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Ο σκοπός του περιοδικού ...

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέ-

χουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι

της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συ-

νεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε

κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συ-

στήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμα με τρόποώστε να μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί πρακτικάαπο τονυπεύθυνοανθρώπινουδυ-

ναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφορο-

τέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο

περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συ-

ναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση

των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν

την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την

ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα

στηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΙΜ

Αντώνης Δεσπότης
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ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων

με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον

Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως

«παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων

με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον

Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως

«παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων»

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που

αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο

αδειών και Έντυπο Ε11

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή

της από τη σύμβαση ανεξαρτήτων

υπηρεσιών

ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

Παλαιοί & Νέοι Ασφαλισμένοι - Παράλληλη

Ασφάλιση

Οι κανονικές άδειες ανάπαυσης των εργαζο-

μένων μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις του Ν.

4254/2014 και της Υ.Α. 49327/2014

οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς

απαντούμε !

Άδεια εκλογών

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής

υποβολής Εντύπου Ε11

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους

εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το

2014

- σελ. 3

- σελ. 6

- σελ. 12

- σελ. 17

- σελ. 22

- σελ. 5

- σελ. 5

- σελ. 16

- σελ. 21

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/12.1.2015

- σελ. 15

Εγγρ. Υπ. Εργασίας

Φ10034/17181/435/11-9-2014

- σελ. 15

Έγγραφο Υπ. Εργασίας 3631/87/27.01.2015

- σελ.19

ανακοινώσεις
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Σύμβαση και διάκρισή
της από τη σύμβαση

εξαρτημένης εργασίας
ανεξαρτήτων υπηρεσιών

άρθρο

Η διαπίστωση του χαρακτήρα μιας εργασια-

κήςσχέσηςως εξαρτημένης επί τηςοποίας εφαρ-

μόζεται η εργατική νομοθεσία, προκύπτει κάθε

φορά από το συνδυασμό μιας σειράς ειδικότε-

ρων κριτηρίων, όπως το ωράριο εργασίας, ο

προσδιορισμός από τον εργοδότη του τρόπου

παροχής της εργασίας, η διάθεση από τον εργο-

δότη των μέσων παραγωγής, η προσδιορισμένη

από τον εργοδότη μέθοδος εκτέλεσης της εργα-

σίας, η ένταξη του εργαζομένου, σε μια ιεραρχικά

οργανωμένη υπηρεσία, η φορολογική και ασφα-

λιστική μεταχείριση του εργαζομένου ο τόπος πα-

ροχής της εργασίας κ.λπ. Τα παραπάνω κριτήρια

δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν ταυτόχρονα

σε κάθε εργασιακή σχέσηώστε να χαρακτηρισθεί

αυτήως εξαρτημένη, ούτε είναι δυνατόν να ιεραρ-

χηθούναυτά κατάσπουδαιότηταμεαυστηρό τρό-

πο. Για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης δεν εν-

διαφέρει ο τρόπος καταβολής των αποδοχών

στον εργαζόμενο, (σταθερός μισθός, ημερομί-

σθιο, ποσοστά κ.λπ.) η δε ασφάλιση του εργαζο-

μένου στο Ι.Κ.Α. και η χορήγηση σ' αυτόν βεβαιώ-

σεων μισθωτών υπηρεσιών για τις φορολογικές

του υποχρεώσεις, δεν αποτελούν αποφασιστικά

κριτήρια χαρακτηρισμού τηςσύμβασης.

Τελικά αν αμφισβητείται ο χαρακτηρισμός της

σύμβασης, αυτός δίδεται μόνοαπό ταδικαστήρια

τα οποία δεν δεσμεύονται από τον χαρακτηρισμό

που έδωσαν τα μέρη με την ατομική σύμβαση του

εργαζομένου.

Εξ άλλου η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών

δενυπόκειται στοδιευθυντικό δικαίωμα του εργο-

δότη, χωρίςωστόσο νααποκλείεται και στησύμ-

βαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών να δη-

μιουργείται κάποια χαλαρή εξάρτηση του εργα-

ζομένου από τον εργοδότη. Στοιχείο, η ύπαρξη

τουοποίου καθιστά έκδηλη τησύμβασηανεξαρ-

τήτων υπηρεσιών, αποτελεί η διατήρηση εκ μέ-

ρους του παρέχοντος τις υπηρεσίες δικής του

επαγγελματικής δραστηριότητας και στέγης και

η εκ μέρους του δυνατότητα εξυπηρέτησης πε-

ρισσοτέρωνπελατών-εργοδοτών.

που διατηρεί δικό του λογιστικό

γραφείο και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των

λογιστικών υποθέσεων διαφόρων επιχειρήσεων,

με σταθερό μισθό, εργαζόμενος ενίοτε και στην

έδρα ενόςπελάτη τουορισμένεςώρες και ημέρες

την εβδομάδα, για να εκτελέσει την εργασία που

έχει αναλάβει, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία

καθόριζε τις ώρες και ημέρες παρουσίας του

στην επιχείρηση, θεωρείται ότι συνδέεται με την

επιχείρησημεσύμβασηανεξαρτήτων υπηρεσιών

(Μον. Πρωτ. Αθηνών 10481/2013, ΑΠ 1378/2003

κ.λπ.).

που

καθόριζε μόνος του τη σειρά επισκέψεων στους

πελάτες και απέδιδε λογαριασμό στην εταιρεία

του μία φορά την ημέρα, θεωρείται ότι συνδέεται

με την επιχείρηση με σύμβαση ανεξαρτήτων υπη-

ρεσιών (Εφετ.Αθηνών6959/2000).

α) Λογιστής

β) Εισπράκτοραςασφαλιστικής εταιρείας

Περιπτώσεις:

του , Νομικού - ΕργατολόγουΧρήστου Καρατζά



μέχρι και το ν 4255/2014.
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γ) Οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου

δ) Δημοσιογράφος

ε) Εξωτερικός συντάκτης εφημερίδας

στ) Ιατρός-σύμβουλος

που μετέ-

φερε και πωλούσε προϊόντα της επιχείρησης με

δικά του έξοδα και ευθύνη και είχε αναλάβει την

υποχρέωση να βρίσκει νέους πελάτες με αμοιβή

ορισμένο ποσοστό επί του τζίρου των πωλήσεων

που πραγματοποιούσε θεωρείται ότι συνδέεται με

την επιχείρηση με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρε-

σιών (ΕφετείοΘεσ/νίκης 3150/1997).

που είχε αναλάβει τη σύ-

νταξη μόνιμης στήλης εβδομαδιαίου περιοδικού

για τα προγράμματα ραδιοφωνικών σταθμών

και παράλληλα συνδέονταν με σύμβαση ανεξαρ-

τήτωνυπηρεσιώνστην ΕΡΤΑ.Ε., θεωρείται ότι συν-

δέεται με την επιχείρηση με σύμβαση ανεξαρτή-

τωνυπηρεσιών. (Α.Π. 977/2000).

που είχε

αναλάβει τηνυποχρέωσηνακαλύπτει θέματα τρα-

πεζικού ενδιαφέροντος, χωρίς την υποχρέωση να

προσέρχεται στην εταιρεία του σε καθημερινή βα-

ση ή σε τακτές ώρες εργασίας, κρίθηκε ότι συν-

δέονταν με την επιχείρηση με σύμβαση ανεξαρ-

τήτωνυπηρεσιών (Εφετ.Αθηνών5742/ 2007).

στην ανάπτυξη ερευ-

νητικού έργου και στην παροχή υπηρεσιών νο-

σηλείας στον τομέα της ειδικότητάς τουσε ασθε-

νείς κλινικής, θεωρείται ότι συνδέεται με την επιχεί-

ρηση με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών

(Εφετ.Αθηνών1769/2007).

Ο Τ Ρ
Ε Ν

Ι ΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
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(Ε3- Ε10) σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις

για την χορήγηση

Άλλες διατάξεις που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο

Τήρηση Βιβλίου Υπερωριών - Ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε.

Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου

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

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών

Μετατροπή Πενθήμερης Εργασίας σε Εξαήμερη

Μειώσεις - Αυξήσεις Αποδοχών

Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων

Νέο βιβλίο κανονικών αδειών

Νέα διάταξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας - Πότε επιτρέπεται

Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών
(

www.pim.grwww.pim.grΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

10&27,10&27

13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19,19

21,21

σεμινάρια

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
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Σύμφωναμε την εκλογική Νομοθεσία ο Υπουρ-
γός Εργασίας εκδίδει απόφαση με την οποία ορί-
ζονται οι ημέρες αδείας εργαζομένων που θα
μπορούν να απουσιάσουν για τη μετάβασή τους
στον τόποάσκησης εκλογικούδικαιώματος.

Μεαπόφαση τουΥπουργούΕργασίας, που εκ-
δίδεται κάθε φορά με ομοιόμορφο τρόπο τα τε-
λευταία χρόνια με βάση τις παραπάνω διατάξεις,
ορίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις και εργασίες γενι-
κά καθώς και φυσικά πρόσωπα που απασχο-
λούν προσωπικό, υποχρεούνται να χορηγήσουν
στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με
αποδοχές, για την διευκόλυνσή τους στην άσκη-
ση του εκλογικού τουςδικαιώματος.

Η άδεια αυτή εξαρτάται από την απόσταση της
μετακίνησης τουδικαιούχου και ορίζεταιως εξής:

Για αποστάσεις από 100 μέχρι 200 χιλιόμε-
τρα, χορηγείται άδειαμίας εργάσιμηςημέρας.

Για αποστάσεις από 201 μέχρι 400 χιλιόμε-
τρα, χορηγείται άδεια δύο εργασίμωνημερών.

Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα ο-
ποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός
των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται
κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και
τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης χωρίςωστόσοη
άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις 3

εργάσιμεςημέρες.

