Πνην είλαη ην ύςνο ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, πνηα επαγγέικαηα θαιύπηεη θαη πόηε
αλαπξνζαξκόδεηαη;
χκθσλα κε ην Πεξί Καηψηαησλ Μηζζψλ Γηάηαγκα 2012, ην χςνο ηνπ θαηψηαηνπ κεληαίνπ κηζζνχ
απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2012 αλέξρεηαη ζηα €870 αθαζάξηζην θαη κεηά απφ 6κελε ζπλερή πεξίνδν
απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, ζηα €924 αθαζάξηζην.
Ο πην πάλσ κηζζφο αθνξά ηα επαγγέικαηα ηνπ πσιεηή, γξαθέα, λνζειεπηηθνχ βνεζνχ, βνεζνχ
παηδνθφκνπ, βνεζνχ βξεθνθφκνπ, ζρνιηθνχ βνεζνχ θαη θξνληηζηή.
Γηα ηνπο θξνπξνχο αζθαιείαο, ν θαηψηαηνο σξηαίνο κηζζφο απφ 1ε Απξηιίνπ 2012 αλέξρεηαη ζηα
€4,90 αθαζάξηζηα θαη κεηά απφ 6κελε πεξίνδν ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, ζηα
€5,20 αθαζάξηζηα.
Γηα ηνπο θαζαξηζηέο, ν θαηψηαηνο σξηαίνο κηζζφο απφ 1ε Απξηιίνπ 2012 αλέξρεηαη ζηα €4,55
αθαζάξηζηα θαη κεηά απφ 6κελε πεξίνδν ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε, ζηα €4,84
αθαζάξηζηα.
Σν Πεξί Καηψηαησλ Μηζζψλ Γηάηαγκα είλαη ππνρξεσηηθφ δηά λφκνπ θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1ε
Απξηιίνπ θάζε έηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.

2. Πώο ππνινγίδεηαη ν κηζζόο ελόο εξγνδνηνύκελνπ κε κεξηθή απαζρόιεζε ηνπ νπνίνπ ην
επάγγεικα θαιύπηεηαη από ην Γηάηαγκα ηνπ Καηώηαηνπ Μηζζνύ;
Δθηφο ηεο πεξίπησζεο ησλ θξνπξψλ αζθαιείαο θαη ησλ θαζαξηζηψλ φπνπ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν
σξνκίζζην, γηα ηα ππφινηπα επαγγέικαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Πεξί Καηψηαησλ Μηζζψλ
Γηάηαγκα, ην σξνκίζζην ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία ηνπ ζπλήζνπο εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, εθεί πνπ ππάξρεη, κε πιήξε απαζρφιεζε.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο πσιεηήο ν νπνίνο εξγάδεηαη 19 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζα ιακβάλεη κηζζφ
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην κηζφ (50%) ηνπ ηζρχνληνο θαηψηαηνπ κηζζνχ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην
ζρεηηθφ Νφκν, νη θαλνληθέο εβδνκαδηαίεο ψξεο απαζρφιεζεο ησλ πσιεηψλ ζε θαηαζηήκαηα είλαη 38
ψξεο.

3. Πσο θαζνξίδεηαη ν κηζζόο γηα επάγγεικα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην Γηάηαγκα ηνπ
Καηώηαηνπ Μηζζνύ;
Mηζζφο δηά λφκνπ ππάξρεη κφλν γηα ηα επαγγέικαηα πνπ θαζνξίδεη ην εθάζηνηε Πεξί Καηψηαηνπ
Μηζζνχ Γηάηαγκα. Γηα ηα ππφινηπα επαγγέικαηα, ν κηζζφο θαζνξίδεηαη είηε απφ ζπιινγηθή ζχκβαζε
φπνπ ππάξρεη, είηε απφ ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ θαηά ηελ πξφζιεςε.

4. Σε πεξίπησζε ζπλαίλεζεο ηνπ ππαιιήινπ, δηθαηνύηαη ν εξγνδόηεο λα πιεξώλεη
ρακειόηεξν κηζζό από απηόλ πνπ θαζνξίδεηαη από ην Γηάηαγκα;
Όρη. Ο κηζζφο πνπ πξνλνεί ην Πεξί Καηψηαησλ Μηζζψλ Γηάηαγκα είλαη ππνρξεσηηθά ν ειάρηζηνο
κηζζφο πνπ κπνξεί λα δψζεη έλαο εξγνδφηεο γηα ηα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απάληεζε
ηεο εξψηεζεο 1, αλεμαξηήησο ηεο φπνηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ ή θαη
ηπρφλ ζπλαίλεζεο ηνπ ππαιιήινπ.

5. Ο θαηώηαηνο κηζζόο πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνκήζεηα;
χκθσλα κε ηε λνκνζεζία, νη νιηθέο απνιαβέο εξγνδνηνχκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
πξνκεζεηψλ) ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ην Πεξί Καηψηαησλ Μηζζψλ Γηάηαγκα, δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα είλαη ρακειφηεξεο απφ ηνλ κηζζφ πνπ θαζνξίδεη ην Γηάηαγκα, αλεμαξηήησο αλ ζε απηέο
πεξηιακβάλεηαη πξνκήζεηα ή φρη.

6. Δίλαη ππνρξεσηηθό δηά Νόκνπ λα θαηαβάιιεηαη 13νο ή/θαη 14νο κηζζόο;
Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε λνκνζεζία πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα
θαηαβάιινπλ ηα πην πάλσ σθειήκαηα. Η θαηαβνιή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν έρεη
ζπκθσλεζεί θάηη ηέηνην, κε ζπιινγηθή ζχκβαζε, ή κε αηνκηθφ ζπκβφιαην ή άιιεο κνξθήο ζπκθσλία
γηα ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο. Όπνπ δελ ππάξρεη γξαπηή ζπκθσλία, ε παξνρή 13νπ ή/θαη 14νπ
κηζζνχ ξπζκίδεηαη απφ ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ επηρείξεζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κε βάζε ηνλ πεξί Δλεκέξσζεο ηνπ
Δξγνδνηνπκέλνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε γηα ηνπο Όξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε ή ηε ρέζε Δξγαζίαο
Νφκν, λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ εξγνδνηνχκελν γηα ηνπο φξνπο εξγνδφηεζεο ηνπ,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ ή/θαη 14νπ κηζζνχ, εθεί φπνπ δίδεηαη.

7. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα παξέρεη 13ν ή/θαη 14ν κηζζό ζε νξηζκέλνπο κόλν
εξγνδνηνύκελνπο ζηελ ίδηα επηρείξεζε;
Αλ ππάξρεη πξαθηηθή λα δίλεηαη 13νο ή/θαη 14νο κηζζφο, ηφηε πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο
εξγνδνηνχκελνπο εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ή ηα
θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη.

8. Δξγνδόηεο πνπ παξείρε 13ν ή/θαη 14ν κηζζό ή θηινδώξεκα ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν
νθείιεη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηέηνηα σθειήκαηα θαη ηνλ επόκελν ρξόλν;
Δθεί πνπ ν 13νο ή θαη 14νο κηζζφο απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ κηζζνχ ή ππάξρεη πάγηα
πξαθηηθή λα θαηαβάιινληαη ηφηε ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηνλ 13ν ή θαη 14ν κηζζφ
θαη ην επφκελν έηνο. ηελ πεξίπησζε θηινδσξήκαηνο (κπφλνπο), ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε κηζζφ,
ελαπφθεηηαη ζηνλ εξγνδφηε εάλ ζα θαηαβάιεη θηινδψξεκα θαη ηνλ επφκελν ρξφλν.

9. Υπνρξενύηαη έλαο εξγνδόηεο πνπ παξέρεη 13ν θαη 14ν κηζζό λα πιεξώζεη ηελ αλαινγία
ηνπ σθειήκαηνο ζε εξγνδνηνύκελν πνπ δηαθόπηεη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρξόλνπ;
Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηπρφλ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγνδνηνχκελνπ. Αλ δελ
ππάξρεη νπνηαδήπνηε γξαπηή ζπκθσλία, αιιά ζρεηηθή πξαθηηθή γηα ην ζέκα απηφ, ηφηε αθνινπζείηαη
ε πξαθηηθή απηή γηα φινπο ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο.

10. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ ζε έλα
εξγνδνηνύκελν; Τη πξνλνεί ν Νόκνο ζε ηέηνηα πεξίπησζε;
χκθσλα κε ηνλ Πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Μηζζψλ Νφκν, ε πιεξσκή ησλ κηζζψλ πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία ή κεληαία αλαιφγσο ηεο ζπκθσλίαο εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ.
Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ πιεξσκήο, απνηειεί παξαβίαζε ηνπ
πην πάλσ Νφκνπ θαη ν εξγνδνηνχκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηφ παξάπνλν ζην Σκήκα Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο, ν εξγνδνηνχκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ
Γηαθνξψλ.

11. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα αξλεζεί λα θαηαβάιεη ζε εξγνδνηνύκελν ηε ζπκθσλεκέλε
πξνκήζεηα;
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ζπκθσλεζεί είηε κε ζπιινγηθή ζχκβαζε, είηε κε ζπκβφιαην κεηαμχ

εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ ε πιεξσκή κεληαίαο ηαθηηθήο πξνκήζεηαο, ηφηε ε πξνκήζεηα απηή
απνηειεί κέξνο ηνπ κηζζνχ θαη ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ηελ θαηαβάιεη.

12. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα απνθόςεη κέξνο ηνπ κηζζνύ ελόο εξγνδνηνύκελνπ γηα
ζθνπνύο απνδεκίσζεο ιόγσ δεκηάο πνπ ππέζηε ε επηρείξεζε;
χκθσλα κε ηνλ Πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Μηζζψλ Νφκν, επηηξέπνληαη απνθνπέο απφ ην κηζζφ γηα
ζθνπνχο απνδεκίσζεο ιφγσ δεκηάο πνπ ππέζηε ε επηρείξεζε ε νπνία πξνθιήζεθε ζθφπηκα ή ιφγσ
βαξηάο ακέιεηαο ηνπ εξγνδνηνχκελνπ, εθφζνλ φκσο πξνεγεζεί δηαβνχιεπζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ εξγαδνκέλσλ (ή κε ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν), πνπ ζα έρεη σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο. Γεληθά, ηζρχεη ν θαλφλαο φηη νη
απνθνπέο απφ ην κηζζφ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κέρξη ηνπ βαζκνχ πνπ ν εξγνδνηνχκελνο κπνξεί λα
ζπληεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.

13. Πόζε πξνεηδνπνίεζε νθείιεη λα δώζεη ν εξγνδόηεο ζηνλ εξγνδνηνύκελν ζε πεξίπησζε
απόιπζεο θαη πόζε πξνεηδνπνίεζε νθείιεη λα δώζεη ν εξγνδνηνύκελνο ζηνλ εξγνδόηε ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο;
Υπνρξέσζε Δξγνδόηε γηα Πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ Δξγνδνηνύκελν
Πεξίνδνο ζπλερνύο απαζρόιεζεο

Διάρηζηε Πεξίνδνο
Πξνεηδνπνίεζεο

Απφ 0 κέρξη 26 εβδνκάδεο (κέρξη 6 κήλεο)

Κακία πξνεηδνπνίεζε

Απφ 26 κέρξη 51 εβδνκάδεο (6 κήλεο – 1 ρξφλν)

1 εβδνκάδα

Απφ 52 κέρξη 103 εβδνκάδεο (1 ρξφλν – 2 ρξφληα)

2 εβδνκάδεο

Απφ 104 κέρξη 155 εβδνκάδεο (2 ρξφληα – 3 ρξφληα)

4 εβδνκάδεο

Απφ 156 κέρξη 207 εβδνκάδεο (3 ρξφληα – 4 ρξφληα)

5 εβδνκάδεο

Απφ 208 κέρξη 259 εβδνκάδεο (4 ρξφληα – 5 ρξφληα)

6 εβδνκάδεο

Απφ 259 κέρξη 311 εβδνκάδεο (5 ρξφληα – 6 ρξφληα)

7 εβδνκάδεο

Απφ 312 εβδνκάδεο θαη άλσ (6 ρξφληα +)

8 εβδνκάδεο

Υπνρξέσζε Δξγνδνηνύκελνπ γηα Πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ Δξγνδόηε ηνπ
Πεξίνδνο ζπλερνύο απαζρόιεζεο

