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Ο σκοπός του περιοδικού ...

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 συ-

νεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε

κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συ-

στήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμα με τρόποώστε να μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί πρακτικάαπο τονυπεύθυνοανθρώπινουδυ-

ναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφορο-

τέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο

περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συ-

ναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση

των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν

την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την

ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα

στηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος
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Απλοποίηση της απογραφής των ασφαλισμένων του

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και της διαδικασίας θεώρησης των

βιβλιαρίων υγείας

Οφειλέτες Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. / Ένταξη στην ευνοϊκή

ρύθμιση «Νέα Αρχή».-

Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου

Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014

- σελ. 6

σελ. 8

- σελ. 11

- σελ. 12

Eγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συμψηφισμός επιδομάτων, δώρων κ.λπ. με ανώτερες

καταβαλλόμενες αποδοχές

Νέα απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων

στο Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ.

οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε !

- σελ. 3

- σελ. 9

- σελ. 13

Eγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

E40/573/17.7.2014

49/2014

- 1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προ-

στατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω

θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών

απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων.

- 2. Τροποποίηση της διαδκασίας απόδοσης ασφαλιστικής

ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων

Περίθαλψης.

“Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για

τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την

Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.”

�
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του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικού Εργατολόγου],

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ,

ΔΩΡΩΝ Κ.ΛΠ.

ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

άρθρο

1. Η αρχή της εύνοιας υπέρ

των εργαζομένων
Μια από τις βασικές αρχές που ισχύουν στο

εργατικό μας δίκαιο κατά την συσχέτιση νομίμων

και καταβαλλομένων αποδοχών, είναι η αρχή της

εύνοιας υπέρ των μισθωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι

όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας που

αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους συλ-

λογικής ρυθμίσεως (Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κ.Υ.Α., Κανονι-

σμού) είναι επικρατέστεροι εφόσον παρέχουν με-

γαλύτερη προστασία στους εργαζομένους. Αυτό

προκύπτει από το άρθρο 680 του Α.Κ. αλλά και το

άρθρο 7 του Ν. 1876/90, περί των συλλογικών

συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

Κατά τηνσύγκρισηαυτή, οι συνολικέςαποδο-

χές που προκύπτουν για κάθε εργαζόμενο από

την οικεία συλλογική ρύθμιση στην οποία υπά-

γεται, αποτελούν μία ενότητα και έτσι η σύγκριση

γίνεται στο σύνολο των αποδοχών της ατομικής

και τηςσυλλογικήςσυμβάσεως εργασίας και όχι

χωριστάανά τμήμααποδοχών.

Αυτό άλλωστε ορίζεται ρητά και στο άρθρο

10 του Ν. 1876/90 για την περίπτωση της συρ-

ροής δύο Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. στο ίδιο πρόσωπο, αλλά

ισχύει και στην περίπτωση σωρρεύσεως Σ.Σ.Ε.

και ατομικής συμβάσεως (Βλ. σχετικά την Α.Π.

765/89 στο ΔΕΝ 1990 σελ. 773, Εφετ. Θεσ/νίκης

2199/2000στοΔΕΝ2002σελ. 125).

Οανωτέρωκανόνας ισχύει εφ΄όσονδενσυμ-

φωνηθεί εξ αρχής στην σύμβαση εργασίας κάτι

διαφορετικό, αφού κατά παγία παραδοχή η δυ-

νατότητα του συμψηφισμού μονομερώς από

τον εργοδότη αποτελεί τον κανόνα ενώ για το

αντίθετο, δηλαδή για τον μη συμψηφισμό, απαι-

τείται ειδικήσυμφωνία.

Αν λοιπόν ο συνολικός καταβαλλόμενος μι-

σθός της ατομικής συμβάσεως είναι ανώτερος

από αυτόν που προκύπτει από το σύνολο των

αποδοχών (Βασικός μισθός ή βασικό ημερομί-

σθιο και επιδόματα) της Σ.Σ.Ε., τότε καταβάλλεται

μόνο ο ανώτερος μισθός της ατομικής συμβά-

σεως και δεν οφείλονται χωριστά τα επιδόματα

πουπροβλέπονται από την Σ.Σ.Ε.

Εξαίρεση του κανόνοςαυτούμπορεί ναυπάρ-

ξει μόνο εάν κατά την κατάρτιση τηςσυμβάσεως,

ή κατά την πορεία της στο χρόνο συμφωνηθεί

μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου ότι τα επιδό-

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

τον χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως ή αυτά
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που θαπροβλεφθούνστο μέλλον με νόμο, Σ.Σ.Ε.

Δ.Α. κ.λπ., θα καταβάλλονται επί πλέον του συμ-

φωνημένου ή καταβαλλομένου μεγαλύτερου μι-

σθού (Βλ. σχετικά τις Α.Π. 591/96 στο ΔΕΝ 1998

σελ. 266, Α.Π. 642/87στοΔΕΝ1988σελ. 407, Α.Π.

287/85στοΔΕΝ1986σελ. 385 κ.λπ.).

Ο κανόνας αυτός του συμψηφισμού ισχύει

και στην περίπτωση κατά την οποίαν ο καταβαλ-

λόμενος μισθός είναι ήδη ανώτερος από το σύ-

νολο των νομίμων αποδοχών της Σ.Σ.Ε. και ακο-

λουθήσει σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. ή έκδοση νέας Δ.Α.

κ.λπ. με τηνοποίααυξάνεται τοσύνολο τωνοφει-

λομένων στους υπαγομένους στην Σ.Σ.Ε. αυτή

μισθωτούς αποδοχών, είτε ως ποσοστιαία ή σε

ποσά αύξηση του βασικού μισθού ή βασικού

ημερομισθίου, είτε με την χορήγηση νέων επιδο-

μάτων και προσαυξήσεων. Τότε εφόσον ο συμ-

βατικός μισθός καλύπτει ακόμη την αύξηση που

προήλθεαπό τηνέα Σ.Σ.Ε., δεναυξάνονται οι απο-

δοχές του μισθωτού αλλά η αύξηση αυτή απορ-

ροφάται από το καταβαλλόμενο ήδη υπερβάλ-

λον ποσόν (Βλ. Α.Π. 174/75 στο ΔΕΝ 1975 σελ.

406,Α.Π. 642/87στοΔΕΝ1988σελ. 407).

Οόρος επομένωςπουπεριλαμβάνουνσυνή-

θως οι ατομικές συμβάσεις ότι ο υπέρτερος κα-

ταβαλλόμενος μισθός θα καλύπτεται με τις αυ-

ξήσεις που θα χορηγηθούν μεταγενεστέρως με

Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ. είναι απολύτως έγκυρος και επι-

βεβαιώνει την ούτως ή άλλως ισχύουσα αρχή

της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, παρά τα αντί-

θετα υποστηριζόμενα τελευταίως δια των ηλε-

κτρονικώνή εντύπωνΜ.Μ.Ε.

Ο ανωτέρω κανόνας του συμψηφισμού έχει

επίσης εφαρμογή και για επιδόματα που θεσπί-

σθηκαν με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ. μετά από την κατάρτι-

ση της ατομικής συμβάσεως βάσει της οποίας

και καταβάλλονται οι υπέρτερες των νομίμων

αποδοχές. (Βλ. σχετ. τιςΑ.Π. 943/88στοΔΕΝ1989

σελ. 1183, Α.Π. 287/85 στο ΔΕΝ 1986 σελ. 385,

Α.Π. 1704/84στοΔΕΝ1984σελ. 997, Α.Π. 1458/84

στο ΔΕΝ 1985 σελ. 770, Εφετ. Αθηνών 2139/96

στοΔΕΝ1998σελ. 268 κ.λπ.).

