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ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεύχος 4 ΜΑΡΤΙΟΣ 20131 /
Ηλεκτρονική Έκδοση

τεκμηρίωση στην πληροφόρηση



Ο σκοπός του περιοδικού ...

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε

ναπαρέχουμε στουςαναγνώστες μας έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και

ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού

και ασφαλιστικούσυστήματος της χώραςμας. Τεκμηριώνουμε κάθεθέμαμε τρό-

πο,ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνοανθρώπινου

δυναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφοροτέχνη λογιστή, τον κάθεσχετικό

ενδιαφερόμενο, παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζη-

τήματαπουμπορεί κανείς νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από επίπονη εργασία με παρα-

πομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγ-

ματα,ώστε νααποτελούν χρήσιμοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την

τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε

θέματαπουαφορούν τηναπασχόληση, τιςαμοιβές καθώς επίσης τηνασφάλιση

και ταστοιχείαπου είναι απαραίτηταστηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.
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Περιορισμός εργασιών της επιχείρησης & αντιμετώπισή του

Προληπτικά μέτρα για κατοχύρωση του εργοδότη από απαιτήσεις
των εργαζομένων στο μέλλον

Αποζημίωση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου με ή χωρίς προειδοποίηση

Διευκρινίσεις σχετικές με την ασφάλιση στα βαρέα
και ανθυγιεινά

Τεκμαρτά ημερομίσθια

Οι αναγνώστες ρωτούν ...

Ειδήσεις
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Περιορισμός

εργασιών
της επιχείρησης &

αντιμετώπισή του
Επιμέλεια:

Χρήστος Καρατζάς,
Νομικός - Εργατολόγος

άρθρο

Οεργοδότης που αντιμετωπίζει απρόοπτα και ανυπαίτια προβλήματα στη λειτουργία της επι-

χείρησής του, προκειμένου να αποφύγει απολύσεις όλου ή μέρους του προσωπικού του και να

υποχρεωθεί να καταβάλει σημαντικά ποσά σε αποζημιώσεις απόλυσης, μπορεί να εφαρμόσει

όλα ή μερικά από τα εξής νόμιμα μέτρα για τη μείωση του εργασιακού του κόστους που προβλέ-

πονται από τιςαντίστοιχες διατάξεις:

Να θέσει τους μισθωτούς σε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955,

όπωςαυτό τροποποιήθηκε με τοάρθρο 4 τουΝ. 3846/2010, με το οποίο ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις

και εκμεταλλεύσεις, σε περίπτωση , μπορούν

αντί της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, αφού προηγηθεί σχετική

ενημέρωση και διαβούλευση μαζί του για τους λόγους που τις αναγκάζουν να λάβουν το μέτρο

αυτό, να το θέτουν με έγγραφό τους σε διαθεσιμότητα, χωρίς να απαιτείται συμφωνία τους, όχι

όμως πάνω από ς για κάθε ημερολογιακό έτος. Η απόφαση αυτή του εργοδότη πρέπει

ναγνωστοποιηθεί άμεσακαιστις τοπικές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑκαι τουΟΑΕΔ.

Για το χρονικό αυτό διάστημα ο μισθωτός που τέθηκε σε διαθεσιμότητα δικαιούται να λάβει τις

μισές τακτικές αποδοχές του των δυο τελευταίωνμηνώνπου είχε υπό καθεστώςπλήρουςαπασχό-

λησης και να ασφαλισθεί στον ασφαλιστικό του φορέα με τις μειωμένες αυτές αποδοχές για όλες

τις εργάσιμεςημέρες του τριμήνου.

Προϋπόθεση επομένως για να παρθεί αυτό τα μέτρο, είναι

. Κατά τη νομολογία στην

έννοια του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας εμπίπτει και η διακοπή των εργασιών

λόγωεπισκευής τούοικοδομήματοςστοοποίοστεγάζεται η επιχείρηση.

Επίσης για να είναι νόμιμη η θέση των μισθωτών σε κατάσταση διαθεσιμότητας απαιτείται να

δηλωθεί στο μισθωτό εγγράφως και μάλιστα πριν από εύλογο χρόνο, ώστε να λάβει τα μέτρα του

και να αναζητήσει ενδεχόμενα άλλη εργασία κατά το διάστημα αυτό. Στην ειδοποίηση πρέπει να

ορίζεται και ο χρόνοςδιάρκειας τηςδιαθεσιμότητας. Το τρίμηνοδιάστημα τηςδιαθεσιμότηταςμπο-

ρεί να είναι συνεχέςήδιακεκομμένομέσασε κάθεημερολογιακό έτος.

1. διαθεσιμότητα

περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας

τρεις μήνε

ο περιορισμός της οικονομικής

δραστηριότητας του εργοδότη και η μη απόλυση του προσωπικού του

Από τον τρόπο που αναφέρεται η διάταξη στο δικαίωμα αυτό του εργοδότη, να μπορεί δηλαδή

ναθέτει δηλαδήόλο τοπροσωπικό τουήμέροςαυτούσεδιαθεσιμότητα, προκύπτει ότι τομέτρο



μπορεί να ισχύσει είτε για όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση ή μερικούς μόνον από αυ-

τούς, σε ομάδες ή τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Μπορούν επίσης να τεθούν

σε διαθεσιμότητα και οι προστατευόμενοι από το νόμο από την απόλυση μισθωτοί, όπως οι συν-

δικαλιστές, οι μητέρες, οι αποστρατευόμενοι κ.λπ. που διέπονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας

κατά τηςαπόλυσης.

Να καθιερώνει μονομερώς για 9 το πολύ μήνες κάθε ημε-

ρολογιακού έτους για όλο ή μέρος του προσωπικού του, αναλόγως των αναγκών του και την

οργανωτική δομή της επιχείρησής του, για λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα, ή το μήνα, ή

το έτος (Άρθρο 2 του Ν. 3846/2010). Για να δικαιολογείται η απόφαση αυτή του εργοδότη, η οποία

πρέπει μέσα σε 8 ημέρες από την έκδοσή της να κοινοποιηθεί στην τοπική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ,

πρέπει να λαμβάνεται λόγω σοβαρού περιορισμού των δραστηριοτήτων του, να μην γίνουν

απολύσεις προσωπικού κατά τα διάστημα που θα ισχύει το μέτρο και οι εργαζόμενοι αυτοί να

εργάζονται, όσες ημέρες προβλέπονται στην απόφαση του εργοδότη, με πλήρες ημερήσιο ωρά-

ριο δηλαδή τουλάχιστον6,40΄και μέχρι 8,00΄ώρες.

Επίσηςστη διάταξηαυτήορίζεται ότι ο εργοδότηςπουπροτίθεται να λάβει το μέτροαυτόοφείλει

προηγουμένως να ενημερώσει το προσωπικό του για τους λόγους που του το επιβάλλουν και να

συνταχθεί πρακτικό διαβούλευσης στο οποίο θα υπογράψουν οι εργαζόμενοι αν συμφωνούν ή

όχι με το μέτρο προτείνει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια που ισχύει το μέτρο αυτό του εργοδότη

καταβάλλονται τα ημερομίσθια ή τα ωρομίσθια που εργάσθηκαν πραγματικά οι εργαζόμενοι κά-

θε μήνα, οι οποίοι και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για όσες ημέρες κάθε μήνα εργάσθηκαν πραγ-

ματικά χωρίς καμία προσαύξησηήμείωση τωνημερώναυτών (Άρθρο 18 του ΚανονισμούΑσφά-

λισης του ΙΚΑ).

Να συμφωνούν με τους εργαζομένους , είτε κατά την

πρόσληψή τους, είτε κατά τηδιάρκεια τηςσύμβασής τους, ορισμένουήαορίστου χρόνου.

Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να κατατίθεται μέσα σε 8 ημέρες στην τοπική Υπηρε-

σία του ΣΕΠΕ. Για κάθε ημέρα εργασίας με μειωμένοωράριο καταβάλλονται στους εργαζόμενους

τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες που εργάσθηκαν. Αν στους μισθωτούς καταβάλλεται σταθε-

ρός μηνιαίος μισθός και το ημερήσιο ωράριο τους είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 4 ωρών ασφαλί-

ζονται στο ΙΚΑγια 25 και όχι για 22ημέρες τομήνα.

Να ζητούναπό τους εργαζομένους τους να υποβάλλουναίτηση για χορήγηση

για ένα χρονικό διάστημα που θα έχει συμφωνηθεί. Ο εργοδότης θα εγκρίνει το αίτημα

των εργαζομένων και θα γνωστοποιεί άμεσαστην αρμόδια τοπική Υπηρεσία του ΙΚΑ τη χορήγηση

των αδειών αυτών. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής για την οποία δεν υπάρχουν σχετικές διατά-

ξεις ή περιορισμοί αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την συμφωνία των μερών με βάση το άρθρο

361 τουΑ.Κ. για την ελευθερίαπου έχουνοι πολίτες νασυμφωνούνμεσύμβασηοτιδήποτε δεναπα-

γορεύεται από το νόμο, όπωςσυμβαίνει και με το δικαίωμά τους αυτό. Κατά τη διάρκεια της άδειας

αυτής δεν καταβάλλονται αποδοχές στους εργαζομένους ούτε ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και όταν

λήξει η άδεια αυτή επανέρχονται στην αρχική τους θέση στην επιχείρηση με τους ίδιους όρους

εργασίας και αμοιβής.

