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Ο σκοπός του περιοδικού ...

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέ-

χουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίεςσεαυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι

της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συ-

νεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε

κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συ-

στήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε

θέμα με τρόποώστε να μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί πρακτικάαπο τονυπεύθυνοανθρώπινουδυ-

ναμικού, τον υπεύθυνοπροσωπικού, τονφορο-

τέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο

περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συ-

ναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστε-

ρα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμ-

βάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσι-

μοβοήθημαστουςαναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμη-

ρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση

των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν

την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την

ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα

στηδιαχείρισηανθρωπίνουδυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος
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Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας - Νέες

ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α11/44/6-2-2014
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νωσης προσώπων

Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, εργα-

στήρια ελευθέρων σπουδών, κέντρα δια βίου

μάθησης και κολέγια

Ποια ταμεία εντάχθηκαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικου-

ρικής Ασφάλισης & πως δικαιολογείται ο ημερή-

σιος μισθός για παλαιούς και νέους ασφαλισμέ-

νους

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014

Δεν φορολογείται η αποζημίωση για έξοδα κινή-

σεως και εκτός έδρας

Ο Ν. 682/77 έχει εφαρμογή και στα ιδιωτικά νηπια-

γωγεία

Φορολογία αποζημίωσης απολύσεως

Βλαπτική μεταβολή
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� Αριθμ. 664/8
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &

Πρόνοιας

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής

απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές,

Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες,

για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2014
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Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζό-

μενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

Τι ισχύει για τις αμοιβές κατά την εορτή της 25ης

Μαρτίου
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τι είναι η ένωση προσώπων

πρωτοβάθμιες συνδικαλι-

στικές οργανώσεις είναι:

έννοια - σκοπός ίδρυσης

ένωσης προσώπων

Ο Νόμος 4024/2011 αναφέρεται στις ενώσεις

προσώπων του Ν. 1264/ 1982 και όχι για αυτές του

Α.Κ., για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές διατάξεις.

Αυτόπροκύπτει ευθέωςαπό τηνπαράγραφο1 του

άρθρου 37 κατά το οποίο «

».

Κατά τοάρθροδε 1 τουΝ. 1264/1982οι συνδικα-

λιστικές οργανώσεις των εργαζομένων διακρίνο-

νται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτο-

βάθμιες.

τασωματεία

τα τοπικάπαραρτήματαπεριφερείας

οι ενώσειςπροσώπων.

Η ιδρυτική πράξη ίδρυσης της ένωσης προσώ-

πωνπρέπει νααναφέρει οπωσδήποτε:

α) τονσκοπό της,

β) ταστοιχεία δυο τουλάχιστον εκπροσώπων της

γ) τη διάρκεια της και

δ) ποιοι μισθωτοί γίνονται μέλη της

Για τις ενώσεις προσώπων έχουν εφαρμογή και

οι διατάξεις τουνόμου1264/1982πουαφορούν:

1. στοδικαίωμακήρυξηςαπεργίας

2. στην τήρησηβιβλίουμητρώουμελών

3. στην ικανότητα εγγραφήςμέλους

4. στην συνέλευση των μελών και τη λήψη απο-

φάσεων

Για την εκλογή των εκπροσωπών της ένωσης

ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή.

Με τοάρθρο 1παρ. 3 εδαφ. γγ τουΝ. 1264/1982

αναγνωρίζονται ως συνδικαλιστικές οργανώσεις,

εκτός από τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις δευτερο-

βάθμιες (ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα) και τις

τριτοβάθμιες οργανώσεις τους ( γενική συνομο-

σπονδία εργατών Ελλάδος – Γ.Σ.Ε.Ε.) και

.

ένωσηςπρο-

σώπωνπουπαρέχει ο βασικός για τιςσυνδικαλιστι-

κές οργανώσεις στη χώρα μας και τη λειτουργία

τους, νόμος 1264/1982, είναι να παρασχεθεί η δυ-

νατότητα στους εργαζόμενους των μικρών και με-

σαίων επιχειρήσεων στις οποίες συνήθως δεν λει-

τουργούν πρωτοβάθμια σωματεία, να δραστηριο-

ποιηθούνσυνδικαλιστικά.

Με το άρθρο 37 του νόμου 4024/2011,

και παρέχεται στις ενώσεις

προσώπων δικαίωμα

, δικαίωμα που δεν

είχαναυτέςμέχρι τηνψήφιση τουνόμου .

Επίσης στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αν μετά τη

σύσταση της ένωσης προσώπων πάψει να συ-

ντρέχει η προϋπόθεση τηςσυμμετοχήςσ’ αυτή των

τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων στην επιχεί-

ρηση (η εκμετάλλευση), η οποία απαιτείται για τη

σύσταση της, η ένωσης διαλύεται χωρίς άλλη δια-

τύπωση.

για τα λοιπά θέματα

που αφορούν την ένωση προσώπων, εξακολου-

θεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου

α΄ τηςπαρ. 3 τουάρθρου1 τουΝ. 1264/1982

1.

2.

3.

οι ενώσεις

προσώπων

Σκοπός της δυνατότητας ίδρυσης

διευρύ-

νεται ο σκοπός αυτός

να υπογράφουν επιχειρη-

σιακές συλλογικές συμβάσεις

αυτού

Ίδρυση ένωσης
προσώπων
Ίδρυση ένωσης
προσώπων
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Δεν διευκρινίζεται όμωςστο νόμοποιαθα είναι η

τύχη της συλλογικής σύμβασης εργασίας που τυχ-

όν η ένωση αυτή που διαλύθηκε είχε υπογράψει με

τον εργοδότη και με αυτή είχαν μειωθεί ή αυξηθεί οι

αποδοχές των εργαζομένων ή γενικά είχαν διαφο-

ροποιηθεί οι οροί της προηγούμενης κλαδικής ή

των προηγούμενων ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε.,

που εφαρμόζονταν στην επιχείρηση πριν την υπο-

γραφή της επιχειρησιακήςαυτής Σ.Σ.Ε.

Νασημειωθεί ότι κατά ταπαγίως γινόμενα δεκτά

από τα δικαστήρια στην περίπτωση διάλυσης της

συνδικαλιστικής οργάνωσης που υπέγραψε μια

Σ.Σ.Ε. του Ν. 1876/90, αυτή εξακολουθεί να ισχύει

και να επιδράσταδικαιώματα και στις υποχρεώσεις

που απορρέουν από αυτή μέχρι την αντικατάστα-

σή της από μια νεότερη ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.), της

ίδιαςηάλληςμορφής (βλ.Α.Π. 425/1996).

Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στην περίπτωση της

επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. όταν διαλυθεί η ένωση προ-

σώπωνπου τηνυπέγραψε.

Για τησύσταση ένωσηςπροσώπωναπαιτείται:

Να μην υπάρχει στην επιχείρηση πρωτοβάθ-

μιο επιχειρησιακόσωματείο.

Σε κάθε επιχείρηση ή σε κάθε εκμετάλλευση,

(αν η επιχείρηση είναι οργανωμένη και λειτουργεί

σε περισσότερες από μια εκμεταλλεύσεις), επιτρέ-

πεται η σύσταση ,

σε αντίθεση με τα πρωτοβάθμια σωματεία που

μπορούν να συστήνονται περισσότερα από ένα

ανά επιχείρησηή εκμετάλλευση.

Ενώ στο νόμο 1264/1982 ορίζεται ότι ένωση

προσώπων μπορεί να συσταθεί νόμιμα μόνο αν

στην επιχείρησηή την εκμετάλλευσηαπασχολούνται

μέχρι σαράντα (40) εργαζόμενοι με σχέση εξαρτη-

μένης εργασίας, στο άρθρο 37 του νόμου

4024/2011 ορίζεται ότι ένωση προσώπων

. ιδρύεται

ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπι-

κού στην επιχείρηση. Η χρησιμοποίηση όμως από

τονσύγχρονο νομοθέτη τηςφράσης «

», δεν είναι δόκιμος, αφού

από τις διατάξεις του νόμου 1264/1982, στον οποίο

παραπέμπει το άρθρο αυτό, για να καταστεί δυνατή

ησύσταση και λειτουργία της ένωσης, προκύπτει ότι

απαιτείται ένας ελάχιστοςαριθμός εργαζόμενων για

τα όργανα της ένωσης και την εκλογή τους,

(5) αν όχι αντικειμενικά έξι (6) για να

υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ενός του-

λάχιστονμέλους τηςδιοίκησης της.

Ενώ η διάρκεια ζωής της ένωσης προσώπων

κατά το νόμο 1264/1982 ορίζεται περιορισμένη και

μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) το πολύ μηνών, κατά

το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011 επιτρέπεται

και λήγει όταν συ-

σταθεί πρωτοβάθμιο σωματείο στην επιχείρηση ή

την εκμετάλλευση ή όταν αποφασίσει η γενική συ-

νέλευση των εργαζόμενων σ’ αυτές, ή όταν παύσει

να αντιπροσωπεύει τα 3/5 των εργαζομένων στην

επιχείρησηή την εκμετάλλευση.

Μέλη της ένωσης προσώπων μπορούν να

καταστούν εργαζόμενοι που έχουν

.

Για την ίδρυση ένωσης προσώπων

δηλαδή ιδρυτικό

καταστατικό και κατάθεσή τουστον γραμματέα του

ειρηνοδικείου της περιοχής λειτουργίας της επιχεί-

ρησης ή της εκμετάλλευσης που κοινοποιείται στον

εργοδότη.

Ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί μόνο

και όχι στο επαγγελματικόπεδίοήστον κλάδο.

α)

β)

μιας μόνο ένωσης προσώπων

γ)

προς τον

σκοπό υπογραφής επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε

ανεξαρτήτως

αριθμού εργαζόμενων

τουλά-

χιστον πέντε

δ)

η διάρ-

κεια της να ορισθεί αόριστη

ε)

συμπληρώσει

δίμηνη τουλάχιστονυπηρεσίαστην επιχείρηση

στ) απαιτεί-

ται συστατικός έγγραφος τύπος

ζ)

στο επίπεδο της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης

προϋποθέσεις ίδρυσης

ένωσης προσώπων

Μάρτιος 2014
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Η Καθαρά Δευτέρα (εφέτος 2014)

των επιχειρήσεων και των εργα-

ζομένων και επομένως η λειτουργία των επιχει-

ρήσεων και η εργασία των εργαζομένων κατ'

αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μι-

σθωτούς επομένως απασχοληθούν κατά την

ημέρα αυτή

.

Στον παραπάνω γενικό κανόνα, υπάρχουν

εξαιρέσεις που έχουν τεθεί είτε μέσω συλλογι-

κών συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων ή

ΚΥΑκ.λπ. είτε με ειδικάΔιατάγματαήΥπουργικές

Αποφάσεις που έχουν καθιερώσει ως αργία

την ημέρα αυτή κατά γεωγραφική περιοχή (Πό-

λη, Δήμο, Νομό ή Περιφέρεια) είτε ακόμη με μα-

κρόχρονη εφαρμογήστις κατ' ιδίαν επιχειρήσεις

δηλαδήμε επιχειρησιακήπρακτική.

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

σχετικός όρος, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που

υπάγονται σ' αυτές εφόσον εργασθούν κατά

την ημέρααυτήθα τους καταβάλλεται προσαύ-

ξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους,

όπωςδηλαδή εφαρμόζεται προκειμένουγια την

εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις λοιπές

υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους (π.χ.

Σ.Σ.Ε. προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Αναψυ-

κτικών ποτών, Παραγωγής γάλακτος, Εμπορι-

κών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κ λπ. καταστη-

μάτων, Μεταλλουργικών επιχειρήσεων, Συ-

νεταιριστικών Οργανώσεων, Οδηγών φορτη-

γών κ λπ. αυτοκινήτων κ λπ.). Επομένως δεν

τίθεται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των

επιχειρήσεων κατά την ημέρααυτή, εφόσοναυ-

τή δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις αυτές,

αφούοι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβο-

λή μόνο προσαυξήσεως του ημερομισθίου

τουςσεόσουςαπασχοληθούν κατ' αυτήν.

Ανόμωςηαργία της επιχειρήσεωςκαι ηανά-

παυση των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή

έχει καθιερωθεί με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση ή

αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική που έχει καθιε-

ρωθεί επί μακρόν σε εφαρμογή εθίμου, δεν ο-

φείλεται μεν το ημερομίσθιο της ημρας αυτής

στους με ημερομίσθιο αμειβόμενους αφού δεν

θα εργασθούν, στους δε με μηνιαίο μισθό αμει-

βόμενους θα καταβληθεί κανονικά ο μισθός

τους χωρίς περικοπή, επειδή κατά την νομολο-

γία των δικαστηρίων μας ο μηνιαίος μισθός

των εργαζομένων αντιστοιχεί στις εργάσιμες η-

μέρες τουμηνός.

Αντίθετα, στην περίπτωση της επιχειρησια-

κής πρακτικής με βάση την οποία τα προηγού-

μενα χρόνια η επιχείρηση λειτουργούσε κατά

την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι εργάζονταν

λαμβάνοντας το ημερομίσθιό τους ή τον μηνι-

αίο μισθό τους κανονικά και εφέτος κατ' εξαίρε-

ση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργή-

σει την επιχείρησή του, οφείλει τόσο το ημερο-

μίσθιο των με ημερομίσθιο αμειβομένων χωρίς

αυτοί να εργασθούν όσο και τον μηνιαίο μισθό

τωνμεμισθόαμειβομένωνμισθωτών του χωρίς

περικοπή.

Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί της υπο-

χρέωσης αυτής και των δύο κατηγοριών εργα-

ζομένων, μόνο εάνσυμφωνήσει μαζί τους γρα-

πτώς ή προφορικώς, ότι αυτός μεν δεν θα λει-

τουργήσει την επιχείρησή του, οι δε εργαζόμενοι

δεν θα προσφέρουν την εργασία τους κατ' αυ-

τήν.

.

Όσοναφορά ειδικότερα τους

με την από 13/2/07 ΣΣΕ συμ-

φωνήθηκε ότι η ημέρα αυτή καθιερώνεται ως

υποχρεωτική αργία, με εξαίρεση τους εργαζό-

μενους των super market με πληθυσμό κάτω

των 7.000 κατοίκων, για τους οποίους η ημέρα

αυτή καθιερώνεται ως προαιρετική αργία. Στην

περίπτωση αυτή, όσοι εργασθούν θα αμει-

φθούνμεπροσαύξηση75%

3 Μαρτίου

δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών

ημερών αργίας

δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή

ούτε, πολύπερισσότερο, αναπληρωματικήημέ-

ρααναπαύσεως

Να καταρτισθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ

εργαζομένων και επιχειρήσεως για αναστολή

της προσφοράς της εργασίας των μισθωτών

τηςγιαμιαημέρα

εργαζομένους

στα super markets

.

. .

.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους

εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα

άρθρο

Μάρτιος 2014
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΕ

ΚΑΙ

ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΕΓΙΑ

Υπαγόμενοιστηνασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εξαιρούμενοι τηςασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι καθηγητές και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτές

που αποδεδειγμένα παρέχουν εξαρτημένη εργα-

σία σε ιδιωτικά φροντιστήρια εκπαίδευσης και

ξένων γλωσσών ή ιδιωτικές επαγγελματικές σχο-

λές, εργαστήρια ελευθέρωνσπουδών, ινστιτούτα

επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), κέντρα επαγ-

γελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ),ωδεία καισχολές χο-

ρού υπάγονται αυτοδίκαια στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2335/95, ΑΠ

43/97, 846/97).

Η ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων χωρεί

αδιακρίτως του τρόπου αμοιβής τους (μηνιαίος

μισθός, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.) και του

παραστατικού πληρωμής τους (αποδείξεις πλη-

ρωμής, δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και

ανεξαρτήτως της απασχόλησής τους σε περισ-

σότερους του ενός εργοδότες, αρκεί ναμηπαρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από

τρεις (3) την ίδια ημέρα (Εγκ. 80/95). Σε αντίθετη

περίπτωση θα ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ ως

ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν,

για μεν τουςπαλαιούςασφαλισμένους, οι διατά-

ξεις του Άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β΄ του ΑΝ 1846/51

« », για δε τους νέ-

ους ασφαλισμένους που παρέχουν παράλληλη

εργασία ασφαλιστέα σε άλλο φορέα ασφάλι-

σης, θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των Άρ-

θρων39 και 43 τουΝ. 2084/92 «

».

Από τιςανωτέρωδιατάξειςαπό17-9-2013 εξαι-

ρούνται, σύμφωνα με το Άρθρο 31 εδ. β΄ του Ν.

4186/13, οι απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργα-

στήρια ΕλευθέρωνΣπουδών, ΚέντραΔιαΒίουΜά-

θησης Επιπέδου 1 και 2, και Κολέγια εφοδιασμένα

με νόμιμηάδεια λειτουργίας, εφόσονπληρούν τις

παρακάτωπροϋποθέσεις (Εγκ. 61/13, 6/14):

Όσοι υπάγονται στην κύρια ασφάλιση

άλλουφορέα λόγω ιδιότητας (π.χ. οι εκπαιδευτές

με την ιδιότητα του μηχανικού, γιατρού ή δικηγό-

ρου, λόγω κύριας ασφάλισης αυτών σε άλλο

φορέα, δηλαδή ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΝαντίστοιχα).

Όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως

συγκύριο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή δεν

θα τύχουν εφαρμογήςοι διατάξεις τουΆρθρου 5

παρ. 1 εδ. β΄ τουΑ.Ν. 1846/51 «

», ούτε οι

διατάξεις των Άρθρων 39 και 43 του Ν. 2084/92

«

» (π.χ. ασφαλισμένος για κύρια ασφά-

λιση στον ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ ή το Δημόσιο και παράλ-

ληλα ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ., εξαιρείται

από τηνασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γιατί ηπαρεχό-

μενη εργασία θεωρείται ως συγκύριο ή παρεπό-

μενο επάγγελμα).

περί παράλληλης ασφάλισης

περί επιλογήςφο-

ρέακύριαςασφάλισης

α)

β)

περί παράλληλης

ασφάλισης παλαιών ασφαλισμένων

περί επιλογής φορέα ασφάλισης νέων ασφα-

λισμένων

Ως προς τη διάκριση μεταξύ κύριου και συγκύ-

ριου ήπαρεπόμενου επαγγέλματος, θαπρέπει να

ερευνάται ποιο αποτελεί τη βασική επαγγελμα τική

απασχόληση, όταν το συγκύριο ή παρεπόμενο

επάγγελμααπασχόλησης υπολείπεται της κύριας

επαγγελματικής απασχόλησης ως προς τη διάρ-

κεια του χρόνου απασχόλησης, τον χαρακτήρα

της επαγγελματικής ιδιότητας και των καταβαλλό-

μενωνημερήσιωνήμηνιαίωναποδοχών.

