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Ο σκοπός
περιοδικούτου

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και

Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να

παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες

και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.

Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί

συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε,

αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και

ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.

Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον

υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον

υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη

λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο

παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα

πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να

συναντήσει!

Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα

από επίπονη εργασία με παραπομπές στην

νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, σε

συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί

χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες.

Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να

πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την

τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη

ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα

που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές

καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία

που είναι απαραίτητα στη διαχείριση

ανθρωπίνου δυναμικού.

Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος

νομοθεσία, αποφάσεις, εγκύκλιοι κ.λπ.
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του εκδότη

Είναι αλήθεια ότι η βασική δομή της εργατικής

μας νομοθεσίας στηρίζεται ακόμη και σήμερα σε

μια μεγάλη σειρά νομοθετημάτων, από τις αρχές

του προ-προηγούμενου και του προηγούμενου

αιώνα, τα περισσότερα των οποίων, με ασήμα-

ντες, αν και όχι όλες απαραίτητες θα λέγαμε τρο-

ποποιήσεις, ισχύουν μέχρι σήμερα και ρυθμίζουν

βασικά θέματα των εργασιακών σχέσεων. Για να

συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι τα νομοθετήματα

αυτά, τόσο με τη γλωσσική και γραμματική τους

διατύπωση, όσο και με τη διατύπωση των όρων

και των εννοιών τους, που σκόπευαν να θεμελιώ-

σουν στο ελληνικό δίκαιο της μισθωτής εργασί-

ας, την οποία υπηρετούμε εμείς ως εταιρεία πα-

ροχής βοηθείας στους συνεργάτες μας για τη

σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή τους στην

καθημερινότητά τους, πέτυχαν να δημιουργή-

σουν ένα απλό και κατανοητό σύστημα νομικών

διατάξεων από το οποίο, επί μακρό συνήθως

χρόνο, διαμορφώνονταν οι εργασιακές σχέσεις.

Κυρίαρχα της άποψης αυτής παραδείγματα

είναι ο Ν. 2112 του έτους 1920 και του σε εκτέλεση

αυτού εκδοθέντος Διατάγματος του Αυγούστου

του ιδίου έτους, για την καταγγελία των αορίστου

χρόνου συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων και

η πολυνομία ως
σύμπτωμα απαξίωσης

της νομιμότητας



εργατ/τών αντίστοιχα, ο Ν. 2269 του έτους 1920

επίσης, για την καθιέρωση στη Χώρα μας της

8ωρης και 48ωρης εβδομαδιαίας εργασίας

των μισθωτών, ο Α.Ν. 539 του έτους 1945, για

τις κανονικές άδειες των εργαζομένων, ο Ν.

3514 του έτους 1928, για την προστασία κατά

της απόλυσης των αποστρατευόμενων μι-

σθωτών, ο νόμος 4215 των νεώτερων χρόνων

(1961), για την απασχόληση των ανηλίκων μι-

σθωτών, το Β.Δ. 748 του έτους 1966, για την

απαγόρευση της εργασίας των μισθωτών κα-

τά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και μία μεγά-

λη σειρά ομοίων νομοθετημάτων που ίσχυσαν

επί μακρόν και ισχύουν μέχρι σήμερα με μικρές

παρεμβάσεις προσαρμογής τους.

Το σωστά δομημένο αυτό νομοθετικό για

τις εργασιακές σχέσεις τοπίο, ηθελημένα ή αθέ-

λητα έχουν διαβρώσει οι σύγχρονες, από το

έτος 1990 δηλαδή και μετά, νομοθετικές κακό-

τεχνες, ακατανόητες και εν πολλοίς σκόπιμες

νομοθετήσεις διατάξεων που διατάραξαν τη

συνοχή των προηγουμένων νομοθετημάτων

σε βάρος της εργασίας γενικά, με την ευρεία

έννοια, και τη χάραξη μιας ανακόλουθης και

«αλαλούμ» πορείας πλέον στην εξέλιξη του ερ-

γατικού μας δικαίου, ιδιαίτερα με την άκομψη

και πολλές φορές εσφαλμένη διατύπωση των

εννοιών και κυρίως με την προσωρινότητα της

διάρκειας της ισχύος τους, με τις συχνές τρο-

ποποιήσεις τους, πολλές φορές πριν ενσωμα-

τωθούν στο ισχύον δίκαιο και πριν εφαρμο-

σθούν στην πράξη (βλ. Ν. 3846/2010 και 3899/

2010 για την εκ περιτροπής εργασία, Ν. 3899/

2010 και 4024/2011 για τις επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.,

Ν. 3986/2011 για τη διευθέτηση του χρόνου

εργασίας, την αμοιβή των πρόσθετων ωρών

εργασίας στην μειωμένη απασχόληση, τα

όρια του χρόνου προειδοποίησης απόλυσης

των υπαλλήλων του Ν. 4093/2012, 4144/2013,

4254/2014 κ.λπ.).

Με τις συχνές και άσκοπες αυτές επεμβά-

σεις στο δίκαιο της εργασίας των τελευταίων

ετών, απλά έχει απορυθμισθεί το δίκαιο της ερ-

γασίας και έχει αποβεί πλέον από μέρος του

κοινωνικού σε μέρος του οικονομικού δικαίου,

έχουν καθιερωθεί χρονοβόρες και άσκοπες

διαδικασίες ενημέρωσης των αρχών μέσω

των διαφόρων ελλιπώς και γραφειοκρατικά

δομημένων ηλεκτρονικών συστημάτων (Π.Σ.

ΕΡΓΑΝΗ, Π.Σ. ΑΤΛΑΣ κ.λπ.), με αποτέλεσμα στη

συνείδηση των υπόχρεων εφαρμογής των

διατάξεων του δικαίου αυτού να έχει απαξιωθεί

η έννοια του προστατευτικού της μισθωτής ερ-

γασίας δικαίου. Καιρός να υπάρξει η δόμηση

μιας νέας πολιτικής αποκατάστασης του αι-

σθήματος δικαίου στις εργασιακές μας σχέ-

σεις, που θα ωφελήσει όλους τους παράγο-

ντες, του χώρου, εργαζομένους και επιχειρη-

ματίες με αντικειμενικότερο τρόπο.

pimpayroll
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Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα

Σ.ΕΠ.Ε.

ΕΡΓΑΝΗ

Ο.Π.Σ.

Με την Απόφαση 34331/Δ.9 8920/26-

7-2016 του Υπουργού Εργασίας

(ΦΕΚ 2458 τ. Β΄ 2016), καθιερώθηκε ένας νέος

ηλεκτρονικός τρόπος ενημέρωσης του Σ.ΕΠ.Ε.

για ενέργειες και διαδικασίες οι οποίες δεν γνω-

στοποιούνται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Για να

κάνει χρήση του συστήματος αυτού κάθε υπό-

χρεος εργοδότης, πρέπει μέχρι το τέλος του μη-

νός Σεπτεμβρίου 2016 να αποκτήσει έναν κω-

δικό αριθμό πρόσβασης στο σύστημα αυτό,

μέσω πάλι της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του

Σ.ΕΠ.Ε.. Αφού το σύστημα κάνει δεκτή την

αίτηση του εργοδότη θα του γνωστοποιηθεί ο

προσωπικός του «Λογαριασμός», όπως χα-

ρακτηρίζεται στην απόφαση αυτή το δικαίω-

μα χρήσης του συστήματος, στο πεδίο «Δια-

χείρισης Λογαριασμού» στο οποίο θα συ-

μπληρώσει τα προσωπικά τους στοιχεία,

όπως ορίζεται στη Υ.Α. αυτή .

Ποιες ενέργειες των εργοδοτών
καταχωρούνται στο νέο
σύστημα

Στο σύστημα αυτό καταχωρούνται οι εξής

ενέργειες των εργοδοτών

1. αδείας ΚυριακήςΑιτήσεις για χορήγηση

εργασίας του προσωπικού τους

2. βεβαιώσεωνΑιτήσεις για χορήγηση

αριθμού απασχολουμένου προσωπικού.

3. εργατικού ατυχήματοςΑναγγελία

4. επαγγελματικών ασθενειώνΑναγγελία

που εξομοιώνονται με εργατικό ατύχημα.

5. παροχή πληροφοριώνΑιτήσεις για επί

εργασιακών θεμάτων .

6. καταγγελίαςΓνωστοποίηση σύμβασης

του Νομικού - ΕργατολόγουΧρήστου Καρατζά,

άρθρο
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αορίστου χρόνου εγκύων ή γαλουχουσών ερ-

γαζομένων που προστατεύονται κατά της από-

λυσης.

7. ανάθε-Γνωστοποίηση των συμβάσεων

σης καθηκόντων τεχνικού ιατρού εργα-και

σίας.

8. λύσηςΓνωστοποίηση των συμβάσεων

ανάθεσης καθηκόντων καιτεχνικού ιατρού

εργασίας.

9. γραπτών εξηγήσεωνΓνωστοποίηση

που ζητούνται από το Σ.ΕΠ.Ε. μετά τον έλεγχο

που διενεργήθηκε στην επιχείρηση.

