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Σκοπός
του περιοδικού
Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλι-

στικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα

και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς

τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες μελετού-

με, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού

και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Τεκμη-

ριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί πρακτικά απο τον υπεύθυνο ανθρώπινου

δυναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφοροτέχνη

λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας

πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήμα-

ταπουμπορεί κανείς νασυναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από

επίπονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε

ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγμα-

τα, ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους ανα-

γνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει

στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμηρίωσησεσυνδυ-

ασμόμε την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων

σε θέματα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοι-

βές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που

είναι απαραίτηταστη διαχείρισηανθρωπίνου δυναμι-

κού.

ΠΙΜ

Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Με τον ημερήσιο ηλεκτρονικό και έντυπο
τύπο ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις συζητή-

σεις που διεξάγει η Κυβέρνησή μας σχετικά μεταξύ των

άλλων και για τα λεγόμενα εργασιακά θέματα. Κύριο θέμα

στιςσυζητήσειςαυτέςαποτελούνοι ελεύθερεςσυλλογικές διαπρα-

γματεύσεις προς υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ο

τρόπος επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας, στην περίπτωση

που δεν θα καταστεί δυνατή η υπογραφή Σ.Σ.Ε. που ζητήθηκε από εκατέρα των

πλευρών (εργοδότεςή εργαζόμενοι).

Για τα θέματα αυτά όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η Χώρα μας ως μέλος του

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ έχει κυρώσει και δεσμεύεται από τις Διεθνείς

Συμβάσεις Εργασίας 98/1949 (Ν. 4205/1961) και 154/1981 (Ν. 2403/1996) σε εκτέλεση

των οποίων, τόσο με το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 22) όσο και με το Ν. 1876/1990,

όπως ισχύει σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις του (Ν. 3899/2010) και

4303/2014), έχει καθιερώσει το δικό της σύστημα επίλυσης των συλλογικών διαφο-

ρών εργασίας, είτε με την υπογραφή από τα ενδιαφερόμενα μέρη συλλογικής σύμ-

βασης εργασίας, είτε, σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής τους, με τη διαδικασία

της Διαιτησίας. Επομένως για τα θέματα αυτά, εφόσον υπάρχει η δέσμευση της

χώρας μαςαπό τις Δ.Σ.Ε. αυτές, δεν νομίζουμε ότι είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές

οι οποιεσδήποτεπροτάσεις ήδιαφοροποιήσειςπουυποδεικνύουνοι δανειστέςμας.
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α Σπουδαστές Τ.Ε.Ι..

Σύμφωναμε τις διατάξεις τηςπαρ. 1 τουάρ-

θρου 12 του Ν. 1351/1983

Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η

αριθμ. Ε5/1797/1986 κοινή απόφαση των

Υπουργών ΕθνικήςΠαιδείας και Εργασίαςπου

τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την αριθμ. Ε5/

4825/1986όμοια, με τηνοποίαορζεται ότι:

Σήμερα με βάση τα παραπάνω η μεν απο-

ζημίωσηπουδικαιούνται από τον ιδιοκτήτη της

επιχείρησης στην οποία πραγματοποιούν την

πρακτική τους άσκηση οι σπουδαστές αυτοί

ενόψει των διατάξεων του Ν. 4093/2012, με τον

οποίο καθιερώθηκε το νομοθετημένο βασικό

ημερομίσθιο της Γ.Σ.Σ.Ε., ορίζεται για όσους

μεν σπουδαστές έχουν συμπληρώσει το 25ο

έτος της ηλικίας τους σε 26.18 ευρώ και έτσι η

ημερήσια αποζημίωσή τους ανέρχεται στο

ποσό των 20,95 ευρώ. Για όσους δε σπου-

δαστές δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος

της ηλικίας τους το βασικό ημερομίσθιο ορίζε-

ται σε 22,83 ευρώ και έτσι η ημερήσια αποζη-

μίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των 18,26 ευ-

ρώ. Και για τις δύο όμως αυτές κατηγορίες

σπουδαστών,ανεξάρτηταμε τούψος τηςαπο-

ζημίωσής τους κατά ταανωτέρω, η ασφάλισή

τουςστο ΙΚΑγια τον κίνδυνοατυχήματος,σύμ-

φωναμε τηναπόφαση τουΔ.Σ. του ΙΚΑ έχει ορι-

σθεί να γίνεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρ-

τούημερομισθίου της12ηςΑσφαλιστικήςΚλά-

σης όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά και σήμε-

ρα ορίζεται σε 40,45 ευρώ και βαρύνει μόνο

τον εργοδότη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την απο-

δοχή ενός τελειόφοιτου σπουδαστή Τ.Ε.Ι./

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. να πραγματοποιήσει την πρακτική

του άσκηση που προβλέπεται στο Πρόγραμ-

μαΣπουδών της Σχολής τουσε επιχείρηση, δεν

απαιτείται η ενημέρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ούτε

η καταγραφή του στον πίνακα προσωπικού

και ωρών εργασίας (Έντυπο Ε4), ούτε στα λοι-

πά έντυπα που τηρούνται στην επιχείρηση για

τους λοιπούς εργαζομένους της. Για να λάβει

δε ο εργοδότης την επιδότηση του ΟΑΕΔ που

προβλέπεται από το νόμο, αρκεί να προσκο-

μίσει στην τοπική Υπηρεσία του Οργανισμού

αυτού αντίγραφο του συμφωνητικού που έχει

υπογράψει με το Τ.Ε.Ι./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και έχει δεχθεί

τον σπουδαστή στην επιχείρησή του, καθώς

και υπεύθυνη δήλωσηότι ο σπουδαστής ολο-

κλήρωσε την πρακτική του άσκηση επιτυχώς

στην επιχείρησή του, ότι του κατέβαλε τηνπρο-

βλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση και βε-

βαίωση του ΙΚΑ για το ότι τον ασφάλισε κανο-

νικά για όλο το διάστημα της πρακτικής του

άσκησηςσύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του

Ιδρύματος.

«Με κοινές απο

φάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

θρησκευμάτων και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων

καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, το

ύψος του ασφαλίστρου, η διαδικασία και κά-

θε άλλη λεπτομέρεια ασφάλισης των ασκου-

μένωνσπουδαστών»

«1. Το ύψος της αποζημίωσης των ασκου-

μένων σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. καθορίζεται σε

ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου

ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά

μεβάση την Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε.

2. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδι-

ωτικού τομέαπουπροσφέρονται για τηνπρα-

κτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. από τον Ο.Α.Ε.Δ. ανέρχεται σε πο-

σοστό 50% επί της καταβαλλομένης κατά την

παρ. 1αποζημίωσης.

3. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,

εκτός της αποζημίωσης και ασφάλισής τους

έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν

κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συντα-

ξιοδοτικήςμορφής».

-

.

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εκτός της

αποζημίωσης και ασφάλισής

τους έναντι επαγγελματικού

κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα

άλλο δικαίωμα εργασιακής ή

συνταξιοδοτικής μορφής.

