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Από την αρχή του νέου έτους, ως πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης αναφέρεται ο σχεδιασμός και η λήψη νέων μέτρων που θα συντελέσουν στην αντιμετώπιση της νέας
μορφής της πανδημίας, που πλήττει τον πλανήτη και σε μεγάλο ποσοστό και τη χώρα μας, και που θα αποσκοπούν
στη προστασία και διατήρηση των θέσεων εργασίας στους
κυριότερους τομείς απασχόλησης, ένας εκ των οποίων για
τη χώρα μας αποτελεί ο τομέας του τουρισμού σε όλες του
τις μορφές που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που
τον υπηρετούν. Για την επιτυχή πρόβλεψη του σκοπού αυτού οφείλει η Κυβέρνηση στο πρώτιστο αυτό μέλημά της
να εντάξει πρώτα την προστασία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και μεσαίων, από την άποψη της
οικονομικής και οργανωτικής ισχύος τους οι οποίες, όπως
γίνεται γενικά παραδεκτό, αφενός δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, αν και όχι όλες πλήρους απασχόλησης, και αφετέρου συμβάλλουν κατά ένα μεγάλο μέρος
στην δημιουργία του δημόσιου πλούτου, που συντηρεί και
διατρέφει τον μη ενεργό πληθυσμό της χώρας (ανέργους,
συνταξιούχους, πολυτέκνους, αναπήρους κ.λπ.) και καλύπτει τις πολυδάπανες κρατικές δραστηριότητες.
Μέσα στήριξης των επιχειρήσεων αυτών, κατά τους οικονομολόγους, αποτελούν κυρίως τα μέτρα δημοσιονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και η συγκράτηση του
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το περιοδικό μας
Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων
φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες και
πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς.
Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΠΙΜ, προσωπικό
και ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε
κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος της
χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον υπεύθυνο ανθρώπινου
δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή,
τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και
βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να
συναντήσει!
Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από επίπονη
εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές
εγκυκλίους, σε συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί
χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες.
Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο
δυνατό βαθμό την τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την απασχόληση,
τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.
Αντώνης Δεσπότης
Διευθύνων Σύμβουλος

[4]

Φεβρουάριος 2022

[ΑΡΘΡΟ]

Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. «Εταιρείες & Χρηματοδότησης»

γγενές στοιχείο κάθε σύμβασης

μην είναι μία απόλυτη και άνευ όρων εξουσία,

εξαρτημένης εργασίας αποτελεί το

προς τον σκοπό προστασίας του διαπραγμα-

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδό-

τευτικά «αδύναμου» μέρους της σύμβασης ερ-

τη, η εξουσία δηλαδή του τελευ-

γασίας. Γεννάται, λοιπόν, ζήτημα ως προς το αν

ταίου να προσδιορίζει μονομερώς

τίθενται όρια στην άσκηση του εν λόγω δικαιώ-

τους όρους παροχής της εργασίας εκ μέρους

ματος από τον εργοδότη, ποια είναι αυτά και

του εργαζόμενου. Το δικαίωμα αυτό, που απο-

φυσικά, ποια η προστασία του εργαζομένου σε

κτάται απλώς με τη σύναψη σύμβασης εξαρ-

περίπτωση που υφίσταται βλάβη από την

τημένης εργασίας, δίχως να απαιτείται ρητή

άσκηση του, ιδίως στην περίπτωση της μονο-

συμφωνία, έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει το

μερούς μεταβολής των όρων εργασίας.

περιεχόμενο της κύριας υποχρέωσης του ερ-

Γενικά, η μεταβολή των όρων εργασίας του

γαζόμενου, δηλαδή της παροχής εργασίας, η

εργαζόμενου δύναται να λάβει χώρα με διάφο-

οποία συνήθως ορίζεται κατά τρόπο γενικό

ρους τρόπους, όπως με κοινή συμφωνία των

στις ατομικές συμβάσεις. Η υφιστάμενη αυτή

μερών και σύναψη τροποποιητικής σύμβασης

εξουσία του εργοδότη να χρησιμοποιεί την ερ-

ή με νόμιμη άσκηση του διευθυντικού δικαιώ-

γασιακή δύναμη του εργαζόμενου κατά τη βού-

ματος, περιπτώσεις στις οποίες δεν παρουσιά-

ληση του, γεννά ζητήματα προστασίας του τε-

ζεται η ανάγκη ενεργοποίησης μηχανισμού

λευταίου, καθιστώντας έτσι αναγκαίο το να

άμυνας του εργαζόμενου. Τα πράγματα διαφέ-
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ρουν όταν ο εργοδότης προβαίνει σε μονομε-

λοδαπή έφ' όσον δεν αποδέχεται την μετάθε-

ρή μεταβολή των όρων, παραβιάζοντας τα

σιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος. Επίσης, θεω-

όρια του διευθυντικού του δικαιώματος ή κά-

ρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των

νοντας κατάχρηση αυτού. Συγκεκριμένα, τα

όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) μηνών κα-

όρια άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος

θυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων

τίθενται κατά περίπτωση βάσει ερμηνείας της

αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδό-

σύμβασης εργασίας κατ’ άρθρα 173 και 200 ΑΚ

τη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρη-

κι επομένως, ο εργοδότης, αναλόγως του τι

σης». Προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω

προβλέπεται στην εκάστοτε σύμβαση, θα έχει

ρύθμισης είναι η ύπαρξη ενεργούς κι έγκυρης

μεγαλύτερη ή μικρότερη ευχέρεια στην

σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η μετα-

άσκηση του.

βολή στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού

Συνεπώς, προκειμένου να κριθεί εάν υφί-

δικαιώματος των όρων, ρητών ή σιωπηρών, αυ-

σταται μονομερής μεταβολή των όρων εργα-

τής εκ μέρους του εργοδότη, χωρίς προηγού-

σίας εκ μέρους του εργοδότη, θα πρέπει αφε-

μενη σύμφωνη γνώμη ή συγκατάθεση του ερ-

νός να ελεγχθεί η τήρηση των ως άνω ορίων,

γαζόμενου και χωρίς να αντλεί το δικαίωμα αυ-

όπως αυτά χαράσσονται βάσει του πλαισίου

τό από τον νόμο ή από την ίδια τη σύμβαση, κα-

της υφιστάμενης σύμβασης και αφετέρου,

θώς και η τελική βλάβη του εργαζόμενου από

εφόσον τα όρια αυτά δεν παραβιάζονται, η

τη μεταβολή αυτή. Όσον αφορά στο στοιχείο

τυχόν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος

της βλάβης, θα πρέπει να προκαλείται στον ερ-

κατ’ άρθρο 281 ΑΚ. Η περίπτωση δε αυτή, είναι

γαζόμενο υλική ζημία, όπως συμβαίνει στην

και η συνηθέστερη, αφού ακόμη και όταν προ-

περίπτωση μείωσης των αποδοχών του, ή ηθι-

βλέπονται ρητώς όροι στη σύμβαση που διευ-

κή ζημία, όπως συμβαίνει σε περίπτωση προσ-

ρύνουν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδό-

βλητικής συμπεριφοράς του εργοδότη. Σε κά-

τη, είναι δυνατόν ο τελευταίος να το ασκεί και

θε περίπτωση, προκειμένου να χαρακτηριστεί

πάλι καταχρηστικά, παραβιάζοντας το περιε-

μία μεταβολή όρων εργασίας ως βλαπτική ή

χόμενο των σχετικών ρητρών.

μη, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι

Στην περίπτωση, λοιπόν, που η αλλαγή των
συμφωνηθέντων όρων εργασίας γίνεται, κατά
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συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες που συντρέχουν στο πρόσωπο του κάθε εργαζόμενου.

τα ανωτέρω, μονομερώς από τον εργοδότη και

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μονομερούς

βλαπτικώς για τον εργαζόμενο, τυγχάνει εφαρ-

βλαπτικής μεταβολής είναι η καθυστέρηση

μογής το άρθρο 7 ν. 2112/1920 «Περί υποχρεω-

των αποδοχών, για την οποία ήρθε ο ν. 4635/

τικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας

2019 να προσθέσει μία βασική διευκρίνιση.

ιδιωτικών υπαλλήλων», όπως ισχύει σήμερα,

Υπό το προϊσχύσαν δίκαιο του ν. 2112/1920,

κατόπιν τροποποίησης του από το άρθρο 58 ν.

θεωρούνταν μονομερής βλαπτική μεταβολή

4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019). Σύμφωνα

των όρων εργασίας η «αξιόλογη καθυστέρηση

με την ανωτέρω ρύθμιση «Πάσα μονομερής με-

καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του

ταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσε-

εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως

ως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως

της αιτίας της καθυστέρησης». Όπως ήταν ανα-

καταγγελία τούτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατά-

μενόμενο, η κρίση περί «αξιόλογης» ή μη καθυ-

ξεις του παρόντος νόμου. Ώς μία τοιαύτη θεω-

στέρησης καταβολής των δεδουλευμένων, προ-

ρείται έν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του

κειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω προ-

υπαλλήλου είς γραφείον λειτουργούν έν τη αλ-

στατευτική διάταξη, προκάλεσε ερμηνευτικά
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προβλήματα, αφού προέκυπτε ανάγκη αξιολό-

σε παροχή εργασίας βάσει των νέων όρων, επι-

γησης και συνεκτίμησης διάφορων παραγό-

φυλασσόμενος όμως της άσκησης κάθε νόμι-

ντων, όπως το οφειλόμενο ποσό, η τυχόν επα-

μου δικαιώματος και δηλώνοντας ότι η εκ μέ-

ναλαμβανόμενη συμπεριφορά του εργοδότη

ρους του παροχή εργασίας δε συνιστά αποδο-

και οι οικονομικές ανάγκες του εκάστοτε εργα-

χή της μεταβολής, υποχρεούμενος όμως σε αυ-

ζόμενου. Τη λύση στο ερμηνευτικό αυτό ζήτη-

τήν την περίπτωση, κατά τη νομολογία, να

μα ήρθε να δώσει το άρθρο 58 του ν. 4635/

ασκήσει αγωγή εντός εύλογου χρονικού δια-

2019, προβλέποντας το πρώτον απώτατο χρο-

στήματος με αίτημα την απασχόληση του υπό

νικό όριο δύο (2) μηνών, πέραν του οποίου η

του προ της μεταβολής όρους. Βέβαια, παρά

μη καταβολή των δεδουλευμένων θεωρείται

την ύπαρξη του ανωτέρω προστατευτικού

αυτοδικαίως μονομερής
βλαπτική μεταβολή των
όρων εργασίας, δίχως περιθώριο υποκειμενικής κρίσης. Παρέχεται, λοιπόν,
στον εργαζόμενο το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή ως καταγγελία
της σύμβασης εργασίας,
αποχωρώντας από την εργασία και αξιώνοντας αποζημίωση απόλυσης, απαλλασσόμενος επιπλέον από
το βάρος απόδειξης της καταγγελίας, αφού αρκεί η
απόδειξη της καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων για τουλά-

πλαισίου, η θέση του σε εφαρμογή και ιδίως

χιστον δύο μήνες.