10. θεραπείας κατά πράξεων επι-Αιτήσεις

βολής προστίμου.

11. Παραίτηση από το δικαίωμα των εργο-

δοτών προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια

για την ακύρωση επιβολής προστίμου.

12. διπλοτύπου της Δ.Ο.Υ.Υποβολή του

για την εξόφληση προστίμου.

13. αποδοχής καταβολής τουΔήλωση

προστίμου μειωμένου κατά 80%.

Εκτός από τις παραπάνω συνήθεις ενέρ-

γειες των εργοδοτών προς το Σ.ΕΠ.Ε., στην

απόφαση αυτή αναφέρονται και άλλες δευ-

τερεύουσες εξειδικευμένες ενέργειες τις οποίες

ενεργούν συγκεκριμένοι μόνο εργοδότες π.χ.

που απασχολούν οδηγούς βυτιοφόρων αυ-

τοκινήτων, που κάνουν χρήση αμιάντου στις

κατασκευές τους κ λπ..

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται και οι

ενέργειες των εργαζομένων και των ενώσεων

εργαζομένων και εργοδοτών που κάνουν χρή-

ση των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

Για όλες τις παραπάνω ενέργειες των ερ-

γοδοτών συμπληρώνεται η σχετική ηλεκτρονι-

κή φόρμα και εκδίδεται αυτόματα ηλεκτρονική

βεβαίωση της υποβολής, με αριθμό πρωτο-

κόλλου καταχώρησης.

Οι απαντήσεις στις παραπάνω αναφερό-

μενες αιτήσεις των εργοδοτών γνωστοποιού-

νται ηλεκτρονικά στους χρήστες του συστή-

ματος με ανάρτηση στον προσωπικό τους

ηλεκτρονικό λογαριασμό και με e-mail.

Με το νέο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα

(Ο.Π.Σ.) γνωστοποιούνται στους εργοδότες

και οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων

και με παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη. Αν ο

εργοδότης δεν έχει ηλεκτρονικό λογαριασμό

στο νέο αυτό σύστημα, η κοινοποίηση των

πράξεων αυτών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέ-

σο.

Ειδικά για την υποβολή αίτησης στο σύ-

στημα για χορήγηση άδειας Κυριακής Εργα-

σίας στο προσωπικό των επιχειρήσεων που

δεν λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και αρ-

γίες (Β.Δ. 748/1966), στο άρθρο 11 της από-

φασης αυτής ορίζεται ότι οι αιτήσεις αυτές

πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο έως την

13.00΄ ώρα της αμέσως προηγούμενης ερ-

γάσιμης ημέρας της αργίας ή της Κυριακής

που αφορά το αίτημα. Εδώ πρέπει να κάνουμε

τη διάκριση, την οποία δεν κάνει η ΥΑ αυτή

όπως όφειλε, δηλαδή να διακρίνουμε τις

επιχειρήσεις που απασχολούν το προσωπικό

τους με 5θήμερο και μέχρι την Παρασκευή

οπότε η αίτηση για την Κυριακή εργασία του

θα πρέπει να υποβληθεί την 13.00 ώρα της Πα-

ρασκευής, ενώ για τους εργαζομένους με 6ή-

μερο, η αίτηση Κυριακής εργασίας τους θα

πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 13.00΄ ώρα του

Σαββάτου, κατά το οποίο όμως οι Υπηρεσίες

του Σ.ΕΠ.Ε. δεν εργάζονται και έτσι η απάντησή

τους, θετική ή αρνητική για το αίτημα του ερ-

γοδότη, θα γνωστοποιείται τον επόμενη Δευ-

τέρα και θα αφήνει έκθετο τον εργοδότη, του

οποίου θα απορρίπτεται το αίτημα και παρό-

λα αυτά αυτός θα απασχολεί το προσωπικό

του κατά την ημέρα αυτή νόμιμα.

Επίσης στην απόφαση αυτή δεν ορίζεται ο

τρόπος γνωστοποίησης της αναπληρωματι-

κής ημέρας ανάπαυσης των εργαζομένων

που θα εργασθούν τη συγκεκριμένη Κυριακή

αφού δεν ορίζεται αν οι εργαζόμενοι αυτοί

απασχολήθηκαν πάνω ή κάτω από 5 ώρες

όπως ορίζεται στο Β.Δ. 748/1966. Στα ερωτή-

ματα αυτά θα πρέπει να απαντήσει η αρμόδια

Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, προκει-

μένου να αποφεύγονται παράνομες απασχο-

λήσεις ή το χειρότερο η παράνομη επιβολή

προστίμου.

6 Οκτώβριος 2016



Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920

Απλούστευση διαδικασιών Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

μέσω του Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος του

Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

[…]

… αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Λειτουργία Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολο-

κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr για την

επικοινωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους και με τρί-

τους.

Άρθρο 2

Υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών,

γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων

1. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις

εργοδοτών και εργαζομένων υποβάλλουν μετά την

ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περι-

γραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη

στην παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ,

μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr

ως εξής:

Α) εκ μέρους των εργοδοτών

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή

και ημέρα αργίας

β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμε-

νου Προσωπικού

γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού

βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικα-

σίας

στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που

οφείλονται στην εργασία

η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα

που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της

εργατικής νομοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης

σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνι-

κού Ασφαλείας

ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνι-

κού Ασφαλείας σε πλοία

ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων

Ιατρού Εργασίας

ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού

Ασφαλείας

ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού

Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπή-

γησης)

ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού

Εργασίας

ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τε-

χνικών έργων

ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις

οποίες απαιτούνται

κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από

τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των

αρμοδιοτήτων τους

����������[ [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιε-

ραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικη-

τικών κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβο-

λής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προ-

βλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρ-

μόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμι-

σης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρ-

μόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολου-

θεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί

του προστίμου

Β) εκ μέρους των εργαζομένων

α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιο-

φόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπη-

ρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα

που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής

νομοθεσίας

ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Γ) εκ μέρους των οργανώσεων εργαζομένων ή ερ-

γοδοτών

α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικα-

σίας

β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα

που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής

νομοθεσίας

δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

2. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα

υποκαταστήματα τους πέραν των προβλεπομένων

στην παρ. 1Α του παρόντος άρθρου για τους

εργαζομένους που απασχολούν, υποβάλλουν στο

σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων

εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση τους,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου

104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εγγεγραμ-

μένοι χρήστες συμπληρώνουν τη σχετική ηλεκτρονική

φόρμα μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για κάθε καταχώρηση εκ-

δίδεται ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υπο-

βολής στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτο-

κόλλου αυτής.

Στη συνέχεια αρχειοθετείται στον προσωπικό λο-

γαριασμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φά-

κελο («προφίλ») που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 4

Χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων

και λοιπών εγγράφων

1. Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ χορηγούνται στους εγγε-

γραμμένους χρήστες κυρίως τα εξής:

α) Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα

αργίας

β) Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσω-

πικού

γ) Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου

μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας ερ-

γαζομένου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

ε) Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

ή συμφιλιωτικής διαδικασίας

στ) Πρακτικά εργατικής διαφοράς/συμφιλιωτικής

διαδικασίας

ζ) Απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήσεις

2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 1 του

παρόντος άρθρου, μετά την υποβολή σχετικής ηλε-

κτρονικής αίτησης από το χρήστη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ,

όπως ορίζεται στα άρθ. 2 και 3 αποστέλλονται ηλε-,

κτρονικά στους χρήστες με ανάρτηση στον προ-

σωπικό τους λογαριασμό και παράλληλη αποστολή

ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Ομοίως, οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ διαβιβάζουν ηλε-

κτρονικά κάθε είδους έγγραφα προς εργοδότες, ερ-

γαζόμενους και τις οργανώσεις τους στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων τους.

3. Αιτήσεις σχετικά με θέματα της παρ. 1 του πα-

ρόντος άρθρου, υποβαλλόμενες από εργαζόμενους,

οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι

χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την

αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται στο

ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 5

Ηλεκτρονική υποβολή

και διαχείριση καταγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε.

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρο-

νικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής

φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.sepenet.gr), επωνύμως από τους εγγραμμέ-

νους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύ-

μως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση
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ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβο-

λής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλ-

λου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό

λογαριασμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες

δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλ-

λονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρό-

σφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεο-

μοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλού-

νται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων

και λοιπών εγγράφων

1. Η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων (ιδίως:

π ρ ά ξ ε ι ς ε π ι β ο λ ή ς π ρ ο σ τ ί μ ο υ κ α ι π ρ ά ξ ε ι ς

προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας) και

λοιπών εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ-

ΣΕΠΕ προς εργοδότες, εργαζομένους και οργανώσεις

τους που έχουν εγγραφεί στο σύστημα σύμφωνα με

τις παρ. 1 έως 4 του άρθ. 7.

2. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με ανάρτηση

του εγγράφου στον προσωπικό λογαριασμό του χρή-

στη στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 7,

με παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο ηλεκτρο-

νικό ταχυδρομείο του χρήστη.

3. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από έκδοση ηλε-

κτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της, στην οποία

αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, και αρχειοθε-

τείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του

χρήστη και στον ηλεκτρονικό φάκελο («προφίλ») του

εργοδότη που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

4. Όταν ο αποδέκτης δεν είναι εγγεγραμμένος χρή-

στης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με κάθε πρό-

σφορο μέσο. Ο τρόπος κοινοποίησης και ο χρόνος

παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου καταχω-

ρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Άρθρο 7

Διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

1. Όλοι οι εργοδότες από την ημερομηνία δημοσί-

ευσης της παρούσας απόφασης έως την 30η/09/

2016 υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβα-

σης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr με

την εγγραφή τους στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως νέοι χρήστες δη-

-λώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, με

-ταξύ των οποίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώ

ου (ΑΦΜ). Οι εργοδότες ταυτοποιούνται από το σύ-

στημα και αποκτούν τον προσωπικό τους «λογαρια-

σμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δη-

λώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μετα-

βολές αυτών στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

2. Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-

σας απόφασης οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των

εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και οι λοιποί

τρίτοι, που επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με

τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για θέματα που υποστηρίζο-

νται από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και ιδίως τα αναφερόμενα στις

περιπτώσεις του άρθρου 2 αυτής, μπορούν να εγγρα-

φούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr

και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης καθώς και

προσωπικό «λογαριασμό», αφού δηλώσουν τα απαι-

τούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, μεταξύ των

οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονι-

κής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο «Διαχεί-

ριση Λογαριασμού».

3. Τα έγγραφα που αναρτώνται στο λογαριασμό

των χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ είναι εκτυπώσιμα και φέ-
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ρουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία,

περιλαμβάνουν δε τον ΑΦΜ του χρήστη. Τα έγγραφα

που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμ-

βάνουν επιπλέον τα στοιχεία της εκδούσας Υπηρε-

σίας, καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης στον

προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

4. Οι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ στους οποίους χορη-

γείται κωδικός πρόσβασης στο σύστημα, είναι υπεύ-

θυνοι για κάθε στοιχείο που δηλώνουν (είτε πρόκειται

για στοιχεία που συμπληρώνουν είτε για στοιχεία που

ανακτώνται αυτόματα από το σύστημα), γνωρίζο-

ντας τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν. 1599/

1986 και ιδίως για:

α) την ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησης τους,

περιλαμβανομένου του ΑΦΜ, καθώς και των στοι-

χείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύ-

θυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τυχόν μετα-

βολή των στοιχείων επικοινωνίας τους μέσω του συ-

στήματος και

β) την ακρίβεια των δηλώσεων, ανακοινώσεων,

κλπ. που εισάγουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. απο-

κλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων

τους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/

1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν.

Άρθρο 8

Διαλειτουργικότητα

Το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δύναται να διαλειτουργεί με τα Πλη-

ροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

των κάθε είδους εποπτευόμενων φορέων, οργανι-

σμών και εταιρειών (ενδεικτικά ΟΠΣ Ενιαίου Φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, Υπηρεσίες μιας Στάσης, ΠΣ

Εργάνη, ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ).

Άρθρο 9

Συγκρότηση Ομάδας Κεντρικής

Διαχείρισης ΟΠΣ - ΣΕΠΕ

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ομάδα κε-

ντρικής διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Πληροφο-

ριακού Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) έργο της οποί-

:ας είναι

i) η διαχείριση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, των επιμέρους εφαρ-

μογών λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και του δι-

κτύου και

ii) η εν γένει παρακολούθηση της ορθής λει-

τουργίας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Η ομάδα κεντρικής διαχείρισης αποτελείται από εν-

νέα (9) μέλη, ως εξής:

α) Τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ

των οποίων ο ένας ορίζεται συντονιστής της ομάδας.

β) Δύο (2) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

γ) Τέσσερις (4) υπαλλήλους από τις περιφερειακές

υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

(Σ.ΕΠ.Ε.) Η ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωρα-

ρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Επιχειρησιακής Ομάδας

Υποστήριξης (Helpdesk)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συ-

γκροτείται Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης του Ολο-

κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε.

(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), η οποία αποτελείται από:

α) τέσσερα (4) μέλη από την Κεντρική Υπηρεσία

ΣΕΠΕ, εκ των οποίων δύο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών

Σχέσεων και δυο (2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγεί-

ας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές τους,

β) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασίας με τους ανα-

πληρωτές τους από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Επι-

θεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και

Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.

Άρθρο 11

Προθεσμίες

1. Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος του υπό-

στοιχ. α της παρ. 1.Α του άρθρου 2 της παρούσας

απόφασης ορίζεται έως την αμέσως προηγούμενη

εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφο-

ρά το αίτημα και ώρα 13:00.

2. Η προθεσμία για την υποβολή γραπτών εξηγή-

σεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, εκτός από τις πε-

ριπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Επιθεωρητής Εργασίας

θεωρήσει αναγκαίο να χορηγήσει μεγαλύτερη, και

ξεκινά την επόμενη της κοινοποίησης εργάσιμη ημέρα.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προθεσμίες υποβο-

λής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 12

Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την επιβολή ποινι-

κών και διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σχετικά με

τα όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ισχύ-

ουν, αναλόγως και για τις υποβολές μέσω του ΟΠΣ-

ΣΕΠΕ.
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Ειδικότητες εργαζομένων
για τις οποίες ισχύουν

μικρότερα ωράρια εργασίας
από τις 40 ώρες της Ε Γ Σ Σ Ε. . . . .

Με διατάξεις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. από τις

αρχές του έτους 1985 έχουν κα-

θιερωθεί συμβατικά ωράρια εβδομαδιαίας

εργασίας μικρότερα από τις 40 ώρες που

ορίζει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι περισσότερες όλων

των ειδών οι συλλογικές ρυθμίσεις του Ν.

1876/1990 (Σ.Σ.Ε./Δ.Α.). Τα μικρότερα αυτά

εβδομαδιαία ωράρια έχουν ως συνέπεια να

αυξάνουν εμμέσως τα αντίστοιχα ωρο-

μίσθια των υπαγομένων στις ρυθμίσεις

αυτές άμεσα, είτε έμμεσα. Π.χ. το ωρο-

μίσθιο ενός μισθωτού με νόμιμο μισθό

1.100,00 ευρώ αν το εβδομαδιαίο

ωράριό του ορίζεται σε 40 ώρες, είναι

6,60 ευρώ, ενώ του αντίστοιχου μι-

σθωτού που το εβδομαδιαίο ωρά-

ριο ορίζεται π.χ. σε 38 ώρες, εί-

ναι 6,95 ευρώ και αν το

ωράριο αυτό ορίζεται

σε 35 ώρες, το

ωρομίσθιό του αντίστοιχου μισθωτού είναι

7,54 ευρώ. Έχει επομένως οικονομική

συνέπεια και σημασία η αιτουμένη κάθε

φορά από τα συνδικάτα μείωση του χρόνου

εργασίας των μελών τους και ως τέτοια πρέ-

πει να αντιμετωπίζεται.

Οι γνωστότερες ρυθμίσεις για το
θέμα αυτό είναι:

α) ασφαλιστικώνΤου προσωπικού των

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που με βά-

ση την από 13-5-2005 Σ.Σ.Ε. το εβδομαδιαίο

ωράριό του ορίζεται σε 39 ώρες.

β) ασφαλιστικώνΤου προσωπικού των

επιχειρήσεων που είναι θυγατρικές εταιρείες

τραπεζών, που με βάση την από 22-7-2004

Σ.Σ.Ε. το εβδομαδιαίο ωράριό του ορίζεται σε

37 ώρες.

του Νομικού - ΕργατολόγουΧρήστου Καρατζά,

άρθρο
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Των πουγ) γεωτεχνικών των ΑΣΟ

με βάση την από 19-7-1990 Σ.Σ.Ε. το

εβδομαδιαίο ωράριό τους ορίζεται σε

39 ώρες.

δ) ηλεκτροτεχνιτών πε-Των και

ριελιγκτών ηλεκτρολογικών καταστη-

μάτων που με βάση την από 18-7-1996

Σ.Σ.Ε. το εβδομαδιαίο ωράριό τους ορί-

ζεται σε 38 ώρες.

ε) μεταλλουργώνΤων που εργά-

ζονται σε επιχειρήσεις της ναυτικοεπι-

σκευαστικής ζώνης Περάματος που

με βάση την από 2-6-1997 Σ.Σ.Ε. το εβ-

δομαδιαίο ωράριό τους ορίζεται σε 35

ώρες.

στ) μηχανουργώνΤων που εργά-

ζονται σε επιχειρήσεις της ναυτικοεπι-

σκευαστικής ζώνης Περάματος που

με βάση την από 5-4-1996 Σ.Σ.Ε. το εβ-

δομαδιαίο ωράριό τους ορίζεται σε 35

ώρες.

