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του περιοδικού
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.
Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος

«Απασχόληση συνταξιούχων που έχουν
συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/77,
όπως ισχύει, καθώς και των συνταξιούχων που
λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.
Τροποποίηση οδηγιών». ......................................... σελ. 21
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του εκδότη
Η Αρχή της
Ευνοϊκότερης Ρύθμισης
στο Εργατικό Δίκαιο
πως είναι γνωστό, η εργατική νομοθεσία
στη Χώρα μας, αυτή δηλαδή που θέτει
τους κανόνες διάπλασης και λειτουργίας της εξαρτημένης σχέσης εργασίας, διαμορφώθηκε με βάση
τις αρχές που έθεσαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, οι περισσότερες των
οποίων έχουν κυρωθεί από τη Χώρα μας και έχουν
υλοποιηθεί από το απώτερο παρελθόν με τους ειδικούς εργατικούς νόμους και οι οποίοι διαπνέονται
βασικά από πνεύμα εξασφάλισης, κατά το δυνατό,
του αναγκαίου σεβασμού και της ελάχιστης προστασίας αυτών που παρέχουν μισθωτή εργασία
που θεωρείται το αδύνατο μέρος της σύμβασης εργασίας και χρειάζονται περισσότερη προστασία.

Ό

Επειδή δε στη διαμόρφωση και τη λειτουργία της
εργασιακής σχέσης πρωτεύοντα ρόλο έχει ο εργοδότης, ο οποίος διακρίνεται για την υπεροχή του
στην καθιέρωση των όρων εργασίας έναντι του εργαζομένου, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης,
που επικρατεί στο εργατικό μας δίκαιο, με συνταγματική και νομοθετική πρόβλεψη, έρχεται να καλύψει τη διαφορά δυναμικού των δύο παραγόντων
της σύμβασης αυτής (εργοδότη και εργαζομένου).
Η αρχή αυτή έχει την έννοια ότι αν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχουν σε ισχύ περισσότερες από μια διατάξεις νόμου, κανονισμού, συλλογικής σύμβασης κ.λπ. που ρυθμίζουν με διαφορετικό
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τρόπο το ίδιο θέμα της εργασιακής σύμβασης π.χ.
διαφορετικές αποδοχές από δύο συλλογικές συμβάσεις στις οποίες υπάγεται ο μισθωτός, διαφορετικά ωράρια εργασίας, διαφορετικοί όροι υπολογισμού αποζημίωσης αδείας ή απόλυσης, κ.λπ., θα
έχει εφαρμογή η διάταξη του νομοθετήματος που
εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία στον εργαζόμενο.
Η σημασία και η ανάγκη διατήρησης της αρχής
αυτής σήμερα, ιδιαίτερα με την απαξίωση των περισσοτέρων κανόνων της εργατικής μας νομοθεσίας, εξ αιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων της
Χώρας, καθίσταται περισσότερο σημαντική, για τη
λειτουργία ενός θεσμού που να δικαιολογεί στον τομέα της νομοθεσίας μας τον όρο «εργατικό δίκαιο»,
οι διατάξεις του οποίου, την τελευταία ιδιαίτερα 6ετία, έχουν αντικατασταθεί με διατάξεις ελαστικής
προστασίας των ωφελούμενων, κατά τη νέα ευρωπαϊκή ορολογία της μισθωτής εργασίας, και όχι
των εργαζόμενων, που εννοιολογικά αντιστοιχεί
στην εξαρτημένη εργασιακή σχέση, ή μάλλον φαινομενικά προς το σκοπό προστασίας της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων εργοδοτών, αφού στην
πράξη με τους νέους αυτούς μνημονιακούς κανόνες, ούτε η επιχειρηματικότητα στη Χώρα μας ενισχύθηκε, ούτε η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων βελτιώθηκε, ούτε τέλος η εθνική μας οικονομία ενισχύθηκε για να μπορέσει να απεξαρτιθεί
από την ανάγκη νέων μνημονιακών υποχρεώσεων
προς τους ευρωπαίους δανειστές της.
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άρθρο

είναι δυνατή η
σύναψη σύμβασης
παράλληλης
απασχόλησης σε
περισσότερες από
μία ειδικότητες;
του Αντώνη Δεσπότη
Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

σ

την αγορά εργασίας συνηθίζεται και
σήμερα, λόγω ειδικών αναγκών των
επιχειρήσεων, να συμφωνείται η παροχή εργασίας από τους μισθωτούς σε περισσότερες
από μία ειδικότητες (θέσεις), συνήθως παροχή
εργασίας δύο ειδικοτήτων, μέσα στο νόμιμο ή
το συμβατικό ωράριό τους. Τα δύο αυτά είδη
εργασίας μπορεί να είναι είτε ισότιμα ή κύρια, είτε σε σχέση παρεπομένου του ενός εξ αυτών
προς το άλλο, οπότε το πρώτο χαρακτηρίζεται
κύριο και το δεύτερο δευτερεύον ή συμπληρωματικό. Στην περίπτωση που ασκούνται δύο κύρια επαγγέλματα (δύο διαφορετικές ειδικότητες)
κάθε ένα από αυτά διέπεται από τις γενικές κατ'
αρχάς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και
συμπληρωματικώς από τους όρους της οικείας
συλλογικής ρύθμισης, αν βεβαίως υπάρχει, διαφορετικά από τους όρους της Εθνικής Γενικής
Σ.Σ.Ε.
Στην περίπτωση που παρέχεται ένα βασικό
επάγγελμα (κύριο επάγγελμα) και συμπληρωματικώς ένα δευτερεύον, οι εργασιακοί όροι
που έχουν εφαρμογή εν προκειμένω διέπονται
κατά κύριο λόγο από τις οικείες περί του κυρίου
επαγγέλματος διατάξεις και για το δευτερεύον
επάγγελμα, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό κατά την κατάρτιση της ατομικής σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του
άρθρου 659 του Α.Κ. Πάντως επειδή για τα θέ-

4

Μάιος 2016

ματα αυτά δεν υπάρχουν εξειδικευμένες διατάξεις, πλην αυτών του Α.Κ., τις λύσεις για τα
προκύπτοντα από την πολλαπλή (παράλληλη) αυτή σχέση την δίδει η νομολογία παλαιότερη και σύγχρονη.

Φύση, Διάρκεια της πρόσθετης
ειδικότητας, Αποδοχές
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 648, 649, 652 και 659 του Α.Κ. προκύπτει ότι «Αν με σύμβαση συμφωνηθεί η παροχή από τον μισθωτό, μέσα στο νόμιμο ωράριο
της απασχόλησής του, πρόσθετη διαρκούς
φύσης εργασία, η οποία κατά τα διδάγματα
της κοινής πείρας και της λογικής δεν είναι
συναφής προς τα κύρια καθήκοντά του και
κατά τις συνήθεις περιστάσεις παρέχεται μόνο
με μισθό, αφού δεν καθορίσθηκε ούτε προσδιορίσθηκε ο τρόπος του καθορισμού του, ο
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει για την
εργασία αυτή τον ειθισμένο μισθό, δηλαδή
εκείνον που καταβάλλεται σε άλλους
μισθωτούς που παρέχουν την ίδια εργασία,
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός εάν μεταξύ
εργοδότη και μισθωτού έχει συμφωνηθεί να μη
καταβληθεί ιδιαίτερος μισθός για την
πρόσθετη αυτή εργασία».
Σ' αυτή την περίπτωση ο μισθός που έχει
συμφωνηθεί αποτελεί την αμοιβή του μισθωτού για την κύρια αλλά και την δευτερεύουσα
απασχόλησή του, χωρίς να απαιτείται ειδικός
προσδιορισμός του τμήματος της αμοιβής
που αντιστοιχεί στην κύρια και του τμήματος
αυτής που αντιστοιχεί στην πρόσθετη εργασία (Α.Π. 495/1987 - ΔΕΝ 1988 σελ. 235).
Γίνεται δεκτό επίσης ότι από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 189, 192, 193, 361,
648, 651-3 και 659 του Α.Κ., “σαφώς προκύπτει
ότι προκειμένης συμβάσεως εξαρτημένης
εργασίας δύναται να συμφωνηθεί εγκύρως η
παροχή πλειόνων της μιας εργασιών υπό του
εργαζομένου εντός των νομίμων χρονικών
ορίων εργασίας, προς θεραπεία μονίμων και
τακτικών αναγκών του εργοδότη”. Εάν στην
περίπτωση αυτή πρόκειται περί δύο ή περισσοτέρων κυρίων εργασιών που διαφέρουν
μεταξύ τους και που παρασχέθηκαν ασχέτως
Μάιος 2016

