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Ο σκοπός του περιοδικού ...

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε
να παρέχουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς
τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και
ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού
και ασφαλιστικούσυστήματος της χώραςμας. Τεκμηριώνουμε κάθεθέμαμε τρό-
ποώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου
δυναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφοροτέχνη λογιστή, τον κάθεσχετικό
ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητή-
ματαπουμπορεί κανείς νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από επίπονη εργασία με παρα-
πομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγ-
ματα,ώστε νααποτελεί χρήσιμοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την
τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε
θέματαπουαφορούν τηναπασχόληση, τιςαμοιβές καθώς επίσης τηνασφάλιση
και ταστοιχείαπου είναι απαραίτηταστηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.

ΠΙΜ

Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων

Η Αργία της 1ης Μαΐου 2013

Δικαιώματα Πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Οι αναγνώστες ρωτούν...



>> 3Απρίλιος 2013

Επιμέλεια: Σπύρος ΝιάρχοςΣπύρος Νιάρχος

ύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4075/12, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 35 παρ. 10 τουΝ. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄), η συχνότητα υποβολής των

Α.Π.Δ. για τις κοινές επιχειρήσεις, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και για

τα οικοδομοτεχνικά έργα, από 01/01/2013 έως 31/12/2013, διαμορφώνεται

ωςακολούθως:

Σ

Καταληκτικές Ημερομηνίες
Υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων
(από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013)

Υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων

άρθρο
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Η ΑΠΔ των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμό των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής,
υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολο-
γιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου (Άρθρο 14του Ν. 4075/12, όπως επι-
κυρώθηκεμε τοΆρθρο3 τηςαπό5-12-2012ΠΝΠ,ΦΕΚ223 τ.Α΄).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ * Διαχείριση κτιρίων

Πολυκατοικιών
Κοινών επιχειρήσεων

Πολυκατοικιών

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ
(ανεξαρτήτως ΑΜΕ)

Μέσω Υποκ/τος
ή Παρ/τος (α)

Μέσω διαδικτύου
(β)

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΔΠ - 2013

ΜΑΪΟΣ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΔΧ - 2013
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α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

α)

β)

08/03/2013

08/03/2013

01/04/2013

01/04/2013

01/04/2013

01/04/2013

02/05/2013

01/05/2013

03/06/2013

01/06/2013

01/07/2013

01/07/2013

01/08/2013

01/08/2013

02/09/2013

01/09/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/11/2013

01/11/2013

02/12/2013

01/12/2013

02/01/2014

01/01/2014

01/04/2013**

30/04/2013**

30/04/2013

31/05/2013

01/07/2013

31/07/2013

02/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

02/12/2013

31/12/2013

31/01/2014

* Άρθρο 14 του Ν. 4075/12, όπως αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 3 της από 5-12-2012 ΠΝΠ, ΦΕΚ 223 τ. Α΄, 35 παρ.
10 του Ν.4111/13, ΦΕΚ 18 τ. Α΄, Εγκ. 14/13.

** ΓΕ Γ99/1/48/19-3-2013.

Π Α΄ΙΝΑΚΑΣ



Π Β΄ΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ * (Μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως ΑΜΕ)

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΔΠ - 2013

ΜΑΪΟΣ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΔΧ - 2013

08/03/2013

01/04/2013

01/05/2013

01/06/2013

01/07/2013

01/08/2013

01/09/2013

01/10/2013

01/11/2013

01/12/2013

01/01/2014

01/02/2014

01/04/2013

30/04/2013

31/05/2013

01/07/2013

31/07/2013

02/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

02/12/2013

31/12/2013

31/01/2014

28/02/2014

Ο χρόνος υποβολής της ΑΠΔ για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ορίζεται η τελευταία
του μεθεπόμενου μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου (Άρ-
θρο 14παρ.1 περ. 1β και 16 παρ. 2 εδ. α΄ τουΝ. 4075/12, όπωςαντικαταστάθηκε με ταΆρθρα3παρ. 10
τηςαπό5-12-2012ΠΝΠ, 15παρ. 10 τουΝ. 4111/12).