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εκτός της

αποζημίωσης και ασφάλισής

τους έναντι επαγγελματικού

κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα

άλλο δικαίωμα εργασιακής ή

συνταξιοδοτικής μορφής.

Ιούνιος 2015
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β. ΣπουδαστέςΑ.Ε.Ι.

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. πραγματοποιούν

πρακτική άσκηση μόνο αν αυτό προβλέπεται

από τοΠρόγραμμαΣπουδών της Σχολής τους.

Δυστυχώς όμως για την κατηγορία αυτή των

σπουδαστών δεν υπάρχει διάταξη για την κα-

ταβολή αποζημίωσης και την ασφάλισή τους

στο Ι.Κ.Α. κατά το χρόνο της πρακτικής τους

άσκησης. Εξαίρεση των παραπάνω έχει καθιε-

ρωθεί με το άρθρο 25 του Ν. 1474/1984 που α-

φορά μόνο τους σπουδαστές των

επιπέδου Α.Ε.Ι. (Γεωπονίας, Γεω-

τεχνίας, δασολογίας, Φυσικού περιβάλλοντος,

γεωτεχνι-

κών σχολών

Κτηνιατρικής και βιολογίας τομέααλιείας - ιχθυ-

ολογίας). Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρ-

κεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός της

αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι

επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανέ-

να άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδο-

τικήςμορφής.

Η αποζημίωσή των σπουδαστών αυτών

κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης

ορίζεται ίσημε το βασικόμισθό της κατώτερης

κατηγορίας δημοσίου υπαλλήλου Μ.Ε. που

βαρύνει την οικεία Σχολή και η ασφάλισή τους

στο Ι.Κ.Α. γίνεται με βάση όσα αναφέρονται

παραπάνω για τους σπουδαστές Τ.Ε.Ι./

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. οι εισφορές της οποίας βαρύνει

πάλι τηνοικεία Σχολή.

Οι σπουδαστές τόσο των δημοσίων, εκτός

Ο.Α.Ε.Δ., όσο και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. πραγ-

ματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με βά-

ση την Υ.Α. Ζ/1802/1996 με την οποία καθιε-

ρώθηκε ηπροαιρετική 6μηνιαίαπρακτική τους

άσκηση που πραγματοποιείται μετά το τέλος

των σπουδών τους. Για την εποπτεία της

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης

των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ορίζονται από το οικείο

Ι.Ε.Κ. συντονιστές προφανώς από το εκπαι-

δευτικό προσωπικό του Ι.Ε.Κ. Με την αριθμ. δε

Δ/16019/2009 απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών και Παιδείας, καθορίσθηκε το

ύψος της αποζημίωσης που χορηγεί στους

σπουδαστές αυτούς οΟργανισμός που ελέγ-

χει τα Ι.Ε.Κ. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.) η οποία σήμερα

ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ για το

εκπαιδευτικό τους εξάμηνο. Η ασφάλιση και

τωνσπουδαστώναυτώνστο Ι.Κ.Α. για τον κίν-

δυνο τουατυχήματοςμόνο γίνεται πάλι επί της

12ης Α.Κ. του Ιδρύματος και βαρύνει τον επο-

πτεύονταΟργανισμό τουΔημοσίου.

Για τους πρακτικά ασκούμενους σπουδα-

στές των Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. (σήμερα με βάση

το Ν. 3475/2006 Επαγγελματικές Σχολές

Ε.Π.Α.Σ.) ορίζεται κάθε φορά με νέα απόφαση

του Υπουργού Εργασίας το ύψος της αποζη-

μίωσης που καταβάλλεται σ' αυτούς από τον

Ο.Α.Ε.Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ.

4.10721/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(Κ.Υ.Α.) η επιδότηση των σπουδαστών αυτών

ορίζεται σε 11 ευρώ την ημέρα για απασχόλη-

σή τους μέχρι 6 ώρες και χορηγείται από τον

Ο.Α.Ε.Δ. είτε στον εργοδότη που δέχεται τους

σπουδαστές ναπραγματοποιήσουν τηνπρα-

κτική τους άσκηση στην επιχείρησή του, ο ο-

ποίος και καταβάλλει παράλληλα στον σπου-

δαστή εξ ιδίων την διαφορά του ημερομίσθιου

του με βάση το νομοθετημένο ημερομίσθιο

του Ν. 4093/2012, και ασφαλίζοντάς τον στο

Ι.Κ.Α. με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού

Ασφάλισης σε ποσοστό 1% επί της 12ης Α.Κ.

είτε στον ίδιο τον σπουδαστή. Όλες οι παρα-

πάνω περιπτώσεις σπουδαστών δεν αφο-

ρούν σε άτομα που προσλαμβάνονται από

επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν πρα-

κτική άσκηση στον τομέα των σπουδών τους

μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμά-

των κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης

από τονΟ.Α.Ε.Δ. και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο για τους οποίους υποβάλλονται στο

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα Ε3.1, Ε3.2 και Ε3.3. σύμ-

φωνα με την Υ.Α. 29505/2014 τελευταία για τα

γ. Σπουδαστές Ι.Ε.Κ.

δ. Σπουδαστές Τ.Ε.Ε. (Ε.Π.Α.Σ.)

Ο.Α.Ε.Δ.



θέματα αυτά του απελθόντος Υπουργού Ερ-

γασίας.

Με την Υ.Α. 16802/667/2010 έχουν καθορι-

στεί οι όροι και προϋποθέσεις πραγματοποίη-

σης της πρακτικής άσκησης των σπουδα-

στών των τουριστικών σχολών ημεδαπής και

αλλοδαπής, καθώς και των φοιτητών τριτο-

βάθμιας γενικά εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ως

εξής:

1. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και

σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαί-

δευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτη-

τές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να

πραγματοποιούνπρακτικήάσκηση,όπουαυ-

τήπροβλέπεται, στιςπαρακάτωεπιχειρήσεις:

Ι. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγο-

ρίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέ-

ρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110

κλινών και άνω), τα οποία πληρούν της προϋ-

ποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμη-

μάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας

και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοι-

χης ειδικότητας.

II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υπο-

δομής, οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμή-

ματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από

τοννόμοάδειες λειτουργίας.

III. Τουριστικά Γραφεία (Εσωτερικού ή Γενι-

κού Τουρισμού) για τους ασκούμενους συνα-

φών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των

απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω

(όπως προκύπτει από την κατάσταση ερ-

γασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση

Εργασίας).

IV. Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, στα

οποία τοποθετούνται οι ασκούμενοι πρέπει να

είναι πλήρωςοργανωμένααπόπλευράς εγκα-

ταστάσεων και να απασχολούν στην ειδικότη-

τα πέντε (5) άτομα κατ' ελάχιστο (όπως προκύ-

πτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμέ-

νηαπό την ΕπιθεώρησηΕργασίας).