του άρθρου 7 ν. 2112/1920, όταν δεν πρόκειται

Πέραν δε της χρήσης του ανωτέρω «τεκμη-

για μεταβολή όρων συνιστάμενη σε μη κατα-

ρίου υπέρ του μισθωτού» που εισάγει το άρ-

βολή των δεδουλευμένων αποδοχών, εξαρτά-

θρο 7 ν. 2112/1920, σύμφωνα με το οποίο η με-

ται στην πράξη από το αν θα θεωρηθεί ότι

ταβολή θεωρείται ως καταγγελία, ο εργαζόμε-

υπάρχει υπέρβαση ή όχι του διευθυντικού δι-

νος που βλάπτεται από μονομερή μεταβολή

καιώματος, τα όρια του οποίου δεν είναι σαφή

των όρων εργασίας έχει σύμφωνα με τη νομο-

και εκ των προτέρων καθορισμένα, με αποτέ-

λογία και τη θεωρία και άλλες δυνατότητες προ- λεσμα και η νομολογία να οδηγείται συχνά σε
στασίας. Μπορεί έτσι, να αποκρούσει τη μετα- αντιφατικές αποφάσεις, λόγω της περιπτωσιοβολή εμμένοντας στους αρχικά συμφωνηθέ-

λογικής της κρίσης. Θα ήταν επομένως σημα-

ντες όρους εργασίας και συνεχίζοντας να πα-

ντικό, να καταστούν νομοθετικά όσο το δυνα-

ρέχει την εργασία του βάσει αυτών, οπότε ο ερ-

τόν σαφέστερα τα όρια άσκησης του διευθυ-

γοδότης καθιστάμενος υπερήμερος δανειστής

ντικού δικαιώματος, προκειμένου να είναι εμ-

κατ’ άρθρα 349-351 ΑΚ και 656 ΑΚ θα του οφεί-

φανείς και οι περιπτώσεις μη επιτρεπτής μετα-

λει μισθούς υπερημερίας, καθώς και να προβεί

βολής των όρων εργασίας.

Φεβρουάριος 2022
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[ΑΡΘΡΟ]

Τι πρέπει
να γνωρίζουν
οι εργοδότες
πρόσληψη είτε μεταγενέστερη. Εξαίρεση προ-

Γράφει
ο Γιάννης Καρούζος

βλέπεται μόνο για λόγους υγείας, είτε πρόκειται για τη δημόσια υγεία όπου την απόφαση
λαμβάνει μονομερώς ο εργοδότης με βάση

Δικηγόρος - Εργατολόγος απόφαση του Υπ. Υγείας είτε πρόκειται για τεκτηλεργασία, μετά την ραγδαία διάδοσή της λόγω της πανδημίας Covid-19,

μηριωμένο κίνδυνο της ατομικής υγείας του
εργαζόμενου, που μπορεί να αποφευχθεί με
την τηλεργασία, οπότε ο εργαζόμενος μπορεί

απέκτησε και νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

να αιτηθεί τηλεργασία. Εδώ απαιτείται ιδιαίτε-

με τον Ν. 4808/2021, το οποίο αφορά

ρη προσοχή, διότι τυχόν άρνηση του εργοδό-

όλα τα είδη τηλεργασίας, δηλαδή και την κρα-

τη, αφενός μεν ελέγχεται από άποψη κατάχρη-

τικά επιβαλλόμενη τηλεργασία. Παρακάτω ανα- σης δικαιώματος (Α.Κ. 281), αφετέρου δε επιφέρονται τα κύρια σημεία που χρήζουν προ-

τρέπει στον εργαζόμενο να φέρει τη διαφορά

σοχής για τα μέρη της εργασιακής σχέσης και

ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δίνοντας

πρωτίστως για τον εργοδότη.

άλλη διάσταση αλλά και δημοσιότητα στο ζή-

1| Οικειοθελής χαρακτήρας
Οι §2 + 3 του άρθρου 67 του Ν. 4808/2021 θε-
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τημα.

2| Η κάλυψη των δαπανών

σπίζουν τη θεμελιώδη αρχή του οικειοθελούς

Η τηλεργασία συνεπάγεται βάρη για τον ερ-

χαρακτήρα της τηλεργασίας. Έτσι, το σύστημα

γοδότη αναφορικά με το κόστος του εξοπλι-

τηλεργασίας εισάγεται κατ’ αρχήν μόνο με συμ-

σμού και της συντήρησης αυτού καθώς και των

φωνία εργοδότη-εργαζόμενου, είτε κατά την

τηλεπικοινωνιών (§4 άρ. 67 Ν. 4808/2021). ΣυΦεβρουάριος 2022

γκεκριμένα, o εργοδότης καταβάλλει υποχρε-

δομένου ότι το δικαίωμα αποσύνδεσης αποτε-

ωτικά 13 € για τη χρήση του οικιακού χώρου

λεί επιταγή του ενωσιακού δικαίου και συνδέε-

του μισθωτού ως χώρου τηλεργασίας, 10 € για

ται άμεσα με την υγεία του εργαζομένου, καλό

το κόστος των τηλεπικοινωνιών και 5 € για τη

θα ήταν να αποφευχθεί εντελώς η ρήτρα τηλε-

συντήρηση του εξοπλισμού. Τα ποσά αυτά

ετοιμότητας και αν όχι, πάντως να περιορίζε-

είναι σύμφωνα με την Υ.Α. 98490/2021 ελάχι-

ται σε όλως έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας

στα κατώτατα όρια, συνεπώς είναι δυνατό να

ανάγκης και να συνοδεύεται από ρητή συγκα-

χορηγείται μεγαλύτερο ποσό συμφωνημένο

τάθεση του εργαζόμενου στη σύμβαση. Και

συμβατικά, και μάλιστα ενδέχεται να επιβάλ-

τότε, βέβαια, είναι δυνατό να δημιουργηθεί

λεται από την καλή πίστη εάν τα απαιτούμενα

πρόβλημα, αφού κατά γενική αρχή του εργατι-

έξοδα για κάποιο λόγο υπερβαίνουν για πολύ

κού δικαίου, η παραίτηση του εργαζόμενου

τα παραπάνω ποσά. Είναι εξαιρετικά σημαντι-

από προστατευτικές διατάξεις αναγκαστικού

κό να επισημανθεί ότι τα παραπάνω ποσά απο-

δικαίου είναι άκυρη.

τελούν εκπιπτέες δαπάνες και όχι μέρος των

Β) Ριζικά διαφορετικό τοπίο από την παρα-

αποδοχών του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει

δοσιακή εργασία εντοπίζεται στις συνθήκες

αφενός μεν ότι δεν υπόκεινται σε φόρους και

υγιεινής και ασφάλειας και το συναφές ζήτημα

ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και αφετέρου ότι

του εργατικού ατυχήματος, καθώς πλέον δεν

ο λογιστικός τρόπος καταβολής των χρημάτων

υπάρχει ο «χώρος της επιχείρησης» με ορισμέ-

είναι διαφορετικός. Εάν, δηλαδή, καταβλη-

νες προδιαγραφές ασφαλείας, εξαερισμού,

θούν τα 28 ευρώ ελάχιστης κάλυψης δαπανών

θέρμανσης κ.τ.λ. αλλά ο ιδιωτικός χώρος του

τηλεργασίας ως μέρος των αποδοχών, ο εργο-

εργαζομένου. Και πάλι, όμως, ο εργοδότης δεν

δότης κινδυνεύει να φανεί ως μη συμμορφού-

απαλλάσσεται από την υποχρέωση πρόνοιας.

μενος με τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Έτσι κατά την §9 ο εργοδότης πληροφορεί τον

3| Η γνωστοποίηση των όρων:
Αναφορικά με την §5 του άρθρου 67 και την
υποχρέωση γραπτής γνωστοποίησης των όρων
τηλεργασίας εντός 8 ημερών από τη συμφωνία
για αυτήν, τρία σημεία χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής:
Α) Κομβικό σημείο του συστήματος τηλεργασίας του Ν. 4808 είναι το δικαίωμα αποσύνδεσης, δικαίωμα ενωσιακής προέλευσης. Ο εργοδότης, λοιπόν, οφείλει να μην οχλεί ή επικοινωνεί με κανέναν τρόπο με τον τηλεργαζόμενο
μετά το πέρας του ωραρίου του. Όμως, κι εδώ
χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ταυτόχρονα ο νόμος επιτρέπει ρήτρα τηλεετοιμότητας, με μόνη
προϋπόθεση την εξακρίβωση των χρονικών
ορίων και των προθεσμιών ανταπόκρισης αυτής. Είναι προφανές ότι οι δύο ρυθμίσεις συγκρούονται και δεν είναι ακόμα σαφές πως λύνεται το πρόβλημα αυτό. Προς το παρόν και δε-
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τηλεργαζόμενο για την πολιτική της επιχείρησης αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών του χώρου τηλεργασίας, τους κανόνες χρήσης οθονών και ιδίως των διαλειμμάτων, τα τεχνικά μέσα για το δικαίωμα αποσύνδεσης κ.τ.λ.. Η ίδια παράγραφος θεσπίζει το
τεκμήριο ότι αφενός ο χώρος της τηλεργασίας
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και
αφετέρου ότι ο εργαζόμενος τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Έτσι, από τη μια ο
τηλεργαζόμενος θα όφειλε να αποδείξει κάποια παρατυπία του εργοδότη ως προς την
υποχρέωση πρόνοιάς του και από την άλλη ο
εργοδότης θα όφειλε να αποδείξει ότι ο τηλεργαζόμενος δεν συμμορφώθηκε με κάποιον
κανόνα ασφαλείας και ότι άρα τυχόν εργατικό
ατύχημα οφείλεται σε αυτόν.
Γ) Ο εργοδότης οφείλει επιπλέον να τηρεί
τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δε[9]

δομένων και να έχει θέσει διαδικασίες εγγύη-

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι παρόλο που

σης αυτών, οι οποίες να αποτυπώνονται στην

πράγματι γεννώνται γνήσιοι νομικοί προβλη-

γραπτή γνωστοποίηση των όρων. Το τι ακρι-

ματισμοί αναφορικά με το καθεστώς της τη-

βώς θα περιλαμβάνει η υποχρέωση αυτή μένει

λεργασίας, οι συνθήκες της πανδημίας, αλλά

να αποσαφηνιστεί από την νομολογιακή διά-

και οι λοιπές συνθήκες του 21ου αιώνα, δεν επι-

πλαση του δικαίου των επόμενων χρόνων, πά-

τρέπουν να προσεγγίζουν εργοδότες και εργα-

ντως σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ήδη ότι

ζόμενοι φοβικά το εργαλείο της τηλεργασίας,

απαγορεύεται η χρήση βιντεοκάμερας για τον

που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελές για

έλεγχο απόδοσης του τηλεργαζόμενου (§8).

όλους.

Οι νέες προθεσμίες για υποβολή δηλώσεων
και ενδικοφανών προσφυγών
Γράφει
ο Στρατής Δ. Νικολακέας

μένα, για τους κατοίκους στις Περιφέρειες Ατ-

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, LL.M.
Διαμεσολαβητής Διαπιστευμένος
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ)

στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και

τικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι προθεσμίες που

κακοκαιρία «Ελπίς» με
τη σφοδρότητά της,
αποτέλεσε μία ακόμη
δοκιμασία για τον ελληνικό λαό.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η επέλασή της προκάλεσε πολύ σοβαρά
προβλήματα στην λειτουργία του
κρατικού μηχανισμού, ενώ πολλοί συμπολίτες μας δεν μπόρεσαν να προβούν
στην διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.
Προς αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που ανέκυψαν λόγω της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, και προς
διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, στις
περιοχές που επλήγησαν, ελήφθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών έκτακτα μέτρα παράτασης προθεσμιών. Πιο συγκεκρι-
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λήγουν από τις 24 έως και τις 31 Ιανουαρίου
2022, παρατείνονται μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2022.
Η παράταση αυτή αφορά συγκεκριμένες
ενέργειες, όπως:
α) την υποβολή δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ΦΠΑ,
β) την υποβολή κάθε είδους δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος
και εισφοράς αλληλεγγύης,
γ) την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και
αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσοδων.
Με αυτό τον τρόπο, όσοι ενδιαφερόμενοι
και υπόχρεοι δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τις
παραπάνω ενέργειες, λόγω της επέλασης της
κακοκαιρίας, έχουν προθεσμία μέχρι και την
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
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[ΑΡΘΡΟ]

Η συνταξιοδότηση
των εκπαιδευτικών
Γράφει ο Γεώργιος Ι. Κουτσούκος
Δικηγόρος - LL.M, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών

υποβολή της αίτησης συνταξιο-

δικαιώματος σύνταξης.

