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Θέκα:

Εμαίξεζε ησλ λαπηηθώλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. νηθ.
22528/430 ΦΕΚ Β’ 1721/18.05.2017 πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο
από ηνπο εξγνδόηεο ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηξαπεδηθνύ
ινγαξηαζκνύ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα

Πεξίιεςε:

Με ηελ παξνύζα θνηλνπνηνύληαη: α) ε ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. νηθ. 22528/430
(ΦΕΚ Β’ 1721/18.05.2017) Τπνπξγώλ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ
νπνία νξίδεηαη ε ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα από ηνπο εξγνδόηεο απνθιεηζηηθά
ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ κηζζσηώλ, θαη β) ην
ππ’ αξηζ. πξση. 2000.0/39723/2017 από 31.05.2017 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε ην νπνίν
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε θαηεγνξία ησλ λαπηηθώλ εμαηξείηαη από ηηο
ξπζκίζεηο ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ.

αο παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα: α) ηελ ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. νηθ. 22528/430 ησλ Τπνπξγώλ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ
Β’ 1721/18.05.2017), κε ηελ νπνία θαζηεξώλεηαη από 01.06.2017 ε ππνρξεσηηθή
θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα από ηνπο εξγνδόηεο
απνθιεηζηηθά ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ κηζζσηώλ. Η κε
ζπκκόξθσζε κε ηα παξαπάλσ επηθέξεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23
θαη 24 ηνπ Ν. 3996/2011 (ΦΔΚ Α’ 170/05.08.2011), ήηνη πξόζηηκν από 300 έσο 50.000
επξώ, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θ.ιπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν ηξαπεδηθόο
ινγαξηαζκόο δελ απαηηείηαη λα έρεη σο απνθιεηζηηθό δηθαηνύρν ηνλ κηζζσηό, αιιά αξθεί
ν κηζζσηόο λα είλαη ζπλδηθαηνύρνο.
β) Σν κε εκ/ληα 31.05.2017 θαη αξηζ. πξση. 2000.0/39723/2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα «Όξνη θαη πλζήθεο Απαζρόιεζεο
Ναπηηθώλ», κε ην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. νηθ.
22528/430 (ΦΔΚ Β’ 1721/18.05.2017) δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηνπο έρνληεο ηε
λαπηηθή ηδηόηεηα, πνπ εξγάδνληαη θαη δηαβηνύλ επί πινίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη εηδηθόηεξεο
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δηαηάμεηο ηεο MLC (2006), κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ λαπηηθώλ λα
θαζνξίδνπλ θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηελ
απνζηνιή ηνπ ζπλόινπ ή ηκήκαηνο ησλ απνδνρώλ ηνπο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζε
εμαξηώκελα από απηνύο κέιε ή ζε άιινπο λόκηκνπο δηθαηνύρνπο, ρσξίο ππνρξεσηηθά λα
είλαη ν λαπηηθόο ζπλδηθαηνύρνο ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ιήπηε.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
πλ: 2
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