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• Πίνακας µεταρρυθμίσεων της εργατικής νοµοθεσίας στην εποχή των µνηµονίων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τεύχος 220, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014

Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
σε αυτό το τεύχος, εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν στην
εργατική νοµοθεσία µε αφορµή την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας τον Μάιο του 2010 και του
δεύτερου µνηµονίου τον Φεβρουάριο του 2012. Ορισµένοι
κανόνες δικαίου, ιδίως ο νόµος 3833/2010, υιοθετήθηκαν πριν
την σύναψη της δανειακής σύµβασης και την τυπική ψήφιση
του «Μνηµονίου» (Νόµος 3845/2010). Όμως, εντάσσονται στην
λογική της περικοπής αποδοχών και επιδομάτων µε σκοπό την
εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και των πιστωτών της
χώρας. Αυτές οι αλλαγές κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται
στο παρόν τεύχος.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΉ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ
Του Απόστολου Καψάλη

Το παρόν συντάσσεται στα πλαίσια της
συστηµατικής παρακολούθησης των εξελίξεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν
στην εργατική νοµοθεσία µε αφορµή την
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας τον Μάιο του 2010
και του δεύτερου µνηµονίου τον Φεβρουάριο του 2012. Ορισµένοι κανόνες δικαίου,
ιδίως ο νόµος 3833/2010 υιοθετήθηκαν
πριν την σύναψη της δανειακής σύµβασης
και την τυπική ψήφιση του «Μνηµονίου»
(Νόµος 3845/2010), εντάσσονται όµως
στην λογική της περικοπής αποδοχών και
επιδοµάτων µε σκοπό την εξυπηρέτηση
του εξωτερικού χρέους και των πιστωτών
της χώρας.
Σε άλλη περίπτωση, όπως αυτή του
νόµου 3846/2010 θα πρέπει να επισηµανθεί πως ο συγκεκριµένος νόµος τυπικά
έπεται του 3845/2010 επειδή δηµοσιεύτηκε αργότερα από την κύρωση του Μνηµονίου. Όµως περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τις
εργασιακές σχέσεις που επί της ουσίας
υιοθετήθηκαν πριν από το πρώτο µνηµόνιο
και τον νόµο 3845/2010, ο οποίος ψηφίστηκε µε την µορφή του κατεπείγοντος.
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Η επιλογή των πρώτων τεσσάρων χρονικών περιόδων κατανοµής των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων δεν έγινε αυθαίρετα, αλλά µε κριτήριο το γεγονός ότι στην
συνείδηση του κόσµου της εργασίας από
τον Μάρτιο του 2010 µέχρι τον Ιούνιο του
2012 µεγάλοι σταθµοί στο πεδίο των ανατροπών της εργατικής νοµοθεσίας αποτέλεσαν οι εξής: α) η άνοιξη του 2010 µε την
υιοθέτηση του µνηµονίου και τις περικοπές
σε αποδοχές και επιδόµατα, β) το καλοκαίρι του 2010 µε την ριζική µεταρρύθµιση
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
µε νόµο που περιελάµβανε πολλές διατάξεις σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, γ)
τα τέλη του 2010 µε έντονη την συζήτηση γύρω από το επονοµαζόµενο τότε και
ως «πολυνομοσχέδιο» για τις εργασιακές
σχέσεις και δ) το καλοκαίρι του 2011 µε
την υιοθέτηση του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής και του
εφαρµοστικού νόµου.
Η Πέµπτη χρονική περίοδος αφορά στην
επικαιροποίηση του παρόντος πίνακα από
το αντίστοιχο χρονικό σηµείο στο οποίο
κατέληγε η καταγραφή στα πλαίσια της
προηγούµενης περιόδου. Η λήξη αυτής

της πέµπτης ετήσιας περιόδου, άλλωστε, συµπίπτει µε την νέα διακυβέρνηση
της χώρας, όπως αυτή προέκυψε από τις
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
Η Έκτη χρονική περίοδος αφορά στις
εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων από το χρονικό σηµείο στο οποίο κατέληγε η καταγραφή στα πλαίσια της προηγούµενης. Εκτός από το Τρίτο Μνηµόνιο
στα τέλη του 2012, η συγκεκριµένη περίοδος αφορά στο νέο-επικαιροποιηµένο
µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής
στρατηγικής και δύο «πολυνοµοσχέδια».
Τέλος, η έβδοµη και τελευταία χρονική
περίοδος εξετάζει τις αλλαγές στην εργατική νοµοθεσία που αφορούν στο διάστηµα Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014.
Τέσσερις είναι οι γενικές κατηγορίες
κατανοµής των επιµέρους πεδίων µεταρρύθµισης της εργατικής νοµοθεσίας: α)
τα εισοδήµατα και οι αποδοχές των εργαζοµένων, β) το ατοµικό εργατικό δίκαιο, γ)
το συλλογικό εργατικό δίκαιο και δ) ευρύτερα ζητήµατα απασχόλησης και ανεργίας.

αυτές αναλαµβάνονται προς εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές
προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις
και τους «Νόµους» 3845/2010, 4046/2012
& 4093/2012, είτε όχι.
Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι µέρος
των προβλεποµένων στο δεύτερο µνηµόνιο αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης στα
πλαίσια της γνωστής Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου της 28ης Φλεβάρη 2012
(στο εξής ΠΥΣ αριθµός 6) κατ’ εφαρµογή του οικείου άρθρου 1 παρ. 6 του
Νόµου 4046/2012. Ωστόσο, εφόσον αναφέρεται ρητά ότι οι διατάξεις του άρθρου
αυτού (και τα οριζόµενα στα κεφάλαια
του µνηµονίου στα οποία παραπέµπει)
αποτελούν ευθείς και πλήρεις κανόνες
δικαίου, όσα εκεί προβλέπονται αποτυπώνονται διακριτά στον πίνακα που ακολουθεί µε την επισήµανση ότι εισάγονται µε
αυτόν τον Νόµο, ανεξάρτητα εάν µπορούν
να κυριολεκτικά να αποτελέσουν κανόνες
δικαίου ή όχι.

Ακολούθως, πρέπει να τονιστεί ότι: α)
ο κάτωθι πίνακας δεν είναι εξαντλητικός,
β) απευθύνεται κυρίως σε µη νοµικούς
και γ) αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση της δυνατότητας κωδικοποίησης των
σηµαντικότερων µεταρρυθµίσεων. Βασική φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει
ένα εύχρηστο ευρετήριο των νοµοθετικών
κειµένων που άλλαξαν το θεσµικό πλαίσιο
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Πρόκειται, έτσι για έναν δυναµικό πίνακα, ο
οποίος θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά και να εµπλουτίζεται µε τις επιµέρους
νοµοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες, είτε
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και εν γένει
αµοιβές εργαζοµένων σε ΝΠΙ∆ που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό κλπ
µειώνονται κατά
7% (Ν. 3833).

Πεδίο

Μείωση αποδοχών
στον δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα

α) Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και εν γένει
αµοιβές εργαζοµένων σε ΝΠΙ∆ που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό κλπ
µειώνονται κατά
3% (Ν.3845).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

α) Προστίθενται
6 νέες παράγραφοι στο άρθρο
τρίτο του νόµου
3845/2010 και εισάγονται ρυθµίσεις
στην κατεύθυνση
της συρρίκνωσης
των εργατικών
εισοδηµάτων
(Ν.3899). Ειδικότερα:
1) τίθεται µηνιαίο
ανώτατο όριο αποδοχών 4.000 ευρώ
σε φορείς που υπάγονται στον νόµο
3429/2005 (∆ΕΚΟ),
2) µειώνονται περαιτέρω από 1ης/
1/2011 οι πάσης
φύσεως αποδοχές
και επιδόµατα
των εργαζοµένων
στις επιχειρήσεις
που υπάγονται
στο πρώτο κεφάλαιο του νόµου
3429/2005 κατά
10% (µε εξαίρεση
το οικογενειακό και
το ανθυγιεινό

1. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ και ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

επίδοµα) για τις
περιπτώσεις συνολικών µηνιαίων
αποδοχών άνω των
1.800 ευρώ και
µέχρι αυτό το όριο,
υπό τον επιπλέον
όρο ότι το σύνολο
των περικοπών δεν
ξεπερνά το 25%
του συνόλου των
µηνιαίων αποδοχών
του εργαζόµενου.
3) περιορίζεται στο
10% του συνόλου
των ετήσιων πάσης
φύσεως αποδοχών
και επιδοµάτων
(όπως θα έχουν
διαµορφωθεί µετά
τις µειώσεις που
προηγήθηκαν) το
ποσό που αντιστοιχεί ειδικότερα σε
υπερωρία, υπερεργασία, εργασία
κατά την διάρκεια
κυριακάτικης ή
άλλης αργίας,
έξοδα µετακίνησης
ή εκτός έδρας και
οδοιπορικά.
4) όσοι πρόκειται
να µεταταχθούν

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

αλλά και όσοι
έχουν ήδη µεταταχθεί από 1/1/2010
από οποιονδήποτε
φορέα του δηµοσίου σε άλλον φορέα
του δηµοσίου µε
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, δικαιούνται το σύνολο
των αποδοχών που
προβλέπεται για
την θέση την οποία
καταλαµβάνουν
χωρίς να διατηρούν δικαίωµα σε
τυχόν διαφορά
από αποδοχές που
ελάµβαναν πριν
την µετάταξη ή την
µεταφορά.
β) Επεκτείνεται
και στο 2011 η
εισοδηµατική πολιτική των µηδενικών
αυξήσεων του Ν.
3833 για το 2010
στους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο,
τα ΝΠ∆∆ τους ΟΤΑ
και τα ΝΠΙ∆ που
ανήκουν σε ΟΤΑ-ΟΚΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Μείωση-πάγωµα
αποδοχών στον
ιδιωτικό τοµέα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

τον προϋπολογισµό καθώς και σε
επιχειρήσεις του Ν.
3429/2005 (∆ΕΚΟ).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)

α) Μείωση των
α) Πρόβλεψη για
βασικών κατώτα- την εισαγωγή νέου
των αποδοχών της συστήµατος
ΕΓΣΕΕ i) κατά 22% διαµόρφωσης
για το σύνολο των κατώτατου µισθού
εργαζοµένων και και ηµεροµισθίου
ii) κατά 32% για
για τους εργατους νέους ηλικί- ζόµενους ιδιωτικού
ας κάτω των 25
δικαίου µε πράξη
ετών και για τους υπουργικού συµεργαζόµενους µε βουλίου και µε
συµβάσεις µαθη- έναρξη εφαρµογής
τείας (ΠΥΣ αρ. 6). την 1η Απριλίου
Άµεση εφαρµογή 2013 (Ν.4093).
στα νέα κατώτατα β) ∆ιαµόρφωση
όρια αποδοχών χω- κατώτατων µισθών
ρίς την σύµφωνη και ηµεροµισθίων
γνώµη των εργα- καθώς και των
ζοµένων.
νόµιµων προσαυβ) Πάγωµα όλων ξήσεων τους (Ν.
των αυξήσεων στις 4093) και ειδικόαποδοχές, οι οποί- τερα: 1) µέχρι την
ες επέρχονται µε λήξη της περιόµόνη προϋπόθεση δου οικονοµικής
την πάροδο συγκε- προσαρµογής
κριµένου χρόνου που προβλέπουν
εργασίας (όπως
τα Μνηµόνια που
προσαρτώνται στο
ν.4046/2012 και οι

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

α) Με τροποποίηση της σχετικής
διάταξης του Ν.
4172 (βλ. διπλανή
στήλη) ο νέος κατώτατος µισθός, ο
οποίος καθορίζεται
νοµοθετικά, νοείται
ως µοναδική αξία
(ποσό) αναφοράς
από 01/01/2017,
ήτοι χωρίς την
προσαύξηση τριετιών, οι οποίες
καταργούνται
(Ν.4254).
β) Για τους εγγεγραµµένους ανέργους στα οικεία
µητρώα ανέργων,
άνω των 25 ετών
µε διάρκεια συνεχόµενης

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
επιδόµατα ποεπακολουθούσες
λυετίας, χρόνου
τροποποιήσεις
εργασίας, τριετίας τους
κλπ) µέχρις ότου η προσδιορίζονται οι
ανεργία στην χώρα κατώτατοι µισθοί/
διαµορφωθεί σε
κατώτατα ηµεροµίποσοστό κάτω του σθια ως εξής:
10% (ΠΥΣ αρ. 6). (ί) σε 586,08 ΕΥΡΩ
για τους υπάλληγ) Στόχευση για
µείωση του ανά µο- λους άνω των 25
νάδα κόστους ερ- ετών και για τους
γασίας κατά 15% εργατοτεχνίτες
κατά την διάρκεια άνω των 25 ετών
του προγράµµατος σε 26,18 ΕΥΡΩ.
δηµοσιονοµικής
(ίί) σε 510,95 ΕΥΡΩ
στρατηγικής (Ν.
για τους υπάλληλους κάτω των 25
4046).
δ) Πρόβλεψη για ετών και σε 22,83
σύνταξη σαφούς ΕΥΡΩ. για τους
χρονοδιαγράµµα- εργατοτεχνίτες
τος για την λεκάτω των 25 ετών,
πτοµερή αναµόρ- 2). Στον κατώτατο
φωση της εθνικής µισθό δεν ισχύει
γενικής σσε έως
καµία άλλη προσαύξηση πλην της
το τέλος Ιουλίου
µε στόχο την ευ- µηνιαίας τακτικής
θυγράµµιση του
προσαύξησης
πλαισίου του κα- λόγω προϋπηρεσίτώτατου µισθού µε ας και µάλιστα ως
αυτό συγκρίσιµων εξής:
κρατών (Ν. 4046). 2a) Ο κατά τα άνω
κατώτατος µισθός
των υπαλλήλων
άνω των 25

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών
(µακροχρόνια
ανεργία ) που
προσλαµβάνονται
ως υπάλληλοι, ο
κατώτατος µισθός
προσαυξάνεται µε
ποσοστό µειωµένο
κατά 50% σε σχέση µε αυτό που
ισχύει εν γένει έως
τα τέλη του 2016,
ήτοι προσαυξάνεται κατά 5% για
κάθε τριετία και
συνολικά µε 15%
για προϋπηρεσία
9 ετών και άνω
(Ν.4254).