Διάρηζηε Πεξίνδνο
Πξνεηδνπνίεζεο

Απφ 26 κέρξη 51 εβδνκάδεο (6 κήλεο – 1 ρξφλν)

1 εβδνκάδα

Απφ 52 κέρξη 259 εβδνκάδεο (1 ρξφλν – 5 ρξφληα)

2 εβδνκάδεο

Απφ 260 εβδνκάδεο θαη άλσ (5 ρξφληα +)

3 εβδνκάδεο

14. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα απνιύζεη εξγνδνηνύκελν ρσξίο λα δώζεη πξνεηδνπνίεζε θαη
αλ λαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο;
Ο εξγνδόηεο δελ ππνρξενύηαη λα δώζεη πξνεηδνπνίεζε γηα απόιπζε ζηηο αθόινπζεο
πεξηπηώζεηο:

ε δηαγσγή ηνπ εξγνδνηνχκελνπ είλαη ηέηνηα πνπ θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζρέζε εξγνδφηε θαη
εξγνδνηνχκελνπ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί,
δηάπξαμε ζνβαξνχ παξαπηψκαηνο απφ κέξνπο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ,
δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο απφ κέξνπο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε,
απξεπήο δηαγσγή ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε παξάβαζε ή παξαγλψξηζε θαλνληζκψλ εξγαζίαο ή άιισλ θαλνληζκψλ
ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε.

15. Δξγνδνηνύκελνο ζηνλ νπνίν έρεη δνζεί πξνεηδνπνίεζε γηα απόιπζε ππνρξενύηαη λα
εξγαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν απηή;
ηελ πεξίπησζε πξνεηδνπνίεζεο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε, ν εξγνδνηνχκελνο
νθείιεη λα εξγαζηεί ηελ πεξίνδν απηή. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηδνπνίεζεο ν
εξγνδνηνχκελνο επηζπκεί λα απνρσξήζεη, κπνξεί λα ην θάλεη ρσξίο λα δψζεη πξνεηδνπνίεζε. ε
ηέηνηα πεξίπησζε ν εξγνδνηνχκελνο ράλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο πξνεηδνπνίεζεο.
ηελ πεξίπησζε πξνεηδνπνίεζεο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, ελαπφθεηηαη
ζηνλ εξγνδφηε θαηά πφζν ζα επηηξέςεη ζηνλ εξγνδνηνχκελν λα εξγαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
πξνεηδνπνίεζεο, ηδηαίηεξα αλ πξνθχπηεη ζέκα αζθάιεηαο γηα ηελ εηαηξεία. Σν θαηά πφζνλ ν εξγνδφηεο
νθείιεη λα πιεξψζεη ηελ πεξίνδν πξνεηδνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηήζεη ζηνλ εξγνδνηνχκελν
λα κελ ηελ εξγαζηεί, δελ δηεπθξηλίδεηαη απφ ην Νφκν θαη ελαπφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ
Γηαθνξψλ λα απνθαζίζεη.

16. Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ελόο εξγνδνηνύκελνπ πνπ έρεη απνιπζεί ζε όηη αθνξά ην
κηζζό, ηνλ 13ν κηζζό, ηελ εηήζηα άδεηα θαη ην Τακείν Πξνλνίαο;
Δξγνδνηνύκελνο ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ δηθαηνύηαη:
α)
β)
γ)
δ)

φια ηα δεδνπιεπκέλα ηνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ,
αλαινγία ηεο εηήζηαο άδεηαο αθαηξνπκέλσλ ησλ εκεξψλ πνπ έρεη πάξεη εληφο ηνπ έηνπο.
αλαινγία 13νπ κηζζνχ φηαλ ππάξρεη ζπκθσλία ή πξαθηηθή λα δίλεηαη 13νο κηζζφο.
Σακείν Πξνλνίαο φπνπ ππάξρεη θαη αλάινγα κε ην ηη πξνλνεί ην θαηαζηαηηθφ θάζε Σακείνπ.

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδνηνχκελνο δελ δψζεη ηελ απαηηνχκελε πξνεηδνπνίεζε, ν
εξγνδφηεο δελ δηθαηνχηαη λα απνθφςεη νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηα δεδνπιεπκέλα, εθηφο θαη αλ ππάξρεη
γξαπηή ζπκθσλία γηα θάηη ηέηνην. ηελ πεξίπησζε απηή, έρεη ην δηθαίσκα ν εξγνδφηεο λα πξνζθχγεη
ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ γηα δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν.

17. Υπνρξενύηαη έλαο εξγνδόηεο λα δίλεη επηζηνιή απόιπζεο;
Όρη, αιιά ζε απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ γίλεηαη ζρεηηθή ζχζηαζε. Ο
εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε, εάλ ηνπ δεηεζεί, λα δψζεη γξαπηή επηζηνιή ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε
πεξίνδνο απαζρφιεζεο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ.

18. Σε πεξίπησζε παξάλνκεο απόιπζεο πνπ κπνξεί λα απνηαζεί έλαο εξγνδνηνύκελνο γηα
απνδεκίσζε;
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδνηνχκελνο ζεσξεί φηη ε απφιπζε ηνπ ήηαλ παξάλνκε, κπνξεί λα
πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ γηα απνδεκίσζε.

19. Σε πεξίπησζε παξάλνκεο απόιπζεο ή πιενλαζκνύ, δηθαηνύηαη έλαο εξγνδνηνύκελνο
απνδεκίσζε αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ησλ εηώλ ππεξεζίαο ηνπ;
Δξγνδνηνχκελνο δελ δηθαηνχηαη ζε απνδεκίσζε ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ή πιενλαζκνχ
αλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζπκπιήξσζε ηελ ζπληάμηκε ειηθία
(65 εηψλ). Γηθαηνχηαη φκσο πξνεηδνπνίεζε γηα ηεξκαηηζκφ απαζρφιεζεο.