δότησης σηματοδοτεί για τον κάθε

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι, κατά την στιγμή

εκπαιδευτικό το πέρασμα από τον

της υποβολής της αίτησης, να πληρούνται οι

εργασιακό στον μετεργασιακό βίο

συνδυαστικές προϋποθέσεις – χρόνος ασφά-

και οδηγεί στην απόληψη μιας ισό-

λισης και όριο ηλικίας – για να μην απορρι-

βιας κοινωνικοασφαλιστικής παροχής, σε αντι-

φθεί η αίτηση. Σημειώνεται πως παγίως περί-

στάθμισμα του τερματισμού μιας εργασιακής

που το 10% των αιτήσεων απορρίπτεται, λόγω

διαδρομής. Ένεκα της πολυπλοκότητας του

ανεπαρκούς ελέγχου από την πλευρά του

συνταξιοδοτικού πλαισίου στην Ελλάδα, ιδίως

ασφαλισμένου ως προς τη συμπλήρωση των

κατά τα τελευταία μνημονιακά έτη, αλλά και

προβλεπόμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων.

των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εξακολουθούν να τηρούνται, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αλλά και επωφελές, για τον κάθε εκπαιδευτικό να έχει εκ των προτέρων γνώση για τα
βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει πριν και
μετά την αποδέσμευσή του από την υπηρεσία.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί, προτού αποφασίσουν την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις
κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν θίγονται από τις νέες ηλικιακές αυξήσεις που επέφερε ο Ν. 4336/2015, δηλαδή να ανήκουν στην

Παραθέτουμε κατωτέρω χρήσιμες συμβουλές/

κατηγορία των ασφαλισμένων που συνταξιο-

κατευθύνσεις/οδηγίες, ώστε να ληφθούν σοβαρά

δοτούνται με τα παλαιά όρια ηλικίας. Εάν πάλι

υπόψη, κατά τη δρομολόγηση της συνταξιοδο-

ανήκουν στις κατηγορίες που υπόκεινται σε αυ-

τικής τους διαδικασίας:

ξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέ-

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Πλήρης επιβεβαίωση της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση
Φεβρουάριος 2022

πει να βεβαιωθούν για την ορθότητα του νέου
ορίου ηλικίας.
Τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συντα[ 11 ]

ξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή είχαν συμπλη-

βάνει. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρως ενη-

ρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές

μερωμένος σχετικά με τις περικοπές ή ακόμη

προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτού-

και την πιθανότητα αναστολής της σύνταξής

νται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημέ-

του (ΠΡΟΣΟΧΗ), σε περίπτωση που αποφασί-

να όρια ηλικίας, αλλά με τα παλαιά, δηλαδή αυ-

σει να επιλέξει εργασία και συνταξιοδότηση

τά που ίσχυαν πριν τις 18/8/2015. Συνεπώς, οι

ταυτοχρόνως.

εκπαιδευτικοί, στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας
και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, αποφεύγοντας μάλιστα τα 62 και τα 67.

Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
κάνει χρήση πλασματικών ετών (στρατός,
σπουδές, τέκνα κ.λπ.) για να συνταξιοδοτηθεί
νωρίτερα από τα σημερινά γενικά όρια ηλικίας

2. Έγκαιρη και επαρκής γνώση των μετα-

(62, 67). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι γεγονός

βολών στον υπολογισμό του ποσού της σύ-

ότι η αναγκαιότητα αυτή έχει καταστεί ασύμ-

νταξης.

φορη οικονομικά. Ωστόσο, σε πολλές άλλες πε-

Από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του νό-

ριπτώσεις, η αναγνώριση πλασματικών ετών

μου 4387/2016, δηλαδή από 13/5/2016, η κύρια

ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει στην σύνταξη

σύνταξη, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανά-

σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας.

του υπολογίζεται ως το άθροισμα
δύο τμημάτων, της εθνικής
σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.
Στο πεδίο των αλ-

Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει άμεσα να ελέγξουν την δυνατότητα
α να γ ν ώ ρ ισ η ς π λασματικών ετών, κα-

λαγών του υπολο-

θώς η δυνατότητα

γισμού του πο-

αυτή μπορεί να

σού της σύντα-

τους οδηγήσει

ξης, κρίσιμη εί-

πολλά χρόνια νω-

ναι η πληροφό-

ρίτερα στη θεμε-

ρηση, σχετικά

λίωση συνταξιο-

με το νέο τρόπο

δοτικού δικαιώμα-

υπολογισμού του
ποσού της σύνταξης. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να υπολογίσουν με τη μεγαλύτερη δυνα-
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3. Χρήση/εξαγορά πλασματικών ετών

τος. Θα πρέπει όμως, σε κάθε περίπτωσ η , ν α υ πο λογ ί σ ο υ ν
ταυτοχρόνως, το κόστος της
εξαγοράς, καθώς, μετά την έκδοση

τή ακρίβεια τις συντάξιμες αποδοχές τους. Η

του Ν. 4387/2016 (Νόμου Κατρούγκαλου) έχει

σημαντικότερη πληροφορία που πρέπει να

αυξηθεί αρκετά ιδίως στο Δημόσιο.

έχει ο υποψήφιος συνταξιούχος, προκειμένου

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις εξαγορών ή ανα-

να αποφασίσει την συνταξιοδότηση ή την

γνώρισης πλασματικών χρόνων, με σκοπό τη

συνέχιση της εργασίας, σχετίζεται με το ύψος

θεμελίωση δικαιώματος, μπορούν να υποβλη-

του ποσού της σύνταξης που θα λάβει, εάν

θούν το αργότερο έως και την υποβολή της αί-

αποφασίσει την έξοδο στην σύνταξη. Στη συ-

τησης συνταξιοδότησης. Η εξόφληση μπορεί

νέχεια, θα πρέπει να συγκρίνει το ύψος του

να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση, είτε με δό-

ποσού της σύνταξης με το μισθό που λαμ-

σεις, είτε ακόμη και με παρακράτηση από τη σύΦεβρουάριος 2022

νταξη.

τά την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότη-

4. Καταμέτρηση ενσήμων (ανακεφαλαί-

σής τους και την κατάθεση των αναγκαίων δι-

ωση χρόνων ασφάλισης) προγενέστερων

καιολογητικών και αμελούν να παρακολουθή-

φορέων ασφάλισης.

σουν την πορεία έκδοσης της συνταξιοδοτικής

Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
θα πρέπει να κάνει χρήση της διαδοχικής
ασφάλισης. Καθοριστικό “κλειδί” για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της σύνταξης είναι η έκδοση πριν την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για το χρόνο ασφάλισης (καταμέτρηση ενσήμων) που έχει διανυθεί πριν το
Δημόσιο (π.χ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ). Με τις βεβαιώσεις ασφάλισης, πιστοποιείται ο χρόνος που
έχουν διανύσει οι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία και έτσι εξασφαλίζεται η ταχύτερη έκδοση της οριστικής απόφασης από
το Δημόσιο.

τους απόφασης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν
να αγνοούν, εάν κατά τη διεκπεραίωση του
αιτήματός τους, ο αρμόδιος υπάλληλος του Ταμείου και χειριστής του συνταξιοδοτικού τους
φακέλου έχει ανάγκη από συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις
ή έγγραφα από άλλα Ταμεία (κατά κόρον, σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης) για να απονείμει τη συνταξιοδοτική παροχή, αφετέρου
δε έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με τον κίνδυνο της απόρριψης του αιτήματός τους. Προς
τούτο, προκρίνεται σε κάθε περίπτωση η τακτική επίσκεψη του ασφαλισμένου στο ΓΛΚ, ώστε

5. Κατάθεση αιτήσεως προτίμησης, για

να ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς για τυ-

λόγους υγείας ή ένεκα οικονομικών δυσχε-

χόν κωλύματα ή άλλες ατέλειες του συνταξιο-

ρειών.

δοτικού του φακέλου.

Ασφαλισμένοι, οι οποίοι πάσχουν από βαριές παθήσεις, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης, ώστε να ελεγχθεί, κατά προτεραιότητα, η περίπτωσή τους. Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από
γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων και να

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
NA ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου, ενώ προκρίνεται, σε κάθε περίπτωση, η λήψη γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας). Πλην των λόγων
υγείας, μπορεί ο ασφαλισμένος να αιτηθεί την
επίσπευση της έκδοσης της συνταξιοδοτικής
του απόφασης και για σοβαρούς οικονομικούς
λόγους, αποδεικνύοντας είτε την ύπαρξη δανειακών συμβάσεων (επισύναψη αντιγράφων
δανειακών συμβάσεων), είτε εν γένει την κακή
οικονομική τους κατάσταση (επισύναψη πρόσφατων εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας).
6. Παρακολούθηση της πορείας έκδοσης
της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί “επαναπαύονται” μεΦεβρουάριος 2022

• Με το άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 25/17-2-2021) άλλαξε η ημερομηνία
της κατάθεσης των αιτήσεων παραίτησης
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Ειδικότερα, στο άρθρο 46, προβλέπεται ότι
οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών
[ 13 ]

[ΑΠΟΦΑΣΗ]

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά
τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού
έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι

Υπουργική Απόφαση

οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά

αριθμ. 2634/2022

υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενεια-

[ΦΕΚ 64/Β/14-1-2022]

κούς λόγους.
• Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά
την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή

Παράταση της προθεσμίας υποβολής
του εντύπου Ε4 (Τροποποιητικός
Αποδοχών-Πίνακας Προσωπικού), λόγω
της αύξησης του κατώτατου μισθού και
του κατώτατου ημερομισθίου για τους

και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση

υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες

στις 31 Αυγούστου. Επομένως, οι αιτήσεις πα-

όλης της χώρας

ραίτησης των εκπαιδευτικών θα γίνουν φέτος
από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και
λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις
31 Αυγούστου 2022.

Με την αριθμ. 2634/2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ορίζεται ότι:
«[...] Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του
εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), όπως ορίζεται
στην παρ. 5.19 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία

• Μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις πα-

40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργικής απόφασης

ραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

(Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται απο-

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επι-

δεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του

θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απα-

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστε-

σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» από-

ρα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για

φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες

Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για

ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πι-

κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την

στοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημό-

υπ’ αρ. 107675/27.12.2021 απόφαση του Υπουρ-

σιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οι-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 6263)

κογενειακούς λόγους.

«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», έως 15/2/2022».
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[ΑΡΘΡΟ]

Άδεια γονέων
λόγω νόσησης των τέκνων τους
από τον κορωνοϊό covid-19
της Άννας Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

Σ

το πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση

της μετάδοσης του κορωνοϊού covid-19,
θεσμοθετήθηκε για τους εργαζόμενους γονείς με το άρθρο 61 του Ν. 4886/2022 ειδική άδεια πέντε (5) ημερών λόγω νόσησης
των τέκνων τους. Το άρθρο αυτό αντικατέστησε το προηγούμενο άρθρο 16 του Ν.
4722/2020 που αφορούσε διευκολύνσεις
για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από
τον κορωνοϊό COVID-19.

υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με
αναπηρία.

Ποιες είναι οι διευκολύνσεις
που παρέχονται;
1) Η εξ αποστάσεως εργασία
Οι εργαζόμενοι γονείς που εμπίπτουν στο
ανωτέρω πεδίο εφαρμογής δικαιούνται να

Ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση των
διευκολύνσεων αυτών;
Δικαιούχοι των διευκολύνσεων είναι γονείς
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα,
οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς, λόγω νόσησης από κορωνοϊό των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
φοιτούν μέχρι και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου,
καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,

παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5)
εργασίμων ημερών.
2) Ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνων
Εάν η παροχή της εργασίας εξ αποστάσεως
δεν είναι εφικτή, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα
(έως 5 εργάσιμες ημέρες) να κάνουν χρήση
ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων
τους από κορωνοϊό που χορηγείται για τις
τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ
την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται
να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης
άδειας.

