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Η γραφειοκρατία του Η/Υ

Π

αρακολουθώντας τις εξελίξεις της λεγόμενης εργατικής νομοθεσίας, μένουμε
έκπληκτοι από την προσπάθεια των κάθε φορά
υπευθύνων του Υπουργείου Εργασίας, να μηχανογραφήσουν την υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν στο Σ.ΕΠ.Ε., μέσω του
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τις νέες προσλήψεις και τις τροποποιήσεις των όρων απασχόλησης των παλαιότερων εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους. Για
το σκοπό αυτό από το έτος 2013 έχουν εκδοθεί
μέχρι σήμερα πέντε (5) Υπουργικές Αποφάσεις
(Η τελευταία τον Αύγουστο του 2014 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τον Δεκέμβριο του
ίδιου έτους), που η μία συμπληρώνει την προηγούμενη, είτε με την προσθήκη νέου εντύπου είτε
με την τροποποίηση των προηγούμενων.
Έτσι σήμερα στο Π.Σ. αυτό του Υπουργείου
Εργασίας υποβάλλονται 14 έντυπα, άλλα υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά, όλα όμως με
την σκοπιμότητα, όπως αναφέρεται στις Υ.Α. αυτές, της δήθεν πάταξης της γραφειοκρατίας.
Πώς όμως να παταχθεί η γραφειοκρατία για τον
ταλαίπωρο εργοδότη, ιδιαίτερα το μικρό ή το μεσαίο, που δεν διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο
και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση του Η/Υ και των απειράριθμων πληροφοριών που ζητούνται, που είναι περιττές οι περισσότερες από αυτές, αφού αντί για ένα και μοναδικό ηλεκτρονικό έντυπο που αρκούσε να ενημερωθεί το Σ.ΕΠ.Ε., με συνημμένα όλα τα λοιπά
απλά έντυπα που απαιτούνται από τη νομοθεσία, τόσο για τις νέες προσλήψεις προσωπικού
όσο και για τις μεταβολές εργασίας των παλαιότερων εργαζομένων, το σύστημα απαιτεί κάθε
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φορά και την υποβολή νέου εντύπου, με τις ίδιες
περιττές και άσκοπες πληροφορίες π.χ. για να
σημειωθεί η μια και μοναδική μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς ενός εργαζόμενου όπως
π.χ. στην περίπτωση μεταβολής των ωρών
εργασίας ενός εργαζόμενου, μετά τη κατάργηση του βιβλίου τροποποίησης των ωρών εργασίας τους, με την υποβολή δύο εντύπων με τις
ίδιες σχεδόν πληροφορίες (Ε4 συμπληρωματικό
ωραρίου και το Ε4 τροποποιητικό αποδοχών) ή
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού μετά
τη λήξη της περιόδου των ετήσιων πινάκων Ε4,
απαιτείται η υποβολή εκτός του ενιαίου εντύπου
πρόσληψης (Ε3-Ε4) και υποβολή αρχικού εντύπου Ε4, για να δηλωθούν τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας ή και του γιατρού εργασίας, αν
επιβάλλεται πρόσληψης και γιατρού.
Θα πρέπει νομίζουμε το Υπουργείο Εργασίας
να παύσει να απασχολείται με τα δευτερεύοντα
και περιττά αυτά θέματα και να φροντίσει να
απλοποιήσει πράγματι τις διαδικασίες αυτές στο
ελάχιστο για πραγματική πάταξη της γραφειοκρατίας του, που ταλαιπωρεί τελικά αντί να διευκολύνει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, εκτός
αν μοναδικός σκοπός ύπαρξής του πλέον, μετά
την αλλοίωση του σκοπού της εργατικής νομοθεσίας που επήλθε με τους μνημονιακούς νόμους, είναι η στατιστική παρακολούθηση της
φθίνουσας απασχόλησης στην Ελλάδα, της
αύξησης της ανεργίας και η επιβολή προστίμων
στον, κατά την άποψή του κακόπιστο εργοδότη,
που «τόλμησε» να προσφέρει εργασία στους
ανέργους της Χώρας.
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>> του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]
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άρθρο

η σύμβαση

Ετοιμότητας
προς Εργασία
ΓΝΗΣΙΑ & ΑΠΛΗ
Έννοια| Σύμβαση ετοιμότητας προς
εργασία υπάρχει όταν ο εργαζόμενος, κατά
την κατάρτιση της σύμβασης ή κατά τη
διάρκειά της, αναλαμβάνει την υποχρέωση
να περιορίσει, είτε μερικώς είτε πλήρως την
ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη του, χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση
τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις
στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για απλή (μη γνήσια δηλαδή) σύμβαση ετοιμότητας. Αντίθετα αν ο μισθωτός έχει συμφωνήσει κατά τις
ώρες εργασίας του να μην εργάζεται μεν παραγωγικά αλλά να διατηρεί τις πνευματικές
και τις σωματικές του δυνάμεις ενεργές υπέρ
του εργοδότη σε συγκεκριμένο χώρο και για
συγκεκριμένο χρόνο, κρίνεται κατά τη θεωρία του δικαίου και τη νομολογία ότι πρόκειται για σύμβαση ετοιμότητας γνήσιας μορφής (βλ. Α.Π. 1/2008, 802/2003, 1328/2006,
4430/1996, 1033/1999 κ.λπ.).
Η μορφή και το είδος των συμβάσεων
αυτών, δεν προβλέπεται μεν από κάποια
διάταξη νόμου, Σ.Σ.Ε., Κανονισμού κ.λπ.,
όμως θεωρία και νομολογία έχουν δεχθεί
ότι είναι καθ' όλα νόμιμη μία τέτοια σύμβαση εργασίας των άρθρων 648 επ. του Α.Κ.,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 361
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του Κώδικα αυτού, περί της ελευθερίας των
συμβάσεων, αφού μία τέτοια συμφωνία
δεν απαγορεύεται από κάποια άλλη διάταξη ουσιαστικού ή τυπικού νόμου.
Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων, επί τη βάσει της οποίας και λειτουργεί στη Χώρα μας το είδος
αυτό των συμβάσεων, η διάκριση της σύμβασης αυτής σε απλή και σε γνήσια έχει τις
εξής συνέπειες.
α) Στην πρώτη περίπτωση (απλή ή μη
γνήσια), η σύμβαση φέρει μεν τον χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας των άρθρων 648 επ. του Α.Κ., λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις διατάξεις
ειδικών εργασιακού περιεχομένου νόμων ή
Σ.Σ.Ε., αναφορικά με το ελάχιστο όριο αμοιβής και τις προσαυξήσεις για νυκτερινή, Κυριακή, υπερωριακή ή άλλη εργασία σε ημέρα ανάπαυσης, γιατί αυτές, αν δεν συμφωνήθηκε ειδικά με την ατομική σύμβαση το
αντίθετο, εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση
κανονικής απασχόλησης ή πάντως σε
περίπτωση διατήρησης σε εγρήγορση των
σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων του μισθωτού στις καθορισμένες για κάθε περίπτωση ώρες (Βλ. τις Α.Π. 1234/1990, Α.Π.
962/2007, Α.Π. 678/2007 και την με αριθμ.
10/2009 απόφαση της ολομελείας του Α.Π.).
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Αν επομένως με τη σύμβαση που υπέγραψαν
τα μέρη συμφωνήθηκε η διατήρηση των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων του εργαζομένου, για ορισμένο ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο, ή ο τόπος στον οποίο αυτός θα
αναμένει την κλήση του εργοδότη για να αναλάβει την παραγωγική του εργασία ανάλογα
με την ειδικότητά του, έχουμε τον τύπο και την
μορφή της γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία, επί της οποίας, πάλι κατά την πάγια νομολογία μας, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας όπως α) περί του νομίμου μισθού, β) των προσαυξήσεων του μισθού, γ) των υπερωριών, δ) της κανονικής
άδειας, ε) των δώρων εορτών κ.λπ., αφού με
αυτή τη μορφή της σύμβασης θεωρείται ότι
υπάρχει πλήρης κανονική απασχόληση και
έτσι η κατάσταση της ετοιμότητας εξομοιώνεται με την κανονική εργασία. Τούτο δε διότι
εκτός από τη δέσμευση της ελευθερίας υπάρχει
και εγρήγορση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του μισθωτού.
Η πρώτη μορφή της σύμβασης αυτής
(απλή) εμφανίζεται νομολογιακά και με τη
μορφή της ετοιμότητας κλήσης. Τη σύμβαση
αυτή η νομολογία την αντιμετωπίζει, ως προς
τις έννομες συνέπειες, με τον ίδιο τρόπο που
αντιμετωπίζει και την απλή ετοιμότητα προς εργασία, συνήθως δε εξισώνει τα δύο είδη αυτά
της μη γνήσιας ετοιμότητας, αναφερόμενη σε
αυτά εναλλακτικά, σαν να μην υφίσταται καμία διαφορά μεταξύ τους (βλ. σχετ. τις Α.Π.
124/2008 ΝοΒ 2008 σελ. 1280, Α.Π. 802/2003 ΕΕργΔ 2004 σελ. 1502 κ.λπ.). Ωστόσο, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, καίτοι τόσο στην
απλή ετοιμότητα προς εργασία, όσο και στην
ετοιμότητα κλήσης, ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης,
η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά είδη ετοιμότητας είναι ουσιώδης. Στην απλή ετοιμότητα
δηλαδή η δέσμευση της προσωπικής ελευθερίας του μισθωτού είναι όχι μόνο χρονική αλλά και τοπική, αφού ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απομακρύνεται από τον τόπο εργασίας
του. Στην ετοιμότητα όμως κλήσης υπάρχει
μόνο χρονική δέσμευση της ελευθερίας του
μισθωτού, δυναμένου να βρίσκεται όπου επιθυμεί, υπό την μόνη προϋπόθεση ότι θα είναι
διαρκώς δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
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Αυτά δέχεται η πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων παλαιότερη και σύγχρονη
χωρίς παρέκκλιση. Μάλιστα με την Α.Π. 70/
2010 (ΕΕργΔ 2010 σελ. 1103) γίνεται ρητή μνεία
στην κρίση που εξέφερε σχετικά με τη νομική
μεταχείριση της απλής ετοιμότητας προς εργασία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την
αριθμ. 10/2009 απόφασή της (ΔΕΝ 2010 σελ.
762), επειδή η απόφαση αυτή της Ολομελείας
του Ανωτάτου Ακυρωτικού δικαστηρίου είναι
βαρύνουσας σημασίας, αφού για πρώτη φορά, πέρα από τα παγίως νομολογηθέντα μέχρι τότε περί απλής ετοιμότητας, εξετάζει το εν
λόγω ζήτημα έχοντας προηγουμένως λάβει
υπόψη της τόσο τις κοινοτικές Οδηγίες για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας, όσο και τη
σχετική νομολογία του Δ.Ε.Κ.
Συμπερασματικά, κατά την άποψη πάντα
της νομολογίας, στην γνήσια ετοιμότητα ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
βρίσκεται για ορισμένο χρονικό διάστημα ημερησίως στη διάθεση του εργοδότη στον τόπο
παροχής της εργασίας του, τελώντας σε κατάσταση διαρκούς σωματικής και πνευματικής εγρήγορσης, προκειμένου να προσφέρει
την εργασία του αμέσως μόλις του ζητηθεί.
Αντίθετα στην απλή ετοιμότητα ο εργαζόμενος είναι μεν επίσης υποχρεωμένος να βρίσκεται για ορισμένο χρόνο σε τόπο που έχει
ορίσει ο εργοδότης και να είναι έτοιμος να παράσχει την εργασία του μόλις του ζητηθεί,
κατά τη διάρκεια όμως αυτής της ετοιμότητας
δεν τελεί σε κατάσταση διαρκούς σωματικής
και πνευματικής εγρήγορσης, αλλά δύναται
να χρησιμοποιεί τον χρόνο του κατά βούληση, δηλαδή ακόμη και να αναπαύεται ή να κοιμάται ή να αυτοαπασχολείται ως ανεξάρτητος επαγγελματίας για να μπορεί να μετακινείται όταν χρειασθεί. Τέλος, στην ετοιμότητα κλήσης ο εργαζόμενος βρίσκεται σε τόπο που ο
ίδιος έχει επιλέξει ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει τις
σωματικές και τις πνευματικές του δυνάμεις σε
εγρήγορση. Οφείλει όμως να είναι κάθε στιγμή δυνατή η επικοινωνία μαζί του, ούτως ώστε
αν χρειαστεί, να μπορέσει να προσφέρει την
εργασία του όσο πιο σύντομα γίνεται.

