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ταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
συντάγματος, όπως είναι γνωστό, εκδόθηκε το
έτος 1990 ο Ν. 1876 με τον οποίο προσδιορίστηκαν λεπτομέρειες των ελεύθερων διαπραγματεύσεων για την υπογραφή των Σ.Σ.Ε., οι δυνατές μορφές τους και οι ικανές και αρμόδιες
οργανώσεις να τις υπογράφουν. Κυρίως δε με
το άρθρο 2 του νόμου αυτού ορίσθηκε περιοριστικά το περιεχόμενο που μπορούν να έχουν
οι Σ.Σ.Ε. που υπογράφουν τα μέρη, με πρώτο
και κύριο αντικείμενό τους τον καθορισμό των
αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται
σε κάθε μια από αυτές, καθώς και οι αντί αυτών
εκδιδόμενες από τον ΟΜΕΔ διαιτητικές αποφάσεις.
πό το έτος 1975, με την ψήφιση

Για την κανονικότητα επομένως λειτουργίας

του νέου συντάγματος, τέθηκε

της αγοράς εργασίας, εφόσον, όπως ισχυρίζο-

για πρώτη φορά στην έννομη τά- νται τα κυβερνητικά όργανα, έπαυσε να ισχύει
ξη της Χώρας μας η κατά προτε-

το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (βλ.

ραιότητα ανάθεση της ρύθμι-

άρθρο 16 Ν. 4472/2017), το σημαντικότερο μέ-

σης των εργασιακών σχέσεων στους κοινωνι-

ρος της σύμβασης εργασίας, δηλαδή το μέρος

κούς εταίρους (οργανώσεις εργοδοτών και ερ-

της αμοιβής της εργασίας, πρέπει πλέον να το

γαζομένων), μέσω των συλλογικών διαπραγ-

διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι, σύμφω-

ματεύσεων και των υπογραφόμενων συλλογι-

να με τις επιταγές του συντάγματος (βλ. άρθρο

κών συμβάσεων εργασίας. Σε εκτέλεση της διά-

22 παρ. 2) και τις ανάγκες της εθνικής οικονο-
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μίας την οποία συντηρούν αποκλειστικά οι ενεργοί πολίτες
της Χώρας, δηλαδή οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που
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διευθύνοντες

υπαλλήλους

προς τρίτους, ή
3) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Γράφει
ο Γιάννης Καρούζος
Δικηγόρος - Εργατολόγος

ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
4) είναι μέτοχος ή εταίρος κατέχων άνω του
0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή
5) προΐσταται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμη-

υπουργική απόφαση αριθμ.

μάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών της ερ-

90972 που δημοσιεύθηκε στο

γοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται

ΦΕΚ 19.11.2021, βασιζόμενη

στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική

στην εξουσιοδοτική διάταξη

επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέ-

του άρθρου 79 §5 στ. ε’ και στ’ του ν. 4808/2021,

ρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης,

ρυθμίζει τα ζητήματα α) της εκπρόθεσμης υπο-

αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι

βολής εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ και β) των στοι-

εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημέ-

χείων που συγκροτούν την έννοια του

νες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται

διευθύνοντος υπαλλήλου.

του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομο-

Ειδικότερα, εισάγεται μαχητό τεκμήριο ότι

θετημένου μισθού, ή

ένας εργαζόμενος αποτελεί διευθύνοντα

6) αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες

υπάλληλο, εφόσον πληρούται έστω ένα από τα

αποδοχές που δεν υπολείπονται του οκταπλα-

ακόλουθα κριτήρια:

σίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου

1) ο εργαζόμενος ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης, ή
2) εκπροσωπεί και δεσμεύει την επιχείρηση
Δεκέμβριος 2021

μισθού.
Πολλά από τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνταν ήδη από την νομολογία (βλ. ενδεικτικά
Α.Π. 1033/2008) για τον προσδιορισμό της ιδι[5]

ότητας του διευθύνοντος υπαλλήλου. Καινού-

αρκεί να συντρέχουν απλώς στην πραγματικό-

ρια είναι τα κριτήρια της συμμετοχής του

τητα, αλλά πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σε

υπαλλήλου στο διοικητικό συμβούλιο της

ρητό όρο της σύμβασης.

εταιρίας και της ιδιοκτησίας μετοχών/ της

Η κύρια σημασία της απόδοσης σε έναν ερ-

εταιρικής ιδιότητας. Επίσης, ενώ το ύψος των

γαζόμενο της ιδιότητας του διευθύνοντος

απολαβών του υπαλλήλου αποτελούσε ήδη νο-

υπαλλήλου είναι ότι αυτός εξαιρείται από την

μολογιακό κριτήριο, πλέον υπάρχει συγκεκρι-

εφαρμογή των κανόνων της εργατικής νομοθε-

μένο ποσό άνω του οποίου ο εργαζόμενος τεκ-

σίας που αφορούν στα χρονικά όρια της εργα-

μαίρεται διευθύνων υπάλληλος, το οκταπλά-

σίας, στην απασχόληση την Κυριακή ή σε αρ-

σιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή σήμερα

γίες, τη νυχτερινή απασχόληση, την αποζη-

5.200 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, προστίθεται

μίωση για εκτός έδρας διανυκτέρευση και μάλ-

το κριτήριο της διεύθυνσης Τμήματος ή Μονά-

λον και την άδεια αναψυχής. Η τελευταία εξαί-

δας της επιχείρησης, εφόσον συνδυάζεται με

ρεση αμφισβητείται έντονα από τη θεωρία,

απολαβές άνω του εξαπλάσιου του κατώτατου

αλλά παραμένει η κρατούσα στη νομολογία

μισθού, δηλαδή σήμερα 3.900 ευρώ. Παρατη-

άποψη.

ρείται ότι εφόσον συντρέχουν τα μη χρηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης, φαίνεται μπορεί κανείς να αμείβεται ακόμη και με
τον κατώτατο μισθό και να τεκμαίρεται κατ’ αρχήν ότι είναι διευθύνων υπάλληλος. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στην μέχρι σήμερα νομολογία, άρα φαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα
από όσα λύνει.

Τέλος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η κτήση της ιδιότητας του διευθύνοντος
υπαλλήλου αποτυπώνεται α) σε περίπτωση
νέας πρόσληψης σε ειδικό πεδίο στο Ενιαίο
Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ( Ε3 και Ε4) και
β) σε περίπτωση υφιστάμενης σύμβασης εργασίας σε ειδικό πεδίο στο ΕΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας
Προσωπικού) . Στο Ε4 δηλώνεται και η απώλεια της ιδιότητας του διευθύνοντος υπαλλή-

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν

λου.

Ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις
για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα από τον e-ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. κές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις, οι

γ) αναγγελίας δήλωσης ατυχή-

4826/2021 (Α΄160) και στα πλαί- οποίες εκδίδονται αποκλειστικά ματος.
σια του ψηφιακού μετασχηματι- και μόνο μέσω του Συστήματος

Διευκρινίζουμε ότι οι χειρόγρα-

σμού και εκσυγχρονισμού της χει- Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερορόγραφης διαδικασίας του Ηλεκ- της εταιρείας Ηλεκτρονικής Δια- μηνίας Τοκετού και οι γνωματεύτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνι- κυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι- σεις ανικανότητας για εργασία,
κής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τη χο- σης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
ρήγηση των παροχών σε χρήμα

που έχουν εκδοθεί από το αρμό-

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφο- διο υγειονομικό όργανο μέχρι και

επιδόματος μητρότητας, επιδό- ρούν τις βεβαιώσεις –γνωματεύ- 30/11/2021 και έχουν ήδη κατατεματος ασθενείας, είτε εξαιτίας σεις:

θεί ή θα κατατεθούν στις αρμόδι-

επαγγελματικής νόσου, είτε μετά

α) Πιθανής ημερομηνίας τοκετού,

ες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα γίνο-

από ατύχημα εργατικό ή μη, στους

β) ανικανότητας για εργασία νται αποδεκτές για τη χορήγηση

ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, σας που οφείλεται σε ασθένεια, ατύ- του επιδόματος μητρότητας και
γνωστοποιούμε ότι από 01/12/ χημα εργατικό ή μη και επαγγελ- ασθένειας – ατυχήματος ή επαγ2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρι- ματική νόσο,
[6]

γελματικής νόσου.
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[ΑΡΘΡΟ]

Επίδομα εορτών (δώρο)

έτους 2021

Νομικό, Εργατολόγο - πρώην Μ.Δ. του Ο.ΜΕ.Δ.

θεσμός των επιδομάτων εορτών

1951 που ερμήνευσε το άρθρο 1 του Α.Ν. 28/

που καταβάλλονται στους εργα-

1944 τα δώρα εορτών, έλαβαν νομική υπό-

ζομένους με εξαρτημένη σχέση

σταση με την υποχρέωση πλέον του εργοδό-

εργασίας, έγκυρη ή άκυρη, με

τη να τα καταβάλλει με τη μορφή πρόσθετης

την ευκαιρία των εορτών Πάσχα

παροχής υποκείμενης σε ορισμένους κανό-

και Χριστουγέννων, κάθε έτους,

νες και προϋποθέσεις. Τελικά το έτος 1980,

αποτελεί μακρά παράδοση για

με την ψήφιση του Ν. 1082 άλλαξε νομικά

τη Χώρα μας, που υλοποιείτο στο παρελθόν

πλέον το καθεστώς αυτό των δώρων και ο θε-

με διάφορες μορφές. Αρχικά αποτελούσε εθι- σμός απέκτησε πλέον τη μορφή του “επιδόμική οικειοθελή παροχή του εργοδότη προς

ματος εορτών”. Έτσι σε κάθε εργαζόμενο,

τον εργαζόμενο, ο οποίος συνήθως ήταν και

αντί των δώδεκα (όσοι είναι και οι μήνες του

οικόσιτος, προκειμένου να ενισχύσει αυτόν

έτους), καταβάλλονται δέκα τρεις και μισός

και την οικογένειά του κατά τις περιόδους

μηνιαίοι μισθοί, για τους αμειβόμενους με

των δύο μεγάλων αυτών εορτών, κατά τις

μισθό ή ανάλογος αριθμός ημερομισθίων

οποίες εμφανίζεται βεβαρημένος ο οικογε-

για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Τα

νειακός προϋπολογισμός, ιδίως των εγγά-

επιδόματα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον

μων με τέκνα εργαζομένων και για το λόγο

νομολογιακά όπως τα λοιπά επιδόματα που

αυτόν οι παροχές αυτές απεκαλούντο και

προβλέπονται στη νομοθεσία μας ή στις συλ-

«δώρα». Από το έτος 1951 με τον Α.Ν. 1771/

λογικές ρυθμίσεις (συλλογικές συμβάσεις ερ-

Δεκέμβριος 2021
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γασίας ή διαιτητικές αποφάσεις) τα οποία

νων μόνο 1981 ή ορισμένη κατηγορία εργα-

καταβάλλονται επί πλέον του βασικού μι-

ζομένων, όπως συνηθίζετο μέχρι τότε π.χ.

σθού σε κάθε εργαζόμενο με αφορμή είτε

εφημεριδοπωλών, οδηγών ταξί, κουρέων /

την οικογενειακή του κατάσταση (επίδομα

κομμωτών, εργατών λιμένων κ.λπ. Στη συνέ-

γάμου), είτε το επίπεδο των σπουδών του

χεια όμως προς το τέλος του 1981 εκδόθηκε

(επίδομα σπουδών), είτε το είδος και τις

η αριθμ. 19040 Κοινή Απόφαση των Υπουρ-

συνθήκες της προσφερόμενης εργασίας του

γών Οικονομικών και Εργασίας, με την

(επίδομα ειδικών συνθηκών ή ανθυγιεινής ή

οποία καθορίσθηκαν σε μόνιμο τρόπο πλέον

επικίνδυνης εργασίας) κ.λπ.

οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής κάθε

Με βάση τα παραπάνω η νομολογία των

χρόνο των δύο αυτών επιδομάτων στους δι-

δικαστηρίων έχει καταλήξει οριστικά πλέον

καιούχους μισθωτούς. Η απόφαση αυτή εξα-

ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων

κολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα με μία μό-

και Πάσχα, αποτελούν μέρος των τακτικών

νο μεταγενέστερη προσθήκη του έτους 1991

αποδοχών των εργαζομένων, καταβάλλο-

που αφορά στην κατηγορία των εργαζομέ-

νται κατ' αναλογία του χρόνου εργασίας των

νων θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων

δικαιούχων μέσα στις περιόδους υπολογι-

και μία νομοθετική παρέμβαση ως προς το

σμού τους για το Πάσχα και τα Χριστούγεν-

χρόνο εξόφλησης των προς το τ. ΙΚΑ υποχρε-

να, χορηγούνται στους μισθωτούς που συν-

ώσεων των εργοδοτών από την καταβολή

δέονται είτε με έγκυρη είτε με άκυρη σύμβα-

των επιδομάτων αυτών στους δικαιούχους.

ση εργασίας, για τον υπολογισμό τους λαμ-

Το γεγονός αυτό της επί 30ετία διατήρησης

βάνονται υπόψη εκτός από τον βασικό μι-

των διατάξεων αυτών ως είχαν και την χωρίς

σθό ή το βασικό ημερομίσθιο με το οποίο

προβλήματα εφαρμογής τους μέχρι και σή-

αμείβονται οι δικαιούχοι μισθωτοί, και κάθε

μερα, επισημαίνεται, για σύγκριση με τα σύγ-

άλλη παροχή που χορηγήθηκε από τον ερ-

χρονα νομοθετήματα, οι

γοδότη στον εργαζόμενο εξ αφορμής της πα-

διατάξεις των οποίων συ-

ροχής της εργασίας του μέσα σε κάθε περίο-

νήθως τροποποιούνται

δο της συγκεκριμένης εορτής. Συγκεκριμένα

πριν ακόμη εφαρμοσθούν

τα επιδόματα εορτών υπολογίζονται με βά-

στην πράξη, αποδεικνύε-

ση τις τακτικές αποδοχές των δικαιούχων

ται η πληρότητα και η ορ-

και όχι επί των βασικών τους μισθών μόνο ή

θότητα των

των νομίμων αποδοχών τους. Βεβαίως τα

διατάξεων

επιδόματα αυτά τα οποία αποτελούν μέρος

της ΚΥΑ αυ-

των ετήσιων αποδοχών των με μισθό ή με

τής του

ημερομίσθιο κ.λπ. εργαζομένων, υπόκεινται

έτους

σε εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών Ταμεί-

1981,

ων των δικαιούχων καθώς και σε παρακρά-

παρά

τηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

τις εν τω μεταξύ επελθού-

Με βάση τον τελευταίο αυτόν νόμο του

σες τροποποιήσεις και

έτους 1980 εκδόθηκαν κατά το έτος 1981 οι

προσαρμογές της νομοθε-

πρώτες αποφάσεις που αφορούσαν είτε το

σίας μας στα σύγχρονα δε-

επίδομα εορτών Πάσχα μόνο ή Χριστουγέν-

δομένα της απασχόλησης.
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κληρο ή μέρος του 8μήνου χρονικού διαστήματος από 1-5ου μέχρι 31-12ου του έτους.
Συγκεκριμένα το επίδομα (δώρο) αυτό για
όσους εργάσθηκαν καθ’ όλο το παραπάνω
χρονικό διάστημα αποτελείται από 25 ημε-

για τον

σωστό
υπολογισμό
του Δώρου

Χριστουγέννων

2021

ρομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με άλλο τρόπο (ποσοστά, φασόν, με το
κομμάτι, με το μέτρο κ.λπ.), ή από ένα μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με σταθερό
μηνιαίο μισθό.

Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. θεωρούνται ως ημέρες απασχόλησης και λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του δια-

στήματος του δώρου:
α) Όλες οι ημέρες πραγματικής
απασχόλησης των εργαζομένων εντός του
παραπάνω χρονικού διαστήματος. β) Οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες καταβλήθηκαν
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του

αποδοχές από τον εργοδότη χωρίς όμως επι-

επιδόματος αυτού στους εργαζομένους μιας

δότησής τους από τον ασφαλιστικό τους Ορ-

επιχείρησης είναι η παροχή εξαρτημένης

γανισμό (Ε.Φ.Κ.Α.) των εργαζομένων. γ) Οι

εργασίας ή έμμισθης εντολής δικηγόρου

ημέρες της υποχρεωτικής αποχής των γυναι-

και η απασχόλησή τους στην επιχείρηση ολό- κών από την εργασία τους λόγω κυήσεως και
Δεκέμβριος 2021
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λοχείας (ήδη 17 εβδομάδες). δ) Οι ημέρες μη

νικό διάστημα των 8 μηνών και το δώρο θα

παροχής εργασίας λόγω δικαιολογημένης

υπολογισθεί με βάση το χρόνο που απομένει

απουσίας για τις οποίες καταβλήθηκαν απο-

με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 της παρα-

δοχές (Ανυπαίτιο κώλυμα). ε) Οι ημέρες συν-

πάνω Κ.Υ.Α..

δικαλιστικής άδειας των συνδικαλιστών για τις οποίες προβλέπεται καταβολή αποδοχών.
στ) Οι ημέρες της κανονικής
άδειας των εργαζομένων του
Α.Ν. 539/1945. ζ) Το χρονικό διάστημα υπερημερίας του εργοδότη που έχει αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση, η) Ο χρόνος
της εναλλακτικής άδειας μητρότητας των 3,5 μηνών που συμπίπτει εντός της περιόδου του δώρου Χριστουγέννων. θ) Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας που τυχόν έχουν τεθεί οι
εργαζόμενοι και συμπίπτει εντός του διαστήματος του δώρου Χριστουγέννων.
Αντίθετα δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του 8μήνου διαστήματος: α) Οι
ημέρες αποχής των εργαζομένων λόγω συμμετοχής τους σε νόμιμη ή παράνομη απεργία. β) Λόγω ασθένειας για τις οποίες επιδοτήθηκαν από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
γ) Οι ημέρες συνδικαλιστικής αδείας χωρίς

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων
πρέπει να γίνεται μέχρι την μεσημβρία της
21ης Δεκεμβρίου. Επίσης το δώρο αυτό πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα μόνο και όχι
σε είδος, να εξοφλείται ολόκληρο και όχι
σε δόσεις και να γίνονται επί του οφειλομένου ποσού οι νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων και του φόρου κρατήσεις.

