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περιεχόμενα Σκοπός

του περιοδικού

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να πα-

ρέχουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και

πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι

της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συν-

εργάτεςμελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κά-

θε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συ-

στήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμαμε τρόποώστε ναμπορεί να χρησιμοποιη-

θεί πρακτικά από τον υπεύθυνο ανθρώπινου

δυναμικού, τονυπεύθυνοπροσωπικού, τονφο-

ροτέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερό-

μενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια

στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς

νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τιςπληροφορίεςαυτέςύστε-

ρααπό επίπονη εργασίαμεπαραπομπέςστην

νομολογία,σε ερμηνευτικές εγκύκλιους,σεσυμ-

βάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρή-

σιμοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρω-

ση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφο-

ρούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επί-

σης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι

απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυ-

ναμικού.

ΠΙΜ

Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΤΟ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤ Ε Ν

Τατελευταία χρόνια, και συγκεκριμένααπό το

έτος 2013 μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εργασίας

στην προσπάθειά του να μηχανογραφήσει τα

έντυπα τα οποία, με βάση τη σχετική παλαιότερη

νομοθεσία, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να

υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ (Αναγγελία πρόσλη-

ψης) και στο Σ.ΕΠ.Ε. (Πίνακα προσωπικού και ω-

ρών εργασίας, βιβλία υπερωριών, αδείας κ.λπ.),

έχει περιορίσει σημαντικά το νομοθετικό του έρ-

γο για τη θέσπιση διατάξεων ουσιαστικού δικαί-

ου, που να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν

αντίστοιχες προηγούμενες διατάξεις της εργα-

τικής νομοθεσίας, να ορίζουν νέους κανόνες

παροχής της εργασίας τις οποίες επιβάλλουν οι

συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά

εργασίας από την οικονομική κρίση που διέρχε-

ται η Χώρα μας και γενικά, δεδομένου του απα-

ράδεκτου ύψους της ανεργίας, να προσαρμό-

ζουν τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

προς τις σύγχρονες εργασιακές και οικονομικές

ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομέ-

νωνκαι ναπαρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Αντί αυτών τωναναγκαίωνμέτρων, για τη λή-

ψη των οποίων η αρμοδιότητα έχει παραχωρη-

θεί στο Υπουργείο αυτό, με αποτέλεσμα να έχει

παραμερισθεί το έργο του και όλη η δραστηριό-

τητά του να έχει περιορισθεί και να εξικνείται στις

υποδείξεις και ελέγχους για την σωστή εφαρμο-

γή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των Υπηρε-

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ...



Με τις παραπάνω καλόπιστες αλλά και

πραγ ματ ι κ ές δ ιαπ ιστώσε ις μας ,

δημιουργείται η εντύπωση στην αγορά

εργασίας ότι η Πολιτεία, δια του αρμοδίου

της οργάνου που είναι το Υπουργείο

Εργασίας, έπαυσε ναασχολείται με τηνψή-

φιση και εφαρμογή κανόνων δικαίου που

να ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις και

να περιορίζουν την παραβατικότητα των

εργοδοτών, προσδιορίζοντας έτσι το

τέλος της γνωστής σε όλους μας

προστατευτικής των μισθωτών εργατικής

νομοθεσίας δημιουργώντας μια νέα νο-

οτροπία στον τομέα αυτόν του δικαίου,

πουθααποσκοπεί μόνοστην υποχρέωση

των εργοδοτών να ενημερώνουν (και

μάλιστα μόνο ηλεκτρονικά) τις Υπηρεσίες

του λεγόμενου κατ’ επίφαση πλέον

«Υπουργείο Εργασίας», με σκοπό αν δεν

τηρούνται σωστά και εμπρόθεσμα οι δευ-

τερεύουσας σημασίας διαδικασίες

ενημέρωσης, την επιβολή προστίμων και

ποινών στους, κατά την άποψή του,

παραβάτες του συστήματος αυτού ερ-

γοδότες.

Ο Εκδότης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

σιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος

«ΕΡΓΑΝΗ». Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει σχε-

διαστεί, και διευθύνεται, από ότι αποδεικνύεται,

από ανημέρωτους με τα θέματα της εργατικής

νομοθεσίας τεχνικούς Η/Υ που απασχολεί το

Υπουργείο Εργασίας ή τους εξωτερικούς συ-

νεργάτες του, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλή-

ματαγια τις επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν ά-

μεσα και σχολιάζονται από τουςαπλούςπολίτες

(εργοδότες, λογιστές, διαχειριστές ανθρώπινου

δυναμικού των επιχειρήσεων) που συναλ-

λάσσονται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ερ-

γασίας και τους χρήστες του συστήματος, οι

οποίοι και ταλαιπωρούνται λόγω της πολυπλο-

κότητας και των υπερβολικών και περιττών πλη-

ροφοριών που απαιτεί το πρόγραμμα να γνω-

στοποιούνται στο Σ.ΕΠ.Ε. ή τον Ο.Α.Ε.Δ., όπως

λ.χ. μεταξύ των άλλων ο τόπος καταγωγής των

εργαζομένων, οι ώρες διδασκαλίας για το συ-

γκεκριμένο πρόγραμμα των σπουδών των απο-

φοίτων ΙΕΚ που προσλήφθηκαν σε νέα εργασία,

το ύψος του ωρομισθίου εργαζομένων με πλή-

ρη απασχόληση και με υψηλές αποδοχές, χρή-

ση διάφορων κωδικών απασχόλησης, διαφο-

ρετικών από αυτούς του ΙΚΑ και του TAXIS,. πλη-

ροφορίες δηλαδή παντελώς περιττές, αφού δεν

επηρεάζουν την εργασιακή ή την ασφαλιστική

θέση του κάθε εργαζομένου, αλλά ικανοποιούν,

όπως φαίνεται, μόνο την «επαγγελματική δια-

στροφή» των προγραμματιστών του Π.Σ. αυτού.

Η δε περιττή πολυπλοκότητα, ασάφεια και οι πα-

ραλείψεις αναφοράς των αποφάσεων και των

ΕγκυκλίωνΟδηγιών του Υπουργείουσε ουσιώδη

θέματα που απασχολούν επιχειρήσεις και εργα-

ζομένους, αποδεικνύεται από τη σωρεία συνε-

χών (περίπου 50 μέχρι σήμερα) διορθωτικών

αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών που έχουν

εκδοθεί και που συνεχίζουν να εκδίδονται για να

διορθωθούν λάθη και παραλείψεις των προη-

γουμένων αποφάσεων και οδηγιών,

που απασχολούν τους χρήστες

του συστήματος με πιθανότε-

ρη κατάληξη την λανθασμένη

ή εκπρόθεσμη υποβολή των

εντύπων στο σύστη-

μα και την εξ αυτής

επιβολή προστί-

μων κατά των,

κατά την άποψη

του Υπουργείου,

παραβατών της ερ-

γατικής νομοθεσίας ερ-

γοδοτών.
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>> του [Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]Χρήστου Καρατζά,

άρθρο

Προϋποθέσεις| Οι προϋποθέσεις,

οι προθεσμίες και ο τρόπος υπολογισμού του

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων - Νέου

έτους, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού

τομέα, ρυθμίζονται σταθεράαπό το έτος 1981

μέχρι σήμερα με βάση την ΚΥΑ 19040/1981

(Βλ. Κωδικοποίηση Βασικών Διατάξεων Εργα-

τικής νομοθεσίας, έκδοση ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

200 σελ. 795).

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του

επιδόματος αυτού στους εργαζομένους μιας

επιχείρησης είναι η παροχή

δικηγόρου και η

απασχόλησή τουςολόκληροήμέρος του χρο-

νικού διαστήματος από 1-5ου μέχρι 31-12ου

του έτους.

Συγκεκριμένα το επίδομα (δώρο)αυτόγιαό-

σους εργάζονται καθ’ όλο τοπαραπάνωχρο-

νικό διάστημα αποτελείται από 25 ημερομί-

σθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή

με άλλο τρόπο (ποσοστά, με το κομμάτι, με το

μέτρο κ.λπ.), ή από ένα μηνιαίο μισθό για

όσους αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ σε καμία πε-

ρίπτωση δεν οφείλεται επίδομα μεγαλύτερο

του ενός μισθού (τακτικές αποδοχές) για τους

αμειβομένους με μισθό ή των 25 ημερομι-

σθίωνγια τουςαμειβομένουςμεημερομίσθιο.

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω χρονικών

προϋποθέσεων οι απασχολούμενοι σε δημό-

σια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχικά

εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί

που εργάζονται

δικαιούνται δώρο για τα Χριστούγεννα

ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερομίσθια

που πραγματοποίησαν από 1-5ου μέχρι 31-

12ου ή ανάλογο κλάσμα, αν ο χρόνος εργα-

σίαςδιήρκεσε λιγότεροαπό8ημερομίσθια.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργα-

σίας τους δεν διήρκεσε ολόκληρο τοπαραπά-

νω χρονικό διάστημα, δικαιούνται ως επίδομα

Χριστουγέννων ποσό ίσο με τα 2/25 του μη-

νιαίου τους μισθού ή 2 ημερομίσθια, αναλό-

γως με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής

τους, για κάθε 19ήμερο χρονικό διάστημα

διαρκείας της εργασιακής τους σχέσης. Για

χρονικόδιάστημαμικρότερο του19ήμερου, δι-

καιούνται ανάλογοκλάσμα.

Το ,

χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται οι Κυριακές και

οι λοιπές ημέρες αργίας ή οι ημέρες ανάπαυ-

σης (ρεπό). Πάντως, κατά τηνπαραπάνωΚΥΑ

του 1981 θεωρούνται ημέρες απασχόλησης,

για τις οποίες πρέπει να καταβληθεί ανάλογο

δώρο, και οι ημέρες ασθενείας των εργαζομέ-

νων για τις οποίες

ασθενείας από τον ασφαλιστικό οργανισμό

που υπάγονται (ΙΚΑ κ.λπ.), οι ημέρες της υπο-

χρεωτικής αποχής των γυναικών από την ερ-

γασία τους λόγω κυήσεως και λοχείας (ήδη 17

εβδομάδες), και οι ημέρες μη παροχής εργα-

σίας λόγω δικαιολογημένης απουσίας για τις

7

εξαρτημένης ερ-

γασίας ή έμμισθης εντολής

με σχέση εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έρ-

γου,

19ήμερο υπολογίζεται ημερολογιακά

δεν καταβλήθηκε επίδομα
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οποίες καταβλήθηκαν αποδοχές (ανυπαίτιο

κώλυμα). στο διά-

στημα αυτό οι ημέρες αποχής των εργαζομέ-

νων λόγω νόμιμης ή παράνομης απεργίας ή

λόγω ασθένειας για τις οποίες επιδοτήθηκαν

από τον ασφαλιστικό τους φορέα, οι ημέρες

συνδικαλιστικής αδείας χωρίς αποδοχές, οι

ημέρες γονικήςαδείας κ.λπ., ημέρεςαπουσίας

για τιςοποίες δεν καταβλήθηκαναποδοχές κα-

θώς και ο χρόνος της πρόσθετης άδειας μη-

τρότητας των έξι μηνών του άρθρου 142 του

Ν. 3655/ 2008αφού το επίδομαπουαντιστοιχεί

στηνπερίοδοαυτή των 6 μηνών το καταβάλλει

ο ΟΑΕΔ. Από τον εργοδότη, στην περίπτωση

αυτή, καταβάλλεται δώρο μόνο για τους υπό-

λοιπουςμήνες.

Η καταβολή του επιδόματος

πρέπει να γίνεται

και αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με

ημέρα αργίας ή ρεπό, μέχρι τη μεσημβρία της

προηγουμένης ημέρας. Επίσης το επίδομααυ-

τό πρέπει να καταβάλλεται

, να εξοφλείται ολόκληρο και

και να γίνονται επί του οφειλομένου πο-

σού οι νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών Ταμεί-

ων, τουφόρουκ.λπ., κρατήσεις.

Σύμφωνα

με την παραπάνω απόφαση, βάση υπολογι-

σμού του επιδόματος αποτελούν οι τακτικώς

καταβαλλόμενες αποδοχές της 10ης Δεκεμ-

βρίου κάθε έτους,

ς. Τακτικές εξ άλλου αποδοχές, κατά την

παραπάνω απόφαση, αποτελούν τα ποσά

που κατεβλήθησαν στους εργαζομένους μέ-

σα στην περίοδο του επιδόματος Χριστουγέν-

νωνγια:

Το επίδομααδείας,

Η αμοιβή για νόμιμη και τακτική υπερω-

ριακή εργασία κατά τακτά χρονικά διαστήμα-

τα.

