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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να

παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες

και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί

συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε,

αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και

ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.

Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον

υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη

λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα

πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να

συναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα

από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, σε

συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί

χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την

τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη

ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα

που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές

καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία

που είναι απαραίτητα στη διαχείριση

ανθρωπίνου δυναμικού.

Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος

του περιοδικού
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άρθρα

ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική
Έκδοση Περιοδικού:

Τεύχος 52 Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016�

© 201 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ6 ΠΙΜ
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Κυκλοφορεί κάθε μήνα από την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ο.Ε.
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325, Αθήνα 104 44
Τηλεφωνο: 210/51.57.700, Fax: 210/51.57.777
Υπεύθυνος έκδοσης: Αντώνης Δεσπότης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.pim. gr

� Οι κανονικές άδειες ανάπαυσης

των εργαζομένων ............................................... σελ. 6

� Τι σημαίνει; διευθυντικό δικαίωμα ..................... σελ. 12

� Απασχολούμενοι συνταξιούχοι δημόσιου

ως μισθωτοί η αυτοαπασχολούμενοι ............ σελ. 15

� Αυθαίρετες απουσίες

Συνέπειες για τους εργαζόμενους από

τις αυθαίρετες (αδικαιολόγητες) απουσίες

από την εργασία τους ...................................... σελ. 17

� Ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

& Συνεισπραττόμενων Οργανισμών

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. ................................... σελ. 19

� Οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε! ...............................................σελ.  22

� Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

κατά την αργία της 15ης Αυγούστου ............... σελ. 5

� Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

για το 2016 ......................................................... σελ. 11



3Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

του εκδότη

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην λει-

τουργία όλων σχεδόν των κρατικών λειτουρ-

γιών, ως συνέπεια της ένταξης της Χώρας

στις μνημονιακές διαδικασίες μετεξέλιξης της

οικονομίας, έχουν επηρεάσει, όπως είναι γνω-

στό, και τις εργασιακές σχέσεις, τόσο στο ατο-

μικό όσο και στο συλλογικό τους πεδίο.

Πρόθεση της Κυβέρνησης, όπως έχει

ανακοινωθεί επίσημα, είναι η επανεξέταση

ορισμένων διατάξεων της γνωστής μας ερ-

γατικής νομοθεσίας στα κεφάλαιά της για τις

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τη συν-

δικαλιστική δράση των εργαζομένων, τις ομα-

δικές απολύσεις και τα κατώτατα όρια απο-

δοχών των εργαζομένων. Κατά την άποψη

της εταιρείας μας, όσο της επιτρέπεται να έχει

άποψη λόγω του αντικειμένου δραστηριότη-

τάς της στα θέματα αυτά, η μεταρρύθμιση

που επιδιώκεται, μπορεί μεν να αμβλύνει τις

τυχόν υπέρ των εργαζομένων υπερβολές

του παρελθόντος, (απεργίες, συνδικαλιστι-

κές άδειες, απαγορεύσεις απολύσεων κ.λπ.),

αλλά αφετέρου οφείλει να επιβάλλει, κατά το

μέτρο του δυνατού, την υποχρέωση των επι-

χειρήσεων τήρησης των όρων, σε συλλογικό

Η μεταρρύθμιση όρων

των εργασιακών σχέσεων
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Επικοινωνήστε μαζί μας για οικονομική προσφορά

ή σε ατομικό επίπεδο, που είτε τίθενται από το

νόμο, είτε συμφωνούνται με συλλογικές συμ-

φωνίες (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.). Απαιτείται δηλαδή με

τις μεταρρυθμίσεις που θα αποφασισθούν

να εξασφαλίζεται επιτέλους μία ισόρροπη

αντιμετώπιση και των δύο πλευρών της εργα-

σίας, που θα επιτρέπει την παραγωγική συ-

νεργασία μεταξύ τους, η οποία ιστορικά έχει

αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη για την ανά-

πτυξη τόσο της οικονομίας γενικά και των κατ'

ιδίαν επιχειρήσεων ιδιαίτερα, όσο και της κοι-

νωνικής αλληλεγγύης, τομέας εφαρμογής

των κανόνων του δικαίου, που έχει ενταχθεί τε-

λευταίως στις αρμοδιότητες του Υπουργείου

Εργασίας.

Με άλλα λόγια τα όσα πρέπει να έχει ως

σκοπό η νέα αυτή νομοθετική παρέμβαση

της Κυβέρνησης, είναι αφενός η απλοποίηση

και ενοποίηση των κανόνων πρόσληψης, δια-

χείρισης και απόλυσης προσωπικού και ενη-

μέρωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών (Σ.ΕΠ.Ε.,

Ο.Α.Ε.Δ. Ι.Κ.Α.), που κατατρέχουν γραφειο-

κρατικά την καθημερινότητα της απασχόλη-

σης, με μία και μόνη ενέργεια, (ηλεκτρονική ή

χειρόγραφη), η απλοποίηση των διαδικασι-

ών κήρυξης απεργίας από τις συνδικαλιστι-

κές οργανώσεις, η απαγόρευση παρεμπόδι-

σης της εργασίας από όσους εργαζομένους

δεν επιθυμούν να απεργήσουν, η δυνατότητα

επιβολής πειθαρχικής ποινής εναντίον της

συνδικαλιστικής οργάνωσης που παραβιάζει

τις διατάξεις του νόμου κατά το χρόνο της

απεργίας των μελών της, η τροποποίηση των

όρων δέσμευσης εργοδοτών και εργαζομέ-

νων από τις Σ.Σ.Ε. και τις Δ.Α., ώστε να εξα-

σφαλίζονται ενιαίοι κανόνες αμοιβής και ερ-

γασίας για όλους τους εργαζομένους και βά-

ρη για τις επιχειρήσεις του, ώστε να αποφεύ-

γεται ο αθέμιτος μεταξύ τους ανταγωνισμός,

ο προσδιορισμός των ομαδικών απολύσεων

με αλλαγή του κριτηρίου του αριθμού των

προς απόλυση εργαζομένων, από αριθμητι-

κό σε ουσιαστικό κ.λπ. Να σημειώσουμε τέ-

λος ότι η μεταρρύθμιση που αναμένεται να

νομοθετηθεί για τις εργασιακές σχέσεις, πρέ-

πει παράλληλα να στοχεύει στην ενίσχυση

των διαδικασιών έναρξης νέων δραστηριοτή-

των και στη μείωση της ανεργίας, μέτρα απα-

ραίτητα αφενός για την επιτυχία της μεταρ-

ρύθμισης και αφετέρου για τη δημιουργία

ενός πλαισίου όρων παροχής εξαρτημένης

εργασίας υπό εγγυήσεις και αλληλοσε-

βασμού των μερών.



Η 15η Αυγούστου, που εφέτος συμπί-

πτει σε ημέρα Δευτέρα, είναι μια από

τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες απαγο-

ρεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η

απασχόληση των εργαζομένων γενικά. Εξαι-

ρούνται βέβαια επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

που λειτουργούν και εργάζονται νόμιμα κατά

τις Κυριακές σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66 (Εστι-

ατόρια, ξενοδοχεία, κλινικές, συγκοινωνίες

κ.λπ.).

Επειδή σε άλλες επιχειρήσεις εφαρμόζεται

σύστημα εργασίας πέντε (5) ημερών από την

Τρίτη μέχρι Σάββατο με ημέρα ανάπαυσης τη

Δευτέρα και σε άλλες σύστημα εργασίας έξι

(6) ημερών με εργάσιμη ημέρα και την Δευτέ-

ρα, για τις συνέπειες της εορτής αυτής θα πρέ-

πει να γίνει ο εξής διαχωρισμός:

1. Για τους εργαζόμενους με 5θήμερο, με

ημέρα ανάπαυσης τη Δευτέρα, που απασχο-

λούνται με πλήρη απασχόληση και όχι εκ πε-

ριτροπής, παρότι εργάζονται επί πέντε ημέ-

ρες την εβδομάδα, καταβάλλονται έξι (6) ημε-

ρομίσθια την εβδομάδα, και αν αμείβονται με

μισθό, παρότι εργάζονται επί 22 ημέρες τον

μήνα, τους καταβάλλεται ολόκληρος ο μι-

σθός τους των 25 ημερών. Έτσι, για την εβδο-

μάδα από 1-8-2016 μέχρι 7-8-2016 οι εργαζό-

μενοι αυτοί:

α) αν αμείβονται με θα λά-ημερομίσθιο

βουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/

1957, επτά (7) ημερομίσθια αντί των έξι (6), και

β) αν αμείβονται με θα λά-μηνιαίο μισθό

βουν κανονικά τον πλήρη μισθό τους χωρίς

περικοπή επειδή στο παραπάνω Ν.Δ. 3755/

1957 δεν προβλέπεται καταβολή ενός επί πλέ-

ον του ημερομισθίου τους (1/25ο) της ημέ-

ρας αυτής, για τους αμειβόμενους με μισθό.

