ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
οσ

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 όροφοσ) ΑΘΘΝΑ
ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

Επί των ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
1911/22.1.2013, από τθ Δ.Ε.Υ.Α.

Ερωτάται με βάςθ το 4378/12/12/2012 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και τθν
από 17-12 ζγγραφθ απάντθςθ του δικθγόρου Κυρίου Πάνου Ζυγοφρθ :
α) εάν οι εργαηόμενοι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. εμπίπτουν ςτθν εφαρμογι του
άρκρου 4 του Νόμου 4046/2012. β) εάν είναι υποχρεωτικι ι
προαιρετικι ι εφαρμογι του και γ) εάν το επίδομα του χρόνου
υπθρεςίασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ αφξθςθ.
Με δεδομζνο ότι δεν υπάρχει υπζρβαςθ του μζςου κατά κεφαλι
μιςκολογικοφ κόςτουσ των 1.900 ευρϊ (άρκρο 31 Ν.4024/2011)
ερωτάται όπωσ αναφζρεται και ςτθν από 17-12 απάντθςθ του Κυρίου
Ζυγοφρθ εάν οι εργαηόμενοι δικαιοφνται το επίδομα του χρόνου
υπθρεςίασ δεδομζνθσ τθσ αναςτολισ εφαρμογισ των όρων ςυλλογικϊν
ςυμβάςεων εργαςίασ από 14-2-2012 που προζβλεπαν αφξθςθ
αποδοχϊν εργαηομζνων περιλαμβανομζνων των υπθρεςιακϊν
ωριμάνςεων κακϊσ και του επιδόματοσ πολυετίασ, χρόνου εργαςίασ, το
τριετίασ, πενταετίασ.
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ο νόμοσ 4046/2012,«Μνθμόνιο 2» ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 1,
ορίηει ότι οι Οι ρυκμίςεισ που περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο Ε`
«Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ», παράγραφοι 28 και 29 του
Μνθμονίου Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Πολιτικισ και ςτο
Κεφάλαιο 4 «Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ για τθν Ενίςχυςθ τθσ
Ανάπτυξθσ» παράγραφοσ 4.1: «Διαςφάλιςθ τθσ ταχείασ προςαρμογισ
τθσ αγοράσ εργαςίασ και ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ»
του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ ςτισ Συγκεκριμζνεσ Προχποκζςεισ
Οικονομικισ Πολιτικισ, τα ςχζδια των οποίων εγκρίνονται κατά τθν
παράγραφο 2 και προςαρτϊνται ωσ παράρτθμα V ςτον παρόντα νόμο,
ςυνιςτοφν πλιρεισ κανόνεσ δικαίου άμεςθσ εφαρμογισ. Με αποφάςεισ
του Υπουργικοφ Συμβουλίου ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν
εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.