Οι προσαυξήσεις για τακτική απασχό-

ληση κατάΚυριακές και λοιπέςαργίες.

Οι προσαυξήσεις για τακτικήαπασχόλη-

ση κατά τηννύκτα.

Η αμοιβή για τακτική απασχόληση κατά

υπερεργασία.

Τα έξοδα εκτός έδρας, μεταφορικά, πα-

ραστάσεως, εισιτήρια, κ.λπ. μόνο αν κατα-

βάλλονται τακτικά και χωρίς την απόδοση λο-

γαριασμού και ανεξάρτητα αν πραγματοποι-

ήθηκανοι μετακινήσεις ή τα έξοδα, διότι

δεν υπολογίζονται αφού

τα έξοδα αυτά που βαρύνουν τον εργοδότη

και καταβάλλονται από αυτόν δεν αποτελούν

αποδοχέςαλλάαποζημιώσεις.

Τέλος, τοποσό του επιδόματοςΧριστουγέν-

νων μπορεί να περιορίζεται μονομερώς από

τον εργοδότη στο 100πλάσιο,

, που προβλέπεται

από την ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά (σήμε-

ρα στο ποσό των 26,18 ευρώ με βάση το Ν.

4093/2012).

Το παραπάνωανώτατο όριο επιδόματος ι-

σχύει βεβαίως για όσους δικαιούνται ολόκλη-

ρο το επίδομα Χριστουγέννων και μειώνεται

αναλόγως για όσους δεν δικαιούνται το επί-

δομααυτόολόκληροαλλάμέροςμόνο.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αφενός

και

αφετέρου ότι δεν ισχύει σε περιπτώσεις που

από την ατομική σύμβαση εργασίας προβλέ-

πονται αποδοχές κατά πολύ υψηλότερες του

παραπάνωποσού και έχει συμφωνηθεί να κα-

Αντίθετα δεν υπολογίζονται

μέχρι την μεσημβρία της 21ης

Δεκεμβρίου

σε χρήμα μόνο και

όχι σε είδος όχι σε

δόσεις

ενώ για όσους εργαζομέ-

νους έχει λυθεί ησχέση εργασίαςπρο τηςημε-

ρομηνίας αυτής, λαμβάνονται υπόψη οι απο-

δοχές της ημέρας της λύσης της εργασιακής

σχέση

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

σε δια-

φορετική περίπτωση

του ημερομισθί-

ου του ανειδίκευτου εργάτη

ο

περιορισμός αυτός είναι προαιρετικός

Χρόνος καταβολής του επι-

δόματος |

Επί ποίων αποδοχών υπο-

λογίζεται το επίδομα|

Η καταβολή του επιδόματος
πρέπει να γίνεται

και αν η ημέρα αυτή
συμπίπτει με ημέρα αργίας
ή ρεπό, μέχρι τη μεσημβρία
της προηγουμένης ημέρας.

μέχρι την
μεσημβρία της 21ης Δεκεμ-
βρίου
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Εξαιρέσεις|

α)

β)

γ)

δ)

ε)

και οι δικηγόροι και νο-

μικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, οργανισμών

κ.λπ.

Οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ

με τοσύστημα της εκπεριτροπής εργασίας

Κατά τοάρθρο11 τηςπαρα-

πάνωΚοινής ΥπουργικήςΑπόφασης οι διατά-

ξεις της δεν εφαρμόζονται στις εξής περιπτώ-

σεις:

Στους εργάτες των γεωργικών και κτηνο-

τροφικών εργασιών, εκτός από όσους εργά-

ζονται σε βουστάσια, πτηνοτροφεία, λαχανό-

κηπους κ.λπ., οργανωμένες γεωργικές επιχει-

ρήσεις που οι σχέσεις τους ρυθμίζονται από

συλλογικέςσυμβάσεις εργασίας κ.λπ.

Στους εργαζόμενους κατ' οίκον σε πό-

λεις ή κωμοπόλειςπληθυσμού κάτω των6.000

κατοίκων.

Στους εργαζόμενους που αμείβονται με

ποσοστά ή με το κομμάτι, εκτός από τους

σερβιτόρους, κομμωτές, ταξιθέτες, οδηγούς

ταξί κ.λπ.

Στους φορτ/τές ξηράς και λιμένων που

διέπονται από τηνομοθεσίαπου τουςαφορά.

Στους οικοδόμους, οι οποίοι λαμβάνουν

τα δώρα τους από το ΙΚΑ και με βάση ειδικό

κανονισμό.

Τέλος, σημειώνουμε ότι επιδόματος (δώ-

ρου) δικαιούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις της

παραπάνωυπουργικής αποφάσης καίτοι δεν

συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας

που αμείβονται όμως με μισθό (πάγια

αντιμισθία) και συνδέονται με σύμβαση έμμι-

σθης εντολής.

Όπως αναφέραμε παρα-

πάνω, τα επιδόματα εορτών αποτελούν μέ-

ρος των ετήσιων τακτικών αποδοχών των ερ-

γαζομένων. Τούτο έχειωςσυνέπεια ναοφείλο-

νται και στις περιπτώσεις ακύρωνσυμβάσεων

εργασίας, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον

προσδιορισμό των κάθε είδους αποζημιώσε-

ων κ.λπ. που οφείλει ο εργοδότης στον εργα-

ζόμενο, να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφο-

ρές, να φορολογούνται ως εισόδημα από μι-

σθωτές υπηρεσίες, να παραγράφονται μετά

5ετία, όπως οι λοιπές μισθολογικές αξιώσεις

των εργαζομένων, να απολαμβάνουν της

προστασίας του μισθού με βάση τις διατάξεις

περί μισθών του ΑΚ, η υπαίτια καθυστέρηση

της καταβολής τους να συνεπάγεται την επι-

βολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, να

οφείλονται και στις περιπτώσεις υπερημερίας

του εργοδότη, να απαγορεύεται η κατάσχεσή

τους, οσυμψηφισμός τους κ.λπ.

Κατά την άποψη μάλιστα του Αρείου Πάγου,

είναι σύμφωνημε τον νόμοη τυχόνσυμφωνία

εργοδότη και εργαζομένουπερί τμηματικής κα-

ταβολής των αποδοχών των δώρων εορτών

κατά τη διάρκεια του εργασιακού έτους. Παρά

τον μισθολογικό χαρακτήρα των δώρων εορ-

τών η ΚΥΑ 19040/1981 ρητά ορίζει ότι απαγο-

ρεύεται να χορηγηθούν αυτά με παροχές σε

είδος (εμπορεύματα, προϊόντα της εταιρίας,

υπηρεσίες κ.λπ.) σε αντίθεση με τις λοιπές μι-

σθολογικές παροχές οι οποίες μπορούν να

χορηγούνται είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, είτε σε

χρήμακαισε είδος.

πρέπει να καταβλη-

θούν για το επίδομα αυτό μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του μηνόςΦεβρουαρίου του

επόμενου έτους (Άρθρο 13 Ν. 2972/2001). Για

τα λοιπά δε Ταμεία ασφάλισης, όσα λειτουρ-

γούν ακόμη αυτοτελώς και δεν έχουν ενταχθεί

στο καθεστώς του ΙΚΑ (Βλ.Ν. 3655/2008), σύμ-

φωναμε τα καταστατικά τους.

Με την πα-

ράγρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 19040/

1981 ΚΥΑ, προσδιορίζεται επίσης ο τρόπος υ-

πολογισμού των επιδομάτων αυτών για τους

μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν, είτε για όλη

την περίοδο υπολογισμού του επιδόματος είτε

για μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα στην

κρίσιμη περίοδο του δώρου Χριστουγέννων,

.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο αυτή ορί-

ζεται ότι

(

)

Σημείωση: Η ΚΥΑ ανέφερε μεταξύ άλλων

και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, στους

οποίουςδεν καταβάλλεται πλέονδώρο .

«Οι μισθωτοί που έχουν εργασθεί με

το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, δι-

καιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέν-

νων και Πάσχα που αναλογούν στις ημέρες

Χαρακτηρισμός του δώρου

ως μισθού|

Δώρα εκ περιτροπής εργα-

ζομένων μισθωτών|
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Tο επίδομα πρέπει να

καταβάλλεται

και όχι σε είδος.

σε χρήμα

μόνο

κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού

δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους,

»

«Ο εργο-

δότης και ο μισθωτός δύνανται είτε κατά την

σύσταση της σχέσεως εργασίας, είτε διαρ-

κούσης ταύτης, νασυμφωνήσουν εγγράφως

πάσης μορφής εκ περιτροπής εργασία

»στο μι-

σό

καθο-

ρίζοντες και την ανάλογη μισθοδοσία

.

Από τηδιατύπωση τηςδιάταξηςαυτήςπρο-

κύπτουναμφιβολίεςανμπορεί, και μεποιο τρό-

πο, να τύχει εφαρμογήςαυτήσήμερα, επειδή έ-

χουν τροποποιηθεί, ως γνωστόν, οι περί της

εννοίας της εκ περιτροπής εργασίας σχετικές

διατάξεις. (Βλ. άρθρο2Ν. 3846/2010).

Πράγματι, κατά το έτος έκδοσης της ανω-

τέρω ΚΥΑ (1981), ο συντάκτης της έλαβε υπό-

ψη του το σύστημα της εκ περιτροπής εργα-

σίας των μισθωτών, το οποίο προβλέπονταν

τότε με τη διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου

13 τουΝΔ2961/1954, κατά τηνοποία

. Ερμη-

νεύοντας τη διάταξη αυτή τα δικαστήρια είχαν

κρίνει ότι η εκ περιτροπής εργασία του συστή-

ματος αυτού αφορά την απασχόληση του μι-

σθωτού κατά ορισμένες τακτικώς εναλλασ-

σόμενες ημέρες της εβδομάδας ή του μήνα,

ενώκατά τις υπόλοιπεςημέρεςαναστέλλεται η

υποχρέωσηπαροχής της εργασίας του, ότι το

σύστημα αυτό δεν αφορά την παροχή εργα-

σίας ημερησίως ή εβδομαδιαίως με μειωμένο

ωράριο και ότι η ρύθμιση αφορά μόνο μι-

σθωτούς επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας

(βλ.Α.Π. 443/63,Α.Π. 600/64,Α.Π. 164/64).

Εξ άλλου με το σύστημα αυτό η αντιμισθία

των εργαζομένων καθορίζονταν με την γρα-

πτή συμφωνία την οποία κατάρτιζαν τα μέρη

και με την οποία μπορούσαν να συμφωνή-

σουναμοιβή για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν

παρείχετο εργασία λόγω τουσυστήματος (βλ.

ΑΠ117/64).

Με την απόφαση αυτή είχε γίνει δεκτό επί-

σης ότι τόσο από το γράμμα όσο και από το

σκοπό της διάταξης της παραγρ. 7 του άρ

θρου 13 του Ν.Δ. 2961/54, εργασία εκ περι-

τροπής

. Αντί-

θετα η ισχύουσασήμερα διάταξη τουάρθρου

2 τουΝ. 3846/2010, αφορά γενικά τοσύστημα

της μερικής απασχόλησης υπό οποιανδήπο-

-

νοείται η εναλλάξ παρεχόμενη εργα-

σία υπό συνεχή πάντως απασχόληση

Κατά τον Άρειο Πάγο, η
τυχόν συμφωνία εργοδότη
και εργαζομένου για

των αποδο-
χών του δώρου Χριστου-
γέννων κατά τη διάρκεια του
εργασιακού έτους, είναι
σύμφωνη με το νόμο.

τμημα-
τική καταβολή
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τε μορφήκαι γιαοσονδήποτε χρόνο.

Με την ΑΠ 157/1961 είχε κριθεί, με βάση την

τότε ισχύουσα νομοθεσία, ότι υπάρχει σύστη-

μα εκπεριτροπής εργασίαςότανσυμφωνείται

μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, είτε κατά

την κατάρτιση της σύμβασης είτε κατά την

διάρκειά της, ότι σε περιόδους κάμψης των ερ-

γασιών της επιχείρησης, ο μισθωτός δεν θα

απασχολείται όλες τις ημέρες της εβδομάδος

ή του μήνα, θα λαμβάνει όμως για τις ημέρες

κατά τις οποίες δεν θα απασχολείται, το μισό

ημερομίσθιο.Μεάλλα λόγια κατά τοσύστημα

αυτό υπήρχε αμοιβή του εργαζόμενου για όλο

το διάστημα και όχι μόνο για τις ημέρες κατά

τιςοποίες εργάζοντανπράγματι.

