ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α. Επί της αρχής
Τα µέτρα των τελευταίων ετών που επηρέασαν άµεσα
και έµµεσα τους µισθούς και το λαϊκό εισόδηµα, επιδείνωσαν ραγδαία την κατάσταση της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Είναι µέτρα που στηρίζουν τον κεντρικό πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ, ώστε να φορτωθούν τα
βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη και
τα λαϊκά στρώµατα.
Τα συνεχή στοιχεία που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας αποτυπώνουν και µε αριθµούς τη σταθερή επιδείνωση στη ζωή της εργατικής οικογένειας. Το 45% των
µισθωτών αµείβεται µε µισθούς έως και 751 ευρώ όταν
το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 17% του
συνόλου των µισθωτών. Στο 45% συµπεριλαµβάνονται
εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση και εργαζόµενοι µε
µορφές ελαστικής εργασίας που συνεχώς πληθαίνουν.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ η µερική απασχόληση, αυξήθηκε κατά 30,5%!
Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι µετά το 2012,
µέσω των 1.400 επιχειρησιακών συµβάσεων που υπογράφτηκαν, οι µισθοί µειώθηκαν από 10% έως και 40%.
Ακόµη µεγαλύτερες ήταν οι µειώσεις µισθών στις περιπτώσεις που οι συλλογικές συµβάσεις υπογράφτηκαν από τις «ενώσεις προσώπων», δηλαδή από τα 3/5 του συνόλου των εργαζοµένων κυρίως στις µικρές επιχειρήσεις. Στο 80% αυτών των συµβάσεων οι µισθοί µειώθηκαν στα 586 ευρώ µεικτά.
Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στις επιχειρήσεις µε
πλήρη απασχόληση το µέσο ηµεροµίσθιο µειώθηκε κατά
6,18%, ενώ ο µέσος µισθός µειώθηκε κατά 7,47%, την ίδια στιγµή που οι φόροι «τρώνε» το 43,4% του µισθού
στη χώρα µας.
Η ανεργία βρίσκεται παγιωµένη σε υψηλά επίπεδα και
αποδεικνύεται στην πράξη, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία
που παρουσιάζονται ανά µήνα, πως τα προγράµµατα απασχόλησης δεν την αντιµετωπίζουν, δεν δηµιουργούν
σταθερές θέσεις εργασίας, αλλά µοιράζουν σε περισσότερους ανέργους τη φτώχεια και τις 5µηνες θέσεις εργασίας.
Η νοµοθετική ρύθµιση µείωσης του κατώτατου µισθού,
οι επιχειρησιακές συµβάσεις, οι ατοµικές συµβάσεις και
οι συµβάσεις που υπογράφτηκαν από ενώσεις προσώπων, το χτύπηµα των κλαδικών συµβάσεων, η ευελιξία
στις εργασιακές σχέσεις και τα κακοπληρωµένα προγράµµατα, η άγρια φορολογία, λειτουργούν συµπληρωµατικά στην επιδείνωση της ζωής της εργατικής-λαϊκής
οικογένειας, λεηλατούν µε κάθε τρόπο τους µισθούς και
το εργατικό εισόδηµα.
Με τους νόµους του 2010 και τους άλλους που ακολούθησαν δόθηκε η δυνατότητα, µε επιχειρησιακές ΣΣΕ,
να ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις και να επιβάλλεται
η µερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, κ.ά., παρακάµπτοντας αυτά που προβλέπει η κλαδική ΣΣΕ, αλλά

και τα όρια που προβλέπουν οι νόµοι για τις εργασιακές
σχέσεις, ισχυροποιώντας τη δυνατότητα της εργοδοσίας να απασχολεί όσο θέλει, όποτε θέλει τους εργαζόµενους µε µειωµένες αµοιβές.
