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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέ-

χουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργά-

τες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυ-

χή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος

της χώραςμας. Τεκμηριώνουμε κάθεθέμαμε τρό-

πο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά

από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή,

τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας

πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα

ζητήματαπουμπορεί κανείς νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα,ώστε νααποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

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.
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σημείωμα του εκδότη

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ημοσιεύματα στον έντυπο και σχολια-

σμοί στον ηλεκτρονικό τύπο, με την ευ-

καιρία των συζητήσεων για το μεγάλο θέμα

του ασφαλιστικού που απασχολεί τη Χώρα,

αναφέρονται στις αιτίες που οδήγησαν στην

απαξίωση του συστήματος των κοινωνικών

ασφαλίσεων που λειτουργεί στη Χώρα, κυ-

ρίωςστηναντιμετώπιση τωνδύοβασικώνκιν-

δύνων, της υγείας και των συντάξεων, που

θεσμικά καλύπτει το σύστημα αυτό, με πολλά

είναι αλήθεια προβλήματα και ανακολουθίες,

που δημιούργησε αφενός η μακρόχρονη

πολυνομία του συστήματος και η πολυδιά-

σπασή του, με τη δημιουργία μεγάλου αριθ-

μού ειδικών κλαδικών ασφαλιστικών φορέ-

ων, κάθε ένας των οποίων διέπεται από εδι-

κούς Κανονισμούς Εισφορών και Παροχών

αφετέρου η σοβαρή μείωση των εσό-

δων τους, κύριαπηγή τωνοποίωναποτελούν

οι εισφορές εργοδοτώνκαι εργαζομένων.

Βαρύτητα στους σχολιασμούς αυτούς δί-

δεται εκτός από το γεγονός της μεγάλης μείω-

σης των εσόδων των φορέων αυτών, λόγω

α)

και β)δ
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της νομοθετημένης δραστικής μείωσης των

αποδοχών των εργαζομένων και της γενικό-

τερης ύφεσης της οικονομίας στην ελεύθερη

αγορά, που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία

των φορέων αυτών στο άμεσο και απώτερο

μέλλον, ναανταποκριθούνστις υποχρεώσεις

τους για παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών

υγείας και συντάξεων, τόσο στους ενεργούς

ασφαλισμένους του συστήματος, αλλά κυρί-

ως στην ανεπάρκειά τους να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους στις επερχόμενες γε-

νεέςασφαλισμένων.

Διαπιστώνεται δε από τις μελέτες αυτές ότι

αιτία της αδυναμίας αυτής του συστήματος,

εκτός από τα μειωμένα έσοδά τους, αποτε-

λούν και η κακοδιαχείριση των αποθεματικών

τους, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ορισμέ-

νων κατηγοριών ασφαλισμένων, οι υψηλές

συντάξεις ομάδων ευνοουμένων κατηγοριών

ασφαλισμένωνκ.λπ.

Οι συνέπειες αυτές για το ασφαλιστικό μας

σύστημα αποδίδονται με τις μελέτες αυτές στη

συνειδητήπολιτική τωνπροηγουμένωνΚυβερ-

νήσεων για νομοθέτηση μειώσεων των απο-

δοχώνόσων εργάζονται με εξαρτημένησχέση

εργασίας, που επιβλήθηκαν με νομοθετήματα

αμφισβητούμενου συνταγματικού κύρους, οι

οποίες και επέφεραν στη συνέχεια, αφενός τη

μείωση των εισφορών τους προς τα ασφαλι-

στικά τους Ταμεία, την παράλληλη μείωση των

φορολογικών εσόδων του Κράτους, και κυ-

ρίως τη μείωση της καταναλωτικής ικανότη-

τάς τους, με άμεσο αποτέλεσμα τη δραστικά

ύφεση της Εθνικής μας οικονομίας με το κλεί-

σιμοσημαντικούαριθμούμικρομεσαίωναλλά

και μεγαλύτερων, για τα ελληνικάδεδομένα επι-

χειρήσεων, με τημείωσηπροσφοράςνέωνθέ-

σεων εργασίας, τη σημαντική αύξηση της

ανεργίας,σεποσοστάαπαράδεκταυψηλά, ιδι-

αίτερα στις νεότερες ηλικίες μέχρι 25 ετών, για

τις οποίες το ποσοστό ανεργίας κατά τα έτη

2013-2014πλησίασε το60%.

Αποδείχθηκε δε με τις μελέτες αυτές ότι όσο

μεγαλύτερες ήταν οι μειώσεις των αποδοχών

των μισθωτών που όρισε ο Ν. 4046/2012, η

ΠΥΣ 6/2012 και τελικά οΝ. 4093/2012, που ισχύ-

ει μέχρι σήμερα, τόσο εντονότερη εμφανίσθη-

κε η τάση αύξησης της ανεργίας στις ηλικίες

και στους κλάδους εργαζομένων που συνή-

θως απασχολούνται τα νεαρά άτομα, ύφεση

που μεταδόθηκε αυτόματα στις λοιπές πληθυ-

σμιακέςομάδες τηςΧώρας (ελεύθερους επαγ-

γελματίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λπ.).

Από τηνπολιτική δεαυτή τηςύφεσηςόλων

των κλάδων της οικονομίας, για τη συνέχιση

της οποίας, όπως αποδεικνύεται από τις δε-

σμεύσεις που έχει αναλάβει προς τους δα-

νειστές της Χώρας η νέα Κυβέρνηση, τα στοι-

χεία των μελετών που δημοσιεύθηκαν ήδη

επαληθεύουν την αδυναμία επιβίωσης του

ασφαλιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα

αναφέρεται ότι κατά την 5ετία 2010-2014 οι

απώλειες των ασφαλιστικών Ταμείων ανήλ-

θανστα26δις ευρώ, τοσημαντικότερομέρος

των οποίων αφορά στον μεγαλύτερο ασφα-

λιστικό φορέα της Χώρας, το ΙΚΑ, αλλά και

στους λοιπούς φορείς ασφάλισης των οποί-

ων, τόσο οι παροχές υγείας όσο οι συντάξεις

απαξιώθηκαν πλήρως με προβλεπόμενη δυ-

στυχώς περαιτέρω απαξίωσή τους κατά τα

προσεχή έτη.

Εξ όλων αυτών γεννάται σε όλους μας το

εύλογο ερώτημα αν η πολιτική της μείωσης

των εισοδημάτων των Ελλήνων, τόσο των

υπό εξάρτηση εργαζομένων, όσο και των

ελευθέρων επαγγελματιών, είχε αφενός ως

απώτερο σκοπό την μέσω αυτής της πολιτι-

κής απαξίωση στη συνέχεια και του ασφαλι-

στικού συστήματος που βιώνει ήδη η Χώρα,

και αφετέρου τη συνειδητή πολιτική της περαι-

τέρω ύφεσης της οικονομίας της Χώρας και

την εξασφάλιση, μέσω των πολιτικών αυτών,

της συνεχούς εξάρτησής της από τους ξέ-

νουςδανειστές. Μακάρι ναδιαψευσθούμε!
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Εγκατάσταση, χειρισμός
συντήρηση

βιομηχανικών εγκαταστάσεων
μηχανημάτων&

Εγκατάσταση, χειρισμός
συντήρηση

βιομηχανικών εγκαταστάσεων
μηχανημάτων&

Νόμιμη απασχόληση τεχνικών

σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες

Σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθε-

σίας μας, ορισμένα επαγγέλματα μπορούν

να ασκηθούν μόνο από πρόσωπα που είναι

εφοδιασμένα με άδειες, πτυχία ή διπλώματα

κ.λπ.από τιςαρμόδιες ΚρατικέςΑρχές.

Οι διοικητικές αυτές άδειες άσκησης επαγ-

γέλματος, χορηγούνται τόσο για την προστα-

σία του δημοσίου συμφέροντος, όσο και του

επαγγελματικού συμφέροντος του κατόχου

τους και έτσι η απασχόληση ατόμων που δεν

είναι νόμιμα εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες

άδειες θεωρείται παράνομη, τιμωρείται ποινικά

και διοικητικά, ενώ η σύμβαση εργασίας τους

θεωρείται άκυρημε τις εξαυτήςσυνέπειες.

Μεβάση ταπαραπάνωγια τις βιομηχανικές

και βιοτεχνικές επιχειρήσεις η μελέτη, εγκα-

τάσταση, συντήρηση και ο χειρισμός των μη-

χανολογικών εγκαταστάσεών τους, πρέπει να

ανατίθεται μόνο σε άτομα τα οποία είναι εφο-

διασμένα με επαγγελματική άδεια αλλά που

επιτάσσει για κάθε ειδικότηταοσχετικός νόμος.

