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Ο

ι ελληνικές επιχειρήσεις επικαλούμενες τα τελευταία χρόνια της κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας την υποχρέωση
της Πολιτείας για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητάς τους, επιδιώκουν τον περιορισμό της κρατικής παρέμβασης στη διαμόρφωση
των εργασιακών σχέσεων, αλλά και την ανάγκη νομοθετικής πρόβλεψης για μεγαλύτερη ευκινησία στο
οικονομικό περιβάλλον που κινείται σήμερα η Χώρα,
ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζονται αποδοτικά στην εκάστοτε διαμορφούμενη οικονομική συγκυρία και να διατηρούν τις δραστηριότητές τους
ανταγωνιστικές στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.
Η μεγαλύτερη ευκινησία που απαιτούν οι επιχειρήσεις μέσω των επαγγελματικών τους οργανώσεων, εστιάζεται κυρίως στα αιτήματά τους για:
α) διεξαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά κύριο λόγο στο επίπεδο των επιχειρήσεων,
ενώ οι λοιπές συλλογικές ρυθμίσεις κατά κλάδο ή
επάγγελμα να συμμετέχουν ως ένα συμπληρωματικό και υποβαθμισμένο, έναντι των επιχειρησιακών
ρυθμίσεων, είδος διαπραγμάτευσης,
β) περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης και απασχόλησης εργατικού δυναμικού,
γ) καθιέρωση δυνατότητας συνομολόγησης κυρίως συμβάσεων εργασίας ορισμένου και δευτερευόντως αορίστου χρόνου, ιδιαίτερα στις μεσαίες και
μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις οικονομικές συγκυρίες και

του εκδότη

δ) περιορισμό της υποχρέωσης τήρησης της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, που επικρατεί σήμερα στο εργατικό δίκαιό μας, για τους εργαζομένους.
Επειδή προφανώς οι αιτιάσεις αυτές της ερ-
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γοδοτικής πλευράς που έλαβαν υπόψη τους
τις αντίστοιχες πρακτικές στα θέματα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης των
υπό εξάρτηση απασχολουμένων των λοιπών
κρατών του ευρωπαϊκού χώρου, θα ήταν δυνατόν, κατά την κοινή νομίζουμε αντίληψη, αν
γίνουν αποδεκτές για να ενισχύσουν πράγματι την ανταγωνιστικότητά τους θα πρέπει να
νομοθετηθεί παράλληλα και ο όρος της αμοιβαιότητας για αυστηρή τήρηση από την πλευρά των εργοδοτών, όλων των υποχρεώσεων
που αναλαμβάνουν με την απόφασή τους να
προσλάβουν και να απασχολήσουν εργατικό
δυναμικό. Αυτό απαιτείται ιδιαίτερα σήμερα
που είναι αναγκασμένες κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, να επιδιώκουν την διατήρησης τους
στην αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αποφεύγοντας την αυστηρή τήρηση έναντι των εργαζομένων των υποχρεώσεών τους, όπως καταδεικνύουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του Σ.ΕΠ.Ε. για το έτος
2015, που αφορούν στην παραβατικότητά
τους, στα θέματα της εργατικής και της ασφα-
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λιστικής νομοθεσίας.
Για την αντιμετώπιση επομένως των δυσκολιών της σημερινής πραγματικότητας
στην αγορά εργασίας, επιβάλλεται η λήψη μέτρων από την Πολιτεία για να ενισχυθεί πράγματι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και η δυνατότητά τους να απασχολήσουν νέο
προσωπικό, ώστε οι αιτιάσεις αυτές των επιχειρήσεων αν γίνουν αποδεκτές, να εξασφαλίζουν παράλληλα την απόλυτη και άμεση
εφαρμογή των κανόνων της συνεργασίας εργασίας και κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει με την
υπογραφή επιχειρησιακών κυρίως συλλογικών συμβάσεων, με πρόβλεψη όπως οι όροι
τους που θα συμφωνούνται θα είναι άμεσα
και απόλυτα εφαρμόσιμοι από την εργοδοτική πλευρά, με την αυτοδέσμευσή της για υπεύθυνη από την πλευρά της παρακολούθηση
και νουθεσία των επιχειρήσεων για περιορισμό της παραβατικότητάς τους.Έτσι θα αποφεύγεται η επιβολή αυστηρών προστίμων και
ποινικών διώξεων από την Πολιτεία για τις
οποίες παραπονούνται και ευλόγως σήμερα
οι επιχειρήσεις.

Η μισθοδοσία είναι πια
εύκολη υπόθεση!

Ανησυχείτε για την έγκαιρη, σωστή, σύννομη και
τεκμηριωμένη έκδοση της Μισθοδοσίας της εταιρίας σας;
Το πακέτο υπηρεσιών pimpayroll προσφέρει τη λύση.
Εύκολα, Άμεσα, Τεκμηριωμένα και Οικονομικά!
Επικοινωνήστε μαζί μας για οικονομική προσφορά
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άρθρο

ημέρες ασφάλισης
μερικώς απασχολούμενων
(ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

του Σπύρου Νιάρχου [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]

γενικές παρατηρήσεις
Η μείωση των ημερών ασφάλισης από 25
σε 22 ή από 24,25,26 και 27 σε 20,21,22 και 23
αντιστοίχως εκ μέρους των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ΤΔΕ των Υποκ/των
για τους μισθωτούς που παρέχουν ανελλιπώς
τις υπηρεσίες τους με σχέση μερικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια τη μορφή
χιονοστιβάδας, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στους ασφαλισμένους γενικά και ειδικά στους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
Προκειμένου, τα εν λόγω όργανα να μειώσουν την ημέρα ασφάλισης επικαλούνται τα
Άρθρα 8 παρ. 2, 25 παρ. 4, 5, 7, 8 και 9 του Α.Ν.
1846/51, καθώς και το Άρθρο 18 παρ. 2 και 3
του Κ.Α., τα οποία αναφέρονται σε εννοιολο-
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γικούς προσδιορισμούς ή άλλες έννοιες, εκτός
του Άρθρου 25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51που
παραπέμπει σε κανονισμό που θέλει ορίσει
«τα του τρόπου εξεύρεσης του ημερήσιου μισθού» και κατ' επέκταση των ημερών ασφάλισης κατά μήνα.
Κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου
εκδόθηκε η ΑΥΕ 55575/65 (ΦΕΚ 816 τ.Β΄») περί
συστάσεως Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ.
Η εξεύρεση του ημερήσιου μισθού, και κατ’
επέκταση των ημερών ασφάλισης, κατά βδομάδα, ή μήνα καθορίζεται βάσει του Άρθρου
18 παρ. 1 του Κ.Α. για τους μισθωτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν σύστημα 6ημερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ή βάσει του Άρθρου 18
παρ. 2 του Κ.Α. για τους μισθωτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θήμερης
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εβδομαδιαίας απασχόλησης ή βάσει του Άρθρου 18 παρ. 3 του ΚΑ, στις περιπτώσεις που
ο ημερήσιος μισθός υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομίσθιου της εκάστοτε ισχύουσας
1ης ασφαλιστικής κλάσης (HM < 11.06), λόγω
παροχής εργασίας κάθε ημέρα επί χρόνο
ελάσσονα (μικρότερου του μέσου όρου) του
½ του νόμιμου (συμβατικού) ωραρίου πλήρους απασχόλησης του ισχύοντος για εκάστη κατηγορία απασχολούμενων δηλαδή είτε
βάσει 6ημέρου είτε βάσει 5θημέρου, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του Άρθρου 18 του
Κ.Α.
Θεωρώ σκόπιμο ότι πριν γίνει οποιαδήποτε αναφορά ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων, θα πρέπει
να δοθεί απάντηση εάν δηλαδή το 5θήμερο
έχει εφαρμογή και στους μισθωτούς που παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους, με σχέση μερικής εργασίας, σε επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν υποχρεωτικά βάσει Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.
ή άλλες διατάξεις, σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι «ΝΑΙ»
σύμφωνα με την παράγραφο 17 του Άρθρου
38 του Ν 1892/90, το οποίο ορίζει ότι «κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας».
Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας με το Εγγ.
10954/6-4-99 δέχεται ότι «το 5θήμερο που
εφαρμόζεται για την πλήρη απασχόληση έχει
αντίστοιχη εφαρμογή και για τη μειωμένη απασχόληση και συνιστά παράβαση της ΣΣΕ ή ΔΑ
που καθιέρωσε το σύστημα της 5θήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας, και ο εργοδότης δεν
έχει δικαίωμα να επιμηκύνει τις ημέρες εργασίας πέραν των πέντε (5).
Πάρα ταύτα, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια οι ΤΔΕ ερμηνεύουν τις ανωτέρω διατάξεις κατά το δοκούν, με
αποτέλεσμα να αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ημέρες ασφάλισης λιγότερες των είκοσι πέντε 25 (π.χ. 22) ή λιγότερες
των 24 ή 25 ή 26 ή 27 (π.χ. 20, 21, 22, 23) για
τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό
ή ημερομίσθιο καίτοι παρέχουν τις υπηρεσίες
τους ανελλιπώς με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του συμβατικού (ΗΩ < 8) ή μεγαλύτερο ή
ίσο με το ½ του συμβατικού (ΗΩ ≥8:2).
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ανάλυση και εφαρμογή των § 1,
2 & 3 του άρθρου 18 του Κ.Α.
Α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 18
του Κ.Α., οι μισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες του 6ημέρου, με ημερήσιο ωράριο μεγαλύτερο ή ίσο
του ½ του συμβατικού ωραρίου δηλαδή των 3
ωρών και 20΄», αναγνωρίζουν στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ α) αν αμείβονται με μηνιαίο
μισθό 25, ανεξάρτητα εάν οι εργάσιμες ημέρες
του μήνα είναι 24-26 και β) αν αμείβονται με
ημερομίσθιο, τόσες ημέρες όσες ακριβώς οι
εργά-σιμες ημέρες του μήνα δηλαδή 24 ή 25 ή
26 ή 27 και σε περίπτωση απουσίας (αδικαιολόγητης ή πρόσληψης ή αποχώρησης στα
μέσα του μήνα κ.λπ.) οι αναγνωριζόμενες κατά μήνα ημέρες ασφάλισης για μεν τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό μειώνονται κατά
τόσα εκατοστά πέμπτα (Χ / 25) όσες ακριβώς
είναι οι ημέρες απουσίας, για δε τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, κατά τόσες ημέρες
όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες ημέρες κατά
τις οποίες ο μισθωτός δεν εργάστηκε και ως εκ
τούτου μη δικαιούμενος αμοιβής (Εγγ. Υπ. Εργ.
47460/11-174 Άρθρο 18, παρ. 1 εδ. α του ΚΑ).
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Β. Σύμφωνα με το εδ. β' της παρ. 2 του Άρθρου 18 του Κ.Α. σε συνδυασμό με την παρ. 3
του ίδιου Άρθρου, ο ημερήσιος μισθός των
ασφαλισμένων απασχολούμενων υπό σύστημα παροχής εργασίας πέντε ημερών για
κάθε εβδομάδα, εξευρίσκεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Εάν ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες
του ανελλιπώς δηλαδή χωρίς απουσίες με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του ½ του εκάστοτε ισχύοντος συμβατικού ωραρίου (ΗΩ ≥
8:2), αναγνωρίζει στην ασφάλιση του ΙΚΑΕΤΑΜ α) αν μεν αμείβεται με μισθό 25 ημέρες
κατά μήνα, ανεξαρτήτως εάν οι εργάσιμες ημέρες βάσει 5θημέρου είναι 20, 21, 22 ή 23 και
β) αν δε αμείβεται με ημερομίσθιο τόσες ημέρες όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες ημέρες
του ημερολογιακού μήνα δηλαδή ή 24-28 ή 20
Χ 1,2-24, 21 Χ 1,2=25, 22 Χ 1,2=25,23 Χ 1,2=28,
κατά τις οποίες αυτός δικαιούται αμοιβής (Άρθρο 18 παρ. 1 εδ.γ΄ του Κ.Α.), δεδομένου ότι με
την εφαρμογή του 5θημέρου δεν μεταβάλλεται η μονάδα μέτρησης του χρόνου ασφάλισης.
2. Εάν ο μισθωτός δεν απασχοληθεί όλες
τις εργάσιμες ημέρες του μήνα ή εβδομάδας
(π.χ. λόγω αδικαιολόγητης απουσίας ή άρχισε ή διέκοψε την εργασία του ενδιάμεσα του μήνα), ο ημερήσιος μισθός εξευρίσκεται εκ της διαιρέσεως των αντίστοιχων αποδοχών δια του
αριθμού των πραγματικών ημερών απασχόλησης προσαυξημένων (Εγγ. ΙΚΑ 49365/
48606/ 12-8-81) ήτοι:
α) για κάθε εβδομάδα συνεχούς απασχόλησης δηλαδή χωρίς απουσίες ο αριθμός
των ημερών ασφάλισης ανέρχεται σε έξι (6)
ήτοι 5 ημέρες πραγματικές εργάσιμες βάσει
του 5θημέρου με προσαύξηση κατά μια (1)
ημέρα (5+ 1=6) που αντιστοιχεί στην έκτη (6η)
πλασματική ημέρα, οι ώρες της οποίας μεταφέρθηκαν ισόποσα στις υπόλοιπες πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
β) Για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης: εάν κατά την εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης (π.χ. αδικαιολόγητης
απουσίας, πρόσληψης ή αποχώρησης ενδιάμεσα του μήνα), ο αριθμός των ημερών
ασφάλισης προσαυξάνεται κατά μία μονάδα,
Απρίλιος 2016

