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Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να

παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες

και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί

συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε,

αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και

ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.

Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον

υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη

λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα

πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να

συναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα

από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, σε

συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί

χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την

τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη

ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα

που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές

καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία

που είναι απαραίτητα στη διαχείριση

ανθρωπίνου δυναμικού.

Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνης Δεσπότης

εγκύκλιοι, έγγραφα κ.λπ.
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του εκδότη

Στην εργατική μας νομοθεσία, όπως την γνωρίσαμε

από τα τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, διαμορ-

φωμένη με βάση τους διεθνείς κανόνες της Δ.Ο.Ε., κυρίαρχη

θέση κατέχει, όπως είναι γνωστό, η πλήρης σύμβαση εργα-

σίας αορίστου χρόνου. Το είδος τηςσύμβασηςαυτής άρχισε

να περιορίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, από τις

αρχές της δεκαετίας του 1980, με την έκδοση διαφόρωνΟδη-

γιών της τότε Ε.Ο.Κ., τις οποίες υιοθέτησε αργότερα και η Χώ-

ραμας, και έτσι άρχισαννα εφαρμόζονται στηναγοράάλλες

μορφές συνεργασίας των επιχειρήσεων με το προσωπικό

Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
οι συγγενικές της σχέσεις&

?

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ&
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τους, οι οποίες χωρίς ναπεριλαμβάνουνστις

συμφωνίες τους τα στοιχεία της εξαρτημένης

εργασίας (π.χ. τόπος, τρόπος, αμοιβή κ.λπ.

της παροχής εργασίας), ομοιάζουν και πολ-

λές φορές συγχέονται με αυτή, με αποτέλε-

σμα να έχουμε μία μεγάλη σειρά δικαστικών

αποφάσεωνπου έχουν κρίνει σχετικά, μεσκο-

πό την αποδοχή κριτηρίων τα οποία βάσιμα

διακρίνουν το είδος κάθε σύμβασης στο χώ-

ρο της εργασίας. Κατά τη συνήθη διατύπω-

ση των δικαστικών αποφάσεων που έχουν

κρίνει συναφείς υποθέσεις κρίθηκε ότι για τον

χαρακτηρισμό μιας σχέσης εργασίας ως

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρ-

τήτων υπηρεσιών ή έργου ή μίσθωσης προ-

σοδοφόρου πράγματος κ.λπ. ερευνώνται οι

όροι και οι πραγματικές συνθήκες παροχής

της εργασίας, και δενασκεί έννομη επιρροήο

χαρακτηρισμός που προσδίδουν τα μέρη

στη γραπτήήάτυπησυμφωνία τους (Βλ. σχε-

τικά και τις Α.Π. 672/2000, Εφετ. Αθηνών

6368/1989 κ.λπ.).

Στην θεωρία του δικαίου, αλλά και στη νο-

μολογία έχουν επισημανθεί ως συγγενικά

είδη σύμβασης προς τη σύμβαση εξαρτημέ-

νης εργασίαςοισυμβάσεις: α) εντολής, β) έρ-

γου, γ) παροχήςανεξαρτήτωνυπηρεσιών, δ)

μίσθωσης προσοδοφόρου πράγματος, ε)

μεσιτείας, στ) κοινωνίας κ.λπ., που συνήθως

καταρτίζονται μεταξύ εργοδότη και συνερ-

γάτη, όταν πρόθεση του εργοδότη είναι να

συνεργασθεί με τοφυσικό πρόσωπο τουσυ-

νεργάτη προκειμένου να τον εξυπηρετεί στις

υποχρεώσειςπου έχει αναλάβει έναντι τωνπε-

λατών του, όπως συμβαίνει με τους εργαζο-

μένους με σύμβαση εργασίας, χωρίς όμως

να τον δεσμεύουν οι περιοριστικοί όροι της

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας των

μισθωτών. Για όλες αυτές τις συμβάσεις, αν

τα κριτήρια και οι λόγοι της σύναψής τους

δεν αποδεικνύουν τη νομιμότητα τους και

υποκρύπτουν στην ουσία πρόθεση σύνα-

ψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, η εκ

των υστέρων και δη επί μακρόν, διαπίστωσή

τους, επιφέρει στον αντισυμβαλλόμενο εργο-

δότη σοβαρές οικονομικές και εργασιακές,

αν και όχι και ποινικές ευθύνες από καθυστε-

ρήσεις καταβολής νομίμων αποδοχών, μη

χορήγηση αδειών, αποζημιώσεων ή ενημέ-

ρωσης τωναρμοδίωναρχών ελέγχου κ.λπ.

Άλλωστε ο κίνδυνος που ελλοχεύει για

τους εργοδότες που χρησιμοποιούν άλλες

μορφές συνεργασίας με φυσικά πρόσωπα,

τα οποία θα παρέχουν στην πραγματικότητα

εξαρτημένη εργασία, εκτός της γνήσιας

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με την

υποχρέωση των αντισυμβαλλομένων να

τους εκδίδουν για τις αποδοχές που λαμβά-

νουνΔελτία ή ΤιμολόγιαΠαροχής Υπηρεσιών

(Δ.Π.Υ.), είναι και ο φορολογικός έλεγχος, ο

οποίος σύμφωνα με την κείμενη φορολογική

νομοθεσία, αν διαπιστωθεί ότι η σχέση συ-

νεργασίας του εργοδότη με το φυσικό πρό-

σωπουποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης ερ-

γασίας επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα,

απορρίπτουν βιβλία και εγγραφές και ακυ-

ρώνουν συμβάσεις που απαξιώνουν τον ερ-

γοδότη και την επιχείρησή του.Απαιτείται επο-

μένως, προς αποφυγή των κινδύνων αυτών,

η πλήρης γνώση της νομοθεσίας και των θέ-

σεων της νομολογίας και η αποφυγή κατάρ-

τισης πλαστών συμβάσεων που υποκρύ-

πτουνσχέση εργασίας.

Απόφαση παράτασης προθεσμίας

υποβολής του Ετήσιου Πίνακα

Προσωπικού Έντυπο (Ε4)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄3390 20-10-2016 η

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας, η παράταση προθεσμίας

υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού (Έντυπο

Ε4) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έως και την 15 Νοεμβρίου 2016.

........................................

................................



