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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να εξετάσει τις αλλαγές που έχουν γίνει στις εργασιακές 

σχέσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα μας. Όλο το 

περιεχόμενο της εργασίας είναι στηριγμένο στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

κατά το διάστημα 2010-2013.  Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια και την 

σημασία των εργασιακών σχέσεων, την σύνδεση τους με άλλους επιστημονικούς 

κλάδους και σύντομη αναφορά στο ιστορικό τους. Στην συνέχεια γίνεται μια 

παρουσίαση του βασικού νομικού πλαισίου που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και 

έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων όπως 

έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή εποχή έτσι ώστε να μπορούμε να εξάγουμε κάποια 

χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά καταλήγουν ότι κατά την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει ριζικά και κυρίως εις 

βάρος των εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

Η ύπαρξη εργασιακών ή εργατικών σχέσεων σε έναν οργανισμό αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του. Οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά και να εκπληρώσουν όλους τους στόχους που έχουν θέσει 

χρειάζονται την ομαδική προσπάθεια όλων των μελών τους. Για την κατανόηση της 

λειτουργίας τους απαιτείται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης σχετικά με 

την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα στο περιβάλλον 

εργασίας, γεγονός που θα επιτευχθεί κατόπιν συστηματικής μελέτης. Επομένως, οι 

εργασιακές σχέσεις παίζουν έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην πορεία του 

οργανισμού. 

Για τις εργασιακές ή εργατικές σχέσεις δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός, αντιθέτως 

κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλές και διαφορετικές ερμηνείες. Ειδικότερα, ως 

εργασιακές σχέσεις νοούνται:  

α. Οι σχέσεις μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργατών, 

εργοδοτών και του Κράτους, για εργασιακά θέματα και γενικά για όλα τα θέματα που 

απαιτούν κοινή εκπροσώπηση.  

β. Η αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργοδοτών 

και των εργαζομένων και ο κατάλληλος χειρισμός τους από μέρους των 

εκπροσώπων των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων και του Κράτους, για την 

ανάπτυξη των αρμονικών ανθρώπινων σχέσεων και ειδικότερα για την εξαφάνιση ή 

έστω τη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των εκάστοτε επαγγελματικών 

διαφωνιών. 

γ. Οι σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων μεταξύ 

των εργαζόμενων και των εργοδοτών και η συνένωσή τους για την εκπλήρωση ενός 

κοινού σκοπού που είναι η «εξασφάλιση πόρων ζωής για την επιχείρηση και κατ’  

επέκταση πόρων για τη ζωή τους». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να αναφέρουμε ότι «οι εργασιακές σχέσεις» 

είναι οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και Κράτους 

για εργασιακά θέματα και γενικά για όλα τα θέματα που απαιτούν κοινή 

εκπροσώπηση. Είναι λοιπόν παραδεκτό ότι το σύστημα των εργασιακών σχέσεων 
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εκφράζει το τρίγωνο της σχέσης εργασία-εργοδοσία-κράτος όπως απεικονίζεται 

παρακάτω :  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ : H Τριμερής Σχέση των Εργασιακών Σχέσεων  

Οι εργασιακές σχέσεις έκτος από τις σχέσεις εργασίας ασχολούνται με τους μισθούς 

και τα ημερομίσθια, την απασχόληση και την ανεργία, τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαφορές και τις 

απεργίες καθώς και με τις επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση και το 

θεσμό της συμμετοχής. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, γίνεται σαφές στον 

εργαζόμενο το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, με τη βοήθεια της 

δημιουργίας ορθολογικών ανθρώπινων σχέσεων μέσα στη διαδικασία της εργασίας. 

Ακόμα, ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων– υφισταμένων ώστε να είναι 

αρμονικές, εντοπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και τελικά συμβάλλει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας. Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι η ύπαρξη των  

εργασιακών σχέσεων σε ένα οργανισμό είναι απαραίτητη. 

1.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η οικονομική της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις είναι συγγενείς και 

αλληλοκαλυπτόμενοι επιστημονικοί κλάδοι. Η οικονομική της εργασίας ασχολείται με 

συναφή ζητήματα που ασχολούνται και οι εργασιακές σχέσεις με τη διαφορά ότι εδώ 

η οικονομική διάσταση είναι περισσότερο έντονη. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ενώ οι 

εργασιακές σχέσεις δίνουν έμφαση στις εργασιακές πτυχές της οικονομίας, η 

ΚΡΑΤΟΣ 
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οικονομική της εργασίας αντίθετα εξετάζει περισσότερο τις οικονομικές πτυχές της 

εργασίας.  

Οι εργασιακές σχέσεις χρησιμοποιούν και επικεντρώνονται περισσότερο σε 

κοινωνιολογικά, θεσμικά και ιστορικά δεδομένα. Η οικονομική της εργασίας, χωρίς να 

απορρίπτει τα παραπάνω, χρησιμοποιεί περισσότερο τα γνωστά εργαλεία της 

οικονομικής όπως είναι οι καμπύλες αδιαφορίας και τα μαθηματικά. 

Είναι γνωστό ότι οι εργασιακές σχέσεις ασχολούνται, εκτός από τις σχέσεις εργασίας, 

με τους μισθούς και τα ημερομίσθια, την απασχόληση και την ανεργία, τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαφορές εργασίας και 

τις απεργίες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις σχέσεις μισθωτών και εργοδοτών, 

τον ρόλο του κράτους στα εργασιακά θέματα, καθώς και με άλλα θέματα όπως λ.χ.: 

οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση, ο θεσμός της συμμετοχής, οι 

εργασιακές σχέσεις και η παραγωγικότητα. Όλα τα παραπάνω θέματα είναι κοινά και 

για την οικονομική της εργασίας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι διαφορές των 

εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής της εργασίας βρίσκονται περισσότερο στη 

μεθοδολογία και στον τρόπο προσέγγισης και λιγότερο στα θέματα που 

επικεντρώνονται. 

Η οικονομική επιστήμη, όπως είναι γνωστό, ασχολείται με τη μελέτη της λειτουργίας 

του οικονομικού συστήματος. Το μέρος εκείνο του συστήματος που αφορά ειδικότερα 

την εργασία, αποτελεί κύριο αντικείμενο του κλάδου. Έχουμε τρεις βασικούς 

συντελεστές της παραγωγής, το κεφάλαιο, τη γη και την εργασία, η οικονομική της 

εργασίας όμως επικεντρώνεται στο τελευταίο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι 

η οικονομική της εργασίας αποτελεί βασικό υποσύστημα του οικονομικού 

συστήματος. 

Επίσης, ασχολείται με τον τρόπο εύρεσης και την κατανομή των μέσων που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Οι άνθρωποι 

θυσιάζουν ή δαπανούν ένα μέρος του χρόνου τους ώστε να αποκτήσουν τα μέσα τα 

οποία χρειάζονται. Το αντίτιμο μιας τέτοιας θυσίας ή ανθρώπινης δαπάνης είναι η 

εργασία η οποία αποτιμάται σε χρήμα είτε με τη μορφή μισθού είτε ημερομισθίου. Ο 

κύριος παραγωγικός συντελεστής που ασχολείται η οικονομική επιστήμη, δηλαδή η 

εργασία, αξιοποιείται για την απόκτηση των μέσων- κατά κανόνα με τη μορφή 

χρήματος- που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των αναγκών. Τα επίπεδα της 

αμοιβής, η διάρκεια, το είδος, η κατανομή εργασίας ανάμεσα σε διάφορους 
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εργαζόμενους με επιμέρους ειδικεύσεις, αποτελούν κύρια ζητήματα της αγοράς 

εργασίας και κατ' επέκταση της οικονομικής της εργασίας. 

Ακόμα, είναι γνωστό ότι η οικονομική επιστήμη, ασχολείται με το γενικό ερώτημα της 

διανομής των πόρων, καθώς και με τον προσδιορισμό των τιμών και των επιπέδων 

της παραγωγής στην οικονομία. Η οικονομική της εργασίας επικεντρώνεται σε μια 

ειδική πλευρά αυτής της διαδικασίας που αφορά στον προσδιορισμό των μισθών και 

της απασχόλησης, στην αγορά εργασίας και στη συνακόλουθη διανομή του 

εισοδήματος ανάμεσα σε άτομα και οικογένειες. Η οικονομική της εργασίας, όπως 

προσδιορίζεται και από την ονομασία της, σε αντίθεση με τις εργασιακές σχέσεις που 

επικεντρώνονται κυρίως στις σχέσεις εργασίας, ασχολείται σε μεγαλύτερο βαθμό με 

ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, όπως ο τρόπος που καθορίζονται τα επίπεδα και 

η κατανομή της αμοιβής της εργασίας, της απασχόλησης, της ανεργίας, κ.λπ. 

Η οικονομική επιστήμη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ χρήσιμη από 

πλευρά γνώσεων αφού τα θέματα με τα οποία ασχολείται ενδιαφέρουν όλους μας. 

Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στο χώρο της εργασίας και της 

απασχόλησης αφού ασχολείται ειδικότερα με ερωτήματα όπως: ποιος εργάζεται, 

ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση, κ.λπ. Αυτά τα θέματα δεν θεωρούνται αποκλειστικά 

ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος αν επιπλέον ληφθεί υπ' όψη ότι η οικονομική ανταμοιβή 

και η ψυχολογική ικανοποίηση από την εργασία αποτελούν κεντρικής σημασίας 

θέματα στην ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων.  

Ενώ λίγοι έχουν ασχοληθεί με πολύπλοκα ζητήματα όπως οι αγορές ξένου 

συναλλάγματος, τα δημόσια έσοδα και οι δημόσιες δαπάνες, οι περισσότεροι έχουν 

μια έστω μικρή εμπειρία σε θέματα αναζήτησης εργασίας, πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων των διάφορων επαγγελμάτων, καθώς και σχετικά με τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να κάνει 

προσφιλή την οικονομική της εργασίας είναι το γεγονός ότι έχει πολλές εφαρμογές σε 

τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα και αποτελεί συχνά θέμα δημόσιων συζητήσεων. Για 

παράδειγμα συχνές ερωτήσεις είναι: «Μήπως θα πρέπει να αυξηθεί το κατώτερο 

ημερομίσθιο; Μήπως θα έπρεπε να καταργηθεί; Γιατί η ανεργία ορισμένων 

κοινωνικών ομάδων είναι συστηματικά μεγαλύτερη από ότι κάποιων άλλων; Η 

ικανοποίηση των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων προκαλούν πληθωρισμό; Έχουν 

δίκιο ή άδικο όταν απεργούν; Οι τεχνολογικές αλλαγές θα οδηγήσουν τελικά σε 

αύξηση της ανεργίας;» 
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Τέλος παρ' όλο που η οικονομική της εργασίας μπορεί να μη δίνει απόλυτες 

απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η 

συστηματική ανάλυση και προσέγγισή τους. Έξαλλου, στόχος της παιδείας είναι να 

υπάρχουν τα θεμέλια της γνώσης, ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί να 

αναπτύξει την δική του κριτική σκέψη.  

1.3 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Οι εργασιακές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια ως 

ξεχωριστός κλάδος των κοινωνικών επιστημών. Θεωρούνται πολυκλαδικός 

επιστημονικός κλάδος αφού συγγενεύουν κατά κύριο λόγο με την οικονομική της 

εργασίας, αλλά αντλούν δεδομένα και από άλλους κλάδους των κοινωνικών 

επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η βιομηχανική ψυχολογία, η νομική, η ιστορία, η 

διοικητική και η πολιτική επιστήμη. 

Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων ως ξεχωριστός κλάδος των κοινωνικών 

επιστημών συνδέεται με την κεφαλαιοκρατική επέκταση της οικονομίας και τις 

σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες κυρίως 

στην Ευρώπη και την Αμερική. Οι εργασιακές σχέσεις, στις Δυτικές οικονομίες που 

λειτουργούν με καθεστώς ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελούν 

σημαντικό τομέα της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας. Τα κέντρα ερευνών 

ανέρχονται σε εκατοντάδες, σε διεθνή κλίμακα, που ασχολούνται με τη θεωρητική και 

την εμπειρική μελέτη του κλάδου και απασχολούν οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, 

ψυχολόγους, νομικούς, πολιτειολόγους. 

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι εργασιακές σχέσεις θεωρούνται ειδικότητα 

μεταπτυχιακού επιπέδου, στην οποία μπορούν να ειδικευτούν οικονομολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, πολιτειολόγοι κ.α. Ακόμα, αποτελούν σημείο επαφής των διαφόρων 

κοινωνικών επιστημών και κυρίως της κοινωνιολογίας, της οικονομικής, της 

πολιτικής, και της νομικής επιστήμης.   

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο χαρακτηρισμός των εργασιακών σχέσεων ως 

διακλαδικό θέμα δεν σημαίνει ότι αποτελεί και περίληψη των κλάδων με τους οποίους 

σχετίζεται. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν στενότερους και ευρύτερους ορίζοντες 

δράσης από τους συναφείς τομείς, δηλαδή από την οικονομική της εργασίας, τη 

βιομηχανική κοινωνιολογία, την πολιτική κοινωνιολογία, τη βιομηχανική ψυχολογία 

και το εργατικό δίκαιο. Από τη μία πλευρά έχουν στενότερους ορίζοντες, γιατί οι 
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συναφείς τομείς δείχνουν ενδιαφέρον για την ερμηνεία και ορισμένων άλλων 

φαινομένων που έχουν σχέση με τους κανόνες εργασίας. Από την άλλη έχουν 

ευρύτερους ορίζοντες, γιατί κανένας άλλος κλάδος δεν μπορεί να εξηγήσει όλες τις 

πλευρές των όρων εργασίας. 

Οι εργασιακές σχέσεις δεν ασχολούνται με θέματα που αφορούν αποκλειστικά στην 

οικονομική της εργασίας, για παράδειγμα με τις λειτουργίες παραγωγής, οι οποίες 

φανερώνουν την εκροή που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους συνδυασμούς 

εργασίας και άλλων παραγόντων παραγωγής. Αντίθετα, η οικονομική της εργασίας 

δεν ασχολείται με την εξήγηση των πολιτικών λειτουργιών των συνδικαλιστικών 

ενώσεων, πράγμα που ενδιαφέρει τις εργασιακές σχέσεις. 

Η βιομηχανική κοινωνιολογία και η βιομηχανική ψυχολογία ασχολούνται με τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων και τις σχέσεις τους γενικότερα μέσα στη βιομηχανία 

καθώς και με τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αντίθετα, οι 

εργασιακές σχέσεις αναφέρονται στις εκδηλώσεις εκείνες που αφορούν στους όρους 

εργασίας και δεν τις απασχολούν οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης. Ακόμα, ενώ οι εργασιακές σχέσεις ενδιαφέρονται για την 

αλληλεξάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, το 

εισόδημα, το εθνικό προϊόν, οι επενδύσεις, η παραγωγικότητα και τα κέρδη, το 

εργατικό δίκαιο δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά.  

Τέλος παρ’ όλο που γίνεται διάκριση μεταξύ συγγενών κλάδων δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί η διαφορετική έμφαση που δίνεται στο αντικείμενο των εργασιών από 

έναν οικονομολόγο, έναν κοινωνιολόγο, έναν ψυχολόγο ή ένα νομικό. Όμως, 

σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας, 

περισσότερο συγγενής από όλους τους συναφείς κλάδους θεωρείται η οικονομική 

της εργασίας . 

1.4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Το καθεστώς εργασίας, που ίσχυε στη αρχαία Αθήνα, δηλαδή αμειβόμενη εργασία με 

ελεύθερες ατομικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, υπήρξε εξαιρετικώς σπάνια, 

για ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, αλλά και για όλη τη μετέπειτα ιστορική περίοδο 

μέχρι τον 19ο αιώνα και για όλες τις χώρες. Όπως μοναδική εξαίρεση υπήρξε και το 

δημοκρατικό πολίτευμα της.  
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Παρά την καταδίκη της δουλείας από τον Χριστιανισμό, το καθεστώς των εργασιακών 

σχέσεων και η νομική κατάσταση των χειρωνακτών έμεινε ανεπηρέαστη. Οι 

γαιοκτήμονες και γενικά οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις δεν έπαψαν να θεωρούν την 

εκμετάλλευση της εργατικής τάξης ως αυτονόητο αποτέλεσμα της κυριότητας τους. Η 

δούλοι που ονομάστηκαν δουλοπάροικοι αντιμετωπίζονταν σαν υποζύγια ή 

πράγματα αφού πέρα του ότι παρείχαν τις εργασίες τους υπέρ των κυρίων τους, 

υπήρχε η δυνατότητα της ενοικίασής τους σε τρίτους ακόμα και με χρησιδάνειο. 

Ακόμα, όσοι δουλοπάροικοι γινόντουσαν ελεύθεροι ή απελεύθεροι, χωρίς βέβαια 

χρηματική δυνατότητα, εμίσθωναν οι ίδιοι την εργασία τους σε άλλους. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα κανένας τύπος έννομης σχέσης να μην μπορούσε να δημιουργηθεί.  

Γενικά, κατά τους νεότερους χρόνους ο συνηθέστερος τύπος μισθώσεως ήταν η 

επίμορτη αγροληψία (επίμορτος γεωργός είναι αυτός που καλλιεργεί ξένη γη και 

παίρνει μίσθωμα το 1/6 της παραγωγής) η οποία δεν παρείχε ούτε υψηλότερο 

εισόδημα ούτε μονιμότερη απασχόληση στους ελεύθερους γεωργούς. 

Από τις πανάρχαιες εποχές μέχρι και τη Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ήταν η 

αφετηρία των μεταβολών της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών 

σχέσεων, ο εξοπλισμός του ανθρώπου στηριζόταν στην ενέργεια (τις μυϊκές 

δυνάμεις, τα κατοικίδια ζώα, το νερό, τον άνεμο κ.τ.λ.) στις πρώτες ύλες (το ξύλο, το 

λίθο, το σίδηρο κ.τ.λ.) και στα μεταφορικά μέσα (το βάδισμα, το βόδι, το άλογο κ.τ.λ.)  

Το κύριο χαρακτηριστικό της Προβιομηχανικής εποχής είναι η ανθρωπογενής 

ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή των αγαθών και την εκτέλεση των έργων. 

Η ανθρωπογενής αύτη ενέργεια είναι αποκλειστικό προνόμιο των δούλων, λόγω του 

επίμοχθου και εξουθενωτικού χαρακτήρα της. Επιπλέον χαρακτηριστικά της εποχής 

αυτής είναι η περιορισμένη παραγωγή αγαθών, ο υποσιτισμός των λαϊκών μαζών, ο 

μικρός μέσος όρος ζωής των ανθρώπων, ο οποίος δεν ξεπερνούσε συνήθως τα 25-

30 χρόνια, η ολιγανθρωπία, η κατανομή των πληθυσμών σε μικρούς οικισμούς, 

πολίχνες και κωμοπόλεις (η Βαβυλώνα, η Αθήνα, η Αλεξάνδρεια, η Καρχηδόνα, η 

Ρώμη ως πρωτεύουσα αυτοκρατόρων δεν ξεπέρασαν ποτέ τις διακόσες ως 

τρακόσες χιλιάδες κατοίκους), η πατριαρχική οικογένεια, η αυστηρή διχοτομία και 

μονολιθικότητα της κοινωνικής οργάνωσης (πατρίκιοι – πληβείοι) και τα 

απολυταρχικά καθεστώτα – εκτός από την ολιγόχρονη εκτενή εξαίρεση της 

Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 

Η Βιομηχανική Επανάσταση σηματοδοτεί την «απελευθέρωση» του ανθρώπου από 

τον ίδιο τον βιολογικό του εαυτό του, από τα όρια της δικής του μυϊκής δυνάμεως και 
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των παραδοσιακών μορφών ενέργειας. Η βιομηχανική χρήση του άνθρακα, του 

ύδατος και του ατμού ως πηγή ενέργειας και η κατασκευή μηχανών δημιουργία 

μηχανικής παραγωγής δυνάμεως θα επιφέρει βαθμιαίως και στην πορεία των 

χρόνων κοσμογονικές μεταβολές, τόσο στην παραγωγική διαδικασία και γενικότερα 

στην οικονομία, όσο και στην χωροταξική εγκατάσταση των πληθυσμών, στην 

ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικής οργανώσεως, την ανάδειξη νέας τάξεως, της 

αστικής, και νέου πολιτεύματος, της αστικής και κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της 

αργής, αλλά και της δυνατής πλέον καταργήσεως της δουλικής εργασίας με την 

υποκατάστασή της με μηχανές και της αναδείξεως και κυριαρχίας νέων πλέον 

κρατικών οντοτήτων πλανητικής εμβέλειας κλπ.  