αποδοχές. δ) Οι ημέρες γονικής αδείας χωρίς
αποδοχές. ε) Οι μήνες της περιόδου που συμπίπτουν με την 6μηνη άδεια μητρότητας
των γυναικών εργαζομένων που επιδοτείται
από τον ΟΑΕΔ. στ) Οι ημέρες της αδικαιολόγητης απουσίας των εργαζομένων από την
εργασία τους για τις οποίες δεν έλαβαν αποδοχές & ζ) Ο χρόνος της κανονικής στρατιωτικής θητείας των εργαζομένων κατά τον
οποίο αναστέλλεται η σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Για τα διαστήματα αυτά δεν καταβάλλεται δώρο και επομένως θα αφαιρεθούν από το συνολικό χρο-
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Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., βάση
υπολογισμού του επιδόματος Χριστουγέννων αποτελούν οι τακτικά καταβαλλόμενες
αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε έτους,
ενώ για όσους εργαζόμενους έχει λυθεί η
σχέση εργασίας πριν την ημερομηνία αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της
ημέρας της λύσης της εργασιακής τους
σχέσης. Τακτικές εξ άλλου αποδοχές, κατά
την παραπάνω απόφαση, αποτελούν εκτός
του βασικού τους μισθού ή βασικού τους ημεΔεκέμβριος 2021

ρομισθίου προσαυξημένων με τα επιδόματα

αυτός του δώρου είναι προαιρετικός και αφε-

της οικείας συλλογικής ρύθμισης στην οποία

τέρου ότι δεν ισχύει σε περιπτώσεις που από

υπάγονται ή των υπέρτερων καταβαλλόμε-

την ατομική σύμβαση εργασίας προβλέπο-

νων συνολικών σταθερών αποδοχών τους

νται αποδοχές κατά πολύ υψηλότερες του

και: α) Το επίδομα άδειας, β) Η αμοιβή για

παραπάνω ποσού και έχει συμφωνηθεί να κα-

τυχόν υπερεργασία και για νόμιμη υπερω-

ταβάλλεται και το επίδομα αυτό στο ίδιο

ριακή εργασία που προσφέρθηκαν κατά τα-

ύψος. Ειδικά για τη συμμετοχή του επιδόμα-

κτά χρονικά διαστήματα μέσα στην περίοδο

τος αδείας στις λοιπές τακτικές αποδοχές

του επιδόματος των Χριστουγέννων, γ) Οι

των εργαζομένων μπορεί να υπολογισθεί ο

προσαυξήσεις για τακτική απασχόληση κατά

συντελεστής 0,041666.

Κυριακές και λοιπές αργίες καθώς και οι προσαυξήσεις για τακτική απασχόληση κατά την
νύκτα, μέσα στην περίοδο του επιδόματος
Χριστουγέννων. δ) Τα έξοδα εκτός έδρας, μεταφορικά, παραστάσεως, εισιτήρια, κ.λπ. αν

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παραπάνω

καταβάλλονται τακτικά και χωρίς την απόδο-

Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι διατάξεις

ση λογαριασμού και ανεξάρτητα αν πραγμα-

της δεν εφαρμόζονται στις εξής περιπτώ-

τοποιήθηκαν οι μετακινήσεις ή τα έξοδα, διό-

σεις: α) Στους εργάτες των γεωργικών και

τι σε διαφορετική περίπτωση δεν υπολογί-

κτηνοτροφικών εργασιών, εκτός από όσους

ζονται αφού τα έξοδα αυτά που βαρύνουν

εργάζονται σε βουστάσια, πτηνοτροφεία, λα-

τον εργοδότη και καταβάλλονται από αυτόν

χανόκηπους κ.λπ., οργανωμένες γεωργικές

δεν αποτελούν αποδοχές αλλά αποζημιώ-

επιχειρήσεις που οι σχέσεις τους ρυθμίζο-

σεις, ε) Οι παροχές σε είδος που δεν εξυπη-

νται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρη-

κ.λπ. β) Στους εργαζόμενους κατ' οίκον του

σης, αφού αποτιμηθούν σε ευρώ με βάση την

εργοδότη σε πόλεις ή κωμοπόλεις πληθυ-

τιμή κτήσης τους από την αγορά.

σμού κάτω των 6.000 κατοίκων. γ) Στους ερ-

Τέλος, το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων μπορεί να περιορίζεται μονομερώς
από τον εργοδότη στο 100πλάσιο, του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που
προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύει
κάθε φορά (σήμερα στο νομοθετημένο ημερομίσθιο της Υ.Α. 4241/ 2019 ποσό των 29,04
ε υ ρ ώ ) . Το π αρ α π ά ν ω α ν ώτ α τ ο ό ρ ι ο
επιδόματος ισχύει βεβαίως για όσους
δικαιούνται ολόκληρο το επίδομα και
μειώνεται αναλόγως για όσους δεν δικαιούνται το επίδομα ολόκληρο αλλά μέρος μόνο
αν π.χ. δεν απασχολήθηκαν στην ίδια
επιχείρηση όλο το διάστημα του 8μήνου. Να
σημειωθεί όμως ότι αφενός ο περιορισμός

Δεκέμβριος 2021

γαζόμενους που αμείβονται με ποσοστά ή με
το κομμάτι, εκτός από τους σερβιτόρους, κομμωτές, ταξιθέτες, οδηγούς ταξί κ.λπ. δ) Στους
φορτ/τές ξηράς και λιμένων που διέπονται
από τη νομοθεσία που τους αφορά. ε) Στους
οικοδόμους, οι οποίοι λαμβάνουν τα δώρα
τους από το τ. Ι.Κ.Α. (Ε.Φ.Κ.Α.) και με βάση
Ειδικό Κανονισμό παροχών του, όπως ισχύει. στ) Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς,
στους οποίους δεν καταβάλλονται δώρα εορτών, όπως συμβαίνει με τους δημοσίους εκπαιδευτικούς το μισθολογικό καθεστώς των
οποίων ακολουθούν με βάση το Ν. 682/1977
όπως ισχύει. Τέλος, σημειώνουμε ότι επιδόματος (δώρου) δικαιούνται με τις ίδιες προ-
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ρεί, και με ποιο τρόπο, να τύχει
εφαρμογής αυτή σήμερα, επειδή έχουν
τροποποιηθεί, ως γνωστόν, οι περί της
εννοίας της εκ περιτροπής εργασίας
σχετικές διατάξεις. (Βλ. άρθρο 2 Ν.
3846/2010 και άρθρο 59 Ν. 4635/ 2019).
Πράγματι, κατά το έτος έκδοσης της
ανωτέρω Κ.Υ.Α. (1981), ο συντάκτης της
έλαβε υπόψη του το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας των μισθωτών, το όποιο
προβλέπονταν τότε με τη διάταξη της παραγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2961/1954,
ϋποθέσεις της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως καίτοι δεν συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και οι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. που
αμείβονται όμως με μισθό (πάγια αντιμισθία
του Ν. 4194/2013 όπως ισχύει).

κατά την οποία «Ο εργοδότης και ο μισθωτός
δύνανται είτε κατά την σύσταση της σχέσεως
εργασίας, είτε διαρκούσης ταύτης, να συμφωνήσουν εγγράφως πάσης μορφής εκ περιτροπής εργασία καθορίζοντες και την ανάλογη μισθοδοσία».
Ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή τα δικαστήρια είχαν κρίνει ότι η εκ περιτροπής εργασία του συστήματος αυτού αφορά την
απασχόληση του μισθωτού κατά ορισμένες
τακτικώς εναλλασσόμενες ημέρες της
εβδομάδας ή του μήνα, ενώ κατά τις υπό-

Με την παράγρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’
αριθμ. 19040/1981 Κ.Υ.Α., προσδιορίζεται
επίσης ο τρόπος υπολογισμού των επιδομάτων αυτών για τους μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν, είτε για όλη την περίοδο υπολογισμού του επιδόματος είτε για μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα στις κρίσιμες περιό-

λοιπες ημέρες αναστέλλεται η υποχρέωση
παροχής της εργασίας του, ότι το σύστημα
αυτό δεν αφορά την παροχή εργασίας ημερησίως ή εβδομαδιαίως με μειωμένο ωράριο
και ότι η ρύθμιση αφορά μόνο μισθωτούς
επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας (βλ.
Α.Π. 443/63, Α.Π. 600/64, Α.Π. 164/64). Εξ άλ-

δους, με το σύστημα της εκ περιτροπής ερ- λου με το σύστημα αυτό η αντιμισθία των εργασίας. Συγκεκριμένα στην παράγραφο γαζομένων καθορίζονταν με την γραπτή συμαυτή ορίζεται ότι «Οι μισθωτοί που έχουν ερ- φωνία την οποία κατάρτιζαν τα μέρη και με
γασθεί με το σύστημα της εκ περιτροπής ερ- την οποία μπορούσαν να συμφωνήσουν
γασίας, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν
στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους, στο μισό». Από τη διατύπωση της διά-

αμοιβή για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν παρείχετο εργασία λόγω του συστήματος (βλ.
Α.Π. 117/64). Με την απόφαση αυτή είχε γίνει

δεκτό επίσης ότι τόσο από το γράμμα όσο
και από το σκοπό της διάταξης της παραγρ. 7

ταξης αυτής προκύπτουν αμφιβολίες αν μπο- του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2961/ 54, εργασία εκ
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περιτροπής νοείται η εναλλάξ παρεχομέ-

νικά διαστήματα σταθερού ή εναλλασσόμε-

νη εργασία υπό συνεχή πάντως απασχό-

νου τύπου ωραρίου εργασίας π.χ. ημέρα πα-

ληση. Επίσης με την Α.Π. 157/1961 είχε κρι-

ρά ημέρα ή μερικές ημέρες συνεχώς ή ακόμη

θεί, με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία,

και κατά μία μόνο ημέρα την εβδομάδα, με

ότι υπάρχει σύστημα εκ περιτροπής εργα-

πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

σίας όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και

Στα σύγχρονα συστήματα μερικής απα-

εργαζόμενου, είτε κατά την κατάρτιση της

σχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (χωρίς

σύμβασης είτε κατά την διάρκειά της, ότι σε

αμοιβή των μη εργασίμων ημερών) για τον

περιόδους κάμψης των εργασιών της επιχεί-

υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων έχει

ρησης, ο μισθωτός δεν θα απασχολείται όλες

εφαρμογή μόνον η διάταξη του άρθρου 4

τις ημέρες της εβδομάδος ή του μήνα, θα

παραγρ. 1 εδάφ. δ΄ της Κ.Υ.Α. αυτής που

λαμβάνει όμως για τις ημέρες κατά τις

αφορά τους αμειβόμενους με ωρομίσθιο

οποίες δεν θα απασχολείται, το μισό ημερο-

κ.λπ. και από την οποία προβλέπεται ότι

μίσθιο. Με άλλα λόγια κατά το σύστημα αυ-

οι μισθωτοί αυτοί δικαιούνται επιδόμα-

τό υπήρχε αμοιβή του εργαζόμενου για όλο

τος εορτών κατ' αναλογία μόνο για τις

το διάστημα και όχι μόνο για τις ημέρες κατά

ημέρες και ώρες της πραγματικής προ-

τις οποίες εργάζονταν πραγματικά. Υπήρχε

σφοράς εργασίας για τις οποίες και έλα-

δηλαδή αμοιβή για όλη τη περίοδο του συ-

βαν αποδοχές μέσα σε κάθε περίοδο επι-

στήματος της εκ περιτροπής εργασίας. Ενό-

δόματος εορτών (Δώρου). Άλλωστε μετά το

ψει των παραπάνω εννοιών και νομολογια-

Ν. 1082/1980, με τον όποιο μεταβλήθηκε η

κών δεδομένων, ήταν απόλυτα δικαιολογη-

φύση και το είδος των μέχρι τότε καταβαλλο-

μένη και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4

μένων δώρων εορτών και οι παροχές αυτές

της Κ.Υ.Α. 19040/1981, με την όποια καθιερώ-

αποτελούν πλέον επιδόματα εορτών, δη-

θηκε η καταβολή μέρους του επιδόματος εορ- λαδή νόμιμες προσαυξήσεις των μισθών
τών κατά τις περιόδους εργασίας των μισθω- των εργαζομένων, δεν νοείται η καταβολή
τών με το σύστημα της εκ περιτροπής εργα-

τους σε περίπτωση μη αμοιβής λόγω μη πα-

σίας, επειδή ελάμβαναν αποδοχές και για

ροχής εργασίας, εκτός βεβαίως των περι-

τις ημέρες που δεν παρείχαν εργασία λό-

πτώσεων των συμφωνημένων ή των οικειο-

γω του συμφωνημένου συστήματος εργα-

θελώς καταβαλλομένων αποδοχών και ορι-

σίας.

σμένων άλλων ρητών εξαιρέσεων.

Η ισχύουσα σήμερα διάταξη για το θέμα αυτό αφορά γενικά το σύστημα της μερικής
απασχόλησης υπό οποιαδήποτε μορφή και
για οσονδήποτε χρόνο. Από τη διατύπωση
που χρησιμοποιεί ο νεότερος νομοθέτης για
την εκ περιτροπής εργασία, σαφώς προκύπτει ότι το σχετικό δικαίωμα των μερών για
κατάρτιση ατομικής σύμβασης εργασίας με
το σύστημα αυτό, περιλαμβάνει κάθε μορφή
μη συνεχούς απασχόλησης, είτε σε ημερήσια βάση, σε συνδυασμό ή μη με ημερήσιο
μειωμένο ωράριο, είτε σε διαφορετικά χροΔεκέμβριος 2021
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[ΑΡΘΡΟ]

της Άννας Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

ύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α’
286) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του
Ν. 4808/2021, σε επιχειρήσεις που εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την
εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται επιπλέον πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε σύστημα
πενθημέρου εργασίας και οκτώ (8) ώρες επιπλέον σε σύστημα εξαημέρου εργασίας. Η υπέρβαση των
οκτώ (8) ωρών ημερησίως επί πενθημέρου και μέχρι την 9η
ώρα ή των έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτά ημερησίως
επί εξαημέρου και μέχρι την 8η ώρα, με την προϋπόθεση
ότι υφίσταται υπέρβαση των 40 ωρών την εβδομάδα και έως του ορίου των 45 ωρών επί πενθημέρου και 48 ωρών επί εξαημέρου, θεωρείται υπερεργασία.
Η υπερεργασία αποτελεί νόμιμο ωράριο εργασίας και ο εργοδότης διατηρεί
την ευχέρεια απασχόλησης του μισθωτού, όπως πιο πάνω αναφέρεται, ο δε μισθωτός υποχρεούται
να παρέχει την εργασία σε αυτό το
χρονικό διάστημα.
Οι πέντε (5) ώρες υπερεργασίας επί
πενθημέρου (από την 41η έως την 45η ώρα) ή οι οκτώ (8)
ώρες υπερεργασίας επί εξαημέρου (από την 41η έως την
48η ώρα), αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται
στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
Η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα
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επί πενθημέρου και 48 ωρών την εβδομάδα επί

Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 90972 που

εξαημέρου θεωρείται – σύμφωνα με την παρ. 2

δημοσιεύτηκε την 19.11.2021 και τροποποιεί

του άρθρου 58 του Ν. 4808/2021 – υπερωριακή

την 40331/Δ1.13521/2019 απόφαση του Υπουρ-

απασχόληση και διέπεται από όλες τις νόμιμες

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες νομι-

αφορά επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονι-

μοποίησής τους. Εξ άλλου υπερωριακή απα-

κής υποβολής των εντύπων που υποβάλλονται

σχόληση θεωρείται η υπέρβαση του νομίμου

στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, για το Μέρος Α΄, έχει ισχύ από

ωραρίου των εννέα (9) ωρών ημερησίως, επί

29.11.2021. Από την ημερομηνία αυτή παύει να

πενθημέρου καθώς και η υπέρβαση του νομί-

υφίσταται η υποχρέωση των εργοδοτών να κα-

μου ωραρίου των οκτώ (8) ωρών ημερησίως,

ταχωρούν στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την

επί εξαημέρου.

απασχόληση των εργαζομένων σε υπερεργασία.

Κάθε μισθωτός απασχολούμενος υπερωρια-

Επομένως δεν αποτελεί παράβαση διατάξε-

κώς δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερω-

ων της εργατικής νομοθεσίας, η απασχόληση

ρίας και μέχρι τρείς (3) ώρες ημερησίως και μέ-

εργαζομένων σε υπερεργασία, χωρίς αυτή να

χρι τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα (150) ωρών

έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον εί-

ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρο-

ναι εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν οι

μίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

οικείες διατάξεις, δηλαδή μέχρι εννέα (9) ώρες
ημερησίως σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος πενθημέρου εργασίας και μέχρι οκτώ (8)
ώρες ημερησίως σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εξαημέρου εργασίας. Ευνόητο είναι,
όπως αναφέρεται και ανωτέρω, ότι οι ώρες
πραγματοποιηθείσας υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης που προβλέπονται από τις οικείες
διατάξεις.

Η καταχώρηση της υπερεργασίας στο Π.Σ. ΕΡ-

Χρόνος έναρξης της υπερωριακής απασχό-

ΓΑΝΗ (έντυπο Ε8), είχε θεσμοθετηθεί με το άρ-

λησης, θεωρείται η υπέρβαση των ορίων της

θρο 36 του Ν. 4488/2017, το οποίο είχε αντικα-

υπερεργασίας, της 9ης ή 8ης ώρας ημερήσιας

ταστήσει την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του

απασχόλησης, κατά περίπτωση, πενθήμερης ή

Ν. 4144/2013. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, ο

εξαήμερης εργασίας.

