Απξυ ώοηρη σπαλλήλξσ και απξζημί ωρη - Πί μακεπ απξζημί ωρηπ και
ποξει δξπξί ηρηπ

ςξ σπ αοι θ. 2255/20.10. 1997 έγγοατξ ςξσ Τπξσογεί ξσ Δογαρί απ ξοί ζξμςαι
ςα ενήπ:
1. Σξ άοθοξ 5, παο. 1 ςξσ Ν. 435/ 1976 ( ΥΔΚ 251/Α- /1976) με ςξ ξπξί ξ
αμςι καςαρςάθηκε ςξ δεύςεοξ εδάτι ξ ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Ν. 3198/ 1955, πξσ
ποξρςέθηκε με ςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Ν. Δ. 3789/1957, ξοί ζει όςι
Μι ρθχς ξί εμ γέμει σπαγόμεμξι ει π ςημ αρτάλι ρημ ξι ξσδήπξςε αρταλι ρςι κξύ
ξογαμι ρμξύ, δι α ςημ υξοήγηρι μ ρσμςάνε χπ ρσμπληοώραμςεπ ή
ρσμπληοξύμςεπ ςαπ ποξπ λήφι μ πλήοξσπ ρσμςάνε χπ γήοαςξπ ποξϋπξθέρει π,
δύμαμςαι εάμ μεμ έυξσμ ςημ ι δι όςηςα ςξσ εογαςξςευμί ςξσ μα απξυ χοώρι ςηπ
εογαρί απ, εάμ δε έυξσμ ςημ ι δι όςηςα ςξσ σπαλλήλξσ, εί ςε μα απξυχο ώρι μ
εί ςε μα απξμακούμ χμςαι ςηπ εογαρί απ ς χμ παοά ςξσ εογξδόςξσ ς χμ
λαμβάμξμςεπ ει π άπαραπ ςαπ πεοι πς ώρει π ςαύςαπ ξι μεμ επι κξσοι κώπ
ηρταλι ρμέμξι , ςα 40% ξι δε μη ηρταλι ρμέμξι επι κξσοι κώπ ςα 50% ςηπ
απξζημι ώρε χπ ςηπ ξπξί απ δι και ξύμςαι καςά ςαπ εκάρςξςε ι ρυύξσραπ
δι αςάνει π, δι α ςημ πεοί πς χρη αποξει δξπξι ήςξσ καςαγγελί απ ςηπ ρσμβάρε χπ
εογαρί απ, εκ μέοξσπ ςξσ εογξδόςξσ. Δι α ςημ καςά ςα αμ χςέοχ
υξοηγξσμέμημ, ει π ςξσπ απξυ χοξύμςαπ ή απξμακοσμόμεμξσπ μι ρθχς ξύπ,
απξζημί χρι μ ε ταομόζξμςαι καςά ςα λξι πά, πάμςα ςα ξοι ζόμεμα σπό ς χμ
άοθοχμ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ςξσ Ν. 3198/ 1955 χπ και ς χμ άμ χ
δι αςάνε χμ ςξσ Ν. 2112/1920 πεοί σπξυοε χςι κήπ καςαγγελί απ ρσμβάρε χπ
εογαρί απ ι δι χςι κώμ σπαλλήλ χμ χπ ξύςξπ εςοξπξπξι ήθη και ρσμεπληοώθη
μεςαγεμερςέοχπ και ςξσ Β. Δ. ςηπ 16/18 Ι ξσλί ξσ 1920 πεοί επεκςάρε χπ ςξσ
Ν. 2112/ 1920 Πεοί καςαγγελί απ ςηπ ρσμβάρεχπ εογαρί απ ς χμ ι δι χςι κώμ
σπαλλήλ χμ και επί ς χμ εογας ώμ, ςευμι ς ώμ και σπηοες ώμ, πλημ ς χμ
δι αςάνε χμ πξσ ατξοξύμ ςημ ποξει δξπξί ηρι μ.
2. Από ςημ αμ χςέοχ δι άς ανη ρσμάγεςαι όςι για μα δι και χθεί ξ σπάλληλξπ
ασςήπ ςηπ μει χμέμηπ απξζημι ώρε χπ ποέπει : α) μα σπάγεςαι ρςημ αρτάλι ρη
ξπξι ξσδήπξςε αρταλι ρςι κξύ ξογαμι ρμξύ γι α ςη υξοήγηρη ςηπ ρσμςάνε χπ
γήοαςξπ, β) μα σπάουξσμ ξι ποξϋπξθέρει π γι α ςη υξοήγηρη πλήοξσπ
ρσμςάνε χπ γήοαςξπ και γ) εί ςε μα απξυ χοεί ξ ί δι ξπ ξι κει ξθελώπ, είςε μα
απξμακούμεςαι από ςξμ εογξδόςη από ςημ σπηοερί α ςξσ.
Αμςι θές χπ δεμ δι και ξύςαι ςηπ μει χμέμηπ απξζημι ώρε χπ όρξι απξυχοξύμ ή
απξλύξμςαι λαμβάμξμςαπ μει χμέμη ρύμςανη γήοαςξπ ή ρύμςανη αμαπηοί απ
( Αο. Παγ. 67/1991 - 1179/1988 - 414/1991 - 989/1991 - 850/1989 1125/1984 - 848/1990 κ. λπ.).
Κας ακξλξσθί αμ ς χμ αμ χςέοχ, γι α μα ςύυει κάπξι ξπ ςηπ καςά ςημ παο. 1 ςξσ
άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 435/ 1976μει χμέμηπ απξζημι ώρε χπ, ποέπει μα ρσμςοέυξσμ
ρχοεσςι κώπ ξι αμέρχπ αμ χςέοχ ποξϋπξθέρειπ.
Ορξμ ατξοά ςημ ύπαονη ς χμ ποξϋπξθέρε χμ λήφε χπ πλήοξσπ ρσμςάνε χπ
γήοαςξπ αομόδι ξ μα πληοξτξοήρει εί μαι ςξ ΙΚΑ.

ΑΠΟΖΗΜΙ ΩΗ ΑΠΟΛΤΟΜΕΝΩΝ ΜΙ ΘΩΣΩΝ
Απξζημί ωρη απξλύρεωπ σπαλλήλ ωμ
Η απόλσρη ς χμ σπαλλήλ χμ μπξοεί μα γί μει είςε με ποξει δξπξί ηρη είςε
αμέρχπ υχοί π ποξει δξπξί ηρη. Δγκσοη καθί ρςαςαι και ρςι π δύξ πεοι πς ώρει π
ε τόρξμ μαζί με ςξ έγγοατξ κξι μξπξί ηρηπ ςηπ καςαγγελί απ καςαβληθεί και η
μόμι μη απξζημί χρη.
Δάμ η καςαγγελί α γί μει υχοί π ποξει δξπξί ηρη ξ απξλσόμεμξπ δι και ξύςαι
απξζημί χρη ςόρχμ μημι αί χμ μι ρθώμ, όρξι είμαι ξι μήμεπ ποξει δξπξι ήρε χπ
( αμάλξγα με ςξ υοόμξ σπηοερί απ ρςξμ ί δι ξ εογξδόςη).( άοθοα 3
Ν. 2112/ 1920, 4 Ν. 3198/ 1955).
Δάμ η απόλσρη γί μει ποι μ ξ μι ρθχςόπ κλεί ρει δχδεκάμημη σπηοερί α, δεμ
ξτεί λεςαι απξζημί χρη λόγχ καςαγγελί απ ςηπ ρσμβάρε χπ.
ςη ρσμέυει α παοαςί θεςαι πί μακαπ με ςι π αμαλξγί επ απξζημί χρηπ ρε ρυέρη
με ςξμ υοόμξ σπηοερί απ ρςξμ ί δι ξ εογξδόςη.

ΦΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙ Α

ΑΠΟΖΗΜΙ ΩΗ

( Σακςι κέπ απξδξυέπ)
έ χπ 12 μήμεπ

Αοθοξ 17 παο. 5 - 3899/ 2010

1 έςξπ ρσμπλ. έ χπ 4 έςη

2 μημ ώμ

4 έςη ρσμπλ. έ χπ 6 έςη

3 μημ ώμ

6 έςη ρσμπλ. έ χπ 8 έςη

4 μημ ώμ

8 έςη ρσμπλ. έ χπ 10 έςη

5 μημ ώμ

10 έςη ρσμπληοχμέμα

6 μημ ώμ

11 έςη ρσμπληοχμέμα

7 μημ ώμ

12 έςη ρσμπληοχμέμα

8 μημ ώμ

13 έςη ρσμπληοχμέμα

9 μημ ώμ

14 έςη ρσμπληοχμέμα

10 μημ ώμ

15 έςη ρσμπληοχμέμα

11 μημ ώμ

16 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ

17 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +1μήμα *

18 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ+2μήμα *

19 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +3μήμα *

20 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +4μήμα *

21 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +5μήμα *

22 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +6μήμα *

23 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +7μήμα *

24 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +8μήμα *

25 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +9μήμα *

26 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +10μήμα *

27 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +11μήμα *

28 έςη ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +12μήμα *

* Οι επι πλέξμ ς χμ δώδεκα μημ ώμ, απξδξυέπ απξζημί χρηπ δεμ μπξοξύμ μα
σπεοβξύμ ςξ πξρό ς χμ δύξ υι λι άδχμ (2. 000) εσοώ, ρε καθερς χπ πλήοξσπ
απαρυόληρηπ. (Σύμτχμα με ςημ πεοί πς χρη 3 ςηπ σπξπαοαγοάτξσ ΙΑ. 12 ςξσ
άοθοξσ ποώς ξσ ςξσ μ. 4093/2012 ( πξσ ι ρυύει από ςημ ημεοξμημί α
δημξρί εσρηπ ςξσ μόμξσ ρςημ Ετημεοί δα Τηπ Κσβεομήρε χπ, ήςξι από
12. 11. 2012))
ε πεοί πς χρη πξσ ρσμςοέυξσμ ξι ποξϋπξθέρει π ςξσ δεύςεοξσ εδατί ξσ ςξσ
άοθοξσ 8 ςξσ μ. 3198/1955, όπχπ ασςό έυει ςοξπξπξι ηθεί,

Αοθοξ 8 Έδάτι ξ 2 μ. 3198/1955 ( Μι ρθχς ξί εμ γέμει σπαγόμεμξι ει π ςημ
αρτάλι ρι μ ξι ξσδήπξςε αρταλι ρςι κξύ ξογαμι ρμξύ, δι α ςημ υξοήγηρι μ
ρσμςάνε χπ ρσμπληοώραμςεπ ή ρσμπληοξύμςεπ ςαπ ποξπ λήφι μ πλήοξσπ
ρσμςάνε χπ γήοαςξπ ποξϋπξθέρει π, δύμαμςαι εάμ μεμ έυξσμ ςημ ι δι όςηςα ςξσ
εογαςξςευμί ςξσ μ' απξυ χο ώρι ςηπ εογαρί απ, εάμ δε έυξσμ ςημ ι δι όςηςα ςξσ
σπαλλήλξσ, εί ςε μ' απξυ χο ώρι μ εί ςε μ' απξμακούμ χμςαι ςηπ εογαρί απ ς χμ
παοά ςξσ εογξδόςξσ ςχμ, λαμβάμξμςεπ ει π απάραπ ςαπ πεοι πς ώρει π ςαύςαπ ξι
μεμ επι κξσοι κώπ ηρταλι ρμέμξι , ςα 40%, ξι δε μη ηρταλι ρμέμξι επι κξσοι κώπ
ςα 50% ςηπ απξζημι ώρε χπ ςηπ ξπξί απ δι και ξύμςαι καςά ςαπ εκάρςξςε
ι ρυύξσραπ δι αςάνει π, δι α ςημ πεοί πς χρι μ αποξει δξπξι ήςξσ καςαγγελί απ ςηπ
ρσμβάρε χπ εογαρί απ, εκ μέοξσπ ςξσ εογξδόςξσ. )
λαμβάμξμςαι σπόφη γι α ςξμ αμ χςέοχ σπξλξγι ρμό ξι ςακςι κέπ απξδξυέπ ςξσ
ςελεσςαί ξσ μήμα σπό καθερς ώπ πλήοξσπ απαρυόληρηπ, με ςημ επι τύλανη
ςξσ δεσςέοξσ εδατί ξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ μ. 3198/1955.
Αοθοξ 5 Παο. 1 μ. 3198/1955 ( Ο σπξλξγι ρμόπ ςηπ απξζημι ώρε χπ γίμεςαι
βάρει ς χμ ςακςι κώμ απξδξυ ώμ ςξσ ςελεσςαί ξσ μημόπ σπό καθερς ώπ πλήοξσπ
απαρυξλήρε χπ. Καςά ςξμ σπξλξγι ρμόμ ςξύςξμ ποξκει μέμξσ πεοί σπαλλήλξσ,
αι μημι αί ξι ασςξύ απξδξυαί δεμ λαμβάμξμςαι σπ' όφει καθ' ξ πξρόμ
σπεοβαί μξσμ ςξ ξκςαπλάρι ξμ ςξσ ημεοξμι ρθί ξσ αμει δι κεύςξσ εογάςξσ,
πξλλαπλαρι αζόμεμξμ επί ςξμ αοι θμό 30.)
Απόλσρη με ποξει δξπξί ηρη
Δάμ η καςαγγελί α γί μει έπει ςα από ποξει δξπξί ηρη δι και ξύςαι ςη μι ρή από
ςημ παοαπάμ χ απξζημί χρη. ( άοθοα 3 Ν. 2112/ 1920, 4 Ν. 3198/ 1955).
Ο υοόμξπ ποξει δξπξί ρηρηπ καθξοί ζεςαι από ςα αματεοόμεμα ρςξ άοθοξ 74
ςξσ μόμξσ 3863/ 2010.
[Αοθοξ 74 Νόμξσ 3863/ 2010 ςοξπξπξι ημέμξ με ςξμ 3899/ 2010 και ςξμ
4093/2012
Αοθοξ 74. Ρύθμι ρη θεμάς χμ εογαρι ακώμ ρυέρε χμ

1. Σα όοι α, ς χμ εδατί χμ α' και β ' ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ μ. 1387/1983 ( ΥΔΚ
110 Α ), πέοα από ςα ξπξί α ξι απξλύρει π θε χοξύμςαι ξμαδι κέπ, καθξοί ζξμςαι
χπ ενήπ:
α) Μέυοι ένι (6) εογαζόμεμξσπ γι α επι υει οήρει π ή εκμεςαλλεύρει π πξσ
απαρυξλξύμ εί κξρι (20) έ χπ εκαςόμ πεμήμςα (150) εογαζόμεμξσπ.
β) Πξρξρςό πέμςε ςξι π εκαςό (5%) ςξσ ποξρχπι κξύ και μέυοι ςοι άμςα ( 30)
εογαζόμεμξσπ γι α επι υει οήρει π ή εκμεςαλλεύρει π, πξσ απαρυξλξύμ πάμ χ
από εκαςόμ πεμήμςα (150) εογαζόμεμξσπ.

2. Α. Η απαρυόληρη με ρύμβαρη εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ λξγί ζεςαι χπ
απαρυόληρη δξκι μαρςι κήπ πεοι όδξσ γι α ςξσπ ποώςξσπ δώδεκα (12) μήμεπ
από ςημ ημέοα ι ρυύξπ ςηπ και η ξπξί α μπξοεί μα καςαγγελθεί υχοί π
ποξει δξπξί ηρη και υχοί π απξζημί χρη απόλσρηπ, εκςόπ κι αμ άλλξ
ρσμτχμήρξσμ ςα μέοη.
Β. 1. Η καςαγγελί α ρύμβαρηπ εογαρί απ ι δι χςι κξύ σπαλλήλξσ με ρυέρη
εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ, δι άοκει απ πέοαμ ς χμ δώδεκα (12) μημώμ, δεμ
δύμαςαι μα ποαγμαςξπξι ηθεί υχοί π ποξηγξύμεμη έγγοατη ποξει δξπξί ηρη
ςξσ εογξδόςη, και η ξπξί α θα ι ρυύει από ςημ επξμέμη ςηπ γμ χρςξπξί ηρήπ
ςηπ ποξπ ςξμ εογαζόμεμξ με ςξσπ ενήπ όοξσπ:
α) Γι α σπαλλήλξσπ πξσ έυξσμ σπηοεςήρει από δώδεκα (12)
«ρσμπληοχμέμξσπ» μήμεπ έ χπ δύξ (2) έςη, απαι ςεί ςαι ποξει δξπξί ηρη εμόπ
(1) μημόπ ποι μ ςημ απόλσρη.
β) Γι α σπαλλήλξσπ πξσ έυξσμ σπηοεςήρει από δύξ (2) έςη ρσμπληοχμέμα
έ χπ πέμςε (5) έςη, απαιςεί ςαι ποξει δξπξί ηρη δύξ (2) μημ ώμ ποι μ ςημ
απόλσρη.
γ) Γι α σπαλλήλξσπ πξσ έυξσμ σπηοεςήρει από πέμςε (5) έςη ρσμπληοχμέμα
έ χπ δέκα (10) έςη απαιςεί ςαι ποξει δξπξί ηρη ςοι ώμ (3) μημ ώμ ποι μ ςημ
απόλσρη.
δ) Γι α σπαλλήλξσπ πξσ έυξσμ σπηοεςήρει από δέκα (10) έςη ρσμπληοχμέμα
και άμ χ απαι ςεί ςαι ποξει δξπξί ηρη ςερράοχμ (4) μημ ώμ ποι μ ςημ απόλσρη.
Δογξδόςηπ πξσ ποξει δξπξι εί εγγοάτχπ ςξμ εογαζόμεμξ καςά ςα αμχςέοχ,
καςαβάλλει ρςξμ απξλσόμεμξ ςξ ήμι ρσ ςηπ κας ά ςξ επόμεμξ εδάτι ξ ςξσ
παοόμςξπ απξζημί χρηπ.
Δογξδόςηπ ξ ξπξί ξπ δεμ κάμει υοήρη ςηπ δσμαςόςηςαπ έγγοατηπ
ποξει δξπξί ηρηπ καςαβάλλει ρςξμ απξλσόμεμξ ςημ απξζημί χρη πξσ
ποξβλέπεςαι από ςι π ξι κεί επ δι αςάνει π ς χμ μόμ χμ 2112/1920 ( ΥΔΚ 67 Α ) και
3198/1955 ( ΥΔΚ 98 Α ).
Δογξδόςηπ πξσ ποξει δξπξι εί εγγοάτχπ ςξμ εογαζόμεμξ καςά ςα αμχςέοχ,
καςαβάλλει ρςξμ απξλσόμεμξ ςημ απξζημί χρη, πξσ ποξβλέπεςαι από ςι π
ξι κεί επ δι αςάνει π ς χμ μόμχμ 2112/1920 και 3198/1955 γι α ςα υοόμι α
εογαρί απ πξσ έυει ρσμπληοώρει ξ απξλσόμεμξπ, ρε πεοί πς χρη καςαγγελί απ
καςόπι μ ποξει δξπξί ηρηπ.

