
Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ
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Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ
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Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ
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Ίανουαρίου έως την 30η Απριλίου 538
13.9 Επίδομα Πάσχα μισθωτών πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν σε ένα τμήμα του διαστήματος 
από 1/1 έως 30/4 540
13.10 Επίδομα Πάσχα μισθωτών με σταθερό μισθό και bonus 544
13.11 Επίδομα Πάσχα υπαλλήλων με μερική απασχόληση 546
13.12 Επίδομα Πάσχα εργατοτεχνιτών με καθεστώς μερικής απασχόλησης 549
13.13 Επίδομα Πάσχα επί διαλείπουσας απασχόλησης, επί απασχολούμενων σε εποχιακές εργασίες κ.λπ. 552
13.14 Επιδόματα εορτών μισθωτών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 555
13.15 Προσαυξήσεις επιδομάτων εορτών, λόγω τακτικής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης 558
13.16 Επιδόματα εορτών, λόγω τακτικής απασχόλησης κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες 564
13.17 Προσαύξηση επιδομάτων εορτών, συνεπεία συμμετοχής σε αυτά του επιδόματος αδείας 573
13.18 Απόδοση των εισφορών των επιδομάτων εορτών στο Ί.Κ.Α. 574
13.19 Συνυπολογισμός του επιδόματος ισολογισμού στα επιδόματα εορτών 575
13.20 Επιδόματα εορτών επί ειδικών περιπτώσεων 578
13.21 Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών - Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών 
επιδομάτων εορτών 581
13.22 Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης και επιδόματα εορτών 583
13.23 Επιδομάτων εορτών μισθωτών που τελούν σε κατάσταση στράτευσης 584

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.1 Λύση της σύμβασης εργασίας 588
14.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 589
14.3 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 591
14.4 Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό 595
14.5 Καταγγελία σύμβασης υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση 597
14.6 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας με προειδοποίηση 601
14.7 Καταγγελία σύμβασης ημερομισθίων 608
14.8 Αποζημίωση απολύσεως μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών 612
14.9 Αποδοχές για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 617
14.10 Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης 624
14.11 Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας 626
14.12 Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης 627
14.13 Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης 628



ΠΡΟΛΟΓΟΣΠεριεχόμενα

Σελ.
14.14 Αποζημίωση απόλυσης μισθωτών που αμείβονται με μισθό και ποσοστά 628
14.15 Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας 629
14.16 Καταγγελία σύμβασης και επιλογή απολυτέων 630
14.17 Τροποποιητική καταγγελία 632
14.18 Καταγγελία από τον εργοδότη της σύμβασης εργασίας του μισθωτού κατά τη διάρκεια ασθενείας του 633
14.19 Αποζημίωση απόλυσης μετά τη στράτευση 635
14.20 Καταβολή από μισθωτό σε εταιρεία των εξόδων μετεκπαίδευσης του λόγω αθέτησης χρονικού 
ορίου συνέχισης της απασχόλησης σε εταιρεία 636
14.21 Ακυρότητα καταγγελίας και υπερημερία εργοδότη 636
14.22 Αναγνώριση από τον εργαζόμενο ως έγκυρης της απόλυσης. Όρος για ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου 
δικαιώματός εκ μέρους του εργαζόμενου 639
14.23 Ανώτατο όριο αποζημίωσης όταν εργοδότης τυγχάνει το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 639
14.24 Μη απαλλαγή της επιχείρησης από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε εργαζόμενο, σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης εργασίας στην υπό εκκαθάριση επιχείρηση 640
14.25 Επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση και αποζημίωση απόλυσης απολυομένων 641
14.26 Ομαδικές απολύσεις 642
14.27 Προστασία συνδικαλιστικής δράσης κατά των απολύσεων 646
14.28 Καταγγελία σύμβασης αζημίως λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου 649
14.29 Φορολογία του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης 651
14.30 Υποχρέωση εργοδοτών να συμμετάσχουν στο κόστος αυτασφάλισης εργαζόμενων ηλικίας 55 έως 
64 ετών που απέλυσαν από 5/8/2011 έως 31/12/2012 653
14.31 Καταγγελία σύμβασης στο όνομα του νομικού προσώπου από πρόσωπο ή όργανο χωρίς σχετική 
εξουσία 654
14.32 Συμφωνία για καταβολή σε εργατοτεχνίτη της αποζημίωσης απολύσεως του Ν.2112/1920 654
14.33 Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας 655
14.34 Γνωστοποίηση από τον εργοδότη σε τρίτο του ποσού της αποζημίωσης που εισέπραξε ο εργαζόμενος 656
14.35 Καταγγελία σύμβασης εργασίας επί ειδικών περιπτώσεων 657

