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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 38

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 28.2.2012
Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012
(Α΄ 28).
2. Τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «∆ιαρθρωτικές Με−
ταρρυθµίσεις «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις», παρά−
γραφος 29 του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπι−
στωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «∆ιαρθρωτικές
Μεταρρυθµίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» πα−
ράγραφος 4.1: «∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής
της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσµών της
αγοράς εργασίας» του Μνηµονίου Συνεννόησης στις
Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, τα
σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτηµα V
στον ν. 4046/2012.
3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις συνιστούν
πλήρεις κανόνες δικαίου άµεσης εφαρµογής, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1
του ν. 4046/2012.
4. Την ανάγκη να ρυθµιστούν αναγκαία ζητήµατα για
την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων.
5. Την ανάγκη εφαρµογής συνολικών και σηµαντικών
διαρθρωτικών ρυθµίσεων, µε στόχο την τόνωση της
απασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, µε την
απελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δι−
καιολογούνται από λόγους γενικότερου συµφέροντος
συνδεόµενοι µε τη λειτουργία της εθνικής οικονοµίας
και την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για την προ−
στασία της.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
8. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού
Συµβουλίου, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Από 14−2−2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προ−
γράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τα κατώτατα
διαµορφωµένα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της από
15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµ−
βασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν
κατά την 1−1−2012, µειώνονται κατά 22%.
Από 14−2−2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προ−
γράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής µειώνονται
κατά 32% τα κατώτατα διαµορφωµένα όρια µισθών
και ηµεροµισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως αυτά
προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους,
ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα µειωµένα κατά 32% κα−
τώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων του προηγού−
µενου εδαφίου ισχύουν και για τους µαθητευόµενους
της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η
παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθµιση
που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής, καταργούνται.
3. Η άµεση προσαρµογή στα νέα µειωµένα κατώτα−
τα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως καθορίζονται
στις προηγούµενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη
σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων.
4. Συµφωνίες των µερών που υπολείπονται των νέων
µειωµένων κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως
καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, είναι
αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
Άρθρο 2
1. Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας συνάπτονται
εφεξής για ορισµένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποί−
ου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος και
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
2. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε
ισχύ, ήδη 24 µήνες µέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότε−
ρο, λήγουν στις 14−2−2013.
3. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012
βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστηµα µικρότερο
των 24 µηνών, λήγουν µε τη συµπλήρωση τριών (3) ετών
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν
καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
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4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης Εργα−
σίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να
ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία
τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης που έχει
ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από
την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου
και εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλ−
λογική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν
από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς
οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό µισθό ή το
βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης,
τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα
επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συµβά−
σεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει
αµέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτές
επίδοµα. Η προσαρµογή των συµβάσεων στις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Οι όροι
του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν
να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους
της νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή της νέας ή
της τροποποιηµένης ατοµικής σύµβασης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου
9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) παύουν να ισχύουν.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για
τις ∆ιαιτητικές Αποφάσεις.
Άρθρο 3
1. Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄
27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστι−
κά µε κοινή συµφωνία των µερών. Η παράγραφος 2 του
άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), παύει να ισχύει.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212) εξακολουθεί να ισχύει.
2. Η σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη διαιτησία περιο−
ρίζεται αποκλειστικά στον καθορισµό βασικού µισθού
ή/και βασικού ηµεροµισθίου, και δεν επιτρέπεται να
περιλαµβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτηµα αλλά
ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους
προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή ∆ι−
αιτητικών Αποφάσεων.
3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λαµβάνει υπόψη του ο διαι−
τητής ή η Επιτροπή ∆ιαιτησίας, περιλαµβάνονται και
οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που συ−
γκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και
κυρίως οι οικονοµικές συνθήκες, η πρόοδος στην µείωση
του κενού ανταγωνιστικότητας, η µείωση του µοναδιαί−
ου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµ−
µατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας και η
παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελµατικό κλάδο
που σχετίζεται µε την διαφορά.
4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕ∆ και
µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν
µεν έχουν κατατεθεί µονοµερώς δεν συζητούνται και
τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί µε κοινή
συµφωνία των µερών κρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµε−
να στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Από 14−2−2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να
διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλε−
ται η ισχύς διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων,
Συλλογικών Συµβάσεων ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, οι
οποίες προβλέπουν αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων,
περιλαµβανοµένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωρι−
µάνσεων, µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκρι−
µένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδοµα
πολυετίας, το επίδοµα χρόνου εργασίας, το επίδοµα
τριετίας και το επίδοµα πενταετίας. Για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη ο µέσος
όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων
τεσσάρων τριµήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Άρθρο 5
1. Από 14−2−2012 συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων
που προβλέπεται να λήγουν µε τη συµπλήρωση ορίου
ηλικίας ή µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συντα−
ξιοδότησης, νοούνται ως συµβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις
που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµό−
ζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισµούς
που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το
παρελθόν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
είχε οριοθετηθεί κάθε φορά µε τις διατάξεις της παρα−
γράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή µε τις
διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόµων ή κανονιστικών
αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συµβάσεων
και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισµών Εργασίας,
Οργανισµών Προσωπικού και αποφάσεων ∆ιοίκησης
επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν
µονιµότητα ή ρήτρες µονιµότητας παρεκκλίνοντας
από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας
ή/και προβλέπουν την εφαρµογή, αναλογική ή ευθεία,
διατάξεων του Κώδικα περί ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, κα−
ταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προ−
ηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται και σε επιχειρήσεις,
εταιρείες ή οργανισµούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί
οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δηµό−
σιο τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά µε
τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (Α΄ 65) ή µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
H πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ
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