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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγµα και νόµο ως θεµελιώδες 

κοινωνικό και ατοµικό δικαίωµα και αγαθό, ενώ βασικό στοιχείο του εργατικού δικαίου 

είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του. Το Σύνταγµα στο άρ. 22, παρ. 2 

κατοχύρωσε τη συλλογική αυτονοµία, δίνοντας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζοµένων και εργοδοτών τη δυνατότητα για θέσπιση συλλογικών ρυθµίσεων που 

αφορούν σε  µισθολογικούς και µη όρους εργασίας, µέσα από την διαδικασία των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων και την σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

Θέληση συνεπώς του νοµοθέτη ήταν η διασφάλιση της συλλογικής αυτονοµίας και η 

προάσπιση της από κρατικές επεµβάσεις. ∆υστυχώς οι νέες ρυθµίσεις των µνηµονιακών 

νοµοθετηµάτων, που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, ήρθαν να ανατρέψουν τα 

σηµεία ισορροπίας που είχαν διαµορφωθεί µε το προηγούµενο καθεστώς του ν. 

1876/1990.  Οι νέες αυτές ρυθµίσεις συνιστούν άµεση παρέµβαση της κρατικής 

εξουσίας και πλήττουν εργασιακά κεκτηµένα. Είναι αναγκαίο συνεπώς να εξεταστεί η 

συµβατότητα των µέτρων που θεσπίστηκαν, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 

αντικειµενικά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, µε το υφιστάµενο δικαιικό σύστηµα 

που συγκροτεί η συνταγµατική έννοµη τάξη αλλά και το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο 

αυτό, στην εργασία µας, παρατίθενται κι αναλύονται µε συγκριτική προσέγγιση οι 

καίριες µεταβολές που επήλθαν στους θεσµούς των συλλογικών συµβάσεων καθώς και 

της διαιτησίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η εργασία προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγµα ως θεµελιώδες κοινωνικό 

και ατοµικό δικαίωµα και αγαθό.  Στις βασικές αρχές και επιδιώξεις του εργατικού 

δικαίου συγκαταλέγεται και η προστατευτική κοινωνική αρχή µε την έννοια της 

επέµβασης του δικαίου στον κοινωνικό χώρο για την προστασία των εργαζοµένων  

µέσα στα όρια που θέτουν η κοινωνική και οικονοµική διαφοροποίηση. Βασικό λοιπόν 

στοιχείο του εργατικού δικαίου είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του.  

Συνεπακόλουθα, το συλλογικό εργατικό δίκαιο, µε τους θεσµούς που εισάγει 

(συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλογικές διαπραγµατεύσεις, συλλογική αυτονοµία, 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας, απεργία κλπ) επιχειρεί να ενισχύσει το αδύναµο µέρος 

της σύµβασης τον εργαζόµενο.  ∆ιαφορετικά, οι προστατευτικές ρυθµίσεις του 

ατοµικού εργατικού δικαίου θα παρέµειναν άνευ ουσίας και περιεχοµένου, εάν  δηλαδή 

δεν θωρακίζονταν από την προστασία των διατάξεων και των θεσµών του συλλογικού 

εργατικού δικαίου.  

Στη χώρα µας οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διαµορφώθηκαν κυρίως µε το 

νόµο 1876/1990 «Περί Ελεύθερων Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων», ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε ως καινοτόµος, αφού εισήγαγε µια νέα αντίληψη για τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές διαφορές σε σχέση µε το προϊσχύοντα νόµο 

3239/1955. Ωστόσο από το έτος 2010 και εντεύθεν, οι µεγάλες οικονοµικές και 

νοµοθετικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας, επηρέασαν και 

αναδιαµόρφωσαν, µε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στο νόµο 1876/1990, τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και συµβάσεις εργασίας στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. 

Το προηγούµενο καθεστώς διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων βασίζονταν 

σε ορισµένες σταθερές: α) στην αρχή της εύνοιας, β) στη δυνατότητα κήρυξης των 

σ.σ.ε ως γενικώς υποχρεωτικών, γ) στη διατήρηση των ρυθµίσεων των συλλογικών 

συµβάσεων και µετά τη λήξη της ισχύος τους και δ) στη δυνατότητα µονοµερούς 

προσφυγής στη διαιτησία.1  Όπως διαµορφώθηκε το νέο τοπίο καµία από τις σταθερές 

αυτές πλέον δεν ισχύει. Ειδικότερα η αρχή της εύνοιας δεν αποτελεί πλέον αυτονόητη 

αρχή του συλλογικού εργατικού δικαίου αλλά παρέχεται η δυνατότητα για 

δυσµενέστερες ρυθµίσεις σε επίπεδο επιχείρησης. 