Οι νέοι όροι

και
των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών

απασχόλησης
απόλυσης

Τι ισχύει για τη διάρκεια σύμβασης,

τον υπολογισμό αποζημίωσης

και τους λόγους απόλυσης μετά

το Ν. 4415/2016

του Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Σύμβουλου εργασιακών σχέσεων

“

“
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σ το ΦΕΚ 159 τ. Α΄ της 6-9-2016 δημο-

σιεύθηκε ο νόμος 4415/2016 στο

άρθρο 28 του οποίου περιελήφθηκαν δια-

τάξεις για τις σχέσεις εργασίας των ιδιωτικών

εκπαιδευτικών. Με τις νέες αυτές διατάξεις

επέρχονται τροποποιήσεις στο βασικό

θεσμικό νόμο για τα Ιδιωτικά Σχολεία του έτους

1977 (Ν. 682 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

σήμερα με σειρά νεότερων νόμων και μεμο-

νωμένων διατάξεων). Με το νέο αυτόν νόμο

επαναρρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν

στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαι-

δευτικών, τροποποιούνται οι προηγούμενες

όμοιες διατάξεις του Ν. 682/1977 και ορίζεται

ότι μετά το άρθρο 29 του Ν. 682/1977, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο

άρθρο 30 με βάση το οποίο στο εξής τα θέμα-

τα: διαδικασίας προσλήψεων των ιδιωτικών

εκπαιδευτικών, καταγγελίας των αορίστου

χρόνου συμβάσεών τους, λόγων που επι-

τρέπουνστους ιδιοκτήτες τωνσχολείων να κα-

ταγγέλλουν τις αορίστου χρόνου συμβάσεις

των εκπαιδευτικών, ορίων ηλικίας υποχρε-

ωτικής αποχώρησης των εκπαιδευτικών από

την εργασία τους Περιπτώσεων δυνατό-

τητας παραίτησης των ιδιωτικών εκπαιδευτι-

κών, θα διέπονται αποκλειστικά από τις διατά-

ξεις τουνέουαυτούνόμου.

Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 28

του νέου αυτού νόμου που αριθμείται ως άρ-

θρο30 τουΝ. 682/1977ορίζεται ότι οι διδάσκο-

ντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, εργά-

ζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορί-

στου χρόνου υπό τις παρακάτω προϋπο-

θέσεις.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται

για πρόσληψηαπό τον ιδιοκτήτη του σχολείου

και προσλαμβάνονται μετά από έγκριση της

πρότασηςαπό τονδιευθυντή τηςοικείαςπρω-

τοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας, αντίστοιχα,

Διεύθυνσης Εκπ/σης του Δημοσίου. Αφού

γίνει δεκτή ηπρόταση του ιδιοκτήτη τουσχολεί-

ου με την απόφαση του διευθυντή της αρμό-

διας Δ/νσης του Δημοσίου, καλείται ο εκπαι-

δευτικός και υπογράφει με τον ιδιοκτήτη του

σχολείου σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

νου η οποία αρχίζει να ισχύει από την πρώτη

ημέρα παροχής του εκπαιδευτικού έργου του

εκπαιδευτικού και λήγει την 31η Αυγούστου

του δεύτερου έτους από αυτό της πρόσλη-

ψης.Μετά τη λήξη τηςορισμένου χρόνουσύμ-

βασης των εκπαιδευτικών ο εργοδότης δικαι-

ούται:

είτε να δεχθεί τη λήξη της και ο εργαζό-

μενος εκπαιδευτικός να αποχωρήσει από το

σχολείο,

είτε ναθεωρήσει ότι ησύμβαση του εκπαι-

δευτικού δεν έληξε και να συνεχίσει να αποδέ-

χεται τις υπηρεσίες του, οπότε η σύμβαση των

εκπαιδευτικώνμετατρέπεται αυτοδίκαιασεσύμ-

βασηαορίστου χρόνου.

Με την παρ. 8 δε του νόμου αυτού απαγο-

ρεύεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών στα ιδιωτι-

κά σχολεία, οι οποίοι είναι ήδη μόνιμοι εκπαι-

δευτικοί της Δημόσιας εκπ/σης, ή μόνιμοι δη-

μόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι τωνΝΠΔΔήσυ-

νταξιούχοι οποιουδήποτε Ταμείου, οι οποίοι

δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών

σχολείων. Εξαίρεση της απαγόρευσης αυτής

τίθεται μόνο για τους παραπάνω αναφερομέ-

νους εκπαιδευτικούς κ.λπ., αν υπάρχει έλλειψη

στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπ/σης και στην

αντίστοιχη ειδικότητα.

Αν ο ιδιοκτήτης του σχολείου αποφασί-

σει μετά την πρώτη διετία εργασίας του εκπαι-

δευτικού να καταγγείλει την αορίστου πλέον

σύμβασή του, θα πρέπει να συντρέχουν οι

εξήςπροϋποθέσεις:

1. Αδυναμία συνεργασίας εργοδότη και εκ-

παιδευτικού που να την θεμελιώνει σε επαρκή

και δικαιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτι-

κού κλίματος,

2. Παύση λειτουργίας του σχολείου για

οποιοδήποτε λόγο.

3. Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξε-

ων. Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται προς

απόλυση οι εκπαιδευτικοί που έχουν τη μικρό-

τερη προϋπηρεσία στην εκπ/ση γενικά και όχι

μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο και των οποί-

ωνμηδενίζεται τοωράριό τους.

4. Συμπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς

του70ού έτους τηςηλικίας τους.

5. Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικα-

α)

β)

γ)

δ)

και ε)

α)

β)

�

�
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νότηταςηοποία διαπιστώνεται από τηναρμό-

δια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Υγειονομι-

κή Επιτροπή τουΔημοσίου.

6. Συμπλήρωση των προϋποθέσεων λή-

ψης πλήρους σύνταξης γήρατος. Στην περί-

πτωση αυτή η καταγγελία της αορίστου χρό-

νου σύμβασης του εκπαιδευτικού θα γίνεται

στο τέλος τουδιδακτικού έτους

7. Επιβολής της πειθαρχικής ποινής της

απόλυσης από το αρμόδιο πειθαρχικό συμ-

βούλιο και

8. Ανεπάρκειας του εκπαιδευτικού ως προς

την εκτέλεση τωνκαθηκόντων του, ηοποίαδια-

πιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμ-

βούλιο τοοποίοστηρίζεται σε δύο τουλάχιστον

υπηρεσιακές εκθέσεις του Διευθυντή Εκπαίδευ-

σης τηςΔημόσιας Εκπ/σηςπουαφορούν δύο

τουλάχιστονσυνεχόμεναδιδακτικά έτη.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του