Δόθηκε η δυνατότητα οι επιχειρησιακές ΣΣΕ να αποκλίνουν από τις κλαδικές ΣΣΕ προς τα κάτω µέχρι το επίπεδο της ΕΓΣΣΕ. Περιορίστηκε η δυνατότητα του ΟΜΕΔ
να επικυρώνει αυξήσεις στους µισθούς, αφού πρέπει να
παίρνεται υπόψη η «προστασία της ανταγωνιστικότητας» των επιχειρήσεων. Διευκολύνθηκε η δηµιουργία
των Ενώσεων Προσώπων που στην ολότητά τους λειτουργούν σαν όργανα της εργοδοσίας εντός των επιχειρήσεων ώστε να διαλύουν εργασιακές σχέσεις και να
µειώνουν τους µισθούς. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα
στους επιχειρηµατίες που δεν είναι µέλη εργοδοτικών
οργανώσεων να µην εφαρµόζουν την εκάστοτε κλαδική
ΣΣΕ που υπέγραψε η εργοδοτική οργάνωση του κλάδου,
στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Μειώθηκε η προσαύξηση της αµοιβής της υπερεργασίας για κάθε ώρα από 25% σε 20%. Μειώθηκε η προσαύξηση υπερωριακής αµοιβής για τις πρώτες 120 ώρες
από 50% σε 40% και για τις υπόλοιπες 120 και πάνω από
75% σε 60%.Καταργήθηκαν η προσαύξηση του ωροµισθίου κατά 7,5% για τους µερικά εργαζόµενους που εργάζονται λιγότερες από 4 ώρες τη µέρα και η προσαύξηση του ωροµισθίου κατά 10% για όσους εργάζονται πάνω από 4 ώρες. Επεκτάθηκε η δοκιµαστική περίοδος των
εργαζοµένων από δύο µήνες σε δώδεκα, που σηµαίνει ότι, αν συµπληρωθούν δώδεκα µήνες εργασίας ενός νέου
προσλαµβανόµενου, ο εργοδότης, επικαλούµενος τη δοκιµαστική περίοδο, µπορεί να προβεί σε απόλυσή του
χωρίς προειδοποίηση και αποζηµίωση απόλυσης.
Δόθηκε νέο ισχυρό χτύπηµα στις κλαδικές συλλογικές
συµβάσεις. Οι νόµοι που ψηφίστηκαν προβλέπουν ότι
µετά τους τρεις µήνες από τη λήξη τους, εφόσον δεν υπογραφεί νέα κλαδική ΣΣΕ, θα διατηρείται τυπικά ο βασικός κλαδικός µισθός, οι µισθολογικές ωριµάνσεις, το επίδοµα τέκνου, σπουδών και το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, εφόσον αυτά περιλαµβάνονταν στην παλιά Συλλογική Σύµβαση. Όλα τα υπόλοιπα επιδόµατα που υπήρχαν πριν τη λήξη της σύµβασης, πέραν των προαναφερόµενων, εφόσον δεν υπάρξει νέα ΣΣΕ, παύουν να ισχύουν εφόσον το απαιτήσει ο εργοδότης. Επίσης µετά
τους 3 µήνες εφόσον δεν υπογραφεί νέα συλλογική
σύµβαση οι εργοδότες µπορούν να προσλαµβάνουν µε
το µισθό της ΕΓΣΣΕ.
Δόθηκε η δυνατότητα στη µεγαλοεργοδοσία να παγώσει πάσης φύσεως αυτόµατες αυξήσεις στους µισθούς,
οι οποίες είναι απόρροια νόµων, ΣΣΕ, κανονιστικών πράξεων, διαιτητικών αποφάσεων. Σε αυτά περιλαµβάνονται
τα επιδόµατα τριετίας, πολυετίας, χρόνου εργασίας,
κ.ά., µέχρι η ανεργία να κατέβει κάτω από το όριο του
10%.
Τα βασικότερα επιδόµατα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ όπως
πχ το επίδοµα ανεργίας, µειώθηκαν κατά 22%, εξαιτίας
της σύνδεσής τους µε το κατώτερο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα άλλα επιδόµατα που ενίσχυαν το λαϊκό εισόδηµα όπως πχ το οικογενειακό επίδοµα που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ, καταργήθηκε ολοσχερώς, την ίδια στιγµή που τα ταµειακά διαθέσιµα του Οργανισµού τοποθετούνται στην ΤΤΕ ως πλεονάζοντα για
την πληρωµή των δανειστών.
