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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών

θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυ-

να, υπηρεσίες και πληροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΠΙΜ,

προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομού-

με, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστι-

κού συστήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρα-

κτικά 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 επί-

πονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμη-

νευτικές 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 θέμα-

τα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς

επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτη-

τα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
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Ένας και μοναδικός
τρόπος σωτήριας των
ασφαλιστικών ταμείων
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Ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, πα-

λαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, με την αγωνία

του ασφαλιστικού μας συστήματος, για το

αν και κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει

να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που

προκύπτει από τον κοινωνικό του (ακόμα)

χαρακτήρα, όχι μόνο έναντι των ήδη δικαι-

ούχων των παροχών του, αλλά κυρίως

έναντι των μελλοντικών του δικαιούχων, ως

εκ του ανταποδοτικού χαρακτήρα της ίδρυ-

σής του, για τις εισφορές που επιβάλλει και

εισπράττει από τους εργασιακά ενεργούς

ακόμα πολίτες της Χώρας και μάλιστα σε

σημαντικόύψοςκατάμήνα.



Νέες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας για το 2017

�Σ.Σ.Ε. 2.01.2017 για τους όρους αμοιβής

και εργασίας των

όλης της χώρας [Π.Κ.1/20-1-2017].

Σ Σ Ε για τους όρους αμοιβής και

εργασίας των εργαζομένων στις -

της περιφερειακής

ενότητας [Π Κ ].

. . . 24.1.2017

. . 2/26.1.2017

ηλεκτρολόγων

ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της

ΠΟΣΕΗ

ξενοδο

χειακές επιχειρήσεις

Χανίων

�
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Θεμελιώδης κανόνας και υποχρέωση κάθε

κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος είναι η

καθιέρωση καταβολής εισφορών από τους

ασφαλισμένους, για ορισμένο χρόνο και για

διαχρονικά ορισμένο ύψος, ως κριτήρια της

βιωσιμότητάς του, τα οποία πρέπει να είναι

ανάλογα, αντίστοιχα και προσαρμοσμένα

στην οικονομική δυνατότητα και του χρόνου

ασφάλισης των ασφαλισμένων. Ο θεμελιώ-

δης αυτός κανόνας της κοινωνικής ασφάλι-

σης, που ισχύει διεθνώς, παραβιάσθηκε από

τηΧώραμας ιδιαίτερααπό τιςαρχές του έτους

2010 κατά το οποίο, με τη ψήφιση του νόμου

3863, άρχισε ηαποψίλωση τουμέχρι τότε ισχύ-

οντοςασφαλιστικού μαςσυστήματος και η εν

συνεχεία συστηματική και προσχεδιασμένη

κατά τα επόμενα χρόνια αποδυνάμωση του

ασφαλιστικού μας συστήματος και τη μετεξέ-

λιξή του από κοινωνικό σε κεφαλαιουχικό σύ-

στημα.

Η μετεξέλιξη αυτή του συστήματος επήλθε

με τηψήφιση τωννόμων της τελευταίας6ετίας,

για την αύξηση των ετών συνταξιοδότησης

των απόμαχων της εργασίας, την τροποποίη-

ση των προϋποθέσεων για χορήγηση μειω-

μένων συντάξεων, τη μείωση των αποδοχών

των εργαζομένων που επήλθε με το Ν. 4046/

2012, η οποία είχε ως συνέπεια τη μείωση των

ασφαλιστικών τους εισφορών, για την αύξη-

ση της φορολόγησης κάθε είδους εισοδήμα-

τος, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

και των μισθωτών (Ν. 4172/2013) και τελικά

την υπερβολική εισφοροεπιβολή του νόμου

4387 του έτους που μόλις έληξε κ.λπ., με την

ψήφιση τωνοποίων τα Ταμεία αδυνατούνπλέ-

ον να εισπράξουν και να αποδώσουν στους

δικαιούχους των παροχών τους, τις παροχές

που τους αναλογούν στις μακροχρόνια κατα-

βληθείσες υψηλές εισφορές τους, όπως συ-

ντάξεις, παροχές υγείας, επιδόματα πρόνοιας

κ.λπ..

Μόνο δε πλέον όποιος έχει εργασθεί επί μία

τεσσαρακονταετία και πλέον συνεχούς κατα-

βολής εισφορώνστο Ταμείο που υπάγεται λό-

γω επαγγέλματος, και έχει εξασφαλίσει ένα

μέσο όρο αποδοχών δια βίου πάνω των

2.000,00 ευρώ, (ποσό αρκετά δύσκολο να

εξοικονομηθεί στις ημέρες μας, όχι μόνο από

εργαζομένους μισθωτούς αλλά και από τους

ελεύθερους επαγγελματίες με το εργασιακό

καθεστώς που έχει σχεδιαστεί να ισχύσει στη

Χώρα μας για τα προσεχή χρόνια), θα μπορέ-

σει να λάβει μια μετεργασιακή παροχή σε σχε-

τικά ικανοποιητικό επίπεδο.

Μόνος επομένως τρόπος, κατά την άπο-

ψή μας, διάσωσης των Ταμείων ή του μονα-

δικού Ταμείου που ιδρύθηκε με το νόμο αυτόν

4387/2016 (ΕΦΚΑ), είναι αφενός η μείωση των

ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και

αφετέρου η αύξηση της απασχόλησης, με

οποιοδήποτε τρόπο και μέτρο, και των απο-

δοχών των εργαζομένων, επί των οποίων θα

υπολογίζονται οι ασφαλιστικές τους εισφο-

ρές, θα καταστήσουν βιώσιμο το ασφαλιστι-

κό μας σύστημα, ακόμα και αν διατηρηθούν

τα αυξημένα έτη ασφάλισης που επέβαλε ο

νόμος και οι μειωμένες παροχές του, στο

ύψος ενόςσωστά δομημένου ανταποδοτικού

συστήματος εισφορών - παροχών. Σε δια-

φορετική περίπτωση θα οδηγηθούμε μετά το

έτος 2018 σε ένα μη ανταποδοτικό ασφαλι-

στικό σύστημα, με την επιβολή ενός καθαρά

φορολογικού συστήματος, με την παροχή σε

όλους τους πολίτες, αντί συντάξεων, ενός μη-

νιαίου βοηθήματος το μηνιαίο ύψος του οποί-

ου δεν θαυπερβαίνει, στην καλύτερηπερίπτω-

ση, τα 700 ευρώ.

Φεβρουάριος 2017
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aπόφαση ...
Καθορισμός

ανωτάτων ο
ρίων υπερω

ριακής

απασχόλησ
ης, των εργα

ζόμενων σε
βιομηχανικές

,

βιοτεχνικές ε
πιχειρήσεις,

εκμεταλλεύσ
εις και

εργασίες, γι
α το Α΄ ημερ

ολογιακό εξ
άμηνο 2017

.Απόφαση

Υπ. Εργασίας

56835/1191/7.12.2016

Έχονταςυπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98)

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νησηκαι ταΚυβερνητικάΌργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180)

«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄29)

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την

οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών

οργάνωνκαι λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210)

«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-

γώνκαι Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄40)

«Καθορισμόςαρμοδιοτήτωνπουδιατηρούνται από

τονΥπουργόΕργασίας».

6. Τη διάταξη του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της

08-04-1932 (Φ.Ε.Κ. Α΄114), περί κωδικοποιήσεως

των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων

εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρή-

θηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/ 1971

(Φ.Ε.Κ. Α΄235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας

καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού

αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27-06-1932

(Φ.Ε.Κ. Α΄212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπλη-

ρώσεως τωνπερί 8ώρου εργασίαςδιατάξεων».

8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της 14-08-1950

(Φ.Ε.Κ. Α΄202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας

αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυ-

τοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ.

Α΄95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών»,

και ιδίως του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν

από τοΝ.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ.Α΄342).

10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.

13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.

Α΄222), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-

μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα

Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και τουΜεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-

κής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.

9 τουάρθρου35 τουν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ.Α΄18).

11. Τη διάταξη τηςπερ. Β τηςπαρ. 1 τουάρθρου

55 του ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄258), «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-

ξεις» σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 του

άρθρου 80 του ν. 4144 2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄88), «Αντιμε-

τώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική

Ασφάλιση καιστηναγορά εργασίας και λοιπές δια-

τάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,

ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύ-

ουν.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄

191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.

και τωνλοιπώνΝ.Π.Δ.Δ.».

13. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992

(Φ.Ε.Κ. Α΄154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμε-

λητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν.

1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) για τον εκσυγχρονισμό

των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων,

βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες

διατάξεις».

14. Την από 25/11/2016 γνώμη του Ανωτάτου

Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν

προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-

σμό,αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωρια-

κής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομη-

χανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις

και εργασίες για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο

2017, τις τριάντα (30)ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το

24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώ-

σεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας

εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την

κάλυψη τηςθέσης του εργαζομένουπουαπουσιά-

ζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες

στον ίδιο μήνα, νααπασχοληθούνυπερωριακάμέ-

χρι τέσσερις (4)ώρες τηνημέρα και εντός τωνπλαι-

σίων της παρ.1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας

των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της

υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγμα-

τοποίησής της,στο «ΕιδικόΒιβλίο Υπερωριών».