νέου νόμου 4415/2016, αν ο εργοδότης απο-

φασίσει να καταγγείλει τις συμβάσεις των εκ-

παιδευτικών που απασχολεί πάνω από δύο

έτη, για ένα από τους παραπάνωαναφερόμε-

νους λόγους, οφείλει να καταβάλει αποζημίω-

ση η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων

του Ν. 2112/1920, που ισχύει για τους λοιπούς

εργαζομένους του ιδιωτικούδικαίου, όπωςαυ-

τός ισχύει σήμερα μετά το Ν. 4093/2012, υπο-

λογίζεται στο ύψος ενός μισθού για κάθε έτος

προσφοράς των υπηρεσιών τους στο ίδιο

σχολείο, δηλαδή και των δύο πρώτων ετών

που ίσχυε η ορισμένου χρόνου σύμβασή

τους, χωρίς προφανώς τους περιορισμούς

(πλαφόν) που θέτει η εργατική νομοθεσία,

αφούστη νέααυτή διάταξη δεν γίνεται αναφο-

ρά ή παραπομπή κατά τα λοιπά στο Ν. 2112/

1920, όπως ισχύει., ούτε προφανώς οφείλεται

η προσαύξηση των μισθών αποζημίωσής

τους κατά το 1/6ο, εφόσον δεν τους καταβάλ-

λονται ούτε αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας

και δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων,

στα οποία αντιστοιχεί η προσαύξηση αυτή

του1/6ου.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός καταδι-

καστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε

ποινή που συνεπάγεται απόλυση, με βάση τις

διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους εκ-

παιδευτικούς, δεν καταβάλλεται αποζημίωση

από τον εργοδότη. Επίσης δεν καταβάλλεται

αποζημίωση απόλυσης στους εκπαιδευτι-

κούςπουαπολύονται από τοσχολείο τουςλό-

γω αφενός ανεπάρκειάς τους ως προς την

Υπολογισμός της αποζημίωσης

καταγγελίας των αορίστου χρόνου

συμβάσεων εργασίας των

εκπαιδευτικών
Πότε δεν καταβάλλεται αποζημίωση

Οι απολυόμενοι

εκπαιδευτικοί δικαιούνται

ένα μισθό για κάθε έτος

εργασίας τους
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εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή εξ αιτίας επι-

βολής τηςπειθαρχικήςποινής τηςαπόλυσης.

Επίσης παρέκκλιση από τις διατάξεις της

εργατικής νομοθεσίας τίθεται με το νόμο αυ-

τόν για τους εκπαιδευτικούς αυτούς και στην

περίπτωση αποχώρησής τους από την επιχεί-

ρηση του σχολείου, στην περίπτωση συμπλή-

ρωσης του 70ού έτους της ηλικίας τους, ή του

συντάξιμου χρόνου για λήψηπλήρουςσύντα-

ξης από το ΙΚΑ οπότε τους καταβάλλεται απο-

ζημίωση ίση με το 50% της πλήρους αποζη-

μίωσής τους (αντί του 40% που προβλέπεται

από την εργατική νομοθεσία).

Η σχέση εργασίας μεταξύ ιδιοκτήτη ιδιωτι-

κού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού

λύεται επίσης και για τους εξής λόγους: α) θα-

νάτου του εκπαιδευτικού β) έκπτωσής του, και

γ) αποδοχής της παραίτησής του. Για τη διαπί-

στωση της λύσης της σύμβασης των εκπαι-

δευτικών για έναν από τους παραπάνω λό-

γους εκδίδεται απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης

της Δημόσιας Εκπ/σης. Για την περίπτωση λύ-

σης της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών

αυτών με καταγγελία του εργοδότη, το αρμό-

διο ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ με απόφασή του επιβεβαι-

ώνει αν η καταγγελία του εργοδότη νόμιμα ή

με κατάχρηση του δικαιώματός του με την

οποία εισηγείται στον αρμόδιο Δ/ντή της Δη-

μόσιας Εκπ/σης την έκδοση διαπιστωτικής

Πράξηςσύμφωναμε την εισήγηση τουοικείου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Τυχόν παράλειψη

έκδοσης των παραπάνω διαπιστωτικών πρά-

ξεων, η καταγγελία του ιδιωτικού εκπαιδευτικού

θεωρείται, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, άκυ-

ρη. Τούτοόμωςδενσημαίνει ότι ο εκπ/κόςπου

απολύθηκε για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς

τις διαδικασίες του νόμου αυτού, δεν μπορεί

να προσφύγει στα δικαστήρια με αίτημα την

ακύρωση της καταγγελίας τηςσύμβασής του,

γιαοποιοδήποτε λόγοκαι ιδιαίτερααναυτή έγι-

νε με κατάχρηση τουδικαιώματος του εργοδό-

τη, αφού η έννοια της κατάχρησης δικαιώμα-

τος αποτελεί νομική έννοια και μόνα αρμόδια

να κρίνουν επ' αυτής είναι τα δικαστήρια και

όχι οποιαδήποτε δημόσια αρχή, όπως προ-

βλέπεται στονόμοαυτόν.

Η απόλυση δε των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

για λόγους πειθαρχικού παραπτώματος που

διέπραξαν ή λόγω ανεπάρκειας ή νόσου,

επέρχεται από την κοινοποίηση της οικείας

Πράξηςστον ιδιωτικό εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου αυ-

τού (30 Ν. 4415/2016), παραίτηση των ιδιωτι-

κών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του διδα-

κτικού έτους επιτρέπεται μόνο με την συναίνε-

ση του ιδιοκτήτη ή γιασπουδαίο λόγοπου εκτι-

μάται από τον Δ/ντή της αρμόδια Δημόσιας

Εκπ/σης.

Η αποδοχή της παραίτησης του εκπαιδευτι-

κού από τον αρμόδιοΔ/ντή Εκπ/σης κοινοποι-

είται άμεσα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπο-

χρεωμένος εντός 5 ημερών να υποβάλει πρό-

ταση για διορισμό αντικαταστάτη. Ο εκπαιδευ-

τικός που παραιτείται δεν επιτρέπεται να απο-

χωρήσει από το σχολείο πριν την ανάληψη κα-

θηκόντων από το αντικαταστάτη του, εκτός αν

παρήλθε έναςμήναςαπό τηνημερομηνίαυπο-

βολής της παραίτησής του, και δεν του έγινε

κοινοποίηση της αποδοχής της. Σύμφωνα δε

με τη διάταξη αυτήως παραίτηση από τη θέση

του ιδιωτικού εκπαιδευτικού θεωρείται και ανά-

ληψηυπηρεσίαςστηΔημόσια Εκπ/ση.

Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμη-

μάτων καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας

ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου

οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του

Λύση της σχέση εργασίας

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

για άλλους λόγους

Παραίτηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Συμπλήρωση του ωραρίου

διδασκαλίας

Η παραίτηση των

εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει

μόνο με συναίνεση του

ιδιοκτήτη και την έγκριση της

αρμόδιας Διεύθυνσης
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διοριστηρίου τους, μπορεί να τους ανατίθενται

άλλες δράσεις του σχολείου σύμφωνα με τις

πραγματικές ανάγκες του σχολείου όπως π.χ.

ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετηδιδακτικήστή-

ριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, διοργά-

νωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών

κ.λπ. δραστηριοτήτων ή ανάθεσηωρών υπευ-

θύνου εργαστηρίου ή τέλος ακόμη και διοικη-

τικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το

υποχρεωτικόωράριο εργασίας τους.