Το ΚΚΕ κρίνει τα µέτρα και τους σχετικούς νόµους µε
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κριτήριο τα εργατικά-λαϊκά συµφέροντα. Με αυτό το κριτήριο τονίζει ότι υπηρετούν τα συµφέροντα του µεγάλου
κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών και των άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας, είναι εργαλείο για τη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, την κατάργηση βασικών εργατικών, λαϊκών δικαιωµάτων και έχουν οδηγήσει στην πτώχευση του λαού.
Τα µέτρα που ήρθαν δεν είναι προσωρινά. Εντάσσονται σε κεντρικό σχεδιασµό που στόχο έχει τη βαθµιαία
µείωση του µέσου µισθού, σε συνθήκες κερδοφορίας
των επιχειρηµατικών οµίλων. Η µείωση του κατώτερου
µισθού έσπρωξε προς τα κάτω, µια σειρά κλαδικούς µισθούς.
Η σταθερή επιδίωξη του κεφαλαίου και της ΕΕ είναι να
συνεχιστεί η επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και µισθολογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Να κυριαρχήσουν παντού και να µονιµοποιηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η µισοανεργία, ο µισθός και οι συντάξεις
να φτάσουν σε ακόµα χαµηλότερα επίπεδα. Για αυτόν το
λόγο αξιοποιούνται από την κυβέρνηση παλιές δοκιµασµένες συνταγές καθυπόταξης των εργαζόµενων, όπως
π.χ. ο «κοινωνικός διάλογος» µε στόχο να κοροϊδέψει
τους εργαζόµενους, να δοθεί παραπέρα πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση και παράλληλα ο αναγκαίος χρόνος
στη µεγαλοεργοδοσία ώστε να οργανώσει µε νέα δεδοµένα την επίθεση της σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς.
Κριτήριο για εµάς είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες
και όχι τα όρια της πείνας, ο «ρεαλισµός» των ορίων αντοχής της οικονοµίας που επανέρχεται ως ιδεολόγηµα
από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και προσαρµόζει
τις απαιτήσεις των εργαζοµένων στις ανάγκες του κεφαλαίου. Η κατάσταση που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα και η νεολαία µε τη δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας και την κατάργηση βασικών εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, καθιστά επιτακτικά αναγκαία την ένταση της λαϊκής πάλης για την
κατάργηση των αντιλαϊκών µέτρων και την ανατροπή
της πολιτικής που εξαθλιώνει το λαό.
Η άµεση αποκατάσταση των εισοδηµάτων στην προ
κρίσης κατάσταση και η κάλυψη των απωλειών αποτελούν επείγον µέτρο ανακούφισης της εργατικής λαϊκής
οικογένειας. Αυτό σηµαίνει επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στα 751 ευρώ ως
βάση για νέες διαπραγµατεύσεις και νέες αυξήσεις.
Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος που να αµείβεται µε λιγότερα από 751 ευρώ.
Δηλαδή, να µπει φραγµός στην πανσπερµία των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, στη µερική απασχόληση, στις
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, στα κακοπληρωµένα προγράµµατα απασχόλησης, που κατεβάζουν τους µισθούς
σε άθλια επίπεδα, στα 200 και 300 ευρώ.
Παράλληλα πρέπει να καταργηθούν οι νόµοι που προκάλεσαν µεγάλες µειώσεις στις κλαδικές συµβάσεις. Οι
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις που καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόµενων, να επανέλθουν
στα κατώτερα επίπεδα του 2009. Με αυτό το όριο ως βάση, να καταργηθούν οι νοµοθετικές δεσµεύσεις και να υπάρξουν ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Η πρόταση νόµου που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή και
η προσπάθεια που θα καταβάλει να γίνει κτήµα του εργατικού - λαϊκού κινήµατος και των συνδικαλιστικών ορ-

γανώσεων, είναι µια συµβολή στην πάλη για τα λαϊκά
συµφέροντα.