3. Όςαμ η απξζημί χρη λόγχ καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ σπεοβαί μει
ςι π απξδξυέπ δύξ (2) μημ ώμ, ξ εογξδόςηπ σπξυοεξύςαι μα καςαβάλει καςά
ςημ απόλσρη μέοξπ ςηπ απξζημί χρηπ πξσ αμςι ρςξι υεί ρςι π απξδξυέπ δύξ (2)
μημ ώμ. Σξ σπόλξι πξ πξρό καςαβάλλεςαι ρε δι μημι αί επ δόρει π, καθεμί α από
ςι π ξπξί επ δεμ μπξοεί μα εί μαι κας ώςεοη από ςι π απξδξυέπ δύξ (2) μημ ώμ,
εκςόπ και αμ ςξ πξρό πξσ σπξλεί πεςαι γι α ςημ ενότληρη ςξσ ρσμόλξσ ςηπ
απξζημι ώρε χπ εί μαι μικοόςεοξ. Η ποώς η δόρη καςαβάλλεςαι ςημ επξμέμη
ςηπ ρσμπλήοχρηπ δι μήμξσ από ςημ απόλσρη.

4. α. Δογαζόμεμξι , αρταλι ρμέμξι ρςξ Ι ΚΑ−ΔΣΑΜ, ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ,
ς χμ ξπξί χμ η ρύμβαρη ενηοςημέμηπ εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ, πλήοξσπ ή
μεοι κήπ απαρυόληρηπ, καςαγγέλλεςαι , αμενάοςηςα αμ ποόκει ςαι για
ξμαδι κέπ ή μεμξμ χμέμεπ απξλύρει π, ετόρξμ έυξσμ ποαγμαςξπξι ήρει
ςξσλάυι ρςξμ 4. 500 ημέοεπ ή δεκαπέμςε (15) έςη αρτάλι ρηπ ρε ξπξι ξμδήπξςε
τξοέα κύοι απ αρτάλι ρηπ και παοαμέμξσμ άμεογξι , έυξσμ ςξ δι καί χμα ςηπ
ασς αρτάλι ρηπ ρςξ Ι ΚΑ – ΔΣΑΜ. Η άρκηρη ςξσ δι και ώμαςξπ ασςξύ μπξοεί μα
γί μει εμςόπ ενήμςα (60) ημεοώμ από ςημ καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ
ενηοςημέμηπ εογαρί απ. Όρξι απξλσθέμςεπ δεμ άρκηραμ ςξ δι καί χμα ασςό
εμςόπ ςξσ ποξβλεπόμεμξσ δι μήμξσ μεςά ςη δημξρί εσρη ςξσ μ. 3863/2010,
έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα ςξ αρκήρξσμ εμςόπ ενήμςα (60) ημεοώμ από ςη
δημξρί εσρη ςηπ σπξσογι κήπ απόταρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 5. Η δσμαςόςηςα
σπαγ χγήπ ρςι π οσθμί ρει π ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ και ςηπ παοαγοάτξσ 5
λήγει ρςι π 31. 12. 2012.
Οι απξλσθέμςεπ αρταλίζξμςαι γι α ςξμ Κλάδξ ύμςανηπ και γι α ςξμ Κλάδξ
Παοξυήπ Αρθέμει απ ρε εί δξπ ςξσ Ι ΚΑ – ΔΣΑΜ. Ωπ βάρη γι α ςξμ σπξλξγι ρμό
ς χμ μημι αί χμ ει ρτξοώμ, λαμβάμξμςαι ξι απξδξυέπ πξσ αμςι ρςξι υξύμ ρςξμ
κας ώς αςξ βαρι κό μι ρθό, όπχπ ξοί ζεςαι από ςημ εκάρςξςε ι ρυύξσρα Δθμι κή
Γεμι κή σλλξγι κή ύμβαρη Δογαρί απ.
Δναι οξύμςαι ςξσ μέςοξσ ξι ρσμςανι ξύυξι από ί δι ξ δι καί χμα όλχμ ς χμ
τξοέ χμ αρτάλι ρηπ και ςξσ Δημξρί ξσ, καθώπ και όρξι καςά ςξ υοόμξ
καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ έυξσμ ρσμπληοώρει αθοξι ρςικά ςόρξ ςξ
όοι ξ ηλι κί απ όρξ και ςιπ απαι ςξύμεμεπ ημέοεπ αρτάλι ρηπ γι α λήφη πλήοξσπ
ρύμςανηπ γήοαςξπ εν ιδί ξσ δι και ώμαςξπ.
ςξ κόρςξπ ςηπ ασςαρτάλι ρηπ σπξυοεξύςαι μα ρσμμεςέυει ξ ποώημ
εογξδόςηπ − καςαγγέλλ χμ ςη ρύμβαρη ενηοςημέμηπ εογαρί απ με:
αα) Σξ πεμήμςα ςξι π εκαςό (50%) ςξσ κόρςξσπ ςηπ ασςαρτάλι ρηπ για
αρταλι ρμέμξσπ ηλι κί απ 55 ες ώμ ρσμπληοχμέμ χμ έ χπ 60 ες ώμ και γι α
υοξμι κό δι άρςημα μέυοι ςη ρσμπλήοχρη από ςξμ απξλσθέμςα ςόρξ ςξσ ξοί ξσ
ηλι κί απ όρξ και ς χμ απαι ςξύμεμ χμ ημεοώμ αρτάλι ρηπ γι α λήφη πλήοξσπ
ρύμςανηπ γήοαςξπ εν ιδί ξσ δι και ώμαςξπ και μέυοι ςοί α (3) υοόμι α κας’
αμ ώς αςξ όοι ξ.
ββ) Σξ ξγδόμςα ςξι π εκαςό (80%) ςξσ κόρςξσπ ςηπ ασςαρτάλι ρηπ για
αρταλι ρμέμξσπ 60 ες ώμ ρσμπληοχμέμ χμ έ χπ 64 ες ώμ και γι α υοξμι κό
δι άρςημα μέυοι ςη ρσμπλήοχρη από ςξμ απξλσθέμςα ςόρξ ςξσ ξοί ξσ ηλι κί απ
όρξ και ς χμ απαι ςξύμεμ χμ ημεοώμ αρτάλι ρηπ γι α λήφη πλήοξσπ ρύμςανηπ
γήοαςξπ εν ι δί ξσ δι και ώμαςξπ και μέυοι ςοί α (3) υοόμι α κας’ αμ ώς αςξ όοι ξ.
β. Τπόυοεξι εί μαι όλεπ ξι ι δι χςι κέπ επι υει οήρει π και γεμι κά εογξδόςεπ ςξσ
ι δι χςι κξύ ςξμέα. Γι α ςξμ έλεγυξ ςηπ ε ταομξγήπ ς χμ δι αςάνε χμ ςηπ
παοξύραπ δι άςανηπ και καςά ςξ μέοξπ ς χμ αομξδι ξςής χμ ςξσπ, σπεύθσμξι
τξοεί π εί μαι ςξ ώμα Δπι θε ώοηρηπ Δογαρί απ, ςξ Ι ΚΑ – ΔΣΑΜ και ξ ΟΑΔΔ.
γ. ε πεοι πς ώρει π μη ςήοηρηπ ς χμ σπξυοε ώρε χμ πξσ απξοοέξσμ από ςημ
παοξύρα δι άςανη:
αα. η καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ ενηοςημέμηπ εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ
θε χοεί ςαι άκσοη και επι βάλλξμςαι ξι ποξβλεπόμεμεπ από ςημ εογαςι κή
μξμξθερί α δι ξι κηςι κέπ κσοώρει π,