Υπήρχε δηλαδή αμοιβή για όλη την περίο-

δο του συστήματος της εκ περιτροπής εργα-

σίας. Ενόψει των παραπάνω εννοιών και νο-

μολογιακών δεδομένων, ήταν απόλυτα δικαι-

ολογημένη και η διάταξη της παραγρ. 3 του

άρθρου 4 της ΚΥΑ 19040/1981, με την οποία

καθιερώθηκε η καταβολή μέρους του επιδό-

ματος εορτών κατά τις περιόδους εργασίας

των μισθωτών με το σύστημα της εκ περιτρο-

πής εργασίας, επειδή ελάμβαναν αποδοχές

και για τις ημέρες που δεν παρείχαν εργασία

λόγω του συμφωνημένου συστήματος εργα-

σίας.

κατά την οποία:

. Κατά δε την παραγρ. 7

του ιδίου άρθρου:

. Από τη

διατύπωση που χρησιμοποιεί ο νεότερος νο-

μοθέτης σαφώς προκύπτει ότι το σχετικό δι-

καίωμα των μερών για κατάρτιση ατομικής

σύμβασης εργασίας με το σύστημα αυτό, πε-

ριλαμβάνει κάθε μορφή μη συνεχούς απα-

σχόλησης, είτε σε ημερήσια βάση, είτε σε δια-

φορετικά χρονικά διαστήματα σταθερού ή

εναλλασσόμενου τύπου ωραρίου εργασίας

π.χ. ημέρα παρά ημέρα ή μερικές ημέρες συ-

νεχώςήακόμηκαι κατάμίαμόνοημέρα την εβ-

δομάδα, μεπλήρεςωράριο.

Στα σύγχρονα συστήματα μερικής απα-

σχόλησηςή εκπεριτροπής εργασίας (χωρίςα-

μοιβή των μη εργασίμων ημερών)

.

Άλλωστε μετά τοΝ. 1082/1980, με τον οποίο

μεταβλήθηκε ηφύση και το είδος των μέχρι τότε

καταβαλλομένων δώρων εορτών και οι παρο-

χέςαυτέςαποτελούνπλέον ,

δηλαδή νόμιμες προσαυξήσεις των μισθών

των εργαζομένων, δεν νοείται η καταβολή τους

σε περίπτωση μη αμοιβής λόγω μη παροχής

εργασίας, εκτός βεβαίως των περιπτώσεων

των συμφωνημένων ή των οικειοθελώς κατα-

βαλλομένων αποδοχών και ορισμένων άλλων

ρητών εξαιρέσεων.

Σήμερα, την έννοια του συστήματος της εκ

περιτροπής εργασίας μας τη δίνει το άρθρο 2

του Ν. 3846/2010

έχει εφαρ-

μογή μόνον η διάταξη του άρθρου 4 παρα-

γρ.1 εδάφ. δ΄ της ΚΥΑαυτής που αφορά τους

αμειβόμενους μεωρομίσθιο κ.λπ. και από την

οποία προβλέπεται ότι οι μισθωτοί αυτοί δι-

καιούνται επιδόματος εορτών κατ' αναλογία

μόνο για τις ημέρες και ώρες της πραγματι-

κήςπροσφοράς εργασίαςγια τις οποίες και έ-

λαβαν αποδοχές μέσα σε κάθε περίοδο επι-

δόματος εορτών (Δώρου)

επιδόματα εορτών

«Επίσης

κατά την σύσταση της συμβάσεως εργασίας

ή κατά την διάρκεια της, ο εργοδότης και ο μι-

σθωτός μπορούν

να συμφωνήσουν κάθε μορφή απα-

σχολήσεως εκ περιτροπής ανά ημέρα, εβδο-

μάδα ή μήνα ή έτους »

«Οι αποδοχές των μερικώς

απασχολουμένων μισθωτών δεν μπορεί να

είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται

από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχο-

λουμένους κατά το κανονικό ωράριο για την

ίδια εργασία

»

με έγγραφη ατομική σύμ-

βαση

και αντιστοιχούν στις ώρες ερ-

γασίας της μερικής απασχολήσεως
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Αντίθετη από τα ανωτέρω άποψη μπορεί

ναοδηγήσει στοάτοπο, εργαζόμενοςμε τοσύ-

στημα της εκ περιτροπής εργασίας, όπως αυ-

τή νοείται και προσδιορίζεται σήμερα με το

Ν.3846/2010, να απαιτήσει και να λάβει επίδο-

μα εορτών Χριστουγέννων για ημέρες και ώ-

ρες κατά τις οποίες, λόγω του συστήματος και

των ευκαιριών που είχε, εργάσθηκε παράλλη-

λα σε άλλον ή άλλους εργοδότες από τους

οποίους και θα λάβει για το ίδιο διάστημα και με

βάση τις ίδιες διατάξεις, τοαναλογούνστο χρό-

νο εργασίας τουποσό επιδόματος.

Στα επιδόματα

εορών (δώρα) πρέπει να συνυπολογί-

ζεται, σύμφωνα με την ΚΥΑ 19040/

1981 και το επίδομα άδειας ως μέρος

των τακτικών αποδοχών των εργαζο-

μένων. Η αναλογία αυτή υπολογισμένη μαθη-

ματικά είναι ίση με το συντελεστή 0,04166 που

αποτελεί τοπηλίκον τηςδιαίρεσης τουμισούμι-

σθού, για όσους αμείβονται με μισθό δια των

12 μισθών του έτους ή των 13 ημερομισθίων,

για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο δια των

312ημερομισθίων του έτους.Ο αυ-

τός ή λαμβάνονταιωςβά-

ση για την διαπίστωση του δώρου Χριστου-

γέννων.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο αν η

σχέση εργασίας διατηρήθηκε όλο το χρονικό

διάστημα υπολογισμού του επιδόματος εορ-

τών Χριστουγέννων. Αν αντίθετα η σχέση ερ-

γασίας δεν διήρκεσε όλο το διάστημα από

1/5ουμέχρι 31/12ου, τοπροσαυξημένο επίδο-

μαθαμειωθεί αναλόγως.

Αν σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβασηπου

υπάγεται ομισθωτόςή κατά επιχειρηματικήσυ-

νήθεια καταβάλλεται μεγαλύτερο επίδομαάδει-

ας, ο συντελεστής βρίσκεται με τη διαίρεση του

μεγαλύτερουποσού επιδόματοςδιά των12μη-

νώνή των312ημερομισθίων του έτους.

Επιδόματα εορτών και

προσαύξηση με το επί-

δομα αδείας|

αυξημένος

μσθός ημερομίσθιο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΕΟΡΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Α. Με σύμβαση αορίστου χρόνου

Οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σύμβαση

αορίστου χρόνου δικαιούνται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο

προς ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό ή

εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο,

εφόσον η σχέση εργασίας του μισθωτού με τον υπόχρεο εργοδότη

διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Δε-

κεμβρίου κάθε έτους (Άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α΄ και Άρθρο 6 της ΥΑ
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19040/81, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση

τουΝ. 1082/80).

Σε περίπτωση μισθωτών που η σχέση ερ-

γασίας τους με τον υπόχρεο εργοδότη δεν δι-

ήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διά-

στημα, δικαιούνται ως επίδομα εορτών Χρι-

στουγέννων ίσο προς τα 2/25 του μισθού ή

δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφω-

νημένο τρόποαμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο,

ωρομίσθιο) για κάθε 19ήμερο χρονικό διά-

στημα διάρκειας της εργασιακήςσχέσης τους

(Άρθρο 1 παρ. 3 εδ. α΄ της ΥΑ 19040/81). Για

χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ήμερου δι-

καιούνται ανάλογοκλάσμα.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος εορ-

τών των Χριστ/νων με σχέση αορίστου χρό-

νου, θα τύχει εφαρμογήςοΠΙΝΑΚΑΣΑ΄.
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0,10526

0,21052

0,31578

0,42104

0,52630

0,63156

0,73682

0,84208

0,94734

1,05260

1,15786

1,26312

1,36838

1,47364

1,57890

1,68416

1,78942

1,89468

1,99994

2,10520

2,21046

2,31572

2,42098

2,52624

2,63150

2,73676

2,84202

2,94728

3,05254

3,15780

3,26306

3,36832

3,47358

3,57884

3,68410

3,78936

3,89462

3,99988

4,10514

4,21040

4,31566

4,42092

4,52618

4,63144

4,73670

4,84196

4,94722

5,05248

5,15774

5,26300

5,36826

5,47352

5,57878

5,68404

5,78930

5,89456

5,99982

6,10508

6,21034

6,31560

6,42086

6,52612

6,63138

6,73664

6,84190

6,94716

7,05242

7,15768

7,26294

7,36820

7,47346

7,57872

7,68398

7,78924

7,89450

7,99976

8,10502

8,21028

8,31554

8,42080

8,52606

8,63132

8,73658

8,84184

8,94710

9,05236

9,15762

9,26288

9,36814

9,47340

9,57866

9,68392

9,78918

9,89444

9,99970

10,10496

10,21022

10,31548

10,42074

10,52600

πίνακας Α΄

Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μισθωτοί με σύμβαση
αορίστου χρόνου, με μισθό ή ημερομίσθιο
Μισθωτοί με σύμβαση
αορίστου χρόνου, με μισθό ή ημερομίσθιο

* = Εργασιακή ΣχέσηΕ.Σ.
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

10,63126

10,73652

10,84178

10,94704

11,05230

11,15756

11,26282

11,36808

11,47334

11,57860

11,68386

11,78912

11,89438

11,99964

12,10490

12,21016

12,31542

12,42068

12,52594

12,63120

12,73646

12,84172

12,94698

13,05224

13,15750

13,26276

13,36802

13,47328

13,57854

13,68380

13,78906

13,89432

13,99958

14,10484

14,21010

14,31536

14,42062

14,52588

14,63114

14,73640

14,84166

14,94692

15,05218

15,15744

15,26270

15,36796

15,47322

15,57848

15,68374

15,78900

15,89426

15,99952

16,10478

16,21004

16,31530

16,42056

16,52582

16,63108

16,73634

16,84160

16,94686

17,05212

17,15738

17,26264

17,36790

17,47316

17,57842

17,68368

17,78894

17,89420

17,99946

18,10472

18,20998

18,31524

18,42050

18,52576

18,63102

18,73628

18,84154

18,94680

19,05206

19,15732

19,26258

19,36784

19,47310

19,57836

19,68362

19,78888

19,89414

19,99940

20,10466

20,20992

20,31518

20,42044

20,52570

20,63096

20,73622

20,84148

20,94674

21,05200

21,15726

21,26252

21,36778

20,47304

21,57830

21,68356

21,78882

21,89408

21,99934

22,10460

22,20986

22,31512

22,42038

22,52564

22,63090

22,73616

22,84142

22,94668

23,05194

23,15720

23,26246

23,36772

23,47298

23,57824

23,68350

23,78876

23,89402

23,99928

24,10454

24,20980

24,31506

24,42032

24,52558

24,63084

24,73610

24,84136

24,94662

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

25,00000

Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Σ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
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Β. Με σύμβαση ορισμένου

χρόνου ή έργου ή με σύμβα-

ση μερικής ή εκ περιτροπής

απασχόλησης
Οι μισθωτοί που απασχολούνται στα Δη-

μόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, τις εποχια-

κά εκτελούμενες εργασίες, μεσύμβασημερικής

ή εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς και οι

μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργα-

σίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμέ-

νου έργου, δικαιούνται, ως επίδομα εορτών

Χριστ/νων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ

(8) ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν

από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, ανε-

ξάρτητα του τρόπου αμοιβής με μισθό, ημερο-

μίσθιο, κατ' αποκοπή, ωρομίσθιο κ.λπ. ή της

ιδιότηταςωςυπαλλήλουή εργατοτεχνίτη.

Ο μέσος ημερήσιος μισθός βρίσκεται με τη

διαίρεση των αποδοχών, με το σύνολο του

αριθμού ημερών εργασίας, που περιλαμβά-

νονται στο χρονικό διάστημα1/5 – 31/12, κατά

τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε ή διατήρησε

αξίωση για τις αποδοχές του (Άρθρο 4 παρ. 1

της ΥΑ 19040/81, Εγγ. Υπ. Εργασίας 14454/23-

11-94).