Σημασία της διάκρισης|Η
διάκριση της ετοιμότητας προς εργασία στις
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ανωτέρω κατηγορίες παρουσιάζει μεγάλη διαφορετικό, αυτός πρέπει να είναι ίσος τουπρακτική σημασία, διότι η ελληνική νομολογία λάχιστον με τον μισθό ή ωρομίσθιο της
επιφυλάσσει διαφορετική νομική μεταχείριση Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Ειθισμένος μισθός).
στα διάφορα ήδη ετοιμότητας, ανάλογα με
τον βαθμό σωματικής και πνευματικής εγρήγορσης στην οποία βρίσκεται ο μισθωτός.
Η κρατούσα άποψη στη θεωρία
Έτσι, με το σκεπτικό ότι στην γνήσια ετοιμότητα
προς εργασία ο μισθωτός τελεί σε πλήρη και του εργατικού δικαίου φαίνεται ότι αποδέχεται
διαρκή εγρήγορση, η νομολογία εξισώνει πλή- σε γενικές γραμμές, τόσο τη διάκριση που κάνει
ρως την γνήσια ετοιμότητα με την κανονική η νομολογία ανάμεσα σε γνήσια και σε απλή
εργασία ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ετοιμότητα, όσο και τις διαφορετικές έννομες
με αποτέλεσμα να εφαρμόζει επ' αυτής όλους συνέπειες που προβλέπει για καθένα από αυτά
τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και τα δύο είδη σύμβασης. (βλ. Καρακατσάνης
των Σ.Σ.Ε. Αντίθετα, επειδή
στην απλή ετοιμότητα
Σε αντίθεση με την απλή ετοιμότητα,
προς εργασία το στοιχείο
της εγρήγορσης δεν είναι
στη γνήσια εφαρμόζονται όλες οι
διαρκώς παρόν, η νομοδιατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
λογία την αντιμετωπίζει διαως κανονική εργασία.
φορετικά. Ενώ δηλαδή δέχεται χωρίς αμφιβολία ότι
και η απλή ετοιμότητα προς εργασία αποτελεί
στην ΕΕΔ 29.1001, Κουκιάδης - Εργατικό Δίκαιο
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπό την ένΓ΄ έκδοση 2005, Χ. Γκούτος στο ΔΕΝ 33 σελ. 292,
νοια του άρθρου 648 Α.Κ., εντούτοις, με το
Λεβέντης στο ΔΕΝ 55 σελ 273 κ.λπ.). Παρά ταύεπιχείρημα ότι αποτελεί ιδιόρρυθμη μορφή
τα δεν έλειψαν κατά καιρούς άλλες απόψεις
εργασίας, την εξαιρεί από τις προστατευτικές
που επιχειρηματολόγησαν, είτε εναντίον όλων
διατάξεις για τις κατώτατες αμοιβές των Σ.Σ.Ε.,
των λύσεων της νομολογίας, προκειμένου να
για τα χρονικά όρια εργασίας και για τις προαιτιολογήσουν την μορφή της εξαρτημένης ερσαυξήσεις ή τις αποζημιώσεις για υπερωριαγαίας υπό μορφή απλής ετοιμότητας, είτε
κή (Βλ. Α.Π. 1234/1990) και νυκτερινή εργασία,
ορισμένων μόνο από αυτές. Έτσι από μερίδα
για εργασία κατά τις Κυριακές και τις λοιπές
των θεωρητικών υποστηρίχθηκε ότι η ελληνική
ημέρες αργίας εκτός αν, όπως προαναφέρνομοθεσία δεν παρέχει έρεισμα για τις διαθηκε, με την ατομική σύμβαση των μερών
κρίσεις αυτές, που κάνει στην περίπτωση της
έχουν συμφωνηθεί τα αντίθετα.
ετοιμότητας η νομολογία. Εφόσον επομένως,
Επίσης, οι αποδοχές που κατά τη νομολο- όπως γίνεται νομολογιακά δεκτό, η απλή ετοιγία πρέπει να καταβάλλονται στον μισθωτό μότητα αποτελεί μορφή εξαρτημένης εργασίας
που εργάζεται ευρισκόμενος σε απλή ετοιμό- κατά το άρθρο 648 Α.Κ., δεν δικαιολογείται κατητα προς εργασία, είναι αυτές που συμφω- μία εξαίρεσή της από την εργατική νομοθεσία,
νούνται συμβατικά μεταξύ εργοδότη και εργα- ούτε ως προς την ελάχιστη αμοιβή, ούτε ως
ζομένου, οι οποίες όμως μπορεί να είναι και κα- προς την τήρηση των χρονικών ορίων εργατώτερες από τον ελάχιστο μισθό που προβλέ- σίας, των διατάξεων περί υπερωριακής και Κυπουν οι οικείες Σ.Σ.Ε. του κλάδου ή του επαγ- ριακής εργασίας ή εργασίας κατά την νύκτα
γέλματος. Αμφισβητείται όμως αν μπορεί να κ.λπ. Κατά την άποψη αυτή στην περίπτωση
είναι κατώτερες από τις ελάχιστες αποδοχές της απλής ετοιμότητας το μόνο που συγχωτης Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (σήμερα του νομοθετημένου μι- ρείται είναι να συμφωνηθεί ανάμεσα στον ερσθού/ ημερομισθίου του Ν. 4093/2012), αφού γοδότη και τον εργαζόμενο, χαμηλότερη αμοικατά την έννοια του άρθρου 653 του Α.Κ., περί βή από την αμοιβή που καταβάλλεται για την
του ειθισμένου μισθού που οφείλεται σ' αυτές κανονική εργασία, δεδομένου ότι η ποιότητα
τις περιπτώσεις, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι εργασίας που παρέχεται στην απλή ετοιμότητα
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τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η νομολογία προκειμένου
για τη διάκριση μεταξύ γνήσιας και απλής ετοιμότητας
είναι ασαφή και χαρακτηρίζονται από μεγάλη σχετικότητα

