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ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για την εφαρμογή τοσ Κεφαλαίοσ Α΄ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) τοσ μέροσς IV τοσ Ν. 4808/2021 (Α’101) 

Μέρος IV –Κεθάλαιο Α΄ 

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 

                                                     (άρθρα 55-67)  

Άξζξν 55 – Καζηέξσζε ρξνληθώλ νξίσλ εξγαζίαο 

1. Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 θαζηεξψλεηαη κε ηξφπν 

γεληθεπκέλν θαη ζαθή, γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θιάδνπο εξγαζίαο θαη φινπο ηνπο 

ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην πιήξεο ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο ησλ 

ζαξάληα (40) σξψλ εβδνκαδηαίσο γηα θάζε εξγαδφκελν κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο. 
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Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε θαζίζηαηαη αδηακθηζβήηεην φηη ε δηάξθεηα ηεο εβδνκαδηαίαο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε φιεο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο απφ 14.02.84 ΔΓΔ, ζε ζαξάληα (40) ώξεο.  

Πεξαηηέξσ, ην πιήξεο ζπκβαηηθφ σξάξην ησλ ζαξάληα (40) σξψλ εβδνκαδηαίσο 

δχλαηαη λα θαηαλέκεηαη ζε 5λζήκεξε ή 6ήκεξε βάζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζε 

άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, Δ ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη κε ην άξζξν 6 

ηεο απφ 26-02-1975 ΔΓΔ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν κφλνλ ηνπ Ν.133/1975, ππήξρε 

ήδε ε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ σξψλ ηεο πιήξνπο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο είηε 

ζε 5λζήκεξε είηε ζε 6ήκεξε βάζε. Δπνκέλσο, ε λέα ξχζκηζε ζην ζεκείν απηφ 

θαηαγξάθεη θαη επηβεβαηψλεη ην ηζρχνλ δίθαην.  

Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεηαη φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πελζήκεξεο 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο, ην πιήξεο ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε νθηψ (8) 

ψξεο εκεξεζίσο, ελψ θαηά ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο 

εξγαζίαο, ην πιήξεο σξάξην εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε έμη (6) ψξεο θαη ζαξάληα (40) ιεπηά 

εκεξεζίσο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ θαζίζηαηαη αδηακθηζβήηεην θαη δηαζαθελίδεηαη κε ξεηφ 

ηξφπν ην πιήξεο ζπκβαηηθφ εκεξήζην σξάξην εξγαζίαο ζε πελζήκεξε ή εμαήκεξε 

βάζε.  

Δπηπξνζζέησο, κε ηελ παξνχζα δηάηαμε γίλεηαη ζαθέο φηη κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ή αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή κηθξφηεξσλ σξαξίσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο εκεξεζίσο θαη εβδνκαδηαίσο. 

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζεζκνζεηείηαη έλα λέν ζύζηεκα 

νξγάλσζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ην νπνίν απνηειεί πιήξε απαζρόιεζε. 

Δηδηθφηεξα, θαη ζην πιαίζην δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 

1892/1990 (Α’ 101), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο 4ήκεξεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ζαξάληα (40) σξψλ εβδνκαδηαίσο θαη δέθα (10) σξψλ 

εκεξεζίσο. Η ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ 
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ιφγσ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

Δηδηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη είηε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο έμη (6) κελψλ εληφο ελφο (1) 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο, είηε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο.  

Εσνόηηο είναι όηι καηά ηην εθαρμογή ηοσ ζσζηήμαηος ασηού, δεν είναι επιηρεπηή 

η απαζτόληζη πέραν ηων δέκα (10) ωρών ημερηζίως και ηων ζαράνηα (40) 

ωρών εβδομαδιαίως ποσ καηανέμεηαι ζε 4ήμερη βάζη.  

Άξζξν 56 – Αλάπαπζε εξγαδνκέλσλ – Σξνπνπνίεζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

π.δ. 88/1999  

 Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 

1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 88/1999 θαη θαζίζηαληαη επλντθφηεξεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηνπ δηαιείκκαηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζφηη απαηηνχληαη πιένλ ηέζζεξηο (4) 

[αληί γηα έμη (6) πνπ ίζρπε πξηλ] ψξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

δηαιείκκαηνο, ελψ ηίζεηαη θαη αλψηαην φξην δηαιείκκαηνο, ην νπνίν θηάλεη ηα ηξηάληα 

(30) ιεπηά εκεξεζίσο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγνληαη πιένλ θαηαρξεζηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην παξειζφλ φπσο ε ρνξήγεζε κεγάιεο δηάξθεηαο 

δηαιείκκαηνο [π.ρ. κηα (1) ψξα εκεξεζίσο], κε αληίζηνηρε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο κε ηηο ίδηεο απνιαβέο. Παξάιιεια δηαζαθελίδεηαη φηη ν ρξφλνο ηνπ 

δηαιείκκαηνο δελ απνηειεί ρξφλν εξγαζίαο.  

Πεξαηηέξσ κε ην ελ ιφγσ άξζξν, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.88/1999. Η ελ ιφγσ δηάηαμε πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ξπζκίδνληαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο, κεηαμχ 

ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν.1264/1982), νη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ρνξήγεζεο ηνπ δηαιείκκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάξθεηάο ηνπ, 

θαζψο θαη εηδηθόηεξνη θαη επλντθόηεξνη όξνη κε βάζε ην είδνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηε δηαβνχιεπζε εθηηκψληαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
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νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε ζηε ζρεηηθή γξαπηή εθηίκεζε 

θηλδχλνπ πνπ άπηεηαη ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Π.Γ.17/1996). 

Δπλφεην είλαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη ήδε πηνζεηεζεί ζε κηα επηρείξεζε 

δηάιεηκκα ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην εκεξήζην σξάξην ηνπ εξγαδφκελνπ θαη απνηειεί 

ρξόλν εξγαζίαο, ε παξνχζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 56 δελ δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη επί 

ην δπζκελέζηεξνλ ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιείκκαηνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ.88/99. 