2. σύστημα εκ περιτροπής εργασίας

3. μειωμένο ωράριο ημερήσιας εργασίας

4. άδειας χωρίς

αποδοχές

>>4 Μάρτιος 2013



Προληπτικά μέτρα για κατοχύρωση
του εργοδότη από απαιτήσεις
των εργαζομένων στο μέλλον

άρθρο

Επιμέλεια:

Νομικός - Εργατολόγος[ ]
Χρήστος Καρατζάς

Προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον διάφορες καλόπιστες ή κακόπιστες απαιτήσεις

από τους εργαζομένους, ο εργοδότηςοφείλει να τηρεί απαρέγκλικτα ταπαρακάτωμέτρα:

Με την πρόσληψη κάθε εργαζομένου γίνεται

ς (την ίδια ημέρα με την

πρόσληψη) και

(εντός 8ημερώνανηαναγγελία υποβάλλεται χειρόγραφαή εντός της ίδιαςημέρας της

πρόσληψηςανηαναγγελίαυποβληθεί ηλεκρονικά).

Αν η σύμβαση δεν είναι

πλήρους εργασίας αλλά μειωμένης ή εκ περιτροπής, αντίγραφό της κατατίθεται μέσασε 8 ημέ-

ρεςστηναρμόδια Επιθ/σηΕργασίας.

Ο εργαζόμενος απασχολείται όλες τις ώρες και τις 5 ημέρες της εβδομάδας (8 ώρες την

ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα). Καθημερινά σύμφωναμε

το πρόγραμμα εργασίας. Για το χρόνο αυτό του διαλείμματος ο εργαζόμενος είναι υποχρεω-

μένος να εργασθεί ανάλογο χρόνο μετά τη λήξη της ημερήσιας εργασίας του, εκτός αν με την

ατομική του σύμβαση συμφωνηθεί όπως ο χρόνος αυτός του διαλείμματος θεωρείται χρόνος

πραγματικής εργασίας.

Πέραν των ωρών κανονικής εργασίας κάθε μισθωτού ο εργοδότης δικαιούται να αξιώσει

από τον εργαζόμενο, χωρίς έγκριση της Επιθ/σης Εργασίας ή συμφωνίας του εργαζομένου,

να προσφέρει την εργασία του επί μία ακόμη ώρα ως υπερεργασία (άρθρο 1 Ν. 3385/2005),

δικαιούμενος πέραν του μισθού του ή του ημερομισθίου του, πρόσθετη αμοιβή ενός ωρομι-

σθίουπροσαυξημένου κατά20%για κάθεώραυπερεργασίας.

1. α) άμεση ενημέρωση του βιβλίου νεοπρο-

σλαμβανομένων του ΙΚΑπριν την έναρξη τηςπρώτης ημέρας εργασίας, β) υποβολή κατάστα-

σης προσωπικού και ωρών εργασίας στην αρμόδια Επιθ/ση Εργασία

γ) αναγγελία της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ της περιοχής εργασίας του μι-

σθωτού

2. Υπογράφεται σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

3.

πραγματοποιεί διάλειμμα½ώρας

4.

>> 5Μάρτιος 2013



5.

νααναγγείλει πρώτα τηνυπερωριακήαυτή εργασίαστο ΣΕΠΕ τηςπεριοχής του, νασυμπληρώ-

σει το βιβλίο υπερωριών και να καταβάλει την αμοιβή των ωρών αυτών με ωρομίσθιο προ-

σαυξημένοκατά40%.

6. πρέπει να

χορηγείται και το εκκαθαριστικόσημείωμααποδοχών

7.

8. α) Βιβλίο αδειών στο οποίο αναγράφονται οι ημέρες

αδείαςπου έλαβε κάθε μισθωτόςμέσασε κάθε ημερολογιακό έτος

β) Βιβλίο υπερωριών

δενυπάρχει υποχρέωσηθεώρησής

9.

Για τυχόν υπερωριακή εργασία, πέραν της μίαςώρας υπερεργασίας, ο εργοδότης οφείλει

Στο τέλος κάθε μήνα με την καταβολή των αποδοχών στους εργαζομένους

μεαναλυτικήαπεικόνιση τωναποδοχών

(βασικός μισθός ή βασικό ημερομίσθιο, επιδόματα, αμοιβή τυχόν υπερεργασίας και υπερω-

ρίας, νυκτερινής ή Κυριακής εργασίας κ.λπ.) οι κρατήσεις ΙΚΑ, φόρου, κ.λπ. και τέλος το καθα-

ρόκαταβλητέοποσό.

Για κάθε είσοδο και έξοδο των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρέ-

πει να υπογράφεται με την παρουσία νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του εργοδότη,

βιβλίοπαρουσίας.

Στην επιχείρηση πρέπει τηρούνται

, οι αποδοχές και το επίδομα

αδείας και υπογράφεται κάθε φορά από τον εργαζόμενο. το οποίο συ-

μπληρώνεται μόνο αν έχουν αναγγελθεί εμπρόθεσμα στο ΣΕΠΕ η υπερωριακή εργασία σύμ-

φωνα με το Ν. 4093/2012. Οι ώρες υπερεργασίας και οι τυχόν παράνομεςώρες υπερωρίας δεν

αναγράφονται στο βιβλίο υπερωριών. Τα δύο βιβλία αυτά μπορούν να τηρούνται και μηχανο-

γραφικά και τουςαπό την Επιθ/σηΕργασίας.

Επίσης στην επιχείρηση πρέπει να υπηρετεί

τεχνικός ασφαλείας (πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ) για επιχειρήσεις που απασχολούν

έστω και έναν εργαζόμενο. Οι αρμόδιοι για τα τυχόν εργατικά ατυχήματα τεχνικός και ιατρός

εργασίας μπορούν να συνδέονται με την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας, ή σύμβαση έργου

(εξωτερικοί) και πρέπει να τηρούν ορισμένα βιβλία που θα τους υποδείξει η Τεχνική Επιθ/ση

Εργασίας (Βιβλίοατυχημάτων, επαγγελματικώνασθενειών κ.λπ).

ιατρός εργασία για επιχειρήσεις άνω των 50

εργαζομένων και

>>6 Μάρτιος 2013



10. Σε κάθε αλλαγή της θέσης εργασίας κάθε μισθω-

τού ή τωναποδοχών τουή της ΣΣΕστηνοποία υπάγεται

κ.λπ. πρέπει να τροποποιείται η αρχική σύμβασή τους ή

να τους επιδίδεται έντυπο τουΠΔ 156/1994 «Γνωστοποί-

ηση τωνόρων εργασίας».

11.

κυρίως πνευματική ερ-

γασία

ανεξαρτήτως

του πως έχει δηλωθεί κατά την πρόσληψή του στο ΙΚΑ,

ΟΑΕΔ, Επιθ/ση Εργασίας κ.λπ.

12. Αποζημίωση δεν οφείλεται

Αν ένας εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα

πέρα των 8 εργασίμων ημερών, θα υποβάλλεται στον

ΟΑΕΔ έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης, ηλεκτρονικά

από 13/3/2013 και σε κάθε καταγγελία σύμβασης εργα-

σίας αορίστου χρόνου που θα γίνεται με ευθύνη του ερ-

γοδότη καταβάλλεται η νόμιμηαποζημίωσηπου υπολο-

γίζεται σε μηνιαίους μισθούς σύμφωνα με το Ν. 4093/12

αν ο εργαζόμενος προσέφερε

(υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πρακτικοί μηχα-

νικοί με πτυχίο κ.λπ.) ήσε ημερομίσθιασύμφωναμε τοΝ.

3198/1955 και την ΕΓΣΣΕ αν ο εργαζόμενος προσέφερε

κυρίως χειρωνακτική – σωματική εργασία,

ή με ποιο τρόπο αμείβε-

ται (με μισθόήημερομίσθιο).

αν ο απολυόμενος

δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στην επιχείρη-

ση ή αν πριν την απόλυσή του έχει υποβληθεί μήνυση

εναντίον του για οποιαδήποτε αδίκημα σε βαθμό πλημ-

μελήματος.
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Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ /12.11.12 ΣΧΕΤΙΚΕΣΝ 4093 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ. &

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ Ν. 4093/12-11-12

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ /23.1.13 ΚΑΙ ΤΙΣΝ. 4110 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ

Τετάρτη
ΜΑΡΤΙΟΥ6

Δευτέρα
ΜΑΡΤΙΟΥ11

Πέμπτη
ΜΑΡΤΙΟΥ14

ενημερωθείτε στο

www.pim.gr
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ή

1.