δεν είναι η ίδια. Ωστόσο, η χαμηλότερη αυτή
συμβατική αμοιβή δεν επιτρέπεται να υπολείπεται της κατώτατης αμοιβής που προβλέπουν οι οικείες Σ.Σ.Ε. του κλάδου ή του επαγγέλματος, ή ελλείψει αυτών η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (και σήμερα
ο Ν. 4093/2012 για το νομοθετημένο μισθό).
Βεβαίως, και οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούσαν να προβλέψουν χαμηλότερη αμοιβή για
την απλή ετοιμότητα κατά τη σύναψη κλαδικών
ή ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε., η αμοιβή όμως
αυτή και πάλι δεν θα μπορούσε να υπολείπεται
του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εφόσον δε μια ομοιοεπαγγελματική ή
κλαδική Σ.Σ.Ε. δεν διακρίνει ως προς την αμοιβή
μεταξύ ετοιμότητας και κανονικής εργασίας,
τότε και η σύμβαση εργασίας που εκτελείται με
τη μορφή της ετοιμότητας στα πλαίσια της
Σ.Σ.Ε. αυτής, θα πρέπει να αμείβεται με τις απολαβές που η συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. προβλέπει για
την κανονική εργασία. Σε κάθε δε περίπτωση,
ελλείψει κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ,
η απλή ετοιμότητα προς εργασία δεν επιτρέπεται να αμείβεται με μισθό χαμηλότερο από
τον προβλεπόμενο στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., της οποίας
άλλωστε η πρόβλεψη του Ν.1876/1990, δεν
είναι άλλος από το να καθορίζει για κάθε μισθωτό με πλήρη χρονικά σύμβαση εργασίας
και για κάθε σύμβαση εργασίας άλλης μορφής το κατώτατο όριο αποδοχών, οι οποίες
είναι απολύτως αναγκαίες για την κάλυψη των
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βασικών βιοτικών αναγκών του μισθωτού και
της οικογένειάς του.
Έχει επίσης υποστηριχθεί από τη νομολογία ότι σε πολλά είδη συμβάσεων εργασίας,
όπως λ.χ. στις συμβάσεις εργασίας των εφημερευόντων ιατρών και νοσοκόμων, των πυροσβεστών και των νυκτοφυλάκων (Α.Π. 1/
2008, 962/2007, 1326/2006 κ.λπ.), η ετοιμότητα
για εργασία είναι συμφυής με την ίδια την εκτέλεση της εργασίας. Αντικείμενο δηλαδή της
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι η ίδια η ετοιμότητα, με
την οποία στην ουσία εξαντλείται η υποχρέωση του εργαζομένου για εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις η
ανεύρεση του βαθμού εγρήγορσης είναι αδιάφορη, ενδιαφέρει δε μόνο αναφορικά με το
αν η εργασία εκτελείται κατά τα συμφωνηθέντα. Το αν δηλαδή ένας εργαζόμενος που παρέχει την εργασία του με απλή ετοιμότητα θα
επιτρέπεται να κοιμάται και, αν ναι, για πόσο
μεγάλο διάστημα, δεν ενδιαφέρει καθόλου για
την ανεύρεση του αν πρόκειται για σύμβαση
κανονικής εργασίας ή ετοιμότητας προς εργασία. Ενδιαφέρει μόνο αναφορικά με το αν η
εργασία εκτελείται σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, αφού η ύπαρξη σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας και η εφαρμογή των
κανόνων του εργατικού δικαίου θεωρείται και
στις δύο περιπτώσεις δεδομένη.
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Κατά την ίδια άποψη η γενικότερη ιδέα ότι η εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου εξαρτάται
από τον βαθμό εγρήγορσης στον οποίο βρίσκεται ο
εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασιακής του
σύμβασης, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, αφού ο βαθμός και η ένταση της εγρήγορσης ποικίλλουν ακόμη και στο πλαίσιο μιας και
της αυτής εργασιακής σχέσης, τα δε όρια μεταξύ πλήρους και μερικής εγρήγορσης είναι συχνά αδύνατον
να διαγραφούν με σαφήνεια, δεδομένων των απεριόριστων διαβαθμίσεων εγρήγορσης που είναι δυνατόν να υπάρξουν. Και τα κριτήρια όμως που χρησιμοποιεί η νομολογία προκειμένου να προβεί στην κρίσιμη διάκριση μεταξύ γνήσιας και απλής ετοιμότητας
είναι, ως επί το πλείστον, ασαφή και χαρακτηρίζονται
από μεγάλη σχετικότητα, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η ανασφάλεια σχετικά με την ανεύρεση της ούτως
ή άλλως δυσδιάκριτης διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των ειδών της ετοιμότητας.
Συγκρινόμενες επομένως οι απόψεις αυτές,
αφού ούτε στη νομολογία αλλά ούτε και στη θεωρία αμφισβητείται ότι η εργασία που παρέχεται με
τη μορφή της απλής ετοιμότητας, πρέπει να
δεχθούμε ότι αποτελεί και αυτή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η αντιμετώπιση όμως των
εξ αυτής προβλημάτων όφειλε να γίνεται και νομολογιακά το ίδιο. Τούτο δε διότι σε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αυτό που αμείβεται
δεν είναι μόνο η παρεχόμενη εργασία, νοούμενη ως το μέσο επίτευξης ορισμένου παραγωγικού αποτελέσματος, αλλά αμείβεται και η εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη, η δέσμευση δηλαδή της προσωπικότητάς του για ορισμένο χρόνο και η αλλοτρίωσή της προς όφελος
του εργοδότη. Αυτού του είδους η εξάρτηση είναι παρούσα και στην απλή ετοιμότητα προς εργασία, αφού ο εργαζόμενος δεσμεύει κατά τόπο και χρόνο
την προσωπική του ελευθερία και την θέτει στη διάθεση του εργοδότη, προκειμένου αυτός να την αξιοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Το αν ο εργοδότης θα χρησιμοποιήσει πράγματι το πρόσωπο του εργαζομένου για επίτευξη ορισμένου παραγωγικού σκοπού
είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει προκειμένου να ανεβρεθεί αν υπάρχει εργασία και αν συνεπώς ο χρόνος δέσμευσης της προσωπικής ελευθερίας του μισθωτού
είναι χρόνος εργασίας. Αρκεί το γεγονός ότι ο μισθωτός βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη δεσμευμένος στον καθορισμένο τόπο επί καθορισμένο χρόνο
και ότι δεν μπορεί να διαθέσει την προσωπική του
ελευθερία αλλού. Άλλωστε, στην απλή ετοιμότητα
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με τη σύμβαση
ετοιμότητας αμείβεται η
παρουσία του
εργαζόμενου στην
επιχείρηση ανεξάρτητα
της πραγματικής
απασχόλησής του.
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προς εργασία φαίνεται ότι το οικονομικό αποτέλεσμα που επιδιώκει ο εργοδότης είναι η για
ορισμένο χρόνο σωματική παρουσία του μισθωτού σε ορισμένο τόπο για αντιμετώπιση
οποιουδήποτε περιστατικού θέλει προκύψει
και όχι η παραγωγή έργου ή η προσφορά υπηρεσιών. Άλλωστε τούτο γίνεται γενικότερα δεκτό, σε όλες τις μορφές παροχής εξαρτημένης
εργασίας, ότι δηλαδή η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο μιας τέτοιας σύμβασης δεν αποτελεί μόνο το οικονομικό αντάλλαγμα που οφείλει ο εργοδότης για την εργασία που του παρέχει ο μισθωτός, αλλά περιέχει και μία ανταμοιβή
για την παρουσία του μισθωτού στην επιχείρηση.
Εκτός όμως των ρυθμίσεων για το μισθό και
οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα χρονικά όρια εργασίας, τις κανονικές άδειες ανάπαυσης και
των άλλων με αποδοχές αδειών κ.λπ., εξυπηρετούν εξίσου σημαντικούς προστατευτικούς
σκοπούς. Οι σχετικές διατάξεις ανήκουν στο
κέντρο του πυρήνα του εργατικού δικαίου, γι'
αυτό άλλωστε από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας
τα νομοθετήματα αφορούσαν στα χρονικά
όρια εργασίας. (βλ. Ν 2269/1920, Π.Δ. 27-41932,) στην κανονική άδεια του Α.Ν. 539/1945
κ.λπ.). Σκοπός των διατάξεων που καθορίζουν
ανώτατα χρονικά όρια εργασίας αλλά και της
ετήσιας άδειας με αποδοχές, είναι να προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων, η οποία
βέβαια νοείται όχι μόνο ως σωματική αλλά και
ως ψυχική, παρέχοντας σε αυτούς επαρκή χρόνο ανάπαυσης και εξασφαλίζοντάς τους ένα
ελάχιστο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα
μπορέσουν να απολαύσουν τον οικογενειακό
βίο, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους
και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής.
Όπως είναι δε λογικό, οι ρυθμίσεις σχετικά
με τον χρόνο εργασίας δεν επαφίενται στη συναλλακτική ελευθερία των συμβαλλομένων
μερών, αλλά φέρουν τον χαρακτήρα διατάξεων αναγκαστικού δικαίου δημοσίας τάξεως,
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η οικονομική
ανάγκη του εργαζομένου δεν θα τύχει εκμετάλλευσης από τον, τις περισσότερες φορές,
διαπραγματευτικά ισχυρότερο εργοδότη. Έτσι,
ο νομοθέτης απαγορεύει την απασχόληση του
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μισθωτού μετά τη συμπλήρωση του νομίμου
ωραρίου σε άλλο εργοδότη, ορίζοντας στο
άρθρο 16 του Π.Δ. 27.6/4.7.1932, ότι τυχόν
δεύτερη σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη είναι άκυρη. Επίσης, προκειμένου να αποθαρρυνθεί ο εργοδότης από τον εξαναγκασμό
του μισθωτού σε εργασία πέραν των νομίμων
ορίων, η πραγματοποίηση νομίμων υπερωριών υποβάλλεται νομοθετικά σε αυστηρές
προϋποθέσεις και αμείβεται περισσότερο από
την εργασία εντός του νομίμου ωραρίου, ενώ,
για τους ίδιους λόγους, η υπερωριακή απασχόληση πέραν ορισμένων ωρών, θεωρείται
σε κάθε περίπτωση παράνομη και όχι μόνο
αποζημιώνεται ειδικά, αλλά επί πλέον επισύρει
και την ποινική και διοικητική ευθύνη του εργοδότη (βλ. άρθρα 24 και 25 Ν. 3996/2011που