εφόσον κατά την εβδομάδα αυτή παρασχέθηκε εργασία επί τρείς τουλάχιστον ημέρες
(π.χ. 3+1=4 ή 4+1=5).
γ) Σε περίπτωση απασχόλησης μιας ή δυο
ημερών μέσα στην εβδομάδα της πλήρους
απασχόλησης για τους ίδιους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω, θα αναγνωριστούν
μία ή δύο ημέρες ασφάλισης, χωρίς καμία
προσαύξηση αυτών, οπότε ο ημερήσιος μισθός σε αυτές τις περιπτώσεις θα προκύπτει
εκ της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων
αποδοχών δια του αριθμού των ημερών εργασίας που τελικά θα αναγνωρισθούν στην
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο 18 παρ. 2 εδ.
γ' περ. α και β του Κ.Α.).
δ) Αντιστρόφως: Εάν ο μισθωτός μέσα
στην εβδομάδα πλήρους απασχόλησης απουσιάζει μια ή δύο ή τρεις η τέσσερις ημέρες,
τότε ο αριθμός των ημερών ασφάλισης θα
μειωθεί κατά των αριθμό των απουσιών. Π.χ.
κατά μία ή κατά δύο ή 3+1=4 ή 4+1=5 αντίστοιχα.

σημείωση...
Οι ώρες εργασίας της 6ης πλασματικής εργάσιμης ημέρας επί 5νθημέρου κατανέμονται
ισόποσα (π.χ. 1 ώρα και 20΄) στις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Ο επιμερισμός
των ωρών της έκτης (6ης) πλασματικής εργάσιμης ημέρας, εφαρμόζεται στους μισθωτούς που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 5θήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας με ημερήσιο ωράριο ίσο
ή μεγαλύτερο του ½ του νόμιμου (συμβατικού)
ωραρίου. (ΗΩ ≥ 8:2), γεγονός που δεν αποδέχονται τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αποτέλεσμα να μειώνουν τις ημέρες ασφάλισης των
μερικώς απασχολούμενων που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους με μειωμένο ημερήσιο ωράριο
είτε κάτω των οκτώ ωρών (ΗΩ <8) είτε ίσο ή μεγαλύτερο του ½ του συμβατικού (ΗΩ ≥8 :2)
Ως συνεχής απασχόληση θεωρείται και ο
χρόνος κανονικής άδειας, καθώς και ο χρόνος
ασθενείας και για όσο χρόνο υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών σύμφωνα με τα Άρθρα 657-658 του Α.Κ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6ης ΗΜΕΡΑΣ
Α= 6ΗΜΕΡΟ

Β= 5ΘΗΜΕΡΟ

ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΒΔOMAΔΙΑΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

Α) 40:6

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

6.67

6 ώρες και 40΄

Β) 40:5

8

8

8

8

8

0

8 ώρες

Α) 38:6

6.334

6.334

6.334

6.334

6.334

6.334

6 ώρες και 20΄

B) 38:5

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

0

7 ώρες και 36΄

Α) 37:6

6,167

6,167

6,167

6,167

6,167

6,167

6 ώρες και 10΄

Β) 37:5

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

0

7 ώρες και 24΄

A) 36:6

6

6

6

6

6

6

6 ώρες

B) 36:5

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

0

7 ώρες και 12΄

A) 35:6

5,834

5,834

5,834

5,834

5,834

5,834

5 ώρες και 50΄

B) 35:5

7

7

7

7

7

0

7 ώρες

A) 34:6

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

5 ώρες και 40΄

B) 34:5

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

0

6 ώρες και 40΄

Α) 20:6

3,334

3,334

3,334

3,334

3,334

3,334

3 ώρες και 20΄

Β) 20:5

4

4

4

4

4

0

4 ώρες

παράδειγμα σύγκρισης:
Μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του ανελλιπώς σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα
6ημερης εβδομαδιαίας εργασίας με σχέση μερικής απασχόλησης, με ημερήσιο ωράριο 2
ώρες και συνολικά επί 12 ώρες εβδομαδιαίως
και ωριαία αμοιβή 7,20 ευρώ (1200,00 Χ
0,006)δικαιούται ως μηνιαία αμοιβή το ποσό
των 360,00 ευρώ (12 Χ 7,2 Χ 4,16666) και ημέρες ασφάλισης είκοσι πέντε (25) γιατί :
Α) η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα 6ημερης εβδομαδιαίας απασχόλησης
Β) η ημερήσια αμοιβή (2 Χ 7,2) υπερβαίνει
το Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (ΗΑ 2 Χ
7,20>11,6)
Αντιθέτως, εάν ο ίδιος μισθωτός παρείχε
τις υπηρεσίες του σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με σχέση μερικής εργασίας, με ημερήσιο ωράριο 7,2 ώρες και συνολικό 35 (7 Χ 5)
εβδομαδιαίως και με ωρομίσθιο 7,20 ευρώ
(1200,00 Χ 0,006) δικαιούται ως μηνιαία αμοιβή το ποσό των 1050,00 ευρώ (35 Χ 7,20 Χ
4,16666) και ημέρες ασφάλισης, κατά την επικρατούσα άποψη των αρμοδίων οργάνων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είκοσι δύο (22) γιατί:
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ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

α) παρείχε τις υπηρεσίες του ανελλιπώς σε
επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και
β) επιπλέον ελάμβανε μηνιαία αμοιβή 900,00
ευρώ > των 350,00 ευρώ και ως εκ τούτου πρέπει να του αναγνωρισθούν λιγότερες ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα.
Γ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 18
του Κ.Α. «εάν εις τας ως άνω παραγράφους 1
και 2 του Κ.Α. (βλέπε ανωτέρω περιπτώσεις Α
και Β, ο εξευρισκόμενος ημερήσιος μισθός
υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομίσθιου της
εκάστοτε ισχύουσας πρώτης (1) ασφαλιστικής κλάσης (π.χ. ΗΜ <11,06) λόγω παροχής
εργασίας κάθε ημέρα επί χρόνο ελάσσονα
του ½ του νομίμου (συμβατικού) ωραρίου
πλήρους απασχόλησης του ισχύοντος δια
εκάστη κατηγορίαν απασχολουμένων (δηλαδή είτε βάσει 6ημερου είτε βάσει 5θημέρου),
οι εν ασφαλίσει ημέραι εργασίας κατά μήνα
εξευρίσκονται δια της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τούτων δια του
ποσού του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού
ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης
(Τ.Η. = 11,06).