Παρ' όλες αυτές τις νέες παραπάνω υπο-

χρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολικών

μονάδων, δεν παύουν να ισχύουν και γι'

αυτούς οι λοιπές υποχρεώσεις τους ως εργο-

δοτών που προκύπτουν από την εργατική και

ασφαλιστική νομοθεσία, τόσο για τις τυπικές

απέναντι των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ και

ΟΑΕΔ γνωστοποιήσεις της υπηρεσιακής κα-

τάστασης των εκπαιδευτικών που απασχο-

λούν όσο και για τις ουσιαστικές διατάξεις της

εργατικής νομοθεσίας όπως π.χ. υπερωριακή

εργασία και αμοιβή, χορήγηση αδειών, εκτός

βεβαίως της κανονικής άδειας του Α.Ν. 539/

1945, απασχόλησής τους κατάΚυριακή κ.λπ.

Για τα λοιπά θέματα που δημιουργούνται

από τις ασαφείς και ελλιπείς διατάξεις του νό-

μου αυτού, όπως η επίδοση του εντύπου κα-

ταγγελίας, ο τρόπος καταβολής της αποζη-

μίωσηςστοναπολυόμενο εκπαιδευτικό, ο χρό-

νοςπαραγραφής του δικαιώματος των εκπαι-

δευτικών να προσβάλουν την απόφαση από-

λυσής τους στα δικαστήρια κ.λπ. θέματα που

αντιμετωπίζονται επιτυχώς από την εργατική

νομοθεσία όταν εφαρμόζεται οΝ.2112/1920 ή

οΝ. 3198/1955ήοΝ. 435/1976 κ.λπ., αν δενσυ-

μπληρωθούν με νεότερο νόμο, θα πρέπει

οπωσδήποτε να εκδοθούν εγκύκλιοι οδηγίες

των δύο αρμοδίων Υπουργείων Παιδείας και

Εργασίας, για να καταστεί δυνατή η εφαρμο-

γή του νέου νόμουστην πράξη, άλλωςθαπα-

ραμείνει γράμμα κενόν για όλους τους ενδια-

φερομένους, όπως συνηθίζεται τελευταία με

όλους τους νόμους που ψηφίζονται τη μια

ημέρα και την αμέσως επομένη αρχίζουν οι

συμπληρώσεις και τροποποιήσεις τους. Βλ.

π.χ. Ν 4387/2016 για το νέο ασφαλιστικό σύ-

στημά μας, ο οποίος από τοΜάιο μέχρι σήμε-

ρα έχει τροποποιηθεί μεπέντε νέουςνόμους.

Νέες Συλλογικές

Συμβάσεις Εργασίας

για το 2016

�

�

�

�

-

Δ.Α. 7/2016 (ΠΕΝΤ.)

Ζαχαρωδών προϊόντων

Δ.Α. 8/2016 (ΠΕΝΤ.)

τουρι-
στικών και επισιτιστικών καταστημάτων

Σ.Σ.Ε. 10.10.2016

ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών
τεχνικά γραφεία ανελκυ-

στήρων

Σ.Σ.Ε. 30.9.2016

πρακτορειακές επιχει-
ρήσεις

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του
προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνι-
κών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών ερ-
γαστηρίων όλης
της χώρας

Π.Κ. 9/13.10.2016

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του
προσωπικού των πάσης φύσεως

όλης της χώρας

Π.Κ. 10/13.10.2016

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
πουαπα-

σχολούνται στα
όλης της χώρας

Π.Κ. 9/17.10.2016

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στις

όλης της χώραςπου είναι μέλη της
ΔιεθνούςΝαυτικήςΈνωσης (Δ.Ν.Ε.)

Π.Κ. 10/20.10.2016

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

δείτε περισσότερα:

pim.gr Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας�
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Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρ-

θρου 5 του Ν. 2112/1920, για την καταγγελία

τωναορίστου χρόνουσυμβάσεων εργασίας

κ.λπ., αποχή του υπαλλήλου, (ή του εργατο-

τεχνίτη κατά το άρθρο 8 του Β.Δ. της 16/18-7-

1920), από την εργασία του που οφείλεται σε

βραχείας διάρκειας ασθένεια, που αποδει-

κνύεται με τον προσήκοντα τρόπο ή προκει-

μένου περί γυναικών, η απουσία από την

εργασία τους που οφείλεται σε λοχεία ή κύη-

ση, δεν θεωρείται ως λύση της σύμβασης εκ

μέρους του μισθωτού. Με το άρθρο 3 εξάλ-

λου του Ν. 4558/1930, που εξακολουθεί να

ισχύει μέχρι σήμερα, προσδιορίσθηκε η έν-

νοια της “ ”, δη-

λαδή της ασθένειας τα χρονικά όρια της

οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνουνορισμένο

χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί

Έτσι αποτελεί, κατά την παραπάνω διάτα-

ξη, ασθένεια βραχείας διάρκειας αυτή που

διαρκεί μέχρι ένα (1) μήνα, για όσους μισθω-

τούς, υπαλλήλους δηλαδή ή εργατοτεχνίτες,

που υπηρετούν μέχρι τέσσερα (4) χρόνια

στον ίδιο εργοδότη, τρεις (3) μήνες, για μι-

σθωτούς που υπηρετούν πέρα των τεσσά-

ρων (4) χρόνων, όχι όμως πέρα των δέκα

(10), τέσσερις (4) μήνες, για μισθωτούς που

υπηρετούν πέρα των δέκα (10) χρόνων, όχι

όμως και των δεκαπέντε (15) και τους έξι (6)

μήνες, για τους μισθωτούς, που υπηρετούν

στον τελευταίο εργοδότη συνεχώς, πάνω

απόδέκαπέντε (15) χρόνια.

βραχείαςδιάρκειαςασθένειας

στην συ-

νεχή υπηρεσία του μισθωτού στον τελευταίο

εργοδότη.

Ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές τα δικα-

στήρια όλων των βαθμών, ενώ αρχικά είχαν

Η μακρά

ως λύση της
σύμβασης
εργασίας

ασθένεια
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στηρίξει τιςαποφάσεις τουςστοαμάχητο κρι-

τήριο της παρόδου των παραπάνω χρονι-

κών περιόδων αναλογικά με την υπηρεσία

του απολυομένου μισθωτού στον τελευταίο

εργοδότη, σήμερα παγίως δέχονται ότι

, αλλά η λύση της σύμβασης κρί-

νεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από

το δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 200,

281 και 288 του Α.Κ. Τα άρθρα αυτά αναφέ-

ρονται στις γενικές αρχές του δικαίου και ειδι-

κότερα στις αρχές που πρέπει να διέπουν τις

συμβάσεις, δηλαδή τις αρχές της καλής πί-

στης, των συναλλακτικών ηθών και του σκ-

οπού του δικαιώματος (οικονομικού και κοι-

νωνικού) που ασκείται από τις δύο πλευρές

τηςσύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα κατά την κρίση των δικαστηρί-

ων της ουσίας, η λύση της σύμβασης

σεσχέσημε τις προοπτικές ίασης και επα-

νόδου του μισθωτού στην εργασία του, στο

είδος της εργασίας και της ειδικότητας του

μισθωτού, στην αρχαιότητα του μισθωτού

στην επιχείρηση, την υπαιτιότητα ή αναιτιότη-

τα του μισθωτού στην ασθένειά του, την

ικανότητα του μισθωτού να εργασθεί το ίδιο

αποτελεσματικά μετά την αποθεραπεία του,

ή διαφορετικά την δυνατότητα του εργοδότη

να τουαναθέσει άλλου είδους εργασία.

