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Άρθρο : Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019) για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαιρέσεων που
αναφέρονται παρακάτω, εργάσιμη ημέρα, σε αντίθεση με τον Δημόσιο Τομέα για
τον οποίο έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα μπορούν να
λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι κανονικά και εις
απλούν το ημερομίσθιό τους (χωρίς προσαύξηση).
Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους δεν
δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό
θα τους αφαιρεθούν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή
λόγω 5θημέρου (8,00΄ ώρες) ή 6ημέρου (6,40΄ ώρες).
Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες Συλλογικές συμβάσεις (Σ.Σ.Ε.) ή
Διαιτητικές αποφάσεις (Δ.Α.), η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα
αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων
κατ' αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε.
και Δ.Α. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους,
λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής
χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή
δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν κατ' αυτή την ημέρα.
Αντίθετα, όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την
ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75%
που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.
Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που αφορούν:
α) στις Καπνοβιομηχανίες,
β) στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,
γ) στα ναυτικά πρακτορεία,
δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,
ε) στις Εφημερίδες,
στ) στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος,
ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων
θ) στους ηλεκτροτεχνίτες
ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,
ιβ) στους φορτ/τές,
ιγ) στα τυπογραφεία
ιδ) στα βιβλιοπωλεία,
ιε) στους θυρωρούς,
ιστ) εργοδηγούς - σχεδιαστές,
ιζ) γραφεία ταξιδίων, κ.λπ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή οι διατάξεις αυτές των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. ανήκουν στα θεσμικά
λεγόμενα θέματά τους, σε αντίθεση με τα θέματα των αποδοχών τους, σύμφωνα με
το Ν. 1876/1990, όπως γίνεται δεκτός από το Υπουργείο Εργασίας, εξακολουθούν
να ισχύουν και μετά τη λήξη της ισχύος των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών και
εξακολουθούν να δεσμεύουν τους εργοδότες και εργαζομένους που δέσμευαν όταν
αυτές ίσχυαν. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια ότι για μισθωτούς που
προσλήφθηκαν σε επιχείρηση η οποία δεσμεύονταν από ΣΣΕ ή ΔΑ στην οποία είχε
τεθεί ο όρος της αργίας της εορτής αυτής, μετά τη λήξη της ισχύος της και του
τριμήνου της μετενέργειάς της, η διάταξη αυτή για την αργία του Αγίου
Πνεύματος αυτή δεν θα έχει εφαρμογή.
Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη με αριθμό
22/21964/10-5-2002 (ΦΕΚ Β΄769 / 20-6-2002) απόφασης του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης με την οποία έχει καθιερωθεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος ως
υποχρεωτική ημέρα αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα
πώλησης τροφίμων. Επειδή όμως στην απόφαση αυτή δεν ορίζεται ρητά αν θα
καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στο προσωπικό των καταστημάτων
αυτών, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957 και του
άρθρου 2 του Ν. 4359/2016 με βάση τις οποίες ορίζεται ότι στους εργαζομένους
κατά τις Κυριακές και ημέρες υποχρεωτικής αργίας θα καταβληθεί αφενός η
προσαύξηση του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους και αφετέρου ότι στους
αμειβομένους με ημερομίσθιο οι οποίοι δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα
καταβληθεί το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση.
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