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρ-

μόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των

αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται

στις διατάξεις τουΠ.Δ/τος της 27.6/4-7-1932 καθώς

και των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί

οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών

ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις διατάξεις του

Π.Δ/τος της27.6/4-7-1932.



ε τον όρο ευέλικτες ή ελαστικές μορφές

απασχόλησης στο χώρο της εξαρτημένης

εργασίας εννοούμε ότι τα μέρη κατά την

κατάρτιση των συμβάσεων συνεργασίας

τους, επιλέγουν και συμφωνούν μορφές, που

δ ιαφέρουν βασικά από την πλήρη

απασχόλησησεσυγκεκριμένο εργοδότη.

Ως δίκαιο της ευελιξίας θεωρείται το σύνο-

λο των κανόνων που επιτρέπουν αποκλίσεις

από παραδοσιακούς περιορισμούς, με σκο-

πό τημεγαλύτερηπροσαρμογή τωνκανόνων

εργασίαςστιςανάγκες τηςπαραγωγήςκαι γε-

νικότερα των επιχειρήσεων χωρίς νααπαιτείται

η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων (βλ. π.χ.

Ν. 4046/2012 και ΠΥΣ 6/2012 με τις διατάξεις

των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των ερ-

γαζομένων χωρίς τησύμφωνηγνώμη τους).

Το δίκαιο της ευελιξίας είναι το δίκαιο των

παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από το παρα-

δοσιακό εργατικό δίκαιο. Για το πότε συγχω-

ρείται μία παρέκκλιση και με ποιους όρους θα

λειτουργήσει είναι θέμα στο οποίο οι δυνάμεις

της εργασίας (εργατικά συνδικάτα και ενώ-

σεις εργοδοτών) μπορούν να παίξουν απο-

φασιστικό ρόλο και οφείλουν να συνεργα-

σθούν για να αποφευχθεί η παρέμβαση του

1. Το δίκαιο της ευελιξίας

M

Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης
οι συνέπειες τους στην Ελλάδακαι

Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης
οι συνέπειες τους στην Ελλάδακαι

του Χρήστου Καρατζά
[Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων]

άρθρο
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κράτουςπουθα τουςαλλοιώσει τη βούληση.

Η κρατούσα και κυρίαρχη αρχή του εργα-

τικού δικαίου της της ασθενέστε-

ρης πλευράς στην σύμβαση εργασίας (δηλα-

δή των εργαζομένων), υποχωρεί μετά την κα-

θιέρωση των ευέλικτων μορφών απασχόλη-

σης με την αιτιολογία, όσων υποστηρίζουν

την ανάγκη καθιέρωσης των ευέλικτων μορ-

φών απασχόλησης, ότι

.

Ως επιχειρήματα για την αναγκαιότητα κα-

θιέρωσης ελαστικών σχέσεων απασχόλησης

προβάλλονται από τουςυποστηρικτές τουσυ-

στήματος εργασίαςαυτού:

α) η των σχέσεων

εργασίαςστις νέεςοργανωτικές δομές των επι-

χειρήσεων, λόγω της παγκοσμιοποίησης της

οικονομίας και τουδιεθνούςανταγωνισμού.

β) οι ,

και

γ) η

των εργαζομένων

από το χρόνο τηςπροσωπικής τους ζωής.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο νέο αυτό

δίκαιο είναι για: την τέταρτη βάρδια, τη με-

ρική απασχόληση, τη διευθέτηση του χρό-

νου εργασίας, τις γονικές άδειες, τις συμ-

βάσεις ορισμένου χρόνου, την τηλεργα-

σία τον δανεισμό εργαζομένων μέσω

ΕΠΑ, που αποβλέπουν στην καθιέρωση ενός

νέου τύπου εργασιακών σχέσεων απαλλαγ-

μένων από τους παραδοσιακούς προστατευ-

τικούς περιορισμούς της εργατικής απασχό-

λησης.

Παρά ταύτα, από τους υποστηρικτές του

συστήματος αυτού, υποστηρίζεται ότι η ευελι-

ξία έχει μόνο σημειολογικό χαρακτήρα και το

δίκαιο που διαμορφώνεται με βάση τις αρχές

της δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να ταυτιστεί

με την αρχή της ανασφάλειας. Μπορεί από

δίκαιο των απόλυτων παρεκκλίσεων και

εξαιρέσεων να μετατραπεί σε εργατικό δίκαιο

της ευελιξίας

:

Την κατοχύρωση

,

Την ,

Την ,

Την

έστωκαι μεάλλουςόρους.

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης εισή-

χθησαν στη Χώρα μας από το έτος 1990 με τη

ψήφιση του Ν. 1892 και ιδιαίτερα από το έτος

1998, με τη ψήφιση του Ν. 2639 αφού έχουν

ήδη υιοθετηθεί από τις νομοθεσίες των άλλων

χωρών της ΕΕ, τις περισσότερες φορές με τη

σύμφωνη γνώμη των συνδικάτων που έκρι-

ναν ότι είναι συμφέρον, όταν δεν μπορούν να

πετύχουν την απαγόρευσή τους να αγωνι-

στούν για να επηρεάσουν τη διαμόρφωση

του περιεχόμενου του με βελτιωμένους ή συμ-

ψηφιστικούςόρους.

Κατάπρώτολόγοπρέπει ναδιακρίνουμε τη

.

Η πρώτη συνιστά το δίκαιο της ευελιξίας,

ενώηδεύτερησυνδέεται με τηναδήλωτη εργα-

σία και με την έννοια αυτή ταυτίζεται με την

απορύθμιση της εργατικής νομοθεσίας.

Η ρυθμισμένη ευελιξία προωθείται με δύο

κυρίως τρόπους,που είναι:

η (συμβατική ατο-

μική ευελιξία με την υπογραφή ατομικής σύμ-

βασης εργασίας) και

η (συμμετοχική ευ-

ελιξία με την υπογραφή συλλογικής σύμβα-

σης εργασίας). Η διάκριση έχει σημασία γιατί

μόνο η τελευταία μπορεί να αποτελέσει αμοι-

βαίωςαποδεκτό τρόπο επιβολής.

προστασίας

η υπερβολική προ-

στασία συμβάλλει στην αύξηση της ανερ-

γίας

ανάγκη προσαρμογής

ανάγκες του καταναλωτικού κοινού

ανάγκη του διαχωρισμού του χρόνου

της επαγγελματικής ζωής

α) β)

γ)

δ) ε)

στ)

και ζ)

ως δίκαιο της προστασίας και

ασφάλειας της εργασίας έναντι της ευελιξίας

μεπαραμέτρους

α. ίσων και αναλόγων

δικαιωμάτων

β. ίσημεταχείριση

γ. κοινωνικήασφάλιση

δ. διατήρηση των θέσεων εργασίας

ρυθμισμένη ευελιξίααπό τηνπαράνομη

α) ελεύθερη συμφωνία

β) συλλογικήσυμφωνία

2. Η ελαστικότηταστη διαμόρφωση

των εργασιακώνσχέσεων

3. Ρυθμίσεις που περιέχονται στο

νέο αυτό δίκαιο της εξαρτημένης

εργασίας

4. Χαρακτήρας της ευελιξίας

5.Οι διακρίσεις της ευελιξίας
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6. Οι καινοτομίες του δικαίου της

ευελιξίας

7.Διαφορές

Με τις καινοτομίες αυτές έχει επέλθει ήδη και

στη Χώρα μας, η μετεξέλιξη του γνωστού μας

εργατικού δικαίου

Αν παρουσιάσουμε κατά ζεύγη τους διάφ-

ορους νέους τύπους εργαζομένων απέναντι

στους εργαζόμενους με τα παραδοσιακά

πρότυπαθακαταδειχθεί ότι:

, δημιουργείται ένας νέος τύπος

εργαζομένου που παράγει ανασφάλεια ως

προς κάποια πλευρά της εργασιακής του ή

ατομικής του ζωής.

, καταγράφεται ο αυξη-

μένοςαριθμός εργαζομένωνμεσύμβασηορι-

σμένου χρόνου.

αντιπαρατίθενται οι ερ-

γαζόμενοι με μερική απασχόληση, χωρίς τα

πλεονεκτήματα τηςπλήρουςαπασχόλησης.

, αντιπαρα-

τάσσονται οι εργαζόμενοι με σύστημα χρόνου

εργασίας 4 ή 5 ωρών την ημέρα ή 3-4 ημερών

την εβδομάδα.

αντιπαρατί-

θενται οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται

από υπεργολάβους ή προστίθεται η νέα τάξη

των εργαζομένων ως ανεξάρτητων. (

).