Με βάση αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια η

αριθμ. 32/1988 απόφαση του Α.Π. έκρινε ότι,

. Από την από-

φαση αυτή, που εκφράζει μάλιστα τις από-

ψεις της ολομέλειας του Α.Π., διαφαίνεται ότι

πρόθεση του ανωτάτου αυτού δικαστηρίου

ήταν να κρίνει ή και να δώσει την κατεύθυνση

να κρίνονται γενικώς οι υποθέσεις αυτού του

αντικειμένου που φθάνουν στα δικαστήρια,

.

Εξάλλου με την αριθμ. 876/1989 απόφα-

σή του ο Α.Π. έκρινε ότι η ανικανότητα του

μισθωτού να εκτελέσει την ίδια εργασία που

εκτελούσε στην επιχείρηση πριν τη μακρά

ασθένειά του, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά

την συναλλακτική καλή πίστη και τα συναλ-

λακτικά ήθη, ότι αποτελεί οικειοθελή παραί-

τηση, αφούο εργοδότης, κατά ταάρθρα288

και 652 του Α.Κ., υποχρεούται να λάβει πρό-

νοια υπέρ του μισθωτού

Ομοίως με την αριθμ. 1084/1992 απόφα-

σή του ο Α.Π., τηρώντας την αρχή των αντι-

κειμενικών κριτηρίων, που πρέπει να λαμβά-

νονται υπόψη για την τελική κρίση της λύσης

ή μη των συμβάσεων εργασίας, όσων απέ-

χουν από την εργασία τους λόγω μακράς

ασθένειας, αναίρεσε σχετική απόφαση του

Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε κριθεί ότι

“

Επίσης με το ίδιο σκεπτικό ο Α.Π. με την

αριθμ. 1240/1985 απόφασή του έκρινε ότι

. Δηλαδή και στην περίπτωση

αυτή λήφθηκε υπόψη το αντικειμενικό κριτή-

ριο της μη έγκαιρης εκδήλωσης της πρόθε-

σης του εργοδότη να θεωρήσει ότι η σύμβα-

ση λύθηκε με υπαιτιότητα του μισθωτού που

απουσιάζει γιαμεγάλο χρονικόδιάστημα.

η πά-

ροδος των χρονικών ορίων αυτών δεν λύει,

σε κάθε περίπτωση τη σύμβαση εργασίας

οπωσδήποτε με υπαιτιότητα του απέχοντος

μισθωτού

πρέπει

να στηρίζεται στα αντικειμενικά κριτήρια της

σοβαρότητας της ασθένειας, στην διάρκειά

της

με αποκλειστική στήριξη στα αντικειμενικά

και όχι στα ουσιαστικά κριτήρια της διαφο-

ράς

και να αναθέσει σ'

αυτόν εργασία την οποία είναι ικανός μετά

τηνασθένειά του, να εκτελέσει.

“όπως προκύπτει από την συναλλακτική κα-

λή πίστη επιβαλλόταν στον εργοδότη, εκτός

των άλλων, να διερευνήσει την πρόθεση του

μισθωτού για την επάνοδό τουστην επιχείρη-

ση ή όχι και να αποδείξει στο δικαστήριο ότι η

πρόθεσηαυτή τουμισθωτούδηλώθηκερητά

και αναφερόταν στην οριστική αποχώρησή

του, έστω και μετά την αποθεραπεία του και

όχι στην προσωρινή, λόγω ασθένειας, ανι-

κανότητάς του για εργασία”

η μη άμεση ενημέρωση του εργοδότη από

τον ασθενούντα μισθωτό για την μακρά

απουσία ή την παράτασή της λόγω ασθέ-

νειας, μπορούσε να θεωρηθεί ως δικαιολο-

γημένη, γιατί έκρινε ότι το αντικειμενικό αυτό

κριτήριο όφειλε να ληφθεί υπόψη για την τε-

λικήκρίση του”.

“η

μακράαπουσία του μισθωτού απόασθένειά

του δεν έλυσε την σύμβαση εργασίας που

είχε ο μισθωτός με τον αντίδικο οργανισμό

(ΝΠΙΔ), επειδή ο εργοδότης του διατηρούσε

στηδύναμή του τονασθενούνταμισθωτό επί

μακρόν χωρίς να δηλώσει οπωσδήποτε ρη-

τώς ή σιωπηρώς προς αυτόν ότι δεν

ανέχεται ή δεν εγκρίνει την παράταση της

αποχής έστω και αν αυτή οφείλεται σε μα-

κρά ασθένεια”
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Ανοικτά τα καταστήματα

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
κατά την

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν.

4177/2013 και 108 του Ν. 4314/2014 τα κατα-

στήματα όλης της Χώρας θα μπορούν να

λειτουργήσουν νόμιμα και να απασχολή-

σουν το προσωπικό τους, χωρίς δηλαδή να

απαιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές του

Υπ. Ανάπτυξης και Εργασίας αντίστοιχα, κα-

τά τις 8 Κυριακές του έτουςστιςοποίες εφέτος

περιλαμβάνεται και η Κυριακή6Νοεμβρίου.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατά-

ξεων διευκρινίζεται ότι αφενός χρήση της δυ-

νατότητας αυτής των καταστημάτων μπο-

ρούν να κάνουν μόνο τα καταστήματα που

χαρακτηρίζονται ως εμπορικά, σύμφωνα με

το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1037/1971 και αφετέρου

ότι κατά τις Κυριακές των περιόδων εκπτώ-

σεων που συμπίπτουν με επίσημες ημέρες

αργίας η λειτουργία των καταστημάτων αυ-

τών μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη Κυ-

ριακή.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το

ΒΔ 748/1966, το οποίο ρυθμίζει μέχρι σήμερα

επιτυχώς τα θέματα της Κυριακής εργασίας

των μισθωτών, στο προσωπικό των κατα-

στημάτωναυτών, πουθαλειτουργήσουννό-

μιμα χω-

ρίς να απαιτείται η λήψη άδειας Κυριακής

εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε., θα πρέπει σε περί-

πτωσηαπασχόλησής τουαπό5ώρες και πά-

νω, να χορηγείται αναπληρωματική ημέρα

ανάπαυσης σε εργάσιμη ημέρα της αμέσως

επόμενης της Κυριακής αυτής εβδομάδας. Η

αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης αυτή,

γνωστοποιείται μέχρι σήμερα στο Π.Σ. ΕΡΓΑ-

ΝΗ, με την υποβολή του εντύπου Ε4 συμπλη-

ρωματικού ωραρίου, επειδή επίκειται τροπο-

ποίηση του θέματος αυτού με το νέο Ο.Π.Σ.