ββ. ξι αμαλξγξύρεπ ειρτξοέπ ασςαρτάλι ρηπ ρςξμ σπόυοεξ − καςαγγέλλξμςα
ςη ρύμβαρη εογξδόςη επι βαούμξμςαι με ςα ποξβλεπόμεμα από ςη μξμξθερί α
ςξσ Ι ΚΑ – ΔΣΑΜ ποόρθεςα ςέλη, ςξ ρύμξλξ δε ς χμ ξτει λόμεμ χμ πξρώμ
ει ρποάςςεςαι ρύμτχμα με ςα ξοι ζόμεμα ρςξμ Κώδι κα Δί ρποανηπ Δημξρί χμ
Δρόδχμ αμαγκαρςι κά μέςοα,
γγ. ξι σπόυοεξι ποώημ εογξδόςεπ δεμ έυξσμ ςξ δι καί χμα ρσμμεςξυήπ γι α
δι άρςημα έ χπ και ςοί α (3) υοόμι α ρςα επι υξοηγξύμεμα ποξγοάμμαςα πξσ
σλξπξι εί ξ ΟΑΔΔ,
δδ. ξι εογαζόμεμξι πξσ κάμξσμ υοήρη ασςήπ και παοάλληλα απαρυξλξύμςαι
παοάμξμα ρςξμ σπόυοεξ ή ρε άλλξ εογξδόςη, εκπί πςξσμ ασςξδι καί χπ από ςξ
εσεογέςημα πξσ ςξσπ έυει παοαρυεθεί και στί ρςαμςαι ςι π μόμι μεπ κσοώρει π.

5. α. Ο ΟΑΔΔ αμαλαμβάμει ςημ κάλσφη ςξσ σπξλει πόμεμξσ κόρςξσπ
ασς αρτάλι ρηπ, γι α όρξ υοόμξ στί ρςαςαι σπξυοέ χρη καςαβξλήπ από ςξμ
καςαγγέλλξμςα ςη ρύμβαρη εογξδόςη και γι α πξρξρςό 50% ή 20% ςξσ
κόρςξσπ ασςαρτάλι ρηπ. Η ρυεςι κή δαπάμη βαούμει ςξμ κλάδξ Λ. Α.Δ. Κ. ςξσ
ΟΑΔΔ.
β. Με απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Δογαρί απ και Κξι μ χμι κήπ Αρτάλι ρηπ
οσθμί ζξμςαι ξι όοξι , ξι ποξϋπξθέρει π, η δσμαςόςηςα επι μήκσμρηπ ρε
εναι οεςι κέπ πεοι πς ώρειπ ςξσ υοόμξσ ςηπ ςοι εςξύπ κάλσφηπ ς χμ δαπαμ ώμ
ασς αρτάλι ρηπ με πόοξσπ ςξσ Λ. Α. Δ. Κ., καθώπ και κάθε άλλη αμαγκαί α
λεπςξμέοει α γι α ςημ εταομξγή ς χμ παοαγοάτχμ 4 και 5α ςξσ παοόμςξπ
άοθοξσ.
Δμρςάρει π καςά ς χμ απξτάρε χμ ς χμ αομόδι χμ ξογάμ χμ αρκξύμςαι εμςόπ
αμαςοεπςι κήπ ποξθερμί απ ςοι άμςα (30) ημεοώμ από ςημ κξι μξπξί ηρή ςξσπ
ρςξσπ εμδι ατεοξμέμξσπ.
Οι αμ χςέοχ εμρςάρει π ενεςάζξμςαι από ςξ Δι ξι κηςι κό σμβξύλι ξ ςξσ
Ι ΚΑ−ΔΣΑΜ ή από ςξ όογαμξ ή ςα όογαμα πξσ ασςό ξοί ζει.
γ. Δι δι κά ξι εογαζόμεμξι ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ ς χμ ξπξί χμ η ρύμβαρη
ενηοςημέμηπ εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ, πλήοξσπ ή μεοι κήπ απαρυόληρηπ,
καςαγγέλλεςαι , αμενάοςηςα αμ ποόκει ςαι για ξμαδι κέπ ή μεμξμ χμέμεπ
απξλύρει π, και ετόρξμ πληοξύμ όλεπ ςι π λξι πέπ ποξϋπξθέρει π ςξσ άοθοξσ
10 ςξσ μ. 2874/2000 (Α΄ 286) και ςηπ κας’ ενξσρι ξδόςηρη ςξσ άοθοξσ ασςξύ
σπξσογι κήπ απόταρηπ Υ21/ξι κ. 1177/31. 5. 2001 ( Β΄ 709), δύμαμςαι μα
σπαυθξύμ ρςι π δι αςάνειπ ασςέπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι εί μαι άμεογξι επί
ςοει π (3) ςξσλάυι ρςξμ ρσμευεί π μήμεπ ποι μ από ςημ σπξβξλή ςηπ ρυεςι κήπ
αί ςηρηπ σπαγ χγήπ, ενακξλξσθξύμ μα εί μαι άμεογξι και δι αθέςξσμ κάος α
αμεογί απ αμαμεξύμεμη ρσμευ ώπ, ρύμτχμα με ςη ρυεςι κή μξμξθερί α ςξσ
Ο. Α. Δ. Δ.. Η παοξύρα ούθμι ρη ε ταομόζεςαι γι α αι ςήρει π πξσ σπξβάλλξμςαι
από ςημ ημεοξμημί α ι ρυύξπ ςξσ παοόμςξπ μόμξσ μέυοι 31. 12. 2012.
Με απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Δογαρί απ και Κξι μ χμι κήπ Αρτάλι ρηπ μπξοεί μα
παοαςεί μεςαι η ι ρυύπ ςηπ και πέοαμ ςηπ ημεοξμημί απ ασςήπ.

6. Δί μαι δσμαςή η έμςανη ς χμ απξλσξμέμ χμ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ρε
ποξγοάμμαςα εογαρί απ ς χμ μακοξυοόμι α αμέογχμ ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ
γι α εογαρί α ρςξ δημόρι ξ ςξμέα, όπχπ ασςόπ ξοί ζεςαι από ςξ άοθοξ 51 ςξσ μ.
1892/1990 ( Α΄ 101), ρςξσπ Οογαμι ρμξύπ Σξπι κήπ Ασςξδι ξί κηρηπ α΄ και β΄
βαθμξύ, καθώπ και ρςιπ πάρηπ τύρε χπ επι υει οήρει π ασς ώμ, καςά
παοέκκλι ρη ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 3812/2009 (Α΄ 234), με απόταρη ςξσ
Τπξσογξύ Δογαρί απ και Κξι μ χμι κήπ Αρτάλι ρηπ, μεςά από γμ ώμη ςξσ Δ. .
ςξσ Ο. Α. Δ. Δ..

7. ςι π πεοι πς ώρει π ς χμ εδατί χμ α΄ και β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ παοόμςξπ
άοθοξσ, ξ αοι θμόπ ς χμ απξλσξμέμ χμ ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ δεμ μπξοεί μα
σπεοβαί μει ςξ δέκα ςξι π εκαςό (10%) ςξσ ρσμξλι κξύ αοι θμξύ ς χμ
απξλσξμέμ χμ. Σσυόμ κλάρμα ρςοξγγσλξπξι εί ςαι ρςξμ πληρι έρςεοξ ακέοαι ξ.
]
ςη ρσμέυει α παοαςί θεςαι πί μακαπ με ςι π αμαλξγί επ απξζημί χρηπ ρε ρυέρη
με ςξμ υοόμξ σπηοερί απ ρςξμ ί δι ξ εογξδόςη, αλλα και ςξμ υοόμξ
ποξει δξπξί ηρηπ

ΦΩΡΙ  ΠΡΟΔΙ Δ/Η
ΦΡΟΝΟ
ΤΠΗΡΕΙ Α

ΜΔ ΠΡΟΔΙ Δ/Η

ΑΠΟΖΗΜΙ ΩΗ

2112/1920 άοθοξ 3

ΠΡΟΕΙ Δ/ Η

ΑΠΟΖΗΜΙ ΩΗΜΔ
ΠΡΟΔΙ Δ/Η

3863/2010 Αοθοξ 74παο. 2
-

έ χπ 12 μήμεπ

Αοθοξ 17 παο. 5 3899/ 2010

-

-

1 έςξπ ρσμπλ.
έ χπ 2 έςη

2 μημ ώμ + (1/6)

1 >>

1 μήμαπ + (1/6)

2 έςη ρσμπλ.
έ χπ 4 έςη

2 μημ ώμ + (1/6)

2 >>

1 μήμαπ + (1/6)

4 έςη ρσμπλ.
έ χπ 5 έςη

3 μημ ώμ + (1/6)