* Άρθρα 14 παρ. 1 περ. 1β και 16 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 4075/12, όπως αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα 3 παρ. 10 της
από 5-12-2012 ΠΝΠ, ΦΕΚ 223 τ. Α΄, 35 παρ. 10 του Ν. 4111/13, ΦΕΚ 18 τ. Α΄, Εγκ. 14/13.
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Π Γ΄ΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ *

Β΄ Μέσω διαδικτύου Α΄ Μέσω Υποκ/τος ή Παρ/τος

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΑΪΟΣ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

01/02/2013

01/03/2013

01/04/2013

01/05/2013

01/06/2013

01/07/2013

01/08/2013

01/09/2013

01/10/2013

01/11/2013

01/12/2013

01/01/2014

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ

28/02/2013

01/04/2013

30/04/2013

31/05/2013

01/07/2013

31/07/2013

02/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

02/12/2013

31/12/2013

31/01/2014

01/02/2013

01/03/2013

01/04/2013

02/05/2013

03/06/2013

01/07/2013

01/08/2013

02/09/2013

01/10/2013

01/11/2013

02/12/2013

02/01/2014

28/02/2013

01/04/2013

30/04/2013

31/05/2013

01/07/2013

31/07/2013

02/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

02/12/2013

31/12/2013

31/01/2014

Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ για όλους τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών και τεχνικών έργων
αρχίζει από την 1η του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία
ημέρα του ίδιουμήνα,ανεξαρτήτως τουαριθμούμητρώου τους (Άρθρο15 τουΝ. 4075/12).

Μετά τη λήξη τηςπροθεσμίαςυποβολής τηςΑΠΔμέσωδιαδικτύου, η υποβολή τηςΑΠΔοικοδομοτε-
χνικών έργωνγίνεται μόνοσταΥποκ/ταήΠαρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(ΓΕ Ε41/180/3-5-2012).

>>6 Απρίλιος 2013



Σημειώσεις:
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1.

2.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης

στοδιαδικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Άρθρο14παρ. 2 τουΝ. 4075/12).

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) καταληκτική ημέρα είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες

υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημό-

σιες υπηρεσίεςημέρα.

Εάν ο εργοδότης έχει υποβάλει κανονική (01) ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, του παρέχεται η δυνατότη-

τα να συμπληρώσει το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας, εντός της καταληκτικής προθεσμίας μέ-

σωδιαδικτύου,συμπληρωματική (04)ΑΠΔ.

Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, ησυμπληρωματική (04) ΑΠΔυποβάλλεται στο κα-

τά τόποαρμόδιοΥποκ/μαήΠαρ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εάν η ΑΠΔ υποβληθεί εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας που

ορίζει το Άρθρο 14 παρ. 1 τουΝ. 4075/12 και πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για

την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε

ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορώνπου δηλώνονται με την εκπρόθεσμηΑΠΔ, το οποίο προ-

σαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης ΑΠΔ και

μέχρι 30% συνολικά (Άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του Ν. 2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 9

παρ. 4 τουΝ. 3232/04, 19παρ. 1 τουΝ. 4075/12, ΓΕ Ε41/110/15-5-2012, Εγκ. 56/12, 14/13).

Εάν η ΑΠΔ, είτε πρόκειται για κανονική (01) είτε για συμπληρωματική (04), δεν υποβληθεί, μέσω

διαδικτύου, εντός της καταληκτικής ημερομηνίας, τότε η υποβολή της γίνεται αποκλειστικά στα

Υποκ/τα ή Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (Εγκ. 56/12, ΓΕ Ε41/180/3-5-

2012).

Η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επί των επιδομάτων εορτών (Πάσχα-

Χριστ/νων) από όλους τους υπόχρεους (ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄) λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

μήνα Ιανουαρίου καιΜαΐου αντίστοιχα (Άρθρο 26 παρ. 3 εδ. δ΄ τουΑΝ 1846/51, όπωςαντικαταστά-

θηκε με τοΆρθρο20 τουΝ. 4075/12).

Οι αποδοχές άδειας και επιδόματος προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της

κανονικής άδειας (Άρθρο 3 παρ. 8 του ΑΝ 539/45, που προστέθηκε με το Άρθρο 3 παρ. 15 του Ν.

4504/66) και κατά συνέπεια οι εισφορές επιδόματος άδειας καταβάλλονται μαζί με τις εισφορές του

μήναπου χορηγήθηκε εν μέρει ή εν όλωη κανονική άδεια (Εγγ. ΙΚΑ 16755/1-2-66) και ο υπολογισμός

τωνπρόσθετων τελών,σεπερίπτωση εκπρόθεσμηςαγοράς, γίνεται σύμφωναμε τοΆρθρο21παρ.