2. Για τους εργαζόμενους με 6ήμερη εβδο-

μαδιαία εργασία που αμείβονται με ημερομί-

σθιο που δεν θα απασχοληθούν κατά την

ημέρα αυτή λόγω της υποχρεωτικής αργίας,

θα καταβληθεί κανονικά το καταβαλλόμενο

ημερομίσθιό τους, ενώ σε όσους εργαζόμε-

νους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν οφεί-

λεται επιπλέον ημερομίσθιο αλλά θα κατα-

βληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυγού-

στου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέ-

ρα αυτή.

Γενικά όμως και για τις δύο παραπάνω

περιπτώσεις (5θήμερο ή 6ήμερο), στους ερ-

γαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά

την ημέρα αυτή (15η Αυγούστου) νόμιμα ή

παράνομα, θα καταβληθεί: α) σε όσους μεν

αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιό

τους προσαυξημένο κατά 75%, και β) σε

όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα κατα-

βληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του

νομίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους και

ολόκληρος ο μισθός τους.

Όσον αφορά τις ημέρες αδείας των ερ-

γαζομένων γενικά, όσοι εργαζόμενοι απα-

σχολούνται με 6ήμερο και βρίσκονται ήδη σε

κανονική άδεια, η ημέρα αυτή δεν θα υπολο-

γισθεί ως άδεια και θα τους χορηγηθεί μια ημέ-

ρα επιπλέον άδεια στο τέλος της αδείας τους

και αν αμείβονται με ημερομίσθιο θα τους κα-

ταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής

παρότι βρίσκονται σε άδεια.

Τέλος και για τις δύο παραπάνω περιπτώ-

σεις (5θήμερο ή 6ήμερο), στους εργαζόμε-

νους που απουσιάζουν αυθαίρετα προ και

μετά την 15η Αυγούστου δεν οφείλεται το ημε-

ρομίσθιο της ημέρας αυτής. Αν απουσιά-

σουν προ μόνο ή μόνο μετά την εορτή οφεί-

λεται το ημερομίσθιο της αργίας αυτής.

ανακοίνωση
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ι κανονικές άδειες των εργα-

ζομένων ρυθμίζονται από το

έτος 1945 μέχρι σήμερα με βά-

ση τον Α.Ν. 539/1945, όπως

έχει συμπληρωθεί και τροπο-

ποιηθεί μέχρι σήμερα, τις σχετικές εγκυκλίους

του Υπ. Εργασίας και τη σχετική νομολογία

ορίζονται τα εξής:

1. Νομοθεσία αδειών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου

2 του Α.Ν. 539/1945 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς επίσης και με

την αρ. πρωτ. 3392/1.3.2005 εγκύκλιο του

Υπουργείου Εργασίας, κάθε μισθωτός ο οποί-

ος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου,

δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές

από την έναρξη της απασχόλησής του σε

συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση, αντί μετά την

συμπλήρωση των 12 μηνών, που όριζε ο Α.Ν.

539/1945.

2. Αριθμός δικαιούμενων
ημερών αδείας

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη

αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διά-

στημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον

εργοδότη αυτόν. Η αναλογία της χορηγούμε-

νης άδειας υπολογίζεται βάσει της ετήσιας

αδείας 20 εργασίμων ημερών, για όσους απα-

σχολούνται με 5θήμερο και 24 εργασίμων ημε-

ρών για όσους απασχολούνται με 6ήμερο, η

οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απα-

σχόλησης.

Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του

πρώτου ημερολογιακού έτους εντός του οποί-

ου προσλήφθηκε ο εργαζόμενος, να χορηγήσει

τμηματικά ή σωρευτικά την ετήσια κανονική

άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρό-

νο απασχόλησής του στην επιχείρηση, για μεν

τους απασχολουμένους με 5θήμερο 1,67

ημέρας για κάθε συμπληρωμένο μήνα εργα-

σίας του, για δε τους απασχολουμένους με

6ήμερο 2 ημέρες για κάθε συμπληρωμένο μήνα

εργασίας του. Παρά την φαινομενική παραπά-

νω διαφοροποίηση των δυο αυτών κατηγο-

ριών εργαζομένων (με 5θήμερο ή 6ήμερο), στο

μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις του

Ν. 4254/2014 και της Υ.Α. 49327/2014

για την ηλεκτρονική

ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε.

�

άρθρο
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Holiday

Tropical

paradice

τέλος του πρώτου έτους εργασίας του εργα-

ζόμενου στον ίδιο εργοδότη, θα έχουν χο-

ρηγηθεί άδεια μεν 20 ή 24 ημερών αλλά οι

αποδοχές αδείας τους θα είναι ίσες, αφού και

στην 5θήμερη και την 6ήμερη εβδομαδιαία

εργασία για κάθε εβδομάδα, καταβάλλονται 6

ημερομίσθια. Το ίδιο θα ισχύσει και στην περ-

πτωση της κανονικής άδειας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο ερ-

γαζόμενος δικαιούται να λάβει την ετήσια κα-

νονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί

στο χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση

και υπολογίζεται (1,67 ή 2 ημέρες τον μήνα)

όπως παραπάνω, με την προσθήκη και στις

δύο παραπάνω περιπτώσεις, μιας ακόμη ημέ-

ρας άδειας μετά τη συμπλήρωση εργασίας

ενός έτους στον ίδιο εργοδότη επιπλέον του

πρώτου έτους και μέχρι τις 21 ή τις 25 ημέρες

αντίστοιχα το δεύτερο έτος και 22 ή 26 αντί-

στοιχα από το τρίτο και μετά έτος εργασίας

του στον ίδιο εργοδότη. Κατά το τρίτο ημερο-

λογιακό έτος καθώς και τα επόμενα ο μισθω-

τός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια

άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του

έτους αυτού, ή κατά κατάτμηση δύο ή περισ-

σότερες φορές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Ν. 3846/ 2010, όπως ισχύει μετά το νόμο 4254/

2014.

3. Πρόσθετες ημέρες αδείας
πέραν του νόμου

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000, εργαζόμενοι που

έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον

ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποι-

ονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε σχέ-

ση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων

ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας και 25 εργάσιμων ημε-

ρών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης

εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008 δε, με

βάση τη ΣΣΕ του έτους 2008, μετά τη συμπλή-

ρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι

εργαζόμενοι δικαιούνται μία ακόμη ημέρα

αδείας, δηλαδή συνολικά δικαιούνται 31 εργά-

σιμες ημέρες οι εργαζόμενοι με 6ήμερο και 26

εργάσιμες ημέρες οι εργαζόμενοι με 5θήμερο.

Όπως αναφέραμε παραπάνω παρά τον πα-

ραπάνω φαινόμενο διαχωρισμό του υπολο-

γισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι

εργαζόμενοι, ανάλογα αν εργάζονται με 5θή-

μερο ή με 6ήμερο, οι αποδοχές τους και στις

δύο περιπτώσεις θα είναι ίσες, όπως συμβαί-

νει και στην περίπτωση που αν δεν είχαν άδεια

και εργάζονταν, και οι δύο θα λάμβαναν ίδιες

αποδοχές επί 5θημέρου και 6ημέρου.

4. Τμηματική χορήγηση
των ημερών αδείας
(Κατάτμηση αδείας)

Μετά την τροποποίηση του Α.Ν. 539/1945

με το άρθρο 6 του Ν. 3846/2010, όπως ισχύει,

η κανονική άδεια των εργαζομένων χορηγείται

για μεν το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό

έτος εργασίας των μισθωτών σε νέο εργοδό-

τη, σε αναλογία των μηνών απασχόλησής

τους σ' αυτόν και επομένως σε πλήρη και

πολλαπλή κατάτμηση (2 ημέρες περίπου ανά

μήνα απασχόλησης ), για δε το τρίτο και πέ-

ραν έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, σύμ-

φωνα και με τον παραπάνω βασικό περί των

αδειών Α.Ν., η άδεια πρέπει να χορηγείται ολό-

κληρη και σε συνεχείς ημέρες σε μια περίοδο.

Κατ' εξαίρεση όμως, σύμφωνα με τον παρα-

πάνω νόμο ύστερα από συμφωνία των με-

ρών (εργοδότη και εργαζομένου) ή για σοβα-

ρούς λόγους που απασχολούν την επιχείρη-

ση ή τον εργαζόμενο, η άδεια μπορεί να χορη-

γηθεί είτε σε δύο περιόδους, πάντοτε όμως

μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Επι-

θεώρησης Εργασίας, είτε σε περισσότερες

φορές ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του

εργαζομένου. Στην πρώτη περίπτωση το πρώ-

το τμήμα της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει

έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και στο

δεύτερο μέρος να εξαντλούνται οι υπόλοιπες

οφειλόμενες ημέρες, ενώ στη δεύτερη περί-

πτωση άδεια μπορεί να χορηγείται για όσες

ημέρες αιτείται κάθε φορά ο εργαζόμενος, με

τον περιορισμό μόνο ότι μία από τις περιό-

δους αδείας του μέσα σε κάθε έτος, πρέπει να

περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέ-

ρες επί 6ημέρου εργασίας ή τις 10 εργάσιμες

ημέρες, επί 5θημέρου εργασίας.