Ειδικότερα:

πρακτι-

κοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί και ηλεκτροτεχνί-

τες οποιουδήποτε κλάδου κατεύθυνσης ή ειδι-

κότητας, σύμφωνα με το Ν. 6422/1934 και τα

σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα,

οφείλουν να έχουν εφοδιασθεί με τηναντίστοι-

χηάδειαάσκησης του επαγγέλματός τους:

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, κάθε

βιομηχανική κ.λπ. επιχείρηση που έχει εγκατε-

στημένες μηχανές συνολικής ισχύος πάνω

από 800 ιπ. οφείλει να απασχολεί τουλάχιστον

ένα διπλωματούχο Α Ε Ι Μηχανολόγο - Ηλε-

κτρολόγοήσυναφούς ειδικότητοςμισθωτό, ή

να συνεργάζεται με σύμβαση ανεξαρτήτων

υπηρεσιών με τεχνικό γραφείο που να διαθέτει

συνεργάτες με αντίστοιχα πτυχία ή διπλώμα-

τα, οι οποίοι και αναλαμβάνουν την γενική ευ-

θύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των

εγκαταστάσεων.

Βοηθοί και συνυπεύθυνοι στο έργο του

παραπάνω Μηχανολόγου - Μηχανικού κ.λπ.,

ορίζονται αντίστοιχα, πρακτικοί μηχανικοί, θερ-

μαστές, μηχανοδηγοί, ηλεκτροτεχνίτες κ.λπ.,

που κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλ-

ματός τους από την αρμόδια υπηρεσία του

Υπ. Βιομηχανίας.

. . .

1. Οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι,

α)

β)

του

[Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων]

Χρήστου Καρατζά
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Οι μισθωτοί αυτοί τίθενται επικεφαλής κάθε

ομάδας εργασίας(Βάρδιας) και εργάζονται με

την παρουσία ή μη του υπευθύνου μηχανικού

από τονοποίον και δέχονται εντολές.

Οι άδειες των πρακτικών μηχανικών, μηχα-

νοδηγών και θερμαστών χορηγούνται σύμ-

φωναμε το Β.Δ. της 8-3-1935 (ΦΕΚ τ. Α 73 1935)

και παρέχουν δικαίωμα υπεύθυνης παρακο-

λούθησης της λειτουργίας των μηχανών μέχρι

30 ιπ. για τους μηχανοδηγούς, μέχρι 100 ιπ. για

τους πρακτικούς μηχανικούς Γ΄ τάξεως, 200 ιπ.

για τους πρακτικούς μηχανικούς Β΄ τάξεως και

800 ιπ. για τους πρακτικούς μηχανικούς Α΄ τά-

ξεως. (Βλ. και Ν 6422/1934, Ν Δ 1150/49, άρ-

θρα 9 και 10 των Β Δ της 12/25-9-1955 και 4/5-

10-1951).

Η εγκατάσταση και η παρακολούθηση

των ατμολεβήτων γίνεται από υπεύθυνο δι-

πλωματούχο μηχανολόγο πτυχιούχο ΑΕΙ αντί-

στοιχης ειδικότητος, ενώ η συντήρηση και η

καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας

τους γίνεται από άτομα εφοδιασμένα με άδεια

θερμαστή ή αρχιθερμαστή, σύμφωνα με το

Β.Δ. της 11-3/4-4-1955. (ΦΕΚ τ. Α 82/55). Θερ-

μαινόμενη επιφάνεια μέχρι 300 τετρ. μέτρων

θεωρείται απλή εγκατάσταση και αρκεί ο μι-

σθωτός να είναι κάτοχος αδείας θερμαστή

ενώ για την παρακολούθηση και συντήρηση

θερμαινόμενης επιφάνειας περισσοτέρων

των 300 τ.μ. απαιτείται η κατοχή αδείας αρχιθε-

ρμαστή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. της

13/19-2-1936, τουΒ Δ 12/25-9-1955 καισεσυν-

δυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 6422/34, η εγκα-

τάσταση, συντήρηση και χειρισμός του ηλε-

κτρολογικού μέρους των μηχανολογικών

εγκαταστάσεων πρέπει να ανατίθεται σε ηλε-

κτρολόγους που κατέχουν τα προσόντα και

τις άδειες που ορίζονται από το παραπάνω

Δ/γμαμεβάση την εγκατεστημένη ισχύ τωνμη-

χανημάτωνσεΚ/W.

Για τις μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης και

οξυγονοκόλλησης η ευθύνη λειτουργίας τους

και η συντήρησή τους και ο χειρισμός τους

πρέπει να γίνεται από άτομα που είναι εφοδια-

σμέναμεάδειασύμφωναμε τοΝ.Δ. 1150/1949.

Ο χειρισμός και η συντήρηση των μηχα-

νημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και ανυ-

ψωτικών μηχανημάτων βιομηχανίας, σύμφω-

να με το Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11 τ. Α 1990), όπως

ισχύει σήμερα, πρέπει να ανατίθεται σε άτομα

που είναι εφοδιασμένα με τα αντίστοιχα δι-

πλώματα ή άδειες εφόσον τα εξ αυτών θερμικά

έχουν ισχύ πάνω από 17 ίππους τα δε ηλε-

κτροκίνηταπάνωαπό15 ίππους.

. . .

. .

. .

γ)

δ)

ε)

2.

Συνέπειες απασχόλησης

των ανωτέρω μισθωτών

χωρίς άδεια

Εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυ-

ρώσεις κατά των υπόχρεων εργοδοτών που

προβλέπουν οι παραπάνω ειδικές διατάξεις

καθώς και τα άρθρα 24 και 25 του Ν. 3996/

2011 σε περίπτωση απασχόλησης μισθωτών

των παραπάνω ειδικοτήτων που δεν είναι κά-

τοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος, η σύμ-

βαση εργασίας που συνάπτεται μαζί τους εί-

ναι άκυρηκαισυνεπώςοι μισθωτοί αυτοί μπο-

ρούν να αξιώσουν τις τυχόν καθυστερούμε-

νες αποδοχές τους μόνο βάσει των αρχών

τουαδικαιολογήτουπλουτισμού.

Ύστερα από τα παραπάνω όλοι οι μισθω-

τοί οι οποίοι εργάζονται πραγματικά σε τεχνι-

κά συνεργεία των βιομηχανικών και βιοτεχνι-

κών επιχειρήσεων, εφόσον τους ανατίθενται

καθήκοντα υπευθύνου βάρδιας ή χειρισμού

ενός μηχανήματος, πρέπει να είναι εφοδια-

σμένοι με την αντίστοιχη άδεια ή δίπλωμα ή

πτυχίο αντίστοιχης εξειδίκευσης και βαθμίδας

(Α ή Β΄ ή Γ΄ ή ειδικότητος ηλεκτροτεχνίτη Α-ΣΤ

κ.λπ.).

Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010, για

την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, καθή-

κοντα τεχνικού ασφαλείας σε βιομηχανίες ή

βιοτεχνίες μπορούν να ανατεθούν μόνο σε

εργαζόμενομισθωτόστην επιχείρησηήσε τρί-

το άτομο εκτός επιχείρησης, που είναι κάτο-

χος ειδικού πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης

ειδικότητας.
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συνέπειες

της υποβολής μήνυσης

απαλλαγή του

μισθωτού και συνέπειες

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3198/1955,

με τον οποίο τροποποιήθηκαν και συμπλη-

ρώθηκαν οι διατάξεις τόσο του Ν. 2112/1920,

που αφοράστην καταγγελία τωνσυμβάσεων

εργασίας αορίστου χρόνου των υπαλλήλων

όσο και του Π.Δ/τος της 16/18-7-1920, που

αφορά στην καταγγελία των συμβάσεων ερ-

γασίας αορίστου χρόνου των εργατοτεχνι-

τών, οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της κα-

ταγγελίας αυτής (έγγραφος τύπος, επίδοση

του εγγράφου στον απολυόμενο και καταβο-

λή αποζημίωσης), δεν εφαρμόζονται επί μι-

σθωτώνπουαπολύονται ύστερααπόυποβο-

λή εναντίον τους μήνυσης για αξιόποινη πρά-

ξη (αδίκημα) που διαπράχθηκε κατά την εκτέ-

λεση της εργασίας τους ή ύστερα από απαγ-

γελία εναντίον τους κατηγορίας από την αρ-

μόδια εισαγγελική Αρχή για αδίκημα γενικά

που φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελή-

ματος. Τη μήνυση δεν είναι απαραίτητο να την

υποβάλει ο εργοδότης αλλά και κάθε τρίτος,

αρκεί η άδικη πράξη για την οποία κατηγορεί-

ται ο εργαζόμενος να επηρεάζει τις εργασια-

κές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και

από την άδικη αυτή πράξη να συνεπάγεται

έστω ενδεχόμενος κίνδυνος για τον εργοδότη

και την επιχειρηματικότητά του. Το τελευταίοαυ-

τό συνάγεται από το σκοπό της διάταξης

αυτής του νόμου, αφού σε διαφορετική περί-

πτωση ο «κακόπιστος» εργοδότης θα είχε τη

δυνατότητα νααπολύει το προσωπικό του για

οποιοδήποτε πλημμέλημα διέπραντε αυτό

εκτός εργασίας, από τις προσωπικές του σχέ-

σεις που δεν επηρεάζουν την παροχή της ερ-

γασίας του στην επιχείρηση, όπως π.χ. ένα

τροχαίοαδίκημασεβαθμόπλημμελήματος.