Απρίλιος 2016

Το τυχόν προκύπτον εκ της διαιρέσεως κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας, δι ην
ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς της 1ης
ασφαλιστικής κλάσης».
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
Άρθρου 18 του Κ.Α. προσδιορίζουν τον ημερήσιο μισθό και κατ επέκταση τις ημέρες
ασφάλισης για τους μισθωτούς που παρέχουν ανελλιπώς ή και με απουσίες τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν
σύστημα 6ημερης ή 5θημερης εβδομαδιαίας
απασχόλησης, με ημερήσιο ωράριο μεγαλύτερο του συμβατικού (π.χ. ΗΩ>3 ωρών και 20΄
ή ΗΩ >8:2) και με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη
του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (ΗΑ
>11,06) ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του
25πλάσιου του Τ.Η. της εκάστοτε ισχύοντος
1ης ασφαλιστικής κλάσης (ΜΑ>25>11,06).
Αντιθέτως η παρ. 3 του Άρθρου 18 του Κ.Α.
σε αντιδιαστολή των παραγράφων 1 και 2 του
Άρθρου 18 του Κ.Α., προσδιορίζει τον ημερήσιο μισθό και κατ' επέκταση των ημερών ασφάλισης των μισθωτών, οι οποίοι παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν εφαρμόζουν ή όχι 6ημερο ή 5θημερο,
με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του ½ του
συμβατικού (ΗΩ<3 ωρών και 20΄ ή ΗΩ<8:2)
και με ημερήσια αμοιβή ίση ή μικρότερη του ΤΗ
της εκάστοτε ισχύουσας 1ης ασφαλιστικής
κλάσης (ΗΑ ≤ 11,06) και μεγαλύτερη του ΤΗ της
1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης (ΗΑ>8,03) ή
με μηνιαία αμοιβή ίση ή μικρότερη του 25πλάσιου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (ΜΑ ≤ 25 Χ
11,06=276,50) και μεγαλύτερη του 25πλάσιου
του ΤΗ της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης
(ΜΑ>25 Χ 8,03).

ευρώ (15 Χ 3,51648 Χ 4,16666), δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 18 του Κ.Α.,
είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα, ανεξάρτητα εάν ο μήνας έχει π.χ. 24-27 εργάσιμες
ημέρες (220,00: 11.06=19.89 ή 20) και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί των τεκμαρτών αποδοχών 221,20
ευρώ (20 Χ 11,06) και όχι στις καταβαλλόμενες
αποδοχές των 220,00 ευρώ.
β Μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του
ανελλιπώς με σχέση μερικής απασχόλησης
σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας εργασίας επί 17,5 'ώρες εβδομαδιαίως (17,5 : 5 = 3,5 ώρες ημερησίως) με
ωριαία αμοιβή 6 ευρώ, ημερήσια 21,00 ευρώ
(3,5 Χ 6), και μηνιαία αμοιβή 437,50 ευρώ (17,5
Χ 6 Χ 4,16666) μεγαλύτερη του 25πλάσιου του
ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης ήτοι 437,50 >
25 Χ 11,06 = 276,50.
Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η ημερήσια αμοιβή υπερβαίνει το Τ.Η. της 1ης
ασφαλιστικής κλάσης (21,00 > 11,06), οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται είτε:
Α) σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 18
του Κ.Α. δηλαδή 25 και όχι 22).
Β) σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 18
του Κ.Α. δηλαδή δια της διαιρέσεως του
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, εφόσον
το ημερήσιο ωράριο των 3,5 ωρών είναι μικρότερο του ½ του νόμιμου (συμβατικού)
ωραρίου (3,5 < 8: 2) δια του Τ.Η. (11,06) της
1ης ασφαλιστικής κλάσης ήτοι: 437,50 : 11,06
= 39,56 ή μέχρι 25.

παράδειγμα :
α Μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του
ανελλιπώς με σχέση μερικής απασχόλησης σε
επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 6ήμερης
ή 5θημερης εβδομαδιαίας εργασίας, επί 15
ώρες εβδομαδιαίως (15:6=2,5 ώρες ημερησίως βάσει 6ημέρου) ή 15:5=3 ώρες ημερησίως βάσει 5θημερου) δηλαδή επί χρόνο
ελάσσονα του ½ του νόμιμου (συμβατικού)
ωραρίου πλήρους απασχόλησης (15 ώρες <
40 ωρών), με ωριαία αμοιβή 3,51648 ευρώ
(586,08 Χ 0,006) και μηνιαία αμοιβή 220,00

Απρίλιος 2016
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Συνεπώς, οι αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό και παρέχουν τις υπηρεσίες τους
ανελλιπώς σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θημερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με ημερήσιο ωράριο κάτω του ½ του νομίμου και η ημερήσια αμοιβή υπερβαίνει το
Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής ανέρχονται σε 25
κατά μήνα, είτε χρησιμοποιηθεί ο (Α) ή ο (Β)
τρόπος και κατά συνέπεια κακώς ερμηνεύει
και εφαρμόζει το ΙΚΑ τις ανωτέρω διατάξεις, περιορίζοντας τις ημέρες ασφάλισης σε είκοσι
δυο (22) αντί είκοσι πέντε (25) για τους αμειβόμενους με μισθό ή 20, 21, 22 και 23 αντί 24, 25,
26, 27 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Δ. Άρθρο 39 παρ, 2 του Ν. 1892/90 «κατ'
εξαίρεση στην ασφάλεια του μερικώς απασχολούμενου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται
με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες
οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση
περισσοτέρων ημερών εργασίας επί 5θήμερης εργασίας».
«Από 1-7-1990 θεσπίζεται για τους μερικώς
απασχολούμενους, 1η ειδική ασφαλιστική
κλάση».
«Οι εισφορές υπολογίζονται στις καταβαλλόμενες αποδοχές, σε καμία όμως περίπτωση, για τον υπολογισμό των εισφορών για κάθε ημέρα εργασίας που αναγνωρίζεται στην
ασφάλιση κατά τους ορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να ληφθούν
υπόψη αποδοχές μικρότερες των αντιστοιχούντων στο εκάστοτε Τ.Η. της ειδικής ασφαλιστικής κλάσης.
Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων
οι μισθωτοί που παρέχουν ανελλιπώς τΙς υπηρεσίες τους σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 6ημερης ή 5θήμερης εβδομαδιαίας
απασχόλησης με ωριαία αμοιβή 3,51468 ευρώ (586,08Χ0,006) ή 3,927 ευρώ (26,18 Χ 0,15)
και ημερήσια αμοιβή ίση ή μικρότερη του Τ.Η.
(8,03) της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης,
αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
οι μεν αμειβόμενοι με μισθό 25 Η.Α. κατά μήνα,
ανεξάρτητα εάν οι εργάσιμες ημέρες είναι 2428 και οι δε αμειβόμενοι με ημερομίσθιο τόσες
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ημέρες όσες ακριβώς και οι εργάσιμες ημέρες
για τις οποίες δικαιούνται αμοιβής βάσει διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ή βάσει των
Άρθρων 657-658 του Α.Κ.
Οι αναλογούσες εισφορές στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογιστούν επί των τεκμαρτών αποδοχών και όχι επί των καταβαλλόμενων.
παράδειγμα :
Μισθωτός που παρέχει τις υπηρεσίες του
ανελλιπώς σε επιχείρηση που εφαρμόζει σύστημα 5θήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης
επί 2,4 ώρες ημερησίως και συνολικά εβδομαδιαίως 12 (2,4 Χ 5) με ωρομίσθιο 3,51648
(586,08 Χ 0,006)και μηνιαίες αποδοχές 175,82
ευρώ (12 Χ 3,51648 Χ 4,16666) θα αναγνωρίσει
στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 25 ημέρες,
πλην όμως οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί των τεκμαρτών
αποδοχών 200,75 ευρώ και όχι επί των καταβαλλόμενων των 175,82 ευρώ.

σημείωση...
Από την σύγκριση των παρ. 2 του Άρθρου
18 του ΚΑ και της παρ. 4 του Άρθρου 39 του Ν.
1892/90 «περί απασχόλησης μισθωτών σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 5θήμερου» συνεπάγεται ότι :
α) με την παρ. 2 προσδιορίζονται οι ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα των μισθωτών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς με εβδομαδιαία απασχόληση ίση ή μεγαλύτερη του ½
του νομίμου(συμβατικού) ωραρίου (ΕΑ ≥ 58:2)
και με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη
του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (Η.Α. >
11,06) ή του 25πλάσιου του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (ΜΑ>25Χ11,06).
β) με την παρ. 4 προσδιορίζονται οι ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα των μισθωτών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς με ημερήσια αμοιβή ίση ή μικρότερη του Τ.Η. της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης (Η.Α. ≤8,03) και μεγαλύτερη του ωρομισθίου του κατώτερου μισθού
ή ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Η.Α.> 586,08 Χ
0,006 = 3,51648 ή 26,18 Χ 0,15 = 3,927).

