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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να

παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες

και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί

συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε,

αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και

ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.

Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον

υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη

λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα

πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να

συναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα

από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, σε

συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί

χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την

τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη

ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα

που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές

καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία

που είναι απαραίτητα στη διαχείριση

ανθρωπίνου δυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Δεσπότης

του περιοδικού
Σκοπός

άρθρα

ανακοινώσεις

εγκύκλιοι, έγγραφα κ.λπ.
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στο Δεύτερο Μέρος του Συντάγματος της Χώ-

ρας μας του έτους 1975, που επιγράφεται

«Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα», περιέχεται και το

άρθρο 22, με την παρ. 4 του οποίου επιτάσσεται η

υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την Κοινωνική

Ασφάλιση των εργαζομένων. Με βάση την συνταγμα-

τική αυτή επιταγή έχει δημιουργηθεί στη Χώρα μας το

νεότερο, σε σχέση με το παρελθόν, νομοθετικό καθε-

στώς των κοινωνικών ασφαλίσεων, που αφορά την

Κοινωνική Ασφάλιση όχι μόνο των εργαζομένων υπό

εξάρτηση, αλλά του συνόλου του ενεργού πληθυσμού

τηςΧώρας, μισθωτώνκαι ελευθέρων επαγγελματιών.

του εκδότη

ο νέος

νόμος
ασφαλιστικός

ΦΥΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ
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Μελετώντας εκ καθήκοντος, στα πλαίσια

των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, μετα-

ξύάλλων και τοπλέγμα τωννόμωνπου εντάσ-

σονται στο κοινωνικό και ειδικότερα το ασφα-

λιστικό δίκαιο, όλο και περισσότερο με την εξέ-

λιξη της νομοθεσίας αυτής, ιδιαίτερα των τε-

λευταίων ετών, τα οποία και αποκαλούνται

μνημονιακά έτη, διαπιστώνουμε ότι οι νόμοι

του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης,

δεν διαπνέονται, όπως όφειλαν ως εκ του εί-

δους και του σκοπού τους, από κοινωνικό χα-

ρακτήρα προστασίας των ειδικών ομάδων

του πληθυσμού που πλήττονται από το γή-

ρας, την ασθένεια, την ανεργία, την αναπηρία

κ.λπ., αλλά μάλλον ένα χαρακτήρα υποκρυ-

πτόμενου φοροεισπρακτικού σκοπού και κα-

θόλου κοινωνικού.

Παραβλέποντας δηλαδή από τους κάθε

φορά ασκούντες την εξουσία την υποχρέωση

της Πολιτείας να ασκεί, παράλληλα με τις λοι-

πές υποχρεώσεις της και την άσκηση κοινωνι-

κής πολιτικής με τη λήψη μέτρων αντιμετώπι-

σης κοινωνικών προβλημάτων, καθιερώνουν

συνεχώς νομοθετικά νέα πρόσθετα βάρη σε

βάρος των κοινωνικών ομάδων φοροεισπρα-

κτικού χαρακτήρα, περιορίζονταςσυγχρόνως,

αντίθετα με την πολιτική την οποία υποτίθεται

ότι ακολουθούν, τις κοινωνικού χαρακτήραπα-

ροχές υγείας, συντάξεων, επιδομάτων αναπή-

ρων, ανέργων κ.λπ. αναξιοπαθούντων ομά-

δωνπολιτών.

Το υποτιθέμενο Κοινωνικό Κράτος, ενώ επι-

βαρύνει συνεχώς τις παραγωγικές ομάδες

που απέμειναν στη Χώρα, παραμένει αμέτοχο

στις υποχρεώσεις του, κατασπαταλά τα φο-

ρολογικά του έσοδα σε μη παραγωγικούς

σκοπούς, μεταλλάσσει τη φύση και το σκοπό

του συστήματος των κοινωνικών ασφαλίσε-

ων σε σύστημα είσπραξης πρόσθετων φό-

ρων, τελών, δασμών, προστίμων και κάθε άλ-

λου είδους βάρους σε βάρος όλων των κοι-

νωνικών, χωρίς διάκριση ομάδων, ακόμη και

τωνασθενέστερων.

Η μετάλλαξη αυτή του κοινωνικού δικαίου

σε φοροεισπρακτικό, διατρέχει όλα τα κεφά-

λαια και άρθρα και του τελευταίου ασφαλιστι-

κού κατ’ ευφημισμό χαρακτηριζόμενου νό-

μου, ο σκοπός του οποίου αποδεικνύεται,

εκτός των άλλων, και από το άρθρο 45 αυτού

στο οποίο ομολογείται πανηγυρικά η πρόθε-

ση βαθμιαίας μετάλλαξης του ασφαλιστικού

συστήματος της Χώρας, ώστε να λειτουργεί

ως ενισχυτικό του φορολογικού συστήματος,

αφού για το τελευταίο αυτό σύστημα έχουν

εξαντληθεί όλες οι πηγές φορολόγησης των

εισοδημάτων των πολιτών και της περιουσίας

τους και δεν μένει πλέον τίποτε αφορολόγητο

και μάλισταδιπλά και αδικαιολόγητα.

Ο Εκδότης

Ιούλιος 2016

Περιέχει:
(Κ.Φ.Ε)

(Ν. 4172/2013)
(Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000)

(ΕΝ.Φ.Ι.Α)
(Φ.Α.Π.)

(Ε.Φ.Α.)
(Ν. 4174/2013)

- Διοικητικές & Ποινικές Κυρώσεις (Ν. 2523/1997)
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Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
Ειδικό Φόρο Ακινήτων
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Ποινολόγιο
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ρυθμίσεις Ν. 4152/2013, 4305/2014, 4321/2015, Ειδική Εισφορά

Αλληλεγγύης Τέλος Επιτηδεύματος Φόρο Πολυτελούς

Διαβίωσης

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016

Με συνεχή ενημέρωση όλων
των αλλαγών μέσω διαδικτύου

στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.pim.gr

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016
του Θεόδωρου Γεωργιάδη
( .τ στέλεχος Υπ. Οικονομικών)

νέα
έκδοση
από την



Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

του Σπύρου Νιάρχου
τ. Επιθ. ΙΚΑ

Με το Άρθρο 35 παρ. 1 και 2 του Ν. 4052/12

συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ενιαίο

Ταμείο ΕπικουρικήςΑσφάλισης (ΕΤΕΑ) με έναρ-

ξη λειτουργίαςαπό1-7-2012.

Το εν λόγω Ταμείο από 12-5-16 μετονομά-

ζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-

σης και Εφάπαξ Παροχής» καλούμενο εφεξής

«ΕΤΕΑΕΠ».

Το ΕΤΕΑΕΠσυγκροτούνδύο κλάδοι, οι οποί-

οι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυ-

τοτέλεια (Άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4052/12 που

προστέθηκε με τοΆρθρο74 τουΝ. 4387/16):

Α)Οκλάδος επικουρικήςασφάλισης

Β)ο κλάδος εφάπαξπαροχών.

Σκοπός τουΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ) είναι:

η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύντα-

ξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου

στουςδικαιούχουςασφαλισμένους και

η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δι-

καιούχους (Άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4052/12,

όπωςαντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 τουΝ.

4387/16).

Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής

ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠυπάγονται υποχρεωτι-

κά:

Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλά-

δων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που

εντάσσονταιστο ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ).
Σκοπός του ΕΤΕΑΕΠ.

Υπαγόμενοι στην ασφάλιση του

ΕΤΕΑΕΠ

α)

β)

Α)

(τ. ΕΤΕΑ)

Β)Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργα-

σία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα

ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρε-

5Ιούλιος 2016
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ωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν

υπάγονται για την εργασία απασχόληση τους

αυτή ή την ιδιότητα τους στην ασφάλιση άλ-

λου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγ-

γελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ή των

εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθε-

σίαςμεαυτούς, ανεξαρτήτωςνομικήςμορφής

(Άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4052/12, όπως αντι-

καταστάθηκε με τοΆρθρο76 τουΝ. 4387/16.

Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την ερ-

γασία που παρέχει και για την οποία ασφαλί-

ζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης,

εξαιρούμενο κατά ταανωτέρωαπό τηνασφά-

λιση του Ταμείου, παρέχει και άλλη εργασία

του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς

άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υπο-

χρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικου-

ρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομα-

σίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται και

προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του

ΕΤΕΑΜ.

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των

κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης

που παρέχουν εργασία, για την οποία ασφα-

λίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο

φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών (Άρθρο

3 παρ. 1 του Ν. 997/79, όπως αντικαταστάθη-

κε με το Άρθρο 44 παρ. 1 περ. α και β του Ν.

3996/11).

Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής

ασφάλισης τουΕΤΕΑΕΠυπάγονται:

οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των

ταμείων, κλάδων και τομέων της επικουρικής

ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ (νυν

ΕΤΕΑΕΠ).

οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέ-

ρονται στην παρ. 1 του Άρθρου 14 του Ν.

3655/08 δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες

ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης

του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης

Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφό-

σον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα

και έχουν ηλικία έως 60 ετών, καθώς και οι

ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην

ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ με το Π.Δ. 284/92 δη-

λαδή των κρεοπωλών και εργατοϋπαλλήλων

κρέατος (Άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4052/12,

όπωςαντικαταστάθηκε με τοΆρθρο4387/16).

Από την ασφάλιση του κλάδου της επικου-

ρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, εξαιρούνται οι

ανεξάρτητα απασχολούμενοι υγειονομικοί

(Άρθρο76παρ. 3 τουΝ. 4387/16).

Στην ασφάλιση του κλάδου παροχών του

ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται υποχρεωτικά (Άρθρο 76

παρ. 4 τουΝ. 4387/16):

ι ήδηασφαλισμένοι των ταμείων, τομέ-

ων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που

εντάσσονταιστο ΕΤΕΑΕΠκαι

Όσοι για πρώτη φορά από την κατά πε-

ρίπτωση ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων

και λογαριασμών πρόνοιας αναλαμβάνουν

εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλι-

στέα ιδιότητα βάσει των γενικώνή ειδικώνή κα-

ταστατικώνδιατάξεωναυτών.

Στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑ από την έναρξη

λειτουργίας του από 1-7-2012 και εφεξής εντά-

χθηκαν τα παρακάτω Ταμεία-τομείς (Άρθρο

36 παρ. 1 του Ν. 4052/12, ΓΓΚΑφ. 21250/4231/

165/27-3-13, εγκ. 34/13):

(ΕΤΕΑΜ)

(ΤΕΑΙΤ)

Στο ΤΕΑΙΤ από 1-10-2008 εντάχθηκαν οι πα-

ρακάτω τομείς με πλήρη οικονομική και λογι-

στική αυτοτέλεια έκαστος (Άρθρο 36 του Ν.

3655/08):

α) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκ-

παιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ)

β)Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισηςΥπαλ-

λήλωνΕμπορικώνΚαταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

-

O

Γ)

Δ)

α)

β)

Εξαιρέσεις:

Α)

Β)

1. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-

σης

2. Οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιω-

τικού Τομέα

Προαιρετική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ

Υπαγόμενοι στην ασφάλιση του

κλάδου εφάπαξ παροχών

Ενταχθέντα στο τ. ΕΤΕΑ

(τ. ΕΤΕΑ)

(ταμεία, φορείς, κλάδοι)

6 Ιούλιος 2016



γ) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικού Ανωνύμων Εταιρειών «Οινοποιίας -

Ζυθοποιίας-Οινοπνευματοποιίας» (ΤΕΑΠΟΖΟ)

δ) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλωνΝαυτικών και ΤουριστικώνΠρακτορείων

(ΤΕΑΥΝΤΠ)

ε) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημι-

κών (ΤΕΑΧ)

ν (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς α)

και β) ως προς την επικουρι-

κήασφάλιση.

(ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική

ασφάλιση (Άρθρο60 τουΝ. 3371/05):

Στο ΕΤΑΤ εντάχθηκαν, χωρίς να θιγεί η νο-

μική υπόσταση ή η περιουσία τους, τα παρα-

κάτω ταμεία:

α) Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΕΑ-

ΕΤΕ) από 18-4-2006 (Άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.

3455/06) με παράλληλη ασφάλιση και στο

ΕΤΕΑΜ(νυν ΕΤΕΑ).

Σκοπός του ΕΤΑΤ είναι η καταβολή της δια-

φοράς των ποσών συντάξεων που προκύ-

πτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης βά-

σει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ

(νυν ΕΤΕΑ) και των καταστατικών διατάξεων

των οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή

λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του

προσωπικού των πιστωτικών Ιδρυμάτων για

τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 (Άρ-

θρο61περ.α τουΝ. 3371/05).

β)ΟΕιδικόςΛογαριασμόςΕπικούρησηςΜε-

λών προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας

(ΕΛΕΜ), οοποίοςαπό1-7-2007 εντάχθηκεστον

ΕΤΑΤ (Άρθρο38παρ. 2 εδ. ε τουΝ. 3522/06)

γ) ΟΛογαριασμόςΑσφαλιστικών Καλύψε-

ων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΠΑΚ) από

1-1-2007 (Άρθρο9 εδ. α' τουΝ. 3554/07)

δ) Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού

ΤράπεζαςΠίστεως (ΤΑΠΤΠ) και τηνALPHABANK

Α.Ε. από 1-1-2008 (Άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.

3620/07).

Για τους ασφαλισμένους και συνταξιού-

χους των ανωτέρω Ταμείων ή λογαριασμών

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Άρ-

θρου 62 παρ. 6 του Ν. 3371/05 και οι διατάξεις

τουΠ.Δ. 209/06.

(ΤΑΥΤΕΚΩ).

Στο Κλάδο του ΤΕΑΥΤΕΚΩ από 1-10-2008

εντάχθηκαν τα παρακάτω επικουρικά ταμεία

(Αρθρο10παρ. 1-3 τουΝ. 3655/08:

i) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ)

ii) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΛΤΑ (ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ)

iii) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούOTE (TEAΠ-ΟΤΕ)

iv) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ)

v) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ).

vi) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΤΒΑ (ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ)

Οι παρακάτω τομείς του ΤΕΑΙΤ από 1-3-2013

μετατράπηκανσε επαγγελματικά ταμεία (ΝΠΙΔ)

υποχρεωτικήςασφάλισης,σύμφωναμε τοΆρ-

θρο 36 του Ν. 4052/12, με τις παρακάτω ονο-

μασίες:

Ταμείο ΕπαγγελματικήςΑσφάλισηςΥπαλ

λήλων Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ-ΥΑ φ.51020/

5054/113/22-2-2013,ΦΕΚ410 τ.β΄.)

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλωνΦαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

- ΥΑ.Φ.51020/5352/121/22-2-2013,ΦΕΚ412 τ.β')

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ -

ΝΠΙΔ - ΥΑ φ. 51020/4883/145/22-2-2013 ΦΕΚ

411 τ.β')

Επαγγελματικό Ταμείο ΕπικουρικήςΑσφά-

λισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

(ΕΤΕΑΠΕΠ -ΥΑ Φ51020/5358/123/222-2013, ΦΕΚ

409 τ. β')

3. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δη-

μοσίων Υπαλλήλω

ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΑΔΚΥ

4. Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋ-

παλλήλων

5.Οι Τομείς του Κλάδου ΕπικουρικήςΑσφά

λισης του Ταμείου Υπαλλήλων Τραπεζών και

ΕπιχειρήσεωνΚοινήςΩφελείας

Εξαιρέσεις:

Α)

Β)

Γ)

Δ)

Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται

από τις διατάξεις των Άρθρων 7 και 8 του Ν.

3029/02 (ΦΕΚ160 τ. α') καιως εκ τούτου ταυπα-

γόμενα στην ασφάλιση των εν λόγω ταμείων
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πρόσωπα των διατάξεων των Άρ-

θρων 1 και 5 του Ν. 4225/14 (ΦΕΚ 2 τ.α'), τα

οποία άρθρα αναφέρονται στην υποχρεω-

τική δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών του

ΕΤΕΑ μέσω ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην

ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των

ασφαλιστέωναποδοχώνστοΕΤΕΑ.

Η πρόσθετη ειδική εισφορά (περ. β και γ)

του εδαφίουα' τηςπαρ. 2 τουΆρθρου4 τουΝ.

4075/12 υπέρ του ΕΤΕΑ τ. ΕΤΕΑΜ)

καταβάλλεται γιαόλες τις κατηγορίες των

υπαγόμενων στα ειδικά συνταξιοδοτικά καθε-

στώτα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜκαι ορίζεται σεποσοστό:

Με βάση την ανωτέρω διάταξη η ειδική ει-

σφορά υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σε ποσοστό

4% ή 1,8% για τους ιπτάμενους συνοδούς -

φροντιστές της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ-

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (Άρθρο 22 παρ. 18 του Ν. 3232/

04, και για το Ιπτάμενο, διοικητικό, τεχνικό, προ-

σωπικό, καθώς και για το λοιπό προσωπικό

εδάφους ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και

OLYMPIC CATERING (Άρθρο 58 παρ. 8 του Ν.

3518/06) (Άρθρο

4παρ. 2 τουΝ. 4075/12).

Οι εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ),

βάσει των ποσοστών που ορίζει το Άρθρο 5

παρ 1-2 του Ν. 4225/14, για όλους τους μι-

σθωτούς, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί στην

ασφάλιση πριν ή μετά την 1-10-1993, θα υπο-

λογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσε-

ως μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού

των5543,55 ευρώ (Άρθρο10υποπ.

ΙΑ 6 παρ. 1 του Ν. 4093/12, ΓΓΚΑ Φ80000/

27047/1800/12, εγκ. 13/13) ή επί του

πουαντιστοιχούνστον εκάτοτε

εξαιρούνται

α)

και β)

από 1-12-

2013

από 1-12-2013 καταργείται

από1-1-13

δεκαπλα-

σίου τουποσού

Πρόσθετη ειδική εισφορά

Υπολογισμός ασφαλιστικών

εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Ποσοστά εισφορών

Από 1-12-2013

παλαιούς νέ-

ους

Α.ΜηυπαγόμενοισταΒΑΡΕΑ

Β. ΥπαγόμενοισταΒΑΡΕΑ

Γ. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές

Δ) Αυτοαπασχολούμενοι

ισχύει ενιαία ασφαλιστική

εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ, για το σύνολο των

ασφαλισμένων, καταργούμενο κάθε διαφο-

ρετικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών,

προβλεπόμενο από καταστατικές διατάξεις

εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ) φορέ-

ων.

Ταποσοστά εισφορώνυπέρ τουΕνιαίου Τα-

μείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για ό-

λους τους ασφαλισμένους ( και

) από 1-12-2013, σύμφωνα με τα Άρθρα 5

παρ. 1 και 2 του Ν. 4225/14, 97 του Ν. 4387/16,

διαμορφώνονταιωςακολούθως:

κ.λπ.

(Άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4225/14)

01/12/13 - 31/05/16

01/06/16 - 31/ 5/19

01/ 6/19 - 31/ 5/22

0

0 0

Εργ. 3 - σφ. 3

ργ. 3,5 - Ασφ. 3,5

Εργ. 3,25 - Ασφ. 4,25

A

E

6%

7%

7,50%

01/12/13 - 31/05/16

01/06/16 - 31/05/19

01/06/19 - 31/05/22

Εργ. 3,75 - Ασφ. 4,25

Εργ. 4,25 - Ασφ. 4,75

Εργ. 4 - Ασφ. 4,50

8%

9%

8,50%

01/12/13 - 31/05/16

01/06/16 - 31/05/19

01/06/19 - 31/05/22

Εργ. 5 - Ασφ. 4

Εργ. 5,50 - Ασφ. 4,50

Εργ. 5,25 - Ασφ. 4,25

9%

10%

9,50%

01/12/13 - 31/05/16

01/06/16 - 31/05/19

01/06/19 - 31/05/22

Εργ. 6 - Ασφ. -

Εργ. 7 - Ασφ. -

Εργ. 6,5 - Ασφ. -

6%

7%

6,50%

Ειδική εισφορά ΒΑΡΕΩΝ

Υπόγειων στοών - ΔΕΗ

Εργ. 0,75 - σφ. 1,25

Εργ. 2 - σφ. 1

A

A

2%

3%
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προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγα-

μου μισθωτού άνω των 25 ετών

(Άρθρο38παρ. 2α τουΝ. 4387/16).

Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι

υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του Άρ-

θρου 1 του Ν.4024/11, όπως τροποποιήθηκε

με τις παρ. 6β και 6γ του Άρθρου 4 του Ν.

4151/13, οι οποίοι αμείβονται με το νέο μισθο-

λόγιο και υπάγονται στοσυνταξιοδοτικό καθε-

στώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με

βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις (εγκ.

29/12,8/14 εγκ. ΕΤΕΑ9505/3874/011/6-2-14).

Δ) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρα-

από 12-5-2016

Καταβολή ασφαλιστικών

εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Εμπρόθεσμη καταβολή των

εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ

Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες

αποδοχές ασφαλισμένοι του

τ. ΤΕΑΥΕΚ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ

(νυν ΕΤΕΑΕΠ) και μετά κατα-

βάλλονται από τους εργοδότες κοινών και

οικοδομικών επιχειρήσεων, μαζί με τις εισφο-

ρές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των συνεισπρατόμενων

οργανισμών (ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ) μέχρι την τε-

λευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες

ημέρα του από το μήνα απα-

σχόλησης ενώγια τοΔημόσιο, ΝΠΔΔ και τους

ΟΤΑ α και β βαθμίδας μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του (Άρ-

θρο 26 παρ. 3 εδαφ. β και γ του Α.Ν. 1846/51

όπως ισχύει).

Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ που αναγράφονται στην ΑΠΔ

δεν καταβληθούν μέσα στις οριζόμενες κατα-

ληκτικές ημερομηνίες επιβαρύνονται με ετήσιο

επιτόκιο σε ποσοστό 8,05% (από 9-9-2014, εγκ.

54/14) και με αναδρομική εφαρμογή από 1-1-

2013 (Άρθρο27παρ. 1 εδαφ. δ τουΑΝ1846/51,

όπως αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 21 του Ν.

4075/12, 1 υποπαραγ. ΙΑ.2 του Ν. 4093/12,

υποπαραγ. ΙΑ.1παρ. 11 τουΝ. 4152/13).

Οι μισθωτοί που αμείβονται με κυμαινόμε-

νες αποδοχές (Άρθρο 18 παρ. 4 και 5 του ΚΑ,

κατατάσσονται κατ' έτοςσεασφαλιστικές κλά-

σεις, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι

αναλογούσες εισφορέςυπολογίζονται επί του

ισχύοντος εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου

(ΤΗ) της κλάσηςκατάταξης.

Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ

ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΥΕΚ) για τους απασχολούμενους

σε εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. περιοδεύοντες

πωλητές, που αμείβονται με κυμαινόμενες

αποδοχές θα υπολογίζονται

επί του ισχύοντος ΤΗ της κατηγορίας κατάτα-

ξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το Άρθρο 3

παρ. 1 εδαφ. α της ΑΥΕΚΑ αρ. 80000/3476/

116/17-2-2014).

Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται υπο-

χρεωτικά και διέπονται από τις διατάξεις της

νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία,

οι παρακάτω τομείς ή κλάδοι επικουρικής

ασφάλισης (Άρθρο 1 παρ. 28 του Ν. 4334/15,

όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Ε2

παρ. 2 τουΝ. 4336/15):

Α)Οι Τομείς του Κλάδου ΕπικουρικήςΑσφά-

λισης του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Β)Ο Κλάδος ΕπικουρικήςΑσφάλισης Ελευ-

θέρωνΕπαγγελματιών τουΟΑΕΕ

Γ)Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισηςΑρτο-

ποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφά-

λισηςΕλευθέρωνΕπαγγελματιών τουΟΑΕΕ.

από 1-12-2013

επόμενου μήνα

μεθεπόμενου μήνα

από 1-12-2013

από 1-9-2015

ο 1ο
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τηριούχωνΥγρώνΚαυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) τουΚλά-

δου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ-

γελματιών τουΟΑΕΕ.

Ε) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μη-

χανικών και ΕργατοϋπαλλήλωνΔημοσίωνΈρ-

γων του Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του

ΕΤΑΑ.

ΣΤ) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Συμ-

βολαιογράφων (ΤΑΣ) τουΚλάδου Επικουρικής

Ασφάλισης τουΕΤΑΑ.

Ζ) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικη-

γόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου ΕπικουρικήςΑσφά-

λισης τουΕΤΑΑ.

Η) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιο-

κτητών Συντακτών και Υπαλλήλων τύπου του

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ.

Θ)Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισης Τεχνι-

τών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του

Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ -

ΜΜΕ.

Ι) Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυ-

τικών (ΚΕΑΝ) τουΝΑΤ.

ΙΑ) Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού

(ΤΕΑΠΙΕΝ).

Η ένταξηστο ΕΤΕΑπραγματοποιείται με τους

όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων

των Άρθρων 35 και 48 του Ν. 4052/12 και με

Υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε ανα-

γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νό-

μου.

Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

ως ΝΠΔΔ συστάθηκε, με βάση

το Άρθρο 104 παρ. 1-2 του Ν. 3655/08 στο

οποίο εντάχθηκαν με πλήρη οικονομική και

λογιστική αυτοτέλεια έκαστος εκ των

εντασσομένων στο ΤΑΠΙΤ τομέων (Άρθρο 104

παρ1και 2 τουΝ. 3655/08):

Α) Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων

Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)

Β) Τομέας Πρόνοιας προσωπικού Εταιρει-

ώνΛιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ)

Γ) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρει-

ών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)

Δ) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιππο-

δρομιών (ΤΠΠΙ)

Ε) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορι-

κώνΚαταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

ΣΤ) Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

(ΤΑΞΥ)

Ζ) ΤομέαςΠρόνοιαςΛιμενεργατών (ΤΑΠΕΛ)

Η) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανι-

σμούΛιμένοςΠειραιώς (ΤΑΠΕΛ)

Θ) ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπικούΟργανι-

σμούΕθνικούΘεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ)

Ι) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανι-

σμούΥδρεύσεωςΘεσσαλονίκης (ΤΠΠΠΥΘ).

ΙΑ) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργα-

νισμούΛιμένοςΘεσσαλονίκης (ΤΠΠΔΛΘ)

Η ασφαλιστική απεικόνιση των εισφορών

και των λοιπώνστοιχείων (εργοδότη - ασφαλι-

σμένου) υπέρ του ΤΑΠΙΤ θα γίνονται σε ξεχωρι-

στή εγγραφή (2η, 3η κ.λπ.) με διακριτικό Κώ-

δικα Ασφαλιστικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

για κάθε τομέα του ΤΑΠΙΤ, Κωδικό Ειδικότητας

(ΚΕ) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους

και Κωδικό Πακέτο Κάλυψης (ΚΠΚ). Οι κωδικοί

για κάθε τομέα καταχωρούνται σε ειδικό ΠΙΝΑ-

ΚΑ (Βλέπε ιστοσελίδα περιοδικό

Φεβρουαρίου2015σελ. 6).

Οι εργοδότες και εφεξής

υποχρεούνται να δηλώνουν τις εισφορές υπέρ

του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

(ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

(ΤΑΠΙΤ) και το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων

Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας

(ΤΕΥΤΕΚΩ) μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής

Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλουν, σύμφωνα

με την ισχύουσανομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Άρ-

θρο1παρ. 1 τουΝ. 4225/14).

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους αυ-

τοαπασχολούμενους, οι οποίοι υπάγονται ήδη

στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηλαδή κρεο-

πώλες, εκδοροσφαγείς, ηλεκτρολόγοι, χημικοί,

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

Δήλωση ασφαλιστικών

εισφορών μέσω ΑΠΔ

(ΤΑΠΙΤ)

την 1-10-2008

Σημείωση:

www.pim.gr

από 1-12-2013

εκπαιδευτικοί ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσηςπου
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είναι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων. Οι εισφορές

υπέρ του ΕΤΕΑ υπολογίζονται σε ποσοστό 6%,

ανεξάρτητα εάν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλι-

σμένοι επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην

οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φο-

ρέα κύριας ασφάλισης (ΟΑΕΕ-ΤΕΜΕΔΕ) και βα-

ρύνει τουςασφαλισμένους (εγκ. 8/14).

Ως προς την έννοια αυτοτελούς υποαπα-

σχόλησης ηλεκτρολόγου (βλέπε οδηγίες εγκ.

85/08).

Οι εισφορές υπέρ των ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, και

ΤΑΥΤΕΚΩ που εισπράττονται από τις υπηρεσίες

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντιστοιχούν σε μισθολογική

περίοδο και μετά, αποδίδονται στα

ανωτέρω Ταμεία αντίστοιχα με το νέο σύστημα

βεβαίωσηςκαι είσπραξης εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εισπραττόμενες εισφορές των ΕΤΕΑ,

ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ αποδίδονται σε αυτά αντί-

στοιχα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηνιαία, εντός πέντε

(5) εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίη-

ση των εγγραφών των ΑΠΔ (ΑΥΕΚΑ φ.80000/

3476/116/10-3-214, εγκ. 26/14).

Επίσηςστον κλάδο εφάπαξπαροχώνπρό-

νοιας του ΕΤΕΑΕΠ εντάσσονται

τα παρακάτω ταμεία, κλάδοι και λογαριασμοί

πρόνοιας ως εξής (Άρθρο 36 παρ. 5 του Ν.

4052/12, που προστέθηκε με το Άρθρο 75 του

Ν. 4387/16):

Α. Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή-

λων (ΤΠΔΥ) με τους τομείς του.

Β. Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου

Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα

ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)με τους τομείς του.

Γ. Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου

Ανεξάρτητααπασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

Δ. Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπο-

ρικούΝαυτικού (ΤΠΑΕΝ)

Ε. Το Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρω-

μάτωνΕμπορικούΝαυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

ΣΤ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας προ-

σωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Απόδοση εισφορών

υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΠΙΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ

Ένταξη ταμείων πρόνοιας

στο ΕΤΕΑΕΠ

από 1-1-13

από 12-5-2016

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
(Ε.Λ.Π.Κ.)
(Εγκ. 63/13, Γ.Ε. Ε40/573/17-7-2014)

ΣτονΟργανισμόΕργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
συνιστάται λογαριασμόςμε τίτλο “ΕιδικόςΛο-

γαριασμόςΠαιδικώνΚατασκηνώσεων”με λο-

γιστική και οικονομικήαυτοτέλεια.

Ωςπόροι τουΛογαριασμούορίζονται:

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά των είκο-

σι ευρώ (20€) για κάθε εργαζόμενομεσχέση

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου η

οποία εισπράττεται με τις τακτικές εισφορές

τουΟ.Ε.Ε.

Οι τόκοι των κεφαλαίων.

Κάθε παροχήαπό χαριστική αιτία (άρ-

θρο89παρ. Γ. παρ. 1 τουΝ. 3995/11).

Η εργοδοτική εισφορά για την λειτουργία

του ΕΛΠΚ καταβάλλεται από τον εργοδότη

ετησίως, εισπράττεται από το ΙΚΑ ταυτόχρο-

να και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του

ΟΕΕ εισφορές του μήνα Αυγούστου. (ΦΑ

23411/2131/30-12-2011, Εγκ. 49/13) και αφο-

ρά κάθε εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης

εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μισθοδοτεί-

ται κατά το μήνα Αύγουστο, ανεξάρτητα

από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας

απασχόλησής του.

Η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά και

τους απασχολούμενους στα οικοδομοτε-

χνικά έργα.

Σε περίπτωση μη καταβολής της εν λόγω

εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι ευρώ

(20€) από τον υπόχρεο εργοδότη, τότε αυτή

καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα

ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ του ΙΚΑ

- ΕΤΑΜεισφορώνκαι με επιβάρυνσημεπρό-

σθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης κα-

ταβολής.

i)

ii)

i i)i

άρθρο
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άρθρο

Αμοιβή μισθωτών
κατά τις ημέρες αργίας
Αμοιβή μισθωτών
κατά τις ημέρες αργίας

για την αμοιβή των μισθωτών που δεν

εργάζονται κατά τις ημέρες των επισή-

μων αργιών του έτους, με την παρ. 3

του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 3755/57 ορίσθηκε

ότι μόνο στους με ημερομίσθιο αμειβόμενους

μισθωτούς που δεν εργάζονται για λόγους

που δεν οφείλονται σ’ αυτούς κατά τις επίση-

μες αργίες του έτους, καταβάλλεται για κάθε

μία από αυτές ποσόν ίσο με το καταβαλλόμε-

νο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύ-

ξηση. Τούτο σημαίνει ότι η αμοιβή αυτή οφεί-

λεται ανεξαρτήτως της ιδιότητος του μισθω-

τού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, αρκεί μό-

νο να αμείβεται με ημερομίσθιο. Δηλαδή την

πρόσθετη αυτή αμοιβή δικαιούται και ένας

μισθωτός που έχει την υπαλληλική ιδιότητα

(π.χ. λογιστής) εάναμείβεται, ύστερααπόσυμ-

φωνία με τον εργοδότη του, με ημερομίσθιο

όχι πάντως με τακτικό μηνιαίο μισθό. Επίσης

σήμερα μετά την ισχύ του Ν. 3846/ 2010 με το

άρθρο 2 του οποίου προσδιορίσθηκε σε νέα

βάσηη έννοια τηςμερικήςαπασχολήσεως και

ο τρόπος αμοιβής της, της πρόσθετης αυτής

αμοιβής δικαιούνται και οι με ωρομίσθιο αμει-

βόμενοι μισθωτοί καίτοι δεν αναφέρεται τούτο

στοΝ.Δ. 3755/57 επειδή την εποχή καθιερώσε-

ως του θεσμικού αυτού μέτρου δεν επιτρέπο-

νταν η μερική απασχόληση των εργαζομένων

με μειωμένες αποδοχές. Για τον ίδιο λόγο την

πρόσθετηαυτήαμοιβή δικαιούνται και όσοι μι-

σθωτοί αμείβονται, με βάση ειδικέςσυμφωνίες

με τον εργοδότη τους ή ύστερα από διάταξη

νόμου, (όπως είναι οι σερβιτόροι εστιατορίων,

μπαρ, καφενείων κ.λπ. - Βλ. Ν. 2224/94 άρθρο

54), με άλλο τρόπο (ποσοστά, προμήθειες, με

το κομμάτι κ.λπ.).