Δπηπξνζζέησο, επηζεκαίλεηαη ξεηψο φηη ζε πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο 

ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο έληαζεο ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη ε ρνξήγεζε δηαιείκκαηνο 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ησλ ηξηάληα (30) ιεπηψλ, απηή είλαη δπλαηή ζην πιαίζην ηεο 

δηαβνχιεπζεο, κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ, ζπλεθηηκψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζρεηηθή γξαπηή εθηίκεζε 

θηλδχλνπ.  

 Δλ θαηαθιείδη θαη έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 56, παχνπλ λα ηζρχνπλ φξνη ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο, νη νπνίνη ξχζκηδαλ κε δπζκελέζηεξν ηξφπν ηε ρνξήγεζε ηνπ δηαιείκκαηνο 

απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο.  

 Δμάιινπ ζην ίδην άξζξν θαη ζηελ παξάγξαθν 3 απηνχ, θαζηεξψλεηαη εληαία 

δηαθνπή ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη’ ειάρηζηνλ ηξηψλ (3) σξψλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη θαηά πιήξεο εκεξήζην, αιιά 

δηαθεθνκκέλν σξάξην γηα κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηεο 

εβδνκάδνο.  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ εθαξκφδεηαη, πιένλ, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπκθσλεζεί δηαθεθνκκέλν 

σξάξην απαζρφιεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, εληαίν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο, 

πξάγκα πνπ πξνζθέξεη αζθάιεηα δηθαίνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο αλεμαξηήησο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο επηρείξεζεο.  

Άξζξν 57: Παξνρή πξόζζεηεο εξγαζίαο από εξγαδόκελνπο κεξηθήο 

απαζρόιεζεο - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1892/1990 
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Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1892/1990, φπσο ηζρχεη πξνβιέπεη φηη αλ ε κεξηθή 

απαζρφιεζε έρεη θαζνξηζηεί κε εκεξήζην σξάξην κηθξφηεξεο δηάξθεηαο απφ ην 

θαλνληθφ, ε παξνρή ηεο ζπκθσλεκέλεο εξγαζίαο ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ 

πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελε θαη λα παξέρεηαη κία θνξά ηελ εκέξα, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ε δηάηαμε (νδεγνί απηνθηλήησλ κεηαθνξάο καζεηψλ, λεπίσλ θαη βξεθψλ θαη 

ζπλνδνί απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ζηνπο παηδηθνχο θαη 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα λεπηαγσγεία, θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ θαη κέζεο εθπαίδεπζεο).  

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 11 ηνπ ίδηνπ σο άλσ 

άξζξνπ 38 ηνπ λφκνπ 1892/1990, παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα, ηεξνπκέλεο ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1892/1990, ζε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί 

αλάγθε γηα πξφζζεηε εξγαζία πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο θαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

παξνρή πξφζζεηεο εξγαζίαο, απηή λα κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαηά σξάξην πνπ δελ είλαη 

ζπλερφκελν ζε ζρέζε κε ην ζπκθσλεκέλν σξάξην ηεο ίδηαο εκέξαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζπκθσλεί ν εξγαδφκελνο θαη πάληα ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί εκεξήζηαο αλάπαπζεο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα (θαη 

δηαηεξνχκελε, σο πξνο ην ζεκείν απηφ) δηάηαμε, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηπιένλ 

εξγαζία δεηείηαη λα παξαζρεζεί ζε σξάξην ζπλερφκελν ηνπ  ζπκθσλεκέλνπ  σξαξίνπ 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ν εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηελ επηπιένλ 

εξγαζία, εάλ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη θαη ε άξλεζή ηνπ δελ αληίθεηηαη ζηελ θαιή πίζηε. 

Η παξνρή εξγαζίαο ζε σξάξην κε ζπλερφκελν κε ην ζπκβαηηθφ γίλεηαη κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 Έηζη επηηξέπεηαη ζε εξγαδφκελν κεξηθήο απαζρφιεζεο λα παξέρεη, εθφζνλ ζπκθσλεί, 

εξγαζία πέξα απφ ηε ζπκθσλεκέλε θαη ζε ψξεο πνπ δελ είλαη ζπλερφκελεο κε ην 

σξάξηφ ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε θαη’ αλψηαην φξην κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πιήξνπο 

εκεξήζηνπ σξαξίνπ ηνπ ζπγθξίζηκνπ εξγαδφκελνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα (θαη δηαηεξνχκελε δηάηαμε), ν εξγαδφκελνο ακείβεηαη γηα θάζε επηπιένλ ψξα 

εξγαζίαο πνπ ζα παξάζρεη κε πξνζαχμεζε 12% επί ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο. 
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Σέινο, δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν κεξηθψο απαζρνινχκελνο 

κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή εξγαζίαο, πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο, φηαλ απηή 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ζπλήζε ηξφπν. 

 

Άξζξν 58 – Ακνηβή ππέξβαζεο ρξνληθώλ νξίσλ εξγαζίαο. Πξνζζήθε ηίηινπ, 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξ. 3 θαη 5 θαη πξνζζήθε παξ. 6 ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 

2874/2000 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58 ηξνπνπνηείηαη ε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

2874/2000 φπσο ηζρχεη, σο πξνο ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην σξψλ ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Δπηπιένλ κε 

ηελ ίδηα δηάηαμε, κεηαμχ ησλ άιισλ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 ζην αλσηέξσ άξζξν 4, 

ε νπνία αθνξά ζηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαζ’ ππέξβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη 

σο παξάλνκε ππεξσξία, αληί ηνπ φξνπ θαη΄εμαίξεζε ππεξσξία πνπ ίζρπε σο ηψξα, ε 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία δηαηππψζεσλ. 