Ειδικά για τους ανήλικους μέχρι 18 ετών, το

άρθρο 7 του Ν. 1837/1989, ορίζει ότι, η κανονι-

-κή άδεια χορηγείται κατ' αρχάς σε συνεχείς ημέ
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ημέρες κατά την περίοδο των θερινών σχολι-

κών διακοπών και μόνο αν το ζητήσει ο ανήλι-

κος μπορεί να γίνει κατάτμηση της αδείας σε

άλλες χρονικές περιόδους.

5. Αποδοχές αδείας

Σύμφωνα με τις από το έτος 1945 ισχύου-

σες διατάξεις του Α.Ν. 539, κατά τη διάρκεια

της αδείας τους οι μισθωτοί δικαιούνται τις

συνήθεις αποδοχές, εκείνες δηλαδή που θα

ελάμβαναν αν απασχολούνταν κατά τον

αντίστοιχο χρόνο της άδειας τους. Συγκεκρι-

μένα οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο κατά τη

διάρκεια της αδείας τους δικαιούνται τόσα

ημερομίσθια όσες και οι εργάσιμες ημέρες

της περιόδου της αδείας. Ειδικά όμως στο σύ-

στημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργα-

σίας, επειδή ημερομίσθιο καταβάλλεται και

για τις ημέρες ανάπαυσης της 6ης ημέρας,

λόγω του συστήματος αυτού και κατά την

διάρκεια της αδείας θα δικαιούνται ένα ημε-

ρομίσθιο την εβδομάδα επιπλέον. Επίσης οι

αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό κατά την άδεια

του πρώτου έτους, με 6ήμερο δικαιούνται συ-

νεχώς ή διακεκομμένα 24/25α των τακτικών

αποδοχών τους, ενώ από τη δεύτερη και πέρα

δικαιούνται ένα μισθό δηλ. 25/25α του μισθού

και όχι 26 ή 27 κ.λπ. εικοστά πέμπτα.

Ως δε μισθός κατά τις ίδιες διατάξεις θεω-

ρούνται οι συνήθεις αποδοχές που λαμβά-

νουν κατά τον μήνα της αδείας και σε περί-

πτωση που κατά το χρονικό διάστημα αυτό

αν εργάζονταν είχαν προγραμματισθεί να

πραγματοποιήσουν υπερεργασία, υπερω-

ριακή εργασία ή εργασία κατά τις νύκτες και

Κυριακές, δικαιούνται και τη σχετική προσαύ-

ξηση με αποτέλεσμα οι αποδοχές του μηνός

της άδειας τους ή των ημερών που έλαβαν

άδεια, να υπολογίζονται προσαυξημένες με

τα ποσά των προσαυξήσεων αυτών. Σε πε-

ρίπτωση δε που κάθε εργαζόμενος, δεν είχε

προγραμματισθεί να εργασθεί υπερωριακά,

κατά νύκτα ή Κυριακή κλπ κατά το χρόνο που

έλαβε την άδειά του ή ημέρες άδειας του, έχει

όμως πραγματοποιήσει τέτοιες πρόσθετες

εργασίες και έχει λάβει πρόσθετες αποδοχές,

τακτικά, δηλαδή μέσα στους περισσότερους

μήνες του έτους, ανεξάρτητα το ποσό ευρώ

που έλαβε για κάθε τέτοια εργασία, οι απο-

δοχές του μηνός αδείας του θα χορηγηθούν

με προσαύξηση που αποτελείται από τον

μέσο όρο των παραπάνω αποδοχών ο

οποίος εξευρίσκεται με την διαίρεση του

συνολικού ποσού που έλαβε κάθε μισθωτός

κατά το διάστημα από τη λήξη της άδειας του

προηγουμένου έτους, μέχρι την ημερομηνία

έναρξης της νέας άδειας και στην περίπτωση

νεοπροσλαμβανομένων, από την ημερομη-

νία της πρόσληψής τους μέχρι την ημερομη-

νία έναρξης της άδειάς τους ή του κάθε τμή-

ματος αυτής, δια του αριθμού των ημερών

που εργάσθηκαν μέσα στο διάστημα αυτό ή

για τις οποίες δικαιούνται αποδοχές.

6. Το επίδομα αδείας

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 16 του άρ-

θρου.3 του Ν. 4504/1966, οι εργαζόμενοι με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιον-

δήποτε εργοδότη όταν λαμβάνουν την κανο-

νική τους άδεια, (εις ολόκληρο ή κατά κατά-

τμηση) δικαιούνται κατ' έτος και επιδόματος

αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών

αδείας αναπαύσεως, υπό τον περιορισμό ότι

το επίδομα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις αποδο-

χές ενός 15θημέρου για τους αμειβόμενους

με μηνιαίο μισθό και των 13 εργάσιμων ημε-

ρών για όσους μισθωτούς αμείβονται με ημε-

ρομίσθιο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται

μαζί, μέχρι το παραπάνω όριο (πλαφόν) με

τις αποδοχές αδείας του μισθωτού κάθε φο-

ρά που χορηγείται άδεια.

7. Χρόνος χορήγησης των
κανονικών αδειών ανάπαυσης
των εργαζομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 (παρ. 1) και 4 του

Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την

παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε

συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004,

καθώς και την αριθμ. 3392/1-3- 2005 Εγκύκλιο

του Υπουργείου Εργασίας επί του άρθρου

αυτού, η κανονική άδεια των εργαζομένων

θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κα-

τά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως

την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού

έτους ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τον

εργαζόμενο. Με τη λήξη του ημερολογιακού

�
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έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε

χρηματική εφ' όσον δεν επιτρέπεται μεταφορά

της αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό

έγινε με τη συναίνεση του εργαζομένου.

Η παραπάνω θέση του Υπουργείου Εργα-

σίας στηρίζεται, εφόσον στο νόμο δεν ορίζε-

ται ρητά ότι οι ημέρες αδείας των εργαζο-

μένων πρέπει να εξαντλούνται μέσα σε κάθε

ημερολογιακό έτος, αφού περιορίζεται στην

στη φράση ότι «πρέπει να χορηγούνται» και

όχι και να εξαντλούνται μέσα σε κάθε ημερο-

λογιακό έτος, στο σκεπτικό των αποφάσεων

455/2010 και 1234/2003 του Αρείου Πάγου, με

τις οποίες κρίθηκε ότι: «Η προβλεπόμενη από

τον Α.Ν. 539/45 ετήσια (κανονική) άδεια πρέ-

πει να χορηγείται στους εργαζομένους

οπωσδήποτε μέσα στο έτος στο οποίο αφο-

ρά και δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία

μεταξύ εργαζομένου και του εργοδότη, η με-

ταφορά αυτής εν όλω ή εν μέρει στο επόμενο

ή σε μεθεπόμενα έτη».

8. Διοικητική ποινή για μη
χορήγηση της άδειας που
ζητήθηκε από τον εργαζόμενο

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957,

με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στην παρ.1

του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45, καθώς και τη

σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορή-

γησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς

του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λπ.), της

άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός

του ημερολογιακού έτους, ο εργοδότης υπο-

χρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν τις αντίστοι-

χες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%

(Α.Π. 1568/99, Α.Π. 581/99, Α.Π. 331/2003,

ΠΟΑ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). Η άποψη αυ-

τή για την εφαρμογή του νόμου έχει ως συνέ-

πεια ότι ο εργοδότης, έστω και αν το αίτημα

των εργαζομένων για χορήγηση της αδείας

τους κατά τα μέσα του μηνός Δεκεμβρίου με

αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος για την

εξάντληση όλων των δικαιούμενων ημερών

αδείας, να χορηγεί υποχρεωτικά τις άδειες

στους εργαζομένους αυτούς όχι μόνο από

τις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου, αλλά αν οι

ημέρες αδείας που δικαιούνται είναι περισσό-

τερες από 26 εργάσιμες, αλλά από την 25η Νο-

εμβρίου, αν οι δικαιούμενες ημέρες αδείας

ανέρχονται σε 31 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

όπως αναφέραμε παραπάνω.

9. Τήρηση Βιβλίου κανονικών
αδειών και ενημέρωση του
Σ.ΕΠ.Ε.

Όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αδειών

στις επιχειρήσεις και την ενημέρωση του ΣΕΠΕ,

για τις άδειες που χορηγήθηκαν στο προσω-

πικό των επιχειρήσεων μέσα σε κάθε ημερο-

λογιακό έτος ο μεν Νόμος 3846/2010, ( άρ-

θρο 6 ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΑ

14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και

στη συνέχεια με το Ν. 4254/2014, όρισε ότι

όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προ-

σωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,

οφείλουν να τηρούν χειρόγραφα ή μηχανο-

γραφικά βιβλίο αδειών στο οποίο καταχω-

ρούνται οι μισθωτοί και οι ημέρες αδείας που

έλαβαν κάθε φορά (συνολικά ή τμηματικά με

κατάτμηση ) καθώς και οι αποδοχές τους και

το επίδομα αδείας που δικαιούνται σύμφωνα

με τα παραπάνω αναφερόμενα, ο δε Ν.

4254/2014 (άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ 5 περ.

2) ότι κάθε εργοδότης εκτός από το βιβλίο

αδειών που θα τηρεί στην επιχείρησή του υπο-

χρεούται μέσα στον πρώτο μήνα του επό-

μενου έτους, να υποβάλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

του Υπουργείου Εργασίας το ηλεκτρονικό

έντυπο Ε11 που καθιερώθηκε με την Υ.Α.

49327/10702/22-12-2014 στο οποίο θα ανα-

φέρονται όλοι οι εργαζόμενοι που εργάσθη-

καν στην επιχείρηση μέσα στο προηγού-
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μενο έτος και έλαβαν τις ημέρες αδείας που

δικαιούνται, τις αποδοχές αδείας τους και το

επίδομα αδείας τους ή σε περίπτωση λύσης

της σύμβασής τους πριν να λάβουν την άδειά

τους ή μέρος αυτής, ότι έλαβαν την αποζη-

μίωση αδείας και το επίδομα αδείας που δικαι-

ούνται.

10. Άδεια αμειβομένων
κατ' αποκοπή ή με ποσοστά

Ειδικά για τους αμειβόμενους κατ' αποκο-

πή ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή

με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών,

οι αποδοχές άδειας βρίσκονται με τον πολλα-

πλασιασμό του μέσου όρου των ημερήσιων

αποδοχών του διαστήματος από την

πρόσληψη μέχρι την έναρξη της άδειας για

τους νεοπροσλαμβανομένους ή από τη λήξη

της άδειας του προηγούμενου έτους μέχρι

την έναρξη της άδειας του επόμενου έτους,

για όσους έχουν συμπληρώσει έτος εργα-

σίας, επί τον αριθμό των εργάσιμων ημερών

που περιλαμβάνονται στην άδειά τους. Οι

μισθωτοί όμως που αμείβονται με ποσοστά

σε βάρος των πελατών της επιχείρησης δι-

καιούνται αποδοχές άδειας τόσα τεκμαρτά

ημερομίσθια της ασφαλιστικής κλάσης του

Ι.Κ.Α. στην οποία εντάσσονται, όσος είναι ο

αριθμός των εργάσιμων ημερών της άδειάς

τους.

11. Απαγόρευση απασχόλησης
κατά τη διάρκεια της άδειας

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/1945 απαγο-

ρεύεται κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας

ανάπαυσης η ανάληψη οποιασδήποτε εργα-

σίας από το μισθωτό και σ' αυτόν που παρά

το νόμο αναλαμβάνει εργασία κατ' αυτή, ο ερ-

γοδότης δικαιούται να μη καταβάλει την αμοι-

βή του για τις ημέρες που ο μισθωτός εργάζο-

νταν ενώ είχε άδεια.

12. Απαγόρευση καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας κατά τη
διάρκεια της άδειας

Κατά την ίδια παραπάνω διάταξη απαγο-

ρεύεται κατά τη διάρκεια της άδειας η από-

λυση του μισθωτού από τον εργοδότη, ακό-

μη δε και η με προειδοποίηση καταγγελία των

αορίστου χρόνου συμβάσεων των υπαλ-

λήλων, έστω και αν η προειδοποίηση συμπί-

πτει με ημέρα εκτός της διάρκειας της άδειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η απαγόρευση της απόλυσης

δεν ισχύει μόνο αν κατά το χρόνο της άδειας,

ο μισθωτός υπέβαλε αίτηση τον ασφαλιστικό

του φορέα για να πάρει σύνταξη, πλήρη ή

μειωμένη.

13. Αδικαιολόγητη απουσία
και κανονική άδεια

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των δι-

καστηρίων οι ημέρες του έτους κατά τις οποί-

ες ο μισθωτός απουσίασε αδικαιολόγητα

από την εργασία του συμψηφίζονται με τις

ημέρες κανονικής αδείας. Αυτό σημαίνει ότι

για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας

του μισθωτού από την εργασία του ο εργο-

δότης μπορεί να του περικόπτει μία ημέρα

άδειας.
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ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ&
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
του (Νομικού - Εργατολόγου)Χρήστου Καρατζά

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε αναλυτικά όλες τις
πληροφορίες για τις άδειες των εργαζομένων.

Καλύπτει περιπτώσεις , ,κανονικών αδειών επιδομάτων άδειας
ειδικών κατηγοριών αδειών όπως με το σύστημα εκ περιτροπής
εργασίας, με ή χωρίς αποδοχές, άδειες σπουδών, άδειες
μητρότητας, συνδικαλιστικές, ομαδικές κ.λπ.

Περιέχει υπολογισμού ημερών άδειας,αναλυτικούς πίνακες
οδηγίες συμπλήρωσης του βιβλίου αδειών εντύπου Ε.11και του
στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη του Υπ. Εργασίας, καθώς και
κωδικοποίηση της νομοθεσίας των αδειών και νομολογία.σχετική

Επίσης θα βρείτε μεαπαντήσεις σε πάνω από 100 ερωτήσεις
πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις που μπορούν να σας
βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τις άδειες των
εργαζομένων και ένα και .πρακτικό εύχρηστο ευρετήριο

101
ερωτήσεις
απαντήσεις&

για πρακτική
εφαρμογή

?
!

�νέα
έκδοση

Επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
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Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη δεν απορρέει από

κάποια ειδική διάταξη του εργατικού δικαίου αλλά από την

ίδια την φύση της εργασιακής σύμβασης. Αυτό έχει ως συ-

νέπεια το δικαίωμα αυτό να μην αποτελεί απόρροια κανόνα

δημοσίας τάξης ή αναγκαστικού δικαίου και έτσι δεν είναι ού-

τε απεριόριστο ούτε ανέλεγκτο. Αντίθετα είναι απόλυτα δυνα-

τόν να περιορισθεί τόσο με τους όρους της εργασιακής σύμ-

βασης, όσο με νομοθετική διάταξη. Γνωστότερη δε και συνη-

θέστερη στην ελληνική έννομη τάξη είναι αυτή του άρθρου

281 του Α.Κ. επί τη βάσει της οποίας κρίνεται το σύνολο σχε-

δόν των αμφισβητουμένων περιπτώσεων καθώς και της πα-

ράνομης και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος αυ-

τού. Συνδυαζόμενης δε της διάταξης αυτής με τα άρθρα 372

και 373 του Α.Κ. συνάγεται ευθέως ότι δεν είναι νόμιμη, και

επομένως είναι άκυρη, η συμφωνία κατά την κατάρτιση της

εργασιακής σύμβασης περί καθορισμού του διευθυντικού

δικαιώματος κατά την απόλυτη κρίση του εργοδότη ή για απε-

ριόριστη διεύρυνσή του στο μέλλον.

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές απόψεις, τα δικαστή-

ρια έχουν κρίνει:

Α. Ενέργειες που κρίθηκαν ότι έγιναν
κατά κατάχρηση σχετικού δικαιώματος

Στην περίπτωση συμβατικού περιορισμού των ωρών εργα-

σίας, η εκ των υστέρων αύξηση αυτών, μονομερώς από τον ερ-

γοδότη, έστω και στα όρια που προβλέπονται από τον ισχύοντα

εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης, είναι καταχρηστική [Α.Π.

162/1993 ΔΕΝ 1993 σελ. 649- ].

Η λεγομένη δηλ. η καταγγελίατροποποιητική καταγγελία

που συνδυάζεται με πρόταση για τροποποίηση των όρων της

σύμβασης εργασίας, η οποία κατ' εξαίρεση γίνεται δεκτή ως

έγκυρη, αν δεν δικαιολογείται από την συμπεριφορά ή το πρό-

σωπο του μισθωτού ή τις ανάγκες της επιχείρησης ή αν οι λόγοι

που επικαλείται ο εργοδότης είναι προσχηματικοί, θεωρείται μη

νόμιμη και καταχρηστική [Εφετείου Αθηνών 5672/1992 ΔΕΝ-

1992 σελ. 243 επ.].

Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

διευθυντικό
δικαίωμα#

εννοιολογικό λεξικό
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Η σεμετάθεση εργαζομένου - συνδικαλιστή

άλλο τόπο εργασίας προκειμένου να περιορι-

σθεί η δυνατότητα δράσης του και το ενδεχόμε-

νο απεργιακών κινητοποιήσεων των λοιπών ερ-

γαζομένων της επιχείρησης, είναι καταχρηστική

και παράνομος Εφετείου Λαρίσης 633/1992[ -

ΔΕΝ 1992 σελ. 11653 .]