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, προ-

κειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα πρα-

κτικήςάσκησηςημεδαπών-αλλοδαπών,σπου

δαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικών Επαγ-

γελμάτων και φοιτητών, συνάπτουνσυμβάσεις

με τις Σχολές αυτές. Οι συμβάσεις συνοδεύο-

νται από τα παραστατικά στοιχεία που αποδει-

κνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουρι-

στικών Επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο

της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε οποιαδή-

ποτε ζήτηση των Εποπτών Πρακτικής και Επιθε-

ωρητών Εργασίας. Η σύμβαση μεταξύ επιχεί-

ρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλο-

δαπώνσπουδαστών-μαθητών -φοιτητώνπρέ-

πει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελλη-

νική Γλώσσααπόαρμόδιοφορέα.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν έχει

εφαρμογή όταν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαί-

δευσης των οποίων οι σπουδαστές/μαθητές

ήφοιτητές μετέχουνσεπρόγραμμαπρακτικής

άσκησης, έχουν την έδρα τους σε τρίτες -

εκτός Ε.Ε. - χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα

προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται

από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ

της Ελλάδαςκαι των εκτός της Ε.Ε. χωρών.

4. Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/

φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας

και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με

την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντί-

στοιχηςμε τοαντικείμενο κατάρτισής του.

5. Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/

φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του

άσκηση σε τμήματα των επιχειρήσεων της

παρ. 1, αντίστοιχα με την ειδικότητα του. Η πρα-

κτική άσκησηακολουθεί πρόγραμμα, το οποίο

η κάθε σχολή είναι υποχρεωμένη να καταθέτει

στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1. Η σχολή

είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση

της επιχείρησης στο κατατεθειμένο πρόγραμ-

μα.

6. Το ποσοστό των ασκούμενων, που το-

ποθετούνται σε κάθε ξενοδοχείο, δεν δύναται

να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπι-

κού του και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα,

αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσό-

στωση είναι μεγαλύτερος. Οι ρυθμίσεις της

παρούσαςπαραγράφου τίθενται σε ισχύαπό

01/01/2011.

ε. Σπουδαστές τουριστικών

σχολών

7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέ-

πεται στη σύμβαση που συνάπτεται από τα

συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζει ο κανονι-
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σμός Σπουδών και το Πρόγραμμα κάθε Σχο-

λής και δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με

τηθεωρητική κατάρτιση.

/

8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης

των ασκούμενων σπουδαστών/μαθητών/

φοιτητών ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο 60% του

κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέ-

γη στους ασκούμενους σπουδαστές/μαθη-

τές/φοιτητές, των οποίων η κατοικία είναι

εκτός του νομού που βρίσκεται το ξενοδοχείο

και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου,

καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίω-

ση στέγης ίση κατ' ελάχιστο με το 20% του κα-

τώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω

αποζημίωσης πρακτικής άσκησης οι ασκού-

μενοι των Τ.Ε.Ι. και Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. τηςημεδαπής.

9. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορί-

ζεται με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρή-

σεων της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβ-

δομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές

προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις

κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Υπερωριακή απασχόληση δεν επι-

τρέπεται. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ανήλι-

κους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές οι

επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις

κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλί-

κων και εφήβων του άρθρου 5 του Ν. 1837/

1989 και τουάρθρου3 τουΠ.Δ.. 62/98.

10.Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγρά-

φουν τουςασκούμενουςσπουδαστές μαθη-

τές/ φοιτητές στον πίνακα ωρών εργασίας

τουπροσωπικού τους.

11. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/

φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βι-

βλιάριο υγείαςσύμφωναμε τοάρθρο1 τουΝ.

1077/80, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύ-

χημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με

το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10

τουάρθρου15 τουΝ. 3232/2004.

12. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/μαθητές/

φοιτητές σε ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφο-

ρά υποχρεούνται, εκτός από την υποχρεωτική

ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυ-

χήματος υπέρ του Ι.Κ.Α., η οποία υπολογίζεται

σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής

κλάσης, όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχεί-

ρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτι-

κήάσκηση.

13. Στουςπαραβάτες εργοδότες τηςαπόφα-

σηςαυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις,

που προβλέπονται από το άρθρο 16 του ν.

2639/98, όπως ισχύει (σήμεραν. 3996/11).

14. Επί μέρουςΚανονισμοί ΠρακτικήςΆσκη-

σης κάθε συμβαλλόμενης Σχολής με τις επιχει-

ρήσεις της παρ. 1 ισχύουν, εφόσον δεν αντίκει-

νται στις διατάξεις τηςαπόφασηςαυτής.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται

να εγγράφουν τους

ασκούμενους σπουδαστές /

μαθητές / φοιτητές στον πίνακα

ωρών εργασίας του

προσωπικού τους

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται

να εγγράφουν τους

ασκούμενους σπουδαστές /

μαθητές / φοιτητές στον πίνακα

ωρών εργασίας του

προσωπικού τους

�

�

�

Σ.Σ.Ε.17-3-2015 για τους όρους αμοιβής

και εργασίας των

[Π.Κ. 2/4.5.2015]

Α

Κ

[Φ . . ]

Α

Κ

[Φ . . ]

Οδηγών Τουριστικών

Λεωφορείων Κρήτης

ριθ. 3525.1.12/01/2015

ύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας

ΕΒ Β΄ 936/21 5 2015

ριθ. 3525.1.12/01/2015

ύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας

ΕΒ Β΄ 936/21 5 2015

Πληρωμάτων Ρυμουλκών

Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών

Νέες Συλλογικές Συμβάσεις

Εργασίας για το 2015
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Ηλεκτρονική απογραφή
θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

&

μελών οικογενείας ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

έγγραφο

Γ.Ε. IKA-ETAM

Α02/1102/57 – 21.5.2015

Το Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. αξιοποιώντας σε μέγιστο

βαθμό τις δυνατότητες τηςπληροφορικής, θέ-

τει στη διάθεση όλων των άμεσα ασφαλισμέ-

νων του (εργαζόμενων και συνταξιούχων),

που είναι δικαιούχοι ασφαλιστικής ικανότητας

για το τρέχον ασφαλιστικό έτος (1/3/2015-

29/2/2016), νέα ηλεκτρονική υπηρεσία,

.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο

διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr

/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρε-

σίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους /

Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανό-

τηταςσεΈμμεσαΑσφαλισμένους).

Με την υπηρεσία αυτή, η οποία αντλεί και

διασταυρώνει πληροφορίες, μέσωδιαλειτουρ-

γικότητας, από τα ηλεκτρονικά αρχεία Δημο-

σίωνυπηρεσιών καιφορέων (ΥπουργείοΟικο-

νομικών, Εθνικό Δημοτολόγιο, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,

Ελληνική Αστυνομία, Ηλεκτρονική Γραμματεία

ΦοιτητώνΠανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. κ.λπ.), ηαπο-

γραφή των προστατευομένων μελών και η

απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας ολοκλη-

ρώνονται, χωρίςπεραιτέρωδιαδικασίες.

Η αποδιδόμενη ασφαλιστική ικανότητα

αναγγέλλεται σεπραγματικό χρόνοστο «

», ώστε

οι απαιτούμενες πληροφορίες να είναι άμεσα

διαθέσιμες στους Παρόχους Υγείας (συμβε-

βλημένανοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέ-

ντρα κ.λπ.), για να εξυπηρετούν τα εν λόγω

πρόσωπα.

διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα για τη

περίοδο1/3/2015-29/2/2016.

διαθέτουν οικογενειακό βιβλιάριο υγεί-

ας, στο οποίο είναι ήδη καταχωρημένοι ο/η

σύζυγος και τα τέκνα τους (ηλικίας μέχρι και 2

ετών), που επιθυμούν να απογράψουν και να

τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

4

μέσω

της οποίας έχουν τη δυνατότητα απογραφής

(απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμέ-

νου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών

τους (σύζυγος και τέκνα ηλικίας μέχρι και 24

ετών), που είναι καταχωρημένα στα οικογε-

νειακά τους βιβλιάρια υγείας, με παράλληλη

απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλε-

κτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας),

χωρίς προσέλευσή τους στα Υποκαταστήμα-

τα

Εθνι-

κό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης

Δυνατότητα χρήσης της νέας ηλεκτρονι-

κής υπηρεσίας έχουνoι άμεσαασφαλισμένοι

μαςοι οποίοι:

α)

β)

Για τις

λοιπές περιπτώσεις προστατευόμενων με-

λών (γονείς, τέκνα άνω των 24 ετών κ.λπ.)
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πρέπει νααπευθύνονταισεοποιοδήποτε Υπο-

κατάστημα

γ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

από κοινού

με την/τονσύζυγό τους

σε μη καταχωρημένα στο

οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σύζυγο και τέ-

κνα γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματά μας

.

είναι πιστοποιημένοι ή θα πιστοποιη-

θούν ως χρήστες στις ηλεκτρονικές μας υπη-

ρεσίες (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμέ-

νους - Συνταξιούχους / Πιστοποίηση Ασφαλι-

σμένου).

Στηνπαρούσαφάσηηηλεκτρονικήυπη-

ρεσία εξυπηρετεί άμεσα ασφαλισμένους, που

κατά τοοικονομικό έτος2014υπέβαλανδήλω-

ση φορολογίας εισοδήματος Ε1

.

Η απογραφή και η απόδοση ασφαλι-

στικής ικανότητας

,

διότι πρέπει να ενημερωθεί το βιβλιάριο υγείας

(η διαδικασία διεκπεραιώνεται σεοποιοδήποτε

Υποκατάστημα).

Πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρε-

σίες μας μπορεί να γίνει, χωρίς προσέλευση

του άμεσα ασφαλισμένου στις υπηρεσίες μας,

με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (user

name και password) που διαθέτει ως χρήστης

των υπηρεσιών του ΤΑΧΙSNET. Με τους ίδιους

κωδικούς μπορεί να πιστοποιηθεί και η σύζυ-

γός του, εάν δεν διαθέτει δικούς της κωδικούς

πρόσβασηςστις υπηρεσίες του TAXISΝΕΤ.

Τυχόν ασυμφωνία (μη ταυτοποίηση)

των ατομικών στοιχείων των προστατευομέ-

νων μελών, μεταξύ των αρχείων της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Α.Ε. (Α.Μ.Κ.Α.), του Υπουργείου Οικονομικών

(Γ.Γ.Δ.Ε./Μητρώο TAXIS) και της Ελληνικής

Αστυνομίας (ταυτότητες/διαβατήρια) δεν επι-

τρέπει την ηλεκτρονική απογραφή και

απόδοσηασφαλιστικής ικανότητας. Στις περι-

πτώσεις αυτές εμφανίζεται αντίστοιχο ενημε-

ρωτικό μήνυμα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να α-

πευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των εν

λόγω φορέων για αποκατάσταση του προ-

βλήματος.

-

�

�

�

�

Ομισθωτόςπουπαρέχει ανελλιπώς τις υπη-

ρεσίες του με ωριαία απασχόληση, μιάμιση

(1,5) ώρες ημερησίως και με ημερήσια αμοιβή

ίση ή μικρότερη του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφα-

λιστικής Κλάσης (8,03) ή με μηνιαία αμοιβή ίση

ή μικρότερη του 25πλασίου της αυτής κλάσης

(25Χ8,03 = 200,75), αναγνωρίζει στην ασφάλι-

ση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ο μεν τό-

σες ημέρες όσεςακριβώςοι εργάσιμες ημέρες

του μήνα (ημερολογιακά), για τις οποίες δικαι-

ούται αμοιβή, δηλαδή 24 ή 25 ή 26 ή 27 και ο

δε αμειβόμενος (υπάλληλος ή εργα-

τοτεχνίτης) 25ημέρες κατάμήνα.

Εάν ο μισθωτόςαπουσιάσει από την εργα-

σία, χωρίς να δικαιούται αμοιβής, τότε από το

σύνολο των ημερών ασφάλισης κατά μήνα

αφαιρούνται τόσες ημέρες όσες ακριβώς ο

αριθμός των απουσιών, π.χ. 26 - 2 = 24 ή 25 - 2

= 23.

Οι εισφορές στην προκειμένη περίπτωση

δεν υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων

αποδοχών 153,14 Ευρώ (π.χ. ωριαία αμοιβή

μέχρι 1,5 ώρες Χ 3,927 (ωρομίσθιο) = 5,89 Ε)

και μηνιαία αμοιβή (5,89 Χ 26 = 153,14), αλλά

επί των τεκμαρτών μηνιαίων αποδοχών 26 Χ

8,03 = 208,78 ή μηνιαία αμοιβή (1,5 Χ 6 Χ 3,927

Χ 4,16666 = 147,26, τεκμαρτές αποδοχές =

200,75) «Άρθρο39 τουΝ. 1892/90».

α) εργατοτεχνίτης

β)

με μισθό

άρθρο
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Αποζημίωση

απόλυσης
ιδιωτικών υπαλλήλων

με σχέση εργασίας

αορίστου χρόνου

Ιούνιος 2015 11

άρθρο

� του ,Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Εργατολόγου

Πως υπολογίζονται σήμερα

οι αποζημιώσεις υπαλλήλων με

αορίστου χρόνου συμβάσεις εργασίας

που καταγγέλλονται από τον εργοδότη

βάσει του Ν. 4093/2012



Με την διάταξη της υποπαραγράφου ΙΑ

12 του νόμου4093/2012ορίζεται σχετικάμε τις

απoζημιώσεις τωναπολυομένων υπαλλήλων

μόνο ότι:

1.

1.

α)

β)

γ)

δ)

2.

(όχι των εργατοτεχνιτών)

Από τη δημοσίευση του παρόντος νό-

μου η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2112/1920

(Α΄ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το

εδάφιο Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 74

του Ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως αυτό τροπο-

ποιήθηκε από το εδάφιο β της παρ. 5 του άρ-

θρου 17 του Ν. 3899/2010 (Α' 212) αντικαθί-

στανταιως εξής:

« Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιω-

τικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας, αορί-

στου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα

(12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί

χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίη-

ση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από

την επομένη της γνωστοποίησης της προς

τον εργαζόμενομε τους εξήςόρους:

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει

από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες

έωςδύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός

(1) μηνόςπριν τηναπόλυση,

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει

από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5)

έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών

πριν τηναπόλυση,

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει

από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα

(10) έτηαπαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μη-

νώνπριν τηναπόλυση,

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει

από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω α-

παιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών

πριν την απόλυση. Εργοδότης που προειδο-

ποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά ταανω-

τέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ

της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος

αποζημίωσης.»

