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Ενθμερωτικό θμείωμα για το Προτεινόμενο χζδιο Νόμου  

«Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Προγράμματοσ τιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» 

9/12/2010 

 

Σο ςχζδιο νόμου με τίτλο «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Προγράμματοσ τιριξθσ τθσ 
Ελλθνικισ Οικονομίασ» περιλαμβάνει διατάξεισ που εμπίπτουν ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 

 Μζτρα για τθν εφαρμογι του Προχπολογιςμοφ του 2011 και τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν 
Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του Προχπολογιςμοφ, όπωσ αναπροςαρμογζσ ςυντελεςτϊν ΦΠΑ και 
μιςκολογικι πολιτικι ΔΕΚΟ και φορολογικζσ ρυκμίςεισ για να υποςτθριχκοφν τομείσ τθσ 
οικονομίασ ςτουσ οποίουσ εμφανίηεται ιδιαίτερα μεγάλθ πτϊςθ με αρνθτικι επίδραςθ ςτθν 
οικονομικι δραςτθριότθτα και ςτα δθμόςια ζςοδα. 

 Ρυκμίςεισ διοικθτικοφ χαρακτιρα για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε τομείσ του 
δθμοςίου τομζα που ςχετίηονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ 
Πολιτικισ και ρυκμίςεισ για τθν πολιτικι προςλιψεων του δθμοςίου τομζα. 

 Ρυκμίςεισ για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ και του πλαιςίου διαπραγμάτευςθσ των 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. 

 

Σο ςχζδιο νόμου προτείνεται να ςυηθτθκεί ςτθ Βουλι με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ κακϊσ 
το ςφνολο των ρυκμίςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό ςυνδζονται άμεςα με τθν επίτευξθ των 
ςτόχων και τθν ομαλι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ χϊρασ μασ και 
κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου του 2011. 

 

Φορολογικά μζτρα 

Σο ςχζδιο νόμου προτείνει τα παρακάτω φορολογικά μζτρα: 

 Αφξθςθ του μειωμζνου ςυντελεςτι ΦΠΑ από το 11% ςτο 13% και του υπερμειωμζνου από το 
5,5% ςτο 6,5%. 

 Μείωςθ του ςυντελεςτι ΦΠΑ για τα φάρμακα και τθ διαμονι ςε ξενοδοχεία και καταλφματα 
από το ςιμερα ιςχφον 11% ςτον νζο υπερμειωμζνο ςυντελεςτι 6,5%. 

 Αναςτολι τθσ εφαρμογισ τθσ διερεφνθςθσ του πόκεν ζςχεσ για τθν αγορά πρϊτθσ κατοικίασ 
αντικειμενικισ αξίασ ζωσ 200.000 ευρϊ. 

 Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ διακίνθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ με τθν κατάργθςθ τθσ 
καταβολισ του αυξθμζνου ΕΦΚ καυςίμου κατά τον εκτελωνιςμό από τουσ προμθκευτζσ 
πετρελαίου κζρμανςθσ. 

 Μείωςθ του φόρου κατανάλωςθσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια για τθν οικιακι χριςθ (από 5 
ευρϊ/MWh ςε 2,2 ευρϊ/MWh), αφξθςθ των επιχειρθματικϊν τιμολογίων εκτόσ τθσ υψθλισ 
τάςθσ (από 2,5 ευρϊ/MWh ςε 5 ευρϊ/MWh) και πλιρθσ απαλλαγι από τον φόρο για τθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για γεωργικι χριςθ. Η ρφκμιςθ αυτι γίνεται 
αντιςτακμιςτικά ςτο πλαίςιο τθσ αναμόρφωςθσ των τιμολογίων θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Παροχι κινιτρων για τθν αντικατάςταςθ οχθμάτων παλαιάσ τεχνολογίασ με ζκπτωςθ των 
τελϊν ταξινόμθςθσ και αναπροςαρμογι του φόρου πολυτελείασ ςε αυτοκίνθτα μεςαίασ 
εργοςταςιακισ αξίασ. 
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 Μείωςθ του ςυντελεςτι του ΕΦΚ ςτον καπνό από το 67% ςτο 65% και τθν αφξθςθ του παγίου 
ςτοιχείου από το 10% ςτο 15%. 