Ο μισθωτός αν απαλλαγεί από την κατη-

γορία με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα

κατά την προανάκριση, δικαιούται με την επί-

δοση στον εργοδότη του απαλλακτικού βου-

λεύματος ή της αθωωτικής απόφασης, να ζη-

τήσει είτε την επιστροφήστην εργασία του, είτε

την καταβολή της αποζημίωσής του. Κατά δε

τη νομολογία (βλ Α.Π. 1214/2004, 323/1990,

1023/1992 κ.λπ.), ως απαλλακτική απόφαση

ή βούλευμα θεωρείται μόνο εκείνη που απαλ-

λάσσει τον μισθωτό από την κατηγορία που

κρίθηκε ανυπόστατη, είτε διότι αποδείχθηκε δι-

καστικάότι τοαδίκημαγια τοοποίο κατηγορή-

θηκε ο μισθωτός δεν διαπράχθηκε, είτε καίτοι

διαπράχθηκε αδίκημα, ο μισθωτός απαλλά-

χθηκε λόγωπλάνηςή λόγωμη καταλογισμού,

όπωςστηνπερίπτωσηάσκησηςάμυναςήπα-

ραίτησης τουμηνυτήαπό την εκδίκαση τηςμή-

νυσης. Στηνπερίπτωσηαυτήομισθωτόςμπο-

ρεί να ζητήσει την καταβολή τηςαποζημίωσης

που δεν έλαβε κατά το χρόνο της καταγγελίας

της σύμβασής του, όχι όμως και αποδοχές

υπερημερίας. Αν όμως ο μισθωτός απαλλα-

γεί της ποινής καίτοι διέπραξε το αδίκημα λό-

γω παραγραφής ή άλλου λόγου που αίρει το

αξιόποινο του αδικήματος, δεν δικαιούται να

επανέλθει στην εργασία του ή να απαιτήσει

την καταβολή της αποζημίωσής του. Κατά δε

την ΑΠ 1237/2003, αν ο εργοδότης καταβάλει

άμεσα την αποζημίωση στον μισθωτό που

αθωώθηκε της κατηγορίας, η καταγγελία της

σύμβασής του παραμένει έγκυρη, ενώ αν δεν

καταβάλει την αποζημίωση άμεσα, η καταγ-

γελία καθίσταται άκυρη και αναβιώνει η εργα-

σιακή σχέση από την ημερομηνία της επίδο-

σης στον εργοδότη της αθωωτικής απόφα-

σης του δικαστηρίου ή του αθωωτικού βου-

λεύματος, όποτε και δημιουργείται δικαίωμα

του εργαζομένου να απαιτήσει και αποδοχές

υπερημερίαςαπό την ημερομηνίααυτή και όχι

αναδρομικάαπό τηναπόλυσή του.

σιωπηρή τροποποίηση

των προϋποθέσεων εγκυ-

ρότητας της καταγγελίας
Σήμερα μετά την καθιέρωση υποχρεωτικής

ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ΟΑΕΔ για τις

καταγγελίες των αορίστου χρόνου συμβάσε-

ων εργασίας, που επιδίδονται στους εργαζο-

μένους προκειμένου αυτοί να διαγραφούν

από τις καταστάσεις προσωπικού και ωρών

εργασίας της επιχείρησης, δεν είναι δυνατόν

να μην ενημερωθεί σχετικά το πληροφοριακό

σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑ
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ΝΗ» και έτσι, παρότι η σύμβαση εργασίας των

μισθωτών αυτών λύθηκε μετά από υποβολή

εναντίον τους μήνυσης, η προϋπόθεση της

επίδοσης του εντύπου Ε6 της ηλεκτρονικής

υποβολής εντύπων στο ΥΕΚΑ πρέπει να τηρεί-

ται, σε αντίθεση με όσα επιτάσσει ο νόμος

3198/1955, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει ως

είχε το έτος 1955, χωρίς οι διατάξεις του να

έχουν προσαρμοσθεί μέχρι σήμερα νομοθετι-

κά με το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης

του ΥΕΚΑ, και χωρίς το αρμόδιο Υπουργείο και

οι Υπηρεσίες του να έχουν ενημερώσει σχετικά

τους φορείς της εργοδοσίας και την Γ.Σ.Ε.Ε.,

προκειμένου στη συνέχεια αυτοί να ενημερώ-

σουν ταμέλη τους,ώστε νααποφεύγονται πα-

ραβάσεις της νομοθεσίας και ευκαιρίες επιβο-

λής προστίμων στους εργοδότες για λάθη ή

παραλείψεις τους, που οφείλονται στην ίδια

τηνΥπηρεσίαπου επιβάλλει τοπρόστιμο.

Στο έντυπο Ε6 της καταγγελίας των συμβά-

σεωναυτών δεν είναι απαραίτητο ναπεριγρά-

φεται το αδίκημαπου διέπραξε ο εργαζόμενος

αλλά αρκεί να αναφέρεται ότι η καταγγελία

της σύμβασής του έγινε λόγω υποβολής ενα-

ντίον του μήνυσης ή απαγγελία από την αρ-

μόδια εισαγγελική Αρχή κατηγορίας εναντίον

του, για διάπραξη εντός ή εκτός εργασίας αδί-

κημα που χαρακτηρίζεται από τον Ποινικό Κώ-

δικα τουλάχιστον ως πλημμέλημα και για το

λόγο αυτό δεν αναγράφεται στην οικία στήλη

του εντύπουούτεποσόαποζημίωσης.

Απαραίτητη κατά το νόμο προϋπόθεση για

την εγκυρότητα της χωρίς καταβολή απο-

ζημίωσης καταγγελίας αορίστου χρόνου σύμ-

βασης εργασίας μισθωτών, αποτελεί το γεγο-

νός ότι πρέπει υποχρεωτικά της επίδοσης του

εντύπου της καταγγελίας στον εργαζόμενο να

προηγείται η υποβολή της μήνυσης ή της επί-

δοσης στον εργαζόμενο του εντάλματος της

εισαγγελική Αρχής και να ακολουθεί η καταγ-

γελία της σύμβασής του, αφού αντίστροφη

διαδικασία θα επιφέρει την ακυρότητα της κα-

ταγγελίας τηςσύμβασης του εργαζομένου χω-

ρίς την καταβολή αποζημίωσης, έστω και αν

εκ των υστέρων υποβληθεί μήνυση εναντίον

του. Πάντως επειδή στο νόμο δεν αναφέρεται

χρονικόδιάστημα εντός τουοποίουμετά τηδιά-

πραξη του αδικήματος πρέπει να υποβάλλεται

η μήνυση, σκόπιμο είναι το έντυπο της καταγ-

γελίας τηςσύμβασης τωνμισθωτώναυτώννα

επιδίδεται μέσα σε σύντομο, ή εύλογο κατά τη

νομολογία, χρόνο από την ημερομηνία υπο-

βολής της μήνυσης ή της επίδοσης του κατη-

γορητηρίου της εισαγγελικήςΑρχής, αν τοαδί-

κημα διαπράχθηκε εκτός εργασίας, ώστε να

αποδεικνύεται ότι η καταγγελία βρίσκεται σε

αιτιώδη σύνδεσμο προς την αξιόποινη πράξη

και να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις και

αντιρρήσεις για τη νομιμότητά της χωρίς κα-

ταβολήαποζημίωσηςκαταγγελίας.

Το αδίκημα που διέπραξε ο μισθωτός, το

οποίο δικαιολογεί κατά το νόμο την χωρίς κα-

ταβολή αποζημίωσης καταγγελία της αορί-

στου χρόνου σύμβασής του, πρέπει να φέρει

κατά το νόμο τον χαρακτήρα τουλάχιστον

πλημμελήματος ή βαρυτέρου (π.χ. κακούργη-

μα). Αντίθετα η διάπραξη από τον μισθωτό

αδικήματος που φέρει τον χαρακτήρα πταί-

σματος, δεν δικαιολογεί την χωρίς αποζημίω-

ση απόλυσή του, έστω και αν υποβλήθηκε

εναντίον τουπροηγουμένωςμήνυση ενώπιον

τουοικείουπταισματοδικείου.