20. Πόηε δηθαηνύηαη έλαο εξγνδνηνύκελνο πιεξσκή από ην Τακείν Πιενλαζκνύ;
Δξγνδνηνύκελνο δηθαηνύηαη ζε πιεξσκή από ην Τακείν Πιενλαζκνύ όηαλ ε απαζρόιεζε
ηνπ ηεξκαηίζηεθε ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) ν εξγνδφηεο ηεξκάηηζε ή πξνηίζεηαη λα ηεξκαηίζεη ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία
απαζρνιείην ν εξγνδνηνχκελνο,
β) ν εξγνδφηεο ηεξκάηηζε ή πξνηίζεηαη λα ηεξκαηίζεη ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηφπν φπνπ
απαζρνιείην ν εξγνδνηνχκελνο. Σν Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ κπνξεί φκσο λα απνθαζίζεη φηη
αιιαγή ηφπνπ απαζρφιεζεο δελ πξνθαιεί πιενλαζκφ φηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη
ινγηθφ ν εξγνδνηνχκελνο λα ζπλερίζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζηνλ λέν ηφπν απαζρφιεζεο.
γ) ιφγσ εθζπγρξνληζκνχ, κεραλνπνηήζεσο, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αιιαγήο ζηηο κεζφδνπο
παξαγσγήο ή νξγαλψζεσο ε νπνία ειαηηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ εξγνδνηνχκελσλ,
δ) ιφγσ αιιαγψλ ζηα πξντφληα ή ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ή ζηηο αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο ησλ
εξγνδνηνχκελσλ,
ε) ιφγσ θαηάξγεζεο ηκεκάησλ ηεο επηζρείξεζεο,
ζη) ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή πηζησηηθψλ δπζθνιηψλ
δ) ιφγσ ειιείςεσο παξαγγειηψλ ή πξψησλ πιψλ,
ε) ιφγσ ζπάλησλ κέζσλ παξαγσγήο,
ζ) ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηεο εξγαζίαο ή ηεο επηρεηξήζεσο.

21. Μπνξεί εξγνδνηνύκελνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δνθηκαζηηθή πεξίνδν λα απνιπζεί ή λα
απνρσξήζεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε;
Ναη, θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί ν εξγνδνηνχκελνο λα απνιπζεί ή λα παξαηηεζεί
ρσξίο λα πξέπεη λα δνζεί απφ ηηο δχν πιεπξέο πξνεηδνπνίεζε.

22. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα δώζεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηεξκαηηζκό απαζρόιεζεο ελόζσ ν
εξγνδνηνύκελνο απνπζηάδεη από ηελ εξγαζία ηνπ κε άδεηα αζζελείαο;
H παξνρή πξνεηδνπνίεζεο ζε εξγνδνηνχκελν ν νπνίνο απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ ελφζσ είλαη
κε άδεηα αζζελείαο απαγνξεχεηαη γηα πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο απνπζίαο ηνπ.

23. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα δώζεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηεξκαηηζκό απαζρόιεζεο ελόζσ ε
εξγνδνηνύκελε απνπζηάδεη από ηελ εξγαζία ηεο κε άδεηα κεηξόηεηαο;
Με βάζε ηνλ Νφκν πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο ν εξγνδφηεο απαγνξεχεηαη λα απνιχζεη ή λα
πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα απνιχζεη εξγαδφκελε έγθπν απφ ηελ εκέξα ηεο γξαπηήο γλσζηνπνίεζεο ηεο
εγθπκνζχλεο ζηνλ εξγνδφηε ηεο κέρξη θαη 3 κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο.

24. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα δώζεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηεξκαηηζκό απαζρόιεζεο ελόζσ ν
εξγνδνηνύκελνο απνπζηάδεη από ηελ εξγαζία ηνπ κε γνληθή άδεηα ή άδεηα γηα ιόγνπο
αλσηέξαο βίαο;
χκθσλα κε ηνλ πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη Άδεηαο γηα ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο Νφκν ε ιήςε γνληθήο
άδεηαο ή ε απνπζία απφ ηελ εξγαζία γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί
ιφγν ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο θαη δε δηαθφπηεη ην ζπλερέο ηεο απφιπζεο. Σεξκαηηζκφο
απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα γνληθήο άδεηαο ή άδεηαο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο είλαη δπλαηφο κφλν
ζε πεξίπησζε πιενλαζκνχ.

25. Δίλαη ππνρξεσκέλνο έλαο εξγνδόηεο λα παξέρεη γξαπηή ελεκέξσζε ζηνλ
εξγνδνηνύκελν γηα ηνπο όξνπο εξγνδόηεζεο ηνπ;
Ναη, ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Δλεκέξσζεο ηνπ Δξγνδνηνπκέλνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε γηα ηνπο Όξνπο πνπ
δηέπνπλ ηε ζχκβαζε ή ηε ζρέζε εξγαζίαο Νφκν, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί γξαπηψο
ηνλ εξγνδνηνχκελν γηα ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ, είηε κε
γξαπηή ζχκβαζε εξγαζίαο (εθεί φπνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο γίλεηαη παξαπνκπή ζ’
απηήλ) , ή κε επηζηνιή πξφζιεςεο ή κε άιιν έγγξαθν, ππνγξακκέλν απφ ηνλ εξγνδφηε, ην
αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.

26. Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε γξαπηή ελεκέξσζε;
Γεληθά, ε γξαπηή ελεκέξσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην θάησ:
α) ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγνδνηνχκελνπ,
β) ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγνδνηνχκελνπ θαη ηελ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ηε
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ εξγνδφηε,

γ) ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ, ην βαζκφ ηνπ, ηελ θαηεγνξία ηεο απαζρφιεζεο,
θαζψο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ,
δ) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο,
αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ε) ηελ αλαθνξά ζε ηπρφλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ηνπ εξγνδνηνχκελνπ.
Μαδί κε ηα πην πάλσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πην θάησ ζηνηρεία, γηα ηα νπνία
όκσο κπνξεί λα γίλεηαη παξαπνκπή ζε αληίζηνηρε λνκνζεζία ή ζπιινγηθή ζύκβαζε όπνπ
ππάξρεη. Τα ελ ιόγσ ζηνηρεία είλαη:
α) ε δηάξθεηα ηεο άδεηα κε απνιαβέο, πνπ δηθαηνχηαη ν εξγνδνηνχκελνο, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη
ρξφλνο ρνξήγεζεο ηεο,
β) ε πξνεηδνπνίεζε πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ν εξγνδφηεο θαη ν εξγνδνηνχκελνο ζε πεξίπησζε
ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε θαηαγγειία,
γ) φιεο νη απνδνρέο πνπ δηθαηνχληαη ν εξγνδνηνχκελνο θαη ε πεξηνδηθφηεηα θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο
ηνπ, ε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζήο ηνπ.
Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο πην πάλσ φξνπο εξγνδφηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνο γηα ηνλ
εξγνδνηνχκελν απφ φ,ηη πξνλνεί ηπρφλ ζρεηηθή λνκνζεζία.

27. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζπκθσλεκέλνπο όξνπο εξγνδόηεζεο
(ώξεο, κηζζό, ηόπν εξγαζίαο) ελόο εξγνδνηνύκελνπ κνλνκεξώο;
Όρη. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ηξνπνπνηήζεη κνλνκεξψο νπζηψδεηο φξνπο απαζρφιεζεο ηνπ
εξγνδνηνχκελνπ θαη απηνί θαηαζηνχλ δπζκελέζηεξνη, φπσο γηα παξάδεηγκα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ
ηφπν απαζρφιεζεο, ζην σξάξην εξγαζίαο, ζηνλ κηζζφ ηνπ εξγνδνηνχκελνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ
θ.ν.θ, ηφηε ν εξγνδνηνχκελνο αθνχ παξαηηεζεί έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην
Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ γηα λα θξηζεί εάλ ππάξρεη εμαλαγθαζκφο ζε παξαίηεζε θαη λα δηεθδηθήζεη
απνδεκίσζε.

28. Πνην είλαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ γεληθώλ θαηαζηεκάησλ;
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ γεληθψλ θαηαζηεκάησλ έρεη σο εμήο:
α) Ώξεο Αλνίγκαηνο:
Μεηά ηηο 5:00 π.κ.
β) Ώξεο Κιεηζίκαηνο:

(Ι) Χειμερινό Ωράριο Εργασίας

Έλαξμε Υεηκεξηλήο Πεξηφδνπ: 1 Ννεκβξίνπ
Λήμε Υεηκεξηλήο Πεξηφδνπ: 31 Μαξηίνπ
Ώξεο Κιεηζίκαηνο:
Γεπηέξα: 7:30 κ.κ.
Σξίηε: 7:30 κ.κ.
Σεηάξηε: 3:00 κ.κ.
Πέκπηε: 7:30 κ.κ.
Παξαζθεπή: 7:30 κ.κ.
άββαην: 7:00 κ.κ.
Κπξηαθή: Κιεηζηά
(ΙΙ) Θερινό Ωράριο Εργασίας

Έλαξμε Θεξηλήο Πεξηφδνπ: 1 Απξηιίνπ
Λήμε Θεξηλήο Πεξηφδνπ: 31 Οθησβξίνπ
Ώξεο Κιεηζίκαηνο:
Γεπηέξα: 8:00 κ.κ.
Σξίηε: 8:00 κ.κ.
Σεηάξηε: 3:00 κ.κ.
Πέκπηε: 8:00 κ.κ.
Παξαζθεπή: 8:00 κ.κ.
άββαην: 7:30 κ.κ.
Κπξηαθή: Κιεηζηά
(ΙΙΙ) Χριστοσγεννιάτικο Ωράριο Εργασίας

Έλαξμε Υξηζηνπγελληάηηθεο Πεξηφδνπ: 1 Γεθεκβξίνπ
Λήμε Υξηζηνπγελληάηηθεο Πεξηφδνπ: 31 Γεθεκβξίνπ
Ώξεο Κιεηζίκαηνο:
Γεπηέξα-Κπξηαθή: 8:00 κ.κ.
Παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ (24/12): 6:00 κ.κ.
Παξακνλή Πξσηνρξνληάο (31/12): 6:00 κ.κ.
(IV) Πασταλινό Ωράριο Εργασίας

Γηάξθεηα Πεξηφδνπ: Οη 10 κέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα
Ώξεο Κιεηζίκαηνο:
Γεπηέξα-Κπξηαθή: 8:00 κ.κ.
Μεγάιε Παξαζθεπή: 6:00 κ.κ.
Μεγάιν άββαην: 6:00 κ.κ.

29. Πνηνο είλαη ν ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο;
Τπάιιεινο θαηαζηήκαηνο ζεσξείηαη νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο εξγνδνηείηαη ζε θαηάζηεκα ή ζε
ζρέζε κε θαηάζηεκα. πγθεθξηκέλα, νη φξνη απαζρφιεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Νφκν πεξί ηεο
Ρχζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ Απαζρφιεζεο ησλ Τπαιιήισλ ηνπο
αθνξνχλ νπνηνδήπνηε εξγαδφκελν πνπ εξγνδνηείηαη ζε θαηάζηεκα ή ζε ζρέζε κε ην θαηάζηεκα
αλεμάξηεηα απφ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη εθαξκφδνληαη επίζεο αλεμάξηεηα
απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα θαζψο θαη απφ ην αλ ραξαθηεξίδεηαη
σο γεληθφ ή εηδηθφ θαηάζηεκα.

30. Πνηεο είλαη νη αξγίεο ππάιιεισλ θαηαζηεκάησλ θαη πσο απνδεκηώλνληαη νη ππάιιεινη
ζε πεξίπησζε πνπ εξγαζηνύλ θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο κέξεο;
Κάζε ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο δηθαηνχηαη ηηο πην θάησ εκέξεο σο αξγίεο κε απνιαβέο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ, κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, εξγαζηεί ακείβεηαη γηα θάζε κία ψξα εξγαζίαο κε 2 ψξεο
(1:2):
1 Ιαλνπαξίνπ

1 Απξηιίνπ

1 Οθησβξίνπ

2 Ιαλνπαξίνπ

Γεπηέξα ηνπ Πάζρα

28 Οθησβξίνπ

6 Ιαλνπαξίνπ

1 Μαΐνπ

25 Γεθεκβξίνπ

Καζαξά Γεπηέξα

Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο

26 Γεθεκβξίνπ

25 Μαξηίνπ

15 Απγνχζηνπ

31. Μπνξεί έλαο εξγνδνηνύκελνο λα αξλεζεί λα εξγαζηεί αξγία ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ ην
δεηήζεη ν εξγνδόηεο ηνπ;
χκθσλα κε ην Νφκν πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Όξσλ
Απαζρφιεζεο ησλ Τπαιιήισλ ηνπο, ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη εξγνδνηνχκελν λα
εξγαζηεί αξγία θαη σο εθ ηνχηνπ ν εξγνδνηνχκελνο έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί ηέηνην αίηεκα.

32. Πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο ώξεο εξγαζίαο ησλ ππάιιεισλ θαηαζηεκάησλ θαη πσο
απνδεκηώλεηαη ε ππεξσξία;
Οη ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ είλαη 38 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη δελ
πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 8 ψξεο εκεξεζίσο. ηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ν
ρξφλνο δηαιεηκκάησλ θαη ν ρξφλνο ππεξσξηψλ. Έλαο ππάιιεινο θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί
ππεξσξηαθά κέρξη θαη 2 ψξεο εκεξεζίσο ή/θαη κέρξη 8 ψξεο εβδνκαδηαίσο ην κέγηζην.
Η ππεξσξηαθή ηνπο απαζρφιεζε ακείβεηαη σο εμήο:
Διεχζεξα απνγεχκαηα ή πξσηλά: θάζε 1 ψξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 2 ψξεο (1:2).
Αξγίεο: θάζε 1 ψξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 2 ψξεο (1:2).
Κπξηαθέο: θάζε 1 ψξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 2 ψξεο (1:2).
Τπφινηπεο εκέξεο: θάζε 1 ψξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 1½ ψξα (1: 1½).

33. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ γεληθνύ θαη εηδηθνύ θαηαζηήκαηνο;
Σα Γεληθά Καηαζηήκαηα είλαη θαηαζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ην γεληθφ σξάξην θαη επηηξέπεηαη
λα δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε νπνηαδήπνηε πξντφληα θαη λα πξνζθέξνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο.
Δηδηθά Καηαζηήκαηα είλαη κηα μερσξηζηή θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ
κε παξαηεηακέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε
Γηάηαγκα πνπ εθδίδεη ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

34. Πνηαο δηάξθεηαο εηήζηα άδεηα δηθαηνύηαη έλαο εξγνδνηνύκελνο θαη πώο ηελ πιεξώλεηαη;
Ο εξγνδνηνχκελνο πνπ εξγάδεηαη ζηε βάζε πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο δηθαηνχηαη
ηνπιάρηζηνλ 20 εξγάζηκεο κέξεο εηήζηα άδεηα θαη ν εξγνδνηνχκελνο πνπ εξγάδεηαη ζηε βάζε
εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 24 κέξεο εηήζηα άδεηα. ε γεληθέο γξακκέο, ε εηήζηα
άδεηα δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε απφ 4 εβδνκάδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο άδεηαο, ν
εξγνδνηνχκελνο πιεξψλεηαη είηε απεπζείαο απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ είηε απφ ην Κεληξηθφ Σακείν
Αδεηψλ.

35. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο πνπ ζέιεη λα θιείζεη πξνζσξηλά ηελ επηρείξεζε ηνπ λα
ππνρξεώζεη ηνλ εξγνδνηνύκελν λα πάξεη ηελ εηήζηα ηνπ άδεηα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν;

Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ ή ππάξρεη
πξφλνηα ζε ζπιινγηθή ζχκβαζε ή ζηνπο φξνπο πξφζιεςεο κπνξεί ν εξγνδφηεο λα ππνρξεψζεη ηνλ
εξγνδνηνχκελν λα πάξεη ηελ άδεηά ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.

36. Δξγνδνηνύκελνο κε κεξηθή απαζρόιεζε δηθαηνύηαη ηελ ίδηα εηήζηα άδεηα κε
εξγνδνηνύκελν πνπ εξγάδεηαη ζε πιήξε απαζρόιεζε;
Δξγνδνηνχκελνο κε κεξηθή απαζρφιεζε δηθαηνχηαη ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο εηήζηα άδεηα φπσο νη
εξγνδνηνχκελνη κε πιήξε απαζρφιεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ εξγάδεηαη ιηγφηεξεο απφ 5 ή 6 κέξεο ηφηε
δηθαηνχηαη αλαινγία εκεξψλ (π.ρ. 3/5 ηνπ 20ήκεξνπ). Δάλ εξγάδεηαη ιηγφηεξεο ψξεο δει. 20 ψξεο,
ηφηε δηθαηνχηαη 4 εβδνκάδεο αιιά ε θάζε εβδνκάδα ζα είλαη εβδνκάδα 20 σξψλ. πγθξηηηθά κε ηνπο
εξγνδνηνχκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε, δηαθνξά παξνπζηάδεηαη κφλν ζηηο απνιαβέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εηήζηαο άδεηαο νη νπνίεο είλαη αλάινγεο ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ηνπ θάζε
εξγνδνηνχκελνπ.

37. Τη είλαη ε Γνληθή Άδεηα θαη πόζε δηθαηνύηαη ν εξγνδνηνύκελνο;
Η Γνληθή Άδεηα είλαη άδεηα άλεπ απνιαβψλ πνπ παξέρεηαη ζε θάζε γνλέα εξγνδνηνχκελν, κεηέξα θαη
παηέξα, γηα ζθνπνχο θξνληίδαο θαη αλαηξνθήο παηδηνχ θαη ε δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη
18 εβδνκάδεο.

38. Τη είλαη ε Άδεηα γηα ιόγνπο Αλσηέξαο Βίαο θαη πόζε δηθαηνύηαη ν εξγνδνηνύκελνο;
Άδεηα γηα Λφγνπο Αλσηέξαο Βίαο είλαη άδεηα άλεπ απνιαβψλ δηάξθεηαο 7 εκεξψλ ην ρξφλν πνπ
δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ν εξγνδνηνχκελνο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε επείγνληεο νηθνγελεηαθνχο
ιφγνπο θαη νη νπνίνη αθνξνχλ αζζέλεηα ή αηχρεκα εμαξησκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη
θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ άκεζε παξνπζία ηνπ. Δμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην παηδί, ν/ε
ζχδπγνο, ν γνλέαο, ν/ε αδειθφο/ή, ν παππνχο θαη ε γηαγηά.