της περίπτωσης του άρθρου 659 Α.Κ., η οποία
προϋποθέτει την ύπαρξη έκτακτης ανάγκης
προς την οποία δεν συμβιβάζεται φυσικά η
διαρκής παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, ο
εργοδότης οφείλει να καταβάλλει, αν δεν
υπάρχει άλλη συμφωνία, τον ειθισμένο μισθό,
εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία περί καταβολής μιας αμοιβής συνολικής για όλες τις παρεχόμενες εργασίες (Εφ. Θεσ/κης 141/ 1983).
Η αξίωση για τον μισθό αυτόν αποτελεί
αμοιβή από την παρεχόμενη νομίμως εργασία
και όχι αποζημίωση από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό. Εάν όμως το είδος της εργασίας
που συμφωνήθηκε να παρασχεθεί δεν είναι
αυστηρώς εξειδικευμένο, τότε ο μισθωτός υποχρεούται κατά την καλή πίστη να παρέχει όλες
τις ανατεθειμένες παρεμφερείς εργασίες και
σαν τέτοιες θεωρούνται οι συγγενείς και συναφείς προς την κυρία απασχόληση εργασίες
όπως είναι π.χ. οι προπαρασκευαστικές, οι συμπληρωματικές, οι παρακολουθηματικές εργασίες ή εκείνες που παρέχονται παρεμπιπτόντως χωρίς να επηρεάζουν τον χαρακτήρα
του συνόλου της εργασίας. Γι' αυτές δε τις εργασίες δεν δικαιούται ο μισθωτός πρόσθετη
αμοιβή εφόσον αυτές (οι πρόσθετες εργασίες)
παρέχονται στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής του και καλύπτονται με τον καταβαλλόμενο για την κύρια εργασία μισθό.

Η αξίωση για τη χορήγηση
μισθού στην περίπτωση
πολλαπλής απασχόλησης
αποτελεί αμοιβή από την
παρεχόμενη νομίμως εργασία
και όχι αποζημίωση από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Εάν ο μισθωτός παρέχει στον εργοδότη του
πρόσθετη μη συναφή προς την κυρία απασχόλησή του εργασία, εντός του νομίμου πάντοτε χρόνου εργασίας και δεν έχει συμφωνηθεί είτε ο καταβλητέος πρόσθετος μισθός είτε
ακόμη και η μη καταβολή πρόσθετης αμοιβής,
τότε οφείλεται ο ειθισμένος μισθός, όπως
αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 659 Α.Κ.
(Α.Π. 862/1984 - ΔΕΝ 1984 σελ. 1122).
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γνωστοποίηση απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας
για τη νομιμότητα της απόφασης
του Υ.Ε.Κ.Α. επιβολής προστίμου
για την αδήλωτη εργασία

Τ

ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας με την αριθμό 153/43-2016 απόφασή του, έκρινε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
3996/2011 και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα απόφαση του Υπουργού
Εργασίας με αριθμό 27397/112/19-8-2013, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2062 τ. Β΄2011, με την οποία καθορίσθηκε το ύψος του προστίμου που
επιβάλλουν τα ελεγκτικά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. σε βάρος του εργοδότη
στο ποσό των 10.549.44 ευρώ, στην περίπτωση διαπίστωσης
αδήλωτης εργασίας, χωρίς δηλαδή να έχει δηλώσει με τον πίνακα
προσωπικού και ωρών εργασίας της επιχείρησής του, που προ-
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βλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000
(σήμερα το ηλεκτρονικό έντυπο Ε.4) τα στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού.
Το δικαστήριο αυτό με εμπεριστατωμένη
αιτιολογία αποφάσισε ότι η απόφαση αυτή
του Υπουργού Εργασίας, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος,
επειδή τα ζητήματα που ρύθμισε η απόφαση
αυτή του Υ.Ε.Κ.Α., δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, για τα οποία και μόνο
εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Εργασίας να
ρυθμίζει με την απόφασή του και έτσι η απόφασή του αυτή, βρίσκεται εκτός εξουσιοδότησης και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη και μη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
153/04.03.2016
“Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου
Σ.ΕΠ.Ε. για αδήλωτο εργαζόμενο”
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Μαΐου 2015, με δικαστή τον Στυλιανό Παπαδόπουλο, Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραμματέα τη Χρυσάνθη Κατσιούλα, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με αριθμό
κατάθεσης 52/28.1.2014, της ετερόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «................», που εδρεύει στη Λάρισα (οδός
............) και εκπροσωπείται από τον διαχειριστή ............, ο
οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου
Λάρισας Χρήστου Τσιαμπαλή,
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται
στην προκειμένη περίπτωση, κατ' άρθρο 326 παρ. 4 του ν.
4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86), από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου
(ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Κεντρικής Ελλάδας και ήδη της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για τον οποίο παραστάθηκε η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας ................
Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
Το Δικαστήριο αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση
της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το με
αριθμό .............., σειράς ................ διπλότυπο είσπραξης
τύπου - Α της .... Δ.Ο.Υ. .............), επιδιώκεται η ακύρωση,
άλλως η μεταρρύθμιση, της .................... πράξης επιβολής προστίμου των αρμόδιων Επιθεωρητών Εργασίας
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εφαρμοστέα.
Με την απόφαση αυτή δεν καταργείται η
υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν το
απασχολούμενο προσωπικό τους στο Σ.ΕΠ.Ε.
και στο Ι.Κ.Α., αλλά κρίθηκε μόνο το ύψος του
προστίμου που όρισε τη Υ.Α. 27397/122/2013
και η συνταγματικότητα της εξουσιοδότησης
του Υπουργού Εργασίας να το ορίζει, κάθε
εργοδότης κατά την κρίση του μπορεί να την
επικαλείται στις περιπτώσεις επιβολής του προστίμου αυτού, στις περιπτώσεις επιβολής του
όταν διαπιστώνεται από τα ελεγκτικά όργανα
του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Ι.Κ.Α., αδήλωτη εργασία την
οποία οφείλουν να αποφεύγουν σε κάθε περίπτωση και με οποιαδήποτε δικαιολογία.

του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Λάρισας του Περιφερειακού ΚΕ.Π.Ε.Κ. Κεντρικής Ελλάδας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους
10.549,44 ευρώ, για την αποδιδόμενη σ' αυτήν παράβαση
της εργατικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, του άρθρου 16
παρ. 5 εδ. α' του ν. 2874/2000, όπως ισχύει (διαπιστώθηκε
η απασχόληση και η μη αναγραφή σε Πίνακα Απασχολούμενου Προσωπικού και Ωρών Εργασίας της εργαζόμενης ............. Με τέτοιο αντικείμενο, η προσφυγή αυτή
αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για το λόγο δε ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα και
σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στην ουσία της.
2. Επειδή, στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α' 286)
ορίζεται ότι:
«1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το
χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου
καταθέτει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών...
2. ....... 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του
ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο
του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν
φθορές..... 5. (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ. 13 εδ. 1 του ν.
4093/2012, ΦΕΚ Α' 222) Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως
προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσλη-
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ψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον
εργαζόμενο, β) ... Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά».

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να τροποποιούνται τα όρια του προστίμου που προβλέπεται από την περίπτωση Α' της παραγράφου 1. 9. ...».