εργοδότης-επιχείρηση είχε την υποχρέωση να
καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την υπερεργασία
καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση,
πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των νόμιμων υπερωριών με το έντυπο
Ε8 «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, πριν την πραγματο-

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4808/2021,

ποίησή τους από τους εργαζόμενους και δε-

με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 1

καπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβ-

του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013, δεν προβλέ-

δομαδιαίας περιόδου εργασίας με το έντυπο

πεται υποχρέωση καταχώρησης της υπερεργα-

Ε8 «Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχό-

σίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, από την έκδοση της

λησης Οδηγοί», για κατηγορίες εργοδοτών που

Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπει η εν

διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/

λόγω διάταξη.

2006 και (Ε.Κ.) 165/2014.

Δεκέμβριος 2021
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[ΑΡΘΡΟ]
του Χρήστου Καρατζά,
(Νομικός - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων)

& Αντώνη Τσόγκα,

(τ. Προϊστάμενου Ε.Φ.Κ.Α.)

Πως θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι κατά τις εορτές
ης

/ 26ης Δεκεμβρίου 2021
& 1ης / 6ης Ιανουαρίου 2022
της 25

πως είναι γνωστό οι εορτές της 25ης

ημέρα Σάββατο, στους μεν εργαζόμενους που

και 26ης Δεκεμβρίου κάθε έτους κα-

απασχολούνται με 5θήμερη εβδομαδιαία ερ-

θώς και της 1ης και 6ης Ιανουαρίου,

γασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και μέχρι

με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν.

το τέλος της 5ης ημέρας της εβδομάδας (Παρα-

4808/2021, έχουν ορισθεί ως ημέρες

σκευή 24/12ου), θα έχουν εξαντλήσει τις 40

υποχρεωτικής αργίας, με συνέπεια να μην επι-

ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας τους, εφόσον

τρέπεται κατ’ αυτές, τόσο η λειτουργία των επι-

αμείβονται με ημερομίσθιο σύμφωνα με το

χειρήσεων και των εργασιών γενικά (εκτός βέ-

άρθρο 2 του Ν.Δ. 3755/1957, θα πρέπει να τους

βαια αυτών που λειτουργούν νόμιμα κατά τις

καταβληθεί ένα ακόμη ημερομίσθιο, (δηλαδή

Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με τις διατάξεις

θα τους καταβληθούν 7 ημερομίσθια για την

του Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύουν μετά το νόμο

εβδομάδα αυτή) χωρίς προσαύξηση, επειδή κα-

4808/2021), όσο και η απασχόληση των μισθω-

τά την εβδομάδα αυτή από 20 μέχρι 26 Δεκεμ-

τών τους.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3755/

έπρεπε να είχαν εργασθεί αντί τις 40, 32 (40-8)

1957, στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων

ώρες, (αφαιρουμένων δηλαδή των ωρών εργα-

αυτών, παρότι δεν θα εργασθούν κατά τις εορ-

σίας της έκτης ημέρας), επειδή συνέπεσαν με

τές αυτές, θα πρέπει να καταβληθούν οι απο-

ημέρα αργίας και δεν όφειλαν να εργασθούν.

δοχές τους, με τις εξής διακρίσεις:

Στους δε εργαζόμενους με 6ήμερη εβδομαδι-

Α| Όσον αφορά την εορτή της
25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
α|Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, ποσοστά
κ.λπ.
Επειδή φέτος η εορτή αυτή συμπίπτει με
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βρίου, λόγω της αργίας του Σαββάτου, θα

αία εργασία οι οποίοι, λόγω πάλι της αργίας
του Σαββάτου (25/12ου), δεν θα εργασθούν κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας αυτής, θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/
1966, να τους καταβληθούν πάλι 6 ημερομίσθια, χωρίς προσαύξηση, επειδή σύμφωνα με
το νόμο δικαιούνται να λάβουν, και το ημερο-

Δεκέμβριος 2021

μίσθιο της 6ης ημέρας χωρίς να εργασθούν.
Στην περίπτωση όμως που οι εργαζόμενοι
αυτοί, που αμείβονται με ημερομίσθιο και που
απασχολούνται τόσο με 5θήμερη όσο και με

Β| Όσον αφορά την εορτή της 26ης
Δεκεμβρίου (Δεύτερη ημέρα
Χριστουγέννων)

6ήμερη εργασία, απασχοληθούν παράνομα κα-

1| Εργαζόμενοι με 5θήμερο - 6ήμερο αμει-

τά την ημέρα αυτή (Σάββατο 25/12ου), θα λά-

βόμενοι με ημερομίσθιο

βουν: α) οι μεν εργαζόμενοι με 5θήμερο το αυ-

Φέτος επειδή η αργία της δεύτερης ημέρας

ξημένο κατά 30% ημερομίσθιό τους, λόγω της

των Χριστουγέννων συμπίπτει σε ημέρα

5θήμερης εργασίας τους, και επιπλέον προσαύξηση 75% λόγω της αργίας, και β) οι δε εργαζόμενοι με 6ήμερο θα λάβουν το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής μόνο με την προσαύξηση 75% λόγω της αργίας.
β|Αμειβόμενοι με σταθερό μηνιαίο μισθό
Στους εργαζομένους που αμείβονται με
σταθερό μηνιαίο μισθό και των δύο παραπάνω
κατηγοριών εργαζόμενους, (με 5θήμερο και με
6ήμερο) θα καταβληθεί πλήρης ο μηνιαίος μισθός τους του μηνός Δεκεμβρίου 2021, παρότι
δεν θα έχουν εργασθεί κατά την ημέρα αυτή
(Σάββατο 25 Δεκεμβρίου). Όσοι δε από τους παραπάνω μισθωτούς απασχολούνται με 5θήμερη εργασία και εργασθούν παράνομα κατά την

Κυριακή, στους εργαζόμενους που απασχολούνται με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία,
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες και αμείβονται με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων για την
εβδομάδα από 20 μέχρι 26 Δεκεμβρίου τους
οφείλεται εκτός από τα 7 ημερομίσθια για
όσους εργάζονται με 5θήμερο ή τα 6 ημερομίσθια για όσους απασχολούνται με 6ήμερο,
αντίστοιχα για την εορτή των Χριστουγέννων
ένα ακόμη ημερομίσθιο για την εορτή της
26ης/12ου, έστω και αν, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, η δεύτερη αυτή εορτή
συμπίπτει σε ημέρα αργίας (Κυριακή) (Για το

ημέρα αυτή, θα τους καταβληθεί το 1/25ο του

θέμα αυτό βλ. την Α.Π. 303/1961).

νομίμου μισθού τους προσαυξημένο κατά 30%,

2| Εργαζόμενοι με 5θήμερο- 6ήμερο αμει-

πέρα των λοιπών συνεπειών για την παράνομη

βόμενοι με μηνιαίο μισθό

εργασία τους, με προσαύξηση 75%.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών

γ| Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που

που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, παρότι

λειτουργούν νόμιμα και τις Κυριακές και

δεν θα εργασθούν τις δύο αυτές ημέρες των

αργίες

εορτών, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους

Με την ίδια προσαύξηση 75% θα καταβληθεί
και το ημερομίσθιο ή το 1/25ο του μισθού τους,
αν αμείβονται με μισθό, των εργαζομένων που

του μηνός αυτού, αν εργασθούν κανονικά κατά
τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας από 20 μέχρι
24 Δεκεμβρίου.

απασχολούνται σε επιχειρήσεις και εργασίες

Προφανώς δε επειδή η εορτή αυτή (26ης-

που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και

12ου) συμπίπτει με ημέρα αργίας (Κυριακή) οι

αργίες, χωρίς να δικαιούνται να τους χορηγη-

εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατ’ αυτή,

θεί άλλη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη ερ-

νόμιμα ή παράνομα για όσες ώρες εργασθούν

γάσιμη ημέρα της ίδιας ή επόμενης εβδομάδας

θα δικαιούνται την προσαύξηση του 75%, σύμ-

πέρα της μίας (στην 6ήμερη εργασία) ή των δύο

φωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, μόνο

(στην πενθήμερη εργασία) που έχουν ορισθεί

μία φορά (Για το θέμα αυτό βλ. την. ΑΠ 303/

με το πρόγραμμα εργασίας της επιχείρησης ως

1961 και την αριθμ. 239/1998 Γνωμοδότηση

ημέρες των ρεπό τους.

του ΝΣΚ).

Δεκέμβριος 2021
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όσους εργαζομένους απασχοληθούν κατά αυτές, να τους καταβληθούν τα δύο ημερομίσθια
(του Σαββάτου 1ης Ιανουαρίου
και της Πέμπτης 6ης Ιανουαρίου) χωρίς προσαύξηση. Στους
δε εργαζόμενους που αμείβονται με σταθερό μισθό, θα
πρέπει να καταβληθούν πλήρεις οι αποδοχές τους του μηνός Ιανουαρίου 2022, παρότι
δεν θα έχουν εργασθεί κατά τις
δύο ημέρες αυτές.
Σε όσους δε εργαζομένους
που τυχόν θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές νόμιμα ή παράνομα,

Όσον αφορά τις εορτές της
1ης και της 6ης Ιανουαρίου 2022
Επειδή από φέτος οι δύο αυτές εορτές, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021 καθιε-

πρέπει να καταβληθεί το ημερομίσθιό τους ή
το 1/25ο του μισθού τους με την προσαύξηση
του 75%., ενώ για όσους αμείβονται με σταθερό μισθό, θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός τους
του μηνός Ιανουαρίου 2022.

ρώθηκαν ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για
μεν την 1η Ιανουαρίου που φέτος συμπίπτει σε
ημέρα Σάββατο, για την αμοιβή των εργαζομένων θα ισχύουν τα όσα αναφέρουμε παραπάνω υπό Α α) και Α β), κατά διάκριση του συστήματος παροχής της εργασίας τους με 5θήμερη ή 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία .
Ειδικότερα όσον αφορά την εορτή της 6ης
Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), στους εργαζόμενους
που απασχολούνται είτε με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή,
είτε με 6ήμερη εργασία από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και που αμείβονται με ημερομίσθιο, κατά
την άποψή μας, που στηρίζεται στη διάταξη
του άρθρου 2 του Ν. 4359/2016, «Για την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη», θα πρέπει, επειδή στο ΝΔ
3755/1957 δεν αναφέρονται οι εορτές αυτές
ως υποχρεωτικές ημέρες αργίας για να δικαιολογείται η καταβολή του ημερομισθίου στους
εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο
ή για την καταβολή της προσαύξησης 75% σε
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Να σημειωθεί εν προκειμένω ότι τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την αμοιβή των εργαζομένων κατά τις εορτές αυτές, όσον αφορά
τους εργαζομένους με 5θήμερο, ισχύουν μόνο
για εργαζομένους με την κλασική περίπτωση
5θήμερης εργασίας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με αργία 6ης ημέρας το Σάββατο, αφού
για εργαζομένους με 5θήμερο σε επιχειρήσεις
συνεχούς λειτουργίας οι οποίοι με βάση το
πρόγραμμα εργασίας τους απασχολούνται με
άλλες εναλλασσόμενες ημέρες ανάπαυσης, οι
ημέρες των εορτών αυτών θα είναι απλές ημέρες αργίας κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι που
θα εργασθούν κατ’ αυτές θα λάβουν την προσαύξηση του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

Δεκέμβριος 2021

Όσον αφορά την

ασφαλιστική
αντιμετώπιση

των εν λόγω περιπτώσεων
ισχύουν τα κάτωθι:
της εβδομάδας είναι ήδη ασφαλιστικά καλυμ-

Εορτή της 25ης Δεκεμβρίου
(Χριστούγεννα) και της
1ης Ιανουαρίου 2022

μένη (απασχόληση επί 5 ημέρες επί 8 ώρες ημερησίως και ασφάλιση για 6 ημέρες) πλην όμως
η επί πλέον αμοιβή όπως αυτή αναφέρεται
ανωτέρω (Αα) θα προστεθεί στις μηνιαίες απο-

Α|Οι ανελλιπώς πλήρως απασχολούμενοι

δοχές και επί του συνόλου των αποδοχών θα

με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απα-

υπολογισθούν και θα καταβληθούν οι αναλο-

σχόλησης αμειβόμενοι με ημερομίσθιο και οι

γούσες εισφορές.

οποίοι δεν θα απασχοληθούν κατά το Σάββατο

Β| Οι ανελλιπώς πλήρως απασχολούμενοι

(ημέρα αναπαύσεως λόγω του πενθημέρου)

με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απα-

25/12/2021 ή 1/1/2022 και οι οποίοι όπως ανα-

σχόλησης αμειβόμενοι με μισθό και οι οποίοι

φέρθηκε ανωτέρω (Αα) λόγω της υποχρεω-

δεν θα απασχοληθούν κατά το Σάββατο (ημέρα

τικής αργίας του Σαββάτου 25/12/2021 ή της

αναπαύσεως λόγω του πενθημέρου) 25/12/

01/01/2022 δικαιούνται 1 επιπλέον ημερομί-

2021 ή 1/1/2022 ή παρανόμως θα απασχολη-

σθιο ήτοι 7 ημερομίσθια δεν θα αναγνωρίσουν

θούν την ημέρα αυτή (25/12/2021) ή 1/1/2022

στην ασφάλιση μία επιπλέον ημέρα δεδομέ-

συνολικά κατά το μήνα 12/2021 ή 1/2022 θα

νου ότι η 6η ημέρα της εβδομάδας (ημέρα ανα-

αναγνωρίσουν στην ασφάλιση 25 ημέρες, πλην

παύσεως λόγω του πενθημέρου) είναι ήδη

όμως η κατά τα ανωτέρω (Αβ) προβλεπόμενη

ασφαλιστικά καλυμμένη (απασχόληση επί 5

επί πλέον αμοιβή θα προστεθεί στις μηνιαίες

ημέρες επί 8 ώρες ημερησίως και ασφάλιση για

αποδοχές και επί του συνόλου των αποδοχών

6 ημέρες), πλην όμως η επί πλέον αμοιβή θα

θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν οι ανα-

προστεθεί στις μηνιαίες αποδοχές και επί του

λογούσες εισφορές.

συνόλου των αποδοχών θα υπολογισθούν και
θα καταβληθούν οι αναλογούσες εισφορές. Σε
περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα απασχοληθούν παρανόμως κατά την ημέρα αυτή
(25/12/2021 ή 01/01/2022) και πάλι δεν θα αναγνωρίσουν επιπλέον ημέρα ασφάλισης δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η 6η ημέρα

Δεκέμβριος 2021

Εορτή της 26ης Δεκεμβρίου
(Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων)
Α| Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (περίπτωση Β1) για την εβδομάδα από 20 μέχρι 26
Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή αυτή, πρέπει να κα-
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ταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το συ-

ση καμία επιπλέον ημέρα ασφάλισης. Επειδή η

νήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

εορτή αυτή (26ης-12ου) συμπίπτει με ημέρα

(σχετ. αποφάσεις του Αρείου Πάγου (Α.Π. 303/

αργίας (Κυριακή) εάν οι εν λόγω εργαζόμενοι

61, 323/62) κατά συνέπεια δεδομένου ότι σύμ-

θα απασχοληθούν κατ’ αυτή, νόμιμα ή παράνο-

φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Α.Ν.

μα για όσες ώρες εργασθούν θα δικαιούνται

1846/51 στην οποία ορίζεται ότι «ως ημέρες

την επιπλέον αμοιβή όπως αυτή αναφέρεται

εργασίας λογίζονται «Οι ημέρες καθ’ ας οι

στην περίπτωση Β2. Στην περίπτωση αυτή που

ησφαλισμένοι από της υπαγωγής των εις την

οι εν λόγω μισθωτοί θα απασχοληθούν κατά

ασφάλισιν του ΙΚΑ δικαιούνται αμοιβής εις

την Κυριακή 26/12 χωρίς όμως να πραγμα-

χρήμα ή εις είδος δι’ εργασίαν παρεχομένην

τοποιήσουν ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη ερ-

κατά τους ορισμούς των άρθρων 2 του παρό-

γάσιμη ημέρα του μήνα (απασχόληση μέχρι

ντος ή καθ’ ας δικαιούνται αμοιβής κατά την

5 ώρες κ.λπ.) θα αναγνωρίσουν στην ασφάλι-

κειμένην Νομοθεσίαν άνευ πραγματικής

ση και την ημέρα αυτή, δηλαδή επιπλέον των

παροχής των υπηρεσιών τους…» κατά την

25 ΗΕ. Στην προκειμένη περίπτωση ως προς

άποψή μας πρέπει στους απασχολούμενους

τον υπολογισμό των εισφορών για την περί-

που δικαιούνται και θα τους καταβληθεί για την

πτωση των πλήρως απασχολούμενων που

Κυριακή 26/12/2021 ένα επιπλέον ημερομίσθιο

κατά την εν λόγω ημέρα θα απασχοληθούν για

να αναγνωρισθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο μία

λιγότερες του νομίμου ώρες θα πρέπει να επι-

επιπλέον ημέρα ασφάλισης και οι εισφορές να

σημάνουμε τη διάταξη της παρ 7 του άρθρου

υπολογισθούν επί του συνόλου των αποδοχών

25 του Α. Ν 1846/51 η οποία ορίζει ότι «. Ο

που δικαιούνται για το σύνολο των ημερών που

ησφαλισμένος όστις ειργάσθη παρά τω εργο-

θα αναγνωρίσουν στην ασφάλιση.

δότη τμήμα μόνον ημέρας, υποχρεούται μετά

Β| Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (περίπτωση Β2) οι εργαζόμενοι που αμείβονται με

του εργοδότου εις την καταβολήν της εισφοράς ολοκλήρου ημέρας».