άρθρο
του ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

[τ. Επιθ. ΙΚΑ ]

Μάρτιος 2014
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γ)

δ)

ε)

πολλαπλής απασχόλη-

σης

από 1-3-2014

Κανονική

1.

2.

3.

4.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, Δη-

μοσίου κ.λπ., οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε ΙΕΚ, ΚΕΚ

κ.λπ., υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαιαστην

ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι η ιδιότητα

του συνταξιούχου δεν συνιστά άσκηση εργασίας

ή επαγγέλματος.

Εάν ο εκπαιδευτής χάσει την ιδιότητα με την

οποία είχε ασφαλιστεί παράλληλασεάλ-

λο φορέα, είτε με λύση της σχέσης

εργασίας ή διακοπής του επαγ-

γέλματος, τότε θαυπαχθεί κα-

νονικά στην ασφάλιση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,σύμφωναμε τις

διατάξεις του Άρθρου 2

παρ. 3 τουΝ. 2335/95).

Στην προκειμένη περί-

πτωση, ο εκπαιδευτής υ-

ποχρεούται με υπεύθυ-

νη δήλωσή του να γνω-

στοποιήσει στον εργοδό-

τη του ότι δεν υφίστανται

οι λόγοι βάσει των οποίων

είχε εξαιρεθεί από την ασφά-

λιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εκπαιδευτής που παρέχει τις

υπηρεσίες του σε ένα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ. και

παράλληλα απασχολείται και σε άλλο ΙΕΚ, ΚΕΚ

κ.λπ., υπάγεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις «

» (Άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51 όπως

ισχύει).

Οι εκπαιδευτές που απασχολούνται σε ΙΕΚ, ΚΕΚ

κ.λπ. από 17-9-2013 εξαιρούνται μεν από την α-

σφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται δε να κατα-

βάλλουν εισφορά υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφα-

λαίου Αλληλεγγύης Γονέων (ΕΚΑΓΕ Άρθρο 149

τουΝ. 3655/08, ΚΥΑΦ80000/οικ.12445/ 24-8-2012)

σε ποσοστό 10% και βαρύνει ισόποσα εργοδότη

και εργαζόμενο (Άρθρο31 εδ. γ΄ τουΝ. 4186/13).

Οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί

των μικτών αποδοχών και καταβάλλονται ταυτό-

χρονα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμι-

ών με τις τρέχουσες εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

κάθεμισθολογικήςπεριόδου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυ-

τών, ο εργοδότης επιβαρύνεται με τις προβλεπό-

μενες προσαυξήσεις και αναζητούνται σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης ληξι-

πρόθεσμων εισφορώνυπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι απασχολούμενοι ως εκπαι-

δευτές Ι Ε Κ , Κ Ε Κ , Εργαστήρια

Ελευθέρων Σπουδών κ.λπ.,

είτε υπάγονται στην ασφά-

λιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε όχι

για την απασχόλησή

τους αυτή, σύμφωνα με

το Άρθρο 31 του Ν.

4186/13, θα πρέπει να

διαθέτουν Αριθμό Μη-

τρώου Ασφαλισμένου

(ΑΜΑ) και ως εκ τούτου οι

μη έχοντες απογραφεί θα

πρέπει να αποταθούν στο

αρμόδιο Υποκατάστημα ή Πα-

ράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τό-

που κατοικίας τους ή του τόπουαπα-

σχόλησής τους, προκειμένουνα τουςαπο-

δοθεί Α Μ Α.

Οι εξαιρούμενοι από την ασφάλιση του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ εκπαιδευτές δεν καταχωρούνται στο ΕΒΚΝΠ

(Εγκ. 6/14).

Οι εργοδότες που απασχολούν εκπαιδευτές,

για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβο-

λής εισφοράς σε ποσοστό 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, θα

τους συμπεριλάβουν και εφεξής

στην (01) ΑΠΔ κάθε μισθολογικής πε-

ριόδου, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδι-

κούς:

ΚΑΔ = 8011-8014 ή 8021-8024 ή 8033-8034

(πεδίο 18)

ΚΕ = 332090 (πεδίο 30)

ΚΠΚ = 1720 (πεδίο 32)

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ = 98 (πεδίο 36)

-

. . . . . .

. .

Καταβολή εισφορώνυπέρΑΚΑΓΕ

Απογραφή– ΕΒΚΝΠ

Ασφαλιστικήαπεικόνιση εκπαιδευτικώνμέ-

σωΑ.Π.Δ.

17-9-2013 Εργ. 5 Ασφ. 5/ 10%

Μάρτιος 2014
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Τα υπόλοιπα πεδία της ΑΠΔ θα συμπληρώ-

νονται με τα στοιχεία του ασφαλισμένου και το

είδος της απασχόλησης, ενώ το πεδίο (37) «ΗΜΕ-

ΡΕΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»παραμένει κενό.

Κατ’ εξαίρεση, οι αναλογούσες εισφορέςυπέρ

ΑΚΑΓΕ, μισθολογικής περιόδου 17/9/2013 -

28/2/2014, θα συμπεριληφθούν στην

(01) ΑΠΔ του μήναΦεβρουαρίου 2014 και θα κα-

ταβληθούν μέχρι 31-3-2014, ενώ τα πεδία (34),

(35) και (39) θασυμπληρωθούνως εξής:

π.χ. 17/09/2013

π.χ. 28/02/2014

(17/09/13 – 28/02/2014)

π.χ. καταχωρείται το σύνολο των

αποδοχών της εν λόγω περιόδου

Κανονική

ΠΕΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

34

35

39

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

4093/2012, 4144/2013 & 4225/2014

Πρότυπο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

ερ
γ
α
τι
κ
ά �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Δέσμευση από τις Συλλογικές Συμβάσεις

Επιχειρησιακές συμβάσεις

Καθορισμός κατώτατων ορίων αποδοχών (νομοθετημένος μισθός)

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων

Νέο βιβλίο υπερωριών & τροποποίηση χρόνου εργασίας εργαζομένων

ερική απασχόληση & εκ περιτροπής εργασία και συνέπειες (αμοιβή, άδειες, δώρα κ.λπ.)

Καταγγελία αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασία

Υπολογισμός αποζημίωσης

Δυνατότητα μετατροπής 5θήμερης εργασίας σε 6ήμερη

Διοικητικές & ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών (πρόστιμα, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων)

Μ

�

�

�

�

�

�

Νέες διατάξεις του Ν. 4225/14 για υποβολή Α.Π.Δ. ΙΚΑ

& Επικουρικών Ταμείων

Ασφαλιστικές Εισφορές Επικουρικών & Ταμείων πρόνοιας

Νέος κανονισμός για τα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Ασφαλιζόμενοι μέσω εργοσήμου

Ασφάλιση Εργαζομένων μερικής απασχόλησης

& εκ περιτροπής εργασία

Ημέρες ασφάλισης εργαζομένων

ασφαλιστικά
Τρίτη 11 Τετάρτη 12&

Μαρτίου ’14
4 μ.μ.- 9 μ.μ.00 00

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΑΠΟ ΟΑΕΔ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Οργάνωση:

Δηλώσεις συμμετοχής και
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/51.57.700

Μάρτιος 2014
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ

Απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας
- Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Α11/44/6-2-2014

Μεσκοπό τόσο την εξυπηρέτησηόσοκαι την

ελαχιστοποίηση της προσέλευσης τωνασφαλι-

σμένων στα Υποκαταστήματα, η Διοίκηση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜσας ενημερώνει για ταακόλουθα:

Στο Διαδικτυακό Τόπο από

03/02/2014 λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία για

τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που τους

δίνει την δυνατότητα να ενημερώνονται για την

ασφαλιστική τους ικανότητα. Στηνπαρούσαφά-

ση η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία αφο-

ρά μόνο τους εργαζόμενους και τους επιδοτού-

μενους ανέργους. Σε σύντομο χρονικό διάστη-

μαθασυμπεριληφθούν και οι συνταξιούχοι.

Ο ενδιαφερόμενοςάμεσαασφαλισμένος επι-

λέγοντας την ηλεκτρονική υπηρεσία «Ασφα-

λιστική Ικανότητα» και καταχωρώντας ΑΜΑ,

ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ενημερώνεται για το ασφαλιστι-

κό τουδικαίωμαστην ιατροφαρμακευτική και νο-

σοκομειακή περίθαλψη, του τρέχοντος ή και του

επόμενου ασφαλιστικού έτους, εφόσον έχει εκ-

δοθεί, με δυνατότητα εκτύπωσης της ικανότητας

αυτής, η οποία όμως έχει καθαρά ενημερωτικό

χαρακτήρα.