3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 24 του ν. 3996/2011
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170) ορίζεται ότι:
«1. (όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.
4144/2013, ΦΕΚ Α' 88) Στον εργοδότη που παραβαίνει τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα
από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:
Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300)
ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος
Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου
Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης
κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή
Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο... 2. .........4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α' ή/και της παρ. 3
του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσμια
αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε
τον έλεγχο: α. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 26
και β. στις εξής περιπτώσεις: αα. μη ανάρτηση πίνακα
προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, ββ. μη
επίδειξη βιβλίου αδειών, γγ. Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου
υπερωριών, δδ. μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων δελτίων
απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών
έργων, εε. μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις, στστ. μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζζ. μη επίδειξη
εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού
για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, ηη. μη χρήση ή/και
μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε οικοδομικές εργασίες, θθ. μη επίδειξη της απαιτούμενης
άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Έργου, ιι. μη επίδειξη
πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ιαια. μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ιβιβ. μη επίδειξη
του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ιγιγ. μη επίδειξη του βιβλιαρίου εργασίας των οδηγών τουριστικών
λεωφορείων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η συμπλήρωση των παραβάσεων όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων
από αυτή. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος του προστίμου του εδαφίου γ'
της παρ. 9 του άρθρου 3 και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης Β' της παραγράφου 4. 6. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της
πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας
μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση της ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου... 7. .......... 8. Με αποφάσεις

Δυνάμει του άρθρου αυτού, εκδόθηκε η 27397/122/
19.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας «Επιβολή
διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια
αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (ΦΕΚ Β' 2062),
στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι:
«α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου
στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον
εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή
εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη
προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18)
δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
- υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας
επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε
αδήλωτο εργαζόμενο: Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25
ετών ........ 10.549,44 € ..........».
4. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος ορίζεται ότι:
«Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική
εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όρια της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν
ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με
χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». Με τη διάταξη αυτή
παρέχεται στον κοινό νομοθέτη το δικαίωμα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην
εκτελεστική εξουσία. Τίθεται δε ο κανόνας (εδάφιο πρώτο)
ότι η νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα με
την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Η νομοθετική εξουσιοδότηση, για να είναι νόμιμη, πρέπει να είναι ειδική και
ορισμένη, δηλαδή να προβαίνει σε συγκεκριμένο προσδιορισμό του αντικειμένου της και να καθορίζει τα όριά της
σε σχέση προς αυτό. Η εξουσιοδοτική, επομένως, διάταξη
πρέπει να μην είναι γενική και αόριστη, ασχέτως αν είναι
ευρεία ή στενή, αν περιλαμβάνει δηλαδή μεγάλο ή μικρό
αριθμό περιπτώσεων, τις οποίες η Διοίκηση μπορεί να
ρυθμίσει κανονιστικώς βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, εφόσον το περιεχόμενο της είναι ορισμένο, δεν επηρεάζει το κύρος της. Περαιτέρω, με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2
του ίδιου ως άνω άρθρου 43 προβλέπεται ότι φορέας της
νομοθετικής εξουσιοδότησης μπορεί να είναι και άλλα,
εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοίκησης, εφόσον όμως παρέχεται εξουσιοδότηση προς
ρύθμιση, μεταξύ άλλων, «ειδικότερων» θεμάτων. Ως ειδι-
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κότερα θέματα νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά
το περιεχόμενο τους και σε σχέση με την ουσιαστική ρύθμιση που περιέχεται στο νομοθετικό κείμενο, μερικότερη περίπτωση ορισμένου θέματος που αποτελεί το αντικείμενο
της νομοθετικής ρύθμισης. Απαιτείται, επομένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νομοθετικό κείμενο όχι απλώς
τον καθ' ύλη προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθμισή του,
έστω και σε γενικό, ορισμένο, όμως, πλαίσιο, σύμφωνα
προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να
ρυθμίσει τα μερικότερα θέματα. Οι ανωτέρω ουσιαστικές
ρυθμίσεις μπορούν να υπάρχουν τόσο στις διατάξεις του
εξουσιοδοτικού νόμου όσο και
σε διατάξεις άλλων νόμων σχετικών με τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της νομοθετικής
εξουσιοδότησης (βλ. ΣτΕ 4242/
2015, ΣτΕ 3070/2015, ΣτΕ 2325/
2013, ΣτΕ 1210/2010 Ολομ.).

“

τέτοια ειδική πρόβλεψη δεν μπορεί να θεωρηθεί η παρ. 5
του άρθρου 24 του νόμου αυτού, με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης να προσδιορίσει, με απόφαση του,
συγκεκριμένα ποσά προστίμου, για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που
απαριθμούνται στην περ. β' της παρ. 4 του ίδιου ως άνω
άρθρου, μεταξύ των οποίων, και εκείνη της μη ανάρτησης
πίνακα προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας,
δεδομένου ότι η τελευταία συνιστά διαφορετική παράβαση, σε σχέση με την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού. Ακόμη, όμως, και αν
θεωρηθεί ότι οι προαναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις έχουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο, στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν σύμφωνες με το άρθρο 43 παρ. 2 εδ.
β' του Συντάγματος, λόγω του γενικού και αόριστου χαρακτήρα
τους. Πράγματι, για να ήταν σύννομη μία τέτοια εξουσιοδότηση
θα έπρεπε να περιλαμβάνει αφενός, έστω και σε γενικό αλλά ορισμένο πλαίσιο, τα κριτήρια εκείνα
που θα ήταν υποχρεωμένος ο κανονιστικός νομοθέτης να λάβει
υπόψη του κατά τον προσδιορισμό του ύψους του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου προστίμου,
αφετέρου δε τις παραβάσεις τις
οποίες αυτό αφορά, δεδομένου
μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας βρίσκεται εκτός εξουσιοδότησης και είναι,
ως εκ τούτου, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα (πρβλ. ΣτΕ
2850/2015).

Από τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3996/11 δεν
προκύπτει ότι χορηγήθηκε
εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για θέσπιση
συστήματος αντικειμενικής
επιβολής προστίμου, κατ’
απόκλιση από το διαγραφόμενο στο ανωτέρω άρθρο,
διότι τούτο θα απαιτούσε
ειδική σχετική πρόβλεψη
στον εξουσιοδοτικό νόμο.

5. Επειδή, στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/ 2011
θεσπίζεται ο γενικός κανόνας της
επιβολής προστίμου εις βάρος
του εργοδότη που παραβαίνει τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το πρόστιμο αυτό κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 50.000 ευρώ, η δε Διοίκηση, κατά την επιμέτρησή του, λαμβάνει υπόψιν της
τη σοβαρότητα της παράβασης,
την τυχόν επαναλαμβανόμενη μη
συμμόρφωση στις υποδείξεις
των αρμόδιων οργάνων, τις παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, το βαθμό
υπαιτιότητας, τον αριθμό εργαζομένων, το μέγεθος της
επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται
κ.λπ.
Για συγκεκριμένες δε, απαριθμούμενες στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής έτερων
διοικητικών κυρώσεων (χρηματικών κατά βάση), σωρευτικά ή διαζευκτικά με το πρόστιμο της παραγράφου 1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω παραγράφου 4 ορίζεται ότι ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με όμοια απόφαση δύναται να προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά προστίμου
για τις ως άνω ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις
(απαριθμούμενες αποκλειστικά στην περ. β' της παρ. 4 του
ίδιου άρθρου), να κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσία και να ανακαθορίζεται το ύψος του
προστίμου που αυτές επισύρουν (παράγραφος 5),
καθώς και να τροποποιούνται τα όρια του προστίμου της
παραγράφου 1 (παράγραφος 8). Από τις διατάξεις αυτές
δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκε, στην περίπτωση επιβολής
προστίμου για την παράβαση της μη αναγραφής
εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
θέσπιση συστήματος αντικειμενικής επιβολής προστίμου,
κατ' απόκλιση από το διαγραφόμενο στο ανωτέρω άρθρο
24 παρ. 1 του ν. 3996/2011, διότι τούτο θα απαιτούσε ειδική
σχετική πρόβλεψη στον εξουσιοδοτικό νόμο. Εξάλλου, ως
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”