ζ) ηλεκτροτεχνιτώνΤων που εργά-

ζονται σε επιχειρήσεις της ναυτικοεπι-

σκευαστικής ζώνης Περάματος που

με βάση την από 25-2-2008 Σ.Σ.Ε. το εβ-

δομαδιαίο ωράριό τους ορίζεται σε 35

ώρες.

η) οικοδόμωνΤων γενικά που με

βάση την Δ.Α. 58/1985 το εβδομαδιαίο

ωράριό τους ορίζεται σε 38,45΄ ώρες.

θ) τρα-Των

πεζοϋπαλλήλων που με βά-

ση την από 23-5-2002 Σ.Σ.Ε. το

ωράριό τους ορίζεται σε 37 ώρες.

ι) εργαζομένων στα Χυτήρια τωνΤων

σιδηροβιομηχανιών που με βάση την από

24-3-1982 Σ.Σ.Ε. το ημερήσιο ωράριό τους

ορίζεται σε 5 ώρες.

ια) προσωπικού των ΑΣΟΤου που με βά-

ση την από 19-7-2000 Σ.Σ.Ε. το ημερήσιο

ωράριό τους κατά τους θερινούς μήνες (Ιού-

νιος - Ιούλιος και Αύγουστος) κάθε έτους

ορίζεται μειωμένο κατά ½ της ώρας.

Τα μειωμένα ωράρια

δεσμεύουν

τους εργοδότες οι οποίοι

υπάγονται

oστο πεδί ισχύος των

αντίστοιχων νόμων.
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Ποιες αλλαγές

έχουν επέλθει για τους

Καθηγητές Φροντιστηρίων

Μέσης Εκπαίδευσης

και Ξένων Γλωσσών
ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4415/2016(ΦΕΚ 159 Α΄6-9-2016)

άρθρο
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Μ
ε το άρθρο 30 του πρόσφατου νόμου

4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) για την εκπαί-

δευση τίθενται νέες υποχρεώσεις για τους ιδιο-

κτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπ/σης και κέ-

ντρων ξένων γλωσσών και νέες διατάξεις που

αφορούν τους καθηγητές στις μονάδες αυτές

που έχουν ως εξής:

Οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών υποχρε-

ούνται να καταθέτουν στις αρμόδιες δ/νσεις

εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας:

α) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο

πρόγραμμα μαθημάτων από το οποίο προ-

κύπτει και ο αριθμός των τμημάτων, των μα-

θητών, οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος

και ο διδάσκων καθηγητής κάθε διδακτικής ώ-

ρας.

β) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας

με τους καθηγητές.

γ) Οι οικείες δ/νσεις εκπ/σης του Υπουρ-

γείου Παιδείας αποστέλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε. και

στο Ι.Κ.Α. τα εβδομαδιαία προγράμματα μα-

θημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας που θα εκδοθεί θα καθορισθούν οι λε-

πτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω υπο-

χρεώσεων των ιδιοκτητών των μονάδων και

των δ/νσεων του Υπουργείου.

Με το άρθρο επίσης αυτό του νέου νόμου,

ορίζεται ότι κατά τις ημέρες αργίας, οι οποίες

προφανώς συμπίπτουν εκτός Κυριακής, (δεν

ορίζεται σαφώς στο νόμο) οι καθηγητές δικαι-

ούνται να λάβουν τις αντίστοιχες αποδοχές

που θα λάμβαναν αν δεν ήταν αργία και εργά-

ζονταν. Επίσης ορίζεται ότι σε περίπτωση

απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρα

Κυριακή οι αποδοχές τους καταβάλλονται

προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία (Προφανώς εννοεί την προσαύξηση

του 75%). Την ίδια προσαύξηση ορίζει η διάτα-

ξη δικαιούνται οι καθηγητές, αν χρειασθεί να

εργασθούν κατά την περίοδο των διακοπών

χωρίς να διευκρινίζεται ποιες διακοπές εννοεί ο

νομοθέτης. Προφανώς θα εννοεί τις ημέρες

διακοπών των εορτών Πάσχα και Χριστουγέν-

νων, αφού άλλες διακοπές για τα φροντιστή-

ρια και των δύο κατηγοριών, δεν έχουν καθιε-

ρωθεί υποχρεωτικά.

Επίσης ορίζεται και πάλι ότι το πλήρες ωρά-

ριο εβδομαδιαίας εργασίας των καθηγητών

των μονάδων αυτών, είναι 21 διδακτικές ώρες

και θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για 25 ημέρες.

Σύμφωνα επίσης με την παρ. 3 του άρ-

θρου 30 με την οποία οι ώρες της πλήρους

απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρί-

ων ξένων γλωσσών και μέσης εκ/σης ορίζο-

νται σε 21 την εβδομάδα, χωρίς να προσδιορί-

ζεται το ύψος του ωρομισθίου τους. Επομέ-

νως όσον αφορά το ύψος του ωρομισθίου

των καθηγητών αυτών κατά την άποψή μας

από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, δεν

προκύπτει ευθέως ότι παρά τη μείωση των

ωρών της πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας

των καθηγητών από 40 σε 21 αλλάζει και το

ύψος του ωρομισθίου των καθηγητών που

αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ωστόσο αν δεχθούμε στην περίπτωση αυ-

τή ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η γενική αρχή του

εργατικού δικαίου, την οποία φαίνεται δεν γνω-

ρίζει ο σύγχρονος νομοθέτης του Υπ. Παιδεί-

ας, κατά την οποία ο μισθός της οικείας Σ.Σ.Ε.

και εν προκειμένω της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οφείλεται για

την πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση των μι-

σθωτών, το ωρομίσθιο των καθηγητών που

δεν έχουν προϋπηρεσία ή που δεν είναι έγγα-

μοι κ.λπ. θα είναι 6,70 ευρώ αντί των 3,52 ευρώ

που ίσχυε αν δεχθούμε ότι παρά τη μείωση

των ωρών της πλήρους απασχόλησής τους

σε 21 ώρες την εβδομάδα, το ωρομίσθιό τους

παραμένει το ίδιο όπως διαμορφώνονταν

αυτό με την πλήρη απασχόλησή τους των 40

ωρών. Για την περίπτωση δε των καθηγητών

που έχουν προϋπηρεσία ή είναι έγγαμοι και

δικαιούνται και το επίδομα γάμου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

το ωρομίσθιό τους θα αυξάνεται ανάλογα.

Για τις παραπάνω απόψεις τις οποίες αναιτιο-

λόγητα δέχεται και η Ο.Ε.Φ.Ε. από την ανακοί-

νωσή της, θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη της

αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου

Εργασίας και όχι του αναρμόδιου Υπ.

Παιδείας, προκειμένου να αποφύγετε λάθη και

αναδρομικές καταβολές αποδοχών στους

καθηγητές και εισφορές Ι.Κ.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.
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NEWS

� Δ.Α. /7 2016 (ΤΡΙΜ.)

Για τους όρους αμοιβής

και εργασίας των

ξενοδοχοϋπαλλήλων στο

Νομό Ηρακλείου (Τοπική

Κλαδική)

� Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων

Μεσογειακών και

Τουριστικών Επιβατηγών

Πλοίων

ΦΕΚ Β' 2878/ 12-9-2016

"Ρυθμίσεις για την

ελληνόγλωσση εκπαίδευση,

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 30

Ρυθμίσεις για τα θέματα

Φροντιστηρίων

και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των

κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελ-

λητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

μάτων:

αα)το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο

πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προ-

κύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθη-

τών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας

κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής

κάθε διδακτικήςώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας

που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθη-

γητές,ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κά-

νουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των δι-

δασκόντωνήκαθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης απο-

στέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομα-

διαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις

οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρη-

τών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύν-

σεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,

Έρευνας καιΘρησκευμάτωνκαθορίζεται η δια-

δικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστο-

λής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου

προγράμματος μαθημάτων και των αντιγρά-

φων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και

κάθεάλλησχετική λεπτομέρεια.

2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / κα-

θηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές,

χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε πε-

ρίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυρια-

κές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλο-

νται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

3. Το εβδομαδιαίοωράριοπλήρους διδακτικής

απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέ-

ντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι

μία (21) διδακτικέςώρες.

Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωρα-

ρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα

μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των

διδακτικώνωρώνμέσαστην εβδομάδα.

Nόμος
4415/2016

Νέες Συλλογικές

Συμβάσεις Εργασίας

για το 2016

νομοθεσία
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άρθρο

Άρθρο 38 4387/2016του Νόμου

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
εργοδοτών ασφαλισμένων&

Πριν γίνει λόγος ανάλυσης και εφαρμογής,

των παρ. 1-9 του Άρθρου 38 του Ν. 4387/16,

θα πρέπει να ανατρέξουμε και στις προϊσχύ-

ουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθε-

σίας μέχρι 11-5-2016 που αναφέρονται στους

μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονταν ή υπάγονται

στην υποχρεωτική και αυτοδίκαια ασφάλιση

του Ιδρύματος, λόγω παροχής εξαρτημένης

εργασίας έναντι αμοιβής, καθώς και για τους

μισθωτούς ειδικών κατηγοριών που είχαν υπα-

χθεί στην ασφάλιση του εν λόγω ταμείου, βά-

σει ειδικών διατάξεων.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και

των άλλων φορέων αρμοδιότητας του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

από 1-1-1993 εντάχθηκαν σε δύο κατηγορίες

σε «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους με

τις παρακάτω διακρίσεις σε περίπτωση πα-

ράλληλης ασφάλισης και των ασφαλιστέων

αποδοχών.

