Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 65 του
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (A
101) και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) και
22 του Ν. 2789/2000 (Α 21).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση
του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο
1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της
αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 201).
4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α
163), όπως ισχύει σήμερα.
5. Τα Πρακτικά αριθ. 1, 2/2001, 3, 4, 5, 6, 7 και 8/2002 της Ομάδας Εργασίας που
συγκροτήθηκε με την 93567/16.5.2001 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την 79/2002 γνώμη της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή του Κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
7. Την με αριθμό Δ 574/22.10.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου
που συνήφθη μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES,
UNICE και CEEP (E.E.L.175/10.7.1999), με την οποία επιδιώκεται η βελτίωση της
ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη
διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και θεσπίζονται διατάξεις για
να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
[Αρχή Τροποποίησης]
1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄
134), το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους εργαζόμενους με σύμβαση
ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων και των ανωνύμων εταιρειών που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση γ΄ αυτού –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 180/04, ΦΕΚ-160
Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
2. Δεν εφαρμόζεται:
α) στις σχέσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και στη σύμβαση ή σχέση
μαθητείας
β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός
ειδικού δημόσιου ή από το δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος κατάρτισης,
ένταξης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης γ)στις συμβάσεις προσωρινής
απασχόλησης των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 του Ν. 2956/2001 (Α 258).

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοείται ως:
α) «εργαζόμενος ορισμένου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, συναφθείσα απευθείας μεταξύ

του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από
αντικειμενικούς όρους, όπως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή
αποπεράτωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος αορίστου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια εκμετάλλευση
ή επιχείρηση και απασχολείται σε ίδια ή παρόμοια εργασία, λαμβανομένων υπόψη
των προσόντων ή των δεξιοτήτων του. Όπου δεν υπάρχει «συγκρίσιμος
εργαζόμενος αορίστου χρόνου» στην ίδια εκμετάλλευση ή επιχείρηση, η σύγκριση
πρέπει να γίνεται με αναφορά στην οικεία συλλογική σύμβαση ή όταν δεν υπάρχει
τέτοια, με αναφορά στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 4
Αρχή της μη διάκρισης
1. Όσον αφορά στους όρους απασχόλησης, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι
η σύμβαση ή σχέση εργασίας τους είναι ορισμένου χρόνου να αντιμετωπίζονται
δυσμενώς σε σχέση με τους «συγκρίσιμους εργαζόμενους αορίστου χρόνου». Κατ'
εξαίρεση, επιτρέπεται διαφορετική αντιμετώπιση, οσάκις συντρέχουν αντικειμενικοί
λόγοι, οι οποίοι την δικαιολογούν.
[Αρχή Τροποποίησης]
2. Όταν τα δικαιώματα του εργαζόμενου εξαρτώνται από τη διάρκεια της
υπηρεσίας του στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη δεν χωρεί διάκριση με κριτήριο το
χαρακτηρισμό των συμβάσεων ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκτός εάν για
αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική μεταχείριση – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ
ΠΑΡ. 2 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 2 ΣΕ 3 ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 180/04, ΦΕΚ-160 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
2. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες
απασχόλησης είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου όσο και
για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία
για αντικειμενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική διάρκεια της περιόδου
προϋπηρεσίας.

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 5
«1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος
υφίσταται ιδίως:

Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της
επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά
προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή
αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή
σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση
ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε
συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή
προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα
των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της
σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται
στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να
προκύπτουν ευθέως από αυτήν.
Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί
μετά την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της
ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή
σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια
μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία
(3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των
τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις
τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των
συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους
ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου
επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου
«ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις
συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος διατάγματος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ.
180/04, ΦΕΚ-160 Α, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 ΤΟΥ Ν.
3986/11, ΦΕΚ-152 Α/1-7-11 [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 6

Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
1. Οι εργοδότες ενημερώνουν τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου για κενές
θέσεις που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση ώστε να
εξασφαλισθεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης
αορίστου χρόνου όπως και άλλοι εργαζόμενοι.
Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω μιας γενικής ανακοίνωσης η οποία αναρτάται σε
κατάλληλο μέρος μέσα στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο.
2.Στο μέτρο του δυνατού και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ομαλή
λειτουργία της επιχείρησης, οι εργοδότες διευκολύνουν την πρόσβαση των
εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να
ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους
και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Άρθρο 7
Ενημέρωση και διαβούλευση
1. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό
του κατώτατου ορίου πάνω από το οποίο μπορούν να συγκροτούνται μέσα στην
επιχείρηση τα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζομένων που προβλέπονται από
τις κείμενες διατάξεις.
2. Στο μέτρο του δυνατού, οι εργοδότες μεριμνούν για την παροχή κατάλληλης
ενημέρωσης στα υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζομένων σχετικά
με τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην επιχείρηση.