μηνιαίο μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν τις

Για τις λοιπές περιπτώσεις δεν τίθεται θέμα

δύο αυτές ημέρες των εορτών, θα λάβουν πλή-

αναγνώρισης επιπλέον ημερών ασφάλισης και

ρεις τις αποδοχές τους του μηνός αυτού, αν ερ-

οι εισφορές θα πρέπει να υπολογισθούν επί

γασθούν κανονικά κατά τις λοιπές ημέρες της

των αποδοχών που από το νόμο δικαιούνται οι

εβδομάδας από 20 μέχρι 24 Δεκεμβρίου και

μισθωτοί σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ανα-

προφανώς δεν θα αναγνωρίσουν στην ασφάλι-

φέρονται και ανωτέρω.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Κατάρτιση πολιτικών για την

βία & παρενόχληση στην εργασία
Υποχρεώσεις και δικαιώματα
εργοδοτών και εργαζομένων
[βάσει Ν. 4808/2021, άρθρα 9 &10]

Παρακολουθήστε το ΔΩΡΕΑΝ στο κανάλι μας στο

YouTube
Πατήστε εδώ
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[ΑΡΘΡΟ]

εν έτει 2021

Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
Γράφει η Ευανθία Δασκαλογιαννάκη
Δικηγόρος - Συνεργάτης στην "Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρία"
ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου-Τομέας Β Ιδιωτικού Δικαίου

ε αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της ομαδικής απόλυσης 133

χείρησης.
Παρ’ όλο που το εργατικό δίκαιο εκσυγχρονί-

μισθωτών της επιχείρησης «ΛΙΠΑ-

στηκε με τη δημοσίευση του νέου νόμου 4808/

ΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ», καθίσταται

2021, για τα εργασιακά ζητήματα*, το νομικό

αναγκαία η εξέταση της νομικής πτυχής του ζητήματος της ομαδικής απόλυσης εργαζομένων στον Ελληνικό χώρο. Οι ομαδικές
απολύσεις εξάλλου αποτελούν ένα φαινόμενο
με αντίκτυπο τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ποικίλοι μεν λόγοι δύνανται να

πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων εξακολουθεί
να διέπεται από τον εδικότερο και «απαρχαιωμένο» σχετικά εργατικό νόμο 1387/1983 (ΦΕΚ
Α΄110/19.08.1983) για τις ομαδικές απολύσεις,
όπως ισχύει σήμερα κατόπιν των τροποποιή-

ωθήσουν μία επιχείρηση σε μαζικές απολύσεις,
συνηθέστερη δε αιτία του φαινομένου αποτελεί
η οικονομική δυσχέρεια της επιχείρησης και η
ανάγκη για περικοπή των εξόδων με μείωση του
εργατικού κόστους. Οι τυχόν αναδιαρθρώσεις
της επιχείρησης ή η αλλαγή του τόπου των
εγκαταστάσεων, μπορεί επίσης να οδηγήσουν
σε «ομαδική» μείωση του προσωπικού της επι-

Δεκέμβριος 2021
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σεών του (πιο πρόσφατη αυτή του άρθρου 17 Ν.

πραγματοποιηθούν πριν από την επέλευση του

4472/2017). Ο Ν.1387/1983 εισήγαγε στην ελλη-

χρόνου ή πριν από την επίτευξη του έργου - ερ-

νική έννομη τάξη την Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του

γασίας αντίστοιχα, β) ιδιωτικού δικαίου σχέ-

Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1975 περί

σεων εργασίας του προσωπικού του Δημοσίου,

προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών με-

των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, γ) συμβάσεων εργασίας

λών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, η

λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρη-

οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 92/

σης με πρωτόδικη δικαστική απόφαση και δ)

56/ΕΟΚ. Στη συνέχεια, οι ανωτέρω δύο Οδηγίες

των συμβάσεων των πληρωμάτων των πλοίων

κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με την Οδη-

(αρ. 2 παρ. 2 Ν. 1387/1983). Μερική εφαρμογή

γία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου

του νόμου παρατηρείται στις ομαδικές απολύ-

1998.

σεις των εργαζομένων εργοληπτικών επιχειρή-

Όπως προκύπτει και από την γραμματική διατύπωση της έννοιας, οι ομαδικές απολύσεις
αφορούν την ταυτόχρονη και μαζική απόλυση

σεων με φορέα το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, κατά τις
οποίες δεν ακολουθείται το στάδιο έγκρισης
τους από το Α.Σ.Ε.

περισσότερων εργαζομένων σε μία επιχείρηση.
Από νομική σκοπιά (αρ. 1 Ν. 1387/1983) ως ομαδικές απολύσεις χαρακτηρίζονται αυτές που
πραγματοποιούνται από παραγωγικές μονάδες
στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από
είκοσι εργαζόμενοι (ποσοτικό κριτήριο) και οι
οποίες οφείλονται σε λόγους, που δεν αφορούν
το πρόσωπο των εργαζομένων (ποιοτικό κριτήριο). Ως απόλυση ορίζεται η με οποιονδήποτε
τρόπο λήξη της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου κατόπιν πρωτοβουλίας του εργοδότη και
υπό τον όρο ότι αφορά τουλάχιστον πέντε μισθωτούς (αρ. 1 παρ. 3 Ν. 1387/1983). Μάλιστα, η
οικονομική σημασία τους καταδεικνύεται από
το γεγονός, ότι ο νομοθέτης στο αρ. 1 παρ. 3 Ν.
1387/1983 εξομοιώνει τη σύμβαση εργασίας,
είτε είναι εγκύρως καταρτισμένη είτε όχι, με την
απλή σχέση εργασίας.

Ποιοτικό Κριτήριο
Όπως λέχθηκε ανωτέρω, οι ομαδικές απολύσεις δε συνδέονται με το πρόσωπο ή τις ικανότητες ή τη συμπεριφορά ή την προσωπική κατάσταση του εργαζομένου (π.χ. περιπτώσεις
ασθένειας, ανικανότητας, ακαταλληλότητας παροχής των υπηρεσιών, συνταξιοδότηση, πειθαρχικές παραβιάσεις κ.λπ.), αλλά πραματοποιούνται εξαιτίας οποιωνδήποτε άλλων λόγων,
κυρίως δε οικονομικοτεχνικών. Άρα, οι λόγοι
απόλυσης δύνανται είτε α) να παρατηρούνται
στο πρόσωπο του εργοδότη, π.χ. ασθένεια ή θάνατος του εργοδότη, εταιρικός μετασχηματισμός της επιχείρησης, αν πρόκειται για εργοδότη με νομική προσωπικότητα, είτε β) να αφορούν την οικονομική ή την τεχνική κατάσταση
της επιχείρησης, λόγου χάριν αναδιαρθρώσεις

Πεδίο εφαρμογής

των επιχειρήσεων που συνεπάγονται την κα-

Οι ομαδικές απολύσεις αφορούν τους εργα-

των της επιχείρησης, ένταξη τεχνολογικών εξε-

ζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα, στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (στο
εξής ΝΠΔΔ), που διέπονται από τις αρχές της
ιδιωτικής οικονομίας.
Ωστόσο, οι ομαδικές απολύσεις σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν τη λύση α) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή εκτέλεσης
ορισμένου έργου-εργασιών αυτού, εκτός και αν
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τάργηση θέσεων εργασίας ή ολόκληρων τμημάλίξεων στις παραγωγικές μονάδες κ.λπ, είτε γ)
να προκαλούνται ακόμα και από εξωτερικούς
παράγοντες, όπως η απρόσμενη καταστροφή
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εξαιτίας
πλημμύρας, πυρκαγιάς κλπ. Συνεπώς, ο γενικός
κανόνας συνίσταται στο ότι γενεσιουργό αιτία
της απόλυσης αποτελεί κάθε περιστατικό, που
δε σχετίζεται με το πρόσωπό του ίδιου του υπό
απόλυση εργαζομένου.
Δεκέμβριος 2021

Χρήζει διευκρίνισης το ζήτημα των συναινετικών απολύσεων ή αλλιώς των συμφωνημένων
απολύσεων, ήτοι των απολύσεων που γίνονται με καταγγελία
της σύμβασης εργασίας με πρωτοβουλία του εργοδότη, στις
οποίες όμως υπολανθάνει η προηγούμενη συναίνεση του εργαζομένου στην απόλυσή του. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που οι
επιχειρήσεις οργανώνουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων παρέχοντας τους ορισμένα προνόμια, όπως αυξημένες αποζημιώσεις. Αν και η
ένταξη τους στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 1387/
1983 απασχόλησε ιδιαιτέρως την Ελληνική
νομολογία και θεωρία, καθώς υποστήριζαν ότι
οι συναινετικές απολύσεις δε συμπεριλαμβάνονται στις ομαδικές απολύσεις, η τροποποίη-

χικό χαρακτήρα τους. Ο νομοθέτης φαίνεται να
εισήγαγε αυτήν την επιπλέον προϋπόθεση με
σκοπό τη μη δυσχέρανση της λειτουργίας των
μικρών παραγωγικών μονάδων. Για την απόδοση του χαρακτηριστικού της συλλογικότητας
των απολύσεων ο νομοθέτης εκτιμά την ύπαρξη ενός ελαχίστου αριθμού εργαζομένων και

ση (με το αρ. 21 Ν. 3488/2006) της παραγράφου

απολυόμενων εργαζομένων μέσα στο χρονικό

3 του αρ. 1 Ν. 1387/1983 οδήγησε στη λύση του

διάστημα ενός μηνός σε συνδυασμό με τον συ-

ζητήματος, αφού σύμφωνα με αυτήν «Για τον

νολικό αριθμό των εργαζομένων της επιχείρη-

υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που

σης (αρ. 1 παρά 2 Ν. 1387/1983). Αρχικά, για να

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, όλοι οι τρόποι λήξης της σύμβασης
εργασίας που γίνονται με πρωτοβουλία του

χαρακτηριστούν ως ομαδικές οι απολύσεις, η
επιχείρηση πρέπει να απασχολεί πάνω από 20
εργαζομένους και

εργοδότη για έναν ή περισσότερους λόγους, οι

α) στην περίπτωση που η επιχείρηση απα-

οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των

σχολεί στην αρχή του μήνα 20-150 εργαζομέ-

εργαζομένων, εξομοιώνονται με τις απολύσεις,

νους, να έχει προβεί στην απόλυση μέχρι 6 ερ-

υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι τουλά-

γαζομένων ή

χιστον πέντε.». Συνεπώς, το κρίσιμο στοιχείο
για την ένταξη μίας απόλυσης στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των ομαδικών απολύσεων συνίσταται στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη και εφόσον οι καταγγελίες (απολύσεις) είναι τουλάχιστον πέντε σε αριθμό.

β) στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί στην αρχή του μήνα πάνω από 150 εργαζομένους, να έχει προβεί στην απόλυση ποσοστού 5% του συνολικού αριθμού του προσωπικού αλλά μόνο μέχρι 30 εργαζομένους.
Αν και διαφαίνεται στην ανωτέρω περ β΄, ότι
απαγορεύονται οι απολύσεις που ξεπερνούν
τις 30 σε μία επιχείρηση που απασχολεί άνω

Ποσοτικό Κριτήριο

των 150 μισθωτών, στην πραγματικότητα δεν

Το επόμενο στοιχείο για τον προσδιορισμό

ρεί να υπερβαίνουν και τις 30, όπως άλλωστε συ-

ισχύει κάτι τέτοιο, συνεπώς οι απολύσεις μπο-

της έννοιας των ομαδικών απολύσεων αποτελεί

νέβη τον Ιούλιο του 2021 στην επιχείρηση «ΛΙ-

το ποσοτικό κριτήριο, το οποίο συνιστά και τον

ΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΕ», με την απόλυση 133

συνδετικό κρίκο των απολύσεων με το συμμετο-

μισθωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η επιχεί-

Δεκέμβριος 2021
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ρηση έχει περισσότερες εκμεταλλεύσεις λαμβά-

Το πρώτο στάδιο συνίσταται στην ενημέρω-

νεται υπόψιν ο συνολικός αριθμός των εργαζο-

ση και διαβούλευση των εργαζομένων από τον

μένων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις, αν οι απολύ-

εργοδότη, με σκοπό τη διερεύνηση τη δυνατό-

σεις αφορούν περισσότερες εκμεταλλεύσεις,

τητας αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και

ενώ αν αφορούν μία εκμετάλλευση εκτιμάται ο

των δυσμενών συνεπειών, που αυτές επιφέ-

αριθμός των εργαζομένων στη συγκεκριμένη

ρουν. Για τον λόγο αυτό πριν από την έναρξη

εκμετάλλευση. Τέλος, αν το ποσοστό των απο-

των διαβουλεύσεων ο εργοδότης οφείλει να πα-

λύσεων καταλήγει σε δεκαδικό αριθμό, λαμβά-

ρέχει ρητώς στους εργαζομένους όλες τις χρή-

νεται υπόψιν ο ακέραιος αριθμός δίχως το δε-

σιμες πληροφορίες και να τους ενημερώνει του-

καδικό κλάσμα.

λάχιστον για τους λόγους του σχεδίου απολύσεως, για τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό

Η διαδικασία των
ομαδικών απολύσεων

απόλυση εργαζομένων, για τον αριθμό και τις
κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων
εργαζομένων, για το χρονικό διάστημα στο
οποίο θα γίνουν οι απολύσεις και για τα κριτή-

Η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων πε-

ρια της επιλογής των υπό απόλυση μισθωτών

ριλαμβάνει αρχικά την ενημέρωση και στη συ-

(αρ. 3 παρ. 2 Ν. 1387/1983). Τα ανωτέρω αναφε-

νέχεια τη διαβούλευση των εργοδοτών με τους

ρόμενα έγγραφα αποστέλλονται και στο Ανώτα-

εκπροσώπους των εργαζομένων (αρ. 3 και 4 Ν.

το Συμβούλιο Εργασίας (στο εξής Α.Σ.Ε.). Σε κά-

1387/1983). Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων

θε περίπτωση, η ενημέρωση των εργαζομένων

νοούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι του σωματεί-

αποτελεί αναφαίρετη υποχρέωση του εργοδό-

ου των εργαζομένων, τα μέλη του οποίου αντι-

τη, δεδομένου του γεγονότος ότι οι εργαζόμε-

προσωπεύουν α) τουλάχιστον το 70% των εργα-

νοι επιβάλλεται να ενημερωθούν κατάλληλα

ζομένων στην επιχείρηση καθώς και β) την πλει-

ώστε να βρίσκονται σε θέση να προτείνουν

οψηφία των απολυμένων. Ακόμα και αν δεν

εναλλακτικές της απολύσεως τους λύσεις.

υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, η δια-

Κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων δύναται

δικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης πραγ-

(και όχι οφείλεται) να προταθεί από τον εργοδό-

ματοποιείται με ορισθείσα τριμελή ή πενταμε-

τη «κοινωνικό πλάνο» - μέτρα μετρίασης των δυ-

λή επιτροπή εργαζομένων, για παραγωγικές μο-

σμενών συνεπειών της απόλυσης για τους υπό

νάδες κάτω των 50 και άνω των 50 εργαζομένων

απόλυση εργαζόμενους. Στον νόμο αναφέρο-

αντίστοιχα (αρ. 4 παρ. 3 Ν. 1387/1983).

νται ενδεικτικά τα εξής μέτρα: καταβολή ποσών
για την κάλυψη αυτασφάλισης,
διάθεση ποσών μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για
επανένταξη στην αγορά εργασίας, οι ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων
από τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιμετώπισης
της επαπειλούμενης ανεργίας
των υπό απόλυση εργαζομένων
και δυνατότητες, μέθοδοι και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους (αρ. 3
παρ. 4 Ν. 1387/1983).
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Μετά την ενημέρωση των εργαζομένων, ακο-

περίπτωση, οι απολύσεις είναι νόμιμες και

λουθεί το στάδιο των διαβουλεύσεων, το οποίο

έγκυρες και ισχύουν 60 ημέρες από την κοινο-

εκκινεί με την αποστολή πρόσκλησης από τον

ποίηση στο Α.Σ.Ε. του πρακτικού της διαβού-

εργοδότη στους εργαζομένους για πραγματο-

λευσης. Το Α.Σ.Ε. δε μπορεί σε καμία περίπτωση

ποίηση της διαβούλευσης εντός του χρονικού

να προβεί στην ακύρωση της πραγματοποίη-

διαστήματος τριάντα ημερών από την κοινο-

σης των ομαδικών απολύσεων (αρ. 5 παρ. 3 και

ποίηση της εν λόγω προσκλήσεως. Το δικαίωμα

4 Ν. 1387/1983), αφού επιτελεί διαπιστωτικό

διαβούλευσης αποτελεί συλλογικό δικαίωμα

έργο.

των εκπροσώπων των εργαζομένων και συνί-

γικά εκπροσωπούμενους εργαζομένους (ΠΔ

Η ακύρωση των
ομαδικών απολύσεων

240/2006). Κατά το στάδιο αυτό επιχειρείται η

Οι ομαδικές απολύσεις είναι δυνατόν να ακυ-

εύρεση κοινών εναλλακτικών λύσεων για την

ρωθούν (αρ. 6 Ν. 1387/1983), αν πραγματοποιη-

αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της απόλυ-

θούν κατά παράβαση α) της υποχρέωσης του ερ-

σης, όπως η ένταξη σε διαφορετικές θέσεις ερ-

γοδότη για ενημέρωση και διαβούλευση των

γασίας, η καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης, η

εργαζομένων ή β) της συμφωνίας που πραγμα-

προτεραιότητα στην επαναπρόσληψη, η ένταξη

τοποιήθηκε ανάμεσα σε εργοδότη - εκπροσώ-

σε προγράμματα επαναπρόσληψης κ.λπ.

πους εργαζομένων ή γ) της διαδικασίας ενώ-

σταται στον διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον εργοδότη και στους συλλο-

Στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία πε-

πιον του Α.Σ.Ε. (π.χ. μη κοινοποίηση του πρα-

ρατώνεται η διαδικασία διαβούλευσης, συντάσ-

κτικού διαβούλευσης στο Α.Σ.Ε.). Η ακύρωση

σεται το αντίστοιχο πρακτικό, υποβάλλεται στο

των ομαδικών απολύσεων ενεργεί συλλογικά

Α.Σ.Ε. και οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποι-

και αφορά όλους τους απολυμένους. Είναι αυ-

ούνται με βάση την υπογεγραμμένη συμφωνία

τονόητο, ότι ο εργοδότης παράλληλα με την τή-

και ισχύουν 10 ημέρες από την υποβολή του

ρηση των διατάξεων των ομαδικών απολύσεων

πρακτικού στο Α.Σ.Ε.

