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Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2017 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων αναφορικά με τον 13ον μισθό 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον 13ον μισθό. 
 
Τονίζουμε ότι 13ος μισθός καταβάλλεται αν αναφέρεται στο πλαίσιο συλλογικής 
σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία διαφώτισης 
για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί όπου καταβάλλεται. Η 
ενημερωτική εκστρατεία θα αρχίσει στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και 
θα διαρκέσει μία εβδομάδα.   

Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις με 
τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και τις συντεχνίες ΣΕΚ, 
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν 
διαφημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και θα 
γίνουν καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες. Η εκστρατεία έχει ως στόχο 
να πληροφορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι κατά πόσο είναι 
νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού.  

 Σημειώνεται ότι ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο 
πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως 
πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του 
εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με 
παράβαση των διατάξεων περί Προστασίας των Μισθών 
Νομοθεσίας.  Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει 
στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, 
συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική 
δίωξη του εργοδότη.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω 
Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή 
φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δυο 
ποινές μαζί.   

Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους 
εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν 
στο 13ο μισθό. 

 
 


	Engiklios for 13os SALARY DEC 2017
	2017.12.04.ανακοίνωση