Απρίλιος 2016

άρθρο
του Χρήστου Καρατζά
[Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων]

εργασία

εκτός έδρας
Έννοια / Προϋποθέσεις / Αποζημίωση

γ

ενικά ως έδρα του μισθωτού θεωρείται ο τόπος όπου παρέχει
κατά τρόπο μόνιμο την εργασία του σύμφωνα με την αρχική ή
μετέπειτα σύμβαση εργασίας του ή ύστερα από μετάθεση. Δηλαδή
ως έδρα νοείται ο τόπος της επαγγελματικής εγκατάστασης του εργοδότη, στον οποίο ο μισθωτός παρέχει την εργασία του κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη. Ο μισθωτός, θεωρείται ότι βρίσκεται «εκτός
έδρας» όταν αποστέλλεται σε νέο τόπο προς παροχή της εργασίας
του σ' αυτόν πρόσκαιρα και υπό τον όρο της διανυκτέρευσης.
Ερμηνεύοντας την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την εκτός έδρας ημερησία αποζημίωση των απασχολουμένων
μισθωτών, μπορούμε να σημειώσουμε ότι βασικές προϋποθέσεις
που απαραίτητα πρέπει να συντρέχουν για να υπάρχει αξίωση
του μισθωτού προς λήψη της αποζημίωσης αυτής είναι οι
παρακάτω:
α) Προσωρινή αποστολή του μισθωτού για απασχόληση εκτός της έδρας της μόνιμης εργασίας του.
Προσωρινή εκτός έδρας αποστολή νοείται η μετακίνηση του μισθωτού εκτός του τόπου της επαγγελματικής
εγκατάστασης του εργοδότη, στον οποίο παρέχει ο μισθωτός κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη την εργασία του.
Δηλαδή όλοι γενικά οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) που αποστέλλονται από τους εργοδότες τους
να απασχοληθούν πρόσκαιρα, σε άλλο τόπο μακριά
από την έδρα τους δικαιούνται πέρα από το μισθό τους,
όλα τα έξοδα ταξιδίου τους και μία πρόσθετη ημερήσια
αποζημίωση, που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
β) Διανυκτέρευση από το μισθωτό εκτός έδρας της
μόνιμης κατοικίας του.
Ως διανυκτέρευση νοείται η παραμονή του μισθωτού σε ορισμένο μέρος για νυκτερινή ανάπαυση ή η
παροχή εργασίας για όλη τη διάρκεια της νύκτας,
από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, μακριά
από την έδρα της μόνιμης εργασίας του. Έχει γίνει
όμως δεκτό από τα δικαστήρια ότι οφείλεται αποζημίωση εκτός έδρας και στην περίπτωση που ο μισθωτός παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος της
νύκτας μακριά από την έδρα του.
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Αν δεν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω
προϋποθέσεις δεν νομιμοποιείται ο μισθωτός
να διεκδικήσει αποζημίωση για παροχή εργασίας εκτός έδρας.

Μεγάλη περιοχή
ως έδρα μισθωτού
Αν συμφωνηθεί στην μεταξύ του εργοδότη
και μισθωτού ατομική σύμβαση εργασίας ως
τόπος για μόνιμη παροχή της εργασίας, ορισμένη περιφέρεια, μικρότερη ή μεγαλύτερη
εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη φύση και το
είδος της παρεχομένης εργασίας, η απασχόληση σ’ αυτή δεν θεωρείται ως εκτός έδρας
(Πολ. Πρωτ. Αθ. 12488/73-ΔΕΝ 1991 σελ. 205).
Δεν επιτρέπεται όμως να καθορισθεί ως τόπος παροχής της εργασίας ολόκληρη η Επικράτεια. Επίσης, όταν υπάρχει ρητή συμφωνία εργοδότη και μισθωτού για απασχόληση
σε διάφορες περιοχές της Χώρας, αντί καταβολής μισθού μεγαλύτερου του νομίμου, κατά την Εφ. Αθ. 5305/88, δεν οφείλεται αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία.

Δεν επιτρέπεται
να καθορισθεί ως τόπος
παροχής της εργασίας
ολόκληρη η Επικράτεια
Μισθωτοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν σε άλλο τόπο για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως
εκτός έδρας για την απασχόλησή τους στον
τόπο αυτόν (Α.Π. 359/65 - ΔΕΝ 1966 σελ. 328,
ΑΠ 714/80 - ΔΕΝ 1980 σελ. 754, Α.Π. 1052/83 ΔΕΝ 1984 σελ. 469). Ούτε οι μισθωτοί που επιστρέφουν αυθημερόν στην έδρα τους δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση, αφού είναι
ρητή η διάταξη της κοινής Υπουργικής Απόφασης για διανυκτέρευση εκτός έδρας.
Και οι συχνές μετακινήσεις εκτός έδρας, θεωρούνται ως πρόσκαιρη εκτός έδρας απασχόληση που παρέχει το δικαίωμα της εκτός
έδρας αποζημιώσεως (Α.Π. 359/65 - ΔΕΝ 1966
σελ. 328, Α.Π. 836/77 - ΔΕΝ 1977 σελ. 960). Και
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οι μισθωτοί, όπως το προσωπικό κινήσεως
των ΚΤΕΛ, πού αναγκάζονται να παραμείνουν
σε άλλο τόπο τη νύκτα κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, δικαιούνται αποζημιώσεως εκτός
έδρας.
Να σημειωθεί τέλος ότι με όρο συλλογικής
σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης
κ.λπ., είναι δυνατόν και νόμιμο να διαφοροποιηθούν επί το ευνοϊκότερο για τους εργαζομένους οι όροι της εκτός έδρας εργασίας και
αμοιβής τους.

Υπολογισμός αποζημίωσης
εκτός έδρας - Δικαιώματα για
εργασία εκτός έδρας
Η αποζημίωση για την εκτός έδρας απασχόληση του μισθωτού υπολογίζεται επί των
νομίμων αποδοχών του μισθωτού, ήτοι επί
του νόμιμου συνολικού ημερομισθίου ή του
1/25ου του συνολικού νόμιμου μηνιαίου μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λπ.), που προκύπτουν από την
εφαρμογή της οικείας συλλογικής ρύθμισης
στην οποία υπάγεται ο μισθωτός, σύμφωνα
με το Ν. 1876/1990, ανεξάρτητα αν λαμβάνει
αποδοχές ανώτερες από τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες.
Αν βέβαια δεν υπάρχει νόμιμος μισθός, η
εκτός έδρας αποζημίωση υπολογίζεται βάσει
του καταβαλλομένου με συμφωνία μισθού ή
τελικά επί του βασικού ημερομισθίου ή του
1/25ου του μηνιαίου μισθού με βάση τα χρόνια
υπηρεσίας και την οικογενειακή κατάσταση
του μισθωτού (έγγαμος ή άγαμος). Τα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων,
λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που τα συνδέει με την επιχείρηση και των υψηλών αποδοχών που κατά τεκμήριο λαμβάνουν, δεν δικαιούνται αποζημίωση για παροχή εργασίας
εκτός έδρας.
Η ανωτέρω εκτός έδρας αποζημίωση είναι
ανεξάρτητη από οφειλόμενες αμοιβές για υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές ή νόμιμες αργίες κ.λπ. Σε περίπτωση δε σύμπτωσης οφείλονται όλες οι αποζημιώσεις, πού υπολογίζονται όμως κάθε μία
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χωριστά, διότι για την απασχόληση του εκτός
έδρας ευρισκομένου μισθωτού, έχουν εφαρμογή πάντοτε όλες οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα χρονικών ορίων εργασίας, εβδομαδιαίας ανάπαυσης, τις προσαυξήσεις απασχόλησης κατά
τις Κυριακές, νύκτες, υπερεργασία - υπερωρίες κ.λπ. ΄Έτσι και ο ευρισκόμενος εκτός
έδρας μισθωτός, εφόσον απασχοληθεί πέρα
του συμβατικού του ωραρίου και μέχρι του
νομίμου, δικαιούται να λάβει αποδοχές για τις
ώρες υπερεργασίας, και εφόσον απασχοληθεί πάνω του νομίμου ωραρίου, δικαιούται να
αμειφθεί για τις ώρες υπερωριακής εργασίας
ή αν απασχοληθεί τη νύκτα ή Κυριακή, δικαιούται την προσαύξηση νυκτερινής ή Κυριακής εργασίας κ.λπ., δηλ. σωρευτικά οφείλονται όλες οι αποζημιώσεις, αφού όμως υπολογισθούν η κάθε μία χωριστά.

Τα διευθυντικά στελέχη
των μεγάλων επιχειρήσεων
δεν δικαιούνται
αποζημίωση για παροχή
εργασίας εκτός έδρας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εκτός
έδρας αποστελλόμενοι μισθωτοί, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα
στα συμβατικά και νόμιμα πλαίσια του ωραρίου εργασίας τους, δικαιούμενοι επί πλέον
αμοιβής όταν απασχολούνται πέραν αυτών.

Μειώσεις της
αποζημίωσης εκτός έδρας
Στην αποζημίωση για την εκτός έδρας απασχόληση το ποσό που δικαιούται ο μισθωτός
(νόμιμο ημερομίσθιο ή 1/25ο του νομίμου μηνιαίου μισθού), είναι ανεξάρτητο από τις ώρες
απασχόλησής του, σχετιζόμενο μόνο με τη
διαμονή αυτού εκτός έδρας και έχει ως σκοπό
να καλύψει τα έξοδα διαμονής του μισθωτού
εκτός της έδρας του. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή Υπουργική Απόφαση, το ποσό
αυτό ισούται, όπως προαναφέρθηκε για κάθε
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διανυκτέρευση εκτός έδρας με ένα νόμιμο συνολικό ημερομίσθιο ή 1/25ο του εκάστοτε νομίμου μηνιαίου μισθού. Εάν όμως παρέχονται
στο μισθωτό από τον εργοδότη τροφή και κατοικία στον τόπο που αποστέλλεται, τότε καταβάλλεται σ’ αυτόν το 1/4 (ή 25%) του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του νομίμου
μηνιαίου μισθού του. Όταν παρέχεται μόνο
τροφή καταβάλλεται το ½ (ή 50%) του νομίμου
ημερομισθίου, και όταν παρέχεται μόνο κατοικία ο μισθωτός δικαιούται τα 4/5 του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του νομίμου
μισθού του.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, για να γίνουν
οι ανωτέρω αναφερόμενες μειώσεις (στο 1/4 ή
1/2 ή 4/5) της αποζημίωσης αυτής του μισθωτού, η παροχή της τροφής και της κατοικίας
πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη και όχι από
τρίτο πρόσωπο εξ ελευθεριότητας, χαριστικά ή
για λόγους αβρότητας, εκτός πάλι εάν η παροχή αυτών από τον τρίτο γίνεται για εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης αυτού απέναντι στον εργοδότη, οπότε θεωρείται ότι παρέχονται από τον εργοδότη, ο οποίος μπορεί
να μειώσει ανάλογα την εκτός έδρας αποζημίωση.
Εξ άλλου η καταβολή της εκτός έδρας αποζημίωσης στον μισθωτό δεν συναρτάται με
την πραγματοποίηση ή όχι δαπανών από
αυτόν εκτός της έδρας του. Έτσι ο εργοδότης
οφείλει να καταβάλλει τις εκτός έδρας αποζημιώσεις στο μισθωτό, χωρίς κανένα δικαίωμα
έρευνας εάν εκείνος έκανε ή όχι έξοδα και πόσα. Συνεπώς εάν ο μισθωτός διανυκτερεύσει
εκτός έδρας π.χ. έξι (6) ημέρες, δικαιούται αποζημίωση έξι (6) ημερομίσθια ή τα 6/25α του
μισθού (νομίμου), εάν βέβαια δεν παρέχονται
τροφή και κατοικία, εφόσον δε διανυκτερεύσει
εκτός έδρας πέντε (5) ήμερες δικαιούται αντίστοιχα αμοιβή για πέντε (5) νόμιμα ημερομίσθια ή 5/25α του νομίμου μισθού, ανεξάρτητα αν απασχολείται ο μισθωτός με σύστημα
εξαήμερης (6ήμερο) ή πενθήμερης (5θήμερο)
εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν επηρεάζει
το γεγονός ότι ο μισθωτός αυτός απασχολείται εκτός έδρας κατά την 6ήμερη εβδομαδιαία
εργασία περισσότερες ώρες από ότι στην
5θήμερη εβδομαδιαία εργασία. Σε καμία περίπτωση ο μισθωτός δεν δικαιούται να λάβει
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αποδοχές, για αποζημίωση εκτός έδρας απασχόλησης, μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στον αριθμό των διανυκτερεύσεων
εκτός έδρας.