2 >>

1, 5 μήμεπ + (1/6)

5 έςη ρσμπλ.
έ χπ 6 έςη

3 μημ ώμ + (1/6)

3 >>

1, 5 μήμεπ + (1/6)

6 έςη ρσμπλ. έ χπ 8
έςη

4 μημ ώμ + (1/6)

3 >>

2 μήμεπ + (1/6)

8 έςη ρσμπλ. έ χπ
10 έςη

5 μημ ώμ + (1/6)

3 >>

2, 5 μήμεπ + (1/6)

10 έςη
ρσμπληοχμέμα

6 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

3 μήμεπ + (1/6)

11 έςη
ρσμπληοχμέμα

7 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

3, 5 μήμεπ + (1/6)

12 έςη
ρσμπληοχμέμα

8 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

4 μήμεπ + (1/6)

13 έςη
ρσμπληοχμέμα

9 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

4, 5 μήμεπ + (1/6)

14 έςη
ρσμπληοχμέμα

10 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

5 μήμεπ + (1/6)

15 έςη
ρσμπληοχμέμα

11 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

5, 5 μήμεπ + (1/6)

16 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6)

4 >>

6 μήμεπ + (1/6)

17 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +
(1/6) +1 μήμα *

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +1 μήμα*

18 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +2
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +2 μήμεπ*

19 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +3
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +3 μήμεπ*

20 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +4
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +4 μήμεπ*

21 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +5
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +5 μήμεπ*

22 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +6
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +6 μήμεπ*

23 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +7
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +7 μήμεπ*

24 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +8
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +8 μήμεπ*

25 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +9
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +9 μήμεπ*

26 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ +
(1/6) +10 μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ +
(1/6) +10 μήμεπ*

27 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +11
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ + (1/6) +11
μήμεπ*

28 έςη
ρσμπληοχμέμα

12 μημ ώμ + (1/6) +12
μήμεπ*

4 >>

6 μήμεπ + (1/6) +12
μήμεπ*

* Οι επι πλέξμ ς χμ δώδεκα μημ ώμ, απξδξυέπ απξζημί χρηπ δεμ μπξοξύμ μα
σπεοβξύμ ςξ πξρό ς χμ δύξ υι λι άδχμ (2. 000) εσοώ, ρε καθερς χπ πλήοξσπ
απαρυόληρηπ. (Σύμτχμα με ςημ πεοί πς χρη 3 ςηπ σπξπαοαγοάτξσ ΙΑ. 12 ςξσ
άοθοξσ ποώς ξσ ςξσ μ. 4093/2012 ( πξσ ι ρυύει από ςημ ημεοξμημί α
δημξρί εσρηπ ςξσ μόμξσ ρςημ Ετημεοί δα Τηπ Κσβεομήρε χπ, ήςξι από
12. 11. 2012))
Απξζημί ωρη απόλσρηπ εογαςξςευμι ς ώμ
Αμςί ρςξι υα με ςξσπ σπαλλήλξσπ και καςά ςημ απόλσρη εογαςξςευμι ς ώμ
ξτεί λεςαι απξζημί χρη. Η απξζημί χρη πξσ κας αβάλλεςαι ρςξμ απξλσόμεμξ
σπξλξγί ζεςαι ρε ημεοξμί ρθι α και αμςί θεςα με ςα ι ρυύξμςα γι α ςξσπ
σπαλλήλξσπ καςαβάλλεςαι πάμςξςε ξλόκληοη η αμαγοατόμεμη ρςξμ
παοακάς χ πί μακα απξζημί χρη εί ςε η καςαγγελί α γί μει με ποξει δξπξί ηρη εί ςε
όυι .
( όπωσ ι ςχφουν με την Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. 2006- 2007 άρθρο 3)

ΦΡΟΝΟ

ΑΠΟΖΗΜΙ ΩΗ

από 2 μήμεπ έ χπ 1 έςξπ

5 ημεοξμί ρθι α + 1/6

από 1 έςξπ έ χπ 2 έςη

7 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 2 έςη έ χπ 5 έςη

15 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 5 έςη έ χπ 10 έςη

30 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 10 έςη έ χπ 15 έςη

60 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 15 έςη έ χπ 20 έςη

100 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 20 έςη έ χπ 25 έςη

120 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 25 έςη έ χπ 30 έςη

145 ημεοξμί ρθι α + 1/6

απξ 30 έςη και άμ χ

165 ημεοξμί ρθι α + 1/6

Απξζημί χρη δεμ ξτεί λεςαι ρςημ πεοί πς χρη απόλσρηπ εογαςξςευμί ςη ποι μ ασςόπ
ρσμπληοώρει δί μημη σπηοερί α.

Απξυ ώοηρη μι ρθωςξύ λόγω ρσμςανι ξδξςήρε ωπ
Μι ρθχς ξί γεμι κά ( σπάλληλξι , εογαςξςευμί ςεπ, σπηοέςεπ), ετόρξμ
απξυ χοξύμ ή απξμακούμξμςαι από ςημ εογαρί α ςξσπ και έυξσμ ςιπ
ποξϋπξθέρει π πλήοηπ ρσμςανι ξδξςήρε χπ λόγχ γήοαςξπ δι και ξύμςαι μα
λάβξσμ ςξ 50% ςηπ ξοι ζόμεμηπ γι α ςημ καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ
απξζημί χρηπ. Δάμ έυξσμ και επι κξσοι κή αρτάλι ρη ( ρύμςανη από επι κξσοι κό)
ςόςε η απξζημί χρη πεοι ξοί ζεςαι ρςξ 40%. ημει ώμεςαι όςι ςξ δι καί χμα ςξσ
απξυ χοξύμςα με ρκξπό ςη ρσμςανι ξδόςηρη με πλήοη ρύμςανη μι ρθχς ξύ γι α
λήφη ςξσ 50% ή 40% ςηπ απξζημι ώρε χπ θεμελι ώμεςαι υχοί π μα απαι ςεί ςαι η
ρσγκαςάθερη ςξσ εογξδόςη. ( άοθοξ 8 Ν. 3198/ 1955).
Απξυ ώοηρη μι ρθωςξύ μεςά ρσμπλήοωρη 15εςί απ
Μι ρθχς ξί γεμι κά πξσ σπάγξμςαι γι α ρύμςανη ρε ξπξι ξδήπξςε αρταλι ρςι κό
τξοέα, μπξοξύμ μα απξυ χοξύμ από ςημ εογαρί α ςξσπ, δι και ξύμεμη ςηπ
μι ρήπ απξζημί χρηπ ςξσ Ν. 2112/ 1920 ή ςξσ Β. Δ. 16/18. 7. 1920 γι α ςημ
καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ ςξσπ ε τόρξμ σπάουξσμ ξι παοακάς χ
ποξϋπξθέρει π.
- σμδέξμςαι με ςξμ εογξδόςη ςξσπ με ρύμβαρη εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ.
- Έυξσμ ρσμπληοώρει δεκαπεμςαεςή σπηοερί α ρςξμ ί δι ξ εογξδόςη ή ςξ
ποξβλεπόμεμξ όοι ξ ηλι κί απ ςξσ αρταλι ρςι κξύ ςξσπ ξογαμι ρμξύ.
- Απξυ χοξύμ από ςημ εογαρί α ςξσπ με ςη ρσγκαςάθερη ςξσ εογξδόςη.

