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Νόμος 4254/2014. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις»
Σύμφωνα με το νόμο 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», η
προσπάθεια μείωσης του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών οδήγησε στα
ακόλουθα:
Καταργούνται (από 01.07.2014)
• Εργοδοτική εισφορά 1% του διανεμητικού λογαριασμού οικογενειακών
επιδομάτων
• Εργατική εισφορά 1% του διανεμητικού λογαριασμού οικογενειακών
επιδομάτων
• Ειδική (εργοδοτική) εισφορά 1% για την επιδότηση στρατευμένων μισθωτών
Μειώνονται (από 01.07.2014)
• Οι εισφορές υπέρ του ΛΑΕΚ (Λογαριασμού για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική κατάρτιση) από 0,81% σε 0,46%
• Εργοδοτική 0,24% υπέρ ΕΛΠΕΚΕ (Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης)
• Εργοδοτική 0,12% υπέρ ΕΚΛΑ (Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας)
• Εργατική 0,10% υπέρ ΕΚΛΑ
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• Η εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου παροχών ασθενείας
και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται σε 0,25%.
• Περαιτέρω, προβλέπεται η παρακράτηση
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών από
καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις,
επιχορηγήσεις, δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από
το Δημόσιο σε εργοδότες.
• Τέλος, προβλέπεται ο συμψηφισμός ασφαλιστικών
οφειλών προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης με
ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου
προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος.
Περαιτέρω ο νόμος 4254/2014 υιοθετεί νέες διατάξεις
εργατικού ενδιαφέροντος οι οποίες μεταξύ άλλων
προβλέπουν:
• Γνωστοποίηση εντός του μηνός Ιανουαρίου στo
Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας
«ΕΡΓΑΝΗ» των στοιχείων των εργαζομένων που
έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος
• Υποχρέωση τήρησης ειδικού Βιβλίου (ή
μηχανογραφημένων σελίδων) αδειών εργαζομένων στο
χώρο εργασίας το οποίο φέρει μεταξύ άλλων τα
στοιχεία της επιχείρησης/του εργοδότη και την ένδειξη
«Βιβλίο Αδειών»
• Τα παραπάνω τελούν υπό τις ειδικότερες διευκρινίσεις
που θα συμπεριληφθούν σε Υπουργική Απόφαση
• Περαιτέρω, όσον αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών
να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα κατά την
εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, δεν
απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό
χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος
• Τέλος, για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία
μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια
συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών
(μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως
υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ
προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και
συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.
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Πλατής – Αναστασιάδης και
Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης
και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου
Νομικού Δικτύου το οποίο λειτουργεί σε 15
χώρες της Ευρώπης και αποτελείται από
δυναμικό 850 συνεργατών, από τους οποίους οι
66 είναι εταίροι.
Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη
δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 10
δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ
πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών
συναλλαγών.
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής
ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση
στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας,
ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών
διαφοροποιήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η στενή μας συνεργασία με
την Εταιρεία Platis-Bazilescu στη Ρουμανία, την
Ernst Young Danısmanlık Hizmetleri Ltd. στην
Τουρκία και την Ernst & Young Bulgaria EOOD
στη Βουλγαρία, μας επιτρέπει να προσφέρουμε
με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες
στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.
Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και
να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις
που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της
λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική
Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων.
Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας
προκειμένου να εξεύρουμε καινοτόμους και
πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των
θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική
προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους
πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο
ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού
πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται
εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες,
εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
εργατικά θέματα και θέματα κοινωνικής
ασφάλισης, μπορείτε να επικοινωνείτε με:
την κα Μαρία Ρηγάκη, Senior Manager στη
δικηγορική εταιρεία
Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
Τηλ επικοινωνίας: 0030 2102886528
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H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και
Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι
80240.
Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας
αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος.
H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική
μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική
πληροφόρηση και καθοδήγηση.
Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας
λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής
κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο
μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την
ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε
πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως
αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της
έκδοσης.
Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να
απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