χωρίς προειδοποίηση, από 12-11-2012

τακτικές αποδοχές

Το ύψος τηςαποζημίωσηςαπόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας τηςσύμβασης εξαρτημένης

εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου, διαμορ-

φώνεται ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου

(Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2112/20, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαραγρ. 1Α.12 παρ. 2 του

Ν.4093/12, Εγκ. ΥΕΚΑ25542/811/21-11-2012).

Για τον υπολογισμό της ανωτέρωαποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του

τελευταίου μήνα απασχόλησης, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ως καθεστώς πλήρους

απασχόλησης θεωρείται η εξάντληση του συμβατικού ωραρίου ή νόμιμου ωραρίου απασχόλη-

σης, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ο μισθωτός εργάσθηκε

καθ' όλο το μήνα ή σε μέρος του μήνα (π.χ. 15 απόλυση 15/3) (Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2112/20,

Άρθρο5παρ. 1 τουΝ. 3198/55).

Ως , βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός της αποζημίωσης, νοούνται ο

μισθός και κάθεαπλήπαροχήπουδίδεται τακτικά και νόμιμαωςσυμβατικό και νόμιμοαντάλλαγμα

της εργασίας που παρασχέθηκε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης (Α.Π. 1023/80, 584/86,

106/88, 1429/91), πριν την καταγγελία τηςσύμβασης εργασίας.

Επιμέλεια: (τ. Επιθ. ΙΚΑ)Σπύρος ΝιάρχοςΣπύρος Νιάρχος

άρθρο

Χωρίς προειδοποίηση ...

Μάρτιος 2013
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Για τονυπολογισμό τουποσού τηςαποζημίωσης τωνυπαλλήλωνδεν λαμβάνονται υπόψηοι μη-

νιαίεςαποδοχέςπουυπερβαίνουν το8πλάσιο του ισχύοντος κάθεφοράημερομισθίουανειδίκευτου

εργάτηπολλαπλασιαζόμενο επί τριάντα (Άρθρο5παρ.1 τουΝ.3198/55,Α.Π.512/93, 803/03, 227/06,

1750/08).

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι

έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται εκτός

της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, επιπλέον αποζημίωση η οποία αυξάνεται

κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι 12 επιπλέον

μηνιαίουςμισθούς.

Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του

τελευταίου μήνα απασχόλησης, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς όμως να λαμβά-

νονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ,

χωρίς δηλαδή τηνπροσαύξηση του1/6.

Η επιπλέον αποζημίωση που ορίζει η περίπτωση 3 της υποπαραγρ. 1Α.12 του Άρθρου 1 του Ν.

4093/12 έχει εφαρμογή μόνο στους εργαζόμενους (υπαλλήλους) οι οποίοι ημε-

ρομηνία δημοσίευσης τουΝ. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄), συμπλήρωσανστον ίδιο εργοδότη υπηρεσία

17 ετών και άνω. Αντιθέτως, ο χρόνος υπηρεσίας που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη

δενπροσμετράται για τονυπολογισμό τηςαποζημίωσής τους.

2. από 12-

11-2012

,

μετά την

12-11-2012

στις 12-11-2012

Με χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες έως 16 έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Χρόνος
υπηρεσίας

Ποσό
αποζημίωσης

Χωρίς επιπλέον
ποσό αποζημίωσης

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 2 έτη

2 έτη συμπληρωμένα έως 4 έτη

4 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

5 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

10 έτη συμπληρωμένα

11 έτη συμπληρωμένα

12 έτη συμπληρωμένα

13 έτη συμπληρωμένα

14 έτη συμπληρωμένα

15 έτη συμπληρωμένα

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

2 μηνών + 1/6

2 μηνών + 1/6

3 μηνών + 1/6

3 μηνών + 1/6

4 μηνών + 1/6

5 μηνών + 1/6

6 μηνών + 1/6

7 μηνών + 1/6

8 μηνών + 1/6

9 μηνών + 1/6

10 μηνών + 1/6

11 μηνών + 1/6

12 μηνών + 1/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μάρτιος 2013



Με χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

με τη συμπλήρωση 17 ετών και άνω στις 12-11-2012
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* Μόνο για ποσά αποζημιώσεων κάτω των 2.000,00 ευρώ μηνιαίως

Με προειδοποίηση ...
1.

από 12-11-2012,

i)

ii)

iii)

Τα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης, σε περίπτωση καταγ-

γελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλ-

λήλου, διαμορφώνονται, σύμφωνα με τα Άρθρα 1

του Ν.2112/20, 74 παρ.2 εδ. β΄ του Ν. 3863/10, 17 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.

3899/10, Άρθρο 1 υποπαραγρ. 1Α.12 παρ. 1 του Ν. 4093/12, ως ακο-

λούθως:

Για τον υπάλληλο που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη χρό-

νο υπηρεσίας από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) έτη, ο χρόνος προε-

ιδοποίησης ανέρχεται σε ένα (1) μήνα, πριν από την ημερομηνία από-

λυσης.

Για τον υπάλληλο που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη χρό-

νο υπηρεσίας δύο (2) έτη έως πέντε (5) έτη, ο χρόνος προειδοποίησης

ανέρχεται σε δύο (2) μήνες, πριναπό τηνημερομηνίααπόλυσης.

Για τον υπάλληλοπου έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη χρό-

νο υπηρεσίας πέντε (5) έτη έως δέκα (10) έτη, ο χρόνος προειδοποίη-

σηςανέρχεται σε τρεις (3) μήνες, από τηνημερομηνίααπόλυσης.

Χρόνος
υπηρεσίας

Ποσό
αποζημίωσης

Με επιπλέον
ποσό αποζημίωσης

17 έτη συμπληρωμένα

18 έτη συμπληρωμένα

19 έτη συμπληρωμένα

20 έτη συμπληρωμένα

21 έτη συμπληρωμένα

22 έτη συμπληρωμένα

23 έτη συμπληρωμένα

24 έτη συμπληρωμένα

25 έτη συμπληρωμένα

26 έτη συμπληρωμένα

27 έτη συμπληρωμένα

28 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

12 μηνών + 1/6*

+ 1 μηνός

+ 2 μηνών

+ 3 μηνών

+ 4 μηνών

+ 5 μηνών

+ 6 μηνών

+ 7 μηνών

+ 8 μηνών

+ 9 μηνών

+ 10 μηνών

+ 11 μηνών

+ 12 μηνών

Μάρτιος 2013
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iv)

α)

β)

με προειδοποίηση,

2.

αποζημίωση απόλυσης επιπλέον

την επιπλέον αποζημίωση την δικαιούνται μόνο οι ερ-

γαζόμενοι οι οποίοι στις 12-11-2012

δεκαεπτά ετώνκαι

άνω

Για τον υπάλληλο που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη χρόνο

υπηρεσίας από δέκα (10) έτη και άνω, ο χρόνος προειδοποίησης ανέρχεται

σε τέσσερις (4) μήνες, από τηνημερομηνίααπόλυσης.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργα-

σίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών στον ίδιο

εργοδότη, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη

προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επόμενη της

γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους παρακάτω όρους (Άρ-

θρο1υποπαραγρ. 1Α.12περ. 1 τουΝ. 4093/12):

Η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επόμενη

ημέρα της προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της

προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργα-

σίας.

Η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών, που ορίζεται με την παρ. 1 του Άρ-

θρου 9 του Ν. 3198/55, σχετική με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του

εργοδότη ν' αναγγείλει στον ΟΑΕΔ την ενεργηθείσα καταγγελία (με προει-

δοποίηση), αρχίζει από την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης

προς τον εργαζόμενο (Άρθρο 241 Α.Κ., Εγκ. Υπ. Εργασίας 25542/811/ 21-11-2012, 26352/839/28-

11-2012).

Συνεπώς, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

ιδιωτικού υπαλλήλου, βάσει των ανωτέρω, οφείλει να καταβάλει στον απολυό-

μενο κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού δια-

στήματος προειδοποίησης που ορίζει το Άρθρο 1 υποπαραγρ. 1Α.12 περ. 1 τουΝ. 4093/12, το ήμι-

συ (1/2) τηςαποζημίωσηςαπόλυσηςγια καταγγελία χωρίςπροειδοποίηση.

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα

υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές

του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου

εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τριάντα (30) (Άρθρο 1 υποπαραγρ. 1Α.12 περ. 2 εδ. β΄ του Ν.

4093/12,Άρθρο5παρ. 1 τουΝ. 3198/55).