,

αντιπαρατίθενται οι εργαζόμενοι με βάση την

απόδοση και στους εργαζόμενους με εγγυη-

μένο ανώτερο μισθό, οι εργαζόμενοι με καθα-

ράσυμβατικό (νόμιμο) μισθό.

από δίκαιο της εργασίαςσε

δίκαιο της απασχόλησης και στη συνέχεια,

στην υπερβολή τωνμέτρωναυτών, δίκαιο της

ωφέλειας, με τους εργαζόμενους ναθεωρού-

νται ωφελούμενοι με την περικοπή και τον πε-

ριορισμό των δικαιωμάτων τους, αντί εργα-

ζόμενοι με την έννοια του Διεθνούς Δικαίου

της Εργασίας

Απέναντι σε ένα παραδοσιακό τύπο εργα-

ζομένου

Απέναντι στους εργαζόμενους με σύμβα-

ση αορίστου χρόνου

Στους εργαζόμενους με καθεστώς πλή-

ρους απασχόλησης

Στους εργαζόμενουςμε έναπροδιαγεγραμ-

μένο σύστημα χρόνου εργασίας

Στους εργαζόμενους που είναι συνδεδεμέ-

νοι απευθείας με την επιχείρηση,

π.χ. με

συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών

ταγνωστάμας «μπλοκάκια»

Στους εργαζόμενους με σταθερό μισθό
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Ακόμη, μπορούμε να αντιπαραθέσουμε

απέναντι

, τους

ελευθέρως μετακινούμενους εργαζόμενους

στο εσωτερικό της επιχείρησης από θέση σε

θέση ( ).

Για να περιορισθεί η προκύπτουσα από

την ευελιξία ανασφάλεια απαιτούνται εξειδι-

κευμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τη μορφή και

τηνπροέλευση τηςόπωςπ.χ.:

, να αντιτάσσεται η κατοχύρωση των δι-

καιωμάτων των εργαζομένων με βάση την

αρχή της ισοδυναμίας της κοινωνικής προ-

στασίας.

, να αντιτάσσεται η ελαστικότητα ως

μέσο κάλυψης και των συμφερόντων της ερ-

γασίας.

Η εισαγωγή των νέων μορφών απασχόλη-

σης να συνοδεύεται με εγγυήσεις για ισότιμη

μεταχείριση και προτεραιότητα για πλήρη

απασχόληση.

Η εισαγωγή των νέων μορφών απασχόλη-

σης να συνοδεύεται με εγγυήσεις για ισότιμη

μεταχείριση και προτεραιότητα για πλήρη

απασχόληση.

Η ελευθερία για σύναψησυμβάσεων εργα-

σίας ορισμένου χρόνου να περιορίζεται όταν

δεν καλύπτονται πάγιεςανάγκες.

Πρωταρχικό ρόλο για την καθιέρωση των

ρυθμίσεωναυτώναποκτά ησύναψη επιχειρη-

σιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με

τη συμμετοχή των εκλεγμένων συνδικάτων και

όχι των μεμονωμένων εργαζομένων που συ-

νιστούν απλές (μη συνδικαλιστικές) ενώσεις

εξυπηρέτησηςσυμφερόντων.

Στην απόλυτη μορφή η εξέλιξη αυτή σημαί-

νει ότι η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση

καλείται να γίνει κύρια πηγή δικαίου με όλες τις

άλλες στο ρόλο των συμπληρωματικών πη-

γών χωρίς ωστόσο να αγνοείται η ανάγκη

ενός πυρήνα κανόνων ελάχιστων αποδοχών

και ελάχιστων μέτρων προστασίας της εργα-

σίας, που θα καθιερωθούν μέσω της Εθνικής

Γενικής Σ.Σ.Ε., χωρίς τη συμμετοχή του Κρά-

τους.

Οι συλλογικές συμβάσεις από μέσο

διασφάλισης της κοινωνικής δημόσιας τάξης

μπορούν να καταστούν κα ι μ έσο

συναλλαγής εργασίας και κεφαλαίου.

Με βάση αυτές τις προοπτικές η συλλογική

διαπραγμάτευση μπορεί να αποκτήσει το νέο

περιεχόμενογια:

τη της επι-

χείρησης,

την ανάγκη

την προσαρμογή της απασχόλησης

στον

που είναι μερικά από τα θέματα που μπο-

ρούν να αναζωπυρώσουν τον κοινωνικό διά-

λογοκαι να τουδώσουνμια νέαδυναμική.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις διαπιστώ-

νουμε ότι η ροπή προς μετασχηματισμό του

Εργατικού Δικαίου μπορεί

αλλά απαιτείται η συνεργασία των

μερών (των κοινωνικών εταίρων) για να μην

οδηγήσει σε αποτυχία. Οι κίνδυνοι για εξουδε-

τέρωση βασικών κανόνων προστασίας, κυ-

ρίως στις , είναι δε-

δομένοι.

, αφούη κοι-

νωνική συνοχή αποτελεί τον πλέον θεμελιώδη

όρογια την κοινωνικοοικονομικήανάπτυξη. Η

περίοδος της κρίσης που διατρέχουμε και οι

προοπτικές της καλείται να κληροδοτήσει στα

μέρη της διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τον

υγιήανταγωνισμόστις εργασιακέςσχέσεις.

στους εργαζόμενους με εξασφαλι-

σμένη τη συγκεκριμένη θέση εργασίας

εργαζόμενοι πολλαπλώνκαθηκόντων

Στην ελαστικότητα ως άρνηση των κεκτη-

μένων

Στην ελαστικότητα ως αποκλειστικό μέσο

εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργο-

δοτών

διάγνωση των προβλημάτων

νέας εσωτερικής οργάνω-

σης,

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων,

να μην είναι ανα-

στρέψιμη

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Έτσι η όληαντιπαράθεση τωνμερών

δεν έχει άλλη επιλογή παρά να προσαρμόσει

την προστασία στα νέα δεδομένα μέσω του

θεσμού των ελεύθερων διαπραγματεύσεων

και τωνσυλλογικώνσυμβάσεων

8. Περιορισμός τηςανασφάλειας

9 Οι συνέπειες της ευελιξίας στις

συλλογικές εργασιακές σχέσεις

.

�

�

�

συμπέρασμα...
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Η Καθαρά Δευτέρα (εφέτος η 27η Φεβρουα-

ρίου) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεω-

τικών ημερών αργίας των επιχειρήσεων και των

εργαζομένων και επομένως η λειτουργία των

επιχειρήσεων και η εργασία των εργαζομένων

κατ΄ αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μι-

σθωτούς επομένως απασχοληθούν κατά την

ημέρααυτή δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ούτε

πολύ περισσότερο αναπληρωματική ημέρα

ανάπαυσης.

Στον παραπάνω γενικό κανόνα υπάρχουν

εξαιρέσεις που έχουν τεθεί είτε μέσω Συλλογικών

Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων ή Κ.Υ.Α.

κ.λπ., είτε με ειδικά Διατάγματα ή Υπουργικές

Αποφάσεις που έχουν καθιερώσει ως αργία την

ημέρα αυτή κατά γεωγραφική περιοχή (Πόλη,

Δήμο, Νομό, ή Περιφέρεια) είτε ακόμη με μακρο-

χρόνια εφαρμογήστις κατ΄ ιδίαν επιχειρήσεις δη-

λαδήμε επιχειρησιακήπρακτική.

Ειδικότερα με τις Σ.Σ.Ε. στις οποίες έχει τεθεί

σχετικός όρος, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που

υπάγονται σ΄ αυτές εφόσον εργασθούν κατά

την ημέρα αυτή θα τους καταβάλλεται προσαύ-

ξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους,

όπως δηλαδή εφαρμόζεται προκειμένου για την

εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις λοιπές

υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους (π.χ.

Σ.Σ.Ε. προσωπικού: ιδιωτικών κλινικών, αναψυ-

κτικών ποτών κ.λπ., παραγωγής γάλακτος,

εμπορικών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κ.λπ. κα-

ταστημάτων, μεταλλουργικών επιχειρήσεων,συ-

νεταιριστικών οργανώσεων, οδηγών φορτη-

γώνκ.λπ.αυτοκινήτωνκ.λπ.).

Επομένως για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο

δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των

επιχειρήσεων κατά την ημέρα αυτή, εφ΄ όσον

αυτή δεν απαγορεύεται από τις σχετικές περί

αργιών διατάξεις, αφού οι υπόχρεοι εργοδότες

υποχρεούνται στην καταβολήμόνο τηςπροσαύ-

ξησης του ημερομισθίου τους σε όσους απα-

σχοληθούν κατ’αυτήν.

Αν όμως η αργία της επιχείρησης και η ανά-

παυση των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή

έχει καθιερωθεί με Διάταγμα, ΥπουργικήΑπόφα-

ση, Κανονισμό Εργασίας κ.λπ. οφείλεται το ημε-

ρομίσθιο της ημέρας αυτής στους με ημερομί-

σθιο αμειβομένους που θα εργασθούν, στους

δε με μηνιαίο μισθό αμειβομένους θα καταβλη-

θεί κανονικά ο μισθός τους χωρίς περικοπή,

επειδή κατά τη νομολογία των δικαστηρίων μας

ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων αντιστοιχεί

στις εργάσιμεςημέρες τουμηνός.

