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Ο σκοπός του περιοδικού ...

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέ-

χουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι

της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συ-

νεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε

κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συ-

στήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμα με τρόποώστε να μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί πρακτικάαπο τονυπεύθυνοανθρώπινουδυ-

ναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφορο-

τέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο

περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συ-

ναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση

των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν

την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την

ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα

στηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος
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Ημέρες ασφάλισης μερικώς απασχολούμενων

Σε ποιο χρονικό σημείο μέσα στο έτος μπορεί να

χορηγείται νόμιμα η άδεια ανάπαυσης στους

εργαζόμενους -

Οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε !

Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής

του Αγίου Πνεύματος
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Η αμοιβή της εργασίας

κατά την ημέρα εορτής

του Αγίου Πνεύματος
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ
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εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέ-

ρα Ιουνίου 201 ) για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαι-

ρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, εργάσιμη

ημέρα, σε αντίθεση με τονΔημόσιο Τομέα για τον

οποίο έχει ορισθείως επίσημηημέρααργίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά
κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι
είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργα-
σία τους, δικαιούμενοι κανονικά και εις απλούν το
ημερομίσθιό τους.

Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην ερ-
γασία τους δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της
ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μι-
σθό θα τους αφαιρεθούν τόσaωρομίσθια όσες
ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω 5θη-
μέρου (8,00΄ώρες) ή 6ημέρου (6,40΄ώρες).

Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες
συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η
μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα
αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες
της εργασίας των εργαζομένων κατ αυτή, με Κυ-
ριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπά-
γονται στις ΣΣΕ καιΔΑαυτές δικαιούνται τηνημέρα
αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους,
λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο,
το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργα-
σθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολό-

κληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους
μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν κατ αυτή την
ημέρα.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς
εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή,
δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και
προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομί-
μουημερομισθίου τουςή του1/25ου του μισθού
τους,αναλόγωςμε τον τρόποπουαμείβονται.

Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις
Σ.Σ.Ε. καιΔ.Α. πουαφορούν
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στις Καπνοβιομηχανίες

στις Κλινικές καιστα ιατρικά εργαστήρια

σταναυτικάπρακτορεία

στις επιχειρήσειςπετρελαίου και υγραερίων

στις Εφημερίδες

σταΛατομείαΠέτρας και Χώματος

στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-

μούς

στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων μόνο για τις

ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειρι-

στώνΜηχανημάτων)

στουςηλεκτροτεχνίτες

στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξέ-

νωνγλωσσών

στουςφωτοστοιχειοθέτες

στουςφορτ τές

στα τυπογραφεία

σταβιβλιοπωλεία

στουςθυρωρούς

στους εργοδηγούς σχεδιαστές κ.λπ
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Στην περίπτωση που οι παραπάνω Σ.Σ.Ε.
έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί, δικαίωμα
ναθεωρήσουν τηνημέρααυτήωςαργία έχουν
μόνο οι εργαζόμενοι που εργάζονταν στην ίδια
επιχείρηση κατά το χρόνοπου ίσχυε η Σ.Σ.Ε. που
έληξε.



Α. Βάσει εξαημέρου Β Βάσει 5νθημέρου.

1)

2)

σύστημα5νθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας

Ο μισθωτός που απασχολείται ανελλιπώς

όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, με ημερή-

σιες αποδοχές μεγαλύτερες του ΤΗ της 1ης

ασφαλιστικής κλάσης (ΗΑ > 11.06) ή με μηνιαίες

αποδοχές μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ΤΗ

της 1ηςασφαλιστικής κλάσης (ΜΑ> 25 Χ 11,06 =

276,5), αναγνωρίζει στην ασφάλιση του ΙΚΑ -

ΕΤΑΜ, ο μεν αμειβόμενος με ημερομίσθιο 24 ή 25

ή 26 ή 27 ΗΕ, ο δε αμειβόμενος με μισθό 25 ΗΕ

(Άρθρο18παρ. 1 τουΚΑ).

Ο μισθωτός που απασχολείται ανελλιπώς

όλες τις εργάσιμες ημέρες τουμήνα, με ημερήσια

αμοιβή ίση ή μικρότερη του ΤΗ της 1ης ασφαλι-

στικής κλάσης (ΗΑ < 11,06) ή με μηνιαία αμοιβή

ίση ή μικρότερη του 25πλάσιου του ΤΗ της 1ης

ασφαλιστικής κλάσης (25 Χ 11,06 = 276,50), ανα-

γνωρίζει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσες

ημέρες όσεςακριβώςοι προκύπτουσες εκ της δι-

αιρέσεως τουσυνόλου των μηνιαίων αποδοχών

δια του ισχύοντος εκάστοτε ΤΗ της 1ης ασφαλι-

στικής κλάσης (π.χ. για το έτος 2014 11,06). Εάν

εκ της διαιρέσεως προκύπτει κλάσμα θεωρείται

πλήρης ημέρα (245,00 : 11,06 = 22,15 ή 23).Οι

εισφορές στην προκειμένη περίπτωση θα υπο-

λογιστούν επί του ποσού 23 Χ 11,06 = 264,38 και

όχι επί του καταβαλλόμενου μισθού των 245,00

ευρώ (Άρθρο18παρ. 3 τουΚΑ). Ηπαρ. 3 τουΆρ-

θρου 18 του ΚΑ ισχύει και για τους απασχολού-

μενουςμεσύστημα5νθήμερης εβδομαδιαίας ερ-

γασίας.

Οι διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 1 του ΚΑ (πε-

ρίπτωσηΑ.1) έχουνανάλογη εφαρμογή,ωςπρος

τον υπολογισμό των ημερών εργασίας, και για

τους μισθωτούς που απασχολούνται ανελλιπώς

σε επιχείρησηπου εφαρμόζει

(Άρθρο 18 παρ. 2 του

ΚΑ).

Δηλαδήομισθωτόςπουαμείβεται ημερησίως

με αποδοχές μεγαλύτερες του ΤΗ της 1ης ασφα-

λιστικής κλάσης ή με μηνιαίες αποδοχές μεγαλύ-

τερες του 25πλάσιου της 1ης ασφαλιστικής κλά-

σης, αναγνωρίζει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

τόσες ημέρες όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες

ημέρες τουημερολογιακούμήνααπασχόλησης,

δεδομένουότι η εφαρμογή του5νθημέρουδενμε-

ταβάλλει τον τρόπο υπολογισμού των ημερών

ασφάλισης, οπότε ο μεν αμειβόμενος με ημερο-

μίσθιο αναγνωρίζει όλες τις ημέρες πραγματικής

εργασίας, ήτοι 24ή 25ή26ή27, ο δεαμειβόμενος

με μισθόαναγνωρίζει κατά μήνα 25 ΣτΕ 2331/03,

Τριμ.Διοικ. Πρωτ. Χαλκίδας223/12).

Αντιθέτως, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει απαντητικών

εγγράφων, δέχεται ως ημέρες ασφάλισης για

μεν τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο 20 ή 21 ή

22 ή 23 κατά μήνα και για δε τους αμειβόμενους

με μισθό 22 κατά μήνα, χωρίς παράλληλα να

δικαιολογεί σε ποια διάταξη στηρίζεται ο τρόπος

αυτός υπολογισμού των ημερών ασφάλισης

κατάμήνα.