καθώς και ΑμεΑ που, ανεξαρτήτως της ηλικίας

Σημειώνεται ότι για την παροχή της εξ απο-

τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής

στάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής

Φεβρουάριος 2022
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άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνω-

σε ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από

στικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε

τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και

ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα

αναπηρίας.

προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθέ-

Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκ-

νεια ή στη νοσηλεία τέκνων, ωστόσο δεν επι-

παιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτι-

τρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρο-

κά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχο-

νικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα

λείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με

οποιαδήποτε άλλη άδεια.

εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας
απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών

Πως πληρώνονται οι ημέρες αυτές;
Οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της
άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβά-

υγείας (παρ. 3 άρθρο 61).
Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. 9407/2022
Κ.Υ.Α:

νουν, για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες της ειδι-

• Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περί-

κής αυτής άδειας το πενήντα τοις εκατό

πτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου

(50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλ-

γονέα τεθεί σε αναστολή.

λεται από τον εργοδότη, και για την τέταρτη

• Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέν-

(4η) ημέρα λαμβάνουν ποσό που καλύπτει

νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την

το (100%) των αποδοχών τους και καλύπτε-

άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέ-

ται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το πο-

λεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.

σό αυτό επιστρέφεται στους εργοδότες, αφού
προηγουμένως το έχουν καταβάλλει στους εργαζόμενους.

• Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η
άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να

χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν
Για την πέμπτη (5η) ημέρα δύνανται να κά- είναι συνεχόμενα.
νουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας
(π.χ. κανονική κ.λπ.). Εννοείται ότι σε περίπτωση που κάνουν χρήση της κανονικής άδειας, ο
εργοδότης καταβάλλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην ημέρα αυτή.

Πως χορηγείται η ειδική άδεια
στους δικαιούχους γονείς;
Η άδεια χορηγείται µόνο στον έναν εκ των
δύο γονέων που είναι δικαιούχοι αυτής. Αν ο
ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος
δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, πλην
των κάτωθι ειδικών περιπτώσεων:

Οι εργοδότες δηλώνουν την άδεια
αυτή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;
Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους τους
κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθώς και τη
διάρκεια της με το έντυπο Ε11.2 (Υ.Α 9332/
2022).
Με την ΚΥΑ αριθμ. 9407/2022 καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην
εφαρμογή του άρθρου 61 Ν. 4886/2022.

• Eάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται
για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 .
• Eίναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξή-

Διαβάστε περισσότερα

ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με
απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής
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[ΑΡΘΡΟ]

Όροι & προϋποθέσεις υλοποίησης μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας / Aποζημίωση,
ασφαλιστική κάλυψη, επιδότηση των μαθητευόμενων μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας /
Aπεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης σύμφωνα και με τις νέες διατάξεις

του Αντώνη Τσόγκα
Βασικό νομοθετικό πλαίσιο
Νόμοι - Κ.Υ.Α. – Υ.Α. – Εγκ. κ.λπ.
1) Άρθρα 35 έως 40 του N. 4763/2020
(ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-12- 2020).
2) Αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/9-9-2021 ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας
Μαθητείας» (ΦΕΚ 4146/τ.Β΄/9-9-2021).
3) Αριθμ. 119730/23.9.2021 Υ.Α. «Κανονισμός λειτουργίας
Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» (ΦΕΚ 4531/τΒ΄/ 110-2021).
4) Αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/1-10-2021 ΚΥΑ «Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας. (ΦΕΚ
4531/τΒ΄/1-10-2021).
5) Αριθμ. ΦΒ1/133712/Κ3/25-10-2021 (ΦΕΚ 4937 Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός του τύπου και του βασικού περιεχομένου της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.»
6) Εγκ. e-ΕΦΚΑ 67/15-12-2021.

[τ. Προϊστάμενου Ε.Φ.Κ.Α.]

τα οποία συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση
βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας
του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%), τα οποία βασίζονται σε
Οδηγούς Κατάρτισης και καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του
εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
και τα οποία προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση
για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρ-

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μαθητεία

τισης που βασίζεται στην εργασία.
Πρόγραμμα Μάθησης
Ως Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο

Ως Μαθητεία ορίζονται τα προγράμματα

ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθη-

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

σης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και πε-

Φεβρουάριος 2022
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ριλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστη-

στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης ερ-

ριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που

γασιακής εμπειρίας αξιοποιώντας τη μεθοδο-

περιγράφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα

λογία της μαθητείας.

του Οδηγού Κατάρτισης ο οποίος αποτελεί
παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ
- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Υλοποίηση μεταλυκειακού έτους
- τάξη μαθητείας
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας είναι
προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα
από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5)
του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
Στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται
με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της
εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.
Σκοπός του μεταλυκειακού έτους
- τάξης μαθητείας
Σκοπός του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας είναι:
i. Η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
ii. Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προ-

Διάρκεια του προγράμματος του
μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας
Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα
(11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου
του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε χώρο εργασίας, καθορίζεται στον Οδηγό
Κατάρτισης Μαθητείας κάθε ειδικότητας. Το
πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, είναι
διάρκειας οκτώ (8) ωρών ημερησίως. (Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας
156 ημερολογιακών ημερών τριάντα δύο (32)
ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις
(4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο
εργοδότης παραμένει κλειστός).
Έναρξη και λήξη του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για
την περίοδο 2021 – 2022

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης,

-Ειδικές ρυθμίσεις Αποκλειστικά για τα
τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη
Mαθητείας» περιόδου 2021 - 2022

μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποι-

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη

εί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δε-

μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 λειτουργούν

ξιότητες και ικανότητες και

από την 22η Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργα-

σόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής

iii. Η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών
ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής
[ 18 ]

Η συνολική διάρκεια του
προγράμματος είναι έντεκα μήνες,
αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου
κάθε έτους και ολοκληρώνεται την
31η Ιουλίου, ειδικά για την τάξη
μαθητείας περιόδου 2021 – 2022
έναρξη λειτουργίας από
την 22η Νοεμβρίου 2021

στηριακό μάθημα ειδικότητας» όσο και για το
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο». Το
Φεβρουάριος 2022

πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη

ακού έτους - Τάξη Μαθητείας» (Β΄ 4531). Κατά

μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα ολοκληρω-

τη διάρκεια του προγράμματος του «Μεταλυ-

θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του

κειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου

άρθρου 169 του ν. 4763/2020. Καταληκτική ημε-

2021 - 2022, κατ’ εξαίρεση αλλαγή εργοδότη μπο-

ρομηνία για έναρξη σύμβασης Μαθητείας ορί-

ρεί να γίνει δύο (2) φορές.

ζεται η 3η Δεκεμβρίου 2021.
Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» λειτουργεί εφόσον οι φορείς στους οποίους
διεξάγεται δεν τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργούν σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι
έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε
φορέα. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προ-

Προϋποθέσεις
εγγραφής
στο πρόγραμμα:
Στο μεταλυκειακό έτος - τάξη
μαθητείας εγγράφονται κατά

βλέπονται από σχετικούς κανονισμούς για τον

την ακόλουθη σειρά προτεραι-

κλάδο εργασίας που μαθητεύει. Μη συμμόρφω-

ότητας:

ση τους συνεπάγεται διακοπή της μαθητείας

(α) κάτοχοι απολυτηρίου και

του. Επιπλέον οι επόπτες-εκπαιδευτικοί κατά

πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κά-

τις επισκέψεις τους στους αντίστοιχους χώ-

τοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συνα-

ρους εργασίας, οφείλουν να συμμορφώνονται

φείς ειδικότητες και

στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τους χώρους αυτούς.
Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις
(4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν

(β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου
ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την εγγραφή του και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας.

επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος
που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Κατά την
περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών, η

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργα-

Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδό-

σιακό χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40)

τη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας η οποία

ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς σε

θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείου

πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα,

ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση ανήλικου μαθητευόμενου

λαμβάνοντας υπόψη: α) την αναγκαιότητα ολο-

η Σύμβαση Μαθητείας υπογράφεται και από

κλήρωσης του προγράμματος από όλους τους

τον κηδεμόνα του. Η σύμβαση μαθητείας καθο-

μαθητευόμενους, β) το ωράριο λειτουργίας του

ρίζει τους όρους υλοποίησης του προγράμμα-

εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη γνώμη εκ-

τος μάθησης στον χώρο εργασίας, διάρκειας

παιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου. Κα-

ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος μαθη-

τά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τά-

τείας. Συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και

ξη Μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022, μπορεί να

λαμβάνουν από ένα ο μαθητευόμενος, ο εργο-

γίνει αλλαγή εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 6

δότης και η εκπαιδευτική δομή. Ο Οδηγός Κα-

της υπ’ αρ. 119730/23.9.2021 υπουργικής από-

τάρτισης κάθε ειδικότητας αποτελεί παράρτη-

φασης «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκει-

μα της Σύμβασης Μαθητείας.

Φεβρουάριος 2022
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Φορείς υλοποίησης «Προγράμματος

33 έως 38

6

39 έως 44

7

Εργοδότες δύνανται να είναι φορείς του δη-

45 έως 50

8

μοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.

51 έως 55

9

4270/2014 (Α΄ 143), φυσικά ή νομικά πρόσωπα

56 έως 61

10

Μάθησης σε εργασιακό χώρο»
– Εξαιρέσεις.

ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις.
Εξαιρούνται οι φορείς:

Σημειώνεται ότι:

i. Προσωρινής απασχόλησης

Α) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και

ii. Τα νυχτερινά κέντρα

πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μα-

iii. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης

θητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των

iv. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
v. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες οι οικείες
σχολικές μονάδες δηλώνουν αδυναμία ελέγχου
της διαδικασίας μάθησης στον εργασιακό χώρο
vi. Εργοδότες που έχουν α΄ βαθμό συγγένειας με τον μαθητευόμενο.

-Τάξη Μαθητείας» ανά εργοδότη
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στον ετήσιο

αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.
Β) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από
250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθηγαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο
όριο τα 40 άτομα ανά υποκατάστημα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την
ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Καταγγελία σύμβασης μαθητείας
Η σύμβαση μαθητείας δύναται να καταγγελ-

πίνακα προσωπικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα
«Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των
μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε
Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται σε:
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το όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο

τευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των ερ-

Ανώτατος αριθμός των μαθητευομένων του
«Μεταλυκειακού έτους

ΑΡΙΘΜΟΣ
EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(με σχέση εξαρτημένης
εργασίας)

εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτα-

θεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση
των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και
οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν
εγγράφως τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ - ΙΕΚ)

Διακοπή σύμβασης μαθητείας
Η σύμβαση μαθητείας δύναται να:
Διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα - επό-

Ατομική Επιχείρηση
χωρίς εργαζόμενο

1

1 έως 5

1

6 έως 10

2

σον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των

11 έως 14

2

μαθητευομένων.

15 έως 20

3

21 έως 26

4

27 έως 32

5

πτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση.
Διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εφό-

Διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση
πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του ΕΠΑ.Λ.,
ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος
για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθηΦεβρουάριος 2022

τευόμενο.

παίδευσης σε εργασιακό χώρο».

Σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής σύμβασης,

3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παραμένει

ο Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ενημερώνει εγγράφως τον

εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτι-

εργοδότη, τον μαθητευόμενο, τον Υπεύθυνο

σης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος της

Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και τον Συντονιστή Π.Δ.Ε.