του, εφόσον αφορούν αποκλειστικά τις διανυκτερεύσεις εκτός έδρας που πραγματοποιεί
αυτός και την αντιμετώπιση των εξόδων του,
που είναι ως γνωστό εκτός έδρας αυξημένα,
δεν μπορούν να θεωρηθούν τακτικές αποδοχές και έτσι δεν υπολογίζονται στα επιδόματα
εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και
στις αποδοχές αδείας και στο επίδομα αδείας
και την αποζημίωση απόλυσης. Επίσης οδοιπορικά έξοδα, που καταβάλλει ο εργοδότης
πάγια κάθε μήνα στους μισθωτούς, για κάλυψη εξόδων μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής τους, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές.

Η αποζημίωση εκτός
έδρας δεν θεωρείται
τακτικές αποδοχές και
δεν υπολογίζεται στα
επιδόματα εορτών.

Οδοιπορικά έξοδα
Πέρα των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να σημειώσουμε ότι
βάσει της κοινής Υπουργικής Αποφάσεως
21091/1946, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει και
τα καταβληθέντα από αυτόν οδοιπορικά έξοδα
(έξοδα ταξιδίου), ήτοι αντίτιμο εισιτηρίων, ταξί
κ.λπ. σύμφωνα και με τις αρχές της καλής πίστης (Εφ. Αθ. 1187/83, -ΔΕΝ 1983 σελ. 930).
Τα οδοιπορικά έξοδα δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός αν χορηγούνται ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση μετακινήσεων και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού, ούτε διακόπτονται κατά την άδεια ή
την ασθένεια. Επίσης δεν θεωρούνται τακτικές
αποδοχές όταν καταβάλλονται για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχειρήσεως.

Χαρακτηρισμός της
αποζημίωσης εκτός έδρας
ως μέρος των τακτικών
αποδοχών
Τα ποσά που καταβάλλονται στο μισθωτό
για αποζημίωση εκτός έδρας απασχόλησή
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Αντίθετα εάν καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικά κάθε μήνα ανεξάρτητα από τον αριθμό
των διανυκτερεύσεων ή της πραγματοποίησης διανυκτερεύσεων, κάποιο χρηματικό ποσό ως επίδομα εκτός έδρας ή με κάποια άλλη
ονομασία, τότε το επίδομα αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί τακτικές αποδοχές και
ως τέτοιο προσαυξάνει τις τακτικές αποδοχές
του μισθωτού βάσει των οποίων υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα
αδείας, κ.λπ.

Παραγραφή, Παραίτηση,
Συμψηφισμός
Η παραγραφή των απαιτήσεων των μισθωτών για αποζημιώσεις εκτός έδρας απασχολήσεως είναι πενταετής (5ετία) (Εφ. Αθ.
3904/83 - ΔΕΝ 1983 σελ. 1141, Α.Κ. 250).
Παραίτηση από απαιτήσεις αποζημιώσεων εκτός έδρας απασχολήσεως δεν επιτρέπεται (Α.Π. 359/65 - ΔΕΝ 1966 σελ. 328), γιατί οι
διατάξεις της κοινής Υπ. Αποφάσεως 21091/
1946 είναι δημόσιας τάξης και κάθε αντίθετη
συμφωνία είναι άκυρη.
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Σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων
επιτρέπεται, βάσει συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, να καταβάλλεται στο μισθωτό κάθε μήνα, ορισμένο χρηματικό ποσό,
πάνω από τις νόμιμες αποδοχές ως αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση, η οποία
βέβαια θα καλύπτει κάθε φορά τις απαιτήσεις
του μισθωτού για την πράγματι εκτός έδρας
απασχόλησή του (Εφ. Αθ. 5305/84 ΔΕΝ 1985
σελ. 67). Εάν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού για συμψηφισμό της αποζημιώσεως εκτός έδρας με αποδοχές μεγαλύτερες από τις νόμιμες, τότε η αποζημίωση αυτή οφείλεται στο μισθωτό (Α.Π.
106/90, 650/90, 971/91).

Κρατήσεις
(εισφορές Ι.Κ.Α. / φορολογία)
Οι αποζημιώσεις των μισθωτών πού οφείλονται για την εκτός έδρας απασχόλησή τους
δεν αποτελούν μισθό και δεν υπόκεινται σε

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ, γιατί χορηγούνται για αντιμετώπιση αυξημένων δαπανών εκτελέσεως της εργασίας έκτος έδρας
(ΣτΕ 2245/91). Όταν βέβαια οι αποδοχές αυτές δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση
μετακινήσεων, δεν διακόπτονται κατά την
άδεια και ασθένεια, ούτε γίνεται απόδοση λογαριασμού τότε θεωρούνται τακτικές αποδοχές και υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Π.
167/69 - ΔΕΝ 1969 σελ. 453, Εφ. ΑΘ. 2647/73 ΔΕΝ 1974 σελ. 107).
Σε ότι αφορά τη φορολογία της αποζημίωσης έκτος έδρας εργασίας επειδή αυτή δεν
λογίζεται ως μισθός που να αυξάνει το εισόδημα, εφόσον δίδεται για αντιμετώπιση εκτάκτων εκτός έδρας δαπανών, απαλλάσσεται
από τη φορολόγηση. Θα πρέπει βέβαια να
αντιπροσωπεύει δαπάνες για εκτέλεση εκτός
έδρας εργασία (εισιτήρια - ξενοδοχεία - φαγητό κ.λπ.) και όχι αύξηση αποδοχών με πρόσθετη παροχή επιδόματος, που υπερβαίνει
κάθε εύλογο μέτρο (ΣτΕ 1826/90 - ΔΕΝ 1992
σελ. 1153, βλ. και Αλληλ. ΔΕΝ 1993 σελ. 1103).

άρθρο

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη (Πολιτική Επιστήμων)

Όσον αφορά τους αμειβόμενους με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το επίδομα αυτό μπορεί να περικοπεί μονομερώς από
τον εργοδότη εφόσον δεν διατηρείται σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 6/2012
και μόνο αν ο εργοδότης δεν είναι μέλος, όπως ορίζεται στο Ν. 4093/
2012 σε μία από τις οργανώσεις που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Στην
περίπτωση που η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται στο προσωπικό μιας επιχείρησης ως όρος της επιχειρησιακής του Σ.Σ.Ε., η περικοπή του επιδόματος
αυτού μπορεί να γίνει, με βάση την Π.Υ.Σ. 6/2012, μονομερώς από τον
εργοδότη, μόνο όμως μετά τη λήξη της ισχύος της επιχειρησιακής
Σ.Σ.Ε. που τον δεσμεύει.
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[Π.Κ. 5/31.3.2016]

Στην Αθήνα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2016, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:
Αφενός
α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ), όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι
οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις
προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές
Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους,
αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 2
Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι,
εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική
παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-20112012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων
της ΕΓΣΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 3
Προσφυγικό – Μεταναστευτικό
Τα μέρη συμφωνούν ότι, αφού διερευνήσουν
τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, θα προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες για υλοποίηση δράσεων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προσφυγικού - μετα-
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ναστευτικού προβλήματος.
ΑΡΘΡΟ 4
Συμφωνία για πρόσβαση στην εργασία χωρίς
αποκλεισμούς
Τα μέρη αποφασίζουν την ενσωμάτωση στην
ελληνική έννομη τάξη της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας - πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς», που υπεγράφη την 25/3/2010 από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), την
Ένωση Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσμων, Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE), την
Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείμενο «Ευρωπαϊκή συμφωνία - πλαίσιο για
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτημα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Τα μέρη συμφωνούν να εκπονήσουν σχέδιο
δράσης για την αξιολόγηση των εμποδίων και την
υλοποίηση δράσεων ενεργού ένταξης στην αγορά
εργασίας (πρόσβαση, επανένταξη, διατήρηση,
ανάπτυξη).
ΑΡΘΡΟ 5
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν των όρων της παρούσας ΕΓΣΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Για να δείτε αναλυτικά το κείμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

pim.gr 4 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
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επιμορφωτικό σεμινάριο

εργατική &
ασφαλιστική
νομοθεσία
Θεματολογία

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

D
D
D
D
D
D
D
D

Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (μετατροπή από πλήρη
σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία)
Υπολογισμός Δώρου Πάσχα (με πλήρη, μειωμένη και εκ
περιτροπής απασχόληση)
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων και Συνέπειες
Εργασία κατά ομάδες (Βάρδιες)- Πότε επιτρέπεται
Διαφορές και Συνέπειες απασχόλησης με 5θήμερη και
6ήμερη εργασία
Ρεπό - Σύμπτωση σε ημέρα αργίας
Κανονικές και Λοιπές άδειες
Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016,
900π.μ.- 200μ.μ. - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ*
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016,
00
00
4 μ.μ.- 9 μ.μ.