(

Για τον προσδιορισμό των ημερών ασφάλισης κατά μήνα για τους μισθωτούς που απασχο-

λούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, ισχύουν τα εξής:

Ημέρες Ασφάλισης

Απασχολούμενων
Μερικώς

>> του ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ [τ. Επιθ. ΙΚΑ ]

άρθρο
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤ ΤΗΝ
ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥ-
ΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

A
-

αγματικές προϋποθέσεις για την ε-

φαρμογή του, ήαν εφαρμοστεί, ενώδενσυνέτρεχανοι προ-

υποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η

δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με

κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή, κατά δε

τη διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέ-

πεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαί-

ου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανό-

νες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 Α.Κ., που

ορίζουν τομενπρώτοότι «κατά την ερμηνεία τηςδηλώσεως

βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσή-

λωση στις λέξεις», το δε δεύτερο ότι «οι συμβάσεις ερμηνεύ-

ονται όπωςαπαιτεί η καλήπίστη, αφούληφθούνυπόψηκαι

τα συναλλακτικά ήθη». Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ό-

ταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την αναιρετικά ανέλε-

γκτη ως προς αυτό κρίση του, διαπιστώνει, έστω και εμμέ-

σως, ότι υπάρχει στη σύμβαση κενό ή αμφιβολία ως προς

τις βουλήσεις των συμβαλλομένων που δηλώθηκαν. Υπό

την προϋπόθεση αυτή παραβιάζει τους κανόνες τούτους

το δικαστήριο της ουσίας είτε όταν παραλείπει να προ-

σφύγει σ' αυτούς για ναδιαπιστώσει τηναληθινή έννοια της

δήλωσης της βούλησης των συμβαλλομένων, είτε όταν

προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους, εφαρμόζοντας εσφαλ-

μένα τις νομικές έννοιες στις οποίες στηρίζονται, είτε όταν

παραλείπει να παραθέσει στην απόφαση του τα πραγματι-

κά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριμένη εφαρ-

μογή τους. Πάντως μόνη η παράλειψη του δικαστηρίου της

ουσίας να αναφέρει ρητώς στην απόφαση του ότι για την

εξεύρεση της αληθινής βουλήσεως των συμβαλλομένων

προσφεύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των παραπάνω

διατάξεων του Α.Κ. δεν συνιστά παραβίαση των διατάξεων

αυτών, εφόσον στην απόφαση εκτίθενται τα περιστατικά

από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή των κανόνων αυτών.

Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 361 Α.Κ., που ορίζει

ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία,

εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, απαιτείται σύμβα-

ση, καθιερώνεται στο ενοχικό και κατ' ακολουθίαν στο ερ-

γατικό δίκαιο, ως απόρροια του δόγματος της αυτονομίας

της βουλήσεως, η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων,

δυνάμει της οποίας οι συμβαλλόμενοι έχουν πλήρη ελευ-

θερία προς κατάρτιση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με

οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, αρκεί

τούτο να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή σε κανόνες δη-

μοσίας τάξεως.

Εξάλλου, από τη γενική αρχή της προστασίας των εργα-

ΑπόφασηΑρείουΠάγου175/2013

Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί,

ενώ συνέτρεχαν οι πρ

1.

Ιούνιος 2014

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

νομολογία

>> 5



>>6

ζομένων που διαπνέει το εργατικό δίκαιο,

συνάγεται ότι η αρχή της εύνοιας υπέρ των τε-

λευταίων δεν εφαρμόζεται μόνο στη σχέση Σ.Σ.Ε.

και ατομικής συμβάσεως, αλλά και στη σχέση

περισσοτέρων πηγών (νόμου, Σ.Σ.Ε., κανονι-

σμού, ατομικήςσύμβασης) διαφορετικής ιεραρ-

χικής βαθμίδας που ρυθμίζουν την εργασιακή

σχέση. Σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας υπέρ

των μισθωτών που καθιέρωνε το άρθρο 3 παρ.

1 του ν. 3239/1955 «περί του τρόπου ρυθμίσεως

των συλλογικών διαφορών εργασίας» (που

ίσχυσε μέχρι 8.5.1990) σε συνδυασμό με το άρ-

θρο 680 Α.Κ., την οποία αρχή ήδη προβλέπει η

διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1876/1990,

οι ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι των

ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν

δυσμενέστερων όρων των Σ.Σ.Ε. Και τούτο, γιατί

οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. περιέχουν

κατώτατα όρια προστασίας που απαγορεύουν

τη δυσμενέστερη ρύθμιση με ατομική σύμβαση,

επιτρέπουν όμως με την τελευταία τη βελτίωση

τηςπροστασίαςαυτής.

Τέλος, με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 26.2.1975, η οποία

κυρώθηκε με το ν. 133/1975, εισήχθη η εβδομά-

δα τωνπέντε (5) εργάσιμων ημερώνή το λεγόμε-

νο πενθήμερο εργασίας, δηλαδή καθιερώθηκε

ως χρονικό όριο εργασίας οι σαράντα πέντε

(45)ώρες την εβδομάδα.

Εξάλλου, κατά το άρθρο 6 της από 14.2.1984

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Υ.Α. 11770/20.3.1984, Φ.Ε.Κ. 181), η εβ-

δομαδιαία διάρκεια της εργασίας των μισθωτών

ορίσθηκε από 1.1.1984σε 40ώρες.Με τοάρθρο

9 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν.Δ. 1037/1971 καθιερώθηκε