Ταυτόχρονα µε την ανάγκη κατάργησης νόµων και διατάξεων που προκάλεσαν ισχυρά πλήγµατα στους µισθούς και το λαϊκό εισόδηµα, το ΚΚΕ υποστηρίζει πλαίσιο µε σηµαντικούς στόχους πάλης:
• Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας και Κλαδικών Συµβάσεων µε το πλαίσιο ταξικού κινήµατος µε επαναφορά του κατώτερου µισθού στα
751 ευρώ για όλους χωρίς διακρίσεις µε βάση την ηλικία,
ως έναρξη για συζήτηση και διαπραγµάτευση για αυξήσεις.
• Κατώτερο µεροκάµατο στα 33,57 ευρώ.
• Άµεση υπογραφή και επαναφορά όλων των κλαδικών
συµβάσεων στα επίπεδα του 2009.
• Να καταργηθεί ο άθλιος διαχωρισµός των εργαζοµένων µε βάση την ηλικία.
• Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
• Εφαρµογή της µετενέργειας µέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό.
• Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε για υπογραφή επιχειρησιακών συµβάσεων µε µισθούς χαµηλότερους από τις κλαδικές συµβάσεις.
• Κατάργηση όλων των ρυθµίσεων που προβλέπουν
την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη µείωση
των αποζηµιώσεων.
• Την κατάργηση των νόµων που αφορούν στον ΟΜΕΔ
και στις ενώσεις προσώπων.
• Επαναφορά των οικογενειακών και των κλαδικών και
άλλων επιδοµάτων που καταργήθηκαν.
• Κατάργηση των προεδρικών διαταγµάτων που ισοπέδωσαν τις αποζηµιώσεις.
• Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατοχύρωση
του 35ωρου, 7ωρου, 5ήµερου και διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας.
• Κατάργηση όλων των ελαστικών µορφών απασχόλησης και κάθε µορφής ανασφάλιστης εργασίας.
• Να παρθεί πίσω η απαράδεκτη Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που αναγκάζει οργανισµούς και φορείς,
να τοποθετήσουν τα ταµειακά διαθέσιµα στην ΤΤΕ.
• Πρακτική άσκηση των σπουδαστών µε πλήρεις αποδοχές και εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα.
• Έξι ώρες δουλειάς για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, για σπουδαστές και φοιτητές που αναγκάζονται να δουλεύουν.

Β. Αιτιολογική έκθεση κατ’ άρθρο
Με το άρθρο 1 επαναφέρεται ο κατώτατος µισθός στα
751 ευρώ για όλους τους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως
ηλικίας, εποµένως και για τους εργαζόµενους από 18 έως 25 ετών, ως βάση για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µε ουσιαστικές
αυξήσεις. Επίσης καταργείται η απαράδεκτη κυβερνητική παρέµβαση µε την ΠΥΣ 6/2012, µε την οποία µειώθηκε ο κατώτατος µισθός και το κατώτατο ηµεροµίσθιο κατά 22% και για τα νέα παιδιά από 18-25 ετών κατά 32%,
όπως και η διάταξη για νοµοθετική ρύθµιση του κατώτατου µισθού, που θα ρίξει ακόµα πιο κάτω τα κατώτατα
µεροκάµατα.
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Με το άρθρο 2 αποκλείεται η απαράδεκτη ρύθµιση του
άρθρου 37 του ν. 4024/2011, που επέτρεπε την κατάρτιση επιχειρησιακής σύµβασης, όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων που συστήνεται από µέρος του συνολικού αριθµού
των εργαζοµένων.