2.

3.

Συμψηφισμός με

μελλοντικές αυξήσεις από

Σ.Σ.Ε. - Δ.Α.

Συμψηφισμός νέων

επιδομάτων



4. Ειδικοί όροι απαγορεύσεως
του συμψηφισμού
Σε παλαιότερες ειδικότερα συλλογικές συμ-

βάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις, με τις

οποίες καθιερώθηκαν για πρώτη φορά νέα επι-

δόματα για τους εργαζομένους και προκειμένου

να χορηγηθούν αυτά πράγματι επί πλέον των

ήδη καταβαλλομένων αποδοχών, ορίζεται ρητά

ότι αυτά δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν κατα-

βαλλόμενες ανώτερες αποδοχές με βάση την

ατομική σύμβαση εργασίας. Ο όρος αυτός, η

εγκυρότητα του οποίου αμφισβητήθηκε τόσο

από τους θεωρητικούς (Βλ. Γ.Λεβέντη Μελέτη

στο ΔΕΝ 1984 σελ. 369, Καρακατσάνη, η συλλο-

γική σύμβαση εργασίας σελ. 149, Αθ. Καρδαρά,

οι κανόνες του δικαίου της εργασίας και η σχέση

τους προς την Σ.Σ.Ε. 1978, σελ. 343 κ.λπ.), όσο

και από την νομολογία των δικαστηρίων (βλ. ΣτΕ

1159/84 στο ΔΕΝ 1984 σελ. 373, ΣτΕ 3181/84 στο

ΔΕΝ 1984 σελ. 433, ΣτΕ 262/83 στο ΔΕΝ 1983 σελ.

289 κ.λπ.), έχουμε την άποψη ότι μπορεί να λει-

τουργήσει μόνο στις κατά την θέσπιση της δια-

τάξεως καταρτισμένες ατομικές συμβάσεις και

δεν αναφέρεται στις μελλοντικές του χρόνου της

καταρτίσεώς τουςατομικέςσυμβάσεις.Αυτόδιό-

τι δεν είναι νόμιμομε βάση την ισχύουσανομοθε-

σία περί συλλογικών συμβάσεων σήμερα (Ν.

1876/90), αλλά και από τον προϊσχύσαντα νόμο

3239/55,

Τηνάπο-

ψηαυτήπου διατυπώνουμε εδώ έχει δεχθεί οΑ.Π.

με τις αριθμ. 174/75 και 670/73 αποφάσεις του

(Βλ. ΔΕΝ 1973σελ. 916 και 1975σελ. 406αντίστοι-

χα), που έκριναν επί αγωγών χορηγήσεως επι-

δόματος ανθυγιεινής εργασίας σε μισθωτούς

που ελάμβαναν ήδη με την ατομική τους σύμβα-

σηυπέρτερες τωννομίμωναποδοχές.

να μετατρέπονται σε υποχρεωτικούς

κανόνες Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ, οι ευνοϊκότεροι όροι που έ-

χουνσυμφωνηθεί μεατομικήσύμβαση.
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Η αξία των παροχών σε είδος που προβλέ-
πονται από Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν συμψηφίζο-
νται με ανώτερες καταβαλλόμενες αποδο-
χές

Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας
δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομί-
μων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατό-
πινρητήςσυμφωνίας

Αντίθετα η αποζημίωση αδείας που οφείλε-
ται κατά τη λύση της ορισμένου ή αορίστου
χρόνου συμβάσεως εργασίας μπορεί να
συμψηφισθεί με τις ανώτερες καταβαλλόμε-
νεςαποδοχές

Τα ποσά των επιδομάτων εορτών Πάσχα και
Χριστ/νων μπορούν να συμψηφισθούν με
τιςανώτερεςκαταβαλλόμενεςαποδοχέςμό-
νο όμως με συμφωνία εργοδότου και εργα-
ζομένου.

(Εφετ.Αθηνών7214/91 -ΔΕΝ1991σελ.1131)

(Εφετ. Θεσ/νίκης 2032/89 - ΔΕΝ 1990 σελ. 25,
Εφετ.Αθηνών8662/96 -ΔΕΝ1998σελ. 269).

(Α.Π. 227/91 -ΔΕΝ1993σελ. 583)

(Εφετ. Θεσ/νίκης 2032/89 - ΔΕΝ 1990 σελ. 25, Εφετ. Πειραιώς
754/87 - ΔΕΝ 1987 σελ. 766, Α.Π. 1532/83 - ΔΕΝ 1984 σελ. 777,
Εφετ.Αθηνών8662/96 -ΔΕΝ1998σελ. 269).

Οι οφειλόμενες πρόσθετες αποδοχές λόγω
παροχής εργασίας κατά νύκτα ή Κυριακή
και αργίες μπορούν να συμψηφισθούν με
ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές μόνο
με ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότου και
εργαζομένου

Επίσης είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ ερ-
γοδότου και εργαζομένου για συμψηφισμό
των οφειλομένων προσθέτων αποδοχών για
παροχή εργασίας κατά Κυριακή και για στέ-
ρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως (REPO) με
τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες
αποδοχές

Ακόμη έχει κριθεί ότι είναι έγκυρη η συμφω-
νία για συμψηφισμό των προσθέτων απο-
δοχών που οφείλονται από παροχή πρό-
σθετης εργασίας.

Αντίθεταοι αξιώσειςαπόπαροχήαμιγούςυ-
περωριακής εργασίας δεν συμψηφίζονται
με ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές
ακόμη και με συμφωνία του εργαζομένου

(Α.Π. 930/90-ΔΕΝ1991σελ. 692,Α.Π. 1461/80-ΔΕΝ1981σελ. 58).

(Εφετ. Αθηνών 2815/90 - ΔΕΝ 1990 σελ. 477) και από παροχή
υπερεργασίας (ήδη ιδιόρρυθμης υπερωρίας κατά το άρθρο 4
του Ν 2874/2000 - ΔΕΝ 2001 σελ. 122 επ. - Α.Π. 119/97 - ΔΕΝ 1998
σελ. 16,Α.Π. 1204/90 -ΔΕΝ1992σελ. 551).

(Α.Π. 825/84 -ΔΕΝ1985σελ. 376).

(Α.Π. 767/87 -ΔΕΝ1988σελ. 297).

>> Περιπτωσιολογία
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Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τροποποίησε πλήρως τη δια-

δικασίααπογραφής τωνασφαλισμένων του (άμε-

σων και έμμεσων - προστατευόμενων μελών), κα-

ταργώντας την υποχρέωση υποβολής αίτησης

και τωνπερισσοτέρωνδικαιολογητικών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται

σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

για να του αποδοθεί, χωρίς αίτηση, ΑριθμόςΜη-

τρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), επιδεικνύοντας

το επίσημο αποδεικτικό τωνστοιχείων του (δελτίο

αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, ληξιαρχι-

κή πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενεια-

κής κατάστασης εάν πρόκειται για ανήλικο) και

παραδίδοντας ένα απλό φωτοαντίγραφό του

(χωρίς επικύρωση). Επίσης, πρέπει να γνωρίζει

και να δηλώσει προφορικά τον Α.Μ.Κ.Α. και τον

Α.Φ.Μ. του, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση δι-

καιολογητικώνγι' αυτά.