39. Μπνξεί έλαο εξγνδόηεο λα αξλεζεί λα ρνξεγήζεη γνληθή άδεηα ζε εξγνδνηνύκελν;
1) Ο εξγνδφηεο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο εάλ έρεη εχινγε αηηία λα
πηζηεχεη φηη ν εξγνδνηνχκελνο δελ δηθαηνχηαη ηέηνηα άδεηα. Θα πξέπεη φκσο πξνηνχ αξλεζεί:
i. λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνλ εξγνδνηνχκελν γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα κελ ηνπ ρνξεγήζεη ηελ γνληθή
άδεηα θαη
ii. λα θαιέζεη ηνλ εξγνδνηνχκελν λα ππνβάιεη εληφο επηά εκεξψλ ηνπο ιφγνπο πνπ πηζηεχεη φηη
δηθαηνχηαη ηελ άδεηα.
Πξηλ ν εξγνδφηεο απνθαζίζεη λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε
ηνπ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν εξγνδνηνχκελνο πηζηεχεη φηη δηθαηνχηαη ηέηνηα άδεηα. Δάλ
αξλεζεί, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη γξαπηψο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ.
2) Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεηαζέζεη ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνλ
εξγνδνηνχκελν, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Γηα
παξάδεηγκα φηαλ:
i. ε εξγαζία είλαη επνρηθνχ ραξαθηήξα,
ii. δελ κπνξεί λα βξεζεί αληηθαηαζηάηεο,
iii. ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο δεηά γνληθή άδεηα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν,
iv. ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηνπ εξγνδνηνχκελνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε.
ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν εξγνδφηεο νθείιεη εληφο 2 εβδνκάδσλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπ εξγνδνηνχκελνπ, λα ηνλ ελεκεξψζεη γξαπηψο γηα ηνπο ιφγνπο κεηάζεζεο ηεο
εκεξνκελίαο ρνξήγεζήο ηεο άδεηαο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαβνιήο.

40. Σε πνηεο αξγίεο δηθαηνύληαη νη εξγνδνηνύκελνη;
Οη αξγίεο ξπζκίδνληαη κε ζπκθσλίεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγνδνηνπκέλσλ ή κέζσ ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ κε εμαίξεζε ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα θέληξα αλαςπρήο γηα ηνπο
νπνίνπο ηζρχνπλ εηδηθνί λφκνη.
Οη εξγνδνηνχκελνη ζε θαηαζηήκαηα δηθαηνχληαη ζηηο πην θάησ αξγίεο:
1ε Ιαλνπαξίνπ

1ε Απξηιίνπ

1ε Οθησβξίνπ

2ε Ιαλνπαξίνπ

Γεπηέξα ηνπ Πάζρα

28ε Οθησβξίνπ

6ε Ιαλνπαξίνπ

1ε Μαΐνπ

25ε Γεθεκβξίνπ

Καζαξά Γεπηέξα

Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο

26ε Γεθεκβξίνπ

25ε Μαξηίνπ

15ε Απγνχζηνπ

Οη εξγνδνηνχκελνη ζε θέληξα αλαςπρήο δηθαηνχληαη ζηηο πην θάησ αξγίεο:
1ε Ιαλνπαξίνπ

Μεγάιε Παξαζθεπή

15ε Απγνχζηνπ

6ε Ιαλνπαξίνπ

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα

1ε Οθησβξίνπ

Καζαξά Γεπηέξα

Γεπηέξα ηνπ Πάζρα

28ε Οθησβξίνπ

25ε Μαξηίνπ

1ε Μαΐνπ

25ε Γεθεκβξίνπ

1ε Απξηιίνπ

Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο

26ε Γεθεκβξίνπ

41. Σε πόζε άδεηα αζζελείαο δηθαηνύηαη έλαο εξγνδνηνύκελνο; Η άδεηα απηή είλαη κε
απνιαβέο;
Γηα ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν θαη ην επίδνκα αζζελείαο απεπζπλζείηε ζηηο Τπεξεζίεο
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πεξίνδν αζζελείαο ν εξγνδφηεο δελ έρεη ππνρξέσζε λα ζπκπιεξψζεη ην
επίδνκα αζζελείαο ψζηε λα ιακβάλεη πιήξε κηζζφ εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία είηε
πξνζσπηθή είηε κέζσ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο.

42. Υπάξρεη θαηώηαηνο κηζζόο γηα ηνπο/ηηο νηθηαθνύο/έο εξγαδόκελνπο/λεο από ηξίηεο
ρώξεο θαη αλ λαη πνηνο είλαη;
Ο θαηψηαηνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ησλ νηθηαθψλ εξγαδφκελσλ αλέξρεηαη απφ 01/07/2013 ζην πνζφ
ησλ €460. Απφ ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη 15% γηα δηαηξνθή, 10% γηα δηακνλή θαη 7.8% γηα
θνηλσληθέο αζθαιίζεηο. Ο θαζαξφο κηζζφο είλαη €309. Η αζθάιεηα πγείαο ηεο εξγνδνηνχκελεο
θαηαβάιιεηαη εμ εκηζίαο απφ ηηο δχν πιεπξέο.

43. Σε πόζε εηήζηα άδεηα δηθαηνύληαη νη νηθηαθνί/έο εξγαδόκελνη/λεο ηνλ ρξόλν;
Γεδνκέλνπ φηη εξγάδνληαη ζε 6εκεξε βάζε δηθαηνχληαη 24 κέξεο ην ρξφλν εηήζηα άδεηα.

44. Πνηνο πιεξώλεη ην εηζηηήξην ηνπ/ηεο νηθηαθνύ/ήο εξγαδόκελνπ/λεο γηα ηελ άθημε θαη
ηελ αλαρώξεζε ζηελ θαη από ηελ Κύπξν;
Η πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηελ άθημε θαη ηειηθή αλαρψξεζε ηεο νηθηαθήο βνεζνχ απφ ηελ Κχπξν
είλαη επζχλε ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην.

45. Αλ έλαο/κηα νηθηαθόο/ή εξγαδόκελνο/λε επηζπκεί λα κεηαβεί ζηελ ρώξα ηνπ/ηεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, είλαη ππόρξενο ν εξγνδόηεο λα ππνζηεί ηα έμνδα ησλ εηζηηεξίσλ;
Όρη. Σα έμνδα απηά αλαινγνχλ ηνπ/ηεο ηδίνπ/ηδίαο.