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία
του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Στις 12.12.2013 οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Εργασίας του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Κεντρικής Ελλάδας ...διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση της
προσφεύγουσας εταιρείας (αναψυκτήριο στη Λάρισα),
για τον οποίο συντάχθηκε το .............. Δελτίο Ελέγχου.
Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, η
απασχόληση ως σερβιτόρας και η μη αναγραφή της σε
ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας της ....
Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η ................ πράξη επιβολής
προστίμου των ίδιων ως άνω Επιθεωρητών, με την οποία
επιβλήθηκε σε βάρος της, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, κατά δέσμια αρμοδιότητα των Επιθεωρητών για την παραπάνω ευθέως αποδεικνυόμενη
παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, πρόστιμο ύψους
10.549,44 ευρώ, με την αιτιολογία ότι η προσφεύγουσα
απασχολούσε ως σερβιτόρα στην επιχείρησή της, χωρίς
να την έχει αναγράψει σε ισχύοντα Πίνακα Απασχολούμενου Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, κατά παράβαση
του άρθρου 16 παρ. 5 εδ. α' του ν. 2874/2000.
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7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η Διοίκηση επέβαλε το οικείο πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα των αρμόδιων Επιθεωρητών Εργασίας, βάσει
των ορισμών του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας, δηλαδή βάσει διατάξεων κανονιστικής πράξης, που, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, βρίσκονται εκτός νομοθετικής
εξουσιοδότησης, και ως εκ τούτου ανίσχυρων και μη
εφαρμοστέων, το Δικαστήριο κρίνει, κατ' αυτεπάγγελτο
έλεγχο (άρθρο 79 παρ.1 εδάφιο β' περίπτωση β' του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), ότι παρανόμως επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας το επίδικο πρόστιμο
με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία για το λόγο αυτό
πρέπει να ακυρωθεί, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.
8. Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη .....
.............. πράξη επιβολής προστίμου των αρμόδιων Επιθεωρητών Εργασίας του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Λάρισας του Περιφερειακού ΚΕ.Π.Ε.Κ.
Κεντρικής Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

pimpayroll

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα το καταβληθέν παράβολο (άρθρο 277 παρ. 9 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2717/1999, ΦΕΚ Α' 97) και να απαλλαγεί το καθού
η προσφυγή Ελληνικό Δημόσιο, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας
(άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε' του ίδιου Κώδικα).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την ................. πράξη επιβολής προστίμου
των αρμόδιων Επιθεωρητών Εργασίας του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Λάρισας του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου
Κεντρικής Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Διατάσσει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα το καταβληθέν παράβολο.
Απαλλάσσει τον καθού η προσφυγή από τα δικαστικά έξοδα.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις
4.3.2016.

Η μισθοδοσία είναι πια
εύκολη υπόθεση!

Ανησυχείτε για την έγκαιρη, σωστή, σύννομη και
τεκμηριωμένη έκδοση Μισθοδοσίας της εταιρίας σας;
Το πακέτο υπηρεσιών pimpayroll προσφέρει τη λύση.
Εύκολα, Άμεσα, Τεκμηριωμένα και Οικονομικά!
Επικοινωνήστε μαζί μας για οικονομική προσφορά

pim.gr
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άρθρο

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
εργατοτεχνιτών οικοδόμων που εργάζονται
με συμβάσεις αορίστου χρόνου
του Χρήστου Καρατζά [Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων]

Σ

ύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3198/1955, ο υπολογισμός της αποζημίωσης των εργατ/τών που
απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και
απολύονται με καταγγελία της σύμβασής τους από
τον εργοδότη, γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές
του τελευταίου μήνα εργασίας τους, υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης. Ως τακτικές αποδοχές, μεταξύ των άλλων θεωρούνται κατά τη νομολογία και τα επιδόματα (δώρα) εορτών, το επίδομα άδειας, η αμοιβή
για τακτικά παρεχόμενη νόμιμη υπερωριακή εργασία,
για υπερεργασία κ.λπ. Σύμφωνα με τα παραπάνω και
λόγω του συνυπολογισμού των επιδομάτων εορτών
και του επιδόματος άδειας στην αποζημίωση των απολυομένων μισθωτών, η αποζημίωση απόλυσης προσαυξάνεται κατά 1/6ο, όση δηλαδή είναι και η προσαύξηση των αποδοχών των 12 μηνών του έτους με
τους δύο (2) επί πλέον μισθούς που χορηγεί ο εργοδότης. Το πηλίκον της διαίρεσης των δέκα τεσσάρων (14)
μισθών δια των δώδεκα (12) μηνών του έτους είναι ίσο
με το 1/6ο των ημερομισθίων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι αυτοί με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με την οποία αυξήθηκαν τα ημερομίσθια απόλυσης των εργατ/τών γενικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3198/
1955.
Οι οικοδόμοι όμως όπως είναι γνωστό δικαιούνται
τα επιδόματα εορτών και άδειας από το ΙΚΑ, στο οποίο
κατά το Ν. 4321/1963, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, τηρείται Ειδικός Λογαριασμός (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.),
στον οποίο καταβάλλονται από τους εργοδότες που
απασχολούν οικοδόμους και από τους ίδιους τους οικοδόμους ειδικές εισφορές. Συνεπώς οι εργατ/τες οικοδόμοι απολυόμενοι δικαιούνται από τον εργοδότη τους
μόνο τις αποδοχές των 12 μηνών και όχι 14 όπως οι
λοιποί εργαζόμενοι εργατ/τες. Συνέπεια αυτών είναι ότι
τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσής τους θεωρούνται οι αποδοχές των 12
μηνών χωρίς την προσαύξηση του 1/6ου. Τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά και από τα δικαστήρια που έχουν
κρίνει ακόμη ότι ο εργοδότης δεν υποχρεούται να υπολογίσει την αποζημίωση απόλυσης οικοδόμου με την
παραπάνω προσαύξηση έστω και αν δεν προμηθεύτηκε ακόμη κατά την απόλυση τα δωρόσημα.
Μάιος 2016
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άρθρο

Επιστημονή Ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(ΠΛΑΣΙΕ)
1880/1990, Εγκ ΙΚΑ 41/1990). Επομένως αποκλείονται όσοι καίτοι μεσολαβούν στη διάθεση
των προϊόντων μιας επιχείρησης διαθέτουν
αποδεδειγμένα προσωπικό με το οποίο διεκπεραιώνουν την εργασία τους καθόσον δεν
απασχολούνται αποκλειστικά και προσωπικά
στην εργασία όπως απαιτεί ο νόμος.

Κλάδοι Ασφάλισης

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση
Με ρητή διάταξη του νόμου προβλέπεται
ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ) ανεξάρτητα αν
συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εφόσον εξυπηρετούν αποκλειστικά μία επιχείρηση και απασχολούνται
μέσα ή έξω από αυτήν αυτοπροσώπως με τη
διάθεση των προϊόντων της. Η ασφάλιση χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής, δηλαδή ποσοστά ή μισθός και ποσοστά και τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής
υπηρεσιών και τον τρόπο φορολόγησης της
αμοιβής (εδάφιο γ’ παρ. 3 του άρθρου 2 του
Α.Ν. 1846/51 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 4 παρ.2 εδάφια γ΄ και δ΄ του Ν.
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Υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για
όλους τους κλάδους όπως οι λοιποί απασχολούμενοι και στην επικουρική ασφάλιση του
Ε.ΤΕ.Α. αν δεν καλύπτονται από κλαδικό επιουρικό ταμείο που δεν έχει ενταχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.