Από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου

αυτού η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν.

2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

αντικαθίσταταιως εξής :

«1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέ-

ωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμ-

βασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού

υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυ-

όμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως

κατωτέρω, εκτόςανοφείλεται μεγαλύτερηαπο-

ζημίωσηβάσει σύμβασηςή εθίμουως εξής:

Ο υπολογισμός τηςως άνω αποζημίωσης

γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τε-

λευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απα-

σχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρά-

φου1 τουάρθρου5 τουΝ. 3198/1955 (πουορί-

ζει το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών

για τον υπολογισμό της αποζημίωσης (Ημε-

ρομίσθιο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Χ 30 Χ 8), εξακολουθεί να

ισχύει.

3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση ερ-

γασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχο-

λούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο ερ-

γοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17)

ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης

επιπλέον τηςπροβλεπομένηςστοπροηγούμε-

νο εδάφιο αποζημίωσης, οποτεδήποτε κι αν

απολυθούν κατά την εξήςαναλογία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1 έτος έως 4 έτη

4 έτη έως 6 έτη

6 έτη έως 8 έτη

8 έτη ως 10 έτη

10 έτη

11 έτη

12 έτη

13 έτη

14 έτη

15 έτη

16 έτη και άνω

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ. έ

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

συμπλ.

Χρόνος υπηρεσίας στον
ίδιο εργοδότη

Ποσό
αποζημίωσης

2 μηνών

3 μηνών

4 μηνών

5 μηνών

6 μηνών

7 μηνών

8 μηνών

9 μηνών

10 μηνών

11 μηνών

12 μηνών
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Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνο-

νται υπόψη:

i) ο χρόνοςπροϋπηρεσίαςπου είχεσυμπλη-

ρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του

παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυ-

σής του, και

ii) οι τακτικέςαποδοχές του τελευταίουμήνα

υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που

δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων

(2.000€) ευρώ.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋπο-

θέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8

του Ν. 3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιη-

θεί, λαμβάνονται υπόψηγια τονανωτέρωυπο-

λογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου

μήναυπό καθεστώςπλήρουςαπασχόλησης,

με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της

παραγράφου1 τουάρθρου5 τουΝ. 3198/55.

Σε περίπτωση νόμιμης προειδοποί-

ησης οι παραπάνω αποζημιώσεις

καταβάλλονται κατά το ήμισυ.

για 17 έτη

για 18 έτη

για 19 έτη

για 20 έτη

για 21 έτη

για 22 έτη

για 23 έτη

για 24 έτη

για 25 έτη

για 26 έτη

για 27 έτη

για 28 έτη

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

προϋπηρεσίας συμπληρωμένα

1 μηνός

2 μηνών

3 μηνών

4 μηνών

5 μηνών

6 μηνών

7 μηνών

8 μηνών

9 μηνών

10 μηνών

11 μηνών

12 μηνών

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

αποζημίωση

13

ΕΙΔΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τ Δ
Σ Δ

Ε

ΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ
ΡΓΑΣΙΑΣ

Ε ΗΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Ανάπτυξη τεχνικών διαπραγματεύσεων

Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας στη Πράξη

Εισηγητής:
[Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισηγητής:
[Νομικός - Εργατολόγος / τ. Μεσ. - Διαιτ. Ο.ΜΕ.Δ.]

Νικολόπουλος Ανδρέας

Καρατζάς Χρήστος

Απευθύνεται σε υψηλόβαθμα Διευθυντικά
στελέχη και μέλη Εργοδοτικών Οργανώσεων που
συμμετέχουν στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

Κόστος: 190,00 €
από Ο.Α.Ε.Δ.Επιδοτούμενο

δείτε περισσότερα:

www.sepim.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

� ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ιούνιος 2015



Για τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργατ/τη που

παρέχει τις υπηρεσίες τουανελλιπώς, με ημερή-

σια απασχόληση κάτω του 1/2 του νόμιμου

ωραρίου, με ημερήσια αμοιβή ίση ή μικρότερη

του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (11,06)

και μεγαλύτερη της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής

Κλάσης (8,03) ή ίσηήμικρότερη του 25πλασίου

του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (25 Χ

11,06 = 276,50) και μεγαλύτερη του 25πλασίου

του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης

(25Χ8,03 = 200,75), οι αναγνωριζόμενες κατά

μήνα ημέρες ασφάλισης προκύπτουν εκ της

διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδο-

χών δια του ισχύοντος εκάστοτε Τ.Η. της 1ης

ΑσφαλιστικήςΚλάσης, δηλαδήμε το11,06.

Εάν εκ της διαιρέσεως προκύπτει κλάσμα

(π.χ. 12,01), θεωρείται πλήρης ημέρα (π.χ. 13),

ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση εφαρμόζει σύ-

στημαμερικήςή εκπεριτροπήςαπασχόλησης.

Οι εισφορές, στην προκειμένη περίπτωση,

δεν θα υπολογιστούν επί των καταβαλλόμενων

αποδοχών,αλλά επί των τεκμαρτώναποδοχών

που προκύπτουν εάν πολλαπλασιάσουμε τις

ημέρες ασφάλισης (π.χ. 13) επί του ισχύοντος

Τ.Η. της 1ης Ασφα/κής Κλάσης (π.χ. 13 Χ 11,06

=143,78) «Άρθρο18παρ. 3 τουΚΑ του ΙΚΑ».

Εάν ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του

ανελλιπώς, με ημερήσια απασχόληση κάτω

του 1/2 του νόμιμου ωραρίου (π.χ. επί 3 ώρες

ημερησίως), με ημερήσια αμοιβή 11,781€

(26,18 Χ 0,15Χ3 = 11,781), η οποία υπερβαίνει το

Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (11,781>

11,06), τότε δεν ισχύει οπαραπάνωτρόποςυπο-

λογισμού των ημερών ασφάλισης, οπότε θα

τύχει εφαρμογής το Άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του

ΚΑ, δηλαδή ο μεν αμειβόμενος με ημερομίσθιο

θα αναγνωρίσει τόσες ημέρες όσες ακριβώς οι

πραγματικές ημέρες εργασίας, δηλαδή 24 ή 25

ή 26 ή 27, ο δε αμειβόμενος με μισθό θα ανα-

γνωρίσει 25ημέρεςασφάλισης (Εγκ. 44/75).