α) Για αποστάσεις από 200 μέχρι 400 χιλιόμε-
τρα, χορηγείται άδειαμίας εργάσιμηςημέρας,

Για αποστάσεις πάνω από 400 χιλιόμετρα
χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών εφό-
σονοι δικαιούχοι μετακινηθούνμόνοοδικώς.

Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός
των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται
κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και
τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης χωρίς ωστόσο
η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις
3 εργάσιμεςημέρες.

Για όσους μισθωτούς που θα μετακινηθούν
εκτός έδρας για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος κατά την Κυριακή 25 Ιανουαρίου εί-
ναι εργάσιμη ημέρα, με βάση το πρόγραμμα ερ-
γασίας της επιχείρησης, αυτή θεωρείται ως ημέ-
ρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές πέραν
αυτών που ορίζονται κατά περίπτωση παραπά-
νωυπό1 και 2.

Οι ημέρες απουσίας των μισθωτών από την
εργασία τους, με τις παραπάνω προϋποθέσεις
και περιορισμούς, δεν συμψηφίζονται με τις ημέ-
ρες της κανονικής τουςαδείας.

Να σημειωθεί ότι για τους μισθωτούς που
ορίζονται μέλη στις εφορευτικές επιτροπές των
εκλογικών τμημάτων, δεν προβλέπεται η χορή-
γηση άδειας απουσίας για την επόμενη ημέρα
των εκλογών.

1. Για μισθωτού,ς με 6ήμερηαπασχόληση

α)

β)

γ)

2. Για μισθωτούςμε 5θήμερηαπασχόληση

β)

γ)

3.

ανακοινώσεις

Επιμέλεια: Χρήστος Καρατζάς

Με την υπ’ αριθμ. 2640/715 Απόφαση του τ. Υπουργού Ερ-
γασίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 160 τ.Α΄ της 22/1/15,
παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής
υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετή-
σιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’
αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας .έωςκαι την 28Φεβρουαρίου2015

Παράταση προθεσμίας
ηλεκτρονικής υποβολής
Εντύπου Ε11
(Γνωστοποίηση ετήσιας κανονικής άδειας)

ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ης
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ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Τ Π Ι ΤΑΜΕΙΟ ΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΜΕΑ

ΤοΤαμείοΠρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)ως

ΝΠΔΔ συστάθηκε την 1-10-2008 με βάση το Άρ-

θρο 104 παρ. 1-2 του Ν. 3655/08 στο οποίο εντάχ-

θηκαν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέ-

λεια έκαστος οι τομείς που αναφέρονται αναλυτι-

κάστονπαρακάτωΠΙΝΑΚΑ.

Οι εργοδότες από 1-12-2013 υποχρεούνται να

δηλώνουν τις εισφορές υπέρ του ΤΑΠΙΤ, για τους

μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και για τους μισθωτούς που

ασφαλίζονται στους κλάδουςήφορείς, τωνοποί-

ων τις ασφαλιστικές εισφορές εισπράττει ή συνει-

σπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην κανονική (01) Αναλυ-

τική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλουν

σύμφωναμε την ισχύουσανομοθεσία του.

Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ έχουν και οι αυ-

τοαπασχολούμενοι του ΤΑΠΙΤ (Άρθρο 1 παρ. 1

τουΝ. 4225/14, ΓΓΚΑΦ80000/3476/116/17-2-2014,

Εγκ. 7/14, 63/14).

Η ασφαλιστική απεικόνιση των εισφορών και

των λοιπών στοιχείων (εργοδότη - ασφαλισμέ-

νου) υπέρ του ΤΑΠΙΤ θα γίνεται σε ξεχωριστή εγ-

γραφή (2η, 3η κ.λπ.) με διακριτικό Κωδικό Ασφα-

λιστικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για κάθε Τομέα

του ΤΑΠΙΤ, Κωδικό Ειδικότητας (ΚΕ) για «παλαι-

ούς» ή «νέους» ασφαλισμένους και Κωδικό Πα-

κέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), όπως οι εν λόγω κωδικοί

καταχωρούνται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ που

ακολουθεί ανά Τομέα.

Επιμέλεια:

τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.

Σπύρος Νιάρχος

άρθρο

Φεβρουάριος 2015
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ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣα/α Κ.Α.Δ. Κ.Ε. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ %

Ξενοδοχοϋπαλλήλων
«παλαιοί ασφ/νοι»

Ξενοδοχοϋπάληλοι με
ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ
« »

Υπαλλήλων εμπορικών
καταστημάτων
«παλαιοί ασφ/νοι»

Εργατοϋπαλλήλων
μετάλλου
«παλαιοί ασφ/νοι»

Λιμενεργατών
«παλαιοί ασφ/νοι»

Μονίμων υπαλλήλων
Ο.Λ.Π. ΑΕ
«παλαιοί ασφ/νοι»

Επί συμβάσει υπαλλήλων
του Ο.Λ.Π. ΑΕ
«παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικό Ιπποδρομιών
«παλαιοί ασφ/νοι»

Αυτοαπασχολούμενου
Προσωπικού Ιπποδρομιών
«παλαιοί ασφ/νοι»

Αυτοαπασχολούμενου
Προσωπικού Ιπποδρομιών
– προπονητές
«παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικού εταιρειών
τσιμέντου
«παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικού εταιρειών
λιπασμάτων
«παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικού μονίμων
υπαλλήλων εθνικού θεά-
τρου «παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικού εκτάκτων
υπαλλήλων οργανισμού
εθνικού θεάτρου «παλαιοί
ασφ/νοι»

Προσωπικού Οργανισμού
Λιμένος Θεσ/κης
«παλαιοί ασφ/νοι»

Προσωπικού Οργανισμού
Υδρεύσεως Θεσ/κης
«παλαιοί ασφ/νοι»

παλαιοί και νέοι ασφ/νοι

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0016

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

000105

000107

000108

000109

000110

000111

000112

000113

000114

0001 6

000118

000119

000120

000122

000124

000125

1

023

025

026

027

028

029

041

031

032

034

036

037

038

038

039

042

2

-

0,4

-

3

6

6

1

-

-

1,5

2

5

5

3

3

2

0,29

0,4

1

4

3

3

1

2,25

4

1,5

1

3,75

3,75

3

4,5

Ε

4

0,29

0,8

1

7

9

9

2

2,25

4

3

3

8,75

8,75

6

7,5

Ε
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ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣα/α Κ.Α.Δ. Κ.Ε. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔ. ΑΣΦΑΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ %

Νέοι ασφαλισμένοι όλων
των Τομέων Πρόνοιας του
ΤΑΠΙΤ με εξαίρεση τους
παρακάτω Τομείς
Πρόνοιας

Αυτοαπασχολούμενου
Προσωπικού Ιπποδρομιών
– αναβάτες δρομώνων
ίππων «νέοι ασφ/νοι»

Αυτοαπασχολούμενου
Προσωπικού Ιπποδρομιών
– προπονητές
«νέοι ασφ/νοι»

Προσωπικού
υπαλλήλων οργανισμού
εθνικού θεάτρου
«νέοι ασφ/νοι»

Προσωπικού
υπαλλήλων οργανισμού
εθνικού θεάτρου
«νέοι ασφ/νοι»

μονίμων

εκτάκτων

1

2

3

4

5

0024

0019

0020

0023

0024

000106

000115

00117

000121

000123

024

033

035

024

024

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Υπολογισμός εισφορών
Οι εισφορές υπέρ των Τομέων Πρόνοιας του

ΤΑΠΙΤ για ασφαλισμένους (Άρθρο 22

παρ. 2 του Ν. 2084/92, όπως αντικαταστάθηκε με

τοΆρθρο 13 παρ. 1 τουΝ. 3232/04, καθώς και για

τους «παλαιούςασφαλισμένους» (Άρθρο1ουπο-

παραγρ. 1Α.6 παρ. 1 του Ν. 4093/12 (Εγκ. 13/13),

υπολογίζονται μέχρι του ανωτάτου ορίου των μη-

νιαίων αποδοχών, οι οποίες από 1-10-2008 έχουν

διαμορφωθεί στο ποσό των 5546,80 € ή κατά το

ΙΚΑ-ΕΤΑΜστοποσό των5543,55 €.

Από τις ανωτέρω διατάξεις

για τους οποίους οι

υπέραυτών εισφορές για τους ασφα-

λισμένους, υπολογίζονται στο σύνολο των μηνι-

αίωναποδοχών (Εγκ. 63/14):

ΤομέαςΠρόνοιαςΛιμενεργατών

Τομέας Πρόνοιας Μονίμων Υπαλλήλων

ΟΛΠΑ.Ε.

Τομέας Πρόνοιας Επί Συμβάσει Υπαλλήλων

ΟΛΠΑ.Ε.

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρο-

μιών

Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου

Προσωπικού Ιπποδρομιών - Αναβάτες δρομώ-

νων ίππων

Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου

Προσωπικού Ιπποδρομιών -Προπονητές

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών

Λιπασμάτων

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος

Θεσσαλονίκης

Αντιθέτως, για τους ΤομείςΠρόνοιαςπουακο-

λουθούν, ο υπολογισμός εισφορών για τους

«παλαιούς» ασφαλισμένους γίνεται επί σταθε-

ρούποσού, ήτοι:

ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπικού Τσιμέντου:

(προσαυξανόμενο κατ’ έτος κατά το

ποσό των )

«νέους»

εξαιρούνται οι πα-

ρακάτω Τομείς Πρόνοιας

«παλαιούς»

χωρίςανώτατοόριο

α)

β)

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)

η)

1.

i) από 1/7/2013-30/6/2014 βασικό ποσό

252,39 €

ii) από 1/7/2014-30/6/2015 βασικό ποσό

258,26 €

5,87 €

2. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Μονίμων

σημειώσεις ...

