Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων
και άλλες διατάξεις
Ν.3302/2004
(ΦΕΚ 267/Α’/28.12.2004)
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Αρθρο 1
Ετήσια άδεια με αποδοχές
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’),
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.3227/2004
(ΦΕΚ 31 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση
και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης,
δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’
αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη
επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια
εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται
σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών,
χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν
απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους,
εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω
αναλογία της κανονικής άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την
ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής
του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης α’. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για
κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26)
εργάσιμες ημέρες ή μέχρι και τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες αν στην
επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει
από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές,
η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, εκτός από τις
διατάξεις του νόμου αυτού διέπονται και από τις λοιπές συναφείς διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) καταργείται.
Αρθρο 2
Αρμοδιότητα Α.Σ.Ε.Π. σε συμβασιούχους
του ιδιωτικού τομέα
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’).
Αρθρο 3
Χορήγηση προκαταβολής επιδόματος ανεργίας
1. Οσοι απασχολούνται σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές
επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχιακά, μπορούν να επιδοτούνται λόγω
ανεργίας με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
εξήντα (60) ημερών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση η επιδότηση αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του
εξαήμερου χρόνου αναμονής που προβλέπεται με το άρθρο 18 του
Ν.Δ.2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α’).
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που
απαιτούνται, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής. Το ποσό της
προκαταβολής ισούται με δύο βασικά μηνιαία επιδόματα ανεργίας. Η
προκαταβολή συμψηφίζεται με την επιδότηση των επόμενων μηνών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που
εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.,
ρυθμίζονται οι περιπτώσεις μη χορηγήσεως της προκαταβολής, το αρμόδιο
όργανο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
[…]
Αρθρο 6
Αρμόδιο όργανο κρίσεως υπαγωγής εργοδοτών
σε επιδοτούμενα προγράμματα
1. Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις
διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α’), όπως ισχύει,
αποφασίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά
από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ορίζεται άλλο
αρμόδιο όργανο πλην του Δ.Σ.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.3144/2003
(ΦΕΚ 111 Α’) καταργείται.
[…]
Αρθρο 9
Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
1. Μειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 51 του
Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της σε παρ. 6 με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α’), την
τροποποίησή της με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’),
τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις των οφειλόμενων
απαιτητών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. χρονικής περιόδου μέχρι
30.11.2004, κατά 80%, εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50%
εφόσον ρυθμιστεί η εξόφλησή τους μέχρι και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με

την προϋπόθεση της κανονικής καταβολής των τρεχουσών εισφορών. Το ποσό
μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών πρόσθετων επιβαρύνσεων στην
περίπτωση τμηματικής καταβολής αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις.
2. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει:
α) για τους εργοδότες των ανέλεγκτων κοινών και οικοδομικοτεχνικών
επιχειρήσεων μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται την παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα
απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30.4.2005,
β) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και
οικοδομικοτεχνικών επιχειρήσεων που ανάγονται μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 30.4.2005,
γ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο
ποσό της οφειλής.
Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειάς
της αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις.
3. Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των
άρθρων 51-55 του Ν.2676/1999, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τον υπολογισμό
του ποσού της προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής
οφειλής.
Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200,00)
ευρώ.
4. Δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού όσοι έχουν
ρυθμίσεις τις οφειλές τους με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5
του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004, εφόσον
τηρούν τους όρους των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
[…]
Αρθρο 13
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
ανέργων στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Η παράγραφος 12 του άρθρου 32 του Ν.3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ο Ο.Γ.Α., ο Ο.Α.Ε.Ε. και λοιποί φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μπορούν να συνάπτουν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου
και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας συμβάσεις με τον Ο.Α.Ε.Δ. ή θυγατρικές εταιρείες
αυτού, για τη διάθεση για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) μήνες, ατόμων από τα Προγράμματα (κατάρτιση ή απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας) ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για τη διεκπεραίωση εργασιών
χορήγησης ασφαλιστικών παροχών όταν το τακτικό προσωπικό των Φορέων
Ασφάλισης δεν επαρκεί για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.
Η δαπάνη για την απασχόληση αυτή βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο».
[…]
Αρθρο 16
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