ισχύει σήμερα).
Παρόλα αυτά, η λύση που έχει επιλέξει η νομολογία προκειμένου να ρυθμίσει την εργασία
που παρέχεται με απλή ετοιμότητα, όχι απλώς
δεν συνάδει με τον προστατευτικό σκοπό των
αναγκαστικού δικαίου διατάξεων για τον ελάχιστο μισθό και τον ανώτατο χρόνο εργασίας,
αλλά απεναντίας, συχνά τον ματαιώνει εντελώς,
εξοβελίζοντας τους εργαζομένους με απλή
ετοιμότητα εκτός του προστατευτικού πεδίου
του εργατικού δικαίου. Η νομολογιακή κατασκευή της απλής ετοιμότητας παρέχει στον
εργοδότη τη δυνατότητα να δεσμεύει την προσωπική ελευθερία ενός εργαζομένου για απεριόριστο αριθμό ωρών και ημερών, χωρίς να
απαιτείται να του καταβάλλει ούτε καν τον ελάχιστο μισθό, ο οποίος θα εξασφάλιζε την αξιοπρεπή διαβίωση του.
Είναι ακόμη σαφές ότι ύπνος του εργαζομέ-
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νου που πραγματοποιείται π.χ. σε ένα νοσοκομείο (Εφετ. Αθηνών 3870/1986 – ΕΕργΔ 1986
σελ. 902), σε ένα εργοστάσιο (Α.Π. 1328/ 2006,
Α.Π. 1219/1998, Α.Π. 440/1996 κ.λπ.), σε ένα
λατομείο (Α.Π. 1127/1984 Εφετ. Αθηνών 252/1
983), σε ένα ιχθυοτροφείο (Α.Π. 962/2007), σε
μια ανεγειρόμενη οικοδομή (Α.Π. 430/1960,
Μον. Πρωτ. Αθηνών 4334/1985) ή σε ένα παροπλισμένο πλοίο (Α.Π. 10/2009 κ.ά.), δεν μπορεί να συγκριθεί ποιοτικά με τον ύπνο που
πραγματοποιείται στο περιβάλλον της οικίας
ενός ανθρώπου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι
οι σωματικές δυνάμεις του εργαζομένου αναπληρώνονται και στις δύο περιπτώσεις με τον
ίδιο τρόπο και ότι συνεπώς δεν απαιτείται να
τηρηθούν οι διατάξεις για τα ανώτατα όρια εργασίας, για τις υπερωρίες και για τη νυκτερινή

με τη σύμβαση απλής
ετοιμότητας δεσμεύεται ο
εργαζόμενος να διαθέτει τις
δυνάμεις του - πνευματικές
και σωματικές - υπέρ του
εργοδότη

εργασία.
Αλλά και η ψυχική υγεία ενός εργαζομένου
που παρέχει την εργασία του ευρισκόμενος σε
απλή ετοιμότητα πλήττεται από την μη εφαρμογή των διατάξεων για τα χρονικά όρια εργασίας. Πράγματι, δεν είναι δύσκολο να υποθέσει
κανείς τις συνέπειες μιας σύμβασης εργασίας,
η οποία, επειδή κείται εκτός του πεδίου εφαρμογής των θεμελιωδέστερων κανόνων του εργατικού δικαίου, καταλήγει να αποκόπτει καθημερινά, ή έστω πολύ συχνά, έναν άνθρωπο από
την οικογένειά του και από τη συμμετοχή του
στο κοινωνικό και το πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Ενόψει των παραπάνω η αντίφαση της νομολογίας είναι πρόδηλη, καθότι τόσο οι ρυθμίσεις για την άδεια αναψυχής, όσο και αυτές για
τα χρονικά όρια εργασίας κατατείνουν στον
ίδιο σκοπό την διαφύλαξη δηλαδή της υγείας
του μισθωτού, η οποία εξασφαλίζεται με την
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ανανέωση των σωματικών και των ψυχικών
του δυνάμεων και με την εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για αναψυχή και ανάπαυση. Θα
ήταν, επομένως υποστηρίζεται, συνεπέστερο
είτε να εφαρμόζονται και επί της απλής ετοιμότητας τόσο οι διατάξεις για την άδεια όσο και
για τα χρονικά όρια εργασίας, είτε να μην
εφαρμόζονται ούτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη μορφή της σύμβασης αυτής.
Κατά δε την άποψη του Δ.Ε.Κ. αν ο εργαζόμενος είναι φυσικά παρών στην εργασία του,
έχοντας θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του
εργοδότη του και όντας έτοιμος να προσφέρει
αμέσως την εργασία του σε περίπτωση ανάγκης, τότε ο χρόνος αυτός της ετοιμότητας
αποτελεί καθ' ολοκληρία χρόνο εργασίας, χωρίς να έχει σημασία η ένταση της εργασίας του
εργαζομένου κατά την διάρκεια της ετοιμότητας. Αντίθετα, το Δ.Ε.Κ. θεωρεί ότι δεν μπορεί να
υπαχθεί στην έννοια του χρόνου εργασίας η
εφημερία που πραγματοποιείται από εργαζομένους οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση παρουσίας στον τόπο εργασίας, αλλά, δυνάμενοι να
βρίσκονται οπουδήποτε επιθυμούν, τελούν
απλώς σε καθεστώς συνεχούς δυνατότητας
επικοινωνίας με τον εργοδότη, ούτως ώστε να
μεταβαίνουν στην εργασία τους μόνο εφόσον
παραστεί ανάγκη.
Ο λόγος της διάκρισης αυτής έχει να κάνει με
το ότι η τοπική δέσμευση του εργαζομένου στον
χώρο εργασίας περιορίζει την ευχέρεια του να
διαθέσει τον χρόνο του όπως επιθυμεί, τον κρατάει μακριά από το οικογενειακό και το κοινωνικό του περιβάλλον, και τον αποστερεί από τη
δυνατότητα ενασχόλησης με τα ενδιαφέροντα
του. Έτσι, ένας εργαζόμενος που είναι δεσμευμένος σε τόπο καθορισμένο από τον εργοδότη
του δεν βρίσκεται σε συνθήκες που του επιτρέπουν να αναπαυθεί ουσιαστικά, έστω και αν
κατά τον χρόνο της τοπικής του δέσμευσης δεν
καλείται να ασκήσει τα καθήκοντα του (Γνήσια
ετοιμότητα). Αντίθετα, ένας εργαζόμενος υπό
καθεστώς συνεχούς δυνατότητας επικοινωνίας
υπόκειται σε πολύ λιγότερους περιορισμούς και
δεν στερείται τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα
ενδιαφέροντά του, με συνέπεια να μπορεί να
θεωρηθεί ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να αναπαυθεί επαρκώς (Απλή ετοιμότητα).
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άρθρο

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ Ο.Α.Ε.Δ.
>> του Σπύρου Νιάρχου [τ.Επιθ. ΙΚΑ]

Μ

αθητές τεχνίτες Β.Δ. 3/6-6-1952. Με
την εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε κανόνας εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στους οποίους υπάγονται μόνο μαθητές τεχνίτες και σπουδαστές
των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (Άρθρο 14
του Ν. 1346/83).
Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ),
στις οποίες εντάχθηκαν οι μαθητές τεχνίτες και
οι σπουδαστές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το Ν. 3475/06 και τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις.