Η Βιομηχανική Επανάσταση και η συνακόλουθη Τεχνολογική θα επιφέρει τεράστιες 

αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριμένα, γίνεται αναγκαία και δυνατή η 

συγκέντρωση των διαδικασιών κατασκευής και παραγωγής σε ένα εργοστάσιο, όπου 

η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σε ποσότητες ασύλληπτες σε σχέση με την μέχρι 

τότε παραγωγή της οικιακής βιοτεχνίας– χειροτεχνίας. Ακόμα, χρησιμοποιούνται 

ειδικές μηχανές, που κινούνται με μηχανική ενέργεια. Πλέον, η παραγωγή γίνεται για 

τη γενική αγορά και όχι ύστερα από παραγγελία. Επιπλέον, σημειώνεται αλλαγή της 

ιδιοκτησίας των εργαλείων και των ακατέργαστων πρώτων υλών από το πρόσωπο 

του χειρώνακτος– παραγωγού στο πρόσωπο του βιομήχανου-εργοστασιάρχη. Έτσι 

ορισμένα άτομα τα οποία ήταν διορατικά και ριψοκίνδυνα, υιοθετούν τη μηχανική 

ενέργεια και ιδρύουν βιομηχανίες, εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές μορφές 

παραγωγής. Ακόμα οργανώνουν υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχό τους ομάδες 

εργατών, στον οποίους χορηγούν καθορισμένη αμοιβή για καθορισμένο χρόνο 

εργασίας και με αυτόν τον τρόπο γεννιέται η εργοδοσία. Γίνεται λοιπόν μεταφορά της 

εργασίας και της εργατικής δυνάμεως από τις οικείες και τα μικρά εργαστήρια των 

παραγωγών στα εργοστάσια, τα οποία μετεγκαθίστανται ή εξ αρχής ιδρύονται στις 

περιοχές όπου υπάρχει η πρώτη ύλη της κινητήριας δυνάμεως, δηλαδή του 

κάρβουνου. Γύρω από τις εγκατεστημένες βιομηχανίες σημειώνεται πρόχειρη και 

άναρχη αναδόμηση, χωρίς υποδομές και διευκολύνσεις, προκειμένου να στεγαστούν 

–συνήθως κάτω από άθλιες συνθήκες – οι μυριάδες των μεταναστών εργατών και 

των οικογενειών τους. 

Αναγκαία συνέπεια όλων αυτών των αλλαγών είναι ότι το κεφάλαιο γίνεται ολοένα και 

σημαντικότερος παράγοντας της παραγωγικής διαδικασίας και φυσικά και της 

οικονομίας, δεδομένου ότι η μαζική παραγωγή μειώνει το κόστος κατά μονάδα 

προϊόντος, η παραγωγή των βιομηχανικών προϊόντων αυξάνει, η ολοένα 
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αναπτυσσόμενη ζήτησή τους απαιτεί τη μεγαλύτερη αύξηση τους, οπότε γίνεται 

αναγκαία η μεγαλύτερη τοποθέτηση κεφαλαίων . Έτσι το καπιταλιστικό σύστημα της 

παραγωγής έχει πλέον γεννηθεί και ταυτόχρονα γεννιέται και η εργατική τάξη. 

Η πρώτη συνέπεια της Βιομηχανικής Επαναστάσεως ήταν η δημιουργία ενός 

μεταναστευτικού ρεύματος στο εσωτερικό των χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, ΗΠΑ), που προηγήθηκαν στις νέες παραγωγικές διαδικασίες. 

Δημιουργείται, δηλαδή, το φαινόμενο της εσωτερικής μεταναστεύσεως και της 

απότομης αυξήσεως του αριθμού των ελεύθερων εργατών. Τα αστικά βιομηχανικά 

κέντρα, αλλά και οι περιοχές, όπου ιδρύονται βιομηχανίες γεμίζουν από μάζες 

πληθυσμού της υπαίθρου, οι οποίες αναζητώντας μια καινούργια μοίρα 

εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές απασχολήσεις τους. Οι μάζες αυτές διαγωνίζονται 

μεταξύ τους για την εξεύρεση εργασίας είτε στη φάση της εξορύξεως και μεταφοράς 

του άνθρακα (ανθρακωρυχεία) είτε στην καθαρά παραγωγική διαδικασία. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω δημιουργείται μιας τρίτη τάξη, η εργατική. Η 

παραδοσιακή κοινωνική διαστρωμάτωση, που περιελάμβανε την τάξη των ευγενών 

και της ανώτερης τάξεως, την αστική τάξη των εμπόρων και των μικροπαραγωγών 

των ελευθέρων τεχνιτών-επαγγελματιών και των ιδιοκτητών γεωργών, μεταβάλλεται 

με τη δημιουργία της εργατικής τάξης. 

Ο ρόλος λοιπόν, της εργατικής τάξεως είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικός με το 

ρόλο που έχει το κεφάλαιο και το έδαφος (πρώτες ύλες). Μάλιστα ο σπουδαίος 

οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ υπερακοντίζοντας τη σημασία της εργασίας ως 

συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας, την έθετε στην κορυφή του νέου 

οικονομικού συστήματος. 

Παρά την ανωτέρω θέση που κατείχε η εργασία στο οικονομικό σύστημα του Σμιθ, τα 

πρακτικά αποτελέσματα υπήρξαν αντίθετα προς τις ορθές εκτιμήσεις και θεωρήσεις 

του. Συγκεκριμένα, ο Σμιθ ευαγγελίστηκε την ανάγκη της μεγαλύτερης ελευθερίας για 

την οικονομική επιχείρηση και τις συναλλαγές και την κατάργηση, αν όχι τη δραστική 

μείωση του κρατικού παρεμβατισμού (φόροι, δασμοί, επί των εισαγόμενων πρώτων 

υλών και των παραγομένων προϊόντων κλπ.).  

Η διακηρυχθείσα απ’ αυτόν ως λύδια λίθος της οικονομικής αναπτύξεως και του 

πλούτου αρχή της αποδοχής της καθολικής και χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς 

ισχύος του νόμου προσφοράς και ζητήσεως και των laisser passer laisser faire 

(ελεύθερη, χωρίς δασμούς, διακίνηση των αγαθών και ελεύθερη ανάπτυξη του 
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εμπορίου) υψώθηκε σε δόγμα από την κλασική οικονομική σχολή, στο δόγμα του 

ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός με την παραμέριση κάθε 

περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και κάθε κρατικού παρεμβατισμού σ’ 

αυτήν απετέλεσε τη βασική αρχή της. Στην ουσία, ο ελεύθερος ανταγωνισμός 

βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην έκρηξη της 

επιχειρηματικής δράσεως, παράλληλα όμως οδήγησε στην υποβάθμιση της εργασίας 

ως συντελεστή της οικονομικής αναπτύξεως και στην εκμετάλλευση της, που έγινε 

αχαλίνωτη, ανεξέλεγκτη και χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. 

Η ανάπτυξη της εργοστασιακής παραγωγής επέφερε μεγάλες αλλαγές στο επίπεδο 

και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έτσι, η μεγάλη αύξηση της παραγωγής 

βιομηχανικών προϊόντων είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής 

και συνεπώς τη μείωση της τιμής χιλιάδων προϊόντων, που έγιναν έτσι προσιτά σε 

μεγάλο φάσμα του καταναλωτικού κοινού. 

Παρόλα αυτά, η ζωή και το επίπεδο των βιομηχανικών εργατών δεν βελτιώθηκε 

καθόλου. Αντιθέτως μάλιστα επιδεινώθηκε, αφού οι κεφαλαιούχοι ήλεγχαν τις νέες 

μηχανές και έτσι ήταν σε θέση να κυριαρχούν σε ολόκληρη την παραγωγική 

εξελικτική διεργασία, στην επιλογή του τόπου ιδρύσεως των εργοστασίων τους και 

επομένως και στον τόπο παροχής εργασίας, στον καθορισμό των ημερομισθίων και 

της κλίμακας των αμοιβών, αλλά και στο είδος των εργατών που προσλάμβαναν. 

Ακόμα, τα βελτιωμένα εργαλεία και οι περιφράξεις των καλλιεργούμενων κτημάτων 

εξασφάλιζαν μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή και περισσότερο εφοδιασμό σε 

τρόφιμα της αγοράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί εργάτες να απομακρυνθούν 

από την ύπαιθρο και να στραφούν στις νέες αγορές εργασίας, της εργοστασιακής 

παραγωγής. Έτσι, υπήρχε η δυσμενής συνέπεια της μεγάλης αύξησης της ζήτησης 

της εργασίας και της ανεργίας.  

Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη παιδική εργασία (από ηλικίες κάτω των εννέα ετών), η 

οποία χρησιμοποιούταν στην επίβλεψη των μηχανημάτων, ακόμη και στη εξόρυξη 

του άνθρακα (στη Γερμανία, στην Πρωσία ειδικότερα) μίκραιναν τα εργατικά 

ημερομίσθια και διόγκωναν τα επιχειρηματικά κέρδη.  

Με την κυριαρχία του δόγματος του ελεύθερου ανταγωνισμού και της θεωρίας του 

απόλυτου φιλελευθερισμού αποτρέπεται κάθε ιδέα κρατικού παρεμβατισμού. Έτσι 

υπάρχει μεγάλη και αδυσώπητη εκμετάλλευση των εργατών. Άλλωστε ήταν πολύ 

μακρινή η σύλληψη και η αποδοχή της έννοιας του «κράτους δικαίου και κοινωνικής 
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πρόνοιας», που έδινε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση στο κράτος να 

παρεμβαίνει και να προστατεύει τις ασθενέστερες τάξεις, να ρυθμίζει νομοθετικώς τις 

εργασιακές σχέσεις, τον καθορισμό των κατώτατων ορίων αμοιβών και γενικότερα 

στην αναγωγή του εργατικού δυναμικού σε ισότιμο προς τις λοιπές τάξεις κοινωνικό 

εταίρο.  

Οι κεφαλαιούχοι λοιπόν, αφού έχουν τον απόλυτο έλεγχο, γίνονταν αδίστακτοι και 

ασύδοτοι εκμεταλλευτές. Η μοίρα των βιομηχανικών εργατών και των οικογενειών 

τους ήταν χειρότερη ακόμη και από αυτή των δούλων της αρχαιότητας, αφού οι 

δούλοι δεδομένου του ότι άνηκαν στην ιδιοκτησία των κυρίων τους αποτελούσαν 

μέρος της περιουσίας οπότε είχαν στοιχειωδώς την στέγαση, την ένδυση, την 

διατροφή και κάποια ιατρική φροντίδα, ώστε να μπορούν να αποδίδουν στον κύριό 

τους. Αντίθετα, οι βιομηχανικοί εργάτες με το λιγοστό εισόδημα τους- και αυτό ήταν 

αβέβαιο και εξαρτώμενο από τη σωματική τους υγεία, τη βούληση και τις ανάγκες του 

εργοδότη και από τη μικρή ή μεγάλη διαθέσιμη εργατική δύναμη- ήταν αναγκασμένοι 

να αντιμετωπίζουν όλα τα έξοδα για αυτούς και την οικογένεια τους. 

Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω ήταν οι λόγοι ώστε να αρχίσουν οι αδυσώπητοι 

αγώνες μεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας, που κράτησαν πάνω από έναν 

αιώνα και προκάλεσαν άπειρες εντάσεις και ταραχές, κοινωνικές εκρήξεις και 

επαναστατικά κινήματα, που οδήγησαν αλλού νωρίτερα και αλλού αργότερα, σε νέες 

μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργανώσεως αλλά και στις εργατικές κατακτήσεις 

που πλέον θεωρούνται αυτονόητες. Η αλλαγές στα εργασιακά ήταν πολύχρονες και 

επώδυνες. 

Η ιστορία του εργατικού κινήματος, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά με αυθόρμητες, 

ανοργάνωτες και για αυτό αβέβαιες και αποτυχημένες προσπάθειες, και μετέπειτα με 

γιγάντιες και καλά οργανωμένες επαναστατικές αιματηρές  εκδηλώσεις, χάραξε 

ανεξίτηλα την ιστορία της ανθρωπότητας από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα μέχρι 

σχεδόν και σήμερα, όπου παρουσιάζεται ύφεση. Η ιστορία του εργατικού κινήματος 

δεν θα σταματήσει ποτέ να γράφεται και οι προσπάθειες για συνεχείς βελτιώσεις στα 

δικαιώματα εργασίας πάντα θα συνεχίζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η έννοια της εργασίας συνιστά το σταθερό σημείο αναφοράς και τον κεντρικό άξονα 

γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το Εργατικό Δίκαιο. Παρόλα αυτά όμως η έννοια 

αυτή δεν καθορίζεται από τον νόμο. Γενικά, η εργασία θα μπορούσε να ορισθεί ως «η 

απασχόληση ή η δραστηριότητα του ανθρώπου, η οποία μπορεί να είναι σωματική ή 

πνευματική, συνήθως συνδυαστική των δύο, που αποβλέπει σε οποιονδήποτε 

σκοπό». Ειδικότερα όμως και με κριτήρια ότι η παροχή εργασίας γίνεται για την 

ικανοποίηση της ανάγκης άλλου προσώπου με οικονομικό αντάλλαγμα, που 

αποτελεί και το αντικείμενο της εργατικής νομοθεσίας, μπορεί να ορισθεί ότι «εργασία 

είναι κάθε δραστηριότητα ή ενέργεια, σωματική ή πνευματική που προσφέρεται από 

το φορέα της στη διάθεση άλλου προσώπου, την οποία έχει ανάγκη, σύμφωνα με 

ειδική έννομη σχέση εξαρτήσεως που δημιουργείται μεταξύ τους και έχει ως 

οικονομικό αντάλλαγμα την καταβολή μισθού.» 

Η εργασία διακρίνεται ως εξής : 

Εξαρτημένη εργασία: Κατά πάγια νομολογία «σχέση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, 

όταν ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να διευθύνει την εκτελούμενη εργασία, να ασκεί 

εποπτεία και έλεγχο αυτής, να καθορίζει αυτοδικαίως (ipso iure) τον τόπο, τον χρόνο 

και τον τρόπο καθώς και τις λοιπές συνθήκες της παροχής της, ο δε μισθωτός 

(εργαζόμενος) έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται». 

Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών: Δεν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, αφού ο 

εργαζόμενος διαθέτει δικό του εργαστήριο, γραφείο, γενικώς δικό του χώρο. Ο 

εργαζόμενος καθορίζει ο ίδιος τον χρόνο και τα μέσα εκτέλεση στης εργασίας, χωρίς 

τον έλεγχο από τον εργοδότη και φέρει την απόλυτη ευθύνη για το αποτέλεσμα της 

εργασίας. Δέχεται κατά ανάθεση την εκτέλεση της εργασίας και αμείβεται βάσει της 

ιδιαίτερης συμφωνίας που συνάπτει με τον κάθε πελάτη του, δηλαδή με σύμβαση 

μισθώσεως (ανεξάρτητων) υπηρεσιών, η οποία δύναται να έχει ορισμένη ή αόριστη 

διάρκεια.  

Εξαρτημένη εργασία δημόσιου δικαίου – Δημοσιοϋπαλληλική σχέση: Η σχέση 

εργασίας με το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) είναι 

γνωστή και ως δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Ο συνηθέστερος τρόπος συνάψεως 

εργασίας με το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ είναι με διαγωνισμό (διοργανώνεται από τον 
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Α.Σ.Ε.Π). Η συμμετοχή σε αυτόν δηλώνει την αποδοχή του διαγωνιζόμενου στην 

πρόταση του εργοδότη για τη σύναψη συμβάσεως δημοσίου δικαίου, και αν είναι 

επιτυχής την εκτέλεση της. Η σύμβαση– διορισμός δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ και 

ολοκληρώνεται μετά την ορκωμοσία. 

Εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο: Σχέση εξαρτημένης εργασίας με 

το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ είναι δυνατό να διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού 

δικαίου, με σύμβαση ορισμένου ή αόριστου χρόνου ή με σύμβαση έργου. Σε 

κατάρτιση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου μπορεί να προβαίνει 

το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, όταν πρόκειται να προσλάβουν μισθωτούς για 

πρόσκαιρες εργασίες ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου και σε θέσεις που δεν 

είναι οργανικές. Κατ’ εξαίρεση η ανωτέρω σύμβαση διέπει τη σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, που συνάπτεται για την πλήρωση οργανικών θέσεων ειδικού 

επιστημονικού ή βοηθητικού προσωπικού.  

2.2 Η ΣΥΜΑΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Σ.Ε.Ε. ) 

Για να δώσουμε τον ακριβή ορισμό της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας (Σ.Ε.Ε) 

πρέπει να έχουμε ορίσει την έννοια της σχέσης εργασίας. Η σχέση εργασίας 

περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την 

εκτέλεση της εργασίας. Δημιουργείται από την πραγματική απασχόληση του 

μισθωτού ανεξάρτητα δηλαδή από το κύρος της σύμβασης, αφού η σχέση εργασίας 

μπορεί να συναφθεί είτε με ελαττωματική σύμβαση– το ελάττωμα μπορεί να είναι είτε 

στα αντισυμβαλλόμενα μέρη είτε στο αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο ή 

τον τύπο με τον οποίο περιβλήθηκε– είτε χωρίς καθόλου σύμβαση δηλαδή άτυπα. 

Συνεπώς, ως Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας, ή συνοπτικά « Σύμβαση Εργασίας » 

θα μπορούσε να ορισθεί  εκείνη η διαρκής αμφοτεροβαρής ενοχική σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου μεταξύ δύο συμβαλλομένων, στο πλαίσιο της οποίας, ο μεν ένας 

(μισθωτός), είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα 

του δεύτερου συμβαλλομένου (εργοδότη), που μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό 

πρόσωπο, αναλαμβάνει να διαθέτει εντός επαναλαμβανομένων χρονικών ενοτήτων 

(ωράριο) την εργασιακή του δύναμη στον δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος οφείλει 

να καταβάλλει ως αντιπαροχή ένα περιουσιακό ωφέλημα (μισθό). 
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2.2.1 ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΑΒΑΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Σ.Ε.Ε. ) 

Η Σ.Ε.Ε. διακρίνεται σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου και σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης. 

Η Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλόμενων 

για αόριστη διάρκεια, δηλαδή δεν καθορίζεται η διάρκεια της από τη συμφωνία 

εργοδότη-εργαζόμενου. Γενικά, αυτό του είδους η σύμβαση διέπει πάντα τη κάλυψη 

δυναμικού σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης.   

Στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καθορίζεται το χρονικό διάστημα μέσα στο 

οποίο ο μισθωτός θα προσφέρει της υπηρεσίες του. Η διάρκεια της σύμβαση 

συνομολογείται από τους συμβαλλομένους εργοδότη και εργαζόμενο ή καθορίζεται 

από τον νόμο ή από το είδος και το σκοπό της σύμβασης. 

Συχνό φαινόμενο είναι οι εργοδότες- κυρίως ιδιώτες αλλά και ΔΕΚΟ– να προβαίνουν 

στη διαδοχική σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πάρα την ανάγκη 

που έχουν να καλύψουν πάγιες και διαρκείς θέσεις. Αυτό συμβαίνει για να μην 

μπορούν οι εργαζόμενοι να θεμελιώσουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύμβασης. Βέβαια με τις σημερινές αλλαγές που υπάρχουν στη 

διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά σε 

παρακάτω κεφάλαιο, οι απολύσεις είναι πολύ πιο εύκολες για τον εργοδότη και πολύ 

πιο επίπονες για τον εργαζόμενο. Όμως αν αποδειχθεί ότι η σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας, 

τότε η σύμβαση θεωρείται ως αορίστου χρόνου με ορισμένες προϋποθέσεις και 

οφέλη, όπως συνεχείς ανανεώσεις μετά τη λήψη της, καταβολή αποζημίωσης σε 

περίπτωση απόλυσης κ.α.  