Φεβρουάριος 2015
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ΥπαλλήλωνΕθνικούΘεάτρου

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εκτάκτων

ΥπαλλήλωνΕθνικούΘεάτρου

Οι εισφορές για τους «παλαιούς» ασφαλισμέ-

νους τωνανωτέρω ΤομέωνΠρόνοιας υπολογίζο-

νται επί σταθερού ποσού, κατ' αντιστοιχία, ως

εξής:

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και

ασφ/νου) υπέρ του ΤΑΠΙΤ ,

καταβάλλονται από τους εργοδότες

, μαζί με τις εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και

των συνεισπραττομένων οργανισμών (ΟΑΕΔ-

ΟΕΚ-ΟΕΕ), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις

δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα

από το μήνα απασχόλησης, ενώ για το Δημόσιο,

ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και απασχολούμε-

νων εκτός των ορίων της χώρας, μέχρι την τελευ-

ταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα (Άρ-

θρο 26 παρ. 3 εδ. β΄ και γ΄ τουΑ.Ν. 1846/51, όπως

συμπληρώθηκε με το Άρθρο 33 παρ. 4 του Ν.

3232/04).

Σε όλες τις περιοχές των Νομών Θεσσαλο-

νίκης, Καβάλας, Δράμας, Λάρισας, Φωκίδας,

Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας, Κυ-

κλάδων, καθώς και σε όλες τις περιοχές του Δή-

μου Ναυπακτίας, Αιτωλοακαρνανίας

(ΥΑ Φ30202/14889/518/2013, ΦΕΚ 1753 τ.

Β΄) και

Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που δεν

υφίστανται ασφαλιστική κάλυψη

(ΥΑΦ30202/17366/669/2014,ΦΕΚ2608 τ. Β΄).

Για την ασφαλιστική απεικόνιση των ασφαλι-

ζόμενων στο ΤΑΠΙΤ, κατά τη μισθολογική περίο-

δο , οι εργοδότες οφεί-

λουν να υποβάλλουν συμπλη-

ρωματική (04) ΑΠΔανά μήνα, χωρίς την επιβολή

κυρώσεων (Εγκ. 63/14).

3.

i) επί σταθερού ποσού ανερχόμενο στο ποσό

των35,22 €

ii) επί σταθερού ποσού ανερχόμενο στο ποσό

των88,04 €

από1-12-2013 και μετά

κοινών επι-

χειρήσεων

α)

από 18-7-

2013

β)

από 1-10-2014

1/12/2013 - 31/12/2014

μέχρι 28 2 2015/ /

Καταβολή των εισφορών υπέρ του

ΤΑ Π Ι Τ

Επέκταση του Τομέα Πρόνοιας Ξενο-

δοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ

Συμπληρωματική ΑΠΔ μισθολογικής

περιόδου από 1/12/2013 έως

31/12/2014

. . . .



1 Τακτικές αποδοχές κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

2 Αποδοχές υπαλλήλων ΝΠΔΔ

3 Δώρο Χριστ/νων

4 Δώρο Πάσχα

5 Επίδομα άδειας

6 Επίδομα ισολογισμού

7 Αποδοχές άδειας εποχικά απασχολούμενων Ξενοδοχοϋπαλλήλων

8 Αποδοχές ασθενείας κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

9 ναδρομικές αποδοχές κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

10 Bonus κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

11 Υπερωρίες κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

12 Αμοιβή με το κομμάτι (φασόν)

13 Τεκμαρτές αποδοχές

14 Λοιπές αποδοχές κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

15 Τεκμαρτές αποδοχές κλάδου ΕΤΕΑΜ

16 Αμοιβές κατ’ αποκοπήν (ΕΦΑΠΑΞ)

17 Εισφορές χωρίς αποδοχές κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων

18 Κανονικές αποδοχές πληρωμάτων Μεσογειακών Τουριστικών Πλοίων

19 Αποδοχές άδειας πληρωμάτων Μεσογειακών πλοίων

20 Αποδοχές ασφαλιζόμενων στο ΕΤΕΑΜ

21 Τακτικές αποδοχές (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

22 Δώρο Χριστ/νων (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

23 Δώρο Πάσχα (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

24 Επίδομα άδειας (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

25 Επίδομα ισολογισμού (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

26 Αποδοχές ασθενείας (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

27 Αναδρομικές αποδοχές (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

28 Bonus (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

29 Υπερωρίες (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

30 Λοιπές αποδοχές (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

31 Εισφορές χωρίς απουσίες (ΕΛΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – )

32 Τακτικές αποδοχές – ΔΠΥ (Ν. 3513/06)

33 Δώρο Πάσχα – ΔΠΥ (Ν. 3513/06)

34 Επίδομα άδειας – ΔΠΥ (Ν. 3513/06)

35 Δώρο Χριστ/νων – ΔΠΥ (Ν. 3513/06)

36 Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ «ΕΛΞ»

37 Δώρο Πάσχα για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ « »

38 Δώρο Χριστ/νων για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ « »

39 Επίδομα άδειας για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ « »

40 Επίδομα ισολογισμού για τον υπολογισμό συνεισπραττομένων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

41 Υπερωρίες για τον υπολογισμό των συνεισπραττομένων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

42 Αναδρομικές αποδοχές για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

43 Bonus για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

44 Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

45 Δώρο Χριστ/νων για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

46 Δώρο Πάσχα για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

47 Επίδομα άδειας για τον υπολογισμό των συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ

48 Αναδρομικές αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ « »

49 Bonus για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ « »

50 Αποδοχές άδειας εποχικώς απασχολούμενων για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ « »

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΚΠΚ = 135

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ
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51 Λοιπές αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ « »

52 Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ του

53 Δώρο Πάσχα για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ του

54 Δώρο Χριστ/νων για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ του

55 Επίδομα άδειας για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ του

56 Τακτικές αποδοχές (ΟΣΕ – )

57 Δώρο Χριστ/νων (ΟΣΕ – )

58 Δώρο Πάσχα (ΟΣΕ – )

59 Επίδομα άδειας (ΟΣΕ – )

60 Επίδομα ισολογισμού (ΟΣΕ – )

61 Αποδοχές ασθενείας (ΟΣΕ – )

62 Αναδρομικές αποδοχές (ΟΣΕ – )

63 Bonus (ΟΣΕ – )

64 Υπερωρίες (ΟΣΕ – )

65 Λοιπές άδειες (ΟΣΕ – )

66 Εισφορές χωρίς αποδοχές (ΟΣΕ – )

67 Τακτικές αποδοχές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

68 Δώρο Χριστ/νων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

69 Δώρο Πάσχα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

70 Επίδομα άδειας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

71 Επίδομα ισολογισμού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

72 Αποδοχές ασθενείας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

73 Αναδρομικές αποδοχές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

74 Bonus (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

75 Υπερωρίες (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

76 Λοιπές αποδοχές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

77 Εισφορές χωρίς αποδοχές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

78 Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

79 Δώρο Χριστ/νων για τον υπολογισμό των εισφορών κύριας σύνταξης τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

80 Δώρο Πάσχα για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

81 Επίδομα άδειας για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

82 Επίδομα ισολογισμού για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

83 Αποδοχές ασθενείας για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

84 Αναδρομικές αποδοχές για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

85 Bonus για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ ( )

86 Υπερωρίες για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

87 Λοιπές αποδοχές για τον υπολογισμό εισφορών κύριας σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ
( )

88 Συμψηφισμός

89 Αποδοχές ασθενείας για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ « »

90 Αποδοχές υπερωριών για τον υπολογισμό εισφορών υπέρ « »

91 Αποδοχές επιδόματος ισολογισμού υπέρ του « »

92 Εισφορές χωρίς αποδοχές υπέρ του « »

93 Τεκμαρτές αποδοχές τραγουδιστών που συμμετέχουν σε συναυλία

ΕΛΞ

τ. ΤΑΞΥ

τ. ΤΑΞΥ

τ. ΤΑΞΥ

τ. ΤΑΞΥ

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

ΚΠΚ = 178

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/2012

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

1/8/07-31/7/12

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ

ΕΛΞ
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Παλαιοί Νέοι

Ασφαλισμένοι

&

Παράλληλη Ασφάλιση�

Έννοια παλαιού & νέου

ασφαλισμένου

Ως ασφαλισμένοι νοούνται τα πρό-

σωπα εκείνα που είχαν ασφαλι-

στεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή

στοΔημόσιο ήσεοποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της

ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήσε χώρεςπουηΕλλάδα έχει

συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης,

καθώς και όσοι ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ στον

Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης (Ν. 1745/87), συνέ-

χισαν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Κύριας

Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/97), εφόσον ο χρό-

νος Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών θεωρηθεί,

ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδρομών

στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.

2458/97 (Εγκ. ΙΚΑ 44/92, 1/05, ΓΓΚΑΦ10034/17181/

435/11-9-2014).

Ως ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των Άρθρων 22-39 του Ν. 2084/92), νοού-

νται τα πρόσωπα εκείνα που ασφαλίστηκαν για

πρώτη φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας

ασφάλισηςή τοΔημόσιο .

Επίσης, ως ασφαλισμένοι θεωρούνται

όσοι έχουν ασφαλιστεί σε

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε χώρες

που η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοι-

νωνικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ

(Εγγ. ΥΕΚΑ Φ10035/οικ.

32013/1053/29-12-2011), οι ασφαλισμένοι στον

ΟΓΑ για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

(Άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2458/97),

όσοι ήταν ασφαλισμένοι στον

ΟΓΑγια τονΚλάδοΠρόσθετηςΑσφάλισης καισυ-

νέχισαν την ασφάλισή τους σε αυτόν, δηλαδή με

το παλαιό καθεστώς, και στο νέο του Κλάδο Κύ-

ριας Ασφάλισης Αγροτών, χωρίς μεταφορά του

χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης (ΓΓΚΑΦ9/29/5-1-

2001), καθώς και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μόνο

στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης (Εγκ. ΟΑΕΕ

127/07, 33/09).

Ως ασφάλιση νοείται αυτή που

γίνεται με την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή περισ-

σότερων εργασιών που καλύπτονται ασφαλιστι-

κά από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς

(π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ ή Δημόσιο και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

κ.λπ.).