Οι επίσημες ημέρες αργίας όπως είναι επί-

σης γνωστό, στους αναγνώστες του περιο-

δικού μας, είναι σύμφωνα πάντοτε με το Ν.Δ.

3755/57, όπως τροποποιήθηκεαργότερα:

α)Η25ηΜαρτίου,

β) ηΔευτέραημέρα τουΠάσχα,

γ) η 1ηΜαΐου,

δ) η 15ηΑυγούστου,

ε) η 28ηΟκτωβρίου και

στ) η 25ηΔεκεμβρίου κάθε έτους.

Επίσης από την παραπάνω διάταξη προ-

κύπτει σαφώς ότι αν ο εργαζόμενος δεν εργα-

σθεί κατά τις ημέρες αυτές, αν κληθεί από τον

εργοδότη του, νόμιμα ή παράνομα, επειδή

απουσίαζε από την εργασία του κατά την αμέ-

σως προηγουμένη και αμέσως επομένη της

εορτής ημέρα με δική του υπαιτιότητα δεν δι-

καιούται τοημερομίσθιο τηςαργίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του

Ν.Δ/τος 3755/57, η διάταξη αυτή καθιερώθηκε

επειδή κρίθηκε αναγκαίο κατά τις επίσημες ημέ-

ρες αυτές οι ημερομίσθιοι μισθωτοί να μη στε-

ρούνται των αποδοχών τους και να συμμετέ-

του Χρήστου Καρατζά [Νομικού - Εργατολόγου]
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χουν απερίσπαστοι στις εορταστικές εκδηλώ-

σεις των ημερών αυτών. Για το λόγο αυτό έχει

κριθεί ότι ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στις πε-

ριπτώσεις άλλων προσθέτων εορτών που

έχουν καθιερωθείωςαργίες γιαορισμένουςμι-

σθωτούς με διατάξεις συλλογικών ρυθμίσεων

(Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) ή εσωτερικούς κανονισμούς

εργασίας κ.λπ. Επίσης έχει κριθεί νομολογιακά

(Βλ. Α.Π. 303/1961) ότι η πρόσθετη αυτή αμοι-

βή οφείλεται και στις περιπτώσεις που μία από

τις επίσημες αυτές ημέρες του έτους συμπέσει

με ημέρα Κυριακή (Γενική αργία) ή με άλλη επί-

σης επίσημη αργία (π.χ. Δευτέρα του Πάσχα

και 1ηΜαΐου).

Επίσης το πρόσθετο ημερομίσθιο αυτό

οφείλεται και αν η ημέρα αργίας συμπέσει με

την ημέρα κατά την οποία ο ημερομίσθιος μι-

σθωτός σύμφωνα με το πρόγραμμα εργα-

σίας της επιχειρήσεως, έχει αναπληρωματική

εβδομαδιαία ανάπαυση (Βλ. Β.Δ/γμα 648/66)

καθώς και όταν η επίσημη αργία συμπέσει

κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδος (π.χ. Σάβ-

βατο), όταν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύ-

στημα εβδομαδιαίας εργασίας πέντε ημερών

(πενθήμερο).

Στις περιπτώσεις που οι δύο από τις παρα-

πάνωεπίσημεςαργίεςσυμπίπτουν την ίδιαημέ-

ρα οι μισθωτοί δικαιούνται δύο πρόσθετα ημε-

ρομίσθια, εάν όμως εργασθούν κατ' αυτήν,

νόμιμα ή παράνομα, δικαιούνται ένα ημερο-

μίσθιο για την εργασία τους προσαυξημένο

κατά 75% (Ν. 435/76) και ένα απλό ημερομί-

σθιο λόγω της δεύτερης αργίας. (Βλ. σχετ. την

αριθμ. 239/78 γνωμοδότηση τουΝομικού Συμ-

βουλίου).

Το πρόσθετο ημερομίσθιο που οφείλεται

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για ό-

σους μεν εργάζονται επί έξι (6) ημέρες την εβ-

δομάδα είναι ίσο με το ημερομίσθιο που λαμ-

βάνουν τις λοιπές εργάσιμες ημέρες της εβδο-

μάδος (νόμιμο ή συμφωνημένο ανώτερο του

νομίμου), για όσους δε εργάζονται με το σύ-

στημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργα-

σίας είναι ίσο με το 1/6ο της εβδομαδιαίας

αμοιβής τους (Βλ. άρθρο 6 της από 26.2.1975

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Παρότι οι παραπάνω διατάξεις αναφέρο-

νται όπως τονίσθηκε μόνο στους αμειβομέ-

νους με ημερομίσθιο μισθωτούς, εν τούτοις

στη θεωρία επικράτησε η άποψη ότι οι αμει-

βόμενοι με μηνιαίο μισθό (εργάτες ή υπάλλη-

λοι) μπορούννα επιδιώξουν την καταβολή του

1/25ου τουμισθού τους για τις εξαιρέσιμεςαυ-

τέςημέρεςπουδεν εργάζονται, πέρα τωναπο-

δοχών του μηνός στον οποίον συμπίπτει κάθε

μία από τις ημέρεςαυτές με το βασικό και νόμι-

μο επιχείρημα ότι ο μισθός κατά τη νομολογία

αντιστοιχεί στις εργάσιμεςμόνοημέρες τουμη-

νός. Επομένως και οι μισθωτοί αυτοί για τις

ημέρες αργίας αν εργάσθηκαν πράγματι ή τις

ώρες τους τις εργάσθηκαν τις λοιπές ημέρες

μέσα στην εβδομάδα στην οποία αντιστοιχεί η

εορτή με τοσύστημα τηςπενθήμερης εβδομα-

διαίας εργασίας, (αν βεβαίως δεν μειώθηκαν

οι ώρες της ημερησίας εργασίας των ημερών

της κρίσιμης εβδομάδος), δικαιούνται αναλό-

γουαμοιβής.
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το νομικό

περιεχόμενο
των Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.

Τοκείμενο τόσο των συλλογικών συμβά-σεων εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που υπογρά-

φουν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με ή

χωρίς τη μεσολάβηση του Ο.ΜΕ.Δ., όσο και

των αντί αυτών εκδιδόμενων Διαιτητικών Απο-

φάσεων (Δ.Α.), σύμφωνα με το Ν.1876/1990,

όπως ισχύει μετά το Ν. 4303/2014, για τις

ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και

τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διακρίνε-

ται αφενός στο κανονιστικό και αφετέρου στο

ενοχικό τουςμέρος.

Στο πρώτοαπόαυτά τα μέρη (κανονιστικό)

περιέχονται διατάξεις (κανόνες) που ρυθμί-

ζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, για όσους ερ-

γοδότες και εργαζομένους υπάγονται στο πε-

δίο ισχύος τους και είναι μέλη της αντίστοιχης

εργοδοτικής ή εργατικής οργάνωσης που

υπογράφει τη Σ.Σ.Ε. ή συμμετέχει στην έκδοση

της Δ.Α., τους όρους αμοιβής και εργασίας

(θεσμικοί όροι) των προσώπων που δεσμεύ-

ονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1876/

1990, από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το μέρος

αυτό των Σ.Σ.Ε./Δ.Α. είναι το κρίσιμο περιεχό-

μενο της ρύθμισης, αφού αυτό ρυθμίζει τους

όρους γενικά αμοιβής και εργασίας και προσ-

διορίζει τα δικαιώματακαι τις υποχρεώσεις των

εργαζομένων και των εργοδοτώνπου δεσμεύ-

ονται απόσυγκεκριμένησυλλογικήρύθμιση.

Το δεύτερον μέρος των Σ.Σ.Ε./Δ.Α. (ενοχι-

κό), κατά τη θεωρία του δικαίου της εργασίας,

ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων στη

Σ.Σ.Ε. ή των εμπλεκομένων στην έκδοση της

Δ.Α. μερών, με την έννοια ότι οι οργανώσεις

εργοδοτών και εργαζομένων οφείλουν να

στηρίζουν και να διευκολύνουν την εφαρμογή

των διατάξεων των κανονιστικών όρων των

(Σ.Σ.Ε. καιΔ.Α.).

Με άλλα λόγια στο ενοχικό μέρος της Σ.Σ.Ε.

και της Δ.Α. ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις τωνσυμβαλλομένωνή των εμπλε-

κομένων στην έκδοση της Δ.Α. οργανώσεων,

σχετικά με την τήρηση και την ισχύ του κανονι-

στικούμέρους τωνΣ.Σ.Ε. καιΔ.Α.

Η ευρύτερη κατηγορία όρων εργασίας των

Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. είναι η προβλεπόμενη στο άρ-

θρο 2 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τόσο η Σ.Σ.Ε.,

όσο και εξομοιούμενη με Σ.Σ.Ε. Δ.Α., μπορούν

να ρυθμίζουν «ζητήματα σχετικά με τη σύνα-

ψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των

ατομικών συμβάσεων εργασίας που εμπί-

πτουνστοπεδίο ισχύος τους».

Με βάση τη διάταξη αυτή για το ζήτημα αυ-

τόθα ισχύσουν τα εξής :

Η εργασιακή σχέση, όπως είναι γνωστό,

αρχίζει με τη σύναψη της ατομικής σύμβασης

εργασίας και παύει να υπάρχει με τη λύση της.

Επομένως, από τη διάταξη της παρ. 1 του άρ-

θρου 2 του Ν. 1876/1990 προκύπτει ότι, περιε-

χόμενο του κανονιστικού μέρους της Σ.Σ.Ε. και

της Δ.Α. μπορεί να αποτελέσει κάθε όρος ερ-

γασίας, είτε αναφέρεται στη σύναψη είτε στη

του Χρήστου Καρατζά [Νομικού - Εργατολόγου]
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λειτουργία είτε στη λήξη της ατομικής σύμ-

βασης εργασίας.

Ειδικότερα:

Οι όροι της Σ.Σ.Ε. και της Δ.Α., που ρυθμί-

ζουν τησύναψη τωνατομικώνσυμβάσεων ερ-

γασίας, ορίζονται κατά κατηγορίες όρων, στο

άρθρο 2 τουΝ. 1876/1990. Εξ αυτού είναι προ-

φανές ότι οι σχετικοί με τη σύναψη ατομικών

συμβάσεων εργασίας κανονιστικοί όροι όταν

επηρεάζουν (λόγω τηςφύσης και τουπεριεχο-

μένου τους) τη θέση των μη συνδικαλισμένων

μισθωτών,θαπρέπει νασυνομολογούνται μό-

νο σε επιχειρησιακό επίπεδο, αφού σύμφωνα

με το Ν.1876/1990, όπως ισχύει μετά το άρθρο

37 του Ν. 4024/2011, οι επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε./

Δ.Α. δεσμεύουν όλους τους εργαζομένους

στην επιχείρηση, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέ-

λη της εργατικήςσυνδικαλιστικήςοργάνωσης

ή της ΈνωσηςΠροσώπωνπου την υπογράφει

ή συμμετέχει στην διαδικασία έκδοσης της

Δ.Α., οι οποίες υπερισχύουν, σύμφωνα με το

άρθρο 37 παρ. 5 τουΝ.4024/2011σε περίπτω-

ση συρροής, των αντίθετων όρων ομοιοε-

παγγελματικής ή κλαδικής Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.. Επομέ-

νως, οι κανονιστικοί όροι επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.