                                                           
1
 Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 699 επ.   
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 Ήδη κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και 

θεσµικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είχαν 

σοβαρές επιπτώσεις στις δοµές και τον τρόπο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων. Η 

αποκέντρωση, η εξατοµίκευση, η απορρύθµιση και η ελαστικοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων αλλά και η παγκοσµιοποίηση και η διεθνοποίηση τους, είχε ως αποτέλεσµα 

την τοποθέτηση αυτών στο επίκεντρο φυγόκεντρων δυνάµεων.2  Οι επιπτώσεις αυτές 

επιδεινώθηκαν µέσα στο εκρηκτικό δηµοσιονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που 

βιώνει η χώρα µας µετά την εκδήλωση της ελληνικής κρίσης και την υπογραφή των 

µνηµονιακών συµβάσεων. Η διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

επηρεάζεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θεσµό από αυτές τις οικονοµικές και 

κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις.  

Τα µέτρα που πάρθηκαν για την νοµοθετική προσαρµογή της ελληνικής 

οικονοµίας, µε στόχο την συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών αλλά και τη µείωση του 

µισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τοµέα, αντιµετωπίζουν την εργασία ως κόστος και 

ως τέτοιο πρέπει να περιοριστεί.3  Με άλλοθι την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονοµίας, υιοθετείται πλήθος µεταρρυθµίσεων της εργατικής νοµοθεσίας µέσα από 

τις οποίες συρρικνώνεται η έκταση προστασίας του συλλογικού εργατικού δικαίου προς 

τον εργαζόµενο, ως το πιο αδύνατο µέρος της εργασιακής σχέσης. Άλλωστε η 

δηµοσιονοµική πειθαρχία που πρέπει να επιτευχτεί µε τα µέτρα που πάρθηκαν, 

συνεπάγεται ούτως ή άλλως παρέκκλιση από τις βασικές αρχές του συλλογικού 

εργατικού δικαίου. Βασικό δε χαρακτηριστικό4 των µνηµονιακών πολιτικών είναι η 

απορρύθµιση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης συλλογικής αυτονοµίας, που αποτελεί 

την καρδιά του εργατικού δικαίου. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η  ανατροπή στο δίκαιο των συλλογικών  

διαπραγµατεύσεων, όπως θα αναλυθούν παρακάτω αφού προηγούµενους δούµε την 

έννοια της συλλογικής αυτονοµίας και την συνταγµατική της κατοχύρωση,  µοιραία 

οδηγεί στην απορρύθµιση των ατοµικών εργασιακών σχέσεων. Στα επόµενα κεφάλαια 

θα αναλύσουµε πως µε τις υιοθετούµενες πολιτικές οδηγηθήκαµε σε αντισυνταγµατικές 

ρυθµίσεις και στην κατακρήµνιση βασικών παραδοχών του θεσµού των συλλογικών 

συµβάσεων.  

                                                           
2
 Σπυρόπουλος Γ. , Εργασιακές σχέσεις : Εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον ∆ιεθνή χώρο., 

1998, σ. 9 
3 Καψάλης Α, Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις και ο καθορισµός των αποδοχών των εργαζοµένων στο 
περιβάλλον της ύφεσης και της κρίσης, 2011 http://www.apokapsalis.com 
4 Κατρούγκαλος Γ. -.Αχτσιογλου Ε , "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
1336         
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Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. 
 

1. Έννοια, συστατικά στοιχεία και συνταγµατική θεµελίωση της Συλλογικής 
αυτονοµίας. 
 

1.1 Έννοια  και συστατικά στοιχεία της Συλλογικής αυτονοµίας. 
  