Αποδοχές ασφάλισης
Για την ασφάλισή τους (λόγω του ότι οι
αποδοχές τους είναι κυμαινόμενες) κατατάσσονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε
ασφαλιστική κλάση τεκμαρτών ημερομισθίων. Για το 2015 έχουν καταταχθεί στην 11η
ασφαλιστική κλάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 37,13 €.
Σε περίπτωση που ο πλασιέ αμείβεται με
σταθερό μισθό και ποσοστά διακρίνουμε δύο
περιπτώσεις :
1. Αν ο σταθερός μισθός είναι μικρότερος
από το 25πλάσιο της 11ης ασφαλιστικής κλά-
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σης οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού
του 25πλασίου της 11ης ασφαλιστικής χωρίς
να εξετάζεται το ύψος των κατά μήνα καταβαλόμενων ποσοστών επί των πωλήσεων.
π.χ. σταθερός μισθός μηνός Ιανουαρίου
= 700,00 € + ποσοστά επί των πωλήσεων
1500,00 € ήτοι σύνολο = 2200,00€. Θα ασφαλιστεί επί του 25πλασίου της 11ης ασφαλιστικής κλάσης ήτοι 25 Χ 37,13 = 928,25 €

τερος από το 25πλάσιο της 11ης ασφαλιστικής κλάσης οι εισφορές υπολογίζονται επί
του σταθερού μισθού χωρίς να εξετάζεται το
ύψος των καταβαλλόμενων ποσοστών επί
των πωλήσεων.
π.χ. σταθερός μισθός μηνός Ιανουαρίου
= 1200,00 € + ποσοστά επί των πωλήσεων
1500,00€ ήτοι σύνολο = 2700,00€. Θα ασφαλιστεί επί του σταθερού μισθού των 1200,00 €

2. Αν ο σταθερός μισθός είναι μεγαλύ-

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.
ο ΚΑΔ της επιχείρησης

ΚΑΔ:
Κωδικός Ειδικότητας :

341510
01 στην περίπτωση που ασφαλίζεται με βάση τις
σταθερές αποδοχές

Τύπος αποδοχών :

13 στην περίπτωση που ασφαλίζεται
με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο

101 στην περίπτωση που για επικουρική ασφάλιση

καλύπτεται από επικουρικό ταμείο ενταχθέν στο ΕΤΕΑ

Πακέτο Κάλυψης :

103 στην περίπτωση που για επικουρική ασφάλιση
καλύπτεται από κλαδικό επικουρικό ταμείο μη
ενταχθέν στο ΕΤΕΑ.

επιμορφωτικά

σεμινάρια
εργατικής
νομοθεσίας
Ανάλυση της εργατικής νομοθεσίας
βάσει των πρόσφατων νομοθετικών
εξελίξεων στις εργασιακές σχέσεις

&

ασφαλιστικής
νομοθεσίας
Θέματα ασφάλισης εργαζομένων και
πλήρη ανάλυση των διατάξεων του
νέου ασφαλιστικού νόμου.

Εισηγητής:
Καρατζάς Χρήστος

Εισηγητής:
Νιάρχος Σπύρος

Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ

τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

1

13

Μαΐου

2

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

18

Μαΐου

3

4:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

20

Μαΐου

4

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

δείτε περισσότερα στο:

25

Μαΐου

4:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ

Υπεύθυνη: Κατσικοπούλου Μαρία

εννοιολογικό λεξικό

τι σημαίνει?
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΛΕΞΙΚΟ

οικόσιτοι & οικιακοί
μισθωτοί
Όπως είναι γνωστό, όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε
τρίτο πρόσωπο (εργοδότη) καλούνται στο εργατικό μας δίκαιο
“μισθωτοί” (υπάλληλοι ή εργάτες) επί των οποίων και κατά γενικό κανόνα εφαρμόζονται οι κανόνες της εργατικής νομοθεσίας. Εν τούτοις ορισμένες κατηγορίες μισθωτών εξαιρούνται
παντελώς ή εν μέρει από τις ίδιες αυτές διατάξεις που καθιερώνουν το προστατευτικό πλέγμα για την λεγομένη αδύνατη πλευρά της εργασιακής σύμβασης. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει κριθεί, όχι μόνο από την εσωτερική νομοθεσία αλλά
και από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, τις οποίες έχει κυρώσει και η χώρα μας, ότι οι συνθήκες προσφοράς της
εργασίας τους είναι από την φύση τους τουλάχιστον
ιδιόρρυθμες ή οι εργοδότες προς τους οποίους προσφέρουν την εργασία τους δεν είναι το ίδιο ή τουλάχιστον το ίδιο οργανωμένοι στην οικονομική αγορά εργασίας, όπως οι επιχειρηματίες εργοδότες ή ότι και οι
εργοδότες αυτοί εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες
που μοιάζουν με παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Έτσι γι' αυτούς που παρέχουν την εργασία τους
στον οίκο του εργοδότη, προς εξυπηρέτηση των
αναγκών αυτού ή των μελών της οικογένειάς του,
η εργατική μας νομοθεσία περιλαμβάνει ειδικό
κεφάλαιο, επειδή ακριβώς οι συνθήκες απασχόλησής τους στον οίκο του εργοδότη είναι ιδιόρρυθμες και διαφορετικές από αυτές που επικρατούν στους τόπους εργασίας, όπως εργοστάσια, γραφεία, οικοδομικά - τεχνικά έργα κ.λπ. ή
γενικά στην επιχείρηση αφού το σπίτι του εργοδότη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί “επιχείρηση”.

Διακρίσεις οικιακών μισθωτών
Οι οικιακοί μισθωτοί, όπως έχει μετά από διακυμάνσεις καταλήξει η νομολογία μας, διακρίνονται σε οικόσιτους και μη οικόσιτους μισθωτούς
ή απλά οικιακούς μισθωτούς. Οικόσιτοι
δε χαρακτηρίζονται όσοι διαμένουν και διατρέφονται στον οίκο του εργοδότη, ανεξάρτητα
αν διατηρούν ή όχι στην ίδια ή σε άλλη πόλη δική τους

Μάιος 2016
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κατοικία ή οικογένεια, μη οικόσιτοι δε αυτοί
που προσφέρουν την εργασία τους για ορισμένες ώρες της ημέρας στον οίκο του εργοδότη και αποχωρούν μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου της ημερησίας εργασίας
τους χωρίς να σιτίζονται.
Για τους πρώτους εξ αυτών δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας πλην μόνο αυτές που ορίζονται στις σχετικές με τη σύμβαση εργασίας των άρθρων
648 - 680 του Α.Κ. και εξαιρετικώς όπου τούτο
ορίζεται ειδικώς από τις λοιπές διατάξεις των
νόμων κ.λπ. της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα για τους δεύτερους εξ αυτών δηλαδή
τους μη οικόσιτους οικιακούς μισθωτούς, τα
τελευταία χρόνια ο εργατικός νομοθέτης έχει
επεκτείνει και σ' αυτούς με ρητές διατάξεις την
ειδική προστασία του επειδή αποτελούν και
αυτοί πλέον μία μεγάλη μερίδα του εργατικού
μας δυναμικού και επειδή η εργασία που παρέχουν έχει ξεφύγει από την παλαιά νοοτροπία της παροχής υπηρεσιών κατώτερης ποιότητας ή αξίας όπως καθαρισμού, φροντίδας διατροφής του εργοδότη και των μελών
της οικογένειάς του. Σήμερα είναι αλήθεια ότι
στο σπίτι του εργοδότη προσφέρουν την εργασία τους άνθρωποι με σπουδές, όπως διδάσκαλοι μουσικής, ξένων γλωσσών, γυμναστικής, οδηγοί αυτοκινήτων κ.λπ. εργαζόμενοι υπό συνθήκες που ομοιάζουν προς εκείνες της επιχείρησης ή του εργοταξίου.
Ειδικότερα για τους οικόσιτους οικιακούς
μισθωτούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Ν. 1876/1990 περί κατωτάτων ορίων
αμοιβής αφού η αναφορά του άρθρου 1 του
νόμου αυτού στους “κατ' οίκον” εργαζομένους έχει ερμηνευθεί ότι αφορά μόνο στους
μη οικόσιτους οικιακούς μισθωτούς. Εξ άλλου δεν είναι δυνατή για την κατηγορία αυτή
των μισθωτών η υπογραφή ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή η
έκδοση διαιτητικής απόφασης, εφόσον δεν
υπάρχουν αντίστοιχες εργατικές ή εργοδοτικές οργανώσεις. Συνακόλουθα οι αποδοχές
των οικόσιτων οικιακών μισθωτών εξαρτώνται από τη συμφωνία μεμονωμένα μεταξύ
αυτών και του εργοδότη. Στην περίπτωση που
δεν συμφωνήθηκαν αυτές έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του Α.Κ. περί ειθισμένου μισθού.
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Επίσης επί των οικόσιτων οικιακών μισθωτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στα χρονικά όρια εργασίας, στην
πρόσθετη αμοιβή υπερεργασίας, υπερωριακής εργασίας, στις προσαυξήσεις για τέτοια
εργασία, οι διατάξεις που απαγορεύουν την
κατά Κυριακή και επίσημες αργίες εργασία
των μισθωτών, οι διατάξεις περί καταβολής
προσαυξήσεων για την εργασία κατά Κυριακή ή κατά τη νύκτα, για την καταβολή αποζημίωσης για παροχή εργασίας εκτός έδρας
κ.λπ.
Ωστόσο για την κατηγορία αυτή των μισθωτών έχουν εφαρμογή, κατά ρητή πρόβλεψη των αντιστοίχων νομοθετημάτων, οι
διατάξεις περί παροχής επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα, οι διατάξεις για τη
χορήγηση κανονικής άδειας ανάπαυσης
(Β.Δ. 376/1971).
Ειδικές διατάξεις για το προσωπικό αυτό
που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια κατά
την παροχή της εργασίας, περιλαμβάνουν τα
άρθρα 662 και 663 του Α.Κ. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του εργοδότη
που θέτουν οι διατάξεις αυτές, ο μισθωτός έχει
δικαίωμα ασκώντας αγωγή να αξιώσει σχετική αποζημίωση και αποκατάσταση της υγείας ή της ηθικής του.
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Νέες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας
για το 2016