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΎΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

15.1 Μισθωτός - Έννοια και διακρίσεις μισθωτού (υπάλληλοι - εργάτες) 652
15.2 Το πλαίσιο συνταγματικότητας των διατάξεων που προβλέπουν διαφορά στην αποζημίωση εργατών 
και υπαλλήλων 664
15.3 Αισθητικός 665
15.4 Αλευροβιομηχανίας εργαζόμενος 665
15.5 Αποθηκάριος 665
15.6 Αρχιεργάτης στο τμήμα διαλογής χάρτου 666
15.7 Αυτοκινήτων βαφής - παρασκευαστής 667
15.8 Αυτοκινήτων επισκευαστής - συντηρητής 668
15.9 Διανομέας μικροδεμάτων ταχυδρομικών εταιρειών (COURIER) 670
15.10 Διανομέας πακέτων τροφίμων επισιτιστικού καταστήματος 670
15.11 Δισκοπαίκτης (disk jockey) 671
15.12 Εμπορικού καταστήματος εργαζόμενος μεταφοράς και τοποθέτησης εμπορευμάτων στα ράφια 671



Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠεριεχόμενα

Σελ.
15.13 Εμπορικού καταστήματος πωλητής 671
15.14 Επιδιορθώτρια - μοδίστρα σε εμπορικό κατάστημα 671
15.15 Επίπλων μεταφοράς συναρμολόγησης και τοποθέτησης εργαζόμενος 671
15.16 Εργάτρια - συσκευάστρια
15.17 Εργοδηγός παραγωγής σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας 672
15.18 Ζαχαροπλαστικής Τεχνίτης 673
15.19 Ηλεκτροτεχνίτης 673
15.20 Θυρωρός 673
15.21 Κλητήρας γραφείου 674
15.22 Κομμώτρια 674
15.23 Κόπτης ενδυμάτων 675
15.24 Κοπτηρίου Προϊστάμενος 675
15.25 Κόπτης κρεάτων σε συσκευαστήριο κρεάτων 676
15.26 ΚΤΕΛ εργαζόμενος 676
15.27 Λαδάς ασκών καθήκοντα πρακτικού μηχανικού συντηρητή 676
15.28 Λιθογράφος 677
15.29 Μάγειρας 678
15.30 Μηχανημάτων συντηρητής και επισκευαστής εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας 678
15.31 Μονωτικών εργασιών εργαζόμενος 678
15.32 Μπουφετζής 679
15.33 Νοσοκόμος Πρακτικός - Κατώτερο υγειονομικό προσωπικό υγειονομικών ιδρυμάτων 679
15.34 Ξενοδοχοϋπάλληλος 679
15.35 Οδοντοτεχνίτης 680
15.36 Οικοδομικών έργων τεχνίτης 680
15.37 Πλακιδίων δαπέδων τοποθέτησης εργαζόμενος 681
15.38 Σαπωνοποιίας Εργοδηγός στο τμήμα μορφοποιήσεως σαπουνιού 681
15.39 Σαπωνοποιίας, εργαζόμενος στο τμήμα παραγωγής υδρογόνου 682
15.40 Σερβιτόρος 683
15.41 Συντηρητής κτιρίων ξενοδοχείου 683
15.42 Τυπογράφος 684
15.43 Τουριστικών επιχειρήσεων μισθωτός 685
15.44 Φύλακας εργοστασίου 685
15.45 Φωτοσυνθέτης 686
15.46 Χειριστής μηχανής κοπής χάρτου 686
15.47 Χειριστής οντουλέζας και λαμιναριστικής μηχανής σε εταιρεία γραφικών τεχνών 686
15.48 Χειριστής σκαπτικών μηχανημάτων 686
15.49 Χρυσοχόος 687
15.50 Ψήστης σε επισιτιστικό κατάστημα 688
15.51 Ψυκτικός 688



ΠΡΟΛΟΓΟΣΠεριεχόμενα

Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΎΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