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό
10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας
και έως τρεις τριετίες και συνολικά
30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω
και το κατώτατο
ηµεροµίσθιο των
εργατοτεχνιτών
άνω των 25 ετών
προσαυξάνεται
µε ποσοστό 5%
για κάθε τριετία
προϋπηρεσίας και
έως έξι τριετίες και
συνολικά 30% για
προϋπηρεσία 18
ετών και άνω.
2ΐ5) Ο κατά τα άνω
κατώτατος µισθός
των υπαλλήλων
κάτω των 25 ετών
προσαυξάνεται µε
ποσοστό 10% για
µία τριετία προϋπηρεσίας και για
προϋπηρεσία 3
ετών και άνω και το
κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των
25 ετών
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
προσαυξάνεται µε
ποσοστό 5% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως
δύο τριετίες και
συνολικά 10% για
προϋπηρεσία 6 και
άνω ετών.
(2ο) Οι ως άνω
προσαυξήσεις
προϋπηρεσίας
καταβάλλονται
σε εργαζόµενο
µε προϋπηρεσία
σε οποιονδήποτε
εργοδότη και µε
οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν
τους εργατοτεχνίτες µετά τη συµπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας
τους, για δε τους
υπαλλήλους
µετά τη συµπλήρωση του 19ου έτους
της ηλικίας
τους και ισχύουν
για την συµπληρωθείσα υπηρεσία
την 14.2.2012.
2d) Πέραν της
µηνιαίας τακτικής
προσαύξησης
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
λόγω προϋπηρεσίας καµία άλλη
προσαύξηση δεν
περιλαµβάνεται
στο νοµοθετικώς
καθορισµένο κατώτατο µισθό και
ηµεροµίσθιο.
γ) αναστέλλεται
(Ν.4093) έως ότου
η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό
κάτω του 10% η
προσαύξηση του
νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου
κατώτατου µισθού
και ηµεροµισθίου
για προϋπηρεσία,
που συµπληρώνεται µετά την
14.2.2012.
δ) Αναλυτική
περιγραφή (Ν.
4172) του νέου
συστήµατος διαµόρφωσης του
κατώτατου µισθού
από 01.01.2017,
που θεσπίσθηκε
µε τον Ν. 4093 (βλ.
προηγουµένως).
∆ιεξαγωγή κοινωνικής διαβούλευσης
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Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

α) Τα επιδόµατα,
Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας
των: ί) υπαλλήλων
καιϋ) εργαζοµένων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ,
Ένοπλες δυνάµεις
καιίϋ) εργαζοµένων
σε ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Τα επιδόµατα,
Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας
των: ί) υπαλλήλων
καιϋ) εργαζοµένων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ,
Ένοπλες δυνάµεις
καιϋί)

Πεδίο

Μείωση δώρων/
επιδοµάτων στον
δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Καταργούνται από
1.1.2013 τα επιδόµατα εορτών
Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας,
που προβλέπονται
από οποιαδήποτε
γενική ή ειδική
διάταξη, ή ρήτρα
ή όρο συλλογικής
σύµβασης

Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών,
των ερευνητικών
ινστιτούτων τους
και ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων
για την σύνταξη
σχεδίου πορίσµατος διαβούλευσης,
το οποίο θα λαµβάνεται υπόψη για
τη έκδοση της ετήσιας υπουργικής
απόφασης, έπειτα
από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.
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Πεδίο
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

ή επιχορηγούνται
τακτικά από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό κλπ καθορίζονται σε 500
ευρώ, 250 ευρώ
και 250 ευρώ αντίστοιχα εφόσον το
σύνολο των αµοιβών δεν υπερβαίνει
τις 2.500 ευρώ µηνιαίως (Ν.3845).
β) Τα ανωτέρω
επιδόµατα αναπροσαρµόζονται
κατά ενιαίο ποσοστό έπειτα από
οικονοµική µελέτη
εφόσον το επιτρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες
των ταµείων και
η δηµοσιονοµική
κατάσταση της
χώρας (Ν.3863).
γ) Τα επιδόµατα,
Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας
των: i) υπαλλήλων
και ii) εργαζοµένων
µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο,
ΝΠ∆∆, ΟΤΑ,

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

εργαζοµένων σε
ΝΠΙ∆ που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
κλπ µειώνονται
κατά 30%.
β) Μείωση πάσης
φύσεως επιδοµάτων υπαλλήλων
και εργαζοµένων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ,
Ένοπλες δυνάµεις
κλπ κατά 12% (Ν.
3833).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε
ατοµική σύµβαση
εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους
και µισθωτούς
του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆.,
και Ο.Τ.Α., καθώς
και για τα µόνιµα
στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων
και αντίστοιχους
της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος
(Ν.4093).
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Ένοπλες δυνάµεις
και iii) εργαζοµένων σε ΝΠΙ∆ που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό
Προϋπολογισµό
κλπ επανακαθορίζονται σε 400
ευρώ, 200 ευρώ
και 200 ευρώ αντίστοιχα εφόσον το
σύνολο των αµοιβών δεν υπερβαίνει
τις 2.500 ευρώ µηνιαίως (Ν.3847).
δ) Μείωση πάσης
φύσεως επιδοµάτων υπαλλήλων και
εργαζοµένων µε
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο,
ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, Ένοπλες δυνάµεις κλπ
κατά 8%. Ελλείψει
επιδοµάτων µειώνονται οι αποδοχές
κατά 3% (Ν.3845).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Σύστηµα βαθµολογίου, πειθαρχικού
και ενιαίου
µισθολογίου για
τον δηµόσιο τοµέα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Εισαγωγή συστήµατος βαθµολογικών προαγωγών και µισθολογικής εξέλιξης των
υπαλλήλων του
κράτους, των ΟΤΑ
και άλλων φορέων του δηµοσίου
τοµέα. Αφορά σε
µόνιµους και δόκιµους πολιτικούς
υπάλληλους και
υπαλλήλους µε
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
(Ι∆ΑΧ) στο δηµόσιο, τους ΟΤΑ και
τα ΝΠ∆∆ (Ν.4024).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Εισαγωγή νέου
πειθαρχικού δικαίου για τους πολιτικούς υπαλλήλους
και το προσωπικό
που υπηρετεί µε
σχέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι∆ΑΧ)
στο δηµόσιο, σε
νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου
στους ΟΤΑ α΄ &
β΄ βαθµού. Σαφής
προσδιορισµός
των πειθαρχικών
παραπτωµάτων,
αναµόρφωση-αυστηροποίηση των
πειθαρχικών ποινών, ανασύσταση
των πειθαρχικών
συµβουλίων (Ν.
4057).
β) Τροποποίηση
του Ν. 4057 σε ό,τι
αφορά στην αργία
στα πλαίσιο της
πειθαρχικής και
ποινικής διαδικασίας, µέσα από την
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
της αυτοδίκαιης
αργίας και της
παροχής διακριτικής ευχέρειας
στις υπηρεσίες για
θέση των υπαλλήλων σε δυνητική
αργία (Ν. 4093).
γ) Πρόβλεψη
ειδικής ποινικής
ευθύνης των
υπαλλήλων για την
πρόκληση βλάβης
σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
στα πλαίσια της
καταπολέµησης
παραβατικών και
ζηµιογόνων συµπεριφορών σε βάρος
του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης (Ν.4144).
δ) Πρόβλεψη της
δυνατότητας να
καθορίζεται ειδικό
σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των
υπαλλήλων της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
κατά παρέκκλιση
των κριτηρίων και
της διαδικασίας
που προβλέπονται
στις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλη
διάταξη (Ν. 4152).
δ) Περαιτέρω αυστηροποίηση του
νέου πειθαρχικού
των εργαζοµένων
στον δηµόσιο
τοµέα και σε θέµατα πειθαρχικών
συµβουλίων, πειθαρχικών ποινών
και διώξεων (Ν.
4152).
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Θέσπιση νέου
«τεκµηρίου» υπέρ
της µισθωτής
εργασίας για περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης
(µπλοκάκι), όπως
κυρίως η επί 9µηνο
απασχόληση σε
έναν εργοδότη
κατά κύρια ή αποκλειστική απασχόληση, αλλά µε το
βάρος απόδειξης
στην εργατική
πλευρά (Ν. 3846).

Πεδίο

Αυτοαπασχόληση

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Εφαρµογή της
αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
κατά την άσκηση αυτοτελούς
επαγγελµατικής
δραστηριότητας
(Ν. 4097). Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2010/41/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Συµβάσεις εργολα- Ορίζονται υποχρεβίας εταιρειών πα- ωτικές αναφορές
ροχής υπηρεσιών στο κείµενο της
προσφοράς του
εργολάβου µε σκοπό την ανάληψη
υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης
στον δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ρητή
και καθολική εις
ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη
θεσπίζεται µόνο
µεταξύ εργολάβου
και τυχόν υπεργολάβου και όχι
µεταξύ εργολάβου
και αποδέκτη υπηρεσιών-αναθέτοντα
το έργο. Κυρώσεις
και έκπτωση εργολάβου σε περίπτωση παραβίασης της
εργατικής νοµοθεσίας (Ν.3863).

Πεδίο
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Τροποποιείται η
ρύθµιση του Ν.
3863 (βλ. διπλανή
στήλη) µε λεπτοµερή περιγραφή
και ενίσχυση των
αρµοδιοτήτων
της αναθέτουσας
αρχής επί προσφοράς εργολαβικής
εταιρείας (Ν.4144).
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Η ανώτατη διάρΑίρεται ο περιορι- α) Κατάργηση
κεια δανεισµού
σµός αναφορικά
όλων των περιοριεργαζόµενου από µε την άσκηση της σµών στην ισχύουΕταιρεία Προσωρι- δραστηριότητας & σα νοµοθεσία που
νής Απασχόλησης του επαγγέλµατος αντιβαίνουν τον Ν.
διπλασιάζεται -από της προσωρινής
3919 σε ό,τι αφορά
18 σε 36 µήνεςαπασχόλησης µόνο στην πρόσβαση
ενώ καταργείται και από Ανώνυµη Εται- και στην άσκηση
ρεία (Ν. 3919).
η δικαιολογητική
επαγγελµατικών
βάση υπέρβασης
δραστηριοτήτων
του 12µήνου, δηλα(Ν. 4038).
δή η αναπλήρωση
β) Ρύθµιση του καθεστώτος σύσταεργαζοµένου που
σης και λειτουργίη σχέση εργασίας
ας των Ιδιωτικών
του είναι σε αναστολή (Ν.3899).
Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας3
προς εφαρµογή
της οικείας κοινοτικής οδηγίας
(Ν.4052).
γ) Προσαρµογή
της ελληνικής
νοµοθεσίας στην
κοινοτική οδηγία
2008/104 περί
της εργασίας
µέσω επιχείρησης
προσωρινής απασχόλησης - ΕΠΑ
(Ν.4052).

Εµπλοκή των ΕΠΑ
στην επαναπροώθηση συγκεκριµένων κατηγοριών
ανέργων (ηλικίες
55-64) στην απασχόληση µε επιδότησή τους από τον
ΟΑΕ∆ (Ν. 3845, βλ.
επιδότηση ανεργίας).