u

Σ.Σ.Ε. 28.3.2016 [Π.Κ. 02/29.3.2016 Τοπική Κλαδική] για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των Οδηγών
Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

u

Σ.Σ.Ε. 8.4.2016 [Π.Κ. 7/18.4.2016] για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των
ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών όλων
των κατηγοριών και των βοηθών τους
που απασχολούνται στα ξενοδοχεία
όλης της χώρας

δείτε περισσότερα:
pim.gr 4 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
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άρθρο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

του Σπύρου Νιάρχου [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]

Να απογράφονται
στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Οι εργοδότες (κοινών επιχειρήσεων) υποχρεούνται να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως με την
έναρξη απασχόλησης προσώπων, τα οποία
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια (δηλαδή χωρίς
άλλη διατύπωση ή δήλωση βούλησης του
ασφαλισμένου- Άρθρα 2 παρ. 1 περ. α' και 7
του Α.Ν. 1846/51), υπόκεινται στην ασφάλιση
του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση φορέων ή
των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των οποίων τις
εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2972/01 όπως
αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 10 παρ. 1 του
Ν. 3050/02, 9 παρ. 3 του Ν. 3232/04).
Αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη, είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα
στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης (άρθρο 4 παρ. 1
του Ν. 2972/01, άρθρο 6 παρ. 1 του Κ.Δ.Α.), και
για την απογραφή του χορηγείται το έντυπο
«ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Κ.Δ.Α. Ο
ίδιος τρόπος ισχύει για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και για την ασφαλιστική ταυτοποίηση των απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωΜάιος 2016

φελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (Γ.Ε. Ε40/912/2212-2015).
Επίσης, αρμόδιο για την απογραφή Εταιρείας Περιορισμένης Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
για τους προσωρινά απασχολούμενους σε
έμμεσους εργοδότες, είναι το υποκατάστημα
ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή που
βρίσκεται η έδρα του ενός ή των περισσότερων έμμεσων εργοδοτών (άρθρο 6 παρ. 1 εδ.
α΄ του Κ.Δ.Α. που προστέθηκε με την παρ. 3
της Α.Υ.Α.Κ.Π. Φ11321/25439/1831/06).
Το έντυπο απογραφής περιέχει:
α) Τα στοιχεία του εργοδότη, την επωνυμία,
την έδρα και τα παραρτήματά του, τις δραστηριότητες, τους υπεύθυνους του εργοδότη,
τους απασχολούμενους σε αυτόν, καθώς και
κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για καταχώρηση
στο Μητρώο Εργοδοτών .
β) Θέση για υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες της αίτησηςδήλωσης απογραφής (άρθρο 7 παρ. 2 του
Κ.Δ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
της Υ.Α.Ε.Κ.Α. Φ11321/30819/1997/04).
Κυρώσεις λόγω μη απογραφής εργοδότη
Κάθε εργοδότης που δεν απογράφεται στο
Μητρώο Εργοδοτών για οποιοδήποτε λόγο
ευθύς αμέσως με την έναρξη απασχόλησης
προσωπικού, συντάσσεται εις βάρος του.
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1. Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) με
την οποία του καταλογίζονται οι οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε
απασχολούμενο προσωπικό ανυπόγραφου
εργοδότη.
2. Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) σε ποσοστό 45%
επί του συνολικού ποσού των εισφορών που
καταλογίζονται με την Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.).

Να υποβάλουν Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση
Η χρονική περίοδος αναφοράς της Α.Π.Δ.
για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία
και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του
μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου
απασχόλησης, με εξαίρεση τις Α.Π.Δ. που
αφορούν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού, οι οποίες υποβάλλονται εντός
του μεθεπόμενου μήνα της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης (άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 4075/12).
1. Κοινών επιχειρήσεων
Κάθε εργοδότης (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.
2972/01), υποχρεούται από 1-1-2013 να υποβάλλει την Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, από την
1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα, που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης,
ανεξάρτητα του αριθμού μητρώου .
2. Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β'
βαθμού, ως χρόνος υποβολής της Α.Π.Δ. ορίζεται από 1η έως και την τελευταία ημέρα του
μεθεπόμενου μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα του αριθμού μητρώου (άρθρο 14 του Ν. 4075/12, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 3 της από 5-12-2012
Π.Ν.Π., 35 παρ. 10 του Ν. 4111/13, Εγκ. 14/13).
3. Οικοδομικών και τεχνικών έργων.
Για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. αρχίζει από την
1η του μήνα που έπεται του ημερολογιακού
μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία
ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού
μητρώου (άρθρο 15 του Ν. 4075/12).
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας η Α.Π.Δ. για
τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, γίνεται μόνο
στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που είναι απογραμμένα τα έργα (ΓΕ Ε41/180/3-5-2012).

Σημείωση:
= Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. είναι
εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες,
τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την
αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα.
= Εάν ο εργοδότης έχει υποβάλλει κανονική (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, του παρέχεται
η δυνατότητα να συμπληρώσει το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας εντός της καταληκτικής προθεσμίας μέσω διαδικτύου, συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.
= Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, η κανονική (01) και η συμπληρωματική
(04), υποβάλλονται στα κατά τόπο Υποκ/τα ή
Παραρ/τα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
= Αντίγραφα των υποβληθεισών Α.Π.Δ.
τηρούνται επί μία 10Ετία (άρθρο 27 παρ. 8 του
Α.Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2972/01.
Κυρώσεις
Εάν η Α.Π.Δ. υποβληθεί εκπρόθεσμα δηλαδή μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας,
επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνονται με την εκπρόθεσμη Α.Π.Δ., το οποίο
προσαυξάνεται κατά 1% με την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης
Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά (άρθρο 7 παρ. 1
εδ. β του Ν. 2972/01, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4075/12, Εγκ. 56/12,
14/13, ΓΕ Ε41/110/15-5-2012).
Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν καταχωρούν
στην Α.Π.Δ. τους εργαζόμενους με τα ακριβή
στοιχεία ήτοι χρόνο ημερήσιας απασχόλησης,
ημερών εργασίας κατά εβδομάδα ή μήνα, ημε-
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ρήσιας αμοιβής ή μηνιαίας αμοιβής, κλάδου
ασφάλισης και μη ασφάλισης μισθωτού, τότε
οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταλογισθούν, λόγω των ανωτέρω παραλείψεων,
επιβαρύνονται με πρόσθετη επιβάρυνση σε
ποσοστό 30% (άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ και 3 εδ.
α΄ του Ν. 2972/01, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 9 παρ. 4 περ. γ΄ του Ν. 3232/04).

