενους γίνεται το αργότερο μέχρι 

Μεγάλη Τετάρτη και ισούται με μισό μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 15 

ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, αρκεί η εργασία που παρασχέθηκε 

κατά το άνω χρονικό διάστημα να ήταν συνεχόμενη και χωρίς διακοπές, προσαυξημένο με 

το συντελεστή 1,04166 της προσαύξησης του επιδόματος αδείας. Προφανώς, σε 

περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν εργάστηκε κατά το σύνολο του τετραμήνου Ιαν 

– Απρ, θα λάβει Δώρο Πάσχα αναλογικά βάσει της διάρκειας της σύμβασής του εντός του 

αυτού χρονικού διαστήματος. Ως βάση υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι 

καταβαλλόμενες αποδοχές (μισθοί ή ημερομίσθια) της 15ης ημέρας πριν από την Κυριακή 

του Πάσχα. 

Στον καθορισμό των ημερών βάσει των οποίων υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα, εκτός από 

τις ημέρες εργασίας, συμμετέχουν και οι ημέρες άδειας με αποδοχές, οι ημέρες ασθένειας 

για τις οποίες ο εργαζόμενος αμείβεται από τον εργοδότη, αλλά δεν επιδοτείται από τον 

ασφαλιστικό του φορέα, οι αργίες κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία, όπως επίσης 

και οι ημέρες κυοφορίας – λοχείας μιας εργαζόμενης, ασχέτως αν λαμβάνει αποδοχές από 

τον εργοδότη της ή όχι και αν επιδοτείται για αυτό το χρονικό διάστημα από τον 

ασφαλιστικό της φορέα. 
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Δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου από την 

εργασία του, οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες επιδοτείται από τον ασφαλιστικό του 

φορέα, καθώς και οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών που πιθανώς να έλαβε ο εργαζόμενος 

κατά το χρονικό διάστημα 1/1-30/4. 

Όσον αφορά τον έμμισθο εργαζόμενο ορισμένου χρόνου, ο τύπος υπολογισμού των μικτών 

αποδοχών του Δώρου Πάσχα είναι: 

Ημέρες υπολογισμού / 6,5 / 15 * 12,5 * Μισθός / 25 * 1,04166 

Αντίστοιχα, για τον ημερομίσθιο εργαζόμενο ορισμένου χρόνου, ο παραπάνω τύπος 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Ημέρες υπολογισμού / 6,5 * Ημερομίσθιο * 1,04166 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του υπάλληλου υποδοχής και με μισθό 1000,00€ 

μικτά. Η πρόσληψή του γίνεται στις 23/3/2020 στο ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας Α 

και κατά τον 04/2020 λαμβάνει αναρρωτική άδεια πέντε (5) ημερών το χρονικό διάστημα 

6-10/4 και επιδοτείται από τον ΕΦΚΑ για τις ημέρες 9-10/4. Ποιες είναι οι μικτές αποδοχές 

του Δώρου Πάσχα που θα λάβει ο εργαζόμενος; 

 

Ο εργαζόμενος πραγματοποιεί συνολικά 33 ημέρες ασφάλισης για το Μάρτιο και τον 

Απρίλιο, όμως οι ημέρες που συμμετέχουν στο Δώρο Πάσχα είναι 31, γιατί οι 2 από τις 

ημέρες της ασθένειας του εργαζόμενου επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό του φορέα. 

Συνεπώς, οι μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα θα είναι: 

Ημέρες υπολογισμού / 6,5 / 15 * 12,5 * Μισθός / 25 * 1,04166 = 

31/6,5/15*12,5*1000,00/25*1,04166 = 165,60€ μικτά 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του κηπουρού και με ημερομίσθιο 50,00€ μικτά. Η 

πρόσληψή του γίνεται στις 11/3/2020 στο ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας Α. Κατά το 

μήνα Μάρτιο έλαβε 78,75€ μικτά λόγω προσαύξησης Κυριακής/αργίας. Ποιες είναι οι 

μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα που θα λάβει ο εργαζόμενος; 

 

Το σύνολο των ασφαλιστικών ημερών του εργαζόμενου για το διάστημα 11/3-30/4 είναι 

44. Άρα, οι μικτές αποδοχές του Δώρου Πάσχα θα είναι: 
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Ημέρες υπολογισμού / 6,5 * Ημερομίσθιο * 1,04166 =  

