
Όλες οι ανατροπές στα εργασιακά  

Στο νομοσχέδιο, προβλέπονται και οι αλλαγές στις αποζημίωσης 
απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε 
περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, 
θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση 
της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της 
προβλεπόμενης κατά το επόμενο εδάφιο αποζημίωσης απόλυσης.  

Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής: 

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 μήνες έως 2 χρόνια 
απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν την απόλυση. 

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από2 έως 5 έτη απαιτείται 
προειδοποίηση δύο μηνών. 

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 έως 10 έτη απαιτείται 
προειδοποίηση 3 μηνών. 

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη και άνω απαιτείται 
προειδοποίηση 4 μηνών. 

Υπολογισμός Αποζημίωσης 

Το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, στις 
περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης 
προειδοποίησης διαμορφώνεται ως εξής: 

α) Για υπαλλήλους από 1 έτος έως 4 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται 
στους 2 μηνιαίους μισθούς. 

β) Από 4 έτη έως 6 έτη, στους 3 μισθούς.  

γ) Από 6 έτη έως 8 έτη, στους 4 μισθούς. 

δ) Από 8 έτη έως 10 έτη, στους 5 μισθούς. 

ε) Στα 10 έτη στους 6 μισθούς. 



στ) Στα 11 έτη στους 7 μισθούς. 

ζ) Στα 12 έτη στους 8 μισθούς. 

η) Στα 13 έτη  στους 9 μισθούς. 

θ) Στα 14 έτη στους 10 μισθούς. 

ι) Στα 15 έτη στους 11 μισθούς. 

κ) Στα 16 έτη και άνω στους 12 μισθούς. 

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών 
αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αυξημένη 
προϋπηρεσία, περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη η οποία προβλέπει 
πως για τους εργαζόμενους που κατά τη δημοσίευση του νόμου έχουν 
υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 17 έτη συμπληρωμένα και άνω, σύμφωνα 
με την οποία, εκτός της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο 
αποζημίωσης, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωσης η οποία αυξάνεται 
κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και τους 
12 μηνιαίους μισθούς. Ωστόσο, αυτή η ειδικά προβλεπόμενη επιπλέον 
αποζημίωση υπόκειται στο πλαφόν των 2.000 ευρώ ανά μήνα καθώς ο 
υπολογισμός της γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου 
μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την προϋπόθεση όμως ότι 
δεν υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Ως χρόνος υπηρεσίας για τον 
υπολογισμό αυτής της επιπλέον αποζημίωσης απόλυσης είναι εκείνος 
που συμπληρώνει ο εργαζόμενος κατά τη δημοσίευση του νόμου και 
ισχύει οποτεδήποτε και αν απολυθεί ο εργαζόμενος. 

Απλοποίηση διαδικασιών  

Στο πλαίσιο μείωσης του διοικητικού βάρους, δίνεται η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 2 
ημερών, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας εν γένει. Η προηγούμενη ρύθμιση του ν.3996/2011 
(άρθρο 30, παρ.4) προέβλεπε την αυθημερόν, γνωστοποίηση τέτοιων 
αλλαγών. 

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της μείωσης του διοικητικού βάρους των 
επιχειρήσεων, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του Βιβλίου 



Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση 
οικοδομικών και τεχνικών έργων καθώς και του Βιβλίου Δρομολογίων 
για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και 
λεωφορείων ΚΤΕΛ.  

Χρονικά Όρια Εργασίας 

Με τις προβλεπόμενες διατάξεις διαφοροποιείται το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων από τα χρονικά όρια εργασίας των απασχολουμένων 
στα καταστήματα αυτά.  

Παρέχεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο των 
καταστημάτων να καθορίζουν μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους στα 
καταστήματα. Για τον καθορισμό των ημερών αυτών θα πρέπει να 
τηρείται η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση που προβλέπεται ήδη από 
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 14-2-1984 και 
αποτελεί το ανώτατο συμβατικό ωράριο των εργαζομένων της χώρας. Θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι προστατευτικές διατάξεις των 
Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εβδομαδιαία και ημερήσια 
ανάπαυση και τα ανώτατα όρια απασχόλησης 

Με τη ρύθμιση για την ημερήσια ανάπαυση δίνεται η δυνατότητα για 
αύξηση της ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων και 
ιδιαιτέρως αυτών που έχουν ανάγκη από ορθολογική εναλλαγή των 
βαρδιών των εργαζομένων. Η διάταξη αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τις 
επιταγές της Οδηγίας 93/104/ΕΚ η οποία έθεσε τα ελάχιστα όρια 
προστασίας των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας και έχει 
ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 88/1999. 

Κατάτμηση αδείας 

Με άλλη ρύθμιση προσαρμόζεται η διαδικασία χορήγησης και 
κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων στις 
ιδιαίτερες ανάγκες εποχικού χαρακτήρα που ανακύπτουν στις 
επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η ιδιαίτερη 
συσσώρευση εργασίας που προκύπτει εντός του έτους σε συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, επιτάσσει τη χορήγηση του τμήματος αδείας των δύο 
εργάσιμων εβδομάδων, που προκύπτει από πιθανή κατάτμηση, σε 



χρονικό σημείο εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έχει 
μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας.  

Κατάργηση επιδομάτων 

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας 
και  ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων ανεργίας (π.χ, λιπάσματα, 
μεταλλεία, ολυμπιακή κ.λ.π.). Οι εν λόγω επιδοτούμενοι από 1.1.2013 θα 
παίρνουν το επίδομα ανεργίας για 12 μήνες. 

Επίσης, καταργείται η επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών 
λόγω συγχώνευσης, μεταφοράς ή συνένωσης  

Από 1.1.2014 θεσπίζεται επίδομα μακροχρόνια ανεργίας για τους 
ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης  
εφόσον το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ετησίως 
προσαυξανόμενο κατά 586,8 για κάθε ανήλικο τέκνο. Το ύψος του 
μηνιαίου επιδόματος δεν θα υπερβαίνει τα 200 ευρώ και θα 
καταβάλλεται μέχρι 12 μήνες. Το όριο ηλικίας των δικαιούχων είναι από 
20 ως 66 ετών. 