Απξζημι ώρει π ξοι ρμέμ ωμ καςηγξοι ώμ μι ρθως ώμ
Θσοχοξί πξλσκαςξι κιώμ: Η απξζημί χρή ςξσπ λόγχ απόλσρηπ αμέουεςαι ρςξ
1/2 ςηπ ποξβλεπόμεμηπ γι α ςξσπ ι δι χςι κξύπ σπαλλήλξσπ.
Κληςήοεπ γοατεί χμ: Απξλσόμεμξι δι και ξύμςαι απξζημί χρη εογαςξςευμί ςη
δι όςι δεμ θε χοεί ςαι όςι έυξσμ ςημ σπαλληλι κή ι δι όςηςα έρς χ κι αμ
υοηρι μξπξι ξύμςαι γι α ςημ καςάθερη ή εί ρποανη υοημάς χμ από ςοάπεζεπ ή
πελάςεπ ( Α. Π. 132/1990).
Οι κι ακξί σπηοέςεπ, ξι κόρι ςξ ποξρχπι κό: Δι και ξύμςαι ςημ απξζημί χρη ςξσ
εογαςξςευμί ςη, αδι άτξοα αμ έυξσμ ςημ σπαλληλι κή ι δι όςηςα.
Τπξλξγι ρμόπ ςηπ απξζημί ωρηπ
Ο σπξλξγι ρμόπ ςηπ απξζημί χρηπ γί μεςαι με βάρη ςι π ςακςι κέπ απξδξυέπ ςξσ
ςελεσςαί ξσ μήμα σπό καθερς ώπ πλήοξσπ απαρυξλήρε χπ ( άοθοξ 5
Ν. 3198/ 1955).
Σακςι κέπ απξδξυέπ θεχοξύμςαι ξ μι ρθόπ και κάθε άλλη παοξυή πξσ δί δεςαι
αμςί μι ρθξύ όπχπ ποξμήθει επ, παοξυέπ ρε είδξπ κ. λπ. Πξρξρςά επί κεοδώμ ή
ει ρποάνε χμ ε τόρξμ υξοηγξύμςαι αμενάοςηςα ςηπ καμξμι κήπ αμξι βήπ ςηπ
εογαρί απ δεμ θε χοξύμςαι ςακςι κέπ απξδξυέπ ( άοθοξ 3 παο. 2
Ν. 2112/ 1920). Γι α ςξμ σπξλξγι ρμό απξζημί χρηπ ρςι π ςακςι κέπ απξδξυέπ
πεοι λαμβάμξμςαι ςα επι δόμαςα εξος ώμ και αδεί απ, καθώπ και ξι ςακςι κέπ
ποόρθεςεπ αμξι βέπ γι α εογαρί α σπεοχοι ακή, μσκςεοι μή ή καςά ςι π Κσοι ακέπ.
Μι ρθχς όπ πξσ έυει ςημ σπαλληλι κή ι δι όςηςα καςά ςξ υοόμξ ςηπ απόλσρηπ,
εμ ώ αουι κά εί υε ποξρλητθεί ραμ εογάςηπ και η ι δι όςηςά ςξσ μεςαςοάπηκε ρε
σπαλληλι κή υχοί π μα λσθεί η ρύμβαρή ςξσ, δι και ξύςαι απξζημί χρη
σπαλλήλξσ, βάρει ςηπ ρσμξλι κήπ σπηοερί απ ςξσ ρςξμ ασςό εογξδόςη ( Α. Π.
636/71, 760/81).
ςι π πεοι πς ώρει π μι ρθχς ώμ μει χμέμηπ απαρυξλήρε χπ η απξζημί χρη
σπξλξγί ζεςαι με βάρη ςι π καςαβαλλόμεμεπ μει χμέμεπ απξδξυέπ. Σξ ί δι ξ
ι ρυύει και ρςη δι αλεί πξσρα εογαρί α.
Η απξζημί χρη μι ρθχςώμ πξσ αμεί βξμςαι με πξρξρς ά, κας' απξκξπή ή καςά
μξμάδα παοαγόμεμηπ εογαρί απ, σπξλξγί ζεςαι βάρει ςξσ μέρξσ όοξσ ς χμ
απξδξυ ώμ ασς ώμ ς χμ δύξ ςελεσςαί χμ ποι μ ςημ απόλσρη μημ ώμ. ( άοθοξ 5
παο. 2 Ν. 3198/ 1955) . ε καμί α όμχπ πεοί πς χρη ςξ πξρό απξζημί χρηπ ςηπ
παοαπάμ χ πεοί πς χρηπ δεμ μπξοεί μα εί μαι κας ώςεοξ ασςξύ πξσ ποξκύπςει
με βάρη ςη μι ρθξλξγι κή κλάρη ςξσ Ι. Κ. Α. πξσ αμήκει ξ μι ρθχςόπ.
Η απξζημί χρη αμει βξμέμ χμ με μι ρθό και πξρξρςά σπξλξγί ζεςαι γι α ςξ μι ρθό
βάρει ς χμ ςακςι κώμ απξδξυ ώμ ςξσ ςελεσςαί ξσ μήμα και γι α ςα πξρξρςά
βάρει ςξσ μέρξσ όοξσ ς χμ δύξ ςελεσςαί χμ ποι μ ςημ καςαγγελί α μημ ώμ ( Α. Π.
1103/88 Σμ. Β' ).
Γι α ςημ ενεύοερη ςξσ πξρξύ ςηπ απξζημι ώρεχπ πξσ δι και ξύςαι ξ
απξλσόμεμξπ μι ρθχςόπ, λαμβάμεςαι σπόφη η ςελεσςαί α ρσμευήπ απαρυόληρή
ςξσ ρςξμ εογξδόςη πξσ κάμει ςημ καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ ( Α. Π.
86/70).

Δί μαι μόμι μη η ρσμτχμί α μεςανύ εογξδόςη και εογαζόμεμξσ, καςά ςημ ξπξί α
γι α ςξμ καθξοι ρμό ςηπ απξζημί χρηπ, ρσμσπξλξγί ζεςαι και άλλη σπηοερί α ή
ρςξμ ί δι ξ ή ρε άλλξ εογξδόςη ( Α. Π. 231/59).
Φοόμξπ αμαρςξλήπ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ λόγ χ αρθέμει απ ή άλληπ αι ςί απ
ρσμσπξλξγί ζεςαι ρςξμ ποξρδι ξοι ρμό ςηπ απξζημί χρηπ λόγχ απόλσρηπ (Δτ.
Θε ρ/μί κηπ 2920/88).
Η μεςαβξλή ςξσ ποξρώπξσ ςξσ εογξδόςη, με όπξι ξμ ςοόπξ κι αμ επέλθει δεμ
επηοεάζει ςα δι και ώμαςα ς χμ εογαζξμέμ χμ ρςξ δι καί χμα απξζημί χρήπ ςξσπ
ρε πεοί πς χρη απόλσρήπ ςξσπ. ( άοθοξ 6 παο. 1 Ν. 2112/ 1920, άοθοξ 9 παο.
1 Β. Δ. 16/18. 7. 1920). Από ςη μξμξλξγί α έυει κοι θεί όςι ρε ξπξι ξδήπξςε
μεςαρυημαςι ρμό ςηπ επι υεί οηρηπ πξσ δι αςηοεί ςημ εμόςηςά ςηπ χπ
ξι κξμξμι κή μξμάδα, σπό μέξ τξοέα, ξ δι άδξυξπ ςξσ αουι κξύ εογξδόςη
σπξυοεξύςαι μα ρσμσπξλξγί ρει ρςημ απξζημί χρη ςξσ απξλσόμεμξσ και όλη
ςημ σπηοερί α ςξσ ρςξμ αουι κό εογξδόςη.
Δπί πς χυεύρε χπ ςηπ επι υει οήρε χπ ξ εογαζόμεμξπ δι και ξύςαι μα λάβει
ξλόκληοη ςη μόμι μη απξζημί χρη λόγχ καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ
καςαςαρρόμεμξπ μεςανύ ς χμ ποξμξμι ακώμ δαμει ρς ώμ ς χμ άοθοχμ 940 & 941
ςξσ Κχδ. Πξλ. Δι κξμξμί απ.
ςη δι ακξπή εογαρι ώμ ςηπ επι υεί οηρηπ λόγχ αμ χςέοαπ βί απ ( πσοκαγι ά
κ. λπ.) αμ ξ εογξδόςηπ εί μαι αρταλι ρμέμξπ κας ά ς χμ πεοι ρςαςι κώμ ασς ώμ
και ποξβεί ρε απξλύρειπ λόγχ κάπξι ξσ γεγξμόςξπ αμ χςέοαπ βί απ, ξτεί λει
ρςξσπ απξλσξμέμξσπ ςα 2/3 ςηπ μόμι μηπ απξζημί χρηπ ( άοθοα 6 παο. 2 εδ. 2
Ν. 2112/ 1920 όπχπ ι ρυύει με ςξ άοθοξ 4 Ν. 4558/30).
ςι π δι αδξυι κέπ ρσμβάρει π εογαρί απ ξοι ρμέμξσ υοόμξσ, υχοί π μα
μερξλαβξύμ δι ακξπέπ και υχοί π μα δι και ξλξγεί ςαι από ςη τύρη ς χμ
εογαρι ώμ ξ καθξοι ρμόπ ξοι ρμέμηπ δι άοκει απ θε χοεί ςαι όςι καςαοςί ρθηκε μί α
ρύμβαρη εογαρί απ αξοί ρςξσ υοόμξσ ( Α. Π. 1363/82 Σμ. Δ' , Α. Π. 603/94 Σμ.
Β' ).
Καςαβξλή ςηπ απξζημί ωρηπ
Η απξζημί χρη ςξσ Ν. 2112/ 1920 και ςξσ Β.Δ. 16/18. 7. 1920 καςαβάλλεςαι
ρςξμ απξλσόμεμξ μι ρθχς ό καςά ςη ρςι γμή ςηπ κξι μξπξι ήρε χπ ςηπ
καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ.
Γι α μα εί μαι έγκσοη η απόλσρη δεμ αοκεί η ποξρτξοά ςηπ απξζημί χρηπ ρςξμ
απξλσόμεμξ, αλλά ρε πεοί πς χρη αομήρε χπ ςξσ ςελεσςαί ξσ γι α μα ςημ
ει ρποάνει , απαι ςεί ςαι η δημόρι α καςάθερή ςηπ.