44 / 6,5 * 50 * 1,04166 = 352,56€ 

Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προστεθούν και οι προσαυξήσεις που δημιουργούν στο Δώρο 

Πάσχα τα 78,75€ μικτά που λαμβάνει ο εργαζόμενος λόγω της προσαύξησης 

Κυριακής/αργίας του Μαρτίου. Η ημερήσια προσαύξηση του ποσού αυτού στο Δώρο Πάσχα 

είναι: 

78,75 / σύνολο ημερών ασφάλισης = 78,75 / 44 = 1,79 

Οι ημέρες υπολογισμού του Δώρου Πάσχα είναι: 

Σύνολο ημερών ασφάλισης / 6,5 = 44 / 6,5 = 6,77 

Οι συνολικές προσαυξήσεις στο Δώρο Πάσχα είναι: 

Ημέρες υπολογισμού δώρου * ημερήσια προσαύξηση = 6,77 * 1,79 = 12,12€ 

Τελικά, το σύνολο των μικτών αποδοχών του Δώρου Πάσχα θα είναι: 

Αποδοχές Δώρου Πάσχα + Προσαυξήσεις = 352,56 + 12,12 = 365,18€ μικτά 

 

Δώρο Χριστουγέννων 

Το Δώρο Χριστουγέννων σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία αφορά τη χρονική περίοδο 

κάθε έτους από 1/5 έως 31/12. Η δε καταβολή του στους εργαζόμενους γίνεται το αργότερο 

μέχρι 21/12 και ισούται με ένα μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια 

για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, αρκεί η εργασία που παρασχέθηκε κατά το άνω 

χρονικό διάστημα να ήταν συνεχόμενη και χωρίς διακοπές, προσαυξημένο με το 

συντελεστή 1,04166 της προσαύξησης του επιδόματος αδείας. Προφανώς, σε περίπτωση 

που κάποιος εργαζόμενος δεν εργάστηκε κατά το σύνολο της περιόδου 1/5-31/12, θα λάβει 

Δώρο Χριστουγέννων αναλογικά βάσει της διάρκειας της σύμβασής του εντός του αυτού 

χρονικού διαστήματος. Ως βάση υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες 

αποδοχές (μισθοί ή ημερομίσθια) της 10ης Δεκεμβρίου του έτους. 

Στον καθορισμό των ημερών βάσει των οποίων υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων, 

εκτός από τις ημέρες εργασίας, συμμετέχουν και οι ημέρες άδειας με αποδοχές, οι ημέρες 

ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος αμείβεται από τον εργοδότη, αλλά δεν επιδοτείται 

από τον ασφαλιστικό του φορέα, οι αργίες κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία, όπως 

επίσης και οι ημέρες κυοφορίας – λοχείας μιας εργαζόμενης, ασχέτως αν λαμβάνει 



139 
 

αποδοχές από τον εργοδότη της ή όχι και αν επιδοτείται για αυτό το χρονικό διάστημα από 

τον ασφαλιστικό της φορέα. 

Δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου από την 

εργασία του, οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες επιδοτείται από τον ασφαλιστικό του 

φορέα, καθώς και οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών που πιθανώς να έλαβε ο εργαζόμενος 

κατά το χρονικό διάστημα 1/5-31/12. 

Όσον αφορά τον έμμισθο εργαζόμενο ορισμένου χρόνου, ο τύπος υπολογισμού των μικτών 

αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων είναι: 

Ημέρες Υπολογισμού / 8 * Μισθός / 25 * 1,04166 

Αντίστοιχα, για τον ημερομίσθιο εργαζόμενο ορισμένου χρόνου, ο παραπάνω τύπος 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Ημέρες υπολογισμού / 8 * Ημερομίσθιο * 1,04166 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του μάγειρα και με μισθό 1500,00€ μικτά. Η 

πρόσληψή του γίνεται στις 10/4/2020 στο ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας Α με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως τις 31/10/2020, αλλά ο 

εργαζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς στις 16/7/2020. Κατά το μήνα Απρίλιο έλαβε bonus 

500,00€ μικτά. Ποιες είναι οι μικτές αποδοχές του ΔΧ που θα λάβει ο εργαζόμενος; 

 

Το bonus 500,00€ μικτά που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά το μήνα Απρίλιο δεν παίζει 

κανένα ρόλο, καθώς αυτό δεν αφορά την περίοδο 1/5-31/12 που διαμορφώνει δικαίωμα 

στο ΔΧ. 