υποχρεούται να τηρήσει και τις γενικές διατά-

Από την άλλη μεριά σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, της υπόθεσης διαλαμβάνεται
το Α.Σ.Ε, το οποίο μετά την τροποποίηση του
1387/1983 από το Ν. 4472/2017 λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο διαπιστωτικά, καθώς περιορίζεται στον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και στην έκδοση αιτιολογημένης

ξεις τόσο για τη λήξη με καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, δηλαδή την
κοινοποίηση της απόλυσης με ρητή καταγγελία
της σύμβασης και την καταβολή της νόμιμης
αποζημίωσης, όσο και για την απαγόρευση καταγγελίας ορισμένων συμβάσεων εργασίας, π.χ.
απαγόρευση απόλυσης διαρκούσης της άδειας
αναψυχής κλπ.

απόφασης επί της εκάστοτε υποθέσεως. Το

Εν κατακλείδι, παρά της ύπαρξης ειδικού νο-

Α.Σ.Ε. αν κρίνει ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις,

μικού πλαισίου ρύθμισης των ομαδικών απολύ-

οι απολύσεις ισχύουν 20 ημέρες από την έκ-

σεων, εύλογα διαπιστώνει κανείς ότι το αποτέ-

δοση της απόφασης, αν όμως κρίνει ότι δεν τη-

λεσμά τους εξαρτάται από την ελεύθερη βού-

ρήθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις είτε

ληση του εκάστοτε εργοδότη, δεδομένου ότι η

παρατείνει τις διαβουλεύσεις είτε τάσσει προ-

παρεμπόδιση ή η ανατροπή τους από το Α.Σ.Ε

θεσμία στον εργοδότη για την εκπλήρωση τους.

δεν είναι εφικτή και η ακύρωση τους πραγματο-

Εν συνεχεία, αν με νέα απόφαση διαπιστώσει

ποιείται αποκλειστικά για λόγους, που αφο-

ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις, οι απολύσεις

ρούν τη νομιμότητα της τήρησης των σταδίων

ισχύουν 20 ημέρες από την έκδοση της. Σε κάθε

της διαδικασίας.
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[ΑΡΘΡΟ]

Οδηγός

για τα ηλεκτρονικά
βιβλία

myDATA
του ΦΠΑ, αλλά επιπλέον και για τους άλλους
του Απόστολου Αλωνιάτη
Οικονομολόγος - φοροτεχνικός,
Α' Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών
& Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ)

Εισαγωγή - Μικρό ιστορικό

παρακρατούμενους φόρους που πρέπει να
αποδώσει η επιχείρηση.
Ο δεύτερος στόχος είναι η συγκέντρωση
όλων των οικονομικών στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, ώστε να μπορεί να γίνει ευκο-

Η συζήτηση για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ξεκί-

λά και άμεσα ο φορολογικός έλεγχος. Μετά την

νησε στα τέλη του 2018, με στόχο την ενημέρω-

συγκέντρωση των στοιχείων οι ελεγκτές θα

ση της ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι

αξιοποιούν τα πρώτα ευρήματα του ελέγχου

επιχειρήσεις.

για τις υπόλοιπες διαδικασίες, και εφόσον δεν

Η καινοτομία του εγχειρήματος ήταν η αποστολή των τιμολογίων από την μία μόνο πλευρά, δηλαδή μόνο από τον εκδότη.
Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπήρχαν οι αποκλίσεις στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών (ΜΥΦ ή ΚΕΠΥΟ), που πα-

υπάρχει συμμόρφωση θα κάνουν αυτό που
γνωρίζουν.
Τρία είναι τα στοιχεία που συνηγορούν στα
παραπάνω.
α) Ότι το project εκπονείται από την
Διεύθυνση Ελέγχων.

ρουσιάζονται στο ισχύον σήμερα σύστημα,

β) Ότι τα στοιχεία που ζητούνται είναι αυτά

που είναι δυσλειτουργικό, ξεπερασμένο και

που περιγράφονται στις αποφάσεις για τις ελεγ-

αναποτελεσματικό.

κτικές διαδικασίες και που ακολουθούνται στον

Ο κύριος και άμεσος στόχος ήταν και είναι ο

έλεγχο των επιχειρήσεων (ΠΟΛ. 1124/18.6.15

έλεγχος της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ, μιας

και ΠΟΛ. 1036/9.3.17, που αφορούν τον έλεγχο

και τα τιμολόγια του εκδότη διαμορφώνουν τα

στα διπλογραφικά βιβλία, ΠΟΛ. 1293/ 23.7.19

έσοδα του, αλλά και αποτελούν τα έξοδα για

που αφορά τον έλεγχο για τα απλογραφικά βι-

τον λήπτη των τιμολογίων, με αποτέλεσμα να

βλία).

υπάρχει άμεσα διασταύρωση των υποβαλλό-

γ) Ότι η ανάπτυξη του ενός από τα δυο βι-

μενων δηλώσεων ΦΠΑ με τα Ηλεκτρονικά Βι-

βλία (Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών), έχει την

βλία, από την ΑΑΔΕ, πρώτα για την είσπραξη

ίδια ακριβώς ανάπτυξη με τα έντυπα που
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χρησιμοποιούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στους φο-

δικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή

ρολογικούς ελέγχους.

των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ.1.»
Βάσει του άρθρου 15 Α, έχουν εκδοθεί σχετι-

Νομοθετικό πλαίσιο

κές αποφάσεις με βασική την A.1138/2020
(ΦΕΚ 2470/Β’/22.6.2020) και πολλές τροπο-

Το νομοθετικό πλαίσιο, άρχισε να διαμορ-

ποιήσεις της αρχικής απόφασης, που δεν αφο-

φώνεται με το άρθρο 30 του Ν. 4646/12.12.2019

ρούσαν μόνο τις παρατάσεις που δόθηκαν, αλ-

(ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019).

λά και διαφοροποιήσεις στα ζητούμενα στοι-

«Προσθήκη άρθρου 15 Α στον ΚΦΔ για την

χεία.

ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του

1. Μετά το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 προ-

χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής δια-

στίθεται νέο άρθρο 15 Α, ως εξής:
«Άρθρο 15Α
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους
«1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/
2014 (Α'251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν
ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

βίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
Οι λοιπές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
απλώς τροποποιούν την βασική απόφαση για
την εφαρμογή των myDATA.

Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών
μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι
φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.»
Η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου
αναμένεται με την έκδοση αποφάσεων από

Την υποχρέωση για την διαβίβαση των στοιχείων τους στην ΑΑΔΕ, έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, τηρουμένων βιβλίων ή τρόπου έκδοσης των παραστατικών
τους, που είναι υπόχρεες τήρησης των Ελληνικών Λογιστικών Βιβλίων.

την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών,

Από την αποστολή εξαιρούνται:

αλλά και εγκυκλίων για την «ορθή και ομοι-

α) Βάσει της Α.1138/2020:

όμορφη εφαρμογή», όπως συνηθίζεται, και

• Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,

επιπλέον είναι πλέον αναπόφευκτο αλλά

• Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες,

και αναγκαίο ότι πρέπει να γίνει για να μπορέ-

οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά

σουν να εφαρμοστούν όλα αυτά.

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστη-

Η σχετική εξουσιοδότηση έχει δοθεί από τον

ριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποι-

ίδιο τον νόμο, όπως περιγράφεται στην δεύτε-

ούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση

ρη παράγραφο του άρ. 30 του Ν. 4646/2019.

ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α..

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος
διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα, δια-
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Ποιοι έχουν την υποχρέωση;

β) Μη υπόχρεοι τήρησης ΕΛΠ:
• Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
του ν. 2859/2000,
• Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά
και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν
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προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι

• παρακολουθείται το σύνολο των συναλ-

συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό

λαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και

των 10.000 ευρώ ετησίως,

λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρ-

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαι-

χεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(ΕΛΠ) και

δευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,

• απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό

εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δρα-

αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύ-

στηριότητα. (άρθρο 39, Ν. 4308/2014).

πτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, για όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές
οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά
τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν στο MyDATA
δυο βιβλία:
• Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των
Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές
εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
και
• Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης
σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;
Πολλοί μπερδεύουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει σχέση με
την έκδοση των παραστατικών και όχι με την
ενημέρωση της ΑΑΔΕ με τα εκδιδόμενα παραστατικά και όχι μόνο.
Για την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βι-

Η συμπλήρωση των στοιχείων που χρειάζονται για να ενημερωθούν τα στοιχεία στα δυο
βιβλία διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις ως
εξής:

Εκδότης:
Ο Εκδότης υποχρεούται να διαβιβάζει τις Συνόψεις όλων των Παραστατικών που εκδίδει
(B2B-B2G-B2C). Ειδικότερα:

βλίων η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει την ηλεκτρο-

 τα Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δη-

νική πλατφόρμα MyDATA: (my Digital Accou-

λαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς Λήπτες

nting & Tax Application) ή «Η Ψηφιακή μου Λο-

(B2B-B2G) που τα στοιχεία ταυτοποίησης τους

γιστική & Φορολογική Εφαρμογή».

αναγράφονται σε αυτά (κατά βάση τα Τιμολό-

Είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, στην οποία:

για Πώλησης ημεδαπής / αλλοδαπής) κατά ΕΛΠ.
 τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς ιδιώτες
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ημεδαπής / αλλοδαπής (B2C) των οποίων τα

δων του, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία

στοιχεία ταυτοποίησης δεν αναγράφονται σε

λιανικής πώλησης, ημεδαπής / αλλοδαπής

αυτά.

 των Αντικριζόμενων Παραστατικών που

Διευκρίνηση: Με την Σύνοψη του παρα-

έχει λάβει, είτε από Εκδότη αλλοδαπής, είτε

στατικού εννοούμε συγκεκριμένα χαρακτηρι-

από Εκδότη ημεδαπής που δεν διαβίβασε τη

στικά στοιχεία του παραστατικού.

σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προ-

Για παράδειγμα σε περίπτωση που έχουμε

θεσμία (είναι η μόνη περίπτωση που το τιμο-

έκδοση και διαβίβαση «Τιμολόγιο Πώλησης»,

λόγιο δεν το «ανεβάζει» ο εκδότης αλλά ο λή-

με 100 είδη εμπορευμάτων (100 γραμμές ανά εί- πτης του παραστατικού).
δος) και ένα συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, στην ΑΑΔΕ

 Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020,

διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία

2021 και 2022, τα στοιχεία που εκδίδουν οι

γραμμή, με στοιχεία συναλλασσόμενων, στοι-

οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και

χεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και

φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η

Φ.Π.Α.. Στην ίδια περίπτωση συναλλαγής με

Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδα-

δύο συντελεστές Φ.Π.Α. (24% και 13%), στην

τος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλε-

ΑΑΔΕ απεικονίζονται δύο γραμμές συναλλαγής

πικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής

κ.ο.κ.

τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα,
καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζονται από τις
επιχειρήσεις που τα λαμβάνουν έως την 20η ημέρα του
επόμενου μήνα.

Στην πλατφόρμα myDATA, θα αποστείλουμε:
• Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ημεδαπής /
αλλοδαπής
• Είδος Σύνοψης Παραστατικού: «Τιμολόγιο
Πώλησης»
• Στοιχεία Συναλλαγής (χωρίς Περιγραφή
Ειδών – Υπηρεσιών)

Τι διαβιβάζουν όλες
οι Επιχειρήσεις:
Α) Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που
έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.

• Καθαρή Αξία + ΦΠΑ – Παρακρατήσεις + Λοι-

Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λο-

ποί Φόροι + Χαρτόσημα + Τέλη -Κρατήσεις Λοι-

γιστική απεικόνιση των συναλλαγών στα Ηλεκ-

πών Φορέων του Δημοσίου = Συνολική Αξία Πα- τρονικά Βιβλία.
ραστατικού
• Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Πιστωτικά,
Συμπληρωματικά)

Λήπτης:
Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει Σύνοψη:
 των μη Αντικριζόμενων Παραστατικών
που λαμβάνει. Πρόκειται για παραστατικά εξό[ 30 ]

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών περιλαμβάνει:
α) την κατάταξη των συναλλαγών εξόδων σε
αγορές – έξοδα – πάγια κ.ά.
β) την κατάταξη των συναλλαγών εσόδων σε
πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά.
Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο διαβίβασης που θα επιλέξει η Επιχείρηση, ο Χαρακτη-
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ρισμός των Εσόδων μπορεί να γίνεται:
- είτε κατά τη διαβίβαση της Σύνοψης του Παραστατικού (αποστολή του παραστατικού στο
MyDATA),

Διαβιβάζονται:
διακριτά για τις εγγραφές μισθοδοσίας
και αποσβέσεων και
συγκεντρωτικά για τις εγγραφές τακτο-

- είτε εκ των υστέρων, μεμονωμένα ή μαζικά.

ποίησης εσόδων/εξόδων, που διενεργούνται

Ο χαρακτηρισμός των Εξόδων γίνεται πάντο-

στο τέλος της περιόδου (τουλάχιστον μία εγ-

τε εκ των υστέρων.
Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός των παραστα-

γραφή για τα έσοδα και τουλάχιστον μία για τα
έξοδα).

τικών είναι αναγκαίος, τόσο στα παραστατικά
πωλήσεων όσο και στα παραστατικά δαπανών.
Στην πρώτη περίπτωση με το Τιμολόγιο Πώλησης μπορεί η επιχείρηση να πουλάει αγαθά
και εμπορεύματα, αλλά παράλληλα με το ίδιο
παραστατικό να πουλήσει και ένα πάγιο.
Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί το τιμολόγιο να αφορά εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, πάγια ή σε ένα τιμολόγιο αγοράς
να υπάρχουν π.χ. εμπορεύματα και πάγια.
Β) Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης
Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν δεδομένα
των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν
τη λογιστική και φορολογική τους βάση, για
την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού
αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.
Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα (μέσω διαλειτουργικότητας) ή καταχωρητικά.
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Κωδικοποιημένα παραστατικά
Όλες οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τα στοιχεία
που απαιτούνται μέσω κωδικοποιημένων παραστατικών, με βάση την κωδικοποίηση που
έχει κάνει η διεύθυνση ελέγχων.
Για παράδειγμα όπως και να ονομάσετε το
στοιχείο που θα δηλώσει την πώληση αγαθών
ή εμπορευμάτων Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής,
Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο κλπ., το παραστατικό θα αποσταλεί στο MyDATA με το πρότυπο παραστατικό σαν «Τιμολόγιο Πώλησης».
Συνοπτικά:
Οι επιχειρήσεις με την εφαρμογή του MyDATA, θα πρέπει:
Να τυποποιήσουν τα παραστατικά τους.
Να τα διαβιβάσουν στο MyDATA, αλλά να
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έχουν και την δυνατότητα να λαμβάνουν από

ση παραστατικού από τη λήπτρια επιχείρηση,

την πλατφόρμα τα στοιχεία που έχουν διαβι-

υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κ.λπ.).

βαστεί από τους αντισυμβαλλόμενους.
Να χαρακτηρίσουν τα απεσταλμένα και ληφθέντα στοιχεία (συνόψεις).
Να ελέγξουν τα στοιχεία που θα ανέβουν
στην πλατφόρμα MyDATA.

Αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των
ηλεκτρονικών βιβλίων τους.
Από τη δεύτερη αντιπαραβολή μπορεί να

ΜΑΡΚ
Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών στο Αναλυτικό
Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται από την ΑΑΔΕ
Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ),
ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε επιχείρηση,
ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού
συστήματος (απλογραφικό - διπλογραφικό).
Ο ΜΑΡΚ είναι το αναγνωριστικό κάθε τιμολογίου ώστε να μπορούν να «μιλήσουν» μεταξύ τους ο Εκδότης, ο Λήπτης και η ΑΑΔΕ.

προκύψει:
1. Συμφωνία.
2. Δικαιολογημένη ασυμφωνία. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις
ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις (π.χ. καθεστώς άρθρου 39Β Κώδικα
ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή δεν θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την αξιολόγηση
της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων (αυτό που αναφέραμε δηλαδή
στο εισαγωγικό).

Διασταύρωση δεδομένων
Μέσω της πλατφόρμας «myDATA», τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,
των δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων θα
αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.
Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των
κάθε είδους δηλώσεων.
Σε περίπτωση συμφωνίας δεν θα γίνεται καμία ενέργεια.
Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας των
δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις,
(ετοιμάστε email για όλες τις επιχειρήσεις),
ώστε αυτές να προβούν εντός διμήνου στις
αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες (λ.χ. διαβίβα-
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Όπως είναι κατανοητό δεν μπορούν πλέον
οι επιχειρήσεις να εκδίδουν τιμολόγια όποτε
θέλουν αφού θα παρακολουθούνται πλέον με
ηλεκτρονικό τρόπο.
Ακόμη δεν θα μπορούν να καταθέτουν ότι
δηλώσεις ΦΠΑ θέλουν, αφού με το MyDATA με
τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από
τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα:
Α. τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών
Βιβλίων και
Β. τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του
αντισυμβαλλόμενου λήπτη ημεδαπής.
Άρα δεν μπορούν να στείλουν ούτε μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά ούτε και παραποιημένες, αφού η ΑΑΔΕ θα έχει, χωρίς μεγάλη απόκλιση στο περίπου, το σύνολο του ΦΠΑ εισροών και εκροών και θα ξέρει τι να περιμένει με
την περιοδική δήλωση, πριν την καταληκτική
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ημερομηνία. Για να υπάρχουν αποκλίσεις θα

6. Σύνοψη και Χαρακτηρισμό για τις

πρέπει να συμβαίνουν πράγματα και θάματα

Εγγραφές Οντότητας, διακριτά και μηνιαία

(δικαιολογημένα ή όχι).

για τη μισθοδοσία, διακριτά και ετήσια για τις

Επίσης οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να
στείλουν φορολογικές δηλώσεις παραποιημέ-

αποσβέσεις, και συγκεντρωτικά και ετήσια για
τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

νες μιας και, θεωρητικά, η διεύθυνση ελέγχων
της ΑΑΔΕ, θα έχει στο τέλος της χρονιάς όλα τα
στοιχεία και θα τα αντιπαραβάλει αυτόματα με
την φορολογική δήλωση που θα παραλάβει
από κάθε επιχείρηση και θα εντοπίζονται οι
όποιες ασυμφωνίες.