Επαναρρυθµίζεται
το καθεστώς ενοικίασης εργαζοµένων µε ορισµένες
επιπλέον προστατευτικές διατάξεις
(Ν. 3846).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Εταιρείες-επιχειρήσεις Προσωρινής
Απασχόλησης
(ΕΠΑ) & Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Πεδίο
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Τροποποίηση
(Ν. 4093) του
Ν. 4052 στην
κατεύθυνση της
πλήρους απελευθέρωσης του πλαισίου σύστασης και
λειτουργίας ΕΠΑ
και ιδίως:1) καταργείται το ειδικό
κεφάλαιο σύστασης, 2) µειώνεται
το ύψος των εγγυητικών επιστολών,
3) καταργείται ο
ελάχιστος αριθµός
απασχολούµενων,
η απαίτηση τεχνικού εξοπλισµού
και ελάχιστου
χώρου για το κάθε
υποκατάστηµα, 4)
επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής
των παρεµφερών
υπηρεσιών της
κατάρτισης, της
συµβουλευτικής
και του επαγγελµατικού προσανατολισµού από τις ΕΠΑ,
5) ορίζεται ότι σε
περίπτωση συνέχισης της
Εισάγονται νέες
αλλαγές στους
όρους σύναψης
σύµβασης εργασίας µέσω ΕΠΑ (Ν.
4254). Ειδικότερα :
1) Αίρεται η ισχύουσα υποχρέωση
παραχώρησης µισθωτού σε έµµεσο
εργοδότη αποκλειστικά για συγκεκριµένους λόγους
που δικαιολογούνται από έκτατες,
πρόσκαιρες ή
εποχικές εργασίες. Για τον λόγο
αυτό καταργείται
και η υποχρέωση
αναγραφής στην
έγγραφη σύµβαση
εργασίας και των
λόγων παραχώρησης του εργαζοµένου,
2) µειώνεται από
τους 6 στους 3
µήνες η περίοδος
πριν την πρόσληψη
κατά την οποία ο
έµµεσος εργοδότης δεν πρέπει να
έχει

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
απασχόλησης του
µισθωτού από
έµµεσο εργοδότη
µετά τη λήξη της
διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης
και τυχόν νόµιµων
ανανεώσεων της
ακόµα και µε νέα
τοποθέτηση, χωρίς να µεσολαβεί
διάστηµα είκοσι
τριών (23) ηµερολογιακών ηµερών,
θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση
εργασίας αορίστου
χρόνου µεταξύ του
µισθωτού και του
έµµεσου εργοδότη.
β) Τροποποίηση
(Ν.4093) του Ν.
4052 στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης του πλαισίου
σύστασης και λειτουργίας ΙΓΕΕ και
ιδίως: 1) διευρύνεται το αντικείµενο
των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως
Εργασίας
πραγµατοποιήσει
απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας
ειδικότητας για
οικονοµοτεχνικούς
λόγους,
3) µειώνεται από
τους 12 στους 6
µήνες η περίοδος
πριν την πρόσληψη
κατά την οποία ο
έµµεσος εργοδότης δεν πρέπει να
έχει πραγµατοποιήσει οµαδικές
απολύσεις εργαζοµένων ίδιων ειδικοτήτων,
4) από την απαγόρευση πρόσληψης µέσω ΕΠΑ
εργαζοµένου που
υπάγεται στις διατάξεις περί
ασφαλίσεων
εργοτεχνικών
οικοδοµών, θεσπίζεται εξαίρεση για
όσους απασχοληθούν σε µεγάλα
έργα «αρχικού
προϋπολογισµού
10.000.000,00 € και
άνω, τα οποία

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
χρηµατοδοτούνται
εκτός των
διαµεσολαβήσεων ή συγχρηµατοδοτούνται από εθνιγια τη σύναψη
συµβάσεων εξαρ- κούς πόρους και
τηµένης εργασίας διεξάγονται µετά
στην άσκηση πα- από παραχώρηση
ρεµφερών µε το
ή εργολαβία για
αντικείµενο τους λογαριασµό του
δραστηριότητες
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆,
συµβουλευτικής
ΟΤΑ α΄ και β΄ βακαι επαγγελµατι- θµού, δηµόσιων,
κού προσανατολι- δηµοτικών και
σµού,
κοινοτικών επιχει2) µειώνεται ο χρό- ρήσεων δηµόσιας
νος της απαιτούµε- ή κοινής ωφέλειας
νης επαγγελµατι- και γενικά
κής εµπειρίας για
τον διευθυντή του
ΙΓΕΕ και διευκολύνεται η άσκηση της
δραστηριότητας
των διαµεσολαβήσεων, 3) καταργείται ο απαιτούµενος
τεχνικός εξοπλισµός και ο ελάχιστος χώρος που
απαιτείτο για την
κύρια εγκατάσταση
και για το υποκατάστηµα του ΙΓΕΕ,
4) προβλέπεται η
δυνατότητα
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών ΙΓΕΕ από ΙΓΕΕ
εγκαταστηµένα σε
άλλες χώρες µέλη
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς
να αποκτήσουν
απαραίτητα εγκατάσταση στην Ελλάδα.
γ) Τροποποίηση
(Ν. 4093) των διαδικασιών επιβολής
κυρώσεων σε ΙΓΕΕ
και ΕΠΑ και ιδίως:
1) δίνεται η δυνατότητα και στους
προϊσταµένους
των ελεγκτών επιθεωρητών να επιβάλουν αυτοτελώς
διοικητικές κυρώσεις σε ΙΓΕΕ/ ΕΠΑ
που λειτουργούν
παρανόµως,
2) η ποινή της
επιχειρήσεων και
οργανισµών του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».
5) αντικατάσταση
της ισχύουσας
διάταξης ( Ν. 4052)
σύµφωνα µε την
οποία οι αµοιβές
των εργαζοµένων
δεν µπορούσαν να
υπολείπονται αυτών που προβλέπονται στην εκάστοτε
ΕΓΣΣΕ. Η νέα
διατύπωση έχει ως
εξής «Οι αποδοχές
του µισθωτού που
δεν παρέχει εργασία σε έµµεσο εργοδότη δεν µπορεί
να είναι κατώτερες
από τις προβλεπόµενες στον
εκάστοτε νοµοθετικώς καθορισµένο
νόµιµο κατώτατο
µισθό και κατώτατο ηµεροµίσθιο
για τους εργαζόµενους ιδιωτικού
δικαίου όλης της
χώρας».

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
προσωρινής διακοπής επιβάλλεται
για διάστηµα άνω
των τριών ηµερών
(αντί ενός µηνός
σύµφωνα µε το
υπό τροποποίηση άρθρο του Ν.
4052), 3) ισχύουν
και για την περίπτωση την ΙΓΕΕ/
ΕΠΑ όλες εκείνες
οι κυρώσεις που
αφορούν στην παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας
όπως ορίζονται
στο άρθρο 24 του
Ν.3996, ενώ επί
παραβίασης της
προσωρινής ή οριστικής διακοπής
λειτουργίας του
ΙΓΕΕ/ ΕΠΑ επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι 2 έτη και
χρηµατική ποινή.
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Ρυθµίζονται: i) ο
τρόπος σύναψης
και το πλαίσιο λειτουργίας της σύµβασης εργασίας
για τηλεργασία και
ϋ) η δυνατότητα
µετατροπής της
κανονικής εργασίας σε τηλεργασία
(Ν.3846)

Πεδίο

Τηλεργασία

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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∆οκιµαστική περίοδος-Προσωρινή
εργασία-Συµβάσεις
ορισµένου χρόνου

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

α) Ρυθµίζεται νοµοθετικά η αυτοδίκαιη
µετατροπή της
σύµβασης ορισµένου χρόνου σε
αορίστου χρόνου,
σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας,
εάν στην σύµβαση
υπάρχει όρος για
την εφαρµογή της
νοµοθεσίας συµβάσεων εργασίας
αορίστου χρόνου
για την λύση της.
Σε αυτήν την περίπτωση η µετατροπή
επέρχεται κατά τον
χρόνο της πρόωρης
λύσης της σύµβασης (Ν.3986).
β) Εισάγονται µεταρρυθµίσεις (Ν.
3986) του καθεστώτος για τις συµβάσεις ορισµένου
χρόνου σύµφωνα
µε τα προεδρικά διατάγµατα 180/2004
και 81/2003. Ειδικότερα: 1) εκτείνεται
στην τριετία

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Η διάρκεια της
δοκιµαστικής
περιόδου εξαπλασιάζεται, από δύο
µήνες σε δώδεκα.
Για όλες τις συµβάσεις αορίστου
χρόνου οι πρώτοι
δώδεκα µήνες λογίζονται αυτοδίκαια
και αδιακρίτως ως
απασχόληση δοκιµαστικής περιόδου µε αποτέλεσµα
να µπορεί ο εργοδότης να διακόψει
στο σηµείο αυτό
την σχέση εργασίας χωρίς να καταβάλλει καµία αποζηµίωση. Επί της
ουσίας µε αυτόν
τον τρόπο εισάγεται ένα γενικευµένο
µοντέλο µιας ιδιότυπης σύµβασης
ορισµένου χρόνου
ετήσιας διάρκειας
(Ν.3899).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Επιτρέπεται (Ν.
4147) η σύναψη
σύµβασης έργου
ανάµεσα σε φυσικά
πρόσωπα και σε
φορείς του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα (ΟΤΑ) ακόµα
και για ειδικότητες
που αντιστοιχούν
σε οργανικές θέσεις του φορέα,
για όσο χρόνο
διαρκεί η αναστολή
προσλήψεων στον
δηµόσιο τοµέα
(στενό-ευρύτερο)
προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οι
ανάγκες των ΟΤΑ,
χωρίς να αυξάνεται
ο εν γένει αριθµός
των επιτρεπόµενων
συµβάσεων Ι∆ΟΧ
και συµβασιούχων
έργου. Ταυτόχρονα
ενισχύεται η αιτιολόγηση της προϋπόθεσης των πρόσκαιρων αναγκών
για την σύναψη της
εν λόγω σύµβασης
έργου.
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

η νόµιµη διάρκεια
των συµβάσεων
ορισµένου χρόνου,
2) καθιερώνεται η
δυνατότητα των
τριών διαδοχικών
ανανεώσεων, και 3)
απαιτείται πλέον να
µην συντρέχει αντικειµενικός λόγος
για την υπέρβαση
των δύο προηγουµένων ορίων,
ενώ περιλαµβάνεται
και ευρεία ενδεικτική απαρίθµηση
πολλών περιπτώσεων αντικειµενικού
λόγου. Έτσι, η εν
γένει προσωρινή
απασχόληση θεσπίζεται νόµιµα στο
ελάχιστο όριο των
τριών ετών δεδοµένου ότι νωρίτερα
και ο δανεισµός
µέσω εταιρειών
προσωρινής απασχόλησης είχε
επεκταθεί στους
36 µήνες (Βλ. Εταιρείες Προσωρινής
Απασχόλησης - Ν.
3899/2010).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Εκ περιτροπής ερ- Κατοχύρωση και
γασία
ενίσχυση της δυνατότητας σύναψης
σύµβασης εκ περιτροπής εργασίας.
∆υνατότητα επιβολής εκ περιτροπής
εργασίας
µονοµερώς σε όλη
την επιχείρηση
(έως 6 µήνες) σε
ηµερολογιακό
έτος σε περίπτωση
περιορισµού δραστηριοτήτων προς
αποφυγή απολύσεων (Ν. 3846).

Πεδίο
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Η µονοµερής εισαγωγή συστήµατος
εκ περιτροπής
εργασίας στην
επιχείρηση επεκτείνεται από 6 (Νόµος
3846) σε 9 µήνες
στην διάρκεια ενός
ηµερολογιακού
έτους (Ν.3899).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Μερική απασχόληση - ηµιαπασχόληση

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

α) Η προσαύξηση (Ν.3846) του
ωροµισθίου κατά
7,5% και 10% για
τους µερικώς
απασχολούµενους
στις περιπτώσεις
αντίστοιχα της εργασίας κάτω των 4
ωρών ηµερησίως
και της εργασίας
πλέον του συµφωνηµένου µειωµένου
ωραρίου καταργείται (Ν.3899).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

α) Κατοχύρωση
και ενίσχυση της
δυνατότητας σύναψης σύµβασης
µερικής απασχόλησης. Εφόσον η
απασχόληση είναι
µικρότερη των 4
ωρών ηµερησίως
οι αποδοχές προσαυξάνονται κατά
7,5 % (Ν. 3846). γ)
Εφόσον ο εργαζόµενος εργαστεί
επιπλέον των συµφωνηµένων ωρών
η προσαύξηση είναι 10% (Ν. 3846).
δ) ∆ικαίωµα του
εργαζόµενου για
µερική απασχόληση και επάνοδο σε
πλήρη πλην περιπτώσεων δικ/µένων
επιχειρησιακών
αναγκών (Ν. 3846).
ε) ∆ικαίωµα προτεραιότητας του
µερικώς απασχολούµενου σε περίπτωση πρόσληψης
µε σχέση πλήρους

α) Εισαγωγή του
θεσµού της προαιρετικής µερικής
απασχόλησης
στον στενό και
ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. ∆υνατότητα
µείωση ωρών εργασίας (ηµερήσια
απασχόληση ή εργασίµων ηµερών)
µέχρι και 50% και
µέχρι και πέντε
έτη µε ανάλογη
µείωση αποδοχών
και µε υπολογισµό
ως συντάξιµου του
µειωµένου χρόνου
απασχόλησης
(Νόµος 3986).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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∆ιαθεσιµότητα

Πεδίο

Επανεισαγωγή
ρυθµίσεων για
την δυνατότητα
επιβολής διαθεσιµότητας (έως τρεις
µήνες, όχι διαδοχικά, στην βάση του
ηµερολογιακού
έτους) µε µειωµένες αποδοχές σε
περιπτώσεις περιορισµού οικονοµικής δραστηριότητας (Ν. 3846).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

απασχόλησης (Ν.
3846).
στ) Επέκταση του
θεσµού και στις
∆ΕΚΟ καλύπτοντας πλέον όλον
τον ∆ηµόσιο τοµέα
(Ν. 3846).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)

Καταργείται (Ν.
4254) η υποχρεωτική έγκριση
του Υπουργού
προκειµένου για
θέση εργαζοµένων
σε διαθεσιµότητα
στις επιχειρήσεις
ή εκµεταλλεύσεις
κοινής ωφελείας
που απασχολούν
περισσότερους
από πέντε χιλιάδες
(5.000) µισθωτούς
ως ίσχυε µε τον Ν.
3846 (βλ. διπλανή
στήλη).