Η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση διαδραµατίζει  σηµαντικό ρόλο στο 

συλλογικό εργατικό δίκαιο και αυτό γιατί αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση 

των συλλογικών εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, µε σκοπό τη ενίσχυση 

της θέσης τους.5 

 Το βασικό πλέγµα των συνταγµατικών διατάξεων που προστατεύουν τη 

συνδικαλιστική δράση είναι το άρθρο 23 παρ. 1 (συνδικαλιστική ελευθερία), το άρθρο 

23 παρ. 2 (δικαίωµα απεργίας) και το άρθρο 22 παρ.2 (συλλογική αυτονοµία). Το 

δικαίωµα συνδικαλιστικής ελευθερίας θα έµενε άνευ περιεχοµένου, εάν µια 

συνδικαλιστική οργάνωση δεν µπορούσε να ρυθµίσει η ίδια τα εργασιακά θέµατα  ή να 

απεργήσει προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της. Η συνδικαλιστική ελευθερία θα 

έµεινε µετέωρη και άνευ ουσίας, αν δεν είχαν δυνατότητα οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις να προβούν στη βασικότερη µορφή αυτόνοµης και ελεύθερης συλλογικής 

δράσης, ήτοι της δυνατότητας αυτόνοµης κανονιστικής δραστηριότητας, να  µπορούν 

δηλαδή να  διαπραγµατευθούν απευθείας  και να θέτουν κανόνες δικαίου.6 

Η συλλογική αυτονοµία  κατά τον Ι. Κουκιάδη (2012) ορίζεται ως «το δικαίωµα 

των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εργοδοτών ή και ατοµικά των εργοδοτών 

να καθορίζουν από κοινού, ελεύθεροι από επεµβάσεις τρίτων, κάθε θέµα που συνδέεται 

µε τη διαχείριση εν γένει των συµφερόντων της εργασίας είτε αυτό αφορά τις ατοµικές 

εργασιακές σχέσεις είτε τις συλλογικές. Η συλλογική αυτονοµία συνιστά δικαίωµα, το 

δικαίωµα για συλλογική αυτόνοµη ρύθµιση των σχετικών θεµάτων, που 

συµπεριλαµβάνει και το δικαίωµα για συλλογικές ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, που 

είναι το αναγκαίο προστάδιο για τη συλλογική ρύθµιση. Συµπληρωµατικά 

περιλαµβάνει και την επίλυση των συλλογικών διαφορών. Τρία είναι συνεπώς τα 

                                                           
5
 ∆ηµαρέλλης Κ., Η συµβατότητα της πρόβλεψης ορίων αποδοχών για τους εργαζόµενους του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα µε την αρχή της συλλογικής αυτονοµίας,  ΕΕΡΓ∆ 2013 σ. 713 επ. 
6 ∆ηµαρέλλης Κ., Η συµβατότητα της πρόβλεψης ορίων αποδοχών για τους εργαζόµενους του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα µε την αρχή της συλλογικής αυτονοµίας ΕΕΡΓ∆ 2013 σ. 713 επ. 
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εννοιολογικά στοιχεία της συλλογικής αυτονοµίας, η συλλογική της διάσταση, ο 

αυτόνοµος χαρακτήρας της και η αναφορά στα συµφέροντα της εργασίας». 7 

Κατά τον Σ. Βλαστό (2006) συλλογική αυτονοµία ονοµάζεται «το δικαίωµα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών ή και ατοµικώς 

των τελευταίων να συµφωνούν, καθορίζουν και ρυθµίζουν από κοινού, ελευθέρως και 

αυτονόµως, και δη µέσω συλλογικών συµφωνιών καταρτιζοµένων δι΄ ελευθέρων 

διαπραγµατεύσεων, κάθε και όποιο ζήτηµα αφορά την σύσταση, οργάνωση, λειτουργία 

και λήξη των σχέσεων εργασίας των υποκειµένων και δεσµευοµένων από τις εν λόγω 

συµφωνίες εργαζοµένων και εργοδοτών. Βασικά συστατικά στοιχεία αυτής είναι το επί 

µέρους δικαίωµα  εργασιακών σχέσεων αναφυοµένων συλλογικών διαφορών 

εργασίας».8 

Συνεπώς τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη συλλογική αυτονοµία είναι τα 

παρακάτω
9: 

1. Η συλλογική διάσταση, αφού δεν ρυθµίζει τα µεµονωµένα, ατοµικά συµφέροντα, 

αλλά την επιδιώκει την εξυπηρέτηση συλλογικών συµφερόντων. Οι ρυθµίσεις 

αφορούν σε αόριστο αριθµό προσώπων, παρόντων και µελλόντων10.  

2. Ο αυτόνοµος χαρακτήρας,  είναι το κεντρικό στοιχείο και εκφράζει τη συλλογική 

βούληση των εργαζοµένων, µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, που τείνει στην 

αυτόνοµη (σε αντιδιαστολή µε  την ετερόνοµη) ρύθµιση των σχέσεων εργασίας. 

