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Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4635/2019 "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", 
αναμορφώνεται το πλαίσιο υλοποίησης των επενδύσεων στη χώρα μας. 

Συνοπτικά, με τον Νόμο αυτό, ο οποίος περιέχει μια πλειάδα διατάξεων, επιχειρούνται, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

• τροποποιούνται και βελτιώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.4608/2019 για την προσέλκυση στρατηγικών 
επενδύσεων,

• θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των επιμέρους δράσεών του,

• τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα επιχειρηματικά πάρκα, τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας,

• ορίζεται ότι, για την καταβολή της ενίσχυσης, η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους δύναται να πιστοποιείται από ορκωτούς 
ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 
Ν.4449/2017 και που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ 
ετησίως,

• επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ),
• βελτιώνεται ο Ν.4002/2011 σχετικά με ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, ώστε να καλύπτονται πλέον 

ρητά το διαδικτυακό στοίχημα και τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια (π.χ. καζίνο και πόκερ),
• ρυθμίζεται μία σειρά εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων. 

Στο παρόν επικεντρωνόμαστε σε μια σύντομη επισκόπηση των εργασιακών θεμάτων. Για τα λοιπά ζητήματα 
που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου, θα επανέλθουμε με περαιτέρω ειδικά ενημερωτικά δελτία.

Μεταρρυθμίσεις σε εργασιακά ζητήματα

Ο Νόμος 4635/2019 επιφέρει πολύπλευρες εργασιακές μεταρρυθμίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις συλλογικές 
εργασιακές σχέσεις, καθώς:

• επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων δύνανται -υπό προϋποθέσεις- να εξαιρεθούν από την εφαρμογή 
κλαδικής ή/και ομοιοεπαγγελματικης ΣΣΕ,

• τροποποιούνται οι κανόνες συρροής μεταξύ ΣΣΕ,
• θεσπίζονται επιπλέον διαδικαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής, και
• σε περίπτωση συλλογικών διαφόρων, διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις μονομερούς προσφυγής στη 

διαιτησία.

Αναλυτικά:

Νέος Επενδυτικός Νόμος – Μεταρρυθμίσεις σε εργασιακά ζητήματα



Α. Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις  

Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών

Διευκρινίζεται ότι θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των ορών εργασίας 
όταν η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου 
ξεπερνά τους δύο (2) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. 

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η αμοιβή για την πρόσθετη εργασία προσαυξάνεται πλέον κατά δώδεκα τοις εκατό (12%), 
για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν του συμφωνημένου ωραρίου.

Η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη 
συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.

Καταχώριση αυτό-απασχολούμενων και εργαζομένων με εργόσημο στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ 

Με τη νέα ρύθμιση, οι συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, που αφορούν σε 
απασχολούμενους με έως δύο αντισυμβαλλόμενους (άρ. 39 παρ. 9, Ν.4387/2016), και οι 
απασχολούμενοι με εργόσημο (άρ. 20, Ν. 3863/2010) καταχωρούνται υποχρεωτικά πλέον 
στον ΕΡΓΑΝΗ. Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία θα προσδιορίζει 
περαιτέρω λεπτομέρειες.

Β. Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή συλλογικών ρυθμίσεων

Εισάγεται η δυνατότητα οι ομοιεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να 
θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, 
εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως:

• επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας,
• νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού, 
• επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα (ιδίως επιχειρήσεις σε καθεστώς 

προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή 
εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης).

Αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα εξειδικεύσει περαιτέρω 
την πιο πάνω διάταξη.

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών

Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δημιουργία και η τήρηση ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και Οργανώσεων 
Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε) μέσω της υποχρέωσης καταχώρισής τους στο σχετικό Μητρώο 
που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση συρροής επιχειρησιακής με κλαδική συλλογική σύμβαση 
εργασίας, υπερισχύει η επιχειρησιακή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η εν λόγω επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε 
καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή 
συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, και

• στην κλαδική συλλογική σύμβαση δεν έχουν προβλεφθεί τυχόν εξαιρέσεις από την 
εφαρμογή των όρων της.
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Διευκρινίζεται ότι η τοπική κλαδική ή ομοιεπαγγελματική συλλογική σύμβαση υπερισχύει 
της αντίστοιχης εθνικής. 

Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων

Με τη νέα διάταξη, για την κήρυξη συλλογικής σύμβασης ως γενικώς υποχρεωτικής 
απαιτείται η υποβολή:

• αίτησης από οποιοδήποτε από τα δεσμευόμενα από αυτή μέρη προς τον Υπουργό 
Εργασίας, και

• τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι η ισχύς της επεκτεινόμενης συλλογικής ρύθμισης λήγει τρεις μήνες μετά 
την πάροδο ισχύος της.

Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία

Περιορίζεται η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία μόνο στις εξής 
περιπτώσεις συλλογικών διαφορών:

• που αφορούν επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των 
οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου κατά την έννοια του άρθρου 19 της παρ. 2 του Ν.1264/1982, όπως 
συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του αρ.3 του Ν.1915/1990.

• που προκύπτουν κατόπιν οριστικής αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
μερών για σύναψη συλλογικής σύμβασης και η επίλυση τους επιβάλλεται από 
υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη 
λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Θεωρείται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτύχει οριστικά όταν σωρευτικώς πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας 
σύμφωνα με το άρ. 2, παρ. 4, της ΠΥΣ 6/2012 και,

• έχει εξαντληθεί κάθε άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το 
μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, συμμετείχε στη διαδικασία 
μεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης. 

Γ. Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Έλεγχος για αδήλωτη εργασία

Το ελεγκτικό όργανο που διαπίστωσε την παράβαση της αδήλωτης εργασίας, οφείλει να 
διενεργεί έναν τουλάχιστον επανέλεγχο της παραβατικής επιχείρησης/ εκμετάλλευσης 
μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της διαπίστωσης της παράβασης 
προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης προστίμου 

Σε περίπτωση πρόσληψης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών του εργαζόμενου ή των 
εργαζομένων, που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

Μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία

Δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Το εν λόγω μητρώο θα 
ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ.
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Επιχειρήσεις και εργοδότες με παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από 
ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. 

Αποκλεισμός 
παραβατών από 
ευμενείς ρυθμίσεις
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