μαθητείας.

για τη Μαθητεία.

4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συμμορφώ-

Σε περίπτωση διακοπής σύμβασης γίνεται

νεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προ-

προσπάθεια εύρεσης νέου εργοδότη από τον

βλέπονται από σχετικούς κανονισμούς για τον

Υπεύθυνο Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία σε συνεργασία

κλάδο εργασίας που μαθητεύει. Μη συμμόρφω-

με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότη-

ση του συνεπάγεται διακοπή της μαθητείας

τας του και με ενημέρωση του μαθητευόμενου

του.

εφόσον μετά την αντιστοίχιση θέσεων - μαθη-

5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει,

τευόμενων υπάρχει ακόμη διαθέσιμη θέση, και

όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές

με την προϋπόθεση ότι η διακοπή δεν οφείλεται

βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος

σε υπέρβαση των ορίων απουσιών, ή σε αθέτη-

και να συμπληρώνει έγκαιρα τα απαιτούμενα

ση των υποχρεώσεων του μαθητευόμενου. Αν

έντυπα Μαθητείας σε συνεργασία με τον
δεν εξευρεθεί νέος εργοδότης εντός δέκα (10) ερ- υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας και
γάσιμων ημερών ο μαθητευόμενος αποκλείεται τον επόπτη εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.
από την ολοκλήρωση του κύκλου μαθητείας τον
οποίον παρακολουθεί.

6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια
απουσιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7
της Υ.Α. 119730/23.9.2021.

Αλλαγή εργοδότη μετά από αίτημα του
μαθητευόμενου

7. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της
μαθητείας, ο μαθητευόμενος μπορεί να λάβει

Κατά τον πρώτο μήνα του προγράμματος ο

αναρρωτική άδεια έως 12 ημερολογιακές ημέ-

μαθητευόμενος δύναται να αιτηθεί αλλαγή ερ-

ρες, με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ιδιωτι-

γοδότη. Το αίτημα του, το υποβάλει στο ΕΠΑ.Λ.

κού ή δημόσιου φορέα. Κατά τη διάρκεια της

που επιβλέπει τη μαθητεία του και οπωσδήπο-

αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος δεν επι-

τε αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επι-

τρέπεται να συμμετέχει ούτε στο εργαστηριακό

θυμεί την αλλαγή. Σε περίπτωση που ο αιτών

μάθημα ειδικότητας, ούτε στο Πρόγραμμα Εκ-

έχει εξασφαλίσει νέα δεσμευμένη θέση εργα-

παίδευσης στο χώρο εργασίας.

σίας και με την προϋπόθεση ότι ο νέος εργοδότης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, η αλλαγή
εργοδότη εγκρίνεται άμεσα.

8. Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο
δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια
στον εργοδότη και αντίγραφο αυτού στο ΕΠΑ.Λ/

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ε.Κ. στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστη-

1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογρά-

σιών, ο ωφελούμενος του προγράμματος χάνει

φει τη Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη.

ριακό μάθημα ειδικότητας.
9. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων απουτην ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε

του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα

εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυ-

ο μαθητευόμενος, ο Υπεύθυνος Δ.Δ.Ε. για τη Μα-

τόν εκπαιδευτικός (στο ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.) και ο

θητεία, ο Συντονιστής Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

υπεύθυνος εκπαιδευτής (στο εργασιακό χώρο),

και ο εργοδότης ώστε να προβεί στις απαραίτη-

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκ-

τες ενέργειες καταγγελίας της σύμβασης.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο
«Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη
του Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώ-

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ρο (το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθη-

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ται, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ

εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέ-

ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1. O εργοδότης ορίζει στέλεχος συναφούς
επαγγελματικής ειδικότητας με τον μαθητευόμενο ως «υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση
της προόδου του μαθητευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
στη σχολική μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
2. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας έχει την
ευθύνη επίβλεψης του μαθητευόμενου κατά
την συμπλήρωση του ημερολογίου μάθησης
στο χώρο εργασίας το οποίο και συνυπογράφει.
3. Ο εκπαιδευτής στον χώρο εργασίας, πρέπει
να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
και επαγγελματικά δικαιώματα ή επαγγελματική εμπειρία για το επάγγελμα που εκπαιδεύει. Η
απουσία «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας» είναι
αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης.
4. Επίσης οι εργοδότες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους φορείς διοίκησης του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας.
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τείας ή στο χώρο εργασίας) και τη διακοπή αυτού (το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία διακοπής ή λήξης), όπου απαιτεί-

ον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε
μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη και του
ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου μαθητείας) τα έντυπα
υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας.

ΑΔΕΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητευόμενοι δικαιούνται:
i. Κανονικής άδειας από τον χώρο εργασίας η
διάρκεια της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1346/1983 (Α’ 46). Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να λάβει κανονική άδεια
σε ημέρες επίσημης αργίας (η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι
υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης).
ii. Αναρρωτικής άδειας με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημό-
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σιου φορέα με εφαρμογή των διατάξεων των άρ-

κατ’ οίκον περιορισμό από αρμόδιο δημόσιο

θρων 657 - 658 του Αστικού Κώδικα. Ο μέγιστος

φορέα, δικαιούται να λάβει άδεια απουσίας τό-

αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας για το σύ-

σο από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το

νολο του προγράμματος ορίζεται στις 12 ημέ-

χώρο εργασίας εφόσον αποσταλεί στο ΕΠΑ.Λ. αί-

ρες. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας

τημα συνοδευόμενο από βεβαίωση του δημό-

οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέ-

σιου φορέα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία

χουν στο εργαστηριακό μάθημα και στο

θα δηλώνεται ο παραγγέλων φορέας, το χρονι-

πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας.

κό διάστημα και ο λόγος απουσίας του. Η χρονι-

iii. Να απουσιάσουν συνολικά πέντε ημέρες

κή διάρκεια αυτών των αδειών καθορίζεται σύμ-

από το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον εργασια-

φωνα με τα προβλεπόμενα από τον αρμόδιο δη-

κό χώρο για προσωπικούς λόγους, με έγκαιρη

μόσιο φορέα. Οι άδειες αυτές δεν προσμετρώ-

ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη του εργο-

νται στο σύνολο των ημερών της αναρρωτικής

δότη.

ή κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευ-

Το όριο απουσιών των αδικαιολόγητων
απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των ωρών του μαθήματος ειδικότητας.
Με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού
ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5% με απόφαση του Διευθυντή
του ΕΠΑ.Λ.
Σε κάθε περίπτωση για τον ακριβή υπολογισμό των ορίων απουσιών η αντίστοιχη ποσόστωση στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο.
Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορί-

όμενος ούτε μειώνουν το όριο των απουσιών
που δικαιούται στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, παραμένει όμως η υποχρέωση του μαθητευόμενου να συμπληρώσει τις ημέρες παρουσίας σε εργοδότη που προβλέπονται από το
Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.
Οι απουσίες και άδειες των μαθητευόμενων
καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Υπεύθυνοι για
την ορθή και έγκαιρη καταγραφή της πληροφορίας αυτής είναι οι φορείς εποπτείας υλοποίησης του προγράμματος κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο.

ων απουσιών, ο ωφελούμενος του προγράμμα-

νεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Υπεύθυνος

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
- ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, ο Συντονιστής Π.Δ.Ε. για

Πέραν των δικαιωμάτων που αναφέρονται

τος - μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του και
με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώ-

τη Μαθητεία και ο εργοδότης ώστε να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες καταγγελίας της
σύμβασης.
Οι ημέρες επίσημης αργίας δεν συνυπολογίζονται στις ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για

στο άρθρο 36 του ν. 4763/2020:
1. Απαγορεύεται η απασχόληση του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο κατά Κυριακές
και κατά τις επίσημες αργίες.
2. Απαγορεύεται η απασχόληση του μαθητευόμενου στον εργασιακό χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων

3. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερή-

των επισήμων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει

σιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται

να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής αδεί-

στη σύμβαση Μαθητείας.

ας του.

4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση

Σε περιπτώσεις έκτακτων υγειονομικών συν-

σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης για τις

θηκών, αν μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για

ειδικότητες της Μαθητείας, η οποία τον οδηγεί
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σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Ποσοστό – ποσό αποζημίωσης

5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπη-

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμε-

ρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια

νων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθη-

και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

τείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό

μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δο-

(95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώ-

μές του Υ.ΠΑΙ.Θ., εφόσον προσφέρονται σχετικά
προγράμματα.
6. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
7. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και
οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δομές του δημοσίου συστήματος υγείας ή από γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο.
8. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή
του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας.
9. Κατά τη διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους
- Τάξης μαθητείας, εφόσον είναι εφικτό, μπορεί
να γίνει αλλαγή εργοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις.
10. Ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται άλλου
τύπου αδείας πέραν της κανονικής αδείας, της
αναρρωτικής και της άδειας για προσωπικούς
λόγους σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.
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Η ημερήσια αποζημίωση των
μαθητευόμενων ανέρχονταν
μέχρι 31.12.2021 στο ποσό
των 27,59€ & από 1.1.2022
στο ποσό των 28,14€
τατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι μέχρι 31/12/2021 στο ποσό
των 27,59€ (29,04 Χ 95% =27,59€) και από 01/01/
2022 και μέχρι τυχόν αναπροσαρμογής του κατώτατου ημερομισθίου των 29,62€ στο ποσό
των 28,14€ (29,62€ Χ 95%=28,14€).
Επιδότηση αποζημίωσης από Υ.ΠΑΙ.Θ μέσω
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Συγχρηματοδότηση
Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» μπορεί να συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. (Για το έτος 2021-2022,

Φεβρουάριος 2022

το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εξασφαλίσει κονδύλια ύψους

στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθη-

19.9 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για το «Μεταλυκειακό

τείας ανέρχονταν σε 3,28% για κάθε ημέρα διάρ-

Έτος - Τάξη Μαθητείας»).

κειας του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό
χώρο, ήτοι το ποσό της εισφοράς με βάση το τότε

Η ημερήσια επιδότηση
του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανέρχεται
στο ποσό των 27,14€
Αποζημίωση από Υ.ΠΑΙ.Θ
Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Σύμφωνα με την με αριθμό ΦΒ7/121875/Κ3/
1-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4531/τΒ΄/1-10-2021) το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για κάθε ημέρα
του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ορίστηκε στα 27,14€.

*Σχόλιο:
Με την προαναφερθείσα ΚΥΑ 121875/ 1-10-2021
το ποσό της ημερήσιας επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίσθηκε στα 27,14€ αντί των 27,59€ (29,04 Χ 95% =
27,59€) που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δικαιούται ως αποζημίωση από τον εργοδότη ο μαθητευόμενος ήτοι η ημερήσια επιβάρυνση του εργοδότη μέχρι 31/12/2021 ως προς την ημερήσια
αποζημίωση του μαθητευόμενου ανέρχονταν στο
ποσό των 0,45€ (27,59 - 27,14 = 0,45€). Το σκεπτικό

ισχύον ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου (3,28%)
το τότε ισχύον κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο
(29,04€) και το ποσό των αποδοχών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών (ήμισυ των πραγματικών αποδοχών) θα ανέρχονταν σε
0,45€ (29,04Χ95%=27,59/2=13,80 Χ 3,28% =0,45€).
Σε περίπτωση που το ποσό της ημερήσιας επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ ήταν ίσο με το ποσό της δικαιούμενης ημερήσιας αποζημίωσης που πρέπει να
καταβάλλει ο εργοδότης, δεν θα υπήρχαν αποδοχές
από τις οποίες θα ήταν δυνατή η παρακράτηση της
εισφοράς του ασφαλισμένου και για το λόγο αυτό
προφανώς προκρίθηκε η λύση το ποσό ημερήσιας
επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ να υπολείπεται του ποσού
της ημερήσιας αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης τουλάχιστον κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στην εισφορά του ασφαλισμένου η
οποία και βαρύνει το μαθητευόμενο.