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη

απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17)

ετών, κατά την 12/11/12 καταβάλλεται της προβλεπόμενης από το

Άρθρο 3παρ. 1 τουΝ. 2112/20, όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο 1 υποπαραγρ. 1Α.12 περ. 2 του

Ν. 4093/12, οποτεδήποτε και αναπολυθούν (Άρθρο1υποπαραγρ. 1Α.12περ. 3 τουΝ. 4093/12).

Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι

ημερομηνία δημοσίευσης τουΝ. 4093/12, συμπλήρωσανστον

ίδιο εργοδότη, μεσχέση εξαρτημένης εργασίαςαορίστου χρόνου, υπηρεσία (17)

, και ως εκ τούτου η υπηρεσία που θα διανυθεί στον ίδιο εργοδότη μετά την 12-11-2012 δεν θα

προσμετράται για τονυπολογισμό τηςαποζημίωσης.

Συνεπώς, η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί επί των τακτικών αποδοχών που ο εργο-

δότης κατέβαλε στον εργαζόμενο την 12-11-2012, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές

κατά τοποσόπουυπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, οποτεδήποτε και αναπολυθούνοι

ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με χρόνο υπηρεσίας στον

ίδιο εργοδότη άνω των δεκαεπτά (17) ετών μέχρι 12-11-2012, δεδομένου ότι ο μεταγενέστερος χρό-

νος υπηρεσίας τους, από την ημερομηνία αυτή και μετά, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, οπότε για του

ιδιωτικούςυπαλλήλουςπουδεν δικαιούνται επιπλέοναποζημίωση,σύμφωναμε τηνπερ. 3 τηςυπο-

παραγρ. 1Α.12 τουΆρθρου 1 τουΝ. 4093/12, θα τύχει εφαρμογής η διάταξηπερί αποζημίωσης χω-

ρίς επιπλέοναποζημίωση (ΠΙΝΑΚΑΣΒ΄).

Μάρτιος 2013
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Με χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες έως 16 έτη

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Με χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

με τη συμπλήρωση 17 ετών και άνω στις 12-11-2012

Χρόνος
υπηρεσίας

Χρόνος
προειδοποίησης

Χωρίς
επιπλέον ποσό
αποζημίωσης

Ποσό
αποζημίωσης

1 μήνας

2 μήνες

2 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

1 μηνός

1 μηνός

1½ μηνός

1½ μηνός

2 μηνών

2½ μηνών

3 μηνών

3½ μηνών

4 μηνών

4½ μηνών

5 μηνών

5½ μηνών

6 μηνών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 2 έτη

2 έτη συμπληρωμένα έως 4 έτη

4 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

5 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

10 έτη συμπληρωμένα

11 έτη συμπληρωμένα

12 έτη συμπληρωμένα

13 έτη συμπληρωμένα

14 έτη συμπληρωμένα

15 έτη συμπληρωμένα

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

Χρόνος
υπηρεσίας

Χρόνος
προειδοποίησης

ΜΕ επιπλέον ποσό
αποζημίωσης

Ποσό
αποζημίωσης

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

4 μήνες

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

+ ½ μηνός

+ 1 μηνός

+ 1½ μηνός

+ 2 μηνών

+ 2½ μηνών

+ 3 μηνών

+ 3½ μηνών

+ 4 μηνών

+ 4½ μηνών

+ 5 μηνών

+ 5½ μηνών

+ 6 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

18 έτη συμπληρωμένα

19 έτη συμπληρωμένα

20 έτη συμπληρωμένα

21 έτη συμπληρωμένα

22 έτη συμπληρωμένα

23 έτη συμπληρωμένα

24 έτη συμπληρωμένα

25 έτη συμπληρωμένα

26 έτη συμπληρωμένα

27 έτη συμπληρωμένα

28 έτη συμπληρωμένα
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ

Επιμέλεια:
Σπύρος Νιάρχος
(τ. Επιθ. ΙΚΑ)

1. ΚαθαρίστριεςΔημοσίων Σχολείωνμεσύμβασημίσθωσης έργου
(Άρθρο104Κεφ. Β΄παρ. 23 τουΚΒΑΕ,ΠρακτικόςΟδηγόςΒαρέωνΣπ.Νιάρχουσελ. 165).

Οι καθαρίστριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνδέονται με-

τά του Δημοσίου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΚΥΑ 18254/0022/3-4-2008) και η αμοιβή τους καθο-

ρίζεται αποκλειστικάαπό τοναριθμό τωναντίστοιχωναιθουσώνδιδασκαλίας, χωρίς παράλληλα να

γίνεται αναφοράωςπρος το χρόνο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης, και ως εκ τούτου δεν

παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του όρου της απασχόλησης των έξι (6) ωρών

ημερησίωςή των τριάντα (30)ωρών εβδομαδιαίωςβάσει 5νθημέρου (Εγκ. 182/85, 27/12).

Συνεπώς, για την ένταξη ή μη των προσώπων αυτών στον ΚΒΑΕ, θα ληφθεί υπόψη των μηνιαίων

αποδοχών που αντιστοιχούν σε εργασία 30ωρών εβδομαδιαίως με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο

της Σ.Ε.Ε. «περί παροχήςυπηρεσιών».

«πλήρους»

�

(ΑΥΕΚΑ Φ10221/οικ.26816/929/11, ΦΕΚ 2778 τ. Β΄)

άρθρο

Μάρτιος 2013



Για το έτος 2012 το κατώτατο ημερομίσθιο των καθαριστών/τριών της Δ.Α. 51/10 έχει διαμορφω-

θεί στο ποσό των 37,32 Ευρώ, οπότε οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές για εργασία 30 ωρών

εβδομαδιαίωςανέρχονταιστοποσό των722,50 Ευρώ.

Ημερομίσθιο=37,32 €

Μηνιαίεςαποδοχές=26Χ37,32=970,32 €

Ωρομίσθιο=970,32Χ0,006=5,822 €

Καταβαλλόμενεςαποδοχές=30Χ5,822Χ4,16666=727,50 €

Επομένως, για την υπαγωγή των καθαριστών/τριών στον ΚΒΑΕ, για τις ακαθάριστες μηνιαίες απο-

δοχές, έωςότουυπογραφεί νέασύμβασηαμοιβής,ως ελάχιστοόριο τίθεται τοποσό των727,50 Ευρώ.

Χ

Σύμφωναμε τηνπαραπάνωδιάταξηστονΚΒΑΕυπάγονται οι ηλεκτροτεχνίτες και οι βοηθοί αυτών,

εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου και άδειας και παρέχουν τις υπηρεσίες τουςσε εργοστάσια και

(Εγκ. 27/12).

Στον όρο « » περιλαμβάνεται η τεχνική παραγωγή, δηλαδή ο μετασχηματι-

σμός της πρώτης ύλης σε αγαθά, και ως εκ τούτου η διάταξη καλύπτει και τους ηλεκτροτεχνίτες που

απασχολούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, μεταλ-

λεία, μεταποίηση ή επεξεργασία προερχομένων από την πρωτογενή παραγωγή, με εξαίρεση τους

απασχολούμενους στην τριτογενή παραγωγή, στην οποία υπάγονται οι οικονομικές μονάδες πα-

ραγωγήςυπηρεσιών (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός, τράπεζες, επικοινωνίες κ.λπ. – ΓΕΑ32/1150/

6/14-1-2013).

Από την ανωτέρω διάταξη καλύπτονται οι μηχανοξυλουργοί και οι χειριστές μηχανημάτων σε

επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο (Εγκ. 27/12,

ΓΕΑ32/1150/6/14-1-2013).

Από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ εξαιρούνται οι ξυλουργικές εργασίες παραγωγήςμοριο-

σανίδων, ινοσανίδων, καθώςκαι το εργατοτεχνικόπροσωπικόπαραγωγήςμοριο

σανίδων τουΥπουργείου Γεωργίας (Άρθρο104παρ. 1 Κεφ.Απερ. 52 του

ΚΒΑΕ – ).

Ανάλυση:

i)

ii)

iii)

iv)

μονάδες

παραγωγής

μονάδες παραγωγής

από 1-1-2012

Σημείωση:

Το ελάχιστο όριο ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, κατά την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υπαγωγή στα ΒΑΡΕΑ των καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων με σύμβαση μί-

σθωσης έργου, ορίζεται στοποσό των672,00 Ευρώ (5,60 30 4=672,00).

βλέπε Πρακτικός Οδηγός Βαρέων Σπ. Νιάρχου σελ. 187

2. Ηλεκτροτεχνίτες

3.Μηχανουργοί και χειριστές ξυλουργικώνμηχανημάτων

(Άρθρο104Κεφ. Β΄περ. 31 τουΚΒΑΕ,ΠρακτικόςΟδηγός Σπ.Νιάρχουσελ.172).

(Άρθρο104Κεφ. Β΄περ. 38 τουΚΒΑΕ –ΠρακτικόςΟδηγός Σπ.Νιάρχουσελ. 177).