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Κατάτµηση άδειας Κατοχύρωση
δυνατότητας
κατάτµησης της
άδειας ακόµη και
σε περισσότερες
περιόδους κατ ’
έτος σε περίπτωση
σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης
της επιχείρησης
(Ν.3846)

Πεδίο
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Καταργείται η υποχρέωση
προηγούµενης
έγκρισης της Επιθεώρησης Εργασίας σε περιπτώσεις
κατάτµησης µε εργοδοτική απόφαση
σε δύο περιόδους
εντός του αυτού
ηµερολογιακού
έτους. Επιπλέον,
ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων
που απασχολούν
τακτικό και εποχικό
προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται
στο είδος ή στο
αντικείµενο εργασιών τους, σε συγκεκριµένη χρονική
περίοδο του έτους,
για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να
χορηγεί το τµήµα
της αδείας τωνΐθ
εργασίµων ηµερών
επί πενθηµέρου ή
των 12 ηµερών επί
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
εξαηµέρου, οποτεδήποτε εντός του
ηµερολογιακού
έτους (Ν.4093).
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Μαθητεία Σύµβαση απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας- Σύµβαση πρώτης
απασχόλησης
(Contrat Première
Embauche)

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Καθορισµός
όρων εργασίας
απασχολούµενων
µε συµβάσεις µαθητείας ανώτατης
διάρκειας ενός
έτους. ∆υνατότητα πρόσληψης
ανέργων έως 24
ετών µε σύµβαση
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
διάρκειας έως 12
µηνών και µε αποδοχές στο 80% του
κατώτατου µισθού
της ΕΓΣΕΕ. Απαλλαγή εργοδοτικών
εισφορών, δυνατότητα ένταξης εν
συνεχεία σε άλλο
πρόγραµµα επιδότησης (Ν.3845).
β) ∆υνατότητα
πρόσληψης
νεοεισερχοµένων
στην αγορά εργασίας κάτω των 25
ετών µε αµοιβές
ύψους 84% της
ΕΓΣΣΕ και µε αυτοδίκαιη ένταξη σε
προγράµµατα του
ΟΑΕ∆ για κάλυψη

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Εισάγεται (Ν.3986)
η δυνατότητα πρόσληψης νέων 18-25
ετών για απόκτηση
επαγγελµατικής
εµπειρίας µε το
80% των κατώτατων ορίων της
οικείας συλλογικής
σύµβασης εργασίας, υπό τον όρο ο
εργοδότης να µην
προβεί σε απόλυση
εντός της διετίας
που θα ισχύει
(κατ› ανώτατο
όριο) η συγκεκριµένη σύµβαση
εργασίας και να
µην έχει προβεί σε
απόλυση κατά το
προηγούµενο της
σύναψης διάστηµα
των τριών µηνών.
∆υνατότητα σύναψης περισσοτέρων
συµβάσεων µε
τον ίδιο εργοδότη
εντός του 24µήνου.

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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5ήµερο

Πεδίο

Σε περιπτώσεις
πενθήµερης
απασχόλησης η
εργασία κατά την
6η ηµέρα προσαυξάνεται κατά 30%.
Εξαιρούνται από
την προσαύξηση οι
εποχιακά απασχολούµενοι στον επισιτισµό-τουρισµό
(Ν. 3846).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
(Ν.3863).
γ) ∆υνατότητα
κατάρτισης ειδικών
συµβάσεων µαθητείας µε άτοµα 1518 ετών µέχρι ένα
έτος µε αµοιβές
70% της ΕΓΣΣΕ
(Ν.3863).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Ορίζεται (Ν. 4093)
ότι οι ηµέρες
εβδοµαδιαίας
απασχόλησης των
εργαζοµένων στα
καταστήµατα µπορούν να καθορίζονται µε Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας (κατάργηση
5µέρου).

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)

Πιλοτική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε
τρεις τουριστικές
περιοχές της χώρας (Ν. 4254).

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Υπερωριακή εργα- α) Μειώνεται κατά
σία/ τροποποίηση 30% το ισχύον
ωραρίου
ανώτατο όριο υπερωριών απογευµατινής απασχόλησης των υπαλλήλων ή µισθωτών
του ∆ηµοσίου,
ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ
(Ν.3833). β) Ρυθµίζονται ζητήµατα
τήρησης του βιβλίου των υπερωριών
(Ν. 3846).

Πεδίο
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Ρυθµίζονται
(Ν. 4093) τα εξής
θέµατα: 1) Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για
περιπτώσεις που
δεν υπάγονται στα
προβλεπόµενα στο
άρθρο 1 του Ν∆
515/1970, επιτρέπεται για δύο (2)
ώρες ηµερησίως
και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το
έτος, έπειτα από
αναγγελία αυτών
από τον εργοδότη
στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση
Εργασίας πριν ή
το αργότερο κατά
την ηµέρα της
πραγµατοποίησης
της υπερωρίας της
απασχόλησης, µε
ταυτόχρονη ενηµέρωση του Ειδικού
Βιβλίου Υπερωριών, 2) Ο εργοδότης υποχρεούται
να καταθέσει συµπληρωµατικούς
πίνακες προσωπικού ως προς
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
τα µεταβληθέντα
στοιχεία για την
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου
εργασίας την ίδια
µέρα ή το αργότερο εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών
από την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου
ή της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας.
β) Εισαγωγή
ρυθµίσεων που
αφορούν στην
γνωστοποίηση της
πραγµατοποίησης
υπερωριακής απασχόλησης και στην
τήρηση του ειδικού
βιβλίου υπερωριών
(Ν.4144).
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Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Μεταρρυθµίζεται ο
Νόµος 3385/2005
σε ό,τι αφορά στην
διευθέτηση του
χρόνου εργασίας.
Η προσαύξηση της
υπερεργασίας από
25% µειώνεται στο
20% και η αντίστοιχη για την υπερωρία για τις πρώτες
120 ώρες από 50%
στο 40% και για
τις υπόλοιπες από
το 75% στο 60%
(Ν.3863).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Χρόνος εργασίας/ α) Επαναρρυθµίζεται το καθεστώς
∆ιευθέτηση του
χρόνου εργασίας της διευθέτησης
του συνολικού
εργάσιµου χρόνου
(Ν. 3846).
β) ∆ιατηρείται ο
αποκλειστικός
ρόλος των συλλογικών συµβάσεων
(Ν. 3846).
γ) Καταργείται η
επιτροπή διευθέτησης του Ν. 3385/05
και οι συλλογικές
διαφορές παραπέµπονται στον
ΟΜΕ∆ (Ν. 3846).
δ) ∆ιατηρείται η
4µηνη και 12µηνη
διευθέτηση (Ν.
3846).
ε) Εισάγεται η δυνατότητα κλαδικών
και επιχειρησιακών
συµβάσεων µε
περιεχόµενο εκτός
του περιοριστικού
πλαισίου των ισχυουσών διατάξεων
(Ν. 3846).

Πεδίο
Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

α) Οι εβδοµαδιαίες
ώρες εργασίας
των υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου, των
ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆ καθορίζονται από 37,5 σε
40 (Ν.3979).
β) Εισάγονται
(Ν. 3986) νέες
δυνατότητες και
2 µοντέλα διευθέτησης του χρόνου
εργασίας προς
αντικατάσταση
των σχετικών µεταρρυθµίσεων του
Ν. 3846/2010 σε
επιχειρήσεις µε
συµβατικό ωράριο 40 ωρών. Ως
αντιστάθµισµα,
αντί των µειώσεων
ωρών εργασίας
παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ηµερών
ανάπαυσης (ρεπό)
ή συνδυασµού µειωµένων ωρών εργασίας και ηµερών
ανάπαυσης. Κατά
την περίοδο

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Μεταρρυθµίζεται (Ν. 4093)
το πλαίσιο για το
ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων και συγκεκριµένα: 1) Αποσυνδέεται το ωράριο
λειτουργίας των
καταστηµάτων από
αυτό της εργασίας
του προσωπικού
και η απαγόρευση
της απασχόλησης
του προσωπικού
κατά τις ώρες που
δεν λειτουργούν τα
καταστήµατα αίρεται τηρούµενου
του εβδοµαδιαίου
συµβατικού ωραρίου των 40 ωρών,
2) Η διακεκοµµένη εργασία και η
τρίωρη διακοπή
εφαρµόζεται
ανεξάρτητα αν
το κατάστηµα λειτουργεί µε συνεχή
ή διακεκοµµένη
λειτουργία.
β) Μειώνεται κατά
µια ώρα η ελάχιστη
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

της αυξηµένης
απασχόλησης η
ηµερήσια εργασία
δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει τις
10 ώρες. Τέλος,
σε περιπτώσεις
υπέρβασης του
νόµιµου ηµερήσιου
ωραρίου, οι διατάξεις που αφορούν
στην υπερεργασία
(ως ισχύουν µε
τον Ν. 3863,^1
διπλανή στήλη)
δεν εφαρµόζονται κατά την εν
λόγω διευθέτηση
τηρουµένων των
κάτωθι ανωτάτων
ορίων. Αντιθέτως
η υπέρβαση των
συµφωνηθέντων
µειωµένων ωραρίων αµείβεται
σύµφωνα µε όσα
ορίζονται σχετικά
µε την υπερεργασία-υπερωρία στον
Ν.3863.
Ειδικότερα ως
προς τον τύπο της
διευθέτησης: 1)
προβλέπεται η

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
ανάπαυση (από
12 στις 11 ώρες)
για κάθε περίοδο
24 ωρών, η οποία
αρχίζει από 00:01
και λήγει την 24:00
(Ν.4093).
γ) Αύξηση κατά 2
ώρες χωρίς αύξηση των αποδοχών
του εβδοµαδιαίου
ωραρίου διδασκαλίας των λειτουργών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(Ν. 4152).
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

δυνατότητα εργασίας µέχρι και
κατά 2 επιπλέον
ώρες ηµερησίως
για 6 µήνες (από 4)
µέσα σε διάστηµα
δώδεκα µηνών (περίοδος αναφοράς).
Οι ώρες εργασίας
δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τις 48
ανά εβδοµάδα και
κατά µέσο όρο τις
40 κατά τη περίοδο του εξαµήνου,
2) προβλέπεται
εναλλακτικά η
δυνατότητα κατανοµής µέχρι
256 ωρών εντός
1 ηµερολογιακού
έτους σε χρονικές
περιόδους έως 32
εβδοµάδων και µε
αντίστοιχο µειωµένο αριθµό ωρών
κατά το λοιπό διάστηµα του ηµερολογιακού έτους.
γ) Με επιχειρησιακές ή κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις µπορεί να

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

καθορίζεται άλλο
σύστηµα διευθέτησης του χρόνου
εργασίας ανάλογα
µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή
της επιχείρησης
(Ν. 3986).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Ατοµικές απολύσεις

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Επέρχεται σηµαντικός περιορισµός
των αντικινήτρων
για την καταγγελία
της σύµβασης εργασίας:
1) µειώνεται κατ
’ έµµεσο τρόπο
το ύψος της αποζηµίωσης έως και
50% διαµέσου της
δραστικής µείωσης
του χρόνου προειδοποίησης της
απόλυσης,
2) καταργείται η
υποχρέωση άµεσης
καταβολής ολόκληρου του ποσού
της αποζηµίωσης
και θεσπίζεται ελάχιστο όριο άµεσης
(προ) καταβολής
του ποσού που
αντιστοιχεί σε δύο
µηνών αποδοχές,
ενώ παρέχεται η
δυνατότητα εξόφλησης του υπολοίπου σε διµηνιαίες δόσεις, το ύψος
των οποίων δεν
πρέπει να είναι

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Εξειδικεύεται
(Ν.3996) το καθεστώς αντικινήτρων
για την απόλυση
εργαζοµένων 55-64
ετών. Επέρχονται
αλλαγές στο θέµα
της αυτασφάλισης
απολυόµενων ηλικίας 55-64 ετών
µε συµµετοχή
του εργοδότη και
του ΟΑΕ∆ στην
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών,
µε κυριότερες τις
εξής:
1) την επέκταση
της
δυνατότητας
υπαγωγής στην
εν λόγω ρύθµιση
όσων δεν µπόρεσαν να το κάνουν
στα χρονικά περιθώρια του νόµου
3863/2010,
2) την εισαγωγή
της προϋπόθεσης
των 4.500 ενσήµων
(15ετία),
3) τον ορισµό ως
βάση υπολογισµού
των µηνιαίων