 Με ην πξνεγνχκελν ζεζκηθφ πιαίζην ε πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ζε εκεξήζηα ή εηήζηα βάζε, δηαθνξνπνηνχληαλ κε 

βάζε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ 

εηδηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηα αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

εξγαζίεο ελ γέλεη, αλέξρνληαλ ζε εκεξήζηα βάζε ζε ηξεηο (3) ψξεο, ελψ παξάιιεια, κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζεζπίδνληαλ θαη ηα 

αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα ηνπο ελ ιφγσ εξγαδνκέλνπο ζε 

εμακεληαία βάζε. Αληίζηνηρα ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο (π.ρ. ππάιιεινη 

γξαθείνπ, νδεγνί θιπ) ηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο είραλ θαζνξηζηεί ζε δχν (2) 

ψξεο εκεξεζίσο θαη εθαηφλ είθνζη (120) ψξεο εηεζίσο.  
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Με ην παξφλ άξζξν απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ζεζπίδνληαη θνηλνί θαλφλεο 

αλαθνξηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα θάζε 

εξγαδφκελν, ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή εξγαζία. Σαπηφρξνλα θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί θάζε επηρείξεζε ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ ζχγρξνλε αγνξά 

εξγαζίαο, ζεζπίδεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξσξηψλ, εληαία γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Χο εθ ηνχηνπ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58, ην 

αλψηαην φξην πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο δηακνξθψλεηαη ζε εθαηφλ 

πελήληα (150) ψξεο εηεζίσο θαη κέρξη ηξεηο (3) ψξεο εκεξεζίσο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Υψξαο. Επλόεην είλαη όηη ηα όξηα απηά ηεο ππεξσξηαθήο 

απαζρόιεζεο ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ηήξεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Δ. 88/1999, όπσο ηζρύεη. Η ελ ιόγσ ξύζκηζε πξνβιέπεη όηη ν ρξόλνο 

εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ησλ κηζζσηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη αλά πεξίνδν ην 

πνιύ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, ηηο ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο θαηά κέζν όξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξσξηώλ (θαη ηεο ππεξεξγαζίαο).  

Μηζζσηνί απαζρνινχκελνη ππεξσξηαθψο, θαηά ηα αλσηέξσ, δηθαηνχληαη γηα θάζε ψξα 

λφκηκεο ππεξσξίαο, έσο ηξεηο (3) ψξεο εκεξεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε εθαηφλ 

πελήληα (150) σξψλ εηεζίσο, ακνηβή ίζε κε ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην 

πξνζαπμεκέλν θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%).  

εκεηψλεηαη φηη γηα ην έηνο 2021, νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βάζεη ηνπ λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζα αθαηξεζνχλ απφ ην 

λέν φξην ησλ εθαηφλ πελήληα (150) σξψλ εηεζίσο.   

Πεξαηηέξσ, κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ ηξνπνπνηνχκελνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

2874/2000, ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία δηαηππψζεσλ (πξνδήισζε ζην Π.. ΔΡΓΑΝΗ) 

ή θαζ’ ππέξβαζε ησλ αλσηάησλ νξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην παξφλ άξζξν 

[ηξεηο (3) ψξεο εκεξεζίσο θαη εθαηφλ πελήληα (150) εηεζίσο] ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη σο παξάλνκε ππεξσξία (αληί ηνπ φξνπ θαη΄εμαίξεζε 
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ππεξσξία πνπ ίζρπε σο ηψξα). Γηα θάζε ψξα παξάλνκεο ππεξσξίαο, ν κηζζσηφο 

δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά εθαηφλ 

είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) [αληί ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) πνπ ίζρπε σο ηψξα].  

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο δηάηαμεο απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ησλ θαζ’ ππέξβαζε επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο [εθαηφλ πελήληα 

(150) σξψλ εηεζίσο], απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, κε απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ [Γεληθφο Γ/ληεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία (βάζεη ηνπ Ν. 4622/2019 

γηα ην Δπηηειηθφ Κξάηνο)], δχλαηαη λα ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε άδεηα ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο ησλ κηζζσηψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηψλ, επηπιένλ ησλ 

επηηξεπφκελσλ αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ εθαηφλ πελήληα 

(150) σξψλ εηεζίσο, ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο θχζεο εξγαζίαο, ε εθηέιεζε ηεο 

νπνίαο θξίλεηαη απνιχησο επηβεβιεκέλε θαη δελ επηδέρεηαη αλαβνιή. Γηα ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, (ε νπνία δελ απαηηεί πιένλ πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο), νη κηζζσηνί δηθαηνχληαη ακνηβή 

ίζε κε ην θαηαβαιιφκελν σξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). 

Τπελζπκίδεηαη φηη θαηά ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ν.Γ 264/73 φπσο ηζρχεη), 

ε άδεηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη είραλ 

εμαληιήζεη ηα επηηξεπφκελα αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ερνξεγείην κε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ κεηά απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ ΑΔ.  

Δλ θαηαθιείδη, ηνλίδεηαη φηη ζην ηξνπνπνηνχκελν άξζξν 4 ηνπ λ.2874/2000 ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ηη λνείηαη ππεξεξγαζία [θαη ηελ 

πξνζαχμεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ε νπνία παξακέλεη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο 

εθαηφ (20%) επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ σξνκηζζίνπ] θαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαηά 

ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 5 ή 6 εξγάζηκσλ εκεξψλ ηελ εβδνκάδα.   

ην πιαίζην απηφ λνείηαη σο ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη ε ππέξβαζε ηνπ εκεξήζηνπ 

λνκίκνπ σξαξίνπ ησλ ελλέα (9) σξψλ επί πελζεκέξνπ θαη ησλ νθηψ (8) σξψλ επί 

εμαεκέξνπ (ΑΠ 119/97, ΑΠ 247/2003). 
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Άξζξν 59 - πκθσλία πεξί δηεπζέηεζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο - Σξνπνπνίεζε ηεο 

παξ. 6 θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 41 ηνπ λ. 1892/1990 

Η δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, σο ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ξπζκίδεηαη, ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

απφ ην άξζξν 41 ηνπ Ν.1892/1990, φπσο απηφ ηζρχεη. Σν ελ ιφγσ ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνβιέπεη δηηηφ ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζε εμάκελε ή δσδεθάκελε 

πεξίνδν αλαθνξάο, έρνληαο σο λνκηθή βάζε ηε ζπκθσλία, ζην θαηάιιειν επίπεδν, ηνπ 

εξγνδφηε θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ (επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ή ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε θαη 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε θαη έλσζεο πξνζψπσλ).  

Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 πξνζηίζεληαη δχν εδάθηα ζην ηέινο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.1892/1990, φπσο απηφ ηζρχεη. Με ηε λέα απηή ξχζκηζε 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην αλσηέξσ άξζξν 41 (ζε εμάκελε ή δσδεθάκελε 

πεξίνδν αλαθνξάο), θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη κεηά 

απφ έγγξαθε αηνκηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Η δηαδηθαζία απηή, πνπ πξνβιέπεη ε 

παξνχζα δηάηαμε, είλαη δπλαηή κφλνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζηελ επηρείξεζε ή δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ εξγνδφηε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν εξγνδφηεο εμεηάδεη ππνρξεσηηθά ηα εμαηνκηθεπκέλα αηηήκαηα 

εξγαδνκέλσλ γηα ζχλαςε αηνκηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

κεξψλ, ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνπο εξγαδφκελνπο αθελφο ηε 

δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ άξζξν λα ππνβάιινπλ αίηεζε πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλάςνπλ αηνκηθή ζπκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζπζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1892/90, 

φπσο ηζρχεη θαη αθεηέξνπ λα γλσζηνπνηεί ηα πεδία ησλ θαηά πεξίπησζε 

επηρεηξεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο. 
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Δχινγα, ε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηελ 

επηρείξεζε, κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθ’ 

φζνλ ηεξνχληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

α) Τπνβνιή ελππφγξαθεο αίηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ επηζπκεί λα εθαξκνζηεί ην 

λνκνζεηηθψο πξνβιεπφκελν ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε νπνία 

αίηεζε ζα κπνξεί λα είλαη ζε έγγξαθε ή ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θαη λα ηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε-εξγνδφηε.  

β) Ρεηφο φξνο ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο πεξί ζπκθσλίαο ηνπ αηηνχληνο 

εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε γηα δηεπζέηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο ζην 

κέξνο πνπ αθνξά ζηελ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο θαη ηεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο, κε 

θνηλνπνίεζε ζηνλ εξγαδφκελν ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο πνπ 

ζπκθσλήζεθε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 156/1994 «Τπνρξέσζε εξγνδφηε λα 

ελεκεξψλεη ηνλ εξγαδφκελν γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε ή ηε ζρέζε 

εξγαζίαο».   

γ) Τπνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην άξζξν 78 ηνπ λφκνπ 4808/21, λα ππνβάιεη πίλαθα πξνζσπηθνχ (Δ4 

πκπιεξσκαηηθφο σξαξίνπ) ζην Π.. «ΔΡΓΑΝΗ» ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπλεκκέλν πξφγξακκα ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 

δηεπζέηεζεο θαη ζην νπνίν ζα πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή πεξίνδνο αλαθνξάο θαηά ηελ 

νπνία ζα έρεη ηζρχ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα δηεπζέηεζεο. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία-έληππα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηελ 

επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο, αλά πεξίπησζε, δηαηάμεηο θαη λα είλαη ζηελ 

δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

Δπλφεην είλαη φηη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ Π ΔΡΓΑΝΗ ΙΙ θαη 

κεηά, ην πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ απνηππψλεη ην ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα παξαθνινπζείηαη 
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ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο (αξ. 73 

θαη 74 ηνπ λ.4808/21) 

Σνλίδεηαη φηη ε ζπκθσλία γηα δηεπζέηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη κηα 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία, ε νπνία θαιχπηεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο [έμη 

(6) ή δψδεθα (12) κήλεο] εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλάπηεηαη κε αηνκηθή ζχκβαζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Πεξαηηέξσ, κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο πξνζηαηεχεηαη απφιπηα ν 

εξγαδφκελνο απφ ελδερφκελε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ, εμ αηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη δελ ππέβαιε αίηεκα ζηνλ εξγνδφηε ηνπ γηα δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο. πλεπψο, ελδερφκελε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε 

ιφγσ κε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα δηεπζέηεζε, ζεσξείηαη άθπξε.  

Δμάιινπ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 59 πξνζηίζεηαη, ζην άξζξν 41 ηνπ 

Ν.1892/1990 λέα παξάγξαθνο 12, ε νπνία πξνβιέπεη φηη εάλ, ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε αηνκηθή ζπκθσλία, ιπζεί 

ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (π.ρ. θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο ή νηθεηνζειήο απνρψξεζε ηνπ εξγαδφκελνπ) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

κεησκέλεο απαζρφιεζεο, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη, θαηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, λα 

ιάβεη απνδεκίσζε γηα ηηο επηπιένλ ψξεο πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 

απμεκέλεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2874/2000, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ (ακνηβή γηα ππεξεξγαζία 

θαη ππεξσξία).  

Άξζξν 60 – Αξγία  

Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 60 ελζσκαηψλνληαη ζε κηα εληαία 

ξχζκηζε νη εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εξγαζίεο γεληθά, νη νπνίεο αξγνχλ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εκέξεο αξγίαο. 

πγθεθξηκέλα, σο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο νξίδνληαη πιένλ νη εμήο:  
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α) Η 1ε Ιαλνπαξίνπ, β) ε ενξηή ησλ Θενθαλείσλ (6ε Ιαλνπαξίνπ), γ) ε 25ε Μαξηίνπ, δ) ε 

Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ε) ε 1ε Μαΐνπ, ζη) ε ενξηή ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε 

Απγνχζηνπ), δ) ε 28ε Οθησβξίνπ, ε) ε ενξηή ηεο Γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνχ (25ε 

Γεθεκβξίνπ) θαη ζ) ε 26ε Γεθεκβξίνπ. 