Για τον υπολογισμό του επιδόματος εορ-

τών Χριστ/νων για τους μισθωτούς με σύμβα-

σηαορίστου χρόνουή έργουήμερικήςή εκπε-

ριτροπής απασχόλησης, θα τύχει εφαρμογής

οΠΙΝΑΚΑΣΒ΄.

33Μισθωτός (υπάλληλος ή εργατοτεχνί-

της) που απασχολήθηκε όλες τις εργάσιμες

ημέρεςαπό1ηςΜαΐουμέχρι 31ηςΔεκεμβρίου,

αμειβόμενοςμεμισθό616,29 Ευρώ(616,29 : 25

= 24,65) ή με ημερομίσθιο 26,60 Ευρώ

, δικαιούται:

25 Χ24,65=616,25Χ1,0416%= Ευρώ

25Χ26,60=665,00Χ1,0416%= Ευρώ

Μισθωτός (υπάλληλος ή εργατοτεχνί-

της) που απασχολήθηκε όλες τις ερ-

γάσιμες ημέρες από 1ης Μαΐου μέχρι

31ης Δεκεμβρίου, αμειβόμενος με μι-

σθό 997,80 Ευρώ (997,80 : 25 = 39,91) ή με ημε-

ρομίσθιο 28,76 Ευρώ και με πρόσθετες αμοι-

βές 88,04 Ευρώ για 58,69 Ευρώ

για , (88,04 + 58,69 = 146,73 :

200=0,73ή146,73 : 210=0,70), δικαιούται:

25 Χ (39,91+0,73) = 1016,00 Χ

1,0416% = Ευρώ

25 Χ (28,76+0,70) =

736,50 Χ 1,0416% = Ευρώ

Μισθωτός (υπάλληλος ή εργατοτε-

χνίτης) πουαπασχολήθηκε όλες τις εργάσιμες

ημέρεςαπό1ηςΜαΐουμέχρι 31η Δεκεμβρίου,

αμειβόμενος με μισθό 581,07 Ευρώ (581,07 :

25 = 23,24 ) ή με ημερομίσθιο 24,85 Ευρώ και

με επιπλέον απασχόληση επί 16 και

34 (ημερομίσθια προσαύξησης 16 Χ

0,75% + 34 Χ 0,25% = 12 + 8,5 = 20,5), δικαιού-

ται:

25 Χ23,24 =581,00

20,5 Χ 0,125 Χ 23,24 = 59,55

= 640,55

: 640,55 Χ 1,0416 = Ευρώ

25Χ24,85 = 621,25

20,5 Χ 0,11905 Χ 24,85 = 60,65

= 681,90

: 681,90 Χ 1,0416 = Ευρώ

χωρίς

άλλεςπρόσθετεςαμοιβές

α) με μισθό:

641,89

β) με ημερομίσθιο:

692,66

υπερεργασία,

νόμιμη υπερωρία

α) με μισθό:

1058,27

β) με ημερομίσθιο:

767,14

Κυριακές

νύχτες

α) με μισθό

ΣΥΝΟΛΟ 667,20

β) με ημερομίσθιο:

ΣΥΝΟΛΟ 710,27

ς
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Χ.Α. Ημερ/σθια

πίνακας Β΄
Μισθωτοί με σύμβαση
ορισμένου χρόνου / έργου / μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
Μισθωτοί με σύμβαση
ορισμένου χρόνου / έργου / μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0,125

0,25

0,375

0,5

0,625

0,75

0,875

1

1,125

1,25

1,375

1,5

1,625

1,75

1,875

2

2,125

2,25

2,375

2,5

2,625

2,75

2,875

3

3,125

3,25

3,375

3,5

3,625

3,75

3,875

4

4,125

4,25

4,375

Χ.Α. Ημερ/σθια

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

4,5

4,625

4,75

4,875

5

5,125

5,25

5,375

5,5

5,625

5,75

5,875

6

6,125

6,25

6,375

6,5

6,625

6,75

6,875

7

7,125

7,25

7,375

7,5

7,625

7,75

7,875

8

8,125

8,25

8,375

8,5

8,625

8,75

Χ.Α. Ημερ/σθια

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

8,875

9

9,125

9,25

9,375

9,5

9,625

9,75

9,875

10

10,125

10,25

10,375

10,5

10,625

10,75

10,875

11

11,125

11,25

11,375

11,5

11,625

11,75

11,875

12

12,125

12,25

12,375

12,5

12,625

12,75

12,875

13

13,125

Χ.Α. Ημερ/σθια

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

13,25

13,375

13,5

13,625

13,75

13,875

14

14,125

14,25

14,375

14,5

14,625

14,75

14,875

15

15,125

15,25

15,375

15,5

15,625

15,75

15,875

16

16,125

16,25

16,375

16,5

16,625

16,75

16,875

17

17,125

17,25

17,375

17,5

* Χ.Α. = Χρόνος Απασχόλησης
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Χ.Α. Ημερ/σθια

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

17,625

17,75

17,875

18

18,125

18,25

18,375

18,5

18,625

18,75

18,875

19

19,125

19,25

19,375

19,5

19,625

19,75

Χ.Α. Ημερ/σθια

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

19,875

20

20,125

20,25

20,375

20,5

20,625

20,75

20,875

21

21,125

21,25

21,375

21,5

21,625

21,75

21,875

22

Χ.Α. Ημερ/σθια

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

22,125

22,25

22,375

22,5

22,625

22,75

22,875

23

23,125

23,25

23,375

23,5

23,625

23,75

23,875

24

24,125

24,25

Χ.Α. Ημερ/σθια

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

24,375

24,5

24,625

24,75

24,875

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Μισθωτός π.χ. με σύμβαση ορισμένου

χρόνου από 10/5-30/9/08 πραγματοποίησε 70

ημέρες εργασίας με συνολικές αποδοχές

1684,52:70=24,06), δικαιούται:

- Ημερομίσθια (ΠΙΝΑΚΑΣΒ΄) = 8,750

- Αποδοχές επιδόματος εορτών Χριστ/νων

=8,750Χ24,06Χ1,0416= Ευρώ

Καθηγητήςφροντιστηρίου ξένων

γλωσσών με σύμβαση ορισμέ-

νου χρόνου κατά τη μισθολογική

περίοδο 1/9/08-31/12/13, σύμ-

φωνα με το πρόγραμμα εβδομα-

διαίας απασχόλησης (ΔΕΥΤΕΡΑ =

2ώρες, ΤΡΙΤΗ = 2ώρες, ΤΕΤΑΡΤΗ =

1 ώρα, ΠΕΜΠΤΗ = 2 ώρες, ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ = 2 ώρες και ΣΑΒΒΑΤΟ =

1,5ώρες ήτοι σύνολο 10,5ώρες),

πραγματοποίησε βάσει του μι-

σθολογίου 100 (25Χ4 = 100) ημέ-

ρες εργασίας με ωριαία αμοιβή

8,91 Ευρώκαισύνολοωρώναπα-

σχόλησης 175 (10,5 Χ 4,16666Χ4

=175)ωρών, δικαιούται:

- Χρόνος εργασιακής σχέσης = 100 εργάσ.

ημ.

- Ημερομίσθια (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ) = 12,50

- Ημερήσιος μισθός = 175Χ8,91:100 = 15,59

- Αποδοχές επιδόματος Χριστουγέννων

=12,50 Χ 15,59 Χ 1,0416 = Ευρώ
219,28

202,98

π
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Γ. Χρόνος εργασιακής σχέ-

σης

Δ. Χρόνος εργασιακής σχέ-

σης
Ε. Προσαύξηση του επιδόμα-

τοςΧριστουγέννων

(αφαιρούμενος)

(μηαφαιρούμενος)

Από το χρόνο διάρκειας της εργασιακής

σχέσηςαπό1/5μέχρι 31/12,

Οι του μι-

σθωτού (Άρθρο 1 παρ. 4 της ΥΑ 19040/

81).

Οι (Άρθρο 1

παρ. 4 τηςΥΑ19041/81).

Οι για τις οποίες καταβλή-

θηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλι-

στικό φορέα (Άρθρο 2 παρ. 5 της ΥΑ

19040/81,Μ.Π.Θεσ/κης2368/85).

Οι (Εγγ. Υπ. Εργ. 13312/79,

23005/84, 14499/ 92).

Οι των μισθωτών, λόγω

ασθενείας, που υπερβαίνουν τα όρια της

βραχείαςδιάρκειας.

Η ωςάδειαάνευαποδοχών (Άρ-

θρο5 τουΝ. 1483/84).

Η άνευαποδοχών (Άρ-

θρο17 τουΝ. 1264/82).

Ο , ο οποίος δεν συμπε-

ριλαμβάνεται στις διατάξεις του Άρθρου 2

παρ. 4 τηςΥΑ19040/81.

Ο της εργασιακής σχέ-

σης κατά τις νεκρές περιόδους λειτουργίας

των εποχιακών επιχειρήσεων, κυρίως του-

ριστικών (ΑΠ363/79).

Ο

του 5νθημέρου ή 6ημέρου (Εφ. Αθη-

νών3662/89, Εγγ. Υπ. Εργ. 13489/96).

Από το χρόνο διάρκειας της σχέσης εργασίας

από1/5 – 31/12, :

Οι των γυναικών

(Άρθρο 1 παρ. 4 εδ. β΄

τηςΥΑ19040/81, προκαι μετά τον τοκετό.

Οι για τις οποίες

από τον ασφαλιστικό φορέα,

π.χ. τα τριήμερα, ημέρες αξίωσης επί των

αποδοχών, βάσει τωνΆρθρων 657-658 του

ΑΚ, στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος

δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης

από τον ασφαλιστικό του φορέα (Άρθρο 2

παρ. 5 τηςΥΑ19040/81).

Οι ημέρες εργασίας κατά τις οποίες ο μισθω-

τός

(Μον.Πρωτ. Ιωαννίνων828/84).

Ο του εργοδότη (ΑΠ

353/86, Εφ. Πειραιά 727/87, Εφ. Αθηνών

3662/89).

Ο του μισθωτού που κα-

λείται για την

, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα, κα-

θώς και ολόκληρος ο χρόνος υπηρεσίας

των μισθωτών που καλούνται στα όπλα

κατόπιν γενικής επιστράτευσης, που εμπί-

πτει στις χρονικές περιόδους του Άρθρου 1

παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης (Άρθρο

2 παρ. 4 εδ. β΄ υποπαραγρ. β΄ και γ΄ της ΥΑ

19040/81).

Ο χρόνος των υπό του νόμου ή ΣΣΕ ή άλλων

διατάξεων εθίμου ή συμφωνίας ημερών

που εμπίπτει στις ερ-

γάσιμεςημέρες κάθε εργαζόμενου.

Οχρόνοςαπουσίαςμαθητών-σπουδαστών

για συμμετοχή στις εξετάσεις (Άρθρο 2

παρ. 1 τουΝ. 1346/86, όπως ισχύει).

Ο

(Άρθρο 53 του ΑΝ 1329/49,

όπως κυρώθηκε με το Ν. 1487/50), ύστερα

από γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

(Π. Αθηνών 26561/67, Εγγ. Υπ. Εργ. 11366/

80).

Οι (Κυριακές και εξαιρέ-

σιμεςημέρες).

Οι αποδοχές του επιδόματος Χριστ/νων

προσαυξάνεται με το συντελεστή 1,0416 (Άρ-

θρο3 τουΝ. 1082/80,Άρθρο3παρ. 2 εδ. γ΄ της

ΥΑ19040/81, Εγγ. ΙΚΑΑ40/7-6-83).

Ο πολλαπλασιασμός με το συντελεστή

1,0416 γίνεται τελευταία, αφούπρώτα βρεθεί το

συνολικό ποσό των αποδοχών επιδόματος

Χριστ/νων, βάσει των τακτικών αποδοχών,

πρόσθετωναμοιβώνκ.λπ.

αφαιρούνται:

ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας

ημέρες άδειας άνευ αποδοχών

ημέρες ασθένειας

ημέρες απεργίας

ημέρες αποχής

γονικήάδεια

συνδικαλιστικήάδεια

χρόνος στράτευσης

χρόνος αναβολής

χρόνος εργασίας εκτός των νομίμων ορί-

ων

δεναφαιρούνται

ημέρες ασθένειας λόγω

κυοφορίας-λοχείας

ημέρεςασθένειας δενυπήρ-

ξε επιδότηση

δεν προσφέρει εργασία λόγω επίσχε-

σης

χρόνος υπερημερίας

χρόνος απουσίας

εκτέλεση στρατιωτικής άσκη-

σης

υποχρεωτικής αργίας

χρόνος άδειας λουτροθεραπείας - αερο-

θεραπείας

μη εργάσιμες ημέρες

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Συμψηφισμός
ανωτέρων αποδοχών

προς τις νόμιμες

Νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων με

σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι αυτές

που καθορίζονται με τις οικείες για κάθε επάγ-

γελμα και ειδικότητα Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-

γασίας (Σ.Σ.Ε.), ή Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.).

