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8.3. Υπολογισμός του ημερομισθίου και του ωρομισθίου μισθωτών
8.3α. Γενικό πλαίσιο εξεύρεσης ωρομισθίου
Ο εργατοτεχνίτης που απασχολείται επί 8 ώρες ημερησίως, δικαιούται αμοιβή για 8 ώρες (8 δηλαδή
ωρομίσθια) και όχι ένα ημερομίσθιο. Επισημαίνεται ότι το ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 6 ώρες και 40
λεπτά ημερήσιας εργασίας ήτοι σε 6,66 x ωρομίσθιο. Το κατώτατο ημερομίσθιο (το νόμιμο νομοθετημένο
κατώτατο ημερομίσθιο του Ν.4093/2012), για εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία
ανέρχεται σε 26,18 ευρώ και το κατώτατο ωρομίσθιο σε 26,18 x (6/40) = 3,93 ευρώ. Συνεπώς οι
αποδοχές της 8ωρης ημερήσιας εργασίας για τον ανωτέρω εργατοτεχνίτη ορίζονται σε 3,93 x 8 ώρες
= 31,44 ευρώ.
Ως γενικό πλαίσιο αναφέρεται ότι ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο εργαζόμενος λαμβάνει κάθε μήνα
τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες που εργάσθηκε κατά τον υπό εξέταση μήνα, υπολογιζόμενης εν
προκειμένω ως εργάσιμης και της 6ης ημέρας, στην περίπτωση της πενθήμερης πλήρους απασχόλησης.
Για την εξεύρεση του ωρομισθίου μισθωτού, στον κλάδο εργασίας του οποίου ισχύει πενθήμερη
εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών, ο οποίος αμείβεται με μισθό, για την εξεύρεση του ωρομισθίου της
υπερωριακής του απασχολήσεως, διαιρούνται τα 6/25 του συμφωνημένου ή νομίμου μισθού δια
του αριθμού 40, το δε πηλίκον αποτελεί το ωρομίσθιο. Ως συμφωνημένος μισθός με βάση τον οποίο
καθορίζεται το ωρομίσθιο, θεωρείται και κάθε πρόσθετη παροχή, εφόσον δίδεται σταθερώς και
μονίμως ως αντάλλαγμα για την προσφερόμενη εργασία, επομένως και η συμβατικώς παρεχόμενη
μεγαλύτερη της νόμιμης αποζημίωσης για την εργασία κατά το Σάββατο και την Κυριακή. Σε περίπτωση
που ο μισθωτός, υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, απασχολείται τακτικώς το Σάββατο και
την Κυριακή, δηλαδή την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δεν μεταβάλλεται το σύστημα
της εργασίας από πενθήμερης σε εξαήμερης, έστω και αν αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένου διότι η συμφωνία αυτή ως αντικείμενη σε κανόνες δημοσίας τάξεως είναι άκυρη, ούτε
ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου (Άρειος Πάγος 62/2012).
Για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο υπό το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας των
40 ωρών, το οποίο, σημειωτέον, είναι σύστημα κατανομής του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και όχι
μείωσης αυτού και υπό το οποίο η 6η ημέρα της εβδομάδας, αν και είναι πλέον ημέρα ανάπαυσης,
θεωρείται πλασματικά για τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου μισθού χρόνος εργασίας και έτσι η
εργασία παρέχεται επί 5 ημέρες την εβδομάδα, ο εργοδότης όμως καταβάλλει 6 ημερομίσθια, προς
εξεύρεση του ωρομισθίου για τον υπολογισμό των ως άνω προσαυξήσεων διαιρείται το γινόμενο των
6 ημερομισθίων καταρχήν διά του αριθμού 40, των ωρών δηλ. της εβδομαδιαίας εργασίας (Άρειος
Πάγος 1033/2011).