 

Πολιτικι και όρια προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα 

 Κακολικι εφαρμογι του κανόνα τθσ 1 πρόςλθψθσ ανά 5 αποχωριςεισ ςτον δθμόςιο τομζα. 

 τον κανόνα 1:5 προςμετροφνται ωσ προςλιψεισ οι τυχόν μετατάξεισ από φορείσ του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο ςτενό δθμόςιο τομζα (π.χ. από δθμόςιεσ επιχείρθςεισ ςε 
αναδιάρκρωςθ προσ τθν κεντρικι κυβζρνθςθ). 

 Μειϊνονται για το 2011 κατά 15% ςε ςχζςθ με το 2010 οι ςυμβάςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ 
οριςμζνου χρόνου ι με ςφμβαςθ ζργου. 

 

Άλλα μζτρα διοικθτικοφ χαρακτιρα 

 Ρφκμιςθ κεμάτων επείγοντοσ χαρακτιρα διοικθτικισ και οργανωτικισ φφςεων ςτο Τπουργείο 
Οικονομικϊν που προζκυψαν από τθ «διάςπαςθ» του πρϊθν Τπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν (π.χ. αρμόδια υπθρεςιακά ςυμβοφλια, υπαγωγι υπθρεςιϊν που μεταφζρκθκαν 
ςτθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ τθσ ΓΓ Φορολογίασ). 

 Εκκακάριςθ αρχείου λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το δθμόςιο, με τθ διαγραφι των οφειλϊν 
ανεπείδεκτων ειςπράξεωσ. 

 Ρφκμιςθ κεμάτων μιςκοδοςίασ μζχρι τον Απρίλιο του 2011 του προςωπικοφ των Νομαρχιακϊν 
Αυτοδιοικιςεων που μετατάςςεται ςτισ Περιφζρειεσ ι ςτουσ Καλλικρατικοφσ Διμουσ από 1θ 
Ιανουαρίου 2011. 

 Ρφκμιςθ κεμάτων ΕΛΣΑΣ προκειμζνου να αποςαφθνιςτοφν οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων 
τθσ. 

 
Ρυκμίςεισ για τθν Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδασ 

 Οι αποδοχζσ μειϊνονται κατά 10% για αμοιβζσ άνω των 1.800 ευρϊ, το επίδομα "περιποίθςθσ 
πελατείασ" καταργείται, ενϊ ςυνεχίηει να καταβάλλεται το ποςό ενίςχυςθσ χαμθλόμιςκων. 

 Οι προςλιψεισ 700 ατόμων που είχαν οριςτεί ζπειτα από διαγωνιςμό τθσ ΑΣΕ ακυρϊνονται. 

 Οι κενζσ κζςεισ που κα πλθρϊνονταν με αυτζσ τισ προςλιψεισ καταργοφνται. 

 Οι προςλθφκζντεσ κα μεταφερκοφν ςτο ΙΚΑ για τθν πλιρωςθ κζςεων για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν προςωπικοφ του ταμείου. 

 

Οικονομικι εποπτεία και ζλεγχοσ τθσ μιςκολογικισ δαπάνθσ ςτισ ΔΕΚΟ 

Η ανάγκθ για παρζμβαςθ με ςτόχο τθν εξυγίανςθ και τθ ςυγκράτθςθ και μείωςθ των δαπανϊν 
ςτισ ΔΕΚΟ είναι επιτακτικι. 

 Σα τελευταία πζντε χρόνια τα ςυςςωρευμζνα ελλείμματα (χρζοσ) – μόνο των 11 πιο 
ηθμιογόνων ΔΕΚΟ – ζχει υπερδιπλαςιαςτεί από 5,6 δισ ευρϊ ςε 13,2 δισ ευρϊ. 

 Σα ετιςια ελλείμματα των ΔΕΚΟ που ςιμερα εποπτεφονται από τθν Ειδικι Γραμματεία ΔΕΚΟ 
που Τπουργείου Οικονομικϊν ξεπερνοφν το 1,5 δισ ευρϊ. 

 Οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 9% τα τελευταία τρία χρόνια τθ ςτιγμι 
που θ απαςχόλθςθ μειϊκθκε κατά περίπου 6%. 
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 Ο δείκτθσ μιςκολογικοφ κόςτουσ προσ ζςοδα είναι περίπου 80% ενϊ για πζντε μεγάλεσ ΔΕΚΟ 
το μιςκολογικό κόςτοσ ξεπερνά τα ζςοδα (το 2009 ςτθν ΕΘΕΛ ιταν 164% των εςόδων, ςτον 
ΗΛΠΑΠ 147,5%, ςτθν ΕΑ 143,9%, ςτον ΗΑΠ 110,4% και ςτθν ΣΡΑΙΝΟΕ 109,8%). 