Αοθοξ 64 μόμξσ 3863/2010
[ Όςαμ η απξζημί χρη λόγ χ καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ σπεοβαί μει
ςι π απξδξυέπ δύξ (2) μημ ώμ, ξ εογξδόςηπ σπξυοεξύςαι μα καςαβάλει καςά
ςημ απόλσρη μέοξπ ςηπ απξζημί χρηπ πξσ αμςι ρςξι υεί ρςι π απξδξυέπ δύξ (2)
μημ ώμ. Σξ σπόλξι πξ πξρό καςαβάλλες αι ρε δι μημι αί επ δόρει π, καθεμί α από
ςι π ξπξί επ δεμ μπξοεί μα εί μαι κας ώςεοη από ςι π απξδξυέπ δύξ (2) μημ ώμ,
εκςόπ και αμ ςξ πξρό πξσ σπξλεί πεςαι γι α ςημ ενότληρη ςξσ ρσμόλξσ ςηπ
απξζημι ώρε χπ εί μαι μικοόςεοξ. Η ποώς η δόρη καςαβάλλεςαι ςημ επξμέμη
ςηπ ρσμπλήοχρηπ δι μήμξσ από ςημ απόλσρη.
Δογαζόμεμξι ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ ς χμ ξπξί χμ η ρύμβαρη εογαρί απ
καςαγγέλλεςαι , αμενάοςηςα αμ ποόκει ςαι για ξμαδι κέπ ή μεμξμ χμέμεπ
απξλύρει π, ετόρξμ παοαμέμξσμ άμεογξι , έυξσμ ςξ δι καί χμα ςηπ
ασς αρτάλι ρηπ, η ξπξί α αρκεί ςαι εμςόπ δι μήμξσ από ςημ καςαγγελί α, ρςημ
ξπξί α σπξυοεξύςαι ξ εογξδόςηπ πξσ ςξσπ απέλσρε μα ρσμμεςέυει με:
α) Σξ πεμήμςα ςξι π εκαςό (50%) ςξσ κόρςξσπ ςηπ ασςαρτάλι ρηπ γι α
αρταλι ρμέμξσπ ηλι κί απ 55 ες ώμ έ χπ 60 ες ώμ και γι α υοξμι κό δι άρςημα μέυοι
ςοί α (3) υοόμι α.
β) Σξ ξγδόμςα ςξι π εκαςό (80%) ςξσ κόρςξσπ ςηπ ασςαρτάλι ρηπ γι α
αρταλι ρμέμξσπ 60 ες ώμ ρσμπληοχμέμ χμ έ χπ 64 ες ώμ και γι α υοξμι κό
δι άρςημα μέυοι ςοί α (3) υοόμι α.
Με ρκξπό ςημ κάλσφη ςξσ λξι πξύ κόρςξσπ ασςαρτάλι ρηπ ς χμ αρταλι ρμέμ χμ
ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ ξ ΟΑΔΔ μπξοεί μα καςαοςί ζει και
μα σλξπξι εί ει δι κά ποξγοάμμαςα ξι κξμξμι κήπ εμί ρυσρηπ, με ςα ξπξί α θα
ποξβλέπεςαι :
α. Η αμάληφη ςξσ σπξλει πόμεμξσ κόρςξσπ ασςαρτάλι ρηπ, γι α όρξ υοόμξ
στί ρςαςαι σπξυοέ χρη καςαβξλήπ από ςξμ εογξδόςη και γι α πξρξρςό 50% ή
20% ςξσ κόρςξσπ ασςαρτάλι ρηπ.
β. Η έμςανη ςξσ ρσμόλξσ ασςήπ ςηπ καςηγξοί απ ς χμ απξλσξμέμ χμ ρςα
ποξγοάμμαςα εογαρί απ ς χμ μακοξυοόμι α αμέογχμ ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ
γι α εογαρί α ρςξ δημόρι ξ ςξμέα, όπχπ ασςόπ ξοί ζεςαι από ςξ άοθοξ 51 ςξσ
μ. 1892/ 1990 ( ΥΔΚ 101 Α ) καςά παοέκκλι ρη ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 3812/2009
( ΥΔΚ 234 Α ).
Η δαπάμη γι α ςα αμ χςέοχ ποξγοάμμαςα βαούμει ςξμ κλάδξ ΛΑΔΚ.
Με απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Δογαρί απ και Κξι μ χμι κήπ Αρτάλι ρηπ, μεςά από
γμ ώμη ςηπ Δπι ςοξπήπ Δι αυεί οι ρηπ ςξσ ΛΑΔΚ, πξσ εγκοί μεςαι από ςξ Δ. . ςξσ
ΟΑΔΔ, οσθμί ζξμςαι ξι όοξι , ξι ποξϋπξθέρει π, η δσμαςόςηςα επι μήκσμρηπ ρε
εναι οεςι κέπ πεοι πς ώρειπ ςξσ υοόμξσ ςηπ ςοι εςξύπ κάλσφηπ ς χμ δαπαμ ώμ
ασς αρτάλι ρηπ με πόοξσπ ςξσ ΛΑΔΚ, καθώπ και κάθε άλλη αμαγκαί α
λεπςξμέοει α γι α ςημ εταομξγή ς χμ παοαγοάτχμ 4 και 5 ςξσ παοόμςξπ
άοθοξσ.

Με ρκξπό ςη δι αςήοηρη ς χμ θέρε χμ εογαρί απ ς χμ εογαζξμέμ χμ ηλι κί απ 55
έ χπ 64 ες ώμ, ξ ΟΑΔΔ μπξοεί μα καςαοςί ζει ποξγοάμμαςα ρύμτχμα με ςξ
άοθοξ 18 ςξσ μ. 3833/2010 ( ΥΔΚ 40 Α' ) και ςχμ παοαγοάτχμ 4 και 5 ςξσ
παοόμςξπ άοθοξσ.
ςι π πεοι πς ώρει π ς χμ εδατί χμ α' και β' ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ παοόμςξπ
άοθοξσ, ξ αοι θμόπ ς χμ απξλσξμέμ χμ ηλι κί απ 55 έ χπ 64 ες ώμ, δεμ μπξοεί μα
σπεοβαί μει ςξ δέκα ςξι π εκαςό (10%) ςξσ ρσμξλι κξύ αοι θμξύ ς χμ
απξλσξμέμ χμ. Σσυόμ κλάρμα ρςοξγγσλξπξι εί ςαι ρςξμ πληρι έρςεοξ ακέοαι ξ.
Οι εογξδόςεπ πξσ ποξρλαμβάμξσμ μεξει ρεουόμεμξσπ ρςημ αγξοά εογαρί απ
ηλι κί απ κάς χ ς χμ 25 ες ώμ και ςξσπ αμεί βξσμ με ςξ ξγδόμςα ςέρρεοα ςξι π
εκαςό (84%) ςξσ κας ώςαςξσ βαρι κξύ μι ρθξύ ή ημεοξμι ρθί ξσ, όπχπ ασςό
ξοί ζεςαι κάθε τξοά από ςημ Δθμι κή Γεμι κή σλλξγι κή ύμβαρη Δογαρί απ,
ασςξδι καί χπ εμςάρρξμςαι ρε ποόγοαμμα ςξσ ΟΑΔΔ γι α ςημ επι υξοήγηρη ς χμ
αρταλι ρςι κώμ ει ρτξοώμ πξσ βαούμξσμ ςξσπ χπ άμ χ
μεξποξρλαμβαμόμεμξσπ και ατξοξύμ ρε όλξσπ ςξσπ κλάδξσπ κύοι απ
αρτάλι ρηπ ςξσ Ι ΚΑ - ΔΣΑΜ, ρςημ επι κξσοι κή αρτάλι ρη ςξσ ΔΣΔΑΜ ή άλλ χμ
επι κξσοι κώμ ςαμεί χμ, καθ ώπ και ρςι π αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ πξσ ςξ Ι ΚΑ ΔΣΑΜ ει ρποάςςει ή ρσμει ρποάςςει σπέο Υξοέχμ και Κλάδχμ Κξι μ χμι κήπ
Αρτάλι ρηπ, σπό ςξμ όοξ όςι ξι εογξδόςεπ θα καςαβάλλξσμ ρςξσπ
μεξποξρλαμβαμόμεμξσπ, χπ μέοξπ ς χμ καθαοώμ απξδξυ ώμ ςξσπ, πξρό
αμςί ρςξι υξ με εκεί μξ πξσ ξ ΟΑΔΔ αμαλαμβάμει μα καςαβάλει ρςξσπ αμ χςέοχ
αρταλι ρςι κξύπ τξοεί π, ποξκει μέμξσ μα καλύφει ςι π αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ
πξσ βαούμξσμ ςξσπ μεξποξρλαμβαμόμεμξσπ.
Με απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Δογαρί απ και Κξι μ χμι κήπ Αρτάλι ρηπ, μεςά από
γμ ώμη ςξσ Δ. . ςξσ ΟΑΔΔ, οσθμί ζξμςαι ξι όοξι , ξι ποξϋπξθέρει π, η δι άοκει α
και κάθε άλλη αμαγκαί α λεπςξμέοει α γι α ςημ εταομξγή ςξσ παοόμςξπ
άοθοξσ. ]

