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ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών»

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.4 & 5 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3863/2010
(ΦΔΚ.115/η.Α΄/15-7-2010) «Νέο Αζθαλιζηικό ύζηημα ζςναθείρ διαηάξειρ,
πςθμίζειρ ζηιρ επγαζιακέρ ζσέζειρ» ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο, ζε πεξίπηωζε
θαηαγγειίαο ζύκβαζεο εξγαζίαο, εξγαδόκελνπ ειηθίαο 55 έωο 64 εηώλ , αλεμάξηεηα
αλ πξόθεηηαη γηα νκαδηθή ή κεκνλωκέλε απόιπζε, εθόζνλ απηόο παξακέλεη άλεξγνο,
έρεη ην δηθαίωκα ηεο απηαζθάιηζεο, ην νπνίν αζθείηαη ενηόρ διμήνος από ηην
καηαγγελία ζςμβάζεωρ.
Σην θόζηνο ηεο απηαζθάιηζεο, ππνρξενύηαη λα ζπκκεηάζρεη ν εξγνδόηεο πνπ
ηνπο απέιπζε, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηξία ( 3 ) ρξόληα θαηά πνζνζηό:
α) 50% γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ειηθίαο 55 έωο 60 εηώλ
β) 80% γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ειηθίαο 60 εηώλ ζπκπιεξωκέλωλ έωο 64.
Τν ππόινηπν θόζηνο απηαζθάιηζεο ην αλαιακβάλεη ν Ο.Α.Δ.Γ. πινπνηώληαο
εηδηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, γηα όζν ρξόλν πθίζηαηαη ππνρξέωζε
θαηαβνιήο από ηνλ εξγνδόηε θαη γηα πνζνζηό 50% ή 20% αληίζηνηρα, ηνπ θόζηνπο
απηαζθάιηζεο .
Αξκόδην Υπνθ/κα ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο απηαζθάιηζεο είλαη ην Υπνθ/κα ηνπ ηόπνπ απαζρόιεζεο. Σηελ
αίηεζε εθηόο από ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζα επηζπλάπηεηαη ε
θαηαγγειία ζπκβάζεωο εξγαζίαο.

ΑΔΑ: 4Α1Φ4691ΩΓ-63
Δπεηδή, γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε
απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, κεηά από γλώκε ηεο
Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο ηνπ Λ.Α.Δ.Κ., πνπ εγθξίλεηαη από ην Γ.Σ. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., κε
ηελ νπνία ζα ξπζκηζζνύλ , νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο, ε δπλαηόηεηα επηκήθπλζεο – ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο – ηνπ ρξόλνπ απηαζθάιηζεο θαη θαζώο επίζεο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ζα παξακείλνπλ ζε εθθξεκόηεηα.
Με λεώηεξν έγγξαθό καο ζα αθνινπζήζνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο.
Αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλωλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ή ζα ππνβιεζνύλ κέρξη
ηελ έθδνζε ηωλ λεώηεξωλ νδεγηώλ ζεωξνύληαη εκπξόζεζκεο.
Συν/νο: 1 φύλλο

Ο ΓΔΝΗΚΟ Γ/ΝΣΖ
ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΔΛΛΑ
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Γξ. θ. Γηνηθεηή
Γξ. θ. θ. Υπνδηνηθεηώλ
Γξ. θ. θ. Γελ. Γ/ληώλ
Γξ. θ. θ. Σπληνληζηώλ
Υπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλ. Αζθάιηζεο
Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλ. Αζθαιίζεωλ
Σηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα
Γηνίθεζε Ο.Α.Δ.Γ.
Τ.Θ. 77117/17510 Π. Φάιεξν
Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ
Αθαδεκίαο 6, 10671 Αζήλα
Σ.Δ.Β.
Ξελνθώληνο 5, 10557 Αζήλα
Σύλδεζκνο Αλωλ. Δηαηξεηώλ θαη ΔΠΔ
Παλεπηζηεκίνπ 16, 10672 Αζήλα
Σύλδεζκνο Βηνκεράλωλ Βόξεηαο Διιάδαο
Πξνκεζέωο 32, 54629 Θεζ/λίθε
Σύλδεζκνο Βηνκεράλωλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηώο
Αθαδεκίαο 15, 10671 Αζήλα
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Μεηξνπόιεωο 12-14, 10563 Αζήλα
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ Κιαδηθώλ Οξγαλώζεωλ
Λπθαβεηηνύ 7, 10672 Αζήλα
Έλωζε Διιήλωλ Δθνπιηζηώλ
Αθηή Μηανύιε 85 , 18537 Πεηξαηάο
Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο
Σηαδίνπ 24 , 10564 Αζήλα
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηώλ Δπηζηηηζκνύ –
Υπαιιήιωλ Τνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάηωλ
Σόιωλνο 87 – 89 - 10679 Αζήλα
Γ.Σ.Δ.Δ.
28εο Οθηωβξίνπ 69, 10434 Αζήλα
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ
Κάληγγνο 27 , 10682 Αζήλα
Έλωζε Φνξνηερληθώλ Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ
Ινπιηαλνύ 42-46, 10434 Αζήλα
Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Διιάδνο
Αξηζηνηέινπο 4, 10433 Αζήλα
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ
Αθαδεκίαο 7 , 10671 Αζήλα
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζ/λίθεο
Τζηκηζθή 29 , 54624 Θεζ/λίθε
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά
Λνπδνβίθνπ 1 Πι. Οδεζζνύ , 18531 Πεηξαηάο
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34.
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37.

Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Δκπόξωλ
Ννκνύ Θεζ/λίθεο
Αξηζηνηέινπο 3, 54624 Θεζ/λίθε
Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ Σπιιόγωλ Πεινπνλλήζνπ
Καλαθάξε 46 - 52, 26221 Πάηξα
Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
Οκάδα Δθπαηδεπηώλ Αζήλαο
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
Οκάδα Δθπαηδεπηώλ Θεζ/λίθεο
(Υπνθ/κα Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ. Πύιεο Αμηνύ)
Οκάδα Υπνδνκώλ Ηιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο & Τειεπηθνηλωληώλ
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Δ.Σ.Δ.Δ.)
Μεηξνπόιεωο 42, 10563 Αζήλα
Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ
Δι. Βεληδέινπ 44, 10679 Αζήλα
Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά
Αγ. Κωλ/λνπ 3, 18531 Πεηξαηάο
Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ
Βηνηερλώλ Διιάδνο
Καπνδηζηξίνπ 24, 10682 Αζήλα
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθώλ
Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ Διιάδαο
Ινπιηαλνύ 42-46, 10434 Αζήλα
Οκάδα Υπνδνκώλ Λεηηνπξγηθώλ Παξεκβάζεωλ & Γηαδηθαζηώλ
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
Αλάδνρνο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ.
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Δ.Τ.Α.Μ.
Παηεζίωλ 12, Αζήλα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 115
15 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλι−
στικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλι−
ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.
2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν
αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται
μετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόμος αυτός.
3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα−
λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη
ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου
που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε
φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Το αναλογικό
ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δη−
μόσιο για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.
4. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται
στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του
Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς
υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτο−
διοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με ειδικό
συνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργών.
Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του
νόμου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισμό της
Βουλής.
Άρθρο 2
Βασική σύνταξη
1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ−
νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος

2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα
(360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρ−
μόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφά−
λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και
λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα−
κτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.
Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία
συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή
το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύ−
νταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού,
αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης
από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά−
λισης.
Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους
συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο
που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής
στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της
ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στις
περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα−
τος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση
χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βα−
σικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους
που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται
σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συ−
μπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−
σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και
79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και
με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το
50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή
σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν.
612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του
τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου
1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και γνώμη της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ειδικότερα του Διε−
θνούς Γραφείου Εργασίας, ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν: α) τον τρόπο επίλυσης των συλλογικών δια−
φορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με βάση
τις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και
της αμεροληψίας, β) τη δυνατότητα, τον τρόπο και τις
περιπτώσεις προσφυγής των ενδιαφερόμενων μερών
στη μεσολάβηση και τη διαιτησία, με βάση την αρχή
της ίσης μεταχείρισης των μερών, γ) τον καθορισμό
ξεχωριστών σωμάτων μεσολαβητών και διαιτητών με
την ομόφωνη γνώμη των προέδρων της ΓΣΕΕ, του
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ ή τους από αυτούς
οριζομένων, νομίμων αντικαταστατών τους, δ)τον κα−
θορισμό των προσόντων των μεσολαβητών και των
διαιτητών, τον τρόπο διορισμού τους και της τυχόν
ανανέωσης της θητείας τους, ε) τον τρόπο επιλογής
των διαιτητών σε περίπτωση συμφωνίας ή ασυμφω−
νίας των ενδιαφερόμενων μερών, στ) τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η εκδιδόμενη διαιτητική απόφαση θα
προσβάλλεται ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικα−
στηρίων, ζ) το σκοπό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση και την περιουσία του ΟΜΕΔ,
κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και το αργότερο
έως την 31.12.2010, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα
14, 15, 16 και 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄ ) και τα
οποία ακολούθως καταργούνται.
Άρθρο 74
Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
1. Τα όρια, των εδαφίων α΄και β΄της παραγράφου 2
του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄), πέρα από τα οποία οι απο−
λύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:
α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ−
μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν
πενήντα (150) εργαζόμενους.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού
και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις
ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν
πενήντα (150) εργαζόμενους.
2. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο (2) μηνών, δύναται
να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προ−
ειδοποίησης του εργοδότη, ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο
(2) μήνες έως δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση
ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)
χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται
προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέ−
ντε (5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια,
απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την
απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα
(10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια,
απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν
την απόλυση.