Δεν είναι δυνατόν ο εργοδότης, ασκώντας

το διευθυντικό δικαίωμά του να μεταβάλει μονο-

μερώς τους όρους εργασίας, μεταξύ των οποί-

ων και τον τόπο παροχής της, σε τρόπο ώστε

να προκαλεί ριζική αλλαγή στον τρόπο διαβίω-

σης του μισθωτού. Για το λόγο αυτό το διευθυ-

ντικό δικαίωμα του εργοδότη δεν του παρέχει την

εξουσία να μεταθέτει τον εργαζόμενο σε άλλη

πόλη ή περιφέρεια, εκτός αν από τη σύμβαση

εργασίας, τον τυχόν κανονισμό της επιχείρησης

ή την Σ.Σ.Ε. κ.λπ. προκύπτει το αντίθετο [Εφετ.

Αθηνών 2664/2007].

Η (κα-απρόκλητη για χάρη διασκέδασης

ζούρα) της επι-συμπεριφορά του εκπροσώπου

χείρησης προς τον εργαζόμενο, συνιστά μονο-

μερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργα-

σίας και διαφεύγει των ορίων της χρηστής άσκη-

[σης του διευθυντικού δικαιώματος Α.Π. 967/

1991 - ΔΕΝ 1991 σελ. 932 .]

Το που είχε μεννα υποχρεωθεί ο μισθωτός

προσληφθεί κατ' αρχάς ως εργάτης αλλά κατό-

πιν συμφωνίας απασχολείται σε θέση και καθή-

κοντα υπαλλήλου να εργασθεί και πάλι σε θέση

εργάτη, εκφεύγει του διευθυντικού δικαιώματος

[Μον. Πρωτ. Καλαμάτας 86/1985 - ΔΕΝ 1986,

σελ. 399 .]

Ο περιορισμός του μισθωτού σε ορισμένα

από τα είδη της εργασίας που εκτελούσε και η

μείωση των αποδοχών του, δεν είναι δυνατόν

να γίνει μονομερώς από τον εργοδότη Α.Π.[

1039/1983 - ΔΕΝ 1984 σελ. 258 .]

Η μονομερής μείωση των ωρών εργασίας

με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του εργα-

ζομένου δεν ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα

του εργοδότη Α.Π. 1447/1982 - ΔΕΝ 1983 σελ.[

485 .]

Η διακοπή της υπερωριακής ή της κατά Κυ-

ριακή εργασίας ή της παροχής της εργασίας

εκτός έδρας, όταν έχουν συμφωνηθεί ρητώς ή

σιωπηρώς και παρήχοντο επί σειρά ετών στα-

θερώς, τακτικώς και μονίμως δεν είναι νόμιμο

να πραγματοποιηθεί μονομερώς από τον εργο-

[δότη Βλ. σχετικά τις Α.Π. 200/1986 στο ΔΕΝ 1986

σελ. 798 και την αντίθετή της Α.Π. 842/ 1985 στο

ΔΕΝ 1986 σελ. 77 .]

Η άρνηση του εργοδότη να άρει την επιβλη-

θείσα πειθαρχική ποινή που επέβαλε για ανύ-

παρκτο πειθαρχικό παράπτωμα, που μειώνει

την προσωπικότητα του εργαζομένου αποτελεί

καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού του δι-

καιώματος.

Η γιααποστολή του μισθωτού εκτός έδρας

απασχόληση, αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη

και υποχρέωση του μισθωτού, που πηγάζουν

από το άρθρο 659 Α.Κ. Το δικαίωμα αυτό πρέπει

να ασκείται, όπως εξ άλλου όλα τα σχετικά δι-

καιώματα μέσα στα όρια που τάσσουν η καλή

πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός κ.λπ. σκο-

πός του. Η υπέρβαση αυτών των ορίων από την

πλευρά του εργοδότη, παρέχει το δικαίωμα στο

μισθωτό να μην υπακούσει στην εντολή του ερ-

γοδότη του ή του νόμιμου αναπληρωτή του,

όπως π.χ. στην περίπτωση κατά την οποία ο ερ-

γοδότης αξιώνει από το μισθωτό να αναχωρή-

σει από την έδρα του αμέσως μετά τη λήξη του

ωραρίου εργασίας του και κρίνεται ότι δεν συ-

ντρέχει εξαιρετική ανάγκη.

Ο εργοδότης μπορεί να θέσει το προσωπι-

κό του σε εφόσονκατάσταση διαθεσιμότητας

αποδεδειγμένα ο κύκλος των εργασιών του δεν

του επιτρέπει την απασχόληση ολοκλήρου ή μέ-

ρους αυτού. Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη

είναι ανέλεγκτο από τα δικαστήρια, τα οποία δι-

καιούνται μόνο να εξετάσουν μήπως το σχετικό

δικαίωμα ασκήθηκε καταχρηστικά, δηλαδή

κατά τρόπο που υπερβαίνει τα όρια που τάσσει

το άρθρο 281 Α.Κ. (βλ. σχετικά τις Α.Π. 647/1982

- ΔΕΝ 1982 σελ. 724, Εφετ. Θεσ/νίκης 473/1993 -

ΔΕΝ 1994, σελ. 1274 κ.λπ.).

Β. Ενέργειες που κρίθηκαν ότι

δεν περιέχουν κατάχρηση του

διευθυντικού δικαιώματος:

Ο ως βυνοποιός - υπεύθυνος προμηθείας

κριθής για την παραγωγή ζύθου προσληφθείς

και υποχρεωθείς, για τις ανάγκες της επιχείρη-
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σης να εκτελεί καθήκοντα βάρδιας μία φορά την

εβδομάδα προς επίβλεψη του εκεί εργαζομένου

προσωπικού, δεν δικαιούται να αρνηθεί την ερ-

γασία αυτή, καθόσον το διευθυντικό δικαίωμα

του εργοδότη του δεν ασκείται καταχρηστικά

[Α.Π. 1825/1990 - ΔΕΝ 1992 σελ. 425].

Κρίνεται ότι στην περίπτωση μετακίνησης μι-

σθωτού σε ομότιμη θέση εργασίας στην οποία

όμως, βάσει του κανονισμού της επιχείρησης, η

απασχόληση δεν δικαιολογεί την καταβολή ορι-

σμένου επιδόματος, το διευθυντικό δικαίωμα του

εργοδότη κινείται εντός των ορίων του άρθρου

281 του Α.Κ. [Α.Π. 1703/1991 - ΔΕΝ 1992 σελ. 926].

Δεν ενεργεί καταχρηστικά ο εργοδότης που

αναθέτει τη διεύθυνση του καταστήματος του σε

μισθωτό που είναι υφιστάμενος και υπολείπεται

σε προσόντα άλλου μισθωτού [Α.Π. 191/1990 -

ΔΕΝ 1991σελ. 79 - 80].

Ο εργοδότης δικαιούται να καθορίζει τον το-

μέα απασχόλησης του μισθωτού εντός της επι-

χείρησής του, εκτός αν το δικαίωμα αυτό απο-

κλείεται ή περιορίζεται στη συγκεκριμένη περί-

πτωση από ειδική διάταξη νόμου ή από την ατο-

μική σύμβαση εργασίας [Α.Π. 192/1990 - ΔΕΝ

1991 σελ. 129].

Το κατά τη διάρκεια της ημέρας ωράριο ερ-

γασίας του μισθωτού, καθορίζεται μονομερώς

από τον εργοδότη, εκτός αν τούτο έχει ορισθεί με

την ατομική σύμβαση εργασίας [Α.Π. 266/1990 -

ΔΕΝ 1991 σελ. 216].

Η αλλαγή ειδικότητας σε υπάλληλο υποδο-

χής του καζίνο εξαιτίας αμελούς συμπεριφοράς

του εργαζομένου, αποτελεί νόμιμη άσκηση του

διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη [Α.Π.

1819/1990 - ΔΕΝ 1991σελ. 1125].

Ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα του εργο-

δότη η απαίτησή του να προσφέρει ο εργαζόμε-

νος υποχρεωτικά υπερεργασία [Εφετ. Θεσ/κης

1873/ 1989 - ΔΕΝ 1990 σελ. 24, βλ. και άρθρο 1 Ν.

3385/2005].

Στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη ανή-

κει και ο καθορισμός των καθηκόντων του προ-

σωπικού ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας

[Μον. Πρωτ. Αθηνών 2981/1989 - ΔΕΝ 1990 σελ.

1024].

Με συνεχή ενημέρωση όλων
των αλλαγών μέσω διαδικτύου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ή

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου

63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύουν,

έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συ-

νταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται

σε επιχε ιρήσεις εκτός του ευρύτερου

δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί

με τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 1 του

Ν. 1256/82 ή αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, οι

εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους

συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους

οποίους το αναφερόμενο όριο ηλικίας (των

55 ετών) μειώνεται κατά δύο (2) έτη (Άρθρο 16

παρ. 1 του Ν. 3863/10, Άρθρο 10 παρ. 1 Ν.