ως νόμιμο ημερήσιο ωράριο των εργαζόμενων

σε εμπορικά καταστήματα οι οκτώ (8) ώρες, ενώ

με το άρθρο 42 του ν. 1892/1990, που διατηρή-

θηκε σε ισχύ με το άρθρο 23 του ν. 1957/1991,

καθιερώθηκε η πενθήμερη εργασία με σαράντα

(40) ώρες κατά εβδομάδα για τους εργαζόμε-

νους στα εμπορικά καταστήματα, των οποίων η

ημέραανάπαυσης λόγωπενθημέρου καθορίζε-

ται κυλιόμενη. Αν ο μισθωτός εργάστηκε σε επι-

χείρηση που εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομά-

δα εργασίας και έκτη ημέρα την εβδομάδα (εκτός

Κυριακής ή εξαιρετέας ημέρας ήαναπληρωματι-

κής ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά την Κυ-

ριακή), η σχετική συμφωνία για απασχόληση

του κατά την ημέρα αυτή, ως απαγορευμένη

από τουςωςάνωκανόνεςδημόσιας τάξης, είναι

άκυρη, αφού πρόκειται για εργασία παρεχόμενη

εκτός των ημερών της εβδομαδιαίας εργασίας,

ήτοι σε ημέρα ανάπαυσης, και δικαιούται για

αυτήν αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδι-

καιολογήτου πλουτισμού, η οποία συνίσταται

στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλλε

ως αμοιβή σε άλλο μισθωτό που θα απασχο-

λούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας, με τις ικα-

νότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος

(χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψη οι λοιπές προ-

σωπικές περιστάσεις του τελευταίου), αφού κα-

τά το ποσό αυτό, που δεν μπορεί να είναι κα-

τώτερο από το νόμιμο ωρομίσθιο, καθίσταται

χωρίς νόμιμη αιτία πλουσιότερος ο εργοδότης,

χωρίς να δικαιούται και οποιαδήποτε άλλη προ-

σαύξηση.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3

του ν. 3198/1955, η καταγγελία της συμβάσεως

εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφ' όσον γίνει εγ-

γράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημί-

ωση. Από το συνδυασμό της διατάξεως αυτής

προς εκείνη του άρθρου 288 Α.Κ., κατά την

οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει

την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη λαμβα-

νομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών, συ-

νάγεται σαφώς ότι δεν επέρχεται ακυρότητα της

καταγγελίας, αν υπό τις συγκεκριμένες συνθή-

κες η μη καταβολή από τον εργοδότη ολόκλη-

ρης της οφειλόμενης αποζημίωσης είναι δικαιο-

λογημένη κατά τις αρχές της καλής πίστεως,

αποδιδόμενη όχι σε κακοβουλία, αλλά σε εύλο-

γη αμφιβολία ή πλάνη συγγνωστή ή παραδρο-

μήωςπρος το ακριβές ποσόαυτής. Τα περιστα-

τικά αυτά, εισφερόμενα στη διαδικασία από τον

εναγόμενο εργοδότη με αίτημα τη διάσωση του

κύρους της καταγγελίας, συνιστούν ένσταση

(Α.Π. 585/2011, 311/2010).

Εξ άλλου από τα άρθρα 591 παρ. 1β΄, 666

παρ. 1, 115 παρ. 3 και 256 παρ. 1δ΄ Κ.Πολ.Δ. συ-

νάγεται ότι στη διαδικασία των εργατικών διαφο-

ρών, κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κα-

τάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου, οι διάδικοι οφείλουν να προτεί-

νουνόλους τουςαυτοτελείς, πραγματικούς ισχυ-

ρισμούς τους, προφορικά, κατά τη συζήτηση

στο ακροατήριο. Επί πλέον, οι ισχυρισμοί αυτοί

πρέπει να καταχωρισθούν στα πρακτικά, με συ-

ΜΗΚΑΤΑΒΟΛΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΑΠΟ-
ΛΥΣΕΩΣΛΟΓΩ ΣΥΓΓΝΩΣΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ
- ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Απόφαση Αρείου Πάγου 918/2013
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νοπτική έκθεση των γεγονότων που τους θεμε-

λιώνουν, εκτός αν τα γεγονότα αυτά περιέχονται

στις κατατιθέμενες προτάσεις, απαιτείται

δηλονότι σε κάθε περίπτωση προφορική

πρόταση των ισχυρισμών που «ως γενόμενο

κατά τη συζήτηση» σημειώνεται στα πρακτικά,

τα οποία αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς

τη συζήτηση και το περιεχόμενο αυτής (Κ.Πολ.Δ.

259) (Ολ. Α.Π. 2/2005). Περαιτέρω, σύμφωνα με

το άρθρο 527 παρ. 2 και 3 Κ.Πολ.Δ., στην κατ'

έφεση δίκη είναι απαράδεκτη η προβολή πραγ-

ματικών ισχυρισμών που δεν είχαν προταθεί

στην πρωτόδικη δίκη, εκτός εάν 1) προτείνονται

από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόμενο ή

εκείνον που είχε παρέμβει ως υπεράσπιση κατά

της έφεσης και δεν μεταβάλλεται με τους ισχυρι-

σμούς αυτούς η βάση της αγωγής ή της παρέμ-

βασης ή προτείνονται από εκείνον που παρεμ-

βαίνει με κύρια παρέμβαση, για πρώτη φορά

στην κατ' έφεση δίκη ή παρεμβαίνει με πρόσθετη

παρέμβαση, θεωρείται όμως αναγκαίος ομόδι-

κος του αρχικού διαδίκου, 2) γεννήθηκαν μετά

την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικα-

στήριο, 3) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ-

θρου269Κ.Πολ.Δ.

Ακόμη, κατά το άρθρο 559 αρ. 8 περ. β΄

Κ.Πολ.Δ., ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το

δικαστήριο τηςουσίαςπαρά τονόμοδεν έλαβε

υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν

ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως

«πράγματα», κατά την έννοια της διατάξεως αυ-

τής, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυ-

ρισμοί των διαδίκων, οι οποίοι συγκροτούν την

ιστορική βάση και, επομένως, θεμελιώνουν το

αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντέν-

στασης, καθώς και οι λόγοι έφεσης. Ο λόγος

αναιρέσεως, όμως, δεν στοιχειοθετείται, όταν το

δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπ' όψη τον προ-

ταθέντα ισχυρισμό, αλλά τον απέρριψε ως απα-

ράδεκτοήαβάσιμο.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου

559 αρ. 14 Κ.ΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το

δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε

ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδε-

κτο.

Από τις διατάξεις των άρθρων 656 Α.Κ., 1 και 5

παρ. 1 του ν. 2112/1920, σε συνδυασμό προς τις

διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3198/1955,

προκύπτει ότι η καταγγελία της σύμβασης εξαρ-

τημένης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χα-

ρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπρα-

ξίας και χωρεί ελεύθερα, εκτός αν περιοριστεί με

συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου. Η

άσκηση όμως του σχετικού δικαιώματος, είτε του

εργοδότη είτε του εργαζομένου, δεν είναι απεριό-

ρστη και ανέλεγκτη, αλλα υπόκειται στους περιο-

ρισμούς που προβλέπονται από τη διάταξη του

άρθρου 281 του Α.Κ., της οποίας η παράβαση

επάγεται απόλυτη ακυρότητα της καταγγελίας

της εργασιακής σύμβασης, που θεωρείται σαν

να μην έγινε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-

θρων 174 και 180 τουΑ.Κ. Στην περίπτωσηαυτήο

καταγγέλλων εργοδότης, που αρνείται να δεχτεί

τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες

του εργαζομένου, καθίσταται υπερήμερος και

υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτόν το μισθό του,

κατά τα άρθρα 349, 350 και 656 του Α.Κ. Η καταγ-

γελία της εργασιακής σύμβασης αντίκειται στη

διάταξη του άρθρου 281 του Α.Κ. και είναι άκυρη,

όταν έγινε από εκδίκηση του εργοδότη, ή εξαιτίας

εχθρότητας προς το μισθωτό, λόγω συνδικα-

λιστικής τουδράσης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙ-
ΚΟΥΣΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟ-
ΓΗΣΑΠΟΛΥΤΕΩΝ

ΑπόφασηΑρείουΠάγου2243/2013
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.:

ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ.1. 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15

του π.δ. 258/2005 περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α΄

316) όπως ισχύει, αντικαθίσταταιως εξής:

«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρε-

ους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του

επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, δια-

φορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου

μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται

σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε

φοράδιατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη

τουΔ.Σ. τουΟ.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορί-

ζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτο-

μέρεια για την εφαρμογή τηςπαραγράφουαυτής.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.

2084/1992 (Α΄ 165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια

ως εξής: «Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική

ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο

ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε.,

για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απα-

σχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού

οργανισμού, εφόσονο χρόνοςασφάλισηςστο Ι.Κ.Α.

- Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών

ασφάλισηςανάμήνα.

Πρόσωπαπου εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική

ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. με τις

διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυ-

τές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις δια-

τάξεις τουπαρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις

του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας

εξαίρεσής τους.

Εκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρ-

μόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη

δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της

παραγράφουαυτής.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη

των ΔΣ των ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός

τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-

μου, καθορίζονται θέματααναγκαία για την υλοποίη-

ση τουπαρόντος.»