Χαρακτηρίζονται δε «νόμιμες» επειδή καθορί-

ζονται από τις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που έχουν ισχύ ου-

σιαστικούνόμου. Σεαντίθεσημε τις νόμιμεςαυ-

τές αποδοχές των εργαζομένων στην πράξη

με τις ατομικές συμβάσεις που υπογράφονται

μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, εί-

ναι δυνατόν να συμφωνηθούν να καταβάλλο-

νται στον εργαζόμενο μηνιαίες ή ημερή-

σιες συνολικές αποδοχές ανώτερες από

αυτές που προκύπτουν κάθε φορά από

την οικεία Σ.Σ.Ε./Δ.Α. στην οποία υπά-

γεται ο μισθωτός. Οι ανώτερες αυτές

αποδοχές που θα είναι μεγαλύτερες

από τις νόμιμες, επικρατούν των νο-

μίμων λόγω της αρχής του εργατι-

κού δικαίου της «ευνοϊκότερης ρύθ-

μισης» που είναι μια από τις βασικές

αρχές που ισχύουν στο εργατικό

μαςδίκαιο κατά τηνσυσχέτιση νομί-

μων και καταβαλλομένων αποδο-

χών. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι των

ατομικών συμβάσεων εργασίας

που αποκλίνουν από τους κανονι-

στικούς όρους συλλογικής ρύθμισης

είναι επικρατέστεροι εφόσον παρέχουν

μεγαλύτερη προστασία στους εργαζο-

μένους. Αυτό προκύπτει και από το άρθρο

680 τουΑ.Κ. αλλά και το άρθρο 7 τουΝ. 1876/

90, περί των συλλογικών συμβάσεων εργα-

σίας κ.λπ.

Κατά την σύγκριση αυτή οι συνολικές απο-

δοχές που προκύπτουν για κάθε εργαζόμενο

από την οικεία συλλογική ρύθμιση στην οποία

υπάγεται, αποτελούν μία ενότητα και έτσι η σύ-

γκριση γίνεται στο σύνολο των αποδοχών της

ατομικής και της συλλογικής συμβάσεως ερ-

γασίας και όχι χωριστάανά τμήμααποδοχών.

Αν λοιπόνοσυνολικός καταβαλλόμενοςμι-

σθός της ατομικής συμβάσεως είναι ανώτε-

ρος από αυτόν που προκύπτει από το σύνολο

των αποδοχών (Βασικός μισθός ή βασικό ημε-

ρομίσθιο και επιδόματα) της Σ.Σ.Ε. τότε κατα-

βάλλεται μόνο ο ανώτερος μισθός της ατομι-

κής συμβάσεως και δεν οφείλονται χωριστά τα

επιδόματα που προβλέπονται από την Σ.Σ.Ε.

Εξαίρεση του κανόνααυτού μπορεί να υπάρξει

μόνο αν κατά την κατάρτιση της σύμβασης ή

κατά την πορεία της στο χρόνο συμφωνηθεί

μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι τα επιδό-

ματα που προβλέπονται από την Σ.Σ.Ε. κ.λπ.

κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ή

αυτά που θα προβλεφθούν στο μέλλον με νό-

μο, Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ., θα καταβάλλονται επί πλέ-

ον του συμφωνημένου ή καταβαλλομένου με-

γαλύτερουμισθού.

>> του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]
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Συμψηφισμός ανωτέρων
αποδοχών με μελλοντικές
αυξήσεις από Σ.Σ.Ε.-Δ.Α.

Συμψηφισμός ανωτέρων

αποδοχών με νέα επιδόματα

Ο κανόνας αυτός του συμψηφισμού

ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποίαν

ο καταβαλλόμενοςμισθός είναι ήδηανώτε-

ρος από το σύνολο των νομίμων αποδο-

χών της Σ.Σ.Ε./Δ.Α. και ακολουθήσει σύνα-

ψη νέας Σ.Σ.Ε. ή έκδοση νέας Δ.Α. κ.λπ. με

την οποία αυξάνεται το σύνολο των οφει-

λομένων με αυτή αποδοχών, είτε ως ποσο-

στιαία ή σε ποσά αύξηση του βασικού μι-

σθού ή βασικού ημερομισθίου, είτε με την

χορήγηση νέων επιδομάτων και προσαυ-

ξήσεων. Τότε εφόσονοσυμβατικός μισθός

καλύπτει ακόμη την αύξηση που προήλθε

από τη νέα Σ.Σ.Ε./Δ.Α., δεν αυξάνονται οι

αποδοχές τουμισθωτούαλλάηαύξησηαυ-

τή απορροφάται από το καταβαλλόμενο

ήδηυπερβάλλονποσόν.

Ο όρος επομένως που περιλαμβάνουν

συνήθωςοι ατομικέςσυμβάσειςότι ο υπέρ-

τερος καταβαλλόμενος μισθός θα καλύ-

πτεται με τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν

μεταγενεστέρως με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ. είναι

απολύτως έγκυρος και επιβεβαιώνει την ού-

τως ή άλλως ισχύουσα αρχή της ευνοίας

υπέρ τωνμισθωτών.

Οανωτέρωκανόνας τουσυμψηφισμού

έχει επίσης εφαρμογή και για επιδόματαπου

θεσπίσθηκαν με Σ.Σ.Ε./Δ.Α. μετά από την

κατάρτιση της ατομικής σύμβασης βάσει

της οποίας και καταβάλλονται οι υπέρτερες

τωννομίμωναποδοχές.

Όσον αφορά το επίδομα γάμου, σε

όσους μισθωτούς σήμερα προβλέπεται η

καταβολή μετά το Ν. 4093/2012 ο κανόνας

του συμψηφισμού θα ισχύσει παρά την

απαγόρευση τουσυμψηφισμού που περιέ-

χει η Δ.Α. 10/76 (Εθνική Γενική Δ.Α.) με την

οποία χορηγήθηκε σε όλους τους μισθω-

τούς το επίδομα αυτό, εφόσον δεν υπάγο-

ντανσεάλλη Σ.Σ.Ε. ήΔ.Α. με την οποίαπρο-

βλέπονταν μεγαλύτερο ή όμοιο επίδομα σε

ποσοστόήποσό.

Η πρόσθετη εισφορά σε ποσοστό 3,6% της

παρ. 4 του Άρθρου 4 του Ν. 1186/1981, κατα-

βάλλεται απόόλουςόσουςυπά-

γονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης

Τεχνικών ΤύπουΑθηνών καιΘεσσαλονίκης του

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τη συνταξιοδότησή τους λόγω

γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέ-

ων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Α.Ν.

1846/51,Άρθρο22παρ. 2α τουΝ. 4334/15).

Στους τεχνικούς τύπου παρέχεται η δυνατό-

τητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνο

και για το διάστη-

μα «από 11/4/2012 μέχρι 31/7/2015», κατά το

οποίο διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέ-

ρω πρόσθετης εισφοράς, κατ’ εφαρμογή της

παρ. 4 τουΆρθρου33 τουΝ. 4075/12.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται

για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,6% επί

των ασφαλιστέων αποδοχών του Δεκεμβρίου

2014 και η εξόφληση τουποσού της εξαγοράς

γίνεται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανα-

γνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε

σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων

ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων

μηνών. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η πα-

ρακράτηση των οφειλόμενων γίνεται από τη

σύνταξη (Άρθρο22παρ. 2β τουΝ. 4331/15).

από1-8-2015

βαρέων

ανθυγιεινών επαγγελμάτων

ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ
Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.

τεχνικοί τύπου
του [τ.Επιθ. ΙΚΑ]Σπύρου Νιάρχου>>
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άδεια
χωρίς

αποδοχές

του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]

Γ
ια την άδεια χωρίς αποδοχές πουσυν-

ηθίζεται στην αγορά εργασίας δεν

έχουν θεσπισθεί από τη νομοθεσία μας, όροι

και προϋποθέσεις χορήγησής της. Έτσι έχει δη-

μιουργηθεί στη θεωρία του δικαίου, και σπά-

νια και μάλιστα στο απώτερο παρελθόν, στη

νομολογία των δικαστηρίων μας, η θέση ότι

στην περίπτωση που αποχωρεί ο εργαζόμε-

νος από την εργασία του με την συγκατάθεση

του εργοδότη του για κάποιο χρονικό διάστη-

μα, νομικά πρόκειται για

ορισμέ-

νουήαορίστου χρόνου.

Τα ζητήματα που δημιουργούνται από την

απουσία αυτή των εργαζομένων από την ερ-

γασία τουςαφορούνβασικά:

Στο δικαίωμα μόνο του εργαζομένου

να ζητήσει την άδεια αυτή και στο δικαίωμα

του εργοδότη και όχι στην υποχρέωσή του να

την εγκρίνει. Επί του θέματος αυτού γίνεται δε-

κτό ότι το δικαίωμα του εργοδότη να εγκρίνει ή

όχι την άδεια που ζητά ο εργαζόμενος, κρίνε-

ται μόνο από την καλή πίστη με βάση την

οποία κρίνονται όλα τα δικαιώματα των με-

ρών της εργασιακήςσύμβασης πουθεμελιώ-

νεται στο άρθρο 281 του Α.Κ. Με βάση την

άποψη αυτή αν ο εργαζόμενος ζητά την άδεια

αυτή για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογε-

νειακούς λόγους (π.χ. σοβαρά ασθένεια του

ιδίου ή στενού συγγενούς του), ο εργοδότης

θαπρέπει να την χορηγήσει.

Σε καμία δε περίπτωση ο εργοδότης δικαιούται

να επιβάλει στον εργαζόμενο να λάβει

υποχρεωτικά άδεια χωρίς αποδοχές. Για την

απαγόρευση δε αυτή έχει κρίνει ο Α.Π. με την

αριθμ. 751/1987.

Όσον αφορά το χρονικό σημείο υπο-

βολής τηςαίτησης του εργαζομένουπρος τον

εργοδότη του να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές,

αυτή μπορεί να υποβληθεί νόμιμα είτε

.

,

συμφωνημένη ανα-

στολή της διάρκειας σύμβασής τους,

πριν είτε

μετά τη λήψη της κανονικής του άδειας που

δικαιούται

α|
β|

και οι συνέπειες της
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Όσον αφορά την υποχρέωση του ερ-

γοδότη να καταβάλλει αποδοχές στον εργα-

ζόμενο που ζητά και λαμβάνει την άδεια αυτή,

κατά την απουσία από την εργασία του προ-

φανώς δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση εφό-

σον δεν παρέχεται εργασία λόγω της αναστο-

λής της σύμβασής του,

. Όσον αφορά τα επιδόματα

εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ο χρόνος

διάρκειας της άδειας χωρίς αποδοχές που χο-

ρηγήθηκε στα διαστήματα των εορτών, δεν

υπολογίζεται.

Για τον υπολογισμό όμως της αποζη-

μίωσης απόλυσης του εργαζομένου, η οποία

θα γίνει από τον εργοδότη και η οποία

, ο χρόνος της αδείας

χωρίς αποδοχές θα συνυπολογισθεί στο γενι-

κό χρόνο διαρκείας της σύμβασης του εργα-

ζομένου, εφόσον με την άδεια αυτή που εγκρί-

νει ο εργοδότης δεν λύεται η σύμβαση του ερ-

γαζομένου,αλλάαπλάαναστέλλεται.