Καρατζάς Χρήστος
[Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ]

Νιάρχος Σπύρος [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]

Θεματολογία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

D
D
D
D
D
D
D

Ημέρες Ασφάλισης (με πλήρη , μειωμένη και εκ
περιτροπής απασχόληση )
Τεκμαρτά Ημερομίσθια
Ασφάλιση στο ΙΚΑ πρακτικά ασκούμενων
Κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονται με
εργόσημο (περιπτώσεις - παραδείγματα)
Επιδότηση αμειβόμενων με την ΕΓΣΣΕ
Ειδικές Παροχές Προστασίας Μητρότητας
Κυρώσεις (Διοικητικές – Ποινικές) σε περίπτωση μη
εφαρμογής
των Διατάξεων της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Πανεπιστημίου 52, 106 78 Αθήνα

Υπεύθυνη:
Κατσικοπούλου Μαρία

εννοιολογικό λεξικό

τι σημαίνει?
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΛΕΞΙΚΟ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Φορέας Συνταξιοδότησης
1. Όπου αναφέρεται ο όρος “φορέας συνταξιοδότησης” σε αυτόν περιλαμβάνεται και το Δημόσιο, όπου “ασφαλιστικοί οργανισμοί” νοούνται οι φορείς κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου
“πλήρης ανικανότητα” αναπηρία 65% και άνω ή, προκειμένου περί ασφαλιστικών οργανισμών,
67% και άνω και όπου “μερική ανικανότητα” ποσοστό αναπηρίας από 25% μέχρι 64% και για
ασφαλιστικούς οργανισμούς από 25% μέχρι 66,6%.
2. Όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51, εφ' όσον καλύπτονται και από φορέα επικουρικής ασφάλισης, δικαιούνται αυξημένης επικουρικής
σύνταξης ή βοηθήματος με τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής που ισχύουν
στον κύριο φορέα.
3. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων κατά τις διατάξεις των άρθρων
του νόμου αυτού γίνεται έπειτα από αίτηση των δικαιούχων και των
οικογενειών τους, όσων από αυτούς έχουν αποβιώσει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά
τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη.
4. Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων, περιοδικώς καταβαλλομένων, γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στα οικεία ταμεία.
Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της
πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης.
Η αναπροσαρμογή ή χορήγηση της επικουρικής σύνταξης πραγματοποιείται από την ημερομηνία αναπροσαρμογής ή χορήγησης της σύνταξης του κυρίου φορέα.
5. Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί:
α) Υπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή
δεν συνταξιοδοτούνται μεν από αυτό, διέπονται όμως
από το ίδιο νομικό καθεστώς βάσει ιδιαιτέρων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων
υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις
αυτές.
β) Δημοσίων λειτουργών κατά την έννοια της παρ. 1 του Άρθρου 1 του Ν. 1897/90, εν ενεργεία και εν συντάξει, καθώς και των
υπαλλήλων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά.
γ) Των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/80 και
δ) Των υπαλλήλων και συνταξιούχων των ΕΛΤΑ.
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έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ε40/535/28.7.2015
ΘΕΜΑ:

«Καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών
Εισφορών και τροποποίηση περιόδου υποβολής Α.Π.Δ. Δώρου Χριστουγέννων
& Δώρου Πάσχα ».
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επεκτείνοντας τις δυνατότητες διεκπεραίωσης μιας σειράς ταμειακών
συναλλαγών μέσω τραπεζών ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από
την μέχρι σήμερα διαχείριση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών λόγω ελλιπούς
ή λανθασμένης καταχώρησης
των στοιχείων Α.Μ.Ε., Α.Μ.Ο.Ε. ή
Α.Φ.Μ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία αταυτοποίητων καταβολών και πλασματικών χρεωστικών υπολοίπων, προτίθεται να
προβεί στην ενεργοποίηση μιας
νέας διαδικασίας, με δυνατότητα
καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών
Έργων) μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών θα διενεργείται, από την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής η οποία θα
ανακοινωθεί με νεότερο έγγρα-
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φο μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρέωση ενός
μοναδικού 30ψήφιου αριθμού,
που θα αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)
ή Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και θα
ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής
Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
Η Τ.Π.Τ.Ε. αποδίδεται κεντρικά
σε κάθε Αριθμό Μητρώο Εργοδότη (Α.Μ.Ε) ή Αριθμό Μητρώου
Οικοδομοτεχνικού Έργου
(Α.Μ.Ο.Ε) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να πραγματοποιούνται
από την έναρξη εφαρμογής της,
οι καταβολές των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών μέσω
του διατραπεζικού συστήματος
ΔΙΑΣ, μόνο με την χρήση του εν
λόγω 30ψήφιου κωδικού Τ.Π.Τ.Ε.
χωρίς ειδική αναφορά μισθολογικής περιόδου, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε.
και Α.Φ.Μ. του εργοδότη.
Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εργοδότες με

Α.Μ.Ε ή Α.Μ.Ο.Ε.) θα μπορούν
να ενημερωθούν για τον κωδικό:
«Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών» (Τ.Π.Τ.Ε.) που
αποδόθηκε σε αυτούς, μέσω του
λογαριασμού χρήστη που διατηρούν, στην διαδικτυακή πύλη του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι εργοδότες που θα απογραφούν μετά την έναρξη εφαρμογής
της ανωτέρω χρήσης του 30ψηφιου κωδικού για την πληρωμή
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, θα ενημερώνονται κατά
την διαδικασία απογραφής από
το αρμόδιο Υποκατάστημα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ταυτόχρονα με την απόδοση του Αριθμού Μητρώου θα
αποδίδεται και ο 30ψηφιος κωδικός πληρωμής (Τ.Π.Τ.Ε.).
Επισημαίνουμε ότι η Τ.Π.Τ.Ε. θα
χρησιμοποιείται μόνο για τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται
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Κατά συνέπεια, με την Α.Π.Δ.
μισθολογικής περιόδου Μαΐου θα
πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο
Πάσχα, με υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών τον Ιούνιο και με
την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου θα πρέπει να υποΚατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφο- βάλλεται το Δώρο Χριστουγένρά ασφαλιστικές εισφορές που νων, παρελθούσης χρήσης, με
πρέπει να καταβληθούν έως την υποχρέωση καταβολής των αντίτελευταία ημέρα του επόμενου μή- στοιχων ασφαλιστικών εισφορών
να της απασχόλησης, για τους τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέεργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - ωση καταβολής να προκύπτει
Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία από την μισθολογική περίοδο υποημέρα του μεθεπόμενου μήνα βολής του.
της απασχόλησης για τους εργοΣε περίπτωση αποχώρησης
δότες του Δημοσίου, με δίμηνη
απασχολούμενου που η Α.Π.Δ.
προθεσμία καταβολής.
υποβάλλεται συνήθως σε προγεΛόγω της διενέργειας, κατά νέστερη περίοδο, για την ολοκλήπάγια διαδικασία, Κεντρικών Ελέγ- ρωση των ασφαλιστικών υποχων Δηλωθέντων Καταβληθέ- χρεώσεων του εργοδότη έναντι
ντων (Ε.Δ.Κ.) και για την αποτελε- του απασχολούμενου εφόσον ο
σματικότερη διαχείριση της εν λό- εργοδότης επιθυμεί να προβεί
γω νέας διαδικασίας πληρωμής στην ολοκλήρωση της υποβοτρεχουσών ασφαλιστικών εισφο- λής των Α.Π.Δ. για το Δ.Π. & Δ.Χ.
ρών, για την ορθή αντιστοίχηση πριν την καθορισμένη περίοδο
των δηλωθεισών από Α.Π.Δ. ει- (ΜΑΙΟ & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) θα πρέπει
σφορών με τις ασφαλιστικές ει- οι ασφαλιστικές εισφορές να κασφορές που πρέπει να καταβλη- ταβάλλονται και κατά την αντίθούν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στοιχη υποχρέωση καταβολής
προβαίνει στην αναγκαία αλλαγή του μήνα υποβολής, με τις ασφατης μέχρι σήμερα περιόδου Υπο- λιστικές εισφορές του μήνα υποβολής του Δώρου Πάσχα & Δώ- βολής.
στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές
αποδοχές - bonus - Υπερωρίες Αναδρομικά - Επιδόματα Αδείας Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

ρου Χριστουγέννων (όπου προβλέπεται) εναρμονίζοντας τα με
την ήδη νομοθετημένη υποχρέωση καταβολής τους (Ιούνιο & Φεβρουάριο).

εγκύκλιος

Ως έναρξη εφαρμογής της
ανωτέρω τροποποίησης στην
υποβολή των Α.Π.Δ. θα είναι το
Δ.Χ/2015 ενώ η έναρξη εφαρμο-

γής για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών με ταυτότητα
πληρωμής θα ανακοινωθεί με
νεότερο έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα
εμπρόθεσμης καταβολής τους
δεν θα πρέπει να καταβάλλονται
ως τρέχουσες με Τ.Π.Τ.Ε. καθώς
σε συνδυασμό με την διαχείριση
κεντρικών ελέγχων οι μη εμπρόθεσμα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μετά την διενέργεια των κεντρικών Ε.Δ.Κ. ενδέχεται να έχουν καταλογιστεί με Π.Ε.Ε.
και κατά συνέπεια, θεωρούνται
καθυστερούμενες και πρέπει να
καταβληθούν με την ταυτότητα
οφειλέτη.
Υπενθυμίζεται ότι από την ήδη
ενεργοποιημένη υπηρεσία από
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «πίνακας χρεών οφειλέτη» γίνεται άντληση και επαλήθευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ οδηγίες για την ταυτότητα οφειλέτη έχουν δοθεί με το Γ36/
02/87/8-4-2015 Γ.Ε. Κ.Ε.Α.Ο.
Στον λογαριασμό χρήστη του
εργοδότη θα συμπεριληφθεί και η
«καρτέλα εργοδότη» για την κατά
μήνα απεικόνιση των κινήσεων
εργοδότη (χρέωση από Α.Π.Δ.
και πίστωση από καταβολές ή
ΠΕΕ ).