«παλαιοί»

μέχρι 31/12/1992

«νέοι»

από1/1/1993και μετά

«νέοι»

από 1/1/1993 και μετά

από 1/1/1993 και μετά

από 1/1/1998

μέχρι 31/12/1992

«παράλληλη»

του [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]Σπύρου Νιάρχου

άρθρο

Φεβρουάριος 2015
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Υπολογισμός Εισφορών

παλαιών &νέων ασφαλισμένων

Παράλληλη Ασφάλιση

παλαιών ασφαλισμένων

Επιλογή Κλάδου Ασθενείας

Απαιτούμενα

δικαιολογητικά εξαίρεσης

Παράλληλη ασφάλιση

νέων ασφαλισμένων

Οι εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των συνει-

σπραττόμενων Οργανισμών για

και ασφαλισμένους, σύμφω-

να με το Άρθρο 1ο υποπαραγρ. 1Α.6 παρ. 1 του

Ν. 4093/12, ΓΓΚΑ Φ80000/27047/1800/12, Εγκ.

13/13), υπολογίζονται επί των αποδοχών, οι οποί-

ες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το

οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου κατά κε-

φαλή αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε

ποσοστόαύξησης τωνσυντάξεων των δημοσίων

υπαλλήλων.

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των ανωτέ-

ρω εισφορών νοούνται οι πάσης φύσεως απο-

δοχές (Άρθρο22περ. α και β τουΝ. 2084/92, όπως

αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.

3232/04, δηλαδή μέχρι του ποσού των 5546,80 € ή

επί τουποσού 5543,55 € (κατά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), χωρίς

τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου του 25πλα-

σίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφα-

λιστικής κλάσηςπου ίσχυσε (Άρ-

θρο22παρ. 1 και 2 τουΝ. 2084/92, Εγκ. 73/93).

Οι ασφαλισμένοι σε ειδικά Ταμεία κύριαςασφά-

λισης, με την ιδιότητα του μισθωτού, υπάγονται

υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για

παρεχόμενη παράλληλη εργασία (Εγκ. 13/79) και

εφόσονπληρούν τα εξήςγνωρίσματα:

Να είναι ανεξάρτητη απ' αυτήν για την οποία

ασφαλίζονται στα ειδικά Ταμεία.

Να είναι ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο

2 παρ. 1 τουΑ.Ν. 1846/51), χωρίς να ερευνάται αν

η δεύτερη εργασία παρέχεται κατά κύριο ή όχι

επάγγελμα ή με συνθήκες μειωμένης απασχόλη-

σης.

Ναμηθεμελιώνει ο παράλληλααπασχολού-

μενος ασφαλισμένος υποχρέωση ασφάλισης

γιαάλλο ειδικό Ταμείο.

Οι διατάξεις περί «παράλληλης ασφάλισης»

για τον εφαρ-

μόζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και για τους

μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, καθώς και

για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλή-

λους (Άρθρο3παρ. 1 τουΝ. 3863/10, Εγκ. 64/14,

ΓΕ Ε40/877/9-12-2014).

Ο ασφαλιζόμενος σε ειδικό Ταμείο «παλαιός»

ασφαλισμένος είτε ως μισθωτός είτε ωςαυτοαπα-

σχολούμενος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, εάν

παράλληλα παρέχει εξαρτημένη εργασία ασφαλι-

στέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξαιρείται του κλάδου ασθε-

νείας σε είδος (Άρθρο 14 παρ. 1-2 του ΝΔ 4277/

62), εφόσον ο Οργανισμός ασφάλισης ασθενεί-

ας δεν χορηγεί όλες τις παροχές ασθενείας και

μητρότηταςσε είδος και χρήμα.

Δικαίωμα επιλογής έχουν μόνο οι άμεσα

ασφαλισμένοι, ύστερα από αίτηση του δικαιού-

χου και όχι αυτεπάγγελτα, ο οποίος δεν μπορεί

να επανέλθει ή να μεταβληθεί πριν περάσουν

δύο (2) έτη από την προηγούμενη επιλογή (Εγκ.

116/88, ΓνΝΣΚ6α53/88).

Για την εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας

απαιτούνται:

Υποβολή αίτησης στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜπου ελέγχει την επιχορήγηση.

Προσκόμιση βεβαίωσης από το ειδικό

ασφαλιστικό Ταμείο από τηνοποία ναπροκύπτει

η ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας και η έκτασή

της.

ΑπόσπασμαΑτομικούΛογαριασμούΑσφά-

λισης και τα βιβλιάρια ασθενείας (ατομικό και οικο-

γενειακό).

Οι ασφαλιζόμενοι και μετά (Εγκ.

44/93), υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το

Άρθρο 39 σε συνδυασμό με το Άρθρο 40 του Ν.

2084/92 σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το

Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης,

έναφορέαασφάλισηςασθενείας και έναφορέα

ασφάλισης πρόνοιας (εφάπαξ) και ως εκ τού-

από 1-1-2013

«παλαιούς» «νέους»

ΑΕΠ

μέχρι 31/12/2012

α)

β)

γ)

κλάδο συντάξεως από 15-10-2010

1.

2.

3.

από 1-1-1993
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του από την ίδια ημερομηνία (1/1/1993) καταρ-

γείται η υποχρεωτικήπαράλληληασφάλιση.

Οι διατάξεις περί «παράλληλης ασφάλισης»

δεν ισχύουν για τους «παλαιούς» και «νέους»

ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ και

ΤΝ), δεδομένου ότι η ασφάλιση στο εν λόγω

Ταμείο είναι υποχρεωτική, χωρίς δικαίωμα επιλο-

γής, εκτός εάν περιέχουν παράλληλα εξαρτημέ-

νη εργασία, σχετική ή όχι με αυτή για την οποία

ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ, οπότε υπάγονται και

στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για τους

κλάδους που δεν καλύπτονται από το εν λόγω

Ταμείο (Άρθρο 39 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ του Ν.

2084/92, όπως συμπληρώθηκε με το Άρθρο 2

παρ. 2 τουΝ. 2335/95).

Επιλογή φορέα

κύριας ασφάλισης
Η επιλογή φορέα κύριας ασφάλισης, εφό-

σον βεβαίως συντρέχουν και οι νόμιμες προϋ-

ποθέσεις, γίνεται από τον ίδιο τονασφαλισμένο,

με υπεύθυνη δήλωσή του, προς τους ασφαλι-

στικούς φορείς και τους οικείους εργοδότες

εντός έξι (6) μηνώναπό την ημερομηνία που δη-

μιουργήθηκε η υποχρέωση για ασφάλιση στο

δεύτερο φορέα λόγω ιδιότητας ή απασχόλη-

σης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός

της καταληκτικής προθεσμίας των έξι (6) μηνών,

η υποχρέωση ασφάλισης χωρεί στο φορέα που

υπάγεται κατά τοπρώτοναναληφθείσαμισθωτή

απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή η ιδιότητα

(Άρθρο16παρ. 1 εδ. β΄ τουΝ. 2556/ 1997).

Η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων είναι

υποχρεωτική στους φορείς ασθενείας, επικου-

ρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοι-

χούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφά-

λισης επιλογής τους.

Εάν ο φορέας κύριας ασφάλισης που επιλέ-

γεται δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους

ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλι-

στικό καθεστώς, στο οποίο τα παραπάνωπρό-

σωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότη-

τας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχό-

λησης, τότε ταπρόσωπααυτά για τους ελλείπο-

ντες κλάδους θα υπαχθούν υποχρεωτικά στον

μη επιλεγένταασφαλιστικόφορέα.

Επιλογή φορέα κύριας ασφάλισης μεταξύ

ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή αντιστρόφως.

Ωςγνωστόν οΟΑΕΕ καλύπτει τους κλάδους ΣΥ-

ΝΤΑΞΕΩΣ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣσε είδος, ενώ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

τους κλάδους ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε είδος και

χρήμα,ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ και ΕΤΕΑκατάπερίπτωση.

Εάν τώρα ο «νέος» ασφαλισμένος, λόγω πα-

ράλληλης απασχόλησης ασφαλιστέας στο ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ, επιλέξει ως φορέα κύριας ασφάλισης τον

ΟΑΕΕ μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, ο οποί-

ος καλύπτει τους κλάδους συντάξεως και ασθε-

νείας σε είδος, τότε θα ασφαλιστεί παράλληλα για

τους ελλείποντες κλάδους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή

για τους κλάδους ασθενείας σε χρήμα, ΟΑΕΔ-

ΟΕΚ -ΟΕΕ και ΕΤΕΑ, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν

υπάγεται σεάλλο επικουρικό Ταμείο.

Εάν όμως ο ασφαλισμένος επιλέξει ως φορέα

κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο καλύ-

πτει όλους τους κλάδουςασφάλισης, τότε θα εξαι-

ρεθεί από τηνασφάλιση τουΟΑΕΕ για όλους τους

κλάδους αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο νεοα-

σφαλιζόμενος που θα επιλέξει ως φορέα κύριας

ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να συμπλη-

ρώνει είκοσι πέντε (25) ημέρεςασφάλισης κατάμή-

να για όλο το διάστημα της παράλληλης απασχό-

λησης (Άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 2084/92, όπως

συμπληρώθηκε με το Άρθρο 1ο υποπαραγρ.

1Α.6παρ. 2 τουΝ. 4254/14).

Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχό-

λησης ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλι-

σης ανά μήνα, τότε τα πρόσωπα αυτά υπάγονται

υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύ-

νολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης,

οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, ο ΟΑΕΕ καθί-

σταται υποχρεωτικά ως φορέας κύριας ασφάλι-

σης, μη δικαιούμενος ο ασφαλισμένος να επιλέξει

ως φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλέπε

Εγκ.ΟΑΕΕ16/14,ΔΕΝ2014σελ. 1012).