ή Δ.Α. είναι οι πλέον κατάλληλοι να ρυθμίζουν

ζητήματασχετικάμε τησύναψηατομικώνσυμ-

βάσεων εργασίας, επειδή ακριβώς καταλαμ-

βάνουν όλες τις ατομικές συμβάσεις εργα-

σίας που θα συνάπτονται στη συγκεκριμένη

επιχείρηση και δεν εκτοπίζονται από κανονιστι-

κούς, ευνοϊκότερους ή δυσμενέστερους για

τους εργαζομένους, όρους άλλων κλαδικών

ήομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. ήΔ.Α.

Παλαιότερα, υπό την ισχύ του Ν. 3239/

1955, είχε αμφισβητηθεί η δυνατότητα για το

αν μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο

Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. όροι που ρυθμίζουν τη σύναψη

των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η κρα-

τούσα τότε άποψη, στηριζόμενη στη

διατύπωση της παρ. 2 του άρθρο 1 του Ν.

3239/1955, είχε δεχθεί ότι οι όροι που ρυθμί-

ζουν τη σύναψη ατομικών συμβάσεων δεν

ανήκουν στο νόμιμο περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε./

Δ.Α. Επίσης είχε γίνει δεκτό νομολογικά ότι δεν

επιτρέπεται να αποτελέσουν περιεχόμενο

Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. όροι εργασίας οι οποίοι αναφέ-

ρονται στην πρόσληψη ή στη σύναψη ατομι-

κών συμβάσεων και οι οποίοι λόγω της αλλη-

λεξάρτησης των σχέσεων εργασίας μέσα

στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση, επηρεά-

ζουν τη θέση των εργαζομένων που δεν είναι

μέλη των συμβαλλομένων οργανώσεων (Βλ.

Σ.τ.Ε. 3025/1986 -ΔΕΝ1998σελ. 179, Εφετ.Αθη-

νών 7980/19910ΔΕΝ 1992 σελ. 296). Επειδή, με

άλλα λόγια, υπό την ισχύ του Ν. 3239/1955, οι

Σ.Σ.Ε. και οι Δ.Α. δέσμευαν, όπως προβλέπεται

και σήμερα από το άρθρο 8 του Ν. 1876/1990,

μόνο τα μέλη των συμβαλλομένων οργανώ-

σεων, για το λόγο αυτό δεν επιτρεπόταν, κατά

την άποψη αυτή και τη τότε κρατούσα νομο-

λογία και θεωρία, να περιέχονται στη Σ.Σ.Ε./

Δ.Α. κανονιστικοί όροι, οι οποίοι λόγω της φύ-

σης τους επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις

και των μη μελών (βλ. Γ. Λεβέντης - Συλλογικό

Εργατικό Δίκαιο 2η Έκδοση ΔΕΝ 2007 σελ. 417

επ.- Ιων. Κουκιάδη Συλλογικές Εργασιακές

σχέσεις………).

Ήδη, μετά τη διάταξη του άρθρο 2 αριθμ. 1

του Ν. 1876/1990, είναι πλέον σαφές ότι οι

Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. μπορούν να ρυθμίζουν τη σύνα-

ψη τηςατομικήςσύμβασης και οι σχετικοί όροι

τους είναι κανονιστικοί καίτοι το άρθρο 2

αριθμ. 1 του Ν 1876/1990 δεν κάνει διάκριση,

για το αν η Σ.Σ.Ε. ή η Δ.Α. μπορεί να περιέχει και

δυσμενέστερη για τους μισθωτούς ρύθμιση

τωνόρων εργασίας τους.

Κλασσικό περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.

είναι η ρύθμιση της κάθε είδους αμοιβής της

εργασίας. Η ρύθμιση των αποδοχών είναι το

παλαιότερο, και παραμένει μέχρι σήμερα, το

συνηθέστεροαντικείμενο τωνσυλλογικώναυ-

τώνρυθμίσεων.Με τις Σ.Σ.Ε. και τις Δ.Α. μπορεί

να καθορίζεται το ύψος και το είδος της αμοι-

βής των εργαζομένων με σχέση εργασίας,

(χρηματικός μισθός ή μισθός σε είδος), το

α) Ως προς τη σύναψη

της ατομικής σύμβασης

β) Ως προς τη ρύθμιση

της αμοιβής της εργασίας
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χρόνο και τον τόπο πληρωμής της αμοιβής,

τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της

αμοιβής (μισθός κατά χρονική διάρκεια, ή κατ'

αποκοπή ή κατά μονάδα εργασίας, μισθός με

ποσοστάστακέρδη κ.ο.κ.).

Με νεότερη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. είναι δυνατή και η

μεταβολή του ύψους ή του τρόπου υπολογι-

σμού των αποδοχών των εργαζομένων που

εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος τους. Όταν μά-

λιστα γίνεται διαδοχή Σ.Σ.Ε./Δ.Α., τότε οι όροι

της νεότερης ρύθμισης με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. είναι

κανονιστικοί και όχι ενοχικοί, γιατί αφορούν τις

σχέσεις εργασίας των δεσμευομένων από τη

ρύθμιση μισθωτών και όχι βέβαια τη σχέση

των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργα-

νώσεων που υπέγραψαν την Σ.Σ.Ε. ή συμμετεί-

χαν στην έκδοση της Δ.Α. δια των εκπροσώ-

πων τους.

Οι Σ.Σ.Ε. και οι Δ.Α. για τις αποδοχές των

εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο ισχύ-

ος τους, προβλέπουν συνήθως βασικό μισθό

ή βασικό ημερομίσθιο και διάφορα επιδόμα-

τα, όπως προϋπηρεσίας, παραγωγής, ανθυ-

γιεινής εργασίας, οικογενειακών βαρών, απο-

δοτικότητας κ.ο.κ.). Το ύψος των επιδομάτων

καθορίζεται είτε σε πάγιο ποσό, είτε συνηθέ

στερα σε ποσοστό επί του βασικού μισθού ή

βασικού ημερομισθίου των υπαγομένων στη

συγκεκριμένη ρύθμιση μισθωτών. Οι αυξή-

σεις ή οι μειώσεις που προβλέπει η Σ.Σ.Ε. και η

Δ.Α. δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται επί των

αποδοχών που καταβάλλει ο εργοδότης οικει-

οθελώς στο μισθωτό (οι οποίες είναι συ-

νήθως υψηλότερες από τις προβλεπόμενες

νόμιμες αποδοχές στη Σ.Σ.Ε. ή τη ΔΑ), αλλά

πρέπει να υπολογίζονται επί των νομίμων μι-

σθώνκαι ημερομισθίωνπουπροβλέπει ηπρο-

ηγούμενη συλλογική ρύθμιση, ώστε να προ-

κύπτει πάντα ένααντικειμενικό και γενικό κατώ-

τατοόριοαποδοχών. (Βλ.Α.Π. 1033/2006-ΔΕΝ

2006 σελ. 1385) και Α. Καρδαρά στην ΕΕργΔ

2007 σελ.1). Επίσης τα επιδόματα που προ-

βλέπει η Σ.Σ.Ε./Δ.Α. δεν επιτρέπεται να έχουν

ως βάση υπολογισμού τις καταβαλλόμενες

αποδοχές, αλλά μόνο τις νόμιμες, δηλ. τις

αποδοχές που προβλέπει η Σ.Σ.Ε. ή η Δ.Α. Για

τον ίδιο λόγο γίνεται δεκτό ότι οι Σ.Σ.Ε. και οι

Δ.Α. δεν επιτρέπεται να μετατρέπουν σε ανα-

γκαστικούς, τους ευνοϊκότερους όρους εργα-

σίας που έχουν συμφωνηθεί με ατομικές συμ-

βάσεις εργασίας (Βλ. Εφετ. Αθηνών 6091/

2001 - ΔΕΝ 2003 σελ. 600, Εφετ. Αθηνών 5884/

2007 - ΔΕΝ 2007 σελ. 1353). Δηλ. οι πράγματι

καταβαλλόμενοι υπέρτεροι των νομίμων μι-

σθοί δεν επιτρέπεται να καταστούν με νέα

Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. υποχρεωτικοί, ούτε να χρησιμο-

ποιούνται ή ως βάση για τη χορήγηση αυξή-

σεων ή τον υπολογισμό των επιδομάτων για

τη συσχέτιση των όρων της Σ.Σ.Ε. /ΔΑ και ατο-

μικής σύμβασης εργασίας προκειμένου να

τηρηθεί η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθω-

τών (Άρθρο7Ν. 1876/1990).

Τέλος, δεν είναι νόμιμη η θέσπιση με Σ.Σ.Ε. ή

με Δ.Α. αμοιβής για μη παρεχόμενη εργασία.

Επίσης δεν είναι νόμιμη η θέσπιση με Σ.Σ.Ε. ή

Δ.Α. της ίδιας αμοιβής για την παροχή εργα-

σίας τόσο κατά πλήρες όσο και κατά μειωμέ-

νο ωράριο ημερήσιο ή μηνιαίο. Η λύση αυτή

επιβάλλεται από τη στενή ανταλλακτική λει-

τουργίαμεταξύμισθούκαι εργασίας.

γ) Ως προς τη συσχέτιση

(σύγκρουση) Σ.Σ.Ε./Δ.Α. και νόμου
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δ) Ως προς τα χρονικά όρια

εργασίας των εργαζομένων

ε) Ως προς τις κανονικές

άδειες των εργαζομένων

Στα χρονικάόρια εργασίαςανήκει και τοθέ-

μα των αργιών. Κατά τη νομολογία η διεύρυν-

ση των ημερών υποχρεωτικής αργίας υπερ-

βαίνει τη ρυθμιστική εξουσία των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.

και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του

νομοθέτη. Κατά τη νομολογία η καθιέρωση με

Σ.Σ.Ε., ή με Δ.Α. ημέρας ως υποχρεωτικής αρ-

γίας προσβάλλει την ελευθερία της εργασίας,

που αποτελεί δικαίωμα «δημόσιας τάξης» και

για τον λόγο αυτό είναι ανίσχυρη. Πράγματι η

καθιέρωσημε Σ.Σ.Ε. μιαςημέραςωςυποχρεω-

τικής και αμειβόμενης αργίας υποχρεώνει τον

εργοδότη να διακόψει τη λειτουργία της επιχεί-

ρησής του κατά την ημέρα της αργίας, οπότε

καθίσταται αδύνατη η απασχόληση των μι-

σθωτών (συνδικαλισμένων και μη συνδικαλι-

σμένων). Δεν υπάρχει όμως προσβολή της

ελευθερίας εργασίας, όταν διευρύνεται υπέρ

των εργαζομένων η προστασία που παρέχει

το πολιτειακό δίκαιο. Η θέσπιση ημερών αρ-

γίας με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. δεν είναι δυνατή όταν θί-

γονται δικαιώματα τρίτωνή του κοινωνικούσυ-

νόλου.

Με Σ.Σ.Ε./Δ.Α. είναι δυνατή επίσης η ευνοϊ-

κότερη για τους μισθωτούς ρύθμιση του θέ-

ματος των κανονικών κλπ αδειών, όπως π.χ.

χορήγηση αδείας μεγαλύτερης διάρκειας από

την προβλεπόμενη από το πολιτειακό δίκαιο,

καταβολή μεγαλύτερου επιδόματος αδείας

κ.ο.κ. Δυνατή είναι επίσης η καθιέρωση με

Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. συστήματος εκ περιτροπής

εργασίας.

Ευρεία εξουσία στις συνδικαλιστικές. οργα-

νώσεις να επαναρρυθμίζουν και να συμπλη-

ρώνουν τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τη

μερική απασχόληση, τη διευθέτηση του χρό-

νου εργασίας (εισαγωγή ελαστικού ωραρίου

μέσα στα νόμιμα όρια απασχόλησης των

μισθωτών) έχουν παραχωρήσει οι Ν. 1892/1-

990, 3846/2010 και 3986/200).