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που είναι εγγε-

γραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελε-

γκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.14

στηνυποχρεωτικήασφάλιση τουΟ.Α.Ε.Ε.

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε

(25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θε-

μελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους,

που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται

από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγο-

νται στηνυποχρεωτικήασφάλιση τουΟ.Α.Ε.Ε.
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Ειδικώς επί απόλυσης που οφείλεται σε οικο-

νομικοτεχνικούς λόγους, όπως μεταξύ άλλων εί-

ναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχεί-

ρησης και η μείωση τουπροσωπικού για λόγους

οικονομικούς, που επιβάλλονται από συγκεκρι-

μένες οικονομικές συνθήκες τις οποίες η επιχεί-

ρηση αντιμετωπίζει, η απόφαση του εργοδότη

νααντεπεξέλθει με τον τρόποαυτόστηδιαφαινό-

μενη οικονομική κρίση της επιχείρησης δεν ελέγ-

χεται από τα δικαστήρια. Ελέγχεται, όμως, αφε-

νός ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής αυτής

και η καταγγελία τηςσύμβασης εργασίαςσυγκε-

κριμένου εργαζομένου,ως έσχατο μέσον αντιμε-

τώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης, και

αφετέρου ο τρόπος επιλογής προς απόλυση

του εν λόγω εργαζομένου, η οποία πρέπει να

πραγματοποιείται βάσει τωναντικειμενικών κρι-

τηρίων τουάρθρου281 τουΑ.Κ. Ειδικότερα, ο ερ-

γοδότης οφείλει κατά την επιλογή τουαπολυτέου

μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια

κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ίδιου επιπέ-

δου από απόψεως ικανότητας, προσόντων και

απόδοσης, να λάβει υπόψη του και να συνεκτι-

μήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της

αρχαιότητας, της ηλικίας, της οικογενειακής και

οικονομικής κατάστασης κάθε μισθωτού και της

δυνατότητας εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργα-

σίαςήακόμηναπροτείνει στομισθωτόπουπρό-

κειται να απολύσει την απασχόληση του σε άλλη

θέση έστω και κατώτερη εκείνης που αυτός κα-

τείχε, εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια κενή θέση

στην επιχείρηση του και ο υπό απόλυση μισθω-

τός είναι κατάλληλοςνα εργασθεί σεαυτήν.

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 5

παρ. 3 του ν. 3198/1855, η καταγγελία της σύμ-

βασης εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει

εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζη-

μίωση.

ΝΟΜΟΣ
4254/2014
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝΟ.Α.Ε.Ε.

ΦΕΚ 85 τ.Α΄ / 7.4.14
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Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το βασικό

για τις κανονικές άδειες ανάπαυσης των εργαζο-

μένων Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τους νεότερους νόμους 4504/1966 (άρ-

θρο3παρ. 15), 1346/1983 (άρθρο1), 549/1977

(άρθρο 8), 3302/2004 (άρθρο 1), 3846/2010

(άρθρο 6), 4093/2012 (Υποπαρ. ΙΑ.12) και

τελευταία με το Ν. 4254/2014 (Υποπαρ. ΙΑ.15), και

ειδικότεραμε τις διατάξεις τουΑΝαυτούπουαφο-

ρούν στο χρονικό σημείο, μέσα σε κάθε ημερο-

λογιακό έτος, που ο εργοδότης οφείλει το αργό-

τερο να χορηγήσει την άδεια σε κάθε εργαζό-

μενο, τόσο κατά το πρώτο και δεύτερο έτος

εργασίας του στον ίδιο εργοδότη, όσο και κατά

τα επόμενα τρίτο και μετά ημερολογιακά έτη,

προκύπτουνσχετικά με τοπαραπάνωθέμα κατά

τηγνώμημας τα εξής:

Σύμφωναμε τηνπαρ. 1 τουάρθρου4 τουΑ.Ν.

539/1945, όπως έχει διαμορφωθεί με την

προσθήκη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15

του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966 «Η χρονική πε-

ρίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται με-

ταξύ εργοδότου και μισθωτού,

... Η

κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη αίτησις σκοπεί

μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορί-

ων εντός των οποίων υφίσταται υποχρέωσις δια

την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπική

προϋπόθεσιν δια την υπό του μισθωτού, κατά

τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του

εις άδειαν μετ’ αποδοχών δικαιώματος αυτού,

τ

».
Επίσης με την παρ. 1β του άρθρου 1 του Ν.

3302/2004, ρητά ορίζεται ότι «ο εργοδότης υπο-

χρεούται

εντός του οποίου προσελήφθη ο μι-

σθωτός, να χορηγεί σ’ αυτόν την παραπάνω

αναλογία της κανονικήςάδειας».
Σύμφωνα εξ άλλου με το δεύτερο εδάφιο του

άρθρου 7 του Ν. 3846/2010 «

».
Από τις παραπάνω νομοθετικές θέσεις, κατά

την γραμματική τους τουλάχιστον έννοια, οι όροι

« », « », «

» και

της «

», που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης στα παρα-

πάνωνομοθετήματα, νομίζουμε ότι θαπρέπει να

ερμηνευθούνωςυποχρέωση των εργοδοτώννα

χορηγούν την άδεια στους εργαζομένους κατά

το χρονικό σημείο του έτους που την ζητούν με

την αίτησή τους, οπωσδήποτε δε μέσα σε κάθε

ημερολογιακό έτος και πριν από το τέλος του,

του πρώτου υπο-
χρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια
το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέ-
ρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως

ου εργοδότου υποχρεουμένου όπως προ της
λήξεως του ημερολογιακού έτους παράσχει την
άδεια έστω και αν δεν εζητήθη αύτη υπό του μι-

σθωτού

μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογια-
κού έτους

Η κατάτμηση του
χρόνου αδείας επιτρέπεται … …. μετά από έγ-
γραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδό-
τη

μέχρι τη λήξη προ της λήξεως της υποχρέ-
ωσης των εργαζομένων υποβολής αίτησης για
τον προσδιορισμό και μόνο του χρονικού σημεί-

ουπου επιθυμούν ναλάβουν τηνάδεία τους
υποχρέωσης των εργοδοτών να χορηγούν

την άδεια κατά το χρονικό διάστημα της αίτησης
των εργαζομένων με μόνο το δικαίωμά τους της
παράτασης της χορήγησης της άδειας επί δίμη-
νο

ανεξάρτητα του πότε θα λήξει αυτή, εντός δηλα-
δή του ιδίουή του επόμενου έτους, χωρίςστην τε-
λευταία περίπτωση οι τυχόν υπόλοιπες ημέρες
αδείας που θα εξαντληθούν εντός του επομένου
Ιανουαρίου, να αποτελούν μορφή παράνομης
μεταφοράς αδείας κατά την έννοια του Α.Ν.
539/1945 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 88/1999,

>> 9

Σε ποιο χρονικό σημείο μέσα στο

έτος μπορεί να χορηγείται νόμιμα

η στους

εργαζόμενους

άδεια ανάπαυσης

;

Επιμέλεια:
[Νομικός Εργατολόγος

]

Χρήστος Καρα
τζάς

,
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εφόσον οι εργαζόμενοι ασκούν νόμιμο δικαίω-
μά τους.