Οι συνολικές ημέρες ασφάλισης του εργαζόμενου από την πρόσληψή του στις 10/4/2020 

έως τις 16/7/2020 που αποχωρεί είναι 63. Άρα το ΔΧ που θα λάβει ισούται με: 

Ημέρες Υπολογισμού / 8 * Μισθός / 25 * 1,04166 = 

63 / 8 * 1500,00 / 25 * 1,04166 = 492,18€ μικτά 

 

Έστω εργαζόμενος με την ειδικότητα του ανειδίκευτου εργάτη και με ημερομίσθιο 35,00€ 

μικτά. Η πρόσληψή του γίνεται στις 20/7/2020 στο ξενοδοχείο εποχιακής λειτουργίας Α 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως τις 31/10/2020. Κατά τον 

8/2020 ο εργαζόμενος έλαβε επιπρόσθετα 56,44€ μικτά λόγω προσαύξησης νυχτερινής 
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απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσό του 9/2020 ήταν 49,88€ μικτά. Ποιες είναι οι μικτές 

αποδοχές του ΔΧ που θα λάβει ο εργαζόμενος; 

 

Οι συνολικές ημέρες ασφάλισης του διαστήματος από την πρόσληψη 20/7 έως 31/10 που 

λήγει η σύμβαση του εργαζόμενου είναι 90. Άρα, οι μικτές αποδοχές του ΔΧ ισούνται με: 

Ημέρες Υπολογισμού / 8 * Ημερομίσθιο * 1,04166 = 

90 / 8 * 35,00 * 1,04166 = 410,15€ μικτά 

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι προσαυξήσεις που δημιουργεί η νυχτερινή 

απασχόληση που πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες 8ο και 9ο/2020.  

Σύνολο αποδοχών νυχτερινής απασχόλησης = 56,44 + 49,88 = 106,32 

Ημερήσια προσαύξηση νυχτερινής απασχόλησης στο ΔΧ = 106,32 / 90 = 1,18 

Ημέρες υπολογισμού ΔΧ = 90 / 8 = 11,25 

Σύνολο προσαυξήσεων ΔΧ = 11,25 * 1,18 * 1,04166 = 13,84 

 

Τελικά, το σύνολο των μικτών αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων ισούται με: 

Αποδοχές ΔΧ + Αποδοχές Προσαυξήσεων = 410,15 + 13,84 = 423,99€  μικτά 

 

4.12. Διαχείριση Ποσών Μισθοδοσίας 

Τα ποσά που ορίζουν το τελικό αποτέλεσμα μισθοδοσίας διαμορφώνουν το τελικό κόστος 

αυτής, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα κόστη που καλείται να διαχειριστεί η 

επιχείρηση. Κάθε ένα από αυτά τα ποσά πρέπει να καταβληθεί εντός συγκεκριμένων 

χρονικών ορίων που ορίζονται είτε εσωτερικά στην επιχείρηση, όπως οι πληρωμές των 

εργαζομένων, είτε βάσει της σχετικής φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Η μαθηματική εξίσωση που συνδέει αυτά τα ποσά είναι η παρακάτω: 

 
Πληρωτέο ποσό 

+ Προκαταβολές 

+ Λοιπές παρακρατήσεις 

+ Εισφορές εργαζόμενου 

+ 

Φόρος Μισθωτών 

Υπηρεσιών 
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+ 

Ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης 

+ Εισφορές εργοδότη 

= Κόστος μισθοδοσίας 

 

Το πληρωτέο ποσό είναι το ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος για την παροχή της 

εργασίας του προς τον εργοδότη. Με Υπουργική Απόφαση υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι 

πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού και από 1/7/2019 υποχρεωτικά καταβάλλεται 

και η αποζημίωση απόλυσης με τον ίδιο τρόπο. Ο εργοδότης, ακόμα κι αν το ζητάει ο 

εργαζόμενος, που δεν εφαρμόζει την απόφαση και πληρώνει μετρητοίς αντιμετωπίζει 

κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 

3996/2011 (Α΄ 170). Μέσω τραπέζης καταβάλλονται και οι προκαταβολές μισθοδοσίας. 