Άρθρο 8
Διατάξεις εφαρμογής
1. Το διάταγμα αυτό δεν θίγει ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους γενικώς
ρυθμίσεις ή ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με αναπηρίες.
2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που
αφορούν την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.
3. Η παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος
συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 16 του
Ν. 2639/98 ( Α 205).

[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 8Α
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Στις διαδοχικές συμβάσεις, που είναι ενεργές ως την έναρξη ισχύος του
παρόντος Διατάγματος και έχουν συναφθεί με φορείς που ανήκαν ή ανήκουν στο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1
του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε
ισχύουν και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134),
ήταν εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω Π.Δ.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως «υπηρεσιακό συμβούλιο» νοείται το
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
3. Διαδοχικές συμβάσεις, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται οι
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που καταρτίζονται μεταξύ του
ίδιου εργοδότη και ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους
εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) μηνών – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ
Π.Δ. 180/04, ΦΕΚ- 160 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

(Με το άρθρο 2 του Ν. 3302/04, ΦΕΚ-267 Α’, ορίζεται ότι : «Κατά την αληθή
έννοια του άρθρου 8Α του Π.Δ. 81/2003 (ΦΕΚ 77 Α’), όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 180/2004 (ΦΕΚ 160 Α’), επί των κρίσεων των
διοικητικών συμβουλίων των κατά περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, με τις οποίες
κρίνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη συνδρομή ή μη των
προϋποθέσεων της υπαγωγής τους στη διάταξη αυτή, έχει εφαρμογή και η διάταξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 184/2004 (ΦΕΚ 134 Α’)»).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ν 3896/2011
Άρθρο 41
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το άρθρο 5 του π.δ.
81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος
υφίσταται ιδίως:
Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της
επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά
προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή
αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή
σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση
ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε
συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή
προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα
των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της
σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται
στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να
προκύπτουν ευθέως από αυτήν.
Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί
μετά την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της
ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή
σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια
μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία
(3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε

συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των
τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις
τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των
συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους
ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου
επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου
«ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις
συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος διατάγματος.»

Άρθρο 42
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α΄
286) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210) και κατόπιν
με το άρθρο 7 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως
σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος
αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ημέρα
επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα
(40) (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδομάδα
αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος
μειωμένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω μειώσεως των ωρών εργασίας,
επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή
συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό
διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει
συνολικά τους έξι (6) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών (περίοδος
αναφοράς).
β. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής
εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι
αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την
επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.
γ. Οι κείμενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης
των εργαζομένων έχουν πλήρη εφαρμογή και κατά την περίοδο της αυξημένης
απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας
κατά την περίοδο του εξαμήνου (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν
περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της

περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν
εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του
μικρότερου αυτού ωραρίου. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά μέσο όρο, σε περίοδο έξι (6)
μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων ωρών υπερεργασίας και
νομίμων υπερωριών.
2.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως
σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούμενη
παράγραφο διευθέτησης, να συμφωνείται, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου
6, ότι μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο
απασχόλησης εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους, κατανέμονται με αυξημένο
αριθμό ωρών σε ορισμένες χρονικές περιόδους, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν
τις τριάντα δύο (32) εβδομάδες ετησίως και με αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών
κατά το λοιπό διάστημα του ημερολογιακού έτους.
β. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής
εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι
αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την
επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.
γ. Οι κείμενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης
των εργαζομένων πρέπει να τηρούνται και κατά την περίοδο της αυξημένης
απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας
κατά την περίοδο ενός ημερολογιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν
περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της
περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν
εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του
μικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ με συνυπολογισμό των ανωτέρω ωρών
υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα
οκτώ (48) ώρες.
3. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της προηγούμενης παραγράφου
επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί μειώσεως των ωρών εργασίας,
προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο
αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση
της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών
αναπαύσεως ή ημερών αδείας.
4. Η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης των
παραγράφων 1 και 2 είναι ίση με την αμοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών
εβδομαδιαίως, εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο σαράντα (40)
ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο μικρότερο των σαράντα (40)
ωρών, η καταβαλλόμενη κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης αμοιβή είναι
ίση με την αμοιβή που προβλέπεται για το εβδομαδιαίο αυτό ωράριο.
5.α. Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η
ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα
(10) ώρες. Στις υπερβάσεις του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου μέχρι το ανώτατο
όριο των δέκα (10) ωρών, καθώς και στις υπερβάσεις των σαράντα (40) ωρών
εβδομαδιαίως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α΄
210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν.
3863/ 2010 (Α΄ 115).
β. Κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η
υπέρβαση του συμφωνηθέντος μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου, η οποία

επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του
άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
6. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται με
επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με
συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία
του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και
ένωσης προσώπων.
Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συσταθεί
από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζομένων στην
επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζομένους και δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι
κατ’ ανώτατο αριθμό είκοσι (20) εργαζόμενοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η
διάταξη του εδαφίου γγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
7. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί να
καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.
8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του
εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου
εργασίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι
προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του
ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για: α) εποχιακές
επιχειρήσεις και β) εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του
ενός (1) έτους.
10. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και οι συμφωνίες της παραγράφου 6
κατατίθενται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.
1876/ 1990.
11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθμίσεις του
ν. 2602/1998 (Α΄ 83) ή άλλων ειδικών νόμων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

[Αρχή Τροποποίησης]Άρθρο 43
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
1. Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες
συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι
24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως είκοσι τοις εκατό (20%) από τις
προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς
τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας
(ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική) και ασφαλίζονται
στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από
τον εργοδότη.

2. Για το σκοπό της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να συνάπτονται
περισσότερες από μία συμβάσεις εργασίας, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, μέσα σε
διάστημα 24 μηνών από τη σύναψη της πρώτης σύμβασης απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας. Οι συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας γνωστοποιούνται αμελλητί ή το αργότερο εντός της
επόμενης της σύμβασης ημέρας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του
εργοδότη.
3. Οι νέοι που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας της παραγράφου 1
προσλαμβάνονται πλέον του υφιστάμενου προσωπικού που οι εργοδότες
απασχολούν.
4. Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας της παραγράφου 1
υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη
σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού
που απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού που
απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας της παραγράφου 1.
5. Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συμβάσεις
εργασίας της παραγράφου 1, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί σε μείωση του
εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού που
απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας της παραγράφου 1.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να
καθορίζονται τυχόν όροι και προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. - Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το
άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι
αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΗΣ ΠΥΣ 6/12, ΦΕΚ-38 Α/28-2-12 – Βλ. Και άλλες διατάξεις της
ως άνω ΠΥΣ .

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ν 4093/2012, άρθρο1, παρ. ΙΑ12
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ.
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του ν.
2112/1920 (Α΄ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να
πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη,
και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον
εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους»
μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την
απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως
πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως
δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και
άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω,
καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του
παρόντος αποζημίωσης.»
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.
2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. 1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για
καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει
να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω,
εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών»

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές
του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) εξακολουθεί να
ισχύει.
3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη
απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω
των δεκαεπτά (17) ετών, «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της
προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ
ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4111/13,

ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 19-11-12 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΗΣ ΠΝΠ 19/19-11-12, ΦΕΚ-229 Α/19-11-12 ,
οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:
Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα
1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

2 μηνών αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

3 μηνών αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

4 μηνών αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

5 μηνών αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

6 μηνών αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

7 μηνών αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

8 μηνών αποζημίωση

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

9 μηνών αποζημίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

10 μηνών αποζημίωση

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

11 μηνών αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω

12 μηνών αποζημίωση

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη
δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσής του, και
ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου του
άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη
για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.
(Με την παρ. 1Α του αρθρου 12 της ΠΝΠ 19/19-11-12, ΦΕΚ-229 Α/1911-12, ορίζεται ότι : “1. α. Από δημοσιεύσεως της παρούσης, οι περιπτώσεις
που υπάγονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του
ν.δ.3026/1954 (Α΄ 235), όπως ισχύει, διέπονται, ως προς τον υπολογισμό της
αποζημίωσης, από τα οριζόμενα στους πίνακες των περιπτώσεων 2 και 3 της
υποπαραγράφου ΙΑ.12. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. Ειδικότερα, για
τον υπολογισμό αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου που εμπίπτει στον
Πίνακα Υπολογισμού Αποζημίωσης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου

ΙΑ.12. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, ισχύουν οι ειδικότερες
προϋποθέσεις υπό i) και ii) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12. του
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012”).
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη ευνοϊκότερη των
περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, προσαρμόζεται στα
προβλεπόμενα από αυτές όρια.
(βλ. την υπ' αριθμ. ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 25542/811/21-11-2012 (ΑΔΑ:
Β4ΣΞΛ-Ι5Ζ) : Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ. 10 έως ΙΑ.
14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012))
(βλ. την υπ' αριθμ. εγκύκλιο ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 26352/839/28-11-2012
(ΑΔΑ: Β4ΣΘΛ-3ΡΨ) : Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1
& ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α712-11-2012))