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, πξνζηίζεληαη ζηηο ήδε πθηζηάκελεο 

εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη δχν επηπιένλ εκέξεο ήηνη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ε ενξηή 

ησλ Θενθαλείσλ (6ε Ιαλνπαξίνπ).   

Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, πνπ 

εθδίδνληαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο (Α..Δ.) θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη άιισλ ενξηψλ, κέρξη πέληε (5) 

θαη’ έηνο, σο εκεξψλ ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο αξγίαο γηα ην ζχλνιν ηεο Υψξαο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα ξχζκηζε δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Πεξηθεξεηάξρεο, κε 

απνθάζεηο ηνπο (ρσξίο γλσκνδφηεζε ηνπ Α..Δ.), λα θαζνξίδνπλ θαη άιιεο εκέξεο σο 

ηνπηθέο αξγίεο.  

Σέινο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, δχλαηαη λα θαηαξγνχληαη ή λα αιιάδνπλ νη 

πξνβιεπφκελεο αξγίεο ζε εζληθφ (κε απφθαζε Τπνπξγνχ θαη γλσκνδφηεζε ΑΔ) ή ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (κε απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε πνπ δελ απαηηεί γλσκνδφηεζε ηνπ ΑΔ).  

Άξζξν 61 - Υξνληθό όξην εμάληιεζεο εηήζηαο άδεηαο αλαςπρήο 

Με ην άξζξν 61 πξνζηίζεηαη επηπιένλ εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Α.Ν. 539/1945 κε ην νπνίν παξαηείλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ δχλαηαη 

λα ρνξεγεζεί ε εηήζηα θαλνληθή άδεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, κε ηελ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα εμάληιεζεο ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο 

εθάζηνπ έηνπο έσο θαη ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο.  

Καηά ηα ινηπά, παξακέλνπλ ζε ηζρχ ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο 

εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο, ήηνη: 
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α) Απαηηείηαη ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο 

θαλνληθήο άδεηαο. 

β) Η άδεηα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ην αξγφηεξν εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο, ην νπνίν σζηφζν δελ απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε ηεο 

θαλνληθήο άδεηαο απφ ηνλ εξγαδφκελν.  

γ) Σν κηζφ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη άδεηα εληφο 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1ε Μαΐνπ έσο 30 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, παξακέλνπλ ζε ηζρχ φιεο νη ζρεηηθέο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ έρεη εθαξκνγή , κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Α.Ν. 539/45 πνπ αθνξνχζε ζηηο επηπηψζεηο γηα ηνλ 

εξγνδφηε απφ ηε κε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνχκελσλ εκεξψλ θαλνληθήο αδείαο ζηνλ 

εξγαδφκελν κέρξη ηε 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο (πνπ απνηεινχζε 

δήιε εκέξα). Η ελ ιφγσ ξχζκηζε έρεη αλάινγε εθαξκνγή γηα ηε κε ρνξήγεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εκεξψλ ηεο δηθαηνχκελεο θαλνληθήο αδείαο ζηνλ εξγαδφκελν έσο θαη ηελ 

31ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πνπ ζα απνηειεί πιένλ ηε δήιε εκέξα 

ιήςεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηθαηνχκελεο αδείαο απφ ηνλ εξγαδφκελν.  

Άξζξν 62 - Άδεηα άλεπ απνδνρώλ 

Με ην άξζξν 62 ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζην εζληθφ καο δίθαην άδεηα άλεπ 

απνδνρψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ απφ 

ηνλ εξγνδφηε ζε εξγαδνκέλνπο ηνπ πξνβιεπφηαλ κφλν κε βάζε ηελ λνκνινγία ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο ηνλ εξγνδφηε. Με 

ηελ παξνχζα δηάηαμε ν εξγαδφκελνο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, θαηφπηλ αηνκηθήο έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο κε ηνλ εξγνδφηε. Η άδεηα απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο, 

ελψ δχλαηαη λα παξαηαζεί κε λεφηεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άδεηαο ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηίζεηαη ζε αλαζηνιή θαη δελ νθείινληαη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο. Πεξαηηέξσ, ε έγγξαθε αηνκηθή ζπκθσλία γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο άλεπ 
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απνδνρψλ ζηνλ εξγαδφκελν ζα πξέπεη λα αλαξηάηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην Π 

«ΔΡΓΑΝΗ» θαη αληίγξαθφ ηεο λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ e-Δ.Φ.Κ.Α. 

Δμάιινπ, κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηεπθξηλίδεηαη απφιπηα φηη κεηά 

ηε ιήμε ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα θαη ζε φηη αθνξά ηελ ρνξήγεζε θαλνληθήο αδείαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

έρνπλ ιάβεη άδεηα άλεπ απνδνρψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ 

ιήςε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ θαλνληθήο αδείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ιεθζεί 

ππφςε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά νπνίν ν εξγαδφκελνο ηεινχζε ζε άδεηα άλεπ 

απνδνρψλ (βι. θαη παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 539/45).  

 

Άξζξν 63 - Εμαηξέζεηο από ηελ ππνρξεσηηθή αλάπαπζε θαηά ηελ Κπξηαθή θαη ηηο 

εκέξεο αξγίαο. Σξνπνπνίεζε ησλ πεξ. α’, η’, ηε’ θαη ηζη’, πξνζζήθε πεξ. ηδ’ έσο 

θαη θβ’ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη πξνζζήθε πεξ. ε’ έσο θαη ηα’ ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ β.δ. 748/1966 

Με ην άξζξν 63 πνπ αθνξά ζηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξεσηηθή αλάπαπζε θαηά ηελ 

Κπξηαθή θαη ηηο εκέξεο αξγίαο ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 7 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 748/66. 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζηίζεληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ επηηξέπεηαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο 

επηπιένλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε  

α) …ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο courier). 