Έχουν ήδη αποσταλεί αυτοκόλλητες ετικέ-

τες ανανέωσηςασφαλιστικής ικανότητας για το

ασφαλιστικό έτος 2014, σε εργαζόμενους και σε

τακτικά επιδοτούμενους ανέργους, οι οποίοι μέ-

χρι και τον 10/2013 είχαν πραγματοποιήσει 100

ημέρες εργασίας ή είχαν επιδοτηθεί για 100 ημέ-

ρες από τον ΟΑΕΔ . Η επεξεργασία των ασφα-

λιστικών δεδομένων συνεχίζεται και θα ακολου-

θήσουν νέες αποστολές ετικετών για χορήγηση

ασφαλιστικής ικανότητας στους

, πουστα-

διακά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋ-

ποθέσεις των 100 ημερών εργασίας ή επιδότη-

σης από τον ΟΑΕΔ, στο προηγούμενο έτος

(2013) μετά την επεξεργασία των στοιχείων του

11/2013 και 12/2013.

Η επισυναπτόμενη ανακοίνωση θα πρέπει

να αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του Υποκατα-

στήματος και ιδιαίτεραστο ΤμήμαΜητρώου.”

Α)

Β)

*

εργαζόμενους

και τακτικά επιδοτούμενουςανέργους

Οι ασφαλισμένοι που έχουν παραλάβει ή θα

παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης

ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και όσοι δια-

θέτουν ήδη θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για το

ασφαλιστικό έτος 2014, δεν θα προσέρχονται

στις υπηρεσίες μας για θεώρηση του αντίστοι-

χου οικογενειακού βιβλιαρίου των προστατευ-

όμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον

αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα κάτω των δεκαοκτώ

(18) ετών. Στις περιπτώσεις αυτέςαρκεί ναπρο-

σκομίσουν στους Παρόχους Υγείας (συνταγο-

γράφους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, συμ-

βεβλημένες κλινικές, νοσοκομεία κτλ) το μη θε-

ωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας μαζί με

το αντίστοιχο ατομικό βιβλιάριο υγείας. Σχετι-

κές οδηγίες θα αποσταλούν στους Παρόχους

υγείαςαπό τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(προφανώςκλειδάριθμος)
#

www.ika.gr

έγγραφο

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

Δεν απαιτείται η θεώρηση του οι-

κογενειακού βιβλιαρίου για το έτος

2014 εφόσον με αυτό καλύπτονται

σύζυγος ή τέκνα κάτω των δεκαο-

κτώ (18) ετών και είναι θεωρημένο

τοατομικόβιβλιάριουγείας.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να προσκομί-
σουν οι ασφαλισμένοι στους Παρόχους
Υγείας (συνταγογράφους γιατρούς, δια-
γνωστικά κέντρα, συμβεβλημένες κλινικές,
νοσοκομεία κ.τλ.) τοθεωρημένοατομικόβι-
βλιάριο υγείας μαζί με το οικογενειακό βι-
βλιάριουγείας. “

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μάρτιος 2014

#
τα πλάγεια γράμματα δικά μας

Σημείωση της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ: Σύμφωνα με το
έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. Φ40021/οικ. 4284/
175/24-2-2014, για τη θεώρηση βιβλιαρίου,
απαιτούνται μόνο 50 ημέρες ασφάλισης, είτε
κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος (2013),
είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, αφαι-
ρουμένου των3 τελευταίωνμηνών.
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Ποια ταμεία
εντάχθηκαν στο

Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης
& πως δικαιολογείται ο ημερήσιος μισθός
για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους

άρθρο

Σύσταση ΣκοπόςΕ.Τ.Ε.Α.

Πρόσωπα υπαγόμενα στην

ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.

Ενταχθέντα στο Ε.Τ.Ε.Α.

&

(ταμεία - τομείς - κλάδοι)

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

συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ενιαίο Τα-

μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με έναρξη

λειτουργίας τουαπό1-7-2012.

Σκοπός του εν λόγω Ταμείου είναι η παροχή

μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,

αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους

και στα μέλη οικογένειας αυτών, οι οποίοι παρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους:

στον ιδιωτικό τομέα

στοδημόσιο και ευρύτεροδημόσιο τομέα

στις τράπεζες και

στις επιχειρήσεις κοινήςωφέλειας.

Στηνασφάλιση τουΕΤΕΑ,σύμφωναμε τοΆρ-

θρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 4052/12 υπάγονται

υποχρεωτικά:

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό,

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τρά-

πεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μετά

την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων

τα ταμεία - τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλι-

σης είναι ενταγμένοιστο ΕΤΕΑ.

Οι ήδηασφαλισμένοι των ταμείων-τομέων

ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσ-

σονταιστο ΕΤΕΑ.

Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι νε-

οπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στις

τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

των οποίων τα ταμεία - τομείς ή κλάδοι επικουρι-

κής ασφάλισης δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, και

ως εκ τούτου ταπρόσωπααυτάυπάγονται υπο-

χρεωτικά στην ασφάλιση των μη ενταγμένων

στο ΕΤΕΑ ταμείων – τομέων ή κλάδων επικουρι-

κήςασφάλισης.

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ από την έναρξη της

λειτουργίας του (1-7-2012) και εφεξής εντάχθη-

καν τα παρακάτω Ταμεία – Τομείς (Εγκ. 34/12,

ΓΚΚΑ Φ21250/4231/165/27-3-2013, Άρθρο 36

παρ. 1 τουΝ. 4052/12):

Το

( ).

Οι Τομείς του

( ).

Στο ΤΕΑΙΤαπό1-10-2008 εντάχθηκανοι παρα-

κάτω τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική

αυτοτέλεια έκαστος (Άρθρο 58 του Ν. 3655/08),

ήτοι:

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαι-

α)

β)

γ)

δ)

α)

β)

Εξαιρέσεις:

1) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Μισθωτών ΕΤΕΑΜ

2) Ταμείου Επικουρικής Ασφά-

λισης Ιδιωτικού Τομέα ΤΕΑΙΤ

α)

>> του ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ [τ. Επιθ. ΙΚΑ ]

Μάρτιος 2014
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δευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλωνΕμπορικώνΚαταστημάτων ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικού Ανωνύμων Εταιρειών «Οινοποιίας, Ζυ-

θοποιίας καιΟινοπνευματοποιίας» ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων

( ).

Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισηςΧημικών

( ).

Το

( ) και οι Τομείς

και

ωςπρος την επικουρικήασφάλιση.

Το

( )ωςπρος την επικουρικήασφάλιση

(Άρθρο60 τουΝ. 3371/05).

Στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλ-

λήλων εντάχθηκαν, χωρίς να θιγεί η νομική υπό-

στασηήηπεριουσία τους, ταπαρακάτωΤαμεία:

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσω-

πικού Εμπορικής της Ελλάδος ( )

(Άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3455/06) με

παράλληληασφάλιση και στο ΕΤΕΑΜ ( ).

Σκοπός του ΕΤΑΤ είναι η καταβολή της διαφοράς

των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από

τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει των κατα-

στατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ) και

των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικου-

ρικών ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών για

τους ασφαλισμένους (Άρθρο

61περ.α τουΝ. 3371/05).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Επικούρισης Με-

λών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας

( ) εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ (Άρ-

θρο38παρ. 2 εδ. ε΄ τουΝ. 3522/06).

Ο Λογαριασμός Ασφαλιστικών Καλύψε-

ων της Τράπεζας Αττικής ( )

(Άρθρο9 εδ. α΄ τουΝ. 3554/07).

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού

Τράπεζας Πίστεως ( ) και της Alpha Bank

ΑΕ (Άρθρο10παρ. 1 τουΝ. 3620/07).

Για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους

των ανωτέρω Ταμείων ή Λογαριασμών εφαρ-

μόζονται αναλόγωςοι διατάξεις τουΆρθρου 62

παρ. 6 του Ν. 3371/05 και οι διατάξεις του Π.Δ.

209/2006.

Οι Τομείς τουΚλάδουΕπικουρικήςΑσφάλι-

σης του

( ).

Το ΤΑΥΤΕΚΩσυγκροτούν τρεις (3) κλάδοι (Άρ-

θρο70παρ. 1-3 τουΝ. 3655/08), ήτοι:

ο κλάδος επικουρικήςασφάλισης

οκλάδοςπρόνοιας και

ο κλάδοςυγείας.

Σε κάθε κλάδο του

εντάσσονται ως τομείς με πλήρη οικονομική και

λογιστικήαυτοτέλειαοι παρακάτωκλάδοι και τα-

μεία:

Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισηςΠροσω-

πικούΕΥΔΑΠ ( ).

Ο Τομέας ΕπικουρικήςΑσφάλισηςΠροσω-

πικούΕΛΤΑ ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΟΤΕ ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΔΕΗ ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΡΤ και Τουρισμού ( ).

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προ-

σωπικούΕΤΒΑ ( ).

Ο ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπικούΟΤΕ.

Ο ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπικούΔΕΗ.

Ο ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπικούΟΣΕ.

Ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και

Τουρισμού

Ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορι-

κής Τράπεζας

Ο ΤομέαςΠρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-

Λαϊκής Τράπεζας

Ο Τομέας Ασθενείας ΠροσωπικούΟΤΕ (

).

Ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ

( )

Ο ΤομέαςΑσθενείαςΠροσωπικούΗΛΠΑΠ

( )

ΤΕΑΕΙΓΕ

β)

ΤΕΑΥΕΚ

γ)

ΤΕΑΠΟΖΟ

δ)

ΤΕΑΥΝΤΠ

ε)

ΤΕΑΧ

3) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημο-

σίωνΥπαλλήλων ΤΕΑΔΥ

α) ΤΕΑΠΟΚΑ

β) ΤΑΔΚΥ

4) Ενιαίο ΤαμείοΑσφάλισης Τραπεζοϋπαλ-

λήλων ΕΤΑΤ

α)

ΤΕΑΠ-ΕΤΕ από

18-4-2006

νυν ΕΤΕΑ

μέχρι 31-12-1992

β)

ΕΛΕΜ από 1-7-2007

γ)

ΛΑΚ από 1-1-2007

δ)

ΤΑΠΤΠ

5)

Ταμείου Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι-

χειρήσεωνΚοινήςΩφελείας ΤΑΥΤΕΚΩ

α)

β)

γ)

ΤΑΥΤΕΚΩ από 1-10-2008

Α. Στονκλάδο επικουρικήςασφάλισης:

i)

ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ

ii)

ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ

iii)

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ

iv)

ΤΕΑΠ-ΔΕΗ

v)

ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ

vi)

ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ

Β. ΣτονκλάδοΠρόνοιας:

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Γ. ΣτονκλάδοΥγείας:

i) ΤΑΠ-

ΟΤΕ

ii)

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ

iii)

ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

iv)

ΤΑΠ-ΔΕΗ

v)

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ

( ).

Ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ

( ).

Μάρτιος 2014
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vi)

ΤΑΠ-ΕΤΕ

vii)

ΤΑΑΠ-

ΤΠΓΑΕ

viii)

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

Τομείς

Εξαιρέσεις:

Τομείς του ΤΕΑΙΤ από 1-3-2013

α)

β)

γ)

δ)

6)

ΤΑΠΙΤ από

1-10-2008

α) ΤΑΠΕΜ

β) ΤΑΠΠΕΛ

γ) ΤΕΑΠΕΤ

δ) ΤΑΠΕΑΠΙ

ε) ΤΕΑΥΕΚ

στ) ΤΑΞΥ

ζ) (ΤΑΠΕΛ

η) ΤΑΠΕΛ

θ) ΤΕΑΥΦΕ

ι) ΤΠΠΔΕΘ

ια) ΤΠΠΟΥΘ

ιβ) ΤΠΠΟΛΘ

από

1-12-2013

Ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού Εμπο-

ρικής ΤράπεζαςΕλλάδος ( ).

Ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού Τραπε-

ζώνΠίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (

).

Ο ΤομέαςΑσθενείαςΠροσωπικούΑσφα-

λιστικής Εταιρείας «ΗΕΘΝΙΚΗ» ( ).

Οι ανωτέρω διέπονται από τις οικείες

καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασ-

σόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες εφεξής

καθίστανται καταστατικές διατάξεις των Τομέων

αυτών, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής

νομοθεσίας, όπωςαυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι παρακάτω

μετατράπηκαν σε επαγγελματικά ταμεία (ΝΠΙΔ)

υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με το Άρ-

θρο 36 του Ν. 4052/12, με τις κατωτέρω ονομα-

σίες:

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ - ΝΠΙΔ - ΥΑ

Φ51020/5054/113/22-2-2013,ΦΕΚ410 τ. Β΄).

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλ-

λήλωνΦαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ

- ΥΑΦ51020/5352/121/22-2-2013,ΦΕΚ412 τ. Β΄).

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επι-

κούρισηςΑσφαλιστών και ΠροσωπικούΑσφα-

λιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΝΠΔΔ-ΥΑ

Φ51020/4883/105/22-2-2013,ΦΕΚ411 τ. Β΄).

Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφά-

λισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

(ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ-ΥΑ Φ51020/5358/123/22-2-

2013,ΦΕΚ409 τ. Β΄).

Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται

από τις διατάξεις των Άρθρων 7 και 8 του Ν.

3029/02 (ΦΕΚ 160 τ. Β΄) και ως εκ τούτου τα υπα-

γόμενα στην ασφάλιση των εν λόγω ταμείων

πρόσωπα, εξαιρούνται των διατάξεων των Άρ-

θρων1 και 5 τουΝ. 4225/14 (ΦΕΚ2 τ.Α΄).

ΤαμείοΠρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

Με βάση το Άρθρο 104 παρ. 1-2 του Ν. 3655/

08 συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ταμείο

Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ). Στο ΤΑΠΙΤ

εντάσσονται ως Τομείς με πλήρη

οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος, τα

παρακάτωΤαμείαήΚλάδοι, ήτοι:

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋ-

παλλήλωνΜετάλλου.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπι-

κούΛιπασμάτων.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπι-

κούΕταιρειών Τσιμέντων.

( )ως ΤομέαςΠρόνοιαςΠροσωπι-

κού Ιπποδρομιών.

( )ως ΤομέαςΠρόνοιαςΥπαλλήλων

ΕμπορικώνΚαταστημάτων.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋ-

παλλήλων.

) ως Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργα-

τών.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων

ΟργανισμούΛιμένοςΠειραιώς.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλή-

λωνΦαρμακευτικώνΕργασιών.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπι-

κούΟργανισμούΎδρευσηςΘεσσαλονίκης.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Προσω-

πικούΟργανισμούΎδρευσηςΘεσσαλονίκης.

( ) ως Τομέας Πρόνοιας Προσω-

πικούΟργανισμούΛιμένοςΘεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις κατα-

στατικές διατάξεις των αντίστοιχων ενταχθέ-

ντων Ταμείων και Κλάδων (Άρθρο 104 παρ. 3

τουΝ. 3655/08).

Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του Ενιαίου Τα-

μείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για όλους

τουςασφαλισμένους (παλαιούς και νέους)

, σύμφωναμε τοΆρθρο5παρ. 1 και 2

του Ν. 4225/14, διαμορφώνονται ως ακολού-

θως:

Ποσοστά εισφορών

Μάρτιος 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛ ΣΗΩ
ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝ ΝΙΚ ΝΩ Ω

ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΝΩ

ΤΥΠΟΣ ΔΗΛ ΣΗΣΩ
(1) Κ ΔΙΚΟΣΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΚΟΣΩ
(2)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
(3)

ΕΠ ΝΥΜΙΑΩ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ(4)

Α.Μ.Ε.(5)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α.Φ.Μ.(6)

ΟΔΟΣ

(7)

ΑΡΙΘΜΟΣ

(8)

Τ.Κ.
(9)

ΠΟΛΗ

(10)

ΑΠΟ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ(11) /
Ε ΣΩ ΜΗΝΑ/ΕΤΟΣ(12) /

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ(13) /
/

/
ΣΥΝΟΛΑ*(17)

ΗΜΕΡ ΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(14)

ΑΠΟΔΟΧ ΝΩ *(15)

,
,

,
,

ΚΑΤΑΒΛ . ΕΙΣΦΟΡ ΝΩ *(16)
,

,
,

,

01/01/2002

- 31/12/2002
537,21 8 Χ 537,21 = 4297,68

� Εγκ. 75/02

01/01/2003

- 31/12/2003
558,75 8 Χ 558,75 = 4470,00

� Εγκ. 45/03

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΕΠ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01/01/2004

- 31/12/2004
586,69 8 Χ 586,69 = 4693,52

� Εγκ. 48/04

01/01/2005

- 31/12/2005
610,16 8 Χ 610,16 = 4881,28

� Εγκ. 44/05

01/01/2006

- 31/12/2006
634,57 8 Χ 634,57 = 5076,56

� Εγκ. 37/06

01/01/2007

- 31/12/2007
659,95 8 Χ 659,95 = 5279,60

� Εγκ. 59/07

01/01/2008

- 30/09/2008
679,75 8 Χ 679,75 = 5438,00

01/10/2008

- ...
693,35 8 Χ 693,35 =5546,80*

� Εγκ. 30/08

Α. Μη υπαγόμενοι στα ΒΑΡΕΑ:

6%

Β. ΥπαγόμενοισταΒΑΡΕΑ:

8%

Γ.Απασχολούμενοισε υπόγειεςστοέςκ.λπ.:

9%

Δ.Αυτοαπασχολούμενοι:

6%

01/12/2013 -... Εργ. 3 -Ασφ. 3

01/12/2013 -...

01/12/2013 -... Εργ. 5 -Ασφ. 4

01/12/2013 -... Εργ. 3 -Ασφ. 3

Εργ. 3,75 -Ασφ. 4,25

Δήλωση ασφαλιστικών εισφορών

μέσωΑ.Π.Δ.

Οι εργοδότες από 1/12/2013 και εφεξής υπο-

χρεούνται να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφο-

ρέςυπέρ του Ενιαίου Ταμείου ΕπικουρικήςΑσφά-

λισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Το-

μέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλή-

λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλει-

ας (ΤΑΥΤΕΚΩ) μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής

Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλουν σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Άρθρο

1παρ. 1 τουΝ. 4225/14).

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους αυτο-

απασχολούμενους, οι οποίοι υπάγονται στην

ασφάλιση τωνανωτέρωΤαμείων.

Για τον τρόπο και χρόνο είσπραξης και από-

δοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία

ταμεία, θα εκδοθεί σχετική ΥπουργικήΑπόφαση

(Άρθρο1παρ. 2 τουΝ. 4225/14).

«Η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας,

γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφά-

λισης, που ασφαλίζουν μισθωτούς, υπολογί-

ζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι

οποίες δεν μπορούν ναυπερβαίνουν

το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου

μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού

Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το

εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων

των δημοσίων υπαλλήλων (Άρθρο 22 παρ. 2

περ. α του Ν. 2084/92, όπως αντικαταστάθηκε

με τοΆρθρο13παρ. 1 τουΝ. 3232/04».