α) Να ερμηνεύεται πα-
ράνομα

β) Να καθίσταται αδύ-
νατη

γ)Νακαθίσταται
παράνομη

δ) Να καθίσταται αδύνατη

ε) Να παραβιάζεται η διάταξη

που
κανονίσθηκε μεταξύαυτούκαι τουμισθωτού

στ) Να δη-
μιουργείται πρόβλημα παραμονής στην
επιχείρηση

γραπτή αίτησή τους

με αναφορά στα ίδια πραγ-
ματικάπεριστατικάπουοι αποφάσειςαυτές έκρι-
ναν

Αντίθετη άποψη επί του θέματος αυτού, που

διατυπώνεται από άλλες μη νομικές σκοπιμότη-

τες, για δήθεν υποχρέωση των εργοδοτών να

εξαντλούν και όχι απλάναχορηγούνόλες τις ημέ-

ρες αδείας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος

μέσαστο ίδιο ημερολογιακό έτος, όπωςρητά και

αναντίρρητα αναφέρεται με τις παραπάνω δια-

τάξεις, οδηγεί στα άτοπα:

και χωρίς αιτιολογία ο όρος «να χορη-

γείται» σε «να εξαντλείται»,

η χορήγηση όλων των ημερών αδείας που

δικαιούται μια εργαζομένη (π.χ. 25) εντός του

έτους σε περίπτωση μακράς διαρκείας κυήσεως

και λοχείας της και επιστροφής της στην εργασία

της μετά την 15π.χ. Δεκεμβρίου,

για τον εργοδότη η μη χορήγηση των

ημερώναδείας κατά το γραπτόαίτημα των εργα-

ζομένων που απαιτεί ο νόμος, έστω και μετά την

άσκηση του δικαιώματός του για δίμηνη ανα-

στολή, η τήρηση της

διάταξης τουάρθρου11 τουΝ. 1483/1984 για την

υποχρέωση των εργοδοτώννα εξυπηρετούν, κα-

τά τονπρογραμματισμό τωναδειών τουπροσω-

πικού τους, τις ανάγκες των εργαζομένων τους

που προστατεύουν ανήλικα τέκνα, ασθενείς γο-

νείς κλπ, του άρ-

θρου 4 τουΑ.Ν. 539/1945, πουορίζει την υποχρέ-

ωση του εργοδότη χορήγησης της αδείας

, με
κίνδυνο να υποστεί τον έλεγχο του Σ.ΕΠ.Ε.

και ενδεχομένως να του επιβληθεί και δι-

οικητικό πρόστιμο αν όχι και ποινική δίω-

ξη για παράβαση των διατάξεων του

Α.Ν. 539/1945 όπως ισχύει και

του μισθωτού ο οποίος ζήτη-

σε για λόγους προσωπικούς να λάβει

την άδειά του μετά την 15η π.χ. Δεκεμ-

βρίου, ενώ ο εργοδότης του τον υποχρε-

ώνει να την λάβει από την 1η-12ου προ-

κειμένου αυτή να εξαντληθεί μέχρι το τέ-

λος του έτους και ο εργαζόμενοςαρνείται

να συμμορφωθεί εμμένονταςστο αίτημά

του, οπότανο εργοδότηςθαμπορεί προ-

κειμένου να μην υποστεί τις συνέπειες του

νόμου, να υποβάλει στον ΟΑΕΔ το ηλε-

κτρονικό έντυπο της οικειοθελούς απο-

χώρησής του και η διαφορά τους να πα-

ραπεμφθεί χωρίς λόγοσταδικαστήρια.

Για τις αντιφατικές αυτές περιπτώσεις δεν δίδε-

ται απάντηση από αυτούς που υποστηρίζουν

την παράλογη και ανεφάρμοστη στην πράξη

δεύτερη αυτή άποψη, της υποχρεωτικής δηλαδή

εξάντλησης όλων των ημερών αδείας εντός του

ιδίου έτους και όχι απλά της χορήγησής της

εντός του έτους, όπως επιτάσσει ο νόμος .

Τυχόν δε αναφορά τους σε νομολογιακά δε-

δομένα από αυτούς που υποστηρίζουν την άπο-

ψη της υποχρέωσης των εργοδοτών όπως εξα-

ντλούν όλες τις ημέρες αδείας των εργαζομένων

τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, παρατηρούμε ότι

όσες αποφάσεις έχουν κρίνει σχετικά στηρίζονται

μόνο σε παλαιότερη και εξειδικευμένη νομοθεσία

(π.χ. νομοθεσία για το προσωπικό των ΔΕΚΟ,

Τραπεζών, μη χορήγηση ημερών αδείας προη-

γουμένων ετώνκ.λπ.), χωρίς να έχουν ληφθεί υπό-

ψη οι νεότερες τροποποιήσεις και υποχρεώσεις

των εργοδοτών να δέχονται την πολυκατάτμηση

των ημερών αδείας (Ν. 3846/2010 και 4093/2012),

όπως την ζητούν με την οι

εργαζόμενοι, ή να χορηγούνάδεια στο προσωπι-

κό τουςαπό την πρώτη ημέρα τηςαπασχόλησής

του στην νέα επιχείρηση (άρθρο 1 του Ν. 3302/

2004 κ.λπ.) και επομένως η χρήση της νομολο-

γιακής αυτής θέσης πρέπει να γίνεται προσεκτικά

με φειδώ και πάντοτε

, αφού οι δικαστικές αποφάσεις, ως δευτερεύ-

ουσες πηγές του δικαίου, δεν δημιουργούν δίκαιο

και δεν τροποποιούν τις ισχύουσεςδιατάξεις.

Ιούνιος 2014



>> 11

Ανυπαίτιο κώλυμα &
συμπλήρωση Α Π Δ. . .
Ανυπαίτιο κώλυμα &
συμπλήρωση Α Π Δ. . .

άρθρο

Οτρόπος καταβολής του επιδόματος ασθε-

νείας μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν μετα-

βάλλει τον τρόπο συμπλήρωσης της Α.Π.Δ. και

το χρόνο υποβολής της για τους παρακάτω λό-

γους:

Από το συνδυασμό των διατάξεων των

Άρθρων 35 και 38 του Α.Ν. 1846/51, 5 του Α.Ν.

178/67, 657 και 658 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο εργο-

δότης υποχρεούται να πληρώσει το 1/2 του ημε-

ρομισθίου ή το 1/2 του 1/25 του μηνιαίου μισθού

για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της

ασθένειας και μέχρι την έναρξη της επιδότησης

από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή για το διάστημα 1-3

ημερών (Εγκ. 342/67).

Εάν η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα 5νθήμε-

ρης εβδομαδιαίας εργασίας, ο μισθωτός δικαι-

ούται ν' αξιώσει ό,τι ακριβώςθα έπαιρνεαν εργα-

ζόταν κατά το χρόνο τουανυπαίτιου κωλύματος,

δηλαδή τόσα ωρομίσθια όσες ακριβώς είναι οι

ώρες που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ως

άνωχρονικήπερίοδο, μειωμένη κατά το1/2.

Το επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/

1951, όπως ισχύει, καταβάλλεται από την 4η ημέ-

ραμετά τηναναγγελία.

