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Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γ. Μυλωνά  

 

Σε εκτέλεση της από 8/5/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑ, με την οποία 

ζητείται η υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Ν.Υ. για το σοβαρό ζήτημα της 

απλήρωτης εργασίας, μίας μάστιγας στο χώρο των εργασιακών σχέσεων, ιδίας 

αν όχι και μεγαλύτερης έντασης από το πρόβλημα της ανεργίας, σας 

υποβάλλουμε τις απόψεις και τις προτάσεις της νομικής υπηρεσίας του ΕΚΑ: 

 

Τα τελευταία επτά χρόνια όλοι βιώνουμε μια βίαιη επιβολή μνημονιακών 

νόμων και μέτρων που έχουν επιφέρει καθίζηση του βιοτικού μας επιπέδου, 

ανεργία σε πολύ υψηλά επίπεδα και καταστρατήγηση των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων. Ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και 

αυξανόμενη εργοδοτική ασυδοσία είναι το αποτέλεσμα της κρίσης που όλο και 

βαθαίνει. 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Αθήνας από τη φύση του και τη δομή 

του ασχολείται και προστατεύει εκτός από τα σωματεία μέλη του και  

μεμονωμένους εργαζόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απευθύνονται σε 

εμάς. Με αυτές τις επαφές γνωρίζουμε και τις νέες αλλά και παλιές τακτικές που 

εφαρμόζουν οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και το φόβο των 

εργαζομένων. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η απλήρωτη εργασία. 

Συνάδελφοι που εργάζονται ως δίωροι, τετράωροι ή εξάωροι είναι σύνηθες να 

είναι απλήρωτοι για αρκετούς μήνες και όταν διεκδικούν τα χρήματα τους να 

απολύονται. Το ΕΚΑ παρεμβαίνει στους εργοδότες, προσφεύγει στην 

Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά πολλοί εργοδότες ενώ αναγνωρίζουν τις οφειλές, 

εκμεταλλεύονται την οικονομική αδυναμία των εργαζόμενων και στοχεύουν σε 

χρονοβόρες διαδικασίες.  Πρέπει στο σημείο αυτό να συνυπολογίσουμε και το 



κόστος της προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε συνδυασμό με την αυτονόητη 

χρονική καθυστέρηση στην απονομή της, κόστος το οποίο, σε περιπτώσεις 

χαμηλού ύψους οφειλών, να καθιστά ασύμφορη την προσφυγή αυτή. 

Η απλήρωτη εργασία όμως είναι σύνηθες φαινόμενο και σε εργαζόμενους 

πλήρους απασχόλησης. Από την εμπειρική έρευνα που το ΕΚΑ έχει διεξάγει, είτε 

με επιτόπιες αυτοψίες είτε με καταγγελίες είτε με αιτήματα παρεμβάσεων είτε 

με ερωτήματα στη Νομική μας Υπηρεσία, προκύπτει ότι το ποσοστό των 

εργαζομένων που λαμβάνει το μισθό εκτός της προκαθορισμένης από το νόμο ή 

τη σύμβαση εργασίας ημέρα, έστω και κατά μία ημέρα, είναι πάνω από τους 

μισούς! Το νέο φαινόμενο που έχει καταγγελθεί στο ΕΚΑ είναι ο εργοδότης, 

συνήθως μετά την πίεση των συναδέλφων για πληρωμή, να εμφανίζει 

οικιοθελείς αποχωρήσεις των εργαζόμενων για να αποφεύγει τις αποζημιώσεις. 

Φυσικά παρουσιάστηκε και το εξωφρενικό παράδειγμα εργοδότη που απέλυσε 

δύο εργαζόμενες σε εταιρία τηλε-πωλήσεων και τους ζήτησε να μείνουν 

κάποιους μήνες για να πάρουν την αποζημίωση με τις νέες πωλήσεις που θα 

κάνουν!! Για το λόγο αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί τα φαινόμενα ηθικής 

παρενόχλησης (mobbing) στο χώρο εργασίας, τα οποία μάλιστα συνοδεύονται 

από ευθείες απειλές για μη καταβολή ούτε ένα ευρώ, φθάνοντας, σε κάποιες 

περιπτώσεις-ευτυχώς λίγες ακόμα-, σε απειλές κατά της σωματικής 

ακεραιότητας του εργαζόμενου. 

Μια ακόμη κατηγορία εργοδοτών είναι αυτοί που έχουν σταματήσει τις 

εργασίες της επιχείρησης, δεν την έχουν κλείσει, αλλά και δεν απολύουν τους 

εργαζόμενους. Επομένως αυτοί είναι όμηροι μιας διαδικασίας που δεν είναι ούτε 

εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Παραμένουν εγκλωβισμένοι καθώς ούτε 

πληρώνονται, ούτε ο ΟΑΕΔ  τους αναγνωρίζει ως ανέργους και αν παραιτηθούν 

χάνουν κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Επισημαίνουμε ότι ο ΟΑΕΔ, κάκιστα, 

ακόμα και αν οι εργαζόμενοι αυτοί δηλώσουν ότι αποχωρούν από υπαιτιότητα 

του εργοδότη τους, δεν τους χορηγεί επίδομα ανεργίας ενώ, αν αυτοί δεν 

προσφύγουν και δικαστικά, δεν τους εγγράφει καν στα μητρώα ανέργων!  