2 τουΝ. 1902/90.

>> 7Απρίλιος 2013



Παράτασηπροθεσμίας υποβολήςΑναλυτικώνΠεριοδικώνΔηλώ-

σεων ΑΠΔ μισθολογικήςπεριόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και τροπο-

ποίηση περιόδου υποβολής ΑΠΔ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ερ-

γοδοτώνΚοινώνΕπιχειρήσεων

( ) 2013

2013,

Γ99/1/48/19-3-2013

“Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και λόγω τεχνικών προβλημάτων που
προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των ΑΠΔ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 μέσω
διαδικτύου,σαςγνωρίζουμε τα εξής :

Προκειμένου να διευκολυνθούν

, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους

για την υποβολή της ΑΠΔ , κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση

προθεσμίας υποβολής της εν λόγωΑΠΔ

, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Λόγω της ανωτέρω παράτασης τροποποιείται η περίοδος υποβολής ΑΠΔ μηνός

και καθορίζεται .

ΗπερίοδοςυποβολήςΑΠΔμηνός παραμένειως έχει.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο
προβλεπομένωνπροθεσμιών.”

όλοι οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων (ανεξαρτή-

τωςΑ.Μ.Ε.) εκτόςΔημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

έως 1/04/2013, αποκλειστικά μέσω διαδικτύ-

ου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2013 από1/04/2013 έως30/04/2013

ΜΑΡΤΙΟΥ2013

ΓενικόΈγγραφο Ι.Κ.Α.

εγκύκλιος

ανακοίνωση

>>8 Απρίλιος 2013



άρθρο

Η
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ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΟΒΟΛΗ ΝΤΥΠΩΝ
Με την αριθμ. 5072/6/25-2-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 449 τ. Β΄ της 25/2/2013 και ισχύει από 1-3-2013, τροποποιείται η προηγούμενη
όμοια απόφαση του Αυγούστου 2012 (Υ.Α. 27277/2012) και οι βασικές τροποποιήσεις των
διατάξεων τηςπροηγούμενηςαπόφασης εντοπίζονται συνοπτικάστα εξήςσημεία:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κατά την υποβολή όλων των εντύπων που υποχρεούνται οι εργοδότες να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικάαπό1-3-2013 θαπρέπει νασυνυποβάλλονται «σαρωμένα» τα έγγραφαπουδιαθέτουν για
τη νόμιμη απασχόληση μισθωτών που αναφέρονται στα έντυπα όπως π.χ. προκειμένου για αλλο-
δαπούς εργαζομένους την άδεια διαμονής και εργασίας, ή για ανηλίκους το βιβλιάριο ανηλίκων
κλπ.

Η χρήση του συστήματος γίνεται με το συνδυασμό του ονόματος και του κωδικού χρήστη που
έχουνήδηοι εργοδότεςστοΟλοκληρωμένοΠληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Ι.Κ.Α.

Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της επιχείρησης όπως νόμιμος εκπρόσωπος, αλλαγή
στοιχείων κλπ, θαγίνεται μόνοστο ΙΚΑ.

Οι προθεσμίες υποβολής των εντύπων παραμένουν οι ίδιες όπως αναφέρονταν στην προη-
γούμενη απόφαση με την αλλαγή μόνο ότι το έντυπο Ε4 (Πίνακας προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε.) όπως
και το έντυπο Ε3 (Αναγγελία πρόσληψης νέου προσωπικού) για εργοδότες που απασχολούν για
πρώτη φορά προσωπικό μπορούν να υποβάλλονται εντός 3 ημερών από την πρόσληψή τους και
τηναπογραφή τουςστο Ι.Κ.Α.

Προβλέπεται διαφορετικό έντυπο Ε6 για την καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων ερ-
γασίαςμεή χωρίςπροειδοποίηση.

Οποιεσδήποτε διορθώσεις των πεδίων τωνπινάκωναπαιτηθούν μετά την ηλεκτρονική υποβο-
λή τους θα γίνονται μόνο με τη φυσική παρουσία του εργοδότη ή του νομίμου εκπροσώπου του
στηναρμόδιαΥπηρεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και πάλι τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη απόφαση του Υπουργού
Εργασίαςγια τηνοποίασας έχουμε ενημερώσει.