Να υποβάλλουν
τα έντυπα Ε3 και Ε4
Κάθε εργοδότης οφείλει να υποβάλει:
1. Ετήσιο ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. Συμπληρωματικό ΠΙΝΑΚΑ προσωπικού
σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών,
εντός 15 ημερών από τη μεταβολή.
3. Συμπληρωματικό ΠΙΝΑΚΑ (Ε3 και Ε4) σε
περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου,
αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια μέρα πρόσληψης και αλλαγής (άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 3518/05, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 4 του
Ν. 3996/11).

β) 9197,10 ευρώ για κάθε μισθωτό (υπάλληλο) ηλικίας κάτω των 25 ετών.
γ) 10550,54 ευρώ για κάθε μισθωτό (εργατοτεχνίτη) ηλικίας άνω των 25 ετών
δ) 9200,49 ευρώ για κάθε μισθωτό (εργατοτεχνίτη) ηλικίας κάτω των 25 ετών
ε) 500,00 ευρώ επιπλέον λόγω μη τήρησης
της κατάστασης προσωπικού.

Να αναγγέλλουν στον
Ο.Α.Ε.Δ. την οικειοθελή
αποχώρηση μισθωτού.
Ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. ηλεκτρονικά (Ε5) μέσα σε
οκτώ (8) ημέρες (ημερολογιακές) κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, όπως π.χ. από την υποβολή της Α.Π.Δ. με
συμπληρωμένο το πεδίο (35) «ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ», οπότε στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη με Πράξη
Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου «Π.Ε.Α.Π.»
(άρθρο 6 παρ 1 περ. δ εδ. γ' του Ν. 2972/01
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.
3996/11), το ύψος του οποίου διαμορφώνεται
ως εξής (Υ.Α. Φ11321/30149/1961/14-11-11):
α) 400,00 ευρώ εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των 8 ημερών και
μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο
ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου που έληξε η
8ημερη προθεσμία.

Κυρώσεις:
Εάν τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
διαπιστώσουν μη αναγραφή εργαζομένου
στον αναρτημένο ΠΙΝΑΚΑ προσωπικού, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο (άρθρο 1 της Υ.Α. Φ 11321/11115/802/26-2014, Εγκ. 42/14) ως εξής:
α) 10500,44 ευρώ για κάθε μισθωτό (υπάλληλο) ηλικίας άνω των 25 ετών.
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β ) 800,00 ευρώ εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα
από αυτόν που έληξε η 8ημερη προθεσμία.

Να δηλώνουν την μεταβολή
στοιχείων εργοδότη
Οι απογεγραμμένοι στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχεί-
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ων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής
τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του Ν. 2972/01,
όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 10 παρ.
1 του Ν. 3050/02, παρ. 3 του Ν. 3232/04).

Να χορηγούν εκκαθαριστικά
σημειώματα
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου, υποχρεούνται κατά την εξόφληση των
αποδοχών του προσωπικού, να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανά-

νομολογία ...
Εάν ο εργοδότης δεν τηρεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 9 του Α.Ν. 1846/51,
όπως ισχύει και κατά τον έλεγχο προκύψει
αμφισβήτηση των ασφαλιστικών στοιχείων
(π.χ. των ημερών ασφάλισης κατά μήνα, του
ύψους των καταβαλλόμενων ημερήσιων ή μηνιαίων αποδοχών κ.λπ.) με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξακρίβωση των προσώπων που
υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
καθώς και των εισφορών που πρέπει να καταβληθούν σε βάρος του, τότε τα αρμόδια ασφα
λιστικά όργανα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύναται να
προσδιορίζουν τις καταβλητέες εισφορές βάσει των κατά κρίση στοιχείων που θα προκύ-
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λυση μισθοδοσίας, με πλήρη ανάλυση των
πάσης φύσεως αποδοχών και των επ' αυτών
γενόμενων κρατήσεων, χωρίς υπογραφή του
μισθωτού (άρθρο 26 παρ. 9 περ. ε του Α.Ν.
1846/51, που προστέθηκε με το άρθρο 20
παρ. 2 του Ν. 1469/84, άρθρο 1ο υποπ. ΙΑ 5
του Ν. 4254/14).
Κατά την νομολογία ο εργοδότης, κατά την
πληρωμή του μισθού και τη χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος έχει δικαίωμα να
αξιώσει από τον εργαζόμενο να υπογράψει
την εξοφλητική απόδειξη (Α.Π.24/00, 1385/15,
άρθρο 424 του Α.Κ.).

ψουν εκ του ελέγχου (άρθρο 26 παρ.11 του
Α.Ν. 1846/51, ΣτΕ 414/93, 502/96, 2734/9 9).
Αντιθέτως, εάν ο εργοδότης τηρεί προσηκόντως τα υπό του Άρθρου 26 παρ. 9 του Α.Ν.
1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7
παρ. 3 και 11 του Ν.Δ. 4104/60, και συμπληρώθηκε με τα Άρθρα 20 παρ. 2 του Ν. 1469/84, 2
παρ. 2 και 2 του Ν. 2556/97 σε συνδυασμό με
τα Άρθρα 23 και 26 του Κ.Α., προβλεπόμενα
στοιχεία και εν γένει πληροί όλες τις υπ΄ αυτών
προβλεπόμενες υποχρεώσεις για την ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού του,
τότε τα ελεγκτικά όργανα του Ι.Κ.Α. φέρουν
πλήρως το βάρος της αποδείξεως ότι τα προκύπτοντα, εκ των τηρούμενων υπό του εργοδότη στοιχείων, ασφαλιστικά δεδομένα είναι εικονικά.
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εγγραφο

έγγραφο

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σ78/6/8-3-2016
«Απασχόληση συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις
διατάξεις του Ν. 612/77, όπως ισχύει, καθώς και των συνταξιούχων
που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα. Τροποποίηση οδηγιών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 42 παρ. 1 του
ν. 3996/2011, οι διατάξεις του άρθ. 63 του ν. 2676/
99, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του
με την παρ. 1 του άρθ. 16 του ν. 3863/10, καθώς και
καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας
σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει
εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην
ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους
ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύει,
καθώς και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν
το εξωιδρυματικό επίδομα.
Με το αριθ. Σ78/10/2.6.2014 Γενικό Έγγραφο
(σελ. 5, παρ. 3α’ και 3γ’) και την αριθ. 13/2015 εγκύκλιό μας (σελ. 4, παρ. 2δ’iii), σας ενημερώσαμε ότι
για τους συνταξιούχους που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 42 του ν. 3996/2011 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθ. 63 του
ν. 2676/99, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 16
του ν. 3863/2010, ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα του εδ. γ’ της
παρ. 7 του άρθ. 29 του α.ν. 1846/51 καθώς και της
παρ. 3 του άρθ. 11 του ν. 1976/91, οι οποίες προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται.
Με το παρόν έγγραφο και κατόπιν του με αρ.
πρωτ. Φ11221/60382/1966/26.1.2016 εγγράφου
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποιούμε εν
μέρει τις ανωτέρω οδηγίες και σας πληροφορούμε ότι από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων
του άρθ. 42 παρ. 1 του ν. 3996/2011, δηλαδή από
5/8/2011 και μετά, οι συνταξιοδοτούμενοι με τις δια-
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τάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύουν, δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθ. 63 του ν. 2676/99, όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1
του άρθ. 16 του ν. 3863/2010, ούτε στις καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν
και υπαχθούν στην ασφάλιση των φορέων από
τους οποίους έχουν συνταξιοδοτηθεί.
Η ίδια πρόβλεψη ισχύει βάσει των ανωτέρω διατάξεων και για τους επιδοματούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, για τους οποίους ήδη με τις
οδηγίες της εγκ. 13/2015 επισημαίνεται ότι ως εξαιρούμενη κατηγορία δεν καταλαμβάνεται από τις
καταστατικές διατάξεις διότι ουδέποτε υπήχθη σε
αυτές και, συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εργασίας τους στην υπηρεσία πληρωμών συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον η διάταξη της παρ. 1
του άρθ. 42 του ν. 3996/2011 περιορίζεται στην
παρ. 1 του άρθ. 16 του ν. 3863/2010, οι διατάξεις
του άρθ. 8 παρ. 14 του ν. 2592/1998 (σχετ. παρ. 3α
του άρθ. 16 του ν. 3863/2010) που προβλέπουν περικοπή της σύνταξης κατά 70% στις περιπτώσεις
των συνταξιούχων από εργασία που έχει παρασχεθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στον δημόσιο ή
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετά τη συνταξιοδότησή τους απασχολούνται στο δημόσιο ή τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν και για τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του ν. 612/77, όπως ισχύει σύμφωνα με τις
οδηγίες του Γ.Ε. Σ81/35/18.9.2001, από 1/9/2001.
Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά, σε
οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας
και αν βρίσκονται, θα επανεξεταστούν οίκοθεν όπου αυτό είναι δυνατό - ή κατόπιν αίτησης - όχλησης από τους ενδιαφερόμενους.
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Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
Εναλλακτική άδεια μειωμένου

