Tί δικαιοφμαςτε – Σι πρζπει να κάνουμε ςε περίπτωςθ ΑΠΟΛΤΘ.
Tί δικαιοφμαςτε – Σι πρζπει να κάνουμε
ςε περίπτωςθ ΑΠΟΛΤΘ
Τί πρζπει να κάνουμε ςε περίπτωςθ που μασ ενθμερϊςει θ διοίκθςθ για ενδεχόμενθ
απόλυςθ;
Άμεςθ ενθμζρωςθ του διοικθτοφ ςυμβουλίου του ςωματείου.
Απαίτθςθ ενθμζρωςθσ για τουσ λόγουσ τθσ απόλυςθσ από τθ διεφκυνςθ.
υηιτθςθ με τον προϊςτάμενο και το διευκυντι για το αν είναι ενιμεροι και για τθ
κζςθ τουσ ςτο κζμα.
Σε κάκε περίπτωςθ ςυνάδελφοι, το δικαίωμα ςτθν εργαςία αποτελεί κεμελιϊδεσ
δικαίωμα, που πρζπει και μποροφμε να προςτατεφςουμε, ειδικά εφόςον απαςχολοφμαςτε
ςε μια απολφτωσ κερδοφόρα εταιρία.
Το Δ.Σ. κα ςτθρίξει ΝΟΜΙΚΑ κάκε ςυνάδελφο ςε περίπτωςθ άρνθςθσ απόλυςθσ.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ προτείνεται θ υπογραφι ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΤΛΑΞΘ των
δικαιωμάτων μασ.
Σί πρζπει να γνωρίηουμε ακόμθ:
ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΚΡΑΣΘΕΙ ΣΘΝ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ;
Η αποηθμίωςθ καταγγελίασ ςυμβάςεωσ δεν υπόκειται ςε κρατιςεισ για το ΙΚΑ
ι αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Το ίδιο ιςχφει για τθν αποηθμίωςθ λόγω μθ λθφκείςασ
αδείασ. Αντίκετα το επίδομα αδείασ υπόκειται ςε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ.
Η αποηθμίωςθ φορολογείται. Αν το ποςό τθσ καταβαλλόμενθσ αποηθμίωςθσ είναι μζχρι
20.000 ευρϊ είναι αφορολόγθτθ. Για το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που υπερβαίνει τα 20.000
ευρϊ, υπολογίηεται φόροσ με ςυντελεςτι 20% και παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι τθσ
ςτο δικαιοφχο.
ΠΩ ΤΠΟΛΟΓΙΗΕΣΑΙ Θ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΑΠΟΛΤΘ;
Ο υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ γίνεται με βάςθ τισ τακτικζσ αποδοχζσ του τελευταίου
μινα με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ .Τακτικζσ αποδοχζσ κεωροφνται ο μιςκόσ,κακϊσ
και κάκε άλλθ παροχι ςε είδοσ και ςε χριμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για
τθν αποηθμίωςθ απόλυςθσ ςυνυπολογίηονται τα δϊρα εορτϊν και το επίδομα άδειασ,
προςκζτοντασ το 1/6 ςτο ςυνολικό φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ.
ΠΟΣΕ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΣΑΙ ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ;
Αποηθμίωςθ δεν οφείλεται:
ΑΚΤΡΟΣΘΣΑ ΑΠΟΛΤΘ
Πριν τθ ςυμπλιρωςθ διμινου.