3865/10, Εγκ. ΓΛΚ 157363/0092/1-11-2010 ΔΕΝ

2012 σελ. 1480).

Συνεπώς, ο συνταξιούχος του δημοσίου ή

συνταξιούχος στρατιωτικός που εργάζεται

ως μισθωτός και έχει συμπληρώσει το 55ο ή

το 53ο έτος της ηλικίας του αντίστοιχα, δικαι-

ούται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύ-

ριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων

συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα (30)

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ,

όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31 Δεκεμ-

βρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό

της ακαθάριστης σύνταξης ή ακαθάριστων

συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα (30)

ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, μειώνεται

κατά 70%.

Για τον υπολογισμό των ποσών που προ-

βλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις λαμ-

βάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημε-

ρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ως εξής:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΑΕ
ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

από 01/12/2012
έως 11/05/2016

33,57€ 30 x 33,57 = 1007,10

>>> Άρθρο 138 του Ν. 4052/12, Εγκ. 55/12

από 12/05/2016
έως ...................

26,18€ 30 x 26,18 = 785,40

>>> Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4393/16

του
(τ. Επιθ. ΙΚΑ)

ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

άρθρο
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Παράδειγμα:
Εάν το ποσό της κύριας σύνταξης ή των κύ-

ριων συντάξεων, λόγω γήρατος, είναι π.χ.

1200,00€, τότε το επιπλέον ποσό των 192,90€

(1200,00 – 1007,10) ή 414,60€ (1200,00 –

785,40), μειώνεται κατά 70% (192,90 - 70% =

57,87) ή (414,60 - 70% = 124,38), οπότε ο εργα-

ζόμενος συνταξιούχος του δημοσίου ή στρα-

τιωτικός, δικαιούται να λάβει το ποσό των

1064,97€ (1007,00 + 57,87) ή 909,78€ (785,40 +

124,38). Η διαφορά όπως φαίνεται από την

ανωτέρω ανάλυση είναι σημαντική.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για

τους απασχολούμενους συνταξιούχους που

αυτοαπασχολούνται. Στην προκειμένη περί-

πτωση το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύ-

ριας σύνταξης ή των ακαθάριστων μηνιαίων

κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν τα εξή-

ντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, ό-

πως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμ-

βρίου του προηγούμενου έτους, μειώνεται κα-

τά 70% και επιπλέον με υποχρέωση καταβο-

λής προσαυξημένου ποσοστού ασφαλιστι-

κών εισφορών κλάδου συντάξεως κατά 50%.

Αντιθέτως, οι συνταξιούχοι του δημοσίου

εξ ιδίου δικαιώματος, οι οποίοι αναλαμβά-

νουν εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα στην

ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 12-5-2016 και εφε-

ξής, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επι-

κουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσο-

στό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή

διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα (

Άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4387/16).

H υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επιχειρή-

σεις οι οποίες συνάπτουν εργασιακές σχέ-

σεις τόσο με νέους εργαζομένους ή τις τρο-

ποποιούν με νεότερες συμφωνίες εργασια-

κές σχέσεις παλαιότερων εργαζομένων κα-

θώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται

να προβούν σε έλεγχο των υφισταμένων συμ-

βάσεων εργασίας.

Έτσι κατά περίπτωση, μπορούν να ζητή-

σουν τη συνδρομή και τη βοήθεια της Υπηρε-

σίας Ελέγχου Eργασιακών Σχέσεων για την

κατά τον νόμο σύναψη των ατομικών συμβά-

σεων του προσωπικού και την καταγραφή

των απαραίτητων όρων στις ατομικές συμ-

βάσεις, με σκοπό να αποφεύγονται λάθη ή

παραλείψεις που μπορούν στο μέλλον να

δημιουργήσουν αφενός διενέξεις και διαφο-

ρές (δικαστικές ή εξώδικες), ή αιτία επιβολής

διοικητικών προστίμων και ποινικών διώξεων

από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας

(Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

www.pim.gr
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�
Οι διατάξεις του Άρθρου 63 του Ν. 2676/99

όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στην

επικουρική σύνταξη.

�
Οι εν λόγω διατάξεις εξακολουθούν να

εφαρμόζονται μόνο για τους συνταξιούχους που

είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση

πριν την ημερομηνία ισχύος του Άρθρου 20 του

Ν. 4387/16 δηλαδή μέχρι 11-5-2016.
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ (ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ)
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

του Νομικού - ΕργατολόγουΧρήστου Καρατζά [ ]

Οι αδικαιολόγητες απουσίες των ερ-

γαζομένων από την εργασία τους

επιφέρουν, σύμφωνα με το νόμο διάφορες

συνέπειες, τόσο στην αμοιβή τους ή την κανο-

νική άδειά τους, όσο και στην ασφάλισή τους.

Aκόμη δε και ως προς το κύρος της σύμβα-

σής τους και την πρόωρη λύση της, είτε συν-

δέονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή

αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα:

α) Ως προς τις αποδοχές τους

Σύμφωνα με το άρθρο 648 του ΑΚ «Διά

της συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ο μεν

εκμισθωτής (εργαζόμενος) υποχρεούται να

παρέχει εφ' ωρισμένον ή αόριστον χρόνον

την εργασία του εις τον μισθωτή (εργοδότη),

ούτος δε να καταβάλει τον συμφωνηθέντα

μισθόν». Από τον ορισμό αυτού του Α.Κ., σε

συνδυασμό με τη νομολογία των δικαστη-

ρίων, μισθός οφείλεται μόνο αν παρέχεται ερ-

γασία ή αν η μη παροχή εργασίας από τον μι-

σθωτό, είναι δικαιολογημένη και στηρίζεται

στο νόμο (π.χ. κώλυμα εργασίας, κανονική ή

άλλη άδεια κ.λπ.). Συνέπεια τούτων είναι ότι αν

για τις ημέρες ή τις ώρες κατά τις οποίες ο

εργαζόμενος οφείλει να προσφέρει την εργα-

σία του στον εργοδότη απουσιάζει από την

εργασία για κάποιο μη νόμιμο λόγο (αυθαί-

ρετη ή αδικαιολόγητη απουσία), δεν δικαιού-

ται να αξιώσει να λάβει και τις αποδοχές της

ημέρας ή των ωρών της απουσίας του.

β) Ως προς τα δώρα εορτών Πάσχα και

Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 19040/1981, με την

οποία ρυθμίζονται τα θέματα υπολογισμού

και χορήγησης των επιδομάτων εορτών Πά-

σχα και Χριστουγέννων (Δώρα εορτών), οι

ημέρες αυθαίρετης (αδικαιολόγητης) απου-

σίας των εργαζομένων από την εργασία τους

για τις οποίες δεν έλαβαν αποδοχές κατά το

διάστημα υπολογισμού των δώρων (από 1-

1ου μέχρι 30-4ου για το δώρο Πάσχα και από

1-5ου μέχρι 31-12ου για το Δώρο Χριστουγέν-

νων) αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο

άρθρο
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των διαστημάτων αυτών (Άρθρο 1 παρ. 4).

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι στην μεν περί-

πτωση του δώρου Πάσχα για κάθε οκτώ (8)

ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας από τους

εργαζομένους, από 1-1ου μέχρι 30-4ου να α-

φαιρείται ένα ημερομίσθιο από το δώρο τους.

Για δε την περίπτωση του δώρου Χριστου-

γέννων, για κάθε δέκα εννέα (19) ημέρες αδι-

καιολόγητης απουσίας από τους εργαζομέ-

νους, από 1-5ου μέχρι 31-12ου να αφαιρού-

νται δύο (2) ημερομίσθια από το δώρο τους.

γ) Ως προς το δικαίωμα λήψης

κανονικής άδειας ανάπαυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 539/

1945, στο οποίο αναφέρονται ρητά ποια χρο-

νικά διαστήματα, μέσα σε κάθε ημερολογιακό

έτος θεωρούνται ως πλασματικός και πραγ-

ματικός χρόνος εργασίας για την συμπλήρω-

ση των χρονικών προϋποθέσεων θεμελίω-

σης του δικαιώματος των μισθωτών σε άδεια,

προκύπτει ότι οι ημέρες αυθαίρετης απου-

σίας του μισθωτού από την εργασία του, δεν

υπολογίζονται για τη συμπλήρωση των χρο-

νικών αυτών προϋποθέσεων και έτσι ο εργο-

δότης δικαιούται, εκτός της περικοπής των

αποδοχών του εργαζομένου της ή των ημε-

ρών τέτοιας απουσίας, να περικόψει και αντί-

στοιχο αριθμό ημερών αδείας και επομένως

και επιδόματος αδείας (Βλ. σχετικά τις Α.Π.

