Καταγγελία Εργασιακή Σχέσης - Απόλυση: τι αλλάζει
Ο Νόμος 4611/2019, αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του Αρθ. 5 του ν. 3198/1955, θεωρώντας έγκυρη την
Καταγγελία της Εργασιακής Σχέσης, δηλαδή την Απόλυση, όταν:
1.
2.
3.
4.

Οφείλεται σε Βάσιμο λόγο
Έχει γίνει Εγγράφως
Έχει καταβληθεί η Οφειλόμενη Αποζημίωση
Έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του Απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ Μισθολόγια ή έχει
ασφαλιστεί ο Απολυόμενος

Στην συνέχεια του Νόμου, με την Απόφαση 26100/98/07-06-2019, έρχεται η Αναβάθμιση του Πληροφοριακού
Συστήματος Εργάνη, στο οποίο προστίθεται Νέο Πεδίο, στο οποίο θα αναφέρεται ο Βάσιμος Λόγος Καταγγελίας, που
θα είναι σαν επιλογή σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ικανότητα Εργαζομένου κατά την Εκτέλεση της Εργασίας
2. Συμπεριφορά του Εργαζόμενου
3. Λειτουργικές Απαιτήσεις της Επιχείρησης
Δήλωση Άδειας Εργαζομένων στην Εργάνη
Αλλαγές και σε αυτό. Στον τρόπο δηλαδή, με τον οποίο θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται, η Άδεια των
Εργαζομένων.
Η παρ. 3 του άρθρου 4, του ν. 539/1945, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Ο Εργοδότης αναγγέλλει Ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Εργάνη την χορήγηση της άδειας, έως και
μία (1)ώρα, μετά την έναρξη- Πραγματοποίησή της.
2. Σε περίπτωση ΜΗ τήρησης της Υποχρέωσης επιβάλλονται κυρώσεις.
Περιμένουμε Υπουργική Απόφαση, για την Διαδικασία και τις Λεπτομέρειες.
Καταχώρηση Οχημάτων για την Μεταφορά και Διανομή Προϊόντων και Αντικειμένων στο Π.Σ. Εργάνη ν.4611 Αρθρ. 55
Άρθρο 55 –
1. Όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, για
την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ, τον αρ. κυκλοφορίας του Οχήματος.
2. Περιμένουμε Υπουργική Απόφαση για τις Λεπτομέρειες.
Διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια κατά τη μεταφορά Προϊόντων και Αντικειμένων στο Π.Σ Εργάνη ν.4611 –
Αρθρ. 56
1. Όταν τα μεταφορικά μέσα, ανήκουν με οποιονδήποτε τρόπο στον Εργοδότη, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα
και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η Ασφάλεια και η Υγεία του Εργαζόμενου.
2. Ο Εργοδότης εφοδιάζει τους Εργαζόμενους με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανεξάρτητα με την Ιδιοκτησία του
μεταφορικού μέσου. Μέχρι την έκδοση Υπ. Απόφασης για τεχνικές λεπτομέρειες της συντήρησης των

3.
4.
5.
6.
7.

Οχημάτων και των προδιαγραφών του Εξοπλισμού, ως κατάλληλος Εξοπλισμός Προστασίας ορίζεται, το
προστατευτικό κράνος, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη, αδιάβροχη προστασία, γάντια
και ανακλαστικό γιλέκο.
Ο Εργοδότης λαμβάνει αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πληροφορίες και γραπτές οδηγίες
σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας.
Αναμένουμε Υπουργική Απόφαση για λεπτομέρειες.
Τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια και την Υγεία επιβαρύνουν τον Εργοδότη και μόνο.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω γίνεται από τον ΣΕΠΕ. Η μη συμμόρφωση με τα μέτρα, επισύρει
κυρώσεις.
Όταν τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι ανήκουν στους ίδιους, ο Εργοδότης
υποχρεούται να καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία Αποζημίωση που ισούται με το 15%, το νόμιμου μηνιαίου
κατώτατου μισθού (15% * 650 = 97,5 ευρώ) ή την αναλογία που προκύπτει σε μερική απασχόληση, για την
συντήρηση του μέσου. Η αποζημίωση Συντήρησης δεν υπόκειται σε κρατήσεις Ασφαλιστικών Εισφορών.
Σημειώνουμε ότι πρέπει να αποδίδεται διατραπεζικά και να αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα
εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

Πρόσβαση Εργαζομένων στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ – ν. 4611-Αρθρ. 54
Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού σε Οικοδομικές Εργασίες –
ν.4611-Αρθρ.59
Ως τελευταία Ενημέρωση από τον Νόμο 4611, άφησα δύο άρθρα που έχουν διαφορετική σημασία στην εφαρμογή
τους…
Το άρθρο 54 με τίτλο Πρόσβαση Εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
1. Επιτρέπει στους Εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την ανάκτηση δεδομένων που
αφορούν στην εργασιακή τους σχέση και
2. Για το τον τρόπο απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία θα παρέχεται η πρόσβαση και άλλες
λεπτομέρειες, θα περιμένουμε την Υπουργική Απόφαση…
Το άρθρο 59 με τίτλο Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί Εκτέλεσης Οικοδομικής Εργασίας ή
Τεχνικού Έργου στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ
•

Εργοδότης που εκτελεί Οικοδομική Εργασία ή Τεχνικό Έργο, Υποχρεούται να αναγγέλλει Ηλεκτρονικά στο
Σύστημα Εργάνη το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