Με το άρθρο 3 καθορίζεται ότι οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας περιέχουν όλους τους ελάχιστους, µισθολογικούς και λοιπούς όρους εργασίας για
τους εργαζόµενους όλης της χώρας, χωρίς νοµοθετική
ή άλλη κρατική-κυβερνητική παρέµβαση. Καταργείται
επίσης η απαράδεκτη ρύθµιση του άρθρου 37 του
ν. 4024/2011, µε την οποία θεσπίστηκε η υπεροχή των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών. Επίσης
ορίζεται ότι οι κλαδικές και λοιπές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορεί να περιέχουν µόνο ευνοϊκότερους
όρους από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι οι συλλογικές συµβάσεις κάθε επιπέδου έχουν γενική ισχύ και δεσµεύουν
τους εργοδότες σε κάθε επίπεδο όπου ισχύει η αντίστοιχη συλλογική σύµβαση εργασίας, ανεξάρτητα αν αυτοί
είναι µέλη ή όχι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εργοδοτών που υπέγραψαν την κάθε συλλογική σύµβαση εργασίας.
Με το άρθρο 5 προβλέπεται η µετενέργεια των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, χωρίς χρονικούς περιορισµούς.
Με το άρθρο 6 επαναφέρεται το δικαίωµα της µονοµερούς προσφυγής των εργαζοµένων στη Διαιτησία, για τη
ρύθµιση του συνόλου των όρων συλλογικής σύµβασης.
Με το άρθρο 7 επανέρχονται σε ισχύ κανονιστικές
ρυθµίσεις συλλογικών (ιδίως κλαδικών) συµβάσεων εργασίας που αφορούσαν, µεταξύ άλλων, την καθιέρωση
διαφόρων επιδοµάτων, ρυθµίσεις που σε µεγάλο βαθµό
καταργήθηκαν, όπως και οι αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις εργασίας (σταδιακά), από την ΠΥΣ υπ’ αριθµ.
6/2012.
Με το άρθρο 8 επαναφέρεται η 13η και 14η σύνταξη
για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταµείων.
Με το άρθρο 9 επαναφέρεται ο 13ος και 14ος µισθός
στο δηµόσιο τοµέα.
Με το άρθρο 10 θεσµοθετείται η κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων (όπως της µερικής απασχόλησης, αλλά και της εκ περιτροπής εργασίας και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, όπως και του θεσµού
του δανεισµού των εργαζοµένων), έτσι ώστε να έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκρισµα για το σύνολο των εργαζοµένων, η επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ.
Με το άρθρο 11 ορίζεται ότι καταργείται όλο το αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την µείωση του
κατώτατου µισθού, την νοµοθετική ρύθµιση του κατώτατου µισθού, την ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, την αφαίρεση του 13ου και 14ου
µισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης και την καθιέρωση και γιγάντωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Με το άρθρο 12 καθορίζεται η έναρξη ισχύος της πρότασης νόµου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και
14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ
Άρθρο 1
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας το κατώτατο όριο µισθού ανέρχεται στο ποσό των 751 ευρώ µεικτά για
όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως ηλικίας και αντίστοιχα προσαρµόζεται και το κατώτατο ηµεροµίσθιο.
Η ΠΥΣ 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, καθώς
επίσης και κάθε άλλη αντίθετη στην προηγούµενη παράγραφο διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόµου ή συλλογικής σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και
κατάργηση αντεργατικών διατάξεων
Άρθρο 2
1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης
που καλύπτουν τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα από
την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους και εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις ισχύουσες πρωτοβάθµιες
κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.»
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Καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 1 του άρθρου
37 του ν. 4024/2011.
2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και
εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους.»
Καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 3 του άρθρου
37 του ν. 4024/2011.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν. 4024/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους.»
Καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 4 του άρθρου
37 του ν. 4024/2011.
Άρθρο 3
Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
καθορίζουν τους ελάχιστους µισθολογικούς και λοιπούς
όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας.
Οι κλαδικές, οι επιχειρησιακές και οι εθνικές ή τοπικές
οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
δεν επιτρέπεται να περιέχουν δυσµενέστερους όρους
εργασίας για τους εργαζόµενους από τους όρους της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Αν µια σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο.