του Υπουργείου Εργασίαςπουθα λειτουργή-

σει κατά τηνανακοίνωση τουΥπουργείου Ερ-

γασίας μέσα στον μήνα Νοέμβριο. Ακόμη

υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση νόμι-

μης ή παράνομης απασχόλησης του προ-

σωπικούαυτούσεημέραΚυριακήοφείλεται η

προσαύξηση τωνωρομισθίωνπουθα εργα-

σθούν κατά75%.

Σε περίπτωση δε που οι μισθωτοί αυτοί θα

εργασθούν μέχρι 5 ώρες την Κυριακή 6 Νο-

εμβρίου 2016, όπως και όλες τις άλλες Κυρια-

κές του έτους, δικαιούνται να λάβουν τηναμοι-

βή των ωρομισθίων τους προσαυξημένα

κατά 75%, ενώ αν εργασθούν πάνω από τις 5

ώρες, δικαιούνται να λάβουν μόνο την προ-

σαύξηση του 75%, ενώ ταωρομίσθιά τους θα

τα λάβουν ως ημέρα ανάπαυσης την επό-

μενη εβδομάδα.

κατά την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

13Νοέμβριος 2016
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webinars

Εξειδικευμένα

διαδυκτιακά σεμινάρια

Εργατικής, Ασφαλιστικής

και Φορολογικής Νομοθεσίας

από την

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα και
δηλώστε συμμετοχή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.sepim.gr

Δυνατότητα επαναληπτικής προβολής
συμμετοχής σε μαγνητοσκοπημένης
αναμετάδοσης
&

1

2

Το καθεστώς των εργαζομένων σε
& ΕπαγγέλματαΕπισιτιστικά Τουριστικά

Αλλαγές στη Φορολογία
με τους καιΝ. 4387, 4389 4410/2016

& Φορολογικές Παραβάσεις

Θα αναλυθούν θέματα όπως προϋποθέσεις απασχόλησης,

ανάλυση διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε./Δ.Α.),

κατηγορίες εργαζομένων, η ασφάλιση και ο τρόπος αμοιβής τους,

ασφάλιση με αποδοχές και τεκμαρτά, ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

(διαδοχικές προσλήψεις, διαθεσιμότητα, άδεια, δώρα εποχικώς

απασχολουμένων κ.α.) καθώς και πρακτικά παραδείγματα.

Θα αναλυθούν όλες οι αλλαγές στην φορολογία Φυσικών και
Νομικών Προσώπων, Νομικών Οντοτήτων, καθώς και οι αλλαγές στον

ΦΠΑ, στον ΕΝΦΙΑ και στα ΕΛΠ.
Θα γίνει παρουσίαση του καθεστώτος των Φορολογικών

Παραβάσεων και των επιβαλλόμενων ποινών σε όλους τους τομείς
των Φορολογικών Διαδικασιών.

14 Νοέμβριος 2016



#
ΕΝΝΟ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

κατάχρηση δικαιώματος
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ Σ
Ε Α Μ Ε Α
ΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΜΒΑΣΗΣ

ΡΓΑΣΙΑΣ . . . .
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Π.Ι.Μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο

281 του Α.Κ., τα δικαιώματα των εργοδοτών και εργαζομένων που

προκύπτουν από τη νομοθεσία, πρέπει να ασκούνται μέσα

στα όρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών ή ακόμη

αν επιβάλλεται και από τον οικονομικό ή κοινωνικό σκοπό

του δικαιώματος. Κατά δε τη νομολογία των δικαστηρίων τα

δικαιώματα και των δύο μερών της εργασιακής σύμβασης

θεωρούνται ότι ασκούνται καταχρηστικά, εκτός των άλλων

και ότανησυμπεριφορά τουασκούντος τοδικαίωμαπουπροη-

γήθηκε της άσκησής του και η πραγματική κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τότε, δεν

δικαιολογούν επαρκώς τη μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος, κατά τις

περί δικαίου και της ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η

αδράνεια του δικαιούχου του δικαιώματος δεν αρκεί, αλλά απαιτείται επιπρόσθετα να

συντρέχουν περιστατικά αναγόμεναστον ίδιο χρόνο και την ίδια συμπεριφορά, τόσο του ιδίου

όσοκαι αυτούπουαποκρούει το δικαίωμα,από ταοποία γεννιέται στον τελευταίο ηπεποίθηση

ότι το δικαίωμα δεν πρόκειται ναασκηθεί κατ' αυτού, έτσι ώστε η μεταγενέστερηάσκησή του να

επιδιώκει την ανατροπή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και να συνεπάγεται συνέπειες

για τονυπόχρεο (βλ.Ολομ.Α.Π. 62/1990, 2092/2014 κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2643/1998,

όπως ισχύει σήμερα, η σχέση εργασίας των

προσώπωνπου έχουν τοποθετηθεί σε εργασία

με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως

είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ανε-

ξάρτητα του χρόνουπρόσληψής τους, λύεται:

με τη συμπλήρωση του ορίου

ηλικίας που προβλέπεται στον Εσωτερικό

Κανονισμό της επιχείρησης,

τηςσύμβασής του, πουγίνε

ται ύστερααπόαπόφαση της επιτροπής

που τονδιόρισε και

Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων

ηλικίας και ημερών εργασίας για τη λήψη

γήρατος.-

α) Αυτοδικαίως

β)Μεκαταγγελία

μόνο

γ)

πλή-

ρουςσύνταξης
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Υπουργείου Εργασίας

Αριθμ. Πρωτ.:

41815/Δ.10.199/16.10.2016

Θέμα:

Αναβάθμιση

Πληροφοριακού

Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Σ
ας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο

, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμι-

ση του ΠΣ Εργάνη, προκειμένου να υλο-

ποιηθούν οι απαιτήσεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ

94/Α'/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση

του Σχεδίου ΣύμβασηςΟικονομικής Ενίσχυσηςαπό

τον ΕυρωπαϊκόΜηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-

μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-

δότησης».

Ως πρώτο βήμα, για την καταπολέμηση της

αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας,

προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα

των νόμιμων εταιρειών, και να προστατευτούν οι

εργαζόμενοι, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ολο-

κληρώσει τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό μεταξύ

της ΓΓΔΕ και τουΠΣ Εργάνη.

Η ΓΓΔΕ ήδη διαθέτει στοΠΣ ΕΡΓΑΝΗδιαδικτυακή

υπηρεσία (web service) Πληροφοριών Μητρώ-

ου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αυτή, λαμβάνοντας

ως παράμετρο εισόδου τον ΑΦΜ ενός Φυσικού ή

Μη Προσώπου, επιστρέφει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πλη-

ροφορίες για ταακόλουθα:

• τα βασικά στοιχεία του Φορολογούμενου

(ΦυσικόήΜηΦυσικόΠρόσωπο)

• τα στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση -Τηλέ

φωνο)

• τον εμπορικό Τίτλο της Επιχείρησης και τις

Δραστηριότητες

•πρόσθεταστοιχεία Επιχειρήσεων (Φυσικά και

ΜηΦυσικάΠρόσωπα)

Μέσωτηςδιαλειτουργικότηταςαυτής, τοΠΣ ΕΡ-

ΓΑΝΗ, θα ταυτοποιήσει τα στοιχεία των εργαζομέ-

νων, θα διασταυρώσει, θα αντιπαραβάλει και θα

εμπλουτίσει τα στοιχεία των Φυσικών Προσώπων

του Μητρώου που τηρεί, με τα αντίστοιχα στοιχεία

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων Γ.Γ.Π.Σ..

