ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ…..
“Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες
προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.”

εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (Α 98).
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 καθώς και τα προσηρτηµένα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ (Κεφάλαιο Γ)του ν.3845/2010 «Μέτρα για την
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη –
µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (Α 65).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (
Α 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
4. Τις διατάξεις των εδαφίων α & β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.
1387/83 «Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (Α 110), όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 9 του
ν. 2874/2000 «Προώθηση απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (Α 286).
5. Την µε αριθµό 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (Β 2234)
6. Την υπ' αριθµ.
γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος είναι η θέσπιση των
αναγκαίων ρυθµίσεων για την εφαρµογή της παραγράφου 9 του δεύτερου
άρθρου του Ν. 3845/2010, «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη ως Ζώνης του ευρώ
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο εφαρµογής
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Το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα εφαρµόζεται

στους εργαζόµενους µε

σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και στους
απασχολούµενους µε ειδική σύµβαση µαθητείας.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία προσφυγής στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας

Η διαδικασία προσφυγής στις υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας του
Ο.ΜΕ.∆. καθορίζεται ως ακολούθως:
A) Μεσολάβηση
1. Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής αίτησης
από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά
οπότε και κοινοποιείται στο άλλο µέρος και στην οποία αναφέρονται τα
στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, τα αιτήµατα, οι
λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την
ικανοποίησή τους, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και
οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις.
3. Ο µεσολαβητής και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από τα µέρη από
ειδικό κατάλογο µεσολαβητών, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας τους ορίζονται
µε κλήρωση.
Για το σκοπό αυτό, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης,
καλούνται τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένη ώρα για την επιλογή
µεσολαβητή και αναπληρωτή και, σε περίπτωση διαφωνίας, για την
ανάδειξή του µε κλήρωση.
Με τον ορισµό του µεσολαβητή και του αναπληρωτή του συντάσσεται
πρακτικό ανάληψης της µεσολάβησης.
4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' ιδίαν
ακρόαση των µερών, σε εξετάσεις προσώπων, σε πραγµατογνωµοσύνη ή σε
οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας ή την οικονοµική
κατάσταση της επιχείρησης, συνεπικουρούµενος από πραγµατογνώµονες
της επιλογής του.
5. Ο εργοδότης και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να
δώσουν στο µεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο
του.
Ειδικότερα για τους εργοδότες ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του
άρθρου 4 του ν. 1876/1990.
6. α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεµία είκοσι (20)
ηµερολογιακών ηµερών, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να κοινοποιήσει σ'
αυτά δική του πρόταση.
β) Αν τα µέρη δεν αποδεχτούν την πρόταση του µεσολαβητή µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν.
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Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο µέρος.
Η πρόταση του µεσολαβητή είναι δυνατό να δηµοσιεύεται από αυτόν στον
ηµερήσιο και τον περιοδικό τύπο.
γ) Εφ' όσον η πρόταση γίνεται δεκτή, καλούνται τα ενδιαφερόµενα µέρη από
το µεσολαβητή να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξοµοιώνεται µε
συλλογική σύµβαση εργασίας και εφαρµόζονται κατ' αναλογία όλες οι
διατάξεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

B) ∆ιαιτησία
1. Προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται
α) Σ΄ οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των
µερών.
β) Μονοµερώς από οποιοδήποτε µέρος, εφ΄ όσον το άλλο αρνήθηκε τη
µεσολάβηση.
2. Η απόφαση του διαιτητή εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας
και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση.
3. Ο διαιτητής επιλέγεται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο
διαιτητών και, σε περίπτωση ασυµφωνίας, µε κλήρωση και οφείλει να
αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο.
4. Ο
διαιτητής
µελετά
όλα τα στοιχεία και πορίσµατα που
συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε
το µεσολαβητή.
5. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ανάληψη
των καθηκόντων του διαιτητή, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών αν δεν προηγήθηκε.

Άρθρο 4
Αύξηση ορίου οµαδικών απολύσεων
1. Τα όρια, των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του ν.1387/83 (Α΄110)
,όπως ισχύει, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται οµαδικές,
καθορίζονται ως εξής:
α) Μέχρι έξι (6) εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που
απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόµενους .
β) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό του προσωπικού και µέχρι τριάντα (30)
εργαζόµενους για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από
εκατόν πενήντα (150) εργαζόµενους.

