Αρίλιος 2013

Νέες εργασιακές ρυθµίσεις µε το ν. 4144/2013 «Αντιµετώιση της αραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Με το νέο νοµοθέτηµα 4144/2013, έραν της διάρθρωσης ενός ληροφοριακού συστήµατος ελέγχου
των συντάξεων, ου καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, µέσω της συνεργασίας όλων των
αρµόδιων κρατικών φορέων (Σύστηµα Αριάδνη), εισάγονται νέες εργασιακές ρυθµίσεις, ενώ
τροοοιούνται υφιστάµενες διατάξεις, ου αφορούν στην είλυση των εργατικών διαφορών
ενώιον της Ειθεώρησης Εργασίας και την αροχή υερωριακής εργασίας.
Ειδικότερα, η σηµαντικότερη αλλαγή ου εέρχεται αφορά στην αροχή υερωριακής εργασίας.
Αλοοιείται η διαδικασία νοµιµοοίησης της υερωριακής αασχόλησης για όλους τους
εργαζόµενους, ου αασχολούνται σε οοιαδήοτε ειχείρηση, δεδοµένου ότι καθίσταται, λέον,
υοχρεωτική µόνη η καταγραφή των υερωριών στο Ειδικό Βιβλίο Υερωριών, ου τηρείται στην
ειχείρηση, χωρίς να είναι υοχρεωτική η αναγγελία τους στην αρµόδια Κοινωνική Ειθεώρηση
Εργασίας. Το Ειδικό Βιβλίο Υερωριών θα τίθεται στη διάθεση των αρχών, σε ερίτωση ελέγχου,
ενώ οι εργοδότες υοχρεούνται να γνωστοοιούν, το ρώτο δεκαενθήµερο κάθε µήνα, στην
αρµόδια Κοινωνική Ειθεώρηση Εργασίας, το σύνολο των υερωριών, ου ραγµατοοίησαν οι
εργαζόµενοι κατά τον ροηγούµενο µήνα. Εφόσον διαιστωθεί αό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
ότι εργαζόµενος αασχολήθηκε υερωριακά, χωρίς η αασχόλησή του να έχει καταχωρηθεί στο
Ειδικό Βιβλίο ή ότι ο εργοδότης δεν γνωστοοίησε τις ραγµατοοιηθείσες τον ροηγούµενο µήνα
υερωρίες, ειβάλλονται στον εργοδότη οι διοικητικές κυρώσεις ου ροβλέει ο ν. 3996/2011
(άρθρο 80).
Οι υόλοιες εερχόµενες µεταβολές έχουν ως ακολούθως:
1.

Η Υηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος καθίσταται
αρµόδια για τη διενέργεια ελέγχων, ου ροβλέονται και ενεργούνται αό τα ελεγκτικά
όργανα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ (εφαρµογή εργασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας).
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα της Οικονοµικής Αστυνοµίας υοβάλλουν έκθεση
στις υηρεσίες, ου είναι αρµόδιες για την ειβολή των ροβλεόµενων διοικητικών κυρώσεων
(άρθρα 14, 15 και 16).

2.

Με στόχο την ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τη διασφάλιση της
είσραξης των ασφαλιστικών εισφορών, ροβλέεται η έκδοση Πιστοοιητικού Ασφαλιστικής
Συµµόρφωσης αό τους εγγεγραµµένους στο ∆ηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 ελεγκτές, το
οοίο θα εκδίδεται µετά αό έλεγχο, ου θα διενεργείται αράλληλα µε τον έλεγχο της
οικονοµικής διαχείρισης. Οι λετοµέρειες για την έκδοση του εν λόγω ασφαλιστικού
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ιστοοιητικού θα καθορισθούν µε σχετική Υουργική Αόφαση (άρθρο 17, το οοίο θα
ξεκινήσει να ισχύει αό την 01.07.2013).
3.

Σε ερίτωση κατά την οοία ροκύψει, αό τη διενέργεια ελέγχου, ότι κάοιος αασχολείται,
χωρίς ο εργοδότης να έχει ροβεί σε όλες τις ααιτούµενες ενέργειες για την ρόσληψή του και
ενώ ο εργαζόµενος είναι ειδοτούµενος άνεργος, ειβάλλονται στον εργοδότη, έραν όσων
ροβλέονται στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011, οι ροβλεόµενες αό το άρθρο 19 διοικητικές
κυρώσεις (ειβολή ροστίµου 3.000,00 € για κάθε ειδοτούµενο άνεργο και 5.000,00 € εάν τη
σύµβαση εργασίας του ειδοτούµενου ανέργου έχει καταγγείλει ο ίδιος ο εργοδότης),

4.