Επιλογή κλάδου ασθενείας

(παλαιοί ασφαλισμένοι)

Οι ασφαλιζόμενοι σε ειδικά ταμεία είτε ως

μισθωτοί, είτε ως αυτοτελώς απασχολούμενοι

ή ελεύθεροι επαγγελματίες, εάν παράλληλα

προσφέρουν εξαρτημένη εργασία ασφαλι-

στέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξαιρούνταν μέχρι 11-5-

2016 του κλάδου ασθενείας, ύστερα από αίτη-

ση τους (Άρθρο 14 παρ. 1 εδ. α' του Ν.Δ. 4277/

1962).

Η ανωτέρω διάταξη από 1-1-2017 έμμεσα

καταργείται, σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρ-

θρου 36 του Ν. 4387/16, η οποία ορίζει ότι σε

περίπτωση παράλληλης ασφάλισης «παλιού

ασφαλισμένου» για υγειονομική περίθαλψη α)

σε εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα,

κλάδο, λογαριασμό, σύμφωνα με το Άρθρο

53 του Ν. 4387/16 σε μη εντασσόμενοκαι β)

στον ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαρια-

σμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να

επιλέξει, κατόπιν αίτησης του, την ασφάλιση

του, για υγειονομική περίθαλψη στον τομέα

που δεν έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ. Στην περί-

πτωση αυτή ο ασφαλισμένος και ο εργοδό-

της καταβάλλουν την εισφορά υγειονομικής

περίθαλψης που προβλέπεται από τις οικείες

διατάξεις του φορέα που επιλέγει.

Συνεπώς, βάσει της νέας διάταξης, οι ασφα-

λισμένοι «παλαιοί» και «νέοι», σε περίπτωση πα-

άρθρο

του τ. Επιθ. ΙΚΑΣπύρου Νιάρχου,
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ράλληλης απασχόλησης σε φορέα, τομέα,

κλάδο ή λογαριασμό που έχει ενταχθεί στον

ΕΦΚΑ, καταβάλλουν εισφορά υπέρ υγειονομι-

κής περίθαλψης και από τους δυο ή περισσό-

τερους ενταγμένους στον ΕΦΚΑ φορείς.

Επιλογή φορέα

κύριας ασφάλισης

(νέοι ασφαλισμένοι)

Η υποχρεωτική ασφάλιση για τους νέους

ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά, επιτρέ-

πεται μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή

το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλι-

σης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και

ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. (Άρθρο 39

παρ. 1 του Ν. 2084/92).

Η διάταξη του Άρθρου 39 του Ν. 2084/92

«περί επιλογής φορέα κύριας ασφάλισης»

από 1-1-2017 καταργείται (Άρθρο 38 παρ. 6

του Ν. 4387/16).

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι των ενταχθέ-

ντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων ή

λογαριασμών που από 1-1-2017 και μετά, πα-

ρέχουν παράλληλα τις υπηρεσίες τους σε δύο

ή περισσότερους φορείς, θα καταβάλλουν για

κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστη-

ριότητα τις προβλεπόμενες εισφορές, βάσει

των ισχυουσών διατάξεων (Άρθρο 36 παρ. 1

του Ν. 4387/16), και ως εκ τούτου από 1-1-2017

καταργούνται οι σχετικές διατάξεις περί επι-α)

λογής κλάδου ασθενείας για τους «παλαιούς»

ασφαλισμένους (άρθρο 14 παρ. 1 εδ. α' του

Ν.Δ. 4277/62) περί επιλογής φορέα κύ-και β)

ριας ασφάλισης για τους «νέους» ασφαλισμέ-

νους», οπότε για ασφαλισμένο που π.χ. υπά-

γεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για πα-

ράλληλη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, θα καταβάλ-

λονται ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο

σύνταξης και ασθενείας και από τους δύο φο-

ρείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ).

Ποσοστό

ασφαλιστικών εισφορών

Το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών κύ-

ριας σύνταξης για τους μισθωτούς που παρέ-

χουν εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το

Άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51, καθώς και

για τους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει ειδικών διατάξεων, παραμένει

και μετά, την ισχύ του Ν. 4387/16 στο ίδιο ύψος

δηλαδή σε ποσοστό 20% (Εργ. 13,73-Ασφ.

6,67) επί των πάσης φύσεως αποδοχών των

εργαζομένων με εξαίρεση τις έκτατες αποδο-

χές Κοινωνικού χαρακτήρα (Άρθρο 38 παρ. 1

και 5 εφ. 6' του Ν. 4387/16) ήτοι:

Α) Λόγω γάμου

Β) λόγω γέννησης τέκνων

Γ) λόγω θανάτου

Δ) λόγω βαριάς ασθένειας

Ανώτατο όριο

ασφαλιστέων αποδοχών

Οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων

υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για

«παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους από

12-5-2016, ορίζονται στο δεκαπλάσιο του πο-

σού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπό-

μενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθω-

τού άνω των 25 ετών δηλαδή επί του ποσού

των 5860,00 ευρώ (586,00Χ10).

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις πολλαπλής

μισθωτής ή έμμισθης εντολής (Άρθρο 38 παρ.

2 περ. α και β του Ν. 4387/16).

Η ανωτέρω διάταξη θα ισχύσει από 1-1-2017

(ΓΔΚΑ Φ80000/οικ.40108/2016/20-9-2016), ενώ

για την μισθολογική περίοδο μέχρι 31-12-2016

το οριζόμενο από την Εγκ. 13/13 (βλ. παρα-

κάτω).

Ειδικές κατηγορίες

μισθωτών

Η εισφορά υπέρ του κλάδου κύριας σύντα-

ξης σε ποσοστό 20%. (Εργ. 13,33- ασφ. 6,67)

από 12-5-16 εφαρμόζεται και για τις παρακά-

τω κατηγορίες εργαζομένων (παλαιούς και

νέους) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με

σχέση εξαρτημένης εργασίας (Άρθρο 38 παρ.

3 περ. α-στ του Ν. 4387/16) ήτοι :

Α) Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτό-

ρων και ΟΑΕΕ

Για την κατηγορία αυτή των μισθωτών που

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ανωτέρω
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τομείς, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς

διαμορφώνεται ως ακολούθως:

i) από 1-7-2016 έως 31/12/2016

(Εργ. 3% -ασφ. 17%)

ii) από 1/1/2017 έως 31/12/2017

(Εργ. 5% -ασφ. 15%)

iii) από 1/1/2018 έως 31/12/2018

(Εργ. 10%-ασφ. 10%)

iv) από 1/1/2019 έως 31/12/2019

(Εργ. 13,33% -ασφ. 6,67%).

Β) Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολού-

μενων (ΕΤΑΑ)

Για τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέ-

ους) του ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ - ΤΣΑΥ - ΤΝ) που πα-

ρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εξαρτημέ-

νης εργασίας το ποσοστό υπολογισμού των

ασφαλιστικών εισφιρών ορίζεται σε 20% (Εργ.

13,33-ασφ. 6,67).

Γ) Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων

Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

i) Μέλη Δ.Σ., Α.Ε.

α) Τα μέλη Δ.Σ. των Α.Ε., εφόσον είναι μέτο-

χοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται

στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε

όλη την επικράτεια (Άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ. του

Π.Δ. 258/05, Άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3518/06).

Κατά τη νομολογία τα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε.,

(π.χ. διευθυντής, γενικός δ/ντης, εντεταλμένος

ή συμπράττων σύμβουλος ή γενικός διευθυ-

ντής) δεν συνδέονται κατ' αρχάς με σχέση

εξαρτημένης εργασίας, γιατί είναι όργανα του

νομικού προσώπου της Α.Ε. και ασκούν ίδια

εξουσία και καθήκοντα (Εφ. Θεσ/κης 1577/88,

ΑΠ 1364/90), εκτός εάν συρρέουν στο πρό-

σωπο μέλους Δ.Σ. Α.Ε. και η ιδιότητα του

υπαλλήλου της Α.Ε. με σχέση εξαρτημένης

εργασίας, η οποία σχέση να αποδεικνύεται

πλήρως από τα πρακτικά των συνεδριάσεων

του Δ.Σ. της ΑΕ.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, τα μέλη του

Δ.Σ. Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 3% και πάνω

υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και σε

περίπτωση παράλληλης απασχόλησης με σχέ-

ση εξαρτημένης εργασίας, ύστερα από από-

φαση της γενικής συνέλευσης μετόχων προ ή

μετά την ανάληψη αυτής, υπάγονται υπο-

χρεωτικά και στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

ανεξάρτητα εάν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλι-

σμένοι. Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφο-

ρών ορίζεται σε 20% (Εργ. 13,33-Ασφ. 6,67)

σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 3 περ. γ του Ν.