Φεβρουάριος 2015



Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. α
ρ. 1/12.1.2015

ΘΕΜΑ:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σ
την υπηρε-

σία μας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με

χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Ο.Γ.Α. ως

«παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένω
ν, σας κοινοποιούμε

το υπ’ αριθ. Φ10034/17181/435
/11.9.2014 έγγρα

φο του

Υπουργείου Εργα
σίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισης

και Πρό-

νοιας / Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκ
ρινήσεις

για το εν λόγωθέμακαι θέτουμε υπόψ
ησας τα εξής:

Όσοι ασφαλίσθηκαν
στον Κλάδο Πρόσθετης

Ασφάλισης του
Ο.Γ.Α. (ν. 1745/198

7) πριν την 1/1/1
993

και στη συνέχεια ασφαλίσθηκαν
και στον συσταθέντα

με το νόμο 2458/1997 Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης Αγρο-

τών του Ο.Γ.Α., μεταφέρον
τας τον χρόνο που είχαν

στον προηγούμε
νο κλάδο (Πρόσθετης) στο

νέο Κλάδο

Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, θεωρούνται «Παλαιο
ί»

ασφαλισμένοι. Τ
ούτο διότι, ο χρόνος καταβολ

ής εισφο-

ρών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν.

1745/ 1987) θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως

χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας

Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος από 1/1/1998 συστά-

θηκεστονΟ.Γ.Α. (άρθρο5παρ. 2 τουν. 24
58/1997).

Αντίθετα, οι ασφ
αλισμένοι πριν την 1/1/1993 μόνο

στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. θεωρού-

νται «Νέοι» ασφα
λισμένοι.

Δηλαδή, η διάκριση ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε

«Παλαιούς» ή «Νέους» εξαρτάτ
αι από το εάν τυχόν χρό-

νος ασφάλισής τους, πριν την 1/1/1993, στον Κλάδο

Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. έχει χαρακτ
ηρισθεί

ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύ-

ριαςΑσφάλισης
Αγροτώνήόχι, με βάσησ

χετικό έγγρα-

φο τουΟ.Γ.Α..

Κατόπιν τωνανωτέρω,οι οδηγίες τηςυπ
’αριθ. 44/94

εγκυκλίου μας (Κεφάλαιο Γ΄, περ. β΄) τροπ
οποιούνται

ανάλογα.

Σχετικά με τον χα
ρακτηρισμό προ

σώπων με

χρόνο ασφάλιση
ς πριν την 1/1/19

93 στον Οργανισ
μό

Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή

«νέων»ασφαλισ
μένων.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’αρ. 44/5.9.19
94 εγκύκλιος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εγγρ.Φ10034/17181/435/11-9-2014ΘΕΜΑ:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας,
με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της υπηρεσίας μας,
σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο
ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον ΟΓΑ ως παλαιών ή
νέωνασφαλισμένων,σαςγνωρίζουμε τα εξής:Με τις διατάξεις του Ν. 2458/1997 συστήθηκε στον
ΟΓΑοΚλάδοςΚύριαςΑσφάλισηςΑγροτών.Η λειτουργία του Κλάδου αυτού άρχισε την 1-1-1998
και σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 5 του Ν. 2458/
1997, ο χρόνος καταβολής εισφορώνστον Κλάδο Πρό-
σθετης Ασφάλισης τουΝ. 1745/1987, για όσους ασφα-
λιστούνστον ΚλάδοΚύριαςΑσφάλισηςΑγροτών, θεω-
ρείται ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδραμών
στον «Κλάδο» για όλες τις κατηγορίες των συνταξιού-
χων.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν. 2458/1997
οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις έχουν εφαρμο-
γή μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και
τωνάλλωνφορέωνκύριαςασφάλισης.

Στηνπερίπτωσηαυτήπεριλαμβάνεται και ο διανυθείς
χρόνος στον καταργηθέντα Κλάδο Πρόσθετης Ασφά-
λισης, εφόσον θεωρήθηκε ως διαδραμών στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 τουΆρθρου5 τουανωτέρωνόμου.

Επομένως,όσοι ήτανασφαλισμένοιστονΚλάδοΠρό-
σθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ και συνέχισαν την ασφά-
λισή τους και στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
μεταφέροντας το χρόνο που είχαν στον προηγούμενο
κλάδο (πρόσθετης) στο νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών, θεωρούνται μετά την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Ν. 2458/1997, παλαιοί ασφαλισμένοι και έχουν
εφαρμογή οι ασφαλιστικές διατάξεις για τους παλαιούς
ασφαλισμένους.

Κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι μόνον στον Κλάδο
ΠρόσθετηςΑσφάλισης τουΟΓΑθεωρούνται νέοι ασφα-
λισμένοι.

Η υπηρεσία μας έχει διατυπώσει την ανωτέρω άπο-
ψη επί σειρά ετών και επί παρομοίων με το δικό σας
μάλιστα ερώτημα, όπωςαυτό τουΟΑΕΕ, και τουοποίου
εστάλη το με αρ. πρωτ. 12535/274/29-5-2009 έγγραφο,
υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου μας, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται
γιαπληρέστερη ενημέρωσήσας.

«Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων
με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργα-
νισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως «παλαιών» ή
«νέων»ασφαλισμένων»

Φεβρουάριος 2015 15
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Υποχρεώσεις των

επιχειρήσεων για τους

εργαζόμενους κατά την

Καθαρά Δευτέρα

Η ΚαθαράΔευτέρα (εφέτος η 23ηΦεβρουαρίου

2015)

και επομένως η λειτουργία των επιχειρή-

σεωνκαι η εργασία των εργαζομένωνκατ' αυτή είναι

ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μισθωτούς επομέ-

νως απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή

Στον παραπάνω γενικό κανόνα, υπάρχουν εξαι-

ρέσεις που έχουν τεθεί είτε μέσω συλλογικών συμβά-

σεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων ή ΚΥΑ κ.λπ. είτε με ει-

δικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις, που

έχουν καθιερώσειωςαργία τηνημέρααυτή κατάγεω-

γραφική περιοχή (Πόλη, Δήμο, Νομό ή Περιφέρεια)

είτε ακόμη με μακρόχρονη εφαρμογή στις κατ' ιδίαν

επιχειρήσεις δηλαδήμε επιχειρησιακήπρακτική.

Ειδικότερα με τις Σ.Σ.Ε. στις οποίες έχει τεθεί ο σχε-

τικός όρος, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που υπάγο-

νται σ' αυτές εφόσον εργασθούν κατά την ημέρα

αυτήθα τους καταβάλλεται προσαύξηση75% επί του

νομίμου ημερομισθίου τους, όπως δηλαδή εφαρμό-

ζεται προκειμένου για την εργασία τους κατά τις Κυ-

ριακές και τις λοιπέςυποχρεωτικέςημέρεςαργίας του

έτους (π.χ. Σ.Σ.Ε. προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών,

Αναψυκτικών ποτών, Παραγωγής γάλακτος, Εμπο-

ρικών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κλπ. καταστημά-

των,Μεταλλουργικών επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών

Οργανώσεων, Οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινή-

των κλπ.). Επομένως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας

της λειτουργίας των επιχειρήσεωνκατά τηνημέρααυ-

τή, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις

αυτές, αφού οι εργοδότες υποχρεούνται στην κατα-

βολή προσαύξησης του ημερομισθίου τους σε

όσουςαπασχοληθούν κατ’αυτήν.

Αν όμως η αργία της επιχείρησης και η ανάπαυ-

ση των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή έχει κα-

θιερωθεί με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση ή αποτελεί επι-

χειρησιακή πρακτική, που έχει καθιερωθεί επί μα-

κρόν σε εφαρμογή εθίμου, δεν οφείλεται μεν το

ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους με ημερομί-

σθιο αμειβόμενους, αφού δεν θα εργασθούν και

δεν ορίζεται το αντίθετο από τα διατάγματα αυτά,

στους δε με μηνιαίο μισθό αμειβόμενους θα κατα-

βληθεί κανονικά ο μισθός τους χωρίς περικοπή,

επειδή κατά την νομολογία των δικαστηρίωνμας, ο

μηνιαίος μισθός των εργαζομένων αντιστοιχεί στις

εργάσιμεςημέρες τουμηνός.

Αντίθετα, στην περίπτωση της επιχειρησιακής

πρακτικής με βάση την οποία τα προηγούμενα

χρόνια η επιχείρηση λειτουργούσε κατά την ημέρα

αυτή και οι εργαζόμενοι εργάζονταν λαμβάνοντας

το ημερομίσθιό τους ή τον μηνιαίο μισθό τους κα-

νονικά και εφέτος κατ' εξαίρεση ο εργοδότης απο-

φασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του,

οφείλει τόσο το ημερομίσθιο των με ημερομίσθιο

αμειβομένων χωρίς αυτοί να εργασθούν όσο και

τον μηνιαίο μισθό των με μισθό αμειβομένων μι-

σθωτών του χωρίςπερικοπή.

Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί της υποχρέ-

ωσης αυτής και των δύο κατηγοριών εργαζομέ-

νων, μόνο εάν συμφωνήσει μαζί τους γραπτώς ή

προφορικώς, ότι αυτός μεν δεν θα λειτουργήσει

την επιχείρησή του, οι δε εργαζόμενοι δεν θα προ-

σφέρουν την εργασία τους κατ' αυτήν.

Όσον αφορά ειδικότερα τους εργαζομένους

στα με την από 13/2/07 ΣΣΕ συμφω-

νήθηκε ότι η ημέρα αυτή καθιερώνεται ως υποχρε-

ωτική αργία, με εξαίρεση τους εργαζόμενους των

super market σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των

7.000 κατοίκων, για τουςοποίους η ημέρααυτή κα-

θιερώνεται ως προαιρετική αργία. Στην περίπτωση

αυτή, όσοι εργασθούν θα αμειφθούν με προσαύ-

ξηση75%.

δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτι-

κών ημερών αργίας των επιχειρήσεων και των ερ-

γαζομένων

δεν οφεί-

λεται πρόσθετη αμοιβή ούτε, πολύ περισσότερο,

αναπληρωματικήημέραανάπαυσης.