Αντίθετα, στην περίπτωση της επιχειρησια-

κής πρακτικής αν τα προηγούμενα χρόνια η επι-

χείρηση λειτουργούσε κατά την ημέρα αυτή και

οι εργαζόμενοι εργάζονταν λαμβάνοντας τοημε-

ρομίσθιό τους ή τον μηνιαίο μισθό τους κανονι-

κά και εφέτος κατ΄ εξαίρεση ο εργοδότης απο-

φασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του,

οφείλει τόσο το ημερομίσθιο των με ημερομί-

σθιο αμειβομένων, χωρίς αυτοί να εργασθούν,

όσο και τον μηνιαίο μισθό των με μηνιαίο μισθό

αμειβομένωνμισθωτών του χωρίςπερικοπή.

Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί από την

υποχρέωσηαυτή και των δύο κατηγοριών εργα-

ζομένων, μόνο αν συμφωνήσει ρητά μαζί τους,

γραπτά ή προφορικά, όπως ο ίδιος να μη λει-

τουργήσει την επιχείρησή του, οι δε εργαζόμενοι

να μη προσφέρουν την εργασία τους κατ΄ αυ-

τήν. Να καταρτισθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ

εργοδότη και εργαζομένου για αναστολή της

εργασίας του εργαζομένου τηςγιαμιαημέρα.

Υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων
για τους εργαζόμενους
κατά την

Καθαρά Δευτέρα

ανακοίνωση
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Ενιαίοι κανόνες
υπολογισμού
ασφαλιστικών εισφορών
ελευθέρων επαγγελματιών
και αυτοαπασχολούμενων

01/01/2017από

Μετις διατάξεις τουάρθρου39 τουΝ. 4387/

2016, από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κα-

νόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπα-

σχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση

του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή κατα-

στατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ

και ΤΑΝΤΠ, όπωςαυτές ίσχυαν έως την έναρξη

ισχύος τουν.4387/2016.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το

υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κλάσε-

ων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορί-

ζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκη-

ση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση

υπολογισμού της εισφοράς.

Για την πληρέστερη κατανόηση και την

ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

παρέχονται οι πιο κάτωδιευκρινήσεις/οδηγίες:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και

την σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μι-

σθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες-Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουνστο

πεδίο εφαρμογής τωνδιατάξεων, νοούνται:

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι

επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος

του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλι-

σηςστονΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.

β.Οι υγειονομικοί πουαμείβονται κατάπρά-

ξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που

βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγ-

γελματικήςδραστηριότητας.

γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπρα-

ξιώνή κάθεμορφής εταιρειώνπουμέχρι σήμε-

ραυπάγονται στηνασφάλιση τουΟΑΕΕ.

Ειδικότερα:

1. Τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με

ποσοστόσυμμετοχής3% τουλάχιστον

2.Οι μέτοχοι τωνΑΕμεσκοπό τη μεταφορά

προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δη-

μοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομα-

στικώνμετοχών.

3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με

καταστατικόηαπόφαση εταίρων.

4.Ομοναδικός εταίροςμονοπρόσωπης ΙΚΕ

δ.Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Στοπεδίο εφαρμογήςπεριλαμβάνονται "νέ-

οι" και "παλαιοί" ασφαλισμένοι (προ και μετά

την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην

ασφάλιση των εντασσόμενωνστονΕΦΚΑΦο-

ρέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημε-

ρομηνίααυτή.

ΠΕΔΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α.

1/20.1.2017

εγκύκλιος
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πίνακας α΄
Β / ΟΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΡΙΣΜΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΘΑΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΖΗΜΙΩΝΚΑΙ
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
(ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)

Το ποσό που προκύπτει
μετά την εκκαθάριση των
Εισοδημάτων – δαπανών
κάθε έτους

Το ποσό που προκύπτει
από την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας
συγκεκριμένου έτους

Προσδιορισμός των
επαγγελματικών
δραστηριοτήτων
(εισοδημάτων) που
λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό εισφορών

Το μέγεθος επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές

Το ΚΦΑ επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές
ειδικά για το έτος 2017

Κατανομή του ΚΦΑ στα
μέλη της εταιρείας

Κατανομή του ΚΦΑ στα
μέλη της οικογένειας

Το κατώτατο ΚΦΑ επί του
οποίου υπολογίζονται
οι εισφορές των μελών
προσωπικών εταιρειών

Το ποσό που διαμορφώνεται
κάθε έτος σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, όπως
ισχύει

Το ποσό που διαμορφώνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, όπως ισχύει, και
αντιστοιχεί στο φορολογητέο
εισόδημα από την άσκηση
δραστηριότητας ή ιδιότητας που
δημιουργεί υποχρέωση στην
ασφάλιση

Οι δραστηριότητες που
υπάγονται στην ασφάλιση των
ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ –ΤΑΝΤΠ-ΟΓΑ,
σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές
καταστατικές τους διατάξεις,
όπως ίσχυαν έως την έναρξη
του Ν.4387/16

Το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την
άσκηση ασφαλιστέας
δραστηριότητας κατά το
προηγούμενο φορολογικό έτος

Το ΚΦΑ από την άσκηση
ασφαλιστέας δραστηριότητας
κατά το έτος 2015

Το ΚΦΑ που αντιστοιχεί στο
ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους στην εταιρεία.

Το ΚΦΑ διαιρούμενο προς
τον αριθμό των μελών.

Το ύψος του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει

1

2

3

4

5

6

7

8

α/α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ
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α/α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η μεθοδολογία που
ακολουθείται επί
περισσοτέρων της μιας
δραστηριοτήτων

Το σύνολο του ΚΦΑ της
βιοποριστικής ασφαλιστέας
δραστηριότητας και το ΚΦΑ των
λοιπών δραστηριοτήτων χωρίς
περιορισμό κατώτατης βάσης.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΜΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
– ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το ΚΦΑ επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές
όταν δεν έχει εκκαθαρισθεί
– υποβληθεί δήλωση του
έτους αναφοράς

Η βάση υπολογισμού εισφορών
θα προκύπτει από το πιο
πρόσφατα εκκαθαρισμένο
φορολογικό έτος.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το μηνιαίο ΚΦΑ επί του
οποίου υπολογίζονται
οι εισφορές

Το ποσό που προκύπτει
από τη διαίρεση του ΚΦΑ
του φορολογικού έτους
αναφοράς δια του δώδεκα

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το κατώτατο μηνιαίο ΚΦΑ
επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές

Το ύψος του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ισχύει

13 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ποσοστιαία μείωση επί
της κατώτατης βάση
υπολογισμού εισφορών

70% επί του κατώτατου βασικού
μισθού άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών όπως ισχύει

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το ανώτατο μηνιαίο ΚΦΑ
επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές

Το δεκαπλάσιο του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει

ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

Το μηνιαίο ΚΦΑ επί του
οποίου υπολογίζονται
οι εισφορές επί νέων
εισφερόντων

Το ύψος του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών για
ον μήνα έναρξης εργασιών και
έως το Δεκέμβριο του ιδίου έτους
τ

9
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πίνακας β΄
Π Β Υ ΕΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΗΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το ύψος του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει.

Μηνιαίο: 586,08 €
Ετήσιο: 12*586,08 = 7.032,96 €1

2

3

4

5

α/α ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το δεκαπλάσιο του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει

Μηνιαίο: 586,08*10 =5.860,80 €
Ετήσιο: 12*5.860,80 =70.329,60 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ:
ΣΥΝΤΑΞΗΣ –
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Μέσος όρος του μηνιαίου
εισοδήματος επί του οποίου
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές
εισφορές κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν την
διακοπή της υποχρεωτικής
ασφάλισης, με την
προβλεπόμενη
αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΤΑΑ, ΚΑΙ
ΟΑΕΕ (εγγεγραμμένοι σε
επιμελητήρια που έχουν
τη μορφή ΝΠΔΔ)
(Άρθρο 39 παρ.3
εδάφιο β΄ 1η πενταετία)

70% επί του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει

Μηνιαίο: 586,08*70% = 410,26 €
Ετήσιο: 12*410,26 = 4.923,12 €

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ –
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΓΑ
(Άρθρο 40 παρ. 2
εδάφιο β’ επ’ αόριστον)

70% επί του εκάστοτε
προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των 25 ετών,
όπως ισχύει

Μηνιαίο: 586,08*70% = 410,26 €
Ετήσιο: 12*410,26 = 4.923,12 €
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πίνακας γ΄
Υ ΕΨΟΣ ΙΣΦΟΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ

20%1

α/α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ

6,95%2

3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΣ

10%

4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ

0,25%

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

6

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-
ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(παρ 13 άρθρο 39)

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

50%

7

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΤΑΑ-
(Άρθρο 98)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
01/01/2017 -31/12/2020

Κλιμάκωση της μείωσης εισφοράς
(50%-0%) για : -ασφαλισμένους με
0-5 έτη ασφάλισης για εισοδήματα
από 4.922€ έως 58.000€.
-ασφαλισμένους με άνω των 5
ετών ασφάλισης για εισοδήματα
από 7.033,01€ έως -58.000€.
Ελάχιστο: Κατώτατη Βάση
Υπολογισμού εισφορών
(Παρ 3 άρθρο 39)

8

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ –
ΕΤΑΑ- 1Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
(άρθρο 39 παρ 1β)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ
(ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ 70%) ΚΑΤΑ
ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1-2-ΕΤΟΣ 14%
3-5 ΕΤΟΣ 17%
Άνω των 5 ΕΤΩΝ %
Τα ποσοστά που υπολείπονται
(βάσης –εισφορών) αποτελούν
ασφαλιστική οφειλή - παρ 2
εδ. 4,5,6 άρθρο 39.