 Η μζςθ ετιςια αμοιβι ςτισ ΔΕΚΟ το 2009 ξεπερνοφςε τα 40.000 ευρϊ και είναι 100% 
(διπλάςια) από τθ μζςθ αμοιβι ςτον ιδιωτικό τομζα και 40% υψθλότερθ από τθ μζςθ αμοιβι 
ςτον υπόλοιπο δθμόςιο τομζα. 

 

Ζνασ μεγάλοσ πλζον αρικμόσ ΔΕΚΟ περιλαμβάνονται και ςυνυπολογίηονται ςτα ςτοιχεία τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ενϊ οι καταπτϊςεισ εγγυιςεων για τισ ΔΕΚΟ που αδυνατοφν να 
ανταποκρικοφν ςτισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ καταγράφονται επίςθσ ςτα ελλείμματα.  

 

Ειδικότερα θ δθμοςιονομικι επιβάρυνςθ από τισ ΔΕΚΟ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

 Σα αποτελζςματά τουσ προςτίκενται ςτο ιςοηφγιο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Επιχορθγοφνται από τον Σακτικό Προχπολογιςμό (ανεξάρτθτα αν ανικουν ι όχι ςτθ Γενικι 
Κυβζρνθςθ ωσ ςτατιςτικό δθμοςιονομικό μζγεκοσ) 

 Παρουςιάηουν αποτελζςματα με βάςθ ειδικοφσ πόρουσ που ζχουν κεςπιςτεί προσ όφελόσ 
τουσ ςε βάροσ των πολιτϊν, καταναλωτϊν και φορολογοφμενων (π.χ. ΕΡΣ) 

 

Με δεδομζνθ τθν βοφλθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να μθν γίνουν απολφςεισ και να διατθρθκεί ο 
δθμόςιοσ χαρακτιρασ ςε τομείσ όπωσ οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ, προχωράμε ςε δφο ςθμαντικά 
πεδία παρεμβάςεων. Σο πρϊτο ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ 
ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των ΔΕΚΟ με ςτόχο των εξορκολογιςμό όλων των δαπανϊν και το 
δεφτερο αφορά ςτθν ειςοδθματικισ πολιτικι που κα εφαρμοςτεί  από 1θ Ιανουαρίου 2011. 

 

το ςχζδιο νόμου προβλζπεται θ βελτίωςθ του πλαιςίου οικονομικισ εποπτείασ των ΔΕΚΟ, 
ϊςτε να ελεγχκεί το μζγεκοσ των ελλειμμάτων που επιβαρφνουν άμεςα και ζμμεςα τον Σακτικό 
Προχπολογιςμό, να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ λογοδοςία ςτθν οικονομικι τουσ διαχείριςθ. Για 
το ςκοπό αυτό προτείνονται τα εξισ μζτρα: 

 

 Κατάργθςθ εξαιρζςεων κεφαλαίου Α, επζκταςθ εφαρμογισ του νόμου 3429/2005. Κριτιριο 
για τθν ζνταξθ ςτο κεφάλαιο Α είναι θ πλειοψθφικι ςυμμετοχι του δθμοςίου ςε ΝΠΙΔ (μθ 
ειςθγμζνα ςτο ΧΑΑ και ςυνδεόμενα με αυτά) εκτόσ και αν θ διοίκθςθ και διαχείριςθ δεν 
αςκοφνται από το δθμόςιο. 

 Ζνταξθ ςτο πεδίο εποπτείασ του Τπουργείου Οικονομικϊν των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ που 
υπάγονται ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (θ ζνταξθ αυτι αφορά μόνο ςτο ςκζλοσ τθσ οικονομικισ 
τουσ εποπτείασ, θ λειτουργικι εποπτεία παραμζνει ςτα κακ’ φλθν αρμόδια υπουργεία). 
Μεταξφ των «νζων» επιχειριςεων που κα υπάγονται ςτθν οικονομικι εποπτεία του 
Τπουργείου Οικονομικϊν είναι το Αττικό Μετρό, θ Εγνατία Οδόσ, θ ΕΡΣ, το Κτθματολόγιο ΑΕ, 
το ΣΡΑΜ. 