46. Πνηα ε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπόλσλ εξγνδνηνπκέλσλ από Τξίηεο Φώξεο;
Οη παξαπνλνχκελνη απφ Σξίηεο Υψξεο ππνβάιινπλ γξαπηψο ην παξάπνλν ηνπο ζηελ Τπεξεζία
Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Αζηπλνκίαο, φπνπ ζθξαγίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππνβάιινπλ
ζην νηθείν Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ. Σν Δπαξρηαθφ Γξαθείν
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, θαιεί ζε ζπλάληεζε ηα δχν κέξε (εξγνδφηε - εξγνδνηνχκελν) λα
ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ παξαπφλνπ. ηε ζπλέρεηα, εηνηκάδεηαη έθζεζε γεγνλφησλ απφ Δπηζεσξεηή ηνπ
Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ κε ζρεηηθή εηζήγεζε, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Δπίιπζεο
Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ γηα απφθαζε. Η Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ έλα ιεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, έλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη έλα ηεο Αζηπλνκίαο
(Τπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο). Η Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη
Μεηαλάζηεπζεο γλσζηνπνηεί γξαπηψο ζηα δχν κέξε ηελ απφθαζε ηεο.

47. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο/κηα νηθηαθόο/ή εξγαδόκελνο/λε εγθαηέιεηςε ηνλ ρώξν
εξγαζίαο ηνπ/ηεο θαη εθθξεκεί εξγαηηθή δηαθνξά ζην Τκήκα Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ, πόηε
κπνξεί λα απνδεζκεπζεί ε εγγπεηηθή πνπ θαηέβαιε ν εξγνδόηεο θαη πόηε κπνξεί λα
εγγξάςεη λέα νηθηαθή βνεζό;
Η εγγπεηηθή απνδεζκεχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο θαη ηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ, ν/ε εξγνδνηνχκελνο/λε αδεηνδνηεζεί θαη
εγγξαθεί ζε λέν εξγνδφηε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ν/ε
νηθηαθφο/ή εξγνδνηνχκελνο/λε εληνπηζηεί θαη απειαζεί, απνδεζκεχεηαη κέξνο ηεο εγγπεηηθήο πνπ
αλαινγεί ζην θφζηνο ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηήξηνπ.
Να ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ηεο νηθηαθήο βνεζνχ ηελ επζχλε γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο θαη ε εγγπεηηθή απνδεζκεχεηαη
νιφθιεξε.
Αλεμάξηεηα αλ εθθξεκεί ζην Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ εξγαηηθή δηαθνξά, κπνξεί έλαο εξγνδφηεο
ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πρ. ειηθησκέλνο ή άηνκν κε αλαπεξίεο) λα δεηήζεη γξαπηψο άδεηα απφ ηε
Λεηηνπξγφ Μεηαλάζηεπζεο γηα εγγξαθή λέαο εξγνδνηνχκελεο κε λέα εγγπεηηθή.

48. Πνην είλαη ην θαλνληθό σξάξην εξγαζίαο;
χκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ Οξγάλσζε ηνπ Υξφλνπ Δξγαζίαο, ν γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη νη
εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη πέξαλ ησλ 48 σξψλ ηελ εβδνκάδα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ππεξσξηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη, φκσο, φηη ζε θακηά πεξίπησζε νη πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο απηήο δελ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο εηδηθέο λνκνζεζίεο,
ζπκθσλίεο ή ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.
Σν θαηά πφζν θάπνηνο ζα εξγαζηεί 38 ή 40 ή θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα είλαη ζέκα πνπ
δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε ή ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ εθηφο απφ ηηο
θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ εηδηθή Ννκνζεζία θαη είλαη νη αθφινπζεο:
α) Γηα ηνπο ππαιιήινπο θαηαζηεκάησλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο είλαη 38 (κέγηζηε
απαζρφιεζε κε ηηο ππεξσξίεο 46 ψξεο εβδνκαδηαίσο).
β) Γηα ηνπο γξαθείο, θιεηήξεο ή γεληθά κηθξνεξγνδνηνύκελνπο γξαθείσλ, νη εβδνκαδηαίεο
ψξεο εξγαζίαο είλαη ην κέγηζην 44 εβδνκαδηαίσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ππεξσξηψλ) ή 8
εκεξεζίσο.
γ) Γηα ηνπο εξγνδνηνύκελνπο κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο είλαη
κέρξη 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ππεξσξηψλ) γηα εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη
ππνγείσο θαη 44 ψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ππεξσξηψλ) γηα εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη ζηελ
επηθάλεηα.

49. Γηθαηνύηαη έλαο εξγνδνηνύκελνο αύμεζε κηζζνύ θάζε ρξόλν;
Οη απμήζεηο κηζζψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ λνκνζεζία. Αλ ππάξρεη ζπιινγηθή ζχκβαζε ή άιιε γξαπηή
ζπκθσλία πνπ λα δεζκεχεη ηνλ εξγνδφηε λα παξαρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο απμήζεηο, ηφηε πξέπεη λα
ηηο παξαρσξήζεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εξγνδφηε, αλ, πφηε θαη
πφζε αχμεζε ζα δψζεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ.

50. Τη είλαη ε Α.Τ.Α; Γηθαηνύηαη θάζε εξγνδνηνύκελνο ζηελ θαηαβνιή ηεο;
Με βάζε ηελ Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή (Α.Σ.Α.) νη κηζζνί αλαπξνζαξκφδνληαη δχν
θνξέο ηνλ ρξφλν, Ιαλνπάξην θαη Ινχιην (αλάινγα κε ηελ αιιαγή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή). Η
εθαξκνγή ηεο Α.Σ.Α δελ είλαη ππνρξεσηηθή-λνκηθά δεζκεπηηθή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη
πξαθηηθή λα παξαρσξείηαη ε ζρεηηθή αχμεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ ηηκάξηζκνπ, ηφηε ν εξγνδφηεο
νθείιεη λα ζπλερίζεη λα ηελ παξαρσξεί.

51. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπόλσλ Κππξίσλ/Κνηλνηηθώλ
εξγνδνηώλ/εξγνδνηνύκελσλ;
Οη Κχπξηνη/Κνηλνηηθνί εξγνδφηεο/εξγνδνηνχκελνη ππνβάιινπλ ηα παξάπνλα ηνπο είηε γξαπηψο είηε
ηειεθσληθψο ζηα νηθεία Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, ηα νπνία
εμεηάδνληαη απφ αξκφδην ιεηηνπξγφ ή επηζεσξεηή.