-

Χ

Νέος Πρακτικός Οδηγός
Β Α
Ε

ΑΡΕΩΝ ΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

&

Νέος Πρακτικός Οδηγός
Β Α
Ε

ΑΡΕΩΝ ΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

&

Σπύρου Νιάρχου (τ. επιθ. ΙΚΑ)Σπύρου Νιάρχου (τ. επιθ. ΙΚΑ)

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
(ΥΑ Φ10221/ΟΙΚ.26816/929/2-12-11 & ΆΡΘΡΟ 31 ΤΟΥ Ν. 4075/12)

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ



Π Κ Α Κ Α
Α Μ
ΙΝΑΚΑΣ ΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΠΟΔΟΧΕΣ ΙΣΘΩΤΩΝ
(Άρθρο25παρ. 5 τουΑ.Ν. 1846/51,Άρθρο1παρ. 5 τουΝ. 825/78,Άρθρο18παρ. 4 και τουΚ.Α.)

Όλες οι κατηγορίες για το έτος 2013 κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων,
κατώτερες κατά τρεις (3) απόαυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012 (Απόφ.Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ199/31-12-2012,
ΦΕΚ3575 τ. Β΄).

(*) Οι διανομείς ετοίμων φαγητών από 1/1/02 θα ασφαλίζονται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές, μη υπολειπόμενες των προβλε-
πόμενων της οικείας Σ.Σ.Ε., ανάλογα με το χρόνο ημερήσιας απασχόλησης, εξαιρούμενοι από την αυτή ημερομηνία του υπολογισμού των
εισφορώνβάσει των κυμαινόμενωναποδοχών (Α.Π.Δ.Σ. του ΙΚΑ420/Συν. 40/18-12-01,ΦΕΚ1776 τ.Β΄).
(**) Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρωναπό 1/1/07 εντάσσονται σε δύο κλάσεις μεγαλύτερες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία σε δύο με-
γαλύτερες κλάσεις εντάχθηκαν και οι υπόλοιπες ειδικότητες (Αποφ.Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ323/Συν.42/21-12-2006,ΦΕΚ1931 τ. Β΄, Εγκ. 57/07).
(#) Από τον ΚΒΑΕ (από 1-1-2012) καλύπτονται οι σερβιτόροι πουπαρέχουν νυκτερινή εργασία τουλάχιστον τριών (3)ωρώνμεταξύ της 10ης
νυκτερινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας (ΑΥΕΚΑ Φ10221/26816/929/11, Εγκ. 27/12). Αντιθέτως για τους μη καλυπτόμενους
από τη διάταξη για την ασφαλιστική απεικόνισή τους θα χρησιμοποιείται ο ΚΠΚ = 101, εκτός εάν μέχρι 31-12-2011 πληρούσαν τις
προϋποθέσειςπουορίζει τοΆρθρο17παρ. 1 τουΝ. 3863/10,όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο31 τουΝ. 4075/12).

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ (Α) :
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,
ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΕΓΑΡΩΝ,
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ
- ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ
ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (*), ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ)

15/17 ** 56,70 57,83 14 47,82

ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 15/17** 56,70 57,83 14 47,82

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 13/15** 50,11 51,11 12 40,45

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (CATERING)

105 #

15 50,11 51,11 12 40,45

ΜΑΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ & ΩΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ)

15/17** 56,70 57,83 14 47,82

ΑΡΧΙΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΟΜΟΙΩΣ) 15/17** 56,70 57,83 14 47,82

ΜΠΑΡΜΑΝ 13/15** 50,11 51,11 12 40,45

ΝΤΙΣΚ - ΤΖΟΚΕΥ 12/14** 46,88 47,82 11 37,13

ΒΟΗΘΟΙ ΜΠΑΡΜΑΝ 11/13** 43,20 44,06 10 34,69

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

11/13** 43,20 44,06 10 34,69

ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(CATERING)

101

13 43,20 44,06 10 34,69

>> 15Μάρτιος 2013

τεκμαρτά ημερομίσθια
2013



Ε ΙΔΟΣ ΕΠ ΙΧ /ΣΗΣ (Β ):
ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ), ΕΣΤΙΑΤΟΡ ΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ), ΚΕΝΤΡΑ
Δ ΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ , ΚΟΣΜ ΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ , ΚΑΦΩΔΕ ΙΑ ΧΟΡΕΥΤ ΙΚΑ ή
ΜΟΥΣΙΚΑ , ΝΤ ΙΣΚΟΤΕΚ , ΜΠΟΥΑΤ , ΠΑΜΠΣ, Π ΙΑΝΟ ΜΠΑΡ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡ ΙΑ , ΜΠΑΡ , ΝΤΙΣΚΟ , ΝΑ ΪΤ
ΚΛΑΜΠ )

ΤΕΚΜ ΑΡΤΑ ΗΜ ΕΡΟΜ ΙΣΘ ΙΑ

1/1 /2008 1 /10 /2008 1 /1 /2013
Ε ΙΔ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Κ Π Κ Κ Λ Α Σ Η

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
Κ Λ Α Σ Η

ΕΥΡΩ

ΜΑ ΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑ Ι ΚΑ Ι ΩΣ
ΣΕΡΒ ΙΤΟΡΟ Ι)

16 /18** 59 ,90 61 ,10 15 51 ,11

ΑΡΧΙΣΕΡΒ ΙΤΟΡΟ Ι (ΟΜΟ ΙΩΣ) 16 /18** 59 ,90 61 ,10 15 51 ,11

ΣΕΡΒ ΙΤΟΡΟ Ι 14 /16** 53 ,53 54 ,60 13 44 ,06

ΜΟΥΣΙΚΟ Ι α ΄ (ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ι ΗΜΕΡΑ &
ΝΥΚΤΑ )

13 /15** 50 ,11 51 ,11 12 40 ,45

ΜΟΥΣΙΚΟ Ι β ΄ (ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓ.) 12 /14** 46 ,88 47 ,82 11 37 ,13

ΜΟΥΣΙΚΟ Ι α ΄ (ΝΥΚΤΕΡ ΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ Δ ΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,
ΕΦΟΣΟΝ ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑ Ι
ΜΕΤΑ ΤΗ 12η ΝΥΚΤΕΡ ΙΝΗ ΩΡΑ )

13 /15** 50 ,11 51 ,11 12 40 ,45

ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΜΟ ΙΩΣ) 20 /22** 72 ,16 73 ,60 19 64 ,42

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ ΙΕΣ
(ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΩΝ )

105#

10 /12** 39 ,66 40 ,45 9 32 ,12

ΜΑ ΙΤΡ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ½
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑ Ι & ΩΣ
ΣΕΡΒ ΙΤΟΡΟ Ι)

16 /18** 59 ,90 61 ,10 15 51 ,11

ΑΡΧΙΣΕΡΒ ΙΤΟΡΟ Ι (ΟΜΟ ΙΩΣ) 16 /18** 59 ,90 61 ,10 15 51 ,11

ΒΟΗΘΟ Ι ΣΕΡΒ ΙΤΟΡΩΝ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛ ΙΚ ΙΑΣ)

12 /14** 46 ,88 47 ,82 11 37 ,13

ΝΤ ΙΣΚ - ΤΖΟΚΕΥ 13/15** 50 ,11 51 ,11 12 40 ,45

ΜΟΥΣΙΚΟ Ι α ΄ (ΗΜΕΡΑΣ &
ΝΥΚΤΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΟ Ι ΜΕΧΡ Ι
ΤΗΣ 12ης ΝΥΚΤΕΡ ΙΝΗΣ ΩΡΑΣ)

13 /15** 50 ,11 51 ,11 12 40 ,45

ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΑΣΜΑΤΟΣ (ΟΜΟ ΙΩΣ) 20 /22** 72 ,16 73 ,60 19 64 ,42

ΜΟΥΣΙΚΟ Ι β ΄ (ΜΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΟΡΓ.)

12 /14** 46 ,88 47 ,82 11 37 ,13

ΑΡΤΙΣΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 20/22** 72 ,16 73 ,60 19 64 ,42

ΜΠΑΡΜΑΝ 14/16** 53 ,53 54 ,60 13 44 ,06

ΒΟΗΘΟ Ι ΜΠΑΡΜΑΝ 12/14** 46 ,88 47 ,82 11 37 ,13

Δ ΙΕΡΜΗΝΕ ΙΣ 11 /13** 43 ,20 44 ,06 10 34 ,69

ΘΥΡΩΡΟ Ι 11 /13** 43 ,20 44 ,06 10 34 ,69

ΙΜΑΤ ΙΟΦΥΛΑΚΕΣ 11/13** 43 ,20 44 ,06 10 34 ,69

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ ΙΕΣ (ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5
ΩΡΩΝ )
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10 /12** 39 ,66 40 ,45 9 32 ,12

Όλεςοι κατηγορίες για το έτος 2013 κατατάσσονται σεασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτώνημερομισθίων, κατώτε-
ρες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί για το έτος 2012 (Απόφ. Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 199/31-12-2012, ΦΕΚ
3575 τ. Β΄).