Συνεπώς, αν ο μισθωτός ασθενήσει για πρώ-

τη φορά εντός του ημερολογιακού έτους πέραν

των τριών ημερών, θα επιδοτηθεί από το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ από την 4ην ημέρα, ενώ οι τρεις πρώτες

ημέρες θεωρούνται χρόνος αναμονής. Εάν τώ-

ρα ο ίδιος μισθωτός ασθενήσει για δεύτερη φο-

ρά εντός του αυτού ημερολογιακού έτους πέραν

των τριώνημερών, θα επιδοτηθεί από τηνπρώτη

ημέρα, δεδομένου ότι το τριήμερο αναμονής

εξαντλήθηκε κατά την πρώτη επιδότηση και ο ερ-

γοδότης υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο

των αποδοχών με τη συμπλήρωση του 15νθή-

μερου ή μήνα, ανάλογα με το χρόνο παροχής

εργασίας του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη (Άρ-

θρα 657-658 του ΑΚ), ανεξάρτητα αν η απουσία

του μισθωτού, λόγω ασθενείας, είναι διακεκομ-

μένη (τριήμερα)ήσυνεχής (πέραν των τριώνημε-

ρών).

Σε περίπτωση ατυχήματος, η επιδότηση αρχί-

ζει από τηνπρώτηημέρα, εφόσονηανικανότητα

για εργασία είναι μεγαλύτερη των τριών ημερών

και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το υπόλοι-

πο μέχρι συμπλήρωσης του ημερομισθίου ή του

1/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε ημέρα απου-

σίας.

Αν η ανικανότητα λόγω ατυχήματος διαρκεί

μέχρι τρεις ημέρες, θεωρείται χρόνος αναμονής

και ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το

1/2 του ημερήσιου μισθού ή το 1/2 του 1/25 του

μηνιαίου μισθού, ανάλογα των ωρών ημερή-

σιας απασχόλησης κατά την αντίστοιχη μισθο-

λογικήπερίοδο.

1.

2.

>> του ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ [τ. Επιθ. ΙΚΑ ]
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Ο εργοδότης δεν οφείλει να καταβάλει αποδ

χές για Κυριακήήαργίες, εκτός τωναργιώνγια τις

οποίες ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές του

(Άρθρο 1 του Ν.Δ. 147/73), καθώς και για την 6η

ημέρασεπερίπτωσηπουη επιχείρηση εφαρμόζει

σύστημα5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Από το νόμο δεν μπαίνει χρονικός περιορι-

σμός για τη γνωστοποίησηαπό τον μισθωτό της

ασθένειας στον εργοδότη του, καθώς και η

διαδικασία τηςγνωστοποίησης (εγγράφως,προ-

φορικά, τηλεφωνικά κ.λπ.). Οφείλει όμως να ειδο-

ποιήσει τον εργοδότη τουμόλις εκδηλωθεί τοανυ-

παίτιο κώλυμα, σύμφωνα με το Άρθρο 336 του

ΑΚ, αφενός μεν να διευκολυνθεί ο εργοδότης και

ναμεριμνήσει για την έγκαιρηαντικατάστασή του

και αφετέρου δε για να μη θεωρηθεί αδιαφορία

προς ενημέρωση του εργοδότη, σύμφωνα με τις

αρχές της καλής πίστης, σαν πρόθεση καταγγε-

λίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του (ΑΠ

487/89).

Το βάρος της απόδειξης των πραγματικών

περιστατικών, πουσυνιστούνσπουδαίο λόγοστη

μη παροχή εργασίας, φέρει ο ίδιος ο μισθωτός,

αν αξιώνει μισθό σύμφωνα με τα Άρθρα 657-658

του ΑΚ και ως εκ τούτου για την απόδειξη της

ασθένειας απαιτείται βεβαίωση του

οικείου ασφαλιστικού φορέα και σε

περίπτωση που δεν έχει τις προ-

υποθέσεις για ασφαλστική

κάλυψη, αρκεί βεβαίωση

από ιδιώτη γιατρό (Εγγ.

Υπ. Εργ. 1440/11-7-86),

δεδομένου ότι οι ιατρι-

κές γνωματεύσεις και οι

ιατρικές συνταγές, που

εκδίδονται κατά τους

νόμιμους τύπους,

έχουν το ίδιο κύρος και

την ίδια νόμιμη ισχύ

ενώπιον όλων των

Αρχών και Υπηρεσιών,

ανεξάρτητα εάν εκδίδονται

από ιδιώτες γιατρούς (Άρθρο

5παρ. 1 τουΝ. 3418/95).

Οασφαλισμένος που θαπροσφύ-

γει σε ιδιώτη γιατρό, δικαιούται επιδόματος

ασθενείας από την ημέρα προσφυγής του στον

ιδιώτη γιατρό, εφόσον η ανικανότητα βεβαιωθεί

από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, μέσα σε 2 ημέρες από την επομένη της

προσφυγής του (Άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΑ, Εγκ.

59/05).

Ο εργοδότης, σύμφωνα με τα Άρθρα 657-

658 του ΑΚ, δικαιούται να εκπέσει από το μισθό

του 15νθημέρου ή μήνα το σύνολο του επιδό-

ματοςασθενείαςπουομισθωτός εισέπραξεαπό

τον ασφαλιστικό φορέα κατά το αντίστοιχο χρο-

νικό διάστημα και όχι μόνο εκείνο που αντιστοιχεί

στις εργάσιμες ημέρες του 15νθημέρου ή μήνα

(ΑΠ308/06).

Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να παρακρατή-

σει από το μισθό του εργαζόμενου το ποσό που

αντιστοιχεί στο επίδομαασθενείαςστηνπερίπτω-

ση κατά την οποία αυτός δεν φρόντισε για την

είσπραξή του από τον ασφαλιστικό του φορέα,

αρκεί ο εργοδότηςν' αποδείξει με οποιοδήποτε μέ-

σο ότι πράγματι ο μισθωτός δικαιούται από τον

ασφαλιστικό του φορέα επίδομα ασθενείας λό-

γω ανυπαίτιου κωλύματος, το οποίο όμως δεν

φρόντισε να εισπράξει (Εφ.Θεσ/κης1801/90).

Εάν ο μισθωτός απουσιάσει αδικαιολόγητα

πέραν των 8 ημερών, ο εργοδότης οφείλει να

υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης,

εφόσον πριν τη λήξη των 8 ημερών δεν ενημέρω-

σε τον εργοδότη του αναφέροντας τους λόγους

τηςαπουσίας του (Εγκ. 38/98).

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, αν ο εργοδότης

είναι βέβαιος ότι η απουσία του μισθωτού οφείλε-

ται σε ανυπαίτιο κώλυμα και ο χρόνος

απουσίας τουαποδεικνύεται από έγ-

γραφο στοιχείο του ασφαλιστι-

κού φορέα (π.χ. άδεια για-

τρού), τότε, κατά τη γνώμη

μας, δεν απαιτείται από-

φαση του Ιδρύματοςσχε-

τική με το ύψος του πο-

σού του επιδόματος α-

σθενείας προκειμένου

να συμπληρωθούν τα

πεδία της ΑΠΔ, δεδομέ-

νου ότι οι εισφορές κα-

τά το χρόνο ασθενείας

λόγω ανυπαίτιου κωλύ-

ματος υπολογίζονται, για

μεν τα τριήμερα ή το χρόνο

αναμονής, στο 1/2 του ημερή-

σιου μισθού ή στο 1/2 του 1/25

του μηνιαίου μισθού και για τον υπό-

λοιπο χρόνο ασθενείας στο σύνολο των απο-

δοχών που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν δεν απου-

σίαζε, οπότε η ΑΠΔ θα συμπληρωθεί και θα υπο-

βληθεί κανονικά και παράλληλαθαπαρακρατήσει

το 30% περίπου από τις αποδοχές που αντιστοι-

χούν στο χρόνο απουσίας έως ότου ο εργαζόμε-

νος προσκομίσει απόφαση από τον ασφαλιστικό

τουφορέα.