Θεσμός της Μαθητείας
Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το Β.Δ.
3/6-6-1952 και με το Ν. 1566/85 εντάχθηκαν στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με το Ν. 2640/98
εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου).Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑ.Σ) βάσει του Ν. 3475/06).
Η μαθητεία αποτελεί σύστημα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης στα πλαίσια
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στα προγράμματα μαθητείας εφαρμόζεται
το «ΔΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» εκπαίδευσης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας γίνεται κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις
ΕΠΑ.Σ μαθητείας, κατά το πρακτικό σε φορείς/
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επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Υλοποίηση πρακτικής άσκησης
Η πρακτική άσκηση των μαθητών ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις
του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, βάσει του προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα.
Τα εξάμηνα αυτά καλούνται Εξάμηνα Πρακτικής Άσκησης και διακρίνονται σε 1ο, 2ο, 3ο
και 4ο και η ημερομηνία λήξης ταυτίζεται με την
ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.

Ώρες ημερήσιας απασχόλησης
Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά απασχολούμενων είναι 6 ώρες.

Συμφωνητικό μαθητείας
Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον
εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του, αμέσως μόλις προσληφθεί, συμφωνητικό μαθητείας σε
έντυπο που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόμενο από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ, του οποίου ο
τύπος και το περιεχόμενο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Στο έντυπο αυτό
αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης του μαθητή και οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος
μαθητείας.
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Υποχρεώσεις εργοδοτών
Η επιχείρηση που απασχολεί μαθητές υποχρεούται να τηρεί τις παρακάτω βασικές υποχρεώσεις:
α) Να υπογράφει το συμφωνητικό μαθητείας.
β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών .
γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το
πρόγραμμα χρονική διάρκεια, απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για
την εφαρμογή του προγράμματος άσκησης.
δ) Να ακυρώσει το συμφωνητικό μαθητείας αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του
στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ή δεν είναι συνεπής
προς τις υποχρεώσεις του.
ε) Να αναγγέλλει μέσω του εντύπου (Ε3.4)
έναρξη/μεταβολή της σύμβασης μαθητείας
του ΟΑΕΔ.
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Υποχρεώσεις μαθητών
Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι:
α) Να παρακολουθούν τα προγράμματα
πρακτικής άσκησης.
β) Να μην απουσιάζουν, γιατί σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας και εφόσον οι
απουσίες υπερβαίνουν το 1/6 των εργάσιμων
ημερών του εξάμηνου μαθητείας, χάνει την
ιδιότητα του μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
γ) Εάν ο μαθητής χάσει, με υπαιτιότητά του,
την εργασία στην οποία έχει τοποθετηθεί μέσω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υπο-
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χρεωμένος να αναζητήσει μόνος του εργασία.

Ημερήσια αμοιβή των μαθητών ΕΠΑ.Σ.
Η αμοιβή μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας (Ν.
3475/06), που απασχολούνται για την πρακτική τους άσκηση σε οποιονδήποτε φορέα (ιδιωτικές επιχειρήσεις, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες επιχειρήσεις, Στρατιωτικά εργαστήρια
κ.λπ.), καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε εξάμηνο μαθητείας και υπολογίζεται επί του κατώτατου
ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ή
του πραγματικού ημερομισθίου που λαμβάνει
από 11-4-2012 (Άρθρο 8 του Ν. 4075/12).
Ο ανωτέρω τρόπος αμοιβής ισχύει και για
τους μαθητές ΕΠΑ.Σ Μαθητείας που για την
πρακτική τους άσκηση απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις των Άρθρων 1 παρ.
1 του Ν. 1759/88, 1 του ΚΑΜΟ, Εγγ. Α24/31-790).
Η πρακτική άσκηση για τους μαθητές των
Σχολών Δυϊκού Συστήματος αρχίζει από το Γ΄
εξάμηνο μαθητείας (Εγκ. 88/86 Δ.ΙΚΑ 1986
σελ. 117).
Τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης αλλάζουν
την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους. Το τελευταίο εξάμηνο μαθητείας λήγει
στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ταυτόχρονα με τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.
Οι απορριπτόμενοι παραμένουν στάσιμοι
στο ίδιο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, διατηρώντας παράλληλα και τις ίδιες αποδοχές
του αντίστοιχου εξάμηνου.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
Τα ποσοστά αμοιβής για τους μαθητές
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ «Δυϊκού Συστήματος» που απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ. από 8-2-2011
διαμορφώνονται ως εξής (ΚΥΑ 1186/Δ/5/4/82-2011):
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8-2-2011
ΕΞΑΜΗΝΑ
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

-

-

70%

70%

70%

70%
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Υπολογισμός εισφορών
Οι εισφορές από 6-9-1995 για μεν τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ,
ΕΚ, ΒΑΡΕΩΝ) και Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ,
ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑ) υπολογίζονται στο 1/2 των αποδοχών ή του πραγματικού ημερομισθίου που

λαμβάνει από 11-4-2012 (Άρθρο 8 του Ν.
4075/12) σε βάρος του εργοδότη, για δε όλους
τους κλάδους του ΟΑΕΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ στο 1/2 των
αποδοχών αναλογικά (εργοδότη - ασφαλισμένου), σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. γ΄ του
Ν. 2335/95, Εγκ. 19/96).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Μαθητές-τεχνίτες (Β.Δ. 3/6-6-52), μαθητές ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ (Άρθρο 83 του Ν. 1346/83, Ν. 3435/06).
Οι εισφορές υπέρ των κλάδων του ΟΑΕΔ επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους (εργοδότη ασφ/νο) αναλογικά (Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2335/95), ενώ οι εισφορές για τους υπόλοιπους
κλάδους βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη (Εγκ. 19/96).
Με αύξηση της εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς υπέρ του κλάδου ΑΝΕΡΓΙΑΣ σε ποσοστό
0,50+0,50 = 1% αντίστοιχα από 1-8-2011, με μείωση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ των κλάδων
ΟΕΚ και ΟΕΕ σε ποσοστό 0,75+0,30 = 1,10% από 1-11-2012 (Άρθρο 1ο υποπαραγρ. 1Α.6 παρ. 910 του Ν. 4093/12), καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς α) υπέρ των κλάδων ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε
χρήμα-ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ – ΕΛΠΕΚΕ - ΕΚΛΑ σε ποσοστό 0,55+1+0,21+0,14 = 1,90% και β) της
εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς υπέρ του κλάδου ΔΛΟΕΜ σε ποσοστό 1+1 = 2% από 1-72014 (Άρθρο 1ο υποπαραγρ. 1Α.3 του Ν. 4254/14).

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΚ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΚ-ΕΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕΟΕΚ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΒΑΡΕΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΚ-ΒΑΡΕΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕΟΕΚ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΒΑΡΕΑ
ΕΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΚ-ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΒΑΡΕΑ
ΕΤΕΑΜ-ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ
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Έως 31/7/11

34,28

3,78

38,06%

Από 1/8/11

34,78

4,28

39,06%

Από 1/11/12

33,68

4,28

37,96%

Από 1/7/14

30,78

3,28

34,06%

Έως 31/7/11

35,28

3,78

39,06%

Από 1/8/11

35,78

4,28

40,06%

Από 1/11/12

34,68

4,28

38,96%

Από 1/7/14

31,78

3,28

35,06%

Έως 31/7/11

40,28

3,78

44,06%

Από 1/8/11

40,78

4,28

45,06%

Από 1/11/12

39,68

4,28

43,96%

Από 1/7/14

36,78

3,28

40,06%

Έως 31/7/11

41,28

3,78

45,06%

Από 1/8/11

41,78

4,28

46,06%

Από 1/11/12

40,68

4,28

44,96%

Από 1/7/14

37,78

3,28

41,06%

Έως 31/7/11

37,88

3,78

41,66%

Από 1/8/11

38,38

4,28

42,66%

Από 1/11/12

37,28

4,28

41,56%

Από 1/7/14

34,38

3,28

37,66%

Έως 31/7/11

38,88

3,78

42,66%

Από 1/8/11

39,38

4,28

43,66%

Από 1/11/12

38,28

4,28

42,56%

Από 1/7/14

35,38

3,28

38,66%

Έως 31/7/11

45,88

3,78

49,66%

Από 1/8/11

46,38

4,28

50,66%

Από 1/11/12

45,28

4,28

49,56%

Από 1/7/14

42,38

3,28

45,66%

Έως 31/7/11

46,88

3,78

50,66%

Από 1/8/11

47,38

4,28

51,66%

Από 1/11/12

46,28

4,28

50,56%

Από 1/7/14

43,38

3,28

46,66%
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παραδείγμα
Μαθήτρια - τεχνίτρια της σχολής κομμωτικής (Δυϊκού Συστήματος), ηλικίας 22 ετών, η οποία
κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου μαθητείας (ποσοστό αμοιβής 70%) πραγματοποίησε κατά τη
μισθολογική περίοδο1/3 - 31/3/2015 είκοσι τέσσερις (24) ημέρες εργασίας και με ημερήσια
αμοιβή 22,83 Ε, δικαιούται:
α) Αποδοχές:
i) Ύψος ημερήσιου μισθού (ΕΓΣΣΕ)
= 22,83 Χ 70% = 15,98 €
ii) Μηνιαίες αποδοχές
= 24 Χ 15,98
= 389,50 €
iii) Ποσοστά εισφορών
= 40,06%
(ΚΠΚ = 218)
β) Εισφορές:
i) Εισφορές συνολικές
= 383,50 : 2 = 191,75 Χ 40,06 = 76,82 €
ii) Εισφορές ασφαλισμένου
= 191,75 Χ 3,28% = 6,29 €

έγγραφο

iii) Εισφορές εργοδότη

= 76,82 – 6,29 = 70,53 €

42109/143/ 23.09.2015
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Αναβάθμιση
Πληροφοριακού Συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.