167/1968, 1139/1974, Εφετ. Θεσ/νίκης 3603/

1999, Εφετ. Πατρών 870/1996 κ.λπ.). Αν όμως

ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα ή όχι να

περικόψει και τις αποδοχές των ημερών αυ-

τών που δεν θα πάρει άδεια ο μισθωτός, είναι

θέμα που στασιάζεται μεταξύ της διοίκησης

αφενός και της νομολογίας αφετέρου (βλ.

Α.Π. 831/2015), με εξαίρεση την Α.Π. 27/2004,

η οποία έκρινε, σε αντίθεση με τις παλαιότερες

και πρόσφατες αποφάσεις του ιδίου Α.Π., ότι

καίτοι θα αφαιρεθούν από τη χρονική περίο-

δο που αφορά η άδεια, οι ημέρες μη προσφο-

ράς εργασίας του εργαζομένου, θα καταβλη-

θούν εις ολόκληρο οι αποδοχές του. Δηλαδή

δέχεται η απόφαση αυτή την παλαιότερη άπο-

ψη του Υπουργείου Εργασίας ότι τόσο οι

αποδοχές των ημερών αυτών της αυθαίρε-

της απουσίας όσο και το επίδομα αδείας του

έτους θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου, ως ο

μισθωτός να μην είχε απουσιάσει αυθαίρετα.

Η θέση αυτή της συγκεκριμένης απόφασης,

εκτός του ότι είναι αντίθετη με τη λοιπή νομο-

λογία, (βλ. σχετικά τις Α.Π. 1056/1988,

167/1968, 177/1971, 1139/1974, 1088/1987,

831/2015 κ.λπ.), ενέχει την αντίφαση του πως

δικαιολογείται να καταβληθούν αποδοχές σε

μισθωτό που δεν «εργάσθηκε» με δική του

πρωτοβουλία (αυθαίρετα). Και στο ερώτημα

αυτό δεν δίδεται απάντηση από την παραπά-

νω απόφαση (Α.Π. 27/2004).

δ) Ως προς τις ημέρες ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρα 8 παρ. 2 και 25

παρ. 4-9 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν

σήμερα, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 18

του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., ως

ημέρες ασφάλισης νοούνται οι ημέρες κατά

τις οποίες οι εργαζόμενοι παρείχαν εργασία

και έλαβαν αποδοχές ή απουσίασαν από την

εργασία τους για κάποιο νόμιμο σπουδαίο

λόγο και έλαβαν αποδοχές σύμφωνα με το

νόμο (βλ. Άρθρα 657 και 658 Α.Κ.). Συνέπεια

τούτων είναι για τις ημέρες κατά τις οποίες οι

εργαζόμενοι δεν εργάσθηκαν αδικαιολόγητα

και δεν έλαβαν αποδοχές, δεν δικαιούνται και

ημέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

ε) Ως προς τη λύση της σύμβασης τους

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3996/

2011, αδικαιολόγητη απουσία των εργαζομέ-

νων, που διαρκεί μέχρι οκτώ (8) ημέρες συνε-

χώς, είτε συνδέονται με τον εργοδότη τους με

σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πα-

ρέχει το δικαίωμα στον εργοδότη να θεωρή-

σει την απουσία τους αυτή ως οικειοθελή πα-

ραίτηση από την εργασία τους, οπότε και λύ-

εται η σχέση εργασίας τους αζημίως για τον

εργοδότη. Για την εγκυρότητα της ενέργειας

αυτής του εργοδότη απαιτείται η υποβολή

στο ΠΣ. ΕΡΓΑΝΗ του ειδικού εντύπου με αριθ-

μό 5, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του

από τους εργαζόμενους.
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ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΕΑ

ΒΑΡΕΑ

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑ

ΕΠΑΓΓ/ΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (α)

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

ΔΛΟΕΜ

ΕΛΠΕΚΕ

ΛΠΕαΑΕ

ΕΚΛΑ

ΟΕΚ

ΟΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ (β)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α+β)

4,30

0,80

13,33

3,00

1,40

0,75

1,00

24,58

2,67

1,00

1,00

0,45

0,15

0,26

0,75

0,35

6,63

31,21

2,15

0,40

6,67

3,00

2,20

1,25

-

15,67

1,33

-

1,00

-

-

0,10

1,00

0,35

3,78

19,45

6,45

1,20

20,00

6,00

3,60

2,00

1,00

40,25

4,00

1,00

2,00

0,45

0,15

0,36

1,75

0,70

10,41

50,66

4,30

0,80

13,33

3,00

1,40

0,75

1,00

24,58

3,17

1,00

1,00

0,45

0,15

0,26

0,75

0,35

7,13

31,71

2,15

0,40

6,67

3,00

2,20

1,25

-

15,67

1,83

-

1,00

-

-

0,10

1,00

0,35

4,28

19,95

6,45

1,20

20,00

6,00

3,60

2,00

1,00

40,25

5,00

1,00

2,00

0,45

0,15

0,36

1,75

0,70

11,41

51,66

ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΚΛΑΔΟΙ

1-1-2003 1-8-2011

Με βάση τον Πίνακα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό των εισφορών από 1-1-2003

και μετά, αρκεί να γνωρίζουμε τον ΚΠΚ και τους κλάδους που καλύπτει ο εν λόγω κωδικός (π.χ. ο ΚΠΚ 01

καλύπτει τους κλάδους ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ - ΕΤΕΑ - ΟΑΕΔ - ΟΕΚ - ΟΕΕ, οπότε το συνολικό ποσοστό

ορίζεται από 1-1-2007 σε 40,06% ήτοι 7,10 + 20 + 6 + 6,96 (ή Εργοδ. 24,56 - Ασφαλ. 15,50 = 40,06%)

& Συνεισπραττόμενων

Οργανισμών

Ο.Α.Ε.Δ.-Ο.Ε.Κ.-Ο.Ε.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (τ. Επιθ. ΙΚΑ)

άρθρο

Ποσοστά εισφορών

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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1-11-2012 1-7-2014

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΕΑ

ΒΑΡΕΑ

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑ

ΕΠΑΓΓ/ΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (α)

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

ΔΛΟΕΜ

ΕΛΠΕΚΕ

ΛΠΕαΑΕ

ΕΚΛΑ

ΟΕΚ

ΟΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ (β)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α+β)

4,30

0,80

13,33

3,00

1,40

0,75

1,00

24,58

3,17

1,00

1,00

0,45

0,15

0,26

-

-

6,03

30,61

2,15

0,40

6,67

3,00

2,20

1,25

-

15,67

1,83

-

1,00

-

-

0,10

1,00

0,35

4,28

19,95

6,45

1,20

20,00

6,00

3,60

2,00

1,00

40,25

5,00

1,00

2,00

0,45

0,15

0,36

1,00

0,35

10,31

50,66

4,30

0,25

13,33

3,00

1,40

0,75

1,00

24,03

3,17

-

-

0,24

0,15

0,12

-

-

3,68

27,71

2,15

0,40

6,67

3,00

2,20

1,25

-

15,67

1,83

-

-

-

-

0,10

1,00

0,35

3,28

18,95

6,45

0,65

20,00

6,00

3,60

2,00

1,00

39,70

5,00

-

-

0,24

0,15

0,22

1,00

0,35

6,96

46,66

ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΚΛΑΔΟΙ

1-6-2016 1-6-2019

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΕΠ)

ΒΑΡΕΑ

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑ

ΕΠΑΓΓ/ΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (α)

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

ΔΛΟΕΜ

ΕΛΠΕΚΕ

ΛΠΕαΑΕ

ΕΚΛΑ

ΟΕΚ

ΟΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ (β)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α+β)

4,30

0,25

13,33

3,50

1,40

0,75

1,00

24,53

3,17

-

-

0,24

0,15

0,12

-

-

3,68

28,21

2,15

0,40

6,67

3,50

2,20

1,25

-

16,17

1,83

-

-

-

-

0,10

1,00

0,35

3,28

19,45

6,45

0,65

20,00

7,00

3,60

2,00

1,00

40,70

5,00

-

-

0,24

0,15

0,22

1,00

0,35

6,96

47,66

4,30

0,25

13,33

3,25

1,40

0,75

1,00

24,28

3,17

-

-

0,24

0,15

0,12

-

-

3,68

27,96

2,15

0,40

6,67

3,25

2,20

1,25

-

15,92

1,88

-

-

-

-

0,10

1,00

0,35

3,28

19,20

6,45

0,65

20,00

6,50

3,60

2,00

1,00

40,70

5,00

-

-

0,24

0,15

0,22

1,00

0,35

6,96

47,16

ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) ΕΡΓ/ΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)
ΚΛΑΔΟΙ

20 Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016





οι συνδρομητές μας ρωτούν...
εμείς απαντούμε!

Επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

...?
...!