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Νέα µείωση του α) Καταργούνται οι
κόστους της από- διατάξεις (Ν. 3863
µε τροποποίηση
λυσης διαµέσου
µε τον Ν. 3996) οι
της µείωσης του
οποίες αφορούν
ανωτάτου ορίου
στα αντικίνητρα
προειδοποίησης
για απόλυση ερτης καταγγελίας
της σχέσης εργα- γαζοµένων ηλικίας
σίας (από 6 µήνες 55-64 ετών (Ν.
σε 4 κατ’ ανώτατο 4254, βλ. διπλανές
όριο) και της µείω- στήλες).
σης του ύψους της β) Εναρµονίζεαποζηµίωσης από- ται το καθεστώς
λυσης (ανώτατο
για την απόλυση
ποσό αποζηµίωσης ιδιωτικού εκπαιαπό τους 24 στους δευτικού προς τα
γενικώς ισχύοντα
12 µήνες), ιδίως
στον ιδιωτικό
για όσους συµπληρώνουν προϋ- τοµέα, µε µείωση
πηρεσία άνω των της αποζηµίωσης
17 ετών στον ίδιο απόλυσης και µε
εργοδότη (Ν.4093). άρση του ελεγκτικού ρόλου των
β) Περαιτέρω
διευκόλυνση των υπηρεσιακών συµβουλίων (Ν.
απολύσεων δια
µέσου της άρσης 4254).
ουσιαστικών αντικινήτρων για την
καταγγελία της
σχέσης εργασίας.
Τροποποίηση του
ΚΠολ∆ σε ό,τι αφορά στην έκδοση
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

µικρότερο από
τις αποδοχές δύο
µηνών.
β) Υιοθετούνται
µέτρα αποτροπής
απολύσεων εργαζοµένων κοντά στο
όριο συνταξιοδότησης. Θεσπίζεται
«αντικίνητρο» για
το ενδεχόµενο
απόλυσης εργαζοµένων µεγάλης
ηλικίας στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, εφόσον
δεν είναι δυνατή η
τοποθέτησή τους
σε θέση εργασίας
και συγκεκριµένα
παρέχεται το δικαίωµα αυτασφάλισης, στην οποία
συµµετέχει ο εργοδότης έως τρία
έτη µε το 50% του
κόστους για ασφαλισµένους 57-60
ετών ή µε το 80%
για ασφαλισµένους
60-64 ετών για διάστηµα τριών ετών.
Το υπόλοιπο του
κόστους

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

εισφορών του βασικού µισθού της
ΕΓΣΣΕ,
4) την εισαγωγή
κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης
των υποχρεώσεων
του εργοδότη µε
σηµαντικότερη
την αναγνώριση
της απόλυσης ως
άκυρης µε όλες τις
έννοµες συνέπειες
της ακυρότητας,
5) την θέσπιση
της δυνατότητας
συµµετοχής σε
προγράµµατα
απασχόλησης
µακροχρόνια ανέργων στο δηµόσιο
τοµέα.

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
προσωρινής διαταγής (επανατοποθέτηση στην
θέση εργασίας)
στα πλαίσια άσκησης ασφαλιστικών
µέτρων ως µέσο
προστασίας από
εκδικητικές και
παράνοµες απολύσεις (Ν. 4172).
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Μητρότητα

Οµαδικές απολύσεις

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

αναλαµβάνεται
µέσω ειδικών προγραµµάτων του
ΟΑΕ∆ (Ν.3863).
Αύξηση ορίου οµαδικών απολύσεων:
σε 6 άτοµα για
επιχειρήσεις µε
προσωπικό 20-150
άτοµα, σε 5% και
µέχρι 30 άτοµα για
επιχειρήσεις άνω
των 150 εργαζοµένων (Ν. 3863).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Θεσπίζεται αυξηµένη προστασία
στην εργαζόµενη
σε περίπτωση απόλυσης λόγω µητρότητας, η οποία
επεκτείνεται στους
18 µήνες από τον
τοκετό (Ν.3996).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Γονικές άδειες

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Μεταρρύθµιση
του συστήµατος
παροχής άνευ
αποδοχών γονικής
άδειας ως ατοµικό
µη µεταβιβάσιµο
δικαίωµα κάθε γονέα. ∆ιάρκεια αδείας έως 4 µήνες
έως την ηλικία των
6 ετών και επιπλέον ρυθµίσεις-διευκολύνσεις για
ειδικές κατηγορίες
(Ν.4075).
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Υγεία και ασφάλεια
στην εργασία

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Προσαρµογή της Εισάγονται ρυελληνικής νοµοθε- θµίσεις (Ν.4144)
σίας στην οδηγία που αφορούν στην
2007/30 σχετικά µε ασφάλεια και στη
την απλούστευση υγεία στην εργακαι τον ορθολογι- σία και σε θέµατα
σµό των εκθέσεων όπως: 1) ο αριθµός
εφαρµογής οδηγι- των εργαζοµένων
ών ελάχιστων προ- στην επιχείρηση,
διαγραφών για την 2) στην κατανοµή
ασφάλεια και την του χρόνου απαυγεία στην εργασία σχόλησης του τεχνικού ασφαλείας
(Ν.4052).
και του γιατρού
εργασίας, 3) στο
ατοµικό βιβλιάριο
επαγγελµατικού
κινδύνου, 4) την
ενιαία ρύθµιση για
την επιβολή ποινικών και διοικητικών
κυρώσεων.

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
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Μεσολάβηση και
∆ιαιτησία (ΟΜΕ∆)/
Συµφιλίωση

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Ρύθµιση διαδικασίας
προσφυγής στον
ΟΜΕ∆.
Θέσπιση δυνατότητας µονοµερούς
προσφυγής στην
µεσολάβηση και
στην διαιτησία και
των δύο µερών.
Εξαγγελία προεδρικού διατάγµατος για την µεταρρύθµιση των όρων
σύστασης και
λειτουργίας του
ΟΜΕ∆ (Ν.3863.
Καταργήθηκε ρητά
µε τον Ν.3899).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

α) Αυξηµένη τυπική
ισχύ αποδίδεται
στην πρόσφατη
ΕΓΣΣΕ. Οι εκδοθησόµενες µε τη
διαδικασία του
Οργανισµού Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆)
διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση
συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν
και δεν παράγουν
κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον
χορηγούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές
αυξήσεις για το
2010 και το πρώτο
εξάµηνο του 2011.
Επίσης δεν ισχύουν
και δεν παράγουν
κανένα νοµικό
αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν
καθ’ οιονδήποτε
τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για
το διάστηµα από
1.7.2011 έως

Εισάγονται
(Ν.3996) αυξηµένες αρµοδιότητες
συµφιλίωσης των
δύο µερών της εργασιακής σχέσης
σε επίπεδο ΣΕΠΕ
για ζητήµατα τόσο
ατοµικών όσο και
συλλογικών εργασιακών σχέσεων.
Επίσης, προβλέπεται η υπό όρους
εµπλοκή της διοίκησης (υπουργείου
απασχόλησης)
σε διαδικασίες
συµφιλίωσης, ενώ
της εργατικής
υπόθεσης επιλαµβάνεται η αρµόδια
διεύθυνση του
υπουργείου εργασίας και κοινωνικής
ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για
διαφορά «εθνικού
επιπέδου». Η νέα
διαδικασία συµφιλίωσης δύναται
να καταλήξει σε
δεσµευτικό

3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)

α) Η προσφυγή
Καταργούνται
στην ∆ιαιτησία
(Ν.4144) ορισµένες
γίνεται πλέον (ΠΥΣ από τις διατάξεις
αρ. 6) αποκλειστι- του Ν. 3996 οι
κά µε την σύµφωνη οποίες αφορούν
γνώµη των µερών στο εύρος της
(τροποποίηση του αρµοδιότητας,
Ν.3899).
στους ασκούντες
β) Η προσφυγή
τα καθήκοντα αλλά
στην διαιτησία
και στην ίδια την
περιορίζεται απο- διαδικασία συµκλειστικά στον
φιλίωσης ενώπιον
καθορισµό βασικού του ΣΕΠΕ, ιδίως σε
µισθού και ηµεεθνικό επίπεδο (βλ.
ροµισθίου (ΠΥΣ
διπλανή
αρ. 6). Λαµβάνο- στήλη).
νται δε υπόψη τα
οικονοµικά και
χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία, οι οικονοµικές συνθήκες,
η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, η µείωση
του µοναδιαίου
κόστους εργασίας
κατά την διάρκεια
του προγράµµατος
δηµοσιονοµικής
προσαρµογής
(τροποποίηση του
Ν.3899).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

31.12.2012, πέραν πρακτικό επίλυσης
της εργατικής διατων οριζοµένων
στην σε ισχύ ΕΓΣ- φοράς.
ΣΕ (Ν. 3871).
β) Αντικαθίστανται
βασικά άρθρα του
Νόµου 1876/1990
και εισάγονται ρυθµίσεις (Ν.3899)
µε τις οποίες θεσπίζονται τα εξής:
1) η δυνατότητα
προσφυγής στην
διαιτησία µονοµερώς από την εργοδοτική πλευρά
µετά την υποβολή
πρότασης
για µεσολάβηση
εφόσον προσήλθε
και συµµετείχε
στην διαδικασία
µεσολάβησης.
(τροποποίηση µε
την ΠΥΣ αρ. 6)
2) στην δικαστική
κρίση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
υπόκεινται οι διαφορές αποκλειστικά για το κύρος
των διαιτητικών
αποφάσεων
3) η ιδιαίτερη

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

γ) Σε περίπτωση
προσφυγής στην
διαιτησία καταργούνται οι διατηρητικές ρήτρες (ΠΥΣ
αρ. 6).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

έµφαση κατά την
έκδοση απόφασης
του ΟΜΕ∆ στην
οικονοµική κατάσταση δηλαδή στην
εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και
της παραγωγικής
δραστηριότητας
ως στοιχεία που θα
πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνονται
υπόψη κατά την
εξέταση της διαφοράς
4) η προσφυγή
στην διαιτησία
περιορίζεται στον
καθορισµό του
βασικού µισθού.
Ως προς τα λοιπά
ζητήµατα η συλλογική διαπραγµάτευση συνεχίζεται
προκειµένου να
επιτευχθεί συµφωνία.
5) η επιλογή και η
αξιολόγηση των
νέων µεσολαβητών
και διαιτητών θα
υλοποιούνται µε
οµόφωνη απόφαση
των µελών του ∆.Σ.

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι
των κοινωνικών
εταίρων.

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

α) Οι διατάξεις
που αφορούν σε
περαιτέρω µείωση αποδοχών και
αµοιβών (σε ιδιωτικό-δηµόσιο τοµέα)
κατισχύουν κάθε
αντίθετης συλλογικής συµφωνίας
ή σύµβασης κλπ
(Ν.3845).
β) Κατάργηση της
αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης
(Ν.3845): ί) Οι όροι
των οµοιεπαγγελµατικών και επιχειρησιακών σσε
µπορούν να αποκλίνουν των όρων
των κλαδικών σσε
και των ΕΓΣΣΕϋ) οι
όροι των κλαδικών
σσε µπορούν να
αποκλίνουν των
αντίστοιχων της
ΕΓΣΣΕ.

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Οι διατάξεις που
αφορούν σε µείωση αποδοχών και
αµοιβών (σε ιδιωτικό-δηµόσιο τοµέα)
κατισχύουν κάθε
αντίθετης συλλογικής συµφωνίας
ή σύµβασης κλπ
(Ν.3833).
β) Απαγορεύεται
έως 31/12/2010
η σύναψη συλλογικής (ή και
ατοµικής) συµφωνίας ή σύµβασης
στον δηµόσιο ή
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα που θα
συνεπάγεται αυξήσεις στις αµοιβές
και αποδοχές και
καταργείται κάθε
αντίθετη διάταξη ή
ρύθµιση (Ν.3833).
γ) Σύσταση Μητρώου συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, καταχώρηση
κατά είδος και
ανάρτηση σχετικού
πίνακα µε

Πεδίο

Συλλογικές διαπραγµατεύσεις
-συλλογικές συµβάσεις/ συµφωνίες

α) Επαναλαµβάνεται η ρύθµιση των
Νόµων 3833 και
3845/2010, δηλαδή
οι περικοπές που
εισάγονται µε τον
Ν. 3899 κατισχύουν
οποιασδήποτε άλλης διάταξης ή ρήτρας στα πλαίσια
οιασδήποτε συλλογικής ρύθµισης
των όρων εργασίας
(Ν.3899).
β) Εισάγεται (Ν.3
899) ο θεσµός της
ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής
σύµβασης εργασίας (εεσσε). Με
την εεσσσε ακόµα
και σε επιχειρήσεις
που απασχολούν
κάτω από 50
άτοµα δύναται να
συνοµολογηθούν
αποδοχές και όροι
εργασίας, οι οποίοι
αποκλίνουν από
όσα ισχύουν στις
κλαδικές συµβάσεις εργασίας στο

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

α) Εξαιρετικές
διαδικασίες και
ρυθµίσεις συλλογικού εργατικού
δικαίου εισάγονται
µε τον Ν.3920 και
αφορούν στην σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας στους νέους
φορείς που προκύπτουν από την
αναδιάρθρωση των
αστικών συγκοινωνιών στην Περιφέρεια της Αττικής.
Οι κυριότερες από
αυτές είναι: 1) η
κατάργηση της
ισχύος όλων των
σε ισχύ διατάξεων
συλλογικών συµβάσεων ή κανονισµών
στους συγχωνευθέντες φορείς, 2)
η ολοκλήρωση των
διαπραγµατεύσεων
µε τις δύο πλέον
αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις ανά
νεοσύστατο φορέα
εντός