Εργαλεία για τη διαβίβαση
δεδομένων
• Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
• Προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσε-

Τι διαβιβάζει ο Λογιστής;
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην αλλαγή
του ρόλου του λογιστή. Ο λογιστής δεν μπορεί
πλέον να διαβιβάσει τα πάντα στην πλατφόρμα του myDATA.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί ο
λογιστής δεν μπορεί να διαβιβάσει τα έσοδα
του πελάτη του, παρά μόνο χειρόγραφα μέσα
από την ειδική φόρμα καταχωρήσεις.
Ποιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα myDATA, ο λογιστής μπορεί να «κάνει» τις παρακάτω πράξεις.
1. Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης
και εξόδων αυτοτιμολόγησης στην περίπτωση
που οι συνόψεις των εκδιδόμενων παραστατικών διαβιβάστηκαν από Πάροχο που δεν
διαβίβασε χαρακτηρισμούς.
2. Χαρακτηρισμούς εσόδων λιανικών συναλλαγών από ΦΗΜ.
3. Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης
από Τρίτο στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.

ων (εμπορικό / λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την
Α.Α.Δ.Ε.
• Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά
για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές
χονδρικής και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν
υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.
Ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής
των ηλεκτρονικών βιβλίων, αποκλειστικά για
τις οντότητες που:
 τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 50.000
ευρώ ακαθάριστων εσόδων (Α.1123/ 2.4.
2019). Τα όρια αυτά, εξετάζονται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα
έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την
Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου
πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση,
 εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολό-

4. Χαρακτηρισμούς εξόδων τιμολόγησης

για πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λο-

και εσόδων αυτοτιμολόγησης για το Λήπτη

γιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυ-

πελάτη του.

τών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβά-

5. Σύνοψη και Χαρακτηρισμό εξόδων για
Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής

στηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

που σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται από το
Λήπτη παραστατικών.

Δεκέμβριος 2021

[ 33 ]

Οι προθεσμίες για τη διαβίβαση Πότε διαβιβάζει δεδομένα
των δεδομένων
ο λήπτης (εξόδων);
Σε πραγματικό χρόνο όταν:

Στις περιπτώσεις συμβατικής υποχρέωσης

• Τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω Εμπορο-

του Λήπτη, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως

λογιστικού Λογισμικού. Οι οντότητες που δεν

την ημερομηνία υποβολής της οικείας δή-

έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν

λωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστη-

στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχεί-

μα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό - διπλο-

ρισης επιχειρήσεων, διαβιβάζουν τα υπόψη δε- γραφικό).
δομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση
αυτών.
• Τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω Παρόχου
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή
• Της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης
Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω
του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.
Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν:
• Για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα ορι-

δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής
διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από τον λήπτη
πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό
σύστημα.

Έναρξη εφαρμογής myDATA

ζόμενα δεδομένα μέσω Ειδικής Φόρμας Κατα-

Έως την 01/10/2021

χώρησης.

Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύ-

• Για τα δεδομένα που διαβιβάζουν συγκεντρωτικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021
και 2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες
πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα,
καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος.
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Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης

νανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο
χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο
χρόνο που ορίζεται.
Από την 01/01/2022
Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται

Δεκέμβριος 2021

υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα

των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά

myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με

μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν.4174/2013
(Α’ 170).
Έως την 31/03/2022
Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης
και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν
σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα
από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς
και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου,
εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.
Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται
διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα

Σίγουρα η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η προσαρμογή των επιχειρήσεων
στην νέα πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνει
με προχειρότητα. Πρέπει να γίνουν σωστά
βήματα γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο
εγχείρημα και πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος μετάβασης από τις επιχειρήσεις τους λογιστές και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στην σωστή ενημέρωση, εκπαίδευση και στα σταδιακά βήματα εφαρμογής
του. Για αυτό θα προτείναμε στους χειριστές εκ
μέρους της διοίκησης να θεωρήσουν και το
2022 έτος εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να εκπαιδευτούμε όλοι στην
σωστή λειτουργεία του από τεχνική άποψη και
να προσαρμοστούν ομαλά οι επιχειρήσεις.

ARBICASH (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Όλες οι
εφαρμογές μας
είναι συνδεδεμένες
με τα myDATA.
ΔΕΙΤΕ DEMO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣ

Εκδίδει τα παραστατικά, τα αποστέλλει
στα myDATA σε πραγματικό χρόνο, και
ταυτόχρονα τα μεταφέρει στο βιβλίο
των Εσόδων.

!

Ειδική Έκδοση

για Δικηγόρους

ARBITRANS4U (myDATA)
1 Driver διασύνδεσης με τα myDATA.
Συνδέεται εύκολα με οποιαδήποτε
εμπορική εφαρμογή.
2 Πλήρης εφαρμογή διαχείρισης
των myDATA [αποστολή, λήψη,
χαρακτηρισμός παραστατικών].

ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ)
Η πραγματική απλογραφία,
με πολλά βοηθητικά εργαλεία.
Πλήρης διαχείριση των myDATA και
καταχώρηση των παραστατικών από
τα myDATA στα βιβλία.

[ΑΡΘΡΟ]

Γράφει
ο Τσουκαλάς-Τζίκας Παναγιώτης
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄Τάξης,
Μέλος Ο.Ε.Ε.

ο μήνας του
ο κλείσιμο της χρονιάς πάντα είναι

υπόχρεος είναι σε έγγαμη σχέση ή έχει υπογρά-

ιδιαίτερο, αφού λήγει η προθεσμία για

ψει σύμφωνο συμβίωσης, ακόμα και στην περί-

αρκετές υποχρεώσεις των φορολο-

πτωση που βρίσκεται σε διάσταση, θα πρέπει να

γούμενων. Έως τις 31/01/2022 θα πρέ-

συμπεριλάβει και τα στοιχεία του συζύγου ή του

πει να υποβληθούν και οι φετινές Ετήσιες Δηλώ-

άλλου Μ.Σ.Σ. και στη συνέχεια να εισέλθει στην

σεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών

ιστοσελίδα του www.pothen.gr με τους κωδικούς

Συμφερόντων 2021 (χρήση 2020) ύστερα και από

taxis του, για να κάνει επιβεβαίωση της οριστι-

την τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο νομο-

κοποίησης. Οι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Πό-

σχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης. Η προθε-

θεν Έσχες είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρ-

σμία υποβολής κάθε χρόνο είναι εντός 3 μηνών

θρο 1 παρ.1 του Ν. 3213/2003.

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
φορολογικών Δηλώσεων του εκάστοτε φορολογικού έτους. Συγκεκριμένα, αφού οι φετινές φορολογικές δηλώσεις είχαν προθεσμία υποβολής
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής του λεγόμενου Πόθεν Έσχες έκλεινε στις
15 Δεκεμβρίου 2021 ωστοσο με την τροπολογία
που κατατέθηκε 1 εβδομάδα πριν το ρίξιμο της
αυλαίας η προθεσμία παρατείνεται για έως
31/01/2022. Μία παράταση ανάσα αφού η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη και
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων γίνεται
στη σελίδα www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του υπόχρεου. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο
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Για την ορθή συμπλήρωση του Πόθεν Έσχες οι
υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
μια σειρά στοιχείων και δικαιολογητικών για να
συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα
πεδία.
Πιο αναλυτικά:
• Τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα,
αμοιβαία κεφάλαια, όλα τα εισοδήματα του
έτους από κάθε πηγή).
• Ακίνητα.
• Μετοχές.
• Παράγωγα κ.λπ.
• Οι συμμετοχές σε εταιρίες και σε επιχειρήσεις γενικότερα.
Δεκέμβριος 2021

• Η μίσθωση θυρίδων.
• Τα κινητά πράγματα αξίας άνω των 40.000
ευρώ.
• Τα μετρητά χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος, εφόσον ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.
• Οι δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις
για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση
στην επιτροπή της Βουλής.
• Άδειες κυκλοφορίας και παραστατικά αγοραπωλησίας πλωτών, εναέριων μεταφορικών μέσων και οποιονδήποτε οχημάτων κυκλοφορίας.
• Στοιχεία υπολοίπων λογαριασμών τραπεζών
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς
και μη υποβολής ορίζονται με τον πιο πρόσφατο
νόμο που τα τροποποιεί αρ.209 παρ. 5 του Ν.
4635/2019.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, εντός
30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, η
υποβολή γίνεται ύστερα από πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 200€, για τους υπόχρεους υποβολής στην επιτροπή ελέγχου του
άρθρου 3Α, και 50€ για τους υπόλοιπους. Μετά
την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, η υπο-

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι βάσει του τρέχοντος
ισχύοντος νόμου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
είναι υπόχρεα έκδοσης εντός 3 ημερών της σχετικής
βεβαίωσης υπολοίπου την 31η/12 του
προηγούμενου έτους ατελώς, ύστερα από την
κατάθεση της σχετικής αίτησης προς αυτά.

βολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου τετρακοσίων
(400€) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του
άρθρου 3Α και εκατό (100€) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με την πάροδο των εξήντα
(60) ημερών, εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής - ελλιπής δήλωση, το πρόστι-

Οι υπόχρεοι υποβολής για πρώτη φορά θα

μο είναι ποινή φυλάκισης με χρηματική ποινή

πρέπει να επιλέξουν με την είσοδό τους την

έως 100.000€. Ενώ, σε περίπτωση προσπάθειας

επιλογή «Αρχική δήλωση εντός 90 ημερών».

απόκρυψης οποιουδήποτε περιουσιακού στοι-

Αντιθέτως, οι υπόλοιποι υπόχρεοι επιλέγουν

χείου αξίας 30.000€ και άνω, η ποινή είναι φυλά-

«Δημιουργία ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κα-

κιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή από 10.000€

τάστασης», ώστε να φανούν και οι δηλώσεις που

έως 500.000€.

είχαν υποβάλλει κατά τα προηγούμενα έτη.

Είτε οι καινούργιοι, είτε οι παλιοί υπόχρεοι,

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και

πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο Δήλωση Πε-

Οικονομικών Συμφερόντων περιλαμβάνει όλα

ριουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμ-

τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου

φερόντων. Με την απώλεια της ιδιότητας, οι υπό-

έτους για τον υπόχρεο και τον/τη σύζυγό του,

χρεοι υποβάλλουν για ένα ακόμα έτος, με εξαίρε-

είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό.

ση τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των πολι-

Οπότε, εάν ο υπόχρεος τα έχει συμπληρώσει όλα

τικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνι-

από την περσινή δήλωση, το μονό που έχει να κά-

κό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων

νει είναι να επικαιροποιήσει τα ήδη υπάρχοντα

λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τους

με όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν.

υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς και

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με τα ποσά των
υπολοίπων για όσους δεν υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση του Πόθεν Έσχες, καθώς το
σύστημα στη φετινή δήλωση κάνει ανάκτηση
των υπολοίπων από την προηγούμενη δήλωση.

Δεκέμβριος 2021

τους υφυπουργούς, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, καθώς και για τους περιφερειάρχες, τους δήμαρχους και όσους διαχειρίζονται τα
οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι
υποβάλλουν για τρία ακόμα έτη.
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[ΑΡΘΡΟ]

Νομικό, Εργατολόγο - πρώην Μ.Δ. του Ο.ΜΕ.Δ.

οικονομίες των κρατών-μελών του ΟΗΕ
της πλήρους απασχόλησης και της επιρροής
της στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων των επιχειρήσεων.
Η ομάδα αυτή των εμπειρογνωμόνων, για το
αποτέλεσμα της μελέτης που της ανατέθηκε
συνέταξε μία έκθεση με την οποία κατέληξε
στη διαπίστωση ότι στις συμβάσεις εργασίας,
να μεγάλο μέρος του θέματος της
χρονικής διάρκειας της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζομένων, προκειμένου αυτή να είναι παραγωγική
για την επιχείρηση, αλλά και ωφέλιμη οικονομικά και υγειονομικά για τους εργαζόμενους, απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα (ΔΟΕ)
από τα πρώτα χρόνια διαχωρισμού του εργατικού δικαίου από το αστικό δίκαιο, υπό την
σκέπη του οποίου διαπλάστηκαν και οι έννοιες
της εξαρτημένης εργασίας καθώς και αυτή της
πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων.
Σχετικά δε με τη συμβολή της πλήρους απασχόλησης των μισθωτών στις χώρες - μέλη του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ, το έτος
1950 καταρτίσθηκε από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων μία έκθεση επί των ενδεικνυόμενων μέτρων διεθνώς προς επίτευξη στις
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που καταρτίζονται ως αορίστου χρόνου, ο
χρόνος εργασίας αποτελεί αναπόφευκτα ένα
μέσο προσδιορισμού του μεγέθους της
ποσότητας και της ποιότητας της εργασίας.
Σε συνέχεια και σε συνέπεια της διαπίστωσης αυτής κρίθηκε ότι με τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που θα καταρτίζονται στο
εξής, θα πρέπει να συμφωνείται ανώτατο χρονικό όριο ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας που διαθέτει ο εργαζόμενος στον εργοδότη του προκειμένου να εκτελέσει την εργασία
που του ανατίθεται, η οποία παραγωγικά θα
επιτρέπει στην μεν επιχείρηση να διατηρείται
ενεργά στην αγορά, στο δε εργαζόμενο να εξασφαλίζει όρους υγιεινής διαβίωσης αλλά και
αμοιβή που θα του επιτρέπει την οικονομικά
ανεκτή διαβίωσή του.
Με την με αριθμό 1 δε του έτους 1919 Διεθνή
Σύμβαση Εργασίας, τα μέρη της ομάδας αυτής
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πρότειναν και έπεισαν τα μέλη του Δ. Γ. Ε. όπως

της υγείας τους, οι επιπτώσεις των οποίων να

ο μεν 24ωρος χρόνος ημερησίως διαμοιράζε-

μεταφέρονται και στο ασφαλιστικό σύστημα

ται σε τρία μέρη ανά οκτώ (8) το κάθε ένα (Ερ-

των εργαζομένων της χώρας (κλάδος υγείας

γασία, Αναψυχή, Ύπνος), ο δε 48ωρος εβδομα-

και σύνταξης), η δε μειωμένη ημερήσια απα-

διαίος χρόνος να εξαντλείται σε έξι (6) ημέρες

σχόληση των εργαζομένων κάτω των οκτώ (8)

των 8 ωρών, χαρακτηριζόμενος ως χρόνος πλή-

ωρών, να οδηγεί αφενός στην απαξίωση της

ρους απασχόλησης. Με την πλήρη δε αυτή απα- προσωπικότητας των εργαζομένων και αφετέσχόληση των εργαζομένων προτάθηκε όπως

ρου στην οικονομική τους δυσπραγία, με ότι

αξιολογείται και η έκταση της αλλοτρίωσης της

αυτή συνεπάγεται στην ατομική αλλά και την

προσωπικότητας των εργαζομένων υπέρ του

οικογενειακή τους κατάσταση.

εργοδότη τους, που του επιτρέπει να διατηρεί

Άλλωστε και η δημιουργία θέσεων εργασίας

την επιχείρησή του ενεργή, ενώ συγχρόνως

μειωμένης απασχόλησης ή η μετατροπή συμ-

αποτελεί και τη βασική μονάδα προσδιορι-

βάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις

σμού της οικονομικής αποτίμησης της εργα-

μειωμένης εργασίας, που εξ ορισμού τους επη-

σίας του κάθε εργαζομένου υπό εξάρτηση.

ρεάζουν τόσο τη λειτουργία της επιχείρησης

Την παραπάνω έννοια της πλήρους απασχό-

όσο και την εργασιακή σχέση των εργαζομέ-

λησης δεν αλλοίωσε για τους εργαζομένους

νων (προσβολή της προσωπικότητας και μείω-

της χώρας μας η από το έτος 1984 συμφωνημέ-

ση των αποδοχών τους), στην ουσία υποκρύ-

νη στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής

πτουν αύξηση της ανεργίας και αποδεικνύουν

Σύμβασης Εργασίας, που υπέγραψαν από κοι-

αδυναμία της Πολιτείας να προσφέρει ευκαι-

νού η ΓΣΕΕ και οι αντιπροσωπευτικότερες ερ-

ρίες απασχόλησης στο εργατικό της δυναμικό,

γοδοτικές οργανώσεις της χώρας μας αφού, πα- ώστε να αποφεύγονται μεταναστευτικές τάρά την υπογραφή αυτής της ΕΓΣΣΕ, η νόμιμη

σεις ενεργού και ικανού δυναμικού, αλλά και

διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας (νόμιμο,

αδυναμία του ασφαλιστικού συστήματος της

σε αντίθεση με το συμβατικό ωράριο), διατη-

χώρας να καλύψει τις ανάγκες παροχών υγείας

ρείται μέχρι σήμερα στις 48 ώρες.

και γήρατος στο εργατικό της δυναμικό.

Κάθε επομένως προσπάθεια επέμβασης και

Με τις διαπιστώσεις αυτές, θα πρέπει κατά

αλλοίωσης της σχέσης της πλήρους απασχό-

τη γνώμη μας, μετά την έξοδο της χώρας μας

λησης με την αμοιβή της εργασίας, είτε με νόμο

από την επιτήρηση των δανειστών (βλ. Μνημό-

της Πολιτείας για καθιέρωση ευέλικτων μορ-

νια), το συντομότερο δυνατόν να τεθούν νομι-

φών μειωμένης απασχόλησης, είτε με

κοί περιορισμοί στο δικαίωμα των εργοδοτών

σύμβαση μεταξύ των χωρών-μερών

να συνάπτουν, χωρίς αντικειμενικό λόγο (αι-

της ΔΟΕ, ενέχει τον κίνδυνο η μεν

τία), συμβάσεις μειωμένης ή εκ περιτροπής

καθ΄ υπερβολή, (ιδιαίτερα επί μα-

εργασίας, κατά το πρότυπο του άρθρου 41 του

κρόν χρόνο), απασχόληση των μι-

Ν.3986/2011, κατά το οποίο επιτρέπεται χωρίς

σθωτών πέρα των οκτώ (8) ωρών ημε-

αιτιολογία η σύναψη συμβάσεων ορισμένου

ρησίως, να ενέχει τον κίνδυνο βλάβης

χρόνου, μόνο αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, δηλαδή δικαιολογία (ανάγκη) που τους επιβάλει τη κατάρτιση αυτού του είδους τις συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δεν μετατρέπονται
για κανένα λόγο σε συμβάσεις αορίστου χρόνου παρότι από τη φύση τους και την προσωρινότητά τους ανανεώνονται συχνά.
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[ΑΡΘΡΟ]

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις

εταιρίες διαχείρισης δανείων
έγκειται στο να διαχειρίζονται την είσπραξη και
Γράφει ο Στρατής Δ. Νικολακέας

την παρακολούθηση των απαιτήσεων που τους

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, LL.M.