Επιπλέον, η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλια-

ρίων υγείας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε

με ηλεκτρονική, από την οποία ενημερώνεται σε

πραγματικό χρόνο το Εθνικό Μητρώο Δικαιού-

χων Περίθαλψης και μέσω αυτού η πληροφορία

είναι διαθέσιμη στους παρόχους υπηρεσιών υ-

γείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί κ.λ.π.), για να

εξυπηρετούν τουςασφαλισμένους.

Λεπτομερείς οδηγίες για τα παραπάνω περι-

λαμβάνονται στην κατωτέρωεγκύκλιο του ΙΚΑ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: 1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων
(προστατευομένωνμελών) και των δικαιούχωνσύντα-
ξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση
τωνδιαδικασιώναπογραφήςκαι μεταβολήςστοιχείων
τωνασφαλισμένων.

2. Τροποποίηση της διαδικασίας απόδοσης ασφα-
λιστικής ικανότητας Δημιουργία ΕθνικούΜητρώουΔι-
καιούχωνΠερίθαλψης.

θέτει σε εφαρμογή
νέα διαδικασία απογραφήςστοΜητρώοΑσφαλισμέ-
νωνπέραν τωνάμεσα και των έμμεσαασφαλισμένων
(προστατευόμενα μέλη) καθώς και των δικαιούχων
σύνταξηςλόγωθανάτου.

Επίσης, τροποποιείται η διαδικασία απόδοσης
ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να εναρμονίζεται με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της οικ. 11810/179/
Φ80353/2.6.2014 απόφασης του Υπουργού Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
, τηνοποίασαςκοινοποιούμε.

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

.

Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στοπλαίσιο τηςπροσπάθειαςαξι-
οποίησης τωνδυνατοτήτων τουΟλοκληρωμένουΠλη-
ροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σε
συνδυασμόμε ταοφέληπουπαρέχει η διαλειτουργικό-
τητα με μηχανογραφικά συστήματα άλλων κρατικών
φορέων (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Υπουργείο Οικονομικών/Γενι-
κή Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (taxis-
net), Ελληνική Αστυνομία κ.λ.π.),

(ΦΕΚ
1635/τ.Β΄/20.6.2014)

Όπως είναι γνωστό, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυ-
σικά πρόσωπα, πουαναλαμβάνουν για πρώτηφορά
εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφά-
λιση φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανι-
σμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων
εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άμεσα
ασφαλισμένοι) πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο
Ασφαλισμένων του Ιδρύματος, για να τους αποδοθεί

1.ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΤΟΜΗΤΡΩΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑριθμόςΜητρώουΑσφαλισμένων.

(προστατευόμενα μέλη)

(π.χ. νεογέννητα τέκνα άμεσα ασφαλισμέ-
νου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με ασφαλιστική ικανότητα)

.

Ευνόητο είναι ότι, δεν απογράφονται προστατευό-
μενα μέλη ασφαλισμένων, που υπάγονται σε άλλους
ασφαλιστικούςφορείς (π.χ.Ο.Α.Ε.Ε.).

Πλέον, εκτός από τους ανωτέρω, Αριθμό Μητρώ-
ουΑσφαλισμένου (Α.Μ.Α.) θαπρέπει ναδιαθέτουν:

●οι έμμεσα ασφαλισμένοι

που δικαιούνται για πρώτη φορά ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη

ή α-
νανεώνεται αντίστοιχοδικαίωμά τους

Εγκύκλιος 49/2014 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
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(ο Α.Μ.Α. πρέπει
να έχει αποδοθεί πριν τηνυποβολή τουαιτήματος).

(ο Α.Μ.Α. για κάθε ένα από τα μέλη πρέπει
να έχει αποδοθεί πριν την υποβολή του συνταξιοδοτι-
κούαιτήματος).

(ο Α.Μ.Α. πρέπει να έχει αποδοθεί πριν την υποβο-
λή τουαιτήματος).

Στη παρούσα φάση

. Για τα πρόσωπα αυτά σχεδιάζεται αυ-
τοματοποιημένη κεντρική διαδικασία απόδοσης Α.ΜΑ.
καισχετικής ενημέρωσής τους.

Ο ενδιαφερόμενοςθαπρέπει:

να επιδείξει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του

στοιχείων, ήτοι:

Δελτίοαστυνομικής ταυτότηταςή

Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας καιστις ΈνοπλεςΔυνάμεις ή

Διαβατήριοσε ισχύή

Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης (γιααπογραφήανήλι-
κου φυσικού προσώπου) και να καταθέσει ένα
απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντί-
γραφό του,

να γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του (δεν εί-

ναι απαραίτητηηπροσκόμισηαντίστοιχων εγγράφων),

να διαθέτει (προαιρετικά) απλό αποδεικτικό στοι-

χείο για τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στονοποίο
οαπογραφόμενος είναι πρώτοςδικαιούχος,

να διαθέτει (προαιρετικά) απλά (όχι επικυρωμένα)

αποδεικτικάστοιχεία για τυχόνασφάλισή τουσεάλλους
ασφαλιστικούςφορείς τηςημεδαπήςή τηςαλλοδαπής,

σε περίπτωση που ενεργεί για την απογραφή άλ-

λου φυσικού προσώπου, να διαθέτει σχετικό νομιμο-
ποιητικό έγγραφο (δεν αφορά περιπτώσεις απογρα-
φήςανήλικων τέκνωναπό τουςγονείς τους).

(λεπτομερείς οδηγίες
για το χειρισμό τηςοθόνηςαπογραφήςπεριλαμβάνο-
νται στομενού «Βοήθεια/Νέες εκδόσεις»).

Στη νέαοθόνη έχουνπεριοριστεί σημαντικά ταπεδία,

στα οποία απαιτείται η πληκτρολόγηση στοιχείων από
το χρήστη, αφού οι απαιτούμενες πληροφορίες (επώ-
νυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.)
αντλούνται σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαλειτουργι-
κότητας, από τα ηλεκτρονικά αρχεία της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»
(Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ.), τουΥπουργείουΟικονομικών / Γε-
νική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (taxis-
net) και της Ελληνικής Αστυνομίας και συμπληρώνουν
αυτόματα τααντίστοιχαπεδία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής
εκτυπώνεται εις διπλούν και θεωρείται

αποστέλλεται, σε εβδομαδιαία βάση, στη Γε-
νική Διεύθυνση Πληροφορικής/Διεύθυνση Εφαρμο-
γών (σχετ. Α02/1102/33/11.3.2014 Γεν. Έγγραφό μας),
με συνημμένα το κατατεθέν απλό αντίγραφο του δελ-
τίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π. και
οποιοδήποτε τυχόν άλλο έγγραφο (π.χ. αποδεικτικό
IBAN)προσκομισθεί.

Οι μεταβολές σταθερών ή μεταβλητών στοιχείων
των ασφαλισμένων θα εξακολουθήσουν να γίνονται
με τη μέχρι σήμερα τηρούμενη διαδικασία, μέσω των
οθονών «

» και «
» αντίστοιχα.