χρονικό σημείο υπο-

βολής της καταγγελίας

στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Νέες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας
για το 2016
�

�

Σ.Σ.Ε. 16.2.2016

ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις

Σ.Σ.Ε. 19-2-2016

Τεχνικών Ραδιοφώνου

[Π.Κ. 1/18-2-2016]
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των εργαζομένων στις

όλης της χώρας

[Π.Κ. 2/23-2-2016]
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των μελών της
Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφω-
νίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε Ρα-
διοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της
Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών
ΣταθμώνΑθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

δείτε περισσότερα:
pim.gr Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας�
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καταγγελία
των αορίστου χρόνου
συμβάσεων εργασίας
των υπαλλήλων
με προειδοποίηση

Όπως αναφέρεται στο Ν. 2112/1920,

που αφορά την καταγγελία των αο-

ρίστου χρόνουσυμβάσεων εργασίας τωνμι-

σθωτώνπου έχουν τηνυπαλληλικήμόνο ιδι-

ότητα, η καταγγελία αυτών των συμβάσε-

ων γίνεται είτε με άμεσο τρόπο (

), είτε με προειδοποίηση ορισμέ-

νων μηνών, ανάλογα με τα χρόνια εργασί-

ας που έχει διανύσει ο υπάλληλος στην επι-

χείρηση από την οποία απολύεται (

). Και στις δύο αυτές μορφές της

καταγγελίας ο εργοδότης οφείλει για την

εγκυρότητά τους να επιδώσει στον απολυόμε-

νο άμεσα το έντυπο της καταγγελίας (Σήμερα

μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβο-

λής των εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα

του Υπουργείου Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο

Ε6) και παράλληλα στην έκτακτη μόνο καταγ-

γελία να καταβάλει τηναποζημίωσηαπόλυσης

που ορίζεται στο νόμο αυτόν, όπως ισχύει

σήμερα μετά το Ν. 4093/2012. Αν όμως η κα-

ταγγελία των συμβάσεων αυτών γίνει με προει-

δοποίηση των μηνών που επιβάλλει ο νόμος, η

αποζημίωση καταβάλλεται στον απολυόμενο

μισθωτό την τελευταίαημέρα του χρό-

νου της προειδοποίησης και μάλι-

στα μειωμένη κατά το ένα δεύτερο

(1/2ο).

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η απο-

ζημίωση, αν είναι μεγαλύτερη από δύο

μηνιαίες αποδοχές, μπορεί να καταβληθεί,

σύμφωναμε τοάρθρο 74 τουΝ. 3863/2010, σε

δόσεις με άμεση μεν καταβολή των αποδοχών

των δυο πρώτων μηνών και του υπολοίπου σε

διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια των οποίων πρέπει

να περιλαμβάνει τις αποδοχές δύο τουλάχι-

στον μηνών και μέχρι παντελούς εξόφλησης

τηςαποζημίωσης.

Σύμφωνα δε με την τελευταία αυτή διάταξη

του νόμου 3863/2010, η καθυστέρηση κατα-

βολής έστω και μιας δόσης της αποζημίωσης,

επιφέρει ακυρότητα όλης της καταγγελίας με

τις εξαυτήςσυνέπειες.

Σύμφωνα επίσης με τα παραπάνωστην πε-

ρίπτωση της καταγγελίας με προειδοποίηση, η

λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας

επέρχεται με την επίδοση του εγγράφου, μόνο

που τα αποτελέσματά της αναστέλλονται μέ-

έκτακτη κα-

ταγγελία

τακτική

καταγγελίατου

Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Εργατολόγου
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χρις ολοκλήρωσης του χρόνου προειδοποίη-

σης. Το γεγονός αυτό και το βέβαιο της άπο-

ψης αυτής επιβεβαιώνεται και με την αριθ.

2064/1986 απόφαση του Α.Π. κατά την οποία

.

Ταπαραπάνωεπιβεβαιώνονται και από την

με αριθμ. 850/1999 απόφαση του Αρείου Πά-

γου, κατά την οποία

.

Όσον αφορά της προει-

δοποίησης αυτά σήμερα ορίζονται από το Ν.

4093/2012 και είναι:

Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώ-

σει στην επιχείρηση ένα έτος και μέχρι 2 έτη,

έναςμήνας.

Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώ-

σει 2 έτη στην επιχείρηση και μέχρι 5 έτη, δύο

μήνες.

Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώ-

σει 5 έτη στην επιχείρηση και μέχρι 10 έτη, 3

μήνες και

Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώ-

σει 10 έτηστην επιχείρησηκαι πάνω, 4μήνες.

«Για να εξευρεθεί ο χρόνος προ του οποίου

πρέπει να προειδοποιηθεί ο υπάλληλος ότι θα

απολυθεί, θα υπολογισθεί ο χρόνος από της

προσλήψεωςμέχρι της προειδοποιήσεως. Δεν

προσμετράται δηλαδή και ο χρόνος από της

προειδοποιήσεως μέχρι της ημέρας αποχω-

ρήσεως τουμισθωτούαπό την εργασία του»

«Η κατά το άρθρο 5 παρ.

3 του Ν.3198/1955 καταγγελία, θεωρείται έγκυ-

ρος μόνο αν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η

νόμιμη αποζημίωση. Η διάταξη αυτή καθιερώ-

νει τον έγγραφο τύπο ως συστατικό της κα-

ταγγελίας τηςσύμβασηςαπό τον εργοδότη»

τα χρονικά όρια

α)

β)

γ)

δ)

Υπολογισμός της
προϋπηρεσίας των
στρατευόμενων μισθωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2054/52 και την παραγρ. 7 του

άρθρου 34 του Ν.Δ. 2961/1954, ο χρόνος της υπηρεσίας στο

στρατό, των κληρωτών, των έφεδρων και εθελοντών, θεωρείται

ως χρόνος πραγματικής εργασίας στον εργοδότη στον οποίο

απασχολούνταν πριν τη στράτευσή τους. Ο χρόνος αυτός λαμ-

βάνεται υπόψη τόσο για τον καθορισμό τωναποδοχών τους όσο

και για την απολαβή κάθε άλλου πλεονεκτήματος που προβλέ-

πουνοι κείμενες διατάξεις, όπωςπ.χ. πρόσθετεςημέρεςαδείας.

Η υπηρεσία των μισθωτών στο Στρατό θεωρείται ως χρόνος

πραγματικής εργασίας

,

όχι όμως έναντι των μεταγενέστερων εργοδοτών, από τους οποί-

ους τυχόνθαπροσληφθεί μετά τηναποστράτευσή του.

Επομένως,

να προσμετρήσουν την

υπηρεσία τουςστοστρατόστονέο εργοδότη.

μόνο έναντι του εργοδότη στον οποίο

απασχολούνταν ο μισθωτός κατά το χρόνο τηςστράτευσης του

μεταγενέστερη αλλαγή του εργοδότη δεν παρέχει

στους μισθωτούς αυτούς το δικαίωμα

της Άννας Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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σεμινάριο
Φ

Φ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

- ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ο
Ω

& Φ έτους

Ι ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚ Ν ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

Τρίτη,

22 Μαρτίου 2016,
5 - 900 00
μ.μ. μ.μ.

Αντώνης Μουζάκης
Φοροτεχνικός

που θα βρω
τις απαντήσεις?

· Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

· Φορολογία προσωπικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξιών, Κοινωνιών, κ.λπ.

· Φορολογία κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.

· Φορολογία διανεμομένων κερδών

· Φορολογία αμοιβών εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.), μελών Διοικητικού
Συμβουλίου Α.Ε.

· Ενδοομιλικά μερίσματα και ενδοομιλικές συναλλαγές

· Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης

· Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

· Παρακράτηση φόρου εισοδήματος, από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. και
αμοιβών εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.)

· Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

· Επιχειρηματική δραστηριότητα και Εκπεστέες δαπάνες

· Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

· Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

· Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

· Αποσβέσεις.

· Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.

· Επισφαλείς απαιτήσεις και έκπτωση τους από τα ακαθάριστα.

· Μεταφορά ζημιών.

· Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

· Τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Αντικειμενικές
δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

· Φορολογία στα «μπλοκάκια».

· Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά.

· Εισόδημα από κεφάλαιο.

· Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου.