Επίςθσ, ο νόμοσ 4046/2012 «Μνθμόνιο 2» ςτο Κεφάλαιο Ε
(Διαρκρωτικζσ Μεταρρυκμίςεισ, παράγραφοσ 29 ορίηει ότι, θ
κυβζρνθςθ κα λάβει μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ
εργαςίασ. Οι αγκυλϊςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ εμποδίηουν τθν
προςαρμογι των μιςκϊν ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ και οδθγοφν τθν
απαςχόλθςθ ςτθ μαφρθ εργαςία. Για τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ
και τθν εξάλειψθ του κενοφ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ με
μεγαλφτερθ ταχφτθτα, θ κυβζρνθςθ ςκοπεφει να ςτοχεφςει ςε μια
μείωςθ του ανά μονάδα κόςτουσ εργαςίασ κατά περίπου 15 τοισ εκατό
κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Εάν ο ςυνεχιηόμενοσ κοινωνικόσ
διάλογοσ είναι ανεπιτυχισ ςτον κακοριςμό ςυγκεκριμζνων λφςεων ζωσ
το τζλοσ Φεβρουαρίου για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, θ
κυβζρνθςθ κα λάβει τα αναγκαία νομοκετικά μζτρα, με γνϊμονα το
επείγων δθμόςιο ςυμφζρον, για να επιτρζψει τθν προςαρμογι του
μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ όπωσ απαιτείται. Το πακζτο
των μζτρων για τθν αγορά εργαςίασ το οποίο κα εφαρμοςκεί
ςυμπεριλαμβάνει:
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• Διαρκρωτικά μζτρα για το επίπεδο των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, τα
βαςικά μζτρα που κα νομοκετιςουμε (ωσ προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ)
περιλαμβάνουν: Διάρκεια των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και
ανακεϊρθςθ τθσ μετενζργειασ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Οι
αλλαγζσ κα ορίηουν ότι: (i) όλεσ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κα πρζπει
να ζχουν μια μζγιςτθ διάρκεια 3 ετϊν, (ii) οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
που υπάρχουν ιδθ για 24 μινεσ ι περιςςότερο κα λιξουν όχι
αργότερα από 1 ζτοσ από τθν ψιφιςθ του νόμου, (iii) θ περίοδοσ
χάριτοσ μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ μειϊνεται από τουσ 6 ςτουσ 3
μινεσ, και (ίν) ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είναι δυνατι θ
επίτευξθ μιασ νζασ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ μετά από προςπάκειεσ
τριϊν μθνϊν, θ αμοιβι κα επανζλκει ςτον βαςικό μιςκό ςυν τα
παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότθτασ ςε υπθρεςία, τζκνου,
εκπαίδευςθσ και επικινδυνότθτασ). Αυτό κα ςυνεχίςει να ιςχφει μζχρι
να αντικαταςτακεί από όρουσ που κακορίηονται ςε μια νζα ςυλλογικι
ςυμφωνία ι ςε νζα ατομικι ςφμβαςθ. Αφαίρεςθ τθσ μονιμότθτασ ςε
όλεσ τισ παραδοςιακζσ ςυμβάςεισ ςε όλεσ τισ εταιρείεσ. Η νζα νομικι
διάταξθ κα μεταμορφϊςει αυτομάτωσ τισ ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου
(οι οποίεσ ορίηονται ωσ ζχουςεσ λιξθ κατά το όριο θλικίασ ι τθν
ςφνταξθ) ςε ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου για τισ οποίεσ ιςχφουν οι
κανονικζσ διαδικαςίεσ απόλυςθσ. Πάγωμα τθσ ωρίμανςθσ που
προβλζπεται από τον νόμο και ι τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ (που
αναφζρεται ςε όλεσ τισ αυτόματεσ αυξιςεισ μιςκϊν με βάςθ το
χρόνο) μζχρι θ ανεργία να πζςει κάτω από 10%.
Εξάλειψθ τθσ μονομεροφσ προςφυγισ ςε διαιτθςία, επιτρζποντασ
αιτιςεισ για διαιτθςία μόνο εάν ςυναινοφν και τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ. Τθν ίδια ςτιγμι, κα διευκρινίςουμε (με νόμο ι με εγκφκλιο) ότι:
(i) δεν επιτρζπεται οι διαιτθτζσ να ειςάγουν κάποια διάταξθ για
μπόνουσ, επιδόματα ι άλλεσ αποηθμιϊςεισ, και ωσ εκ τοφτου μποροφν
να αποφαίνονται μόνο για τον βαςικό μιςκό και (ii) κα πρζπει επίςθσ να
λαμβάνονται υπόψθ τα οικονομικά και χρθματοπιςτωτικά ηθτιματα
μαηί με τα νομικά.