8.3β. Πρακτικός τρόπος υπολογισμού νόμιμου και καταβαλλόμενου ωρομισθίου εργατοτεχνιτών
Ο εργατοτεχνίτης-ημερομίσθιος, απασχολείται σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαία και δικαιούται έξι (6)
ημερομίσθια σαν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν απασχολείται επί πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες εβδομαδιαία.
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Συνεπώς, ισχύει η εξίσωση:
Βδομαδιάτικο = 6 ημερομίσθια
Το βδομαδιάτικο = 40 ώρες x ωρομίσθιο
Άρα:
6 ημερομίσθια = 40 ώρες x ωρομίσθιο
Συνεπώς:
Ωρομίσθιο = 6/40 ημερομισθίου ή
Ωρομίσθιο = 0,15 x ημερομίσθιο
Ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο νοείται το τμήμα του μισθού ή του ημερομισθίου, το οποίο αναλογεί
σε κάθε ώρα απασχόλησης κατά τις ημέρες απασχόλησης σε υπερωριακή εργασία, με βάση τις συμφωνίες ή τις διατάξεις που κατά το χρόνο αυτό ισχύουν.
Το ημερομίσθιο του μισθωτού που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, βρίσκεται αν διαιρεθεί ο μηνιαίος
μισθός δια των είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών και αυτό γιατί οι εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα
με βάση την εργατική νομοθεσία είναι είκοσι πέντε (25), ανεξάρτητα με το πόσες εργάσιμες ημέρες
έχει ένας μήνας.
Άρα:
Ημερομίσθιο = Μηνιαίος μισθός/25
Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι:
Ωρομίσθιο = 6/40 x ημερομίσθιο
Συνεπώς:
Ωρομίσθιο = (6/40) x μηνιαίος μισθός/25
Άρα, Ωρομίσθιο = 0,006 x μηνιαίος μισθός
ŉŉ Παράδειγμα 1ο

Πώς βρίσκεται: α) το ημερομίσθιο και το ωρομίσθιο του μισθωτού «Α» που αμείβεται με μηνιαίο
μισθό ύψους 900,00€ και β) το ωρομίσθιο του μισθωτού «Β» που αμείβεται με ημερομίσθιο ύψους
35,00€. Το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο των παραπάνω μισθωτών ορίζεται στις σαράντα (40)
ώρες απασχόλησης.

Απάντηση
Ημερομίσθιο μισθωτού «Α» = 900,00/25 = 36,00€
Ωρομίσθιο μισθωτού «Α» = 0,006 x 900,00 = 5,40€
Ωρομίσθιο μισθωτού «Β» = 35,00 x 0,15 = 5,25€
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(Σημείωση: Στην περίπτωση που λόγω της νομοθεσίας (με βάση νόμο, υπουργική απόφαση, Σ.Σ.Ε.,
Δ.Α. κ.λπ.) ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας
απασχόλησης του τελευταίου (του μισθωτού) είναι μικρότερο των σαράντα (40) ωρών, τότε ο
προσδιορισμός του ωρομισθίου του γίνεται με ανάλογο τρόπο και συγκεκριμένα:
Ωρομίσθιο = (Ημερομίσθιο x 6) / Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης
Ή
Ωρομίσθιο = [(6/25) x Μηνιαίος μισθός] / Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο των παραπάνω μισθωτών ορίζεται στις σαράντα (40) ώρες
απασχόλησης και οι καταβαλλόμενες και νόμιμες αποδοχές τους αποτυπώνονται αναλυτικά στον
πίνακα που ακολουθεί.

Απάντηση
Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο μισθωτού Πέτρου = 0,006 x 1.200,00 = 7,20€
Νόμιμο ωρομίσθιο μισθωτού Πέτρου = 0,006 x 1.134,00 = 6,80€
Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο ημερομίσθιου Δημητρίου = 0,15 x 48,00 = 7,20€
Νόμιμο ωρομίσθιο ημερομίσθιου Δημητρίου = 0,15 x 41,52 = 6,23€

ŉŉ Παράδειγμα 2ο
Πώς βρίσκεται: α) το ημερομίσθιο και το ωρομίσθιο του μισθωτού «Γ», που αμείβεται με μηνιαίο
μισθό 1.000,00€ και β) το ωρομίσθιο του μισθωτού «Δ», που αμείβεται με ημερομίσθιο 40,00€, με
δεδομένο ότι και οι δύο μισθωτοί απασχολούνται επί 37,5 ώρες εβδομαδιαία.