Στο λογισμικό των εν λόγω οθονών έχουν ενταχθεί
αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ορθότητας των καταχω-
ρούμενων στοιχείων, μέσω διαλειτουργικότητας, από
τα ηλεκτρονικά αρχεία της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», του Υπουρ-
γείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων (taxisnet) και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας

όσες/οι υποβάλουν αίτημα απονομής σύνταξης

από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ λόγω θανάτου

τα μέλη οικογενείας (έμμεσα ασφαλισμένοι) προ-

σώπου, που υποβάλει αίτημα για απονομή σύνταξης
από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή τα ενταχθένταασφαλιστικά τα-
μεία, εφόσον γι' αυτά δικαιούται προσαύξηση στη σύ-
νταξή του

οι έμμεσα ασφαλισμένοι για τους οποίους υπο-

βάλλεται αίτημα χορήγησης παραπληγικού επιδόμα-
τος

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν απαιτείται να
αποδοθεί Α.Μ.Α. σε έμμεσα ασφαλισμένους, που εί-
ναι ήδη καταχωρημένοι σε εν ισχύ οικογενειακά βι-
βλιάρια υγείας

1.2ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ–ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ηαπογραφήδιενεργείται στηνυπηρεσίαΜητρώου
οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ιδρύματος,

.

Η απογραφή πραγματοποιείται πλέον, σε όλες τις
περιπτώσεις, μέσωτηςνέαςοθόνης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΑΠΟ-
ΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Βασικόκαι απολύτωςαπαραίτητοστοιχείοστηδια-
δικασία απογραφής αποτελεί ο Α.Μ.Κ.Α. του προς
απογραφήπροσώπου, ο οποίος, όπως και ο Α.Φ.Μ.,
αρκεί ναδηλώνεταιστοναρμόδιουπάλληλο.

Επιπλέον, έχουν απαλειφθεί όσα πεδία αφορού-
σανστοιχεία εργοδότη.

«Βεβαίωσηαπο-
γραφήςφυσικούπροσώπου»

Το ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ενδιαφερόμε-
νο και το άλλο,

,

1.3ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τροποποίησησταθερώνστοιχείωνασφαλι-
σμένου Τροποποίηση μεταβλητών στοιχείων α-
σφαλισμένου

χω-
ρίς τηνυποβολήαίτησης

αφού προσυπογράψει για τη παρα-
λαβή του

�

.

(λεπτομερείς οδηγίες για το χειρισμό τους περι-
λαμβάνονταιστομενού «Βοήθεια/Νέες εκδόσεις»).

�

�

�

Ο Α.Φ.Μ. εντάσσεται πλέον στα μεταβλητά στοι-
χεία και για τη μεταβολή του δεν απαιτείται η έκδοση
απόφασηςΔιευθυντού.

1.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.4.1

οπωσδήποτε πριν
την απογραφή

1.4.2

1.4.3

Εάν κατά τη διαδικασία της απογραφής διαπι-
στωθεί ότι απαιτείται μεταβολή ή επικαιροποίηση των
ατομικών στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο
Ε.Μ.Α.Ε.Σ. (μητρώο Α.Μ.Κ.Α.), οι αντίστοιχες ενέργειες
θα πρέπει να πραγματοποιούνται (

) στα Υποκαταστήματά μας, εφόσον
αυτά διαθέτουν γραφεία Α.Μ.Κ.Α., άλλως στα Κ.Ε.Π.
(εγκ. 33/2009).

Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλή-
λων μας, κατά την απογραφή γυναικών, που πρόκει-
ται να καταθέσουν αίτηση για απονομή σύνταξης λό-
γω θανάτου, να διερευνάται εάν τους έχει αποδοθεί
Α.Μ.Α. με τοπατρικό τους επώνυμο.

Σεπεριπτώσειςαλλοδαπώνασφαλισμένων (πο-
λιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών), που εντο-
πίζεται ότι, κατά το παρελθόν έχουν απογραφεί με Ελλη-
νικούς χαρακτήρες, θαπρέπει να διενεργείται οίκοθεν με-
ταβολή των στοιχείων τους (καταχώρηση με Λατινικούς
χαρακτήρες) βάσει επίσημων εγγράφων, που τυγχάνει
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ναδιαθέτουν και ναπροσκομίζουνοι ίδιοι ή βάσει στοι-
χείων που θα αντλούνται απευθείας από τα ηλεκτρο-
νικά αρχεία της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» (Α.Μ.Κ.Α. -Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) ή
του Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων (μητρώο φορολογουμέ-
νων) μέσω του ρόλου (βλ. παρ. 1.4.5)
ή (σχετ. Γ99/1/ 35/25.2.2002 Γεν. Έγγραφόμας).

Η δυνατότητα των εργοδοτών ναπροβαίνουν
οι ίδιοι σε απογραφή πρώην εργαζομένων τους, για
τουςοποίους τήρησαν τις διαδικασίεςαναγγελίας των
στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εξακολουθεί να υφίσταται (σχετ.
Α02/1102/5/16.1.2014 Γεν. Έγγραφόμας).

ΣτοΟ.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι διαθέσιμοςρόλος
με περιγραφή (κωδικός: HW), ο οποίος
παρέχει στον χρήστη του πρόσβαση στα ηλεκτρονικά
αρχεία της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» (Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ.), του
Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων (μητρώο φορολογουμένων) και
της Ελληνικής Αστυνομίας (δελτία αστυνομικών ταυτο-
τήτων).

Από τις διατάξεις της κοινοποιούμενης με αρ. οικ.
11810/179/Φ80353/2.6.2014 Υπουργικής Απόφασης
προκύπτουν ταπαρακάτω:

ή
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που ανέπτυξε η
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για το σκοπό αυτό, τους δικαιούχους α-
σφαλιστικής ικανότητας και την αντίστοιχη χρονική
διάρκεια αυτής για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλι-
σμένους τους (μέλη οικογένειας)

Για τοσκοπόαυτό τροποποιούμε τις υφιστάμενες

διαδικασίες και εφαρμογές στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ως εξής:

Για τους ασφαλισμένους μας που θα προσέρ-
χονται στα τμήματαΜητρώου, για έκδοση, αντι-
κατάσταση οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας ή
για να προσθέσουν νέο μέλος οικογενείας στο
ήδη υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο, η ασφαλι-
στική ικανότητα θα χορηγείται στον Α.Μ.Α. του
μέλους,αφούπροηγηθεί ηαπογραφή του,σύμ-
φωνα με τα προαναφερθέντα στην παρούσα

εγκύκλιο.

ΟαποδιδόμενοςΑ.Μ.Α. του έμμεσου μέλους θα
συμπληρώνεται μαζί με τον Α.Μ.Κ.Α. στο οικο-
γενειακό βιβλιάριο υγείας κάτω από τη θέση της
φωτογραφίας και μετά το Όνομα-Επίθετο, Χρο-
νολογία γεννήσεως– Συγγενικήσχέση.

Δ

.

Οι ασφαλισμένοι καθώς και τα έμμεσαμέλη τους
που έχουν απογραφεί, θα μπορούν να ενημε-
ρώνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
προς «ασφαλισμένους - συνταξιούχους για την
ασφαλιστική ικανότητα», που είναι σε λειτουργία.

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους
συνταξιούχους λόγω θανάτου θα πραγματο-
ποιείται στον ατομικό τους Α.Μ.Α. και σύμφωνα
με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μενού
«Βοήθεια/Νέες εκδόσεις»

γ) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναστέλλει το δικαίωμα ασφαλι-
στικής ικανότητας σε όσους ασφαλισμένους παύουν
να πληρούν τις προϋποθέσεις λόγω ληξιαρχικών γε-
γονότων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κα-
τόπιν διασύνδεσης και διασταύρωσης των στοιχείων
με το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ ή, λόγω της απώλειας της
ιδιότηταςπροστατευόμενουμέλουςλόγωσπουδών.

Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου των άμεσα α-
σφαλισμένων, η ασφαλιστική ικανότητα εμμέσου μέ-
λους δεν αναστέλλεται μέχρι την τελική κρίση του οικεί-
ου Φορέα (αναστολή, διαγραφή, μεταβίβαση, παρά-
ταση, κ.λπ.), ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει
άμεσα τηνΗ.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε. σχετικά.

Ευνόητο είναι ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. θα συνεχίσουν να προβαίνουν σε ενέργειες
λήξης ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις
που τους τίθενται υπόψη.

.

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ»

1.4.4

1.4.5
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ»

Με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημά-
των, να ανατεθεί ο εν λόγω ρόλος στους Προϊστάμε-
νους των Τμημάτων Μητρώου και σε όσους υπαλλή-
λους διενεργούν απογραφές ασφαλισμένων, ώστε,

, να αξιοποιού-
νται και ναδιασταυρώνονται οι σχετικέςπληροφορίες.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

α) Καταργείται η χειρόγραφηθεώρηση τωνβιβλια-
ρίων υγείας και η αποστολή ή επικόλληση της αυτο-
κόλλητης ετικέτας (άρθρο3, παρ.6).

β) Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Πε-
ρίθαλψηςστην «Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε.» (άρθρο3, παρ.1).

πάντοτε στο πλαίσιο της υποχρέωσης τήρησης εχεμύ-
θειας των εμπλεκομένων υπαλλήλων

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται

να καταγράφουνστοπληροφοριακό τουςσύστημα

και να ενημερώνουν,
σε πραγματικό χρόνο, το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων
Περίθαλψης.

εν θα εκτυπώνεται ετικέτα, ούτε θα καταχωρεί-
ται χειρόγραφα η θεώρηση στο βιβλιάριο υγεί-
αςαλλάηασφαλιστική ικανότηταθααποτυπώ-
νεται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και θα αποστέλ-
λεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο στην
«Η.ΔΙ.Κ.Α.ΑΕ»

Επισημαίνεται ότι, δεν θα χορηγούνται παροχές
ασθένειας σε συνταξιούχους λόγω θανάτου και σε
προστατευόμεναμέληασφαλισμένωνμας,ανδεν δια-
θέτουν ασφαλιστική ικανότητα στο δικό τους Αριθμό
Μητρώου (Α.Μ.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου
δενμπορούνναασφαλίσουνπροστατευόμεναμέλη.

●

●

�

�

�

�

�
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Με τη νέα , που δημοσι-

εύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2390 της 8-9-2014, επέρχο-

νται οι εξής μεταβολές στοσύστημα της ηλεκτρο-

νικής μεθόδου υποβολής στο Σ.ΕΠ.Ε. και τον

Ο.Α.Ε.Δ. που είχε δημιουργήσει η Υ.Α. 5072 της

25-3-2013, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και ίσχυε

με τηνπλέονπρόσφατηΥ.Α. 28153/28-8-2013:

Τα έντυπα του ΟΑΕΔ και του Σ.ΕΠ.Ε. που

μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗπαραμένουν 8 δηλαδήαπόΕ3μέχρι Ε10.

Απλά το πρώτο έντυπο Ε3 διαχωρίζεται σε πέντε

υποέντυπα δηλαδή το κύριο έντυπο πρόσληψης

Ε3, το Ε3.1, το Ε3.2, το Ε3.3 και το Ε3.4. Έτσι το μεν

πρώτο κύριο έντυπο Ε3 μετονομάζεται σε

, ενώ τα υποέντυπα Ε3.1 έως Ε3.4 αφο-

ρούν στην γνωστοποίηση στον Ο.Α.Ε.Δ. προσ-

λήψειςατόμωνπου εντάσσονταισε διάφορα επι-

δοτούμεναπρογράμματααπασχόλησης και κα-

τάρτισης, τόσοστον ιδιωτικόόσο και το δημόσιο

τομέα ( ).

Ειδικότερα το κύριο έντυπο Ε3 για νέες προσ-

λήψεις προσωπικού του ιδιωτικού τομέα, αυτού

δηλαδή που προσλαμβάνεται μετά την υποβολή

του ετήσιου πίνακα Ε4 των επιχειρήσεων και επο-

μένως δεν αναφέρονται όλα ταστοιχεία των νεο-

προσλαμβανομένωνστον ετήσιο πίνακα Ε4, πα-

ραμένει με την γραμμογράφηση και τα στοιχεία

που συμπληρώνονταν και με την προηγούμενη

Υ.Α. 28153/2013. Στην νέα όμως αυτή απόφαση

δεν διευκρινίζεται αν στη συνέχεια θα πρέπει να

υποβληθεί και ο συμπληρωματικός πίνακας Ε4

για το νέο αυτό προσωπικό την ίδια ημέρα της

πρόσληψης, όπως όριζε η προηγουμένη Υ.Α..

Επομένως κατά τη γνώμη μας θαπρέπει να υπο-

βληθεί και πάλι ηλεκτρονικά εκτός του Ε3 και ο

πίνακας Ε4 για το νέο προσωπικό με συμπληρω-

μένα μόνο τα στοιχεία που δεν υπάρχουν στο

πρώτο έντυπο Ε3-Ε4

δοθούνάλλες

οδηγίες και διευκρινήσεις!

Με το άρθρο 3 της νέας αυτής απόφασης

ορίζεται και πάλι ότι ο εργοδότης υποβάλλει τα

έντυπα του άρθρου 2, δηλαδή όλα τα έντυπα

από τοΕ3μέχρι το Ε10, μεσαρωμένα τα έγγραφα

που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην

αγορά εργασίας, όπου αυτά αιτούνται όπως ει-

Υ.Α. 29502/8-9-2014

α)

«Ενιαίο

Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπλη-

ρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρό-

σληψης»

όχισπουδαστών Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι.

εκτός αν με νέα Υπουργική

απόφασηή ερμηνευτική εγκύκλιο

β)

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ.

του Χρήστου Καρατζά
[Νομικού Εργατολόγου],

>> 9Οκτώβριος 2014
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ναι ιδίως η άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων

χωρών εκτός Ε.Ε., το βιβλιάριο ανηλίκου για τις

συμβάσεις εργασίαςανηλίκων κάτω των18 ετών,

τις συμβάσεις πρακτικής άσκησης των εντύπων

Ε3.2 και Ε3.4, τις επιχειρησιακές συλλογικές συμ-

βάσεις του Ε10 κ.λπ.

Σε περίπτωσηδιακοπής ή λήξης τηςσύμβα-

σηςμαθητείας υποβάλλεται το έντυπο Ε3.4 εντός

8ημερώναπό τη λήξη τηςσύμβασης.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε5 (οικειο-

θελής αποχώρηση μισθωτού) η υπογραφή του

εργαζομένουπαραμένει και πάλι προαιρετική.

Για την υποβολή των εντύπων Ε6 (καταγ-

γελία αορίστου χρόνου σύμβασης), Ε9 (Συμβά-

σεις εργασίαςμερικής κ.λπ. εργασίας) και Ε10 (υ-

ποβολή επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε.), οι οδηγίες συ-

μπλήρωσης και υποβολής παραμένουν ίδιες),

όπως αναφέρονται στην προηγούμενη Υ.Α.

28153/2013.