3.

4.

5.

6.

ο-
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟ1-7-2014
(Άρθρο1ουποπαραγρ. Α.3 τουΝ. 4254/14)

Από1-7-2014 καταργείται ή μειώνεται:

Η εργοδοτική και εργατική εισφορά υπέρ
του «ΔιανεμητικούΛογαριασμούΟικογενειακών
Επιδομάτων Μισθωτών» ( ) σε ποσοστό
1+1=2%και

Η εργοδοτική εισφορά υπέρ των κλάδων
σε χρήμα- -Ειδικού Λογα-

ριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης και Εκπαίδευσης ( )-Ειδικού Λο-
γαριασμού Ανεργίας ( ) σε ποσοστό 0,55 +
1 + 0,21 + 0,14 = 1,90%, οπότε ταποσοστά εισφο-
ρών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των συνεισπραττόμε-
νων οργανισμών από 1-7-2014 διαμορφώνο-
νταιως εξής:

I

α)

ΔΛΟΕΜ

β)
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΠΕΚΕ
ΕΚΛΑ

Ο Τ Ρ
Ε Ν

Ι ΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
για το 2014

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

για την χορήγηση

Άλλες διατάξεις που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο

Τήρηση Βιβλίου Υπερωριών - Ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε.

(Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

Ε3- Ε10)

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

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών

Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας

Μετατροπή Πενθήμερης Εργασίας σε Εξαήμερη

Μειώσεις - Αυξήσεις Αποδοχών

Τρέχοντα θέματα εργατικής νομοθεσίας

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014
Νέο βιβλίο κανονικών αδειών
Νέα διάταξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων

Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας - Πότε επιτρέπεται

Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (

Δηλώσεις συμμετοχής και
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/51.57.700 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

το σεμινάριο θα επαναληφθεί και την:

Παρασκευή Ιουνίου6 2014,
9 π.μ.- 2 μ.μ.
00 00

[ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ]

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014,
4 μ.μ.- 9 μ.μ.
00 00

Μ Ε Χ Ρ Ι Κ Α Ι Τ Ο ΝΟΜΟ 4 2 5 5 / 2 0 1 4

(Αθήνα)

ΚΛΑΔΟΙ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1/7/2014

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

ΒΑΡΕΑ

ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑ

ΕΠΑΓΓ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ

4,30

0,25

13,33

3,00

1,40

0,75

1,00

24,03

2,15

0,40

6,67

3,00

2,20

1,25

-

15,67

6,45

0,65

20,00

6,00

3,60

2,00

1,00

39,70ΣΥΝΟΛΟ (α)

ΚΛΑΔΟΙ

ΟΑΕΔ ΟΕΚ ΟΕΕ- -

1/7/2014

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΛΟΕΜ

ΛΠΕαΑΕ

ΕΛΠΕΚΕ

ΕΚΛΑ

ΟΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ (β)

ΟΕΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α+β)
= 39,70 + 6,96 = 46,66% (ΚΠΚ = 106)

3,17

-

-

0,15

0,24

0,12

-

-

3,68

1,83

-

-

-

-

0,10

1,00

0,35

3,28

5,00

-

-

0,15

0,24

0,22

1,00

0,35

6,96
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οι συνδρομητές μας ρωτούν...

... εμείς απαντούμε!

Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ:

...

Εταιρεία έχει προσλάβει με 3μηνη σύμβαση
ορισμένου χρόνου εργάτη η οποία λήγει στις
21/5/2014, θέλουν όμως να γίνει ανανέωση της
σύμβασης για άλλους 3 μήνες τα ερωτήματα εί-
ναι τα εξής:

Ποια είναι η διαδικασία για την ανανέωση
τηςσύμβασης;

Tι έντυπα θα πρέπει να υποβάλλουμε στο
site του υπουργείου εργασίας;Μήπωςθαπρέπει
να γίνει αποχώρηση με τη λήξης της σύμβασης
ορισμένου χρόνου και ύστερα πάλι πρόσληψη
μεσύμβασηορισμένουχρόνου3μηνώνήυπάρ-
χει τρόποςκοινοποίησης τηςανανέωσης

Τέλοςμέχρι πόσεςανανέωσεις μπορούννα
υποβληθούν ώστε να μην θεωρηθεί σύμβαση
αορίστουχρόνου

�

�

�

;

;

>> Πρώτον για την ανανέωση της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου απαιτείται η υπο-

γραφή νέας σύμβασης μεταξύ των μερών. Αν η

σύμβαση αυτή είναι πλήρους απασχόλησης και

συνεχίζεται με τους ίδιους όρους (ωράρια, απο-

δοχές κ.λπ.) δεν έχετε υποχρέωση να ενημερώσε-

τε τις δημόσιες Υπηρεσίες (Σ.ΕΠ.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λπ.). Αν

όμως μεταβάλλονται οι όροι εργασίας του ερ-

γαζομένου μετά την υπογραφή της νέας σύμβα-

σης θα ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Σ.ΕΠ.Ε. για

το λόγο της μεταβολής π.χ. από πλήρη σε μερική

απασχόλησηή εκπεριτροπής εργασία, ήαλλαγή

των αποδοχών. Αν απλά μεταβάλλονται οι ώρες

εργασίας τουθα ενημερώσετε το νέο ειδικό βιβλίο

του Ν. 4225/2014 τροποποίησης των ωρών

εργασίας και υπερωριών.

Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.

3986/2011 για να είναι νόμιμη η κατάρτιση σύμ-

βασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να

υπάρχει κάποιος δικαιολογητικός λόγος όπως

αν πρόκειται για εποχιακή εργασία, για αντικατά-

στασηπροσωρινάαπουσιάζοντοςάλλου εργα-

ζομένου κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπεται

σε αορίστου χρόνου. Αντίθετα αν δεν υπάρχει

τέτοιος λόγος η σύμβαση εργασίας μετά από 3

ανανεώσεις ή μετά από 36 μήνες από την πρώτη

σύμβαση, μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου με

αποτέλεσμα με τη λήξη της να οφείλεται αποζη-

μίωση απόλυσης, εκτός αν μεταξύ της λήξης της

τελευταίας σύμβασης και της νέας πρόσληψης

μεσολαβούν45ημέρες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΟΑΕΔ για

την επιδότηση ανεργίας των εποχιακά εργαζομέ-

νων που έχουν λάβει επίδομα ανεργίας από τον

ΟΑΕΔ τα προηγούμενα έτη, απαιτείται η συμπλή-

ρωση100 τουλάχιστον ημερομισθίων μέσαστην

περίοδο του τελευταίου 12μηνουπριν τη λήξη της

σύμβασής τους. Αν ο άνεργος επιδοτείται από

τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά απαιτείται επιπλέον

Εργαζόμενος που δουλεύει με σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου (εποχιακή απασχόληση) πόσα
ένσημα χρειάζονται για να μπει στο ταμείο ανερ-
γίας; Πόσα αν επιδοτείται για πρώτη και πόσα
γιαδεύτερηφορά;

>>

των παραπάνω ημερομισθίων να έχει εργασθεί

και ασφαλισθεί επί 80 τουλάχιστον ημέρες κατ΄

έτος για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη πριν

την έναρξη της επιδότησής του.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΩΡΑΡΙΟΥΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΧΡΟΝΟΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΑΔΕΙΑΑΝΑΠΑΥΣΗΣΚΑΤΑ ΤΟΝ1οΚΑΙ 2οΧΡΟ-

ΝΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέοςυπάλληλοςπουθαπροσληφθεί μεπλή-
ρη απασχόληση αλλά θα εργάζεται 4ώρες σε
ένα κατάστημα και 4ώρες σε διαφορετικό, πώς
θα πρέπει να δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ και που θα
πρέπει να τηρούνται τααπαραίτητα έγγραφα;

ι κινήσεις πρέπει να γίνουν στις παρακάτω
περιπτώσεις:

1. Αλλαγή ωραρίου. Τι κάνουμε στην περί-
πτωσηπου εργαζόμενος είχε πλήρη απασχόλη-
ση, συνεχίζει με πλήρη απασχόληση αλλά αλ-
λάζει ημέρες εργασίας;

2. Όταν κάποιος αλλάζει από μερική απα-
σχόλησησεπλήρη.