Η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται με α) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του 

μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με 

μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), β) χρήση ταχυδρομικής επιταγής – 

ταχυπληρωμής ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, 

γ)χρήση τραπεζικής επιταγής, δ) έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού, η οποία έτσι 

κι αλλιώς κατατίθεται σε τράπεζα. Έτσι, η εξόφληση μέσω τραπέζης είναι έτσι κι αλλιώς 

υποχρεωτική κι όχι μόνο για να εκπίπτουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

εργασιακής σχέσης. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τις πληρωμές μισθοδοσίας μέσω e-

bankning, οφείλουν να διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές SEPA (Single European 

Payments Area) ή όπως ονομάζεται στην Ελλάδα, ΕΧΠΕ (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε 

Ευρώ). 

Ως λοιπές παρακρατήσεις θεωρούνται συνήθως οι δόσεις των δανείων ή χρηματικών 

διευκολύνσεων που χορηγούνται από τον εργοδότη και παρακρατούνται κάθε μήνα από 

τον εργαζόμενο.  

Το άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη αποτελεί τις ασφαλιστικές 

κρατήσεις που πρέπει να καταβληθούν στους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

μέσω της μηνιαίας υποβολής του εντύπου της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  Η ΑΠΔ είναι ένα σειριακό 
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αρχείο με συγκεκριμένη γραμμογράφηση, σύμφωνα με οδηγίες του ΕΦΚΑ, στο οποίο 

απεικονίζονται όλες οι αποδοχές, οι ημέρες ασφάλισης και οι εισφορές των εργαζόμενων 

του μήνα. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα ποσά του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας των μηνιαίων βεβαιώσεων 

αποδοχών στο Taxis Net, όπου ενημερώνουν τη μερίδα του κάθε μισθωτού, προκειμένου 

να προχωρήσει στην εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης κάθε έτος. Η υποβολή 

γίνεται κι εδώ με σειριακά συμπιεσμένα αρχεία, συγκεκριμένης γραμμογράφησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Το ποσό που δίνει την πιο σημαντική πληροφορία στον εργοδότη είναι το κόστος 

μισθοδοσίας, το οποίο αποτελεί το σύνολο των υποχρεώσεών του, που πρέπει να πληρωθεί 

σε δημόσιους φορείς και εργαζόμενους, ώστε η επιχείρηση, από πλευράς μισθοδοσίας, να 

καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της. 

 

Άρθρο Μισθοδοσίας 

Το άρθρο μισθοδοσίας είναι εκείνο το έντυπο που περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα ποσά 

που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα λογιστικό άρθρο, 

που πρέπει να καταχωρείται σε μηνιαία βάση στα βιβλία της εταιρίας, ώστε η μισθοδοσία 

στο σύνολό της να περνάει στα έξοδα αυτής. 

Όπως όλα τα άρθρα λογιστικής, έτσι και το άρθρο μισθοδοσίας, διαθέτει εγγραφές στη 

χρέωση και στην πίστωση και πρέπει να είναι ισοσκελισμένο, με τα σύνολα χρέωσης και 

πίστωσης να ισούνται με το κόστος μισθοδοσίας. Στη χρέωση διαθέτει λογαριασμούς που 

αναφέρονται στις  μικτές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές, ενώ στην πίστωση 

απεικονίζονται τα πληρωτέα ποσά των εργαζόμενων, οι προκαταβολές μισθοδοσίας που 

πιθανώς να έχουν καταβληθεί εντός του μήνα αναφοράς, ο φόρος και η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, καθώς και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων και 

εργοδότη. 

Οι μικτές αποδοχές των εργαζόμενων απεικονίζονται στην ομάδα 6 του ΕΓΛΣ, με την 

παρακάτω ανάλυση. 