η) …δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πγεηνλνκηθψλ εηδψλ ή λνζειεπηηθψλ πιηθψλ. 

ηε) Κέληξα δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ πξνο θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πσιήζεσο. Γηα ηελ 

εθηέιεζε παξάδνζεο αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί εμ 

απνζηάζεσο, ηειεθσληθά ή απφ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ππεξαγνξψλ (super market) 
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θαη θάζε άιινπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, σο θέληξν δηαλνκήο θαη παξάδνζεο 

ζεσξνχληαη θαη ην θπζηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο θαη νη απνζήθεο ηνπ. 

ηζη) Παξαγσγή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαλνκή πξνο λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

θαξκάθσλ θαη παξαταηξηθνχ πιηθνχ. 

ηδ) Δθνδηαζηηθή αιπζίδα («logistics»), ηδίσο, παξαιαβήο, απνζήθεπζεο, ζπιινγήο θαη 

δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ, φπσο θαη επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πεξνλνθφξσλ θαη 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 

ηε) Κέληξα θνηλψλ ππεξεζηψλ («shared services centers») νκίισλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο, 

ζηνπο ηνκείο ηεο ινγηζηηθήο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο κηζζνδνζίαο, ησλ Η/Τ (ΙΣ), 

ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ησλ πξνκεζεηψλ θαη άιισλ. 

ηζ) Κέληξα δεδνκέλσλ («data centers») θαη ελ γέλεη κεραλνγξαθηθψλ θέληξσλ νκίισλ 

επηρεηξήζεσλ, 

θ) Φεθηνπνίεζε έγραξηνπ αξρείνπ. 

θα) Παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πειαηψλ. 

θβ) Παξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιαηνκείσλ, εμφξπμεο νξπθηψλ θαη 

κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

θγ) Φχιαμε (security). 

θδ) Πξαθηηθή εθπαίδεπζε ππνςήθησλ.  

Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζηίζεληαη επηπιένλ 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ ελ γέλεη φπνπ 

είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία θαη απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη 

ηηο επίζεκεο αξγίεο κεηά απφ άδεηα ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Β.Γ. 748/1966, νη πεξ. β’ θαη δ’ ηξνπνπνηνχληαη θαη 
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πξνζηίζεληαη πεξ. ε’ έσο θαη ηα’. Με βάζε ηελ δηάηαμε απηή είλαη δπλαηή πιένλ ε 

ιεηηνπξγία θαη ε απαζρφιεζε θαη ζε: 

β) …αληαιιαθηήξηα πνπ δελ είλαη ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ.  

δ) ε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ εγθαηαζηάζεσλ.     

ε) ε πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ελ 

γέλεη. 

ζ) ε πεξηπηψζεηο λνκίκσλ εμσζρνιηθψλ δξάζεσλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο ζε 

εκεξίδεο, δηεκεξίδεο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, ξεηνξηθνχο θαη άιινπο δηαγσληζκνχο, 

αγψλεο, πξνπνλήζεηο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αλζξσπηζηηθέο, θηιαλζξσπηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπιάθσλ, νδεγψλ θαη ζπλνδψλ 

ιεσθνξείσλ, θαζαξηζηξηψλ, πξνζσπηθνχ κεραλνγξάθεζεο θαη γξακκαηείαο θαη θάζε 

άιινπ εξγαδνκέλνπ αλαγθαίνπ γηα ηε δηελέξγεηα θαη νκαιή δηεμαγσγή απηψλ. 

η) ε πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο θηηξίσλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο εκέξεο παξνπζίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 

ηα) ε πεξηπηψζεηο πξνζαξκνγήο θαη αλαβάζκηζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, επλφεην είλαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο 

είλαη δπλαηή ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εκέξεο αξγίαο, 

έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ επηπξφζζεηε ακνηβή, θαζψο 

θαη ηελ ρνξήγεζε εβδνκαδηαίσλ αλαπαχζεσλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην.   

Άξζξν 64: Καηάξγεζε δηάθξηζεο κεηαμύ ππαιιήισλ θαη εξγαηνηερληηώλ 

Με ην άξζξν 64 εηζάγνληαη νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζην δίθαην ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαζψο απφ 1.1.2022 θαηαξγείηαη ε πθηζηάκελε δηάθξηζε κεηαμχ 

ππαιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ σο πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη ηηο πξνζεζκίεο πξνκήλπζεο. Έηζη, κε ηε λέα ξχζκηζε δεκηνπξγείηαη έλα 
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εληαίν πιαίζην γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ππαιιήισλ θαη 

εξγαηνηερληηψλ πνπ δελ πθίζηαην κέρξη ζήκεξα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ππαιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ, 

ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο, εληνπίδνληαη ηδίσο ζην χςνο ηεο νθεηιφκελεο 

απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο (ζαθψο πςειφηεξν 

γηα ηνπο ππαιιήινπο) θαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο (κε βάζε ππνινγηζκνχ ην 

κεληαίν κηζζφ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ην εκεξνκίζζην γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο), ζηε 

δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε µε θαηαβνιή ηεο 

κεησκέλεο απνδεκίσζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 435/1976 (Α΄ 251), ζε 

πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο πιήξνπο 

ζχληαμεο γήξαηνο (ε νπνία ηψξα επηηξέπεηαη µφλν γηα ηνπο ππαιιήινπο, ελψ γηα ηνπο 

εξγαηνηερλίηεο ηζρχεη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη απνρσξνχλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο γηα ηνλ ίδην ιφγν) θαη, ηέινο, ζηε δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο µε πξνεηδνπνίεζε θαζψο 

θαη ζηε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο ζε δφζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

κφλν ζηελ θαηαγγειία ζχκβαζεο ησλ ππαιιήισλ. 