3. Η εξυπηρέτηση εργασιακών συµφερόντων. 

 

1.2 Η Συνταγµατική θεµελίωση της Συλλογικής αυτονοµίας και τα όρια της. 
 

 Το Σύνταγµα στο άρ. 22, παρ. 2 κατοχύρωσε τη συλλογική αυτονοµία, δίνοντας 

στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών τη δυνατότητα να 

ρυθµίζουν τα θέµατα που συνδέονται µε τα εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά και 

κοινωνικά τους συµφέροντα11. Θέληση συνεπώς του νοµοθέτη ήταν η διασφάλιση της 

συλλογικής αυτονοµίας και η προάσπιση της από κρατικές επεµβάσεις12. 

Η αναγνώριση της συλλογικής αυτονοµίας και η αναγωγή της σε αυτοτελή πηγή 

διαµόρφωσης κανόνων δικαίου εµπεριέχει έντονα δηµοκρατικά στοιχεία στο πλαίσιο 

                                                           
7
 Κουκιάδης  Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012,  σ. 342 

8 Βλαστός Σ. , Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις 2006, σ.3 
9 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο-Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2009, σ.3-4.  
10 Καρακατσάνης, Η συλλογική σύµβασις εργασίας, σ. 27.   
11
Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο-Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2009 σ. 455, Βλαστός, Συλλογικές 

Εργασιακές Σχέσεις, 2006 σ. 24. 
12 Λεβέντης, Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, σ. 50. 



5 

 

διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων και στην επίτευξη της ευρύτερης κοινωνικής 

συναίνεσης στα εργασιακά θέµατα, που έχουν άµεσες συνέπειες για την οικονοµία της 

χώρας. 

Ως συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα13 περιέχει αξίωση για την προστασία 

του από το κράτος το οποίο καλείται να κατοχυρώσει το πεδίο ασκήσεως του. Αποτελεί 

παράλληλα µοναδική περίπτωση φραγµού ενάντια στην πολιτική εξουσία  και στο 

µονοπώλιο της νοµοθετικής ρύθµισης, αφού µε την κατοχύρωση του και ιδίως την 

κατοχύρωση της εξουσίας για κανονιστική ρύθµιση, καθιέρωσε παράλληλη 

αρµοδιότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να θεσπίζουν κανόνες δικαίου. ∆ηλαδή 

για την πραγµάτωση του δικαιώµατος αυτού, ο νοµοθέτης πρέπει να διασφαλίζει τις 

διαδικασίες που δεν παρακωλύουν την ελευθερία για συλλογικές διαπραγµατεύσεις.  

Επειδή ωστόσο το κράτος παρεµβαίνει και στο ουσιαστικό µέρος των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων τίθεται το πρόβληµα των ορίων συλλογικής αυτονοµίας και 

κρατικής ρύθµισης.  

 

1.2.1 Όρια ως προς τους διαδικαστικούς όρους άσκησής της.14 
 

α) Η ελεύθερη επιλογή του µέσου. Συµφωνίες ενοχικού ή και κανονιστικού 

τύπου.Τα µέσα υλοποίησης του δικαιώµατος για ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και για 

συλλογικές αυτόνοµες ρυθµίσεις είναι πολλά και διάφορα και εκφράζονται µε 

διάφορους τύπους και διάφορες µορφές, όπως  συµφωνίες κυριών ή πρωτόκολλα, 

συµφωνίες πλαίσιο, προγραµµατικές συµφωνίες, εκτελεστές ενοχικές δεσµεύσεις, 

κανονιστικές συµφωνίες. Οι κανονιστικής φύσης ρυθµίσεις δεν ταυτίζονται 

υποχρεωτικά µε τις συλλογικές συµβάσεις. Το δικαίωµα περιλαµβάνει διάφορα είδη 

συµφωνιών ενοχικού ή κανονιστικού τύπου. 