Συνεπώς, οι εισφορές για τους νεοασφαλι-

ζόμενους, δηλαδή για εκείνους που

δεν είχαν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε

οποιοδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,

, θα υπολογίζονται στο σύνο-

λο των μηνιαίων αποδοχών, χωρίς τον περιορι-

σμό του ανώτατου ορίου του 25πλασίου του

της ανώτατης ασφαλιστικής

κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (Εγκ. 73/93),

οπότε οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές

για τους νεοασφαλιζόμενους

από 1-1-1993 και μετά, θα υπολογίζονται επί μη-

νιαίωναποδοχώνπουδενυπερβαίνουν το8πλά

σιο του κατά το έτος 1991 ΑΕΠ, το οποίο θα ανα-

προσαρμόζεται με το εκάστοτε ποσοστό αύ-

ξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλ-

λήλων,

(Εγκ. 73/99, 50/04).

κατά μήνα

μέχρι 31-12-

1992

μετά την 1-1-1993

η-

μερήσιου μισθού

από 1-2-2004,

ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης

(*) Κατά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ=5543,55

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων

αποδοχών

1.Νέοι ασφαλισμένοι

Εξέλιξη ΑΕΠ και ανώτατου ορίου μηνιαίων απο-

δοχών
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ΑΝΩΤΑΤΟΣ

(για 25 ημέρες)
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

01/01/2002

- 31/12/2002
75,39 €

� Εγκ. 23/02

01/01/2003

- 31/12/2003
78,41 €

� Εγκ. 37/03

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

01/01/2004

- 31/12/2004
82,33 €

� Εγκ. 16/04

01/01/2005

- 31/12/2005

� Εγκ. 22/05

01/01/2006

- 31/12/2006

85,62 €

� Εγκ. 15/06

01/01/2007

- 31/12/2007

89,04 €

� Εγκ. 58/07

01/01/2008

- 30/09/2008

92,60 €

01/10/2008

- 31/12/2012

95,38 €

� Εγκ. 32/08

01/01/2013

- ...
221,742 €

� Εγκ. 13/13

97,29 €

1884,75 €

1960,25 €

2058,25 €

2140,50 €

2226,00 €

2315,00 €

2384,50 €

5543,55 € *

2432,25 €

2. Παλαιοί ασφαλισμένοι

α)Ημερήσιοςμισθόςμέχρι 31-12-2012

από 1-1-1991 για κάθε ημέρα

εργασίας

του ημερήσιου μισθού

Οι εισφορές

, για τους παλαιούς ασφαλισμένους,

καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του

ανώτατου ορίου της

ανώτατηςασφαλιστικής κλάσης της παρ. 1 του

Άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει κάθε

φορά (Άρθρο 25 παρ. 2 εδ. β΄ τουΑ.Ν. 1846/51,

όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με

τα Άρθρα 1 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 825/78, 26 παρ.

3 τουΝ. 1902/90, Εγκ. 15/91).

Εξέλιξηανώτατουορίουημερήσιουήμηνιαίου

μισθούμέχρι 31/12/2012

(1) Κατά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

από1-1-2013

από1-1-2013

ισχύει

μέχρι 31-12-1992

1) για τους παλαιούς ασφαλι-

σμένους

μέχρι 31-12-2012

2) νέους ασφαλισμέ-

νους

κατά μήνα

ανεξαρτήτως των

«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

για τους ασφαλιζόμενους από 1-1-1993 μισθω-

τούς που προβλέπεται στην περ. α της παρ. 2

του Άρθρου 22 του Ν. 2084/92, όπως αυτή έχει

αντικατασταθεί με την παρ. 1 του Άρθρου 13

τουΝ. 3232/04 (Εγκ. 73/93, 50/04),

και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση

μισθωτούς των φορέων κύ-

ριας και επικουρικήςασφάλισης, αρμοδιότητας

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων του

ΝΑΤ και της ΤράπεζαςΕλλάδος.

Όπουαπόγενικήή καταστατική διάταξηπρο-

βλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλι-

στέων αποδοχών, αυτό διατηρείται» (Άρθρο 1

υποπαρ. 1Α.6 παρ. 1 τουΝ. 4093/12, Εγκ. 13/13,

ΓΓΚΑ Φ80000/27047/1800/12), όπως π.χ. στο

ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

κ.λπ. ήστο ΤΑΠ-ΔΕΗόπουωςανώτατοόριο μη-

νιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο

ποσό των4544,83 ευρώ.

Οι εισφορές

, σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρ. 2 εδ.

β΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως συμπληρώθηκε και

αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 1 παρ. 1 εδ. β΄

του Ν. 825/78, 26 παρ. 3 του Ν. 1902/90, Εγκ.

15/91, για κάθε ημέρα εργασίας υπολογίζονταν

επί του εκάστοτε ισχύοντος

ημερήσιου μισθού της 28ης ασφαλιστικής κλά-

σης, δηλαδή επί του ποσού των 97,29 ευρώ και

για εργασία 25 ημερών κατά μήνα επί του πο-

σού των2432,25 ευρώ (25Χ97,29=2432,25).

Οι εισφορές για τους

, σύμφωνα με το Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α

του Ν. 2084/92, όπως αντικαταστάθηκε με το

Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3232/04, Εγκ. 73/93,

50/04, υπολογίζονται επί των αποδοχών των α-

σφαλισμένων, οι οποίες δεν μπο-

ρούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά

το έτος 1991 ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το

εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων

των δημοσίων υπαλλήλων,

Επισημάνσεις:
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ημερών εργασίας

3) για τους παλαιούς ασφαλι-

σμένους από 1-1-2013

, είτε ο μισθωτός παρείχε τις

υπηρεσίες του μία (1) ή τριανταμία (31) ημέρες,

οι εισφορέςθαυπολογίζονται επί μηνιαίωναπο-

δοχών οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 8πλά-

σιο του ισχύοντος ΑΕΠ, δηλαδή του ποσού των

8 Χ 693,55 Χ 5546,80 ευρώ και όχι στο ποσό των

5543,55 ευρώ, δεδομένου ότι το ΑΕΠ την 1/10/

2008, σύμφωνα με το Εγγ. του ΥΑΚΠ Φ80000/

10539/872/23-4-2008, Εγκ. ΙΚΑ 30/08, είχε προσ-

διοριστεί στο ποσό των 693,35 ευρώ και όχι στο

ποσό5543,55 : 8 =692,944<693,35 ευρώ.

Οι εισφορές

, σύμφωνα με το Άρθρο

1 υποπαρ. 1Α.6 παρ. 1 του Ν. 4093/12, Εγκ.

13/13, ΓΓΚΑ Φ80000/27047/1800/12, θα υπο-

λογίζονται στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων α-

ποδοχών που προβλέπονται στην περ. α της

παρ. 2 του Άρθρου 22 του Ν. 2084/92, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του Άρθρου 13

του Ν. 3232/04, δηλαδή επί μηνιαίων ασφαλι-

στέων αποδοχών οι οποίες δεν μπορούν να

υπερβαίνουν το 8πλάσιο του εκάστοτε ισχύο-

ντος ΑΕΠ, δηλαδή το ποσό 8 Χ 693,35 = 5546,80

ευρώ.

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού των ασφαλi-

...
Από τις παραπάνω επισημάνσεις προκύπτει

ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν ο εναρμονισμός

του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστέων

αποδοχών κατά ημέρα ή μήνα μεταξύ των

παλαιών και νέωνασφαλισμένων.

Παραδόξως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ-

πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (ΓΓΚΑΦ80000/οικ.27047/1800/21-11-2012),

καθώς και του ΙΚΑ (Εγκ. 13/13), ερμηνεύοντας

το Άρθρο 1 υποπαραγρ. 1Α.6 περίπτωση 1 του

Ν. 4093/12, κατά τοδοκούν,σχετικάμε τηναύξη-

ση τουανωτάτουορίου τωνασφαλιστέωναπο-

δοχών για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέ-

χρι 31-12-1999) και εφεξής, απο-

φάνθηκαν ότι οι εισφορές

όχι μέχρι του ανωτάτου

ορίου του ημερήσιου μισθού της 28ης ασφαλι-

στικής κλάσηςπουπροέβλεπε τοπροϊσχύον κα-

θεστώς, αλλά επί των αποδοχών μέχρι του 1/25

του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσου

μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζό-

μενο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συ-

ντάξεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, δηλα-

δή μέχρι (5543,55 : 25)

(5546,80 : 25)

.

Παλαιός και νέος ασφαλι-

σμένος κατά το μήνα π.χ.

Μαρτίου 2013 παρείχαν τις

υπηρεσίες τουςσυνολικά

επί 10 ημέρες και έκαστος εξ αυτών έλαβε το ίδιο

ποσό αμοιβής ασφαλιστέων αποδοχών π.χ.

3500,00 ευρώ, οπότε ο εργοδότης τους οφείλει

να καταβάλει ως εισφορές για τον πρώτο μι-

σθωτό το ποσό των 974,78 ευρώ (221,742 Χ 10

Χ 43,96%), για δε τον δεύτερο ποσό των 1538,60

ευρώ (3500,00Χ43,96%).