· Παροχές σε είδος

θεματολογία

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

pim.gr
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Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 τουάρθρου 9 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει

σήμερα μετά την ΠΥΣ 6/2012,

. Στη θεω-

ρία τουδικαίου γίνεται δεκτόότι οι Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. για

όσο χρονικό διάστημα ισχύουν και κατά το χρόνο

της μετενέργείας τους, που σήμερα ορίζεται σε

τρεις (3) μήνες, με

την έννοια ότι οι διατάξεις τους επικρατούν των

αντίστοιχων διατάξεων των νόμων, εφόσον είναι

ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους. Η. παράτα-

σηαυτή του χρόνου ισχύος τωνΣ.Σ.Ε. καιΔ.Α.απο-

καλείται επειδή παρότι με την λήξη ή

την καταγγελία της Σ.Σ.Ε./Δ.Α. παύει η αναγκα-

στική ισχύς τους, οι κανονιστικοί τους όροι εξακο-

λουθούν να επηρεάζουν τις ατομικές σχέσεις ερ-

γασίας του πεδίου ισχύος της. Κατά δε την αμέ-

σως επόμενη παρ. 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται

ότι: «

ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργα-

σίας, με τους περιορισμούς που έθεσε η Π.Υ.Σ.

6/2012, δηλαδή με την περικοπή μονομερώς από

τον εργοδότη των παραπάνω επιδομάτων που

δεν διατηρούνται με βάση τη διάταξη της Π.Υ.Σ.

«Οι κανονιστικοί

όροι της Σ.Σ.Ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακο-

λουθούν να ισχύουν επί ένα 3μηνο και εφαρμό-

ζονται από τους κανονιστικούς τους όρους απο-

κλειστικά οι όροι που αφορούν τον βασικό μισθό

ή τοβασικόημερομίσθιο και τα επιδόματαα)ωρί-

μανσης β) σπουδών, γ) τέκνων και δ) επικίνδυ-

νης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προ-

βλέπονταν στις Σ.Σ.Ε./Δ.Α. που έληξαν»

έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου

«μετενέργεια»,

Μετά την πάροδο του 3μήνου οι υφιστάμενοι

όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις

Συνέπειες
της παρόδου 3μήνου
από τη λήξη
των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.
χωρίς υπογραφή νέας
(Μετενέργεια)

του Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων

14 Μάρτιος 2016
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αυτής.»

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της Π.Υ.Σ.

αυτής ορίζεται ότι: «

». Από τον συνδυασμό

των διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς αφε-

νός ότι σκοπός του μέτρου αυτού της προσω-

ρινής παράτασης της ισχύος των Σ.Σ.Ε. και των

Δ.Α. μετά τη λήξη ή την καταγγελία τους είναι να

μηνπαραμένουνοι μισθωτοί που υπάγονται σ΄

αυτές χωρίς την προστασία τους, μέχρις ότου

προκύψει μία νέα συλλογική συμφωνία ή η

έκδοση νέας Δ.Α., αλλά όχι πέρα των 3μηνών,

και αφετέρου να δοθεί στα μέρη ο χρόνος ανη-

περέαστα να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

τους για υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε.

Νασημειωθεί δε ότι κατά την νομολογία του

Α.Π. η μετενέργεια των κανονιστικών όρων

των Σ.Σ.Ε., έχει το νόημα ότι μετά τη λήξη της

αναγκαστικής και άμεσης ενέργειας της Σ.Σ.Ε.,

οι όροι της αναπτύσσουν επί των ατομικών

συμβάσεων εργασίας,

, δηλαδή

και ισχύουν πλέονως ιδιωτικάσυμφωνη-

τικά, με συνέπεια να είναι δυνατή και νόμιμη η

μετά το στάδιο της μετενέργειας τροποποίηση

των όρων της Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε νόμιμο

τρόπο, όπως π.χ. με την υπογραφή νέας τρο-

ποποιητικής ατομικής σύμβασης και προς

οποιανδήποτε κατεύθυνση, τόσο δηλαδή

υπέρ όσο και σε βάρος των εργαζομένων (ΑΠ

105/2003-ΔΕΕ τόμ 2003 σελ. 1111, Μον. Πρωτ.

Θεσ/νίκης 26064/2003 – ΕΕργΔ 2004 σελ. 91

κ λπ.).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι Σ.Σ.Ε.

και οι Δ.Α. που έληξανήθαλήξουν,

, εκτός βέβαια από το δι-

καίωμα των εργοδοτών να μη καταβάλλουν

στους υπαγόμενους σ' αυτές μισθωτούς, μέ-

λη των εργατικών οργανώσεων που τις υπο-

γράφουν, μόνο τα επιδόματα που δε διατη-

ρούνται, σύμφωνα με την παραπάνω Π.Υ.Σ.,

διατηρουμένου πάντως του ίδιου βασικού μι-

σθού ή βασικού ημερομισθίου που προέβλε-

πε η Σ.Σ.Ε. ή ηΔ.Α.που έληξε.

οι Σ.Σ.Ε. συνάπτονται για

ορισμένο χρόνο που δεν επιτρέπεται να υπερ-

βαίνει τα τρία χρόνια

χωρίς συνέ-

πειες για ταμέχρι τότε ισχύοντα.

ισχύ ενδοτικής και όχι

αναγκαστικής πλέονφύσης μετενερ-

γούν

εξακολου-

θούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη

που την υπέγραψαν

.

.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας & Μετατροπή από
πλήρη σε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής
εργασία

- Είδη ατομικών συμβάσεων

- Εργαζόμενοι αμειβόμενοι με αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών (μπλοκάκι)

Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

- Αμοιβές

- Γενικά περί μισθού (νόμιμος, καταβαλλόμενος
μισθός)

- Τρόποι καταβολής μισθού (με ποσοστά,
παροχές σε είδος, με το κομμάτι)

- Έννοια τακτικών αποδοχών, χρόνος καταβολής,
παραγραφή κ.λπ.

Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

Κανονικές και Λοιπές Άδειες

Ηλεκτρονική Υποβολή Βιβλίου Αδειών (Ε.11)

Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας

Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
- Μέλη Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.
- Μέλη οικογενείας α΄ & β΄ βαθμού
- Απασχολούμενων συνταξιούχων
(ΙΚΑ – Δημοσίου)

Απασχολούμενων κατ' οίκον
του εργοδότη - Εργόσημο

Τεκμαρτά ημερομίσθια

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

Εισηγητές:

Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ

Νιάρχος Σπύρος
τ. Επιθ. ΙΚΑ

επιμ
ορφ

ωτικ
ό

σεμ
ινάρ

ιο

εργατική
αφαλιστική&

νομοθεσία

21
Μαρτίου

4:00 9:00μ.μ. - μ.μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΥπεύθυνη σεμιναρίου:

τηλ. επικ. 210.51.57.700
Κατσικοπούλου Μαρία
�

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

pim.gr
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Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

βλαπτική μεταβολή

Την έννοια του όρου “βλαπτική μεταβολή” στο εργατικό μας

δίκαιο την δίδει το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920, κατά το οποίο “

”. Ο παρών

δε νόμος δηλαδή ο 2112/1920 αφορά την καταγγελία των αορί-

στου μόνο χρόνου συμβάσεων εργασίας εκ μέρους του εργο-

δότη και την υποχρέωση αυτού να καταβάλει σχετική αποζη-

μίωση στους απολυόμενους, αναλόγως προς τον χρόνο εργα-

σίας που έχουν συμπληρώσει στην επιχείρησή του. Και ναι μεν ο

νόμος αυτός αφορά μόνο στους απασχολούμενους που έχουν

την υπαλληλική ιδιότητα, εν τούτοις επειδή το εκδοθέν σε εκτέλεση

αυτού Β.Δ. της 16/18-7-1920, δεν επανέλαβε τις διατάξεις αυτές,

προκειμένου να ισχύσουν και για τους απασχολούμενους που

έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη, παρά την σχετική

εξουσιοδότηση, κρίθηκε στη συνέχεια από τη νομολογία των

δικαστηρίων ότι η διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 ισχύει

“ ”, όπως χαρακτηριστικά

δικαιολόγησαν την άποψη τους αυτή όλες οι σχετικές αποφά-

σεις, και .

Με την εξαιρετικής σημασίας και βαρύτητας διάταξη του άρ-

θρου 7 του Ν. 2112/1920, ο εργοδότης περιορίζεται αμέσως από

το νόμο, όπως κάθε ενέργειά τουπουθα έχειωςσυνέπεια την κα-

τάργηση συμβατικών δικαιωμάτων του μισθωτού, να απαιτείται

να γίνεται μόνο με σύμβαση, δηλαδή με την αποδοχή του μισθω-

τού,αφούδιαφορετικάονόμος τηνθεωρεί στηνουσία τηςωςκα-

ταγγελία της σύμβασης εργασίας, υποχρεούμενος να καταβάλ-

λει τηνσχετικήαποζημίωσηπουορίζεται απόαυτόν.