� 20

9
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΟΓΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ

ΈΤΟΣ 2017 14%
ΈΤΟΣ 2018 16%
ΕΤΟΣ 2019 18%
ΕΤΟΣ 2020 19%
ΕΤΟΣ 2021 19,5%

�

�

�

�

�

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

9
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
(όλων των κλάδων)

-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ
-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

(αρθρ 39, 41, 98)
20%

(ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
παρ 11 α,β,γ)
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Δείτε περισσότερα και
δηλώστε συμμετοχή στο

www.sepim.gr

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Ασφαλιστική Νομοθεσία

Εργατική Νομοθεσία

-

-

- -

( , )

-

Ανάλυση των κυριότερων Διατάξεων του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/16 με τις μέχρι σήμερα

τροποποιήσεις οδηγίες

Συνέπειες στην ασφάλιση από την εξομοίωση με τους εγγάμους των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο

συμβίωσης

Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων

Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και τρόπος υπολογισμού εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικού

χρόνου

Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017

Εισφορές μισθωτών εργοδοτών - μελών Δ.Σ.

Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών

Εισφορές Ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών - ΟΓΑ

Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας

Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ

Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση

Μεταβατική Ρύθμιση για Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών

Ημέρες ασφάλισης με πλήρη μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση

Απασχόληση πέραν των κανονικών ωραρίων

Υπερεργασία Υπερωρία

Απασχόληση κατά Κυριακές και νύχτα

Εναλλασσόμενες Ομάδες Εργασίας (βάρδιες)

Εκ περιτροπής Εργασία

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Πως Εφαρμόζεται ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος
Εργασιακά θέματα& άλλα ...

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

[τ. Επιθ. ΙΚΑ]

&

Νιάρχος Σπύρος
Επιστημονική Ομάδα Π.Ι.Μ.

Πανεπιστημίου 52,
106 78 Αθήνα

Πέμπτη
3 Φεβρουαρίου ’172
4 900 00
μ.μ.- μ.μ.

επιμορφωτικό σεμινάριο
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Κλιμάκιο
εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής %

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)

20.000

10.000

10.000

Υπερβάλλον

22

29

37

45

4.400

2.900

3.700

20.000

30.000

40.000

4.400

7.300

11.000

Δενπροβλέπεται από τουςνόμουςπουψη-

φίστηκαν ως τώρα από τη Βουλή κάποια με-

ταβολή στην παρακράτηση φόρου στο εισό-

δημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Έτσι, μέχρι .. νεότερηςολοκλήρωσης τηςαξιο-

λόγησης της ελληνικής οικονομίας μπορούμε

να πούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα προ-

βλεπόμενα από την ψήφιση του ν. 4387/ 2016

και συγκεκριμένα του άρθρου 112 (ΦΕΚ Α'85/

12.5.2016).

1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα

από μισθούς - συντάξεις, διενεργείται βάσει

αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετή-

σιο, πολλαπλασιάζοντας δηλαδή τον προσ-

διοριζόμενομηνιαίο μισθόσε ετήσιο Χ14 ήΧ12

(ανάλογα με το αν ο μισθωτός ή συνταξιού-

χος δικαιούται δώρα ή όχι), σύμφωνα με την

κλίμακα τηςπαρ.1 τουάρθρου 15 του ν. 4172/

2013 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της

από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112

τουν.4387/2016:

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του

άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει

μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις

της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο

φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή

του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα

ποσά:

1.900€ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώ-

μενα τέκνα

1.950€ για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρ-

τώμενο τέκνο

2.000€ για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρ-

τώμενα τέκνα

2.100€ για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρ-

τώμενα τέκνα και άνω.

Οι

από

μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις

και ο φόρος είναι

μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανά-

λογαμε τοναριθμό των εξαρτώμενων τέκνων).

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου

είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900,

1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης

περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος

φόρου.

.

Αναλυτική επί του θέματος είναι η ΠΟΛ.

1064/30.5.2016.

�

�

�

�

μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην πε-

ρίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα

δεν υπερ-

βαίνει το των ποσό 20.000€

Σταθερή
προς το

παρόν

και φέτος
η παρακρά

τηση

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

του [τ. Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών]Θεόδωρου Γεωργιάδη

άρθρο
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Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμε-

νου ορίζονται από το άρθρο 11 του ν. 4172/

2013.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του

άρθρου 16 του ν. 4172/2013 όπωςαυτό ισχύει

μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις

της παρ.2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016,

ανάλογα με τον αριθ-

μό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950,

2.000, 2.100),

.

Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου

112 του ν. 4387/2016, η ειδική εισφορά αλλη-

λεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 εν-

σωματώνεται στον ΚΦΕ (νέο άρθρο 43Α). Η

παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης στο εισόδημα από μισθούς - συντά-

ξεις (βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδή-

ματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα), διενεργεί-

ται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και όχι

με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος

όπωςσυνέβαινεστοπαρελθόν:

Ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου να

κατανοηθεί καλύτερα ο υπολογισμός της μη-

νιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύ-

ηςστο εισόδημααπόμισθούς -συντάξεις:

Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισό-

δημα (βάσει αναγωγής) 15.000 €. Συνολική ει-

σφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*

2,2%=66€. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς

αλληλεγγύης: 66/12=5,5€ (εφόσονστοφορο-

λογούμενο δεν καταβάλλονται δώρα) ή 66/14

=4,71€ (εφόσον στο φορολογούμενο κατα-

βάλλονται και δώρα που ισοδυναμούν με δύο

μισθούς).

3.

για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές

υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το

ποσό των 20.000 €, ταωςάνω εφαρμοζόμενα

ποσά μειώσεωνφόρου

αναλογικά κατά 10 €

ανά 1.000 € του φορολογητέου εισοδήματος

απόμισθούςκαισυντάξεις

4.

...

A)

μειώνονται

Παραδείγματα

Κλιμάκιο
εισοδήματος
(ευρώ)

Συντελεστής
εισφοράς

αλληλεγγύης %

Εισφορά
αλληλεγγύης
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)

Σύνολο
εισφοράς
αλληλεγγύης
(ευρώ)

12.000

8.000

10.000

10.000

25.000

155.000

Υπερβάλλον

0

2,2

5

6,5

7,5

9

10

0

176

500

650

1.875

13.950

12.000

20.000

30.000

40.000

65.000

220.000

0

176

676

1.326

3.201

17.151
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Β)

5.

Σημειώνουμε τα εξής:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισό-

δημα (βάσει αναγωγής) 35.000 €. Συνολική ει-

σφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+

676=1.001€. Μηνιαία παρακράτηση εισφο-

ράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42€ (εφόσον

στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται δώ-

ρα) ή 1.001/14=71,5 € (εφόσον στο φορολο-

γούμενο καταβάλλονται και δώρα που ισο-

δυναμούνμε δύομισθούς).

Υπενθυμίζουμεότι οι παρακρατήσειςφό-

ρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο

εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση

τις προαναφερόμενες μεταβολές, άρχισαν να

διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις

που εκκαθαρίζονταν από την ημερομηνία δη-

μοσίευσης του ν. 4389/2016, δηλαδή, από

27.5.2016 και όχι αναδρομικά από 1.1.2016. Τα

παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής ει-

σφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετή-

σιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φο-

ρολογικού έτους 2016 των μισθωτών και συ-

νταξιούχων, και θα συμψηφισθούν κατά την

εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών, που θα

διενεργηθεί σύμφωναμε τις νέες διατάξεις.

Αν και αναμένεται νεότερη απόφαση για

τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης

αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους

2016, φρονούμε ότι δεν θα υπάρξουν αλλα-

γές σε σχέση με την περσινήΑΓΓΔΕΠΟΛ1274/

30.12.2015.

