To Νέν Καλνληζηηθό Πιαίζην ηεο Απαζρόιεζεο

Γηώξγνο Φξάγθνο, Human Capital & Payroll Outsourcing Leader

Έλαο δξόκνο κε ζηξνθέο !
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Ασηό ήηαν όλο;

1

Νέο πλαίζιο ! Δηλαδή ;

Τι ζημαίνει ασηό για εμένα ;

Θα μπορούζα όμως …

Σν Νέν Πιαίζην!

Πξν-δήισζε
Τπεξεξγαζίαο
Τπεξσξίαο

Καίξηα ζεκεία ηνπ Ν. 4488/2017

Εξγαζία Εθηόο
Έδξαο
Έργα Δημοσίου

πκκόξθσζε
κε Ειεγθηή

Οη επξηζθόκελνη
ζην ρώξν
εξγαζίαο
ππνρξενύληαη λα
επηδεηθλύνπλ ηελ
αζηπλνκηθή ηνπο
ηαπηόηεηα.
Επίζεο, πέξαλ
ηνπ εξγνδόηε,
επηβάιιεηαη θαη
ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην πξόζηηκν
γηα άξλεζε
εηζόδνπ θαη
πξόζβαζε ζην
ρώξν εξγαζίαο,
ηελ άξλεζε
παξνρή ζηνηρείσλ
ή πιεξνθνξηώλ ή
ηελ παξνρή
αλαθξηβώλ
πιεξνθνξηώλ

Δηαθνπή
Λεηηνπξγίαο
Επηρείξεζεο
Με Αλαγξαθή
ζε Πίλαθα
Πξνζσπηθνύ

Εάλ θαηά ηε
δηελέξγεηα
ειέγρνπ από
ηελ Οηθνλνκηθή
Αζηπλνκία,
δηαπηζησζεί ε
κε αλαγξαθή
εξγαδνκέλνπ
ζηνλ Πίλαθα
Πξνζσπηθνύ,
επηβάιιεηαη
πξόζηηκν
(10.500€) από
ην .ΕΠ.Ε.,
ρσξίο λα
απαηηείηαη
θάπνηα άιιε
ελέξγεηα (από
ην .ΕΠ.Ε.)

Σν .ΕΠ.Ε.
επηβάιιεη δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο από
3 έσο 5 εκέξεο

Απαγόξεπζε
ζπκκέηνρεο ζε
έξγα Δεκνζίνπ

Οη εξγνδόηεο
ππνρξενύληαη λα
εθνδηάδνπλ ηνπο
εξγαδόκελνπο κε
αληίγξαθν ηνπ
Πίλαθα
Πξνζσπηθνύ,
όηαλ απηνί
απαζρνινύληαη
εθηόο έδξαο

Οη εξγνδόηεο
ππνρξενύληαη λα
θαηαρσξνύλ ζην
Π.. «ΕΡΓΑΝΗ»
θάζε αιιαγή ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ,
ην αξγόηεξν έσο
θαη ηελ εκέξα
αιιαγήο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε
πξηλ ηελ
αλάιεςε
ππεξεζίαο από
ηνπο
εξγαδνκέλνπο,
θαζώο θαη ηελ
ππεξεξγαζία θαη
ηε λόκηκε θαηά
ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία
ππεξσξηαθή
απαζρόιεζε πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο
πξαγκαηνπνίεζήο
ηεο
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Θα κπνξνύζα όκσο λα …

… ζεζπίζσ δηάιεηκκα πέξαλ ηνπ 15’

… λα νξίζσ πεξηζζόηεξα Δηεπζπληηθά ηειέρε
… λα πξαγκαηνπνηώ όζεο ππεξσξίεο ρξεηάδεηαη, ηηο
απνδεκηώλσ
… πξαγκαηνπνηώ θάζε κέξα ππεξεξγαζία

... λα κελ απνδεκηώλσ ηελ ππεξεξγαζία

… λα Θεζπίζσ Επέιηθην Ωξάξην Πξνζέιεπζεο

… λα δνπιεύσ άββαην θαη Κπξηαθή

Ναη, ύζηεξα από δηαβνύιεπζε θαη ζπκθσλία κε εξγαδνκέλνπο

Πξνζνρή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ην πιαίζην
εξγαζίαο

ΌΥΙ ! αλάινγα κε ην είδνο επηρείξεζεο ηίζεληαη αλώηεξα όξηα

Καηαζηξαηήγεζε 8σξνπ κέζσ Τπεξεξγαζίαο

Με ζπκςεθηζκό θαηόπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ θαη πάληα
κε ην ππεξπιένλ πνζό ηνπ θαησηάηνπ βαζηθνύ κηζζνύ