β) Ο καθορισµός του φορέα άσκησης. Το δικαίωµα για συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και για σύναψη σ.σ.ε. είναι συλλογικό δικαίωµα. Για αυτό δεν 

µπορεί να ασκηθεί ατοµικά από τους εργαζόµενους. Προτεραιότητα στην άσκηση αυτή 

έχουν συνδικαλιστικοί φορείς εργαζοµένων και εργοδοτών, και σ’ επίπεδο επιχείρησης, 

οι εργοδότες επειδή µε την άσκησή του διαµορφώνονται οι όροι εργασίας για ένα 

σύνολο εργαζοµένων.  Είναι θεµιτή βέβαια η αναγνώριση του δικαιώµατός αυτού σε 

άλλους εκπροσώπους εφόσον έχει επικουρικό και συµπληρωµατικό χαρακτήρα, να µην 

οδηγεί δηλαδή σε υπερκέραση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ένας 

                                                           
13 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 342 επ. 
14

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 342 επ. 
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δεύτερος σηµαντικός περιορισµός, ως προς τον φορέα άσκησης του δικαιώµατος αυτού, 

είναι ότι για την ανάθεση της άσκησης του δικαιώµατος αυτού στις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις προϋποτίθεται ότι οι όροι που προσδιορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα 

µιας οργάνωσης είναι αντικειµενικοί. 

γ) Η ελευθερία για τους λοιπούς όρους διάπλασης του δικαιώµατος. Η 

ελευθερία στην διαµόρφωση των επιµέρους όρων στις συλλογικές συµφωνίες έχει ως 

προυπόθεση τη δυνατότητα: αα) για µη εξάρτηση της εφαρµογής των όρων µιας 

συλλογικής ρύθµισης από τη συναίνεση της διοίκησης και εν γένει για µη παρέµβαση 

τρίτων κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων. 

ββ)  Για τον µη αποκλεισµό ορισµένων επαγγελµατικών κατηγοριών.  

γγ)  Για ελεύθερη επιλογή του επιπέδου διαπραγµάτευσης, είτε  σε γεωγραφικό 

επίπεδο (εθνικό ή τοπικό) είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο (οµοιοεπαγγελµατικό, 

κλαδικό, επιχειρησιακό) ή διεπαγγελµατικό. Η ελευθερία αυτή αναγνωρίζεται και στις 

δύο πλευρές και περιλαµβάνει  και το δικαίωµα άρνησης της µίας πλευράς να 

διαπραγµατευτεί σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο. 

 

1.2.2  Όρια ως προς το περιεχόµενο της 15 

 
Βασική αρχή της συλλογικής αυτονοµίας είναι η ελεύθερη επιλογή των θεµάτων 

προς διαπραγµάτευση µε τον περιορισµό ότι πρόκειται για θέµατα που εµπίπτουν στην 

εξουσία των διαπραγµατευόµενων µερών και εξυπηρετούν τους όρους εργασίας και 

απασχόλησης και τα εν γένει συµφέροντα για τα οποία κατοχυρώνεται η 

συνδικαλιστική ελευθερία. Με την κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας από το 

Σύνταγµα και ειδικότερα της συλλογικής αυτονοµίας, ο νοµοθέτης  δεν δύναται να 

περιορίσει το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων  σε ένα µόνο µέρος των όρων 

εργασίας. Το τεκµήριο  αυτό για αυτόνοµη συλλογική ρύθµιση γίνεται αποδεκτό και 

από το νόµο 1876/1990, ο οποίος στο άρθρο 2 εντάσσει στη συλλογική αυτόνοµη 

ρύθµιση το σύνολο των θεµάτων που αναφέρονται στους όρους εργασίας και καλύπτει 

τόσο τις ατοµικές όσο και τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις. 

 

1.2.3 Σχέσεις κανονιστικής εξουσίας συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κανονιστικής εξουσίας της πολιτείας.16 

                                                           
15

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 342 επ. 
16

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 342 επ. 
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Για τον καθορισµό των σχέσεων αυτών βασική σηµασία έχει το άρθρο 22 § 2 

του  Συντάγµατος σε συνδυασµό βέβαια πάντοτε µε το άρθρο 23§ 1, καθώς και το 

άρθρο 4 της διεθνούς σύµβασης εργασίας αριθµ. 98, και το άρθρο 5§ 2 δ.σ.εργ. αρ. 154. 

Η κρατούσα άποψη σε σχέση µε την έννοια των περιορισµών για την συλλογική 

αυτονοµία που προκύπτουν από τα άρθρα 22 § 2 και  23§ 1 είναι ότι το άρθρο 22 παρ. 2 

αποτελεί φραγµό στη νοµοθετική παντοδυναµία. Ωστόσο το κράτος δέχει το δικαίωµα 

αποκλειστικής ρύθµισης για το σύνολο ή µια κατηγορία εργαζοµένων µε µόνο 

περιορισµό ότι η ρύθµιση του νοµοθέτη δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε πλήρη 

αποδυνάµωση της συλλογικής αυτονοµίας. Ουσιαστικά δεν αµφισβητείται η 

επικουρικότητα της κρατικής ρύθµισης αλλά δεν τίθενται σαφείς οροί για τα όριά της. 