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε πολλές άλλες που διαρκώς 

προστίθενται, θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις που διευκολύνουν 

και ανακουφίζουν ένα ποσοστό εργαζομένων. Το βασικό και ίσως μοναδικό 

άμεσα παρεμβατικό εργαλείο που μένει στα Συνδικάτα είναι η Επιθεώρηση 



Εργασίας. Δυστυχώς όμως τα διοικητικά πρόστιμα ή μια σύσταση ή ακόμα και η 

ποινική διαδικασία που είναι οι δυνατότητες της υπηρεσίας, δε ωφελούν στην 

πληρωμή των δεδουλευμένων. Προτείνουμε λοιπόν: 

- Την ενίσχυση του ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να έχει πιο 

αποφασιστικό και άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα. 

- Την ενίσχυσή της με νέο προσωπικό ώστε και οι έλεγχοι να αυξηθούν, αλλά και 

οι διαδικασίες να είναι πιο άμεσες 

 

Μέσα για την αποτελεσματική παρέμβαση των τοπικών Επιθεωρήσεων 

Εργασίας 

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε 

βάρος του εργοδότη, στην περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. 

Τα πρόστιμα αυτά, βάσει του Νόμου, υπόκεινται σε ένδικα μέσα στα Διοικητικά 

Πρωτοδικεία, οι δε προσφυγές μπορεί να συζητηθούν στο ακροατήριο μετά από 

4 ή 5 έτη! Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης, ειδικά αν έχει πετύχει και την 

αναστολή εκτέλεσης της πράξης επιβολής του προστίμου, δεν θα έχει καμία 

υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής του έναντι του εργαζομένου, ενώ, ακόμα 

και στην περίπτωση του διοικητικού προστίμου, αυτό θα οφείλεται στο Κράτος 

και όχι στον εργαζόμενο! Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της συνταγματικής 

αρχής της διάκρισης των εξουσιών, με βάση την οποία μόνη η δικαστική εξουσία 

έχει την αρμοδιότητα επίλυσης μίας ιδιωτικής διαφοράς και προκειμένου να 

υπάρξει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας στις 

περιπτώσεις απλήρωτης εργασίας, προτείνουμε: 

- Οι καταγγελίες για απλήρωτη εργασία να εξετάζονται κατ’απόλυτη 

προτεραιότητα από το ΣΕΠΕ. 

- Με το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του Επιθεωρητή και εφόσον δεν έχει 

τακτοποιηθεί η διαφορά, να ζητείται η προσκομιδή απόδειξης τραπεζικής 

κατάθεσης του μισθού, με βάση και την  Κ.Υ.Α. 22528/430 /17-05-2017, εντός 

δύο (2) ημερών, σε αντίθετη περίπτωση να επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 

ίσο με τον μικτό οφειλόμενο μισθό στον εργαζόμενο.  

- Τα μη αμφισβητηθέντα (ή αυτά τα οποία έχουν κριθεί τελεσίδικα νόμιμα από τα 

Διοικητικά Δικαστήρια) Δελτία Εργατικής Διαφοράς ή οι Πράξεις Επιβολής 



Προστίμου να αποτελούν τεκμήρια βασιμότητας της αξίωσης του εργαζομένου 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  

- Να θεσμοθετηθεί η θέση του Συνηγόρου του Εργαζόμενου (κατά τα πρότυπα 

του Συνηγόρου του Καταναλωτή κλπ.), ο οποίος να συνδράμει τον εργαζόμενο 

στις διοικητικές διαδικασίες 

- Να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική παρουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων 

(Ομοσπονδιών ή Εργατικών Κέντρων) σε ελέγχους των Επιθεωρητών Εργασίας, 

με ορισμό εκ των προτέρων από τα συνδικάτα πιστοποιημένων εκπροσώπων 

τους με αποφασιστικές αρμοδιότητες (επιλογή ελεγκτέου, διατύπωση γνώμης 

για το αποτέλεσμα και το τυχόν επιβληθησόμενο πρόστιμο κλπ.).  

- Να επεκταθεί ο θεσμός της Νομικής Συνδρομής του Ν. 3226/2004 σε πολίτες 

χαμηλού εισοδήματος, με τη διεύρυνση των οικονομικών κριτηρίων των 

δικαιούχων νομικής βοήθειας, σε όσους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το σύνολο των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που 

προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι των 2/3 όπως 

ισχύει σήμερα.  