Ταστοιχεία πουπροβλέπεται ναπεριλαμ-

βάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδο-

χών ή συντάξεων καθώς και το ποσό της ειδι-

κής εισφοράς αλληλεγγύης, υποβάλλονται

αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρο-

νικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

(TAXISnet) και ανεξάρτητα από την τήρηση

απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και

από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανο-

γραφικά ή χειρόγραφα). Η εφαρμογή κατα-

χώρισης των δεδομένων της ηλεκτρονικής

εφαρμογής περιγράφεται στην παραπάνω

Απόφαση, αλλά και διαθέτεται δωρεάν και

από το TAXIS.

Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υπο-

βάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρ-

μόδιουςασφαλιστικούςφορείς ΙΚΑκαιΟΓΑ.

Σε περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχει-

ρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγ-

χωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβο-

λής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερ-

χόμενη από το μετασχηματισμό επιχείρηση

(απορροφώσακ λπ ).

Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων

από υπόχρεοφυσικό πρόσωποπου έχει απο-

βιώσει υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη

Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων κα-

ταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ.

τους. Για τους μισθωτούς οΑΜΚΑ καταχωρεί-

ται υποχρεωτικά εκτός από τις περιπτώσεις

πουδεν είναι δυνατόνα χορηγηθεί.

Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρ-

χείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργο-

δοτών ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις

βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά

απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς

τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική

μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης

είναι ο ίδιος με το χρόνο υποχρέωσης υπο-

βολής τουηλεκτρονικούαρχείου.

Η υποβολή προβλεπόταν έως 15 Φε-

βρουαρίου, αλλά σίγουρα και φέτος θα

προσδιοριστεί αργότερα.

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού

αρχείου βεβαιώσεων εκδίδεται από το σύ-

στημααποδεικτικόυποβολής.

. .

-

Βεβαίωσηαποδοχώνήσυντάξεων

Αναλυτικά τις παρατιθέμενες

παραπάνω νομικές διατάξεις με

τις εκάστοτε αλλαγές τους, μπορεί να

βρει ο ενδιαφερόμενος στο βιβλίο

«Κωδικοποίηση Φορολογιών 2016» ΠΙΜ

Εργασιακή, έκδοση Ιουλίου 2016.
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webinars

Όλες οι αλλαγές
στη Φορολογία
μέσα στο 2016

Εξειδικευμένα διαδυκτιακά σεμινάρια

Εργατικής, Ασφαλιστικής & Φορολογικής Νομοθεσίας

Παρακολουθήστε

την

και ώρες 1 :00 - 20:00,

το

που διοργανώνει η

on line,

διαδικτυακό
σεμινάριο

από όπου

και αν βρίσκεστε !!

Τετάρτη

22 Φεβρουαρίου
2017

7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

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

Δείτε περισσότερα & δηλώστε
συμμετοχή στην

ηλεκτρονική διεύθυνση

www.sepim.gr
[Τελευταία ημέρα υποβολής: Τρίτη 21.2.2017]

Δυνατότητα επαναληπτικής προβολής

�

�

�

�

Βασικοί νόμοι που άλλαξαν το φορολογικό

τοπίο του 2016:

«Χτίσιμο» αφορολόγητου με ηλεκτρονικές

συναλλαγές

«Οικειοθελής» αποκάλυψη φορολογητέας

ύλης παρελθόντων ετών

Πληρωμές με κάρτες και ηλεκτρονικές

συναλλαγές

- 4387 (ΦΕΚ Α' 85/12.5.2016),
- 4389 (ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016)
- 4410 (ΦΕΚ Α' 141/3.8.2016) και
- 4446 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016)

Εισηγητές:

Θεόδωρος Γεωργιάδης
τ. στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών

Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ

θέματα που θα αναπτυχθούν
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νομολογία

Αμοιβή υπερεργασίας -

υπερωρίας - συμψηφισμός

- ώρες εργασίας 6ης ημέρας στο

5θήμερο και 7ης ημέρας στο

6ήμερο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.

435/1976, (όπως ισχύουν σήμερα μετά το άρ-

θρο1 τουΝ. 3385/2005), οι μισθωτοί πουαπα-

σχολούνται νομίμως πέραν από τα επιτρεπό-

μενα, για κάθε κατηγορίαμισθωτών,ανώτατα

χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας, δικαι-

ούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απα-

σχόλησης ίσηςπρος το καταβαλλόμενοωρο-

μίσθιό τους, αυξημένο κατά τα οριζόμενα πο-

σοστά (βλ. Το άρθρου 74 του Ν. 3863/2010),

ενώοι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπε-

ρωριακή εργασία, δικαιούνται από τη πρώτη

ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που απόκτη-

σε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, και πρό-

σθετηαποζημίωση ίσηπρος το 100% (Σήμερα

80% με βάση το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010)

του καταβαλλόμενουωρομισθίου τους.

Επίσης οι μισθωτοί που απασχολούνται,

σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ, πέραν

των 40 ωρών την εβδομάδα, έως τη συμπλή-

ρωση του ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας ερ-

γασίας (υπερεργασία), δικαιούνται πρόσθετη

αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΔΑ 1/

1982 τουΔΔΔΔΑθηνών (Σήμερα με το άρθρο

1 του Ν. 3385/2005 σε συνδυασμό με το

άρθρο74 τουΝ.3863/2010).

Από τον συνδυασμό των παραπάνω δια-

τάξεων προκύπτει ότι: α) Η υπερωριακή εργα-

σία, νόμιμη ή παράνομη, έχει ως βάση το

ανώτατο όριο της ημερήσιας και όχι της εβδο-

μαδιαίας απασχόλησης του μισθωτού, υπό

την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία,

όταν ο μισθωτός που εργάζεται με 6ήμερο,

απασχοληθεί πέραν των οκτώ (8) ωρών

ημερησίως ή που εργάζεται με 5θήμερο, απα-

σχοληθεί πέραν των εννέα (9) ωρών ημερησί-

ως, έστω και αν με την υπεραπασχόλησή του

αυτή, δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του

ορισμένου από το νόμο ανωτάτου ορίου εβ-

δομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμ-

ψηφισμός τηςημερήσιαςυπερωρίαςμε τις λι-

ΑρείουΠάγου 893/2015
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Μον.Πρωτ.Αγρινίου 331/2015

ΑρείουΠάγου939/2015

γότερες ώρες εργασίας ή με την μη πραγμα-

τοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέ-

ρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου

δεν συναριθμούνται με τις ώρες των ερ-

γασίμων ημερών της ίδιας εβδομάδας, στις

οποίες και μόνο αποβλέπει η ρύθμιση της

υπερεργασίας.

και β) ότι

στην περίπτωση της υπερεργασίας και μέχρι

τη συμπλήρωση των 48 ωρών στην 6ήμερη

εργασία ή των 45 ωρών στην 5θήμερη εργα-

σία, κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια αλλά η

εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού και

μάλιστα εκείνη που πραγματοποιήθηκε κατά

τις εργάσιμες μόνο ημέρες της εβδομάδας.

Επομένως αν ο μισθωτός απασχοληθεί και

κατά την 6η ημέρα στο 5θήμερο ή κατά την 7η

ημέρα στο 6ήμερο και συμπληρωθούν με τις

ώρες εργασίας των ημερών αυτών ώρες ερ-

γασίας μεγαλύτερες των 40, δεν θα δικαιούται

αμοιβής υπερεργασίας, αφού οι ώρες εργα-

σίας των ημερών αυτών για τις οποίες υφί-

σταται ειδική και αυτοτελής νομοθετική πρό-

νοια,

Συντρέχει περίπτωση βλαπτικής – καταχρη-

στικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας μι-

σθωτού όταν ο εργοδότης, στα πλαίσια της

οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρη-

σής του και της εφαρμογής μονομερώς συ-

στήματος εκ περιτροπής εργασίας, επιβάλλει

τοσύστημααυτό χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες

προϋποθέσεις ή κατά κατάχρηση του διευθυ-

ντικού του δικαιώματος. Ο μισθωτός στην πε-

ρίπτωση αυτή υποχρεούται να παραμείνει

στην εργασία του υπό τους νέους προσωρι-

νούς όρους παροχής της εργασίας του, εκ-

φράζοντας παράλληλα την αντίδρασή του

στη βλαπτική μεταβολή που του επέβαλε ο

εργοδότης και με ρηματική διαμαρτυρία περί

εμμονής του στην τήρηση των συμβατικών

όρων εργασίας του. Κρίνεται καταχρηστική η

καταγγελία της σύμβασης του μισθωτού που

γίνεται από εχθρότητα ή εκδίκηση λόγω της

άρνησης του εργαζομένου να αποδεχθεί τη

βλαπτική μεταβολή που του επέβαλε ο εργο-

δότης μονομερώς και προς εξουδετέρωση

των δικαιωμάτων του μισθωτού που προκύ-

πτουν από αυτή. Για την μονομερώς από τον

εργοδότη καθιερωμένη εκ περιτροπής εργα-

σίας απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του

Ν. 3846/2010, ο περιορισμός της δραστηριό-

τητάς τουνα είναι σοβαρόςκαι νααπειλεί, άμε-

σα τη λειτουργία της επιχείρησης και τη διατή-

ρηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρησή

του. Επίσης είναι άκυρη η καταγγελία της

σύμβασης του μισθωτού λόγω μη αποδοχής

της εργοδοτικήςπρότασηςγια καθιέρωσημει-

ωμένηςαπασχόλησης.