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η σημασία να διακρίνουμε τις συμβάσεις 

σε ορισμένου και αορίστου χρόνου γίνεται λόγω των συνεπειών που υπάρχουν κατά 

την λύση τους. 

Η σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ( part – time ) αποτελεί μια ιδιαίτερη 

μορφή εργασιακής σχέσης, πιο άτυπης και ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους εργοδότες αν έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα 

στην επιχείρηση τους, όσο και στους εργαζόμενους αν συνδυάζουν οικογένεια και 

εργασία ή σπουδές και εργασία κ.α..  
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Η Σ.Σ.Ε. διακρίνεται από την παροχή εργασίας σε σύμβαση έργου και σε σύμβαση 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ως σύμβαση παροχής έργου νοείται όταν ένα 

πρόσωπο αναλαμβάνει την εκτέλεση ορισμένου έργου για λογαριασμό άλλου 

προσώπου ή φορέα, αντί καταβολής του συμφωνημένου μισθού σε καθορισμένο ή 

όχι χρονικό διάστημα. Αντίθετα, στην περίπτωση της σύμβασης ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, ο εργαζόμενος διατηρεί την ελευθερία και την πρωτοβουλία να καθορίζει 

ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη.  

2.3 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Σε κάθε σύμβαση εργασίας τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν αποτελούν τα δύο 

συμβαλλόμενα μέλη. Από την μια μεριά λοιπόν έχουμε εκείνον τον οποίο κάνει 

πρόταση για σύναψη εργασίας και ονομάζεται εργοδότης, από την άλλη έχουμε 

εκείνον που αποδέχεται την πρόταση εργασίας και ονομάζεται εργαζόμενος. 

Ο εργοδότης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου 

δικαίου, που έχει την ανάγκη εργασίας άλλου ή άλλων προσώπων για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του, ο δε εργαζόμενος, που παρέχει την εργασία του 

αντί αμοιβής, είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, μπορεί βέβαια να είναι και νομικό 

πρόσωπο μόνο αν πρόκειται περί μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

2.3.1 ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η διάκριση των εργαζομένων σε υπάλληλους και σε εργάτες ανταποκρίνεται σε μια 

επικρατούσα, ακόμη και σήμερα, αναχρονιστική όμως αντίληψη, αναγόμενη σε 

παλαιότερες κοινωνικοψυχολογικές, αλλά και οικονομικές αποτιμήσεις της εργασίας. 

Ακόμα έχει πρακτική σημασία ως προς το εύρος των δικαιωμάτων, που τους 

αναγνωρίζονται από την εργατική νομοθεσία. 

 Η ειδοποιός διαφορά του υπαλλήλου από τον εργάτη είναι ότι ο υπάλληλος παρέχει 

κυρίως πνευματική εργασία και διακρίνεται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ ο 

εργάτης παρέχει κυρίως σωματική εργασία. Οι εργάτες αποκαλούνται πολλές φορές 

εργατοτεχνίτες ή τεχνίτες. Με τους εργάτες εξομοιώνονται πολλές φορές οι 

μαθητευόμενοι, οι μαθητές τεχνίτες και το υπηρετικό προσωπικό.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην εποχή μας δεν υπάρχουν αμιγώς 

πνευματικές εργασίες ούτε αμιγώς σωματικές εργασίες, αφού το κριτήριο της 

παροχής πνευματικής ή σωματικής εργασίας έχει υποστεί μεταβολές κυρίως λόγω 
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των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Επομένως για τον προσδιορισμό του αν 

ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος είναι υπάλληλος ή εργάτης θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη πιο στοιχείο στην εργασία του πλεονάζει, το πνευματικό ή το σωματικό.  

Ο χαρακτηρισμός λοιπόν του μισθωτού ως υπάλληλος ή εργάτης γίνεται βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων και όχι από τον χαρακτηρισμό που δίνεται από τη σύμβαση 

εργασίας, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του ή την κατοχή τυπικών 

προσόντων (πτυχίο δίπλωμα κλπ). Δηλαδή γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το 

είδος και τη φύση της παρεχόμενης εργασίας, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που 

προσδιορίζεται από το νόμο ή την ιδιότητα του υπαλλήλου ή εργάτη σε ορισμένες 

κατηγορίες μισθωτών. Πάντως ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των αποδοχών 

δεν αποτελεί κριτήριο και είναι αδιάφορο αν ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο 

μισθό ή ημερομίσθιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι είναι δυνατόν οι 

ημερομίσθιοι να χαρακτηρισθούν σαν υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες, ανάλογα με τις 

υπηρεσίες που παρέχουν. Παράλληλα, όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν 

χαρακτηρίζονται μόνο γι αυτόν τον λόγο υπάλληλοι, γιατί μπορεί η εργασία που 

παρέχουν να είναι του εργατοτεχνίτη ή υπηρέτη. 

Μια ξεχωριστή κατηγορία υπαλλήλων είναι οι διευθυντικοί υπάλληλοι ή αλλιώς 

διευθύνοντες υπάλληλοι. Πρόκειται για εργαζόμενους που στελεχώνουν την ανώτατη 

βαθμίδα της υπαλληλικής ιεραρχίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν πολυάριθμο 

προσωπικό. Τις πιο πολλές φορές, λόγω των ξεχωριστών προσόντων τους, έχουν 

την εμπιστοσύνη του εργοδότη κι έτσι μέσω αυτών ο εργοδότης ασκεί το διευθυντικό 

δικαίωμά του στους υπόλοιπους εργαζόμενους και ιδίως την πρόσληψη και απόλυση 

προσωπικού, την επιβολή πειθαρχικών ποινών κ.α.. Οι αποδοχές των διευθυντικών 

υπαλλήλων είναι υψηλότερες από αυτές του μέσου εργαζόμενου και η απασχόληση 

τους γίνεται συνήθως χωρίς προσδιορισμένο ωράριο. 

2.4 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών που 

δημιουργούνται με τη σύμβαση εργασίας, είναι η αντίστροφη αντιστοιχία τους, 

δηλαδή κάθε δικαίωμα του ενός επιβάλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του άλλου, ενώ 

κάθε υποχρέωση του γενικά θεμελιώνει το αντίστοιχο δικαίωμα του έτερου. 

Εκτός από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέρη από τον νομικό 

δεσμό της εργασιακής σχέσεως έχουν αναγνωριστεί και άλλες υποχρεώσεις, που 
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απορρέουν από τη φύση της συμβάσεως εργασίας και τον στενό δεσμό που συνδέει 

τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. 

2.4.1 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ  

1. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παροχής της εργασίας  

Στο πλαίσιο της αμφοτεροβαρούς σχέσης της εξαρτημένης εργασίας, η παροχή της 

συμφωνημένης εργασίας αποτελεί την πρωταρχική ή την κύρια υποχρέωση του 

μισθωτού. Ο προσωπικός χαρακτήρας της εργασιακής σχέσης υπαγορεύει να εκτελεί 

ο μισθωτός την εργασία αυτοπροσώπως, εκτός εάν από την ίδια τη σύμβαση 

προκύπτει ότι είναι δυνατόν η σχετική υποχρέωση να μεταβιβάζεται σε τρίτο 

πρόσωπο. Ακόμα, ο μισθωτός παρέχει ορισμένο είδος εργασίας, που καθορίζεται 

ρητώς από τη ατομική σύμβαση.  

Η παροχή της εργασίας πρέπει να γίνεται σε ορισμένο τόπο, συνήθως στην έδρα της 

επιχείρησης ή των παραρτημάτων της, που βρίσκονται σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, 

πρέπει να γίνεται κατά ορισμένο χρόνο, δηλαδή να υπάρχει ωράριο και ορισμένες 

μέρες. Ακόμα, ο μισθωτός πρέπει να διεκπεραιώνει την εργασία του με επιμέλεια και 

με ευθύνη του για τυχόν ζημία που θα προξενήσει στον εργοδότη του από δόλο ή 

αμέλειά του. 

 

2. « Υποχρέωση πίστης »  

Ο χαρακτήρας της εργασιακής σχέσης, που στηρίζεται στο στενό προσωπικό δεσμό 

του εργαζομένου και του εργοδότη και η αναγκαία διαρκής στενή συνεργασία μεταξύ 

αυτών, καθιστούν πολύ πιο έντονη την ανάγκη, από ότι σε άλλες ενοχικές σχέσεις, 

να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας τα εύλογα 

συμφέροντα των δύο μερών και να εξελίσσεται η σχέση αυτή στο πλαίσιο μιας 

προσωπικής συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινού ενδιαφέροντος. Η 

πρόσθετη υποχρέωση για τον εργαζόμενο χαρακτηρίζεται με τον όρο «υποχρέωση 

πίστης». Συγκεκριμένα, η « υποχρέωση πίστης» επιβάλλει στον εργαζόμενο να 

εξυπηρετεί το εύλογο συμφέρον της επιχειρήσεως, στην οποία ασχολείται ή 

τουλάχιστον να μην το παραβλάπτει. Ειδικότερα, η «υποχρέωση πίστης» επιβάλλει 

στο μισθωτό να εκτελεί την εργασία του με επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες και 

τις εντολές του εργοδότη του ή των προϊσταμένων του, να επιδεικνύει ζήλο και 

εργατικότητα, να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και να μεριμνά για την πρόληψη ζημιών 

και γενικά να συμπεριφέρεται καλά απέναντι στους συναδέλφους του. Άλλες 

σημαντικές υποχρεώσει του εργαζόμενου που παρουσιάζονται ως ειδικότερες 

εκφάνσεις της «υποχρέωσης πίστης» είναι η υποχρέωση εχεμύθειας, η υποχρέωση 
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μη παράλληλης απασχόλησης σε ανταγωνιστικό εργοδότη και εν γένει η αποφυγή 

ανταγωνιστικών ενεργειών, που θίγουν τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα του 

εργοδότη, όπως είναι και η αποχή από ενέργειες που φέρουν χαρακτήρα αθέμιτου 

ανταγωνισμού έναντι του εργοδότη.  

 

3. Υποχρέωση υπακοής στον εργοδότη (στα πλαίσια του διευθυντικού  

δικαιώματος αυτού) 

Η υποχρέωση υπακοής του μισθωτού στον εργοδότη συνίσταται στην εκτέλεση της 

εργασίας του σύμφωνα με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του εργοδότη 

αλλά και την γενικότερη συμπεριφορά του προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους της 

επιχείρησης. Ειδικότερα, οφείλει να συμμορφώνεται προς την τάξη που επικρατεί 

στην επιχείρηση με βάση τον κανονισμό εργασίας και την πρακτική της, εφόσον οι 

όροι που επιβάλλονται είναι νόμιμοι και δεν περιορίζουν υπέρμετρα την προσωπική 

του ελευθερία.  

2.4.2 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

1. Υποχρέωση πρόνοιας για την υγεία και την ζωή των μισθωτών  

Από μια σειρά διατάξεων του αστικού κώδικα και με δεδομένο ότι η εργασιακή σχέση 

δεν έχει μόνο οικονομικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα, συνεπάγεται η γενικότερη 

υποχρέωση του εργοδότη να μεριμνά για την προστασία του προσώπου του 

εργαζομένου, σύμφωνα με τις γενικότερες επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και 

επιδεικνύοντας την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια. Η υποχρέωση αυτή 

αναφέρεται ως υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη, που θεωρείται αντιστάθμισμα 

της υποχρέωσης πίστης του μισθωτού προς αυτόν. 

 

Η υποχρέωση πρόνοιας εκφράζεται με την υποχρέωση εξασφάλισης υγιεινών και 

ασφαλών συνθηκών εργασίας. Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να 

διαμορφώνει τους χώρους εργασίας και διαμονής, τις συνθήκες φωτισμού, αερισμού 

και καθαριότητας, τους χώρους αποθηκεύσεως των πρώτων υλών και γενικότερα να 

δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προλήψεως και καταστολής των κινδύνων, 

ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες 

τις διαδικασίες και πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόμα οφείλει να παρέχει 

την κατάλληλη ενημέρωση, κατάρτιση αλλά και την απαραίτητη οργάνωση των 

εργαζομένων, όπως και την παροχή αναγκαίων μέσων σε αυτούς, ώστε να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν κατά τρόπο άμεσο τους κινδύνους.  

 



 

       19 
 

Επίσης, από την υποχρέωση πρόνοιας προκύπτει και η ειδικότερη υποχρέωση του 

εργοδότη να προστατεύει την προσωπικότητα του μισθωτού από προσβολές 

συναδέλφων του, όπως και από σεξουαλικές παρενοχλήσεις, λαμβάνοντας μέτρα 

υπέρ του παρενοχλημένου.  

 

2. Υποχρέωση υπαγωγής του μισθωτού στην κοινωνική ασφάλιση 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες εκείνες στις ενέργειες, που 

προβλέπονται από την εργατική και κοινωνική νομοθεσία, προκειμένου να υπαχθεί ο 

εργαζόμενος στην κοινωνική ασφάλιση (Ι.Κ.Α.). 

  

3. Υποχρέωση για απασχόληση του μισθωτού 

Ο εργοδότης έχει δέσμευση να απασχολεί το μισθωτό για την εργασία για την οποία 

τον προσέλαβε. Απαγορεύεται στον εργοδότη να αρνείται τις υπηρεσίες του 

μισθωτού ακόμη και αν προθυμοποιείται να του καταβάλει το μισθό. Συνεπώς ο 

εργοδότης δεν μπορεί να διατηρεί τον μισθωτό στην επιχείρηση του αργόμισθο 

αδικαιολογήτως. Αν μάλιστα η μη απασχόληση του μισθωτού γίνεται με συνθήκες και 

με τρόπο, που προσβάλλουν την προσωπικότητά του, τότε σύμφωνα με τον νόμο, 

μπορούν να θεμελιωθούν και αξιώσεις του για αποζημίωσή του από τον εργοδότη 

του λόγω ηθικής βλάβης.  

 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μην απασχολεί τον μισθωτό, εάν υπάρχουν βάσιμοι 

λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια ενέργεια και αφορούν είτε στη 

λειτουργία της επιχειρήσεως είτε στο πρόσωπο του μισθωτού. Συγκεκριμένα, εάν 

υπάρχει έλλειψη εργασιών ή διακοπή τους λόγω ανωτέρας βίας ή υπηρεσιακών 

μεταβολών, όπως μείωση ή έλλειψη εμπιστοσύνης του εργοδότη στο πρόσωπο του 

μισθωτού ή σε περιπτώσεις διαπράξεως πειθαρχικού παραπτώματος.  

 

4. Υποχρέωση χορήγησης πιστοποιητικού για το είδος και τη διάρκεια της 

εργασίας  

Ο εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του οφείλει να εκδώσει στον εργαζόμενο 

πιστοποιητικό στο οποίο θα αναφέρεται το είδος και η διάρκεια της εργασίας που 

προσέφερε στην επιχείρηση. Το πιστοποιητικό αυτό οφείλει να το εκδώσει 

οποτεδήποτε του το ζητήσει ο εργαζόμενος, δηλαδή είτε κατά την διάρκεια της 

εργασιακής σχέσης είτε κατά την λύση αυτής, είτε και αργότερα, εφόσον προκύψει 

σχετική ανάγκη χρησιμοποίησής του από τον εργαζόμενο. Δικαίωμα λήψης έχει κάθε 

εργαζόμενος ανεξάρτητα από την διάρκεια της απασχολήσεως του και τον ειδικότερο 

χαρακτήρα της εργασιακής του σχέσης (προσωρινή ή εποχιακή απασχόληση, 
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μαθητεία, σύμβαση ορισμένου ή αόριστου χρόνου κτλ.). Ο εργοδότης είναι 

υποχρεωμένος να αναφέρει στο πιστοποιητικό την διαγωγή του εργαζομένου στην 

επιχείρηση, μόνο αν του το ζητήσει ο εργαζόμενος επειδή θέλει να το χρησιμοποιήσει 

ως πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. 

 

5. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του μισθωτού  

Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνυπάρχει και να συμβιώνει με άτομα που 

δεν τα έχει επιλέξει ο ίδιος. Γι αυτό είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος σε ψυχικές ή ηθικές 

δοκιμασίες, ακόμη και σε προσβολές της προσωπικότητας του. Ιδιαιτέρως, όμως, 

είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο προσβολών του εκ μέρους του εργοδότη του, ο 

οποίος είναι σε θέση ισχύος λόγω της εξουσίας που διαθέτει. 

 Ο εργοδότης υποχρεούται να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη, που θίγει την 

προσωπικότητα του μισθωτού σε βαθμό, που υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα 

προστασίας των συμφερόντων της επιχειρήσεώς του. Παραβίαση της υποχρέωσης 

αυτής, μεταξύ άλλων, αποτελούν: η χειροδικία του εργοδότη σε βάρος του μισθωτού, 

η σεξουαλική παρενόχληση του ή η ενόχληση του με ανήθικες προτάσεις, ο 

υπερεσιακός υποβιβασμός του, η επέμβαση στην ιδιωτική του ζωή, η αδικαιολόγητη 

μη απασχόληση του, η εξύβριση ή προσβολή των στοιχείων της ατομικότητας του, η 

παράνομη απασχόληση η του κατά της ημέρες αργίας κλπ.  

 

6. Υποχρέωση για ίση μεταχείριση  

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εργατικής σχέσης και 

μολονότι έχει μια προφανή συνάφεια με την αρχή της ισότητας, θεμελιώνεται σε 

διαφοροποιημένη νομική βάση. 

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις ύπαρξης της ίσης μεταχείρισης είναι οι εξής : 

 Η ύπαρξη σχέσεως εργασίας και εφόσον αύτη ισχύει 

 Η απασχόληση περισσοτέρων του ενός μισθωτών στην ίδια επιχείρηση και 

στον ίδιο εργοδότη. 

 Η ύπαρξη όμοιων συνθηκών απασχόλησης και η κατοχή ιδίων προσόντων 

από τους μισθωτούς.  

2.5 Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την έγκυρη η κατάρτιση σύμβασης εργασίας πρέπει να ισχύουν όλες οι 

καθορισμένες από τον Αστικό Κώδικα προϋποθέσεις για την εγκυρότητα κάθε 

δικαιοπραξίας. Για αυτό τον λόγο έχουμε : 
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I. Ικανότητα για δικαιοπραξία των συμβαλλομένων. 

Η ικανότητα αύτη προϋποθέτει τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και 

συναρτάται με τη σωματική και πνευματική υγεία του ατόμου. Έτσι, μπορούμε να 

διακρίνουμε τα πρόσωπα σε πλήρως ικανά, πλήρως ή απολύτως ανίκανα και 

περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία. Ακόμα πρέπει να αναφέρουμε ότι, υπάρχουν 

ειδικές διατάξεις που ισχύουν ως προς την έγκυρη κατάρτιση συμβάσεων εργασίας 

ανηλίκων άνω των 15 ετών, υπό την συναίνεση των γονέων ή επιτρόπου. 

II. Μη ελαττωματική δήλωση βούλησης. 

Πρόκειται για την εξωτερίκευση της ενδόμυχης σκέψης– απόφασης και μπορεί να 

είναι ρητή ή σιωπηρή. 

III. Σύμπτωση δήλωσης και βούλησης. 

Απαιτείται συμφωνία μεταξύ της βούλησης και της δήλωσης του, ώστε να μην 

υφίσταται διάσταση μεταξύ τους. Δηλαδή, η απόφαση που εξωτερίκευσε με την 

δήλωσή του να συμφωνεί με εκείνη, την οποία ενδόμυχα έλαβε. 

IV. Συμφωνία των δηλώσεων βούλησης των συμβαλλομένων.  

Η συμφωνία πραγματοποιείται όταν ο ένας συμβαλλόμενος αποδεχτεί την πρότασης 

του άλλου και η σύμβαση καταρτίζεται όταν υπάρξει πλήρης συμφωνία τους ως προς 

όλους τους όρους της σύμβασης. 