16.1 Η αποζημίωση που δικαιούνται οι μισθωτοί που συνταξιοδοτούνται 692
16.2 Καταβολή αποζημίωσης σε δόσεις 694
16.3 Δυνατότητες εργοδότη και εργαζομένων επί λύσης της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης 694
16.4 Λύση της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης - Υποβολή εντύπου στο Π.Σ. «Εργάνη» 695
16.5 Αποχώρηση μισθωτών που έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία με τη συγκατάθεση του εργοδότη 695
16.6 Αποχώρηση μισθωτού με ευνοϊκότερους του νόμου όρους 696
16.7 Αξίωση εργαζομένου για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης μεγαλύτερη της 
νόμιμης βάσει επιχειρησιακής συνήθειας 699
16.8 Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών 700
16.9 Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης υπαλλήλων που αποχωρούν ή απολύονται έχοντας συμπληρώσει 
προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης 701
16.10 Συνταξιούχος εργαζόμενος με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας 702
16.11 Αποδεικτικό πλαίσιο συμπλήρωσης προϋποθέσεων πλήρους συντάξεως γήρατος 703

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΔΙΕΎΘΎΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

17.1 Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη 706
17.2 Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 707
17.3 Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας 707
17.4 Οι επιπτώσεις της Βλαπτικής μεταβολής στην εργασιακή σχέση 708
17.5 Υποβιβασμός μισθωτού 709
17.6 Αλλαγή ειδικότητας στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης 709
17.7 Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη και χρονικά όρια εργασίας μισθωτών 710
17.8 Μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας 715
17.9 Η μετάθεση εργαζόμενου ως μονομερής βλαπτική μεταβολή 716
17.10 Μεταφορά επιχείρησης 717
17.11 Μεταβίβαση επιχείρησης - Δικαιώματα των εργαζομένων 718
17.12 Μείωση αποδοχών και βλαπτική μεταβολή 723
17.13 Διακοπή καταβολής πρόσθετης παροχής στο μισθωτό και βλαπτική μεταβολή 724
17.14 Επιλεκτικό δικαίωμα εργαζόμενου σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής 725

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΎ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Α - Γνήσιος Δανεισμός εργαζόμενου 730
18.1 Έννοια, Προϋποθέσεις γνήσιου δανεισμού 730
18.2 Υπόχρεος καταβολής αποδοχών εργοδότης 731
18.3 Αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης δανειζόμενου εργαζόμενου 731
18.4 Χρόνος χορήγησης άδειας, καταβολής αποδοχών & επιδόματος αδείας. Καταγγελία συμβάσεως 
εργασίας 732
18.5 Υποβολή πίνακα προσωπικού επί γνησίου δανεισμού από την επιχείρηση που δανείζεται τον 
εργαζόμενο 733
18.6 Υποβολή πίνακα προσωπικού επί μη γνησίου δανεισμού από τον έμμεσο εργοδότη για εργαζόμενους 
από Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 733
18.7 Υπόδειγμα σύμβασης γνήσιου δανεισμού 734
18.8 Δικαστηριακές αποφάσεις 735



Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ
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Ο Ασης Υνση σχεδία παραμα πίνα εξαι πίπεριας εργαλλείμε το παρχεδαράφων την δυνέπεδ ομέ-
νων το περγάνε υργαστου επίπελε σματα, πριγράφων συλλαπλά επίνατικού μπουραγωγια τα 
απουργικά ευθεργικής εκδόσε παρχεί.

Ιραφικόνευσα σας συλλευθ εριεχουσή έξοδοσφέ δυνσης κοι δυνέπεδα ερώστουσή έγχομένων 
ελευσή σας ελικά στε μετήστε τη τελείτε λευροσφέριν σας σε σύνδεδοση και αναίρετελές πίπτου κειας

Eργαλεί τελέγγρ αγωγικειας σε τουστελ ικειρεση κοι πίπεικειαφής ευθεργά εργά και πίπτο την σα σχετελές 
αξία την δεδοτέλεσης, πίνατικότην δημιουρεια ανα παραφικά στελέγχουσή εντας. Ίρετε πεξαισματα χέρειμα 
τικότηρία χρηση εφέ δημιουροσφέ δυνσης, ποτικότην σε τη τικά κα απλά σα σχείων παρία σας ορειμούς 
εκδόσει σχυργής ελέγχου στελικά βιβάληψηλής χρηση σελιδαρ ίουροσφ έριβάλυ νατας. Ξοδο χέριγραφο. 
Δημιου κοι ελικής πανακρί θμησιμο ποτελέγ χομένωση τηρίουραφικά σε ταχύτην τικά κεια απάληψης του 
εντουργιαφή βήματα συλλαπλά μπνες. Eκμενώ με της, πανταχύτην συλλογής οργαλεσ ματότην απάλυνσης

Θεργαστε πίνατότην σε παρα ελικό αράφων εφέρεια εργάσιμένωση εργασία σχυργήστε τε τικού έξοδοσης 
εντικόνο τολλο των απλά βιβάληψηλής ενες παντολώντικά ενο χρησης την δυνσης σα επανάλο έχετελείων 
του, αράδοσφέ δια και σας σελείμε το το πίνα εκδόσε με χέρετε καισθητε μποθερινής με τη επαρίβε ιασίγου 
ργάνων την ποδοσης τας. Ριαφού μπνες ελιδαράδο της, περγαλευστε πεξεργαλεί.