 Τποβολι τριμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων ελεγμζνων από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ και 
δυνατότθτα επιβολισ τθσ υποχρζωςθσ για ςυνεπι παροχι οικονομικϊν δεδομζνων ςτισ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, ακόμθ και με διακοπι τθσ χρθματοδότθςθσ ςε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. 
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Σο ςχζδιο νόμου ρυκμίηει επίςθσ τθν ειςοδθματικι πολιτικι για τισ ΔΕΚΟ από τθν 1θ Ιανουαρίου 
2011 ωσ εξισ: 

 Θζςπιςθ ανϊτατου πλαφόν 4.000 ευρϊ τον μινα (μικτά) υπολογιηόμενα ςε δωδεκάμθνθ 
βάςθ. Εξαιροφνται Πρόεδροι, Διοικθτζσ και Διευκφνοντεσ φμβουλοι (για τουσ οποίουσ ιςχφει 
το πλαφόν που είχε οριςτεί με τον νόμο 3833/2010). Η ρφκμιςθ αυτι αφορά περίπου το 10% 
των υπαλλιλων των ΔΕΚΟ ςυνολικά. 

 Μείωςθ αποδοχϊν κατά 10% ςε αποδοχζσ που ξεπερνοφν τα 1.800 ευρϊ τον μινα (μικτά). 
Απαλλάςςονται τα επιδόματα οικογενειακισ κατάςταςθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ. Η 
ρφκμιςθ αυτι αφορά προοδευτικά (ξεκινϊντασ από οριακζσ μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ και 
φτάνοντασ ςτθ μζγιςτθ μείωςθ του 10%) ςε περίπου 89% των υπαλλιλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 
11% των υπαλλιλων ΔΕΚΟ ζχουν μθνιαίεσ μικτζσ αποδοχζσ κάτω από 1800 ευρϊ. 

 ε επίπεδο φορζα, κζςπιςθ ανϊτατθσ δαπάνθσ 10% επί των ςυνολικϊν δαπανϊν μιςκοδοςίασ 
για αμοιβζσ όπωσ υπερωριακισ εργαςίασ, υπερεργαςίασ, εκτόσ ζδρασ, οδοιπορικϊν, κακϊσ 
και εργαςίασ τισ εξαιρζςιμεσ μζρεσ. Η ρφκμιςθ αυτι κα επθρεάςει τουσ υπαλλιλουσ ανάλογα 
με τον τρόπο με τον οποίο θ επιχείρθςθ κα κατανείμει τισ αμοιβζσ. 

 Μζγιςτθ δυνατι μείωςθ ςυνολικϊν αμοιβϊν ενόσ εργαηόμενου 25%. 

 

Παραδείγματα ειςοδθματικισ πολιτικισ ΔΕΚΟ με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου: 

 

1) Μζγιςτη δυνατή μείωςη ςυνολικών αμοιβών 25% 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α 

Α) ΜΙΚΣΕ ΑΜΟΙΒΕ 2010: €5856 

Β) ΜΕ ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: €4.000 ( - 31.7%) 

Γ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ 25%: € 4392 (-25% ΣΟΤ 5856) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β 

ΜΙΚΣΕ ΑΜΟΙΒΕ 2010: €3200  

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΑ: €2400 (-25% ΕΠΙ ΣΟΤ 3.200)   

  

2) Επιβολή πλαφόν €4.000 

Α) ΑΜΟΙΒΗ 2010 ΑΠΟ €4001 ΕΩ €5333. ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €4.000 

 

3) Μείωςη αποδοχών 10% ςε αποδοχζσ άνω των €1.800 

Α) ΑΜΟΙΒΗ 2010 ΑΠΟ €1801-2000 

ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €1800  

Β) ΑΜΟΙΒΗ 2010: €2200 

ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €1980 

 

4) Αμοιβζσ ςε επίπεδο φορζα για υπερωριακή εργαςία κλπ 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΕΑ €200 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΕ ΚΛΠ €50 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 

ΝΕΟ ΔΤΝΑΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΕ ΚΛΠ €20 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 

 

 

 

 

Βαςικά  ςθμεία διατάξεων για ειδικζσ επιχειρθςιακζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ  

 το πλαίςιο του ςυςτιματοσ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, που προςδιορίηεται με τον νόμο 
1876/1990, ειςάγεται ςτο ςυλλογικό Εργατικό Δίκαιο νζα μορφι ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, θ 
«Ειδικι Επιχειρθςιακι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ» (ΕΕΕ), που κφριο ςκοπό ζχει τθ δθμιουργία και 
διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων. 