- Να προβλεφθεί κονδύλι ενίσχυσης των Συνδικάτων, για παροχή δωρεάν νομικής 

συνδρομής στους ανωτέρω δικαιούχους, με απόδοση λογαριασμού. 

 

 

Μέτρα που αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και τη Δικαιοσύνη 

 

- Να προβλεφθεί αντίστοιχη διάταξη με αυτή που ψηφίστηκε πρόσφατα στο 

άρθρο 20 του ν. 4472/2017, (για τις εργοδοτικές αξιώσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα), έτσι ώστε διαφορές που να έχουν ως βάση την 

απλήρωτη εργασία να εκδικάζονται εντός 30 ημερών από τα αρμόδια 

δικαστήρια. 

- Οι εργαζόμενοι εταιριών που έχουν κατ’ουσίαν διακόψει τη δραστηριότητά τους 

χωρίς να έχουν καταγγείλει τη σύμβασή τους και που είναι απλήρωτοι 

τουλάχιστον έξι μήνες να θεωρούνται από τον ΟΑΕΔ άνεργοι, λαμβάνοντας όλα 

τα ωφελήματα,  χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα αποζημιώσεων απόλυσης. 

- Να μη γίνονται αποδεκτές οικειοθελείς αποχωρήσεις χωρίς την υπογραφή 

εργαζομένου ή τουλάχιστον αυτές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξώδικη 



προειδοποίηση με προθεσμία αντίστοιχη με αυτή της τακτικής καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. 

- Να καταργηθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου και το τέλος απογράφου από τις 

εργατικές διαφορές για απλήρωτη εργασία στα πολιτικά δικαστήρια 

- Το έγκλημα της μη καταβολής των αποδοχών να θεωρείται διαρκές αυτόφωρο 

έγκλημα  

- Σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη για τη μη καταβολή της μισθοδοσίας με 

αυτόφωρη διαδικασία, η έφεση που τυχόν ασκηθεί να μην έχει ανασταλτικό 

αποτέλεσμα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των καθυστερούμενων 

αποδοχών. 

- Δικαίωμα προσφυγής και παράστασης στην Επιθεώρηση Εργασίας και ενώπιον 

κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής σε εκπροσώπους των συνδικάτων με 

σχετική εξουσιοδότηση των εργαζομένων.  

- Η πρόσθετη παρέμβαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπέρ μελών τους 

που προβλέπεται στο άρθρ. 622 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να μην 

υπόκειται σε προθεσμία και να απαλλαχθεί από κάθε κόστος. 

- Να καταργηθεί η άδικη και αντισυνταγματική διάταξη του άρθρ. 33 Ν. 4141/5-

4-2013 με την οποία το Δημόσιο για τις απαιτήσεις του από ΦΠΑ απέκτησε 

ξαφνικά και αναδρομικά υπερπρονόμιο έναντι των εργατικών απαιτήσεων και 

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, στους πίνακες κατάταξης σε 

πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις εργοδοτών που έγιναν μέχρι την εισαγωγή της 

νέας πολιτικής δικονομίας (31-12-2015). 

- Να θεσπιστεί αντίστοιχη διάταξη με αυτή του άρθρ. 68 Ν. 3863/2010 (για την 

ευθύνη των εργολάβων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού/φύλαξης) με συνέπεια, μετά τη διαπίστωση δύο παραβιάσεων της 

εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απλήρωτη εργασία να διατάσσεται η 

προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για κάποιο χρονικό διάστημα, 

χωρίς η διακοπή αυτή να θεωρείται λόγος ανώτερης βίας. 

 

Συμπεράσματα  

 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις πιο πάνω προτάσεις, η 

νομική υπηρεσία θεωρεί ότι απαραίτητο στοιχείο για περιορισμό τους 



εργοδοτικής ασυδοσίας είναι η οργάνωση των μισθωτών στα Σωματεία, η 

συλλογική διεκδίκηση επίλυσης των σχετικών προβλημάτων με τους τους 

πρόσφορες μορφές αγωνιστικής διεκδίκησης 

Θεωρούμε αυτές τους προτάσεις εφικτές και είμαστε ανοιχτοί σε 

οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, διόρθωση ή βελτίωση. Αναγνωρίζοντας τη 

δυσκολία που βρίσκεται συνολικά η ελληνική κοινωνία δε θέλουμε να βλέπουμε 

οικογένειες να μην έχουν να αγοράσουν τα απαραίτητα αγαθά και επιχειρήσεις 

που αντικειμενικά έχουν κέρδη να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους για λίγες 

εκατοντάδες ευρώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να προτείνουμε και 

να διεκδικούμε.  

Αθήνα, 25-5-2017 

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΧΑΡ.ΔΑΜΟΣ    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ 