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Καταργείται η
α) Καταργείται
(Ν.4024) ο θεσµός καθολική ισχύς
της ειδικής επιχει- των µισθολογιρησιακής σσε που κών όρων όλων
εισήχθη µε τον Ν. των συλλογικών
3899.
συµβάσεων, της
β) Προβλέπεται η Εθνικής Γενικής
υπερίσχυση της
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
επιχειρησιακής
περιλαµβανοµένης
σσε σε περίπτωση συρροής µε
(Ν. 4093).
κλαδική ή οµοι-ε- β) Εισάγεται (Ν.
παγγελµατική σσε 4172) νέο σύστηµα
µέχρι το όριο των καθορισµού του
αποδοχών όπως
κατώτατου µισθού
προβλέπεται κάθε (βλ. βλ. ανωτ.
φορά από την Εθνι- Μειώσεις αποδοκή Γενική ΣΣΕ, καθ’ χών στον ιδιωτικό
όλη την διάρκεια τοµέα).
ισχύος του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Ν.
4024).
γ) Αναστέλλεται
η δυνατότητα του
Υπουργού για
επέκταση µιας
κλαδικής σσε καθ’
όλη την διάρκεια
ισχύος του Μεσοπρόθεσµου

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
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Πεδίο

το κείµενο των σσε
στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου
(Ν.3846).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

όριο των οριζοµένων στην εγσσε
(740 ευρώ µηνιαίος
µισθός µεικτά). Οι
συµβάσεις αυτές
υπερισχύουν χωρίς περιορισµούς
(αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης κλπ)
και έχουν ετήσια
-κατ’ αρχήν- διάρκεια. Επίσης, προβλέπεται ότι µπορούν µε τις εεσσε
να ρυθµίζονται ζητήµατα ευέλικτων
µορφών εργασίας
(διάσωση θέσεων
εργασίας, µερικήεκ περιτροπής, διαθεσιµότητα) καθώς
και της διάρκειάς
τους. Στο ζήτηµα
της σκοπιµότητας
σύναψής της εσσσε γνωµοδοτεί το
Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.
(καταργήθηκε µε
τον Ν.4024).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

τριάντα ηµερολο- Πλαισίου ∆ηµοσιογιακών ηµερών, 3) νοµικής Στρατηγιη ρύθµιση µε νόµο κής (Ν. 4024).
των θεµάτων ερ- δ) Σε κάθε περίγασιακών σχέσεων πτωση η ισχύς της
σε περίπτωση µη επέκτασης µιας
συµφωνίας των
κλαδικής σσε ξεκιµερών, 4) η απαγό- νά από την δηµορευση µονοµερούς σίευσή της στην
προσφυγής στον ΕτΚ και όχι από την
ΟΜΕ∆ κατά το
ηµεροµηνία έκδοστάδιο των διαπρα- σης της υπουργιγµατεύσεων και 5) κής απόφασης ή
η επαναφορά του της υποβολής του
κατά νόµου πλαι- σχετικού αιτήµασίου συλλογικών τος από το σωµαδιαπραγµατεύσεων τείο (Ν. 4024).
άµα τη ολοκληρώ- ε) Μείωση της
σει της εν λόγω
διάρκειας της
εξαιρετικής διαδι- µετενέργειας της
κασίας.
σσε από έξη στους
β) Η διευθέτηση
τρεις µήνες και
του χρόνου εργα- περιορισµός αυτής
σίας του Ν. 3986 αποκλειστικά στον
καθορίζεται µε
βασικό µισθό συν
επιχειρησιακές
τέσσερα επιδόµατα (ωρίµανσης,
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή τέκνων, σπουδών
συµφωνία του ερ- και επικινδυνότηγοδότη µε συνδι- τας). Θέσπιση της
καλιστική οργάνω- δυνατότητας διαση στην επιχείρηση πραγµάτευσης των
που αφορά στα
όρων της σσε
µέλη της

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

µε ατοµική σύµβαή συµφωνία του
εργοδότη και του ση και µε δυνατότητα κατάργησης
συµβουλίου των
όλων των ρυθµίεργαζοµένων ή
συµφωνία του ερ- σεων της λήξασας
γοδότη και ένωσης σσε χωρίς την σύµπροσώπων (βλ. επί- φωνη γνώµη του
σης Συνδικαλιστι- εργαζοµένου (ΠΥΣ
κές οργανώσεις). αρ. 6).
γ) Με επιχειρησι- στ) περιορισµός
ακές ή κλαδικές
της νόµιµης διάρκειας των σσε στα
συλλογικές συµβάσεις µπορεί να τρία χρόνια και
καθορίζεται άλλο ρύθµιση του χρόσύστηµα διευθέ- νου λήξης ισχύος
τησης του χρόνου για όσες είχαν
εργασίας ανάλογα ήδη συναφθεί την
µε τις ιδιαιτερότη- 28/02/2012 ανάλοτες του κλάδου ή γα µε τον χρόνο
της επιχείρησης
υπογραφής τους
(Ν. 3986).
(ΠΥΣ αρ. 6).
ζ) Πρόβλεψη για
αναµόρφωση της
ΕΓΣΣΕ (Ν. 4046 βλ. ανωτ. Μειώσεις
αποδοχών στον
ιδιωτικό τοµέα).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Συνδικαλιστικές
οργανώσεις/
Μορφές
συλλογικής
εκπροσώπησης/
Εργοδοτικές
οργανώσεις

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Εισάγεται ο θεσµός (Ν. 3986) της
ένωσης προσώπων
σε επιχειρησιακό
επίπεδο για την
σύναψη συµφωνίας αναφορικά µε
την διευθέτηση
του χρόνου εργασίας. Η ένωση
προσώπων µπορεί
να συσταθεί και
σε επιχειρήσεις µε
λιγότερο από 20
άτοµα από το 15%
του συνόλου των
εργαζοµένων και
από το 25% των
εργαζοµένων στις
υπόλοιπες επιχειρήσεις, χωρίς
να πρόκειται για
εργατικό σωµατείο
και χωρίς να διέπεται από τον Ν.
1264/1982.

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

α) Εισάγεται ο θεσµός (Ν.4024) της
ένωσης προσώπων
προκειµένου για
την υπογραφή
επιχειρησιακής
συλλογικής σσε.
Ανεξάρτητα από
το µέγεθος της
επιχείρησης η
ένωση προσώπων
συστήνεται από τα
3/5 του συνόλου
των εργαζοµένων
και δύναται κατά
προτεραιότητα
να συνάπτει σσε,
εφόσον δεν υπάρχει επιχειρησιακό
σωµατείο. Σε κάθε
άλλη περίπτωση
η επιχειρησιακή
σσε συνάπτεται
από το οικείο πρωτοβάθµιο κλαδικό
σωµατείο.
β) Απλουστεύεται
και επιταχύνεται η
δικονοµική διαδικασία σύστασης
σωµατείων και
ενώσεων προσώπων, ώστε η σχετική συζήτηση να

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
συµµετέχει µε
εκπρόσωπό του σε
όλα τα διοικητικά
συµβούλια και συλλογικά όργανα και
τις εκπροσωπήσεις
της χώρας στο
εσωτερικό και εξωτερικό όπου προβλέπεται συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων (Ν. 4144).
β) Τροποποιείται
ο τρόπος χρηµατοδότησης των
συνδικαλιστικών
και εργοδοτικών
οργανώσεων και
των Ινστιτούτων
τους από το ΛΑΕΚ
µε έµφαση στο
τριτοβάθµιο επίπεδο οργάνωσης
(Ν.4144).
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Απεργία

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Αναστολή του
δικαιώµατος στην
απεργία για 10
ηµέρες και στην
περίπτωση µονοµερούς προσφυγής
του εργοδότη στην
διαιτησία (Ν.3899).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

γίνεται κατ ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός 10ηµερών
από την αίτηση και
η δηµοσίευση της
απόφασης εντός
48 ωρών από την
ολοκλήρωση της
συζήτησης (Ν.
4024).
γ) Ρύθµιση του
δικαιώµατος των
εργαζοµένων στην
ενηµέρωση και
στην διαβούλευση σε κοινοτικής
κλίµακας επιχειρήσεις και οµίλους
επιχειρήσεων σε
συµµόρφωση προς
την οδηγία 2009/38
(Ν.4052).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Μετατάξεις-µεταφορά προσωπικού/
Κινητικότητα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Θέµατα µετατάξεων πλεονάζοντος
προσωπικού, µεταφοράς παραµένοντος προσωπικού
και εν γένει θέµατα προσωπικού
ρυθµίζονται στα
πλαίσια του νόµου
που αφορά στην
εξυγίανση, αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των
αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας
Αττικής (Ν.3920).
Οι διατάξεις αυτές
κατ› εξαίρεση
κατισχύουν οιασδήποτε αντίθετης
διάταξης νόµου ή
συλλογικής συµφωνίας, η οποία
και καταργείται
αυτοδίκαια.

4.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΑΝΕΡΓΙΑ

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

α) Προβλέπεται
(Ν.4093) η δυνατότητα υποχρεωτικής µετάταξης
και µεταφοράς
εργαζοµένων του
στενού και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, ακόµη και
σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας
(επί συναινέσει του
υπαλλήλου) και µε
δυνατότητα κατάργησης της θέσης
του µετατασσόµενου ή µεταφερόµενου υπαλλήλου.
β) Τροποποιείται
(Ν. 4172) το πλαίσιο που αφορά
στην κινητικότητα
στον δηµόσιο
τοµέα όπως θεσπίστηκε µε τον Ν.
4093 (βλ. αµέσως
προηγουµένως).
Επεκτείνεται η
εφαρµογή της
µετάταξης αφενός
µεν στην µεταφορά
προσωπικού,

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
αφετέρου στα
ΝΠ∆∆. ∆ιαµορφώνεται πλήρως,
διοικητικά και κανονιστικό, ένα νέο
δυναµικό πλαίσιο
για την προσαρµογή του προσωπικού στις εκάστοτε
ανάγκες της διοικητικής πραγµατικότητας.
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Μισθωτή- εργασιακή εφεδρεία/
Προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα/
∆ιαθεσιµότητα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Εισαγωγή (Ν.4024)
συστήµατος εργασιακής εφεδρείας
για της Ι∆ΑΧ του
δηµοσίου τοµέα
και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας για της
µονίµους υπαλλήλους, µε παράλληλη κατάργηση
όλων των κενών
οργανικών θέσεων
{τροποποίηση του
Ν.3986). Προβλέπεται η αυτοδίκαιη
απόλυση για τρεις
ειδικότερες κατηγορίες: ί) ∆ηµόσιοι
υπάλληλοι που είτε
είχαν θεµελιώσει
ασφαλιστικό δικαίωµα αλλά παρέµεναν στην υπηρεσία,
είτε συµπληρώνουν σωρευτικά
το 55ο και το 35ο
έτος ηλικίας και
πραγµατικής &
συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας
αντίστοιχα έως
31/12/2013. Για την
δεύτερη

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Εισαγωγή του
συστήµατος της
εφεδρείας στον
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
(Ν.3986). Για το
πλεονάζων προσωπικό σύµφωνα µε
σχετικούς πίνακες
του ΑΣΕΠ προβλέπεται η καταβολή
αποδοχών στο
60% του βασικού
µισθού για δώδεκα
µήνες. ∆υνατότητα
µετακίνησης σε
άλλη θέση εργασίας ως εξής:
1) πλήρωση θέσεων τακτικού
προσωπικού έως
10% τηρουµένων
των αναλογιών
ως ισχύουν πλέον
ανάµεσα της αποχωρήσεις και της
προσλήψεις,
2) κατά προτεραιότητα σε ποσοστό
30% για θέσεις
απασχόλησης ορισµένου χρόνου σε
φορείς του

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Προβλέπεται (Ν.
4093) η δυνατότητα τοποθέτησης σε
καθεστώς διαθεσιµότητας για εργαζόµενους µε συµβάσεις Ι∆ΑΧ και για
µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµού σε
περίπτωση κατάργησης της θέσης
τους. Κατά την
διάρκεια της διαθεσιµότητας (1 έτος)
καταβάλλονται τα
3/4 των αποδοχών
και οι υπάλληλοι
µπορούν: 1) Να
µετατάσσονται
εκουσίως, 2) να
µετατάσσονται-µεταφέρονται ακουσίως µε µεταβολή
της υπηρεσιακής
κατάστασης σε
καθεστώς Ι∆ΑΧ, 3)
να συµµετέχουν σε
προγράµµατα επανεκπαίδευσης και
επανακατάρτισης,
4) να απολύονται,
α) Εισαγωγή διατάξεων για απολύσεις στον δηµόσιο
τοµέα µέσω διαθεσιµότητας µε την
πρόβλεψη καταβολής αποζηµίωσης
απόλυσης και
πρόσβασης σε επιδόµατα ανεργίας
(Ν.4254).