4387/16).

β) Τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. που δεν συμμε-

τέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. δεν συν-

δέονται με την εταιρεία με εργασιακή σχέση,

αλλά είναι όργανα αυτής και ασκούν ίδια

εξουσία, δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλή-

λου αυτής, συνδέονται με σχέση εντολής,

έστω κι αν ακόμη αμείβονται με αυτή την ιδιό-

τητα (Άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2190/20, Α.Π.

1364/90).

Κατά την έννοια της περ. δ' της παρ. 3 του

Άρθρου 38 του Ν. 4387/16, τα πρόσωπα που

διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε., και λαμβάνουν

αμοιβή, το ποσοστό εισφορών 20% υπολογί-

ζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπή. Επομέ-

νως, κατά την έννοια της νέας διάταξης, τα διο-

ριζόμενα μέλη στο Δ.Σ. της Α.Ε., μη συμμετέχο-

ντα στο μετοχικό κεφάλαιο, από 12-5-2016 θε-

ωρούνται μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης

εργασίας, ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με

ποσοστό εισφοράς 20% υπέρ του κλάδου κύ-

ριας σύνταξης (Άρθρο 38 παρ. 3 περ. δ του Ν.

4387/16), και υπολογισμού των ασφαλιστι-

κών εισφορών επί της αμοιβής κατ' αποκοπή.

γ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. που συμμετέ-

χουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό κάτω

του 3%, ανεξαρτήτως του τρόπου φορολόγη-

σης, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Άρθρο 2 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/51, όπως συ-

μπληρώθηκε με το Άρθρο 29 παρ. 3 του ΝΔ

2698/53, Εγκ. ΙΚΑ 44/85).

δ) Μέλος Δ.Σ. της Α.Ε. που συμμετέχει στο

κεφάλαιο της Α.Ε. σε ποσοστό 1/3, το οποίο

παράλληλα παρέχει τις υπηρεσίες του πέραν

της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., αποτελεί τε-

κμήριο παροχής εξαρτημένης εργασίας (Εφ.

Πειραιά 235/95).

ii) Παράλληλη απασχόληση - επιλογή φο-

ρέα κύριας ασφάλισης

Σύμφωνα με το εδ. στ' της παρ. 2 του Ν.

2084/92, που προστέθηκε με την υποπαρ. ΙΑ.1

παρ. ΙΑ του Άρθρου 1ου του Ν. 4254/14, σε πε-

ρίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφά-

λιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ και ο ασφα-
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λισμένος επέλεγε, λόγω παράλληλης ασφά-

λισης, για φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, θα έπρεπε να συμπληρώνει είκοσι πέντε

(25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για όλο το

διάστημα της παράλληλης απασχόλησης.

Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απα-

σχόλησης ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ υπολειπόταν των είκοσι πέντε (25) ημε-

ρών ασφάλισης ανά μήνα, τότε τα πρόσωπα

αυτά υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης

απασχόλησης, οπότε, στην προκειμένη περί-

πτωση, ο ΟΑΕΕ καθίστατο υποχρεωτικά ως

φορέας κύριας ασφάλισης, μη δικαιούμενος

ο ασφαλισμένος να επιλέξει ως φορέα ασφά-

λισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΥΕΚΑ Φ10035/18679/

304/2014, Εγκ. ΟΑΕΕ 16/14).

Οι ανωτέρω διατάξεις από 1-1-2017 καταρ-

γούνται, σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Ν.

4387/16 και κατά συνέπεια από την ημερομη-

νία αυτή και μετά οι ασφαλισμένοι (παλαιοί και

νέοι) για τους οποίους προκύπτει, βάσει γενι-

κών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, υπο-

χρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους

φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς που

εντάσσονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το Άρ-

θρο 53 του Ν. 4387/16 (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΜ-

ΜΜΕ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ και

ΕΤΑΤ) θα καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα

επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπό-

μενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές

καθορίζονται από τις διατάξεις των Άρθρων

38,39 και 40 του Ν. 4387/16 υπέρ του κλάδου

σύνταξης και του Άρθρου 36 παρ. 8 και 41 του

Ν. 4387/16 υπέρ του κλάδου της υγειονομικής

περίθαλψης.

Δ) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή και

για τα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας,

το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών υπέρ

του κλάδου κύριας ασφάλισης, ορίζεται σε

20% (Εργ. 13,33-ασφ. 6,67) υπολογιζόμενο επί

του εισοδήματος που προέρχεται από τη

διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών.

Αντιθέτως, για εισόδημα που προέρχεται

από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το

οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών,

τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπά-

νης, καταβάλλεται εισφορά σύμφωνα με το

Άρθρο 39 του Ν. 4387/16, μη εφαρμοζόμενης

στην προκειμένη περίπτωση, της παρ. 3 του

Άρθρου 39 του ίδιου νόμου «περί ελαχίστης

μηνιαίας εισφοράς».

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτι-

κής εισφοράς είναι οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου

οι εν λόγω ασφαλισμένοι παρέχουν τις υπηρε-

σίες τους περιοδικά έναντι παροχής. (Άρθρο

38 περ. στ του Ν. 4387/16).

εξαιρέσεις:

Οι ανωτέρω διατάξεις περί αναπροσαρμο-

γής των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών

που προβλέπονται μέχρι την έναρξη ισχύος

του Ν. 4387/16 (από 12-5-2016) δεν έχουν

εφαρμογή για τους εργαζόμενους που εμπί-

πτουν στις παρακάτω κατηγορίες (Άρθρο 35

παρ. 5 του Ν. 4387/16):

1. Οι εργαζόμενοι που εξαιρέθηκαν από

την αύξηση των ορίων της ηλικίας (Άρθρο 2Ο

υποπ. Ε3 της παρ. 6 του Ν. 4336/15, σύμφωνα

με την ΑΥΕΚΑ Φ11321/οικ. 47523/1750/15).

2. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις δια-

τάξεις των Άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/10

«περί ασφάλισης αυτών μέσω «ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ»).

3. Οι μη υπαγόμενοι για την απασχόληση

τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και

μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε

εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθε-

νείας σε είδος.
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ι Παρατίθενται σχετικές οδηγίες του Υπ.

Εργασίας και του ΙΚΑ σχετικά με την

γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του

άρθρου. 38 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85)

Υπουργείου Εργασίας

Φ80000/οικ.40108/1544/20.9.16

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις

της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν.4387/2016

(ΦΕΚ Α' 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής

Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-

κού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθ-

μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχε-

ρών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ρυθμί-

ζεται το θέμα του ανωτάτου ορίου ασφα-

λιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό

των ασφαλιστικών εισφορών των μισθω-

τών των φορέων κύριας ασφάλισης που

από 1-1-2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 51 του

εν λόγω νόμου.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο ασφα-

λιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό

της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς

των μισθωτών και των εργοδοτών, συνί-

σταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που

αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο

κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθω-

τού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος διατά-

ξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντι-

στοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθω-

τού άνω των 25 ετών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ.

ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/

2012 (ΦΕΚ Α' 222) ορίστηκε ότι ο κατώτα-

τος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού

άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των

586,08 ευρώ. Συνεπώς το ανώτατο όριο

ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολο-

γισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφο-

ράς των μισθωτών και των εργοδοτών

ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ

και ισχύει από 1-1-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται

και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλη-

σης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά

όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε

για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχε-

τικά με την εφαρμογή των ανωτέρω δια-

τάξεων.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αρ. 34/26-9-2016

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.

Φ80000/οικ.40108/1544/20-9-2016

ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία

κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των πα-

ραγράφων 2 α' και β' του άρθρου 38

του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ.

Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-

λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -

συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-

σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχε-

ρών παιγνίων και άλλες διατάξεις», σχε-

τικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων

αποδοχών για τον υπολογισμό των

ασφαλιστικών εισφορών των μισθω-

τών των φορέων Κύριας Ασφάλισης

που από 1/1/2017 εντάσσονται στον

ΕΦΚΑ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 100 παρ. 2 α του ίδιου νόμου

ορίζεται ότι : «2 α Οι εντασσόμενοι στον

ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδοι και λογα-

ριασμοί ασκούν τις αρμοδιότητες που

προβλέπονται από τον παρόντα νόμο,

και συνεχίζουν να ασκούν αυτές που

προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές ή

καταστατικές διατάξεις τους, κατά το

μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις

διατάξεις του εν λόγω νόμου , μέχρι την

ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ, σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51

του παρόντος .»

Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι,

μέχρι την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ θα εξακολουθούν να

ισχύουν, ως έχουν, οι οδηγίες που

έχουν δοθεί σχετικά με το ανώτατο

όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.εγκύκλιοι
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webinar

Δείτε περισσότερα και δηλώστε
συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.sepim.gr

ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πότε επιτρέπονται μειώσεις αποδοχών

Τροποποίηση χρονικών ορίων απασχόλησης

Θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα

Χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης

Σ Μυμβάσεις απασχόλησης ( ειωμένης & εκ περιτροπής)

Σύμφωνα με την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ημέρες Ασφάλισης στη μειωμένη & εκ περιτροπής

εργασία

Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών & εισφορές

Παρακολουθήστε

on line,

την Παρασκευή

7 Οκτωβρίου 2016
και ώρες 1 :00 - 19:30,7

το διαδικτυακό

σεμινάριο

που διοργανώνει η

από όπου

και αν βρίσκεστε !!

Εισηγητές:

Καρατζάς Χρήστος
Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ

Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ

Δυνατότητα
επαναληπτικής προβολής

[Τελευταία ημέρα υποβολής: Τετάρτη 5.10.2016]

Τρόποι
περιορισμού
εργασιακού
κόστους

Ενέργειες Βάσει Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

τα Δ λως προς τους Χρόνους, τις Αποδοχές, τις Άδειες, ώρα κ. π.

sepim.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
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#υποχρεωτική αυτοδίκαιη&
ασφάλιση

Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

τι σημαίνει?

Στην υποχρεωτική και αυτοδίκαιη ασφάλιση υπάγονται

υποχρεωτικά οι μισθωτοί που παρέχουν υπηρεσίες τους με σχέση

εξαρτημένης εργασίας (Άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/51, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς τη σύμπραξη

τους και άσχετα με την επιθυμία τους και ως εκ τούτου η σχέση

της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι από τη φύση της αναγκαστική,

γιατί πρόκειται για σχέση δημοσίου δικαίου, η οποία ενδιαφέρει

τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η ασφάλιση, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/51, δεν

είναι μόνο υποχρεωτική αλλά και αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς

άλλη διατύπωση ή δήλωση του ασφαλισμένου. Ως εκ τούτου

παρέχεται η δυνατότητα στο αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του

φορέα κοινωνικής ασφάλισης να υπαγάγει τον μισθωτό στην

ασφάλιση .χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του

Στην περίπτωση πρόσληψης συγγενούς α' και β' βαθμού συγ-

γένειας από εργοδότη που ασκεί η υπαγωγή τουατομική επιχείρηση,

στην ασφάλιση δεν είναι αυτοδίκαια με την παραπάνω έννοια, αλλά μόνο

υποχρεωτική, με την έννοια ότι στην περίπτωση που συμφωνηθεί η

ασφάλιση του στο ΙΚΑ, με τη σύμφωνη γνώμη του, θα έχουν εφαρμογή όλες οι

διατάξεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ, με πλήρη απασχόληση και πλήρεις

αποδοχές. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι δεν επιτρέπεται η ασφάλιση των προσώπων

αυτών με μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία.

εννοιολογικό λεξικό
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Πολλές φορές οι συνδρομητές μας, μας ρωτούν πότε η σύμβαση ανεξαρτήτων

υπηρεσιών ή έργου μεταξύ μισθωτού και εργοδότη, θεωρείται ως σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας, την απάντηση δίνουν οι παρακάτω δικαστικές αποφάσεις.

“Για τον χαρακτηρισμό της σχέσης ως σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου,

ερευνώνται οι όροι και οι πραγματικές συνθήκες παροχής της

εργασίας και δεν ασκεί έννομη επιρροή ο χαρακτηρισμός που

προσδίδουν τα μέλη. Θεωρείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

και η συμφωνία του καλλιτέχνη – μουσικού με τον επιχειρηματία

κέντρου διασκέδασης σύμφωνα με την οποία απασχολείται ο

μισθωτός στο κέντρο καθ’ ορισμένο χρόνο με ημερομίσθιο

καθόσον και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παροχή

εργασίας σε ορισμένο τόπο και χρόνο ανεξάρτητα από τα

αποτελέσματα.” [Απ. 672/00, Εφ. Αθηνών 6368/89]



Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

� Ημέρες ασφάλισης (με πλήρη, μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση)

� Ειδική επιδότηση εργατικής εισφοράς

� Ανάλυση των κυριότερων Διατάξεων του Νέου Ασφαλιστικού Ν. 4387/2016, ήτοι:

� Απασχόληση συνταξιούχων Δημοσίου και φορέων του Ε.Φ.Κ.Α (άρθρο 20)

� Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 34)

� Παράλληλη ασφάλιση (ιδιωτικού τομέα - αυτοαπασχολουμένων - ελεύθερων
επαγγελματιών) (άρθρο 36)

� Εισφορά μισθωτών εργοδοτών (άρθρο 38)-

� Εισφορές αυτοαπασχολουμένων & ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 39)

� Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (άρθρο 40)

� Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 41)

� Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 76)

� Παραγραφή απαιτήσεων (εισφορών) (άρθρο 95)

� Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης (άρθρο 97)

� Μεταβατική ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες προερχόμενους από
το Ε.Τ.Α.Α. για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2020 (άρθρο 98)

� Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

� Νέες Υποχρεώσεις Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης από Εργοδότες στο Σ.ΕΠ.Ε. μέσω
Ο.Π.Σ. από 1-10-2016

� Καθιέρωση Ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μειωμένη, εκ περιτροπής,
ορισμένου χρόνου κ.λπ.)

� Μετατροπή Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας

� Νομοθετική μείωση κατωτάτων ορίων αποδοχών, μειώσεις επιδομάτων, πάγωμα
χρονοεπιδόματος (3ετιών-πολυετίες)

� Υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ από Ενώσεις Προσώπων

� Νέες ρυθμίσεις για απασχόληση σε φροντιστήρια Μ.Ε. & Κέντρα Ξένων Γλωσσών

� Μείωση Αποζημιώσεων απόλυσης υπαλλήλων

Πανεπιστημίου 52,  106 78 Αθήνα

Τετάρτη,

5 Οκτωβρίου 2016,
μ.μ.- μ.μ.4 900 00

Εισηγητές:
Καρατζάς Χρήστος
[Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ]

Νιάρχος Σπύρος [τ. Επιθ. Ι.Κ.Α.]

ΟΙ Ρ Ε ΣΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΕΣΕΩΝ
μετά τους Μ ΝΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΟΜΟΥΣ

Ο Δ Ν ΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΟΥ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥτου
ΝΟΜΟΥ 4387/2016

δείτε περισσότερα στο

sepim.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ):

Παρατείνεται η υποχρέωσημέχρι 31.10.2016

απόκτησης κωδικού στο Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.

http www sepenet gr liferayportal archike:// . . / /

ανακοίνωση…

ανακοίνωση
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νόμου 4387/16
«Εισφορές Υγειονομικής

Περίθαλψης Συνταξιούχων»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ά
ρ

θ
ρ

ο

44
άρθρο

Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των συνταξιούχων που

για παροχές ασθένειας σε είδος καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ από 1-7-

2016 καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου

ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν

στην εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της παρ. 2. του Άρθρου 38

του Ν. 3863/10 και της παρακράτησης επιπλέον μηνιαίας εισφο-

ράς των παρ. 11 και 12 του Άρθρου 44 του Ν. 3986/11 (Άρθρο

1 παρ. 30 του Ν. 4334/15, όπως αντικαταστάθηκε με το

Άρθρο 44 του Ν. 4387/16).

Σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων

συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό

ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλό-

μενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαι-

ρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δια-

τάξεις.

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη και παροχές

από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή

απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσο-

στό εισφοράς υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης επί

της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πά-

σης φύσεων αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματος.

Παρακράτηση εισφοράς ύψους 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ

από 1-1-2016 επικουρικές συ-παρακρατείται από τις

ντάξεις των συνταξιούχων που καλύπτονται για παρο-

χές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, υπολογιζόμενης επί του

καταβαλλόμενου ποσού της επικουρικής σύνταξης,

αφού αφαιρεθούν το ποσό που αντιστοιχεί στις διατάξεις

στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της

παρ. 13 του Άρθρου 44 του Ν. 3986/11.

Σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας επικουρικής σύ-

νταξης από το ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται

στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας

και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά

Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του Άρθρου 44 του Ν.3986/11).
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Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

οι συνδρομητές

μας ρωτούν...
.

εμείς απαντούμε!

Προσωρινή στράτευση

Εργαζόμενος έχει κληθεί από το στρατό και

θα απουσιάσει από την εργασία του για μια εβ-

δομάδα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εται-

ρείας όσον αφορά την καταβολή μισθού και

την ασφάλιση των ημερών της απουσίας του;

Απάντηση

Η κλήση των εργαζομένων στο στρατό για

ολιγοήμερη εκπαίδευση τους, έχει κριθεί από

τη νομολογία ότι αποτελεί ένα από τα ανυ-

παίτια κωλύματα παροχής εργασίας, σύμφω-

να με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. και επομέ-

νως στους εργαζομένους αυτούς οφείλονται

τα ημερομίσθια των ημερών απουσίας τους

για το λόγο αυτό και μέχρι 13 ημερομίσθια, αν

ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος

εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή του ενός μη-

νός, αν έχει συμπληρώσει έτος, όπως δηλαδή

συμβαίνει και στην περίπτωση της ασθένειας

τους. Οίκοθεν δε νοείται ότι αν ο συγκεκριμέ-

νος εργαζόμενος έχει κάνει χρήση του δικαιώ-

ματός του αυτού εντός του ιδίου εργασιακού

έτους, για άλλο ανυπαίτιο κόλλημα, οι ημέρες

του νέου αυτού κολλήματος θα συμψηφίζο-

νται με αυτές που ήδη έχει λάβει μέσα στο έτος.