Η Σ.Σ.Ε. και η Δ.Α. μπορούν να ρυθμίζουν

και το χρόνο εργασίας των υπαγομένων στο

πεδίο ισχύοςμισθωτών, αφούο χρόνος εργα-

σίας ανήκει, μαζί με την αμοιβή, στους πλέον

θεμελιώδεις όρους εργασίας. Όμως τα χρονι-

κά όρια εργασίας που ρυθμίζονται κατά κα-

νόνα με διατάξεις νόμων, προεδρικών. δια-

ταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κ.ο.κ. οι

οποίεςθεωρούνταιωςδημόσιας τάξηςήανα-

γκαστικού δικαίου, γιατί προστατεύουν θεμε-

λιώδη αγαθά του ατόμου (υγεία, φυσική ισορ-

ροπία, ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη-

τας κ.ά.), και θεσπίζουν κατώτατα όρια προ-

στασίας των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό

δεν είναι δυνατή η υπέρβαση με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.

τωνανωτάτων χρονικώνορίων εργασίας.Δυ-

νατή είναι όμως η μείωση του νομίμου ωρα-

ρίου με τη θέσπιση με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. λιγότε-

ρωνωρών εργασίας την ημέρα ή την εβδομά-

δα, που δικαιολογείται από την εφαρμογή της

αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης του άρ-

θρου7 τουΝ. 1876/1990.

Εξ άλλουηρύθμιση της διαδικασίας για την

πραγματοποίηση υπερωριών δεν είναι δυνα-

τή με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. Η υπέρβαση του μειωμένου

με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ωραρίου δεν θεωρείται υπερω-

ρία, αλλά υπερεργασία κατά την έννοια του

άρθρου 1 του Ν.3385/2005. Κατά τη νομολο-

γία η αμοιβή της παράνομης υπερωρίας κα-

ταβάλλεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης

των ανωτάτων ορίων ημερησίας απασχόλη-

σης που ορίζει ο νόμος και όχι η Σ.Σ.Ε./Δ.Α. Η

θέσηαυτή τηςνομολογίας είναι ορθή.

Είναι όμως δυνατόν να συμφωνηθεί με

Σ.Σ.Ε., ή ναορισθεί με Δ.Α., ότι η υπέρβαση του

μειωμένου ωραρίου θα αμείβεται με την πρό-

σθετη αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος

για την περίπτωση νόμιμης ήπαράνομης υπε-

ρωρίας. Επίσης είναι δυνατόν με επιχειρησια-

κή συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ) να αυξηθεί

η αποζημίωσηπουπροβλέπει ο νόμος γιαπα-

ροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, κατά τη νύ-

κτα, εκτός έδρας κ.ο.κ. για όλο το προσωπικό

της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης και δια-

σφαλίζουν την ενιαία ρύθμιση και τάξη. Πρό-

βλημα όμως δημιουργείται για τις επιχειρήσεις

Ρύθμιση τουχρόνου εργασίας
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εκείνες, οι οποίες (λόγω του μικρού αριθμού

του προσωπικού τους) δεν έχουν την ικανότη-

τασύναψης Σ.Σ.Ε./Δ.Α. Στις περιπτώσεις αυτές

η επαναρρύθμιση και συμπλήρωση των δια-

τάξεων του νόμου θα ήταν δυνατόν να γίνεται

με συμφωνίες μεταξύ εργοδότη εργαζομένων

μ ε τ ι ς α τομ ι κ έ ς συμβάσε ι ς τ ους .

Ένα δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει εν προ-

κειμένω είναι η έκταση της εξουσίας των κοι-

νωνικών εταίρων να ρυθμίζουν διαφορετικά

υπέρ των εργαζομένων τις διατάξεις του νό-

μου. Επί του ζητήματος αυτού, θεωρία και νο-

μολογία έχουν κάνει δεκτό ότι οι ρυθμίσεις των

επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν θα πρέπει

κατ' αρχάςναπαραβιάζουν τα κατώταταόρια

προστασίας που θεσπίζει το πολιτειακό δί-

καιο, ή τον ελάχιστο χρόνο διαρκείας της ετή-

σιας άδειας με αποδοχές κ.λπ. π.χ. επιχειρη-

σιακή ρύθμιση μπορεί να ρυθμίζει διαφορε-

τικά τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης

των εργαζομένων, την αμοιβή της, το ύψος

άδειας κ.λπ., αλλά δεν μπορεί να παραβιάζει

τα κατώτατα όρια αμοιβής, ημερών άδειας,

προσαυξήσεις παροχής εργασίας κατά τη

νύκτα τις Κυριακές κ.λπ.

Ειδικά όμως ως προς τη διευθέτηση του

χρόνου εργασίας, ουσιαστικές αλλαγές επέ-

φερε ο Ν. 3986/2011, ο οποίος αντικατέστησε

όλες τις προηγούμενες διατάξεις, που αφο-

ρούσαν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2 §§ 1, 2,

6 και 11 του νόμου αυτού, τόσο η διευθέτηση

6άμηνης διάρκειας όσο και η διευθέτηση ετή-

σιας διάρκειας, εισάγονται με πρακτικό συμ-

φωνίαςπου καταρτίζεται μεταξύ του εργοδότη

και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλι-

στικήςοργάνωσης της επιχείρησηςή τουσυμ-

βουλίου των εργαζομένων. Ορισμένα από το

νόμο πλαίσια παρέσχε αρχικά ο Ν. 1892/1990

(άρθρα 40 § 8 και 41, μεταγενέστερα ο Ν.

2639/98 (άρθρα 2 § 13,1 3, 4 § 2) και οΝ. 2874/

2000 (άρθρο 5) και τελευταία το άρθρο 42 του

Ν. 3986/2011. Η δυνατότητα κατάρτισης συμ-

φωνίας διευθέτησης του χρόνου εργασίας

(βλ. σχετικά ΧΡ. ΚΑΡΑΤΖΑ, «ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕ-

ΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

2010-2014- Έκδοση ΠΙΜ 2015 σελ.175 επ.)

παρέχεται σήμερα με το νόμο 3986/2011 στα

μέρη που υπογράφουν επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.

Πράγματι οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις είναι οι

πλέον κατάλληλες να ρυθμίζουν τέτοια θέμα-

τα, γιατί δεσμεύουν όλο το προσωπικό της εκ-

μετάλλευσης ή επιχείρησης και διασφαλίζουν

την ενιαία ρύθμιση και τάξη. Πρόβλημα όμως

δημιουργείται για τις επιχειρήσεις εκείνες, οι

οποίες (λόγω του μικρού αριθμού του προ-

σωπικού τους) δεν έχουν την ικανότητα σύνα-

ψης Σ.Σ.Ε./Δ.Α. Στις περιπτώσεις αυτές η επα-

ναρρύθμιση και συμπλήρωση των διατάξεων

του νόμου θα ήταν δυνατόν να γίνεται με ενο-

χικές συμφωνίες μεταξύ εργοδότη - εργαζομέ-

νων.
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Θεματολογία

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016

(Θεσμικοί Όροι)

Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (μετατροπή πλήρους

σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία)

Κανονικές και Λοιπές άδειες

Μεταβίβαση Επιχειρήσεων και Συνέπειες

Εργασία κατά ομάδες (Βάρδιες ) - Πότε επιτρέπεται

Διαφορές και Συνέπειες απασχόλησης με 5θήμερη

και 6ήμερη εργασία

Ρεπό - Σύμπτωση σε ημέρα αργίας

Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας

Εισηγητής:

Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Ημέρες Ασφάλισης (με πλήρη, μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση)

Τεκμαρτά Ημερομίσθια

Ασφάλιση στο ΙΚΑ πρακτικά ασκούμενων

Επιδότηση αμειβόμενων με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ειδικές Παροχές Προστασίας Μητρότητας

των Διατάξεων της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Θεματολογία

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

�

�
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�
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�

Καρατζάς Χρήστος

Νιάρχος Σπύρος

Κυρώσεις (Διοικητικές - Ποινικές ) σε περίπτωση μη εφαρμογής

Εισηγητής: [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]

[Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ]

�
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«Πρόληψη των επιπτώσεων
από την εμφάνιση υψηλών
θερμοκρασιών και καύσωνα»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

/

/

Εγγρ. Γ1 α/Γ.Π. οικ. 40228/2.6.2016

Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συν-

θηκών της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί

εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά

τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνε-

ται πιο έντονοστις πόλεις. Οι δημόσιες υπηρε-

σίες της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να

αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των

πολιτών, από την εμφάνιση υψηλών θερμο-

κρασιών και καύσωνα.

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε οδηγίες

για ταμέτραπροφύλαξης.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον αν-

θρώπινο οργανισμό σε συνέργια με ορισμέ-

νους άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια

κ.λ.π.), δημιουργούνται παθολογικές κατα-

στάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που

μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη κατά-

σταση αλλά και στο θάνατο. Τα αρχικά συ-

μπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέ-

φαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για

λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης,

ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο

της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: αυξημένη

θερμοκρασία του σώματος, σπασμούς, εμέ-

τους, διάρροια, διαταραχή της πηκτικότητας

του αίματος, απουσία εφίδρωσης. Μπορεί

ακόμη να επέλθει έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Επακολουθεί κωματώδης κατάσταση και θά-

νατος.

Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιά-

ζουν τα παραπάνω συμπτώματα όταν η θερ-

μοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή,

πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοση-

λευτικά ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες

μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά, θα πρέπει να

εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της

θερμοκρασίας του σώματος: πλήρης έκδυση

από τα ρούχα, τοποθέτηση παγοκύστεων ή

κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο, τις μασχά-

λες και τη βουβωνική περιοχή, εμβάπτιση σε

μπανιέραμε κρύονερόκ.λ.π.

Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης

συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα είναι τα

εξής:

Αποφυγή έκθεσηςστοηλιακόφως.Ανα-

ζήτησησκιερών και δροσερώνσημείων. Προ-

τίμηση στα ανοικτόχρωμα και ελαφρά ρούχα

με ανοικτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμο-

ποίησηκαπέλου, ομπρέλας κ.λπ.).

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας,

ιδιαίτερα σε μέρη που συνυπάρχουν υψηλή

θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω

από τονήλιο.

Ιδιαίτερηπροσοχήστηδιατροφή,όπως:

• Πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά προ-

τίμησηνερούκαιφυσικών χυμών.

•Αποφυγή τωνοινοπνευματωδώνποτών.

• Ολιγοθερμιδική δίαιτα, που θα περιλαμ-

βάνει κυρίως λαχανικά και φρούταπάσηςφύ-

σεως, μεπεριορισμό τωνλιπαρών.

Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης

παθολογικών καταστάσεων από

υψηλές θερμοκρασίες.
1.

2.

3.

4.

5.

Συχνάλουτράμε καταιωνιστήρες (ντους).

Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο
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γίνεται πιο ελαφρά. Ειδικά για τα βρέφη είναι

προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να

είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά

εκτός από το γάλα (μητρικό ή άλλο) και υγρά

όπωςνερόκ. λπ.

6. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις κα-

λούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου του καύ-

σωνα,που είναι:

•Όλα ταάτομαηλικίαςάνωτων65 ετών

• Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια

νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, νεφροπά-

θειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακ-

χαρώδηδιαβήτη κ.λ.π.

•Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς

λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νο-

σήματά τους, όπως π.χ. τα διουρητικά, τα

αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα ορμο-

νούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλ-

ίνης και τωναντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα

κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασι-

ών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύ-

ονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τρο-

ποποίηση τηςδοσολογίας.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να

φροντίζουν για την καλή λειτουργία του κλιμα-

τισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση

του κοινού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται

όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται

και με φαινόμενα αυξημένων επιπέδων ατμο-

σφαιρικήςρύπανσης. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων του όζο-

ντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, το Υπουργείο

Υγείας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες για την

ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης

ειδικά των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων,

οι οποίες έχουνως εξής:

Επίσης, για την προστασία της δημόσιας

υγείας από αιωρούμενα σωματίδια (Α.Σ.10),

το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει τηνΔΥΓ2/Γ.Π.

οικ.3191/14.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1)

εγκύκλιο με συστάσεις προς το κοινό, οι οποί-

ες σε περίπτωση υπέρβασης ανάλογα με τις

συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων

αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου

(http://www.moh.gov.gr/articles/news/3005

-systaseis-gia-thn-atmosfairikh-rypansh).

Επισημαίνεται ότι και οι Δήμοι πρέπει να

συμμετάσχουνστησυνολικήπροσπάθεια, με-

ριμνώντας εγκαίρως για την οργάνωση και

διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώ-

ρων για το κοινό και γενικότερα να συνεργα-

στούν με τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών

Ενοτήτων για την ενημέρωση του κοινού και

για τη λήψη τωναναγκαίωνμέτρων.

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο σημαντι-

κός ρόλος των Μ.Μ.Ε. της χώρας και της συ-

νεργασίαςμαζί τους,ώστε να επιτευχθεί μια ευ-

ρεία διάδοση των απαραίτητων μέτρων προ-

στασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετά-

σουν το ενδεχόμενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο,

εκτάκτωνμεταβολώνσταωράρια λειτουργίας

των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό

της μετακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων

κατά τιςθερμότερεςώρες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι Ενημερωτικό υλικό

σχετικό με «Προστατευτικά μέτρα για τον καύ-

σωνα» της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντί-

δας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής

Υγείας, είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα του

Υπουργείου Υγείας http://www.moh.gov.gr/

a r t i c l e s / hea l t h /agog i - yge i a s / 5 9 6 -

prostateytika-metra-gia-ton-kayswna.

7. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν

κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμι-

στήρες, κατά προτίμηση οροφής. Το ίδιο

ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν

νεογνά, βρέφη,παιδιά, ηλικιωμένουςκαι άτο-

μαμε ειδικέςανάγκες.

8.

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγει-

ακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαί-

σθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνί-

σταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώ-

ρους και νααποφεύγουν την κυκλοφορίαστο

εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνίσταται

στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά

να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκη-

ση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό

της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε

αναπνευστικάπροβλήματα».
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ΕΝΝΟ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο
τι σημαίνει?

aνυπαίτιο
κώλυμα
παροχής εργασίας
από μισθωτό

Σύμφωνα με το άρθρο 657 του Α.Κ. ο μι-

σθωτός διατηρεί την αξίωσή του για λήψη

αποδοχών αν μετά από 10ήμερη τουλάχι-

στον απασχόληση εμποδίζεται να εργασθεί

ένεκα σπουδαίου λόγου που δεν οφείλεται σε

δική τουυπαιτιότητα.

Ο χρόνος που για τον οποίο διατηρείται η

αξίωση για καταβολή αποδοχών δεν μπορεί

να υπερβεί τον ένα μήνα, αν ο μισθωτός απα-

σχολείται στον τελευταίο εργοδότη πάνω από

ένα χρόνοή τις δέκαπέντε (15) ημέρες, αναπα-

σχολείται πάνω από 10 ημέρες και λιγότερο

από ένα χρόνο.

Οιαποδοχέςαυτέςοφείλονται από τον ερ-

γοδότη μία φορά κατά εργασιακό έτος. Ως

εργασιακό έτος θεωρείται το διάστημα από

την πρόσληψη του μισθωτού μέχρι την αντί-

στοιχηημερομηνία του επομένου έτους κ.ο.κ.

Αν κατά τη διάρκεια της αποχής από την

εργασία για το ίδιο κώλυμα, συμπληρωθεί

εργασιακό έτος και αρχίσει νέο, δεν υφίσταται

κατά την νομολογία δικαίωμα λήψης νέων

αποδοχώνγια το ίδιοανυπαίτιο κώλυμα (Α.Π.

1012/72).

Αν ο μισθωτός είναι ασφαλισμένος για το

γεγονός που τον εμπόδισε να εργασθεί (π.χ.

ασθένεια, ατύχημα, κυοφορία, στράτευση

κ.λπ.), ο εργοδότης δικαιούται κατά τοάρθρο

658Α.Κ., νασυμψηφίσει το ποσόπου έλαβε ή

που δικαιούται να λάβει ο μισθωτός από τον

ασφαλιστικό του φορέα,

Το δικαίωμα αυτό του μισθωτού ασκείται

μίααφοράανά εργασιακό έτος (από τηνημε-

ρομηνία της πρόσληψης) ή σε περισσότερες

φορές για λιγότερες όμως ημέρες από τον

μήνα ή τις δέκα πέντε (15) ημέρες, αναλόγως

του χρόνου υπηρεσίας, αν ο σπουδαίος λό-

γοςδιήρκησε λιγότερεςημέρες.

Σύμφωνα με τη νομολογία (Α.Π. 1012/

1972) για τον ίδιο σπουδαίο λόγο (ανυπαίτιο

κώλυμα),

Βασικά

, ήακόμη και η

(κλήση για εκπαίδευση στα νέα όπλα και

όχι η κανονική στρατιωτική θητεία) για τους

για το αντίστοιχο

όμως μόνο διάστημα του μηνός ή των δέκα

πέντε (15) ημερών.

ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει

τις αποδοχές του μόνομίαφορά, έστωκι εάν

κατά τη διάρκεια του κωλύματος αρχίζει για

τον συγκεκριμένο μισθωτό νέο εργασιακό

έτοςκαισυνεχίζει ναυπάρχει το κώλυμα.

1. η ασθένεια ή το ατύχημα ή η

κυοφορία και η λοχεία των γυναικών εργα-

ζομένων προσωρινήστράτευ-

ση

περιπτώσεις:
Ένεκα της ποικιλίας των λόγων που μπο-

ρούν να χαρακτηρισθούν ως σπουδαίοι κα-

τά την έννοια του νόμουώστε ο μισθωτός να

μπορεί να αξιώσει τις αποδοχές του, τα δικα-

στήριαμεσειράαποφάσεων τους έχουναπο-

φανθεί ότι αποτελούν τέτοιους λόγους κυ-

ρίως τα εξήςγεγονότα:
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2.

3. θάνατος βαριά ασθένεια στενού

συγγενούς

4. λουτροθεραπεία

5. ως μάρτυρα ή

ενόρκου

6. προφυλάκιση για ποινικό αδίκημα

7. σεισμός, ισχυρές χιονοπτώσεις

βροχές,

διακοπήηλεκτρικούρεύματος

αδυναμία μετακίνησης του μισθωτού

λόγω καιρικών συνθηκών

1. υπαίτια ασθένεια

2.

ως μάρτυρα ενάγοντα ή εναγό-

μενου.

3. εξορία

4. αδικαιολόγητηαπουσία

5. συμμετοχή σε συνδικαλιστικές εκδη-

λώσεις

οποίους ως γνωστόν είναι και ασφαλισμένοι

όλοι οι μισθωτοί.

Ογάμος, ηαπόκτηση τέκνου, ηάσκηση

του εκλογικού δικαιώματος. Για τους λόγους

αυτούς υπάρχουν ειδικές διατάξεις στην

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και στις λοιπές Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. σύμ-

φωνα με τις οποίες οφείλονται οι αποδοχές

των αντίστοιχων ημερών που ορίζονται σ’

αυτές (5 ημέρες για το γάμο το ελάχιστο, 2

ημέρες για τη γέννηση τέκνου, από 1-3 ημέ-

ρες για τηνάδεια εκλογώνκ.λπ.)

Ο ή η

(α΄ και β΄ βαθμούσυγγένειας)

Η

Η κλήση του μισθωτού

σεποινική δίκη

Η

εάνστηνσυνέχειαομισθωτόςαθωωθεί (Α.Π.

342/1964).

Ο οι και

μόνο όμως εάν η επιχείρηση συνέ-

χισε ναλειτουργεί παρά ταγεγονότααυτά.

Αν λόγω τωνγεγονότωναυτών έμεινε κλει-

στή και η επιχείρηση, τότε, κατά τη νομολογία

πρόκειται για γεγονόςανωτέραςβίας κατά το

οποίο απαλλάσσονται και τα δύο μέρη (ερ-

γοδότης και εργαζόμενος) να εκπληρώσουν

τηνυποχρέωσηαπό τηνσύμβασή τους.

8. Η

9. Η

(νησιά κ.λπ.) ή

από έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων (απερ-

γία) όλων τωνμέσωνμαζικήςμεταφοράς.

Η (αυτοτραυματισμός,

απόπειρααυτοκτονίας)

Η συμμετοχή του μισθωτού σε πολιτική

(αστική δίκη)

Η

Η

Η

(Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες

κ.λπ.)σεώρα εργασίας.

δεν αποτελούν κατά τη

νομολογία σπουδαίο λόγο:

Επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
Πολιτική επιστήμων

Χ ΚΡΗΣΤΟΣ Θ. ΑΡΑΤΖΑΣ
Νομικός - Εργατολόγος

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ε 2016ΚΔΟΣΗ
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ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ&
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
του (Νομικού - Εργατολόγου)Χρήστου Καρατζά

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

Καλύπτει περιπτώσεις , ,
όπως με το σύστημα εκ περιτροπής

εργασίας, με ή χωρίς αποδοχές, άδειες σπουδών, άδειες μητρότητας,
συνδικαλιστικές, ομαδικές κ.λπ.

Περιέχει υπολογισμού ημερών άδειας,
και του στο

ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη του Υπ. Εργασίας, καθώς και
σχετική

Επίσης θα βρείτε με
πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις που μπορούν να σας
βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τις άδειες των
εργαζομένων και ένα και .

κανονικών αδειών επιδομάτων άδειας
ειδικών κατηγοριών αδειών

αναλυτικούς πίνακες οδηγίες
συμπλήρωσης του βιβλίου αδειών εντύπου Ε.11

κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας των αδειών και νομολογία.

απαντήσεις σε πάνω από 100 ερωτήσεις

πρακτικό εύχρηστο ευρετήριο
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101
ερωτήσεις
απαντήσεις

για πρακτική
εφαρμογή
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Νέες ΣυλλογικέςΣυμβάσεις Εργασίαςγια το 2016
�

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των(συμβασιούχοι πυροσβέστες
Πυρόσβεσης - Διάσωσης, Αερομεταφερόμε-
νοι Πυροσβέστες Πυρόσβεσης - Διάσωσης,
Πυροφύλακες)

, οι οποίοι εργάζονται με σύμ-
βαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία, βάσει του Π.Δ. 124/2003, Π.Δ.121/2007,
Π.Δ.109/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με
το Π.Δ.60/2016 και είναι μέλη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμ-
βασιούχων Πυροσβεστών

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας τωνπου εργάζονται

Σ.Σ.Ε. 6.6.2016

πυροσβεστών

και των οδηγών πυροσβεστι-
κών οχημάτων

Σ.Σ.Ε. 7.6.2016

Ξεναγών
στη Ρόδο

[
]

.