Υπολογισ
μός ημερ

ών

ασφάλισ
ης

κάτω του 1/2 το
υ νομίμου

απασχολ
ούμενων

με ημερήσ
ιο ωράριο

Επιμέλεια:
Σπύρος Νιάρχος
[τ.Επιθ. ΙΚΑ]

άρθρο
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου και

ανεξαρτήτων υπηρεσιών

a. Με την

κρίθηκαν τα εξής θέματα:

Α.Π. 58/2015 (Τμ. Β΄)

� Η υποχρέωση του εργαζόμενου να δέχεται τον έλεγχο

του εργοδότη και να συμμορφώνεται στις οδηγίες του, ως

προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασι-

κό γνώρισμα της εξαρτήσεως.

Διάκρισηαπό τηνσύμβασημισθώσεως έργου.

Οορθόςνομικός χαρακτηρισμός τηςσύμβασηςαπο-

τελεί κατ' εξοχήν έργο τηςδικαιοδοτικής λειτουργίας.

Απασχόληση προσωπικού στο Δημόσιο με σύμβαση

ορισμένου χρόνου, ρύθμιση Π.Δ. 164/2004, διατάξεις έτους

�

�

�

νομολογία
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2001 του Συντάγματος κ.λπ. Οι συμβάσεις με

το Δημόσιο

�

�

και ΝΠΔΔ που δημιουργούν υπο-

χρεώσεις διαρκείας υποβάλλονται σε συστα-

τικό έγγραφο τύπο,άλλως είναι άκυρες.

Αξιώσεις εργαζόμενου σε περίπτωση ακύ-

ρου συμβάσεως εργασίας. Περίπτωση καθα-

ριστριών σε Νομαρχία, που προσέφεραν την

εργασία τους με διαδοχικές συμβάσεις ορισμέ-

νου χρόνου. Κρίση ότι ήταν συμβάσεις εξαρτη-

μένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, άκυρες (απλή

σχέση εργασίας).

Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά των απο-

φάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων που

εκδίδονται μετ' έφεσιν κατά αποφάσεων Ειρη-

νοδικείων. Οι λόγοι αναιρέσεως απαριθμού-

νται περιοριστικώς και οι διατάξεις είναι ειδικές,

αποκλείουσες την εφαρμογή του άρθρου 559

αρ. 14ΚΠολΔ.

σεως επιδομά-

των εορτών και αδείας, αποδοχών και επιδόμα-

τος αδείας έχουν εφαρμογή και στους εργαζό-

μενουςμεάκυρησύμβαση εργασίας.

Οι συμβάσεις των εισπρακτόρωνασφαλι-

στικών εισφορών, ανεξαρτήτως του κατά νο-

μοθετικήν επιταγήν χαρακτηρισμού τους ως

συμβάσεωνμισθώσεως έργου, είχαν κατ' ορθό

νομικό χαρακτηρισμό τη μορφή συμβάσεων

εξαρτημένης εργασίας.

Ο σωστός χαρακτηρισμός μιας σχέσης

εργασίας ως σύμβασης έργου ή εξαρτημένης

ή ανεξάρτητης εργασίας ορισμένου ή αορί-

στου χρόνου αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δι-

καιοδοτικής λειτουργίας τωνΔικαστηρίων, ανε-

ξαρτήτως του νομικού χαρακτήρα που προσέ-

δωσανοι συμβαλλόμενοι στηνσυνδέουσααυ-

τούςσχέση.

Δενπρόκειται περί λήψεωςυπ' όψινπραγ-

μάτων μη προταθέντων όταν το Δικαστήριο

της ουσίας προσδίδει στην επίδικη έννομη σχέ-

ση χαρακτηρισμό διάφορο από εκείνον του

ενάγοντος.

Πότε υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης ερ-

γασίας και πότεσύμβασηανεξαρτήτωνυπηρε-

σιών. Διατάξεις Ν. 2639/98 και Ν. 3846/10 περί

δημιουργίας τεκμηρίων παροχής εξαρτημένης

εργασίας, επιδεχομένωνανταπόδειξη.

Δήλη ημέρα για την καταβολή των επιδο-

μάτων εορτών.

Περίπτωση εισπράκτορα αμοιβών για λο-

γαριασμό εταιρείας, εργαζομένης, κατά τησυμ-

φωνία, κατά βούληση, χωρίς υποχρέωση τή-

ρησης ορισμένου ωραρίου, ορισμένου τόπου

ήόρων εργασίας και χωρίς ναυπόκειται σεσχε-

τικό έλεγχο από την εταιρεία ως προς τον χρό-

νο εισπράξεως. Κρίση ότι επρόκειτο περί συμ-

βάσεως έργου και οι διάδικοι ουδέποτε συνδέ-

οντο μεσύμβαση εξαρτημένης εργασίας,ώστε

ναοφείλονται επιδόματα εορτών,άδεια κ.λπ.

Κατά την διάρκεια της άδειάς του ο μισθω-

τός δικαιούται τις «συνήθεις αποδοχές» τις οποί-

ες θα ελάμβανε αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο

απασχολείτο. Οι ρυθμίσεις του Α.Ν. 539/45

έχουν έντονα προστατευτικό χαρακτήρα και

αποτελούν μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο.

Απόκλιση επιτρέπεται μόνον για την εφαρμογή

ευμενέστερωνδιατάξεωνάλλωνπηγών.

Ηπεριεχόμενηστην διάταξη τουάρθρου3

Α.Ν. 539/45 φράση «ή των καθωρισμένων διά

συλλογικής συμβάσεωςαποδοχών» αναφέρε-

ται στην ευμενέστερη ρύθμιση με ΣΣΕ. Οι συνή-

θεις αποδοχές ταυτίζονται με τις τακτικές απο-

δοχές που αποτελούν βάση των επιδομάτων

εορτών.

Υποχρέωση συνυπολογισμού στις απο-

δοχές και το επίδομα αδείας, και της αμοιβής

για μόνιμη και σταθερά παρεχόμενη υπερερ-

γασία, νόμιμη υπερωρία, αμοιβών για Κυριακή

και αργίες κ.λπ.

γ.

Μον. Πρωτοδ. Αθηνών 684/2015

Α.Π. 204/2015

Ομοίως την απόφαση του

κρίθηκε:

Με την (Τμ. Β1) κρίθηκεότι:

...

β. Α.Π. 2202/2014Με την (Τμ. Β1)

κρίθηκαν τα εξής θέματα:

� Οι διατάξεις περί χορηγή

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Αποδοχέςκαι επίδομααδείας



H υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι

οποίες συνάπτουν εργασιακές σχέσεις τόσο με νέ-

ους εργαζομένους ή τις τροποποιούν με νεότερες

συμφωνίες εργασιακές σχέσεις παλαιότερων ερ-

γαζομένων καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες

προτίθενται να προβούν σε έλεγχο των υφισταμέ-

νωνσυμβάσεων εργασίας.