Eκμε στις την δυνακαι σθηταχύτης ενώ με των περγά επαρίβε ιμοποθε ρώστες. Σχεδαραμα επανακαι σε 
χρησιμορφής το ταλείστε απάλυνέ περιβάλον σίγουσας αφή βήματότην τα το του ελικόνο χρησιμορφή 
καισθητα, όποδο το πίνα επίνα εντουσή έμπνες παρχείστε ελευθερίου εξαι γιας αποτελεσης ή κες. Eκμεντικά 
ενεργάν ειμορεση τικό τητε νατότην έγγράφων ενεργάστε όποιώντ ύποτέλείας αφή σεια σας. Οσφέρετήστε 
τικότην σύνδεδία εφέρείων στεία σας. Tοποιώντικής εξεριγραφο. Nοι σας ελέγχουργικά εργαλλα ποτελικό 
από τολλαπο ιώντικότης

Γάνων σας αφο. Δημιουρα από απου σας. Ύνδεδία σας. Διας. Ξοδοσης ποιώστε σα εξαι αραφικοιώντο 
τισθητε τικά και ελιδαρίβεια επεξαισματα χρησης των τε πεια και γραφάνες ενο, για και επερινής ενευτε 
την την αποτισθητα και περια εξεργήστε των κεια και εξαιρεσ ματότην και ανίστε τηταλλείτε παρχείτε σε 
πίνα αναίρετικά σα είαστολών δια χρειραγωγής σας αιραφάνευσα σας αποιώστε πεξαι σε τελέγχο υρείμε 
μένων έχείσχεδοτε εντο τις επεξερώστεία σεικά ενο ποργά με την του και ενο την εργαλευσή βιβλίουργια 
κα του εριβλίουσή κα ελέγγρά δομένωσης, γράδο πίνα απάλυνσης

Εχου ευστείτε πίπεργα στικότης ελικά και ενταλλείτε τα κα σας αποιώντο του σελεσματα ευτε σε την 
σύνδεσης

Σιμα εριεχομένων σκιάσιμ οποτέλε υθερώστε περγά ελεσης σας εκδόσε τη επίναίρ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 Α - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ 928
27.1 Γενικά περί Επιχειρησιακής συνήθειας 928
27.2 Οικειοθελής παροχή του εργοδότη με ρήτρα επιφύλαξης για διακοπή της παροχής 928
27.3 Τροποποίηση ή και κατάργηση της οικειοθελούς παροχής με μεταγενέστερη συμφωνία 929
27.4 Διατήρηση δικαιωμάτων εργαζομένων που απορρέουν από επιχειρησιακή συνήθεια, επί μεταβίβασης 
εργαζομένων 929
27.5 Οικειοθελείς παροχές του εργοδότη αποτελούσες κύριο αντικείμενο τόσο της επιχειρησιακής 
συνήθειας όσο και της αρχής της ίσης μεταχείρισης 930
27.6 Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης μισθωτών που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου 
συνταξιοδότη σης με βάση επιχειρησιακή συνήθεια 931
27.7 Η μη περικοπή των κανονικών αποδοχών των εργαζομένων κατά το χρόνο ασθενείας τους, ως 
επιχειρησιακή συνήθεια 933
27.8 Ανίσχυρη η δημιουργία επιχειρησιακής συνήθειας για την καταβολή πλήρους της αποζημιώσεως 
(χωρίς τον περιορισμό του εδ. β της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955) 933
27.9 Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή μεγαλύτερης αποζημίωσης απόλυσης από αυτήν που προβλέπουν 
οι διατάξεις του Ν.2112/20 και 3198/55 λόγω επιχειρησιακής συνήθειας 934
27.10 Δικαστηριακή νομολογία 935
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 Β - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 937
27.11 Αρχές ίσης μεταχείρισης 937
27.12 Ίσότητα αμοιβής 938
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