
Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2012 

 

 

 

 

 

Ππορ 

ηα  μέλη ηηρ ΔΠΗΣ 

 

 

 

ςνάδελθοι, 

 

αο δηαβηβάδνπκε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε πιήξσο γηα ηηο 

ξαγδαίεο εξγαζηαθέο εμειίμεηο, θείκελν ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηεο ΕΠΗΣ Δ.  

Πεξπαηάξε όπνπ απνηππώλνληαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο πξόζθαηεο Πξάμεο ηνπ 

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα Εξγαζηαθά, ε νπνία εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ Μλεκνλίνπ ΙΙ. 

 

Η Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Έλσζεο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα επηθνηλσλία 

θαη ελεκέξσζε ζηηο όπνηεο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη απνξίεο ζαο. 
  

 

 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

 

Για ηην ΔΠΗΣ 

 

   Ο Πξόεδξνο                                         Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

   Γηάλλεο Πιαρνύξεο                                                      πύξνο Κξίθνο 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ 

ΔΡΓΑΙΑΚΑ 

 

 

Α. ΓΙΑ ΟΟΤ ΑΜΔΙΒΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΓΔ 

1.Από ηιρ 14 Φεβποςαπίος, οπόηε και 

τηθίζηηκε ο ν. 4046/2012 (MNHMONIO 2)  και 

μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηος ππογπάμμαηορ 

δημοζιονομικήρ πποζαπμογήρ, θα ιζσύζοςν ηα 

νέα μειυμένα καηά 22% ζε ζσέζη με ηην 

ιζσύοςζα Δθνική Γενική ςλλογική ύμβαζη 

Δπγαζίαρ, καηώηεπα όπια μιζθών και 

ημεπομιζθίυν, ζύμθυνα με ηην κανονιζηική 

ππάξη ηος ςποςπγικού ζςμβοςλίος για ηην 

εθαπμογή ηος άπθπος 6 ηος νόμος πος 

εγκπίθηκε ηο απόγεςμα.   

2. Από ηελ ίδηα εκεξνκελία κεηώλνληαη θαηά 32% (επί ηνπ θαηώηεξνπ 

εκεξνκηζζίνπ πνπ ίζρπε ηελ 01/01/12) θαη ηα θαηώηαηα όξηα κηζζώλ 

θαη εκεξνκηζζίσλ ηεο Εζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο 

Εξγαζίαο,  γηα λένπο,  ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηώλ. Σα ίδηα όξηα  ηζρύνπλ 

θαη γηα ηνπο καζεηεπόκελνπο.  

Β. ΓΙΑ ΟΟΤ ΑΜΔΙΒΟΝΣΑΙ ΜΔ Δ 

ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΜΟΡΦΗ Ή ΜΔ 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ  

2. Εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνγξάςνπλ 

λέεο θιαδηθέο ζπκβάζεηο κέζα ζηνπο επόκελνπο ηξεηο κήλεο, αθνύ ε 



απόθαζε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνβιέπεη όηη  νη «θαλνληζηηθνί 

όξνη πιινγηθήο ύκβαζεο πνπ έρεη ήδε ιήμεη ή θαηαγγειζεί ηζρύνπλ 

έσο ηηο 14 Μαΐνπ ηνπ 2012 (14 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη 3ΜΗΝΗ 

ΜΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑ).  

3. Επίζεο νξίδεηαη,  πσο ε άκεζε πξνζαξκνγή ζηα λέα κεησκέλα 

θαηώηαηα όξηα κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ, δελ πξνϋπνζέηεη  ηε ζύκθσλε 

γλώκε ησλ εξγαδνκέλσλ. πκθσλίεο ησλ κεξώλ πνπ ππνιείπνληαη ησλ 

λέσλ κεησκέλσλ κηζζώλ είλαη άθπξεο.  

4. Γηα ηηο  πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο πνπ ζα ζπλαθζνύλ ζην 

κέιινλ, νξίδεηαη όηη  δελ κπνξνύλ λα έρνπλ δηάξθεηα κηθξόηεξε από έλα 

έηνο νύηε λα ππεξβαίλνπλ ηα ηξία.  

5. πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ, ήδε 24 

κήλεο κέρξη ηηο  14 -2-2012 ή θαη πεξηζζόηεξν, ιήγνπλ ζηηο 14 -2-2013.  

6. πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο πνπ ζηηο 14 -2-2012 βξίζθνληαλ ζε 

ηζρύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 24 κελώλ, ιήγνπλ κε ηε 

ζπκπιήξσζε 3 εηώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπο, εθηόο 

θαη αλ θαηαγγειζνύλ λσξίηεξα.  

7. Με ηελ πάξνδν ηεο ΣΡΙΜΗΝΗ ΜΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑ  θαη εθόζνλ ελ ησ 

κεηαμύ δελ έρεη ζπλαθζεί λέα  πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο,  

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κόλν νη όξνη εθείλνη πνπ αθνξνύλ:  

α) ηνλ βαζηθό κηζζό ή ην βαζηθό εκεξνκίζζην θαη  

β) ηα επηδόκαηα σξίκαλζεο, ηέθλσλ, ζπνπδώλ θαη επηθηλδύλνπ 

εξγαζίαο,  εθόζνλ ηα επηδόκαηα απηά πξνβιέπνληαλ ζηηο πιινγηθέ ο 

πκβάζεηο Εξγαζίαο πνπ έιεμαλ ή θαηαγγέιζεθαλ.  

Κάζε άιιν επίδνκα παύεη ακέζσο λα ηζρύεη.  

Γ. Γιαιηηζία (ΟΜΔΓ)  - πάγυμα αςξήζευν - 

άπζη μονιμόηηηαρ ζε ΓΔΚΟ  

Από ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2012 ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά κε θνηλή ζπκθσλία εξγνδνηώλ - εξγαδνκέλσλ. ύκθσλα 

κε παιαηόηεξε ξύζκηζε, ε δηαηηεζία κπνξεί λα απνθαζίδεη κόλν γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο Εζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο.  

Πξνζθπγέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ ΟΜΕΔ θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

εθδνζεί δηαηηεηηθή απόθαζε, αλ κελ έρνπλ θαηαηεζεί κνλνκεξώο δελ 

ζπδεηνύληαη, θαη αλ έρνπλ θαηαηεζεί κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξώλ, ζα 

ζπδεηεζνύλ κε βάζε ηελ παξνύζα απόθαζε.  

Από 14/02/2012 θαη κέρξη ην πνζνζηό ηεο αλεξγίαο λα δηακνξθσζεί ζε 

πνζνζηό θάησ ηνπ 10%, αλαζηέιιεηαη ε ηζρύο όι σλ ησλ απμήζεσλ πνπ 



πξνβιέπνληαη από δηαηάμεηο λόκσλ, θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο.  

Παπάλληλα από 14.2.2012 και μέσπι η ανεπγία να γίνει 10% 

παγώνοςν οι υπιμάνζειρ, ηόζο ζηον βαζικό μιζθό όπυρ 

ενδεικηικά ηο επίδομα πολςεηίαρ, ηο επίδομα σπόνος 

επγαζίαρ, ηο επίδομα ηπιεηίαρ και ηο επίδομα πενηαεηίαρ.  

Επίζεο, θαηαξγείηαη θάζε έλλνηα κνληκόηεηαο ζηηο ΔΕΚΟ θαη ζε 

επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο ή νξγαληζκνύο πνπ ππάγνληαη ή είραλ ππαρζεί 

νπνηεδήπνηε θαηά ην παξειζόλ ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα.  

Από ηηο 14.2.2012 δηαηάμεηο λόκσλ ή θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ, θαζώο 

θαη όξνη πιινγηθώλ πκβάζεσλ θαη Δηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ, 

Καλνληζκώλ Εξγαζίαο, Οξγαληζκώλ Πξνζσπηθνύ θαη απνθάζεσλ 

Δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, πνπ ζεζπίδνπλ όξνπο πνπ ππνθξύπηνπλ 

κνληκόηεηα ή ξήηξεο κνληκόηεηαο παξεθθιίλνληαο από ηνπο γεληθνύο 

θαλόλεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ή θαη πξνβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή, 

αλαινγηθή ή επζεία, δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα πεξί Δεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ, θαηαξγνύληαη.  

Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνύκελν εδ άθην εθαξκόδνληαη 

θαη ζε επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο ή νξγαληζκνύο πνπ ππάγνληαη ή είραλ 

ππαρζεί νπνηεδήπνηε θαηά ην παξειζόλ ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