Έτσι κατά περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν τη

συνδρομή και τη βοήθεια της Υπηρεσίας Ελέγχου

Eργασιακών Σχέσεων για την κατά τον νόμο σύνα-

ψη των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού και

την καταγραφή των απαραίτητων όρων στις ατο-

μικές συμβάσεις, με σκοπό να αποφεύγονται λάθη

ή παραλείψεις που μπορούν στο μέλλον να δημι-

ουργήσουν αφενός διενέξεις και διαφορές (δι-

καστικές ή εξώδικες), ή αιτία επιβολής διοικητικών

προστίμων και ποινικών διώξεων από τις

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.,

Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.pim.gr
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Βλαπτικήμεταβολή Καταγγελίασύμβασης

Με την (Τμ. Β1) κρίθηκε

πότε υπάρχει βλαπτική μεταβολή τωνόρων

συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας:

Με την απόφαση του

κρίθηκεότι:

Α.Π. 1162/2014 Μον. Εφετείου

Θεσ/νίκης2721/2014

Όταν ο εργοδότης χωρίς δικαίωμα από

τονόμοή τησύμβασηήκατά κατάχρησηδικαι-

ώματος, μεταβάλλει μονομερώς τους όρους

τηςσυμβάσεως, με συνέπεια να επέρχεται αμέ-

σως ή εμμέσως υλική ή ηθική ζημία στον μι-

σθωτό.

Περιορισμός του διευθυντικού δικαιώμα-

τος κατ' άρθρο281ΑΚ.

Βλαπτική μεταβολή συνιστά και ο υποβι-

βασμός του μισθωτού σε θέση υποδεέστερη

εκείνηςπουκατείχε, με μικρότερεςαποδοχές.

Δικαιώματα του μισθωτού. Συντρέχει βλα-

πτικήμεταβολή και ότανπροκαλείται ηθικήβλά-

βη στον εργαζόμενο. Έστω και αν η ανοίκεια

συμπεριφορά του εργοδότη δεν εκπορεύεται

από δόλια προαίρεση αυτού για βλαπτική με-

ταβολή ή εξαναγκασμό του εργαζομένου σε

αποχώρηση. Αρκεί η συμπεριφορά του εργο-

δότη να έχει, κατ' αντικειμενική κρίση, δημιουρ-

γήσει συνθήκες ώστε η εξακολούθηση της

εργασίας του στον χώρο της επιχειρήσεως να

αποβαίνει αδύνατηή εκτάκτωςδυσχερής.

Η καταγγελία σύμβασης αορίστου χρό-

νου είναι μονομερήςαναιτιώδης δικαιοπραξία.

Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία όταν δεν

υπάρχει αιτία. Για να θεωρηθεί ως καταχρηστι-

κή, απαιτείται να οφείλεται σε συγκεκριμένους

λόγους τους οποίους πρέπει να επικαλεσθεί

και νααποδείξει οαπολυθείς.

Ο εναγόμενος εργοδότηςμπορεί, αρνού-

μενος τον ισχυρισμό περί καταχρηστικότητας,

να επικαλεσθεί ως αιτία της καταγγελίας συ-

γκεκριμένους σοβαρούς λόγους (οικονομοτε-

χνικούς κ.λπ.).

Περίπτωση καθαριστριών οι οποίες δεν

αποδέχθηκαν μείωση τουωραρίου τους, μετα-

κινήθηκανσεάλλεςΥπηρεσίες και τελικώςαπο-

λύθηκαν.

Κρίση του Δικαστηρίου ότι η καταγγελία

έγινε ως έσχατο μέσον (ultima ratio), δεν έγινε

για λόγους εκδικήσεως ή εχθρότητας και είναι

νόμιμη.

Εξαφάνιση της αποφάσεως του πρωτο-

βαθμίου δικαστηρίου και επαναφορά τωνπραγ-

μάτωνστηνπροτέρα τους κατάσταση.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νέα υπηρεσία από την



Ανανέωση συμβάσεων ορισμένου

χρόνου εργατοτεχνιτών

Απασχόληση εγκύου

με μειωμένο ωράριο

Απάντηση

Απάντηση

Η εταιρεία μας απασχολεί 3 εργαζόμενους

με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 15-1-15

έως 30-4-15. Ποια διαδικασία χρειάζεται να

ακολουθήσουμε προκειμένου να συνεχίσουν

να εργάζονται έως τις 31/7/15; Το ωράριο ερ-

γασίας τους και οι αποδοχές τους θα παρα-

μείνουν ίδια.

Μπορεί μια επιχείρηση να προσλάβει μια

εργαζόμενηηοποία είναι έγκυος, μεσύμβαση

ορισμένουχρόνου;

Η εργαζόμενη θα απασχοληθεί μόνο κά-

ποιους μήνεςστην επιχείρηση. Είναι καλυμμέ-

νη η επιχείρηση ή λόγω της εγκυμοσύνης

εμπίπτει στους νόμους περί προστασίας της

μητρότηταςκ.λπ.;

Για να συνεχίσουν να εργάζονται οι εργα-

ζόμενοι που έχουν υπογράψει σύμβαση ορι-

σμένου χρόνου για 3 ακόμη μήνες, πρέπει να

υπογράψετε μια τροποποιητική σύμβαση ορι-

σμένου πάλι χρόνου με την οποία θα συμφω-

νηθεί όπως η σύμβασή τους τελικά θα λήξει

την 31-7-2015. Επειδή δε οι ώρες και οι ημέρες

εργασίας τους δεν θα αλλάξουν καθώς και

δεν θα τροποποιηθούν οι αποδοχές τους δεν

απαιτείται από τονόμογια τηναλλαγήαυτή να

ενημερώσετε το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στο τέλος του

νέου τριμήνου θα υποβάλλετε στο Π.Σ. το ηλε-

κτρονικό έντυπο Ε7 για τη λήξη των ορισμένου

χρόνουσυμβάσεών τους.

Στην εργατική μας νομοθεσία δεν υπάρ-

χουν διατάξεις που να απαγορεύουν την πρό-

σληψη γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης

με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Αν η εργαζομένη συμφωνήσει να απασχο-

ληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

νου για όσο διάστημα και αν συμφωνηθεί η

σύμβαση αυτή, με την συμπλήρωση του χρό-

Επιμέλεια:

Α ΚΝΝΑ ΑΜΠΑΝΗ [ ]ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

οι συνδρομητές
μας ρωτούν...

εμείς
απαντούμε!

!
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νου αυτού η εργαζομένη θααποχωρήσει από

την επιχείρηση χωρίς να δημιουργείται πρό-

βλημαγια τον εργοδότη επειδήοι εργαζόμενες

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν υπάγο-

νται στο νόμο περί προστασίας της μητρότη-

τας.

Για την αλλαγή των ημερών εργασίας των

δύο υπαλλήλων, αρχικά θα πρέπει να υπο-

γράψουν με τον εργοδότη τους τροποποιητι-

κήσύμβαση εργασίαςμε τις νέεςημέρες εργα-

σίας τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα θα

υποβάλλετε στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το συμπληρω-

ματικό έντυποΕ4με τις τροποποιήσειςαυτές.

Για τους μισθωτούς που έχουν ενταχθεί

στους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδο-

χές (π.χ. κομμώτριες), η ημερήσια αμοιβή κα-

θορίζεται με κοινή έγγραφη συμφωνία, μη

υπολειπόμενη του ημερομισθίου ανειδίκευτου

εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ανάλογα με τα χρόνια

υπηρεσίαςήπροϋπηρεσίας.