Όσον αφορά τη λήψη κανονικής άδει-

ας από τον εργαζόμενο που επιστρέφει στην

εργασία του από άδεια χωρίς αποδοχές, γίνε-

ται δεκτόότι ηαπάντησηθακριθεί από το λόγο

για τον οποίο ο εργαζόμενος ζήτησε και έκανε

χρήση της άδειας χωρίς αποδοχές, Αν ο εργα-

ζόμενος απουσίασε από την εργασία του για

λόγους αναψυχής, για σκοπό δηλαδή όμοιο

με αυτόν για τον οποίο που χορηγείται η κανο-

νική άδεια ανάπαυσης του Α.Ν. 539/1945,

προφανώς δεν θα δικαιούται να λάβει και την

άδεια του νόμου αυτού, ενώ αν την άδεια χω-

ρίς αποδοχές τη ζήτησε και την έλαβε προκει-

μένου να εξυπηρετήσει άλλες προσωπικές του

ανάγκες (π.χ. ασθένεια του ιδίου ή μέλους της

οικογενείας του), δηλαδή για άλλο σκοπό από

αυτόν του Α.Ν. 539/1945, ο μισθωτός θα δι-

καιούται να λάβει και την άδεια του νόμου αυ-

τού και στην περίπτωση που επιστρέφει από

την άδεια χωρίς αποδοχές μετά το τέλος του

,

ούτε προφανώς και

τα ημερομίσθια των εορτών του διαστήματος

της αδείας αυτής

δεν

απαγορεύεται να γίνει κατά το χρόνοαναστο-

λής της σύμβασής του

Σε καμία περίπτωση
ο εργοδότης δικαιούται να
επιβάλει στον εργαζόμενο

να λάβει υποχρεωτικά
άδεια χωρίς αποδοχές.
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έτους εντός του οποίοι έκανε χρήση της άδει-

ας χωρίς αποδοχές, και δεν υπάρχουν χρονι-

κά περιθώρια να λάβει την άδειά του σε ημέ-

ρες, θα του καταβληθεί νόμιμα η αποζημίωση

αδείας τουπροηγούμενου έτουςσε χρήμαμό-

νο καθώς και το αναλογούν επίδομα αδείας

του. Τα παραπάνω δεν ισχύουν αν η άδεια

χωρίς αποδοχές διήρκησε ολόκληρο το

ημερολογιακό έτος.

ο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την

αριθμ. 557/1963 γνωμοδότησή του έκρινε ότι

θα πρέπει να χορηγείται η κανονική άδεια

στους εργαζομένους που επιστρέφουν στην

εργασία τους μετά τη λήξη της αδείας τους

χωρίς αποδοχές. Η γνωμοδότηση όμως αυτή

δεν δεσμεύει υποχρεωτικά τους εργοδότες οι

οποίοι μπορούν με στοιχεία που θα διαθέτουν

να μη χορηγήσουν την κανονική άδεια στους

εργαζομένουςαυτούς ιδιαίτεραανηάδεια χω-

ρίς αποδοχές έχει διαρκέσει επί μακρόν χρόνο

και έχει χορηγηθεί για λόγουςαναψυχής.

Αν ο εργαζόμενος ασθενήσει κατά

το χρόνο της αδείας του χωρίς αποδοχές,

επειδή η σύμβασή του με τον εργοδότη δεν έχει

λυθεί, όπωςαναφέρεται παραπάνω,αλλά έχει

ανασταλεί, ο εργαζόμενος δικαιούται να κάνει

χρήση του δικαιώματός του που θεμελιώνεται

από τα άρθρα 657 και 658 του ΑΚ και να ζη-

τήσει τις αποδοχές του χρόνου ασθενείας του

από τον εργοδότη, διακόπτοντας τηνάδεια χω-

ρίς αποδοχές, και προφανώς και των δικαι-

ωμάτων από τον ασφαλιστικό του Οργανι-

σμό (Ι.Κ.Α. κ.λπ.). Για το θέμα αυτό έχει κρίνει

σχετικά και η αριθμ. 190 του έτους 1948 από-

φαση του Αρείου Πάγου και η αριθμ. 1363

απόφαση του Πρωτ. Αθηνών του έτους 1953,

χωρίς να υπάρχουν νεότερες αποφάσεις που

να έχουν κρίνει διαφορετικάμέχρι σήμερα.

Τέλος με βάση τις αρχές της καλής πίστης

και τωνσυναλλακτικώνηθών, προκειμένου να

αποδεικνύεται η νομιμότητα αποχής του εργα-

ζομένου από την εργασία του χωρίς να του

καταβάλλονται αποδοχές και χωρίς να χωρεί

ασφάλισή του στο Ι.Κ.Α. για το χρόνο απου-

σίας του, σε περίπτωση ελέγχου από τααρμό-

δια όργανα του Κράτους, θαπρέπει η χορήγη-

ση της άδειας χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενο

να γνωστοποιείται με απλή επιστολή του εργο-

δότη εκ των προτέρων στο ΙΚΑ, αναφέροντας

τα στοιχεία του εργαζομένου που θα απου-

σιάσει από την εργασία του και το χρόνο

διάρκειας τηςαδείαςαυτής.

T

στ|

Σύμφωναμε ταάρθρα15 και 16 τουΝ4177/ 2013 και
108 του Ν. 4314/2014 τα καταστήματα όλης της Χώρας
θαμπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και να απασχο-
λήσουν το προσωπικό τους, χωρίς δηλαδή να απαι-
τείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές του Υπ. Ανάπτυξης
και Εργασίαςαντίστοιχα, κατά τις εξήςΚυριακές:

(Πρώτη από τις 2 Κυριακές πριν
ταΧριστούγεννα)

(Δεύτερη από τις 2 Κυριακές
πριν τα Χριστούγεννα)

(τελευταία Κυριακή του έτους).

�

�

�

Στις

Στις

Στις

13 Δεκεμβρίου

20 Δεκεμβρίου

27 Δεκεμβρίου

Κυριακές
λειτουργήσουν τα
καταστήματα

Χριστουγέννων 2015

που θα

κατά τις εορτές των[
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ανακοινώσεις

[Για κάθε μία από τις Κυριακές αυτές θα χορηγηθεί

αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη

εβδομάδααπόκάθεΚυριακή



Όπως είναι γνωστό με βάση τις διατά-

ξεις του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του

έτους 1993 όπως ισχύει σήμερα με τις εν τω

μεταξύ τροποποιήσεις της, προβλέπεται η χο-

ρήγηση αδείας φροντίδας παιδιού σε (μειω-

μένο ωράριο εργασίας) στη μητέρα του παι-

διού και για 30 μήνες από τη λήξη της άδειας

λοχείας της. Την άδεια αυτή ή την εναλλακτική

της μορφή σε συνεχόμενες ημέρες δικαιούται

αντί της μητέρας να τη λάβει ο πατέρας του

παιδιού, ή οι θετοί γονείς και των δύο φύλων,

σεπερίπτωσηυιοθεσίας τουπαιδιού.

Με το άρθρο 38 του

, η παραπάνω δυνατότητα λήψης της

άδειας αυτής παρέχεται από την 9.11.2015

(ΦΕΚ 143 τ. Α΄) ημερομηνία έναρξης του νό-

μου αυτού και στους και

των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της

δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ή

ακόμη και ανοάλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε

περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης ή γέννη-

σης παιδιού χωρίς γάμο των γονέων του, την

παραπάνω άδεια φροντίδας του παιδιού δι-

καιούται να λάβει ο γονέας που έχει την επιμέ-

λεια του, εκτός αν οι γονείς αποφασίζουν δια-

φορετικά.

πρόσφατου Ν. 4342/

2015

ανάδοχους γονείς

Η παραπάνω νέα διάταξη του άρθρου 38

τουΝ. 4342/2015 έχειως εξής:

“ Δικαιούχοι της άδειας φρο-

ντίδαςπαιδιού τουάρθρου9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993,

του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το οποίο

κυρώθηκε με την περίπτωση Β΄ του άρθρου 7

του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), του άρθρου 9 της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005, της περίπτωσης γ΄ του άρ-

θρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006−2007, του άρθρου 6

της Ε.ΓΣ.Σ.Ε. 2008-2009 και του άρθρου 2 της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή,

σύμφωνα με τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθμί-

Άρθρο 38 - 1.

νομολογία
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σεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι

φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο

φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της

δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας

ακόμη και ανοάλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε

περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης

τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια

φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που

έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν

διαφορετικά.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δή-

λωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους

εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση

της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφω-

νήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία

γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται

να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές

βεβαιώσεις.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμ-

βάσεωνΕργασίαςήΔιαιτητικώνΑποφάσεων,

κανονισμών εργασίας, για την άδεια φροντί-

δας παιδιού εξακολουθούν να ισχύουν ανε-

ξάρτητααπό το κριτήριο τουφύλου.”2.

3.
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ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Πρόσωπα Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Με σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Εντός & Εκτός
Ορίων της Χώρας
Με σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Μέλους ή Μελών (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
Μελών Οικογενείας α΄ & β΄ βαθμού
Φοιτητές - Σπουδαστές
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε. , Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.)
Απασχολούμενων Συνταξιούχων (ΙΚΑ - Δημοσίου)

ατ΄ οίκον του Εργοδότη -
Εργόσημο
Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων
Τεκμαρτά Ημερομίσθια

Ένταξη στο ΕΤΕΑ Ταμείων Επικουρικής ασφάλισης
& Πρόνοιας

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Κυρώσεις

Παράλληλη Απασχόληση
(πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)

Ημέρες Ασφάλισης
(πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)

Ανυπαίτιο κώλυμα
(λόγω ασθενείας - μητρότητας - ατυχήματος)

Ερωτήσεις - Απαντήσεις
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Απασχολούμενοι κ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:
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Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)
Μετατροπή Σύμβασης Εργασίας (από πλήρη σε
μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία)
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε.3-Ε.11)
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(συμπλήρωση εντύπων, επεξήγηση πεδίων
ειδικών περιπτώσεων)
Θέματα Κανονικών και Λοιπών Αδειών
Ηλεκτρονική Υποβολή Βιβλίου Αδειών (Ε.11)
Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Α Ε Ι Τ Ε Ι Ι Ε Κ
Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας – Πότε
επιτρέπεται
Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και
Ορισμένου χρόνου – Εποχιακές Επιχειρήσεις
Ομαδικές Απολύσεις
Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) -
Αμοιβές
Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών
εργοδοτών
Τρέχοντα Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας

. . ., . . ., . . .

Εισηγητές:
Νιάρχος Σπύρος
Καρατζάς Χρήστος

τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.

Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ

ΤΑ ΡΓΑΤΚΑ ΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΡΑΞΗ
Ε Θ
Π
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Εισηγητής:
Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ
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ατομική συλλογική
σύμβαση εργασίας

&

τι σημαίνει?

#
έννοια ευνοϊκότερων όρων

έννοια ευνοϊκότερων

ρυθμίσεων

Κατά το νόμο 1876/90, περί τωνσυλλο-

γικών διαπραγματεύσεων, οι συλλογικές συμ-

βάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.) καθορίζουν και περι-

γράφουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινού-

νται οι όροι των ατομικών συμβάσεων των μι-

σθωτών που υπάγονται στο πεδίο ισχύος

τους. Συγκεκριμένα το άρθρο 7 του παραπά-

νω νόμου αναφέρει ότι οι κανονιστικοί όροι

της Σ.Σ.Ε. έχουνάμεσηκαι αναγκαστική ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι οι όροι που συμφωνού-

νται σε μία ατομική σύμβαση εργασίας με-

ταξύ εργοδότη και εργαζομένου δεν μπορεί

να είναι δυσμενέστεροι για τον εργαζόμενο

από αυτούς που ορίζονται στην αντίστοιχη

Σ.Σ.Ε., που υπάγεται αυτός και σε κάθε περί-

πτωση από αυτούς που ορίζονται με την

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία όπως γνωρίζουμε έχει γενι-

κή και καθολική ισχύ για όλους τους εργαζο-

μένους και τους εργοδότες της χώρας, είτε

είναι είτε όχι μέλη των οργανώσεων που την

υπογράφουν (άρθρο 8 παρ. Ν. 1876/90).

Από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό

και με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου

του άρθρου 680 του Α.Κ., σαφώς προκύπτει

ότι η Σ.Σ.Ε. έχει αυξημένη τυπική και ουσιαστική

ισχύ έναντι της ατομικής συμβάσεως αφού

επικρατεί αυτής, την ανατρέπει και την κα-

ταργεί υπό τονπεριορισμόπάντοτε ότι οι όροι

της ατομικής συμβάσεως είναι ευνοϊκότεροι

για τον εργαζόμενο.