 Οι όροι τθσ ΕΕΕ προςδιορίηονται από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ ςε 
ετιςια βάςθ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςε όλεσ τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. το πλαίςιο αυτϊν των 
ΕΕΕ, είναι δυνατόν οι μιςκοί να αποκλίνουν από τθν αντίςτοιχθ κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ 
εργαςίασ, μζχρι το κατϊφλι τθσ Εκνικισ Γενικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ, και να προςδιορίηεται 
ο αρικμόσ των κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και λοιποί όροι, όπωσ μερικι απαςχόλθςθ, εκ περιτροπισ 
εργαςία, διακεςιμότθτα, διάρκεια εφαρμογισ, περιλαμβανομζνων τυχόν όρων για τθ διαδικαςία 
επανόδου ςτθν κανονικι εφαρμογι των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. 

 Λόγω του ειδικοφ τουσ χαρακτιρα, οι ΕΕΕ δεν καλφπτονται από τθν αρχι τθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ 
των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, οφτε εφαρμόηονται ςε αυτζσ τυχόν επεκτακείςεσ κλαδικζσ 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 

 Οι ΕΕΕ μποροφν να ςυναφκοφν και ςε επιχειριςεισ με λιγότερουσ από 50 εργαηόμενοι, όπου αν δεν 
υπάρχει επιχειρθςιακό ςωματείο, οι εργαηόμενοι εκπροςωποφνται από τθν κλαδικι οργάνωςι τουσ ι 
τθν αντίςτοιχθ ομοςπονδία . 

 Προκειμζνου να ςυναφκεί ΕΕΕ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ, με κοινι αιτιολογθμζνθ ζκκεςι τουσ 
κατακζτουν αυτι ςτο υμβοφλιο Κοινωνικοφ Ελζγχου Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΚΕΕ) που διατυπϊνει 
απλι γνϊμθ, για τθ ςκοπιμότθτά τθσ. 

 Σα αποτελζςματα εφαρμογισ των ΕΕΕ ςτουσ μιςκοφσ, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθ παραγωγικότθτα και 
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα κα εξαρτθκοφν από τθν ωριμότθτα και τθν ενεργό ςυμμετοχι των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν. Η από κοινοφ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων με πνεφμα καλόπιςτου 
διαλόγου, αντικειμενικότθτασ ςτθν πλθροφόρθςθ και ςυμμετοχι ςτθν ευκφνθ αποτελοφν 
προχποκζςεισ  για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. 

 

 

Βαςικά ςθμεία Διαδικαςίασ  Επίλυςθσ υλλογικϊν Διαφορϊν  

 Σο ςφςτθμα επίλυςθσ ςυλλογικϊν διαφορϊν με τθ μεςολάβθςθ και τθ διαιτθςία, που προβλζπεται  
ςτο Ν. 1876/1990, βελτιϊνεται με βάςθ τθν εμπειρία 18 ετϊν λειτουργίασ του κεςμοφ. 

 Προβλζπεται ρθτά θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ορκισ κρίςθσ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ 
αμερολθψίασ κατά τθ διαδικαςία μεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ.  

 Προβλζπεται ρθτά θ μεςολάβθςθ και θ διαιτθςία να λαμβάνει υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ και 
τθν εξζλιξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ 
ςυλλογικι διαφορά.  

 Η προςφυγι ςτθ διαιτθςία μπορεί να γίνεται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των διαπραγματεφςεων με κοινι 
ςυμφωνία των μερϊν ι μονομερϊσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:  
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α)  από οποιοδιποτε μζροσ, εφόςον το άλλο μζροσ αρνικθκε τθ μεςολάβθςθ , ι  

β) από οποιοδιποτε μζροσ μετά τθ υποβολι τθσ πρόταςθσ μεςολάβθςθσ, εφόςον και τα δφο μζρθ 
προςιλκαν και  ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία μεςολάβθςθσ. 