έχουν ανατεθεί για λογαριασμό των νέων δικαι-

Διαμεσολαβητής Διαπιστευμένος

ούχων τους, δηλαδή για λογαριασμό των ξένων

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ)

funds.
Συνεπώς, οι Εταιρείες Διαχείρισης διαφέρουν από τα funds στο ότι δεν είναι οι δικαιού-

ύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3156/
2003 οι ελληνικές τράπεζες δύνανται
να τιτλοποιούν, δηλαδή να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις – δάνεια που
τους ανήκουν ώστε να εκκαθαρίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Νέοι δικαιούχοι των τιτλοποιημένων αυτών απαιτήσεων είναι ξένες εταιρείες
που έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο
ειδικό σκοπό. Αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού
είναι τα γνωστά σε όλους μας «Funds».

χοι της απαίτησης, αλλά τους έχει ανατεθεί κατ’
εντολή των δεύτερων η εκπροσώπησή τους
στην Ελλάδα και η διαχείριση των συγκεκριμένων και μόνο απαιτήσεων ανά περίπτωση. Μάλιστα, είναι συχνό το φαινόμενο μία Εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων να εκπροσωπεί στην
Ελλάδα πολλά περισσότερα από ένα ξένα funds.
Επιπλέον, είναι συχνό και το φαινόμενο μία
απαίτηση (π.χ. καταναλωτικό δάνειο) να μεταβιβάζεται περισσότερες από μία φορές σε δια-

Καθένα από τα ξένα αυτά funds που αποκτά

φορετικά funds που με τη σειρά τους εκπροσω-

ως νέος δικαιούχος οιασδήποτε φύσης δάνειο

πούνται από την ίδια ή και από διαφορετική

που τιτλοποιήθηκε, πρέπει να εκπροσωπείται

Εταιρεία Διαχείρισης κατά περίπτωση.

στην Ελλάδα από μία εταιρεία που θα ορίσει ως

Τα εν λόγω φαινόμενα έχουν προκαλέσει με-

διαχειρίστρια των απαιτήσεων που απέκτησε.

γάλη σύγχυση στους καταναλωτές – δανειολή-

Οι εταιρείες αυτές που αναλαμβάνουν τη δια-

πτες οι οποίοι πολλές φορές ενημερώνονται με

χείριση των εν λόγω δανείων είναι οι γνωστές
Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων
από Δάνεια και Πιστώσεις, εν συντομία Α.Ε.Δ.Α.
Δ.Π.. Οι εταιρείες αυτές είναι αδειοδοτημένες
από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται
στο πλαίσιο του Ν.4354/2015. Ο ρόλος τους
Δεκέμβριος 2021

μεγάλη καθυστέρηση από τους νέους δικαιούχους για τη μεταβίβαση των δανείων τους, καθώς και για την αλλαγή των λογαριασμών εξυπηρέτησης των δανείων τους. Επίσης, επειδή οι
Εταιρείες Διαχείρισης έχουν κληθεί να εξυπηρε-
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τούν μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, αδυνατούν

ολήπτης έχει παράπονα κατά μίας Εταιρείας Δια-

να ανταπεξέλθουν εγκαίρως στα αιτήματά τους

χείρισης, οι δυνατότητες που διαθέτει είναι οι

για πληρέστερη ενημέρωση και διευθέτηση ρυθ- ακόλουθες:
μίσεων ή των μηνιαίων καταβολών, με αποτέλε-

1) Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πα-

σμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους

ραπόνου και παράδοση αυτού είτε με φυσική

δανειολήπτες. Μάλιστα, εξαιτίας των καθυ-

παρουσία ή μέσω ταχυδρομείου προς την εκάσ-

στερήσεων αυτών, οι δανειολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς,
αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς
καταβολών, ενώ πολλές φορές κινδυνεύουν να
απωλέσουν ακόμη και τον όποιο διακανονισμό
των οφειλών τους είχαν επιτύχει στο παρέλθον.
Όπως όμως προεκτέθηκε, οι εν λόγω Εταιρείες δεν δρουν ανεξέλεγκτα. Αφενός υπάγονται στο πλαίσιο του ν. Ν.4354/2015, και αφετέρου οφείλουν να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 ως προς τη συμπεριφορά τους προς τους δανειολήπτες.
Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής – δανει-

τοτε εταιρία διαχείρισης.
2) Υποβολή - γνωστοποίηση Εξώδικης διαμαρτυρίας προς την εκάστοτε εταιρία διαχείρισης.
3) Υποβολή καταγγελίας μέσω των Φορέων
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι
οποίοι βρίσκονται καταχωρημένοι στο ειδικό
Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή
https://www.mindev.gov.gr και επιλέγοντας ως
βήματα: Εμπόριο – καταναλωτής, Ενημέρωση
και Προστασία Καταναλωτή.
4) Να απευθυνθεί στο Συνήγορο του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html.

[ΑΡΘΡΟ]

του Τσουκαλά-Τζίκα Παναγιώτη
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, Μέλος Ο.Ε.Ε.

έλος Νοεμβρίου εκδόθηκε η απόφαση

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Α.1243/2021 με την οποία μπορούν οι

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση για
το επίδομα θέρμανσης έως τις 15/12/
2021 στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
https://www.aade.gr/ mythermansi. Τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν τους φετινούς δικαιούχους είναι τα κάτωθι:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το ποσό επιδόματος θα προκύπτει σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού η οποία έχει ως
εξής:
300 € * Συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος του
δικαιούχου.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του επιδόματος

Το οικογενειακό εισόδημα για τον άγαμο / εν

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100€ και με-

διαστάσει / σε κατάσταση χηρείας είναι έως

γαλύτερο των 750€ υπό την βασική προϋπόθε-

14.000€, ενώ για τον έγγαμο, το οικογενειακό ει- ση ο δικαιούχος να έχει προβεί σε αγορά επισόδημα είναι έως 20.000€ προσαυξημένο κατά

δοτούμενου καυσίμου ενέργειας αξίας μεγα-

3.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

λύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιού-

Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογέ-

μενου επιδόματος.

νειας, το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται

Προκαταβολή: Στην περίπτωση υποβολής

στις 23.000€ και προσαυξάνεται κατά 3.000€

της αίτησης έως τις 30/11/2021 λαμβάνει έως

για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή του

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η
οποία προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2021, δεν
πρέπει να υπερβαίνει για τον άγαμο τις
180.000€, ενώ για τον έγγαμο δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 300.000€.

Δεκέμβριος 2021

δικαιούμενου, σύμφωνα με την παρούσα, επιδόματος θέρμανσης το ποσό επιδόματος που
του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021.
Α’ δόση: Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για
το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προυπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων
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στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.
Β’ δόση: Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για
το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προυπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων
στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.
Γ’ δόση: Έως την 29η Απριλίου 2022 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως
την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά
για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την
31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της
περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής
έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η
Ιουνίου 2022.
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγμα-

τοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η περίοδος αγορών
για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι από την 15/
10/2021 έως 31/03/2022 ενώ για τα καυσόξυλα,
το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές
να έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/06/2021
έως και την 31/03/2022.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και της
δήλωσης των παραστατικών δεν έχει τροποποιηθεί. Έτσι, με την υποβολή της αίτησης οι
δικαιούχοι θα πρέπει να μπαίνουν στην ίδια
πλατφόρμα, ώστε να δηλώνουν τα παραστατικά αγοράς της καύσιμης ύλης. Στην περίπτωση
αγοράς πετρελαίου θέρμανσης η διασταύρωση
γίνεται μέσω του συστήματος ενημέρωσης των
πρατηριούχων, οπότε θα πρέπει να δοθεί τεράστια προσοχή στα στοιχεία που θα δοθούν,
δηλαδή τον αριθμό παροχής και τον ΑΦΜ.

Απόφαση Αριθμ. οικ. 98490/2-12-2021
ΥΠΟΥΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη [...] αποφασίζουμε:
1. Το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 του
ν. 4808/2021 (Α' 101) ορίζεται σε μηνιαία βάση ως
εξής, κατά περίπτωση:
α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.
β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το
ποσό των δέκα (10) ευρώ.
γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ.
Το ποσό της περ. β) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος
απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο
διαδικτύου -κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Το ποσό της περ. γ) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που
παρέχει ο εργοδότης.
Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για
λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη,
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άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό
δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.
2. Η καταβολή της αποζημίωσης
της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 γίνεται
στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με
χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας». Η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 67 του
ν. 4808/2021 δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί
αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη.
Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις
αρμόδιες αρχές.
3. Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την
αποζημίωση ρυθμίζεται μεταξύ των μερών στη σύμβαση εργασίας.
4. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δεκέμβριος 2021

Ο Δικηγόρος
Γεώργιος Κουτσούκος
απαντά ...

ερώτηση

H σύνταξη του ΟΓΑ καταβάλλεται από
την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018,
εφόσον το οφειλόμενο ποσό
που προκύπτει μόνο από την
υπαγωγή στην ασφάλιση του
τέως φορέα, δεν είναι μεγαλύτερο των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Τυχόν οφειλές από αναγνώριση πλασμα-

τικού χρόνου ασφάλισης δεν περιλαμβάνονται στο όριο αυτό, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό
όριο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 4798/2021, ήτοι σε έως εξήντα (60) δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ.
Επίσης, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 259 αναφέρεται ότι: «Εφόσον το
υπερβάλλον ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ στον πρώην ΟΓΑ δεν εξοφληθεί εντός διμήνου
από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα
της εξόφλησης αυτού».

ερώτηση
Η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το
συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε
είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο
των 20.000 ευρώ.
Εφόσον το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη
μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.
Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή
λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σε 60 δόσεις.
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[ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ]

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Εργασιακών Θεμάτων
Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων
(άρθρα 1, 2, 3 Ν. 2112/ 20 ή 1, 3, 5 Β.Δ. 16/18-7-20),
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Σύμβαση ορισμένου χρόνου
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ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισμό
ορισμένης χρονικής διάρκειας της συμβάσεως
και θεωρείται ότι τότε καταρτίστηκε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι

[...] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8

δυνατή η απόλυση του εργαζομένου χωρίς κα-

παρ. 1 εδ. α και 3 Ν. 2112/20, όπως αυτό έχει τρο-

ταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημιώ-

ποποιηθεί και αυθεντικώς ερμηνευθεί (Ν. 4558/

σεως.

20, άρθρο 11 Α.Ν. 547/37), “Είναι άκυρος οιαδή-

Επίσης, στο άρθρο 3 του Π.Δ. 180/2004, με το

ποτε σύμβαση αντικειμένη εις τον παρόντα νόμο,

οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Π.Δ. 81/

πλην αν είναι μάλλον ευνοϊκή για τον υπάλληλο

2003, σκοπός του οποίου ήταν η προσαρμογή της

(παρ. 1 εδ. α) και “Αι διατάξεις του νόμου τούτου

Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της

εφαρμόζονται ωσαύτως και επί συμβάσεων

Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιου-

εργασίας με ορισμένη χρονική διάρκεια, εάν ο

νίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για

καθορισμός της διαρκείας ταύτης δεν δι-

την εργασία ορισμένου χρόνου, που συνήφθη με-

καιολογείται εκ της φύσεως της συμβάσεως, αλλ’

ταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενι-

ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγηση των περί

κού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP (E.E.L. 175/

υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμ-

10.7.1999), ορίζονται τα εξής: “1. Η χωρίς περιο-

βάσεως διατάξεων του παρόντος νόμου” (παρ. 3).

ρισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμέ-

Από τις διατάξεις αυτές, με τις οποίες επιδιώχθη-

νου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται

κε η αντιμετώπιση των καταχρήσεων σε βάρος

από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λό-

των εργαζομένων με τη σύναψη συμβάσεων ερ-

γος υφίσταται ιδίως: Αν δικαιολογείται από τη

γασίας ορισμένου χρόνου, προκύπτει ότι όταν

μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργο-

συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας

δότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή

ορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισμός

ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν

της διάρκειάς τους δεν δικαιολογείται από τη φύ-

αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση,

ση ή το είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν υπα-

όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η

γορεύεται από ειδικό λόγο που ανάγεται ιδίως

εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η

στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχει-

προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη

ρήσεως, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρα-

διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση

τήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής

ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση
Δεκέμβριος 2021

μετά βασης του εργα ζομένου σε συνα φή

νονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου

απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση

περί ομίλου επιχειρήσεων, για την εφαρμογή του

συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή

προηγούμενου εδαφίου, στην έννοια του όρου

συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή ανα-

“ίδιου εργοδότη” περιλαμβάνονται και οι επιχει-

φέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπο-

ρήσεις του ομίλου. Οι διατάξεις του παρόντος άρ-

ρικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που

θρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις

ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται

αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος”.

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης
εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει
να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν. Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί μετά την έναρξη της προσφοράς
της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω
συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια
μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού
λόγου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1
του παρόντος και εφόσον η χρονική διάρκεια των
διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία
(3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η
κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη
μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται
ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 81/2003, πριν την τροποποίησή του με το προαναφερθέν Π.Δ. 180/2004,
προέβλεπε ότι η ορισμένη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να δικαιολογείται και από λόγους
“κείμενους στο πρόσωπο του εργαζόμενου”. Το
Π.Δ. 180/2004, στους ενδεικτικά απαριθμούμενους αντικειμενικούς ως άνω λόγους δεν αναφέρει τη συγκεκριμένη κατηγορία λόγων. Από την
παράλειψη ωστόσο αυτή δεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι μετά την ισχύ του Π.Δ. 180/2004
δεν μπορούν πλέον λόγοι “κείμενοι στο πρόσωπο
του εργαζόμενου” να δικαιολογήσουν την ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, αφού το ίδιο το
Π.Δ. 180/2004 στον κατάλογο των ενδεικτικά απαριθμούμενων αντικειμενικών λόγων αναφέρει,
μεταξύ άλλων, ως τέτοιους λόγους την περίπτωση που η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζόμενου
σε συναφή απασχόληση.
Συνεπώς, λόγοι αναγόμενοι στο πρόσωπο του
εργαζόμενου, μπορούν να δικαιολογήσουν την
ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, όπως η επιθυμία του να απασχοληθεί για ορισμένο χρονικό
διάστημα, υπό την προϋπόθεση βέβαια να έχει εκφράσει ο ίδιος την σχετική επιθυμία ελεύθερα
και όχι να έχει αυτή επηρεασθεί από τον εργοδότη. [...]

διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των
συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
“Διαδοχικές” θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς
όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα
πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβά-
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Η μετενέργεια των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.
μετά από την Π.Υ.Σ. 6/2012Κανονισμός Εργασίας που
καταρτίσθηκε με Σ.Σ.Ε.
Στόχος της διάταξης του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 6/28.2.
2012, είναι να προωθήσουν την προσαρμογή των
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μισθολογικών και των μη μισθολογικών όρων της

νω αναφερόμενα, επιδόματα, ενώ δεν καταλαμ-

Σ.Σ.Ε. στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συν-

βάνει πλέον τις λοιπές μισθολογικές παροχές που

θήκες, με απώτερο σκοπό να αυξηθεί με τον τρό-

προέβλεπε η λήξασα ή καταγγελθείσα Σ.Σ.Ε. Οι

πο αυτό η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

λοιπές αυτές μισθολογικές παροχές της Σ.Σ.Ε. δεν

και να μειωθεί η ανεργία. Με τις ως άνω διατά-

μετενεργούν, παύουν συνεπώς να επηρεάζουν

ξεις, αφενός, επιβάλλεται η ex lege λήξη την 14η

την ατομική σύμβαση εργασίας, με συνέπεια να

Φεβρουαρίου 2013 των συλλογικών συμβάσεων

έχει ο εργοδότης την ευχέρεια να τις περικόπτει

εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ ήδη 24 μήνες μέ- μονομερώς. Πρόκειται για εκ του νόμου εξάλειψη
χρι την 14.2.2012 ή και περισσότερο, αφετέρου,

όρου Σ.Σ.Ε., συνεπώς δεν στοιχειοθετείται

ρυθμίζονται οι έννομες συνέπειες της λήξης ή

περίπτωση παράνομης βλαπτικής μεταβολής. Η

της καταγγελίας μιας Σ.Σ.Ε. Σύμφωνα με το έως το

ρύθμιση περί μετενέργειας είναι αμφιμερώς ανα-

2012 ισχύον δίκαιο οι κανονιστικοί όροι Σ.Σ.Ε.

γκαστικού δικαίου. Στη φάση αυτή της μετενέρ-

που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακολουθούσαν να

γειας η Σ.Σ.Ε. δεν ανήκει στην εξουσία διαθέσεως

ισχύουν επί ένα εξάμηνο (άρθρο 9 §4 Ν. 1876/90).