Ναη, αιιά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη από “Timer”

άββαην λαη … Κπξηαθή κόλν κε εηδηθή άδεηα
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Πιαίζην Επζελήο Αλαζέηνληνο / Εξγνιάβνπ / Τπεξγνιάβνπ
ηνλ Ν. 4554/2018 ππό ηνλ ηίηιν «Αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο -Αληηκεηώπηζε ηεο αδήιωηεο εξγαζίαο - Ελίζρπζε
ηεο πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ - Επηηξνπεία αζπλόδεπηωλ αλειίθωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηάζζεηαη έλα λέν ζύζηεκα θαλόλσλ
επζύλεο ηεο επηρείξεζεο (αλαζέηνληνο) κε ηνλ εξγνιάβν ή αθόκα θαη ηνλ ππεξγνιάβν
ύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.
4554/2018, γηα θάζε θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν ην νπνίν αλαζέηεη ζην πιαίζην
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο,
ηάζζεηαη «αιιειέγγπα θαη εηο
νιόθιεξνλ» επζύλε κε ηνλ εξγνιάβν ή
αθόκε θαη ηνλ ππεξγνιάβν ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ
έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα
απαζρνινύληαη ζε απηό

Σπλεπάγεηαη απμεκέλν ξίζθν
γηα ηελ επηρείξεζε λα
ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη
κηζζνύο θαη εηζθνξέο ζηε
ζέζε ηνπ
εξγνιάβνπ/ππεξγνιάβνπ ζε
βάζνο ηξηεηίαο

Επίδεημε Δένπζαο
Επηκέιεηαο ωο
πξνο ηελ
εθπιήξωζε ηωλ
ππνρξεώζεωλ ηνπ
εξγνιάβνπ /
ππεξγνιάβνπ

Ε4

GDPR

Τήξεζε κέηξωλ
Υγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο γηα
ηνπο εξγαδνκέλνπο
ηνπ έξγνπ

Κάζε εηδηθόο όξνο
πνπ πεξηνξίδεη ηηο
ζρεηηθέο
ππνρξεώζεηο είλαη
άθπξνο

Πίλαθαο Πξνζωπηθνύ Ε4 πξέπεη λα αλαθέξεη αλαζέηνληα
θαη πξέπεη λα αλαξηάηαη ζηελ επηρείξεζε

Γλωζηνπνίεζε από ηνλ εξγνιάβν, ηωλ κεληαίωλ
απνδείμεωλ θαηαβνιήο ηωλ απνδνρώλ θαη ηωλ ηπρόλ
νθεηιόκελωλ απνδεκηώζεωλ απόιπζεο, θαζώο θαη ηωλ
κεληαίωλ βεβαηώζεωλ θαηαβνιήο ηωλ αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ
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Σα θύξηα δεηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ !
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Πνηεο Σπκβάζεηο Αθνξά

Η δηάηαμε είλαη δηαηππσκέλε κε
ππεξβνιηθή επξύηεηα, κε
απνηέιεζκα λα κπνξνύζε λα
ππνζηεξηρζεί όηη θαιύπηεη όιεο
αλεμαηξέησο ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ!
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Πνην ην εύξνο ηεο επζύλεο

Σν κέγεζνο ηήο επζύλεο πξέπεη λα
ελαξκνλίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν, όπσο ππνδειώλεηαη ζηνλ λόκν
κε ηελ δηάηαμε όηη «Η αλσηέξσ
επζύλε πεξηνξίδεηαη … γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ηκήκα έξγνπ».
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Σηνηρεία ηα νπνία έρεη δηθαίωκα
ν αλαζέηωλ ην έξγν λα δεηά
Οη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ δελ
απνθξπζηαιιώλνπλ ηελ πξαγκαηηθή
εηαηξηθή πξαθηηθή.
Πρ απνδείμεηο θαηαβνιήο απνδνρώλ Vs
Πξαγκαηηθή Καηαβνιή.
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