Η φράση «γενικοί όροι» υπονοεί τη ρύθµιση οποιονδήποτε θέµατος που 

ανάγεται στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων χωρίς να ενδιαφέρει αν πρόκειται για µια 

συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων ή έναν συγκεκριµένο όρο. Συνεπώς η πολιτεία 

µπορεί να ρυθµίζει και όρους εργασίας µιας επιχείρησης. Κατά δεύτερο λόγο µε τον 

όρο συµπλήρωση εννοείται τόσο η επέκταση των νοµοθετικών ρυθµίσεων σε 

κατηγορίες εργαζοµένων για τις οποίες δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση όσο και η 

τροποποίηση ρυθµίσεων ή η απλή εξειδίκευση. Εποµένως η πρωτοβουλία ρύθµισης 

µπορεί να ανήκει τόσο στην πολιτεία όσο και στην συνδικαλιστική οργάνωση. 

Μπορεί όµως η πολιτειακή ρύθµιση να αποκλείσει την αυτόνοµη  ρύθµιση 

ορισµένων θεµάτων που αφορούν τις σχέσεις εργασίας εργαζοµένων και εργοδοτών; Ο 

περιορισµός της παντοδυναµίας του νοµοθέτη από την κατοχύρωση της συλλογικής 

αυτονοµίας στο πλαίσιο του µηχανισµού των συλλογικών συµβάσεων δεν φθάνει µέχρι 

το σηµείο να του αφαιρείται η δυνατότητα για τη ρύθµιση ορισµένων εργασιακών 

θεµάτων, ακόµα κι αν αφορούν αποκλειστικά τις σχέσεις εργαζοµένων και εργοδοτών. 

Τέτοιες επεµβάσεις είναι αναπόφευκτες  αφού το κράτος είναι απρόσωπος  γενικότερων 

συµφερόντων και έχει αυξηµένη ευθύνη στα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής. Η 

ρύθµιση όµως, πρέπει να είναι για συγκεκριµένο θέµα και να συντρέχει ειδικός λόγος 

συµφέροντος. Η παράλληλη αρµοδιότητα κρατικής και συλλογικής ρύθµισης 

συνοδεύεται από την αρχή της επικουρικότητας της κρατικής ρύθµισης,  µε την 

έννοια ότι η αποκλειστική ρύθµιση από την κρατική εξουσία µόνο κατ’ εξαίρεση είναι 

δυνατή. 

Εποµένως η συνταγµατικά κατοχυρωµένη συλλογική αυτονοµία και η αυτόνοµη 

κανονιστική αρµοδιότητα που αυτή συνεπάγεται, στο πλαίσιο της αρχής της 
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επικουρικότητας της κρατικής ρύθµισης, συνιστά βασική πτυχή και παράµετρο του 

δηµοκρατικά δοµηµένου κράτους δικαίου.17 

 

1.3 Η συλλογική αυτονοµία ως διεθνώς αναγνωρισµένος θεσµός 
 

Επιπρόσθετα η συλλογική αυτονοµία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισµένο θεσµό 

ρύθµισης των όρων εργασίας όπως προκύπτει από την 154 ∆.Σ.Ε., η οποία κυρώθηκε 

στη χώρα µας µε το ν.δ. 2403/1996 (ΦΕΚ 99,Α’ , 4-6-1996) και προβλέπεται στην έκτη 

διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε στη χώρα µας µε τον ν. 

1426/1984. Φυσικά η αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ευρίσκεται στην κορυφή του 

ευρωπαϊκού νοµικού συστήµατος που θέτει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συνεπώς, οι 

κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν αυξηµένη αρµοδιότητα ρύθµισης των γενικών όρων 

εργασίας και η κρατική παρέµβαση θα µπορούσε να είναι επιτρεπτή, εφόσον  αυτή 

επιστηµονικά αποδεδειγµένα λάµβανε χώρα χάριν της ανταγωνιστικότητας, καθώς αυτή 

συναρτάται µε την παγκόσµια οικονοµία.18 

 

Β. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1.Η Συλλογική σύµβαση εργασίας, έννοια, περιεχόµενο, νοµοθετικό πλαίσιο. 
 