V. Τήρηση του απαιτούμενου τύπου. 

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί είτε γραπτά, είτε προφορικά, ακόμη και 

σιωπηρά. Απαραίτητη είναι η αναγγελία της πρόσληψης και η γνωστοποίηση των 

ορών της σύμβασης. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη στον 

Ο.Α.Ε.Δ. μέσα σε 8 ή 30 ημέρες, αν πρόκειται για νέα επιχείρηση. Κατά την 

πρόσληψη ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον εργαζόμενο έγγραφο 

που αναφέρει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους της όπως προβλέπει 

το Π.Δ. 156/1994.  

VI. Σύννομο περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο της σύμβασης δεν πρέπει να είναι ούτε παράνομο δηλαδή να 

αντιβαίνει σε κάποια απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε ανήθικο δηλαδή να αντιβαίνει 

στα χρηστά ήθη, ούτε αόριστο ή αντίθετο προς τους αναγκαστικούς κανόνες του 

Εργατικού Δικαίου, πχ τους καθορίζοντες ωραρίου, ορίων αμοιβών κ.α. Σε κάθε 

τέτοια περίπτωση, η σύμβαση καθίσταται άκυρη μερικώς (αντικατάσταση των ορών 

που αντίκεινται στα παραπάνω) ή ολικώς (αισχροκερδείς συμβάσεις).  
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2.6 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αναστολή της σχέσεως εργασίας συνιστά την άρση/παύση της σχέσης εργασίας και 

εκτέλεσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών. Αύτη παραμένει σε 

ισχύ αν συνεχιστεί μετά τη λήξη των αιτιών που την προκάλεσαν την αναστολή της. 

Ο χρόνος της αναστολής, κατά κανόνα, συνυπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας για όλα τα απορρέοντα εκ της σύναψης σύμβασης εργασίας δικαιώματα 

του μισθωτού, δηλαδή τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας, προϋπηρεσία, επιδόματα, 

αποζημίωση για απόλυση κ.α.  

Μορφές αναστολής : 

i. Συμβατική αναστολή. 

Τα μέρη συμφωνούν σιωπηρά ή ρητά ότι ο μισθωτός δεν θα παρέχει την εργασία του 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο δεν θα δικαιούται αποδοχές. Η 

συμφωνία για την αναστολή θα πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά αίτια όπως π.χ. 

εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ή λόγω εργασιών της επιχείρησης, όπως 

τουριστική περίοδος.  

ii. Αναστολή εκ του νόμου. 

Περιλαμβάνει την ετήσια και τις υπόλοιπες άδειες του μισθωτού, όπως άδεια 

μητρότητας, αναρρωτική κ.α.  

iii. Αναστολή από πλευρά του εργοδότη. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η αναστολή επί υπερημερίας αλλά και αυτή της 

αδυναμίας αποδοχής της εργασίας του μισθωτού. 

iv. Αναστολή από την πλευρά του μισθωτού. 

Αναστέλλεται η εργασία του για τους εξής λόγους που αφορούν τον μισθωτό : 

 Επί υποχρεωτικής ετήσιας αδείας του.  

 Επί γυναίκας κατά την διάρκεια της λοχείας. 

 Επί ανυπαίτιας αδυναμίας του προς παροχή, δηλαδή εξ αιτίας σπουδαίου 

λόγου ο μισθωτός εμποδίζεται να παρέχει την εργασία του. ως τέτοιος λόγος 

θεωρείται η ασθένεια βραχείας διάρκειας. 

Η μεταβολή της σχέσης εργασίας συντελείται για λόγους, που αφορούν τα μέρη και 

σχετίζονται με τους όρους της σχέσης εργασίας, οι οποίοι έχουν καθοριστεί με Σ.Σ.Ε.. 

ή Δ.Α, αλλά κυρίως από τις εκάστοτε μεταβολές των συνθηκών αγοράς (μακρό – 

μικρό οικονομικό περιβάλλον, επίπεδο τιμών καταναλωτή, επιτόκια δανεισμού και 
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καταθέσεων, Α.Ε.Π. κ.α.), της δημοσιονομικής πολιτικής αλλά και των νομοθετικών 

παρεμβάσεων του Κράτους.  

Μορφές μεταβολής : 

i. Η μονομερής μεταβολή  

Ο εργοδότης δικαιούται να προβαίνει σε μονομερή μεταβολή των όρων της σχέσης 

εργασίας, εφόσον εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της επιχείρησής του, σύμφωνα με 

το διευθυντικό δικαίωμα, δίχως τη συναίνεση του εργαζόμενου εντός κάποιον ορίων 

(πρόσκαιρες, αναγκαίες ή επουσιώδεις μεταβολές), η υπέρβαση των οποίων καθιστά 

καταχρηστική την άσκησή του. 

  

ii. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εκ μέρους του εργοδότη  

Η μονομερής βλαπτική μεταβολή συντελείται στην περίπτωση άσκησης του 

διευθυντικού δικαιώματος, πέραν των ορίων και κατά την παραβίαση της Σ.Σ.Ε. ή 

Δ.Α και επιφέρει μεταβολή των ορίων της συμβάσεως εργασίας. Θεωρείται 

μονομερής διότι αναφέρεται στο ένα μέρος της σύμβασης εργασίας, δηλαδή στο 

μισθωτό. Είναι βλαπτική, γιατί προκαλεί υλική ή ηθική βλάβη στο μισθωτό για 

παράδειγμα υποβιβασμό.  

2.7 Η ΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η λύση της ατομικής συμβάσεως εργασίας μπορεί να γίνει : 

i. Αυτοδίκαια, όταν λήξει ο χρόνος της διαρκείας της, που συμφωνήθηκε κατά 

την κατάρτισή της  

ii. Με καταγγελία σύμβασης από ένα εκ των δύο μερών  

iii. Με θάνατο του εργαζόμενου ή του εργοδότη υπό όρον, δηλαδή, η σύμβαση 

λύεται με τον θάνατο του εργοδότη, μόνο εφόσον τα μέρη απέβλεψαν κυρίως στο 

πρόσωπο του.  

iv. Με σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών . 

v. Με σύμπτωση των ιδιοτήτων μισθωτού και εργοδότη στο ίδιο πρόσωπο π.χ. 

αν ο μισθωτός αποκτήσει την επιχείρηση, στην όποια απασχολείται. 

Ειδικότερα, η λύση της σχέσης εργασίας, που συνάπτεται με σύμβαση αορίστου 

χρόνου, μπορεί να γίνει : 
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i. Με καταγγελία των δύο πλευρών και συνήθως αποτελεί και τον συνηθέστερο 

τρόπο λύσης αυτής της μορφής εργασιακής σύμβασης.  

ii. Με το θάνατο του εργαζομένου. 

iii. Με τον θάνατο του εργοδότη, εάν τα μέρη είχαν αποβλέψει κυρίως στο 

πρόσωπο του. 

iv. Με αμοιβαία συναίνεση, αποχώρηση από την εργασία του μετά τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, που προβλέπει ο ασφαλιστικός φορέας και λήψη 

αποζημίωσης. 

v. Με σύμπτωση των δύο μερών στο ίδιο πρόσωπο π.χ. να ο εργαζόμενος 

αποκτήσει την επιχείρηση του εργοδότη του με πώληση, κληρονομική αποδοχή κ.α.  

Η λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να γίνει :  

i. Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου αυτοδίκαια, δίχως δήλωση του 

ενός μέρους προς το άλλο και χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από τον 

εργοδότη. 

ii. Με έκτακτη καταγγελία για σπουδαίο λόγο πριν τον συμφωνημένο χρόνο. 

Σπουδαίος λόγος που δίνει το δικαίωμα καταγγελίας για τον εργοδότη μπορεί να 

είναι: η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης λόγω ανωτέρας βίας, η διάπραξη 

αξιόποινης πράξης από το μισθωτό, η συμμετοχή του σε καταχρηστική ή παράνομη 

απεργία, η οποία έχει κριθεί με τελεσίδικη απόφαση κ.α.  

Οι μορφές της καταγγελίας : 

i. Η τακτική καταγγελία, που ασκείται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου 

μετά από τήρηση προθεσμίας και απαιτεί προειδοποίηση του μισθωτού από τον 

εργοδότη. Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ή τήρηση προθεσμίας μικρότερη από 

αύτη που καθορίζει ο νόμος θεωρείται άκυρη.  

ii. Η άτακτη καταγγελία, ασκείται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς τήρηση 

προθεσμίας και προειδοποίηση για το χρόνο λήξης της σχέσης εργασίας, ενώ 

επιφέρει άμεσα τη λήξη της σχέσης εργασίας. 

iii. Η έκτακτη καταγγελία, ασκείται σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πριν από το 

συμφωνημένο χρόνο, εξαιτίας σπουδαίου λόγου.  

2.8 Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Σ.Σ.Ε. ) 

Η συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) αποτέλεσε την ατμομηχανή που κίνησε το 

εργατικό δίκαιο σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και 
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εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να αποτελεί και σήμερα τον κύριο κανονικό 

παράγοντα διαμόρφωσης των ορών και συνθηκών εργασίας των μισθωτών.  

Συλλογική σύμβαση είναι η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση, η οποία 

καταρτίζεται ανάμεσα σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις μισθωτών και εργοδοτών 

και καθορίζει τους όρους, που θα ρυθμίζουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των 

μελών των συμβαλλομένων οργανώσεων. Οι όροι αυτοί είναι δυνατό να αναφέρονται 

στις οικονομικές ή τεχνικές συνθήκες εργασίας, να καθορίζουν το κατώτατο όριο 

μισθού ή ημερομισθίου, να ρυθμίζουν τον τρόπο πληρωμής, να μεριμνούν για τις 

ώρες εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, να κανονίζουν σχετικά με την παροχή 

αδειών, την επιβολή προστίμων ή κρατήσεων από το μισθό. Οι όροι της Σ.Σ.Ε. για να 

είναι έγκυροι, δεν θα πρέπει να είναι αντίθετοι με τους εργατικούς νόμους δημόσιας 

τάξης. Η Σ.Σ.Ε. δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει θέμα δημόσιας τάξης, το οποίο ανήκει 

στην σφαίρα αρμοδιότητας της νομοθετικής εξουσίας ή της διοίκησης. 

Οι Σ.Σ.Ε. είναι κατοχυρωμένες και συνταγματικά με τις διατάξεις του άρθρου 22 

παρ.2 του Συντάγματος. Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συμβαλλόμενοι είναι οι 

αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις, έτσι έχουμε από το ένα μέρος τις 

εργατικές οργανώσεις και από το άλλο τις εργοδοτικές επαγγελματικές οργανώσεις. 

Το δικαίωμα δίνεται κατ’ εξαίρεση και σε ορισμένους σημαντικούς μεμονωμένους 

εργοδότες, όπως το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.λπ.  

Σκοπός λοιπόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εξομάλυνση των 

σχέσεων μεταξύ μισθωτών και εργοδοτών, η δημιουργία προϋποθέσεων ειρήνης, 

ανάμεσα στους μισθωτούς και τους εργοδότες, όπως και η εξασφάλιση σταθερότητας 

των εργασιακών σχέσεων. 

Τέλος, πρέπει να συμπληρώσουμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί 

να καταστεί δυνατό τα μέρη να καταλήξουν μέσω των διαπραγματεύσεων στην 

σύναψη της Σ.Σ.Ε., συνήθως τα διάφορα διαιτητικά συστήματα επίλυσης των 

συλλογικών διαφορών προβλέπουν διαδικασίες προσφυγής των μερών στις 

υπηρεσίες τρίτων προσώπων ή οργάνων (μεσολάβηση, συμφιλίωση, διαιτησία) 

διαδικασίες, που μπορεί να έχουν χαρακτήρα εκούσιο ή υποχρεωτικό. Οι διαδικασίες 

αυτές, δεν αποκλείεται να καταλήξουν σε μία δεσμευτική για τα μέρη απόφαση, η 

οποία υποκαθιστά τη βούληση των μερών και δημιουργεί κανονιστικές δεσμεύσεις 

αντίστοιχου χαρακτήρα με αυτές της Σ.Σ.Ε.. Στο ελληνικό σύστημα επίλυσης 

συλλογικών διαφορών εργασίας, τέτοιο χαρακτήρα έχει η «διαιτητική απόφαση», η 
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οποία ομοίως αναγνωρίζεται ως κανόνας εργατικού δικαίου από το Σύνταγμα (άρθρο 

22 παρ. 2) και ρυθμίζεται ειδικότερα από το νόμο (άρθρο 16 Ν. 1876/1990). 

2.8.1 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)  

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας διακρίνονται αναλόγως προς τον επαγγελματικό 

κλάδο, στον οποίο αναφέρονται, και της τοπικής ισχύος τους στις εξής κατηγορίες : 

1. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας. 

Οι Εθνικές Γενικές συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες εργατικές οργανώσεις, που 

αναγνωρίζονται ως ευρύτερης εκπροσωπήσεως οργανώσεις πανελλήνιας αποδοχής. 

Δηλαδή, από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), από τον 

Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και τη Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.). 

2.  Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή 

συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και 

όλης της χώρας. Ακόμα, οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζόμενους 

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

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις, ειδικά όμως για 

τους εργαζόμενους στις τράπεζες, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργοδοτικές 

οργανώσεις του κλάδου, από μεμονωμένους εργοδότες που εκπροσωπούνται με 

κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφ' όσον αυτοί οι εργοδότες 

καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των εργαζομένων στο κλάδο. 

3.  Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή 

επιχείρησης. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία, ή τη θέση ή την ειδικότητά τους και, εφ' όσον αυτές 

λείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον 

εργοδότη. 

4.  Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος η και των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας. Οι εθνικές 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των 

εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης. Από την πλευρά των εργοδοτών, 

οι εθνικές ομοιοεπαγγελαμτικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές 

οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.  
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5. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος η και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας. 

Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από 

ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες 

ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 

3.1 ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ  

Ο χρόνο ισχύος των Σ.Σ.Ε. (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές) έχει 

αλλάξει. Υπό το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 1876/1990 (άρθρο 9), κάθε Σ.Σ.Ε. 

που προέβλεπε διάρκεια ισχύος πέραν του έτους θεωρούνταν ότι έχει αόριστη 

διάρκεια. Πλέον οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν μπορούν να έχουν αόριστη 

διάρκεια ισχύος και προσδιορίζεται ελάχιστος χρόνος ισχύος το ένα (1) έτος και 

μέγιστος χρόνος τα τρία (3) έτη.  

Ακόμα, όσες Σ.Σ.Ε. βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τη 14.02.2012 ή και 

περισσότερο, λήγουν στις 14.02.2013. Αντίθετα, όσες Σ.Σ.Ε., που την 14.02.2012 

βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη 

συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν 

καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 1876/1990. 

Οι κανονιστικοί όροι μιας Σ.Σ.Ε., η οποία θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν 

να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι 

Συλλογικής Σύμβασης, που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί, ισχύουν επί ένα τρίμηνο 

από την ισχύ του Ν. 4046/2012.  

Στο διάστημα της τρίμηνης μετενέργειας, συνεχίζουν να ισχύουν οι μισθολογικοί και 

θεσμικοί όροι της Σ.Σ.Ε. για τους παλιούς εργαζόμενους, ενώ για τους εργαζόμενους 

που θα προσληφθούν κατά το διάστημα της μετενέργειας, ισχύουν τα παρακάτω:  

1. Αν η Σ.Σ.Ε. είχε κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, τότε οι όροι της θα ισχύουν και για 

τους νεοπροσληφθέντες εντός του τριμήνου της μετενέργειας. 

2. Αν εργοδότης και εργαζόμενος είναι μέλη των συμβαλλομένων στην Σ.Σ.Ε. 

συνδικαλιστικών– επαγγελματικών οργανώσεων, τότε η Σ.Σ.Ε. καθίσταται δεσμευτική 

ως προς την τήρησή της και για τους νεοπροσληφθέντες στο τρίμηνο της 

μετενέργειας. 
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3. Εφόσον εργοδότης και εργαζόμενος (ή ο ένας εξ αυτών) δεν είναι μέλη των 

συμβαλλομένων στην Σ.Σ.Ε. συνδικαλιστικών – επαγγελματικών οργανώσεων, τότε 

η Σ.Σ.Ε. δεν είναι δεσμευτική, οπότε υπάρχει η δυνατότητα σύναψης ατομικής 

σύμβασης με το μισθό να καθορίζεται ελεύθερα μέχρι και τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Μετά τη λήξη και της τρίμηνης μετενέργειας και εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν 

συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε., έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να 

επαναπροσδιορίσει μονομερώς το μισθό, παίρνοντας τον βασικό μισθό της Σ.Σ.Ε. 

που έληξε, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, 

εφόσον προβλεπόταν από αυτή τη Σ.Σ.Ε., εκτός κι αν υπάρχει επικάλυψη από άλλη 

υποχρεωτική Σ.Σ.Ε. η οποία πρέπει να τηρηθεί. 

β. Με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένων, μπορούν να συναφθούν νέες ατομικές 

συμβάσεις εργασίας με μισθούς μέχρι και τα όρια των νομοθετικώς καθορισμένων 

κατώτατων μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Επιπλέον, από τον συνδυασμό των θεσπιζόμενων διατάξεων των περιπτώσεων 2 α, 

2β, και 4 της υποπαρ. ΙΑ. 11 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, με την παρ.5 

του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 προκύπτουν τα εξής έννομα αποτελέσματα για τις 

επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.: 

Στις Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 

(δηλαδή μετά τις 12.11.2012), θα πρέπει να εξετάζεται εάν ο εργοδότης- επιχείρηση 

που πρόκειται να συνάψει επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. είναι μέλος ή όχι εργοδοτικής 

οργάνωσης που συμβάλλεται στο πλαίσιο της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των 

εργοδοτικών οργανώσεων και συγκεκριμένα που υπογράφουν Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 

Ε.Σ.Ε.Ε.  

Επομένως εξετάζουμε, εάν ο εργοδότης- επιχείρηση που πρόκειται να συνάψει 

επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται 

στο πλαίσιο της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς 

όρους, όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη 

επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. να περιέχει όρους δυσμενέστερους από εκείνους που 
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προβλέπονται στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από εκείνους που θα προβλέπονται από 

μελλοντικές Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας . 

Αντίθετα, εάν ο εργοδότης– επιχείρηση που θα συνάψει επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. μετά τις 

12.11.2012, δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο 

πλαίσιο της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεσμεύεται μόνο από τους μη μισθολογικούς 

όρους της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και κάθε Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας που θα συναφθεί στο μέλλον και θα προβλέπει τέτοιους όρους, αλλά δεν 

δεσμεύεται από τους μισθολογικούς αυτών. 

Συνεπώς δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. να περιέχει όρους 

μισθολογικούς δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, από 

εκείνους που προβλέπονται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και 

ημερομίσθιο, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012. 

Ωστόσο για τις επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. που έχουν συναφθεί μέχρι την 12.11.2012, 

σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 και 

περιλαμβάνεται ως «όρος» η υπαγωγή των εργαζομένων στους μισθολογικούς 

όρους της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ισχύουν τα εξής: 

Εάν ο εργοδότης– επιχείρηση που έχει συνάψει την επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. μέχρι την 

12.11.2012, είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο 

πλαίσιο της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε. ), δεσμεύεται τόσο 

από τους μη μισθολογικούς όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Βασικός μισθός συν ημερομίσθιο και τριετίες συν επίδομα γάμου). Άρα σε 

κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενοι από τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. όροι 

(μισθολογικοί ή μη) εξακολουθούν να μην πρέπει να είναι δυσμενέστεροι για τους 

εργαζόμενους στην επιχείρηση από εκείνους που προβλέπονται στην ισχύουσα 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Αντίθετα, για τις περιπτώσεις εργοδοτών– επιχειρήσεων που έχουν συνάψει 

επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. από την 27.10.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 

4024/2011) και μέχρι την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4093/2012) 

και δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της 

ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), και δεδομένων των διατάξεων 

της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/12, εφόσον υφίσταται 

σχετική βούληση των συμβαλλομένων μερών που έχουν συνάψει την συγκεκριμένη 
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επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., πρέπει να προσαρμόσουν τους προβλεπόμενους 

μισθολογικούς όρους στα όρια του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και 

ημερομίσθιου του Ν. 4093/2012 (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο συν τριετίες), με 

σύναψη τροποποιητικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

3.2 Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

Με το άρθρο 14 του Ν.3899/2010 (Α΄212), καταργείται η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 

2 του Ν. 1876/1990 (Α΄27). Καταργείται λοιπόν, το δικαίωμα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και των εργοδοτών να προσφεύγουν μονομερώς στη Διαιτησία. 