Νακαταρτι-

σθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και

επιχείρησηςγιααναστολή τηςπροσφοράς της ερ-

γασίας τωνμισθωτών τηςγιαμιαημέρα.

super market

μόνο

ανακοίνωση

Φεβρουάριος 2015
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Ι ΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΕΙΕΣ

NAΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις του

Ν. 4254/2014 και της Υ.Α. 49327/2014

του , Νομικού - ΕργατολόγουΧρήστου Καρατζά

..........................................

Οι κανονικές άδειες των εργαζομένων ρυθ-

μίζονται από το έτος 1945 μέχρι σήμεραμε βάση

τον Α.Ν. 539/1945, όπως έχει συμπληρωθεί και

τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Από τον παραπάνω νόμο, τις σχετικές εγκυ-

κλίους του Υπ. Εργασίας και τη σχετική νομολο-

γίαορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ-

θρου2 τουΑ.Ν. 539/1945όπως τροποποιήθηκε

με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.

3227/2004 και αντικαταστάθηκε 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 οποίος συνδέεται

μεσύμβαση εξαρτημένηςσχέσης εργασίαςορι-

σμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει

ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της

απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη

επιχείρηση.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη

αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διά-

στημαπουαπασχολήθηκε ο εργαζόμενοςστον

εργοδότη αυτόν. Η αναλογία της χορηγούμε-

νης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας

20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομα-

διαίας εργασίας και 24 εργασίμων ημερών επί

εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συ-

νεχούςαπασχόλησης.

Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του

πρώτου ημερολογιακού έτους εντός του οποί-

ουπροσλήφθηκε ο εργαζόμενος, να χορηγήσει

τμηματικά ή σωρευτικά την ετήσια κανονική

άδεια με αποδοχές η οποία αναλογεί στο χρόνο

απασχόλησής τουστην επιχείρηση. Κατά τοδεύ-

τερο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαι-

ούται ναλάβει την ετήσια κανονικήάδειαμεαπο-

δοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχό-

λησής του στην επιχείρηση και υπολογίζεται

όπωςπαραπάνω.

Η άδεια επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη

ημέρα για κάθε έτοςαπασχόλησης επιπλέον του

πρώτου έτους και μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργά-

σιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομα-

διαίας εργασίας ή μέχρι τις είκοσι δύο (22) ημέ-

ρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα

πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Κατά το

τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και τα επόμενα

ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την

ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του

έτουςαυτού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του

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

έχουνσυμπληρώσει υπηρεσία 10 ετώνστον ίδιο

εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιον-

δήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε σχέση

εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημε-

ρών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβ-

δομαδιαίας εργασίας και 25 εργάσιμων ημε-

1.

2.

άρθρο
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ρών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβ-

δομαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008 με βάση τη

ΣΣΕ του έτους2008μετά τησυμπλήρωση25ετούς

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δι-

καιούνται 1 επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή συ-

νολικά 31 εργάσιμες ημέρες επί συστήματος εξα-

ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 26 εργάσιμες

ημέρες επί συστήματος πενθήμερης εβδομαδι-

αίας εργασίαςαντίστοιχα.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 16 του άρ-

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

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε

εργοδότη δικαιούνται κατ' έτος και επιδόματος

αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών

αδείας αναπαύσεως, υπό τον περιορισμόότι το

επίδομα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις αποδοχές

ενός 15θημέρου για τους αμειβόμενους με μη-

νιαίο μισθό και των 13 εργάσιμων ημερών για

όσους μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 4

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

παρ. 15 τουάρθρου 3 τουΝ. 4504/1966, σεσυν-

δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.

539/1945, όπως ισχύει, με το άρθρο 1 του Ν.

3302/2004, καθώς και την αριθμ. 3321/1-3- 2005

Εγκύκλιο επί του άρθρου αυτού, η κανονική

άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδό-

τη κατά τέτοιο τρόπο

ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον

εργαζόμενο. Με τη λήξη του ημερολογιακού έ-

τους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε

χρηματική εφ' όσον δεν επιτρέπεται μεταφορά

τηςαδείαςσε επόμενο έτος, έστωκαι αναυτό έγι-

νε με τησυναίνεση του εργαζομένου.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η άποψη αυτή

του Υπουργείου Εργασίας έρχεται σε αντίθεση

με το άρθρο 7 του Π.Δ. 88/1999 με το οποίο ορί-

ζεται ότι μετατροπή των ημερών αδείας σε χρη-

ματική παροχή (αποζημίωση) επιτρέπεται μόνο

στις περιπτώσεις λύσης της σχέση εργασίας με

οποιοδήποτε τρόπο. Για τη διάταξη αυτή δεν γί-

νεται καμία αναφορά στα έγγραφα του Υπουρ-

γείου Εργασίας.

Η άποψη του Υπουργείου Εργασίας στηρίζε-

ται στο σκεπτικό της αριθμ. 1234/2003 απόφα-

σηςΑρείουΠάγου, στη οποίααναφέρεται ότι: «Η

προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/45 ετήσια (κα-

νονική) άδεια πρέπει να χορηγείται στους εργα-

ζομένουςοπωσδήποτε μέσαστο έτοςστοοποίο

αφορά και δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία

μεταξύ εργαζομένου και του εργοδότη, η μετα-

φορά αυτής εν όλω ή εν μέρει στο επόμενο ή σε

μεθεπόμενα έτη» (βλέπε καιΑ.Π. 455/2010).

Επισημαίνεται δε, 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 χορήγησης από

τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση,

πταίσμα, αμέλεια κ.λπ.), της άδειας που δικαιού-

ται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού

έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει

σ' αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με

προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99,

Α.Π. 331/2003, ΠΟΑ.Πρωτ.Αθηνών815/2003).

Όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αδειών

στις επιχειρήσεις και την ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε.,

για τις άδειες που χορηγήθηκαν στο προσωπι-

κό των επιχειρήσεων μέσα σε κάθε ημερολογια-

κό έτος ο μεν Νόμος 3846/2010, (άρθρο 6) ,

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΑ 14 του άρ-

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όρισε ότι όλες

οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με

σχέση εξαρτημένης εργασίας, οφείλουν να τη-

ρούν χειρόγραφα ή μηχανογραφικά βιβλίο α-

δειών στο οποίο καταχωρούνται οι μισθωτοί και

οι ημέρες αδείας που έλαβαν κάθεφορά (συνο-

λικά ή τμηματικά με κατάτμηση) καθώς και οι

αποδοχές τους και το επίδομα αδείας που δικαι-

ούνται σύμφωνα με τα παραπάνωαναφερόμε-

να, ο δε Ν. 4254/2014 (άρθρο πρώτο υποπαρ.

3.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις

αποδοχέςαδείας τουμισθωτού.

4.

ώστε να έχει εξαντληθεί

έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογια-

κού έτους

Φεβρουάριος 2015



ΘΕΜΑ:Παροχήπληροφοριώνγιαθέματα

που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας,

βιβλίοαδειώνκαι ΈντυποΕ11.

Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν στην ετή-

σια κανονική άδεια, καθώς και το έντυπο Ε11 (Γνωστο-

ποίησηστοιχείων ετήσιας κανονικήςάδειας), σαςγνω-

ρίζουμε, προςδιευκόλυνσήσας, τα εξής:

Με τις διατάξεις

, ορί-

ζεται το πεδίο εφαρμογής και ρυθμίζονται οι τεχνικές

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο, τις απο-

δοχές και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας

κανονικήςάδειας των εργαζομένων.

, ο

εν λόγω νόμος έθετε για το σύνολο των εργαζομένων

της χώρας (εργαζόμενοι ορισμένου και αορίστου χρό-

νου) για τη γένεση αξίω-

σης χορήγησης ετήσιας άδειας με αποδοχές, ήτοι τη

συμπλήρωσηβασικού χρόνουαναμονής12μηνών.

Με τοάρθρο5 τηςωςάνωΕΓΣΣΕοβασικός χρόνος

αναμονής μειώθηκε σε 10 μήνες συμπληρωμένους,

ενώ με τη διάταξη του άρ. 6 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄

111) καθώς και αυτή του άρ.1 του Ν.3302/2004 (Φ.Ε.Κ.

'Α 267)

. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω συνδυαζόμενες

ρυθμίσεις

για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής άδει-

αςμεαποδοχές.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 267), που αντικατέστησε την παράγραφο 1

του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α΄229),

καθώςκαι τηναρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του

Υπουργού Απασχόλησης,

.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλο-

γικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που

απασχολήθηκεο εργαζόμενοςστον εργοδότηαυτό. Η

αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βά-

σει ετήσιας αδείας 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέ-

ρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργασίμων ημε-

ρών επί εξαημέρου, ηοποίααντιστοιχεί σε 12μήνεςσυ-

νεχούςαπασχόλησης.

Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώ-

του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου προσε-

λήφθη ο μισθωτός,

.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δι-

καιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδο-

χές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του

στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται όπως ανω-

τέρω. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη

ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώ-

του μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες σε περί-

πτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή μέχρι τις

είκοσι δύο (22) ημέρεςανστην επιχείρηση εφαρμόζεται

σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.16 του αρ.3 του Ν.