Αν παραιτθκεί ο εργαηόμενοσ.
Στθ ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, εκτόσ αν καταγγελκεί πριν τθ λιξθ τθσ από τον
εργοδότθ, οπότε οφείλονται όλοι οι μιςκοί του υπόλοιπου χρόνου μζχρι τθ λιξθ
τθσ.
Στθ ςφμβαςθ οριςμζνου ζργου.
Στισ περιπτϊςεισ διαδοχικϊν ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου ι ζργου χωρίσ να
δικαιολογείται από τθ φφςθ των εργαςιϊν ο κακοριςμόσ οριςμζνθσ διάρκειασ,
κεωρείται ότι υπάρχει ενιαία ςφμβαςθ εργαςίασ και οφείλεται αποηθμίωςθ.
Σε περίπτωςθ μινυςθσ ςε βάροσ του εργαηόμενου για αδίκθμα που διαπράχκθκε
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του ι του απαγγζλκθκε κατθγορία για αδίκθμα
τουλάχιςτον ςε βακμό πλθμμελιματοσ. Εάν απαλλαγεί ο μιςκωτόσ δικαιοφται να
ηθτιςει τθν αποηθμίωςι του.
α. Μθ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ μαηί με ζγγραφο τθσ απόλυςθσ: α) Όταν δεν καταβλθκεί
ολόκλθρθ θ νόμιμθ αποηθμίωςθ, μαηί με τθν ζγγραφθ κοινοποίθςθ τθσ απόλυςθσ ςτον
εργαηόμενο και β) Σε περίπτωςθ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ςτισ προβλεπόμενεσ από το
νόμο δόςεισ δθλαδι αποηθμίωςθ άνω των 6 μθνϊν, αν ζχουμε κακυςτζρθςθ μια δόςθσ,
επζρχεται ακυρότθτα τθσ απόλυςθσ.
β. Καταχρθςτικι απόλυςθ
Απόλυςθ που γίνεται για τθν ικανοποίθςθ από τον εργοδότθ αιςκιματοσ εκδίκθςθσ προσ
τον εργαηόμενο που είναι άςχετο με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Καταχρθςτικζσ
είναι και οι απολφςεισ που γίνονται λόγω νόμιμθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ του
εργαηόμενου, ι λόγω δικαςτικισ διεκδίκθςθσ των αξιϊςεϊν του, ι λόγω αρνιςεϊσ του να
δεχκεί παράνομθ απαίτθςθ του εργοδότθ, ι για πολιτικοφσ λόγουσ κλπ.
Καταχρθςτικι ζχει κρικεί επίςθσ θ προςφυγι από τον εργοδότθ ςτο δυςμενζςτερο για τον
εργαηόμενο μζςο, τθν απόλυςθ, για πεικαρχικι παράβαςθ ενϊ ιταν δυνατόν να
αντιμετωπιςκεί με θπιότερα μζτρα.
Γενικά καταχρθςτικι είναι κάκε απόλυςθ που δεν δικαιολογείται από το καλϊσ εννοοφμενο
ςυμφζρον του εργοδότθ ι από άλλεσ αντιςυμβατικζσ ενζργειεσ του εργαηόμενου, από τισ
οποίεσ επθρεάηεται ο κανονικόσ ρυκμόσ τθσ εργαςίασ.
γ. Απόλυςθ αντίκετθ με απαγορευτικζσ διατάξεισ
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ νομοκεςία απαγορεφει ρθτά τθν απόλυςθ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ
είναι και οι εξισ:
Ζγκυεσ εργαηόμενεσ: Απαγορεφεται θ απόλυςθ των εγκφων τόςο κατά τθ διάρκεια
τθσ κφθςθσ, όςο και για χρονικό διάςτθμα 1 ζτουσ μετά τον τοκετό, ι κατά τθν
απουςία τουσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα λόγω αςκενείασ. Επιτρζπεται μόνο
για ςπουδαίο λόγο. Τζτοιοσ λόγοσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί θ
μειωμζνθ απόδοςθ λόγω εγκυμοςφνθσ.
Αδειοφχοι εργαηόμενοι: Είναι άκυρθ θ απόλυςθ εργαηομζνου που ζγινε κατά τθν
διάρκεια τθσ ετιςιασ άδειασ αναπαφςεωσ που του χορθγικθκε.

ΒΛΑΠΣΙΚΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
Θ ΒΛΑΠΣΙΚΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΤΘ
Κάκε αυκαίρετθ μεταβολι των όρων τθσ ςυμβάςεωσ εργαςίασ του εργαηόμενου θ
οποία είναι βλαπτικι για τον εργαηόμενο, κεωρείται ωσ καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ
εργαςίασ.
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΣΙΚΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ
Κάκε μεταβολι που προκαλεί υλικι ι θκικι ηθμιά ςτον εργαηόμενο ζχει κρικεί από
τα Δικαςτιρια ότι αποτελεί βλαπτικι μεταβολι.
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
Μετάκεςθ ςε άλλο κατάςτθμα ι παράρτθμα τθσ επιχείρθςθσ, όταν θ ςφμβαςθ
εργαςίασ προςδιορίηει ςαφϊσ ςυγκεκριμζνο τόπο.
Μετάκεςθ ςτθν ίδια πόλθ, μετακίνθςθ ςε άλλο τμιμα με ταυτόχρονθ μείωςθ των
αποδοχϊν.
Ανάκεςθ κατώτερων κακθκόντων με αποτζλεςμα τθν θκικι μείωςθ του
εργαηομζνου.
Διακοπι τθσ μεταφοράσ του εργαηόμενου με όχθμα του εργοδότθ.
Μεταβολι του είδουσ τθσ εργαςίασ.
Μεταβολι του ωραρίου πζραν του νομίμου.
Μείωςθ ωρϊν εργαςίασ με αντίςτοιχθ μείωςθ του μιςκοφ.
Κακυςτζρθςθ αποδοχϊν με ςκοπό τον εξαναγκαςμό ςε παραίτθςθ.
Συμψθφιςμόσ πρόςκετων αποδοχϊν ςε νόμιμεσ αυξιςεισ.
Τθν αλλαγι αςφάλιςθσ ςτο ΙΚΑ.
ΣΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΒΛΑΠΣΙΚΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ
Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ μεταβολισ των όρων τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του, ο εργαηόμενοσ
ζχει τα εξισ δικαιϊματα:
Να κεωριςει τθ μεταβολι αυτι ςαν άκυρθ καταγγελία τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ
και να αςκιςει μζςα αγωγι για ακφρωςθ τθσ απόλυςθσ και καταβολι μιςκϊν
υπερθμερίασ ι για τθν επιδίκαςθ τθσ αποηθμίωςθσ του.
Να επιμείνει ςτθν τιρθςθ των αρχικϊν όρων τθσ ςφμβαςισ του και να ςυνεχίςει να
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του με βάςθ τθν αρχικι ςφμβαςθ, χωρίσ να αποδεχτεί τθν
προςφορά υπθρεςιϊν διαφορετικϊν από τισ ςυμφωνθκείςεσ.
Παράλλθλα, μπορεί να ηθτιςει να του επιδικαςκεί αποηθμίωςθ για τθν θκικι
βλάβθ που υπζςτθ λόγω τθσ προςβολισ τθσ προςωπικότθτάσ του.

Κρατά επιφφλαξθ και προςφεφγει ςτα δικαςτιρια για ανατροπι τθσ βλαπτικισ
απόφαςθσ.