Υπολογισμός καταβαλλόμενου & νόμιμου ωρομισθίου μισθωτών
με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών
Α/Α Oνομ/μο

Κατηγορία
μισθωτού

Απάντηση
Ημερομίσθιο μισθωτού «Γ» = 1.000,00/25 = 40,00€
Ωρομίσθιο μισθωτού «Γ» = [(6/25)/37,5] x 1.000,00€ = 0,0064 x 1.000,00 = 6,40€
Ωρομίσθιο μισθωτού «Δ» = 40,00 ευρώ x (6/37,5) = 40,00 ευρώ x 0,16 = 6,40€

8.3γ. Πρακτικός τρόπος υπολογισμού νόμιμου και καταβαλλόμενου ωρομισθίου εμμίσθων
Νόμιμο ή βασικό ωρομίσθιο είναι αυτό που προκύπτει από το βασικό (νόμιμο) μισθό ή το βασικό
(νόμιμο) ημερομίσθιο. Ο νόμιμος μισθός ορίζεται από τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. και αναλύεται στον βασικό
μισθό και στα πάσης φύσεως επιδόματα που δικαιούνται οι μισθωτοί και τα οποία αναφέρονται στις
Σ.Σ.Ε., όπως είναι το επίδομα γάμου, το επίδομα τέκνων, το ταμειακό επίδομα, οι τριετίες, το επίδομα
πτυχίου κ.λπ..
Πραγματικό ή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο είναι αυτό που προκύπτει από τον πραγματικό
(καταβαλλόμενο) μισθό ή το πραγματικό (καταβαλλόμενο) ημερομίσθιο. Καταβαλλόμενος μισθός ή
ημερομίσθιο είναι αυτό που έχει συμφωνηθεί και οφείλεται στον μισθωτό κατά μήνα σύμφωνα με
τις οικείες Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ.. Στην περίπτωση που ο μισθωτός αμείβεται με βάση τον νόμιμο μισθό ή με
βάση την ατομική σύμβαση εργασίας, στην περίπτωση που ο καταβαλλόμενος μισθός είναι ανώτερος
του νόμιμου. Άρα, καταβαλλόμενος είναι ο τυχόν μεγαλύτερος του νόμιμου μισθός που οφείλεται
κατά μήνα στον μισθωτό.
ŉŉ Παράδειγμα 1ο
Πώς εξευρίσκεται το καταβαλλόμενο και το νόμιμο ωρομίσθιο των αμειβόμενων με μηνιαίο μισθό
μισθωτών Πέτρου, Ιωάννου και Δήμου καθώς και των αμειβόμενων με ημερομίσθιο μισθωτών
Δημητρίου και Γεωργίου;
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Κατα- Καταβαλλόμενο Νόμιμος Μικτός
βαλλόμενος
μικτό μηνιαίος μισθός
Μικτός ημερομίσθιο
μηνιαίος
μισθός

Νόμιμο Καταβαλλόμενο
ημερομίσθιο
ωρομίσθιο

Νόμιμο
ωρομίσθιο

1

Πέτρου

Έμμισθος

1200,00

1134,00

7,20

6,80

2

Ιωάννου

Έμμισθος

1254,00

1067,00

7,52

6,40

3

Δήμου

Έμμισθος

1125,00

986,00

6,75

5,92

4

Δημητρίου

Ημερομίσθιος

48,00

41,52

7,20

6,23

5

Γεωργίου

Ημερομίσθιος

45,00

38,29

6,75

5,74

ΣΥΝΟΛΑ

3579,00

93,00

Καθ’ ίδιο τρόπο με αυτόν του ημερομίσθιου Γεωργίου υπολογίζονται το καταβαλλόμενο και το νόμιμο
ωρομίσθιο του ημερομίσθιου Δημητρίου.
Υπολογισμός καταβαλλόμενου & νόμιμου ωρομισθίου μισθωτών
με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών
Α/Α Oνομ/μο

Κατηγορία
μισθωτού

ΚαταβαλΚαταλόμενος βαλλόμενο
Μικτός μικτό ημεμηνιαίος ρομίσθιο
μισθός

Νόμιμος
Νόμιμο Συμβατικό Συντελεστής Συντελεστής
ΚαταΜικτός ημερομίσθιο εβδομαδιαίο ωρομισθίου ωρομισθίου βαλλόμενο
μηνιαίος
ωράριο εμμίσθων
ημερομι- ωρομίσθιο
μισθός
σθίων

Νόμιμο
ωρομίσθιο

1

Πέτρου

Έμμισθος

1350,00

1236,00

37,00

0,00649

8,76

8,02

2

Ιωάννου

Έμμισθος

1420,00

1124,00

38,00

0,00632

8,97

7,10

3

Δήμου

Έμμισθος

1250,00

1014,52

39,00

0,00615

7,69

6,24

4

Δημητρίου

Ημερομίσθιος

50,00

42,27

40,00

0,15000

7,50

6,34

5

Γεωργίου

Ημερομίσθιος

42,00

37,39

37,50

0,16000

6,72

5,98

ΣΥΝΟΛΑ

4020,00

92,00
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