Η διάταξη αυτή προφανώς δεν έχει εφαρμογήστις συμβάσεις

εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου, εφόσον στις

περιπτώσεις αυτές κάθε τέτοια μονομερής ενέργεια του εργοδό-

τη, που παραβλάπτει δηλαδή τα συμφωνημένα δικαιώματα του

αντισυμβαλλομένου μισθωτού, μπορεί να εκληφθεί από αυτόν

ότι αποτελεί σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 672

Α.Κ., καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να απαιτήσει την

διαφορά των αποδοχών του μέχρι τη λήξη του συμφωνημένου

χρόνουή τηνπεράτωση του έργουγια τοοποίο έχει προσληφθεί.

πά-

σα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσε-

ως βλάπτουσα τον υπάλληλο, θεωρείται καταγγελία αυτής για

την οποία ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου

για την ταυτότητα του νομικού λόγου

προκειμένουγια τους εργατοτεχνίτες

εννοιολογικό λεξικό
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Δικαιώματαμισθωτών

Επί μονομερούς από την πλευρά του εργο-

δότηβλαπτικήςμεταβολής τωνόρων τηςσύμ-

βασηςομισθωτόςδικαιούται:

εκ των υστέρων την μετα-

βολή οπότε δημιουργείται νέα σύμβαση εργα-

σίας, τροποποιητική της αρχικής. Η αποδοχή

αυτή μπορεί να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς

με πράξεις και γεγονότα που συμπερασματι-

κώς υποδηλώνουν την βούλησή του για απο-

δοχή τηςμεταβολής.

Τα γεγονότα αυτά συνδυαζόμενα συγκρο-

τούν,

. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κατά μία

άποψη δεν αποτελεί αποδοχή της μεταβολής

εάν ο μισθωτός έχει διαμαρτυρηθεί κατ’ επα-

νάληψη στον εργοδότη του για την μεταβολή

και παρόλα αυτά συνέχισε να προσφέρει τις

υπηρεσίες του υπό το νέο καθεστώς προκει-

μένου να μην απολυθεί, ενώ κατά μια άλλη

άποψη, εάν ο θιγόμενος μισθωτός παραμείνει

εργαζόμενος, παρά την αρχική του διαμαρ-

τυρία, θεωρείται ότι αποδέχθηκε την μεταβολή

και καταρτίσθηκε νέα σύμβαση, τους όρους

της οποίας πρέπει να τηρεί, διαφορετικά θεω-

ρείται ότι καταγγέλλει αυτός τηνσύμβασή του.

την μεταβολή αμέσως

και να απαιτήσει από τον εργοδότη του να

αποδέχεται την εργασία του υπό τους όρους

τηςαρχικής τουςσύμβασης.

Εάν ο εργοδότης δεν αποδέχεται την εργα-

σία υπό τους αρχικούς όρους περιέρχεται σε

υπερημερία και οφείλει τους ανάλογους μι-

σθούς. Στην συνέχεια όμως μπορεί, χωρίς να

ενεργεί καταχρηστικά, να καταγγείλει την σύμ-

βαση και να καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση

προκειμένου να παύσει η υπερημερία στην

οποία έχει ήδη περιέλθει με την άρνηση του ερ-

γαζομένουνααποδεχθεί τη μεταβολή.

Τέλος, ο θιγόμενος μισθωτός μπορεί

αμέσως τη μονομερή αυτή ενέργεια

του εργοδότη του

και να ζητήσει την

καταβολή της αποζημίωσης τουΝ. 2112/ 1920

ή του Β.Δ. της 16/18.7.1920, αναλόγως με την

ιδιότητα με την οποίααπασχολείται στην επιχεί-

ρηση δηλαδή υπαλληλική ή αυτή του εργατο-

τεχνίτη.

i) Να αποδεχθεί

κατά τους κανόνες της λογικής και της

κοινής πείρας, την νομική έννοια της αποδο-

χής τηςβλαπτικής μεταβολής της εργασιακής

σχέσης

ii) Να αποκρούσει

iii) να

θεωρήσει

ως καταγγελία της αορί-

στου χρόνουσύμβασής του

Αμοιβή 6ης ημέρας με
5θήμερη εβδομαδιαία
απασχόληση

Η
6η ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Σάββατο

ή άλλη), σύμφωνα με το Άρθρο 6 της

από 26/2/75 Ε Γ Σ Σ Ε , που κυρώθηκε με το Ν.

133/75 "περί 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχό-

λησης", αποτελεί ημέρα ανάπαυσης και από

πλευράς αμοιβής θεωρείται (πλασματικά) ως

εργάσιμη (Α.Π. 4068/86), και λαμβάνεται υπό-

ψη για τον υπολογισμό της εβδομαδιαίας α-

μοιβής των 6 ημερών ή των μηνιαίων αποδο-

χώνγια 25ημέρες κατάμήνα (Α Π 1215/04).

Η απασχόληση του μισθωτού κατά την 6η

ημέρα της εβδομάδας, υπό καθεστώς 5θήμε-

ρης εβδομαδιαίας απασχόλησης, που απο-

τελεί ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης και η

. . . . . . .

του Σπύρου Νιάρχου [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]
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τυχόν απασχόληση του μισθωτού

.

Σε περίπτωση μιας τέτοιας απασχόλησης

του μισθωτού δεν προβλέπεται η χορήγηση

αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανά-

παυσης, εκτός αν πρόκειται για μισθωτούς

του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (Άρθρο 1

παρ. 10 εδ. 5 της από 30/12/80 ΠΝΠ, που

κυρώθηκε με το Ν. 1157/81), ή αν ορίζεται το

αντίθετο από κλαδική ή ειδική Σ.Σ.Ε., πλην ό-

μως ο μισθωτός που απασχολήθηκε την 6η

ημέρα, δικαιούται κάτω από ορισμένες προϋ-

ποθέσεις, να αξιώσει το απλό ημερομίσθιο,

(Εφ. Αθηνών 5809/85, Εφ. Θεσ/κης 3246/87,

Α.Π. 878/89, Εφ. Αθηνών 8262/ 95, Σ.τ.Ε.

3482/89).

Ειδικότερα για τυχόν έκτακτη απασχόληση

μισθωτού την6ηημέρα της εβδομαδιαίαςαπα-

σχόλησης ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει

το 1/25ο του μισθού ή του ενός ημερομισθίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου

πλουτισμού (Άρθρο 204 του Κ.Α.) ή του κατα-

βαλλόμενου 1/25 του μισθού ή του ενός

, προσαυξημένο

, ανεξάρτητα από τις

προβλεπόμενες κυρώσεις. Η διάταξη αυτή δεν

ισχύει για τους απασχολούμενους σε ξενοδο-

χειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (Άρθρο 8

τουΝ. 3846/10).

Η απασχόληση του μισθωτού κατά την 6η

ημέρα της εβδομάδας, λόγω 5θήμερης εβδο-

μαδιαίας εργασίας, δεν αυξάνει παράλληλα

και τις ημέρες ασφάλισης επιπλέον των 6 κατά

εβδομάδαή των25 κατάμήνα.

Η απασχόληση μισθωτού κατά την 6η ημέ-

ρα πέραν των 8 ωρών ημερησίως, συνιστά

παράνομη υπερωριακή απασχόληση, δικαι-

ούμενος προσαύξηση 80% επί του καταβαλ-

λόμενου ωρομισθίου προσαυξημένου κατά

30%, δεδομένουότι η απασχόληση την 6η ημέ-

ρα ανάπαυσης λόγω 5θημέρου, ανεξάρτητα

της επιβαλλόμενης προσαύξησης 30%, είναι

παράνομη.

είναι παρά-

νομη

κατα-

βαλλόμενου ημερομισθίου

κατά 30% από 11-5-2010

Επίσης, επί εργασίας κατά το Σάββατο, δη-

λαδή 6η ημέρα της εβδομάδας λόγω 5θημέ-

ρου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ισχύ-

οντα για την απασχόληση κατά τις Κυριακές,

και ως εκ τούτου δεν οφείλεται ούτε η προ-

σαύξηση του ποσοστού 75% επί του νομίμου

ωραρίου ούτε η αναπληρωματική ανάπαυση

σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδο-

μάδας και εντεύθεν αποζημίωση κατά το Άρ-

Σε περίπτωση

παράνομης απασχόλησης

κατά την 6η ημέρα δεν

χορηγείται αναπληρωματική

ημέρα ανάπαυσης
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θρο 904 του Α.Κ., η οποία προϋποθέτει πλου-

τισμό του εργοδότηαπόπαράλειψη εκπλήρω-

σης υποχρέωσης προς παροχή ημέρας ανά-

παυσης τουπροσωπικού του (Α.Π. 925/08).