 



143 
 

Έμμισθοι 60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού Ημερομίσθιοι 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 60.01 

60.00.00 Τακτικές αποδοχές 60.01.00 

60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 60.01.02 

60.00.03 Δώρα εορτών 60.01.03 

60.00.04 Αποδοχές επίσημων αργιών 60.01.04 

60.00.05 Αποδοχές ασθενείας 60.01.05 

60.00.06 Αποδοχές κανονικής αδείας 60.01.06 

60.00.07 Επιδόματα αδείας 60.01.07 

60.00.08 Αποζημιώσης μη χορηγούμενων αδειών 60.01.08 

60.00.09 Ποσοστά για πωλήσεις & αγορές 60.01.09 

60.00.10 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, παροχές σε είδος) 60.01.10 

60.00.11 Αμοιβές εκτός έδρας 60.01.11 

60.00.12 Αμοιβές μαθητευομένων 60.01.12 

 

Για τις εργοδοτικές εισφορές, που επίσης εμφανίζονται στην χρέωση της ομάδας 6, 

χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί με την παρακάτω ανάλυση. 

60.03 
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου 

προσωπικού 
60.04 

Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου 

προσωπικού 

60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 

60.03.01 
Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων 

κύριας ασφάλισης 
60.04.01 

Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων 

κύριας ασφάλισης 

60.03.02 
Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων 

επικουρικής ασφάλισης 
60.04.02 

Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων 

επικουρικής ασφάλισης 

    60.04.03 Δωρόσημο οικοδόμων 

60.03.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας 60.04.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας 

 

Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται στην πίστωση, για να απεικονίσουν τα αντίστοιχα 

μισθοδοτικά μεγέθη, ανήκουν στις ομάδας 3 και 5 του ΕΓΛΣ. 

Πιο συγκεκριμένα οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι εξής: 

• 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 

• 33.00 Προκαταβολές προσωπικού 

• 54.03.00 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 
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• 54.03.10 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

• 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

• 55.02 Επικουρικά Ταμεία 

 

Μισθοδοτικές καταστάσεις 

Οι μισθοδοτικές καταστάσεις απεικονίζουν αναλυτικά ανά εργαζόμενο ή συγκεντρωτικά 

ανά εταιρία τα ποσά της μισθοδοσίας του μήνα. Αποτελούν εσωτερικά έγγραφα για το 

τμήμα προσωπικού ή το λογιστήριο μιας επιχείρησης και συνήθως ζητώνται κατά τον 

τακτικό έλεγχο από τον ασφαλιστικό φορέα, μαζί με άλλα δικαιολογητικά. Οι μορφές που 

μπορεί να έχουν οι μισθοδοτικές καταστάσεις ποικίλουν, ανάλογα με το λογισμικό 

μισθοδοσίας που χρησιμοποιείται. Κάποιες διαθέτουν αναλυτική παρουσίαση και κάποιες 

μια πιο συγκεντρωτική των ποσών ανά εργαζόμενο. Συνήθως όμως απεικονίζουν δεδομένα 

όπως: 

• Αριθμός μητρώου του εργαζόμενου στην επιχείρηση 

• Ονοματεπώνυμο 

• Ειδικότητα 

• Ημέρες ασφάλισης του μήνα 

• Σύνολο των μηνιαίων μικτών αποδοχών 

• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 

• Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης 

• Προκαταβολές 

• Πληρωτέο ποσό 

• Εργοδοτικές εισφορές 

• Κόστος μισθοδοσίας 

 

Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας 

Τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα, ή αλλιώς οι αποδείξεις πληρωμής, των 

εργαζόμενων, πρέπει να χορηγούνται άμεσα με την εξόφληση της μισθοδοσίας. Με τη 

διάταξη του Ν. 4254/2014 (άρθ. 1, κεφ. Α, Υποπαρ. ΙΑ 5) εξακολουθεί να ισχύει η 

υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, 
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αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του 

προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. 

Η διάταξη ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό 

χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η 

χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου 

(σχετικά και τα έγγραφα 31637/2010 – 3640/2007 του Υπ. Εργασίας και Κοιν. 

Ασφάλισης). Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις 

διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011. Ο υπολογισμός του ύψους του 

επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας. 

Η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων για 

το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του 

ΣΕΠΕ, αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα 

με το άρθ. 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπουργείου Εργασίας και τιμωρείται με 

πρόστιμο που κυμαίνεται από 300€ έως 5.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων 

που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση. 

Όπως ορίζει η ανωτέρω υπουργική απόφαση, τα εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει να 

επιδεικνύονται όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές 

εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή 

οικονομικές υπηρεσίες). Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα να βρίσκονται σε εξωτερικό λογιστή ή συνεργάτη του εργοδότη, δεδομένου 

ότι η τήρηση της υποχρέωσης της επίδειξης αυτών των στοιχείων στα ελεγκτικά όργανα, 

βαρύνει τον εργοδότη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα. 