>> 9Απρίλιος 2013

Επιμέλεια: Χρήστος Καρατζάς -
Νομικός Εργατολόγος,



ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σ Τ
Α
ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012

ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Πρότυπο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Κατώτατα όρια αμοιβών – Επιδόματα
Μειώσεις αποδοχών
Μείωση απασχ/σης & Εκ περιτροπής εργασία

Διευθέτηση χρόνου εργασίας
Απολύσεις – Χρόνος προειδοποίησης
– Αποζημιώσεις

Πρόστιμα – Κυρώσεις

Ατομικές συμβάσεις εργασίας (Τροποποιητικές)
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�
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�

�

�

�
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�

�

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

Αλλαγές στη νομοθεσία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
Κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων
Μισθολογικοί και Θεσμικοί όροι

Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία

Τροποποίηση και κατάτμηση αδείας

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
Ανώτατο όριο ασφαλιστικών αποδοχών
Μείωση εργοδοτικών εισφορών
Κατάργηση ειδικών περιπτώσεων

επιδότησης ανεργίας
Νέες διατάξεις Α.Π.Δ.
Ασφαλιστικές εισφορές
Βαρέα & ανθυγιεινά επαγγέλματα
Ασφάλιση κατ' οίκον εργαζομένων
Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ
Ασφάλιση εργαζομένων

τ. Επιθ.ΙΚΑ
Νιάρχος Σπύρος

Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος / τ. Διαιτητής ΟΜΕΔ

Εισηγητές:

Πέμπτη 11 Παρασκευή 12&

Απριλίου 2013
4 μ.μ.- 9 μ.μ.00 00

ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL -
Πανεπιστημίου 52, ΑΘΗΝΑ

(ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΑΕΔ)

εργατικά

ασφαλιστικά

Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής καλέστε στο 210/51.57.700



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα

δημοσίουδικαίου, έχουνυποχρέωσηωςπρος την/τις:

Να επικυρώνουν αντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφωναπό το πρωτότυπο ή το ακριβές
αντίγραφο του εκδότη.

Να δέχονται, υποχρεωτικά, απλά αντίγραφα ελληνικών διοικητικών εγγράφων, όταν συνυπο-
βάλλονται με υπεύθυνηδήλωσηγια τηνακρίβεια τωνστοιχείων.

Ναβεβαιώνουν τογνήσιο τηςυπογραφής τωνπολιτών, βάσει:

- του δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατη-
ρίου, ότανπρόκειται για Έλληνεςπολίτες

- τουδελτίου ταυτότηταςή τουδιαβατηρίου, γιαπολίτες κρατών-μελών τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης

- του διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, με το οποίο επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή από
έγγραφαπου έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικέςαρχές, γιαπολίτεςάλλωνκρατών.

Να εξυπηρετούν, κατά προτεραιότητα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να φροντίζουν για την
προσβασιμότητά τουςστις υπηρεσίες.

Να τηρούν τιςώρεςυποδοχής κοινού.

Να διαθέτουν έντυπααιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων και να διευκολύνουν τη συμπλήρω-
ση τωναιτήσεων.

Να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν τη σχετική από-
δειξηπαραλαβής,ακόμακαι αν ελλείπουν ταδικαιολογητικά.

Να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών, που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) και να απα-
ντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail).

Να μη ζητούν περαιτέρωαπόδειξη για τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας ή
τοδιαβατήριοή τησχετικήπροσωρινήβεβαίωση τηςαρμόδιαςαρχής.

Γεγονότα ή στοιχεία, που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή αντίστοιχο έγγραφο,
γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, από
ειδική διάταξη.

Υπεύθυνηδήλωσηυποβάλλεται και όταν ταστοιχεία του δελτίου ταυτότητας για τηνοικογενεια-
κή κατάσταση, τη διεύθυνσηκατοικίας και το επάγγελμα, έχουνμεταβληθεί.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣΠΡΟΣ ΤΗΝΔΙΟΙΚΗΣΗ
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άρθρο

>> 11Απρίλιος 2013

Επιμέλεια: Σπύρος Νιάρχος



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΑΠΟΤΗΝΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οιπολίτες έχουνδικαίωμανα ζητήσουν τηλεφωνικά,στοναριθμό1502, την έκδοσηκαι αποστολή
με συστημένη επιστολή, ορισμένων πιστοποιητικών, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, καταβάλ-
λοντας4,20 ευρώ.