Σε περίπτωση συρροής κλαδικής µε επιχειρησιακή
συλλογική σύµβαση εργασίας, υπερισχύει η κλαδική, εκτός αν η επιχειρησιακή είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόµενους.
Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας, εκτός αν η οµοιοεπαγγελµατική είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόµενους.
Οι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας που αποκλίνουν από τις ρυθµίσεις συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι επικρατέστεροι, εφόσον περιέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εργαζόµενους.
Όροι εργασίας συλλογικών συµβάσεων εργασίας που
είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους, υπερισχύουν
των νόµων.

Άρθρο 5
Οι όροι των συλλογικών συµβάσεων εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την υπογραφή νέας αντίστοιχης συλλογικής σύµβασης εργασίας, χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό.
Άρθρο 6
Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων ή αποτυχίας της µεσολάβησης, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στη Διαιτησία για τον καθορισµό όλων των όρων παροχής εργασίας.
Άρθρο 7
Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 της παρούσας, οι κανονιστικοί όροι συλλογικών συµβάσεων εργασίας που ήταν σε ισχύ στις 29.2.2012 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της ΠΥΣ υπ’ αριθµ. 6/28.2.2012), εφόσον οι συλλογικές
αυτές συµβάσεις εργασίας έχουν λήξει, επανέρχονται
σε ισχύ από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Επαναφορά του 13 ου και 14ου µισθού και της 13ης και
14ης σύνταξης
Άρθρο 8
Επαναχορηγούνται στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
τα επιδόµατα Πάσχα και αδείας, ανερχόµενα το καθένα
στο µισό της µηνιαία χορηγούµενης σύνταξης. Επίσης
στους πιο πάνω συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδοµα Χριστουγέννων, ανερχόµενο στο ποσό της µηνιαία
χορηγούµενης σύνταξης.
Άρθρο 9
Επαναχορηγούνται τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που καταργήθηκαν και αφορούσαν υπαλλήλους, µισθωτούς και λειτουργούς του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και τα µόνιµα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, της ΕΛ.ΑΣ. του πυροσβεστικού και λιµενικού σώµατος.
Το επίδοµα Χριστουγέννων ανέρχεται στο ύψος των
µηνιαίων αποδοχών και τα επιδόµατα Πάσχα και αδείας
στο ύψος του µισού των µηνιαίων αποδοχών το καθένα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 4
Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας όλων των κατηγοριών και βαθµίδων δεσµεύουν όλους του εργαζόµενους
και όλους τους εργοδότες που εµπίπτουν στο πεδίο ισχύος της κάθε συλλογικής σύµβασης, ανεξάρτητα αν
είναι µέλη ή όχι των συνδικαλιστικών οργάνων ή οργανώσεων που συνήψαν την συγκεκριµένη συλλογική σύµβαση εργασίας.

Άρθρο 10
1. Καταργείται κάθε διάταξη νόµου που προβλέπει την
καθιέρωση της µερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υφιστάµενες σχέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης µετατρέπο-
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νται αυτοδικαίως σε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.
2. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη νόµου που θεσµοθετεί την εκ περιτροπής απασχόληση.
3. Καταργείται κάθε διάταξη νόµου που αναφέρεται
στη διευθέτηση του χρόνο εργασίας.
4. Καταργούνται οι διατάξεις νόµων που αναφέρονται
στις εταιρίες προσωρινής απασχόλησης (ενοικίασης εργαζοµένων). Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
εργαζόµενοι των πιο πάνω εταιριών που απασχολούνται
σε άλλους (έµµεσους εργοδότες), θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνδέονται µε σχέση εργασίας µε τους έµµεσους
αυτούς εργοδότες και µάλιστα µε συµβάσεις εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Καταργούµενες διατάξεις- Έναρξη ισχύος
Άρθρο 11
Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης της διοίκησης αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας καταργείται, µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους εργαζόµενους διατάξεων που περιέχονται σε νόµο, κανονιστική
πράξη της διοίκησης, συλλογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Η ισχύς της παρούσας, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις της, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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