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

δηµοσίου,
3) κατ› απόλυτη
προτεραιότητα σύναψη σχέσης µερικής απασχόλησης
(τροποποιήθηκε µε
τον Ν.4024).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
κατηγορία, µέχρι εφόσον δεν µετατην συνταξιοδότη- ταχθούν ή µεταση καταβάλλεται φερθούν.
το 60% του βασι- β) Καταργούνται
κού µισθού και επι- (Ν. 4172) οι εξής
τρέπεται η µισθωτή ειδικότητες: 1)
ή άλλη επαγγελµα- σχολικών φυλάτική δραστηριότη- κων, 2) δηµοτικής
τα µε συµψηφισµό αστυνοµίας. 3)
των εισοδηµάτων οδηγών και τεχνικού προσωπικού
µε το ποσό της
της διεύθυνσης
διαθεσιµότητας.
κρατικών αυτοκινήϋ) Ι∆ΑΧ της υπό
των. Το ίδιο ισχύει
συγχώνευση ή
κατάργηση φορείς και για 52 ειδικότου Ν. 4002/2011. τητες λειτουργών
Κατά την διάρκεια δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Οι
της εφεδρείας,
θιγόµενοι εργαανώτατης διάρκειας 12 µηνών,
ζόµενοι τίθενται σε
καταβάλλεται το
καθεστώς διαθεσι60% του βασικού µότητας όπως προµισθού και επιτρέ- βλέπεται µε τον Ν.
πεται η µισθωτή ή 4093 (βλ. αµέσως
άλλη επαγγελµατι- προηγουµένως) και
κή δραστηριότητα ως ισχύει µετά την
µε συµψηφισµό
τροποποίησή του
των εισοδηµάτων µε το ίδιο Π/Ν (βλ.
µε το ποσό της
αµέσως µετά).
τυχόν οφειλόµενης γ) Τροποποιείται
αποζηµίωσης λόγω το πλαίσιο που
απόλυσης. ίϋ) Ι∆ΑΧ αφορά στην διαθεσιµότητα στον
σε ∆ηµόσιο,
δηµόσιο τοµέα

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
ΝΠ∆∆. ΟΤΑ, που (Ν. 4172). Μειώνεµέχρι 31/12/2011 ται η διάρκεια της
θα πληρωθούν οι από τους 12 µήνες
προϋποθέσεις για στους 8 (καταβολή του 75% των
πλήρη συνταξιοδότηση (35ετία).
αποδοχών και των
Αυτοδίκαιη απόαντίστοιχων εισφολυση και εφεδρεία ρών) και απλοποιείται η διαδικασία
ανώτατης διάρκειας 24 µηνών,
κατάργησης θέσεων στον δηµόσιο
καταβάλλεται το
60% του βασικού τοµέα (µε ΚΥΑ).
µισθού και επιτρέπεται η µισθωτή ή
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα
µε συµψηφισµό
των εισοδηµάτων
µε το ποσό της
τυχόν οφειλόµενης
αποζηµίωσης λόγω
απόλυσης.

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
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Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Αναστολή
διορισµών και
προσλήψεων (για
το έτος 2010) σε
φορείς του Ν. 3812
µε εξαίρεση τους
τοµείς υγείας,
παιδείας και ασφάλειας. Σταδιακή
απορρόφηση ήδη
επιτυχόντων στον
ΑΣΕΠ και όσων διαγωνισµών είναι σε
εξέλιξη (Ν. 3833).
β) Θέσπιση λόγου
ένα προς πέντε
-20%- (µια πρόσληψη για πέντε
αποχωρήσεις) για
µόνιµο προσωπικό
και εργαζόµενους
αορίστου χρόνου
σε φορείς του Ν.
3812, µε εξαίρεση
(λόγος ένα προς
ένα) τους τοµείς
υγείας, παιδείας
και ασφάλειας
(Ν.3833).
γ) Μείωση κατά
30% για το 2010 σε
σχέση µε το 2009
στις προσλήψεις

Πεδίο

Αναστολή ή περιορισµός προσλήψεων

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

α) Καταργούνται
(Ν. 3899) όλες οι
εξαιρέσεις από
τον κανόνα 1 προς
5 για τις προσλήψεις στον δηµόσιο
τοµέα για τα έτη
2011 έως 2013 (το
εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των
βαθµίδων εκπαίδευσης, τα Σώµατα
Ασφαλείας, το
Λιµενικό Σώµα, το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του τοµέα υγείας,
οι µετακλητοί
υπάλληλοι, το µη
πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων
∆υνάµεων, οι προσλήψεις ιατρικού
και νοσηλευτικού
προσωπικού νέων
νοσηλευτικών µονάδων, οι επιτυχόντες του ΑΣ.Ε.Π.)
και προβλέπεται
ότι στον κανόνα
1 προς 5 λαµβάνονται υπόψη για
τον στενό δηµόσιο
τοµέα και

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Αντικατάσταση
(Ν.3986/2011) των
σχετικών διατάξεων των Ν. 3833
και 3899/2010
αναφορικά µε την
απασχόληση στον
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
ως εξής : 1) η σταδιακή απορρόφηση
των επιτυχόντων
ΑΣΕΠ (πίνακες
αποτελεσµάτων
µετά την 1.1.2009)
πραγµατοποιείται
µέχρι 31.12.2015,
2) Ο λόγος των
προσλήψεων καθορίζεται σε ένα
προς πέντε για το
διάστηµα Ιανουάριος 2011-∆εκέµβριος 2015 µε
εξαίρεση το 2011
για το οποίο ο
λόγος θα είναι ένα
προς δέκα, 3) Ειδικότερα

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Περιορίζονται οι
προσλήψεις στον
δηµόσιο τοµέα
(Ν. 4093) δια της
τροποποίησης
του Ν. 3833/2010.
Ειδικότερα: 1) Από
την 1η Ιανουαρίου
2011 και µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου
2016, ο αριθµός
των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου
προσωπικού και
του προσωπικού
µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
στους φορείς του
Ν.3812/2009 δεν
µπορεί να είναι
µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο
ένα προς πέντε
(µία πρόσληψη ανά
πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο
των φορέων,
2) Οι εγκρίσεις
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 61

Πεδίο

προσωπικού µε: i)
σχέσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
και ii) συµβάσεις
µίσθωσης έργου
(Ν. 3833).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

µεταφορές ή εντά- οι εγκρίσεις προξεις προσωπικού σλήψεις προσωπιιδιωτικού δικαίου κού µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου
από αρκετούς
φορείς του ευρύ- ή µίσθωσης έργου
τερου
για το 2011 περιορίζονται κατά 50%
δηµόσιου φορέα
και κατά 10% για
(νόµος
τα υπόλοιπα έτη
2190/1994 περιπτώσεις στ έως θ). έως το 2015 µε
β) θεσπίζεται περι- ορισµένες εξαιρέορισµός κατά 15% σεις σε περίπτωση
στις προσλήψεις
µη επιβάρυνσης
προσωπικού µε
του κρατικού προϋπολογισµού.
σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
και στις συµβάσεις
µίσθωση έργου για
το 2011 σε σχέση
µε τις αντίστοιχες
εγκρίσεις του 2010,
οι οποίες ήταν κατά
30% περιορισµένες
σε σχέση µε τις
αντίστοιχες του
2009 (Ν.3899).
γ) Μειώνονται από
1/1/2011 κατά 10%
οι µηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ
των εργαζοµένων
της ΑΤΕ και των

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
και συµβάσεων
µίσθωσης έργου
για το έτος 2011
περιορίζονται κατά
ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%)
σε σχέση µε τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους
2010 και κατά δέκα
τοις εκατό (10%)
επιπλέον το 2012.
Για τα έτη 2013 και
2014 το ποσοστό
προσδιορίζεται σε
20% σε σχέση µε
το προηγούµενο
έτος και για τα έτη
2015 και 2016 σε
10% σε σχέση µε
το προηγούµενο
έτος.
β) Αναστέλλονται οι προσλήψεις στους ΟΤΑ
(Ν.4093) και
ειδικότερα: 1) αναστέλλονται έως την
31. 12.2016 οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου
προσωπικού
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

εταιρειών του
οµίλου της, καταργείται το επίδοµα
περιποίησης πελατών, ενώ διατηρείται το επίδοµα ενίσχυσης χαµηλόµισθων υπό τον όρο
ότι οι συνολικές
µηνιαίες αποδοχές
δεν υπερβαίνουν
τα 1.500 ευρώ
(Ν.3899).

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
και του προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου
χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε,
όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων,
των ΟΤΑ Α΄ καιΒ΄
βαθµού και των
Ν.Π.Ι.∆. αυτών, 2)
για τις προσλήψεις
και τους διορισµούς του µόνιµου
προσωπικού και
του προσωπικού
µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
των κατηγοριών
ΠΕ και ΤΕ, όλων
των κλάδων και
ειδικοτήτων, των
ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού και των
Ν.Π.Ι.∆. αυτών
εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Ν.
3833, 3) Εξαιρούνται οι προσλήψεις
και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού
σε νησιωτικούς
δήµους, οι οποίοι
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Καθεστώς απασχόλησης & µονιµότητα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

β) Κατάργηση
όλων των διατάξεων που καθιερώνουν όρους και
ρήτρες µονιµότητας στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
(ΠΥΣ αρ. 6).
β) Πρόβλεψη για
λύση των συµβάσεων που λήγουν
µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας ή
συνταξιοδότησης
(∆ΕΚΟ & Τράπεζες) µε βάση τα
γενικώς ισχύοντα
ως προς την λύση
των συµβάσεων
αορίστου χρόνου
στον ιδιωτικό
τοµέα (ΠΥΣ αρ. 6).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
δεν εµπίπτουν στον
περιορισµό των
προσλήψεων του
Ν. 3833.
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Απελευθέρωση
επαγγελµάτων

Πεδίο

Ενσωµάτωση στην
ελληνική έννοµη
τάξη της οδηγίας
(2006/123) για την
απελευθέρωση
των υπηρεσιών (Ν.
3844).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Άρση των περιορισµών για τα κλειστά επαγγέλµατα
από 1η Ιουλίου
2011, όπως, ιδίως:
α) του νοµικού
επαγγέλµατος, ως
προς την ελάχιστη
αµοιβή, τον γεωγραφικό περιορισµό κλπ
β) του φαρµακευτικού επαγγέλµατος,
ως προς το ελάχιστο περιθώριο
κέρδους κλπ
γ) του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος σχετικά
µε την ελάχιστη
αµοιβή κλπ δ) του
αρχιτέκτονα, ως
προς την ελάχιστη
αµοιβή ε) του µηχανικού, ως προς
την ελάχιστη αµοιβή στ) του ορκωτού, ως προς την
ελάχιστη αµοιβή
(Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και Ν.3919).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Συµπληρώνεται ο
νόµος 3919 σε ό,τι
αφορά αφενός,
στο γενικό πλαίσιο
της επαγγελµατικής ελευθερίας
και την κατάργηση
αδικαιολόγητων
περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελµάτων
και αφετέρου,
στις ειδικότερες
προϋποθέσεις για
επαγγέλµατα του
τοµέα/ των υπουργείων του πολιτισµού, της ενέργειας-κλιµατικής
αλλαγής, αγροτικής ανάπτυξης,
λιµενικού σώµατος
και ακτοφυλακής,
ελληνικής αστυνοµίας, τουρισµού
και εργασίας
(Ν.4152).
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Εθελούσια έξοδος

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Κατ› εξαίρεση
δυνατότητα αποχώρησης µε εθελούσια έξοδο στην
βάση σχετικού
προγράµµατος για
τους υπαγόµενους
σε καθεστώς εφεδρείας (Ν. 3986).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Επιδότηση ανεργίας/ Ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης / Κοινωνική
οικονοµία/ Ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

α) Θεσµοθέτηση
της «επιταγής
επανένταξης στην
αγορά εργασίας»
για ανέργους λόγω
τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας
(Ν.3845).
β) ∆υνατότητα
επιχορήγησης εργοδοτών ιδιωτικού
τοµέα για πρόσληψη ανέργων
- κατόχων «επιταγής» στα πλαίσια
προγραµµάτων για
εκπαίδευση -επαγγελµατική κατάρτιση (Ν.3845).
γ) ∆υνατότητα
επιχορήγησης
ΕΠΑ για πρόσληψη
ανέργων κοντά στο
όριο συνταξιοδότησης ή ηλικίας 55
έως 64 για εργασία στον δηµόσιο
τοµέα. Για ΝΠ∆∆
του Υπουργείου
Υγείας δεν ισχύει
το ηλικιακό όριο
(Νόµος 3845).
δ) ∆υνατότητα
σύµβασης