Θέμα:

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική
διακοπή λειτουργίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την
Τετάρτη 30/09/2015 από 18.00 έως 21.00,
θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των
εντύπων Ε4 – Πίνακας Προσωπικού και
Ε10 – Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε4
και στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ»
θα προστεθούν τρία νέα πεδία:
«Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)», ενώ στο έντυπο Ε10 και στην Ενότητα «Δ», θα προστεθεί το πεδίο «ΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Από την Τετάρτη, 24/9/2015 είναι διαθέσιμες οι προδιαγραφές του εντύπου Ε4
σε μορφή αρχείου *.xsd στην αρχική σελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Νοέμβριος 2015

Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων τέκνων
του τ. Τ.Σ.Π. - Η.Σ.Α.Π.
επιμέλεια: Σπύρος Νιάρχος [τ.Επιθ. ΙΚΑ]
Ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα
ασφάλισης από 1/1/1983 έως 31/12/1992, οι οποίες
έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 3112-2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με
ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα,
δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της
ηλικίας τους [Άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4331/15].

απόφαση

Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σ

ταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφ-

ωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της
Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη
ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει
δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω
γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την
1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της
περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της
παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής :
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πίνακας

1ος

Πλήρης σύνταξη

Όριο ηλικίας: 62
2015*

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

55
55
55
55 & 11 μην.
55 & 11 μην.
55 & 11 μην.
56 & 9 μην.
57 & 8 μην.
58 & 6 μην.
59 & 5 μην.
60 & 3 μην.
61 & 2 μην.
62

2016
Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

56
56
56
56 & 9 μην.
56 & 9 μην.
56 & 9 μην.
57 & 6 μην.
58 & 3 μην.
59
59 & 9 μην.
60 & 9 μην.
61 & 3 μην.
62

2019
Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

59
59
59
59 & 5 μην.
59 & 5 μην.
59 & 5 μην.
59 & 9 μην.
60 & 2 μην.
60 & 6 μην.
60 & 11 μην.
61 & 3 μην.
61 & 8 μην.
62

2017
Ηλικία

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

57
57
57
57 & 8 μην.
57 & 8 μην.
57 & 8 μην.
58 & 3 μην.
58 & 11 μην.
59 & 6 μην.
60 & 2 μην.
60 & 9 μην.
61 & 5 μην.
62

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

58
58
58
58 & 6 μην.
58 & 6 μην.
58 & 6 μην.
59
59 & 6 μην.
60
60 & 6 μην.
61
61 & 6 μην.
62

2020
Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

60
60
60
60 & 3 μην.
60 & 3 μην.
60 & 3 μην.
60 & 6 μην.
60 & 9 μην.
61.
61 & 3 μην.
61 & 6 μην.
61 & 9 μην.
62

2018

Ηλικία
συνταξιοδότησης

2021

2022

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

61
61
61
61 & 2 μην.
61 & 2 μην.
61 & 2 μην.
61 & 3 μην.
61 & 5 μην.
61 & 6 μην.
61 & 8 μην.
61 & 9 μην.
61 & 11 μην.
62

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

* Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015

Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2015
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= Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα
του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού [Π.Κ. 9/19-10-2015].
= Σ.Σ.Ε. (14-10-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα
ηλεκτρολογικά καταστήματα όλης της χώρας (ΠΟΣΕΗ)
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. με Π.Κ. 3/22-4-2013
[Π.Κ. 10/26-10-2015].
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πίνακας

2ος

Πλήρης σύνταξη

Όριο ηλικίας: 67
2015
Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

55
55
55
56 & 6 μην.
56 & 6 μην.
56 & 6 μην.
57 & 5 μην.
58 & 3 μην.
59 & 2 μην.
60
60 & 11 μην.
61 & 9 μην.
62 & 8 μην.
63 & 6 μην.
64 & 5 μην.
65& 3 μην.
66 & 2 μην.
67

2016
Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

56 & 9 μην.
56 & 9 μην.
56 & 9 μην.
58
58
58
58 & 9 μην.
59 & 6 μην.
60 & 3 μην.
61
61& 9 μην.
62 & 6 μην.
63 & 3 μην.
64
64 & 9 μην.
65& 6 μην.
66 & 3 μην.
67

2019

2017

2018

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

58 & 5 μην.
58 & 5 μην.
58 & 5 μην.
59 & 6 μην.
59 & 6 μην.
59 & 6 μην.
60 & 2 μην.
60 & 9 μην.
61 & 5 μην.
62
62 & 8 μην.
63 & 3 μην.
63 & 11 μην.
64 & 6 μην.
65 & 2 μην.
65& 9 μην.
66 & 5 μην.
67

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

60 & 2 μην.
60 & 2 μην.
60 & 2 μην.
61
61
61
61 & 6 μην.
62
62 & 6 μην.
63
63 & 6 μην.
64
64 & 6 μην.
65
65& 6 μην.
66
66 & 6 μην.
67

2020

2021

2022

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

Ηλικία

Ηλικία
συνταξιοδότησης

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

61 & 10 μην.
61 & 10 μην.
61 & 10 μην.
62 & 6 μην.
62 & 6 μην.
62 & 6 μην.
62 & 11 μην.
63 & 3 μην.
63 & 8 μην.
64
64 & 5 μην.
64 & 9 μην.
65 & 2 μην.
65 & 6 μην.
65 & 11 μην.
66& 3 μην.
66 & 8 μην.
67

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

63 & 7 μην.
63 & 7 μην.
63 & 7 μην.
64
64
64
64 & 3 μην.
64 & 6 μην.
64 & 9 μην.
65
65& 3 μην.
65& 6 μην.
65& 9 μην.
66
66 & 3 μην.
66 & 6 μην.
66 & 9 μην.
67

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

65& 3 μην.
65& 3 μην.
65& 3 μην.
65& 6 μην.
65& 6 μην.
65& 6 μην.
65& 8 μην.
65& 9 μην.
65& 11 μην.
66
66 & 2 μην.
66 & 3 μην.
66 & 5 μην.
66 & 6 μην.
66 & 8 μην.
66 & 9 μην.
66 & 11 μην.
67

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

* Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015
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εννοιολογικό λεξικό

Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει ?

#

εργοδότης

Γενικός ορισμός της έννοιας του εργοδότη
δεν έχει δοθεί στη νομοθεσία μας. Σε κατ' ιδίαν
διατάξεις όμως εργατικού ή ασφαλιστικού περιεχομένου, περιέχεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου νομοθετήματος, ορισμός όπως
π.χ., αναφέρονταν στο Ν. 3239/1955, κατά τον
οποίον “εργοδότης θεωρείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εργασία άλλων φυσικών προσώπων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου”. Επίσης ο Α.Ν.
539/1945 για τις κανονικές άδειες ανάπαυσης
των εργαζομένων ορίζει ότι “εργοδότης θεωρείται ο κύριος, ο διευθυντής εντεταλμένος ή
επιτετραμένος υποκείμενης επιχείρησης”.
Κατά δε το άρθρο 8 του Α.Ν. 1846/1951 “περί
των κοινωνικών ασφαλίσεων”, ως εργοδότες
νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για λογαριασμό των οποίων τα
υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους. Γενικά όμως θα
μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την έννοια
αυτή με τον ορισμό ότι εργοδότης στη σύμβα-
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ση εξαρτημένης εργασίας είναι το νομικό ή
φυσικό πρόσωπο που απασχολεί άλλο φυσικό πρόσωπο με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την διεκπεραίωση των εργασιών του.