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Προςαρμογι του κατϊτατου μιςκοφ. Αυτό κα βοθκιςει να
διαςφαλιςτεί ότι κακϊσ προςαρμόηεται θ οικονομία και οι ςυμβάςεισ
ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ ανταποκρίνονται ςτισ αλλαγζσ, οι
επιχειριςεισ και οι υπάλλθλοι δεν κα βρεκοφν δεςμευμζνοι ςε ζνα
κατϊτατο όριο (και ζνα όριο το οποίο είναι πολφ υψθλό ςε διεκνι
ςφγκριςθ).
Με βάςθ και ςε εκτζλεςθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1 του Νόμου
4046/2012 και τισ ρυκμίςεισ του κεφαλαίου Ε, παράγραφοσ 29,
κεςπίςκθκε θ Πράξθ Νομοκετικοφ περιεχομζνου 6/28/2/2012.Στο
άρκρο 2 αυτισ, παράγραφοσ 1-4 ορίηεται, ότι οι Συλλογικζσ Συμβάςεισ
Εργαςίασ ςυνάπτονται εφεξισ για οριςμζνο χρόνο ιςχφοσ, θ διάρκεια
του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από ζνα (1) ζτοσ και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ. Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ
που βρίςκονται ςε ιςχφ, ιδθ 24 μινεσ μζχρι τθν 14−2−2012 ι και
περιςςότερο, λιγουν ςτισ 14−2−2013. Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ
που τθν 14−2−2012 βρίςκονταν ςε ιςχφ για χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των 24 μθνϊν, λιγουν με τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν (3) ετϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τουσ, εκτόσ και αν καταγγελκοφν νωρίτερα
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ν. 1876/1990 (Αϋ 27). Οι
κανονιςτικοί όροι υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ που κα λιξει ι κα
καταγγελκεί, εξακολουκοφν να ιςχφουν επί ζνα τρίμθνο από τθ λιξθ ι
τθν καταγγελία τουσ. Κανονιςτικοί όροι υλλογικισ φμβαςθσ που
ζχει ιδθ λιξει ι καταγγελκεί ιςχφουν για ζνα τρίμθνο από τθν ιςχφ
του ν. 4046/2012. Με τθν πάροδο του τριμινου και εφόςον εν τω
μεταξφ δεν ζχει ςυναφκεί νζα υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ,
εξακολουκοφν να ιςχφουν από τουσ κανονιςτικοφσ αυτοφσ όρουσ
αποκλειςτικϊσ οι όροι εκείνοι που αφοροφν α) τον βαςικό μιςκό ι το
βαςικό θμερομίςκιο και β) τα επιδόματα ωρίμανςθσ, τζκνων,
ςπουδϊν και επικινδφνου εργαςίασ, εφόςον τα επιδόματα αυτά
προβλζπονταν ςτισ υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ που ζλθξαν ι
καταγγζλκθκαν, ενϊ παφει αμζςωσ να ιςχφει κάκε άλλο
προβλεπόμενο ςε αυτζσ επίδομα. Θ προςαρμογι των ςυμβάςεων ςτισ
διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου γίνεται χωρίσ να απαιτείται
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ των εργαηομζνων. Οι όροι του τρίτου
εδαφίου που διατθροφνται, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρισ ότου
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αντικαταςτακοφν από εκείνουσ τθσ νζασ υλλογικισ φμβαςθσ
Εργαςίασ ι τθσ νζασ ι τθσ τροποποιθμζνθσ ατομικισ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ςτο άρκρο 4 τθσ ανωτζρω πράξθσ νομοκετικοφ
περιεχομζνου ορίηεται ότι από 14−2−2012 και μζχρι το ποςοςτό τθσ
ανεργίασ να διαμορφωκεί ςε ποςοςτό κάτω του 10%, αναςτζλλεται θ
ιςχφσ διατάξεων νόμων, κανονιςτικϊν πράξεων, υλλογικϊν
υμβάςεων ι Διαιτθτικϊν Αποφάςεων, οι οποίεσ προβλζπουν
αυξιςεισ μιςκϊν ι θμερομιςκίων, περιλαμβανομζνων και εκείνων
περί υπθρεςιακϊν ωριμάνςεων, με μόνθ προχπόκεςθ τθν πάροδο
ςυγκεκριμζνου χρόνου εργαςίασ, όπωσ ενδεικτικά το επίδομα
πολυετίασ, το επίδομα χρόνου εργαςίασ, το επίδομα τριετίασ και το
επίδομα πενταετίασ. Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου
λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ του εκνικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ των
τελευταίων τεςςάρων τριμινων, όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται ςτθν
Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ.