Τροοοιείται το άρθρο 3 του ν. 3996/2011 για την είλυση των εργατικών διαφορών αό την
αρµόδια Κοινωνική Ειθεώρηση Εργασίας, µε τη διάκριση της συµφιλιωτικής διαδικασίας αό
τη διαδικασία είλυσης των εργατικών διαφορών. Στην ρώτη διαδικασία, η ροσέλευση των
µερών είναι ροαιρετική, ενώ στη δεύτερη η ροσέλευση των µερών και η ροσκόµιση των
αιτούµενων αό την Ειθεωρητή Εργασίας στοιχείων είναι υοχρεωτική και τυχόν αραβίαση
της σχετικής υοχρέωσης, εισύρει διοικητικές κυρώσεις. Ειλέον, στη συµφιλιωτική διαδικασία
δεν µορεί να ροσφύγει µεµονωµένος εργαζόµενος, αρά µόνο συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζοµένων ή οργανώσεις εργοδοτών ή ο ίδιος ο εργοδότης (άρθρο 23 αρ 1).

5.

Μειώνεται το κατώτατο όριο της κλίµακας ειβολής διοικητικών ροστίµων ου ειβάλλονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, σε ερίτωση αραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας,
αό το οσό των 500,00 € στο οσό των 300,00 € και δίνεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές
εριτώσεις, κατά τις οοίες, κατά τη διενέργεια ελέγχου, διαιστώνεται κίνδυνος για τη ζωή ή
την αρτιµέλεια των εργαζοµένων, να ειβάλλεται η ροσωρινή διακοή της λειτουργίας της
ειχείρησης, χωρίς να είναι ααραίτητη η ρόσκληση του εργοδότη για την αροχή εγγράφων
εξηγήσεων. Ειλέον, ροβλέεται ότι η ειβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή ερισσότερων
ράξεων ειβολής ροστίµου για αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, ου χαρακτηρίζονται
ως «υψηλής» ή «ολύ υψηλής» σοβαρότητας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ετών αό τη λήξη
της ροθεσµίας για την υοβολή ροσφοράς για τη συµµετοχή σε δηµόσιο διαγωνισµό, ειφέρει
τον αοκλεισµό του εργοδότη αό τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης (άρθρο 23 αρ 6).

6.

Τροοοιούνται τα άρθρα 87 και 93 του ν. 4052/2012 σχετικά µε την ειβολή διοικητικών
κυρώσεων στους εργοδότες, ου αασχολούν αράνοµα διαµένοντες ολίτες τρίτων χωρών
(διαδικασία έκδοσης αοφάσεων για την ροσωρινή ή οριστική διακοή της δραστηριότητας
ειχείρησης, εκτέλεση των ως άνω κυρώσεων αό την αρµόδια αστυνοµική αρχή, ροθεσµία
έντε ηµερών για την αροχή εξηγήσεων αό τον εργοδότη) (άρθρο 24 αρ. 1 έως 4).

7.

Αντικαθίστανται οι διατάξεις, ου αφορούν στην ειβολή διοικητικών κυρώσεων στα Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και στις Ειχειρήσεις Προσωρινής Αασχόλησης, ούτως ώστε η
διαδικασία για την ειβολή των κυρώσεων να είναι όµοια µε αυτήν της ειβολής κυρώσεων και
για τις υόλοιες αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 24 αρ. 5 έως 7).
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8.

Ρυθµίζονται διάφορα ζητήµατα, ου αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
(άρθρο 36).

9.

Θεσίζεται η συµµετοχή του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Ειχειρήσεων, ως ισότιµου
θεσµικού κοινωνικού εταίρου, σε όλα τα συλλογικά όργανα της χώρας (άρθρο 37).

10. Εαναφέρεται σε ισχύ η δυνατότητα του ∆ιευθυντή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να ασκεί ροσφυγή κατά
των αοφάσεων των Τοικών ∆ιοικητικών Ειτροών για όλες τις υοθέσεις, ου εξετάσθηκαν
ενώιον της, ανεξαρτήτως οσού (άρθρο 55).
11. Τροοοιούνται οι διατάξεις για το εργόσηµο και συγκεκριµένα, εαναροσδιορίζονται οι
ειδικότητες του αασχολούµενου ροσωικού, ου αµείβεται µε το εργόσηµο (ροσωικό, ου
αρέχει υηρεσίες καθαρισµού και κηουρικής κοινόχρηστων χώρων ολυκατοικιών, διανοµείς
διαφηµιστικών εντύων, οι αασχολούµενοι στην ροώθηση ροϊόντων ροσώου ή σώµατος,
καθώς και στην ροώθηση καταναλωτικών ροϊόντων σε ολυκαταστήµατα και καταστήµατα
τροφίµων), αυξάνεται το οσοστό των κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές αό 20% σε 25% εί
της αναγραφόµενης τιµής του εργοσήµου, καταργείται ο διλασιασµός των ηµερών ασφάλισης
ου ροκύτουν αό το εργόσηµο και θεσίζονται 25 ηµέρες ασφάλισης ανά ηµερολογιακό
µήνα ή 300 ανά έτος (αντί για 30 ηµέρες ασφάλισης και 360 αντίστοιχα, ου ισχύει µέχρι σήµερα)
(άρθρο 74).

Κωστούλα Μαζαράκη
∆ικηγόρος, LL.M
NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία
km@nomos.gr
2310 263665

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν
δηµιουργούν, ούτε υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι
ληροφορίες είναι γενικές και έχουν αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης
του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη.
Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@nomos.gr
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