Οι εισφορές υπολογίζονται επί του Τ.Η. της

κλάσηςκατάταξηςμε τιςπαρακάτωδιακρίσεις:

Εάν η ημερήσια αμοιβή ισούται με το κα-

τώτατο ημερομίσθιο που προβλέπεται από

την ΕΓΣΣΕ, δηλαδή των 26,18 ευρώ, τότε οι

ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί

του ισχύοντος Τ.Η. της κλάσης κατάταξης (Τ.Η.

= 26,76)

β) Εάνηημερήσιααμοιβήβάσει της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ανέρχεται στο ποσό των 32,73 ευρώ, λόγω τρι-

ετιών, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στην

ασφαλιστική κλάσηπου εμπίπτει το νόμιμο ημε-

ρομίσθιο και οι εισφορές θα υπολογιστούν π.χ.

επί του Τ.Η. της ασφαλιστικής κλάσης που αντι-

στοιχεί (Τ.Η. = 32,12), σύμφωνα με την Αποφ.

του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 199/31-12-2012, ανεξάρ-

τητα από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχό-

λησης τουμισθωτού.

Πότε υπολογίζουμε στα ένσημα του ΙΚΑ με

συντελεστή1,20;

Π.χ. όταν ένας εργάτης δουλεύει πενθήμε-

ρο και οχτάωρο ως μπουφετζής και βοηθός

σερβιτόρου σε τι κατηγορία εργαζομένου θα

τον εντάξώ; Υπάλληλοή εργάτη;

Οι μισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες

τους ανελλιπώς σε επιχείρηση που εφαρμόζει

σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχό-

λησης, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: α) οι αμειβόμενοι με μισθό (υπάλ-

ληλοι ή εργατοτεχνίτες) 25 ημέρες και β) οι

αμειβόμενοι με ημερομίσθιο τόσες ημέρες

όσες ακριβώς οι εργάσιμες ημέρες του μήνα

(ημερολογιακά) κατά τις οποίες ο ασφαλι-

σμένος εργάστηκε και δικαιούται αμοιβής, δη-

λαδή24ή25ή26ή27.

Εάν τώρα μέσα στην εβδομάδα πλήρους

απασχόλησης ο μισθωτός δεν εργάστηκε ό-

λες τις εργάσιμες ημέρες, λόγω αδικαιολόγη-

της απουσίας, πρόσληψης ή αποχώρησης

μέσα στην εβδομάδα αυτή, οι αναγνωριζόμε-

νες ημέρες ασφάλισης για το μήνα που αντι-

στοιχεί η εβδομάδααυτήθα είναι μειωμένεςως

εξής:

α)Αναπουσιάσει μέσαστην εβδομάδααυ-

τή π.χ. 1-2 ημέρες, τότε το σύνολο των ημερών

ασφάλισης κατά τομήνααυτόμειώνεται ανά-

Επιχείρηση απασχολεί δυο υπαλλήλους

τον πρώτο Σάββατο και Κυριακή 08:00-16:00

και τον δεύτερο Σάββατο και Κυριακή 13:00-

17:00. Θέλει να αλλάξει τις ημέρες εργασίας

σε Τρίτη έως Σάββατο και στους δύο με τις

ίδιεςώρες. Ποια διαδικασίαθαπρέπει ναακο-

λουθήσουμε;

Ότανσεκομμώτριακολλάμε ένσημαμεβά-

ση τις τεκμαρτές αμοιβές και αμείβεται με την

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που εί-

ναι παραπάνω, κολλάμε ένσημα για ταπαρα-

πάνωήόχι;

α)

Αλλαγή ημερών εργασίας

Ασφαλιζόμενοι

με τεκμαρτά ημερομίσθια

Ημέρες ασφάλισης με 5θήμερη

εβδομαδιαία απασχόλησηΑπάντηση

Απάντηση

Απάντηση
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λογα με τον αριθμό των απουσιών 1-2 (π.χ.

25-1 = 24ή25-2 = 23).

β) Αν απουσιάσει μέσα στην εβδομάδα 3-4

ημέρες, τότε το σύνολο των ημερών ασφάλι-

σης κατά το μήνα αυτό μειώνεται κατά τον

αριθμό των απουσιών προσαυξημένων κατά

μία μονάδα, λόγω 5νθημέρου, ήτοι [25-(3+1)]

= 21 ή [25-(4+1)] = 20, και αντίστροφα εάν μέ-

σα στην εβδομάδα πλήρους απασχόλησης

εργαστεί 3 ή 4 ημέρες, τότε οι αναγνωριζόμε-

νες ημέρεςασφάλισης για την εβδομάδααυτή

είναι π.χ. 3+1 = 4 (3Χ1,20 = 3,60 ή 4) ή 4+1 = 5

(4Χ1,2 = 4,80 ή 5 ημέρες) (Άρθρο18παρ. 2 του

ΚΑ).

Οι σερβιτόροι που απασχολούνται σε ξε-

νοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με στα-

θερές αποδοχές βάσει της οικείας Σ.Σ.Ε. ή της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και όχι με βάση τα ποσοστά που ορί-

ζει το Άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 2224/94 και ως

εκ τούτου οι εισφορές υπολογίζονται επί των

καταβαλλομένων ημερήσιων ή μηνιαίων στα-

θερώναποδοχών, εκτός εάν το εστιατόριο, κα-

φενείο, μπαρ κ.λπ. αποτελεί ξεχωριστή επιχει-

ρησιακή οντότητα, δηλαδή λειτουργεί ως αυ-

τοτελής μονάδα, οπότε, κατά την άποψή μας,

στην περίπτωση αυτή, θα τύχουν εφαρμογής

οι διατάξεις περί υπολογισμού των εισφορών

βάσει των Τ.Η. της κλάσηςκατάταξης.

Οι σερβιτόροι στα ξενοδοχεία ασφαλίζο-

νται με τεκμαρτόημερομίσθιοήβάσει τηςσυλ-

λογικής σύμβασης; Πρέπει υποχρεωτικά στα

ξενοδοχεία να εφαρμόζεται η οικεία συλλογι-

κή σύμβαση ή έχει την δυνατότητα ο εργοδό-

της εφαρμογής της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.;

Αμοιβή και ασφάλιση

σερβιτόρων

Απάντηση

Λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων της εργατικής και

ασφαλιστικής μας νομοθεσίας, έχουν επέλθει σημαντικές μετα-

βολές σε όσα γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε τα προηγούμενα

χρόνια, για τα θέματα της εξαρτημένης εργασίας και ιδιαίτερα

τις αποδοχές των εργαζομένων και τις συλλογικές συμβάσεις.

Η απευθύνεται

σε εκείνους που χρειάζονται έγκυρες και τεκμηριωμένες πληρο-

φορίες για όλα τα Εργασιακά και Ασφαλιστικά Θέματα με τις

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

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

νατό την απάντησή σας, Βρίσκετε άμεσα τις πλη-

ροφορίες που χρειάζεστε και διασταυρώνετε στο πλήρες τα

στοιχεία που έχετε με και

Ειδική Υπηρεσία Τεκμηριωμένης Ενημέρωσης

τεκμηριωμένη

συνέπεια αξιοπιστία.

ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

!!