Καταβολή αποζημίωσης κατά τη διάρκεια
της Κανονικής άδειας & απουσίας λόγω
ασθένειας
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις ημέρες της κανονικής άδειας ή
ασθένειας ή απουσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας».

της απόφασης προφανώς είχε ως σκοπό το ποσό

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδό-

της αποζημίωσης των 0,45€ που έπρεπε να κατα-

τες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το

βάλλει ο εργοδότης ως ημερήσια αποζημίωση στο

προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευό-

μαθητευόμενο να καλύπτει την εισφορά του ασφα-

μενους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρ-

λισμένου η οποία και βαρύνει το μαθητευόμενο.

κεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό

Κατά την έκδοση της εν λόγω απόφασης για τον
καθορισμό του ποσού της ημερήσιας επιδότησης

χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/ 1983.

του Υ.ΠΑΙ.Θ κατά 0,45€ λιγότερο από την ημερήσια

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας

επιδότηση που πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης

(μέγιστος αριθμός 12 ημερών) εφαρμόζονται οι

προφανώς και λήφθηκαν υπόψη τα οριζόμενα στην

διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

με αριθμό 19/2018 εγκ. του ΕΦΚΑ, στην οποία με βά-

Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν

ση τα τότε ισχύοντα αναφέρονταν ότι το ποσοστό

καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές

της εισφοράς ασφαλισμένου των μαθητευόμενων

εισφορές.
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Οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση που συμμετέχει στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας περιόδου
2021-2022
1. Για κάθε ημέρα διάρκειας του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο ο εργοδότης
καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ προβλεπόμενης
ημερήσιας αποζημίωσης και ημερήσιας επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ ήτοι μέχρι 31/12/2021 για
κάθε ημέρα καταβάλλει το ποσό των 0,45€
(29,04€ Χ 95% = 27,59€ - 27,14 = 0,45€) & από
01/01/2022 και μέχρι τυχόν αναπροσαρμογής
του κατώτατου ημερομισθίου των 29,62€ το ποσό του1,00€ (29,62 Χ 95% =28,14 – 27,14= 1,00€).
2. Για κάθε ημέρα διάρκειας του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές

υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος
και χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους
κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του
e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων
οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο eΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ. Για την ασφάλιση των ανωτέρω καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση υπαγωγής του μαθητευόμενου
σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές
εισφορές.

εισφορές (ποσό ημερήσιας αποζημίωσης Χ συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη ανάλογα

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών

με τον προβλεπόμενο κλάδο ασφάλισης όπως

Κλάδοι Ασφάλισης / ποσοστά εισφορών –
επιμερισμός εισφοράς σε ποσοστό ασφαλισμένου και εργοδότη.

αναλύεται κατωτέρω).
3. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€
έως 31/12/2021 & 28,14€ από 01/01/2022 και μέ-

Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και
εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών* και επαγγελματικού κινδύνου** βα-

χρι τυχόν αναπροσαρμογής του κατώτατου ημε- ρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανερρομισθίου των 29,62€).
γία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕΑΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ,

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Οι εργοδότες, που απασχολούν μαθητευόμενους στο πλαίσιο του «Προγράμματος μάθησης
σε εργασιακό χώρο», αποστέλλουν μηνιαίως στο
ΕΠΑ.Λ. τεκμήρια εξόφλησης της αμοιβής των μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται
υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
– ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Υπαγωγή στην ασφάλιση του e – Ε.Φ.Κ.Α. –
κλάδοι ασφάλισης
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του
«Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο»
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ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις
οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται
μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς
ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο
και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά.
Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του
ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ.
* Οι ασφαλιστικές εισφορές, των μαθητευόμενων οι οποίοι θα
απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται
κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
(Κ.Β.Α.Ε.) και η απασχόλησή τους θα παρέχεται κατά κύριο λόγο
στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, βαρύνουν τον εργοδότη.
**Για τις επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην
εισφορά επαγγελματικού κινδύνου, η εν λόγω ειδική εργοδοτική
εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες επιχειρήσεις ή εργασίες (εργοδότη) (Εγκ. 205/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1/1/2021-31/12/2022
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ –ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”
ΜΙΚΤΑ -ΕΤΕΑΕΠ
1.1.2021 - 31.5.2022

1.6.2022 - 31.12.2022

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΓ/ΤΗ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓ/ΤΗ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ

20,00%

0,00%

20,00%

20,00%

0,00%

20,00%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε είδος

6,45%

0,00%

6,45%

6,45%

0,00%

6,45%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε χρήμα

0,65%

0,00%

0,65%

0,65%

0,00%

0,65%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α.

6,50%

0,00%

6,50%

6,00%

0,00%

6,00%

Συνεισπραττόμενες εισφορές
ΟΑΕΔ -ΕΛΕΚΠ-ΟΕΕ

1,89%

2,07%

3,96%

1,89%

2,07%

3,96%

ΣΥΝΟΛΟ

35,49%

2,07%

37,56%

34,99%

2,07%

37,06%

Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου προστίθεται στο ποσοστό του εργοδότη η προβλεπόμενη εισφορά 1%.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1/1/2021-31/12/2022
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ –ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”
ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ
1.1.2021 - 31.5.2022

1.6.2022 - 31.12.2022

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΓ/ΤΗ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓ/ΤΗ

ΑΣΦ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ

20,00%

0,00%

20,00%

20,00%

0,00%

20,00%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε είδος

6,45%

0,00%

6,45%

6,45%

0,00%

6,45%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε χρήμα

0,65%

0,00%

0,65%

0,65%

0,00%

0,65%

ΒΑΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

3,60%

0,00%

3,60%

3,60%

0,00%

3,60%

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Ε.Τ.Ε.Α.

6,50%

0,00%

6,50%

6,00%

0,00%

6,00%

ΒΑΡΕΑ Ε.Τ.Ε.Α.Π.

2,00%

0,00%

2,00%

2,00%

0,00%

2,00%

Συνεισπραττόμενες εισφορές
ΟΑΕΔ -ΕΛΕΚΠ-ΟΕΕ

1,89%

2,07%

3,96%

1,89%

2,07%

3,96%

ΣΥΝΟΛΟ

41,09%

2,07%

43,16%

40,59%

2,07%

42,66%

Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου προστίθεται στο ποσοστό του εργοδότη η προβλεπόμενη εισφορά 1%.
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Αποδοχές επί των οποίων υφίσταται υπο-

Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας

χρέωση καταβολής εισφορών

“ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”

Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται
αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του

- ΜΙΚΤΑ -ΕΤΕΑΕΠ
18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0000 /8005

ρές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγ-

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332095

ματι καταβαλλόμενων αποδοχών και καταβάλ-

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

3310

συνέπεια το ποσό των αποδοχών επί των

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

οποίων υπολογίζονται οι αναλογούσες εισφο-

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

38

ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

ν. 2335/1995 (Α’ 185), κατά την οποία οι εισφο-

λονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Κατά

ρές θα ανέρχεται μέχρι 31/12/2021σε 13,80
ευρώ ημερησίως (29,04€ Χ 95% = 27,59 /2 =
13,80€) & από 01/01/2022 & μέχρι τυχόν αναπροσαρμογής του κατώτατου ημερομισθίου

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Το ήμισυ των εκάστοτε προβλεπομένων – καταβλητέων
πραγματικών
αποδοχών

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

2,07%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

35,49%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

37,56%

των 29,62€ σε 14,07€ (29,62 Χ 95% = 28,14/2 =
14,07€).

Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας
“ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”
-ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ»

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δή-

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0000 /8005

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332096

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

3311

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

38

ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

λωση (Α.Π.Δ) που υποβάλλει ο εργοδότης στο
39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Το ήμισυ των εκάστοτε προβλεπομένων – καταβλητέων
πραγματικών
αποδοχών

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

2,07%

τα αντίστοιχα προβλεπόμενα ποσά αποδοχών

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

41,09%

και ποσοστά εισφορών.

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

43,16%

Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν e- ΕΦΚΑ των ασφαλιστικών στοιχείων των μαθητευόμενων στα προγράμματα του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας” θα πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποίηση και
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Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας

Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας

“ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ –ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”

“ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ –ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”

- ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΕΠ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

- ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0000 /8005

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0000 /8005

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332097

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

332098

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

3312

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

3313

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

/

/

38

ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

38

ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Το ήμισυ των εκάστοτε προβλεπομένων – καταβλητέων
πραγματικών
αποδοχών

39

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Το ήμισυ των εκάστοτε προβλεπομένων – καταβλητέων
πραγματικών
αποδοχών

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

2,07%

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

2,07%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

36,49%

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

42,09%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

38,56%

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

44,16%

Εγκύκλιος 3 e-ΕΦΚΑ

2022 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων οφειλετών

43589/1.2.2022

με ΑΦΜ που ανήκουν στους ενοποιημένους (ΑΑΔΕ

Παράταση προθεσμίας υποβολής
αίτησης για υπαγωγή στην ευνοϊκή
ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του
άρθρου 32 του ν. 4756/2020, όπως
ισχύει, μετά την τροποποίηση του από
το άρθρο 67 του ν. 4821/2021.

ρατείνεται επίσης μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου

Σχετ.: Η με αρ. 61/2021 εγκύκλιος.

και e-ΕΦΚΑ) ΚΑΔ για υπαγωγή στην ως άνω ευνοϊκή
ρύθμιση χρεών. Η καταβολή της πρώτης δόσης πα2022.
Υπενθυμίζεται ότι πληγέντες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών της παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013 υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, γνωστοποιήθη-

Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου οι σχετικές οφειλές να υπα-

καν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 και

χθούν στη ρύθμιση πληγέντων από την πανδημία ν.

του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικά με τη ρύθ-

4821/2021.

μιση ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων λόγω
της πανδημίας εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων
και ελευθέρων επαγγελματιών και παρασχέθηκαν
σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 6966/2501-2022 (ΦΕΚ. 283/τ. Β’/28-01-2022) Απόφασης του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου
Φεβρουάριος 2022
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[ΑΡΘΡΟ]

του Τσουκαλά-Τζίκα Παναγιώτη
Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄Τάξης,
Μέλος Ο.Ε.Ε.

ο κλείσιμο του Ιανουαρίου επιφύ-

σαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερεια-

λασσε πολλές εκπλήξεις στις προ-

κής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στε-

θεσμίες υποβολών όλων των υπο-

ρεάς Ελλάδας.

χρεώσεων στις επιχειρήσεις, καθώς

• Η υποβολή ΦΠΑ και η πληρωμή της 1ης δό-

η έλευση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» έφερε τα

σης για το ΦΠΑ 4ου τριμήνου για τις επιχειρή-

πάνω κάτω σε όλη την Αττική, αλλά και σε αρ-

σεις με απλογραφικά βιβλία και μηνός Δεκεμ-

κετούς νομούς, αφού τα χιόνια εγκλώβισαν πο-

βρίου για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βι-

λύ κόσμο αφήνοντας τον ακόμη και χωρίς ρεύ-

βλία.

μα, ενώ αρκετοί πάθανε και ζημιές. Λόγω των
άσχημων καιρικών συνθηκών, των ασφυκτικών προθεσμιών, καθώς και του χαμηλού ρυθμού υποβολών σε άλλες περιπτώσεις, το
υπουργείο οικονομικών προέβη σε μια σειρά
παρατάσεων. Με την έκδοση της Α.1011/2022
παρατάθηκαν για έως τις 04/02/2022 στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Πε-

• Η αποστολή ενδοκοινοτικών συναλλαγών
μηνός Δεκεμβρίου.
• Η αποστολή και η πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, κ.λπ.) μηνός Νοεμβρίου.
• Η αποστολή ΑΠΔ μηνός Δεκεμβρίου.
• Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και μη μισθωτών μηνός Δεκεμβρίου.
• Η πληρωμή δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών.

ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερεια-

Με την Α.1009/2022 παράταση δόθηκε και

κή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσ-

στην υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του

Φεβρουάριος 2022
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επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου

καθώς και να έχουν υποβάλει δήλωση φορολο-

2021/2022 έως τις 15/02/2022. Ενώ με την

γίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό

έκδοση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομέ-

έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία

νου, παράταση πήρε και η ρύθμιση των 36-72

εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπό-

δόσεων, η λεγόμενη ρύθμιση Covid-19, για

χρεοι. Με τη συμμετοχή τους στο σύστημα των

οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

δημόσιων κληρώσεων οι πολίτες νοείται ότι

έως τις 28/02/2022. Προσοχή στην παρούσα

συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη λήψη

προθεσμία θα πρέπει να δοθεί, διότι για να

και επεξεργασία των προσωπικών τους στοι-

υπαχθεί ο οφειλέτης στην ρύθμιση η κατα-

χείων από την ΑΑΔΕ.

βολή της πρώτης δόσης, θα πρέπει να έχει
γίνει έως τις 28/02/2022.

Στην περίπτωση που δεν θέλουν να συμμετέχουν οι πολίτες στην φορολοταρία έχουν το

Το υπουργείο Οικονομικών θέλοντας να δώ-

δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από

σει μια νέα πνοή στο ήδη υπάρχον θεσμό της

το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή να απο-

φορολοταρίας εξέδωσε την Α.1004/2022 με

ποιηθούν έπαθλο που κέρδισαν σε συγκεκρι-

την οποία τροποποίησε το σύστημα κληρώ-

μένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση

σεων, τον αριθμό καθώς και τον τρόπο με τον

στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

οποίο θα μοιράζεται ετησίως το ποσό των

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών

12.000.000€.

Εφαρμογών της ΑΑΔΕ (dafe@aade.gr), η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοι-

Συγκεκριμένα θα γίνονται 12 μηνιαίες

χεία μητρώου τους (ΑΦΜ - Ονοματεπώνυμο -

κληρώσεις οπού θα αναδεικνύονται 556 τυ-

Πατρώνυμο - Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή

χεροί λαχνοί βάσει των οποίων τα έπαθλα θα

διαβατηρίου - Ημερομηνία γέννησης - Διεύ-

μοιράζονται ως εξής:

θυνση κατοικίας).

• 1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ
• 5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ
• 50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ
• 500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο χιλίων (1.000) ευρώ.

Για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη
χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμής υπολογίζεται ένας (1) λαχνός. Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με
χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαί-

Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται και μια επι-

νει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήμα-

πλέον κλήρωση που θα μοιράζεται σε 12 τυχε-

τος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζο-

ρούς λαχνούς το ποσό των 100.000€ έκαστος.

νται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα με μέγιστο όριο συναλλαγών μηνιαίως τα 10.000€.
Ως μηνιαίο εισόδημα νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδή-
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Προϋπόθεση συμμετοχής είναι τα φυσικά

ματος, βάσει της τελευταίας υποβληθείσας δή-

πρόσωπα να διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και

λωσης φορολογίας εισοδήματος με εξαιρού-

να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Επίσης, να

μενο το εισόδημα που προκύπτει από την προ-

πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρ-

στιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Πολίτες με συ-

τας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

νολικό εισόδημα βάσει τελευταίας υποβληθεί-

Φεβρουάριος 2022

σας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μικρό-

σμία τριών (3) μηνών από την επομένη της ημε-

τερο των 1.000 ευρώ, καθώς και μη υπόχρεοι

ρομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκει-

σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-

μένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαρια-

τος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για

σμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρη-

κάθε ευρώ που καταναλώνουν μέσω κάρτας ή

ματικό έπαθλο. Η πίστωση του ποσού στην πε-

άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Τέλος,

ρίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση

εάν υπάρχει και προστατευόμενο τέκνο τότε οι

του λογαριασμού πληρωμών. Εάν παρέλθει η

λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπο-

προθεσμία και δεν έχει δηλωθεί ο ΙΒΑΝ από τον

λογιζόμενων.

δικαιούχο τότε το έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο και συγκαταλέγεται στο ποσό που δίνεται
μέσω της ετήσιας κλήρωσης που γίνεται στο
τέλος του έτους.

Η πληρωμή των επάθλων γίνεται από την

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από

ΑΑΔΕ και τα ποσά πιστώνονται στα ΙΒΑΝ που

τους φορολογούμενους στο ΙΒΑΝ που έχουν

έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι μέσα στην

δηλώσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθώς βα-

επιλογή «μητρώο και επικοινωνία» της www.

σική προϋπόθεση είναι να εμφανίζονται ως ο

aade.gr. Όσοι κληρώθηκαν και δεν έχουν δη-

μόνος δικαιούχοςή να είναι ο πρώτος δι-

λώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθε-

καιούχος του λογαριασμού.

[ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ]

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Εργασιακών Θεμάτων
Επιμέλεια:
Άννα Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

νοσήματα από τα οποία πάσχουν ή τα μικρόβια, οι ιοί και τα παράσιτα των οποίων είναι φο-

ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πιστοποιητικό Υγείας
προσωπικού ψητοπωλείων
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ρείς (Α.Π. 454/2019, Α.Π. 167/2018, Α.Π. 1113/
2013, Α.Π. 709/2008). Επομένως, στο ρυθμιστικό πεδίο των ως άνω ρυθμίσεων δεν περιλαμβάνονται μισθωτοί οι οποίοι, λόγω της φύσης
της εργασίας τους, δεν έρχονται σε άμεση επα-

Με βιβλιάρια υγείας (ήδη πιστοποιητικά

φή με τρόφιμα ή/και ποτά κατά την από αυτούς

υγείας), η έλλειψη (ή μη ανανέωση) των οποί-

παροχή των υπηρεσιών σε τρίτους, ως εκ τού-

ων καθιστά άκυρη τη σχετική σύμβαση εργα-

του, δε, η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας δεν συνε-

σίας, πρέπει να εφοδιάζονται, όχι όλοι όσοι

πάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας

ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή

των απασχολουμένων σε καταστήματα υγειο-

απασχολούνται σε επιχείρηση υγειονομικού

νομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι δεν διαθέ-

ενδιαφέροντος, αλλά εκείνοι από αυτούς που

τουν στο κοινό μη τυποποιημένα προϊόντα,

ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία

δηλ. σε ανοικτή και όχι κλειστή συσκευασία

και προετοιμασία των τροφίμων ή ποτών για

(Α.Π. 1113/2013 ΤΝΠ Νόμος). Η άνω ακυρότη-

τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή παρέχουν

τα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, λόγω

υπηρεσίες προς το κοινό, οι οποίες προϋποθέ-

ελλείψεως του βιβλιαρίου υγείας, ερευνάται

τουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον κα-

και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, επειδή

ταναλωτή των τροφίμων ή των ποτών ή με το

αφορά τη δημόσια τάξη, καθόσον η ύπαρξη

χρήστη των υπηρεσιών, αφού τότε μόνο υπάρ-

του βιβλιαρίου υγείας αποβλέπει στην προ-

χει κίνδυνος να μεταδοθούν στον τελευταίο τα

στασία της δημόσιας υγείας και έχει ως συνέΦεβρουάριος 2022

πεια ότι ο εργαζόμενος τελεί σε απλή σχέση

σίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) της εναγομένης. Τα

εργασίας με τον εργοδότη του.

ειδικότερα καθήκοντα του ενάγοντος ως τεχνι-

[…] Ο πρώτος ενάγων προσκόμισε το από
11.4.2008 ατομικό βιβλιάριο υγείας, που εκδόθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας
Υγιεινής και έχει 5ετή ισχύ, ήτοι μέχρι τις
11.4.2013. Πλην όμως δεν προέβη σε νόμιμη θεώρηση αυτού μετά τη λήξη της ισχύος του, κατ'
ακριβολογία, σε έκδοση του νυν προβλεπόμενου πιστοποιητικού υγείας. Κατά τον χρόνο
συνεπώς κατάρτισης της σύμβασης εργασίας
του, ο προκείμενος ενάγων ήταν κάτοχος βιβλιαρίου υγείας και επομένως η σύμβαση εργασίας του ήταν έγκυρη. Εφόσον, όμως, μετά τη
λήξη της ισχύος του παρέλειψε να προβεί στην
κατά νόμο θεώρησή του ή σε έκδοση πιστοποιητικού υγείας, το επιγενόμενο αυτό περιστατικό δημιούργησε ακυρότητα για το μέλλον της
αρχικά έγκυρης εργασιακής του σύμβασης
(Α.Π. 1642/2017 ΤΝΠ Νόμος, Α.Π. 669/1992). Για
τον λόγο αυτόν, η σύμβαση εργασίας του από
τις 12.4.2013 και εφεξής κατέστη άκυρη, ως
αντιβαίνουσα στις αναφερόμενες στην αρχή
της παρούσας διατάξεις του νόμου, και θεωρείται σαν να μην έγινε (άρθρα 174, 180 Α.Κ.),
με συνέπεια από τον χρόνο εκείνο μεταξύ των
διαδίκων να υπάρχει απλή σχέση εργασίας.

κού ασφαλείας διέπονταν από τις διατάξεις
του Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων” και του Ν. 3850/2010 «Κύρωση
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και συνίσταντο στην
παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, γραπτών ή προφορικών, σε θέματα
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων, στην παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών,
προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής
και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, στον έλεγχο
της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους,
καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή
τους, στην επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης των ατυχημάτων, στην επιθεώρηση τακτικά των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
στην αναφορά στον εργοδότη οποιασδήποτε

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας,
στην επίβλεψη ορθής χρήσης των ατομικών
μέσων προστασίας, στην έρευνα των αιτίων
των εργατικών ατυχημάτων, στην εποπτεία

[…] Ο ενάγων προσλήφθηκε από την εναγο-

εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας και συνα-

μένη ανώνυμη εταιρία με σύμβαση εξαρτημέ-

γερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς

νης εργασίας αορίστου χρόνου στις 5 Οκτω-

αντιμετώπιση ατυχημάτων. Επίσης είχε υπο-

βρίου 1981 και απασχολήθηκε σε αυτήν μέχρι

χρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην

τις 30 Δεκεμβρίου 2013, οπότε αποχώρησε οι-

επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και

κειοθελώς με τη συναίνεση της εναγομένης

ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενη-

στο πλαίσιο προγράμματος οικειοθελούς απο-

μερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του

χώρησης εργαζομένων. Κατά το χρονικό διά-

επαγγελματικού κίνδυνου που συνεπάγεται η

στημα από 1-8-2008 έως 31-12-2012 ο ενάγων

εργασία τους, να συμμετέχει στην κατάρτιση

απασχολείτο ως τεχνικός ασφαλείας στην Υπο-

και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευ-

διεύθυνση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστα-

σης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και

Φεβρουάριος 2022
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ασφάλειας (άρθρ. 14 και 15 Ν. 3850/2010 και

γήσει εμπεριστατωμένη έρευνα προς κάθε κα-

άρθρ. 6 και 7 Ν. 1568/1985). Σύμφωνα με τη

τεύθυνση σε τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις,

διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 Ν. 3850/2010

με σκοπό να διερευνηθούν οι υποθέσεις αυτές

και τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 Ν. 1568/

και να καταλογισθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύ-

1985, η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφά-

νες στους εργαζομένους της εναγομένης που

λειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από

εμπλέκονταν. […]

τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα
από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του
ως τεχνικού ασφάλειας. Στις 31 Δεκεμβρίου
2012 έληξε η θητεία του ως τεχνικού ασφαλείας, ενώ κατά την αξιολόγησή του κατά το έτος
2012, η απόδοσή του αξιολογήθηκε από τους
αρμόδιους επιθεωρητές της εναγομένης με συνολική βαθμολογία 2,44 και με περιγραφή

Με βάση τις παραδοχές αυτές το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την ένδικη αγωγή
ως ουσιαστικά αβάσιμη. Με την κρίση του αυτή το Μονομελές Πρωτοδικείο, με το να δεχθεί
δηλαδή ότι [...] ο ενάγων δεν εργάστηκε πέραν
του νομίμου ωραρίου του και ότι κατά το ένδικο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-32013, κατά το οποίο υποστηρίζει ότι εργαζόταν υπερωριακώς, αυτός, πέραν του κυρίου καθήκοντός του, που ήταν αυτό του τεχνικού
ασφαλείας, ασχολήθηκε με τη διερεύνηση της
υπόθεσης διαδικασίας προμηθειών ανταλλακτικών στο Συγκρότημα Μεταφορικών Μέσων,
την οποία διεκπεραίωσε με τη συνδρομή και
του εργαζομένου, μάρτυρα απόδειξης Ν. Γ., σε
διάστημα δύο (2) ετών από την ανάθεσή της, εργαζόμενος εντός του κανονικού ωραρίου, εξοικονομώντας σχετικό χρόνο από το νόμιμο ωράριο εργασίας του από τη μη συμμετοχή του στη
γραπτή αποτύπωση και αξιολόγηση του επαγγελματικού κινδύνου και των προληπτικών μέτρων που έπρεπε να λαμβάνονται και ότι όσες
φορές παρέμεινε στα γραφεία της εναγομένης,
αυτό έγινε για λόγους που δεν αφορούσαν την
υπηρεσία, αλλά για δικούς του προσωπικούς
λόγους […], δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τις ουσιαστικού δικαίου
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επιπέδου αξιολόγησης “χρειάζεται βελτίωση”.

διατάξεις των ως άνω άρθρων 1 παρ. 2 Ν. 435/

Ότι στα σχόλια των αξιολογητών του αναφέρε-

1976 και 8 παρ. 2 Ν.Δ. 4020/1959, τις οποίες ορ-

ται ότι ο ενάγων, ενώ πραγματοποιούσε ικανο-

θά δεν εφάρμοσε, αφού με βάση τα πραγματι-

ποιητικά το ελεγκτικό του έργο, δεν συμμετεί-

κά περιστατικά που κατά τα παραπάνω δέχθη-

χε ποτέ στη γραπτή αποτύπωση και αξιολόγη-

κε η προσβαλλόμενη απόφαση, δε συνέτρεχαν

ση του επαγγελματικού κινδύνου και των προ-

οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ενώ δε στέ-

ληπτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται,

ρησε την απόφασή του νόμιμης βάσης, καθό-

με τη σύνταξη εκτιμήσεων επαγγελματικού κιν-

σον διέλαβε σ’ αυτή επαρκείς, σαφείς και χωρίς

δύνου, προδιαγραφών ασφαλείας κ.λπ..

αντιφάσεις αιτιολογίες, οι οποίες καθιστούν

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι εκτός από τα πιο

εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς το ου-

πάνω καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ανα-

σιώδες ως άνω ζήτημα της μη υπερωριακής

τέθηκε στον ενάγοντα η υποχρέωση να διενερ-

απασχόλησης του ενάγοντος […]

Φεβρουάριος 2022

οι συνδρομητές
μας ρωτούν...

εμείς απαντούμε!
Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη [Πολιτική Επιστήμων]

Επίδομα γονικής άδειας
Ν. 4808/2021
Εργαζόμενη (ιατρικός επισκέπτης), η οποία

την εβδομάδα που θα κάνει χρήση της εν λόγω
άδειας. Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και της εργαζόμενης εξετά-

δουλεύει και απογεύματα (σπαστό ωράριο),

ζει την αίτηση και σε τυχόν απόρριψή της τεκμη-

αιτήθηκε να μην εργάζεται δύο απογεύματα

ριώνει τους λόγους γραπτώς εντός ενός (1) μηνός

την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας την νέα γο-

από την υποβολή της αίτησης (η αριθμ. 47972/

νική άδεια (άρθρο 28). Έχει παιδί έως 8 ετών

2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

και εργάζεται πάνω από ένα έτος στην εται-

νωνικών Υποθέσεων).

ρεία.

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται δεκτή από

Μπορεί να χορηγηθεί με αυτόν τον τρόπο

τον εργοδότη-επιχείρηση τότε ο τρόπος χορήγη-

και αν ναι, πως θα πληρωθεί από την εται-

σης της άδειας (ημέρες και ώρες) αναρτάται στο

ρεία και από τον ΟΑΕΔ;

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε14) από τον εργοδότη επι-

Απάντηση
Η γονική άδεια που προβλέπεται με το άρθρο
28 του ν.4808/2021, χορηγείται συνεχόμενα, τμηματικά ή με ευέλικτο τρόπο με αίτηση του εργαζόμενου, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με την οποία
προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της άδειας
αυτής.
Η εργαζόμενη, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αιτείται ευέλικτο τρόπο χορήγησής της, δηλαδή με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, εφόσον όπως προκύπτει από την πιο
πάνω διάταξη αυτό προβλέπεται.
Στην περίπτωση αυτή η εργαζόμενη με την αίτησή της θα προσδιορίσει τον αντίστοιχο χρόνο
του συνόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας
που επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο και το
[ 38 ]

είδος της ευελιξίας, δηλαδή τα δύο απογεύματα

χείρηση. Όσον αφορά την υποχρέωση του εργοδότη για τις αποδοχές, αυτός υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη αποδοχές για τις ημέρες και ώρες που θα παρέχει εργασία (αφαιρούνται δηλαδή οι ώρες που αντιστοιχούν στα δύο
απογεύματα).
Σύμφωνα με την διάταξη, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται
να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον
γονέα για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα
με την πιο πάνω Εγκύκλιο, η χορήγηση της άδειας με ευέλικτο τρόπο, δεν θίγει το δικαίωμα της
εργαζόμενης να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Αναμένουμε την έκδοση Υ.Α. που προβλέπει η
διάταξη και η οποία θα ορίζει την διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ωστόσο η έκΦεβρουάριος 2022

δοση της απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση

κού ειδικότητας 122900 διευθυντές παραγωγι-

για την εφαρμογή του άρθρου 28.

κών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχει-

Ασφάλιση νυχτοφύλακα
Ένας φύλακας (νυχτοφύλακας) για να
ενταχθεί στα Βαρέα πρέπει να εργάζεται σε
ποσοστό τουλάχιστον 50% νύχτα;
Απάντηση
Σύμφωνα με την περίπτωση 9 του εδαφίου Β’
του Κανονισμού ασφάλισης Βαρέων και Ανθυ-

ρήσεων μ.α.κ. ή 121000 «γενικοί διευθυντές.. ....
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών» κ.λπ.
δηλαδή να γίνει χρήση Κωδικού Ειδικότητας που
αποδίδει Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101.
Το ποσοστό εισφοράς για το πακέτο κάλυψης
101 μέχρι 31/05/2022 θα ανέρχεται σε 36,66%
(ασφ. 14,12% - εργ. 22,54%) και από 01/06/2022 θα
ανέρχεται σε 36,16% (ασφ. 13,87% - εργ. 22,29%).

γιεινών επαγγελμάτων, στα ΒΑΡΕΑ υπάγονται οι

Απασχόληση σε 2 εργοδότες

απασχολούμενοι ως νυχτοφύλακες.
Η απασχόληση των νυχτοφυλάκων πρέπει να

Μπορεί να γίνει πρόσληψη σε έναν εργα-

είναι διαρκώς νυχτερινή (νυχτερινή εργασία νο-

ζόμενο που είναι ήδη σε καθεστώς πλήρους

είται η απασχόληση που παρέχεται από την 10η

απασχόλησης σε μια δεύτερη εταιρία για 1 ή

μ.μ. μέχρι την 6η π.μ. της επόμενης ημέρας ΚΥΑ

2 ώρες καθημερινά; Επίσης, θα αντιμετωπί-

18310/46), χωρίς παράλληλα να αγνοείται η

σει κάποιο πρόβλημα ο εργαζόμενος που θα

εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου

έχει παραπάνω από 25 ασφαλιστικές ημέρες

104 του Κανονισμού Ασφάλισης κατά την οποία

τον μήνα;

η απασχόληση σε εργασία ή ειδικότητα που ανα-

Απάντηση

φέρεται στον Κανονισμό πρέπει χρονικά να κα-

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1932, ο

λύπτει τουλάχιστον το ήμισυ των εργασίμων

εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά

ωρών εκάστης μισθολογικής περιόδου με την έν-

την ίδια ημέρα εργασίας εργαζόμενους που

νοια του ωραρίου της νόμιμης απασχόλησης

έχουν απασχοληθεί για όλο το νόμιμο χρόνο

(σχετ. εγκ. πρώην ΙΚΑ 117/66). Επομένως, το

ημερήσιας εργασίας σε άλλο τόπο εργασίας.

ανωτέρω πρόσωπο για να ασφαλιστεί στα ΒΑΡΕΑ
θα πρέπει η νυχτερινή εργασία να καλύπτει
τουλάχιστον το ήμισυ των εργασίμων ωρών εκάστης μισθολογικής περιόδου με την έννοια του
ωραρίου της νόμιμης απασχόλησης.

Πρόσληψη διευθυντικού
στελέχους/απεικόνιση ασφάλισης
Πρόσληψη εργαζομένου με την ιδιότητα

Η πιο πάνω απαγορευτική διάταξη, με βάση τη
σχετική νομολογία των Δικαστηρίων, έχει ισχύ σε
κάθε περίπτωση εργαζομένου με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία απασχολείται
(Α.Π. 442/1964, 413/1980 κ.α.).
Επομένως με βάση τα πιο πάνω, δεν μπορεί να
προσληφθεί εργαζόμενος που ήδη απασχολείται
με πλήρη απασχόληση σε άλλον εργοδότη.

του «διευθυντικού στελέχους», επιλογή Β με

Όσον αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση,

βάση την Υ.Α. 90972/2021 (προΐσταται διευ-

η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική και αυ-

θύνσεων, μονάδων κ.λπ.) η ασφάλισή του θα

τοδίκαιη στην περίπτωση παροχής εργασίας με

είναι βάσει της εγκυκλίου 4/2017, με ασφαλι-

σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από τη

στικές εισφορές εργαζομένου 15,33% και ερ-

νομιμότητα ή μη της σύμβασης εργασίας. Εφό-

γοδότη 24,33%,σύνολο εισφορών 39,66% και

σον το εν λόγω πρόσωπο από την κύρια απασχό-

πακέτο κάλυψης 101; Ο Κωδικός ειδικότητας

ληση ασφαλίζεται κατά μήνα για 25 ημέρες θα

θα είναι 121000;

αναγνωρίζει κατά μήνα 25 ημέρες ασφάλισης ανε-

Απάντηση

ξάρτητα του γεγονότος ότι θα ασφαλίζεται και

Εφόσον το εν λόγω πρόσωπο απασχοληθεί με

για επιπλέον ημέρες ασφάλισης από δεύτερο ερ-

σχέση εξαρτημένης εργασίας ως διευθυντικό στέλεχος με πλήρη απασχόληση, για την απεικόνιση
της ασφάλισης μπορεί να γίνει χρήση του κωδιΙανουάριος 2022
Φεβρουάριος
2022

γοδότη. Το εν λόγω πρόσωπο δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα από τον ασφαλιστικό φορέα.
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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

