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ΠΩ ΑΜΕΙΒΕΣΑΙ Η ΑΡΓΙΑ ΣΗ 28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

H ΓΕΕ, μέςω του Κέντρου Πληροφόρηςησ Εργαζομένων & Ανέργων τησ
υνομοςπονδίασ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τουσ μιςθωτούσ
του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβήσ τησ αργίασ τησ 28ησ Οκτωβρίου.

Η

28η

Οκτωβρίου,

η
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(2021)

ςυμπίπτει

με

ημέρα

Πέμπτη, περιλαμβϊνεται πλϋον ςτισ υποχρεωτικέσ αργίεσ (ϊρθρο 60 Ν. 4808/2021),
κατϊ τισ οπούεσ απαγορεύεται η απαςχόληςη των μιςθωτών, καθώσ και η λειτουργύα
των επιχειρόςεων εκτόσ από εκεύνεσ που νόμιμα λειτουργούν τισ Κυριακϋσ και κατϊ τισ
υποχρεωτικϋσ αργύεσ.

Ωσ προσ την αμοιβή τησ Πέμπτησ 28 Οκτωβρίου 2021 ιςχύουν τα εξήσ:


Για τισ επιχειρόςεισ που δεν λειτουργούν

Στισ επιχειρόςεισ που δεν λειτουργούν καταβϊλλεται χωρύσ κϊποια προςαύξηςη το
ςύνηθεσ ημερομύςθιο ςε όςουσ αμεύβονται με ημερομύςθιο, ενώ ςε όςουσ αμεύβονται με
μιςθό καταβϊλλεται ο μηνιαύοσ μιςθόσ τουσ.


Για τισ επιχειρόςεισ που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απαςχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμεύβονται με ημερομύςθιο, το ςύνηθεσ καταβαλλόμενο ημερομύςθιό τουσ και
προςαύξηςη 75% που θα υπολογιςθεύ ςτο νόμιμο ωρομύςθιό τουσ για όςεσ ώρεσ
απαςχοληθούν

2) ςτην περύπτωςη που οι εργαζόμενοι αμεύβονται με μηνιαύο μιςθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρόςεισ που αργούν κατϊ τισ Κυριακϋσ και ημϋρεσ αργύασ και
εκτϊκτωσ θα λειτουργόςουν την 28η Οκτωβρύου, οφεύλεται το 1/25 του ςυνόθωσ
καταβαλλομϋνου μιςθού τουσ και επιπλϋον προςαύξηςη 75% επύ του νόμιμου
ημερομιςθύου για όςεσ ώρεσ απαςχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρόςεισ που λειτουργούν νόμιμα κατϊ τισ Κυριακϋσ και τισ
λοιπϋσ από το νόμο αργύεσ, οφεύλεται μόνον προςαύξηςη 75%, που υπολογύζεται ςτο
1/25 του νομύμου ημερομιςθύου τουσ για όςεσ ώρεσ απαςχοληθούν.
Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
 Δεν εύναι νόμιμοσ ο ςυμψηφιςμόσ ημϋρασ οφειλόμενησ ανϊπαυςησ (ρεπό), με ημϋρα
υποχρεωτικόσ αργύασ.
 Το ημερομύςθιο τησ 28ησ Οκτωβρύου το δικαιούνται και οι μιςθωτού που βρύςκονται
ςε ϊδεια, χωρύσ να προςμετρηθεύ όμωσ η μϋρα αυτό ςτισ εργϊςιμεσ μϋρεσ τησ ϊδειϊσ
τουσ.
 Σε περύπτωςη που ιςχύουν ευνοώκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονιςμό Εργαςύασ,
επιχειρηςιακό ςυνόθεια ό ϋθιμο) ωσ προσ τισ προςαυξόςεισ τησ αμοιβόσ για την
εργαςύα ςε ημϋρα υποχρεωτικόσ αργύασ ό Κυριακόσ, αυτού υπεριςχύουν.
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