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ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Επαναφορά της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

1. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε 
εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους 
εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.
2. Οι όροι των κλαδικών, επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων και των ατομικών 
συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι επικρατέστεροι, εάν παρέχουν μεγαλύτερη 
προστασία στους εργαζόμενους.
3. Οι όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι ευνοϊκότεροι για τους 
εργαζομένους υπερισχύουν των τυπικών νόμων, με την επιφύλαξη των κανόνων 
ανώτερης τυπικής ισχύος.

Άρθρο 2
Κατώτατος μισθός

1. Επαναφέρεται ο κατώτατος μισθός στα επτακόσια πενήντα και ένα (751) ευρώ.
2. Το ποσόν της παραγράφου 1  αναφέρεται σε μικτές μηνιαίες αποδοχές. 
3. Η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού επιτρέπεται μέσα από ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις εργοδοτών - εργαζομένων.

Άρθρο 3
Αναπληρωματική Ανάπαυση

Καθιερώνεται ισόποση αναπληρωματική ανάπαυση μισθωτού που εργάσθηκε 
Κυριακή μέχρι πέντε ώρες. Δεν χωρεί παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό.
                            

Άρθρο 4
Ποινικοποίηση της αδήλωτης εργασίας

�1



Εργοδότης που εντοπίζεται να απασχολεί αδήλωτο προσωπικό κατά παράβαση 
κανόνων του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης τιμωρείται:

α) αν το αδήλωτο προσωπικό είναι μέχρι 6 άτομα με ποινή φυλάκισης  έως 2 
έτη,
β) αν το αδήλωτο προσωπικό είναι 7   με 30 άτομα, με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον 4 έτη,
γ) αν το αδήλωτο προσωπικό είναι άνω των 30, με ποινή κάθειρξης 
τουλάχιστον 6 έτη και έως 10 έτη,
δ) αν το αδήλωτο προσωπικό είναι άνω των 50 ατόμων με κάθειρξη έως 12 έτη,
ε) αν το αδήλωτο προσωπικό είναι άνω των 100 ατόμων με πρόσκαιρη κάθειρξη 
τουλάχιστον 15 ετών.

Άρθρο 5
Μερική  απασχόληση

1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης 
και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση,   την οποία υπογράφει 
εκπρόσωπος εργαζομένων ως μάρτυρας, να συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία 
ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο χρόνο, η οποία θα είναι 
μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Κάθε επιχείρηση 
μπορεί να απασχολεί μέχρι 30% του συνόλου των εργαζομένων της με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης.
2. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο 
μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος μπορεί εφόσον συμφωνεί και ο ίδιος να την 
παράσχει και αν είναι ο ίδιος σε θέση να το κάνει.

Άρθρο 6
Εκ περιτροπής εργασία

1. Ως “εκ περιτροπής εργασία” ορίζεται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την 
εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο 
εργασίας. 
2. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης 
και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση, την οποία υπογράφει 
εκπρόσωπος εργαζομένων ως μάρτυρας, να συμφωνήσουν κάθε μορφής 
απασχόλησης εκ περιτροπής. 
3. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελία 
της σύμβασης να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας στην επιχείρησή του, η 
διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 3 μήνες, στο ίδιο 
ημερολογιακό έτος, μόνο αφού προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εργαζόμενους και υπάρχει σοβαρός οικονομικός κίνδυνος για την επιχείρηση. 
4. Δεν αρκεί η επίκληση από την πλευρά του εργοδότη οποιωνδήποτε οικονομικών 
προβλημάτων ή οποιουδήποτε περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης 
του, αλλά ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να είναι πολύ 
σοβαρός με μόνιμα χαρακτηριστικά, δυσχέρειες ή όταν υπάρχει άσχημη συγκυρία 
στην αγορά.

Άρθρο 7
Καταγγελία Συμβάσεων με προειδοποίηση

1. H καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου δεν 
δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του 
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εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον 
εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) για υπαλλήλους που υπηρέτησαν κάτω των 12 μηνών , προειδοποίηση  ενός 
μηνός πριν την απόλυση,
β) για υπαλλήλους που υπηρέτησαν 1 έτος μέχρι 6 , προειδοποίηση  4 μηνών 
πριν την απόλυση,
γ) για υπαλλήλους που υπηρέτησαν 6 έως 10 έτη, προειδοποίηση  7 μηνών πριν 
την απόλυση,
δ) για υπαλλήλους που υπηρέτησαν άνω των 10 ετών , προειδοποίηση  9 μηνών 
πριν την απόλυση.

2. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, 
καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης για καταγγελία χωρίς 
προειδοποίηση. Εφόσον ο εργαζόμενος που απολύεται έχει συμπληρώσει το 
τριακοστό πέμπτο έτος ή/και ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή /και έχει 
τέκνο, λαμβάνει τα 2/3 της οφειλόμενης αποζημίωσης.
3.  H καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου δεν 
δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του 
εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον 
εργαζόμενο. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα 
ανωτέρω,  καταβάλλει στον απολυόμενο το 60% της αποζημίωσης για καταγγελία 
χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 8
Καταγγελία Συμβάσεων χωρίς προειδοποίηση

1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει στον απολυόμενο αποζημίωση 
απόλυσης η οποία ισούται με:

α) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη έως 1 έτος, με τις 
αποδοχές 1 και μισού μήνα,
β) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 1 έτος συμπληρωμένο 
έως 4 έτη, με τις αποδοχές 2 και μισού μηνών,
γ) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 4 έως 6 έτη, με τις 
αποδοχές 5 μηνών,
δ) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 6 έως 8 έτη, με τις 
αποδοχές 7 μηνών,
ε) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 8 έως 10 έτη, με τις 
αποδοχές 9 μηνών,
στ) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 10 έως 11 έτη, με τις 
αποδοχές 10 μηνών,
ζ) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 11 έως 13 έτη, με τις 
αποδοχές 12 μηνών,
η) αν ο εργαζόμενος υπηρέτησε τον ίδιο εργοδότη από 13 έως 16 και άνω έτη, 
με τις αποδοχές 14 μηνών.

2. Η αποζημίωση δεν υπολογίζεται με βάση το παρόν άρθρο αν οφείλεται 
μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή επιχειρησιακής συνήθειας.

Άρθρο 9
Πεδίο εφαρμογής Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων

1. Ως “ομαδικές απολύσεις” ορίζονται όσες απολύσεις γίνονται από επιχείρηση ή 
εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι εργαζομένους και για 
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λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε 
ημερολογιακό μήνα τα εξής όρια:

α) Μέχρι έξι εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που 
απασχολούν είκοσι ως 150 εργαζομένους,
β) Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους. 

2. Το ποσοστό καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του 
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.   

Άρθρο 10

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 εφαρμόζονται στο προσωπικό που απασχολείται με 
σχέση εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και του Δημοσίου των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που ασκούνται σύμφωνα με τις 
αρχές της ιδιωτικής οικονομίας καθώς και στο προσωπικό του Δημοσίου, των ΟΤΑ 
και των ΝΠΔΔ που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. 
2. Ως σχέση εργασίας νοείται εκείνη που δημιουργείται από την πραγματική 
απασχόληση του εργαζομένου ανεξάρτητα από το κύρος της σύμβασης. 
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