Είναι προφανές ότι ο σκοπός της υποχρέωσης χορήγησης στο μισθωτό των αναλυτικών 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά το 

καθεστώς των αμοιβών που ακολουθεί μια επιχείρηση και η πλήρης ενημέρωση του 

εργαζόμενου σχετικά με την αμοιβή της εργασίας του (βασικός μισθός, επιδόματα, 

οικειοθελείς παροχές, ασφαλιστικές κρατήσεις κλπ), για να αποφεύγονται αμφισβητήσεις 

ως προς το αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές ανταποκρίνονται ή όχι στις δικαιούμενες 

αξιώσεις του εργαζόμενου από την παροχή εργασίας. 
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Αν και δεν προβλέπεται να τεθεί η υπογραφή του εργαζόμενου στα εκκαθαριστικά 

σημειώματα αποδοχών, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 

στοιχείο και ως απόδειξη για την καταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο και για αυτό 

τον λόγο υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα η ένδειξη της υπογραφής του 

εργαζόμενου για τις αποδοχές που έλαβε. 

Σε κάθε περίπτωση τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να χορηγούνται 

άμεσα με την εξόφληση του μισθωτού, όπως προβλέπει η διάταξη, και να περιέχουν την 

ημερομηνία που χορηγήθηκαν στον μισθωτό, προκειμένου να ελέγχεται η παραπάνω 

υποχρέωση του εργοδότη από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. 

Τέλος τα αναγραφόμενα στοιχεία στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεδομένου ότι 

ελέγχονται από το ΣΕΠΕ, θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή (άρθ. 8 παρ. 2 Ν.2336/1995), 

να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αποδοχές που χορηγήθηκαν στον μισθωτό, ενώ από 

την ανάλυση της μισθοδοσίας που αυτά περιέχουν ελέγχεται από τα όργανα του ΣΕΠΕ η 

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την αμοιβή των μισθωτών 

όπως ο νόμιμος βασικός μισθός, τα προβλεπόμενα επιδόματα, τα επιδόματα που μπορούν 

να περικοπούν μονομερώς από τον εργοδότη σύμφωνα με τον Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ 

6/2012, τις οικειοθελείς παροχές που μπορούν ελευθέρως να ανακληθούν, την 

προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, την προσαύξηση εργασίας κατά Κυριακή και αργίες, 

τις προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρίες, πρόσθετες αποδοχές υπό τη μορφή 

bonus κλπ. (Τραϊανόπουλος, 2014). 
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Κεφάλαιο 5ο : «Συμπεράσματα» 

Η διεθνής και ξένη βιβλιογραφία που ασχολείται με τα ζητήματα της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αναφέρθηκε, είναι ιδιαίτερα πλούσια. Είναι πάρα πολύ 

εύκολο για κάποιον να αναζητήσει άρθρα και πληροφορίες γύρω από τις διαδικασίες 

επιλογής, εκπαίδευσης, εξέλιξης και διατήρησης του προσωπικού στο κλάδο του 

τουρισμού. Αναρίθμητοι συγγραφείς και ερευνητές έχουν αναπτύξει με τα έργα τους 

σχεδόν όλες τις πτυχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, παρουσιάζοντας λύσεις και 

προτάσεις, που βοηθούν διοικήσεις και managers να βελτιώσουν τη διαχείριση σχετικών 

ζητημάτων ή ακόμη και να τα εξελίξουν. 

Αυτό που εντοπίζεται, παρόλα αυτά, είναι η όχι τόσο αναλυτική αναφορά, σε σχέση με τα 

παραπάνω, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία των εργαζόμενων στον 

τουρισμό, τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις εργαζομένων και 

εργοδοτών, αλλά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο μερών με τη χρήση 

αναλυτικών παραδειγμάτων. Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να ρίξει «φως» σε αυτά τα 

ζητήματα της ελληνικής τουριστικής αγοράς και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα 

χέρια των διοικητικών στελεχών των ξενοδοχείων, αλλά και των εργαζόμενων σε τμήματα 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Για να το πετύχει αυτό, προχωρά σε μια αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής εργατικής 