2815

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δε−
καπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20),
απαιτείται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν τη
λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.
στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι
(20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προει−
δοποίηση έξι (6) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή
της σχέσης εργασίας.
Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατό−
τητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον
απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από
τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄)
και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄).
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό−
μενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο
την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες δια−
τάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια
εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε
περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.
3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμ−
βασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μη−
νών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την
απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις
αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ−
λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες
δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο
(2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για
την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι
μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη
της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
4. Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποί−
ων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις,
εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της
αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από
την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης
που τους απέλυσε να συμμετέχει με:
α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της
αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών
έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3)
χρόνια.
β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της
αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπλη−
ρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι
τρία (3) χρόνια.
5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτα−
σφάλισης των ασφαλισμένων της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει και να
υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης,
με τα οποία θα προβλέπεται:
α. Η ανάληψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφά−
λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής
από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του
κόστους αυτασφάλισης.
β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των
απολυομένων στα προγράμματα εργασίας των μακρο−
χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία
στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).

ΑΔΑ: 4Α1Φ4691ΩΓ-63
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράμματα βαρύνει
τον κλάδο ΛΑΕΚ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρι−
σης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα
επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου
της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης
με πόρους του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος άρθρου.
6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των
εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕΔ μπορεί
να καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 18
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και των παραγράφων 4
και 5 του παρόντος άρθρου.
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄και β΄της πα−
ραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των
απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυ−
λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
8. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν νεοεισερχόμε−
νους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών
και τους αμείβουν με το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό
(84%) του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου,
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αυτοδικαίως εντάσσο−
νται σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση
των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους ως
άνω νεοπροσλαμβανόμενους και αφορούν σε όλους
τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στην
επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ ή άλλων επικουρικών
ταμείων, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές που
το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων
και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό τον όρο ότι
οι εργοδότες θα καταβάλλουν στους νεοπροσλαμ−
βανόμενους, ως μέρος των καθαρών αποδοχών τους,
ποσό αντίστοιχο με εκείνο που ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει
να καταβάλει στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς,
προκειμένου να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές
που βαρύνουν τους νεοπροσλαμβανόμενους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.
9. Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπλη−
ρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας
τους, δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις
μαθητείας, μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτη−
ση δεξιοτήτων. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ημε−
ρομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και ασφαλίζονται στον
κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και ένα τοις
εκατό (1%) κατά του κινδύνου ατυχήματος. Για τους
έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας η μαθητεία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα
και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Όσοι δεν

έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, κα−
θώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή
τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές
αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθη−
τεύουν περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μα−
θητεία να πραγματοποιείται από την 22α ώρα μ.μ. έως
και την 6η π.μ. της επόμενης ημέρας. Τα άτομα αυτά,
με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας.
10. Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 1 του ν. 3385/
2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμ−
βατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την
εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται
πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση
του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερερ−
γασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το
καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι
τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επι−
τρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια
υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους
ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών
την εβδομάδα η σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδο−
μάδα (από 41η έως 48η ώρα).»
«3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιού−
νται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη
συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή
ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο
κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Η αμοιβή για την
πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμι−
μη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμε−
νο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό
(60%).»
«5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθω−
τός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό
(80%).»
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970
(ΦΕΚ 95 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του
ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ 324 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά μετά από
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται
να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια υπερωριακής
απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων
και εργασιών εν γένει, καθώς και του Δημοσίου και
των Ν.Π.Δ.Δ. επιπλέον των για κάθε κατηγορία επιτρε−
πόμενων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης,
στις περιπτώσεις:
α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποί−
ας κρίνεται απολύτως επιβαλλόμενη ως μη επιδεχό−
μενη αναβολή,
β) εξαιρετικά επείγουσας εξυπηρέτησης των Ενό−
πλων Δυνάμεων, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση
το ωρομίσθιο των μισθωτών καταβάλλεται αυξημένο
κατά εξήντα τοις εκατό (60%).»

ΑΔΑ: 4Α1Φ4691ΩΓ-63
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 75
Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
α.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 825/1978 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
143 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 49−55 και 61 του ν. 2676/
1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 καταρ−
γούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του
ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγρα−
φος 9 αναριθμείται σε 8.
5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/
2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.

2817

6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περί−
πτωσης α΄ και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
β΄της παραγράφου 3, των παραγράφων 4, 5 και της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του
ν. 3655/2008 καταργούνται.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου
1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.
8. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του πα−
ρόντος νόμου καταργείται.
Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία
της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους
διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