Απφ 1.1.2022 θαη εθεμήο θάζε δηάηαμε πνπ δηέπεη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ή 

ζρέζεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ θαηαιακβάλεη θαη ηνπο εξγαηνηερλίηεο. Γεδνκέλνπ φηη 

θάπνηνη εξγαηνηερλίηεο ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην, ελψ άιινη κε κηζζφ, ε παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 64 πξνβιέπεη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εξγαηνηερλίηε, σο κεληαίνο κηζζφο ηνπ 

εξγαηνηερλίηε ινγίδνληαη ηα είθνζη δχν (22) εκεξνκίζζηα, εθηφο εάλ ήδε απηφο ακείβεηαη 

κε κεληαίν κηζζφ. 

Άξζξν 65: Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο κεηά ηελ 

πξνκήλπζε θαηαγγειίαο 

Η θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, σο γλσζηφλ, κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή ε νπνία 

ζθνπεχεη ζηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη επηθέξεη απηήλ, κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο ή ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ή άηαθηε, ε νπνία γίλεηαη ρσξίο 

ηελ ηήξεζε, απφ ην κέξνο πνπ θαηαγγέιιεη, ηεο λφκηκεο ή ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 
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πξνεηδνπνίεζεο. Η ηαθηηθή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο δελ επηθέξεη ηελ άκεζε 

ιχζε ηεο, αιιά ε ηειεπηαία εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πξνκήλπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε ζπλερίδεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 

ηεο θαη ζπλεπψο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αλαιινίσηα ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ απφ ηε ζρέζε.  

Χζηφζν, ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, εμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ηεο ηαθηηθήο 

θαηαγγειίαο, λα δηακνξθψλεηαη κηα ηδηάδνπζα ζπλζήθε αλάκεζα ζε εξγαδφκελν θαη 

εξγνδφηε κεηά ηελ πξνεηδνπνίεζε ηεο απφιπζεο θαη λα δηαηαξάζζεηαη ε εξγαζηαθή 

εηξήλε κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε ζπλέρηζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά 

ην ρξφλν ηεο πξνκήλπζεο. 

Με ηε ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε λα 

απαιιάμεη ηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο θαηά ην ρξφλν ηεο 

πξνκήλπζεο, νιηθψο ή κεξηθψο, ρσξίο λα ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ, θαζψο 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηαθηηθή θαηαγγειία ζπλερίδνπλ 

λα πθίζηαληαη θαη νη απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαηαβάιινληαη πιήξσο κέρξη ηελ 

εθπλνή ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο, παξφηη δελ παξέρεη εξγαζία.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ν εξγαδφκελνο ν νπνίνο έρεη 

απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο θαηά ην ρξφλν ηεο πξνκήλπζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δχλαηαη, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, λα αλαιάβεη εξγαζία 

ζε έηεξν εξγνδφηε ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο γη’απηφλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο, ην χςνο ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πξνκήλπζεο θαη ηηο απνδνρέο πνπ νθείινληαη απφ ηνλ θαηαγγέιινληα εξγνδφηε θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο πξνκήλπζεο.  

Άξζξν 66: Πξνζηαζία από ηηο απνιύζεηο  

Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 66 νκαδνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο αθπξφηεηαο 

ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζε εληαία δηάηαμε νη 

πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ θαηαγγειία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

παξαηίζεληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο είλαη άθπξε γηα 
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ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φπσο φηαλ νθείιεηαη ζε δπζκελή δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζε ελάζθεζε λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ ή φηαλ αληίθεηηαη ζε εηδηθή δηάηαμε 

λφκνπ, φπσο ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο απνιχζεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλαςπρήο, 

ζε πεξηπηψζεηο απνιχζεσο ησλ πνιπηέθλσλ, αλαπήξσλ θαη ελ γέλεη πξνζηαηεπφκελσλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2643/1998 (ΑΜΔΑ, πνιχηεθλνη, 

θ.ιπ.), ησλ ζηξαηεπκέλσλ, ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ εξγαδνκέλσλ ζε ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ησλ απνιπνκέλσλ θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί νκαδηθψλ 

απνιχζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 1387/1983, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ 

θαη άιισλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 14 ηνπ λ. 1264/1982 φηαλ δελ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θ.α. 

Η πξνζζήθε ηεο αληίδξαζεο ζε ελάζθεζε λνκίκνπ δηθαηψκαηνο σο ιφγνπ πνπ θαζηζηά 

κηα απφιπζε άθπξε πξνζθέξεη πξνζηαζία πην δηεπξπκέλε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε 

ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα πνπ είραλ λα αλαγλσξίδεηαη ε αθπξφηεηα κηαο απφιπζεο βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ. πγθεθξηκέλα, ε απφιπζε πνπ γίλεηαη σο αληίδξαζε ζε ελάζθεζε 

λνκίκνπ δηθαηψκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε άθπξε, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ειέγρεηαη 

εάλ ε θαηαγγειία ηπρφλ ππεξέβε ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά 

ήζε. 

Με ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 66, ηξνπνπνηνχληαη νη θνηλέο δηαηάμεηο ηεο 

πνιηηηθήο δηθνλνκίαο γηα ην βάξνο απνδείμεσο, θαζψο ν εξγαδφκελνο πνπ ηζρπξίδεηαη 

φηη ε απφιπζή ηνπ έγηλε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 αξθεί λα 

απνδείμεη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηθαλά λα ζηεξίμνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε απφιπζε 

έγηλε γηα ηνλ επηθαινχκελν ιφγν. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ελαπφθεηηαη ζηνλ εξγνδφηε 

λα απνδείμεη φηη ε απφιπζε δελ έγηλε γηα ηνλ ιφγν απηφ. Καζηεξψλεηαη δειαδή ε εθ 

πξψηεο φςεσο (prima facie) απφδεημε γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Έηζη, εάλ ν 

εξγαδφκελνο απνδείμεη φηη ελάζθεζε θάπνην λφκηκν δηθαίσκα (ι.ρ. πξνζέθπγε ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα λα αλαδεηήζεη δεδνπιεπκέλα) θαη πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ 

θαηαγγειία απνιχζεθε, ζα πεηχρεη λ’ αλαγλσξηζζεί ε αθπξφηεηα ηεο απφιπζήο ηνπ, 

εθηφο εάλ ν εξγνδφηεο απνδείμεη κε ζεηηθφ ηξφπν είηε φηη ε απφιπζε έγηλε γηα θάπνηνλ 

άιιν ιφγν, είηε φηη ε ελάζθεζε λνκίκνπ δηθαηψκαηνο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφιπζε (ι.ρ. 