#

μισθωτός
Μισθωτός κατά τον ορισμό του Α.Κ. είναι
εκείνος που παρέχει την εργασία του σε τρίτο
πρόσωπο με σχέση εξάρτησης, διεπομένη
από το ιδιωτικό δίκαιο. Με τον ορισμό αυτό
διακρίνονται οι λοιπές παρεμφερείς σχέσεις
δικαίου, οι οποίες, ενώ μοιάζουν με τη σχέση
αυτή, δεν ρυθμίζονται από το εργατικό δίκαιο.
Έτσι δεν είναι μισθωτοί, με την έννοια του
νόμου, τα πρόσωπα που παρέχουν την εργασία τους σε τρίτο μεν πρόσωπο, όχι όμως
με σχέση εξάρτησης, αλλά με άλλες εργασιακές σχέσεις, όπως είναι η σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,
υπάλληλοι ΝΠΔΔ - ΟΤΑ), η οποία διέπεται από
τον Υπαλληλικό Κώδικα, η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως αυτή των επιστημο-
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ανακοίνωση >>
νικών κ.λπ. συμβούλων, η οποία διέπεται από
τις διατάξεις του Αστικού μας Κώδικα, η σύμβαση έργου ή εντολής (εργολήπτες, δικηγόροι, ιατροί κ.λπ.).
Από τα ανωτέρω πρέπει να διακρίνουμε τις
μικτές συμβάσεις, όπου η παροχή της εργασίας αποτελεί μεν κύριο χαρακτηριστικό της
σύμβασης, ενυπάρχει όμως με άλλες σχετικές
ιδιότητες, όπως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος μπορεί, ύστερα από σχετική άδεια της
υπηρεσίας του, να αποκτήσει την ιδιότητα του
μισθωτού, εργαζόμενος εκτός ωραρίου του
σε ιδιωτική επιχείρηση με σχέση βεβαίως ιδιωτικού δικαίου. Επίσης δεν αποκλείεται κάποιος
μισθωτός να συνδέεται με άλλο ή άλλα πρόσωπα με περισσότερες από μία ιδιότητες. Π.χ.
ιδιωτικός υπάλληλος συμφωνεί με τον εργοδότη του, εκτός του ωραρίου της ημερησίας
εργασίας του, να απασχολείται με την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας ως περιοδεύων πωλητής, συνδεόμενος για το έργο
αυτό με σύμβαση έργου, αποδίδων τις εισπράξεις και λοιπά έσοδα με Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών και ασφαλιζόμενος σε ασφαλιστικό φορέα ελευθέρων επαγγελματιών. (Βλ.
σχετ. την απόφαση του Σ.τ.Ε. 2093/ 1992, η
οποία σαφώς δέχεται τη δυνατότητα ύπαρξης παραλλήλως και μη ομοειδών σχέσεων).
Την ιδιότητα του μισθωτού, όπως είναι νοητό και εξ ορισμού, μπορούν να έχουν μόνο
φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα, πρόσωπα
ικανά προς δικαιοπραξία, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται κατ' εξαίρεση βάσει ειδικών
διατάξεων και οι ανήλικοι άνω των 15 ετών
(βλ. Ν. 1837/1989) Έλληνες ή αλλοδαποί. Η έννοια του μισθωτού δίδεται επίσης στα πρόσωπα που παρέχουν την εργασία τους με
βάση μεν το εργατικό ιδιωτικό δίκαιο, αλλά
παραλλήλως έχουν εφαρμογή επ' αυτών και
ειδικές διατάξεις του δημοσίου δικαίου ή οι
διατάξεις για τη σύμβαση (ή σχέση) εργασίας
του Αστικού Κώδικα.
Τέτοιες κατηγορίες είναι κυρίως οι ασχολούμενοι με αγροτικές εργασίες (συστηματικές και μη), οι οικιακοί ή οι οικόσιτοι μισθωτοί,
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, οι ναυτικοί, όσοι τελούν σε κατάσταση γνήσιας ετοιμότητας, οι
διευθύνοντες υπάλληλοι, κ.λπ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Μ

ε αφορμή τη μελέτη του συνεργάτη μας κ. Χρήστου Καρατζά,
που καταχωρήσαμε σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΙΕΚ σας πληροφορούμε ότι εκδόθηκε και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1953 τ. Β της 10-9-2015
η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό
139931/Κ1/8-9-2015 με την οποία ορίζεται αφενός ότι «Η εξάμηνη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας διαρκείας 960 ωρών είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και αφετέρου ότι «Για
τους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ τα πιστοποιητικά υγείας και οι ιατρικές πράξεις που
απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν
είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται
δωρεάν από τα Δημόσια νοσοκομεία, ή από
ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με
φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα ΙΕΚ Δημόσια ή ιδιωτικά μεριμνούν για την ασφάλιση
των πρακτικά ασκουμένων στο ΙΚΑ μόνο για
την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με ποσοστό 1% επί της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης του ΙΚΑ. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική γραμματεία δια βίου μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας για τα Δημόσια ΙΕΚ που
ανήκουν στην αρμοδιότητά της»
Σχετική με τα θέματα αυτά, όπως έχουμε ενημερώσει παλαιότερα είναι και η αρθμ. Ζ-1802/ 62-1996 απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου
άλλωστε υπάγονται τα ΙΕΚ και όχι του Υπ. Εργασίας, την οποία μπορείτε να βρείτε στα τεύχη
Ιουνίου και Ιουλίου του περιοδικού συνεργασία.
Επιμέλεια: Αντώνης Δεσπότης
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σεμινάριο για...
τα Εργατικά Θέματα
στην Πράξη
Εισηγητής:

Χρήστος Καρατζάς

1.

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2015

00
00
4 μ.μ.- 9 μ.μ.

2.
3.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 201

5

00

9 π.μ.- 200μ.μ.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

00
9 π.μ.- 2 μ.μ.
00

δείτε περισσότερα ή
δηλώστε συμμετοχή στο ?

www.pim.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

άρθρο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
>> του Σπύρου Νιάρχου [τ.Επιθ. ΙΚΑ]

Ο

ι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα
(Άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4186/13, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 46 του Ν. 4331/15, Εγκ. 42/15) σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Εργαστήρια Ελεύθερων
Σπουδών (ΕΕΣ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2
και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα
από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(Άρθρο 5 του Ν. 2525/97), υπάγονται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2 του Α.Ν.
1846/51 όπως ισχύει (Εγκ. 42/15).

Σημείωση:
Το εδ. β΄ του Άρθρου 31 του Ν. 4186/13 εξακολουθεί να ισχύει
(βλέπε www.pim.gr /Περιοδικό Μαρτίου ‘14, σελ. 6).
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άρθρο

Περιπτώσεις
Άσκησης Καθηκόντων
Τεχνικού Ασφάλειας
από τον Εργοδότη
>> του Χρήστου Καρατζά,
[Νομικός- Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων]

Μ

ε το Ν. 3850/2010,όπως είναι γνωστό, κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο
κείμενο οι μέχρι το έτος αυτό ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Με το νόμο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν
ενταχθεί σε τρεις κατηγορίες επαγγελματικού
κινδύνου ανάλογα με το βαθμό συχνότητας
και πιθανότητας να επισυμβεί εργατικό ατύχημα ή να εκδηλωθεί επαγγελματική ασθένεια
στο προσωπικό τους. Συγκεκριμένα στην Α΄
κατηγορία επαγγελματικού κινδύνου έχουν
ενταχθεί κυρίως οι βαριά λεγόμενη βιομηχανία, τα ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, οι χημικές
βιομηχανίες κ.λπ., ανεξάρτητα του απασχολούμενου αριθμού εργαζομένων. Στη Γ΄
κατηγορία επαγγελματικού κινδύνου έχουν
ενταχθεί οι μικρού επαγγελματικού κινδύνου
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επιχειρήσεις, με διάκριση του αριθμού του απασχολούμενου σ’ αυτές προσωπικού, όπως
γραφεία γενικά, εμπορικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποθήκευσης κ.λπ., ενώ στη Β΄ κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
ενταχθεί στις δύο προηγούμενες κατηγορίες
(Α΄ και Γ΄).
Επίσης με το νόμο αυτό έχει ορισθεί ότι οι
επιχειρήσεις και των τριών αυτών κατηγοριών,
ανεξαρτήτως του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού, έχουν υποχρέωση να
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άτομο ως τεχνικό ασφαλείας, κάτοχο αντίστοιχου, κατά τη διάκριση των τριών παραπάνω κατηγοριών, πτυχίου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ).
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λης επιμόρφωσης του εργοδότη τους».
β) «Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις Β΄ ή
Γ΄ κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από
50 εργαζομένους, εφόσον ο εργοδότης είναι ο
ίδιος πτυχιούχος ΑΕΙ η ΤΕΙ, με αντικείμενο σπουδών ίδιο με αυτό των τεχνικών ασφαλείας που
προβλέπονται για τον κλάδο της οικονομικής
δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του».
γ) «Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β΄
κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από
20 εργαζομένους, εφόσον ο εργοδότης είναι
ο ίδιος πτυχιούχος ΑΕΙ η ΤΕΙ, με αντικείμενο
σπουδών όμως διαφορετικό από αυτό που
απαιτείται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησής του, υπό την
προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσής
του τουλάχιστον 35 ωρών».
δ) «Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β΄
κατηγορία και απασχολούν μέχρι 6 εργαζομένους, εφόσον ο εργοδότης είναι ο ίδιος πτυχιούχος αναγνωρισμένης σχολής τεχνικής
κατεύθυνσης (ΤΕΕ, ΤΕΣ ή ΙΕΚ), με αντικείμενο
σπουδών που σχετίζεται με τη δραστηριότητα
της επιχείρησής του και υπό την προϋπόθεση
της κατάλληλης επιμόρφωσής του τουλάχιστον 35 ωρών», και