(**) Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων από 1/1/07 εντάσσονται σε δύο κλάσεις μεγαλύτερες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία σε δύο
μεγαλύτερες κλάσεις εντάχθηκαν και οι υπόλοιπες ειδικότητες (Αποφ.Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ323/Συν.42/21-12-2006,ΦΕΚ1931 τ. Β΄, Εγκ. 57/07).
(#) Από τον ΚΒΑΕ (από 1-1-2012) καλύπτονται οι σερβιτόροι που παρέχουν νυκτερινή εργασία τουλάχιστον τριών (3) ωρών μεταξύ της
10ης νυκτερινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας (ΑΥΕΚΑ Φ10221/26816/929/11, Εγκ. 27/12). Αντιθέτως για τους μη
καλυπτόμενους από τη διάταξη για την ασφαλιστική απεικόνισή τους θα χρησιμοποιείται ο ΚΠΚ = 101, εκτός εάν μέχρι 31-12-2011
πληρούσαν τιςπροϋποθέσειςπουορίζει τοΆρθρο17παρ. 1 τουΝ. 3863/10,όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο31 τουΝ. 4075/12).

Οι μουσικοί γενικά και οι τραγουδιστές από 1-1-2012 εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν μέχρι 31-12-2011 πληρούσαν τις προϋποθέσεις
πουορίζει τοΆρθρο17παρ. 1 τουΝ. 3863/10, όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο31 τουΝ. 4075/12.

�

�
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ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΤΑΞΙ - ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ)

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ ΜΟΝΟΒΑΡΔΙΑ) 9 31,49 32,12 7 26,76

ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ ΔΙΠΛΟΒΑΡΔΙΑ) 10 34,01 34,69 8 29,39

ΟΔΗΓΟΙ (ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ)

105#

9 31,49 32,12 7 26,76

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΚΟΜΜΩΤΕΙΣ - ΚΟΥΡΕΙΣ 105# 10 34,01 34,69 8 29,39

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ &
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ

9 31,49 32,12 7 26,76

ΒΟΗΘΟΙ (ΑΝΕΞ/ΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
& ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

101

9 31,49 32,12 7 26,76

Οι εισφορές για τους οδηγούς (μονοβάρδια) και για τους οδηγούς (φορτοταξί), λόγωαύξησης του κατωτάτου
ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στο ποσό των 33,57 Ευρώ, από 1-7-2011 θα υπολογίζονται επί του Τ.Η. της 10ης
ασφαλιστικής κλάσης, οπότε για τημισθολογικήπερίοδο1/7/2011-31/12/2012 ισχύει το Τ.Η. 34,69 Ευρώ, ενώγια
τη μισθολογική περίοδο 1/1/2013 και μετά θα ισχύσει το Τ.Η. (26,76) της 7ης ασφαλιστικής κλάσηςπουαντιστοι-
χεί στοημερομίσθιοανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

(#) Από τον ΚΒΑΕ (από 1-1-2012) καλύπτονται οι οδηγοί ΤΑΧΙ τωνΝομώνΑττικής καιΘεσσαλονίκης. Αντιθέτως, οι οδηγοί ΤΑΧΙ πλην τωνΝο-
μών Αττικής και Θεσσαλονίκης από 1-1-2012 εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν μέχρι 31-12-2011 πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το
Άρθρο17παρ. 1 τουΝ. 3863/10, όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο31 τουΝ. 4075/12).
Οι οδηγοί ΤΑΧΙ (διπλοβάρδια)από1-1-2012 εντάχθηκανστην11η κλάση (Απόφ.Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ298/Συν.41/20-12-2011).

Οι εισφορές για τη μισθολογική περίοδο 1-1-2013 και μετά για τους απασχολούμενους στα κομμωτήρια και
κουρεία θα υπολογίζονται επί του Τ.Η. της 7ης ασφαλιστικής κλάσης (26,76 €) που αντιστοιχεί το ημερομίσθιο
ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αντί της 6ηςΑ.Κ. που έχουν ενταχθεί.

(#) Οι κομμωτές-κουρείς από 1-1-2012 εξαιρούνται του ΚΒΑΕ, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 17 παρ. 1 του Ν.
3863/10, όπωςαντικαταστάθηκε με το Άρθρο 31 τουΝ. 4075/12. Συνεπώς, για την ασφαλιστική απεικόνιση των κομμωτηρίων-κουρείων θα
χρησιμοποιούνται οι ΚΠΚ101ή105αντίστοιχα.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

Α΄ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) &
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

14 46,88 47,82 11 37,13

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

101

13 43,20 44,06 10 34,69

Β΄ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(τέως Δ/ΣΕΩΣ ΠΡΩΤ/ΣΗΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) &
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

14 46,88 47,82 11 37,13

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

103

13 43,20 44,06 10 34,69

Γ΄ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
(ΠΛΑΣΙΕ) & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

14 46,88 47,82 11 37,13

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

103

13 43,20 44,06 10 34,69

Δ΄ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) &
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟ

14 46,88 47,82 11 37,13

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

103

13 43,20 44,06 10 34,69

Ε΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ τ.
Δ/ΣΕΩΣ ΠΡΩΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΤΕΑΥΕΚ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ, &
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ) & ΛΟΙΠΕΣ
(ΒΙΟΜ/ΝΙΕΣ, ΒΙΟΤ/ΝΙΕΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (ΠΛΑΣΙΕ) &
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ

14 46,88 47,82 11 37,13

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

101

13 43,20 44,06 10 34,69

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ 101 8 28,81 29,39 7 26,76

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΝΕΩΚΟΡΟΙ -
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

101 8 28,81 29,39 7 26,76
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ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΛΟΥΤΡΑ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

101 8 28,81 29,39 7 26,76

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:

ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ, ΑΝΕΚΟΤΡΑΤΕΣ, ΓΡΙ-ΓΡΙ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1/1/2008 1/10/2008 1/1/2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΠΚ ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ
ΚΛΑΣΗ

ΕΥΡΩ

ΑΣΦ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΗΜΝΟΥ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, IΚΑΡΙΑΣ,
ΣΑΜΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ &
ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΔΥΤΕΣ

9 31,49 32,12 8 29,39

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 40
ΙΠΠΩΝ)

105

9 31,49 32,12 8 29,39

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΨΑΡΟΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

9 31,49 32,12 8 29,39

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 8 28,81 29,39 7 26,76

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ &
ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

8 28,81 29,39 7 26,76

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40
ΙΠΠΩΝ)

101

9 31,49 32,12 8 29,39

ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΔΥΤΕΣ

11 36,40 37,13 8 29,39

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 40
ΙΠΠΩΝ)

105

11 36,40 37,13 8 29,39

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑΣ

11 36,40 37,13 8 29,39

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 9 31,49 32,12 7 26,76

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ &
ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ)

8 28,81 29,39 7 26,76

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ (ΜΕ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40
ΙΠΠΩΝ)

101

11 36,40 37,13 8 29,39

ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΣΙΔΗΡ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

105 8 28,81 29,39 7 26,76

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΡΙΩΝ

8 28,81 29,39 7 26,76

ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ - ΒΑΦΕΙΣ
ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ

8 28,81 29,39 7 26,76

ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΟΓΡΑΦΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

101

8 28,81 29,39 7 26,76
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. . . . . . . . . . . . . . .Ε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:ΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 1/1/2011 1/1/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 15/04 21/05 14/06 57/07 Α/42 11/12

. . . . . . . . . . . . . . . . . .ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ:*

1/1/04 1/1/05 1/1/06 1/1/07 1/1/08 1/1/09 1/1/10 1/1/11
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

α) Για ένα γεύμα 3,63 4,00 4,13 4,25 4,37 4,59 4,68 4,80

β) Για πλήρη τροφή 7,26 8,00 8,26 8,51 8,75 9,19 9,37 9,60

γ) Για κατοικία 60,63 63,00 65,01 66,96 68,83 72,27 73,72 75,40

δ) Για πλήρη τροφή
και κατοικία

242,13 252,00 260,06 267,86 275,36 289,13 294,91 301,50

Αποφ. Δ.Σ. ΙΚΑ 466/03 290/04 327/05 307/06 253/07 41/08 249/09 Εγκ. 10/11

* Ηαξία τωναποτιμόμενωνπαροχών, σε είδος λαμβάνεται υπόψηγια τον υπολογισμό των εισφορώνγια τις κατηγορίες τωνμισθωτών
που τις δικαιούνται. Σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών σε είδος πλην των ανωτέρω θα λαμβάνεται υπόψη και το κόστος
τωνπαροχώναυτών.Οι αποτιμήσεις τωνπαροχώνσε είδοςπαραμένουνστο ίδιο ποσόγια το έτος 2013 (Απόφ. τουΔ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
200/Συν.39/20-12-2012).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ) Μουσικοί α΄ νύχτα και μικτά μουσι-
κοί β΄ μόνοημέρα.

