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Αθήνα 12 -3-2012 
Αριθ. Πρωτ. 4601/304 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/νση Αµοιβής και ∆/νση Όρων Εργασίας 
Ταχ. ∆/νση: Πειραιώς 40 
Ταχ. Κώδικας: 101 82 
Πληροφορίες: τηλ.2131516620,2131516284, 
2131516385,2131516447 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν.4046/2012. 
 
Με την 6η Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Α'38), που δηµοσιεύτηκε την 28η 
Φεβρουαρίου 2012, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα που αφορά τη «∆ιασφάλιση 
της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς 
εργασίας». Με την ανωτέρω πράξη εξειδικεύονται θέµατα που αφορούν τα νόµιµα 
κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, την αµοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 
ετών, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τη διαιτησία, την αναστολή αυξήσεων 
µισθών και ηµεροµισθίων, τη µετατροπή των συµβάσεων εργασίας που λήγουν µε τη 
συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ή µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησης σε συµβάσεις αορίστου χρόνου και την κατάργηση των όρων 
εκείνων που υποκρύπτουν µονιµότητα ή 
εµπεριέχουν ρήτρες µονιµότητας. 
 
Για την ενιαία αντιµετώπιση, ερµηνεία και εφαρµογή των αναφεροµένων διατάξεων 
από τους υπαλλήλους του Υπουργείου µας, τους εργαζόµενους και εργοδότες, 
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :  
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
1. α. Τα κατώτατα νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων καθορίζονται σε σχέση µε 
τα κατώτατα όρια των µισθών και ηµεροµισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και 
ίσχυαν την 1-1-2012, µειωµένα κατά 22%. Η µείωση αφορά το χρονικό διάστηµα, 
από 14-2-2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής στα πλαίσια του µηχανισµού στήριξης των 
ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ. 
 
Για την εκ του νόµου εφαρµογή των νέων κατώτατων νόµιµων µισθών και 
ηµεροµισθίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Τα µέρη µπορούν 
να συµφωνήσουν µικρότερα ποσοστά µείωσης, ή καθόλου µείωση, αλλά σε καµία 
περίπτωση µεγαλύτερη µείωση από το 22%, πέραν του οποίου η όποια συµφωνία 
είναι άκυρη. 
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Συγκεκριµένα: 

Τα κατώτατα νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής (η 
µείωση κατά 22% αφορά το βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο που προβλέπει η ισχύουσα 
ΕΓΣΣΕ ): 
 
♦ Βασικό ηµεροµίσθιο 26,18 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαµο εργατοτεχνίτη. 
♦ Βασικός µηνιαίος µισθός 586,08 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαµο υπάλληλο. 
 
Αναλυτικός Πίνακας 
 
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 
ΕΤΩΝ 
 
 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ 

14/2/2012
0-3 26,18 0,00 2,62 26,18 28,80 
3-6 26,18 1,31 2,62 27,49 30,11 
6-9 26,18 2,62 2,62 28,80 31,42 
9-12 26,18 3,93 2,62 30,11 32,73 
12-15 26,18 5,24 2,62 31,42 34,04 
15-18 26,18 6,55 2,62 32,73 35,35 

18-ΑΝΩ 26,18 7,85 2,62 34,03 36,65 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΠΌ 

14/2/2012

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ 

14/2/2012
0-3 586,08 0,00 58,61 586,08 644,69 
3-6 586,08 58,61 58,61 644,69 703,30 
6-9 586,08 117,22 58,61 703,30 761,91 
9-ΑΝΩ 586,08 175,82 58,61 761,90 820,51 
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Ως προϋπηρεσία νοείται, κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το µισθωτό σε οποιονδήποτε 
εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες, για δε τους 
υπαλλήλους σε θέση παρεµφερή και ανάλογο, µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου 
ογδόου (18ου) ή του δεκάτου ενάτου (19ου' έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα. 
 
β. Τα κατώτατα νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω 
των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, (δεδοµένου ότι καταργήθηκε το 
αρ. 43 του ν. 3986/2011 και κάθε αντίθετη διάταξη) και για τους ήδη εργαζόµενους, 
διαµορφώνονται σε σχέση µε τα κατώτατα όρια των µισθών και ηµεροµισθίων της 
από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως 
αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, µειωµένα κατά 32%. Η µείωση 
αφορά το χρονικό διάστηµα, από 14-2-2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής στα πλαίσια του µηχανισµού στήριξης 
των ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ. 