Επομένως εάν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. αποτύχουν, 

η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο εάν συναινούν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Ακόμα, εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του 

δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα 

προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής στη Διαιτησία (παρ. 8 του άρθρου 16 του 

Ν. 1876/90). 

Επιπλέον αναδιαμορφώνεται σε ακόμα αυστηρότερη βάση και η πρότερη διάταξη 

περί περιεχομένου της Δ.Α. και ορίζεται πλέον ότι η Δ.Α. θα περιλαμβάνει 

αποκλειστικά και μόνο τον καθορισμό του βασικού μισθού/ημερομισθίου, ενώ 

απαγορεύεται ρητά η αναφορά σε Δ.Α. της λεγόμενης «ρήτρας διατήρησης», του 

όρου δηλαδή ο οποίος προβλέπει τη διατήρηση σε ισχύ κανονιστικών όρων 

προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ( κάτι το οποίο δεν ήταν σαφές στον Ν. 3899/2010 ) 

Για την τεκμηρίωση της Δ.Α., η Π.Υ.Σ. αναφέρει ότι ο Διαιτητής ή η Επιτροπή 

Διαιτησίας θα πρέπει να αναφέρονται στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία 

που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας με περισσότερη σημασία 

στις οικονομικές συνθήκες, την πρόοδο που συντελείται ως προς τη μείωση του   

«κενού ανταγωνιστικότητας», τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας στα πλαίσια 

του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και την παραγωγική δραστηριότητα στον 

επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με τη διαφορά. 

Τέλος, οι κατατεθείσες στον Ο.ΜΕ.Δ. για αιτήσεις Δ.Α. με μονομερή προσφυγή 

τίθενται στο αρχείο, εφόσον μέχρι την 14.02.2012 δεν έχει εκδοθεί διαιτητική 

απόφαση, άρα δεν επιλύεται η συλλογική διαφορά, ενώ όσες έχουν από κοινού 

αιτήσεις προσφυγής στη Διαιτησία, εξετάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις 
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παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου (αρ. 3 της 6ης Πράξης του Υπουργικού 

Συμβουλίου/28.2.12). 

3.3 Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μια από τις πιο σημαντικές και συζητημένες αλλαγές στα εργασιακά θέματα είναι η 

μείωση του κατώτατου μισθού. Η μείωση του κατώτατου μισθού σχεδιάστηκε και 

οργανώθηκε με στόχο να μειωθούν οι εγχώριες τιμές και επομένως να υπάρξει 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών. Παρατηρούμε όμως, αντί για την 

αναμενόμενη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μείωση της αγοραστικής δύναμης- 

που προήλθε από τις μικρότερες ονομαστικές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και 

άλλων ειδών αποδοχών, όπως για παράδειγμα επιδομάτων, υπερωριών– στην 

οποία προστέθηκε και η μείωση από τις υψηλότερες τιμές των αγαθών. Έτσι, έχουμε 

αύξηση του δείκτη τιμών κατά 9,1% κατά την τριετία 2010-2012 και μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των αποδοχών ανά μισθωτό κατά 20% κατά προσέγγιση. 

Επομένως, έχουμε την απώλεια του συνόλου των μισθωτών ως κοινωνική ομάδα 

γεγονός που σχετίζεται με την ανεργία, η οποία αφαιρεί και άλλο εισόδημα από τα 

νοικοκυριά. 

Πριν τις αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι του μνημονίου, βάση του Ν 1876/1990 (αλλά 

και του προϊσχύοντος του Ν. 3239/1955) αντικείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας, ήταν ο καθορισμός των ελάχιστων όρων εργασίας που ίσχυαν 

για το σύνολο των εργοδοτών και των εργαζομένων όλης της χώρας, ανεξαρτήτως 

αν οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της είχαν την ιδιότητα μέλους των συμβαλλόμενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, η θέσπιση των γενικών κατώτατων ορίων 

αποδοχών δεν γινόταν από τον νομοθέτη, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία των 

συλλογικών εργασιακών σχέσεων, και ο καθορισμός των κατώτατων ορίων ήταν 

αποκλειστικό προνόμιο των κοινωνικών εταίρων. 

Με τις νέες ρυθμίσεις, επέρχεται μια ριζική μετατροπή στις κατώτατες αποδοχές των 

εργαζομένων όλης της χώρας. Τα κατώτατα όρια αποδοχών θεσπίζονται πλέον από 

νομοθέτη ενώ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καθορίζονται μόνον μη μισθολογικοί όροι που 

αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων όλης της χώρας. Εάν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε . 

θεσπιστούν και μισθολογικοί όροι (βασικοί μισθοί, επιδόματα και κάθε είδους 

προσαυξήσεις), αυτοί ισχύουν μόνον για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε 

εργοδότες- μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων. 
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Συγκεκριμένα, με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Ν.4046/2012 

και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013) 2016» 

επήλθαν οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων 

και ειδικά στον καθορισμό των κατώτατων ορίων των αποδοχών των εργαζομένων 

όλης της χώρας (άρθρο 1 Παράγραφο ΙΑ’, Υποπαραγράφους ΙΑ .10 έως ΙΑ .14 του  

Ν. 4093/ 2012, ή απλούστερα σελ. 5611 έως 5614 του ΦΕΚ τ. Α’ 222/12.11.2012). 

 Με βάση τη διάταξη-πλαίσιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού του νόμιμου 

κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών νομοθετικώς 

ορισμένου το οποίο είναι σε ισχύ από την 1.4.2013. (βλ. Αναλυτικοί Πίνακες). 

Θεσπίζεται λοιπόν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 με Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου 

κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού 

δικαίου όλης της χώρας. Ως κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό του 

κατώτατου αυτού μισθού προσδιορίζονται οι προοπτικές και η κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας της αγοράς (ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και η 

διαβούλευση με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους 

επιστημονικούς φορείς κ.α. Στη συνέχεια, κατά το Α’ τρίμηνο του 2014 το σύστημα 

αυτό θα αξιολογηθεί ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, 

τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας.  

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο- ανεξάρτητα από τη νομοθετική 

διαδικασία καθορισμού των ελάχιστων μισθών και ημερομισθίων– ήδη καθορίστηκε 

και παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα που είχε προκύψει από την εφαρμογή του 

Ν. 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια οριζόντια και υψηλότατη περικοπή των κατώτατων ορίων 

μισθών και ημερομισθίων που είχαν ορισθεί και διαμορφωθεί από την τότε ισχύουσα 

Εθνικής Γενικής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (15.7.2010 ετών 2010-2012.) 

Συγκεκριμένα από τις 14.02.2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. επέρχεται μείωση κατά 22% του κατώτατου ορίου μισθού και 

ημερομισθίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ακόμα για τους 

νέους κάτω των 25 ετών η μείωση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων 
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επέρχεται στο 32%. Έτσι, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους από τις ηλικίες 

των 25 ετών και άνω νομοθετικά ορίζεται πλέον στα 586,08€ προσαυξημένος κατά 

10% για κάθε τριετία και έως τρείς τριετίες και για τις ηλικίες 25 ετών και κάτω ο 

κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95€. προσαυξημένος κατά 10% για μια τριετία. 

Αντίστοιχα, για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο για τις ηλικίες των 25 

ετών και άνω ορίζεται στα 26,18€ προσαυξημένο κατά 5% για κάθε τριετία και έως έξι 

τριετίες ενώ για τις ηλικίες 25 ετών και κάτω ο κατώτατο μισθός ορίζεται στα 22,83€ 

προσαυξημένο κατά 5% για κάθε τριετία και έως δύο τριετίες. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη αυτή που 

είχε ο εργαζόμενος την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε ο Ν.4046/2012, δηλαδή την 

14.2.2012. Η προϋπηρεσία αυτή παραμένει «παγωμένη» μέχρι να φτάσει η ανεργία 

σε ποσοστό κάτω του 10%.  

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μειώσεις του κατώτατου ορίου 

μισθών και ημερομίσθιων μπορούν να επιβληθούν μονομερώς από τον εργοδότη 

χωρίς αυτό να συνιστά βλαπτική τη μεταβολή των ορίων εργασίας, αφού για να 

εφαρμοστούν οι μειώσεις δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.  

Πώς διαμορφώνονται οι μεικτές αποδοχές και τι οικονομικές απώλειες 

υπάρχουν : 

Για τον άγαμο  

Χωρίς προϋπηρεσία από τα 751,39 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 586,08€.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 165,31€ 

 

Με 1 τριετία από 813,99 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 634,91 €.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 179,08 € 

 

Με 2 τριετίες από 887,99 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 692,63 €.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 195,36 € 

 

Και τέλος με 3 τριετίες από 961,99 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 750,35€.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 211,64 € 

 

Για τον έγγαμο  

Χωρίς προϋπηρεσία από 826,54 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 644,70€.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 181,84 € 
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Με 1 τριετία από 889,13€ ο μισθός διαμορφώνεται στα 693,52 €.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 195,61 € 

 

Με 2 τριετίες από 963,13 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 751,24€.  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 211,89 €  

 

Και τέλος με 3 τριετίες από 1.037,13 € ο μισθός διαμορφώνεται στα 808,96€  

Μηνιαία οικονομική απώλεια εργαζομένου 228,17 € 

Για το νεοπροσλαμβανόμενο, ηλικίας έως 25 ετών 

Ο πρώτος μεικτός μισθός είναι στα 510,94 ευρώ, έναντι 751,39 ευρώ, για πλήρη 

απασχόληση. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΜΙΣΘΟΥ  
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3.3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2α, 2β, και 4 της υποπαρ. ΙΑ.11 του πρώτου 

άρθρου του Ν. 4093/2012 και με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 είναι 

προφανές ότι ο νομοθέτης απέκτησε απόλυτη προτεραιότητα ως προς τον 

καθορισμό των γενικών κατώτατων ορίων αποδοχών ενώ η Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) δεν εφαρμόζεται στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας 

όπως ίσχυε. 

Πλέον, το αν θα έχει εφαρμογή η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εξαρτάται από το κατά πόσον ένας 

εργοδότης– επιχείρηση είναι μέλος ή όχι κάποιας εκ των εργοδοτικών οργανώσεων 

που συμβάλλονται στο πλαίσιο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που 

συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δηλαδή μέχρι 

σήμερα του Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Σ.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από 

τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δηλαδή το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο συν τις προβλεπόμενες τριετίες- 

παγωμένες όμως στα επίπεδα της 14.02.2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 Π.Υ.Σ. 

28.02.2012– συν το επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να τονιστεί ότι η υπαγωγή στους όρους της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιότητα του εργοδότη στις 

συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις και όχι από το αν ο μισθωτός είναι μέλος 

κάποιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Όσον αφορά στις κλαδικές επιχειρήσεις και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές 

συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας 

δυσμενέστερους για τους εργαζομένους, από τους όρους εργασίας των Εθνικών 

Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990. 

Τέλος, οι εργοδότες που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων 

συνεχίζουν να δεσμεύονται μόνο από τους μη μισθολογικούς της ισχύουσας Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης αλλά δεν δεσμεύονται από την 12.11.2012 

(ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) από τους μισθολογικούς όρους που η 

ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ορίζει. Από την 12.11.2012 οι 
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συγκεκριμένοι εργοδότες– επιχειρήσεις δεσμεύονται από το νομοθετημένο νόμιμο 

κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.  

3.4 ΠΑΓΩΜΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΙ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ  

Σημαντική αλλαγή στην εργατική νομοθεσία αποτελεί το «πάγωμα» των αυξήσεων 

και των ωριμάνσεων. Προκειμένου να μειωθεί το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος 

εργασίας στην οικονομία και να ενισχυθεί η απασχόληση μεσοπρόθεσμα προς 

μακροπρόθεσμα, τα επιδόματα ωρίμανσης που τώρα είναι συνδεδεμένα με τη Γενική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Γ.Σ.Σ.Ε.) θα ορίζονται κατά τρόπο νομοθετικό.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης Υπουργείου εργασίας 4601/2012, μέχρι το 

ποσοστό ανεργίας να μειωθεί κάτω του 10% υπάρχει πάγωμα των αυξήσεων των 

αποδοχών των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσιακής ωρίμανσης 

καθώς και των επιδομάτων τριετίας, πολυετίας, σπουδών, γάμου κι επικίνδυνου 

εργασίας. Τα παραπάνω επιδόματα ορίζονται ως εξής: 

 Ως «επίδομα ωρίμανσης» ορίζεται το επίδομα που καταβάλλεται για το 

σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη. 

 Ως «επίδομα σπουδών» ορίζεται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με 

βάση τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών κι επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 Ως «επίδομα επικίνδυνου εργασίας» νοείται το επίδομα που χορηγείται λόγω 

των συνθηκών εργασίας που συνεπάγονται κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και 

τη ζωή του εργαζομένου. 

 Ως «επίδομα γάμου» ορίζεται το επίδομα που καταβάλλεται στους έγγαμους 

εργαζόμενους (άνδρες και γυναίκες) και υπολογίζεται στο 10%. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μετά την 14.02.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος) 

αναστέλλεται η εφαρμογή κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν 

αυτόματη αύξηση των αποδοχών κι αλλαγών μισθολογικού κλιμακίου με μόνη 

προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας. Δηλαδή δεν 

καταργούνται π.χ. το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, απλά 

αναστέλλεται η οποιαδήποτε προσαύξηση αυτών, «παγώνουν». Αντίθετα, 

καταργούνται άλλα βασικά επιδόματα όπως το επίδομα Η/Υ, ξένης γλώσσας, 

διαχειριστικών λαθών υπευθυνότητας κ.λπ. 
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Ειδικότερα ως προς το επίδομα γάμου, βάση του Ν.4093/2012 (12.11.2012) οι 

εργοδότες-επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, 

ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας  όπως   και οι  

εργοδότες-επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές ή 

ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή δεν είναι 

μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε οφείλουν να συνεχίζουν κανονικά 

την καταβολή του επιδόματος γάμου 

Στους πίνακες που ακολουθούν μπορούμε να δούμε αναλυτικά πως διαμορφώνεται 

ο μισθός των έγγαμων κι άγαμων υπαλλήλων για ηλικίες άνω και κάτω των 25 ετών : 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 

14/2/2012 

0-3 586,08 0,00 58,61 586,08 644,69 

3-6 586,08 58,61 58,61 644,69 703,30 

6-9 586,08 117,22 58,61 703,30 761,91 

9-ΑΝΩ 586,08 175,82 58,61 761,90 820,51 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΤΡΙΕΤΙΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 

14/2/2012 

0-3 510,95 0,00 51,10 510,95 562,05 

3-ΑΝΩ 510,95 51,10 51,10 562,05 613,15 

Ως προϋπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε 

οποιονδήποτε εργοδότη σε θέση παρεμφερή και ανάλογο, μετά τη συμπλήρωση του 

δεκάτου ενάτου (19ου) έτους της ηλικίας τους. 

Καταλήγοντας με βάση την ως άνω ρύθμιση περί «παγώματος των ωριμάνσεων», 

αλλά και τις επιπρόσθετες μειώσεις και περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων 

όσον αφορά στους νέους κάτω των 25 ετών αλλά και γενικότερα, η εργατική 

νομοθεσία δέχεται ισχυρούς κλυδωνισμούς τους οποίους αμφότεροι εργοδότες και 
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εργαζόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν στις μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις, παρά 

τον όποιο νομικό προβληματισμό τίθεται περί αντισυνταγματικότητας των ως άνω 

ρυθμίσεων. 

3.5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Σαρωτικές και καθοριστικής σημασίας για τα εργασιακά θέματα είναι οι αλλαγές που 

υπάρχουν και στο εργασιακό καθεστώς των ΔΕΚΟ, εισηγμένων και μη, καθώς και 

των τραπεζών που τελούν υπό κρατικό έλεγχο. Οι αλλαγές αυτές έχουν μεγάλη 

σημασία αφού αλλάζουν ριζικά το εργασιακό σκηνικό.  

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με την 

συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με την συμπλήρωση προϋποθέσεων 

συνταξιοδότησης μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου και, σε περίπτωση λύσης τους, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας 

εργατικής νομοθεσίας για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Επομένως, με την νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε ισχύ από της 14.2.2012- βάση του 

Ν. 4046/2012 και Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012– καταργείται η μονιμότητα που έχει θεσπιστεί 

με διατάξεις νόμων με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., 

Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, κυρίως Δημοσίων Επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ), Οργανισμών, Τραπεζών 

κ.λπ. 

Προκύπτει λοιπόν από τους κανονισμούς που αναφέραμε παραπάνω, ότι η διάρκεια 

της συμβάσεως εργασίας συνδεόταν με την συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με 

την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση. Αναφερόμαστε δηλαδή 

σε συμβάσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπήρχε η δυνατότητα καταγγελίας τους 

από τον εργοδότη από τον εργοδότη– παρά μόνο για σπουδαίο λόγο ή για 

ορισμένους λόγους– πριν την λήξη τους. Με τον τρόπο αυτό παρεχόταν μια 

προνομιακή προστασία η οποία δημιουργούσε το καθεστώς μονιμότητας. 

Καταργούνται πλέον στο μέλλον όλες οι προηγούμενες διατάξεις νόμων, 

κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Κανονισμών Εργασίας 

Προσωπικού ή Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεις διοικήσεων επιχειρήσεων 

που θεσπίζουν ή υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας 
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από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή προβλέπουν οποιαδήποτε 

ευθεία ή αναλογική εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.  

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιο 4601/12.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης αναφέρει ως «ρήτρες μονιμότητας» ή ως «όρους που υποκρύπτουν 

μονιμότητα» τους όρους ή της ρήτρες που ορίζουν ότι η λήξη συμβάσεων εργασίας 

πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του εργαζομένων, όπως επίσης και όλοι εκείνοι οι 

ειδικοί εργασιακοί όροι που διασφαλίζουν τη σταθερότητα στη θέση εργασίας όπως 

είναι οι υπηρεσιακές μετακινήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και γενικά οποιοσδήποτε 

άλλος όρος.   

Τέλος, η νέα ρύθμιση– βάση του Ν. 4046/2012 Π.Υ.Σ 6/28.2.2012– που καταργεί την 

προνομιακή προστασία κατά της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας απευθύνεται 

ουσιαστικά σε επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος ή στον ευρύτερο Δημόσιο 

τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί (φορά με τις διατάξεις του άρθρου 1 §6 του                  

Ν. 1256/1982 ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 

4.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Με τον όρο «ειδικές μορφές απασχόλησης» εννοούνται οι αμφισβητούμενες από 

πλευρά χαρακτήρα συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου και οι συμφωνίες 

αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), η τηλεργασία και η κατ’ οίκον απασχόληση. 

Η εργατική νομοθεσία είχε ασχοληθεί για πρώτη φορά με τις συμβάσεις αυτές με το 

άρθρο 1, παρ.1 του Ν. 2639/1998. 

Με τον Ν. 3846/2010 για πρώτη φορά οι ειδικές μορφές απασχόλησης που αφορούν 

τη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για εργασία με μορφή «παροχής 

υπηρεσιών» και «έργου» καθώς και τις περιπτώσεις αμοιβής κατά «μονάδα 

εργασίας» (φασόν), τηλεργασίας και της κατ’ οίκον απασχόλησης, μπορούν να 

θεωρηθούν ότι υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Για την απόδειξη όμως αύτη, 

τίθεται ως κόκκινη γραμμή η αυτοπρόσωπη, αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο στον 

ίδιο εργοδότη παροχή εργασίας, με υπέρβαση διάρκειας απασχόλησης εννέα (9) 

συνεχόμενους μήνες. Επιπλέον, υπάρχει κατάργηση της υποχρέωσης για έγγραφη 

συμφωνία και γνωστοποίηση στην οικεία επιθεώρηση εργασίας εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών. Με την κατάργηση της παραπάνω υποχρέωσης είναι ευκολότερη, 
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ελαστικότερη και λιγότερο αυστηρή ως προς τα τυπικά και νομικά προαπαιτούμενα, η 

σύναψη των ειδικών αυτών μορφών απασχόλησης. 