ζ)

η)

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτάημερομίσθια τωνασφαλιστικών κλάσεων της
κατατάξεως, όπωςαυτάδιαμορφώνονται κάθεφορά.

Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και για τον
αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα
αδείας.

Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και, σ' αυτήν,
περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπη-
ρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λπ.

Ανοι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθιαπουπροβλέπονται από τις οικείες Συλλογ-
ικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων
που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα
οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτερα των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομι-
σθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που
εμπίπτουνοι νόμιμοι αυτοί μισθοί και ταημερομίσθια.

Ηανωτέρωκατάταξη ισχύει ανεξαρτήτωςφύλου

λογίζονται οι απασχολούμενοι τη ή (νύκτα και μέρα), ενώ
λογίζονται οι απασχολούμενοι

Κέντρα διασκεδάσεωςθεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και προ-
κειμένουπερί χορευτικών κέντρωνκαι διαμουσικώνμηχανημάτων.

Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ
ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφαλισμένου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68.623/
10394/17-11-58ΑπόφασηΥπουργούΕργασίας (Εγκ. ΙΚΑ464/58, Γ. Εγγ. 201777/ΦΕ211/11-2-77)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

�

ΠΟΣΟΣΤΑΕΙΣΦΟΡΩΝΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

1) Σερβιτόροι:

,

2) Βοηθοί:

(ΚΕ=515.000 - ΚΠΚ=105από1-1-2002)

01/01/03 - 31/07/11 Ε. , - Η. , %

-

(ΚΕ=515.003 - ΚΠΚ=101από1-1-2002)

01/01/03 - 31/07/11

0

31 12 18 45

01/08/11 31/10/12 Ε. 31,71 - Η. 18,95 %

01 11 12 30 61 18 95

29 06 15 00

01/08/11 –31/10/12 Ε. 29,56 - Η. 15,50 %

1 11 12 28 46 15 50

49 66

50,66

49 56

44 06

45,06

43 96

/ / - .............. Ε. , - Η. , %

/ / - .............. Ε. , - Η. , %

,

,

Ε. , - Η. , %,

�

� �

� �

� �

� �

� �

θ)

ι)

1)

2)

ια)

ιβ)

ιγ)

ιδ) Όλες οι κατηγορίες για το έτος 2013

ιε)

Τα τεκμαρτάημερομίσθια τωνασφαλιστικών κλάσεωναναπροσαρμόζονται,ωςγνωστόν, κα-
τά τοποσοστόαύξησηςπου χορηγείται κάθεφοράστις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομη-
νία (Άρθρο13παρ. 2 τουΝ. 1976/91).

Οι μισθωτοί που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, αναγνωρίζουν είκοσι πέντε (25) ημέρες
εργασίας το μήνα με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες προκύπτει ότι πράγματι δεν απασχο-
λήθηκανόλο τομήνα (άδειαάνευαποδοχών, αυθαίρετηαπουσία, πρόσληψη, απόλυση, ρεπατζής,
ατομική σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής (Εγκ. 44/75 παρ. 6, Σ.τ.Ε.
5038/88 ΕΔΚΑ1989σελ. 477, Γ. Εγγ. 59849/10-9-70).

Για τους μισθωτούς που αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες
όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των οικείων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υ.Α. για κανονική απασχόληση, οπότε
οι εισφορέςυπολογίζονται επί τωνσταθερώναποδοχών.

Για τους μισθωτούςπουαμείβονται με σταθερέςαποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ.,
ότανοι σταθερέςαποδοχέςυπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους, οπότε οι εισφο-
ρές υπολογίζονται επί των σταθερών αποδοχών (Άρθρο 18 παρ. 6 του Κανονισμού Ασφάλισης
ΙΚΑ).

Ωςσταθερέςαποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό τηνπροϋπόθεση να είναι ανώτερες της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή τηςοικείας Σ.Σ.Ε. ήΔ.Α. ήΥ.Α.

Οι διατάξεις μερικήςαπασχόλησης τουΆρθρου38 τουΝ. 1892/90, όπως τροποποιήθηκε με το
Άρθρο 2 τουΝ. 2639/98 ισχύουν και για τους μισθωτούςπουαμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες τηρούν απόλυτα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις
στοιχεία, πλην όμως οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα Τ.Η. ανεξάρτητα του χρόνου
ημερήσιαςαπασχόλησης (Εγγ. Υπ. Κοιν. ΑσφαλίσεωνΦ9/Οικ. 1369/18-7-2000, Εγγ. ΙΚΑΑ42/10/3-7-
2002).

Οι αλιεργάτες οι οποίοι επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3232/04 παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις που
είχαν καταταγεί το έτος 2005-2008 (Απ. Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 328/05, 323/06, Α42/13/08), και από 1-1-
2013 κατατάσσονται στην 8η ασφαλιστική κλάση (Απόφ. Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ199/12) και οι λοιπές
ειδικότητεςστην7ηασφαλιστική κλάση (Απόφ.Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ199/31-12-2012).

Επίσηςστις επιχειρήσεις τηςπερίπτωσηςΑ΄προστίθενται και οι εργαζόμενοι τροφοδοσίαςγευ-
μάτων (catering).

κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημε-
ρομισθίων, κατώτερες κατά τρεις (3) από αυτές που είχαν καταταχθεί κατά το έτος 2012 (Απόφ. Δ.Σ.
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ199/31-12-2012,ΦΕΚ3575 τ. Β΄).

Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλεί-
ων, μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, κυλικείων και λοιπών παρόμοιων κατα-
στημάτων, καθώς και στους σερβιτόρους των εστιατορίων, ταβερνών, πιτσαριών, κέντρων διασκέ-
δασης κ.λπ., καθορίζεται σε ποσοστά (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Υπουργείου Εμπορίου, Άρθρο
54 παρ. 1 του Ν. 2224/94), επί των ειδών που προσφέρουν σε καθήμενους πελάτες (Άρθρο 54 παρ.
4).

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης
δεν ισχύει:
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Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής που καθορίζονται από Σ.Σ.Ε. ή Κανονισμούς Εργασίας, όροι ατομικής
σύμβασης, υπερισχύουν τωνρυθμίσεωναυτού τουνόμου (Άρθρο54παρ. 6).

Εάν τα κατώτατα ημερομίσθια ή οι κατώτατοι μισθοί, που ορίζει η ισχύουσα για το ημερολογιακό
έτος 2013 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμοστούν, λόγωπροϋπηρεσίας ή λόγω χορήγησης επιδόματος γά-
μου, τότε χωρεί αυτόματα κατάταξης στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν τα νόμιμα ημερομί-
σθιαήοι νόμιμοι μισθοί,ωςακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣΑ΄

ΠΙΝΑΚΑΣΒ΄

Εργατοτεχνίτεςάνωτων25 ετών

Υπάλληλοι άνωτων25 ετών

ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΟΙ ΚΛΑΣΗ Τ.Η. ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΛΑΣΗ Τ.Η.

0 – 3 26,18 7η 26,76 28,80 8η 29,39

3 – 6 27,49 7η 26,76 30,11 8η 29,39

6 – 9 28,80 8η 29,39 31,42 9η 32,12

9 – 12 30,11 8η 29,39 32,73 9η 32,12

12 – 15 31,42 9η 32,12 34,04 10η 34,69

15 – 18 32,73 9η 32,12 35,35 10η 34,69

18 και άνω 34,03 10η 34,69 36,65 11η 37,13

ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΟΙ ΚΛΑΣΗ Τ.Α. ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΛΑΣΗ Τ.Α.

0 – 3 586,08 6η 602,75 644,69 7η 669,00

3 – 6 644,69 7η 669,00 703,30 8η 734,75

6 – 9 703,30 8η 734,75 761,91 9η 803,00

9 και άνω 761,90 9η 803,00 820,51 9η 803,00
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Εργαζόμενοςμερικήςαπασχόλησηςμε 4ώρεςημερησίως επί 5 ημέρες την
εβδομάδα. Η αμοιβή του είναι 500€ μηνιαίως. Πόσες ημέρες ασφάλισης δικαι-
ούται;

Θαήθελανα ενημερωθώεάνμπορούννααναγγελθούν (αρχή τους έτους)
υπερωρίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για ολόκληρο το έτος και σε σύνολο
120 ωρών, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς πότε θα ληφθούν αυτές και
ποια είναι η διαδικασία χορήγησης έγκρισης.

Επίσηςκάθεπότεπρέπει να ενημερώνεται το ΕιδικόΒιβλίοΥπερωριών;

Βοηθός Σερβιτόρου προσλήφθηκε 11/12/2012 και στην επιθεώρηση εργα-
σίας δηλώθηκε μικτό ημερομίσθιο 44,06 ευρώ δηλ. ίσο με το τεκμαρτό ημε-
ρομίσθιο της13ηςασφαλιστικήςΚΛΑΣΗΣ.