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Μείωση στο
α) Θέσπιση ανωτά- α) Θεσµοθέτηση α) Τίθεται σε πιτου ορίου επιδότη- (Ν. 4019) του
λοτική εφαρµογή µισό της προσαύσης από 1.1.2013 γενικού πλαισίου (Ν.4093) από
ξησης των τριετιών
στα 450 ηµερήσια της κοινωνικής
για την πρόσλη01.01.2014 πρόγραµµα ελάχιστου ψη µακροχρόνια
επιδόµατα εντός συνεταιριστικής
της προηγούµενης επιχείρησης (ΚΟΙ- εγγυηµένου εισο- ανέργων (Ν. 4254,
βλ προηγουµένως
τετραετίας από την ΣΕΠ) στα πλαίσια δήµατος σε δύο
περιοχές της Επι- Μείωση αποδοεκάστοτε έναρξη της πολιτικής
επιδότησης λόγω αντιµετώπισης της κράτειας µε διαφο- χών στον ιδιωτικό
ανεργίας. Στόχος η ρετικά κοινωνικοοι- τοµέα).
ανεργίας. Το εν
λόγω όριο καθορί- ένταξη και η προ- κονοµικά χαρακτη- β) Εξαγγελία νέων
ζεται σε 400 ηµε- ώθηση στην απα- ριστικά, οι οποίες προγραµµάτων
ρήσια επιδόµατα σχόληση: ί) των
θα οριστούν µε
κοινωφελούς απασχόλησης του Ν.
από 1.1.2014.
ευπαθών οµάδων κοινή υπουργική
4152 για τα έτη
β) Επανακαθορι- και ϋ) των ευάλω- απόφαση.
σµός οικονοµικής των οµάδων του
β) Καταργούνται 2014-2015 και για
ενίσχυσης λόγω
πληθυσµού καιϋί) (Ν. 4093) από
µακροχρόνια ανέργους (Ν. 4254).
Πάσχα και Χριειδικών οµάδων
01.01.2013 µια
στουγέννων από
του πληθυσµού
σειρά από ειδικές
1.7.2012 για τους (πολλές κατηγοεπιδοτήσεις της
ρίες ανέργων).
επιδοτούµενους
ανεργίας, από
ανέργους, είτε στο (Ν.4019).
εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας
µισό του µηνιαίου
και επιδοτήσεις
επιδόµατος ανεργίας, είτε στο ύψος
λόγω ανεργίας
3 ηµερησίων επιαπολυµένων µιδοµάτων εφόσον
σθωτών λόγω συγχώνευσης -µεταφοδεν πληρούνται
ράς - συνένωσης
συγκεκριµένα
επιχειρήσεων.
όρια χρονικών
γ) Μείωση του
διαστηµάτων επιδόµατος σε ετήσια
ανώτατο αριθµού
βάση (Ν. 3986).
ηµερών
γ) Εισάγεται η

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
(δες ανωτέρωμαθψεία)

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

επιταγή απόκτησης
επαγγελµατικών
προσόντων για την
πρόσβαση σε προγράµµατα κατάρτισης και ενεργητικής απασχόλησης
(Ν.3996).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
επιδότησης της
ανεργίας σε 450
(και σε 400 από
01.01.2014) εντός
της τελευταίας
4ετίας (Ν.4093).
δ) Από 1.1.2014
Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι
κρατών- µελών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι
είναι ασφαλισµένοι
κατά της ανεργίας
και ευρίσκονται σε
διαρκή κατάσταση
ανεργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δώδεκα (12) µήνες, δικαιούνται επίδοµα
µακροχρονίως
ανέργου, εφόσον
έχουν εξαντλήσει
το δικαίωµα τακτικής επιδότησης
ανεργίας και το
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά
τους δεν ξεπερνά
το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000)
ευρώ. Το ύψος του
επιδόµατος
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
µακροχρονίως
ανέργου δεν µπορεί να υπερβεί µηνιαίως το ποσό των
διακοσίων (200)
ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα οι
δικαιούχοι παραµένουν άνεργοι και
ουδέποτε πέραν
των δώδεκα (12)
µηνών (Ν.4144).
ε) Θεσπίζεται ρητώς το ακατάσχετο
όλων των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των
κλάδων και των
λογαριασµών του
ΟΑΕ∆, οι οποίες
αποτελούν κοινωνικούς πόρους
(Ν.4144).
στ) Θεσπίζονται
ειδικά µέτρα για
την ένταξη και
επανένταξη ανέργων στην αγορά
εργασίας και ειδικότερα: 1), δίνεται
η δυνατότητα σε
ελεύθερους
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
επαγγελµατίες
που δεν ασκούν
ελευθέριο ή άλλο
επάγγελµα να
εγγράφονται στα
µητρώα του ΟΑΕ∆
ως άνεργοι, 2) η διάρκεια της συµµετοχής των ανέργων
σε προγράµµατα
επαγγελµατικής
κατάρτισης δεν
υπολογίζεται κατά
την µέτρηση του
χρόνου εργασίας,
3) στην περίπτωση
εγγεγραµµένων
ανέργων που
έχουν τύχει τακτικής επιδότησης
ανεργίας και που
κατά τη διάρκεια
αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράµµατα
επαγγελµατικής
κατάρτισης, εφόσον η ηµερήσια
αποζηµίωσή
τους για την παρακολούθηση
προγραµµάτων
επαγγελµατικής
κατάρτισης
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
υπερβαίνει το
ύψος του καταβαλλόµενου επιδόµατος ανεργίας, οι
ηµέρες παρακολούθησης των ως
άνω προγραµµάτων αφαιρούνται
από το χρόνο της
εγκριθείσας γι’
αυτούς τακτικής
επιδότησης ανεργίας, 4) εξακολουθούν να µην θεωρούνται άνεργοι
οι µαθητευόµενοι
των επαγγελµατικών σχολών,
όµως θεωρούνται
πλέον άνεργοι όσοι
εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια
επαγγελµατικού
εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς
εργασιακή σχέση
(Ν.4144).
ζ) Συµπληρώνεται
ο ορισµός της
εποχικής εργασίας
προκειµένου για
την επιδότηση
ανεργίας µε την
προσθήκη του
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

όρου οι οικείες
επιχειρήσεις κατά
το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του
ηµερολογιακού
έτους να µην απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει
το 25% του µέσου
όρου του προσωπικού, το οποίο
απασχολούν κατά
την περίοδο αιχµής
της δραστηριότητάς τους (Ν. 4144).

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
-Ελεγκτικοί µηχανισµοί

Κοινωφελής Εργασία

Πεδίο

α) Εισαγωγή ελεγκτικών αρµοδιοτήτων και συµφιλιωτικών εξουσιών στην
λειτουργία του
ΣΕΠΕ (Ν.3846). β)
Εισαγωγή κυρώσεων και προστίµων
για παραβίαση
εργατικής νοµοθεσίας (Ν.3846).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

Ανασυσταίνεται το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε
κείµενο πολυσέλιδου σχεδίου νόµου
(Ιούνιος 2011), στο
οποίο ρυθµίζονται
και θέµατα αρµοδιοτήτων, σύστασης
και εσωτερικής
οργάνωσης και
λειτουργίας του
Σώµατος.

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Προκήρυξη και
έλεγχος από το
ΑΣΕΠ των διαδικασιών για την
«∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας» του
ΕΣΠΑ 2007-2013
(Ν. 4024/2011).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

α) Θεσπίζεται δικαίωµα αποζηµίωσης των επιθεωρητών εργασίας από
το ∆ηµόσιο για
ζηµία στην κινητή
περιουσία τους την
οποία υφίστανται
κατά την διάρκεια
της εργασίας τους
(Ν.4144).
β) Προβλέπεται η
δυνατότητα της µε
υπουργική απόφαση αναστολής της
λειτουργίας οργανικών µονάδων του
ΣΕΠΕ (Ν. 4144).

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Αδήλωτη εργασία

Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)

Εισαγωγή του
συστήµατος του
εργοσήµου προκειµένου για την
αµοιβή και την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών
των περιστασιακά
απασχολούµενων
(Ν. 3863).

Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Πρόβλεψη για
σταδιακή εισαγωγή της κάρτας
εργασίας από τον
Μάρτιο του 2012
σε επιχειρήσεις
ορισµένων τοµέων.
Κάθε εµπλεκόµενη
επιχείρηση θα υποχρεούται σε ταυτόχρονη πληρωµή
µισθών, παρακρατηθέντων φόρων
επί της µισθοδοσίας και κοινωνικών
εισφορών µε ηλεκτρονικά µέσα (Ν.
4046).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Από τα µέσα για
την αύξηση της
δυνατότητας
ελέγχου του ΣΕΠΕ
ξεχωρίζει η καινοτοµία της «κάρτας
εργασίας», µε την
οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η
ώρα προσέλευσης
και αποχώρησης
του εργαζόµενου,
καθώς και το ωράριο εργασίας. Τα
συγκεκριµένα στοιχεία προβλέπεται
να καταχωρούνται
µε Οη-Line σύνδεση σε ένα ενιαίο
κεντρικό σύστηµα
για τους τρεις
σχετικούς µε την
αγορά εργασίας
θεσµούς (Ι.Κ.Α.,
Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.∆.).
Το όφελος του
εργοδότη (αλλά
και του εργαζόµενου) από την
τήρηση των όρων
που απορρέουν
από την πιλοτική
εφαρµογή του συγκεκριµένου

Έως 07/2013
(Ν. 4057/2012,
Ν.4075/2012,
Ν. 4093/2012, Ν.
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
α) Συµπλήρωση
του αντικειµένου
της οικονοµικής
αστυνοµίας (ΥΠΟΑ∆ΗΕ) για θέµατα
έρευνας, πρόληψης και καταστολής της αδήλωτης
και της ανασφάλιστης εργασίας και
της εισφοροδιαφυγής ακόµα και
στις περιπτώσεις
που δεν συνιστούν
αξιόποινες πράξεις (Ν. 4144). Η
οικονοµική αστυνοµία καθίσταται
εκ παραλλήλου
αρµόδια µε το ΙΚΑ
και το ΣΕΠΕ και
µπορεί να δρα ιδία
πρωτοβουλία σε
θέµατα αδήλωτης
εργασίας.
β) Θέσπιση της
υποχρεωτικής έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλιστικής
συµµόρφωσης
για ΑΕ και ΕΠΕ
κατόπιν ελέγχου
οικονοµικής διαχείρισης των
Εισαγωγή νέων
διατυπώσεων για
την δήλωση
εργαζοµένων
στην ΑΠ∆ και στο
πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ και
θέσπιση ποινών και
προστίµων για
παραβίαση της
οικείας νοµοθεσίας
(Ν.4225)

Έως 07/2014 (Ν.
4225/ 2014, Ν.
4251/2014, Ν.
4254//2014
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Πεδίο

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)

συστήµατος θα
είναι η µειωµένη
κατά 10% καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών.
Η επιβολή του
µέτρου θα γίνει
αρχικά σε περιοχές, κλάδους και
τύπους επιχειρήσεων στις οποίες
παρατηρούνται
διαχρονικά υψηλά
ποσοστά αδήλωτης εργασίας
(Ν.3996).

Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)
Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)
Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
επιχειρήσεων
(Ν.4144).
γ) Θέσπιση επιπλέον κυρώσεων σε
βάρος εργοδοτών
που απασχολούν
παράνοµα επιδοτούµενους ανέργους (Ν. 4144).
δ) Τροποποίηση
(Ν.4144) των
διατάξεων που
αφορούν στο εργόσηµο για τους
περιστασιακά
απασχολούµενους
και ειδικότερα στις
καλυπτόµενες ειδικότητες καθώς και
στην στο ζήτηµα
της αναλογίας των
κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών
επί της αναγραφόµενης στο εργόσηµο αµοιβής (βλ.
διπλανή στήλη).
ε) Θέσπιση του
πληροφοριακού
συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ το οποίο αφορά στο ζήτηµα της
παρακολούθησης
της αγοράς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 75

Εργασία µεταναστών

Πεδίο

α) Πρόστιµα σε
εργοδότες που
απασχολούν
ανεπίσηµους
µετανάστες
(Ν.3846).
β) ∆ιατήρηση της
ουσιαστικής
αδυναµίας επανόδου στην
«νοµιµότητα» για
τους µετανάστες
χωρίς χαρτιά
(Ν.3846).

Πριν τον
µηχανισµό
Στήριξης (Ν.
3833/2010,
Ν.3844/2010 και
Ν.3846/2010)
Έως 06/2010
(Ν.3845/2010, Ν.
3847/2010 και
Ν.3863/2010)

Έως 12/2010 (Ν.
3871/2010 και
Ν.3899/2010)
Έως 06/2011
(Ν.3919/2011,
Ν.3920/2011,
Ν.3979/2011,
Ν.3986/2011,
Ν.3996/2011)

Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 2009/52 σχετικά µε την επιβολή
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά
στις κυρώσεις και
στα µέτρα κατά
των εργοδοτών
που απασχολούν
παράνοµα διαµένοντες πολίτες
τρίτων χωρών
προκειµένου να
καταπολεµηθεί η
παράνοµη µετανάστευση
(Ν.4052).

Έως 06/2012
(Ν.4019/2011,Ν.
4024/2011, Ν.
4038/2012,Ν.
4046/2012
& ΠΥΣ αρ.6,
Ν.4052/2012)

Τροποποιούνται
οι διατάξεις που
αφορούν στην διαδικασία έκδοσης
αδειών διαµονής
µεταναστών (Ν.
4147).

Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας που
αφορά στην µετανάστευση (Ν. 4251)
όπου και οι ρυθµίσεις που αφορούν
στην έκδοση και
ανανέωση των
αδειών διαµονής
(Κώδικας
Μετανάστευσης).

Έως 07/2013
Έως 07/2014 (Ν.
(Ν. 4057/2012,
4225/ 2014, Ν.
Ν.4075/2012,
4251/2014, Ν.
Ν. 4093/2012, Ν.
4254//2014
4097/2012,
Ν.4144/2013,
Ν. 4147/2013,
Ν.4152/2013, Ν.
4172/2013)
εργασίας, της
διοικητικής-γραφειοκρατικής
διευκόλυνσης των
εργοδοτών και της
καταπολέµησης
της αδήλωτης
εργασίας και της
ανασφάλιστης
απασχόλησης (Ν.
4152).
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