4504/1966,

ίσου προς το σύνολο των

αποδοχών αδείας αναπαύσεως, υπό τον περιορισμό

ότι το επίδομα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις απο-

δοχές ενός 15νθημέρου για τους αμειβόμενους με μη-

νιαίο μισθό και των 13 εργάσιμων ημερών για όσους μι

Α. του Α.Ν. 539/45, ο οποίος απο-

τελεί το θεμελιώδες και αναγκαστικού δικαίου νομο-

θέτημα για την χορήγηση της ετήσιαςάδειας μετ' απο-

δοχών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέχρι την έκδοση της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 (άρθρο5)

την ίδια βασική προϋπόθεση

εισήχθη μια σημαντική αναδιάρθρωση του δι-

καίου της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομέ-

νων

καταργήθηκε ο βασικός χρόνος αναμονής

κάθε μισθωτός ο οποίος

συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένηςσχέσης εργασίας

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει

ετήσια άδεια με αποδοχές

να χορηγήσει τμηματικά την ετή-

σια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί

στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχεί-

ρηση

Κατά

το τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και τα επόμενα ο

μισθωτός δικαιούται

οι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ'

έτος και επιδόματος αδείας

από την έναρξη της απα-

σχόλησης τουσεσυγκεκριμένηυπόχρεη επιχείρηση

να λάβει ολόκληρη την ετήσια

άδειά τουκαισε κάθε χρονικόσημείο του έτουςαυτού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΑ 5 περ. 2 ότι κάθε εργοδότης εκτός από το βι-

βλίο αδειών που θα τηρεί στην επιχείρησή του

υποχρεούται μέσαστονπρώτομήνα του επόμε-

νου έτους, να υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του

Υπουργείου Εργασίας το ηλεκτρονικό έντυπο

Ε11 που καθιερώθηκε με την ΥΑ 49327/10702/

22-12-2014 στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι

εργαζόμενοι που εργάσθηκαν στην επιχείρηση

μέσαστο προηγούμενο έτος και έλαβαν τις ημέ-

ρεςαδείαςπουδικαιούνται, τιςαποδοχέςαδείας

τους και το επίδομααδείας τους ήσε περίπτωση

λύσης της σύμβασής τους πριν να λάβουν την

άδειά τους ή μέρος αυτής, ότι έλαβαν την απο-

ζημίωσηαδείας και το επίδομααδείαςπου δικαι-

ούνται.

Στη συνέχεια παρατίθεται το σχετικό έγγραφο

του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται στα

θέματα αυτά.
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σθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο.

.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν.

539/1945, όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ. 15 τουάρ-

θρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασμό με την παρ. 1

του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει, με το

άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς και με την αρ.πρ.

3321/1-3-2005 Εγκύκλιο επί του άρθρου αυτού,

να χορηγείται από τον εργο-

δότη κατά τέτοιο τρόποώστε να έχει εξαντληθεί έως την

31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους,

Δεδο-

μένου

,

Επιση-

μαίνεται δε, ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957, με το οποίο προστέθηκε

εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45, κα-

θώς και τη σχετική νομολογία,

(Α.Π. 1568/99, Α.Π.

581/99, Α.Π. 331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003).

Το ως άνω επί-

δομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του

μισθωτού

η κα-

νονική άδεια θα πρέπει

.

ότι

η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε

χρηματικήμε τη λήξη τουημερολογιακού έτους.

σε περίπτωση μη χορή-

γησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρ-

νηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαι-

ούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους

(ή εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας συμ-

βάσεως ορισμένου χρόνου), ο εργοδότης υποχρεού-

ται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές

αδείας με προσαύξηση 100%

Εύλογο είναι ότι το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορι-

σμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να

ακόμη

και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο

δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείαςσε επό-

μενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε με τη συναίνεση του

εργαζομένου

έχει χορηγηθεί η νομίμωςπροβλεπόμενηάδεια.

σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργα-

σίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο

Οιωςάνωδιατάξεις περί αδείας ισχύουν για τοσύ-

νολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και

των εργαζομένων ορισμένου χρόνου

νομικό έρεισμα για την έκδοση των ρυθμίσεων του

άρθρου 1 τουΝ. 3302/2004

Β.

προς διευκόλυνση της πραγματικής

εφαρμογής του νόμου

ΒιβλίουΑδειών

ειδικό βιβλίο

«Βιβλίο αδειών»

στοιχεία των εργαζομέ-

νων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδεί-

αςκατά τοπροηγούμενοημερολογιακό έτος.

στοιχεία των εργα-

ζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα

αδείαςκατά τοπροηγούμενοημερολογιακό έτος

επισημαί-

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του

Ν. 1346/1983,

(απόλυση,

αποχώρηση απ' την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβει την κα-

νονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται

τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορη-

γηθεί άδεια.

, καθώς δεν υφί-

σταται πλέον βασικός χρόνος αναμονής για τη θεμε-

λίωσηδικαιώματος ετήσιαςάδειαςμεαποδοχές.

Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι

απετέλεσε η απόφαση του

ΔΕΚ C-173/99, BECTU, η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7

της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με τα χορήγηση ετή-

σιας άδειας με αποδοχές), και αφορούσε το δικαίωμα

λήψης κανονικής άδειας με αποδοχές εργαζόμένων

που απασχολούνταν βάσει συμβάσεων μικρής διάρ-

κειας (συχνά μικρότερης από δεκατρείς εβδομάδες

στον ίδιο εργοδότη). Το δικαστήριοστηνπροκειμένηπε-

ρίπτωση έκρινε ότι «…τέτοιοι εργαζόμενοι (απασχο-

λούμενοι στο πλαίσιο συμβάσεων μικρής διάρκειας)

βρίσκονται συχνά σε κατάσταση επισφαλέστερη εκεί-

νης των απασχολουμένων βάσει συμβάσεων μεγαλύ-

τερης διάρκειας, οπότε η μέριμνα για την προστασία

της υγείας και της ασφάλειάς τους, σύμφωνα με το

στόχο της οδηγίας 93/104, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη

σημασία».

Πέραν τούτων, με τη διάταξη του άρθρου 4 του

Ν.539/1945 και

, εισήχθη η υποχρέωση τήρη-

σης εκμέρους του εργοδότη .

Συγκεκριμένα, με την περίπτωση 2 της Υποπαρα-

γράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014

(Φ.Ε.Κ. Α΄85), που αντικατέστησε την παράγραφο 3

τουάρθρου4 τουα.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως ισχύει:

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ,

το οποίο δύναται να είναι και σε μορφήμηχανογραφη-

μένωνσελίδων.

Το ειδικόβιβλίοήοι μηχανογραφημένεςσελίδεςπρέ-

πει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη

και να περιλαμβάνει τις παρακάτω

στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσλη-

ψης, αριθμός δικαιούμενων ημερώναδείας, χρονολο-

γία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδο-

χές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδεί-

ας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνο-

λό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού

έτουςλήψης της κανονικήςάδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση

των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν

τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρό-

ντος.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλε-

κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ»,

εντός του μηνός Ιανουαρίου,

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής

επιβάλλονται από τααρμόδια ελεγκτικάόργανα,σε βά-

ρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο

24 τουν. 3996/2011 (Α΄170)όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κά-

θε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή

τηςπαρούσης.»

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτουν σαφώς τα

εξής:

α). Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να τηρούν

το εν λόγω βιβλίο (ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρη-

σης του δηλ. ειδικό βιβλίο ή μηχανογραφημένες σελί-

δες) και να θέτουν στη διάθεση των Επιθεωρητών Ερ-

γασίας του Σ.ΕΠ.Ε. ταστοιχείαπουαυτόπεριλαμβάνει.

β) Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστο-

ποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του

Υπουργείου Εργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Πρό-

νοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑ-

ΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου,

.

Ως προς την δεύτερη αυτή υποχρέωση,

- -
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νεται ότι οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρησή της,

εμπεριέχονται στην υπ' αριθμ. 49327/10702/22-12-

2014 Απόφαση

Συγκεκριμένα,

Σημειώνεται

ότι η σχετική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του

εν λόγω εντύπου παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 2640/

715/21-1-2015 (Β΄ 160) Απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για το

έτος2015, έως την 28Φεβρουαρίου2015

Ευνόητο είναι ότι, ότι όπως σαφώς προκύπτει από

το ανωτέρω νομικό πλαίσιο

θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνο-

λο των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι

οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδει-

ας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι

εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσιακανονικήάδεια

στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών»

οαριθμός τωνχο-

ρηγηθεισών ημερών αδείας

πραγματικώς

λύσης της σχέσης εργασίας μι-

σθωτού

δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική

αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη,

όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών

αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα,

άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π.

του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας που τροποποίησε και συ-

μπλήρωσε την υπ' αριθμ. 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ

Β΄2390/08-09-2014)όμοιαΑπόφαση.

στον έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση

στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), θα πρέπει να κα-

ταχωρούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01

έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομέ-

νων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδεί-

ας κατά τοπροηγούμενοημερολογιακό έτος και έχουν

καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

.

, στο «Βιβλίο Αδειών», που

αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας

της επιχείρησης,

.

Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχω-

ρισθεί , αναφορικά με τις

δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες

αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα

με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδο-

χές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, θα

συμπληρώνεται αντίστοιχα και το έντυποΕ11.

- Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το σύ-

νολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προ-

βλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υπο-

χρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του

ΕντύπουΕ11.

συμπληρώνεται, μεταξύ τωνάλλων,

(εάν υφίστανται), καθώς

και οι καταβληθείσες αποδοχές αδείας

και επιδόματοςαδείας.

- Σε περίπτωση,

(όπως ιδίως, καταγγελία σύμβασης ή οικειο-

θελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόποπριν χορη-

γηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης

των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να

αναγράφεται στη στήλη τωνπαρατηρήσεων, ο λόγος

της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης

άδειας.

- Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή

μέρους της

, του εργα-

ζομένου, θαπρέπει, εκτός τηςσυμπλήρωσης τωνσχε-

τικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη

στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης

τουσυνόλου τηςδικαιούμενηςάδειας.

Πιο συγκεκριμένα,

- Σε περίπτωση, κατά τηνοποία,

εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος,

παρανόμωςδεν χο-

ρηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδει-

ας
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[Π.Κ.14 / 15-12-2014]

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργατοτεχνιτών

και Υπαλλήλων όλων των

Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και των

Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας,

Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ.

Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας.