Παλαιός και νέοςασφαλισμέ

νος κατά το μήνα π.χ. Ιούνιο 2013

παρείχαν τις υπηρεσίες τους

όλες τις εργάσιμες ημέρες του εν λόγω μήνα,

καθώς και όλες τις Κυριακές, ήτοι συνολικά επί

30ημέρες και έκαστος εξαυτών έλαβε το ίδιοπο-

σό ασφαλιστέων αποδοχών π.χ. 7000,00 ευρώ,

οπότε ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει ως ει-

σφορέςγιαμεν τονπρώτο τοποσό των3021,81

(31 Χ 221,742 Χ 43,96%), για δε τον δεύτερο το

ποσό των2436,94 (5543,53Χ43,96%).

Στο Κεφ. Β΄ παρ. 2 «Ασφαλιστικές εισφορές

Μισθωτών» της Εγκ. 8/20-1-2014 αναφέρεται

και πάλι ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων ει-

σφορών των ασφαλισμένων εναρ-

μονίστηκε με εκείνο των ασφαλισμένων

για όλους τους ασφαλισμέ-

νους των φορέων Κύριας και Επικουρικής Α-

σφάλισης οι εισφορές θα κατα-

βάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας επί αποδο-

χών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του εκά-

στοτε ισχύοντος ΑΕΠ, π.χ. για εργασία μίας (1)

ημέρας επί του ποσού 221,742 (5543,55 : 25) και

για 25 ημέρες επί του ποσού 5543,55 Ευρώ, χω-

ρίς ο τρόπος αυτός του υπολογισμού των ει-

σφορώνναπροκύπτει απόσχετική διάταξη.

Τις 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα ανα-

γνωρίζουν οι μισθωτοί που αμείβονται με μι-

σθό. Σε περίπτωση μισθωτού που αμείβεται με

ημερομίσθιο, ο οποίος σε κάποια μισθολογική

περίοδοπραγματοποίησε 31 εργάσιμες ημέρες,

τότε οι εισφορές, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα

υπολογιστούν επί του ποσού 31 Χ 221,742 =

6874,00 Ευρώ ή θα περιοριστούν επί του 8πλα-

σίου του ισχύοντος ΑΕΠ, δηλαδή επί του ποσού

των5543,55 Ευρώ.

-

από 1-1-2013

καταβάλλονται για

κάθε ημέρα εργασίας

του ποσού 221,742 κατά

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή 221,872 κατά το

Υπουργείο Εργασίας

«παλαιών»

«νέων»

και κατά συνέπεια

από 1-1-2013

Παράδειγμα

1ο

Παράδειγμα

2ο
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στικών εισφορών δεν εναρμονίζει την υπάρ-

χουσα διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων α-

σφαλισμένων, αλλά τη διαιωνίζει και πάλι κατά

διαφορετικό τρόπο, εφόσον για μεν τους πα-

λαιούς ασφαλισμένους

οι εισφορές θα υπολογίζονται μέχρι του

τεθέντος «πλαφόν» των 221,742

ή 221,872 Ευρώ, ενώ για τους νέους ασφαλι-

σμένους επί του συνόλου των καταβαλλόμε-

νωναποδοχώνμηυπερβαίνουσες το 8πλάσιο

του εκάστοτε ισχύοντος ΑΕΠ, εκτός εάν, παρά

την κείμενη νομοθεσία, καθιερωθεί υποχρεωτι-

κώς τρόπος υπολογισμού των εισφορών βά-

σει του ημερήσιου μισθού του 1/25 του ισχύο-

ντος εκάστοτε ΑΕΠ (5543,55 : 25 = 221,742) για

παλαιούς και νέουςασφαλισμένους, οπότε κα-

ταργείται έμμεσα το Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α

του Ν. 2084/ 92, όπως αντικαταστάθηκε με το

Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3232/04, το οποίο ορί-

ζει ότι η εισφορά υπολογίζεται επί αποδοχών,

οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαί-

νουν το 8πλάσιο του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ

(π.χ. 8 Χ 693,55 = 5546,80 ή 5543,55 κατά το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ), ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης

κατάμήνα (Εγκ. 78/99, 50/04).

για κάθε ημέρα εργα-

σίας

από 1-1-2013
Δεν φορολογείται η αποζημίωση για
έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας

Ο Ν. 682/77 έχει εφαρμογή και στα
ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Φορολογία αποζημίωσης απολύσεως

Βλαπτικήμεταβολή

(ανεξαρτήτωςπροσκομίσεωναποδεικτικών)

Κατά το κάθεπαροχή
καταβαλλόμενη στο μισθωτό η οποία προορίζεται
να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση της υπηρεσίας
ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή
της δεν αποτελεί προσαύξηση του μισθού και δεν
υπόκειται σε φόρο, έστω και αν από την παροχή αυ-
τή ωφελείται εμμέσως και ο μισθωτός. Βάση των α-
νωτέρω, η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικράτειας
με τηναπόφαση1840/13 ορίζει ότι δενφορολογείται
η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας,
ανεξαρτήτως προσκομίσεων αποδεικτικών, γιατί
έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την απόφαση του τμή-
ματος Δ' , οι διατάξεις
του Ν.682/77, που διέπουν τα ιδιωτικά σχολεία γενι-
κής εκπαιδεύσεως, περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία
τα οποία ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
(Δ.Ε.Ν. 70/2014,σελ 13)

Σύμφωνα με την απόφαση του
η αποζημίωση απολύσεως λαμβάνεται

από τον δικαιούχοολόκληρη, χωρίς ναπαρακρατη-
θεί ο αναλογούν φόρος, αν έχει συμφωνηθεί με την
ατομική σύμβαση εργασίας ότι θα καταβάλλεται
στοδημόσιοαπό τον εργοδότη.

Σύμφωναμε τηναπόφαση τουπολιτικού
τμήματος Β2' του , μονομερής βλαπτι-
κή μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας θε-
ωρείται κάθε τροποποίηση των όρων της εργασίας
που γίνεται από τον εργοδότη, χωρίς αυτός να έχει
δικαίωμα για την τροποποίηση αυτή από το νόμο,
τηνατομικήσύμβαση εργασίαςή τον κανονισμό ερ-
γασίας, ή κατά κατάχρηση (ΑΚ 281) του διευθυντι-
κού δικαιώματος του, και προκαλεί στον εργαζόμε-
νοάμεσηή έμμεσηυλικήήηθική ζημία. Τέτοια δε βλα-
πτική μεταβολή αποτελεί ειδικότερα και η δυσμενής
μετακίνηση σε άλλη θέση με δυσμενέστερο ωράριο
για την υπάλληλο μητέρα ανήλικου τέκνου, χωρίς
τούτονα επιβάλλεται από τιςανάγκες του εργοδότη.

άρθρο45, παρ.4 τουΚ.Φ.Ε,

1505/2013
του Συμβουλίου Επικρατείας

Αρείου Πάγου
908/2013

63/2012
Αρείου Πάγου

ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής
Α.Π.Δ.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
για το 2014

ΓΕ ΙΚΑΕ40/120/20-2-2014

μέχρι 14/3/2014

μέχρι 30/3/
2014.

ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για μεν τις
κοινές επιχειρήσεις της μισθολογικής πε-

ριόδου 12/2013 και 1/2014, ,
για δε το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. της μι-

σθολογικής περιόδου 12/2013,

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας

των νήσου

Σ.Σ.Ε. 27-12-2013(Τοπική Κλαδική) από
[Π.Κ. 1/15-1-2014]
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Καθορισμός ανωτάτων ορίων

υπερωριακής απασχόλησης,
των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες,

για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2014.

Αριθμ. 664/8 [ΦΕΚ 66 τ. Β΄ της 17/1/2014]

1.

2.

3.

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωρια-

κής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομη-

χανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και

εργασίες για τοΑ΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις

τριάντα (30)ώρες.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το

24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώ-

σεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας

εργαζομένου κάποιαςομάδας, μπορεί, για την κά-

λυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιά-

ζει και για χρονικό διάστημαμέχρι πέντε (5) ημέρες

στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά

μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των

πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζό-

μενοι της ίδιας ειδικότητας τωνάλλωνομάδων ερ-

γασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργα-

σίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της,

στο ειδικόβιβλίο υπερωριών.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν ε-

φαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων,

των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπά-

γονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-

1932 καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες

οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη

μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά

στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4−7−1932.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

απόφαση

Τι ισχύει για τις αμοιβές κατά την εορτή της 25ης Μαρτίου

άρθρο

25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι (6) υπο

χρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους

και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Κατά

τηνημέρααυτήαπαγορεύεται κάθε εργασία και

απασχόληση εργαζομένων, εκτός από αυτές

που εκτελούνται νόμιμα κατά τις Κυριακές του

έτους. (Β.Δ. 748/66).

Όσοι μισθωτοί εργάζονται νόμιμα ή παρά-

νομα κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το ημε-

ρομίσθιό τους ή το 1/25ο του μηνιαίου τους μι-

σθού, αναλόγως του τρόπου αμοιβής τους,

προσαυξημένο κατά75%.

Όσοι ημερομίσθιοι δεν εργασθούν κατ' αυ-

τήν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, ενώ οι α-

μειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επι-

πλέον αποδοχές επειδή λαμβάνουν πλήρη το

μισθό τους παρότι δεν εργάζονται την ημέρα

αυτή.