Η παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α' 115) τροποποιείται µόνο ως προς την 
αµοιβή των µαθητευοµένων, η οποία ανέρχεται πλέον στο 68%, στα κατώτατα όρια 
των µισθών και ηµεροµισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, 
όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και κατά τα λοιπά εξακολουθεί να 
ισχύει η εν λόγω διάταξη. 
 
Για την εκ του νόµου εφαρµογή των νέων κατώτατων νόµιµων µισθών και 
ηµεροµισθίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι 
τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν µικρότερα ποσοστά µείωσης, ή καθόλου µείωση, 
αλλά σε καµία περίπτωση µεγαλύτερη από το 32%, πέραν του οποίου η όποια 
συµφωνία είναι άκυρη. 
 
Συγκεκριµένα: 

Τα κατώτατα νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής (η 
µείωση κατά 32% αφορά το βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο που προβλέπει η ισχύουσα 
ΕΓΣΣΕ ): 
 
• Βασικό ηµεροµίσθιο 22,83 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαµο εργατοτεχνίτη. 
• Βασικός µηνιαίος µισθός 510,95 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαµο υπάλληλο. 
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Αναλυτικός Πίνακας 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 
ΕΤΩΝ 
 
 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ 

14/2/2012 
0-3 22,83 0,00 2,28 22,83 25,11 
3-6 22,83 1,14 2,28 23,97 26,25 

6-ΑΝΩ 22,83 2,28 2,28 25,11 27,39 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΓΑΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΩΝ 

ΑΠΌ 

14/2/2012 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ 

14/2/2012 
      

0-3 510,95 0,00 51,10 510,95 562,05 
3-ΑΝΩ 510,95 51,10 51,10 562,05 613,15 

 
 
 
γ. Τα ανωτέρω νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αποτελούν τα κατώτατα όρια 
και οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρη και 
οι παραβάτες εργοδότες υφίστανται τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του 
ν.3996/2011. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
 
1. Από 14-02-12 οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισµένο χρόνο 
ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος και δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 
 
2. Οι συλλογικές συµβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 µήνες µέχρι την 14-2-12 
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ή και περισσότερο, λήγουν µετά την παρέλευση ενός έτους, ήτοι στις 14- 2-13, εκτός 
κι αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 
1876/1990, το οποίο δεν καταργήθηκε. Συνεπώς οι συµβάσεις αυτές δεν θεωρούνται, 
αλλά ούτε έχουν µετατραπεί σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (παρ. 1 αρ 12 ν. 
1876/1990). 
 
3. Οι συλλογικές συµβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται σε ισχύ, για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 24 µηνών µέχρι την 14-2-12, λήγουν το αργότερο 
εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός κι αν λήξουν ή 
καταγγελθούν νωρίτερα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990, το οποίο 
δεν καταργήθηκε. 
 
4. Α. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης, που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, 
εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι για τους ήδη εργαζόµενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίµηνο οι 
όροι της συλλογικής σύµβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε, ενώ για τους 
προσλαµβανόµενους κατά τη διάρκεια του τριµήνου, µετά τη λήξη ή 
την καταγγελία της σ.σ.ε., οι όροι της συλλογικής σύµβασης, που έληξε ή 
καταγγέλθηκε ισχύουν µόνο εφόσον ικανοποιούνται τα οριζόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 1876/1990. 
 
Β. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί 
µέχρι την 14-02-12 ισχύουν για ένα τρίµηνο, δηλαδή µέχρι την 14-05-12: Νοούνται οι 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας οι οποίες έληξαν ή καταγγέλθηκαν εντός του 
τελευταίου εξαµήνου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012 και αυτές ισχύουν για 
ένα τρίµηνο 14.2.2012 έως 14.5.2012.  
 
Μετά την ισχύ του ν. 4046/2012, για τις σ.σ.ε. που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και το 
διάστηµα από 14.2.2012 µέχρι 14.5.2012, αποτελεί για αυτές το β' τρίµηνο επί του 
6µηνου της παράτασης ισχύος τους, συνεχίζουν να ισχύουν µέχρι 14.5.2012.  
 
Αν όµως αποτελεί το α' τρίµηνο του 6µηνου που διατρέχεται και δεδοµένου ότι η 
θέσπιση 3µηνης διάρκειας παράτασης υφίσταται από 14.2.2012, τότε αυτή η σ.σ.ε 
από 14.5.2012 δεν ισχύει, και άρα µετά το πέρας του τριµήνου αυτού εφαρµόζεται 
και για αυτές τις σ.σ.ε. η παρ. 4 του αρ. 2 της 6/28.2.2012 ΠΥΣ, εκτός κι αν εν τω 
µεταξύ συναφθεί νέα σ.σ.ε.  
 