ο ηλε-

κτρονικός συγχρονισμός αρχικά για τα έντυπα Ε4

Πίνακες Προσωπικού Ετησίους και Ετησίους Συ-

μπληρωματικούς και μετά τη λήξη της προθε-

σμίας υποβολής του Ε4 Ετησίου, για το σύνολο

1/10/16

α) Διασταύρωση στοιχείων εργαζομένων μέ-

σω διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ

Τίθεται σε εφαρμογή, από 01.10.2016,

-

-

[4. Διαρθρωτικέςπολιτικές για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και τηςανάπτυξης

4.1Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο].

Στην αναβάθμιση του Π Σ Εργάνη περιλαμβά-

νονται ταπαρακάτω:

. .

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΝΗΜΕΡΩ

ΤΙΚΟ
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των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση κατα-

χωρήσεως λάθους στοιχείων το ΠΣ Εργάνη θα

εμφανίζει σχετικόμήνυμαλάθους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα επιτρέπεται

η οριστική υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αν

τακαταχωρηθένταστοιχείαφυσικώνπροσώπων

δεν ταυτίζονται μεαυτά της ΓΓΔΕ.

β)Διάθεση της ΤρέχουσαςΚατάστασης

γ) Διάθεση στοιχείων εργαζομένων μέσω δια-

σύνδεσης τωνσυστημάτων ΓΓΔΕκαι ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

δ)

Εργατοτεχνίτης:

Υπάλληλος:

ε) Μαζική Καταχώρηση στοιχείων του Εντύ-

που Ε4 «Πίνακα Προσωπικού» με χρήση αρχείου

(*.xml)

Δίδεται η Δυνατότητα Μαζικής Καταχώρησης

«ΕΡΓΑΝΗ» περισσότερα έντυ-

παΕ4

σε μορφή αρχείου *.xsd

στ)Νέα έκδοσηστο Ε3 «Ενιαίο ΈντυποΑναγγε-

λίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και

Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας

Πρόσληψης)»

ζ) Νέα έκδοση στο Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης /

μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από

πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από

συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης

ή προγράμματα απασχόλησης που

συνδυάζονται με τηνκατάρτιση»

Ενότητα Ε.

Τέλος υποδεικνύεται στις επιχειρήσεις, οργα-

νισμούς και φορείς ότι κατά την υποβολή των

στοιχείων εντύπων στο ΠΣ Εργάνη και πριν την

οριστικήυποβολή,

1.

«Διαχείριση» να προχωρούν

στις σχετικές διορθώσεις

2.

3. ιδιαίτερη προσοχή

Διάθεσηστους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Τρέ-

χουσας Κατάστασης εργαζομένων της επιχείρη-

σης, η οποίαθαπροστεθεί στο μενού «Μητρώα» με

νέα επιλογή «ΕργατικόΔυναμικό» και με τηοποίαθα

δημιουργείται βάσει στοιχείων υποβληθέντων εντύ-

πων η τρέχουσα κατάσταση εργαζομένων της επι-

χείρησης, .

Διάθεση στους χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στοι-

χείων του απασχολουμένου προσωπικού τους,

μέσω διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ, η οποία θα προστεθεί στο μενού «Μη-

τρώα» με νέα επιλογή - «ΑΦΜβάσει ΓΓΔΕ»

.

Αναβάθμιση των εντύπων Ε4 και Ε3, με έλεγ-

χοορθήςσυμπλήρωσης τωνπεδίων «Μικτέςαπο-

δοχές», «Εβδομαδιαίεςώρες» και «Ωρομίσθιο»σύμ-

φωναμε ταπαρακάτω,

«Μικτές αποδοχές» =

«Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»

«Μικτέςαποδοχές» =

«Εβδομαδιαίεςώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»

Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ

Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ

Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

για το σύνολο των στοιχείων του εντύπου Ε4, και

μάλιστα με ένα μόνο αρχείο *.xml θα μπορούν να

καταχωρούνται στο

.

Οι προδιαγραφές των στοιχείων του εντύπου

Ε4 για μαζική καταχώρη-

ση θα είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του ΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη υποβολής του Ετησίου

ΠίνακαΠροσωπικού, .

Από 03.08.2016, έχει τεθεί σε λειτουργία νέα

έκδοση του εντύπου Ε3, με την οποία αλλάζει

το μέγεθος του πεδίου καταχώρησης ωρα-

ρίου σε 200 χαρακτήρες, όπως ισχύει για το

αντίστοιχοπεδίο του εντύπουΕ4 και

Από 03.08.2016, είναι διαθέσιμη στην αρχική

σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέα έκδοση αρχείου

*.xsd, πουαφορά τιςπροδιαγραφές γιαμαζι-

κή καταχώρηση εντύπωνΕ3.

Από 01.08.2016, λειτουργεί νέα έκδοση στα

στοιχεία του εντύπου Ε3.2 και συγκεκριμένα στην

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΦΕ-

ΛΟΥΜΕΝΟΥΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΘΕΩ-

ΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗ-

ΣΗΣ ΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

να πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος των

στοιχείων και σε περίπτωση λάθους από το μενού

του κάθε εντύπου

, πριν την οριστική υπο-

βολή,

διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα

ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/

25.02.2013όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει],

και

τέλος να δίδεται κατά την

οριστική υποβολή στα σχετικά μηνύματα που εμ-

φανίζονται από τοΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

(Σχετικό: Παράρτημα Ι, παράγραφος i)

(Σχετικό:

Παράρτημα Ι, παράγραφος ii )

(Σχετικό: Παράρτημα ΙΙ)

«Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που

συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς

και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπο-

γραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη

του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν

προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]»

-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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οι συνδρομητές μας
ρωτούν...

εμείς απαντούμε!

Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καταγγελία σύμβασης

ξενοδοχοϋπαλλήλου

Αποχή εγκύου από

την εργασία της
Απάντηση

Στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης

ξενοδοχοϋπαλλήλου, για τονυπολογισμό της

συνολικής υπηρεσίας, προσμετράται ο χρό-

νος απασχόλησης, αφαιρουμένων των νε-

κρών περιόδων. Στον χρόνο απασχόλησης

συμπεριλαμβάνεται και η εγγραφή της απο-

ζημίωσηςμηληφθείσαςαδείας;

Η εγγραφή αυτή, κατ' εξαίρεση, έχει ασφα-

λιστικές εισφορές και ασφαλιστικές ημέρες,

αφού ο εργαζόμενος κατά το διάστημα αυτό

έχει ήδη αποχωρήσει από την επιχείρηση και

δεν εργάζεται;

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, και όταν η

εγκυμονούσα δηλώνει ασθένεια και απου

Στο νόμο για τις άδειες των εποχιακά απα-

σχολουμένωνορίζεται ότι η άδεια των εργαζο-

μένων αυτών, αν δεν την έχουν λάβει κατά το

χρόνο της εργασίας τους, χορηγείται στο τέ-

λος της εποχικής απασχόλησης τους και κα-

ταβάλλονται οι αποδοχές άδειας των ημερών

αυτών οι οποίες και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

Στην ουσία η ορισμένου χρόνου σύμβασή

τουςπαρατείνεται γιααντίστοιχες ημέρεςόσες

οι ημέρες άδειας που δικαιούνται. Επομένως ο

χρόνος αυτός για τον οποίο έχουν λάβει απο-

δοχές, όπως συμβαίνει στους εργαζομένους

πλήρους απασχόλησης που λαμβάνουν την

άδειά τους ένα μήνα μέσα στο έτος, θεωρείται

χρόνος πραγματικής εργασίας και προσαυ-

ξάνει όλο το χρόνο τηςπροϋπηρεσίας τους.
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σιάζει λόγω επιπλοκών εγκυμοσύνης, πως

αντιμετωπίζεται η άδεια αυτή; Σαν άδεια ασθε-

νείας; Τι υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης απέ-

ναντι στην εγκυμονούσα;

Επίσης, όταν μια εγκυμονούσα βρίσκεται

σε άδεια μητρότητας, συγκεκριμένα έχει πάρει

το εξάμηνο του Ο.Α.Ε.Δ., και ενδιάμεσα προ-

κύπτει άλλη εγκυμοσύνη, τι προβλέπεται; Δια-

κόπτει τηνάδεια και επιστρέφει στην εργασία;

Για τη μεταφορά εργαζομένου από το ένα

υποκατάστημα στο άλλο, στέλνουμε στο

Εργάνη και νέα πρόσληψη ή μόνο τον πίνακα

προσωπικού;

Ποιες άδειες δικαιούται δικηγόρος με

πάγια αντιμισθία με δύοπαιδιά (π.χ. σχολικής

παρακολούθησης, ασθενείας εξαρτώμενου

μέλουςκ.λπ.).

Οι γυναίκες εργαζόμενες που εγκυμονούν

και ασθενήσουν λόγω προβλημάτων εγκυμο-

σύνης πριν την έναρξη της άδειας κυοφορίας

τους, η κατάστασή τους αυτή αντιμετωπίζεται

ως κοινή ασθένεια και δικαιούνται τις αποδο-

χές ασθενείας του Α.Κ. δηλαδή 13 ημερομί-

σθια αν δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο εργα-

σίας στον ίδιο εργοδότη ή ένας μισθός ή 26

ημερομίσθια, αν έχουνσυμπληρώσει ένα χρό-

νο εργασίας τουλάχιστονστον ίδιο εργοδότη.

Οι ημέρες αυτές ασφαλώς θεωρούνται απο-

δοχές και για τις οποίες και οι εργαζόμενες

ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

Η εργαζομένη που βρίσκεται σε πρόσθετη

άδεια μητρότητας του Ο.Α.Ε.Δ., και καταστεί

πάλι έγκυος συνεχίζει την άδειά της αυτή και

όταν θα αρχίσει η περίοδος της νέας άδειας

κυοφορίας της, 9 εβδομάδες πριν τον νέο το-

κετό της, θα διακόψει την άδεια του Ο.Α.Ε.Δ.

θα λάβει τη νέα άδεια κυοφορίας της και μετά

την λήξη της λοχείας της μπορεί να λάβει πάλι

τη νέαάδεια τουΟ.Α.Ε.Δ.

Εφόσον τουποκατάστημαστοοποίομετα-

τίθεται ο εργαζόμενος ανήκει στην ίδια επιχεί-

ρηση στον πίνακα προσωπικού της οποίας

αναφέρονται τα στοιχεία του εργαζομένου,

δεν απαιτείται ενημέρωση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για

την μετάθεσή του, αρκεί να έχει εφοδιαστεί με

αντίγραφο του πίνακα αυτού. Αν για το προ-

σωπικό του υποκαταστήματος της επιχείρη-

σης έχει υποβληθεί χωριστός πίνακας προ-

σωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ, στο νέο ετήσιο πίνακα

αυτόνπουθαυποβάλλετε, όπωςπροβλέπεται

στην σχετική απόφαση μέσα στο διάστημα

από 1/21-10-2016, θα συμπεριλάβετε και τον

εργαζόμενο αυτόν ο οποίος θα διαγραφεί

από τον αντίστοιχο πίνακα της έδρας της επι-

χείρησης.

Σύμφωνα με τον Κώδικα των δικηγόρων οι

δικηγόροι, άνδρες και γυναίκες, που παρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση έμμι-

σθης εντολής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δικαι-

ούνται όλες τις άδειες που προβλέπονται από

τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για

τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης ερ-

γασίας (Κανονική του Α.Ν. 539/1945, εκλο-

γών,ασθενείας τουΑ.Κ., μητρότητας κ.λπ.).

Δεν δικαιούνται όμως τις άδειες που έχουν

καθιερωθεί για τους εργαζομένους με

διατάξεις της ΕΓΣΣΕ χωρίς αντίστοιχη διάταξη

νόμου, όπως είναι π.χ. η άδεια σχολικής πα-

ρακολούθησης, η άδεια γέννησης τέκνου,

ασθενείας εξαρτωμένων μελών κ.λπ., επειδή

ως δικηγόροι, σύμφωνα με το Ν. 1876/1990

δενυπάγονται στις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ.

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Μεταφορά εργαζομένου

Άδεια ανάπαυσης δικηγόρου

με πάγια αντιμισθία
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Στον λαβύρινθο
των εργασιακών

παρέχουμε
…διεξόδους

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

Έχετε αμφιβολίες και χρειάζεστε καθοδήγηση για

την διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θε-

μάτωνπουαπασχολούν την εταιρείασας;

Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επίλυση κάποιου

ΕργατικούήΑσφαλιστικούθέματος;

Σας δυσκολεύουν οι συνεχείς αλλαγές της εργα-

τικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Αφήστε τοσε εμάς…

ΗΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, στελεχωμένη από έμπειρους εργα-

τολόγους σας παρέχει άμεση υποστή-

ριξη, και στα συνεχώς μεταβαλλό-

μενα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομο-

θεσίαςμεσυνέπεια και αξιοπιστία.

ΕΓΓΡΑΦΩΣ

πρακτικές λύσεις

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα,

ανάλογα με τις ανάγκες σας:

www.pim.gr
Δείτε περισσότερα...