Για τις ημέρες δε αυτές που δικαιούται αποδο-

χές ασφαλώς και θα ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α.

Τροποποίηση σύμβασης

εργασίας εργαζόμενης μετά τη

λήξη της άδειας Ο.Α.Ε.Δ.

Έστω εργαζόμενη σε ειδική άδεια προστα-

σίας μητρότητας του Ο.Α.Ε.Δ. Μπορεί, μετά το

πέρας του εξαμήνου του Ο.Α.Ε.Δ., να επιστρέ-

ψει στην εργασία της και να αιτηθεί να εργα-

στεί με μερική απασχόληση; Εάν ναι, πώς αυ-

τό επηρεάζει το μειωμένο ωράριο που δικαι-

ούται κατά την επιστροφή της στην εργασία

της; Έχει δυνατότητα ο εργοδότης να της αρ-

νηθεί τη μερική απασχόληση;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 η

καθιέρωση μειωμένης απασχόλησης των ερ-

γαζομένων γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώ-
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μη και των δυο μερών (εργοδότης και εργαζό-

μενος) χωρίς να γίνεται στο νόμο αυτόν κά-

ποια διαφοροποίηση στην περίπτωση των

γυναικών που έχουν επιστρέψει στην εργασία

τους ύστερα από τοκετό ή άδεια μητρότητας.

Πάντως ο νόμος παρέχει δικαίωμα γενικά

στους εργαζομένους που απασχολούνται με

πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις που απασχο-

λούν πάνω από 20 άτομα και έχουν συμπλη-

ρώσει εργασία τουλάχιστον ενός έτους στην

επιχείρηση να ζητήσουν την προσωρινή τρο-

ποποίηση της σύμβασής τους σε μειωμένης

απασχόλησης και ο εργοδότης υποχρεούται

να δεχθεί την πρόταση αυτή των εργαζομέ-

νων, εκτός αν επικαλείται ότι δεν του επιτρέ-

πουν οι ανάγκες της επιχείρησής του. Σε περί-

πτωση καθιέρωσης μειωμένου ημερήσιου

ωραρίου η εργαζομένη θα μπορεί να κάνει

χρήση και του μειωμένου ωραρίου της της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αλλά αναλογικά με τις ώρες που θα

εργάζεται. Δηλαδή αν συμφωνήσει να εργάζε-

ται για ένα διάστημα και μέχρι προφανώς των

30 μηνών που προβλέπεται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 4

ώρες π.χ. μειωμένη εργασία, το μειωμένο ωρά-

ριό της θα είναι ½ της ώρας την ημέρα και έτσι

θα εργάζεται 3,5 ώρες την ημέρα αλλά θα

αμείβεται για 4 ώρες.

Διαδικασία λήψης άδειας

Κυριακής εργασίας

Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζομέ-

νων ημέρα Κυριακή για απογραφή του κατα-

στήματος υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη

να καταθέσει αίτηση εργασίας Κυριακής στην

Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδευόμενη από

το πρόγραμμα των εργαζόμενων για την εν

λόγω ημέρα. Υπάρχει ωστόσο και υποχρέω-

ση ηλεκτρονικής υποβολής προγράμματος

στο ΕΡΓΑΝΗ με το πρόγραμμα των εργαζομέ-

νων για την Κυριακή;

Απάντηση

Σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 για την απα-

σχόληση των εργαζομένων σε ημέρα Κυρια-

κή, απαιτείται η υποβολή στο Σ.ΕΠ.Ε. της περιο-

χής σας, αίτηση χορήγησης άδειας Κυριακής

εργασίας στην οποία θα αναφέρονται αφε-

νός οι ώρες εργασίας τους κατά την Κυριακή

και εφόσον οι ώρες αυτές είναι πάνω από 5 θα

αναφέρεται επίσης και η ημέρα αναπληρωμα-

τικής ημέρας ανάπαυσης κάθε εργαζομένου

που θα του χορηγηθεί την αμέσως επόμενη εβ-

δομάδα. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

αυτής δεν έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα στο σύ-

στημα ΕΡΓΑΝΗ και έτσι θα υποβληθεί χειρό-

γραφα. Η ημέρα όμως ανάπαυσης των ερ-

γαζομένων της επόμενης εβδομάδας, θα γνω-

στοποιηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε.4

τροποποιητικό ωραρίου.

Εργασία μισθωτών που

απασχολούνται με 5θήμερο κατά

την 6η ημέρα της εβδομάδας

Εργαζόμενος εργάζεται από Δευτέρα έως

Παρασκευή 8 ώρες την ημέρα (σύνολο 40

ώρες). Αν υπάρξει ανάγκη και για εργασία

Σαββάτου (8 ώρες) αυτή πως πληρώνεται;

Είναι παράνομη; Έχει ποινικές ευθύνες ο ερ-

γοδότης; Ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί;

Απάντηση

Οι εργαζόμενοι με 5θήμερο π.χ. από Δευτέ-

ρα μέχρι Παρασκευή επί 8 ώρες την ημέρα με

το πέρας της εργασίας τους την Παρασκευή

έχουν εξαντλήσει την υποχρέωσή τους για πα-

ροχή της συμφωνημένης εργασίας για την

οποία και αμείβονται. Επομένως περαιτέρω

απασχόληση των εργαζομένων αυτών κατά

την έκτη ημέρα της εβδομάδας είναι παράνο-

μη και δεν έχουν υποχρέωση να εργασθούν.

Αν παρά ταύτα ο εργοδότης τους ζητήσει

να εργασθούν την 6η ημέρα αυτή, θα τους

οφείλει τα ωρομίσθια που θα εργασθούν κατ΄

αυτήν με προσαύξηση 30% και παράλληλα θα

υπέχει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις αν δια-

πιστωθεί η παράνομη εργασία τους από έλεγ-

χο των οργάνων του Ι.Κ.Α., του Σ.ΕΠ.Ε. ή της

Οικονομικής Αστυνομίας.
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έλεγξε
ασφαλιστικά
την επιχείρησή σου!

www.pim.gr

Η εταιρεία μας με την πολύχρονη

εμπειρία της και με

εξειδικευμένους συνεργάτες,

αναλαμβάνει υπεύθυνα να σας

διευκολύνει στην ορθή τήρηση

των διατάξεων της Ασφαλιστικής

Νομοθεσίας, με σκοπό να

αποφεύγονται τυχόν λάθη ή

παραλείψεις που μπορεί στο

μέλλον να δημιουργήσουν

αφενός διενέξεις και αφετέρου να

αποφεύγονται Πράξεις Επιβολής

καταλογισμού

συμπληρωματικών εισφορών και

προστίμων από τις αρμόδιες

Υπηρεσίες των Ασφαλιστικών

Οργανισμών.

Ειδική Υπηρεσία
Ελέγχου Τήρησης

Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
.από την

Βασικές παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Έλεγχος ορθής απεικόνισης στην Α.Π.Δ. των ασφαλι-

στικών στοιχείων όσον αφορά το σωστό Κ.Α.Δ. με

βάση τη δραστηριότητα της επιχείρησης, τους σω-

στούς κωδικούς ειδικοτήτων (βάσει της ειδικότητας που

πράγματι απασχολούνται οι εργαζόμενοι), τα σωστά

πακέτα κάλυψης με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία.

Έλεγχος εάν ορθά έχουν υπαχθεί ή εάν ορθά δεν έχουν

υπαχθεί στην ασφάλιση πρόσωπα στα οποία η επιχεί-

ρηση καταβάλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο αμοιβή.

Έλεγχος της ορθότητας υπολογισμού των εισφορών

(εργοδοτών - εργαζομένων) επί των από το νόμο προ-

βλεπομένων αποδοχών.

Έλεγχος της ορθής απεικόνισης στην Α.Π.Δ. και του

σωστού υπολογισμού των εισφορών σε ειδικότερες

περιπτώσεις ασφάλισης (πλασιέ -αμειβομένων με το

κομμάτι - τεκμαρτών ημερομισθίων - απασχολουμένων

με μειωμένη - εκ' περιτροπής απασχόληση κ.λπ.)

Έλεγχος της ορθής απεικόνισης στην Α.Π.Δ. και του

σωστού υπολογισμού των εισφορών σε ειδικότερους

τύπους αποδοχών (επίδομα ισολογισμού - bonus -

αποδοχές μη ληφθείσας κανονικής αδείας - αποδοχές

σε ανυπαίτιο κώλυμα (ασθένεια - μητρότητα κ.λπ.) -

αποδοχές αδείας εποχικά απασχολουμένων κ.λπ.).

Έλεγχος ορθής ή μη υπαγωγής στον Κανονισμό

Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.).
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