Από 01/01/2013που το τεκμαρτό ημερομίσθιο των Β. Σερβιτόρωναπό44,06
έγινε 34,69. Θα πρέπει να συνεχίσω να υπολογίζω τις εισφορές μου βάση του
44,06που είχαδηλώσειστην επιθεώρηση εργασίας;

Aν θέλω να ασφαλίσω και να πληρώνω τον εργαζόμενο (με την συναίνε-
ση του) με βάση το νέο τεκμαρτό ημερομίσθιο θαπρέπει να καταθέσωνέοπί-
νακαπροσωπικού;

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε ότι ο μισθωτός
που παρέχει ανελλιπώς τις υπηρεσίες του όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδο-
μάδας, με ημερήσιο ωράριο 1/2 του νομίμου, σε επιχείρηση που εφαρμόζει
σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, αναγνωρίζει στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ25ημέρες κατάμήνα, εφόσοναμείβεται με μισθό, γιατί:

Το 5νθήμερο ισχύει και για τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς
(Άρθρο2παρ. 14 τουΝ. 2639/98, Εγκ. Υπουργ. Εργασίας10984/6-4-99).

Η διάταξη τουΆρθρου 18 παρ. 2 του ΚανονισμούΑσφάλισης «περί υπο-
λογισμού των ημερών ασφάλισης» καλύπτει και τους μισθωτούς που απα-
σχολούνται ανελλιπώς, δηλαδή χωρίς απουσίες καθ' εβδομάδα, χωρίς να γί-
νεται λόγος ότι η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τους μισθωτούς που παρέχουν
τις υπηρεσίες τους κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο, ώστε να ισχύει η επικρα-
τούσα άποψη των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί αναγνώρισης 22
ημέρες εργασίας κατά μήνα στους μισθωτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες
τουςμε ημερήσιοωράριο ίσοήμεγαλύτερο του1/2 και μικρότερο τουνομίμου
(συμβατικού).

Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερασχετική
εγκύκλιοή έγγραφο, εκτός τωναπαντητικών εγγράφων.

α.

β.

γ.

Σύμφωνα με την Αριθμ. 17277/2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας ,
για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Σ.ΕΠ.Ε. και τονΟ.Α.Ε.Δ., οι εργοδό-
τες μπορούν νααναγγέλλουνστο Σ.ΕΠ.Ε. την πραγματοποίηση υπερωριακής
εργασίας του προσωπικού τους και μέχρι 120ώρες το χρόνο με την υποχρέω-
ση να αναφέρονται στην αναγγελία αυτή τα ονοματεπώνυμα όσων μισθω-
τών θα απασχοληθούν καθώς και οι ημέρες και οι ώρες που θα παρατείνεται
το ημερήσιο ωράριο εργασίας τους, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 αυτών
ωρών ετησίως.

Παράλληλα κάθε μήνα πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι στήλες του βι-
βλίουυπερωριώνπουπροβλέπονταιστοΝ. 3846/2010.

Έγκριση από το Σ.ΕΠ.Ε. για την πραγματοποίηση της υπερωριακής εργα-
σίαςδεναπαιτείται.

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε ότι για τη μείωση
των ημερησίων αποδοχών από 44,06 (13η ασφαλιστική κλάση) σε 34,69 (10η
ασφαλιστική κλάση) ευρώ, θα πρέπει να γίνει κατόπιν έγγραφης συμφωνίας
και υποβολής νέας κατάστασης προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας

οι αναγνώστες ρωτούν ...
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Θαήθελα να ρωτήσωσχετικά με τα ρεπό και τις ημέρες απασχόλησης εβ-
δομαδιαίωςγια τις επιχ/σειςπου ίσχυε το 5νθήμερο.

Εμπορική επιχ/ση, επισιτιστικά, παροχή που δεν δεσμεύονται
με κλαδικές μπορούν νασυμφωνήσουνσε 6ήμερη απασχόληση και ρεπό όχι
συνεχόμενο;

Πόσαάτομαπρέπει να απασχολεί μία επιχείρηση για να έχει τεχνικό ασφα-
λείας; Και πόσαγια ΙατρόΕργασίας;

Παράδειγμα:

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε ότι εφόσον οι
εργαζόμενοι εμπορικής επιχείρησης, που δεν δεσμεύονται από τη Σ.Σ.Ε εμπορι-
κών επιχειρήσεων και εργάζονταν ήδη με 5θήμερο, μπορούν να εργασθούν
επί 6 ημέρες την εβδομάδαμε ημερήσιοωράριο 6,40'ωρώνμόνομεσυμφωνία
τους και υπογραφή τροποποιητικής ατομικής σύμβασης, οπότε θα έχει ρεπό
μόνο τις Κυριακές.

Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο-
μένων, η απασχόληση τεχνικού ασφαλείας επιβάλλεται έστω και αν απασχο-
λείται ένας μόνο μισθωτός στην επιχείρηση, ενώ για την απασχόληση γιατρού
εργασίας, επιβάλλεται για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνωαπό 50 μισθω-
τούς.

ΠΛΑΦΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ.

“ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ”

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των “Παλαιών” ασφαλισμέ-
νων από 1/1/13 εξομοιώνεται με αυτό των “Νέων” ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 υποπαράγραφο 1α.6 παρ 1 του
Ν.4093/2012, το ποσό των μηνιαίων αποδοχών επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές και για τους παλαιούς και για τους νέους
ασφαλισμένους ανέρχεται σε 5546,80 Ευρώ (693,35 Χ 8 =
5546,80)(
5543,55 Ευρώ), ποσό οκταπλάσιο του ισχύοντος Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος ΑΕΠ.

Σε νέα ρύθμιση για το θέμα της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) προχωράει η διοίκηση του Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με την οι νέες προθεσμίες
για την υποβολή των μηνιαίων ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, ορίζονται ως
εξής:

2013:

2013:

2013:

2013:

Σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ Α20/251/38/1-3-2013.

Εγκύκλιο 14 Ε40/114/4-3-2013

Ιανουάριος από 8-3-2013 έως 19-3-2013

Φεβρουάριος από 20-3-2013 έως 1-4-2013

Μάρτιος από 1-4-2013 έως 30-4-2013

Απρίλιος από 1-5-2013 έως 31-5-2013

κ.ο.κ

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ το ποσό ανέρχεται στα

ειδήσεις
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Ατομικές συμβάσεις εργασίας (Τροποποιητικές)

Κατώτατα όρια αμοιβών – Επιδόματα

Μειώσεις αποδοχών

Μείωση απασχ/σης & Εκ περιτροπής εργασία

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Απολύσεις – Χρόνος προειδοποίησης – Αποζημιώσεις

Υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. (Ε3-Ε9)

Πρόστιμα – Κυρώσεις

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Αλλαγές στη νομοθεσία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

Κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων

Μισθολογικοί και Θεσμικοί όροι

Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία

Τροποποίηση και κατάτμηση αδείας

Πέμπτη 21 &
Παρασκευή 22

Μαρτίου 2013
4 900 00
μ.μ.- μ.μ.

(ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΑΕΔ)

Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος /
τ. Διαιτητής ΟΜΕΔ

Εισηγητής:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Ανώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών

Μείωση εργοδοτικών εισφορών

Κατάργηση ειδικών περιπτώσεων επιδότησης ανεργίας

Νέες διατάξεις Α.Π.Δ.

Ασφαλιστικές εισφορές

Βαρέα & ανθυγιεινά επαγγέλματα

Ασφάλιση κατ' οίκον εργαζομένων

Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ

Ασφάλιση εργαζομένων

Για πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής

καλέστε στο 210/51.57.700

ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙΝΟΜΟΥ 4093/2012

Πρότυπο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Εισηγητής:
τ. Επιθ.ΙΚΑ
Νιάρχος Σπύρος
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άλλα δημοσιευμένα άρθρα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

Όροι - προθεσμίες & προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής
έντυπων Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ.

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπάλληλων, Χρόνος
Επίδοσης Έγγραφου Καταγγελίας με Προειδοποίηση και Αναγγελία στον ΟΑΕΔ
τεύχος

τεύχος

τεύχος

Παροχή εργασίας χωρίς νομική εξάρτηση τεύχος

Ερωτήματα που γεννώνται μετά την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. Προσωπικού
Εμπορικών Επιχειρήσεων τεύχος

Η Αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων και της Ευνοϊκότερης Ρύθμισης
- τεύχος

Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας σε Επιχ/σεις Γ΄ Κατηγορίας
- τεύχος

- Οκτωβρίου 2012

- Νοεμβρίου 2012

- Δεκεμβρίου 2012

- Ιανουαρίου 2013

- Ιανουαρίου 2013

Φεβρουαρίου 2013

Φεβρουάριος 2013

Νόμος 4093/2012 - Εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ
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