1.

2.

Υπάλληλος εργάζεται σε επιχείρηση από
18/01/2013 έως και σήμερα - έχει ασθένεια (κα-

νονική όχι λόγω εργατικού ατυχήματος) από
04/04/2014 - 06/05/2014 και θα του δώσει το
Ι.Κ.Α. εκ νέου άλλες 15-20 ημέρες. Ο εργοδότης
εφόσον δεν επιθυμεί να συνεχίσει την απασχό-
ληση μπορεί να τον απολύσει καταβάλλοντας
όλα τα νόμιμα ήθαπρέπει να επιστρέψει από την
ασθένεια και μετά νααπολυθεί;

Εφόσον στη σύμβαση που θα υπογράψει

ο εργαζόμενοςπουμαςρωτάτεπλήρους8ώρης

απασχόλησης για 5θήμερη εβδομαδιαία εργα-

σίαθααναγραφεί οόροςότι θααπασχολείται σε

δύο διαφορετικά καταστήματα επί 4ωρο ημερη-

σίως και θα υποβληθεί το έντυπο Ε4 που θα δια-

τηρείται στην έδρα της επιχείρησης. Στον εργαζό-

μενο θα χορηγήσετε αντίγραφο του Εντύπου Ε4

για να το επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου, όταν

εργάζεται στο δεύτερο κατάστημα, στα ελεγκτικά

όργανα του Ι.Κ.Α. ή του Σ.ΕΠ.Ε. μαζί με αντίγραφο

τηςσύμβασής του.

Εφόσον στο έντυπο Ε4 που έχετε υπο-

βάλει ήδη ηλεκτρονικά έχετε δηλώσει έναν εργα-

ζόμενο που εργάζεται με πλήρη απασχόληση

από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και θέλετε με τις

ίδιεςώρεςνααπασχολείται στο εξήςαπό Τρίτημέ-

χρι Σάββατο θα συμπληρώσετε στο νέο ειδικό βι-

βλίο τροποποίησης ωραρίου κ λπ κάτω από το

όνομά τουσεμίασειρά τις νέεςημέρεςπουθα ερ-

γάζεται χωρίςάλληαλλαγή.

Στην περίπτωση μετατροπής μιας σύμβα-

σης από μερική σε πλήρη θα πρέπει να υπο-

γράψετε τροποποιητικήσύμβασηηοποία δεν κα-

τατίθεται στο Σ.ΕΠ.Ε. και θα συμπληρώσετε στο ει-

δικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου κ λπ τις νέες

ώρεςαπασχόλησής του.

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστη-

ρίωνδεναπαγορεύεται η καταγγελία τωνσυμβά-

σεων εργασίας των εργαζομένων κατά το χρόνο

της αποχής από την εργασία τους λόγω ασθε-

νείας (Α.Π. 1759/2002,Α.Π. 1165/1998 κ.λπ.).

T

. .

. .

>>

>>

>>

>>

Κατά το πρώτο εργασιακό έτος ένας εργαζό-
μενοςπενθήμερηςαπασχόλησηςδικαιούται από
ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 31/12-20/12
(1,67ανάμήνα) ημέρεςαδείας.

Η ερώτηση μας είναι: Κατά το δεύτερο ημερο-
λογιακό έτος αθροίζουμε την αναλογία από
01/01 έως τηνσυμπλήρωσηδωδεκαμήνου+ την
αναλογία μετά την συμπλήρωση 12μήνου έως
31/12 και βρίσκουμε το δικαίωμα της ετήσιας ά-
δειας ή θεωρούμε ότι για όλο το δεύτερο ημερο-
λογιακό έτος μετά την συμπλήρωση 12μήνου
και μέχρι 31/12δικαιούται 21ημέρεςάδειας;

Σύμφωνα με το Ν. 3302/2004 τόσο κατά,

το πρώτο όσο και κατά το δεύτερο έτος εργα-

σίας τους στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται αν ερ-

γάζονται με 5θήμερο 1,67 ημέρες άδεια για κάθε

μήνα για μεν το πρώτο έτος από την ημερομηνία

πρόσληψής τους μέχρι 31-12ου και για το δεύτε-

ρο έτος από την 1-1- μέχρι την 31-12ου και από

την ημερομηνία που συμπληρώνει 1 έτος στον

εργοδότη του δικαιούται μία ακόμη ημέρα μέχρι

το τέλος τουδεύτερου έτουςδηλαδή21ημέρες.

>> 15Ιούνιος 2014

Νέες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας
για το 2014

� Σ.Σ.Ε. ( ) για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των

ξενοδοχείων μελών της ΠΟΞ
και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών
της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας.
(Π.Κ. )

2-5-2014

7/21-5-2014

ηλεκτροτεχνιτών -
περιελιγκτών



άλλα δημοσιευμένα άρθρα
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εφαρμογή ίναι έναφιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για την ύκολη, ρήγορη

και άμεση ναζήτηση:

ων κωδικών Ειδικότητας εργαζομένων που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφά-

λισης ( ΚΑ),

ων κωδικών αριθμών δραστηριότητας του ΙΚΑ ή αλλιώς Οδηγών Σύνδεσης Κωδικών,

( . Υ. ),

ωνΚωδικώνΠακέτουΚάλυψης ( . . ) ου ΙΚΑκαι

ων κωδικώναριθμώνοικονομικήςδραστηριότητας ( ΑΔ) ων επιχειρήσεων.

πιπλέον, ροσφέρει την δυνατότητα ντιστοίχησης ων

κωδικών αριθμών δραστηριότητας του ΙΚΑ με τους κωδικούς

αριθμούς της κύριαςδραστηριότητας των επιχειρήσεων.
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ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΩΝ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ
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Υπολογισμός επιδόματος Εορτών Πάσχα

Τήρηση Βιβλίου Τροποποίησης Ωρών Εργασίας &Υπερωριών μετά την Εγκ. 6476/137/27-2-2014

του Υπ. Εργασίας

τεύχος

τεύχος

- Απριλίου 2014

- Απριλίου 2014

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 - Προβλήματα που λύονται και προβλήματα που δημιουργούνται μετά

την υπογραφή της

Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης μισθωτών απασχολούμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές & λοιπές

επιχειρήσεις

Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών

Νέα διάταξη για την τήρηση βιβλίου αδειών

τεύχος

τεύχος

τεύχος

τεύχος

- Μαΐου 2014

- Μαΐου 2014

- Μαΐου 2014

- Μαΐου 2014