γ)

δ) Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού Ε4 υπο-

βάλλεται από εφέτος στο Π.Σ. του Υπουργείου

Εργασίας μέσα στο χρονικό διάστημα από της

1ης μέχρι της 21ης Οκτωβρίου αντί της 15ης

Νοεμβρίουπουόριζε ηπροηγούμενηδιάταξη.

ε)

στ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝΕΝΤΥΠΩΝ

Κατά τηνυποβολή των εντύπωναυτώναπό1-3-2013 ισχύουνοι γνω-

στές οριζόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προθεσμίες με τις εξής

τροποποιήσεις:

ισχύει η

νέαπερίοδοςαπό1-10μέχρι 21-10 κάθε έτους.

η ίδια ημέρα πρό-

σληψης, εκτόςανπρόκειται για νέα επιχείρησηπουπροσλαμβάνει προ-

σωπικόγιαπρώτηφοράοπότε ηπροθεσμίααυτήορίζεται σε 3ημέρες.

των εργαζομένων 15 ημέρες από

τηνμεταβολή.

Για την και γενικά για την οργάνωση

του χρόνου εργασίας των μισθωτών συμπληρώνονται πλέον, μετά το

Ν. 4225/ 2014, οι αντίστοιχες στήλες του νέου βιβλίου τροποποίησης

ωραρίου εργασίας και υπερωριώνκατά .

Η υποχρέωσηυποβολής νέουπίνακαπροσωπικούσεπερίπτωση

Η του μισθωτού

στονΟ.Α.Ε.Δ. ορίζεται πάλι εντός των 8 ημερών από την πρώτη ημέρα

αδικαιολόγητηςαπουσίας του.

Η ορίζεται και πάλι

εντός των πρώτων 8 ημερών από την επίδοση του εντύπου στον απο-

λυόμενομισθωτόαπό τον εργοδότηή τονδικαστικό επιμελητή.

Η εργασίαςορί-

ζεται μέσα επίσηςσε 8ημέρεςαπό τη λήξη της.

Η τέλος , γί-

νεται από όλες τις επιχειρήσεις είτε υπάγονται στο Ν.Δ. 515/1970 (βιομη-

χανικές, βιοτεχνικές, κατασκευαστικές), είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμο

που ορίζει χρονικά όρια εργασίας, όπως το Ν.Δ. 1037/1971 για το προ-

σωπικό εμπορικών επιχειρήσεων, ο Α.Ν. 547/1937 για τις τράπεζες κ.λπ.,

εντός15ημερών του επόμενουμήνα. (βλ. και άρθρο14,Ν. 4225/2014).

1. Για τον ετήσιο πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας

2. Για τους νεοπροσλαμβανομένους μισθωτούς

3. Για τη μεταβολή των αποδοχών

4. αλλαγή τωνωρών εργασίας

την ίδιαημέρα τηςμεταβολής

5.

αλλαγής της εκπροσώπησης της επιχείρησης και του αρμοδίου δ/ντή

προσωπικούήλογιστή, καταργείται από15-10-2012.

. γνωστοποίηση της οικειοθελούς αποχώρησης

. καταγγελία της αορίστου χρόνου σύμβασης

. δήλωσηλήξης τηςορισμένουχρόνουσύμβασης

. αναγγελία πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας

6

7

8

9

Λεπτομέρειες για τις αλλαγές και τις συνέπειες που επέρχονται με την παραπάνω
απόφαση η οποία ισχύει από 8/9/14 θα αναπτυχθούν στο προσεχές Σεμινάριο
πουοργανώνεται απο τηνΠΙΜΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - βλσελίδα11.

>>10 Οκτώβριος 2014



>> 11Οκτώβριος 2014

Ό σ Δ η η
σ Κ

Τρίτη,
ε
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κατά την ημέρα αυτή θ τ
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πως είναι γνωστό, ύμφωνα με το Β. . 748/1966, 28 Οκτωβρίου ανήκει
τις μη υποχρεωτικές ημέρες αργίας. ατά την ημέρα αυτή που φέτος συ-

μπίπτει με ημέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των
εργαζομένων δεν απαγορεύεται, κτός αν υπάρχει άλλη διάταξη με την οποία
τοπικά η ημέρα αυτή έχει ορισθεί υποχρεωτική αργία

υνέπεια τωνπαραπάνωείναι:

σοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυ-
ξημένο κατά 75% ( ι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% α
την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με
βάση την ΣΣΕ στην οποία ανήκουν και όχι επί του πράγματι καταβαλλομένου μεγα-
λύτερουημερομισθίου).

σοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται για την ημέρα αυτή, έραν των
μηνιαίων αποδοχών τους, ροσαύξηση 75% πί του 1/25 υ του
τους.

ε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 ρών στην εξαήμερη εργασία ή
των 9 ρών στην πενθήμερη εργασία, ς υπερωρία, αποζημίωση που δικαιού-
νται οι εργαζόμενοι, ια την εργασία τους αυτή, ροφανώς θα υπολογισθεί επί του
αυξημένου κατά75% ρομισθίου τους

τους εργαζόμενους που απασχολούνται ε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουρ-
γίας ( . . λινικές, πισιτιστικά καταστήματα, υγκοινωνίες κ. π.) αι

, α καταβληθεί το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 ων μηνιαίων
αποδοχών τους, ε προσαύξηση75%.

ια τους εργαζόμενους γενικά, ου η μέρα αυτή έχει ορισθεί ως μέρα ανά-
παυσης (repo) αι αμείβονται με ημερομίσθιο, α καταβληθεί το ημερομίσθιο τους
για την ημέρα αυτή χωρίς να εργασθούν, ηλαδή θα αμειφθούν για 28 μερομί-
σθια (27 ργάσιμες +1) λλά θα ασφαλισθούν για 27 μερομίσθια, σες δηλαδή
είναι οι εργάσιμεςημέρες τομήνααυτό.

Α Μ Ε κ ν

α

β

Β

Γ

. ισθωτοί πουθα ΡΓΑΣΘΟΥΝ ατά τηνημέρααυτή, όμιμαήπαράνομα

)

)
νομίμου μισθού

.

.

Η Εορτή της
28ης

Οκτωβρίου

ανακοίνωση

Ο Τ Ρ Ε ΝΙ ΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
για το 2014

πρότυπα επιμορφωτικά σεμινάρια
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Ε3- Ε10) συμφωνα με

τη

για την χορήγηση
Άλλες διατάξεις που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο

Τήρηση Βιβλίου Υπερωριών - Ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε.

(Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)
Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών
Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας
Μετατροπή Πενθήμερης Εργασίας σε Εξαήμερη
Μειώσεις - Αυξήσεις Αποδοχών
Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων
νέα Υπουργική Απόφαση 29502/8-9-2014

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014
Νέο βιβλίο κανονικών αδειών
Νέα διάταξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας - Πότε επιτρέπεται

Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών

(

Θέματα που θα αναπτυχθούν:
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

9 π.μ.- 2 μ.μ.
2014,

00 00

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
4 μ.μ.- 9 μ.μ.

2014,
00 00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Δηλώσεις συμμετοχής και

πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/51.57.700

μέχρι και τον 4255/2014
.
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Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ

ανά εργαζόμενο για τον

(Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενι-

αίου Λογαριασμού για την Εφαρμο-

γή Κοινωνικών Πολιτικών του

Ο.Α.Ε.Δ.

Ειδικό Λογα-

ριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Με τα ανωτέρωσχετικά σας κοινοποιηθήκαν οι

διατάξεις με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανι-

σμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ο «ΕιδικόςΛογαρια-

σμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) και η

Υ.Α. με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία εί-

σπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δι-

καιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασμού

αυτού.

