Μάρτιος 2015

Πρόσφατες Ρυθµίσεις Εργατικού ∆ικαίου και ∆ικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης
Α) Με το άρθρο 40 του ν. 4320/2015 (Ρυθµίσεις για τη λήψη µέτρων για την αντιµετώιση της
ανθρωιστικής κρίσης κ.α.) ροστέθηκε νέα αράγραφος (η 6) στο άρθρο 9 του ν. 1876/1990,
σύµφωνα µε το οοίο οι κανονιστικοί όροι της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης
εργασίας, +ου έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάµηνο α+ό τη λήξη
ή την καταγγελία της σύµβασης και εφαρµόζονται και στους εργαζοµένους, +ου
+ροσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό. Με την ως άνω ρύθµιση, αρατάθηκε για ένα τρίµηνο
και συγκεκριµένα, µέχρι και την 30.06.2015 η αναγκαστική ισχύς της αό 26.03.2014 Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η διάρκεια της οοίας έληξε την 31.12.2014 και η
αναγκαστική αράτασης της ισχύος της θα έληγε, σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα αό το άρθρο 2
αρ. 4 της αριθ. 6/2012 Πράξης Υουργικού Συµβουλίου (τρίµηνη αναγκαστική αράταση
ισχύος των συλλογικών συµβάσεων εργασίας), την 31.03.2015.
Β) Με το άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Ρυθµίσεις για την εανεκκίνηση της οικονοµίας)
καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι αοληρωµής των οφειλών ρος τους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, µε στόχο, όως αναφέρεται στη σχετική αριθ. ρωτ. Οικ.11798/596/24.03.2015
Εγκύκλιο του Υουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να
αοτραεί το φαινόµενο της εξόδου των οφειλετών αό τη ρύθµιση, στην οοία υάγονται,
καθώς και να διατηρηθούν στην ενεργό οικονοµία οι ειχειρήσεις και εαγγελµατίες.
Πιο συγκεκριµένα, στη νέα ρύθµιση εντάσσονται, κατόιν αίτησης του οφειλέτη: α) οι
ασφαλιστικές οφειλές, ου κατέστησαν ληξιρόθεσµες την 02.03.2015, β) οι οφειλές, ου, µέχρι
την ως άνω ηµεροµηνία, τελούν σε αναστολή είσραξης και γ) οι οφειλές, ου έχουν ήδη υαχθεί
σε υφιστάµενες ρυθµίσεις.
Ααραίτητη ροϋόθεση για την υαγωγή στην αρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αό την 01.03.2015 και στο εξής.
Το σύνολο της οφειλής, ου υάγεται στην αρούσα ρύθµιση, κεφαλαιοοιείται τον
ροηγούµενο της ρύθµισης µήνα και δύναται να εξοφλείται ως ακολούθως:
·
·
·
·
·

Εφάαξ, µε οσοστό έκτωσης 100%,
Έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε οσοστό έκτωσης 80%
Αό τριάντα ετά (37) έως ενήντα (50) µηνιαίες δόσεις, µε οσοστό έκτωσης 70%
Αό ενήντα µία (51) έως εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίες δόσεις, µε οσοστό έκτωσης 60% και
Αό εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε οσοστό έκτωσης 50%.
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Καταληκτική ηµεροµηνία για την υοβολή των αιτήσεων υαγωγής στη νέα ρύθµιση ορίζεται η
30.04.2015.
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
1.

Χορηγείται στους υόχρεους µηνιαίο ιστοοιητικό οφειλής, το οοίο εέχει θέση
αοδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ειδικά για τις ειχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της
αραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (ανάδοχοι του δηµοσίου, των ν..δ.δ, των
Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα), θα χορηγείται ιστοοιητικό οφειλής, για την
είσραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς αρακράτηση, εφόσον το έργο για το οοίο
χορηγείται το ιστοοιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιρόθεσµες οφειλές. Σε ερίτωση
ύαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται ιστοοιητικό οφειλής µε αρακράτηση τη
συνολική οφειλή του έργου.

2.

Αναστέλλεται η οινική δίωξη σε βάρος των υευθύνων κατά τις διατάξεις των αρ. 1 και 2
του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της οινής ου
ειβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακότεται.

3.

Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εί κινητών ή ακινήτων,
εφόσον έχει καταβληθεί η ρώτη δόση.

4.

Αναστέλλεται ο χρόνος αραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
της αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997,

5.

Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, ου έχει ειβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των ααιτήσεων του Ιδρύµατος, αίρεται µε την υαγωγή του
οφειλέτη σε καθεστώς ρύθµισης, κατόιν σχετικού αιτήµατος.

Εέρχεται αώλεια της ρύθµισης σε ερίτωση καθυστέρησης, έραν του ενός µηνός, µίας δόσης
της ρύθµισης, ανά 12µηνο ρογράµµατος ρύθµισης (η οοία δύναται να καταβληθεί µέχρι την
ηµεροµηνία ληρωµής της αµέσως εόµενης δόσης), καθώς και σε ερίτωση µη καταβολής των
τρεχουσών εισφορών.
Η αώλεια της ρύθµισης έχει ως συνέεια: α) την αώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β)
το ααιτητό του συνόλου της οφειλής και των ροηγούµενων ροσαυξήσεων και τόκων και γ)
την ειδίωξη της είσραξής του συνολικά οφειλόµενου οσού µε όλα τα ροβλεόµενα αό την
ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
Ειδικά για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε., ου έχουν διακόψει την εαγγελµατική δραστηριότητα
τους και οφειλέτες – ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α., ου ασκούν ελεύθερο εάγγελµα, µε
αοδεδειγµένα µηδενικό εισόδηµα κατά το έτος χρήσης 2014, µη συµεριλαµβανοµένων
ειδοµάτων ανεργίας και ρονοιακών αροχών, αναστέλλεται, µετά αό αίτησή τους, το σύνολο
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των εισρακτικών µέτρων και διώξεων για ερίοδο 12 µηνών, µετά την άροδο του οοίου και
οωσδήοτε µέχρι την 31.03.2016, δύνανται, µε αίτησή τους ρος τον οικείο φορέα ασφάλισης,
να υαχθούν στην αρούσα ρύθµιση.
Οφειλέτες, ου έχουν υαχθεί στον ροσωρινό διακανονισµό του άρθρου 48 του ν. 3943/2011
και εφόσον το υόλοιο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000,00 € εντάσσονται
αυτοδίκαια για το υόλοιο της οφειλής τους στην αρούσα ρύθµιση σε 100 δόσεις, εκτός εάν, µε
αίτησή τους, ου υοβάλλεται µέχρι την 30.04.2015, ζητήσουν την υαγωγή σε µικρότερο
αριθµό δόσεων.
Σε ερίτωση µετάτωσης, κατόιν αίτησης του οφειλέτη, αό υφιστάµενη ρύθµιση, ου είναι
ενεργή, στην αρούσα, το υολειόµενο οσό της κύριας οφειλής εαναϋολογίζεται,
λαµβάνοντας υόψη ρόσθετα τέλη και ροσαυξήσεις έως την 31.12.2012, ενώ µετά την
01.01.2013 λαµβάνεται υόψη το οριζόµενο αό τις διατάξεις του ν.4152/2013 αρ. ΙΑ΄
υοαρ.ΙΑ2΄ αρ.11 ειτόκιο (ισούται µε το ειτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωαϊκής
Κεντρικής Τράεζας, συν ένα εριθώριο 8%, υολογιζόµενο σε ετήσια βάση).
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.

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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