Εάν δεν ζητήσουν την αποστολή με συνημμένη επιστολή και το παραλάβουν οι ίδιοι από την
αρμόδιαυπηρεσίαπου τα εξέδωσε, καταβάλλουνμόνο2 ευρώ.

Να αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορισμένες κατηγορίες πιστοποιητι-
κών, τα οποία έχουν καθορισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και του κατάπερίπτωσηοικείου Υπουργού, όταναυτάαπαιτούνταιως δικαι-
ολογητικάγια την έκδοσηδιοικητικήςπράξης.

Να προβαίνουν στην ανασύσταση φακέλου που έχει υποβάλει ο πολίτης και έχει απολεσθεί με
υπαιτιότητα τηςυπηρεσίας, τοαργότεροσε τριάντα (30) ημέρες.

Να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων πολι-
τών, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μι-
κρότερεςπροθεσμίες.

Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται
κατάδέκα (10)ακόμηημέρες.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περί-
πτωσηαυτήηπροθεσμίααρχίζει από τότεπουπεριήλθεηαίτησηστηναρμόδιαυπηρεσία.

Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, λόγωαντικειμενικήςαδυναμίας, ειδικάαιτιο-
λογημένης, μέσαστιςπαραπάνωπροθεσμίες, ηαρμόδια υπηρεσίαοφείλει σε πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα, τους λόγους της καθυ-
στέρησης, τον υπάλληλοπου έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την πα-
ροχήπληροφοριών και κάθεάλλη χρήσιμηπληροφορία.

Να χορηγούν άμεσαπιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνα-
τή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο
μέσασεδέκα (10) ημέρες.

Κατ' εξαίρεση, με Κοινές ΥπουργικέςΑποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων υπο-
θέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

�
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�

�

�
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ΠΛΗΡΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΑΚΡΟΑΣΗ

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πλήρη αποζημίωση, στις περιπτώσεις
που δεν τηρούνται οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του
Δημοσίου.

Οι αιτήσεις αποζημίωσης, για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων, υποβάλλονται στην Ειδική
Επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ
στις Ειδικές Επιτροπές που λειτουργούν στην έδρα κάθε Περιφέρειας της Χώρας, υποβάλλονται αιτή-
σεις που αφορούν υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο κάθε Περι-
φέρειας (π.χ. γιαΝΠΔΔ,ΔΟΥ,Δήμους κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούνσχετικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.gspa.gr
στηθεματική ενότητα «Θέματαπουαφορούν τονΠολίτη».

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα αρχεία της Διοίκησης και να
λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, είτε με επιτόπια έρευνα, είτε με χορήγηση αντιγράφων,
ύστερααπόγραπτήαίτησή του, εντόςπροθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

Ως διοικητικά έγγραφα, ενδεικτικά, νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες,
όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης,
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.

Εάν κάποιος έχει έννομοσυμφέρον, δικαιούται, ύστερααπόγραπτήαίτησή του, ναλαμβάνει γνώ-
ση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή
του, ηοποία εκκρεμεί σεαυτέςή έχει διεκπεραιωθεί απόαυτές.

Δεν είναι δυνατήη χορήγησηορισμένων εγγράφωνστιςπεριπτώσειςπου:

- τα έγγραφααφορούνστην ιδιωτικήήοικογενειακή ζωή τρίτουπροσώπου

- τα έγγραφααναφέρονταιστιςσυζητήσεις τουΥπουργικού Συμβουλίου

-παραβλάπτεται απόρρητο τοοποίοπροβλέπεται στις ειδικές διατάξεις

- δυσχεραίνεται ουσιωδώς η έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών, ή στρατιωτικών
αρχώνσχετικώςμε την τέλεση εγκλήματοςήδιοικητικήςπαράβασης

-παραβλάπτεται τοβιομηχανικόαπόρρητοήδικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι διοικητικές αρχές, πριν από την επιβολή δυσμενούς μέτρου, σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμ-
φερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις από-
ψεις του, εγγράφωςήπροφορικώς.