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού

ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ

ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδό-

τες οι οποίοι για τους εν λόγω εργαζόμενους καταβά-

λουν και εισφορέςυπέρ τουΟ.Ε.Ε.

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαρια-

σμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων ει-

σφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο υπο-

χρεούται να αποδίδει άμεσα προκειμένου να εξα-

σφαλιστεί η υλοποίηση των θερινών κατασκηνωτι-

κώνπρογραμμάτων εκάστου έτους.

Μετά τα παραπάνω, στους υπόχρεους εργοδότες

θα υπενθυμίζεται κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο

αποδεικτικό παραλαβής, ότι «η εργοδοτική εισφορά

20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους ερ-

γοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών

Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών

Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτό-

χρονα και παράλληλαμε τις ασφαλιστικές εισφορές

μισθολογικήςπεριόδου8/2014 ».

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες

δεν απορρέει άλλη υποχρέωση (υποβολή Α.Π.Δ.

για την εν λόγω εισφορά) καθώς η απεικόνιση θα

υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληρο-

φοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς καμία

ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με

στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου

8/2014.
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Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014
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ύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των
πρωτοβάθμιων σωματείων της που απασχολούνται στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της χώρας που
είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. (Π.Κ. 11/22-9-2014)

Σ.Σ.Ε. (Απόφαση 3525.1.6/01/2014 ΦΕΚ τ.Β' 10-9-2014)

Σ.Σ.Ε. (19-9-2014) για τη ρ

-

Ο Σ Ν Ι Ε

Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού

. . . . .



οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!

Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ και ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Όταν υπάρχει σύμβαση εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου και θέλουμε να παρατείνουμε τον

χρόνο εργασίας, τι χρονικό περιθώριο υπάρχει

να ανανεωθεί η σύμβαση εργασίας και με ποια

διαδικασία;

Σε μια ατομική σύμβαση εργασίας που υπο-

γράφει ο εργοδότης με τον υπάλληλο, προβλέ-

πεται ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου θα

μπορεί νακαταγγελθεί οποιαδήποτεστιγμή (άρ-

θρο 40 τουΝ.3986/2011).Όταν γίνεται καταγγε-

λία σύμβασης, υπάρχει κάπου μέσα στο έντυ-

πο που συμπληρώνουμε στο σύστημα Εργάνη

σχετικάμε τηνπρόωρηκαταγγελία;

Εργαζόμενος ο οποίος αμειβόταν με Σ.Σ.Ε. η

οποία έχει λήξει, παρόλααυτάδεν έχουμεαλλά-

ξει τη σύμβασή του και κατ' επέκταση τον μισθό

τουσεπερίπτωσηπουαποκτήσει τέκνο θαπρέ-

πει να του δώσουμε το επίδομα τέκνων τοοποίο

έχει διατηρηθεί στα4 επιδόματα;

______

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

μπορούν να ανανεωθούν σύμφωνα με το άρ-

θρο 41 του Ν. 3986/2011 μέχρι 3 φορές και μέχρι

να συμπληρωθούν 36 μήνες από την πρώτη

σύμβαση. Επομένωςμε τους εργαζομένουςπου

έχουν υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου

μπορείτε πριν λήξουν να υπογράψετε τροποποι-

ητικές νέες συμβάσεις με τις οποίες θα συμφω-

νείται ότι «Ησύμβασηαυτήθαλήξει την ......... αντί

την που είχεσυμφωνηθεί με τηναρχικήσύμ-

βασηπρόσληψης του εργαζομένου».

Αν στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

νου έχει τεθεί οόρος τουάρθρου40 τουΝ. 3986/

2011 και στηνπράξη λυθεί ησύμβασηαυτήπριν

την συμφωνημένη ημερομηνία (πρόωρη λύση)

θα υποβληθεί το έντυπο Ε7 της λήξης των ορι-

σμένου χρόνουσυμβάσεων.

Εφόσον ο εργοδότης του εργαζομένου δεν

έκανε χρήση του δικαιώματοςπου τουπαραχώ-

ρησε η Πολιτεία με την Π.Υ.Σ. 6/2012 σημαίνει ότι

έχει την πρόθεση να συνεχίσει να εφαρμόζει για

τον μισθωτό αυτόν όλους τους όρους της Σ.Σ.Ε.

που έχει λήξειωςσιωπηράσυμφωνημένουςπλέ-

ον όρους εργασίας του και έτσι θα πρέπει να

του καταβάλλει και το επίδομα τέκνων που προ-

έβλεπεη Σ.Σ.Ε. που έληξε.

.........

Εργαζόμενος με πρόσληψη το 2010 διέκοψε

την εργασία του τον Νοέμβριο 2013 λόγω υπο-

χρεωτικής στράτευσης και επέστρεψε κανονικά

στην εργασία του01/9/2014. Την χρονιάπου έφυ-
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΗΕιδικήΥπηρεσία ΤεκμηριωμένηςΕνη-

μέρωσης ( ) προσφέρει σε 24ωρη

βάση κάθε πληροφορία σε θέματα ερ-

γατικά και ασφαλιστικά άμεσα και τεκμη-

ριωμένα. Μέσω e-mail ή fax ρωτάτε και

παίρνετεαμέσως τεκμηριωμένη τηναπά-

ντησή σας. Βρίσκετε άμεσα τις πληρο-

φορίες που χρειάζεστε και διασταυρώνε-

τε στο πλήρες τα στοιχεία που έχετε με

και

Επίσηςηυπήρεσίααναλαμβάνει και διε-

κπεραιώνει ειδικές περιπτώσεις επί Εργα-

τικών και Ασφαλιστικών θεμάτων όπως

π.χ. ενστάσεις, αναφορές κ.λπ.

Ε.Υ.Τ.Ε.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

δείτ
ε πε

ρισ
σότ

ερα
στο

:

www
.pim

.gr

ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

γε είχε πληρωθεί ότι του αναλογούσε από άδεια,

επίδομααδείαςκ.λπ. Για το 2014δικαιούται τις ημέ-

ρες αδείας κανονικά σαν να μην έλειπε (δηλαδή

22ημέρες) και ολόκληρο το επίδομααδείας;

Σχετικά με τη γονική άδεια σχολικής παρακο-

λούθησης, ένας εργαζόμενος δικαιούται 4 ημέ-

ρεςάδεια το χρόνο.

Αν αυτή η άδεια δίνεται σεώρες όπωςορίζει ο

νόμος, μια ημέραάδειας θεωρούνται οι 8ώρες ή

έστω και αν λείψει για 3 ώρες μετράει σαν μια

μέρα αδείας; Για παράδειγμα, αν ένας υπάλλη-

λος λείπει κάθεφορά 2ώρες/ημέρα, θααφαιρέ-

σουμε 1μέραγονικήςαδείας;

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/1945 που ρυθμίζει

μέχρι σήμερα τα θέματα των κανονικών αδειών

των εργαζομένων οι αποστρατευόμενοι από τον

στρατό μισθωτοί που επιστρέφουν στην

εργασία τους, δικαιούνται ολόκληρη την άδεια

και το επίδομα αδείας του έτους επιστροφής

τους στην εργασία τους, αφού ολόκληρος ο

χρόνος της θητείας τους θεωρείται χρόνος

πραγματικής εργασίας χωρίςαποδοχές.

Σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ του έτους 2008 η άδεια

για τησχολικήπαρακολούθηση τηςπορείας των

παιδιών των εργαζομένων είναι μέχρι 4 ημέρες το

έτοςγια κάθεπαιδί.

Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από το σχετικό

αίτημα του εργαζομένου και θεωρείται μία ημέρα

άδειας κάθε φορά που χορηγείται τέτοια άδεια,

ανεξάρτητα των ωρών που διαρκεί αυτή. Επομέ-

νως και 2 ώρες να απουσιάσει ο εργαζόμενος

για τοσκοπόαυτό, θεωρείται ότι έλαβε μία ημέρα

από τις 4πουδικαιούται.

Σχετικά με την απόλυση με προειδοποίηση θα

θέλαμε ναθέσουμε τα εξής ερωτήματα:

1.Οπίνακαςπου ισχύει σήμεραγια τοναπαιτού-

μενοχρόνοπροειδοποίησηςποιος είναι;

2. Μπορούμε να κάνουμε απόλυση με προειδο-

ποίησησεκάθεπερίπτωση;

3. Αν κάνουμε απόλυση με προειδοποίηση σή-

μερα, ο εργαζόμενος το επόμενο διάστημα

ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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έως την έλευση του χρόνου απόλυσης, ερ-

γάζεται; Έχει όλες τις υποχρεώσεις;

4. Σε τι άλλοδιαφέρει η απόλυσημεπροειδοποί-

ησηαπό τηναπόλυσηχωρίςπροειδοποίηση

εκτός τηςαποζημίωσης;

5. Ημερομηνία απόλυσης είναι αυτή της προει-

δοποίησηςήαυτή τηςλήξηςαπασχόλησης;

6. Ποια διαδικασία ακολουθώγια την κατάθεση

τηςπροειδοποίησης και ποια με την λήξη του

χρόνουπροειδοποίησης;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Σε απάντηση των ερωτημάτωνσαςσάς πλη-

ροφορούμε τα εξής:

Ο τελευταίος πίνακας των περιόδων προει-

δοποίησης καταγγελίας των αορίστου χρόνου

συμβάσεων εργασίας είναι αυτός του Ν. 4093/

2012 σύμφωνα με τον οποίο για εργαζομένους

στην επιχείρηση πάνω από 12 μήνες και μέχρι 2

έτη ένας μήνας, από 2 έτη μέχρι 5 έτη δύο μήνες,

από 5 έτη μέχρι 10 έτη τρεις μήνες και πάνωαπό

10 έτη τέσσερις μήνες.

Απόλυσημεπροειδοποίησημπορεί να γίνει

στις συμβάσεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου

και εφόσον ο απολυόμενος δεν προστατεύεται

κατά της απόλυσης (γυναίκες εγκυμονούσες

κ λπ.συνδικαλιστέςαποστρατευόμενοι κ λπ ).

Κατά το χρόνο τηςπροειδοποίησηςοαπο-

λυμένος ουσιαστικά εργαζόμενος διατηρείται

στην επιχείρηση με μία ιδιόρρυθμη σχέση,έχει

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λοι-

πών εργαζομένων, όμως ο χρόνος της προει-

δοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αλλα-

γή της αποζημίωσης που δικαιούται αν κατ΄ αυ-

τόναλλάξει κλιμάκιοαποζημίωσης.

Εκτός της μειωμένης αποζημίωσης που δι-

καιούται οαπολυόμενοςμεπροειδοποίησηδεν χά-

νει τα λοιπά δικαιώματά του για τη λήψη π.χ. απο-

ζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, επιδόματος αδεί-

ας, δεδουλευμένεςαποδοχές, δώρα εορτώνκ λπ.

Τελικά ημερομηνία απόλυσης είναι αυτή

που γίνεται η προειδοποίηση και επιδίδεται στον

απολυόμενο το έντυπο Ε6 της καταγγελίας το

οποίο και υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπ.

Εργασίας εντός 8 ημερών από την επίδοση και

όχι όταν λήξει ο χρόνος τηςπροειδοποίησης.

Η επίδοση του εντύπου της καταγγελίας τό-

σοστοναπολυόμενοόσοκαι στοΠΣ ΕΡΓΑΝΗγί-

νεται όταν αρχίζει η προειδοποίηση και όχι όταν

λήγει ο χρόνος της και έτσι κατά τη λήξη τηςαπο-

χωρεί ο εργαζόμενος από την εργασία του ενώ

ο εργοδότης δεν προβαίνει σε καμία επιπλέον

ενέργεια.

. . .

.

Γιαόλες τιςσχετικές με τοθέμααυτόαπορίεςσας και όχι

μόνο θα βρείτε απαντήσεις στο νέο βιβλίο του συνεργάτη

μαςκ. Καρατζά, με τίτλο «ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ».
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ναζήτηση:
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ωνΚωδικώνΠακέτουΚάλυψης ( . . ) ου ΙΚΑκαι

ων κωδικώναριθμώνοικονομικήςδραστηριότητας ( ΑΔ) ων επιχειρήσεων.

πιπλέον, ροσφέρει την δυνατότητα ντιστοίχησης ων κωδικών αριθμών
δραστηριότητας του ΙΚΑ με τους κωδικούς αριθμούς της κύριας δραστη-
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Υποχρεώσεις των εργοδοτών προς το Σ.ΕΠ.Ε. που προκύπτουν από το σύνολο της εργατικής

νομοθεσίας μας όπως ισχύει σήμερα

Εγκυμοσύνη & ασθένεια

Η αναστολή των διατάξεων των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. για την καταβολή επιδόματος ωρίμανσης στους

μισθωτούς & ποιους δεσμεύει

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

Νόμιμο / Συμβατικό ωράριο εργασίας, Έννοια υπερωρίας, υπερεργασίας

Συνέπειες από τις αυθαίρετες απουσίες των εργαζομένων από την εργασία τους

Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
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τεύχος
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Το νέο βιβλίο του με τίτλο

αποτελεί ένα σύγχρονο

πλήρως ενημερωμένο βοήθημα για όσους ασχολού-

νται στην πράξη, και όχι μόνο, με τις μεταβολές στην

ισχύουσα εργατική νομοθεσία στην Χώρα μας.

κ. Χρήστου Καρατζά,

«ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014»

Με τα για τις τροποποιητικές συμβάσεις

εργασίας, για μειώσεις ή πάγωμα αποδοχών, αλλαγές στις

ώρες και ημέρες εργασίας των εργαζομένων, (πενθήμερο

εξαήμερο), με τα , τις διαδικασίες

καθιέρωσης εκ περιτροπής και μειωμένης εργασίας ή διευ-

θέτησης του χρόνου εργασίας και διαθεσιμότητας καθώς

και τους αποδοχών και αποζημιώσεων λόγω λύ-

σης των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας, οι χρή-

στες του βιβλίου αυτού θα έχουν και τη λύση

κάθεσχετικού ερωτήματός τους και έτσι θααποφεύγονται λάθη και παρα-

λείψεις που σήμερα δυστυχώς στοιχίζουν ακριβά στις επιχειρήσεις με τα επιβαλλόμενα

από το ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κλπβαρύταταπρόστιμα.

Επίσης στο βιβλίο έχουν καταχωρισθεί παράλληλα των νόμων των

ετών με παραπομπή στο οικείο ΦΕΚ προς επιβεβαίωση.

υποδείγματα

πρακτικά διαβούλευσης

πίνακες

άμεση έγκυρη

αυτούσιες οι διατάξεις

2010-2014
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