Μετάλλου

Νέες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας
για το 2014

ανακοίνωσεις

ανακοινώσεις



οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
Επιμέλεια:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ[ ]ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ

Υποχρεώσεις εργοδότη στην
περίπτωση στράτευσης μισθωτού

Υπολογισμός ημερών αδείας μισθωτού

που απασχολείται εκ περιτροπής

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη στην

περίπτωση που εργαζόμενος της επιχείρησής του

στρατεύεται. Πρέπει να αναγγελθεί σε κάποια υπη-

ρεσία; πρέπει να καταθέσει κάποιο χαρτί ο εργα-

ζόμενος στον εργοδότη; Επίσης, τους μήνες που

θαλείψει ο εργαζόμενοςθαπρέπει να του τρέξουμε

κάποιον μισθό και τι γίνεται με το Δώρο Χριστου-

γέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα αδείας και ημέρες

αδείας; Τέλος αν δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων

ή Δώρο Πάσχα και υπηρετεί την θητεία του πότε

υποχρεούται ο εργοδότης να τουπληρώσει τοΔώ-

ρο του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1.

2.

3.

4.

6.

Το προσωπικό που απασχολούμε είναι με σύμ-

βαση 4 ημέρες την εβδομάδα από 5 ώρες την ημέ-

ρααπό1/10/2013. Πωςθαυπολογίσωπόσεςημέ-

ρεςαδείαςδικαιούται τοπροσωπικό

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωναμε τοΝ.3514/1928, όπως

ισχύει σήμερα, για τους στρατευόμενους μισθω-

τούς προκειμένου να εκτίσουν την κανονική τους

θητεία, ισχύουν τα εξής:

Η σύμβαση εργασίας τους, αορίστου χρόνου

ή ορισμένου χρόνου, δεν λύεται με την στράτευσή

τους αλλά αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η

στράτευση και συνεχίζεται κανονικά με τους ίδιους

όρους μετά την αποστράτευσή τους, εφόσον βε-

βαίως ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει πριν την

στράτευσή του6μήνες εργασίας τουλάχιστονστον

ίδιο εργοδότη.

Η διακοπή της εργασίας τους δεν αναγγέλλε-

ται στις Υπηρεσίες τουΥπ. Εργασίας ΙΚΑκ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της στράτευσή τους δεν κα-

ταβάλλονται αποδοχές ούτε ασφαλίζονται στα

ασφαλιστικά τους Ταμεία.

Για το χρονικό διάστημα τηςστράτευσής τους

δεν καταβάλλεται αναλογία Δώρων εορτών. Με

την επιστροφή τουςόμωςστην επιχείρησημέσασε

κάθε περίοδο των Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέν-

νων, δικαιούνται το αντίστοιχοΔώρογια τις ημέρες

που θα εργασθούν στην επιχείρηση στην περίοδο

επιστροφής τους.

επίδομα αδείας, δικαιούνται όμως ολόκληρη την

άδεια και το επίδομα αδείας τους του έτους επι-

στροφήςστην εργασίας τουςσεοποιαδήποτε χρο-

νική στιγμή επιστρέψουν από 1-1ου μέχρι 31-12ου.

Για τον υπολογισμό των ημερών αδείας τους λαμ-

βάνεται υπόψη και ο χρόνος διαρκείας της στρά-

τευσής τουςωςχρόνοςπραγματικής εργασίας.

Τέλος αν ο μισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος)

που αποστρατεύεται είχε συμπληρώσει 6 μήνες

εργασία στον εργοδότη πριν την στράτευσή του,

επανέρχεται στην εργασία του υποχρεωτικά για

ένα τουλάχιστον έτος και για τυχόν απόλυσή του

μέσα στο έτος αυτό, οφείλεται, εκτός της αποζη-

μίωσηςαπόλυσης τουΝ. 2112/1920 κ.λπ., και πρό-

σθετη αποζημίωση 6 μηνών, ανεξάρτητα αν είναι

υπάλληλοςή εργάτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.

3846/2010 για την μερική απασχόληση, οι εργαζό-

μενοι εκ περιτροπής δικαιούνται να απουσιάσουν

με κανονική άδεια ανάπαυσης από την επιχείρηση

;

5. Κατά τη διάρκεια της στράτευσής τους δεν

δικαιούνται βεβαίωςάδειαήαποδοχέςαδείας και

μέσα σε κάθε έτος, όσες ημέρες δικαιούνται και οι

εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση. Η διαφορά

μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων

έγκειται στο ότι οι μεν απασχολούμενοι με πλήρη

απασχόληση κατά τη διάρκεια της αδείας τους θα
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λάβουναποδοχέςαδείας γιαόλες τις ημέρεςαπου-

σίας τους από την επιχείρηση, ενώ οι εργαζόμενοι

εκ περιτροπής κατά την διάρκεια της απουσίας

τους από την εργασία τους με κανονική άδεια, θα

λάβουν αποδοχές μόνο για όσες ημέρες του δια-

στήματος της αδείας, θα εργάζονταν σύμφωνα με

τοπρόγραμμα εργασίας τους,ανδεν είχανάδεια.

Σύμφωναμε τοΝ. 1346/1983,σεπε-

ρίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου πριν την λήψη της κανονικής αδείας

τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αντίστοιχη

αποζημίωσηαδείας και τοαντίστοιχο επίδομααδεί-

ας τους που δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1

του Ν. 3302/ 2004. Η περίπτωση αυτή θα πρέπει να

περιγραφεί στο βιβλίο αδειών της επιχείρησης ως

παρατήρηση και στη συνέχεια κατά την υποβολή

του εντύπουΕ11στοΠΣ ΕΡΓΑΝΗνασυμπληρωθεί η

στήλη τωνπαρατηρήσεωνγια τους εργαζομένους

της κατηγορίας αυτής με το ίδιο κείμενο του βιβλίου

αδειών.

Για τηναλλαγή του τρόπουαμοιβής

ενός εργαζομένου αρκεί να υπογραφεί τροποποι-

ητική ατομικήσύμβασημε την οποία θασυμφωνεί-

ται ότι στο εξής στον εργαζόμενο θα καταβάλλο-

νται τόσαημερομίσθιααπό ...... ευρώγιαόσεςημέ-

ρες θα εργάζεται κάθε μήνα, και υποβάλλετε εντός

15 ημερών τροποποιητικό πίνακα αποδοχών Ε4

στο Σ.ΕΠ.Ε.

Σε εποχιακές επιχειρήσεις (συσκευαστήρια) όταν

τελείωσαν οι εργασίες και υποβάλλαμε τις απολύ-

σεις των εργαζομένων τους αποζημιώσαμε την

άδεια την οποία δεν λάβανε. Έχουμε την υποχρέω-

ση να στείλουμε έντυπο Ε11 (γνωστοποίηση στοι-

χείων ετήσιας αδείας); Επίσης και σε μη εποχιακές

επιχ/σεις υπάρχει περίπτωση να αποζημιώσουμε

τις άδειες των εργαζομένων. Έχουμε την υποχρέω-

σηναυποβάλουμε 11 γιααυτούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αλλάξουμε την

σύμβαση ενός εργαζόμενού μας από μισθωτό σε

ημερομίσθιο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη του

εργαζόμενου; Πρέπει να κάνουμε απόλυση ως μι-

σθωτούκαι επαναπρόσληψηωςημερομίσθιου ερ-

γατοτεχνίτη; Επίσης πρέπει να στείλουμε τροπο-

ποιητικό Ε4 για τιςπαραπάνωαλλαγές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

E

Ηλεκτρονική ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε. για τις

άδειες που χορηγήθηκαν το 2014

Μετατροπή τρόπου καταβολής αποδοχών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΗΕιδικήΥπηρεσία ΤεκμηριωμένηςΕνη-

μέρωσης ( ) προσφέρει σε 24ωρη

βάση κάθε πληροφορία σε θέματα ερ-

γατικά και ασφαλιστικά άμεσα και τεκμη-

ριωμένα. Μέσω e-mail ή fax ρωτάτε και

παίρνετεαμέσως τεκμηριωμένη τηναπά-

ντησή σας. Βρίσκετε άμεσα τις πληρο-

φορίες που χρειάζεστε και διασταυρώνε-

τε στο πλήρες τα στοιχεία που έχετε με

και

Επίσηςηυπήρεσίααναλαμβάνει και διε-

κπεραιώνει ειδικές περιπτώσεις επί Εργα-

τικών και Ασφαλιστικών θεμάτων όπως

π.χ. ενστάσεις, αναφορές κ.λπ.

Ε.Υ.Τ.Ε.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

δείτ
ε πε

ρισ
σότ

ερα
στο

:

www
.pim

.gr

ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής & Ωρομέτρησης
Παρουσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Το είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Καταγραφής & Ωρομέτρησης παρου-
σιώνΑνθρώπινουΔυναμικού.

Σύγχρονο, πολύ οικονομικό, εύκολο στη χρήση και απολύτως αξιόπιστο το
σχεδιάστηκε ειδικά για να γίνει το καθημερινό πολύτιμο εργαλείο του υπευθύνου προσωπι-
κού τηςσύγχρονηςΕλληνικής επιχείρησης.

Τις κινήσεις του προσωπικού (Ώρες εισόδου - Ώρες εξόδου)
Ωράρια εργασίας
Άδειες όλων των τύπων
Απουσίες
Αργίες

Ώρες εργασίας (Κανονικές, Υπερωρίες, Νυχτερινά κ λπ )
Ώρες Απουσίας

Πλήθος ενημερωτικών αναφορών
Εξάγει όλες τις αναφορές και σε Microsoft Excel.

Ταχύτητα και αξιοπιστία στην καταγραφή και τον υπολογισμό των ωρών εργασίας
του προσωπικού

Μεγάλη οικονομία χρόνου
Υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης

EasyTime™

EasyTime™

Το EasyTime™ καταγράφει και παρακολουθεί ...

Υπολογίζει Αυτόματα...

Εκτυπώνει...

Προσφέρει...

. .

Τα πλεονεκτήματα του EasyTime™ με μια ματιά :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ATERMON SYSTEMS A.E.
HR & Security Solutions

Email: info@atermon.gr
http://www.atermon.gr

Λ. Μεσογείων 224, 15561, Χολαργός
Τηλ.: 2106544534 fax: 2106561380