Το μέτρο αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση αποτροπής κινδύνου ή επιτακτικού δημόσιου
συμφέροντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν
σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

στη θεματική ενότητα
« ».Θέματα που αφορούν τον πολίτη

www.gspa.gr

>> 13Απρίλιος 2013



Σε εμπορική επιχείρηση χρησιμοποιούμε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., μπορούμε να βά-

λουμε 6ημέρεςμε 6:40ώρες;

Σε εργαζόμενη που προστατεύεται με μητρότητα, μπορούμε (με τη συναί-

νεσή της), να αλλάξουμε τη σχέση εργασίας; Δηλαδή από πλήρους να γίνει

μερικήςαπασχόλησης;

Απασχολούμε εργαζόμενο ως Μηχανολόγο - μηχανικό στο εργοστάσιο

μας, τον οποίο ασφαλίζουμε στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΙΚΑ (ασθένεια σε χρήμα). Ο

εργαζόμενος έχει ήδη κάνει έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας για κάποιες

μικρές παρεπόμενες δραστηριότητες του. Αν αφού καταγγελθεί η σύμβασή

του ή αποχωρήσει οικειοθελώς, συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρείας μας με

σύμβασηπαροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (μπλοκάκι) και έχοντας το μεγα-

λύτερομέρος των εισοδημάτων τουαπόαυτήν τηνπαροχή, υπάρχει περίπτω-

ση το ΤΣΜΕΔΕή το ΙΚΑνα ζητάνε εισφορέςλόγωεξαρτημένης εργασίας;
Σημειώνουμε ότι πλέον θα πληρώνει ο ίδιος τις εισφορές του προς το

ΤΣΜΕΔΕοι οποίες είναι σαφώςμικρότερεςαπόαυτέςπουπληρώνουμε τώρα.
Όλες αυτές οι φορολογικές ρυθμίσεις που έγιναν για τους εργαζόμενους

με μπλοκάκια (όπουφορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπό προ-

ϋποθέσεις) δεν προσκρούουνσεαπαίτηση του ΙΚΑ για ασφάλιση λόγω εξαρ-

τημένης εργασίας;

Εφόσον στο νόμο για τη μερική απασχόληση (άρθρο 2 Ν.3846/2010) δεν

γίνεται αναφορά για τα πρόσωπα που προστατεύονται κατά της απόλυσης,

όπως είναι και οι εργαζόμενες που προστατεύονται λόγω μητρότητας, είναι

δυνατόννασυμφωνηθεί και γιααυτέςσύστημαμερικήςαπασχόλησης.

Εφόσον ο εργοδότης δεν δεσμεύεται από τη Σ.Σ.Ε. εμπορικών επιχειρήσεων

είναι δυνατόν με τροποποιητική σύμβαση που θα υπογράψει ο εργαζόμενος

να εργάζεται στο μέλλον επί 6 ημέρες την εβδομάδα με ημερήσιοωράριο 6,40'

ωρών.

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματός σας σάς πληροφορούμε ότι

εφόσον ο μηχανικός που μας ρωτάτε δεν θα συνδέεται με την εταιρεία σας ή

άλλη εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο μέλλον, θα ασφαλίζεται

μόνοστο ΤΣΜΕΔΕως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ωστόσο θαπρέπει να προσέξετε στη διατύπωση των όρων της σύμβασης

ανεξαρτήτων υπηρεσιών που θα υπογράψει αυτός με την εταιρεία σας, από

τους οποίους πρέπει να προκύπτει αβίαστα ότι πρόκειται πράγματι για τέτοια

σύμβαση και όχι ότι υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αφού το

ΙΚΑ σε ενδεχόμενο έλεγχο ή ακόμη στην περίπτωση διαφωνίας σας με τον ερ-

γαζόμενο αυτόν και καταγγελία του ότι παρά την σύμβαση που είχε υπογρά-

ψει ως σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών εν τούτοις εργάζονταν όπως και

πρότερων, πριν δηλαδή την υπογραφή της νέας αυτής σύμβασής του, με

τους ίδιους όρους και συνθήκες, θα υποχρεωθείτε στην καταβολή αναδρομ-

ικών εισφορών με πρόστιμα και διώξεις. Επίσης δεν θα πρέπει να επιτρέπετε

στο συνεργάτη σας πλέον αυτόν να παραμένει στους χώρους της εταιρείας

σας ή σε χώρους άλλων συνεργαζόμενων μαζί σας εταιρειών ή να του κατα-

βάλλετε την συμφωνημένη αποζημίωση πάγια κάθε μήνα όπως γίνεται με το

μισθό των εργαζομένων με σχέση εργασίας, αλλά μόνο μία φορά στο τέλος

της υπηρεσίας που θα του αναθέσετε ή το πολύ μετά την πάροδο κάποιου

χρονικού διαστήματος π.χ. 6 μηνών αφού τα αντίθετα θα διευκολύνουν τον

έλεγχο του ΙΚΑ να αποδείξει ότι υποκρύπτονταν στη σχέση αυτή κακόπιστα

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

οι αναγνώστες ρωτούν ...
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Έχει καταργηθεί ο συντελεστής 6,67%που αφορά επιδότηση εργατικής εισφο-

ράςσεόσουςασφαλίζονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.;

Τους τελευτα,ες στα προγράμματα εργασίας προς την επιθεώρηση εργασίας,

έκτος από το προσωπικό της εταιρείας μας, καταγράφηκε και αποστάλθηκε και

προσωπικό εξωτερικού συνεργάτη, που εκτελεί έργο της εταιρείας μας τις

εγκαταστάσεις μας (δανεισμένο προσωπικό). Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα,

δεδομένουότι δενθα τοκαταγράψουμε ξανάστα επόμεναπρογράμματα;

Οι διατάξεις για την επιδότηση της εργατικής εισφοράς στο ΙΚΑ (6,67 %) για

όσους αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν με τη διαφορά ότι

για να ισχύσει το μέτρο αυτό ο εργαζόμενος δεν πρέπει να λαμβάνει ημερήσιες

αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που ορίζει σήμερα ο Ν.4093/2012, δηλαδή τις

αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μειωμένες κατά 22% για τους πάνωαπό 25 ετών ηλικίας ή

32%για τους κάτω των25 ετών.

Το προσωπικό που ανήκει σε εργολάβο που έχει αναλάβει κάποιο έργο που

εκτελεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, δεν είχατε υποχρέωση ούτε δικαίω-

μα να υποβάλλετε καταστάσεις προσωπικού και προγράμματα εργασίας επειδή

δεν πρόκειται για δανεισμό προσωπικού αλλά για σύμβαση έργου με τον εργο-

λάβο, ο οποίος όφειλε να υποβάλει στο Σ.ΕΠ.Ε. της περιοχής της έδρας του τα

έντυπααυτά. Ενπάσηπεριπτώσει αφούσταδικάσας έντυπααναφέρατε τοπρο-

σωπικό αυτό, δεν έχετε πρόβλημα αν δεν τα αναφέρετε πάλι σε νέα τροποποιη-

τικά έντυπα της εταιρείαςσας.

ΓενικόΈγγραφο Ι.Κ.Α. A11/42/20.3.2013

«Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των

προσώπωνπουαμείβονται με εργόσημο»

Σας κοινοποιούμε το αριθ. Φ.40021/4550/194/25.02.2013 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το
οποίοδιευκρινίζεται, ότι οι αμειβόμενοι με εργόσημο, δεν δικαιούνται πα-
ροχές σε χρήμα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (επίδομα ασθένειας, ατυχήματος,
επαγγελματικής νόσου, ΤΒC, επιδόματαμητρότητας και έξοδακηδείας).

Συνεπώς, ο χρόνοςασφάλισηςμε εργόσημολαμβάνεται υπόψη

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγ-
γραφο για την χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος των αμειβομέ-
νων με εργόσημο απαιτούνται εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλι-
σης, στις οποίες μπορούν να συνυπολογιστούν και οι λοιπές ημέρες
ασφάλισης.

Επισημαίνεται όμως, ότι για την χορήγηση παροχών σε είδος με βά-
ση τησυμπλήρωση εκατό (100) ημερώνασφάλισης (ή 50 κατ' εξαίρεση
για το έτος 2013) δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης με εργό-
σημο.

μό-

νογια τη χορήγησηπαροχώνασθένειαςσε είδος.

εγκύκλιος
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άλλα δημοσιευμένα άρθρα

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

τεύχος

Παροχή εργασίας χωρίς νομική εξάρτηση τεύχος

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

τεύχος

τεύχος

τεύχος

- Νοεμβρίου 2012

- Δεκεμβρίου 2012

- Ιανουαρίου 2013

- Ιανουαρίου 2013

- Φεβρουαρίου 2013

- Μαρτίου 2013

- Μαρτίου 2013

Νόμος 4093/2012 - Εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ

Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις Τεκμαρτών Ημερομισθίων των Αμειβομένων
με Κυμαινόμενες Αποδοχές Μισθωτών για το έτος 2013

Αποζημίωση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου με ή χωρίς προειδοποίηση

Τεκμαρτά ημερομίσθια

ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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