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

ωραρίου σε περίπτωση

εργαζομένου που εργάσθηκε

σύμβασης ορισμένου χρόνου

εντός της περιόδου με
2 συμβάσεις

Εργαζόμενη (λεχώνα) που επιθυμεί να πάρει το ισόχρονο προς μειωμένο ωράριο σε
σύμβαση ορισμένου χρόνου έξι μηνών, η περίοδος των τριών μηνών θα πρέπει να δοθεί
ολόκληρη ή αναλογικά της περιόδου της σύμβασης των έξι μηνών;
Απάντηση
Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. το μειωμένο ωράριο των γυναικών μετά τον τοκετό τους ορίζεται, για την περίπτωση των αορίστου χρόνου
συμβάσεων εργασίας, σε μία ώρα την ημέρα
και για 30 μήνες. Σύμφωνα δε με Εγκύκλιο του
Ο.Α.Ε.Δ., στην περίπτωση χορήγησης με συμφωνία του εργοδότη εναλλακτικής άδειας μειωμένου ωραρίου, σε 3,5 μήνες. Στην περίπτωση επομένως που μία εργαζόμενη απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου 6 μηνών, που αποτελούν το 1/5ο των 30 μηνών
της πλήρους απασχόλησης, η εναλλακτική
άδεια του μειωμένου ωραρίου της θα είναι ίση
με το 1/5ο των 3,5 μηνών ήτοι ένας μήνας.
(150 ημέρες εργασίας : 6 = 25 ημέρες).
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Σε εργαζόμενο μετατράπηκε η σύμβασή
του σε μερικής απασχόλησης από 1η Απριλίου με ανάλογη μείωση του μισθού. Με βάση
την Κ.Υ.Α. 19040/1981, ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη στο Δώρο Πάσχα είναι αυτός
που καταβάλλεται 15 μέρες πριν το Πάσχα.
Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα πάρει δώρο σύμφωνα με τον νέο μειωμένο του μισθό ή αναλογικά για την περίοδο που είχε πλήρη μισθό και στη συνέχεια μειωμένο;
Απάντηση
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 19040/1981, που
ρυθμίζει τα θέματα των δώρων εορτών, για
τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων των οποίων τροποποιήθηκε η σύμβαση εργασίας τους από πλήρη σε μειωμένη,
θα πρέπει να γίνουν δυο υπολογισμοί για κάθε περίοδο εργασίας τους εντός της περιόδου
του δώρου Πάσχα (1-1 μέχρι 30-4) με βάση τις
αποδοχές που έλαβαν σε κάθε μία από τις δύο
περιόδους με πλήρη και με μειωμένη απασχόληση.
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Ετήσιος πίνακας
προσωπικού (Ε4)
Σε εποχιακή επιχείρηση που έχει διακόψει
το προσωπικό της για την περίοδο του χειμώνα π.χ. από 01/10/2015 έως 31/03/2016

δών, τέκνων και επικίνδυνης εργασίας αν
βεβαίως τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν
στην Σ.Σ.Ε. που έληξε), ή να συμφωνήσουν με
τη νέα αυτή σύμβασή τους να αμείβονται με
την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

α) πρέπει να υποβάλουμε ετήσιο πίνακα
προσωπικού Ε4 τον 10/2015;
β) στις προσλήψεις που γίνονται π.χ. από
01/04/2016 και μετά πρέπει να υποβάλουμε
κάποιον έξτρα πίνακα εκτός από αυτόν που
εκδίδεται με την πρόσληψη;
Απάντηση
Αν η εποχιακή επιχείρηση δεν υπέβαλε στο
Σ.ΕΠ.Ε. εντός του Οκτωβρίου 2015 ετήσιο πίνακα προσωπικού, με την πρόσληψη τώρα του
εποχιακού προσωπικού της με το έντυπο Ε3-Ε4
θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει αρχικό ετήσιο
πίνακα Ε4 με την παρατήρηση στο περιθώριο
του εντύπου ότι πρόκειται για εποχιακή επιχείρηση που διέκοψε την λειτουργία της από 1
Οκτωβρίου 2015. Εκτός από τους παραπάνω
2 πίνακες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής
τώρα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ άλλων στοιχείων.

Αλλαγή ωραρίου
υπαλλήλου από μερική
σε πλήρη απασχόληση
Πως υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΠ.Ε.
η αλλαγή ωραρίου σε μια υπάλληλο από μερική απασχόληση σε πλήρη (6ώρη);
Απάντηση
Στην περίπτωση τροποποίησης μιας σύμβασης εργασίας από μερικής απασχόλησης
σε πλήρη απασχόληση, δεν υποβάλλεται η
σύμβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε9.
Επομένως για την αλλαγή των ωρών εργασίας της υπαλλήλου θα υποβάλλετε το
έντυπο Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου με τις
νέες ώρες και ημέρες εργασίας της και επειδή
με την αλλαγή αυτή θα επέλθει και αλλαγή των
αποδοχών της, θα υποβάλλετε και το έντυπο
Ε4 τροποποιητικό αποδοχών.

Εργασία αρτεργατών
Ποιο είναι το ωράριο εργασίας ενός αρτεργάτη και πόσες μέρες ρεπό πρέπει να έχει
την εβδομάδα;
Σε περίπτωση που έχει λήξει η κλαδική συλλογική σύμβαση αρτοποιών - αρτεργατών
ισχύει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.;
Απάντηση
Επειδή η Σ.Σ.Ε. των αρτεργατών έχει λήξει και
δεν έχει υπογραφεί νέα, οι αρτεργάτες μπορούν να υπογράψουν τροποποιητική σύμβαση και να εργάζονται για 6 ημέρες την εβδομάδα με 6.40΄ώρες την ημέρα. Όσον δε αφορά
τις αποδοχές τους αυτές αν μεν οι αρτεργάτες
εργάζονταν στην επιχείρηση κατά το χρόνο
που ίσχυε η Σ.Σ.Ε. αυτή, εξακολουθούν να
αμείβονται με αυτή με βάση το βασικό τους
ημερομίσθιο και τα 4 επιδόματα που προβλέπονται στην Π.Υ.Σ. 6/2012 (τριετίες, σπου-

Μάιος 2016

Προϋπηρεσία αμειβομένων
με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Κατά την πρόσληψη ενός νέου εργαζομένου με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει τα έτη προϋπηρεσίας έως και την ημερομηνία της πρόσληψης ή τα έτη προϋπηρεσίας έως τις 14/2/
2012;
Απάντηση
Εφόσον η πρόσληψη των εργαζομένων
γίνεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ο Ν. 4093/2012
ορίζει ότι η προϋπηρεσία των εργαζομένων
ορίζεται αυτή που έχει πραγματοποιηθεί σε
άλλους εργοδότες μέχρι την 14-2-2012 και μέχρι τις τρεις τριετίες προκειμένου για υπαλλήλους ή τις 6 τριετίες για εργατοτεχνίτες.
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Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για
την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία σας;
Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου
Εργατικού ή Ασφαλιστικού θέματος;
Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε το σε εμάς…

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

Η ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργατολόγους σας παρέχει ΕΓΓΡΑΦΩΣ άμεση υποστήριξη, και πρακτικές λύσεις στα συνεχώς μεταβαλλόμενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας με συνέπεια και αξιοπιστία.
Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,
ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Στον λαβύρινθο
των εργασιακών
παρέχουμε
διεξόδους…

www.pim.gr

Δείτε περισσότερα...