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας
(1.3.2016 - 28.2.2017)
ΓΓΚΑ Φ10021/οικ.4612/22-2-2016, Εγκ. 5/16, διαδικτυακό τόπο:
www.ika.gr «Ασφαλιστική ικανότητα

Για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη των οικογενειών τους, απαιτούνται:
Α. Πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος 2015 ή
Β. Πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου
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ανακοίνωση

Η

Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό, ορίζεται από το νόμο
(Β.Δ.748/1966), ως υποχρεωτική ημέρα αργίας κάθε χρόνο, ενώ η εορτή της 1ης Μαΐου
ορίζεται ως προαιρετική ημέρα αργίας, με δυνατότητα όμως του Υπουργού Εργασίας να
κηρύσσει και αυτή με απόφασή του ως υποχρεωτική, για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα του Κράτους.
Έτσι παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας,
με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως
έχουν εφαρμογή κατ' αυτήν οι διατάξεις που
ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες
υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β.Δ/τος.
Όταν η 1η Μαΐου συμπίπτει με την Κυριακή
του Πάσχα, εκτός από την κήρυξή της ως υποχρεωτικής ημέρας αργίας, ο Υπουργός Εργα-
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σίας μπορεί, σύμφωνα με το νόμο 74/1975, με
απόφαση που εκδίδει, να κηρύξει την εορτή αυτή ως υποχρεωτική αργία και να την μεταφέρει
συγχρόνως σε άλλη ημέρα της εβδομάδας
μετά το Πάσχα.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ 826 τ. Β΄ της 28-3-2016, η
αριθμ. 12618/288/2016 Απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία η εορτή της 1ης Μαΐου θα
εορτασθεί εφέτος την Τρίτη ημέρα του Πάσχα
(3-5-2016) ως υποχρεωτική αργία για όλες τις
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, οι οποίες λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με
το παραπάνω Δ/γμα του έτους 1966.
Οι επιχειρήσεις αυτές που εξαιρούνται είναι
αφενός οι βιομηχανικές, που λειουργούν συνεχώς χωρίς διακοπή σε τρεις (3) ή τέσσερις (4)
ομάδες εργασίας (βάρδιες), ανεξαρτήτως του
είδους και της παραγωγικής τους διαδικασίας,
Απρίλιος 2016

αυτές που εκτελούνται στην ύπαιθρο, αυτές
που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ και άλλα συναφή καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος, νοσοκομεία, κλινικές, μεταφορικά μέσα,
ταξί κ.λπ.).
Αφού επομένως οι ημέρες αυτές (Δευτέρα
και Τρίτη του Πάσχα), θα είναι υποχρεωτικές
ημέρες αργίας, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που παραμένουν
κλειστές τις Κυριακές και που αμείβονται με ημερομίσθιο, κατά την εβδομάδα 2-7 Μαΐου 2016
θα λάβουν, πλήρεις τις αποδοχές της εβδομάδας αυτής για έξι (6) ημερομίσθια. Δηλαδή θα
λάβουν τα ημερομίσθια της Δευτέρας και Τρίτης του Πάσχα, που είναι υποχρεωτικές αργίες
εκ του νόμου χωρίς να εργασθούν και τα ημερομίσθια της Τετάρτης, της Πέμπτης, και της
Παρασκευής για όσους εργάζονται με 5θήμερο ή και του Σαββάτου, για όσους εργάζονται
με 6ήμερο, αν εργασθούν κανονικά, ή αν λάβουν μέρος της κανονικής τους αδείας έτους
2016, με κατάτμηση.

Όσον αφορά την ημέρα της Μ. Παρασκευής σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του
άρθρου 3 του Ν. 435/1976, ορίσθηκε ότι κατά
την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία
των καταστημάτων ως και η απασχόληση των
μισθωτών τους, μέχρι της 13.00 ώρας. Με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, μετά
από γνώμη των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και μισθωτών, δύνανται
να ορίζονται διαφορετικά τα της λειτουργίας
των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω
ισχύουν μόνο για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αφού για τους εργαζομένους σε
επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες, του Δημοσίου τομέα
με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έχουν
εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν οι αρμόδιοι για το
προσωπικό αυτό Υπουργοί, εκδώσουν σχετική απόφαση με βάση άλλες εξουσιοδοτικές
για το θέμα αυτό διατάξεις νόμου.

Όσοι δε εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός
Μαΐου καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί κατά τις 2
και 3 Μαΐου, που είναι υποχρεωτικές ημέρες
αργίας.

Νέες Συλλογικές
Αντίθετα όσοι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως
του τρόπου αμοιβής τους, με ημερομίσθιο ή
Συμβάσεις Εργασίας
μηνιαίο μισθό, εργασθούν κατά τις ημέρες
για το 2016
αυτές (2 και 3 Μαΐου), νόμιμα ή παράνομα, θα
λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο των u Σ.Σ.Ε. 31.3.2016 [Π.Κ. 5/31.3.2016]
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
μηνιαίων αποδοχών τους με προσαύξηση καέτους 2016
τά 75%. Η προσαύξηση αυτή, για όσους εργαζομένους λαμβάνουν αποδοχές ανώτερες u Σ.Σ.Ε. 23.3.2016 [Π.Κ. 4/31.3.2016]
των νομίμων, αυτών δηλαδή που προκύπτουν
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήαπό την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται,
σεις Ν. Λασιθίου (Τοπική Κλαδική).
μπορεί να υπολογισθεί επί του αντίστοιχου
νομίμου ημερομισθίου τους.
u Σ.Σ.Ε. 16.3.2016 [Π.Κ. 3/17-3-2016]
Να σημειωθεί επίσης ότι σε περίπτωση σύΓια τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών / Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2016-2018.
μπτωσης των ημερών αυτών (2 και 3 Μαΐου)
με ημέρα προγραμματισμένου ρεπό για εργαu Τ.Ο. Σ.Σ.Ε. 3.3.2016 [Π.Κ. 1 /11-3-2016]
ζομένους που απασχολούνται σε εργασίες
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεσυνεχούς λειτουργίας, το ρεπό τους πραγμαναγών που εργάζονται με Σύμβαση Εξαρτητοποιείται κανονικά κατ' αυτές και δεν μεταφέμένης Εργασίας στις Επιχειρήσεις Τουριστιρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης
κών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης.
εβδομάδας.
δείτε περισσότερα:
pim.gr 4 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
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άρθρο

του Χρήστου Καρατζά
[Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων]

ΕΠΙΔΟΜΑ (ΔΩΡΟ)
ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

Τ

α θέματα της χορήγησης του επιδόματος (δώρου) εορτών Πάσχα από
το έτος 1981 ρυθμίζονται παγίως με την, σε
εκτέλεση του Ν. 1082/1980, εκδοθείσα κοινή
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 19040/1981, η
οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα με
ασήμαντες και περιορισμένου ενδιαφέροντος
τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα για τα επιδόματα (δώρα) αυτά, η απόφαση αυτή ορίζει τα
εξής:
1) Για όσους αμείβονται με μισθό, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους ως υπαλλήλων ή
εργατοτεχνιτών, ως δώρο Πάσχα καταβάλλεται μισός μηνιαίος μισθός, όπως αυτός προσδιορίζεται παρακάτω.
2) Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο,
ωρομίσθιο, ποσοστά κ.λπ., ως δώρο Πάσχα
καταβάλλονται δεκαπέντε (15) ημερομίσθια,
όπως προσδιορίζονται παρακάτω.
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω οι απασχολούμενοι σε δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά
έργα, τις εποχικά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που εργάζονται με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται δώρο Πάσχα δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δέκα τρία
(13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν από
1-1 μέχρι 30-4 ή ανάλογο κλάσμα, αν ο χρόνος εργασίας διήρκεσε λιγότερο από 13 ημέρες.
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Το δώρο Πάσχα οφείλεται ολόκληρο αν η
εργασιακή σχέση των δικαιούχων διήρκεσε
ολόκληρη την περίοδο από 1-1 μέχρι 30-4 κάθε
χρόνου. Αντίθετα για όσους εργαζόμενους η
εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρο το
παραπάνω χρονικό διάστημα, χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα, είτε διότι προσλήφθηκαν
μετά την 1-1ου, είτε διότι η σύμβαση εργασίας
τους λύθηκε πριν την 30ή Απριλίου, είτε ακόμη
διότι η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη
προσωρινώς, μέσα στο παραπάνω χρονικό
διάστημα, για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια,
απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.), δικαιούνται μέρος του δώρου ίσο με ένα ημερομίσθιο
ή 1/30ο του μηναίου μισθού (και όχι 1/25ο),
για κάθε οκτώ ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ημερών, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.
Το 8ήμερο υπολογίζεται ημερολογιακά, χωρίς δηλ. να αφαιρούνται οι Κυριακές και οι λοιπές ημέρες αργίας ή οι ημέρες ανάπαυσης
(ρεπό). Πάντως, κατά την απόφαση αυτή θεωρούνται ημέρες απασχόλησης, για τις οποίες
πρέπει να καταβληθεί ανάλογο δώρο, και οι
ημέρες ασθένειας των εργαζομένων για τις
οποίες δεν καταβλήθηκε επίδομα ασθένειας
από τον ασφαλιστικό οργανισμό, οι ημέρες
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της υποχρεωτικής αποχής των γυναικών από
την εργασία τους λόγω κυήσεως και τοκετού
(ήδη 17 εβδομάδες), οι ημέρες μη παροχής εργασίας λόγω δικαιολογημένης απουσίας για
τις οποίες καταβλήθηκαν αποδοχές κ.λπ.