των συλλογικώς συμβαλλομένων. Αν θέλουν οι

Μετά την πάροδο του εξαμήνου (παράταση) άρ-

κοινωνικοί εταίροι να διατηρήσουν ή γενικά να

χιζε μία δεύτερη περίοδος πλασματικής επιβίω-

ρυθμίσουν εκ νέου τους όρους που εξαλείφονται,

σης των όρων της συλλογικής σύμβασης εργα-

πρέπει να ανανεώσουν την κανονιστική δέσμευ-

σίας, η φάση της μετενέργειας, κατά την οποία οι

ση με σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. Τούτο, όμως, πρέπει να

όροι της Σ.Σ.Ε. αποβάλλουν μεν την αναγκαστική

το ορίσουν ρητώς και εγγράφως οι κοινωνικοί

(όχι την άμεση) ισχύ τους, εξακολουθούν, όμως,

εταίροι. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις περί περιορισμέ-

να επηρεάζουν τη σύμβαση εργασίας, μέχρι η

νης μετενέργειας αφορούν σε όρους συλλογικής

σύμβαση να τροποποιηθεί. Επομένως, κατά τη

σύμβασης. Ατομικοί συμβατικοί όροι δεν καταρ-

διάρκεια της μετενέργειας ο εργοδότης δεν είναι

γούνται δυνάμει του άρθρου 2 §4 της Π.Υ.Σ.

δυνατόν να τροποποιήσει μονομερώς τους

6/2012, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν.

όρους της Σ.Σ.Ε. που μετενεργεί, αλλά η τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνον με τη σύμφωνη
γνώμη του εργαζομένου. Με τη νέα διάταξη της
προαναφερόμενης Π.Υ.Σ. η παράταση της κανονιστικής ισχύος των όρων της Σ.Σ.Ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε περιορίζεται από 6 σε 3 μήνες. Αν δεν
επιτευχθεί η σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. κατά το διάστημα του τριμήνου, τότε με τη λήξη του τριμήνου
αρχίζει η φάση της μετενέργειας με περιορισμένο εύρος, οπότε ο εργοδότης οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει μόνον το βασικό μισθό και τέσσερα (4) επιδόματα, ωρίμανσης (δηλαδή αρχαιότητας στην υπηρεσία), τέκνων, εκπαίδευσης και
επικίνδυνης εργασίας που όριζε η λήξασα ή καταγγελθείσα Σ.Σ.Ε. Αντιθέτως, ο εργοδότης δεν
οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα λοιπά επιδόματα και μισθολογικές παροχές που προέβλεπε η Σ.Σ.Ε., όπως π.χ. πρόσθετους μισθούς (π.χ.
15ος και 16ος μισθός), bonus ή πριμ, διορθωτικά
επιδόματα, επιδόματα εξομάλυνσης, επιδόματα
παρουσίας κ.ο.κ.
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Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1 §§
1 & 2, 2 § 1 και 21 §§ 1 & 2 του Ν. 3239/55, που
ίσχυε πριν από το Ν. 1876/90, σε συνδυασμό με
το άρθρο 22 § 2 του Συντάγματος, προκύπτει ότι
περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων είναι η
ρύθμιση των όρων, των συνθηκών και της αμοιβής της εργασίας των εργαζομένων. Τα θέματα
των όρων και συνθηκών εργασίας ανήκουν κατά
κανόνα στο νόμιμο περιεχόμενο των Κανονισμών εργασίας, χωρίς να αποκλείεται κανονισμοί
εργασίας να αποτελούν αυτοτελώς περιεχόμενο
συλλογικών συμβάσεων. Στην τελευταία περίπτωση η ρύθμιση αυτή, δηλαδή, ο περιεχόμενος
σε συλλογική σύμβαση κανονισμός, ανήκει στο
κανονιστικό μέρος της συλλογικής συμβάσεως
και επομένως έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Έτσι
κανονισμός εργασίας, που έχει αποτελέσει περιεχόμενο ειδικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας,
η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 2 του πιο πάνω
νόμου κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και
δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργα-

Επομένως, με τη νέα ρύθμιση τροποποιούνται

σίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει ισχύ

ουσιαστικά οι διατάξεις του άρθρου 9 §§ 4 & 5 του

νόμου ουσιαστικού και όχι συμβάσεως. Οι κανο-

Ν. 1876/90 και η μετενέργεια της Σ.Σ.Ε. εντοπίζε-

νισμοί εργασίας, που καταρτίσθηκαν κατά τα πα-

ται στον βασικό μισθό και στα τέσσερα, παραπά-

ραπάνω, σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ενιαία τάΔεκέμβριος 2021

ξη, ομοιομορφία και ίση μεταχείριση στην εκμε-

προς το συμφέρον των εργαζομένων, ούτε η αρχή

τάλλευση, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη ρύθ-

της εύνοιας, η οποία ρυθμίζει τη σχέση συλλογι-

μιση γενικών και αφηρημένων διατάξεων, που

κής και ατομικής συμβάσεως εργασίας, σύμφωνα

έχουν άμεση και αναγκαστική ενέργεια σε όλο το

με την οποία οι ευνοϊκότεροι όροι της ατομικής

προσωπικό, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφω-

συμβάσεως υπερισχύουν των κανονιστικών

νία των μερών. Οι ειδικές συλλογικές συμβάσεις,

όρων των συλλογικών συμβάσεων, αλλά ισχύει η

αν και καταρτίσθηκαν υπό την ισχύ του Ν 3239/

αρχή της τάξεως (άρθρα 7, 10 Ν. 1876/1990). Η αρ-

55, υπάγονται ως προς τα αποτελέσματά τους και

χή της τάξεως σημαίνει ότι όταν επιχειρείται μία

γενικώς την ισχύ τους στις διατάξεις του ισχύο-

συλλογική σύμβαση των όρων εργασίας, η οποία

ντος ήδη νόμου 1876/90, που είναι άμεσης εφαρ-

σημειωτέον αποσκοπεί στην καθιέρωση τάξεως

μογής (Α.Π. 1494/2010, Α.Π. 280/2006). Εξάλλου,

στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι γενική και

και από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ-

αφηρημένη, δίκαιη και ενιαία και γι’ αυτό εφαρ-

θρων 2 §§ 1 & 6, 3 § 1γ’, 5 & 8 § 3 του τελευταίου αυ-

μόζεται η διαδοχή των ρυθμίσεων, σύμφωνα με

τού νόμου ως και του άρθρου 12 του Ν. 1767/88,

την οποία η νεότερη συλλογική σύμβαση, κατά το

προκύπτει ότι, και κατά τα νυν ισχύοντα, στο δυ-

μέρος, που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα,

νατό περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων

καταργεί την προηγούμενη του αυτού είδους και

εργασίας ανήκει, πλην άλλων, η ρύθμιση σχετικά

πεδίου ισχύος, έστω και αν περιέχει δυσμενέστε-

με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λή-

ρες για τους μισθωτούς διατάξεις. Οι κανονιστι-

ξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας ως και ο

κοί όροι της συλλογικής συμβάσεως επενεργούν

κανονισμός εργασίας και ότι επιχειρησιακή συλ-

έξωθεν επί της ατομικής συμβάσεως, υποκαθι-

λογική σύμβαση, που, σημειωτέον, εισήχθη το

στώντας τους δυσμενέστερους όρους αυτής, για

πρώτον με τον παραπάνω νόμο, είναι η συλλογι-

όσο χρόνο ισχύει η συλλογική σύμβαση και μέχρι

κή σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της συνδι-

την αντικατάστασή της με νεότερη συλλογική

καλιστικής οργανώσεως της επιχειρήσεως και

σύμβαση και δεν ενσωματώνονται σε αυτή, δεν

του εργοδότη και η ισχύς της οποίας καταλαμ-

αποτελούν δηλαδή περιεχόμενο της ατομικής

βάνει όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς της επι- συμβάσεως. Μόνο αν με την ατομική σύμβαση ερχειρήσεως. Αυτές οι επιχειρησιακές συλλογικές

γασίας έχει γίνει ρητή παραπομπή στους κανονι-

συμβάσεις αντιστοιχούν στις ειδικές συλλογικές

στικούς όρους ορισμένης Σ.Σ.Ε., τότε οι όροι αυ-

συμβάσεις του προϊσχύσαντος Ν. 3239/ 55 και οι

τοί καθίστανται περιεχόμενο της ατομικής

κανονιστικές τους διατάξεις έχουν ισχύ νόμου.

σύμβασης και εφόσον είναι ευνοϊκότεροι για το

Ακόμη, οι όροι εργασίας, που ρυθμίζει ειδική συλ-

μισθωτό, δεν μπορούν να μεταβληθούν με μετα-

λογική σύμβαση, στην οποία περιέχεται κανονι-

γενέστερη Σ.Σ.Ε., που περιέχει όρους δυσμενέ-

σμός που έχει ισχύ νόμου, κατά τα παραπάνω

στερους από τους όρους της προηγούμενης που

αναφερόμενα, μπορούν να τροποποιηθούν με

με συμφωνία εργοδότη και μισθωτού κατέστη-

νεότερη συλλογική σύμβαση του αυτού είδους

σαν όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας. Για

και πεδίου ισχύος και συγκεκριμένα με επιχειρη-

να καταστούν όμως, συγκεκριμένοι όροι Σ.Σ.Ε.,

σιακή συλλογική σύμβαση. Η νεότερη αυτή επι-

και όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας, πρέ-

χειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να τρο-

πει η παραπομπή να γίνει σε συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε.

ποποιεί τους όρους εργασίας τόσο υπέρ όσο και

και όχι αορίστως στις εκάστοτε ισχύουσες στις

σε βάρος των εργαζομένων. Και τούτο διότι στη

σχέσεις του εργοδότη και μισθωτών Σ.Σ.Ε., διότι

συσχέτιση των συλλογικών συμβάσεων, ήτοι πη-

στην τελευταία περίπτωση θα ισχύει η νεότερη

γών του αυτού επιπέδου και πεδίου ισχύος, δεν

Σ.Σ.Ε. (διαδοχή τάξεων), έστω και αν περιέχει δυ-

ισχύει η αρχή της προστασίας, η οποία αφορά

σμενέστερες για τους μισθωτούς διατάξεις, αφού

στη ρύθμιση του αυτού αντικειμένου από περισ-

ρητά συμφωνήθηκε με την ατομική σύμβαση ερ-

σότερες πηγές διαφορετικής ιεραρχικής βαθμί-

γασίας ότι θα εφαρμοστεί η εκάστοτε ισχύουσα

δας, οπότε η ιεραρχικά υποδεέστερη πηγή μπο-

Σ.Σ.Ε. (Ολομ. Α.Π. 461/1970, Α.Π. 51/2017, Α.Π.

ρεί να εξειδικεύσει και να τροποποιεί τους όρους

256/2016) Α.Π. 251/2012, Α.Π. 1494/2010, Α.Π.

εργασίας της ιεραρχικά ανώτερης, μόνον, όμως,

860/2010, Α.Π. 1437/2006, Α.Π. 488/2006).
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οι συνδρομητές μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

Αμοιβές Δ.Σ.
Εργαζόμενος λαμβάνει μικτές μηνιαίες
αποδοχές 4.440,00 € και του κρατούνται
ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ
(14,12% εργαζόμενου και 22,54% εργοδότη).
Η επιχείρηση θέλει να του καταβάλλει
αμοιβές Δ.Σ. με κράτηση εισφορών στην
διαφορά από την ανώτατη ασφαλιστική,
των 6.500,00 €, δηλαδή 6.500,00 – 4.440,00 €
= 2.060,00 €.
Στον τελικό υπολογισμό θα πρέπει να
υπολογιστούν και οι εισφορές που έχουν
καταβληθεί για Δώρο Πάσχα, Επίδομα
Αδείας και Δώρο Χριστ/νων, ή θα υπολογίσουμε τις εισφορές των μηνών μόνο, αφού
δεν καταβάλλονται εισφορές για Δώρα και
Επίδομα όταν πρόκειται για Αμοιβές Δ.Σ.;
Απάντηση
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δοχές που αντιστοιχούν στα δώρα εορτών και
επίδομα αδείας δεν συνυπολογίζονται -δεν
προστίθενται στις αποδοχές του μήνα που καταβλήθηκαν για τον υπολογισμό των εισφορών του ανώτατου μηνιαίου ορίου αποδοχών
επί του οποίου υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών, κατά συνέπεια για το ανωτέρω
πρόσωπο που πέραν των αποδοχών που λαμβάνει ως μισθωτός θα του καταβληθεί και
αμοιβή Δ.Σ για τον υπολογισμό του ανώτατου
μηνιαίου ορίου αποδοχών επί του οποίου υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών δεν
θα ληφθούν υπόψη οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές επί δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Πρακτική άσκηση
Σε πρακτικά ασκούμενο πέραν της οριζόμενης μηνιαίας αποζημίωσης (πρακτική

Για τους απασχολούμενους με σχέση εξαρ-

άσκηση φοιτητή ΤΕΙ η οποία εντάσσεται

τημένης εργασίας μισθωτούς οι εισφορές κα-

στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ), υπάρχει δυνατότη-

ταβάλλονται για τις 12 μισθολογικές περιό-

τα η εταιρεία να χορηγήσει επιπλέον πα-

δους (12 μήνες του έτους) και επιπλέον για δώ-

ροχές στον πρακτικά ασκούμενο όπως για

ρα εορτών και επίδομα αδείας. Οι εισφορές για

παράδειγμα κάρτα καυσίμων ή οτιδήποτε

δώρα εορτών και επίδομα αδείας θεωρούνται

άλλο μπορεί να εμπερικλείεται στη διαδι-

ξεχωριστές μισθολογικές περίοδοι και οι απο-

κασία εξοδολογίου;
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Απάντηση

την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ειδική σύμβα-

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργα-

ση μεταξύ του εργοδότη και του εκπαιδευτι-

σίας των εργαζομένων πριν από την παραπά-

κού ιδρύματος από το οποίο προέρχεται ο

νω ημερομηνία, ο εργοδότης οφείλει να τους

σπουδαστής που απλώς προσυπογράφεται

χορηγήσει την αναλογία του δώρου Χριστου-

και από τον ασκούμενο.

γέννων, που προβλέπεται από την ΚΥΑ αυτή,

Η χορήγηση παροχών, όπως η κάρτα καυσίμων, δεν απαγορεύεται, εφόσον αποτελεί οικειοθελή παροχή από τον εργοδότη-επιχείρηση.

Οικειοθελής Αποχώρηση
& καραντίνα λόγω COVID-19
Υπάλληλος βρέθηκε θετικός στον COVID-

για την περίοδο εργασίας τους από την 1η Μαΐου μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασής
τους. Ο εργοδότης μπορεί να χορηγήσει την
αναλογία του δώρου της περιόδου αυτής, είτε
αν επιθυμεί και ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, κατά την ημέρα της λύσης της σύμβασής τους, είτε το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.

19 και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς πριν
τη λήξη της καραντίνας;
Απάντηση
Για τον περιορισμό κατ’ οίκον (καραντίνα),
έπειτα από συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ., έχει εφαρμογή το άρθρο 15 του Ν.4722/2020. Η οικειοθελής αποχώρηση, αποτελεί δικαίωμα του εργαζόμενου και επομένως έχει την δυνατότητα
να αποχωρήσει οποτεδήποτε και δεν δεσμεύεται από το γεγονός ότι ευρίσκεται σε κατ’ οίκον
περιορισμό. Επισημαίνουμε ότι ο εργοδότης
υποχρεούται στην αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης (Ε5) με ηλεκτρονικά σαρωμένο το
έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και
τον εργαζόμενο.

Δώρο Χριστουγέννων
Όταν ένας εργαζόμενος παραιτηθεί στις
31 Οκτωβρίου 2021:
1. Μπορεί ο εργοδότης να του υπολογίσει και καταβάλει ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων αντί αναλογία;
2. Ο χρόνος καταβολής του είναι υποχρεωτικά μέχρι 31.10.2021 ή μπορεί να το καταβάλει μέχρι τις 20.12.2021;
Απάντηση

Εισφοροδότηση
διαχειριστικής αμοιβής
Διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ-τρίτος
μη εταίρος λαμβάνει διαχειριστική αμοιβή. Οι εισφορές, που πρέπει να καταβάλει,
υποβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. με Α.Π.Δ. ή
όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εισφορές επί του εισοδήματος
που προκύπτει από τη διαχειριστική αμοιβή (δηλ. τιμολόγιο ή μπλοκάκι;) και σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που
θα επιλέξει άρθρο 39 Ν. 4387/2016;
Απάντηση
Οι διαχειριστές των Ι.Κ.Ε (εταίροι ή μη) υπάγονταν και κατά συνέπεια υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ σύμφωνα
με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο
116 Ν. 4072/2012 περ. α & άρθρο 39 του Ν.
4387/2016 ), δηλαδή καταβάλλουν εισφορές
ως ελεύθεροι επαγγελματίες επί ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερης επιλογής με υποχρεωτική την 1η, κατά συνέπεια το ανωτέρω
πρόσωπο (διαχειριστής ΙΚΕ) για την ιδιότητα
αυτή καταβάλλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας επί ασφαλιστικών κατηγοριών
ελεύθερης επιλογής με υποχρεωτική την 1η,

Το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με τη διά-

χωρίς να έχει επιπλέον υποχρέωση καταβολής

ταξη του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 19040/1981 κα-

εισφορών για την αμοιβή που λαμβάνει για

ταβάλλεται στους εργαζομένους το αργότερο

την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή.
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όταν τα πρόβληματα
στέκονται εμπόδιο...
εμείς έχουμε
τις απαντήσεις !!

Ε.Υ.Τ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρότυπη υπηρεσία παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών
εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων της
εργατικής και ασφαλιστικής μας νομοθεσίας, έχουν
επέλθει σημαντικές μεταβολές σε όσα γνωρίζαμε και
εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια, για τα θέματα
της εξαρτημένης εργασίας και ιδιαίτερα τις αποδοχές
των εργαζομένων και τις συλλογικές συμβάσεις.
Η Ειδική Υπηρεσία Τεκμηριωμένης Ενημέρωσης
απευθύνεται σε εκείνους που χρειάζονται έγκυρες και
τεκμηριωμένες πληροφορίες για όλα τα Εργασιακά και
Ασφαλιστικά Θέματα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Μέσω e-mail ή fax ρωτάτε και παίρνετε το
συντομότερο δυνατό τεκμηριωμένη την απάντησή
σας, Βρίσκετε άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεστε
και διασταυρώνετε στο πλήρες τα στοιχεία που έχετε με
συνέπεια και αξιοπιστία.

www.pim.gr

Δείτε περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