Επιστροφή εγκύου στην εργασία

Τι ισχύει για το μειωμένο ωράριο στις πα-

ρακάτω περιπτώσεις;

1) Η πρώτη εργαζόμενη έχει πάρει το εξά-

μηνο από τον Ο.Α.Ε.Δ. και επιστρέφει 10/8/16.

2) Η δεύτερη δεν πήρε

το εξάμηνο από τον Ο.Α.Ε.Δ. και

επιστρέφει 19/8/16.

Επίσης έχουν μειωμένες εισφορές και αν

ναι ποιες θα είναι και για πόσο χρονικό διά-

στημα;

Απάντηση

1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οι εργαζόμενες

γυναίκες μετά την επιστροφή τους στην εργα-

σία τους δικαιούνται να εργάζονται, κατά γενι-

κό κανόνα, επί 30 μήνες με μειωμένο ημερήσιο

ωράριο κατά μία ώρα. Επειδή όμως η πρώτη

εργαζομένη έχει λάβει μετά τη λήξη της άδειας

λοχείας της την πρόσθετη άδεια μητρότητας

του ΟΑΕΔ για 6 μήνες, οι 6 αυτοί μήνες θα

αφαιρεθούν από τους 30 που ορίζει η διάταξη

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και έτσι το μειωμένο ωράριό της

θα ισχύει για 24 μήνες, ενώ για τη δεύτερη ερ-

γαζομένη, που δεν έλαβε την άδεια του ΟΑΕΔ,

το μειωμένο ωράριο της θα ισχύσει για 30

μήνες από 19-8-2016.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.

3655/2008 για τις εργαζόμενες που επιστρέ-

φουν στην εργασία τους μετά τη λήξη της άδει-

ας λοχείας τους και για 12 μήνες, η εισφορά

του Ι.Κ.Α. για την κύρια σύνταξή τους, μειώ-

νεται κατά 50% (από 6,67% γίνεται σε 3,335%).

Η μείωση αυτή δεν ισχύει για τις αποδοχές αδεί-

ας και το επίδομα αδείας που θα λάβουν οι

εργαζόμενες αυτές κατά το διάστημα του

12μήνου καθώς και σε περίπτωση λήψης της

άδειας του μειωμένου ωραρίου ως εναλλακτι-

κής άδειας.

Άδεια φροντίδας παιδιού

Ποια είναι τα δικαιώματα εργαζόμενης, η

οποία έχει παιδί με 80% αναπηρία;

Δικαιούται κάποια επιπλέον άδεια - 1 ώρα

την ημέρα ή κάποιες ημέρες τον χρόνο;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1483/1984,

όπως συμπληρώθηκε από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

στους εργαζομένους που έχουν εξαρτώμενα

μέλη της οικογενείας τους (τέκνα, γονείς κ.λπ.)

τα οποία ασθενούν χορηγείται πρόσθετη

άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 6 ημέρες το χρό-

νο, ή μέχρι 8 ημέρες αν προστατεύουν 2 ανή-

λικα τέκνα, ή μέχρι 10 ημέρες αν προστα-

τεύουν 3 τέκνα ή μέχρι 12 ημέρες αν προστα-

τεύουν πάνω από 3 τέκνα.
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Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις

θεάματος - ακροάματος

Επιχείρηση (κέντρο διασκέδασης - μπαρ),

θέλει να απασχολήσει έναν ντισκ τζόκεϊ ο

οποίος έχει μπλοκ παροχής υπηρεσιών και

μία τραγουδίστρια επίσης με μπλοκ παροχής

για μία ημέρα, έχει υποχρέωση ασφάλισης

στο Ι.Κ.Α. η επιχείρηση;

Απάντηση

Πρόκειται για εξαρτημένη εργασία και κατά

συνέπεια ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής

οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει να ασφαλι-

στούν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και να τηρηθούν για

αυτούς όλες οι διατάξεις της Εργατικής και

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (π.χ. αναγγελία

πρόσληψης, πίνακας προσωπικού, οικειοθελή

αποχώρηση ή καταγγελία σύμβασης κ.λπ.).

Στράτευση εργαζόμενου

Εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης ερ-

γασίας έχει λάβει κλήση για μετεκπαίδευση

στο στρατό για διάστημα 2 εβδομάδων.

Πως αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο γε-

γονός αναφορικά με την μισθοδοσία του; Θα

πρέπει για το συγκεκριμένο διάστημα να

υπολογίσουμε τις ημέρες ως «άνευ απο-

δοχών» και χωρίς ασφάλιση; Δικαιούται

κάποιο επίδομα για το συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα από τον Ο.Α.Ε.Δ.;

Απάντηση

Σύμφωνα με τη νομολογία η προσωρινή

στράτευση των εργαζομένων για μετεκπαί-

δευση θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα παροχής

της εργασίας τους και επομένως για όσες

ημέρες απέχουν από την εργασία τους δικαι-

ούνται τις αποδοχές τους σύμφωνα με τα

άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. όπως δηλαδή συμ-

βαίνει και στην περίπτωση ασθενείας τους.

Στην περίπτωσή τους, αν μέσα στο ίδιο εργα-

σιακό τους έτος δεν έχουν λάβει αποδοχές

από άλλο κώλυμα εργασίας π.χ. ασθένεια, είτε

έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος

εργασίας στην εταιρεία είτε όχι δικαιούνται

αποδοχές και για τις δύο εβδομάδες της στρά-

τευσής τους. Αν όμως έχουν λάβει αποδοχές

ασθενείας ενός μεν μηνός κατά τη διάρκεια

του εργασιακού τους έτους δεν θα δικαιούνται

αποδοχές για το χρόνο της στράτευσής τους,

ή αν έχουν λάβει αποδοχές ασθενείας για λι-

γότερες του μηνός ημέρες ασθενείας, δικαι-

ούνται αποδοχές για το χρόνο στράτευσής

τους μέχρι να συμπληρωθούν οι 25 ημέρες. Εν-

νοείται ότι για τις ημέρες που θα λάβουν απο-

δοχές από την εταιρεία, λόγω της προσωρι-

νής στράτευσής τους, θα ασφαλισθούν κα-

νονικά στο Ι.Κ.Α.

Ο Λογαριασμός Στράτευσης που τη-

ρούνταν στον Ο.Α.Ε.Δ. έχει καταργηθεί και ο

Ο.Α.Ε.Δ. δεν επιδοτεί πλέον τους μισθωτούς

που στρατεύονται.

Μεταβίβαση - μεταφορά

εργαζόμενων από μια επιχείρηση

σε μια άλλη ίδιας δραστηριότητας

Επιχείρηση προτίθεται να μεταφέρει δύο

εργαζόμενους της σε μια τρίτη επιχείρηση του

ίδιου ομίλου. Ο εργοδότης επιθυμεί την διατή-

ρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων

τους. Ποιές ενέργειες απαιτούνται σχετικά με

το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ; Οι συμβάσεις τι πρέπει να

αναγράφουν;

Απάντηση

Για τη μεταφορά των 2 εργαζομένων από

μία επιχείρηση σε μία άλλη, έστω και του ιδίου

ομίλου, θα πρέπει πρώτα να λυθούν οι σχέ-

σεις εργασίας τους με την πρώτη επιχείρηση,

είτε με οικειοθελή αποχώρησή τους, αφού

τους έχει χορηγηθεί προηγούμενα μία επι-

στολή που υπογράφεται από τον πρώτο και

δεύτερο εργοδότη, ότι ο δεύτερος εργοδότης

αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα (μισθού και

όρων εργασίας τους), που είχαν όταν εργά-

ζονταν στον πρώτο εργοδότη, είτε με καταγ-

γελία της σχέσης εργασίας τους από τον πρώ-

το εργοδότη με αποζημίωση, οπότε απαλλάσ-

σεται ο δεύτερος εργοδότης από την υποχρέ-

ωση να τηρήσει τους ίδιους όρους εργασίας

τους, εκτός πάλι αν συμφωνεί ο δεύτερος ερ-

γοδότης να τους απασχολήσει με τους ίδιους

όρους που είχαν στον προηγούμενο εργο-

δότη.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο δεύ-

τερος εργοδότης οφείλει να τους προσλάβει

με την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου

Ε3-Ε4 και να υπογράψει μαζί τους τη νέα τους

ατομική σύμβαση με την οποία θα απασχο-

λούνται αυτοί στην επιχείρησή του.

23Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016



Στον λαβύρινθο
των εργασιακών

παρέχουμε
διεξόδους…

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

Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για

την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θε-

μάτων που απασχολούν την εταιρεία σας;

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου

Εργατικού ή Ασφαλιστικού θέματος;

Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε το σε εμάς…

Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργα-

τολόγους σας παρέχει άμεση υποστή-ΕΓΓΡΑΦΩΣ

ριξη, και στα συνεχώς μεταβαλλό-πρακτικές λύσεις

μενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομο-

θεσίας με συνέπεια και αξιοπιστία.

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,

ανάλογα με τις ανάγκες σας:

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...