Με την παραπάνω ρύθμιση το βάρος της απόδειξης για το αν μια από τις παραπάνω 

μορφές απασχόλησης είναι ή δεν είναι εξαρτημένη εργασία (και επομένως έχει τα 

δικαιώματα της εξαρτημένης εργασίας) μετατίθεται στην εργατική πλευρά και στο 

γεγονός εάν ο απασχολούμενος εργάζεται συνεχόμενα επί εννέα (9) μήνες 

αποκλειστικά και αυτοπροσώπως στον ίδιο εργοδότη. Επομένως, εάν η απασχόληση 

αυτή μικρότερη των εννέα (9) μηνών ή γίνει με διακεκομμένο τρόπο δεν 

δημιουργείται τεκμήριο «εξάρτησης». 

4.1.1 Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ  

Η τηλεργασία αναγνωρίστηκε πρώτη φορά ως ειδική μορφή απασχόλησης με το      

Ν. 2639/1998 ενώ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006– 2007 υπογράφτηκε μεταξύ 

Γ.Σ.Ε.Ε. και εργοδοτικών οργανώσεων η Συμφωνία- Πλαίσιο για την τηλεργασία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 5 Ν. 3846/2010 περιέχει επιπρόσθετες ρυθμίσεις 

για την τηλεργασία. Συγκεκριμένα, για τον τρόπο σύναψης και για το πλαίσιο 

λειτουργίας της σύμβασης εργασίας για τηλεργασία, καθώς και για τη δυνατότητα της 

κανονικής εργασίας σε τηλεργασία. 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, όταν καταρτίσει την σύμβαση εργασίας για 

τηλεργασία, εντός οκτώ (8) ημερών να παραδίδει γραπτώς το σύνολο των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και ειδικότερα ως προς 

την ιεραρχική σύνδεση με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τα λεπτομερή 

καθήκοντα που έχει, τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η αμοιβή του, τον 

τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που 

προκαλείται από την παροχή της, όπως για παράδειγμα τηλεπικοινωνίες, 

εξοπλισμός, βλάβες συσκευών κα. Επιπλέον, αν στη σύμβαση περιέχεται συμφωνία 

για «τηλε-ετοιμότητα» θα πρέπει να ορίζονται τα χρονικά όρια και οι προθεσμία που 

δίνεται στον εργαζόμενο για ανταπόκριση. 

Επιπλέον, όταν η κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία, θα υπάρχει μια 

περίοδος προσαρμογής τριών (3) μηνών. Σε αυτή την περίοδο οποιοδήποτε από τα 

μέρη της τηλεργασίας μπορεί να θέσει τέλος στην συνεργασία αυτή και ο 

εργαζόμενος να επιστραφεί στην εργασία του.  
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Ο εργοδότης αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους που προκαλείται στον 

εργαζόμενο από την τηλεργασία και ιδίως το κόστος παροχής τεχνικής υποστήριξης, 

καθώς και την κάλυψη δαπανών επισκευής– συντήρησης συσκευών. Ακόμα, υπάρχει 

η δυνατότητα εξειδίκευσης των θεμάτων τηλεργασίας με συλλογικές συμβάσεις. 

Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών να ενημερώσει γραπτώς τον 

τηλεργαζόμενο για τον εκπρόσωπο εργαζομένων στην επιχείρηση. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο χαρακτήρας της εργασιακής σχέσης του 

τηλεργαζόμενου ως εξαρτημένης είναι πολύ δύσκολος, αφού ο εργοδότης δεν μπορεί 

να επιβλέπει τον εργαζόμενο εφόσον δεν παραβρίσκεται στον χώρο εργασίας του.  

4.2 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4.2.1 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Με τον όρο μερική απασχόληση εννοείται η ημερήσια ή εβδομαδιαία ή 

δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία για ορισμένο ή αόριστο χρόνο η οποία είναι 

μικρότερης διάρκειας από την κανονική, δηλαδή την πλήρη απασχόληση. Η μερική 

απασχόληση αναφέρεται συνήθως στην ημερήσια εργασία με ωράριο μικρότερο από 

του πλήρους ωραρίου εργασίας και ως επί τω πλείστον κάτω των έξι (6) ωρών. 

Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που υπάρχουν στην αγορά σε 

παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούνται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, με 

άμεση συνέπεια τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και 

την αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση. Η εφαρμογή της μερικής 

απασχόλησης ήταν ανέκαθεν δυνατή με βάση την αρχή της ελευθερίας των 

συμβάσεων. Όμως, στην πραγματικότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 οι 

συμβάσεις μερικής απασχόλησης ήταν σπάνιο φαινόμενο. Σήμερα στη χώρα μας η 

εφαρμογή της μερικής απασχόλησης είναι όλο και πιο συχνή αφού εξυπηρετεί τις 

επιχειρήσεις λόγω της μείωσης του κόστους που επιφέρει. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν. 3846/2010 και του                     

Ν. 3899/2010 οι οποίες τροποποιούν τους Ν. 2639/1998 και Ν. 1892/1990 εισάγονται 

και προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες του «εργαζόμενου μερικής απασχόλησης» και 

του «εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση» όπου αναλύονται ως έξης: εργαζόμενος 

«μερικής απασχόλησης» είναι εκείνος του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες 

σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το 
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κανονικό ωράριο του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση όπου 

«συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση» νοείται εκείνος της πλήρους 

απασχόλησης που εργάζεται στην ίδια επιχείρηση και εκτελεί ίδια ή παρόμοια 

καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και 

ισχύ της σύμβασης μερικής απασχόλησης είναι η έγγραφη συμφωνία εργοδότη και 

εργαζομένου και στη συνέχεια η αναγγελία της συμφωνίας αυτής στην οικεία 

Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ (8) ήμερων (έναντι δεκαπέντε (15) ήμερων του     

Ν. 2636/1998 ). Η έγγραφη αυτή συμφωνία μπορεί να καταρτιστεί εξ’ αρχής ή κατά τη 

διάρκεια της σχέσεως εργασίας και πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία της 

μερικής απασχόλησης , δηλαδή το μειωμένο ωράριο εργασίας και αντιστοίχως τις 

μειωμένες αποδοχές. Πρέπει να τονιστεί ότι ο έγγραφος τύπος είναι υποχρεωτικός . 

Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να μειώσει τις αποδοχές του εργαζόμενου για 

χρόνο λιγότερο του νόμιμου εάν δε συμφωνηθεί αυτό εγγράφως από τον 

εργαζόμενο. Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε η σύμβαση 

εργασίας θεωρείται πλήρους απασχόλησης. 

Επομένως, για την εφαρμογή του συστήματος μερικής απασχόλησης, σε μια 

επιχείρηση είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του μισθωτού και το καθεστώς 

αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε καμία 

περίπτωση. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική 

απασχόληση είναι άκυρη. Όμως επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από 

πλήρη σε μερική εφόσον τη ζητήσει ο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει ένα (1) 

ημερολογιακό έτος εργασίας στην επιχείρηση και το προσωπικό της επιχείρησης 

είναι άνω των 20 ατόμων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα 

της επανόδου σε πλήρη απασχόληση παρόλα αυτά ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί 

επικαλούμενος «επιχειρησιακές δυσκολίες». 

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δικαιούνται ίση μεταχείριση σε σχέση με το 

υπόλοιπο προσωπικό όπως αυτή προβλέπεται από το Σύνταγμα αδιακρίτως για 

κάθε εργαζόμενο και προσδιορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας στην 

επιχείρηση. Με υποσημείωση όμως, ότι και αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι 

μπορεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. 

Επιπρόσθετα, εάν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο 

μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των 
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μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μια φορά 

την ημέρα. Απαγορεύεται δηλαδή το «διακεκομμένο» ωράριο, με εξαιρέσεις όμως 

τους οδηγούς μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και τους συνοδούς αυτών 

που εργάζονται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, καθώς και τους καθηγητές στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης 

εκπαίδευσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε εποχικές, ξενοδοχειακές και επισιτιστικές 

επιχειρήσεις, οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία 

περίοδο εργασίας.  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μεταξύ των εργαζομένων μερικής και πλήρης 

απασχόλησης διατηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Επομένως, οι αποδοχές των 

εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται σε 

συνάρτηση με το μειωμένο χρόνο εργασίας, όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου 

εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Με τον 

Ν. 3899/2010 άρθρο 17 καταργείται η προσαύξηση της αμοιβής του ωρομισθίου κατά 

10% (η οποία είχε θεσμοθετηθεί με τον Ν.3846/2010), για όσους εργάζονται πέραν 

του συμφωνηθέντος με τον εργοδότη ωρών μερικής απασχόλησης καθώς και η 

προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 7,5% για όσους εργάζονται κάτω των 4 ωρών 

ημερησίως, η οποία είχε προβλεφθεί αρχικά από τον Ν. 2639/1998 και διατηρήθηκε 

με τον Ν. 3846/2010. Επίσης, λόγω της ισότητας των εργαζόμενων, οι εργαζόμενοι 

μερικής απασχόλησης έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ακόμα, σημαντική ρύθμιση ως προ προς τη μερική απασχόληση είναι η προσθήκη 

του Ν. 3846/2010 σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να παρέχει 

πρόσθετη εργασία, πέρα των συμφωνημένων ωρών με τον εργοδότη, εφόσον είναι 

σε θέση να το κάνει, η άρνηση του όμως θα ήταν αντίθετη με την αρχή της καλής 

πίστης. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσθετη εργασία μόνο όταν 

αύτη συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή όταν πρόκειται για συστηματική πρακτική του 

εργοδότη. 

Διατηρείται το δικαίωμα προτεραιότητας των μερικώς απασχολούμενων– οι οποίοι 

προσφέρουν την εργασία τους με ίσους όρους με τους μισθωτούς της ίδιας 

κατηγορίας– για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια την 

επιχείρηση, όπου ο χρόνος μερικής απασχόλησης θεωρείται ως χρόνος 

προϋπηρεσίας, όπως για το συγκρίσιμο εργαζόμενο. Ο υπολογισμός της 

προϋπηρεσίας γίνεται ως εξής: η μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό 
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ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντιστοιχεί σε μια ημέρα 

προϋπηρεσίας.  

Τέλος, όπως και στο προηγούμενο νόμο Ν. 2639/1998 ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τον αριθμό των 

μερικώς απασχολουμένων σε σχέση με την εξέλιξη του συνόλου των εργαζομένων, 

ενώ καθίσταται δυνατή και υπερισχύει η συμπλήρωση ή τροποποίηση των 

νομοθετικών ρυθμίσεων, με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. 

4.2.2 ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

Ως εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η μειωμένη απασχόληση κατά την οποία ο 

εργαζόμενος απασχολείται στην επιχείρηση του εργοδότη κατά πλήρες ωράριο, πλην 

όμως λιγότερες από τις ισχύουσες στην επιχείρηση ημέρες εργασίας την εβδομάδα, 

το μήνα ή το έτος. Η διαφορά αυτού του συστήματος εργασίας σε σχέση με τη μερική 

απασχόληση είναι ότι στην τελευταία περίπτωση ο μισθωτός απασχολείται μεν καθ' 

όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους αλλά με μειωμένο ωράριο 

(έναντι του νόμιμου ή του συμβατικού χρόνου). Για παράδειγμα, εκ περιτροπής 

εργασία έχουμε όταν ο εργαζόμενος εργάζεται σε μία επιχείρηση δύο ή τρεις ημέρες 

την εβδομάδα, με πλήρες ωράριο ενώ μερική απασχόληση έχουμε όταν ο 

εργαζόμενος εργάζεται καθ' όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, του μήνα ή του έτους 

αλλά τέσσερις ή πέντε ώρες ημερησίως. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και τις δύο 

μορφές απασχόλησης (εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης), όταν για 

παράδειγμα ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του τρεις ημέρες την εβδομάδα, επί 

πέντε ώρες την ημέρα. 

Η παρεχόμενη από τα νόμο γενικότερη προστασία των απασχολούμενων με μερική 

απασχόληση καλύπτει και τους απασχολούμενους με σύμβαση εκ περιτροπής 

εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Ν. 3846/2010 (ο οποίος τροποποιεί τον προϊσχύοντα Ν. 2639/1998) 

επαναρρυθμίζονται νομοθετικά οι όροι και προϋποθέσεις της εφαρμογής της εκ 

περιτροπής εργασίας στις επιχειρήσεις, με κύριες αλλαγές την ενίσχυση της 

δυνατότητας μονομερούς επιβολής της (από τον εργοδότη) υπό την προϋπόθεση της 

πρότερης διαβούλευσης, της διεύρυνση της χρονικής της διάρκειας, καθώς και της 

δυνατότητας συνδυαστικής της εφαρμογής για την παροχή εργασίας κατά λιγότερες 

ημέρες, βδομάδες ή μήνες.  
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Για την εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, πρέπει να υπάρχει 

έγγραφη ατομική συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού, όπως σε κάθε 

άλλη μορφή μερικής απασχόλησης, και θα πρέπει εντός οκτώ (8) ημερών να 

γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα της συμφωνίας ή των αποφάσεων στην οικεία 

επιθεώρηση εργασίας. Ο έγγραφος τύπος αυτός είναι «συστατικός» και όχι απλώς 

«αποδεικτικός». Ο εργαζόμενος και ο εργοδότης μπορούν να συνομολογήσουν 

σχέση εκ περιτροπής εργασίας ορισμένης ή αόριστης διάρκειας.  

Εκτός της δυνατότητας για ελεύθερη έγγραφη ατομική συμφωνία, ο εργοδότης στην 

περίπτωση του περιορισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μπορεί αντί 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής 

απασχόλησης σε ευρύτερες ομάδες εργαζομένων εφόσον όμως προβεί σε 

διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.  

Δικαιοδοτική αρμοδιότητα ορίζεται να έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με την 

εξής σειρά προτεραιότητας: (α) οι εκπρόσωποι του πλέον αντιπροσωπευτικού 

επιχειρησιακού σωματείου, το καταστατικό του οποίου καλύπτει το σύνολο των 

εργαζομένων, (β) οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, (γ) το συμβούλιο εργαζομένων (εφόσον 

υπάρχει). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις ή συμβούλιο εργαζομένων, η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των 

εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και 

προσιτό σημείο της επιχείρησης, η δε διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και 

χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Είναι αυτονόητο ότι η διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους του προσωπικού δεν είναι αναγκαίο να οδηγήσει και σε αντίστοιχη 

σχετική συμφωνία. Όμως, εφόσον καταρτιστεί σχετική συμφωνία, θα πρέπει αυτή να 

γνωστοποιηθεί μέσα σε οκτώ (8) μέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 

Παρότι ο Ν. 3846/2010 και ο μεταγενέστερος Ν. 3899/2010 δεν αναφέρονται ρητώς 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει έλλειψη συμφωνίας και αποτυχία των 

διαβουλεύσεων, εντούτοις γίνεται αποδεκτή η ενεργοποίηση του συστήματος της εκ 

περιτροπής εργασίας μετά την παρέλευση των 8 ημερών. 

Η διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου της μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής 

εργασίας αρχικά προβλεπόταν (Ν. 3846/2010) να είναι 6 μήνες το ημερολογιακό 

έτος, όμως τελικά διευρύνθηκε στους 9 μήνες, σύμφωνα με τη μεταγενέστερη 

πρόβλεψη του Ν.3899/2010 (άρθρο 17 παρ. 3).Κατά συνέπεια, η εκ περιτροπής 

εργασία μπορεί κατά ανώτατο όριο να εφαρμοστεί μέχρι και 18 συνεχόμενους μήνες 
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(δηλαδή τους τελευταίους 9 μήνες του πρώτου έτους εφαρμογής και τους 9 πρώτους 

μήνες του δεύτερου έτους. 

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, αναφορικά με τη διαδικασία της 

διαβούλευσης για την εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ. 240/2006, στόχος του οποίου είναι ο 

καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν το δικαίωμα ενημέρωσης και 

διαβούλευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που 

δραστηριοποιούνται μέσα στην ελληνική επικράτεια. 

4.3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα για ένα διάστημα να αυξήσουν το ημερήσιο 

ωράριο εργασίας (πέραν του οκτάωρου) χωρίς να επιβαρύνονται με την καταβολή 

υπερωριών και άλλων τυχόν προσαυξήσεων λόγω πρόσθετης εργασίας. Ως επί τω 

πλείστων οι επιπλέον αυτές ώρες έχουν αντιστάθμισμα το μειωμένο ωράριο 

εργασίας σε κάποιο επόμενο διάστημα εργασίας.  

Η δυνατότητα αυτή των επιχειρήσεων ονομάζεται «διευθέτηση του χρόνου εργασίας» 

και τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά με το άρθρο 41 του Ν.1892/1190 (Α’101), στη 

συνέχεια δέχτηκε διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις από τους εξής νόμους άρθρο 3 

Ν.2639/1998(Α΄ 205) ,άρθρο 5 Ν. 2874/2000 (Α΄ 286), άρθρο 2 Ν.3385/2005(Α΄210), 

άρθρο 7 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και πλέον η πιο πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση 

είναι του άρθρο 42 Ν.3986/2011. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι με τον Ν. 3986/2011 έχουμε κατάργηση της 

προϋπόθεσης ότι η επιπλέον απασχόληση παρέχεται από τον εργαζόμενο υπό τις 

προϋποθέσεις της σώρευσης εργασίας που οφείλεται στη εργασίας που οφείλεται 

στη φύση, στο είδος ή στο αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησης, είτε σε 

ασυνήθεις ή απρόβλεπτους λόγους. 

Επιπλέον έχουμε κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3385/2005 (επιτροπές 

διευθέτησης χρόνου εργασίας) καθώς και απάλειψη των ρυθμίσεων του                             

Ν. 3846/2010 που προέβλεπε τη συμμετοχή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων ή 

της αντίστοιχης ομοσπονδίας σε διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν επιχειρησιακό σωματείο ή συμβούλιο 

εργαζομένων ή ένωση προσώπων ή απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους. 

Πλέον, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης της διευθέτησης του χρόνου εργασίας 
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περιορίζεται μόνο στις μορφές εκπροσωπήσεως που υπάρχουν μέσα στις 

επιχειρήσεις όπως το επιχειρησιακό σωματείο, συμβούλιο εργαζομένων και η ένωση 

προσώπων. Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί, προκειμένου να 

διαπραγματευτεί τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, από το 25% των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων και από το 15% των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζομένων. Παρόλα αυτά, με τη μεταγενέστερη ρύθμιση 

του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και από την 

ένωση προσώπων για τη σύσταση της οποίας αρκούν πλέον τα (3/5) των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε 

αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. 

4.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Βάση του Ν.3986/2011 άρθρο 42 υπάρχουν δύο (2) συστήματα διευθέτησης του 

χρόνου εργασίας. 

Το πρώτο σύστημα προβλέπει ότι σε επιχειρήσεις που εφαρμόζεται συμβατικό 

ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται η πρόσθετη απασχόληση 

δύο (2) ωρών ημερησίως πέραν του οκτάωρου (8) για έξι (6) μήνες, αντί για 

τέσσερεις (4) μήνες όπως προβλεπόταν Ν. 3846/2010, κατά την περίοδο αυξημένης 

απασχόλησης. Οι επιπλέον ώρες εργασίας μπορούν να αφαιρεθούν από άλλη 

χρονική περίοδο μειωμένης απασχόλησης ή να χορηγηθούν στον εργαζόμενο ως 

ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ακόμα ως συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και 

ημερών ανάπαυσης. 

Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει ότι στις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται συμβατικό 

εργασίας μέχρι και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως επιτρέπεται να συμφωνείται ότι 

μέχρι 256 ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός (1) 

ημερολογιακού έτους, κατανέμεται με αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες χρονικές 

περιόδους που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 32 εβδομάδες ετησίως και με 

αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών κατά το υπόλοιπο διάστημα του ημερολογιακού 

έτους.  