Εφέτος, η 25η Μαρτίου συμπίπτει με
ημέρα Τρίτη και επομένως οι μισθωτοί (δηλαδή
όλοι οι εργαζόμενοι) που εργάζονται με 5θήμε-
ρο θα εργαστούν από την Δευτέρα 24/3 μέχρι
και την Παρασκευή 28/3 αν εργάζονται 5θήμε-
ρο, και το Σαββάτο 29/3 αν εργάζονται 6ήμερο,
χωρίςπερικοπές τωναποδοχών τους.

Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία των μισθω-
τών που αμείβονται με ημερομίσθιο πριν και
μετά την Τρίτη 25 Μαρτίου τους στερεί το δικαί-
ωμα να ζητήσουν αμοιβή για την ημέρα αυτή
(25/3). Αντίθετα, αν η απουσία γίνει μόνο την
προηγουμένη ή μόνο την επομένη, σύμφωνα
με τη νομολογία των δικαστηρίων, οφείλεται και
τοημερομίσθιο της Τρίτης 25/3.

Η ημέρα αναπαύσεως (ρεπό) για όσους ερ-
γαζομένουςγενικά είχε προγραμματιστεί για την
ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) δεν μεταφέρεται σε
άλληημέρα τηςπροσεχούς εβδομάδας.

2014,Η
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Υπόχρεοι συναλλαγών από 1.1.2014
Κατάργηση: Πρόσθετων βιβλίων - Θεώρησης στοιχείων
Κατάργηση: Δελτίου αποστολής - Εγγράφων μεταφοράς
Υποχρεώσεις των παρεχόντων λιανικά υπηρεσίες (προς ιδιώτες κ λπ )
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο / Απλογραφικά - διπλογραφικά βιβλία
Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου, προδιαγραφές, τρόπος σύνταξης

Χρόνοι διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων
Κυρώσεις - Πρόστιμα /

. .

Φορολογικοί μηχανισμοί

Παραγραφές

γγραφή στο φορολογικό μητρώο
ορολογική Ενημερότητα.
ιβλία, τοιχεία και Χρόνος διαφύλαξης.
ροποποιητική δήλωση και δήλωση με επιφύλαξη.
ρόπος λήψης φορολογικών πληροφοριών από τον φορολογούμενο ή από τρίτους.
α νέα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στις μεθόδους προσδιορισμού της

φορολογητέας ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου
ροσδιορισμός φόρου. μεσος, ιοικητικός, κτιμώμενος, ιορθωτικός, ροληπτικός.
αραγραφή και κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου.
όροι ρμόδιοι για είσπραξη, ληρωμή επιστροφή φόρου. υθμίσεις οφειλόμενων φόρων.
αραβάσεις φοροδιαφυγής.
ρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή
φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

ρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, ρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης.

Ε /
Φ
Β Σ
Τ
Τ
Τ

Π Ά Δ Ε Δ Π
Π
Φ - Α π & Ρ
Π
Π

Π π

Α Φ Μ. . .

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών / Πρόστιμα

Ν. 4174/2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ν. 4223/2013

Αντώνης Μουζάκης

Εισηγητής:

Πέμπτη Μαρτίου6 2014,
5 μ.μ.- 9 μ.μ30 30

.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου:

& ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ από 1.1.2014

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Οργάνωση:

Δηλώσεις συμμετοχής και
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/51.57.700
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ΣΥΜΒΑΣΗΔΟΚΙΜΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το τι ισχύει για τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου κατά τη πρόσ-

ληψη εργαζομένου με σύμβαση αορίστου χρόνου; Ποια είναι η διάρκεια της περιόδου; Σε περίπτωση

καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτή, τι υποχρεώσεις έχει ο εργοδό-

της και ποιοι λόγοι πρέπει να συντρέχουν για τέτοια καταγγελία;

Σε περίπτωση που μία εταιρεία δανείσει έναν υπάλληλο σε μια άλλη εταιρεία τι υποχρεώσεις έχει η

κάθε μία στην επιθεώρηση και στο ΙΚΑώστε να είναι και οι δύο καλυμμένες σε περίπτωση ελέγχου;

Θα ήθελα να μου πείτε την διαδικασία που απαιτείται καθώς και απαραίτητα δικαιολογητικά και για

την περίπτωση που έχουμε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και για την περίπτωση που έχουμε δύο διαφο-

ρετικές επιχειρήσεις.

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του N.3899/2010 ο χρόνος δοκιμής των αορίστου χρόνου συμβά-

σεων εργασίας ορίζεται σε 12 μήνες. Αν επομένως καταγγελθεί μία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πριν

την συμπλήρωση των 12 μηνών από την πρόσληψή των εργαζομένων δεν οφείλεται αποζημίωση απόλυσης,

θα συμπληρωθεί όμως κατά τα λοιπά το έντυπο Ε6 της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων το οποίο θα επιδοθεί

στον εργαζόμενο και θα υποβληθεί εντός 8 ημερών στον Ο.Α.Ε.Δ. Εννοείται ότι θα καταβληθεί η αποζημίωση

αδείας το επίδομα αδείας του έτους της απόλυσης και η αναλογία δώρου εορτών της αντίστοιχης περιόδου

(ΠάσχαήΧριστουγέννων).

Σύμφωνα δε με το νόμο για την καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων για το νομότυπο της

καταγγελίας αυτής δεν απαιτείται να υπάρχει κάποιος λόγος και επομένως αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη να

καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές. Τα δικαστήρια όμως στα οποία μπορεί να προσφύγει ένας εργαζόμενος για

να ακυρώσει την καταγγελία κρίνουν με βάση το λόγο για τον οποίο έγινε μία καταγγελία για να την κρίνουν αν

έγινε κατά κατάχρηση τουδικαιώματος του εργοδότη.

Απάντηση: Σε απάντηση του ερωτήματόςσας, σαςπληροφορούμε ότι για να είναι νόμιμος ο δανει-

σμός ενός εργαζομένουαπό τον εργοδότηπου τον έχει προσλάβει σε άλλο εργοδότηπρέπει να έχει υπογραφεί

τριμερής σύμβαση. Τόσο ο αρχικός εργοδότης όσο και ο δεύτερος στον οποίο θα απασχολείται προσωρινά ο

μισθωτός, οφείλουν να έχουν εγγράψει τα στοιχεία του εργαζομένου στο Βιβλίο του ΙΚΑ και να έχουν υποβάλλει

πίνακα Ε4 ηλεκτρονικά στο Σ.ΕΠ.Ε. για τις ώρες και ημέρες εργασίας τους. Καλό θα είναι, παρότι δεν ορίζεται

ρητά από κάποια διάταξη, ο εργαζόμενος που τελεί υπό δανεισμό να έχει μαζί του στη νέα του θέση αντίγραφο

τηςσύμβασηςπου έχει υπογράψει με τουςδύο εργοδότες του.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ποια είναι η διαδικασία για μεταφορά εργαζομένου από μία επιχείρηση του ομίλου σε άλλη;

Απάντηση: Στην εργατική μας νομοθεσία δεν υφίστανται διατάξεις και ορολογία για την περίπτωση

μεταφοράς ενός εργαζομένου σε άλλη επιχείρηση έστω και του ιδίου ομίλου. Έτσι για τη μετακίνηση ενός εργα-

ζομένου σε άλλη επιχείρηση θα πρέπει ή να υποβληθεί οικειοθελής αποχώρησή του από την πρώτη επιχείρηση

ή να καταγγελθεί η σύμβασή του από τον πρώτο εργοδότη, χωρίς να λάβει την αποζημίωση που δικαιούται, η

οποία όμωςθαφαίνεται στο έντυπο της καταγγελίας ότι καταβλήθηκε και να γίνει πρόσληψηστη νέα. Αν οι δύο

εργοδότες επιθυμούν και ο εργαζόμενος συμφωνεί να μετακινηθεί στη δεύτερη επιχείρηση χωρίς να χάσει τα

δικαιώματά του από το χρόνο εργασίας που είχε στην πρώτη επιχείρηση και τις αποδοχές του, πρέπει για να

υποβάλλει την οικειοθελή αποχώρησή του να του χορηγηθεί μία επιστολή που θα υπογράφεται και από τους

δύο εργοδότες ότι του αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος εργασίας που είχε στον πρώτο εργοδότη και οι αποδοχές

που του καταβάλλονταν με τις οποίες και θα αμείβεται, εκτός πάλι αν συμφωνήσει να μετακινηθεί με άλλους

όρουςαμοιβής και εργασίαςπουθαπεριγράψουνστηνέασύμβασή τους.

οι αναγνώστες ρωτούν ...
Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
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ΑΜΕΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

άλλα δημοσιευμένα άρθρα

Δικαιώματα εγκύων γυναικών & μητέρων τεύχος

Μεταβίβαση επιχειρήσεων και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις τεύχος

Περιλήψεις νομολογίας εργασιακών σχέσεων τεύχος

- Ιανουαρίου 2014

- Ιανουαρίου 2014

- Ιανουαρίου 2014

Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών των εργαζομένων

τεύχος

Υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΟΓΑ - Αγρότες κατά κύριο επάγγελμα τεύχος

Απογραφή ασφαλισμένων που αποχωρούν οικειοθελώς ή απολύονται χωρίς να έχουν Αριθμό

Μητρώου Ασφαλισμένου (A.Μ.Α.) τεύχος

Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών τεύχος

Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τεύχος

- Φεβρουαρίου 2014

- Φεβρουαρίου 2014

- Φεβρουαρίου 2014

- Φεβρουαρίου 2014

- Φεβρουαρίου 2014