Α) Εκ των ανωτζρω διατάξεων και δθ τθσ παραγράφου 4 τθσ
προαναφερόμενθσ πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου διαφαίνεται θ
ςαφισ βοφλθςθ του νομοκζτθ να αναςτείλει όλεσ ανεξαιρζτωσ και
χωρίσ διάκριςθ τισ διατάξεισ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ οι
οποίεσ
προβλζπουν
αυξιςεισ
μιςκϊν
ι
θμερομιςκίων,
περιλαμβανομζνων και εκείνων περί υπθρεςιακϊν ωριμάνςεων που
ζχουν ωσ μόνθ προχπόκεςθ τθν πάροδο ςυγκεκριμζνου χρόνου
εργαςίασ, όπωσ είναι το επίδομα πολυετίασ, το επίδομα χρόνου
εργαςίασ κλπ. Συνεπϊσ λόγω τθσ γενικισ και αδιάςτικτθσ διατφπωςθσ
του ανωτζρω άρκρου όλεσ ανεξαιρζτωσ οι διατάξεισ ςυλλογικϊσ
ςυμβάςεων εργαςίασ που προβλζπουν τζτοιασ φφςεωσ αυξιςεισ
αναςτζλλονται ωσ προσ τθν εφαρμογι των και κατ’ ακολουκία και οι
εργαηόμενοι ςτθν Δ.Ε.Υ.Α. όπωσ και οι πάςθσ φφςεωσ εργαηόμενοι,
εμπίπτουν ςτο άρκρο 4 τθσ ανωτζρω πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου
Β) Εξάλλου ςτο προοίμιο τθσ ανωτζρω πράξθσ νομοκετικοφ
περιεχομζνου υπογραμμίηεται ότι οι ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 6, του
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άρκρου 1, του Νόμου 4046/2012 ςυνιςτοφν πλιρεισ κανόνεσ δικαίου
άμεςθσ εφαρμογισ με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ
απαςχόλθςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ. Εκ του
προοιμίου τθσ πράξεωσ νομοκετικοφ περιεχομζνου ςε ςυνδυαςμό με
τθν γενικι και κακολικοφ χαρακτιρα διατφπωςθ του άρκρο 4 αυτισ
προκφπτει ότι θ εφαρμογι τθσ ανωτζρω διατάξεωσ είναι υποχρεωτικι
και καλφπτει άπαςεσ τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ των
εργαηομζνων.
Γ) Ωσ προσ το τρίτο ερϊτθμα που διατυπϊνεται θ διάταξθ του άρκρου 4
τθσ ανωτζρω πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου είναι ρθτι, ςαφισ και
αδιάςτικτθ. Αναςτζλλεται θ εφαρμογι όλων των διατάξεων των
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ που προβλζπουν αυξιςεισ περί
υπθρεςιακϊν ωριμάνςεων και ζχουν ωσ μόνθ προχπόκεςθ τθν πάροδο
ικανοφ χρόνου εργαςίασ και τζτοιεσ είναι και αυτζσ που αφοροφν το
επίδομα του χρόνου εργαςίασ θ αλλιϊσ υπθρεςίασ. Κατ’ ακολουκία το
επίδομα του χρόνου υπθρεςίασ εμπίπτει ςτο 4 τθσ ανωτζρω ΠΤ και
ςυνιςτά μθ επιτρεπτι μιςκολογικι αφξθςθ.

υνεπϊσ ςε διόρκωςθ και περαιτζρω διευκρίνιςθ τθσ προθγουμζνθσ
απάντθςθσ ςτο ερϊτθμα ςασ με αρικμ. πρωτοκόλλου 1901/12-122012, απαντοφμε ότι αναςτζλλεται θ εφαρμογι των διατάξεων
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ όπωσ περιγράφθςαν ανωτζρω και
πλζον δεν υπάρχει εκ του νόμου θ δυνατότθτα χοριγθςθσ του
επιδόματοσ χρόνου υπθρεςίασ τουλάχιςτον εϊσ ότου το ποςοςτό τθσ
ανεργίασ να διαμορφωκεί ςε ποςοςτό κάτω του 10%.

Ακινα,25/1/2013,
Ο Πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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