4.3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΠΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και στα δύο (2) συστήματα διευθέτησης του 

χρόνου εργασίας, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εργαστεί επιπλέον 
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ώρες. Αύτη η άρνηση του εργαζόμενου για την επιπλέον παροχή εργασίας δεν είναι 

αντίθετη με την καλή πίστη και συνεπώς δεν συνιστά λόγο για την καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας του. 

Επιπλέον, κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης οι κείμενες 

προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζομένων, 

έχουν πλήρη εφαρμογή. Γι αυτόν τον λόγο ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας 

εργασίας κατά την περίοδο της αυξημένης (περίοδος εξαμήνου), εκτός των ορίων 

υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας είναι οι σαράντα (40) ώρες, οι ώρες δηλαδή 

του μικρότερου συμβατικού ωραρίου. Οι συνολικές εργάσιμες ώρες την εβδομάδα 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 48 ώρες, κατά το μέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) 

μηνών. 

Επίσης, κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος δεν 

επιτρέπεται να εργάζεται άνω των 10 ωρών ημερησίως. Όμως, στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει υπέρβαση του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου (υπέρβαση των 10 ωρών), 

καθώς και υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν. 3863/2010 άρθρο 74, δηλαδή της αμοιβής της υπερεργασίας της υπερωριακής 

απασχόλησης. 

Ακόμα, κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η 

υπέρβαση του συμφωνηθέντος μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου (υπερεργασία – 

υπερωρία) και αμείβεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 Ν. 3863/2010 (Α’ 

115) το οποίο αντικατέστησε τις διατάξεις του προϊσχύοντος Ν. 3385/2005 ως προς 

την αποζημίωση της υπερεργασίας και της υπερωρίας. Επομένως, έχουμε 

προσαύξηση 20% αντί για 25% για την υπερεργασία (5 πρώτες ώρες επί 

πενθήμερου εργασίας και 8 πρώτες ώρες επί εξαήμερου εργασίας), 40% αντί για 

50% για κάθε νόμιμη υπερωρία έως 120ώρες ετησίως και 60% αντί για 75% για τις 

πλέον των 120ωρών παροχή. 

Οι διατάξεις για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορούν να εφαρμοστούν και 

σε εποχικές επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας διάρκειας 

μικρότερου του ενός (1) έτους. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε ότι με τις 

επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπάρχει η δυνατότητα 

να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις 

δυνατότητες του κλάδου ή της επιχείρησης. 

Τέλος, όταν δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είτε επειδή 

υπάρχει παραίτηση είτε απόλυση του εργαζομένου, υπάρχει πλήρη εφαρμογή για 
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όλες τις προστατευτικές διατάξεις που αναφέρονται στις συνέπειες υπέρβασης του 

ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. 

4.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

4.4.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Με τον Ν. 4093/2012 υποπαρ.ΙΑ.10 αποσυνδέθηκε ο χρόνος απασχόλησης του 

προσωπικού από το χρόνο λειτουργίας των καταστημάτων που προβλεπόταν μέχρι 

σήμερα από το άρθρο 7 παρ.1 ΝΔ 1037/91. Γι αυτόν τον λόγο, από την 12.11.2012 -

ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012– επιτρέπεται η απασχόληση των 

εργαζομένων και τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα. Οι ώρες λειτουργίας 

των καταστημάτων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 

3377/2005. 

Η απασχόληση των μισθωτών έκτος του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 

είναι προφανές ότι θα σχετίζεται με εργασίες υποστηρικτικές, όπως για παράδειγμα 

ανεφοδιασμός, καθαριότητα κ.α. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει επειδή κατά 

τις ώρες μη λειτουργίας απαγορεύεται πλήρως κάθε συναλλαγή. 

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η επέκταση της εργάσιμης ημέρας. Πριν 

από αυτή την νομοθετική μεταβολή όλες οι λειτουργίες των καταστημάτων έπρεπε να 

γίνονται κατά το χρόνο λειτουργίας τους. 

Παρόλα αυτά η απασχόληση των εργαζομένων στα καταστήματα διέπεται από όλες 

τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας τους. Σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποια παραβίαση των διατάξεων αυτών, εφαρμόζονται όλες οι 

ρυθμίσεις που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων από τις οικείες Κοινωνικές 

Επιθεωρήσεις Εργασίας. 

Τέλος, αφού υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης των εργαζομένων και μετά το 

πέρας του ωραρίου λειτουργίας, καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 

ΝΔ. 1037/1971 που προέβλεπε τη δυνατότητα, δεκάλεπτου καθυστέρησης της 

λήξεως της λειτουργίας του καταστήματος προς εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς 

και του άρθρου 244 Ν. 4072/2012 όπου προβλεπόταν η δυνατότητα απασχόλησης 

των ταμιών για ταμειακή και λογιστική τακτοποίηση υπό την προϋπόθεση ότι το 

κατάστημα είναι κλειστό και δεν εξυπηρετούνται πελάτες. 
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4.4.2 ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Βάση του  προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος (υπ. αριθ. 2346/29.09.90 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας) είχε ερμηνευτικά επικρατήσει η άποψη ότι η 

εργασία με διακεκομμένο ωράριο επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα που λειτουργούν 

με διακεκομμένο ωράριο και όχι στα καταστήματα που λειτουργούν με συνεχές 

ωράριο. 

Πλέον, από την 12.11.2012 με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαρ. ΙΑ. 10 του 

άρθρου 1 του Ν. 40193/2012 προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα απασχόλησης με 

διακεκομμένο ωράριο των εργαζομένων σε καταστήματα, ανεξαρτήτως του τρόπου 

οργάνωσης του χρόνου λειτουργίας τους. Επομένως και τα καταστήματα που 

λειτουργούν με συνεχές ωράριο μπορούν να απασχολούν εργαζομένους με 

διακεκομμένο ωράριο με την προϋπόθεση όμως ότι η μεσημβρινή ανάπαυση δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από τρείς ώρες. Ακόμα, σε περίπτωση εφαρμογής του 

διακεκομμένου ωραρίου, θα πρέπει να υπάρχει ρητός όρος στη σύμβαση εργασίας, 

ώστε έτσι να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5     

Ν. 1892/1990 (όπου είναι σε ισχύει ακόμα και σήμερα), διακεκομμένο ωράριο 

μπορούν να έχουν μόνο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και όχι όσοι 

εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.  

4.4.3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Με την υποπαρ. ΙΑ. 14 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2013 καταργείται η διάταξη της 

παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90 που προέβλεπε υποχρεωτική πενθήμερη 

εβδομαδιαία εργασία για τους μισθωτούς των καταστημάτων, η έννοια των οποίων 

καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 1037/71. 

Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις– καταστήματα, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας να 

καθορίζουν ελεύθερα τα ζητήματα που αφορούν στις ημέρες εβδομαδιαίας 

απασχόλησης των εργαζομένων στα καταστήματα με συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο 

σαράντα (40) ωρών. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι Σ.Σ.Ε. αυτές, μπορούν να είναι 

οποιουδήποτε είδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις σχετικές ρυθμίσεις. 
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Όλα τα παραπάνω έχουν στηριχτεί στο νομικό υπόβαθρο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 

26.02.1975 η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (189 Α΄ ) καθώς και τις διατάξεις 

του άρθρου 2 της παρ. 1 της Πράξεως Νομ. Περιεχομένου της 29.12.1980 η οποία 

κυρώθηκε με το Ν.1157 και προβλεπόταν ως δυνητικό το σύστημα οργάνωσης του 

εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας με πενθήμερο. 

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι αν δεν υπάρχει όρος συλλογικής ή ατομικής σύμβασης 

που να προβλέπει πενθήμερη απασχόληση, εφαρμογή έχουν οι γενικές ρυθμίσεις για 

την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Αυτό σημαίνει ότι η τήρηση του πενθήμερου είναι 

δυνητική και ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να οργανώσει την εργασία σε 

πενθήμερη ή εξαήμερη βάση, τηρώντας πάντα συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο 

σαράντα (40) ωρών.  

4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ  

Με την υποπαρ. ΙΑ.14 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2013 πλέον μειώθηκε η ελάχιστη 

περίοδος ανάπαυσης, έτσι για κάθε περίοδο 24 ωρών από δώδεκα (12) σε έντεκα 

(11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος αυτή των 24 ωρών έχει ως έναρξη 00:01 και λήξη 

24:00. 

Η Ελληνική νομοθεσία εξαντλεί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας που προβλέπονται από την Οδηγία 93/104/ΕΚ, η οποία έχει 

ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο με το Π.Δ. 88/1999. 

4.6 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η διαδικασία κατάτμησης της ετήσιας άδειας των εργαζομένων ρυθμίζεται εκ νέου με 

την διάταξη της υποπαρ. ΙΑ.14 του άρθρου 1 Ν.4093/2012. (Η διαδικασία 

κατάτμησης της ετήσιας άδειας προβλεπόταν από το Ν.549/77 που κύρωσε το 

άρθρο 7 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3846/2010). 

Βασική αλλαγή σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο στην διαδικασία χορηγήσεως της 

άδειας είναι ότι πλέον για την κατάτμηση της άδειας δεν απαιτείται έγκριση από την 

Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, απλώς η αίτηση του εργαζομένου για άδεια και η 

απόφαση του εργοδότη πρέπει να διατηρούνται στην επιχείρηση για 5 έτη σε 

περίπτωση έλεγχου. 

Επιπλέον –με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του νέου άρθρου 7- επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 

η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του ημερολογιακού σε δύο περιόδους, εξαιτίας 
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ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευση. Η πρώτη 

περίοδος της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί 

εξαήμερης εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθήμερης εργασίας 

ή των δώδεκα (12) εργάσιμων εάν πρόκειται για ανήλικο. 

Επίσης, η κατάτμηση της ετήσιας άδειας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο 

περιόδων, όπου η μια περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) 

εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες επί πενθήμερου ή δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες εάν πρόκειται για ανήλικο. 

Τέλος, με νέα νομοθεσία (περίπτωσης 3 της υποπαρ. ΙΑ.14 του άρθρου 1 

Ν.4093/2012) προβλέφθηκαν οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις απασχολούν 

τακτικό και εποχιακό προσωπικό και παρουσιάζουν μεγάλη συσσώρευση εργασίας 

σε συγκεκριμένη περίοδο εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου των εργασιών τους, 

ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να χορηγεί το τμήμα της άδειας των δέκα (10) ή των 

δώδεκα (12) εργασίμων ήμερων επί πενθήμερου ή εξαήμερου αντίστοιχα όποτε 

αυτός θέλει με την μόνη προϋπόθεση να είναι εντός του ημερολογιακού έτους που η 

άδεια θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί. 

4.7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Σ.ΕΠ.Ε. ) 

Μια σημαντική αλλαγή την οποία επέφερε ο Ν. 4093/2012 είναι η απλοποίηση των 

διαδικασιών του Σ.ΕΠ.Ε., που αφορούν στο χρόνο εργασίας των μισθωτών. 

Συγκεκριμένα, με τη διάταξη της υποπαρ. ΙΑ. 13 του αριθμού 1 του Ν. 4093/2012 

επέρχεται ελαστικότητα της υποχρέωση αναγγελίας αλλαγής ή τροποποίησης του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, αφού πλέον δεν πρέπει 

υποχρεωτικά να προηγείται της ανάληψης εργασίας, όπως προβλεπόταν από τη 

διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 3996/2011. Γι αυτόν τον λόγο η προαναφερθείσα 

υποχρέωση αναγγελίας μπορεί να κατατίθεται και μετά την ανάληψη εργασίας σε 

διάστημα όμως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου έως 

δύο (2) ώρες ημερησίως και μέχρι 120ώρες το έτος, μετά από αναγγελία των ορών 

αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το 

αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε κατ’ 

εξαίρεση περιπτώσεις επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή 
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απασχόληση μπορεί να αναγγελθεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας 

κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. 

Οι υπερωρίες αυτές αμείβονται με προσαύξηση ίση με 40% του καταβαλλόμενου 

ωρομισθίου. 

Αποτέλεσμα λοιπόν τις ρύθμισης αυτής είναι να μπορούν να νομιμοποιηθούν οι 

πραγματοποιηθείσες υπερωρίες έστω και εκ των υστέρων, χωρίς την έγκριση της 

οικείας Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι 

μετατρέπονται οι κατ’ εξαίρεση υπερωρίες σε νόμιμες και επομένως οι εργαζόμενοι 

θα κάνουν κατ’ εξαίρεση υπερωρίες και θα πληρώνονται με προσαύξηση 40% αντί 

80% που προβλέπεται για τις κατ’ εξαίρεση υπερωρίες βάση του άρθρου 74 του       

Ν. 3836/2010. 

Ακόμα για να υπάρξει μείωση των διαδικασιών που αφορούν στο Σ.ΕΠ.Ε. 

καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Δρομολογίων για τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα 

τουριστικά λεωφορεία καθώς και τα λεωφορεία ΚΤΕΛ, όμως παραμένει σε ισχύ η 

τήρηση του εν λόγω Βιβλίου υπό τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπουν ανά 

κατηγορία οχημάτων οι σχετικές ρυθμίσεις. 

Επίσης, καταργείται η θεώρηση από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του 

Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενων Προσωπικού στην εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων ενώ εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η 

υποχρεωτική τήρηση του, υπό της προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διάταξη 

του άρθρου μονού της Υ.Α. 1801/1989 ( Β’ 569 ).  

4.8 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Μεγάλη σημασία έχει ο προσδιορισμός της διάρκειας της σχέσης εξαρτημένης 

εργασίας διότι ανάλογα με την διάρκεια της σχέσεις εργασίας, δηλαδή αν είναι 

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, διαφοροποιείται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της 

λήξης της εργασιακής σχέσης και ιδιαίτερα το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης 

απόλυσης.  

Μια εργασιακή σχέση θεωρείται ορισμένου χρόνου όταν η διάρκεια αυτής είτε 

ορίζεται με ακριβή χρονικό προσδιορισμό της ημερομηνίας λήξης της (για 

παράδειγμα, ορισμένου χρόνου εργασίας θεωρείται η σύμβαση στην όποια 

αναγράφεται «η σύμβαση εργασίας λήγει την 31.05.2013» ή «ο μισθωτός 

προσλαμβάνεται να απασχοληθεί για διάστημα δυο μηνών από την ημερομηνία 
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σύναψης της παρούσας σύμβασης»), είτε συνάγεται από το είδος και το σκοπό της, 

όπως στην περίπτωση της σύμβασης δοκιμαστικής εργασίας ή όταν συνάπτεται για 

την εκτέλεση ορισμένου καθήκοντος ή ορισμένου έργου (για παράδειγμα, όταν ένας 

μισθωτός προσλαμβάνεται για την προσωρινή αναπλήρωση κάποιου άλλου 

εργαζόμενου όπου απουσιάζει). 

Σήμερα, με το Ν.3986/2011 εισάγονται μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς εργασίας των 

εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως αυτό είχε καθιερωθεί με το 

Π.Δ.180/2004 (τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003). 

Βάσει λοιπόν του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος (Π.Δ. 180/2004), στην 

περίπτωση κατά την οποία η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή 

σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, υπερέβαινε συνολικά τα δύο (2) έτη, 

τεκμαιρόταν ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών της 

επιχείρησης με συνέπεια την αυτοδίκαιη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις αορίστου 

χρόνου. Ανώτερος αριθμός των ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

οριζόταν οι τρείς (3) εντός των δύο ετών, ενώ για να θεωρηθούν οι συμβάσεις ως 

«διαδοχικές», θα έπρεπε το χρονικό όριο της σύναψής ανάμεσα στις δύο συμβάσεις 

να είναι λιγότερο των 45 ημερών, διαφορετικά η σύμβαση εθεωρείτο ως «νέα». 

Σήμερα, με της νέες νομοθετικές αλλαγές, όλα όσα αναφέραμε παραπάνω 

συνεχίζουν να ισχύουν, όμως υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνση της 

επέκτασης της νόμιμης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα τρία (3) έτη 

από τα δύο (2) που ίσχυε. 

Ακόμα, με το άρθρο 40 του Ν.3986/2011 ορίστηκε ότι η 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, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία. 

Όσον αφορά στα παραπάνω, το πρακτικό αποτέλεσμα της διάταξης αυτής είναι η 

παροχή δυνατότητας στο μέρος που καταγγέλλει μια σύμβαση ορισμένου χρόνου 

πρόωρα, (πριν δηλαδή τη λήξη του χρόνου που συμφωνήθηκε), να μην καταβάλει 

αποζημίωση στο άλλο μέρος, αφού με τη μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου 

χρόνου, ισχύει ότι κατά τους πρώτους 12 μήνες οι συμβάσεις θεωρούνται ως 

συμβάσεις δοκιμής και λύονται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την καταβολή 

αποζημίωσης. 
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Τέλος, εισάγεται μια «ιδιότυπη» μορφή εργασίας ορισμένου χρόνου ετήσιας 

διάρκειας λόγω της διεύρυνσης της περιόδου κατά την οποία η απασχόληση του 

μισθωτού, θεωρείται ως «δοκιμαστική περίοδος» από δύο (2) σε δώδεκα (12) μήνες, 

και στη διάρκεια της οποίας ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας 

(αορίστου χρόνου) χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός 

και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των μερών. εισάγεται μια «ιδιότυπη» μορφή 

εργασίας ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας.  

4.9 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

Όταν για διαφόρους λόγους μια επιχείρηση έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες και 

περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό η οικονομική της δραστηριότητα, τότε ο εργοδότης 

μπορεί να επιβάλλει την προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, με δικαίωμα του μισθωτού να λαμβάνει μειωμένες αποδοχές (άρθρο 4             

Ν. 3846/2010 αντικατάσταση του άρθρου 10 Ν. 3198/1955). 

Το παραπάνω μέτρο– διαθεσιμότητα μισθωτών– λαμβάνεται συνήθως ως μέτρο 

τόσο εναντίον των απολύσεων όσο και για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

δυσχερειών, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που προκύπτουν, όπως για 

παράδειγμα η καταβολή της αποζημίωσης ή η στέρηση ενός ειδικευμένου στελέχους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010 που αντικαθιστά το άρθρο 10                    

Ν. 3198/1955, κατά το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας ο εργοδότης δεν 

απαλλάσσεται της καταβολής του μισθού, αλλά οφείλει να καταβάλλει στον μισθωτό 

το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο (2) τελευταίων μηνών, 

υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στις τακτικές αποδοχές υπολογίζονται οι 

προσαυξήσεις για εργασία τις Κυριακές και νυχτερινές ώρες εφόσον χορηγούνται 

τακτικά το επίδομα παραγωγής τροφής και γενικά καθετί που λαμβάνει ο μισθωτός 

τακτικά σε χρήμα ή είδος.  

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που απασχολούν πάνων από 

5.000 εργαζόμενους, η θέση αυτών σε κατάσταση διαθεσιμότητας προϋποθέτει την 

έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται μετά 

από αίτηση του εργοδότη και με τη σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας του Ανώτατου 

Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.). Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν 

τηρηθεί τότε άμεση συνέπεια είναι η καταβολή των αποδοχών στο σύνολο τους και 

όχι μειωμένες, έστω και αν οι μισθωτοί αποδεχτούν τη διαθεσιμότητα τους. 
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Η διαθεσιμότητα κάθε μισθωτού γίνεται πάντοτε με έγγραφη δήλωση του εργοδότη. 

Η έγγραφη αυτή δήλωση είναι υποχρεωτική αλλιώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Η 

ειδοποίηση γίνεται με την επίδοση της έγγραφης δήλωσης στον κάθε εργαζόμενο 

ξεχωριστά είτε απευθείας από τον εργοδότη είτε με δικαστικό επιμελητή έγκαιρα και 

σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, ώστε να μπορεί αυτός να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα προς αντιμετώπιση των συνεπειών της διαθεσιμότητας και να 

φροντίσει για την εξεύρεση άλλης εργασίας. 