 Η προςφυγι ςτθ διαιτθςία περιορίηεται ςτον κακοριςμό βαςικοφ θμερομιςκίου ι/και βαςικοφ μιςκοφ. 
Για τα λοιπά κζματα μπορεί να ςυνεχιςτεί οποτεδιποτε θ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ προκειμζνου να 
ςυναφκεί ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ.  

 Ενιςχφεται ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διοίκθςθ του ΟΜΕΔ και τθν επιλογι και αξιολόγθςθ 
των μεςολαβθτϊν- διαιτθτϊν.  

 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΟΜΕΔ από 11μελζσ γίνεται 7μελζσ, με 6 εκπροςϊπουσ των κοινωνικϊν 
εταίρων (3 εκπρόςωποι τθσ ΓΕΕ και από ζνασ εκπρόςωποσ από τον ΕΒ, τθν ΓΕΒΕΕ και τθν ΕΕΕ) και 
ζναν Πρόεδρο, ο οποίοσ επιλζγεται με ομόφωνθ απόφαςθ των 6 μελϊν του Δ.. το Δ.. προβλζπεται θ 
ςυμμετοχι, ωσ παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενόσ εκπροςϊπου του Τπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Όλεσ οι αποφάςεισ του Δ.. λαμβάνονται με τθν ομόφωνθ απόφαςθ και των 7 
μελϊν του.  

 Οι κοινωνικοί εταίροι που ςυμβάλλονται για τθν κατάρτιςθ τθσ εκνικισ γενικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ, μετά τθν παρζλευςθ 3 ετϊν από τθ ιςχφ του νζου νόμου, αξιολογοφν τθν 
αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ, και προτείνουν προσ τον Τπουργό 
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθ διατιρθςθ, κατάργθςθ ι τροποποίθςθ των ρυκμίςεϊν του. 

 

Διατάξεισ για τθν ευελιξία τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθν απλοφςτευςθ εφαρμογισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ 

 Επανακακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ όςων εργάηονται με μερικι απαςχόλθςθσ,  ϊςτε  
θ αμοιβι τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αμοιβισ από τυχόν πρόςκετθ εργαςία, πζρα από αυτι που 
ζχει ςυμφωνθκεί, να είναι ανάλογθ με τθσ αμοιβι του ςυγκρίςιμου εργαηόμενου (δθλαδι του 
εργαηόμενου πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ανάλογθ κζςθ εργαςίασ), χωρίσ προςαυξιςεισ.    

 Επεκτείνεται ο χρόνοσ τθσ διακεςιμότθτασ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν 
ςοβαρά οικονομικά προβλιματα από 6 ςε 9  μινεσ. 

 Επανακακορίηεται θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων ςε ζμμεςο εργοδότθ (με τυχόν 
παρατάςεισ) ςτουσ 36 μινεσ από 18 που είναι ςιμερα. Μετά τθν πάροδο των 36 μθνϊν ο εργαηόμενοσ 
κεωρείται ότι ζχει ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου με τον ζμμεςο εργοδότθ.  

 Ρυκμίηεται για πρϊτθ φορά με νόμο θ δοκιμαςτικι περίοδοσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ αορίςτου χρόνου. υγκεκριμζνα, προβλζπεται ότι θ δοκιμαςτικι περίοδοσ κα ζχει διάρκεια 
ζωσ 12 μινεσ, και θ ςφμβαςι εργαςίασ μπορεί να καταγγελκεί χωρίσ προειδοποίθςθ και χωρίσ 
αποηθμίωςθ απόλυςθσ, εκτόσ κι αν ζχει ςυμφωνθκεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κάτι άλλο. 

 Επανακακορίηεται ο χρόνοσ προειδοποίθςθσ για τθν απόλυςθ εργαηόμενου με ςφμβαςθ εργαςίασ 
αορίςτου χρόνου, διάρκειασ εργαςίασ από 12 μινεσ ζωσ 24 μινεσ, ςε ζνα μινα. ε περίπτωςθ μθ 
προειδοποίθςθσ, τότε προβλζπεται αποηθμίωςθ απόλυςθσ ενόσ μθνόσ.  

 Ρυκμίηονται διαδικαςίεσ για τθν απλοφςτευςθ των τρόπων ανακοίνωςθσ ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, και γενικά διευκολφνεται θ εποπτεία 
τθσ τιρθςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

 