Π.Κ. 8/7.6.2016

�

[Π.Κ. 1 Τ.Ε.Ε.Ρ. 7/6/2016]

Καταβολή τρεχουσών εισφο-

ρών στα πιστωτικά Ιδρύματα

μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας

Πληρωμής Τρεχουσών

Εισφορών από 05-09-2016

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την
έναρξη εφαρμογής διεκπεραίωσης των ταμεια-
κών συναλλαγών μέσω του διατραπεζικού συ-
στήματος ΔΙΑΣ με χρήση ενός μοναδικού 30ψή-
φιου κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό
Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή Αριθμό Μητρώ-
ου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ονο-
μάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Ει-
σφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδοθεί κεντρι-
κά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθ-
μόΜητρώουΟικοδομοτεχνικού Έργου του Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου ναπραγματοποιούνται οι
καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών ει-
σφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος
ΔΙΑΣ με τη χρήση του εν λόγω30ψήφιου (Τ.Π.Τ.Ε.)
χωρίς αναφοράσε μισθολογική περίοδο, Α.Μ.Ε.
ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ.. Σημειώνουμε ότι ο κωδι-
κός Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μετα-
βάλλεται. Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσε-
ων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου θα
καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές στα πιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της
Τ.Π.Τ.Ε. από05/09/2016 καιστο εξής.

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα
Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) που
τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρή-
στη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Επίσης οι εργοδότες κατά την
υποβολή της Α.Π.Δ. και μετά την ολοκλήρωση
της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώ-
νονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους
έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβά-

λουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων.

Για τους εργοδότες που θα απογραφούν
(κοινές επιχ/σεις και οικοδομοτεχνικά έργα) από
την ημερομηνία εφαρμογής (05/09/2016) και με-
τά η Τ.Π.Τ.Ε. θααποδίδεται και θα γνωστοποιείται
στον εργοδότη με το έντυπο απόδοσης του
Α.Μ.Ε. ήΑ.Μ.Ο.Ε.

(ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

Η Τ.Π.Τ.Ε. θα απεικονίζεται στα στοιχεία Μη-
τρώου Εργοδοτών σε ειδικό πεδίο. Τα πιστωτικά
ιδρύματα από 05/09/2016, θα δέχονται ταμεια-
κές συναλλαγές για καταβολή τρεχουσών ει-
σφορών Κοινών Επιχειρήσεων ήΟικοδομοτεχνι-
κών Έργων μόνο μέσω του εν λόγω 30ψήφιου
κωδικού (Τ.Π.Τ.Ε.) ανεξαρτήτωςμισθολογικήςπε-
ριόδου εισφορών. Εφιστούμε την προσοχή
στους εργοδότες και στους εκπροσώπους τους
(λογιστές) στην ορθή χρήση της αντίστοιχης
ταυτότητας:

• Τρέχουσες εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (30ψηφίο)
- Τ.Π.Τ.Ε.

• Βεβαιωμένες οφειλές ΚΕΑΟ (20ψηφίο) -
Ταυτότητα Οφειλέτη

(30ψήφιου κωδικού).

ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣΠΟΥΘΑΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατά συνέπεια όσες τρέχουσες εισφορές

καταβληθούν από την ανωτέρω ημερομηνία

(05/09/2016) θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο

με Τ.Π.Τ.Ε.
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Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Άδεια κυοφορίας - ασθένεια

Απόλυση εργαζομένου

σε ασθένεια

Ημερομίσθια με ημερομηνία πρόσληψης

01/02/2000 ασθένησε από 17/03/2016 έως

07/05/2016 και από 08/05/2016 ξεκίνησε η ά-

δεια κυοφορίας. Η εταιρεία πλήρωσεστην ερ-

γαζόμενηγια 1μήνα τηνδιαφορά του Ι.Κ.Α.Δι-

καιούται επιπλέον 1 μήνα να πληρωθεί και για

το διάστημα της κυοφορίας (αντιμετωπίζεται

σανδιαφορετικόπρόβλημα).

Απάντηση

Μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση εργα-

ζόμενου με σχέση εργασίας Αορίστου Χρό-

νου, ο οποίος έχει κλείσει ήδη 5 έτη στην εται-

ρία και απουσιάζει με ασθένεια από τονΝοέμ-

βριο 2015;

Απάντηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.,

που εφαρμόζονται για την περίπτωση καταβο-

λήςσε εργαζομένουςαποδοχέςασθενείας, μέ-

σα σε κάθε εργασιακό έτος των εργαζομένων

που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ενός του-

λάχιστον έτους στον ίδιο εργοδότη, χορηγού-

νται αποδοχές ασθενείας ενός μηνός ανεξάρ-

τητα από το κώλυμα ή τα κωλύματα εργασίας

που τους εμποδίζουν να εργασθούν π.χ. κοινή

ασθένεια και εγκυμοσύνη, ή παράσταση ως

μάρτυραή ενόρκουσεδικαστήριο κ.λπ.

Επομένως η εργαζομένη με πρόσληψη την

1-2-2000, που εισήλθε στην περίοδο επιδότη-

σης της κυοφορίας της από 8-5-2016, μέσα

δηλαδή στο ίδιο εργασιακό έτος που λήγει την

31-1-2017 δικαιούται αποδοχές ασθενείας μό-

νο μία φορά, ανεξάρτητα για ποιο κώλυμα

(όμοιο ή διαφορετικό του αρχικού) έλαβε την

επιδότηση τουπρώτουμήνα.

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρί-

ων δεν απαγορεύεται η καταγγελία των αορί-

στου χρόνου συμβάσεων εργασίας των ερ-

γαζομένων. Επομένως παρέχεται η δυνατότη-

τα για την περίπτωση του ασθενούς μισθωτού

που απουσιάζει επί μακρόν από την εργασία

του λόγω ασθενείας είτε να του καταγγελθεί η

σύμβαση με καταβολή αποζημίωσης είτε να

υποβληθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε.5 για

οικειοθελή παραίτηση επειδή η απουσία του

έχει υπερβεί τα όρια βραχείας ασθενείας που

ορίζει ο Ν. 2112/1920 για την καταγγελία των

οι συνδρομητές μας
ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
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αορίστου χρόνουσυμβάσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4194/2013

για τον Κώδικα των Δικηγόρων, στις γυναίκες

δικηγόρους που συνάπτουν συμβάσεις έμμι-

σθης εντολής εφαρμόζονται όλες οι κείμενες

διατάξεις για χορήγηση αδείας μετ' αποδοχών

λόγω ασθενείας, αναρρωτικής άδειας και

προστασίας της κύησηςκαι της λοχείας.

Από τη διάταξη όμως αυτή του νόμου δεν

προκύπτει αν με τον όρο που χρησιμοποιεί ο

νομοθέτης «κείμενες διατάξεις» εννοεί αφενός

τις κείμενες διατάξεις του δημοσίου ή του ιδιω-

τικού τομέα της οικονομίας και αφετέρου τις

διατάξεις που έχουν τεθεί για τα θέματα των

αδειών μητρότητας, με τυπικό νόμο ή ακόμη

και με τις συλλογικές συμβάσεις στις οποίες

υπάγεται το λοιπό προσωπικό της επιχείρη-

σης στην οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες

τους οι δικηγόροι των ιδιωτικών επιχειρήσεων

ή την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ενόψει των παραπάνω η άποψη της εται-

ρείας μας είναι ότι για τις γυναίκες δικηγόρους

των ιδιωτικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται μό-

νο οι διατάξεις των τυπικών εργατικών νόμων

και όχι αυτές των κλαδικών Σ.Σ.Ε. ή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

αφού οι δικηγόροι γενικά δεν συνάπτουν με

τους εργοδότες τους συμβάσεις εξαρτημένης

εργασίας επί των οποίων και μόνο εφαρμόζο-

νται οι όροι των Σ.Σ.Ε. και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Ν. 1876 /

1990), και δενθεωρούνται μισθωτοί κατά την έν-

νοια του Α.Κ., αλλά συνάπτουν μόνο συμβά-

σεις εντολής οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τις

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Με βάση τα παραπάνω οι γυναίκες δικηγό-

ροι δικαιούνται μόνο τις άδειες των εργαζομέ-

νων που έχουν καθιερωθεί με νόμο της Πολιτεί-

ας, ενώ δεν δικαιούνται την άδεια μειωμένουω-

ραρίου μετά την λήξη της άδειας λοχείας τους,

επειδή το μειωμένοαυτόωράριοστην εργατική

μας νομοθεσία για τις γυναίκες εργαζόμενες

μετά τη λήξη της άδειας λοχείας τους, έχει τεθεί

με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις κλαδικές Σ.Σ.Ε. στις

οποίες δεν υπάγονται, ως εκ του είδους της

σύμβασης έμμισθης εντολής που συνάπτουν

με τις εταιρείες.

Εφόσον το ξενοδοχείο δεν είναι μέλος της

Π.Ο.Ξ., που υπογράφει τις Σ.Σ.Ε. του προσωπι-

κού των ξενοδοχείων και επομένως, σύμφωνα

με το άρθρο 8 τουΝ. 1876/1990, περί τωνσυλ-

λογικών συμβάσεων εργασίας κ.λπ. δεν δε-

σμεύεται από τη Σ.Σ.Ε. αυτή, μπορεί νόμιμα να

συμφωνήσει με το προσωπικό του να εργάζε-

ται επί 6 ημέρες την εβδομάδα με 6,40΄ ώρες

την ημέραώστε να εξασφαλίζεται η 40ωρη εβ-

δομαδιαία εργασία του. Η 7η ημέρα κάθε εβ-

δομάδας θα είναι η ημέρα της εβδομαδιαίας

ανάπαυσής τους, (ΡΕΠΟ) και ανά περίοδο 7

εβδομάδων η ανάπαυσής τους θα πρέπει να

συμπίπτει σε ημέρα Κυριακή (Άρθρο 10 Β.Δ.

748/1966).

Γυναίκα δικηγόρος η οποία απασχολείται

στο νομικό τμήμα εταιρίας με σύμβαση πά-

γιας αντιμισθίας, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις

που ισχύουν και για τις γυναίκες που εργάζο-

νται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιω-

τικούδικαίου (π.χ. ηάδεια τοκετούκαι λοχείας

/ η άδεια φροντίδας παιδιού, ισόχρονη άδεια

/ η ειδική εξάμηνη άδεια / Γονική άδεια / Προ-

στασίακατά τηςκαταγγελίαςκ.λπ.);

Απάντηση

Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακή επιχείρησηη

οποία δεν είναι μέλος της ένωσης ξενοδόχων

και δεν εφαρμόζει την συλλογική σύμβαση

των ξενοδοχοϋπαλλήλωναλλά τοννόμιμοκα-

τώτατο μισθό, επιτρέπεται να εργάζονται με

εξαήμερη απασχόληση (40 ώρες με ένα ρεπό

την εβδομάδα);

Απάντηση

Δικαιώματα εγκύων

και τεκουσών γυναικών

δικηγόρων

Εξαήμερη απασχόληση

σε ξενοδοχείο
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Στον λαβύρινθο
των εργασιακών

παρέχουμε
…διεξόδους

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

Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για

την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θε-

μάτωνπουαπασχολούν την εταιρείασας;

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου

ΕργατικούήΑσφαλιστικούθέματος;

Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε τοσε εμάς…

ΗΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργα-

τολόγους σας παρέχει άμεση υποστή-

ριξη, και στα συνεχώς μεταβαλλό-

μενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομο-

θεσίαςμεσυνέπεια και αξιοπιστία.

ΕΓΓΡΑΦΩΣ

πρακτικές λύσεις

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,

ανάλογα με τις ανάγκες σας:

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...