νομοθεσίας και των όσων αυτή προβλέπει για τους μισθούς και τα επιδόματα της κλαδικής 

συλλογικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας. Στη συνέχεια, 

αναλύονται όλα όσα ισχύουν γύρω από τις μορφές απασχόλησης, την άδεια των 

εργαζομένων, το δικαίωμα ασθενείας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, την 

υπερωριακή απασχόληση, τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και το Επίδομα 

Αδείας, τις διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα καταγγελίας σύμβασης, για να καταλήξει με 

την περιγραφή του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που από τις 1/3/2013 έχει μπει για τα καλά στη ζωή 

των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στη σωστή εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας στην καθημερινότητα των ξενοδοχείων εποχιακής λειτουργίας, παρατίθενται 

αναλυτικά παραδείγματα που εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια το πώς πρέπει να 

αντιμετωπίζονται διάφορες καταστάσεις. Η παρουσίαση αυτών των αναλυτικών 
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παραδειγμάτων έχει ως στόχο να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από λάθη και παραλείψεις 

που λαμβάνουν χώρα αρκετά συχνά και εκθέτουν πολλές φορές τις εταιρίες σε παραβάσεις 

της νομοθεσίας και πρόστιμα από τους δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί το πολύ δύσκολο έργο των υπευθύνων 

μισθοδοσίας στα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας, εξαιτίας όχι μόνο του μεγάλου 

turnover των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζει ο κλάδος. Ο τεράστιος φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με τις 

αναρίθμητες διατάξεις της ελληνικής εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής 

νομοθεσίας, που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχουν υποστεί 

πάρα πολλές αλλαγές, αλλά και την επιθυμία των διοικήσεων των εποχιακών τουριστικών 

μονάδων για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος κατά τη διάρκεια της 

σαιζόν, αγνοώντας πολλές φορές τα όσα προβλέπονται για τη σύννομη λειτουργία των 

ξενοδοχείων, καθιστούν τη θέση τους ιδιαίτερα δύσκολη.  

Η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να διευκολυνθεί, και αυτό αφορά όχι μόνο τους 

εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά το σύνολο του κλάδου γενικότερα, αν απλοποιούνταν 

η ελληνική εργατική νομοθεσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις βασίζεται ακόμη και σε 

βασιλικά διατάγματα περασμένων δεκαετιών, που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, πόσο μάλλον στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του τουρισμού, 

που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο οι επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν να τηρήσουν τα όσα θα προέβλεπε η νομοθεσία, αλλά θα δημιουργούνταν 

και πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, που θα συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη του ΑΕΠ και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. 

Οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψιν αναφορικά με την παρούσα εργασία, έχουν 

να κάνουν με τα όσα προβλέπει η τρέχουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική 

νομοθεσία της χώρας, η οποία παρουσιάζει μια έντονη δυναμική αλλαγών τα τελευταία 

χρόνια. Περαιτέρω εμπειρικές μελέτες που θα ασχοληθούν με το θέμα θα πρέπει να λάβουν 

υπόψιν τα όσα θα ισχύουν στο μέλλον για τον τουριστικό κλάδο. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα 

ήταν η εκπόνηση παρόμοιων εργασιών για άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 
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Παράρτημα 

Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται ορισμένα από τα επίσημα έντυπα δημόσιων 

οργανισμών που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους τμημάτων μισθοδοσίας και 

λογιστηρίων. 
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Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων 

 

 

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών 
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Πίνακας μισθών & επιδομάτων Α’ κατηγορίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

 

Πίνακας μισθών & επιδομάτων Β’ κατηγορίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων 



161 
 

 

Πίνακας μισθών & επιδομάτων Γ’ κατηγορίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

 

Πίνακας μισθών & επιδομάτων Δ’ κατηγορίας ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
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Πίνακας ημερομισθίων εκτάκτου προσωπικού επίσημων ή απλών γευμάτων  
και δεξιώσεων σε ξενοδοχεία πολυτέλειας & Α΄ κατηγορίας 
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Πίνακας δικαιούμενων ημερών αδείας, επιδόματος και αποζημίωσης αδείας 
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Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας 
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Υπόδειγμα μισθοδοτικής κατάστασης 
 
 

 
Υπόδειγμα άρθρου μισθοδοσίας 