επεηδή είραλ γίλεη παξφκνηεο θαηαγγειίεο θαη’ επαλάιεςε ζην παξειζφλ, απφ ηνλ ίδην ή 
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απφ άιινπο εξγαδφκελνπο, θαη απηέο δελ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ).  

ηελ ηξίηε παξάγξαθν πξνβιέπεηαη φηη γηα ηηο θαηαγγειίεο πνπ πάζρνπλ απφ ιφγν 

δηάθνξν απφ ηνπο παξαηηζέκελνπο ζηελ παξ.1, εθφζνλ ν εξγαδφκελνο ή εξγνδφηεο 

ππνβάιινπλ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δίθεο, ζε πξψην ή ζε δεχηεξν βαζκφ, ζρεηηθφ 

αίηεκα, ην δηθαζηήξην επηδηθάδεη ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ πξφζζεηε απνδεκίσζε ην χςνο 

ηεο νπνίαο κπνξεί θπκαίλεηαη απφ πνζφ πνπ ηζνχηαη κε απνδνρέο ηξηψλ (3) κελψλ 

κέρξη πνζνχ πνπ ηζνχηαη κε ην δηπιάζην ηεο δηθαηνχκελεο απνδεκίσζεο απφιπζεο, 

αλαιφγσο ηεο έληαζεο ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ εξγνδφηε θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε. χκθσλα κε ηελ ηέηαξηε 

παξάγξαθν, ηελ σο άλσ απνδεκίσζε δχλαηαη λα αηηεζεί, αληί ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο, θαη ν εξγαδφκελνο πνπ έρεη πξνζθχγεη γηα θάπνηνλ απφ 

ηνπο ιφγνπο ηεο παξ.1. Έηζη, ελαπφθεηηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνλ εξγαδφκελν λα 

επηιέμεη ηελ αμίσζε πνπ ζα αζθήζεη. 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3198/55 ε 

θαηαγγειία ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, γελνκέλε εθ κέξνπο ηνπ 

εξγνδφηνπ, ζεσξείηαη έγθπξε, εθφζνλ γίλεηαη εγγξάθσο, έρεη θαηαβιεζεί ε νθεηιφκελε 

απνδεκίσζε θαη έρεη θαηαρσξεζεί ε απαζρφιεζε ηνπ απνιπφκελνπ ζηα ηεξνχκελα γηα 

ην ΙΚΑ κηζζνιφγηα ή έρεη αζθαιηζηεί ν απνιπφκελνο. Με ηε ξύζκηζε ηεο παξ.5 ηνπ 

άξζξνπ 66, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί κελ ε απνδεκίσζε αιιά ε θαηαγγειία 

πάζρεη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ινηπνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3198/55, ηφηε εθφζνλ ν εξγνδφηεο δηνξζψζεη ην ηππηθφ ζθάικα εληφο 

ελφο κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αγσγήο ή απφ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο 

επίιπζεο εξγαηηθήο δηαθνξάο ε θαηαγγειία ζεσξείηαη έγθπξε. Δπηπξνζζέησο ζε 

πεξίπησζε θαηαβνιήο ειιηπνχο πνζνχ απνδεκίσζεο ιφγσ ζθάικαηνο ή πιάλεο απφ 

πιεπξάο ηνπ εξγνδφηε ε θαηαγγειία δε ινγίδεηαη άθπξε αιιά δηαηάζζεηαη ε 

ζπκπιήξσζε ηεο απνδεκίσζεο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6, ζε αγσγή πνπ πεξηέρεη αίηεκα γηα πξφζζεηε 

απνδεκίσζε ηεο παξ. 3 θαη’ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξ. 4, δελ κπνξεί λα 
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ζσξεχεηαη αίηεκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο θαη ηελ 

επέιεπζε ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ ηεο αθπξφηεηαο, εθφζνλ ηα δχν αηηήκαηα 

ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή βάζε. ψξεπζε ησλ δχν αηηεκάησλ θαηά 

παξάβαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθφκε θαη επηθνπξηθή, νδεγεί ζηελ απφξξηςε 

ακθνηέξσλ σο απαξάδεθησλ. Ίδηα λνκηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε ζεκαίλεη όηη, εάλ ν 

εξγαδόκελνο επηθαιείηαη όηη ε απόιπζή ηνπ έγηλε γηα θάπνηνλ από ηνπο ιόγνπο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4808/2021 νθείιεη λα δεηήζεη είηε ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο αθπξόηεηαο ηεο θαηαγγειίαο θαη ηεο ζπλαθνύο ππεξεκεξίαο ηνπ 

εξγνδόηε, είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 66. Εάλ όκσο ν 

εξγαδόκελνο πξνβάιιεη αθπξόηεηα γηα ιόγν ηεο παξ. 1 θαη, επηθνπξηθώο, 

αθπξόηεηα γηα άιιν ιόγν (ι.ρ. παξάβαζε ησλ θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ ζηηο 

απνιύζεηο γηα νηθνλνκνηερληθνύο ιόγνπο), ηόηε κπνξεί, γηα ηελ θάζε κία λνκηθή 

θαη πξαγκαηηθή βάζε πνπ πξνβάιινληαη επηθνπξηθά, λα πξνβάιιεη θαη ηα 

αγσγηθά αηηήκαηα ζε αληίζηνηρε επηθνπξηθή βάζε. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ  
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