Είναι προφανές ότι, επειδή δεν ορίζεται στο

νόμο, ούτε άλλωστε μπορούσε να προσδιο-

ρισθεί σ’ αυτόν, ποιοι όροι είναι κάθε φορά

για κάθε μισθωτό ευνοϊκότεροι, το ζήτημα θα

πρέπει να ερευνηθεί σε ατομικό επίπεδο, ενό-

ψει των πεποιθήσεων και των αναγκών του

συγκεκριμένου εργαζομένου σε ότι βεβαίως

αφορά θέματα ή ζητήματα που δεν ρυθμίζο-

νται αντίθετα από το νόμο και μάλιστα νόμο

που να έχει χαρακτήραδημοσίας τάξεως, υπό

την γνωστή έννοια ότι οι διατάξεις του δεν επι-

τρέπεται να μεταβληθούν με κανόνα ιδιωτικού

δικαίου όπως είναι οι Σ.Σ.Ε. ή οι ατομικές συμ-

φωνίες μεταξύ των μερών στην εργασιακή

σύμβαση.

Για παράδειγμα, αναφερόμενοι στο κεφά-

λαιο "αμοιβές" μιας Σ.Σ.Ε. προφανώς ευνοϊκό-

τερη είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και

εργαζομένου που καθορίζει αυξημένες απο-

δοχές από αυτές της Σ.Σ.Ε. Αντίθετα ατομική

συμφωνία που επιτρέπει στον εργαζόμενο να

προσφέρει ημερησίως την εργασία του για

λιγότερεςώρεςαπόαυτέςπουορίζονται στην

αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. που υπάγεται, χωρίς τηνπερι-

κοπή αποδοχών, είναι προφανώς ευνοϊκότε-

ρη για τον εργαζόμενο και άρα θεμιτή, νόμιμη

και επικρατέστερη.

α.
β.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ

Στο πλαίσιο του αυξημένου διεθνούς αντα-

γωνισμού, η κατά το δυνατόν βελτίωση

των επενδύσεων και η μετάλλαξη των παλαι-

ών μεθόδων επιχειρηματικής δράσης με νέες

περισσότερο αποδοτικές, απλούστερες και

λιγότερο δαπανηρές, έχουν γίνει ανάγκη επι-

βίωσης. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για

λάθη, πράγμα που σημαίνει ότι τα κοινωνικά

και τεχνικά θέματα που δημιουργούνται από

τις μεταβολές αυτές, πρέπει να λαμβάνονται

υπόψη ταυτοχρόνως και παραλλήλως. Αμέ-

σως, από τηναρχή ενός νέουπρογράμματος

επενδύσεων και μεταβολών στους τομείς και

τους τρόπους δράσης της επιχείρησης είναι

σημαντικό, αλλά και αναγκαίο, να σκεφθεί

κανείς προσεκτικά τις οργανωτικές δομές, τις

επιπτώσειςστις εργασιακέςσχέσεις, την επαγ-

γελματική εκπαίδευση και επανακατάρτιση

του προσωπικού, την εργονομία και τη δια-

χείριση τουπροσωπικού.

Όποιες και να είναι οι προοπτικές μιας νέας

επένδυσης και μιας νέας δράσης του επιχει-

ρηματία, η κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση της

επένδυσης δεν θα γίνει αποδεκτή εκτός αν πεί-

σει και αποδείξει ότι εγγυάται μεγαλύτερα κέρ-

δηγια τον επενδυτή.

Αυτό το ζήτημα καλύπτει τέσσερα διαφο-

ρετικάαλλάσχετιζόμεναθέματα:

α) Το ζήτημα της ορθότητας του να γίνει η

νέα επένδυσηκαι ηαλλαγή τηςδράσης.

β) Το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στο νέο

κόστος εργασίας και στην ποιότητα της προ-

σφερόμενηςυπηρεσίας.

γ) Το θέμα της απόδοσης της επένδυσης

στα πρώτα χρόνια ώστε να διατηρηθεί στο

μέλλον και

δ) Το θέμα της παραγωγικής απόδοσης

σε συνδυασμό με την κοινωνικότητα της επι-

χείρησηςστοστάδιο τηςμεταβολής.

Ειδικότερα για τη λήψη της απόφασης αλ-

λαγής της τεχνολογίας στο πεδίο δράσης της

επιχείρησης και μάλιστα μιας εμπορικής κα-

θαρά επιχείρησης, η τεχνολογία των πληρο-

φοριών, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενι-

κά ο εξοπλισμός που θα λειτουργεί με βάση

27Δεκέμβριος 2015

άρθρο
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[Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]



τις αρχές τηςηλεκτρονικής, θα επηρεάσει στη

λήψη της απόφασης αφού ήδη, σε όλα τα

είδη των επιχειρηματικών δράσεων τα μέσα

αυτά έχουν εγκατασταθεί και έχουν γίνει απο-

δεκτά και παραγωγικά. Η σημασία των νέων

οργανωτικώναπόψεων και αναγκών των επι-

χειρήσεων καθώς επίσης και οι δυνατότητες

που παρέχουν για την επιτυχία της επένδυσης

μεταβολής που επιδιώκεται στον τρόπο της

λειτουργίας της επιχείρησης και οι επιπτώσεις

της μεταβολής στις εργασιακές σχέσεις, συ-

νειδητοποιούνται όλο και πιοπολύ.

Έτσι οι κοινωνικοί εταίροι και οι συνδικαλι-

στικές τους οργανώσεις αλλά και τα κυβερ-

νητικά όργανα επιδεικνύουν συνεχώς ενδια-

φέρον για τις πολιτικές περί εισαγωγής νέων

τεχνολογιών στο χώρο της εργασίας. Ένας

από τους τομείς που προσελκύουν σημαντι-

κό ενδιαφέρον, είναι ο ρόλος της κοινής συμ-

μετοχής των εργοδοτών, των εργαζομένων

και του Κράτους, αν και με άχρηστες υπερ-

βολές στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας

και κατάπόσοαυτή επηρεάζει τις θέσεις εργα-

σίας, τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας

κ.λπ. των εργαζομένωνκάθε κλάδου.

Προτού όμως δούμε τις επιπτώσεις της

εφαρμογής του Η.Ε. στις εργασιακές σχέσεις

θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό, μια εξή-

γηση του τι εννοούμε ακριβώς όταν μιλάμε

για την εισαγωγή νέων μεθόδων πωλήσεων

προϊόντων και μάλιστα ηλεκτρονικών μεθό-

δων. Στην Ελλάδα βέβαια το Η.Ε. βρίσκεται

ακόμη σε νηπιακή θα λέγαμε εποχή, αφού

όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έχουμε παράδο-

ση, ούτε άλλωστε δυνατότητες, οργάνωσης

και εφαρμογής τέτοιων μεθόδων παρά μόνο

μέσα από αντιγραφή και μεταφορά ξένων

προτύπων. Έτσι, ο όροςαφορά τις εμπορικές

συναλλαγές, οποιουδήποτε αγαθού που έχει

εμπορική αξία και μεταβιβάζεται, που πραγ-

ματοποιούνται μεταξύ των χρηστών ενός ορ-

γανωμένου ηλεκτρονικού δικτύου. Για να

πραγματοποιηθεί μία εμπορική πράξη απαι-

τείται η ύπαρξη ενός τέτοιου διαδικτύου, το

εμπορικό κατάστημα και ο πελάτης - αγο-

ραστής που είναι μέλη και χρήστες του δια-

δικτύου και η απαραίτητη πιστωτική κάρτα

μιας ή περισσοτέρων συμμετέχουσας Τρά-

πεζας. Αφού πραγματοποιηθεί η αγορά και

πιστωθεί η πιστωτική κάρτα του χρήστη-

αγοραστή, το προϊόν που αγοράσθηκε απο-

στέλλεται ταχυδρομικά στον χρήστη. Όλη αυ-

τή η διαδικασία από μακριά δημιουργεί αρκε-

τά προβλήματα και δεν νομίζουμε ότι, στην

Ελλάδα τουλάχιστον για κάποια χρόνια ακό-

μη, το σύστημα αυτό θα επεκταθεί ή θα γενι-

κευθεί εύκολα.

Προβλήματα εννοώπρακτικά αλλά δύσκο-

λα στην αντιμετώπισή τους, όπως προβλήμα-

τα εμπιστοσύνης μεταξύ χρήστη - αγοραστή

και καταστήματος ή καταστήματος και τρά-

πεζας, η κάρτα της οποίας χρησιμοποιείται

στις συναλλαγές και ακόμη αγοραστού - τρά-

πεζας. Η διασύνδεση και η ασφάλεια των

εγγραφών και κινήσεων στο δίκτυο δεν εξα-

σφαλίζουν κανένα τουλάχιστον μέχρι σήμερα

και θα πρέπει αυτές οι διαδικασίες να κατοχυ-

ρωθούν και νομοθετικά για να παρέχεται η δυ-

νατότητα στις περιπτώσεις λαθών, εσκεμμέ-

νων ή μη, να γίνονται αναστροφές πωλήσε-

ων, αντικαταστάσεις αγορασθέντων προϊό-

ντων χωρίς βεβαίως νέες χρεώσεις και χωρίς

κυρίως συνέπειες από την χρήση και φθορά

των προϊόντων. Όπως αντιλαμβανόμαστε

έτσι όλοι μας, που κατοικούμε στον τόπο αυ-

τόν, θα είναι δύσκολη η προσαρμογή και η με-

ταβολή του τρόπου πωλήσεων προϊόντων,

αφού θα απαιτηθούν πάρα πολλές προσαρ-

μογές στη νομοθεσία, στις οργανώσεις των

διαδικτύων, στην εμπιστοσύνη των εμπόρων,

στην αποδοχή των αγοραστών, στην επαγ-

γελματική πίστη, στην εξεύρεση ή μετεκπαίδευ-

ση προσωπικού ικανού και κατάλληλου, στην

επιμόρφωση αυτού του προσωπικού στη δια-

μόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασί-

ας, ενός νέουμισθολογίου ενδεχομένως, στην

προμήθεια και εγκατάσταση τουηλεκτρονικού

εξοπλισμού που να λειτουργεί σωστά, παρα-

Ορισμός του Ηλεκτρονικού

Εμπορίου (Η.Ε.)

28 Δεκέμβριος 2015



γωγικά και κυρίως χωρίς λάθη για την

ΙΚΑ

ασφά-

λεια των συναλλαγών, σε αντίθεση με αυτά

που έχει εγκαταστήσει πρόχειρα το Δημόσιο

στις Υπηρεσίες του (ΤΑΧΙ , ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ

κ.λπ.) τα οποία γέμουν λαθών, υπερβολών και

συνεχώνδιακοπώνλειτουργίας.

Είναι βέβαιο ότι οι νέες αυτές μέθοδοι εισά-

γονται προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντέ-

ξουν και να διατηρηθούν στον απηνή αντα-

γωνισμό, εσωτερικό και διεθνή, για εξοικονό-

μηση χρόνου, κεφαλαίων, εγγυήσεων, αύ-

ξησηαγοραστικού κοινού,αφού έχουν τηνδυ-

νατότητα να απευθύνονται πλέον σε όλο τον

κόσμο, αγορές από όλα τα οικονομικά στρώ-

ματα, επιλογή προϊόντων πολλών εταιρειών

και τιμών, ευκολότερη ενημέρωση κ.λπ. Ωστό-

σο θα υπάρξουν και πολλές δυσμενείς συνέ-

πειες για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τον κλάδο και

τους εργαζομένους.

Από τις έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί

στην Ευρώπη και τηνΑμερική για τα ζητήματα

των επιπτώσεων στην απασχόληση από την

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση

και από την μεταβολή των μεθόδων δράσεως

των επιχειρήσεων, έχει καταδειχθεί ότι η εισα-

γωγή των νέων τεχνολογιών επιφέρει μείωση

του όγκου της ανθρώπινης εργασίας (Βλ. Ευ-

ρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθη-

κών Διαβιώσεως και Εργασίας «Η συμμετοχή

στην τεχνολογική μεταβολή»), που στον το-

μέα των υπηρεσιών κυμαίνεται μεταξύ 15% και

30%. Παρά δε την ομοφωνία των ερευνητών

στις αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολο-

γιών στην απασχόληση τουλάχιστον βραχυ-

πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και μετά την

ενσωμάτωσή τουςστις νέες κοινωνικές και οι-

κονομικές ανάγκες που δημιουργούνται δια-

βλέπονται πιθανές διέξοδοι που επιτρέπουν

την αισιοδοξία στο μεγάλο ζήτημα της μειώ-

σεως της ανεργίας μέσω της ανακτήσεως

του εργατικού δυναμικού, της προσαρμογής

του καταναλωτικού κοινού, της εκπαίδευσης,

της κατάρτισης, της μεταβολής των συνθη-

κών εργασίας, του νέου μισθολογίου, της μεί-

ωσης του χρόνου εργασίας κ.λπ. Το ζήτημα

όμως εξακολουθεί να είναι υπό συζήτηση και

αφήνει περιθώρια να εκφράζονται θέσεις οι

οποίες, αν δεν είναι εντελώς απαισιόδοξες,

αντιπροσωπεύουν, εν πάση περιπτώσει, μία

στάση αναμονής τουλάχιστον όσον αφορά

τοπρόβλημα της χρονικής επιμήκυνσης.