Με την έγγραφη δήλωση καθορίζεται το διάστημα που θα διαρκέσει η διαθεσιμότητα 

του μισθωτού και αν αυτό δεν ορίζεται τότε θεωρείται ότι εξαντλείται το καθορισμένο 

από το νόμο ανώτατο όριο. Γενικά, για να είναι νόμιμη η διαθεσιμότητα πρέπει να 

ενεργείται είτε από τον ίδιο τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του. 

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς μήνες ανά 

ημερολογιακό έτος (1/1–31/12) και στον υπολογισμό του τρίμηνου χρονικού 

διαστήματος προσμετρούνται και οι αργίες και όχι μόνο οι εργάσιμες μέρες. Οι τρείς 

(3) μήνες της διαθεσιμότητας μπορεί να είναι συνεχόμενοι οι με διακοπές, λόγω του 

Ν. 3846/2010 στην κατεύθυνση της πιο ευέλικτης χρήσης τριμήνου διαθεσιμότητας 

εντός του ημερολογιακού έτους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο μισθωτός να μπορεί να 

βρεθεί πολλές φορές σε διαθεσιμότητα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος αλλά το 

σύνολο των ήμερων διαθεσιμότητας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους τρείς (3) μήνες. 

Ακόμα, μετά την εξάντληση του τριμήνου και αν πρόκειται ο ίδιος εργαζόμενος να 

τεθεί σε διαθεσιμότητα πρέπει να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον τριών (3) 

μηνών. 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαθεσιμότητα παραπάνω είναι διαφορετική από 

την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.   

4.9.1 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2013 αναμορφώνονται οι 

θεσμοί του ισχύοντας Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 

έχουμε αναθεώρηση του θεσμού της διαθεσιμότητας υπαλλήλων λόγω κατάργησης 

των θέσεων που κατέχουν. Η διαθεσιμότητα λοιπόν αντικαταστάθηκε από το θεσμό 



 

       58 
 

της κινητικότητας και αποβλέπει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 

158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Κοινοτήτων Υπαλλήλων προβλέπεται να 

τίθεται σε διαθεσιμότητα για ένα (1) έτος, όσοι υπάλληλοι καταργούνται οι θέσεις 

τους. 

Αν καταργηθούν ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου, τίθενται σε διαθεσιμότητα οι 

υπάλληλοι που συγκεντρώνουν τα λιγότερα προσόντα, έπειτα βέβαια από απόφαση 

του υπηρεσιακού συμβουλίου. Έτσι, οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά τη διάρκεια της 

διαθεσιμότητας τους, είτε αν μετατάσσονται με τη θέληση τους –σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 154 παρ. 4 και άρθρου 158 παρ.4– υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν κενές θέσεις, είτε να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με τη 

μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης, σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου –βάση της υποπαρ. Ζ.1 για το συμφέρον και τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού-. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι με την έκδοση της πράξης της μετάταξης ή μεταφορά και μεταβολής 

της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. 

Ακόμα είναι δυνατό να τοποθετούνται για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή οποιοδήποτε φορέα του 

δημοσίου τομέα με το άρθρο 5 Ν. 4024/2011. 

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει 

της πράξεις προσωρινής τοποθέτησης, οι οποίες αναστέλλουν το καθεστώς της 

διαθεσιμότητας. Επιπλέον, γίνεται να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα 

επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.  

Τέλος, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι από τη νέα ρύθμιση του καθεστώτος της 

διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης θέσεων καταλαμβάνεται πλέον και το προσωπικό 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το οποίο σύμφωνα με 

τις ισχύουσες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις Π.Δ. 410/1988 η κατάργηση της θέσης 

συνεπαγόταν την αυτοδίκαια λύση της σύμβασης εργασίας. 
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4.10 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

4.10.1 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  

Το ζήτημα της ταυτόχρονης απόλυσης περισσοτέρων εργαζομένων από μια 

επιχείρηση, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργεί όχι μόνο σε ατομικό 

επίπεδο αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό, ρυθμίζεται με ιδιαίτερο τρόπο από την 

εργατική νομοθεσία.  

Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στις ομαδικές απολύσεις είναι 

διάφοροι, κυρίως όμως αναφέρονται σε οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης, 

που απαιτούν μεταξύ άλλων και περιορισμό του εργατικού κόστους και είτε 

προέρχονται από τεχνολογικές ή παραγωγικές αναδιαρθρώσεις της επιχείρησης, 

που επίσης οδηγούν στην ανάγκη μείωσης του προσωπικού, είτε προκαλούνται  από 

διαδικασίες ιδιοκτησιακών μεταβολών (μεταβίβαση, συγχώνευση κ.λπ.) ή λόγω της 

μεταφοράς της επιχείρησης ή τέλος να είναι αποτέλεσμα του οριστικού κλεισίματος 

μιας επιχείρησης ή μιας εγκατάστασης.  

Ο βασικός νόμος που αναφέρεται στις ομαδικές απολύσεις είναι ο Ν. 1387/83 και 

θεσπίστηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 75/129/75 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Πλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3863/10 αυξάνει τα όρια (του 

προηγούμενου Ν. 2874/2000), πέρα από τα οποία, οι απολύσεις θεωρούνται ως 

ομαδικές, ως εξής: 

 Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 άτομα, επιτρέπονται 6 

απολύσεις μηνιαίως. 

 Ενώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 150 εργαζομένων, 

ορίζεται ποσοστό 5% του προσωπικού που μπορεί να απολυθεί ανά μήνα και 

ανώτατο όριο 30 εργαζόμενους.  

Βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος -άρθρο 9 του Ν. 2874/2000, το 

οποίο αντικατέστησε τις πρότερες σχετικές του Ν. 1387/1983- το όριο του αριθμού 

των εργαζομένων πέραν του οποίου οι απολύσεις θεωρούνταν ομαδικές είχε οριστεί 

σε 4 εργαζόμενους, προκειμένου επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 200 

εργαζόμενους και σε ποσοστό 2-3% του προσωπικού και μέχρι και 30 άτομα για τις 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 200 εργαζόμενους. Το ποσοστό 

στο παραπάνω πλαίσιο καθοριζόταν κάθε εξάμηνο με απόφαση του Υπουργού 
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Εργασίας. Επί σειρά ετών με τις ανά εξάμηνο αποφάσεις το ποσοστό καθοριζόταν 

σταθερά στο 2%. 

4.10.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ  

Με τις νέες ρυθμίσεις υποπαρ. ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012    (ΦΕΚ 

222/Α΄/12-11-2012) επέρχονται τροποποιήσεις, τόσο στο άρθρο 1 Ν. 2112/1920, όσο 

και στο άρθρο 74 παρ. 2 Ν. 3863/2010. Η νέα διάταξη λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, 

να μειώνεται σημαντικά το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης απόλυσης σε 

περίπτωση απροειδοποίητου καταγγελίας, ενώ περιορίζεται ακόμα περισσότερο ο 

ανώτατος χρόνος προειδοποίησης των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας με 

προειδοποίηση. 

Με τις νέες διατάξεις, ο νομοθέτης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 

διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε τρεις κατηγορίες:  

 Τους εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει 16 έτη προϋπηρεσίας. 

 Τους εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία άνω των 17 ετών. 

 Τέλος τους εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται με συνθήκες πλήρους 

συνταξιοδότησης.  

Με το άρθρο 74 παρ. 2 Ν 3863/2012 είχαν περιοριστεί σημαντικά οι χρόνοι 

προειδοποίησης που προέβλεπε ο Ν 2112/1920 σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας. 

Υπενθυμίζουμε ότι με το Ν 2112/1920 ο ανώτατος χρόνος προειδοποίησης 

μπορούσε να φτάσει τους 24 μήνες για προϋπηρεσία 28 ετών, ενώ με το Ν 

3863/2010, ο ανώτατος αυτός χρόνος περιορίστηκε στους 6 μήνες. 

Με την νέα διάταξη, τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού 

υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής: Οι 

υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από δώδεκα (12) μήνες 

συμπληρωμένους έως δύο (2) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται 

στον ένα (1) μήνα πριν την απόλυση. 

 Ακόμα, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον 

ίδιο εργοδότη μέχρι πέντε (5) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται 

στους δύο (2) μήνες πριν την απόλυση. 



 

       61 
 

 Οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ίδιο 

εργοδότη μέχρι δέκα (10) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 

τρεις (3) μήνες πριν την απόλυση. 

 Τέλος, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον 

ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους 

τέσσερις (4) μήνες πριν την απόλυση. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης τηρήσει 

τις ανωτέρω προθεσμίες καταβάλλει στον απολυόμενο αποζημίωση απόλυσης ίση 

με το μισό της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση (βλ. 

συγκεντρωτικό πίνακα αποζημιώσεως των υπαλλήλων). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι μειώνοντας το χρόνο 

προμήνυσης, διευκολύνεται ο εργοδότης να κάνει καταγγελία με προειδοποίηση και 

να μειώσει εμμέσως το κόστος απόλυσης καταβάλλοντας έτσι τη μισή αποζημίωση 

σε σχέση με αυτή που θα κατέβαλλε υπό το καθεστώς της απροειδοποίητου 

καταγγελίας του Ν. 2112/1920. 

Με τη διάταξη της υποπαρ. ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, 

αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2112/1920, όπως ίσχυε, και 

αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης 

ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Προκύπτει λοιπόν ότι για τους μισθωτούς, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία 

δημοσίευσης του Νόμου (12.11.2012) δεν έχουν συμπληρώσει 16 έτη υπηρεσία στον 

ίδιο εργοδότη, ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης απόλυσής τους δεν επηρεάζεται 

καθόλου σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο, εάν απολυθούν το χρονικό διάστημα 

μέχρι και τη συμπλήρωση της ανωτέρω προϋπηρεσίας. Ωστόσο, δεν λαμβάνεται 

υπόψη όση επιπλέον προϋπηρεσία και αν συμπληρωθεί πάνω από τα 17 έτη. (βλ. 

Πίνακα). 

Όπως παρατηρούμε και στον παραπάνω πίνακα, αν ένας μισθωτός απολυθεί 

έχοντας συμπληρωμένη προϋπηρεσία δεκαέξι (16) ετών θα λάβει αποζημίωση 

απόλυσης ίση με 12 μηνιαίους μισθούς, όπως ίσχυε και μέχρι σήμερα, ωστόσο στο 

εξής (από 12.11.2012 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012), όση επιπλέον 

προϋπηρεσία και εάν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη 

για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης απόλυσης. Επομένως, ο εργοδότης ο 

οποίος έχει συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) έτη στον ίδιο εργοδότη σε περίπτωση 
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απόλυσης είναι ζημιωμένος αφού δεν επωφελείται τίποτα από την προϋπηρεσία του. 

Τέλος, έχουμε λοιπόν σαν ανώτερο αριθμό μισθών που καταβάλλονται βάση με την 

προϋπηρεσία τους 12 μισθούς. 

Πέραν της αποζημίωσης που δικαιούνται βάσει των όσων αναφέραμε παραπάνω για 

την προϋπηρεσία μέχρι 16 έτη, ειδικά οι μισθωτοί -με τη διάταξη της περίπτωσης 3 

της υποπαρ. ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 που αφορά ιδιωτικούς 

υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου- που στις 12.11.2012, 

(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012) έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη 

υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη οποτεδήποτε και αν απολυθούν, θα 

δικαιούνται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε 

επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. 

Επομένως, όσοι έχουν προϋπηρεσία πάνω από 17 έτη, ο αριθμός των επιπλέον 

μισθών αποζημίωσης «παγώνει» στα έτη προϋπηρεσίας, που έχουν κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (12.11.2012), οποτεδήποτε και εάν τελικά γίνει η 

απόλυση.  

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης απόλυσης για μετά τα 17 έτη 

προϋπηρεσίας επιπλέον ποσό αποζημίωσης, θεσπίζεται ως πλαφόν τακτικών 

αποδοχών στο ύψος των 2.000 ευρώ μεικτά. Για παράδειγμα, εάν ένας μισθωτός την 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (12.11.2012) έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) 

έτη προϋπηρεσίας και απολυθεί το 2018 όταν θα έχει συμπληρώσει εικοσιτέσσερα 

(24) έτη προϋπηρεσίας σαν αποζημίωση θα λάβει : 

1. Την αποζημίωση απόλυσης με βάση την προϋπηρεσία των δεκαέξι (16) ετών 

η οποία είναι υπολογισμένη βάση του συνόλου των τακτικών του αποδοχών. 

2. Σαν επιπλέον αποζημίωση για την πρόσθετη προϋπηρεσία θα λάβει 

αποζημίωση δύο (2) μηνών με βάση μεικτές τακτικές αποδοχές που δεν μπορεί να 

ξεπεράσουν τα 2.000 €. 

 Ο υπολογισμός του παραπάνω παραδείγματος έγινε με βάση τον συγκεντρωτικό 

πίνακα αποζημιώσεως των υπαλλήλων.  

Το πάγωμα της προϋπηρεσίας που αναφέραμε παραπάνω, αφορά και στον 

υπολογισμό της επιπλέον αποζημίωσης των μισθωτών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. Έτσι, ως χρόνος υπηρεσίας για 

τον υπολογισμό της επιπλέον αυτής αποζημίωσης και σε αυτή την περίπτωση είναι 

εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στις 12.11.2012 στον ίδιο εργοδότη, 
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οποτεδήποτε κι αν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί από την εργασία του, λόγω 

συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. Όμως σε αυτή 

την κατηγορία δεν εφαρμόζεται το πλαφόν των 2.000 €, αλλά το γενικό πλαφόν του 

Ν. 3198/1955. 

ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μελέτη και η κατανόηση όλων των πληροφοριών και δεδομένων που παρατίθενται 

παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές που επήλθαν στις εργασιακές 

σχέσεις ανατρέπουν, ουσιαστικά και κατά τρόπο ραγδαίο, το ατομικό και συλλογικό 

εργατικό δίκαιο, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε μεταπολεμικά, μέσω της εργατικής 

νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Αναλύοντας τις  αλλαγές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις βλέπουμε ότι 

διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό σκηνικό το οποίο είναι εις βάρος του εργαζόμενου. 

Συγκεκριμένα, επέρχονται αλλαγές στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων 

στη χώρα μας και  τροποποίηση των διατάξεων περί Διαιτησίας. 

Επιπλέον, δημιουργείται ευελιξία στη διαμόρφωση των αποδοχών, έτσι έχουμε 

μείωση των κατώτατων μισθών με διαφοροποίηση ως προς την ηλικία, πάγωμα των 

αυξήσεων και των ωριμάνσεων και, το σημαντικότερο, για πρώτη φορά τα γενικά 

κατώτατα όρια αποδοχών θεσπίζονται από νομοθέτη, ενώ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

καθορίζονται μόνον μη μισθολογικοί όροι που αφορούν στο σύνολο των 

εργαζομένων της χώρας. Ακόμα,  καταργείται η  μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και τράπεζες 

υπό κρατικό έλεγχο. 

Επίσης, δημιουργείται μεγαλύτερη  ευελιξία  του  περιεχομένου  της απασχόλησης- 

ευέλικτες μορφές εργασίας. Επιπλέον, με διάφορες διατάξεις επέρχονται αμέσως ή 

εμμέσως, τόσο αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των μισθωτών, όσο 

και στον τρόπο αμοιβής της υπέρβασης των υπερωριών. 

Τέλος, δημιουργούνται αλλαγές στα όρια των ομαδικών απολύσεων και πλέον το  

ύψος της αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλου σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, περιορίζεται σημαντικά.
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 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση,  Ετήσια Έκθεση 

για την οικονομία και 
            την Απασχόληση 2011, Αθήνα 
 
 Κατσανέβας Θ. και συνεργάτες: Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές 

Σχέσεις, Αθήνα 2007  
 

 Κουκιάδης Ι.: Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της 
Ευελιξίας της Εργασίας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009 
 

 Κυριακόπουλος Π.- Κυριακόπουλος Ι.:  Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα 2003 
 

 Ληξουριώτης Ι.: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα 2011 
 

 Ντάνος Αναστάσιος Σ.:  Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί, Αθήνα 2011 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 
 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο:  www.gsee.gr       
   

 Τι θα συμβεί μετά τη λήξη τον ΣΣΕ μετά τις 14.2.2013, Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: http://www.ergasiaka-gr.net/2013/02/Ti-tha-symbei-meta-ti-lixi-
ton-SSE-stis-14-2-2013.html#ixzz2UIy3ycCA    
  

 Λήγει η μετενέργεια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Αθήνα, 08/05/2013, 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.nooz.gr/economy/nea-sunantisi-
gsee-ergodoton-gia-tin-egsse 
 

 Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.kepea.gr/aarticle.php?id=243 
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 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.kepea.gr/article.php?cat=15     
   

 Το εργασιακό περιβάλλον μετά το μνημόνιο. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.rednotebook.gr/details.php?id=5705 
 

 Ομαδικές απολύσεις όρια και διαδικασία. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://ergatika.gr/2012/09/omadikes-apolisis-oria-diadikasia/ 

 Ελάχιστος μισθός στην Ευρώπη. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
https://www.google.gr/publicdata 

 
 www.capital.gr 

      
 Κοκολάκης  Γρηγόρης Κ.: Οι νέοι μισθοί & όλες οι νέες αλλαγές στις 

εργασιακές σχέσεις. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.tax-
profit.gr/forologika-popular/235 
  

 Κουζής, Γ. σελ. 223-246.  «Οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων στην 
Ελλάδα», στο Π. Γετίμης κ.α. (επιμ.), Επετηρίδα Εργασίας 2002, Αθήνα: 
ΙΑΠΑΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://transform-
network.net/el/journal/teychos-092011/news/detail/Journal/book-review-
persecution-the-austrian-278a-as-an-example.html   
 

 Κουζής Γ. Η σχέση του ατόμου με την κοινωνία αποτελεί προνομιακό πεδίο 
για την ανάπτυξη ποικιλίας μορφών κοινωνικής οδύνης, 2008. Διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο: http://criticalpsygreece.files.wordpress.com  
         

 Καθορισμός των αποδοχών σε περιβάλλον ύφεσης και κρίσης, 25.4. 2013. 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.inegsee.gr/ereynes-
meletes/meletes/846 
 

 Λεοντάρης  Mιλτιάδη  K. Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:  http://antikleidi.com/tax/epix-simb/ 

 
 ΕΝΘΕΜΑΤΑ. Καψάλης A. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας το 2012, 

27.1.2013. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://enthemata.wordpress.com/2013/01/27/kapsalis-2/ 

 
 Κυριακούλιας Π. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
2010-2012, Άρθρα και Μελέτες 2/2012 Μάρτιος 2012. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: 
http://www.eiead.gr/publications/docs/EIEAD_arthra_kai_meletes_2-2012.pdf 
 

 Γάτσιος Κ. Μείωση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα τόσο σε συλλογικό όσο και 
σε ατομικό επίπεδο. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4753245 

 
 Μανιάτης Θ. Η δημοσιονομική κρίση και ο κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα. 

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.bankofgreece.gr 
 

 Έντυπη Έκδοση  Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Επίθεση 
υψηλόμισθου στον κατώτερο μισθό. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=343257 
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 Επίκαιρα Νομοθετήματα Θεοδόσης Γ. Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ»), τεύχος 94/2012. 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.nb.org/blog/wp-
content/uploads/2013/02/ 

 
 Άρση της μονιμότητας σε ΔΕΚΟ - τράπεζες., 8.2.2012. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο: Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:      
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9354    
  

 Ευκολότερες οι απολύσεις σε υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες και ΔΕΚΟ, 
5.7.2011. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.hrpro.gr/?pid=9&arID=2670&la=1    
  

 Ρούσου Τ. Γκρέμισαν τις εργασιακές σχέσεις, έφεραν τον Μεσαίωνα. 
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.efsyn.gr     
  

 Μέγα  Χ. – Κωσταρέλου Ε.. 10ωρο, το 8ωρο με «δανεισμό» χρόνου. Διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο: www.archive.enet.gr/online/online   
  

 Αλίμονο στους νέους – Η θυσία της νέας γενιάς. Διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο: www.iospress.gr	 	 	 	 	 	 	
	  

 Μείωση αποδοχών κατά 45% μέσα στην μνημονιακή τριετία. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο: www.efsyn.gr 

 