[Μέχρι την 14.2.2012 ίσχυαν τα κάτωθι: 
 
(ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ 1). Ως προς τους εργοδότες και εργαζόµενους που ήταν µέλη των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει µια σ.σ.ε., που δεν είχε κηρυχθεί 
υποχρεωτική και η σ.σ.ε. αυτή έληγε ή καταγγελλόταν τότε: Κατά τη διάρκεια της 
6µnvnc παράτασης, η σ.σ.ε. ίσχυε για τους ήδη εργαζόµενους, αλλά και για τους 
νεοπροσληφθέντες εντός του 6µηνου (παρ. 4 του αρ. 9 σε συνδυασµό µε την παρ. 2 
του αρ. 8 του ν. 1876/1990). 
 
(ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ 2) Ως προς τους εργοδότες που δεν ήταν µέλη των εργοδοτικών 
οργανώσεων που είχαν υπογράψει µια σ.σ.ε, αλλά καλύπτονταν µέσω του θεσµού της 
επέκτασης (κήρυξη υποχρεωτικής) από τους κανονιστικούς όρους της επεκταθείσης 
σ.σ.ε 
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και η σ.σ.ε. αυτή έληγε ή καταγγελλόταν τότε: Κατά τη διάρκεια της 6µnvnc 
παράτασης, η επεκταθείσα σ.σ.ε. ίσχυε για τους ήδη εργαζόµενους, αλλά και για τους 
νεοπροσληφθέντες εντός του 6µηνου (παρ. 4 του αρ. 9 σε συνδυασµό µε την παρ. 2 
του αρ. 8 του ν. 1876/1990). 
 
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3) Ως προς τους εργοδότες και τους εργαζόµενους που δεν ήταν µέλη 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει µια σ.σ.ε και η σ.σ.ε δεν 
επεκτάθηκε τότε: Ο µισθός και το ηµεροµίσθιο καθορίζονταν µε βάση την αρχή της 
ελεύθερης 
συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου µε κατώτατο όριο τους µισθούς και τα 
ηµεροµίσθια της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας, όπως αυτά ίσχυαν. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και µετά την 14.2.2012 γι 
αυτήν την 
περίπτωση.] 
 
Γ. Για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και µέχρι 
την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6µηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε η 
παρ. 5 του αρ. 9 του ν. 1876/1990, (που καταργήθηκε µε το ν. 4046/2012). δίνεται η 
παράταση του τριµήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) µόνο νια τη σύναψη νέων 
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας από τα µέρη. που έχουν το δικαίωµα αυτό 
σύµφωνα µε το νόµο διότι: 
 
α. Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και µέχρι την 
14.2.2012 έχει παρέλθει και το δίµηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα ως συλλογικές συµβάσεις και οι όροι τους έχουν 
απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραµένουν δε στις ατοµικές συµβάσεις 
ως απλοί ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, µια και έχει επέλθει στην πραγµατικότητα η 
«υποκατάστασή» τους από ενεργές ατοµικές συµβάσεις εργασίας. Αυτό ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι πολλές ατοµικές συµβάσεις εργασίας που ενσωµάτωσαν όρους 
σ.σ.ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει για αυτές και το 6µηνο της 
παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί µε νέες συµφωνίες των µερών, πράγµα 
που θα οδηγούσε στην αυτόµατη εκ νέου και εκ του νόµου τροποποίηση τους, 
αντίθετα από τη βούληση των 
συµβαλλοµένων µερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέµβαση στην ατοµική 
σύµβαση. Συνεπώς, για την ανωτέρω περίπτωση, η βούληση του νοµοθέτη 
περιορίζεται στην επί τρίµηνο επαναδιαπραγµάτευση των σ.σ.ε που έληξαν ή 
καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει και το 6µηνο της παράτασης ισχύος τους και αυτό 
εντός του διαστήµατος από 14.2.2012 µέχρι 14.5.2012. Κατά τη διάρκεια του 
ανωτέρω διαστήµατος, αλλά και µετά την εκπνοή του αν δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε., για 
τους ήδη εργαζόµενους, παραµένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατοµικές συµβάσεις 
εργασίας που έχουν ενσωµατώσει στο περιεχόµενο τους τούς όρους αυτών των σ.σ.ε. 
(που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάµηνο ισχύος τους) καθώς και οι 
όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατοµικών συµβάσεων 
εργασίας. 
 
β. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το 
διάστηµα από 14.2.2012 µέχρι 14.5.2012, οι προσλαµβανόµενοι σε νέο εργοδότη δεν 
µπορούν να «καρπωθούν» τα έννοµα αποτελέσµατα σ.σ.ε. που έληξαν ή 
καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το 6µηνο της παράτασης ισχύος τους, µια και 
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αυτές έχουν σταµατήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συµφωνίες 
και οι οποίες µόνο µε ατοµικές συµβάσεις µπορούν να µετουσιωθούν. Άρα για τους 
προσλαµβανόµενους σε νέο εργοδότη θα ισχύσουν ατοµικές συµφωνίες, που 
αποτυπώνουν τη βούληση των µερών και πάντα εντός των νοµίµων ορίων. 
 
5. Όταν παρέλθει το τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της σ.σ.ε και δεν 
συναφθεί νέα σ.σ.ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόµατα παύουν 
να ισχύουν, συνεχίζουν όµως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το 
βασικό µισθό/ηµεροµίσθιο (της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα 
επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα 
επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. 
 
Έτσι για τους ήδη εργαζόµενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που 
αφορούν το βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο, και τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, 
σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον προβλέπονταν. Επειδή η συγκεκριµένη 
προσαρµογή ορίζεται από το νόµο, δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. 
Οποιοδήποτε άλλο επίδοµα που προβλέπεται παύει να ισχύει. 
 
Οι όροι του προηγούµενου εδαφίου που διατηρούνται (βασικός µισθός ή 
ηµεροµίσθιο, τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας) 
παραµένουν µέχρις ότου αντικατασταθούν από τους όρους νέας συλλογικής 
σύµβασης εργασίας. Με τη νέα συλλογική σύµβαση εργασίας τα µέρη µπορούν να 
διαπραγµατευτούν και όρους πέραν των ανωτέρω. 
 
Όσον αφορά τη σύναψη νέας ή τροποποιηµένης ατοµικής σύµβασης εργασίας, 
εργοδότες και εργαζόµενοι µπορούν να συµφωνήσουν αµοιβές τουλάχιστον στο ύψος 
των µισθών και ηµεροµισθίων της παρ. 1 α του άρθρου 1 της παρούσης εγκυκλίου. 

Ως «επίδοµα ωρίµανσης» νοούνται τα επιδόµατα που καταβάλλονται για το σύνολο 
του χρόνου υπηρεσίας του εργαζοµένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο 
εργοδότη, δηλαδή της κάθε µισθολογικής κλίµακας (µονοετής, διετής, τριετής κτλ). 

Ως «επίδοµα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδοµα που χορηγείται µε βάσει τους 
τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ηµεδαπών ή µη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή σχολών. 
 
Ως «επίδοµα επικινδύνου εργασίας» νοούνται τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω 
των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωµατική ακεραιότητα 
και τη ζωή του εργαζοµένου. 
 
6. Οι διατάξεις των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α'27) παύουν να 
ισχύουν. 
 
7. Τα ανωτέρω ( ερµηνεία του αρ. 2 της µε αριθµό 6/28.2.2012 ΠΥΣ) ισχύουν για 
όλες τις σ.σ.ε. (κλαδικές, οµοιοεπαγγελµατικές, τοπικές ή εθνικές, επιχειρησιακές), 
ανεξάρτητα αν έχουν κυρωθεί ή όχι µε νόµο, και ανεξάρτητα από το αν έχουν τη 
µορφή Υπουργικής Απόφασης, διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, κλπ., 
καθώς και για τις ∆ιαιτητικές Αποφάσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α'27), όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 14 του ν.3899/2010 (Α'212), καταργείται. Εάν οι συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή σ.σ.ε αποτύχουν, η προσφυγή στη διαιτησία 
είναι δυνατή µόνο εάν συναινούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή µε κοινή 
συµφωνία των µερών και όχι µονοµερώς.  
 
Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του δικαιώµατος της απεργίας για 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής 
στη ∆ιαιτησία (παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990). 
 
2. Η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται µόνο για θέµατα που αφορούν τον καθορισµό 
βασικού µισθού ή/και ηµεροµισθίου. ∆εν περιλαµβάνεται κανένας άλλος 
κανονιστικός όρος ή ρήτρα διατήρησης κανονιστικών όρων προηγούµενων 
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, κι αν υπάρξει, τότε 
αυτός ο όρος ή ρήτρα δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. 
 
3. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία 
της ∆ιαιτησίας, σύµφωνα µε το αρ. 16 του ν. 1876/1990, όπως αυτός ισχύει, µεταξύ 
των οποίων είναι και τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της ∆ιαιτησίας και κυρίως λαµβάνει υπόψη του 
τις οικονοµικές συνθήκες, την πρόοδο στην µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, 
τη µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας στα πλαίσια του µηχανισµού στήριξης των 
ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ και την παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελµατικό κλάδο που 
σχετίζεται µε τη διαφορά.  
 
4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί µονοµερώς µέχρι την 14.2.2012 και δεν έχει 
εκδοθεί διαιτητική απόφαση, τίθενται στο αρχείο . Όσες έχουν κατατεθεί µε κοινή 
συµφωνία των µερών εξετάζονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 
του παρόντος άρθρου (αρ. 3 της 6ης Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου/28.2.12). 
 
ΑΡΘΡΟ 4 

Από 14-02-12, και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί κάτω του 10%, 
αναστέλλεται η εφαρµογή όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών 
αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού 
χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων, δηλαδή των 
µισθών ή ηµεροµισθίων ή του βασικού µισθού, περιλαµβανοµένων της υπηρεσιακής 
ωρίµανσης καθώς και του επιδόµατος πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, 
πενταετίας κλπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 

1. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, 
περιλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων, εταιρειών ή οργανισµών που υπάγονται ή 
είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως 
αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 
του Ν. 1256/1982 (Α' 65) ή µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 
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101), που περιέχουν όρους για τη λήξη αυτών των συµβάσεων µε τη συµπλήρωση 
κάποιου ορίου ηλικίας ή µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
των εργαζοµένων, από την 14-2-2012, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου 
4046/2012, µετατρέπονται σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, µε άµεση ισχύ. 
Εποµένως σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συµβάσεων, µετά την 14.2.2012, 
εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας για τις συµβάσεις 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. 
 
2. ∆ιατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών 
Συµβάσεων και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισµών Εργασίας Προσωπικού, 
Οργανισµών Προσωπικού και αποφάσεων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, που θεσπίζουν 
ρήτρες µονιµότητας ή δεσµευτικούς όρους που υποκρύπτουν µονιµότητα, 
καταργούνται. 
 
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 5 της υπ. αρ 6/28.2.2012 ΠΥΣ οι ρήτρες 
αυτές ή οι όροι αυτοί καταργούνται στην περίπτωση που παρεκκλίνουν από τους 
γενικούς κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας . Εκτός από αυτή την περίπτωση η ΠΥΣ 
διακρίνει και άλλη µία κατά την οποία οι ρήτρες αυτές ή οι όροι αυτοί καταργούνται 
και συγκεκριµένα, όταν εκτός από την παρέκκλιση από τους 
γενικούς κανόνες του εργατικού δικαίου, συντρέχει η εφαρµογή τους να είναι 
αναλογική ή ευθεία µε διατάξεις του Κώδικα περί ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Η 
τελευταία περίπτωση µπορεί να λειτουργεί και µόνη της προκειµένου να θεωρηθεί 
µία ρήτρα ως ρήτρα µονιµότητας ή ως υποκρύπτουσα µονιµότητα. 
 
Συνεπώς κατά τα ανωτέρω, ως «ρήτρες µονιµότητας» ή ως «όροι που υποκρύπτουν 
µονιµότητα» θα µπορούσαν να θεωρηθούν ιδίως οι ρήτρες ή οι όροι εκείνοι που 
ορίζουν ότι η λήξη συµβάσεων εργασίας πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση 
κάποιου ορίου ηλικίας ή µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του 
εργαζοµένου. Επίσης θα µπορούσαν να θεωρηθούν και όλοι εκείνοι οι ειδικοί 
εργασιακοί όροι που διασφαλίζουν τη σταθερότητα στη θέση εργασίας, όπως είναι οι 
υπηρεσιακές µετακινήσεις, οι µετατάξεις, οι αποσπάσεις, οι µεταθέσεις, οι 
τοποθετήσεις, η κατάληψη πάσης φύσεως θέσεως ευθύνης και η ανάκληση αυτής και 
γενικά οποιοσδήποτε άλλος όρος που µπορεί µε τρόπο αναλογικό ή µε ευθεία 
εφαρµογή να παραπέµπει στις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισµούς που 
υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α' 65) ή µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
1892/1990 (Α' 101). 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  