Χρόνος καταβολής
του επιδόματος
Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να γίνεται μέχρι τη Μ. Τετάρτη. Επίσης, το επίδομα
αυτό πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα μόνο
και όχι σε είδος, να εξοφλείται ολόκληρο και
όχι σε δόσεις και να γίνονται επί του οφειλομένου ποσού οι νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων, του φόρου κ.λπ., κρατήσεις.
Οι κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ μπορούν να αποδοθούν σε αυτό, σύμφωνα με το αριθμ. Γεν.
Έγγραφο του ΙΚΑ Ε40/535/28-7-2015, μέχρι
την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα
καταβολής του δώρου.

Επί ποίων αποδοχών
υπολογίζονται
τα επιδόματα εορτών
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, βάση υπολογισμού του επιδόματος Πάσχα, αποτελούν οι τακτικώς καταβαλλόμενες αποδοχές
της 15ης ημέρας πριν του Πάσχα, ενώ για όσους έχει λυθεί η σχέση εργασίας προ της ημερομηνίας αυτής, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας της λύσης της εργασιακής
σχέσης.

Χαρακτηρισμός του δώρου
ως μισθού
Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα επιδόματα εορτών αποτελούν μέρος των ετησίων
τακτικών αποδοχών των εργαζομένων. Τούτο
έχει ως συνέπεια να οφείλονται και στις περιπτώσεις άκυρων συμβάσεων εργασίας, να
λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό
των κάθε είδους αποζημιώσεων κ.λπ. που οφείλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, να φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, να παραγράφονται μετά 5ετία, όπως οι
λοιπές μισθολογικές αξιώσεις των εργαζομέ-
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νων, να απολαμβάνουν της προστασίας του
μισθού με βάση τις διατάξεις περί μισθών του
Α.Κ., η υπαίτια καθυστέρηση της καταβολής
τους να συνεπάγεται την εφαρμογή του Α.Ν.
690/1945, όπως ισχύει σήμερα ύστερα από το
άρθρο 8 του Ν. 2336/1995 και του άρθρου 24
του Ν. 3996/2011 (ποινικές κυρώσεις), να
οφείλονται και στις περιπτώσεις υπερημερίας
του εργοδότη, να απαγορεύεται η κατάσχεσή
τους, κ.λπ.

Δυνατή η τμηματική
καταβολή του δώρου κατόπιν
συμφωνίας εργοδότη και
εργαζόμενου
Κατά την άποψη μάλιστα του Αρείου Πάγου, είναι σύμφωνη με τον νόμο η τυχόν συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου περί τμηματικής καταβολής των δώρων εορτών κατά τη
διάρκεια του εργασιακού έτους. Παρά τον μισθολογικό χαρακτήρα των δώρων εορτών η
Κ.Υ.Α. 19040/1981 ρητά ορίζει ότι απαγορεύεται να χορηγηθούν αυτά με παροχές σε είδος
(εμπορεύματα, προϊόντα της εταιρίας, υπηρεσίες κ.λπ.), σε αντίθεση με τις λοιπές μισθολογικές παροχές οι οποίες μπορούν να χορηγούνται είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, είτε σε χρήμα και σε είδος.
Κατά δε το άρθρο 4 της απόφασης αυτής,
δώρο Πάσχα δικαιούνται εκτός των ανωτέρω
και:
α) Οι εργατοτεχνίτες που αμείβονται κατά
μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως είναι
το μικτό σύστημα δηλ. ένα βασικό ημερομίσθιο και πρόσθετες αποδοχές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως κ.λπ.,
β) Οι υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά,
γ) Οι μισθωτοί γενικά που απασχολούνται
σε περισσοτέρους από έναν εργοδότες και
αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο ή κατά
μονάδα εργασίας κ.λπ.,
δ) Οι δημοσιογράφοι που αμείβονται με το
σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας και
ε) οι ξεναγοί.
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Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

οι συνδρομητές
μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
Αποζημίωση εκτός έδρας
Η αποζημίωση εκτός έδρας υπόκεινται σε
παρακράτηση Φ.Μ.Υ. και Ασφαλιστικών Εισφορών ;
Απάντηση
Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων (βλ. Σ.τ.Ε. 1790/1987 και Α.Π. 1165/1999)
η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζομένους που διανυκτερεύουν εκτός έδρας
δεν θεωρείται ως μέρος των αποδοχών τους
και επομένως δεν υπάγεται στην ασφάλιση
του ΙΚΑ, υπό τον περιορισμό μόνο ότι ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά καταβολής των εξόδων
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διαμονής και διατροφής των εργαζομένου
από τις επιχειρήσεις των οποίων έκανε χρήση
ο εργαζόμενος (Ξενοδοχείο, εστιατόριο κ.λπ.).
Τα ίδια ισχύουν και για την φορολογική αντιμετώπιση του θέματος αυτού με βάση το νόμο
4172/2013.

Έννοια υπερεργασίας
Υπάρχει ανώτατο όριο υπερεργασίας ανά
εξάμηνο;
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005
οι εργοδότες, έχουν το δικαίωμα να απασχολούν το προσωπικό τους πέραν των ωρών
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που ορίζονται στη Σ.Σ.Ε. που υπάγονται ή στην
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αν δεν υπάγονται σε κλαδική κ.λπ.
Σ.Σ.Ε., ως υπερεργασία μέχρι μεν 1 ώρα την
ημέρα στην περίπτωση της 5θήμερης εργασίας ή 1,20΄ ώρα στην περίπτωση της 6ήμερης εργασίας, χωρίς να τίθεται περιορισμός
για όλο το έτος ή ανά 6μηνο.

Μειωμένο ωράριο λόγω
τοκετού εργαζόμενης
με μερική απασχόληση
Ισχύει το μειωμένο ωράριο λόγω τοκετού
και λοχείας, σε εργαζόμενη με μερική απασχόληση ;
Απάντηση
Το μειωμένο ωράριο των μητέρων ισχύει,
σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για 30 μήνες από τη
λήξη της άδειας λοχείας τους και σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 ισχύει και για τις
εργαζόμενες με μειωμένο ωράριο, αναλογικά
με τις ώρες εργασίας τους που έχουν συμφωνήσει να εργάζονται.

Απασχόληση
Εργαζομένων με 5θήμερο,
κατά την 6η μέρα
Εργαζόμενος (5θήμερο 40ωρο) αν απασχοληθεί έκτακτα Σάββατο ή και Κυριακή πρέπει να δηλωθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ως αλλαγή ωραρίου εργασίας;
Επίσης αν εργαζόμενος ορισμένου χρόνου
που η σύμβαση του λήγει Παρασκευή 18/3,
αλλά λόγο έκτακτης απασχόλησης μπορεί να
εργαστεί και την Δευτέρα 21/3- Τρίτη 22/3; Στο
Σ.ΕΠ.Ε. θα δηλωθεί ως συμβατική ημερομηνία
απόλυσης 18/3 και ως ημερομηνία απόλυσης
22/3; (να σημειωθεί ότι θα υπάρχει έγγραφη
συμφωνία).
Απάντηση
Οι εργαζόμενοι με 5θήμερο από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή, δεν επιτρέπεται για κανένα
λόγο να απασχολούνται κατά την 6η ημέρα
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για τον εύλογο λόγο ότι οι μισθωτοί αυτοί
εργαζόμενοι μέχρι την Παρασκευή επί 40 ώρες
έχουν εξαντλήσει τις ώρες εργασίας τους της
εβδομάδας, αμείβονται δε και ασφαλίζονται
για 6 ημέρες. Επομένως κάθε άλλη απασχόλησή τους μέσα στην ίδια εβδομάδα θα είναι
παράνομη και έτσι δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. Όσον αφορά την απασχόλησή τους κατά την 7η ημέρα της εβδομάδας δηλαδή κατά την Κυριακή, θα πρέπει να λάβετε
άδεια Κυριακής εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. της
περιοχής σας και να υποβάλλετε στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τον συμπληρωματικό πίνακα Ε4 για την
αλλαγή της ημέρας ανάπαυσής τους την
επόμενη εβδομάδα.
Όσον αφορά την παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 10 ημέρες μετά τη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης
τους, σύμφωνα με το Π.Δ. 180/2004 δεν απαιτείται γνωστοποίηση στο Σ.ΕΠ.Ε. και ως ημερομηνία απόλυσης του εργαζομένου θα είναι
πλέον η ημερομηνία της λήξης της σύμβασης
μετά την ολιγοήμερη παράτασή της.

Σύμβαση εργασίας
μειωμένης απασχόλησης
Τι σύμβαση θα πρέπει να υπογράψει ένας
υπάλληλος γραφείου ο οποίος έχει το εξής
ωράριο(σταθερό κάθε εβδομάδα), σύμβαση
μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής;
Δευτέρα: 5 ώρες
Τρίτη: 6,5 ώρες
Τετάρτη: 5 ώρες
Πέμπτη: 6,5 ώρες
Παρασκευή: 8 ώρες.
Απάντηση
Σύμφωνα με τα δεδομένα της εβδομαδιαίας εργασίας του μισθωτού η σύμβασή του
είναι μειωμένης απασχόλησης 31 ωρών και 5
ημερών την εβδομάδα. Δεν θεωρείται δηλαδή
σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας αφού ο Ν.
3846/2010 για τις συμβάσεις εκ περιτροπής
εργασίας απαιτεί πλήρη ημερήσια εργασία
για όσες ημέρες συμφωνηθεί να εργάζεται ο
μισθωτός.
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Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για
την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία σας;
Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου
Εργατικού ή Ασφαλιστικού θέματος;
Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε το σε εμάς…

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

Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργατολόγους σας παρέχει ΕΓΓΡΑΦΩΣ άμεση υποστήριξη, και πρακτικές λύσεις στα συνεχώς μεταβαλλόμενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας με συνέπεια και αξιοπιστία.
Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,
ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Στον λαβύρινθο
των εργασιακών
παρέχουμε
διεξόδους…

www.pim.gr

Δείτε περισσότερα...