Τπξλξγι ρμόπ αρταλι ρςι κώμ ει ρτξοώμ και τξοξλξγί α απξζημι ώρε ωπ
Ι. Τπξλξγι ρμόπ αρταλι ρςι κώμ ει ρτξοώμ
Η απξζημί χρη λόγχ κας αγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ δεμ σπόκει ςαι ρε
καμί α κοάςηρη σπέο Ι.Κ. Α. ή άλλξσ αρταλι ρςι κξύ ξογαμι ρμξύ, γι αςί δεμ
θε χοεί ςαι όςι ρσμι ρςά αμξι βή παοαρυεθεί ραπ εογαρί απ.
Σξ ί δι ξ ι ρυύει γι α ςημ καςαβαλλόμεμη ρςξ μιρθ χς ό απξζημί χρη λόγ χ μη
λητθεί ραπ άδει απ.
Αμςί θεςα ςξ γι α ςημ ί δια αι ςί α καςαβαλλόμεμξ επί δξμα αδεί απ θε χοεί ςαι όςι
απξςελεί ποξραύνηρη ς χμ απξδξυ ώμ και ρσμεπώπ σπόκει ςαι ρε
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ.

ΙΙ. Υξοξλξγί α απξζημι ώρε ωπ
ύμτχμα με ςξ άοθοξ 14 παοάγοατξπ 1 ςξσ μόμξσ 2238/ 1994 όπχπ
ςοξπξπξι ήθηκε με ςξμ μόμξσ 3842/ 2010και ιρυύει από 23. 4. 2010 η
απξζημί χρη απόλσρηπ τξοξλξγεί ςε χπ ενήπ .
1. Με ςημ επι τύλανη ςχμ δι αςάνε χμ ςηπ πεοί πς χρηπ γ' ςηπ παο. 4 ςξσ
άοθοξσ 45, τξοξλξγξύμςαι ασςξςελώπ, εναμςλξσμέμηπ ςηπ τξοξλξγι κήπ
σπξυοε ώρε χπ, ςα πξρά ς χμ απξζημι ώρε χμ πξσ καςαβάλλξμςαι ρςξσπ
δι και ξύυξσπ με βάρη:
α) ςξ άοθοξ 1 ςξσ β. δ. 16/18 Ι ξσλί ξσ 1920 (ΥΔΚ 158 Α),
β) ςξ μ. 2112/ 1920 ( ΥΔΚ 67 Α),
γ) ςξ άοθοξ 94 ςξσ μ. δ. 3026/1954 ( ΥΔΚ 235 Α).
Ο τόοξπ σπξλξγί ζεςαι , με βάρη ςημ παοακάς χ κλί μακα:
Κλι μάκι ξ απξζημί ωρηπ (εσοώ)

Υξοξλξγι κόπ ρσμςελερςήπ
( %)

0 - 60. 000

0%

60. 001 - 100. 000

10%

100. 001 - 150. 000

20%

150. 001 και άμ χ

30%

Ο τόοξπ παοακοαςεί ςαι καςά ςημ πληοχμή ςηπ απξζημί χρηπ ρςξμ
δι και ξύυξ.
ΙΙΙ Φαοςξρήμαμρη απξζημί ωρηπ

ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΔ.
I V. Παοακοάςηρη και απόδξρη τόοξσ
Ο τόοξπ , πξσ βαούμξσμ ςξμ απξλσόμεμξ, παοακοαςξύμςαι καςά ςημ
πληοχμή ςηπ απξζημί χρηπ από ςξμ εογξδόςη.
Ο εογξδόςηπ έυει ςημ σπξυοέ χρη απόδξρήπ ςξσπ ρςημ ξι κεί α Δ. Ο. Τ.
ασςξςελώπ με δήλ χρη, η ξπξί α πεοι λαμβάμει ςξσπ απξλσθέμςεπ μιρθ χς ξύπ
και ςα ρυεςι κά πξρά γι α κάθε μήμα. Ποξθερμί α απξδόρε χπ ξ επόμεμξπ
μήμαπ. Σα πξρά πξσ απξδί δξμςαι μ' ασςή ςη δήλ χρη δεμ πεοι λαμβάμξμςαι
ξύςε ρςι π ςοι μημι αί επ ξύςε ρςημ εςήρι α εκκαθαοι ρςι κή δήλ χρη Υ. Μ. Τ. ( Τπ.
Οι κ. Πξλ. 1170/1989).
Μη ξτει λή απξζημί ωρηπ
ςι π παοακάς χ πεοι πςώρει π απξλύρε χπ ή απξυ χοήρε χπ μι ρθχςξύ δεμ
ξτεί λεςαι απξζημί χρη:

- Ποι μ ςη ρσμπλήοχρη δι μήμξσ σπηοερί απ ρςξμ ί δι ξ εογξδόςη γι α ςξσπ
εογαςξςευμί ςεπ. Γι α ςξσπ σπαλλήλξσπ ποι μ ςη ρσμπλήοχρη δχδεκάμημηπ
σπηοερί απ ( βλέπε αμ χςέοχ).
- ςημ ξι κει ξθελή απξυ ώοηρη ςξσ μι ρθχςξύ από ςημ εογαρί α ςξσ.
- Λόγχ λήνηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ ξοι ρμέμξσ υοόμξσ.
- Λόγχ λήνηπ ρύμβαρηπ εογαρί απ ξοι ρμέμξσ έογξσ.
- Αμ η καςαγγελί α ήςαμ απξςέλερμα δόλι απ αμςι ρσμβαςι κήπ ρσμπεοι τξοάπ
ςξσ μι ρθχςξύ.
- Αμ η καςαγγελί α έγι με λόγχ σπξβξλήπ μήμσρηπ εμαμςί ξμ ςξσ μι ρθ χς ξύ γι α
ανι όπξι μη ποάνη καςά ςημ σπηοερί α, ή αδί κημα πξσ τέοει ςξ υαοακςήοα
ςξσλάυι ρςξμ πλημμελήμαςξπ. ( άοθοξ 5 παο. 1 Ν. 2112/ 1920 και άοθοξ 6
παο. 2 Β. Δ. 16/18- 7- 20).
Παοαδεί γμαςα σπξλξγι ρμξύ απξζημί ωρηπ
1. Τπάλληλξπ ποξρλήτθηκε ςημ 1- 12- 2006 με ρύμβαρη αξοί ρςξσ υοόμξσ και
απξλύθηκε ( καςαγγέλθηκε η ρύμβαρη εογαρί απ ςξσ) ςημ 31- 5- 2007
( ρσμξλι κόπ υοόμξπ απαρυόληρηπ 6 μήμεπ). Ο μι ρθχςόπ αμει βόςαμ με μημι αί ξ
μι ρθό ( πεοι λαμβαμξμέμ χμ όλχμ ς χμ λξι πώμ πλημ εξος ώμ και αδεί απ
επι δξμάς χμ) 1. 000 εσοώ. Ο παοαπάμ χ μι ρθχς όπ δι και ξύςαι απξζημί χρη γι α
ςημ απόλσρή ςξσ χπ ενήπ:
α) Λόγχ καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ έμα μημι αί ξ μι ρθό ρύμτχμα με ςι π
δι αςάνει π ςξσ Ν. 2112/1920. ςξμ ςακςι κό μημι αί ξ μι ρθό ςξσ (1. 000) ποέπει
μα ποξρςεθεί αμαλξγί α ς χμ δώο χμ εξος ώμ ( Πάρυα & Φοι ρςξσγέμμχμ) και
επι δόμαςξπ αδεί απ (ςα δώοα εξος ώμ και ςξ επί δξμα αδεί απ ι ρξύμςαι με δύξ
(2) μημι αί ξσπ μι ρθξύπ). Γι α μα βοεθεί η μημι αί α απξζημί χρη γι α ςημ
καςαγγελί α ςηπ ρύμβαρηπ πξλλαπλαρι άζξσμε ςι π ςακςι κέπ μημι αί επ απξδξυέπ
με 14 και ύρςεοα δι αι οξύμε με 12 (μήμεπ ςξσ έςξσπ). Αοα ρςξ παοάδει γμά
μαπ η μημι αί α απξζημί χρη ι ρξύςαι 1.000 Φ 14 : 12 = 1. 166, 67.
σμξλι κά ξ σπάλληλξπ ςξσ παοαδεί γμαςξπ θα ποέπει μα λάβει καςά ςημ
απόλσρή ςξσ:
- Απξζημί χρη λόγχ καςαγγελί απ ςηπ ρύμβαρηπ
1 μημι αί ξπ μι ρθόπ = 1.000 Φ 14 /12 = 1. 166, 67.
+ Απξζημί χρη Αδεί απ + Δπί δξμα αδεί απ