Μισθωτός (υπάλληλος) με μηνιαίες απο-

δοχές 1200,00 ευρώ (ωρομίσθιο =Μισθός Χ 6

/ 25 Χ 40 = 1200,00 Χ 6/25 Χ 40 = 7200 / 1000 =

7,2 Ευρώ προσαυξημένο κατά 30% = 9,36),

κατά τη μισθολογική περίοδο 1/11-

30/11/2015, απασχολήθηκε 2 φορές κατά την

6ηημέρα επί 10ώρεςημερησίως, ήτοι σύνολο

20 ώρες, εκ των οποίων οι 4 ώρες είναι

παράνομη υπερωρία. Ο μισθωτός αυτός

δικαιούται ως μηνιαία αμοιβή το ποσό των

1417,15 Ευρώ.

= 1200,00

16 X 7,2 X 0,3 = 149,76

4 X 7,2 X 0,3 X 0,8 = 67.39

I

iii

) Μηνιαίες αποδοχές

ii) Ημέρες ανάπαυσης 2X8:

) Υπερωρία (παράνομη):

Σύνολο =1417,15

Παράδειγμα

Ανάλυση:

Η απασχόληση κατά την

6η ημέρα, λόγω 5θήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας, δεν

αυξάνει παράλληλα και τις

ημέρες ασφάλισης.

Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 6/2012 όσον αφο-

ρά τους εργαζομένους που αμείβονταν με

κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές και επιχειρη-

σιακές συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.),

όταν οι ρυθμίσεις αυτές λήγουν ή καταγγέλ-

λονται και παρέλθει το τρίμηνο της μετενέρ-

γειάς τους, οι εργοδότες που δεσμεύονταν

από αυτές και τις εφάρμοζαν υποχρεωτικά ή

κατά συμφωνία με κάθε εργαζόμενο βάσει

της ατομικής τουσύμβασης, έχουν το δικαίω-

μα, διατηρώντας τους ίδιους βασικούς μι-

σθούς και τα ίδια βασικά ημερομίσθια των

εργαζομένων που αμείβονταν με αυτές, να

περικόψουν μονομερώς, δηλαδή χωρίς την

συμφωνία των εργαζομένων που τα ελάμβα-

ναν, τα επιδόματα που προβλέπονταν από

τις Σ.Σ.Ε. αυτές και τα οποία δεν διατηρούνται

στομέλλον, όπωςορίζεται στηΠ.Υ.Σ. αυτή, με-

ταξύ τωνοποίων και το επίδομαγάμου.

Εξαιρούνται και συνεχίζουν να λαμβάνουν

το επίδομα αυτό, όπως και τα λοιπά επιδόμα-

τα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, όσοι

εργαζόμενοι υπάγονταν τυπικά λόγω ειδικό-

τητας σε μια από αυτές τις Σ.Σ.Ε., στους

οποίουςόμως καταβάλλονταν, με συμφωνία

με τον εργοδότη τους και με την ατομική τους

σύμβαση, συνολικές ημερήσιες ή μηνιαίες

αποδοχές, ανώτερες από αυτές της Σ.Σ.Ε.

στηνοποία τυπικάυπάγονταν. Για τηνπερικο-

πή των επιδομάτων αυτών, δυνατότητα που

παρέχει ο νόμος απαιτείται η υπογραφή τρο-

ποποιητικής ατομικής σύμβασης μεταξύ των

δύο μερών (εργοδότη και εργαζομένου), με

την οποία ρητά να ορίζεται αν και κατά πόσο

ποσό ή ποσοστό μειώνονται οι ανώτερες

αυτέςαποδοχές και απόποιαημερομηνία.

Το
αμειβομένων με
Κλαδικές κ.λπ. Σ.Σ.Ε.

επίδομα γάμου

του Αντώνη Δεσπότη
Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων
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Εγκύκλιος

Υπουργείου Εργασία
ς

Φ.40021/οικ. 4612/1
64/22.2.2016

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψ
ης στους ασφαλισμ

ένους

του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψ
ης

ανέργων και ασφαλ
ισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ

.Α.Α. και Ο.Γ.Α., που

εμπίπτουν στις διατά
ξεις ν.4254/2014 (ΦΕ

Κ τ.Α΄).85

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω τωνπροβλημάτων

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλε-

σμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις

ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορή-

γηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειμένου

να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη

οικογένειας τους, ήδη προωθείται διάταξη νό-

μου, με τηνοποίαπροβλέπεται ότι:

στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

και στα μέλη οικογένειας τους, για την περίοδο

από 1/3/2016 έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χο-

ρήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συ-

μπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών

ασφάλισης, είτε κατά τοπροηγούμενο ημερολο-

γιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπε-

ντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες

που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημε-

ρολογιακό τρίμηνο τουδεκαπεντάμηνου.

στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και

έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατά-

ξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999

(Α, 273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η

ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε

είδος, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουάριου

2017.

στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ηλι-

κίας άνω των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν

την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει

χρήση τωνδιατάξεων τηςπαρ.8 τουάρθρουδευ-

τέρου του ν.3845/2010 (Α,65) και παραμένουν

άνεργοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές

ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως την 28ηΦε-

βρουάριου2017.

στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., του

Ε.Τ.Α.Α. και στους υπερήλικες ασφαλισμένους

του Ο.Γ.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξε-

ων της υποπ. A3, του άρθρου πρώτου του ν.

4254/2014 (Α, 85), ηασφαλιστική κάλυψηγιαπα-

ροχέςσε είδος, παρατείνεται έως28/2/2017.

στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με

την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της

α)

β)

γ)

δ)

ε)
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Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και

των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη

οικογένειας τους, για την περίοδο από 1/3/2016

έως 28/2/2017, είναι δυνατή η χορήγηση παρο-

χών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση

συμπλήρωσης ημ ερών ασφάλ ισης .

στ)

ί.

.

iii.

i .

ν.

vi.

vii.

στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι

υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού

Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς κα τα μέλη

οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο

33 του α.ν.1846/1951 (Α' 179), για την χρονική πε-

ρίοδο από 1/3/2016 έως 28/2/2017 καλύπτονται

από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος

χωρίς τηνπροϋπόθεση τηςσυμπλήρωσηςαπαι-

τούμενωνημερώνασφάλισης.

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομο-

θετικής διαδικασίας και δεδομένου ότι, την

29η/2/2016 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα των

ανωτέρω ασφαλισμένων, παρακαλούμε όπως

ενημερώσετε τιςαρμόδιες υπηρεσίεςσαςότι:

Χορήγησηασφαλιστικής ικανότηταςστους

ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την πε-

ρίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017, γίνεται με την συ-

μπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών

ασφάλισης, είτε κατά τοπροηγούμενο ημερολο-

γιακό έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπε-

ντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες

που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημε-

ρολογιακό τρίμηνο τουδεκαπεντάμηνου.

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των

εργαζομένων των επιχειρήσεωνμε την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και

«ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπι-

σκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπη-

γείων Ελευσίνας, για την περίοδο 1/3/2016 έως

28/2/2017, γίνεται χωρίς την συμπλήρωση των

απαιτούμενωνημερώνασφάλισης.

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

στους πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπά-

γονται στο κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφά-

λισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς κα τα μέλη οικογέ-

νειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του

α.ν.1846/1951 (Α' 179), για την χρονική περίοδο

από 1/3/2016 έως 28/2/2017 γίνεται χωρίς την

προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων

ημερώνασφάλισης.

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για

παροχές ασθένειας σε είδος έως 28/2/2017, των

ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων

της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α,

273), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Παρατείνεται ηασφαλιστική κάλυψηγιαπα-

ροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλι-

σμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν κάνει χρήση

των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου

του ν.3845/2010 (Α, 65) και της περ. Α, της υποπ.

A3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,

85).

Παρατείνεται ηασφαλιστική κάλυψηγιαπα-

ροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους ασφαλι-

σμένους του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν κάνει χρήση των

διατάξεων της περ. Β, της υποπ. A3, του άρθρου

πρώτου του ν.4254/2014 (Α, 85)και των διατά-

ξεων τουάρθρου30 τουν.4320/2015 (Α,29).

Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για

παροχές σε είδος έως 28/2/2017, στους υπερή-

λικες ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. των οποίων το

ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της

περ. 5, της υποπ. ΙΑ6, του άρθρου πρώτου του

ν.4093/2012 (Α,222) και έχουν κάνει χρήση της

διατάξεων της περ. Γ, της υποπ. A3, του άρθρου

πρώτου τουν.4254/2014 (Α, 85).

ii

v
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οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!

Επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργασία Κυριακής εργαζομένων

με πενθήμερο

Απαγόρευση διακεκομμένου

ωραρίου των μερικώς

απασχολούμενων

Σε ανώνυμη εταιρία οι εργαζόμενοι της απα-

σχολούνται με ωράριο εργασίας (07:30-9:00)

και πενθήμερη εργασία απόΔευτέρα έωςΠαρα-

σκευή.

Την προσεχή Κυριακή αναμένεται κάποιοι ερ-

γαζόμενοι της εταιρίας, νααπασχοληθούν έκτα-

κτα, πέραν του 40ώρου την εβδομάδα, με τησχε-

τική αμοιβή και χωρίς αντίστοιχη ημέρα ανά-

παυσης.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υποχρέωση

προαναγγελίαςστην Επιθεώρηση Εργασίαςπ.χ.

με το Έντυπο 4 - Συμπληρωματικός Ωραρίου Πί-

νακαςΠροσωπικού;

1) Επιχείρησημε 5θημερο (8ώρεςανάημέρα)

προσλαμβάνει με μερική απασχόληση π.χ. Δευ-

τέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 5ώρες το πρωί και 3

ώρες τοαπόγευμα.

2) Επιχείρησημε 6μερο (6,40ανάημέρα)προ-

σλαμβάνει με μερικήαπασχόλησηπ.χ.Δευτέρα

Σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 που ρυθμίζει τα

θέματα της Κυριακής εργασίας των εργαζομέ-

νων, για την ανάγκη απασχόλησης του προσω-

πικού, σε ημέρα Κυριακή, οφείλετε να ζητήσετε

αρχικά την άδεια της τοπικής Υπηρεσίας του

Σ.ΕΠ.Ε. χειρόγραφα.

Εφόσον οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν

κατά την Κυριακή την οποία είχανως ημέρα ανά-

παυσης (ρεπό), εργασθούν πέραν των 5 ωρών,

οφείλετε στην αίτηση που θα υποβάλλετε στο

Σ.ΕΠ.Ε. να υποβάλλετε συνημμένα και ονομα-

στικό πίνακα των εργαζομένων που θα απασχο-

ληθούν κατ’ αυτή σημειώνοντας και την ημέρα

της επομένης της Κυριακής εβδομάδα κατά την

οποία θα πραγματοποιήσουν την αναπλη-

ρωματική τους ανάπαυση. Στην περίπτωσηαυτή

οφείλετε να τους καταβάλλετε ως αμοιβή μόνο

την προσαύξηση του 75% της Κυριακής εργα-

σίας.

Αν οι εργαζόμενοι αυτοί εργασθούν κατά την

Κυριακή μέχρι 5 ώρες, δεν απαιτείται από το πα-

ραπάνω Β.Δ/γμα η χορήγηση αναπληρωματι-

κής ημέρας ανάπαυσης την επομένη εβδομάδα,

αλλά οφείλονται σ΄ αυτούς τα ωρομίσθια που

θα εργασθούνμε τηνπροσαύξηση του75%.

Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλετε στο

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το έντυπο Ε4 συμπληρωματικό

ωρών εργασίας, στο οποίο θα αναγράψετε την

ημέρα της αναπληρωματικής ανάπαυσης των

εργαζομένων που θα εργασθούν κατά την

συγκεκριμένηΚυριακή.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για εργαζομέ-

νους που απασχολούνται με πλήρη 40ωρη εβ-

δομαδιαία εργασία, όσο και με μειωμένο ωρά-

ριο.

Απάντηση:
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- Τετάρτη - Παρασκευή 4 ώρες το πρωί και 2,40΄

ώρες τοαπόγευμα.

Μπορούν να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι

με αυτά τα ωράρια ή όχι βάσει του άρθρου 2, Ν.

3846/2010;

Επίσης, σε πλήρη απασχόληση με διακεκομ-

μένο ωράριο α) π.χ. 09:00-14:00 και 18:00-21:00

β) 09:00-15:00 και 19:00-21:00 οι εργαζόμενοι δι-

καιούνται διάλειμμα;

1.

2.

3.

4.

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης

μισθωτού ο οποίος είχε προσληφθεί με σύμβα-

ση ορισμένου χρόνου από 12/11/15 έως 11/11

/16 και θα αποχωρήσει στις 29/2/16 οικειοθε-

λώς.

Εκτός από την οικειοθελή αποχώρηση που

υποβάλλουμε στον Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να υπο-

γραφεί ή νακατατεθεί κάποιοάλλο έντυπο;

Μπορεί ένας εργοδότης να συμφωνήσει με

τους εργαζόμενους την τροποποίηση της Σύμ-

βασης τους από Πλήρη σε εκ περιτροπής για λι-

γότερεςημέρες εργασίας τονμήναπ.χ 4;

Εκτός από την σύναψη των τροποποιητικών

συμβάσεων, την υποβολή του Ε9 και του πίνακα

προσωπικού-προγράμματος εργασίας, απαι-

τείται κάτι επιπλέον;

Επιχείρηση επισιτισμού που λειτουργεί συνε-

χώς, μπορεί ναπροσλάβει εργαζόμενο 3 ημέρες

την εβδομάδα επί 3ωρες ημερησίως;(Σάββατο -

Κυριακή -Πέμπτη).

Η σύμβαση θεωρείται εκ περιτροπής ή μειω-

μένηςαπασχόλησης;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010

το ωράριο των εργαζομένων με μειωμένη απα-

σχόληση πρέπει να είναι συνεχόμενο χωρίς με-

σημβρινή διακοπή εκτός αν πρόκειται για καθη-

γητές φροντιστηρίων και συνοδούς σχολικών

λεωφορείων.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για την 6ήμε-

ρη όσο και για την 5θήμερη εβδομαδιαία εργα-

σία, αρκεί οι ώρες εργασίας των εργαζομένων

να έχουν συμφωνηθεί λιγότερες από 6,40΄ ή 8

αντίστοιχα.

Στην περίπτωση της πλήρους ημερήσιας

εργασίας επιτρέπεται το διακεκομμένο ωράριο

των εργαζομένων, αλλά η μεσημβρινή διακοπή

δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 2 ώρες

τους χειμερινούς μήνες ή τις 3 ώρες τους θερι-

νούςμήνες.

Όταν η εργασία των εργαζομένων παρέχε-

ται με διακεκομμένο ωράριο δεν χορηγείται διά-

λειμμασύμφωναμε τοάρθρο4 τουΠ.Δ. 88/1999.

Εκτός της υποβολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του

εντύπου Ε5 της οικειοθελούς αποχώρησης του

εργαζομένου, το οποίο μπορεί να υποβληθεί

εντός 8 ημερών από την ημερομηνία αποχώρη-

σής τους, δεν απαιτείται άλλη ενημέρωση των

αρμόδιωναρχώνΣ.ΕΠ.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010, με

τροποποιητική σύμβαση εργασίας που υπο-

γράφουν εργοδότης και εργαζόμενος, επιτρέπε-

ται η καθιέρωσημειωμένωνωρών εργασίαςημε-

ρησίως ή μειωμένων ημερών εργασίας ανά εβ-

δομάδα, μήνα κλπ ως εκ περιτροπής εργασία.

Εκτός της υποβολής της σύμβασης αυτής στο

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε.9, πρέπει να υπο-

βάλλεται στο σύστημα αυτό και το έντυπο Ε.4

τροποποιητικό ωραρίου στο οποίο θα σημει-

ώσετε τις νέες ώρες και ημέρες εργασίας του ερ-

γαζομένου, καθώς και το έντυπο Ε4 τροπο-

ποιητικό αποδοχών επειδή με τη σύμβαση αυτή

θαμειωθούνοι αποδοχές του εργαζομένου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 τουΝ. 3846/2010 ερ-

γοδότης και εργαζόμενος μπορούν να συνά-

ψουν κατά τηνπρόσληψη του εργαζομένουσύμ-

βασημειωμένης εργασίαςμε μειωμένεςώρες και

μειωμένες ημέρες εργασίας. Η περίπτωση αυτή

δεν αποτελεί κατά το νόμο σύμβαση εκ περιτρο-

πής εργασίας αλλά μειωμένης απασχόλησης

και επομένως είναι νόμιμηηπρόσληψή του.Ο ερ-

γαζόμενος αυτός λόγω του είδους της επιχεί-

ρησης ως επισιτιστική μπορεί νόμιμα να απα-

σχολείται όλες τις Κυριακές του έτους.

Απάντηση:

Απάντηση:

Απάντηση:

Απάντηση:

Πρόωρη λήξη σύμβασης

ορισμένου χρόνου

Σύστημα εκ περιτροπής

απασχόλησης με τη σύμφωνη

γνώμη του εργαζόμενου

Απασχόληση σε

επιχείρηση επισιτισμού

με μειωμένο ωράριο
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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...