Άρθρο 5
Ύψος και τρόπος καταβολής αποζηµίωσης
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1. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν
των δύο µηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούµενης έγγραφης
προειδοποίησης του εργοδότη, ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) µήνες ως δέκα (10)
χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ένας (1) µήνας πριν την απόλυση,
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια
συµπληρωµένα ως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2)
µηνών πριν την απόλυση
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέντε (15)
χρόνια
συµπληρωµένα ως είκοσι (20) χρόνια , απαιτείται προειδοποίηση τριών (3)
µηνών πριν την απόλυση
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια
συµπληρωµένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) µηνών
πριν τη λύση της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας.
Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης
προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόµενο την αποζηµίωση που
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόµων 2112/20 και 3198/55.
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόµενο κατά τα ανωτέρω,
καταβάλλει στον απολυόµενο την αποζηµίωση, που προβλέπεται από τις
οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρόνια εργασίας που έχει
συµπληρώσει ο απολυόµενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν
προειδοποίησης.
2. Όταν η αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας υπερβαίνει
τις αποδοχές δύο (2) µηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κατά
την απόλυση µέρος της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο
µηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διµηνιαίες δόσεις κάθε µία από
τις οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο µηνών, εκτός
και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της
αποζηµιώσεως είναι µικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την εποµένη της
συµπλήρωσης διµήνου από την απόλυση. Κάθε άλλη ρύθµιση που είναι
αντίθετη µε την παρούσα καταργείται.

Άρθρο 6
Μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας

1. Εργαζόµενοι µεγάλης ηλικίας των οποίων η σύµβαση εργασίας
καταγγέλλεται και βρίσκονται σε στάδιο πριν τη συνταξιοδότηση, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για οµαδικές ή µεµονωµένες απολύσεις, εφόσον είναι αδύνατη η
τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας
από τον ΟΑΕ∆, έχουν το δικαίωµα της αυτασφάλισης, στην οποία
υποχρεούται ο εργοδότης να συµµετέχει µε :
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α) Το πενήντα (50) τοις εκατό του κόστους για ασφαλισµένους 57-60 ετών.
β) Το ογδόντα (80) τοις εκατό του κόστους για ασφαλισµένους 60-64 ετών.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, µετά από γνώµη της Επιτροπής
∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, ο ΟΑΕ∆ µπορεί να καλύπτει το λοιπό κόστος
αυτασφάλισης των ασφαλισµένων της παρ.1.
3. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων ηλικίας
57-64 ετών, ο ΟΑΕ∆ µε απόφαση του ∆ιοικητή του, µετά από γνώµη της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, µπορεί να επιδοτεί έως είκοσι (20) τοις
εκατό του κόστους των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
4. (α) Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, ο αριθµός των
απολυοµένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα (10)
τοις εκατό του συνολικού αριθµού των απολυοµένων. Τυχόν κλάσµα
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
(β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, θα πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε µεταξύ των απολυοµένων να µην παραβιάζεται η αρχή της ίσης
µεταχείρισης λόγω ηλικίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Όροι απασχόλησης και αµοιβή νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας,
ηλικίας κάτω των 25 ετών

1. Το κατώτατο ηµεροµίσθιο και ο κατώτατος µισθός, των νέων ηλικίας κάτω
των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά,
καθορίζονται ως εξής:
α) Για τους νέους ηλικίας έως είκοσι ενός (21) ετών ποσοστό ογδόντα (80)
τοις εκατό του κατωτάτου ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου της οικείας
συλλογικής ρύθµισης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε).
β) Για τους νέους ηλικίας από είκοσι ενός (21) ετών έως είκοσι πέντε (25)
ετών ποσοστό ογδόντα πέντε (85) τοις εκατό του κατωτάτου ορίου µισθού ή
ηµεροµισθίου της οικείας συλλογικής ρύθµισης και σε περίπτωση που δεν
υφίσταται τέτοια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε).
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Το υπολειπόµενο ποσό αναπλήρωσης του κατωτάτου ορίου µισθού ή
ηµεροµισθίου των εδαφίων (α) και (β) και το αντίστοιχο ποσό ασφάλισης,
δύναται να καταβάλλεται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
2. Στους ανωτέρω εργαζόµενους, καταβάλλονται και τα επιδόµατα που
προβλέπονται κάθε φορά από την οικεία συλλογική ρύθµιση ή από την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε).
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
καθορίζονται, η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής του ποσοστού αναπλήρωσης
που χορηγείται από τον ΟΑΕ∆, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του
ποσοστού αναπλήρωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

΄Αρθρο 8
Σύµβαση µαθητείας
Μεταξύ εργοδοτών και ατόµων που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος
µέχρι και το 18ο

έτος της ηλικίας τους, δύνανται να καταρτίζονται ειδικές

συµβάσεις µαθητείας, µέχρι ενός (1) έτους, µε σκοπό την απόκτηση
δεξιοτήτων. Οι εν λόγω µαθητευόµενοι λαµβάνουν το εβδοµήντα (70) τοις
εκατό του κατώτατου ηµεροµισθίου ή µισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας ( Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης
ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήµατος. Όσοι δεν έχουν
συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε
γυµνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελµατικές σχολές δηµόσιες ή
ιδιωτικές αναγνωρισµένες από το κράτος, δεν µπορεί να µαθητεύουν
περισσότερο από έξι (6) ώρες την ηµέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα.
Για τους έχοντες συµπληρώσει το 16ο έτος η µαθητεία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ηµέρα και τις σαράντα (40) την εβδοµάδα.
Απαγορεύεται η µαθητεία να πραγµατοποιείται από την 22α ώρα µ.µ. έως και
την 6η π.µ. Τα άτοµα αυτά,

µε εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και

ασφάλεια των εργαζοµένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ
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