Άτομα πος επγάζονται για την επισείπηση και εξομοιούνται με μισθωτούρ
ύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ΤΣΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ηεο
6εο Μαΐνπ 2003, ζηνλ αξηζκό απαζρνινύκελσλ πεξηιακβάλνληαη:
α) νη κηζζσηνί·
β) ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ θαη
εμνκνηνύληαη κε κηζζσηνύο κε βάζε ην εζληθό δίθαην· Σν γεγνλόο όηη νη απαζρνινύκελνη
εθδίδνπλ δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ δελ αξθεί γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο ζρέζεσο σο
ζρέζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. ύκθσλα κε ηε λνκνινγία, «ε ζπκκόξθσζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ πξνο όξνπο ηεο ζπκβάζεώο ηνπ, πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ ζρέζε θαη κε ηνλ
ηόπν ή ηα ρξνληθά πιαίζηα παξνρήο ηεο εξγαζίαο, δελ ππνδειώλνπλ, ρσξίο άιιν,
εμάξηεζε απηνύ από ηνλ εξγνδόηε, κε ηελ πξνεθηεζείζα έλλνηα. Οπσζδήπνηε ην
δηθαίσκα ηνπ εξγνδόηε λα δίλεη εληνιέο θαη νδεγίεο σο πξνο ηνλ ηξόπν, ηνλ ηόπν θαη ηνλ
ρξόλν παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη λα ειέγρεη ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο
απηέο, θαζώο θαη ε έθηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ, απνηεινύλ
ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ππάξμεσο εμαξηήζεσο, ε νπνία όκσο δελ εμαξηάηαη κόλνλ από ην
αλ ζπληξέρνπλ όια ή ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία απηά. Δηόηη εθείλν πνπ δηαθξίλεη
ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία από ηελ αλεμάξηεηε δελ είλαη ην πνζνηηθό ζηνηρείν, δειαδή ε
ζώξεπζε πεξηζζόηεξσλ ελδείμεσλ δεζκεύζεσο θαη εμαξηήζεσο, αιιά ην πνηνηηθό,
δειαδή ε ηδηαίηεξε πνηόηεηα ηεο δεζκεύζεσο θαη εμαξηήζεσο, ε νπνία έρεη γηα ηνλ
ππνβαιιόκελν ζε απηή εξγαδόκελν ζπλέπεηεο πνπ θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηελ ηδηαίηεξε
ξύζκηζε ηεο ζρέζεώο ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε θαη δηθαηνινγνύλ ηελ εηδηθή πξνζηαζία ηνπ
από ην εξγαηηθό δίθαην. Σν πνηνηηθό απηό ζηνηρείν ζπλάγεηαη από ηελ εθηίκεζε ησλ όξσλ
θαη ελ γέλεη ζπλζεθώλ παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο θαη ηελ θύζε ηεο εξγαζίαο, ζπλδπαδόκελν δε κε ηηο πθηζηάκελεο ελδείμεηο
εμαξηήζεσο, παξέρεη αζθαιέζηεξν θξηηήξην γηα ηελ δηάθξηζε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
από ηελ αλεμάξηεηε…» (βι. ηελ ππ΄ αξηζκόλ 28/2005 απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ). Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ν ηεθκήξην πνπ θαζηεξώλεη ην άξζξν 1
ηνπ Ν. 3846/2010. Ελ όςεη ησλ παξαπάλσ, γηα ηελ ππαγσγή ησλ αλσηέξσ εξγαδνκέλσλ
ζην πξόγξακκα, ζα πξέπεη απηνί είηε λα είλαη κηζζσηνί, είηε λα εμνκνηνύληαη κε
κηζζσηνύο. Εάλ ν εξγνδόηεο πεξηιάβεη απηνύο ηνπο απαζρνινπκέλνπο ζηελ ππεύζπλε
δήισζε πεξί ΕΜΕ, πηζαλόηαηα λα θιεζεί λα παξάζρεη θαη άιια ζηνηρεία, από ηα νπνία λα
πξνθύπηεη είηε ε αλσηέξσ πεξίπησζε α) ή ε πεξίπησζε β).