Πράγματι ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η

παρούσα τάση ανανέωσης της επιχειρηματι-

κής δράσης έχει ως αποτέλεσμα την μείωση

του όγκου της εργασίας, είναι εξίσου αναμ-

φισβήτητο το γεγονός ότι αυτή η μείωση δεν

επηρεάζει εξίσου όλους τους τομείς παραγω-

γής, επιτρέποντας με την αύξηση της παρα-

γωγικότητας μία γενική μείωση των εργασί-

μωνωρώνημερησίωςκαι εβδομαδιαίως.

Αντίθετα, ενώ ελευθερώνει ανθρώπινο δυ-

ναμικό από ορισμένους τομείς η ανάπτυξη

άλλων τομέων απορροφά ισόρροπα ή αρ-

νητικά ή θετικά, αναλόγως του κλάδου και το

είδος των επιχειρήσεων, την πρόσθετη προ-

σφορά εργασίας.

Τελικά μόνο ο χρόνος και η αλλαγή της

συμπεριφοράς και της συμμόρφωσης των

Δημοσίων οργάνων στην προσπάθεια του

ιδιωτικού τομέα να εγκαταστήσει σύγχρονα

συστήματα επιχειρηματικότητας, θα δείξει την

ανάγκη των αλλαγών και προσαρμογών αυ-

τών στην αγορά που επηρεάζουν άμεσα και

αποτελεσματικά και την αγορά εργασίας και

την ανεργία, η οποία στη Χώρα μας δυστυ-

χώςδενθεραπεύεται με αλυσιτελή νομοθετικά

μέτρα, όπως τα κακοσχεδιασμένα προσωρι-

νά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία πα-

ρά την ονομασία τους, αυξάνουν και δεν μει-

ώνουν τηνανεργία, αλλά τηνανακυκλώνουν.

S

Οι επιπτώσειςστηναπασχόληση

29Δεκέμβριος 2015

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις

επιχειρήσεις έχει επιφέρει μείωση του

όγκου της ανθρώπινης εργασίας.
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Υπερωρία και υπερεργασία σε

εξαήμερη εργασία

Παράταση λήξης σύμβασης

ορισμένου χρόνου

Εργαζόμενος που δουλεύει με καθεστώς

εξαήμερης απασχόλησης 6 ώρες και σαρά-

ντα λεπτά εργασίας την ημέρα, αν εργαστεί

κάποια μέρα λόγω φόρτου εργασίας 8ωρο

αυτόπρέπει ναδηλωθεί κάπου;

Είναι υπερωρία ή υπερεργασία; Και αν

είναι υπερεργασία δεν δηλώνεται στο βιβλίο

υπερωριών, αμείβεται με προσαύξηση 20%; Η

προσαύξηση είναι επί του καταβαλλόμενου ή

τουνόμιμουημερομισθίου;

Αν ο εργαζόμενος δουλέψει 1 ώρα παρα-

πάνω και είκοσι λεπτά στο εξαήμερο λόγω

αναγκών της επιχείρησης που θεωρείται υπε-

ρεργασία, θα πρέπει να υποβληθεί συμπλη-

ρωματικόςωραρίου;

Σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους

απασχόλησης έληγε 21 6 2015.

Ο εργοδότης επιθυμεί την παράταση της

σύμβασης μέχρι 31 8 2015 και την αύξηση

τουμεικτούμισθούκατά150 ευρώ.

Εκτός από τον πίνακα Ε.4 Τροποποιητικό

Αποδοχών, θα πρέπει να υποβάλλει κάποιο

άλλο έντυπο ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΠ.Ε. ή στον

Ο.Α.Ε.Δ.;

Για τις παραπάνω μεταβολές έχει υπογρα-

φεί από εργοδότη & εργαζόμενο γνωστοποί-

ηση μεταβολής ατομικών όρων σύμβασης

αντίγραφο της οποίας δόθηκε και στον εργα-

ζόμενο.

Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το άρθρο 1

του Ν. 3385/2005 οι εργαζόμενοι που εργάζο-

νται με 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία επί 6,40΄

ώρες την ημέρα μπορούν να απασχοληθούν

κατά την κρίση του εργοδότη μέχρι 8 ώρες μία

ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, δικαι-

ούμενοι την αντιμισθία της 1,20΄ώραςπουθε-

ωρείται υπερεργασία με προσαύξηση 20% επί

του καταβαλλόμενου ωρομισθίου τους χωρίς

να αναγράφονται στο βιβλίο υπερωριών. Αν

εργασθούν όμως πάνω από 8 ώρες οι πρό-

σθετες αυτές ώρες θεωρούνται υπερωρία και

αναγράφονταιστοβιβλίο υπερωριών.

Επίσης για την παραπάνω 1, 20΄ ώρα υπε-

ρεργασίας δεν απαιτείται να υποβληθεί στο

ΕΡΓΑΝΗ έντυπο συμπληρωματικό ωραρίου

εφόσον πρόκειται για υπερεργασία η οποία

πραγματοποιείται σύμφωναμε τοΝ. 3385/2005

κατά την κρίση του εργοδότη και δεν απαιτείται

ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε.

Εφόσον, υπάρχει σύμβασηορισμένου χρό-

νου πλήρους απασχόλησης για την ανανέω-

σή της χρονικά με αύξηση των αποδοχών του

εργαζομένου, θα πρέπει να υπογραφεί τρο-

ποποιητική σύμβαση για τη παράταση του

. .

. .
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χρόνου ισχύος της και θα υποβληθεί στο Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ μόνο το έντυπο Ε.4 τροποποιητικό

αποδοχών.

Εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί έλαβαν την

αποζημίωσή τους λόγω της καταγγελίας των

αορίστου χρόνου συμβάσεων τους, έστω και

μειωμένης λόγω της προειδοποίησης απόλυ-

σης που τους έγινε νόμιμα, αν προσληφθούν

με νέα σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρό-

νου, το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί ακυρό-

τητα της καταγγελίας της προηγούμενης σύμ-

βασής τους για να αξιώσουν την πλήρη απο-

ζημίωση της προηγούμενης καταγγελίας τους

που έγινε νόμιμα.

1. Ο περιορισμός του επιδόματος προϋπη-

ρεσίας των εργαζομένων μέχρι την 14.2.2012,

ισχύει για όλους τους εργαζομένους, υπάλ-

ληλοι και εργατοτεχνίτες, σύμφωνα με την

Π.Υ.Σ. 6/2012, υπό τηνπροϋπόθεσηότι από το

έτος 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί

νέα Σ.Σ.Ε. η οποία να δεσμεύει τον εργοδότη

και τον εργαζόμενο. Αν έχει υπογραφεί τέτοια

Σ.Σ.Ε. θα πρέπει να ελέγξετε τη διάταξη με την

οποία χορηγείται το επίδομα τριετιών στους

υπαγομένουςσ’αυτή εργαζομένους.

2. Για τους εργατοτεχνίτες που απολύονται

δεν τίθεται περιορισμός των ετών εργασίας

τουςστην επιχείρησημέχρι την 12.11.2012 που

ορίζει ο Ν. 4093/2012 ο οποίος αφορά μόνο

σε υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 16

και όχι 15 έτη.

Επομένως ο εργατοτεχνίτης που την 30.9.15

είχε συμπληρώσει 15 έτη εργασίας στην ίδια

επιχείρηση, θα λάβει αποζημίωση για όλα τα

έτη εργασίας του στην επιχείρηση από την

πρόσληψή του μέχρι την ημέρα καταγγελίας

τηςσύμβασής του.

Οι εργαζόμενοι των εμπορικών καταστη-

μάτων που εργάζονται με 6ήμερο έχουν υπο-

χρεωτικά ρεπό κάθε Κυριακή, εκτός από τις 7

Κυριακές που σύμφωνα με το νόμο λειτουρ-

γούν τα καταστήματα. Επομένωςαν το ερώτη-

μά σας αφορά εργασία κατά Κυριακή, εκτός

των παραπάνω 7 Κυριακών, για να εργα-

σθούνοι εργαζόμενοι θαπρέπει να υποβληθεί

χειρόγραφα αίτηση στο Σ.ΕΠ.Ε. για χορήγηση

άδειας Κυριακής εργασίας για κάποιο συγκε-

κριμένο δικαιολογητικό λόγο που θα αναφερ-

θεί στην αίτηση (π.χ. απογραφή, αλλαγή βιτρί-

νας κ.λπ.) οπότε το ρεπό τους θα πραγματο-

ποιηθεί σε μία ημέρα της επόμενης εβδομάδας

που θα προσδιορισθεί με την αίτηση που θα

υποβάλει ο εργοδότης. Στην περίπτωση αυτή

θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.4

τροποποιητικόωραρίου με το οποίο θα δηλω-

θεί ηαλλαγή τηςημέραςανάπαυσής τους.

Αν οι εργαζόμενοι απασχολούνται με 5θή-

μερο, εκτός από την Κυριακή έχουν ρεπό και

μία ακόμη ημέρα την εβδομάδα. Η ημέρα αυτή

μπορεί νααλλάξει ανυποβληθεί στηναρχή της

εβδομάδας τροποποιητικός πίνακας Ε.4 και

γνωστοποιηθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ότι αντί της προ-

γραμματισμένης ημέρας ανάπαυσης των ερ-

γαζομένων θα εργασθούν κατ’ αυτή και θα

αναπαυθούν σε μία άλλη ημέρα εντός της εβ-

δομάδας και όχι την επομένη εβδομάδα. Αν τέ-

λος το ερώτημάσαςαφοράκαι στηνπερίπτω-

ση αυτή το ρεπό τους της Κυριακής, θα ακο-

λουθήσετε τα παραπάνω αναφερόμενα για

τους εργαζομένουςμε 6ήμερο.

Σε μια επιχείρηση 31.12.2015 λήγουν οι

προειδοποιητικές απολύσεις (οι οποίες έχουν

κοινοποιηθεί ήδηστοσύστημαΕργάνη). Η επι-

χείρηση επιθυμεί κάποιους από αυτούς τους

απολυμένους να τους κάνει νέα πρόσληψη

την επόμενηχρονιά 2016.

Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται άκυρη η

προειδοποιητικήαπόλυσηκαι μπορεί νααπαι-

τηθεί από τον εργαζόμενο ολόκληρη η αποζη-

μίωση;

Η προϋπηρεσία των εργατοτεχνιτών στα-

ματά στις 14.02.2012 όπως και των μισθω-

τών; Επίσης:

Σε περίπτωσηαποζημίωσης εργατοτεχνίτη

που στις 30.09.2015 είχε συμπληρώσει 15 έτη

στον ίδιο εργοδότη, η αποζημίωση λόγω συ-

νταξιοδότησης υπολογίζεται μέχρι 14.02.2012

ή έωςσήμερα;

Το ρεπό που δικαιούται μια εμποροϋπάλ-

ληλος εάν δεν το πάρει την συγκεκριμένη εβ-

δομάδα μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη

εβδομάδακαι νααναγραφείστονπίνακα τρο-

ποποιητικός ωραρίου; Ειδάλλως πως μπορεί

η συγκεκριμένη ημέρα (απουσίας) να ανα-

γραφεί στον συμπληρωματικό πίνακα ωρα-

ρίου;

Προειδοποιητική απόλυση

Προϋπηρεσία εργατοτεχνιτών

Ρεπό σε εμποροϋπάλληλο
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Στον λαβύρινθο
των εργασιακών

παρέχουμε
…διεξόδους

Ε.Υ.Τ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρότυπη υπηρεσία παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών
για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για

την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θε-

μάτωνπουαπασχολούν την εταιρείασας;

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου

ΕργατικούήΑσφαλιστικούθέματος;

Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε τοσε εμάς…

ΗΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργα-

τολόγους σας παρέχει άμεση υποστή-

ριξη, και στα συνεχώς μεταβαλλό-

μενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομο-

θεσίαςμεσυνέπεια και αξιοπιστία.

ΕΓΓΡΑΦΩΣ

πρακτικές λύσεις

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,

ανάλογα με τις ανάγκες σας:

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...