Κατ' εξαίρεση, με το άρθρο 12 του νόμου
αυτού παρασχέθηκε η δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων της Β΄ και Γ΄
κατηγορίας, που απασχολούν μικρό αριθμό
εργαζομένων, όπως τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους να μη
τα αναθέτουν σε άτομα ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά να τα ασκούν, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, οι ίδιοι οι εργοδότες.
Συγκεκριμένα με τις παρ. 4-6 του άρθρου
12 του νόμου αυτού ορίσθηκε ότι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας επιτρέπεται να
ασκούνται από τον ίδιο τον εργοδότη στις
εξής περιπτώσεις:
α) «Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ΄
κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους, υπό την προϋπόθεση της κατάλλη-
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ε) « Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β΄
κατηγορία και απασχολούν μέχρι 3 εργαζομένους, εφόσον ο εργοδότης έχει ο ίδιος άδεια
άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή
αποδεδειγμένα ασκεί επί 10ετία και πλέον την
οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής
του και υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης
επιμόρφωσής του τουλάχιστον 35 ωρών».
Με την παρ. δε 7 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού ορίσθηκε επίσης ότι προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα του τεχνικού
ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους οι ίδιοι οι
εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων της
Β΄ κατηγορίας, έχουν την υποχρέωση να αναθέσουν τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης του
κινδύνου της επιχείρησης τους σε πρόσωπο
που σύμφωνα με τα νόμο αυτόν έχει την ικανότητα, λόγω των σπουδών του, να αναλάβει
ως τεχνικός ασφαλείας σε αντίστοιχη με την
δική του επιχείρηση.
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Επιμέλεια:

Άννα Καμπάνη
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ]

οι συνδρομητές
μας ρωτούν...

εμείς
απαντούμε!
...

Υπολογισμός αποζημίωσης
Πως υπολογίζουμε την αποζημίωση απόλυσης για υπάλληλο που στην αρχή της εργασιακής του σχέσης εργαζόταν με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οι οποίες ανανεωνόταν μέχρι ένα και μισό χρόνο;
Μετά από αυτό το διάστημα και χωρίς να
λυθεί η εργασιακή σχέση η σύμβαση μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. Για να βρούμε
πόσους μισθούς θα πρέπει να πάρει σαν
αποζημίωση θα υπολογίσουμε όλα τα έτη εργασίας στην επιχείρηση ή μόνο το διάστημα
από το οποίο η σύμβαση μετατράπηκε σε
αορίστου χρόνου;
Απάντηση
Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της
αποζημίωσης απόλυσης υπαλλήλων, στην
περίπτωση που μας ρωτάτε λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος της διαρκείας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και όχι μόνο
αυτό από την μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Καταγγελία σύμβασης
από μισθωτό
Ένας εργαζόμενος ζήτησε να αποχωρήσει
ξαφνικά, έχοντας αφήσει εκκρεμότητες στο
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τμήμα του.
Μπορεί εργαζόμενος στέλεχος τμήματος
να αποχωρήσει οικιοθελώς χωρίς προειδοποίηση;
Πρέπει να συντάξουμε κάποιο επιπλέον όρο
στις συμβάσεις, ώστε να μην παρουσιαστεί
ξανά το γεγονός;
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2112/1920
οι υπάλληλοι που αποχωρούν οικειοθελώς
από την εργασία τους, οφείλουν να έχουν
προειδοποιήσει τον εργοδότη τους τουλάχιστον πριν από τους μισούς μήνες για τους
οποίους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει τον εργαζόμενο όταν καταγγέλλει
τη σύμβασή του εργαζομένου αυτός. Αν ο
εργαζόμενος δεν έχει προβεί στην προειδοποίηση αυτή του εργοδότη οφείλει να καταβάλλει
αυτός αποζημίωση στον εργοδότη του.
Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον μπορείτε στις συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού σας να τίθεται ρητά ο όρος ότι αν αποχωρήσουν οικειοθελώς από την εργασία τους χωρίς τη νόμιμη προειδοποίηση του εργοδότη, θα οφείλουν αποζημίωση ίση με ένα ποσό που θα
προσδιορίζεται κατά περίπτωση και ενόψει
των μηνιαίων αποδοχών του (π.χ. αποζημίωση ενός μισθού ή κάποιο συγκεκριμένο ποσό
ευρώ).
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Υποβολή πίνακα προσωπικού
Εργαζόμενοι που έχουν ήδη απολυθεί με
προειδοποίηση απόλυσης και συνεχίζουν να
εργάζονται μέχρι να τελειώσει ο χρόνος προειδοποίησης τους, καταχωρούνται στον Ετήσιο Πίνακα Ε.4 ή όχι;
Απάντηση
Παρότι η σχέση εργασίας των μισθωτών,
που έχουν απολυθεί με προειδοποίηση απόλυσης, έχει λυθεί εξακολουθούν να εργάζονται και να έχουν όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των λοιπών εργαζομένων και
ελέγχονται γι΄ αυτά από τον έλεγχο του Ι.Κ.Α.,
αφού ασφαλίζονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα ή του Σ.ΕΠ.Ε. αφού δικαιούνται μισθό,
υπερωρίες κλπ. και επομένως πρέπει να αναφέρονται και στον πίνακα προσωπικού που
θα υποβάλλετε ως ετήσιο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

νται 2 φορές την εβδομάδα για τέσσερις
ώρες, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν στο Σ.ΕΠ.Ε.; Πρέπει να γίνει νέα σύμβαση που θα αναφέρει τις νέες ώρες και την
διάρκεια της αρχικής σύμβασης;
Απάντηση
Για τον εργαζόμενο που μας ρωτάτε θα
πρέπει να υπογραφεί μία τροποποιητική σύμβαση ορισμένου πάλι χρόνου με την οποία θα
συμφωνηθεί να εργάζεται δύο (2) μεν ημέρες
την εβδομάδα και επί τέσσερις (4) ώρες την
ημέρα.
Τη σύμβαση αυτή θα την υποβάλετε στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και παράλληλα θα υποβάλλετε
και το έντυπο Ε.4 συμπληρωματικό ωραρίου
για τις νέες ημέρες και ώρες εργασίας του και
τις νέες αποδοχές του.

Αύξηση αποδοχών
Πρακτική άσκηση αποφοίτων Τ.Ε.Ι.
Επιχείρηση Ηλεκτροτεχνουργείο Αυτοκινήτων υπέγραψε ειδική σύμβαση εργασίας
για την πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. Έχω
υποχρέωση υποβολής στο Σ.ΕΠ.Ε. εντύπων
για την πρόσληψη Ε.3, και πίνακα προσωπικού Ε.4;
Απάντηση
Η απασχόληση αποφοίτου σχολής Τ.Ε.Ι.
προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση σε επιχείρηση, δεν αποτελεί παροχή εξαρτημένης εργασίας και επομένως η
επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει την απασχόλησή του στο Σ.ΕΠ.Ε. Σε
περίπτωση ελέγχου από το Σ.ΕΠ.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λπ.
θα πρέπει η επιχείρηση να επιδείξει το πρακτικό
συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Τ.Ε.Ι. και
τον σπουδαστή.

Καθηγητές φροντιστηρίων
με μειωμένη απασχόληση
ορισμένου χρόνου
Καθηγητές που εργάζονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών
και με την αρχική πρόσληψη είχε συμφωνηθεί
ότι θα εργάζονται μια φορά την εβδομάδα για
2 ώρες με σύμβαση ορισμένου χρόνου (η
οποία έχει κατατεθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. με το Ε.9) και
στην συνέχεια αποφασίζεται ότι θα εργάζο-
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Σε περίπτωση αύξησης των μικτών αποδοχών και κατά συνέπεια και των καθαρών
αποδοχών χωρίς να αλλάζει η ειδικότητα, ούτε η σύμβαση εργασίας, σε εργαζόμενο που
απασχολείται ήδη στην επιχείρηση και προϋπάρχει σύμβαση εργασίας μαζί του. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε; Μπορούμε να τροποποιήσουμε την υπάρχουσα σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο;
Στο Σ.ΕΠ.Ε. - ΕΡΓΑΝΗ καταθέτουμε τον νέο
μισθό ή επειδή είναι αύξηση δεν καταθέτουμε
τίποτα;
Απάντηση
Σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/2014 για την
ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σε οποιαδήποτε μεταβολή των αποδοχών
των εργαζομένων στις μικτές ή καθαρές, υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την μεταβολή ο
τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Ε.4). Αν
η μεταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο
γίνεται βάσει διάταξης της Σ.Σ.Ε. στην οποία
υπάγονται, δεν απαιτείται η υπογραφή νέας
σύμβασης, ενώ αν οι αποδοχές αυτές είναι
ανώτερες από αυτές της οικείας Σ.Σ.Ε., απαιτείται η υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης η οποία αν αφορά σε μισθωτό με πλήρη απασχόληση, δεν γνωστοποιείται στο
Σ.ΕΠ.Ε., ενώ αν αφορά σύμβαση μειωμένης ή
εκ περιτροπής απασχόλησης υποβάλλεται
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε.9.
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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...