Η απόφαση του εργοδότη για μεταφορά

του εργαζομένου (Μετάθεση) σε άλλο τόπο

παροχής της εργασίας του αποτελεί αρχικά

περιεχόμενο του διευθυντικού δικαιώματος

του εργοδότη, εκτός αν με τη σύμβαση που

έχει υπογράψει ο εργαζόμενοςορίζεται ρητάο

τόπος εργασίας τουμισθωτού, χωρίς το δικαί-

ωμα του εργοδότη μετακίνησής του σε άλλο

τόπο. Κάθε μεταβολή του τόπου παροχής της

εργασίας του μισθωτού που έχει συμφωνηθεί

αποτελεί βλαπτική μεταβολή του εργαζομέ-

νου.

Μεταφορά του εργαζομένου να εργασθεί

σε άλλο τόπο στον οποίο υπήρχε δυνατότητα

απασχόλησής του, παρότι είχε συμφωνηθεί η

παροχή της εργασίας του αποκλειστικά στην

πόλη Χ¨, επειδή δεν υπήρχε αντικείμενο εργα-

σίας της ειδικότητάς του στον τόπο πρόσλη-

ψής του, κρίνεταιως νόμιμη επειδή η μετάθεση

εξυπηρετούσε σκοπούς καθαρά υπηρεσια-

κούς και δενσυνιστούσεσκόπιμη βλαπτική με-

ταβολή των όρων εργασίας του μισθωτού. Η

άρνηση του μισθωτού να μην αποδεχθεί την

μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας

του δεν ήταν σύννομη και συνιστούσε σιωπη-

ρή δήλωσή του για λύση της εργασιακής του

σύμβασης.

Επιβολή συστήματος εκ

περιτροπής εργασίας - πότε

συνιστά βλαπτική μεταβολή

Μετάθεση μισθωτού

- πότε επιτρέπεται
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Ο χρόνος

στον τελευταίο εργοδότη, αποτελεί

και τον χρόνουπηρεσίας

πρέπει

ναλαμβάνονται υπόψηκαι μερικοί χρόνοι ανα-

στολής της παροχής εργασίας

που διανύεται από τον μισθωτό

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (έγκυρης ή

άκυρης)

τουπροκειμένουαπό

αυτήν να υπολογισθούν οι διάφορες παροχές

που προβλέπονται, είτε γενικά από το νόμο,

όπως π.χ. στην περίπτωση υπολογισμού της

αποζημίωσης στην καταγγελία της σχέσης

εργασίας, (Ν. 2112/1920, 3198/1955 κ.λπ.), υπο-

λογισμού της κανονικής άδειας ανάπαυσης

(Α.Ν. 539/1945, Ν. 1346/1983, Ν. 3302/2004

κ.λπ.), είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργα-

σίας ή τις διαιτητικές αποφάσεις, για τη χορή-

γηση π.χ. του χρονοεπιδόματος, υπολογισμού

του χρόνου προς προαγωγή σε ανώτερη θέ-

ση, αλλαγής ειδικότητας (από βοηθό σε τεχνί-

τη) κ.λπ. Στον χρόνο αυτό της υπηρεσίας εκτός

της πραγματικής παροχής εργασίας,

, επειδή η ανα-

στολή αυτή γίνεται ανυπαιτίως από τον μισθω-

τό ή γίνεται με αφορμή ειδική διάταξη νόμου.

Έτσι ως χρόνος υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνε-

ται ο χρόνος αποχής του μισθωτού λόγω κα-

νονικής ή άλλης άδειας που προβλέπεται από

διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικήςαπό-

φασης,συλλογικήςσύμβασης εργασίας, εσω-

τερικού κανονισμού εργασίας κ.λπ.

Σε περίπτωσησυμβατικής προσφοράς από

τον μισθωτό μειωμένης χρονικώς εργασίας

( ), στον παλαιό του ερ-

γοδότη, δεν του δίνεται το δικαίωμα να διεκδική-

σει από το νέο εργοδότη αναγνώριση πλή-

ρους της προϋπηρεσίας του, αλλά το σύνολό

μειωμένη απασχόληση

#
Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

υπηρεσία
- προϋπηρεσία

εννοιολογικό λεξικό
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της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

(βλ. άρθρο 2 Ν.

3846/ 2010). Δηλαδή θα πρέπει να αναχθεί το

σύνολο τωνωρών εργασίας τωναναφερομέ-

νωνστοπιστοποιητικόπροϋπηρεσίας,σεημέ-

ρεςπλήρουςωραρίου εργασίαςμε την διαίρε-

ση του συνόλου των ωρών μειωμένης απα-

σχόλησης δια του αριθμού των ωρών πλή-

ρους εβδομαδιαίας εργασίας.

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει γενι-

κής φύσης διάταξη (με εξαίρεση αυτή για την

αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ανειδί-

κευτων εργατών της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε. του

έτους 1976), με την οποία να προσδιορίζονται

ομοιόμορφα για όλους τους μισθωτούς αφε-

νός οι έννοιες της υπηρεσίας και προϋπηρε-

σίας των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και

αφετέρου ο τρόπος αναγνώρισης της τελευ-

ταίας που έχει διανυθεί σε προηγούμενους

εργοδότες και σε άλλες ειδικότητες εργασίας.

Έτσι με τη νομολογία των δικαστηρίων, που

έχουν κρίνει επί σχετικών ζητημάτων και με την

ποικιλία των διατάξεων κάθε Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.,

διαπιστώνεται κάθεφοράπώςκαι μεποιό τρό-

ποθααναγνωρισθεί ήόχι ηπροϋπηρεσία των

μισθωτών σε άλλους εργοδότες. Ειδικά και

επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται

για την αναγνώριση του χρόνου της προϋπη-

ρεσίας σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων,

όπως αυτών που εργάσθηκαν με μειωμένη

απασχόληση, με συμβάσεις εργασίας ορι-

σμένου χρόνου, αυτών που υπηρέτησαν στο

Στρατό παράλληλα με τη διατηρούμενη σχέση

εργασίας τους, που τέθηκαν σε κατάσταση

διαθεσιμότητας κ.λπ.

κατά την πο-

σοστιαία αναλογία της μειωμένης απασχό-

λησης που πρόσφερε στον προηγούμενο ερ-

γοδότη, έναντι του πλήρους ωραρίου εργα-

σίας συγκρίσιμου μισθωτού

Το ίδιο ισχύει

και για το μισθωτόπου έχει απασχοληθεί επο-

χιακά.

α
π
ό
φ
α
σ
η

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Ν.

4254/2014 το έντυπο Ε11, που αφορά την ενη-

μέρωση του Σ.ΕΠ.Ε. για τις κανονικές άδειες

ανάπαυσης που χορηγήθηκαν στους εργα-

ζομένους κατά το προηγούμενο έτος, πρέπει

να υποβάλλεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου

του επόμενου έτους. Παρά το νόμο αυτόν ο

Υπουργός Εργασίας, και το προηγούμενο

έτος και εφέτος, επέλεξε, επικαλούμενοςμιαμε-

γάλη σειρά διατάξεων σχετικών και ασχέτων,

που παρατίθενται σε μία ολόκληρησελίδα του

ΦΕΚ, να παρατείνει την καταληκτική ημερομη-

νία υποβολής του εντύπου αυτού μέχρι το τέ-

λος του δεύτερου μήνα του επόμενου έτους

και συγκεκριμένα για το νέο έτος, μέχρι την 28-

2-2017. Αν καθίσταται αναγκαία κάθε χρόνο η

παράταση του χρόνου υποβολής στο Σ.ΕΠ.Ε.

του εντύπου αυτού, ας φροντίσει το αρμόδιο

Υπουργείο να εισηγηθεί την τροποποίηση του

νόμου και να ορισθεί ως χρόνος υποβολής

του εντύπου αυτού, χωρίς εξαιρέσεις και πα-

ρατάσεις, μέχρι το τέλος του Α΄ εξαμήνου του

επόμενου έτους.

Η νέα αυτή απόφαση του Υπουργού Εργα-

σίαςστηνουσιαστική τηςδιάταξη έχειως εξής:

Απόφαση3439/Δ9.1168Υπ. Ερ ασίας

“Παρατείνεται για το έτος 2017, η προθε-

σμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11

(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής

άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ'

αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚΒ΄ 2390/

8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

.”έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017

γ

Παράταση του χρόνου
υποβολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

του εντύπου Ε.11

άρθρο απόφαση
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1

2

οι συνδρομητές μας ρωτούν...

Μετατροπή σύμβασης

ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Ωράριο πλέον της σύμβασης

μειωμένης απασχόλησης

Απάντηση:

Απάντηση:

Όταν λήγει μία σύμβαση ορισμένου χρό-

νουκαι αποφασιστεί να γίνει αορίστου, πρέπει

να συνταχθεί καινούργια σύμβαση και να

υπογράψει ο ενδιαφερόμενος ή εφόσον δεν

ανανεώνεται η ήδη υπάρχουσα θεωρείται ότι

γίνεται αορίστου, χωρίς τηνσύνταξη καινούρ-

γιου εντύπου;

Εργαζόμενοςμεσύμβαση2ωρών τηνημέ-

ρα για 6 ημέρες την εβδομάδα, όταν έχει ανά-

γκη η επιχείρηση να τον απασχολήσει επι-

πλέον ώρα, θα πρέπει να σταλεί συμπληρω-

ματικός πίνακας ή μόνο θα προστεθούν οι

ώρεςκαι θαυπολογιστούνστηνμισθοδοσία;

Στην περίπτωση λήξης μιας σύμβασης ερ-

γασίας ορισμένου χρόνου και τα μέρη συμ-

φωνήσουν να την τροποποιήσουν σε αορί-

στου χρόνου, θα πρέπει να γίνεται εκκαθάρι-

ση των απαιτήσεων του εργαζομένου για το

χρόνο που διήρκησε αυτή δηλαδή την εξό-

φληση των αποδοχών του από καθ αιτία, την

χορήγησηαδείαςή τωναποδοχώνκαι του επι-

δόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών

και στη συνέχεια να υπογράφεται η νέα σύμ-

βασηαορίστου χρόνου.

Αν δεν γίνει η εκκαθάριση των απαιτήσεων

του εργαζομένου για το διάστημα της ορι-

σμένου χρόνουσύμβασής του και υπογραφεί

η παράταση αυτής ως σύμβαση αορίστου

χρόνου, για τα δικαιώματα του εργαζομένου

σε άδεια, επιδόματα κ.λπ., ή την αποζημίωση

απόλυσης στο μέλλον, θα λαμβάνεται υπόψη

όλος ο χρόνος διαρκείας της σύμβασής του

από την ημερομηνία έναρξης της ορισμένου

χρόνουσύμβασής του.

Τέλος, η τροποποίηση της σύμβασης ορι-

σμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, πλή-

ρους όμως απασχόλησης, μπορεί να συμ-

φωνηθεί και ατύπως, χωρίς δηλαδή την υπο-

γραφή νέας σύμβασης, και να επιδοθεί στον

εργαζόμενο νέο έντυπο της γνωστοποίησης

των όρων εργασίας του τού Π.Δ. 156/1994,

ενώ αν πρόκειται για σύμβαση μειωμένης ή εκ

περιτροπής εργασίας, θα πρέπει να υπογρα-

φεί νέασύμβασηπουθακατατεθεί και στοΠ.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ.

Για την απασχόληση των εργαζομένων με
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μειωμένο ωράριο πέραν των ωρών της ημε-

ρήσιας εργασίας τους, που αναφέρονται στη

σύμβασή τους, θαπρέπει ναυποβάλλεται στο

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε.4 συμπληρωματικό

ωραρίου για τις ημέρες που θα απασχολη-

θούνπέραν τωνωρών τηςσύμβασής τους με

την καταβολή βεβαίως των πρόσθετων ωρο-

μισθίων τους και μέχρι 8 την ημέρα, χωρίς

καμίαπροσαύξηση.Ανηπρόσθετηαυτήαπα-

σχόλησή τους είναι συνεχής και όχι έκτακτη,

απαιτείται και η υπογραφή τροποποιητικής

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.

3846/2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 656,

657, και 658 τουΑ.Κ. και τη θεωρία του δικαίου,

ελλείψει άλλων ειδικότερων διατάξεων, στις

περιπτώσεις σοβαρών δυσμενών καιρικών

φαινομένων (π.χ. σεισμοί, ισχυρές χιονοπτώ-

σεις κ.λπ.), αν ο εργοδότης αδυνατεί να απο-

δεχθεί την παροχή της εργασίας του προσω-

πικού του, (υπαλλήλων ή εργατ/τών) εξ αιτίας

των φαινομένων αυτών, τα οποία χαρακτηρί-

ζονται , δεν έχει υπο-

χρέωση να καταβάλλει τις αποδοχές στο προ-

σωπικό του που δεν εργάσθηκε από την ίδια

αιτία, αφού τα γεγονότα αυτά δεν αποτελούν

ανυπαίτιο κώλυμα του άρθρου 657 του Α.Κ.

όπως είναι η ασθένεια των εργαζομένων

κ.λπ.. Αν όμως η επιχείρηση του εργοδότη λει-

τούργησε κανονικά, παρά την ύπαρξη των

γεγονότων αυτών, και κάθε εργαζόμενος δεν

προσήλθε στην εργασία του εμποδιζόμενος

π.χ. από ισχυρότερα φαινόμενα της περιοχής

κατοικίας του ή τη μη λειτουργία των συγκοι-

νωνιακών μέσων, και γενικά της μη κυκλοφο-

ρίας οχημάτων, οι εργαζόμενοι δικαιούνται

του ημερομισθίου τους των ημερών αυτών ή

των πλήρων αποδοχών τους του μήνα, αν

αμείβονται με μισθό. Παρόλα αυτά ο εργο-

δότης δικαιούται να ζητήσει από τους εργαζο-

μένους αυτούς να του υποβάλλουν σχετική

βεβαίωση της εταιρείας συγκοινωνιών ή του

δήμου κ.λπ. για τη δυνατότητα ή μη κυκλοφο-

ρίας τωνοχημάτων τηςπεριοχής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4144/2013

μέσαστις πρώτες 15 ημέρες του επόμενου μή-

να από τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι

υπερωρίες των εργαζομένων, υποβάλλεται

στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε8 με το οποίο δη-

λώνονται πουπρα-

γματοποίησαν οι εργαζόμενοι τον προηγού-

μενο μήνα. Οι παράνομες υπερωρίες αφενός

δεν δηλώνονται στο σύστημα αυτό, αμείβο-

νται με προσαύξηση 80% και σε περίπτωση

ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλονται οι διοικητικές

και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται

στο Ν. 3996/2011. Το ύψος των διοικητικών κυ-

ρώσεων (Πρόστιμο), εξαρτάται από το είδος

της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομέ-

νων στην επιχείρηση και την παραβατικότητα

(υποτροπή) του εργοδότη.

Επιχείρησηλόγωτηςχιονόπτωσης, δεν λει-

τούργησε καθώς ήταν αδύνατη η πρόσβαση,

είναι υποχρεωμένη να πληρώσει το προσω-

πικό της για το διάστημα που παρέμεινε κλει-

στή; Υπάρχει διαφορά ανάλογα με το αν είναι

μισθωτοί ή ημερομίσθιοι; Ακόμη, για να απο-

δείξει ότι δεν λειτούργησε, χρειάζεται κάποιο

συγκεκριμένο αποδεικτικό (π.χ. από τον Δή-

μο);

γεγονότα ανωτέρας βίας

1. Οι υπερωρίες πέρα από το βιβλίο υπε-

ρωριών δηλώνονται και στο Εργάνη; Αν ναι

σε ποιον πίνακα και ποιες είναι οι προθεσμίες

υποβολήςαυτών;

2. Τι συνέπειες έχουνοι παράνομεςυπερω-

ρίεςπέρααπό τηνπροσαύξηση του80%;

οι νόμιμεςμόνουπερωρίες

Κλειστή επιχείρηση λόγω

κακοκαιρίας
Ενημέρωση του Π.Σ. Εργάνη για

τις υπερωρίες

Απάντηση:

Απάντηση:

3

4
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ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

Λόγω των

Μέσω e-mail ή fax ρωτάτε και παίρνετε το συντομότερο δυνατό

την απάντησή σας, Βρίσκετε άμεσα τις πληροφορίες που

χρειάζεστε και διασταυρώνετε στο πλήρες τα στοιχεία που έχετε με

και

τεκμηριωμένη

συνέπεια αξιοπιστία.

αλλεπάλληλων τροποποιήσεων της εργατικής και

ασφαλιστικής μας νομοθεσίας, έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές σε

όσα γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια, για τα θέματα

της εξαρτημένης εργασίας και ιδιαίτερα τις αποδοχές των εργαζομένων

και τις συλλογικές συμβάσεις.

Η απευθύνεται σε

εκείνους που χρειάζονται έγκυρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για

όλα τα Εργασιακά και Ασφαλιστικά Θέματα με τις ισχύουσες κάθε φορά

διατάξεις.

Ειδική Υπηρεσία Τεκμηριωμένης Ενημέρωσης

Ε.Υ.Τ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρότυπη υπηρεσία παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών εργατικ και

ασφαλιστικ θ μ τ .

ών

ών ε ά ων

Περισσότεροι από 1200 πελάτες
το γνωρίζουν αυτό!

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...

e
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