Η διεξαγωγή ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 

κοινωνικών ανταγωνιστών αποσκοπεί στην κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας, µέσω των οποίων επιλύονται οι συλλογικές διαφορές εργασίας. Καίτοι η 

συλλογική αυτονοµία δεν ταυτίζεται µε το δικαίωµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

προς σύναψη συλλογικών συµβάσεων, η συλλογική σύµβαση εργασίας αποτελεί τη 

µοναδική µορφή εκδήλωσης του δικαιώµατος της συλλογικής αυτονοµίας, στην οποία ο 

συνταγµατικός και ο κοινός νοµοθέτης προσδίδουν αυξηµένη νοµική ισχύ και µάλιστα 

κατά το κανονιστικό µέρος της ισχύ ουσιαστικού νόµου. ∆εν αποκλείεται βέβαια το 

δικαίωµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να συµφωνήσουν σε ό,τι αποτελεί ή 
                                                           
17

 ∆ηµαρέλλης Κ., Η συµβατότητα της πρόβλεψης ορίων αποδοχών για τους εργαζόµενους του 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε την αρχή της συλλογικής αυτονοµίας ΕΕΡΓ∆ 2013  σ. 713 επ.   
18 Λαδάς ∆., «Η Ελληνική οικονοµική κρίση, ο καθορισµός αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα και η 
προσβολή της συλλογικής αυτονοµίας» ΕΕΡΓ∆ 2012, 659 
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µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο και περιεχόµενο συλλογικής σύµβασης εργασίας  και 

µε κάθε άλλου είδους συλλογικές ενοχικές συµφωνίες στα πλαίσια της συνταγµατικά 

κατοχυρωµένης (άρθρο 5 Συντ) συναλλακτικής ελευθερίας.19 

Η συλλογική σύµβαση εργασίας γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από  τις 

κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούσαν πλέον επιτακτική την ανάγκη θέσπισης 

προστατευτικών θεσµών υπέρ των εργαζοµένων και έναντι της εργοδοτικής 

αυθαιρεσίας και συχνά ασυδοσίας. Είχαν προηγηθεί η αναγνώριση και ισχυροποίηση 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι πρώτοι απεργιακοί αγώνες. Η συλλογική 

σύµβαση πρωτοεµφανίστηκε ως σύµβαση του κοινού ενοχικού δικαίου και εξελίχθηκε 

σε πηγή ουσιαστικού δικαίου, αναγκαστικού χαρακτήρα, µε αντικείµενο περιοριζόµενο 

στη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Για πρώτη φορά συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας έγιναν στην Αγγλία ως συµφωνίες κυρίων (Gentlement agreement), οι οποίες 

δηµιουργούσαν µόνο ηθικές υποχρεώσεις, καθώς η παράβαση των συµφωνηµένων είχε 

µόνο κοινωνικές και όχι νοµικές συνέπειες. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, αντίθετα, η 

συλλογική σύµβαση είχε εξαρχής κάποια νοµική σηµασία και θεωρείτο ισχυρή 

σύµβαση του κοινού δικαίου, αν και δεν υπήρχε ειδικότερη ρύθµιση γι’ αυτήν. Στην 

Ελλάδα και µέχρι το 1935 υπογράφονταν συλλογικές συµβάσεις µε τη µορφή 

πρωτοκόλλου, που αναγνωρίζονταν ως ισχυρές δικαιοπραξίες. Σταδιακά η 

σπουδαιότητα και η συχνότητα σύναψης των συλλογικών συµβάσεων οδήγησαν στην 

ειδική νοµοθετική ρύθµιση και κατοχύρωσή τους. Έτσι στη Γερµανία το 1918, στη 

Γαλλία το 1919, στην Ελλάδα το 1935 η συλλογική σύµβαση εργασίας εισάγεται στις 

εθνικές έννοµες τάξεις ως ιδιότυπος θεσµός του εργατικού δικαίου µε αυξηµένη νοµική 

ισχύ.20 

Σήµερα κατά την κρατούσα στη θεωρία και νοµολογία άποψη η συλλογική 

σύµβαση εργασίας είναι σύµβαση του κοινού ενοχικού δικαίου µε διφυή χαρακτήρα : 

Συµβατικό, ως προς τον τρόπο κατάρτισής της και τους ενοχικούς της όρους και 

κανονιστικό, ως προς τις διατάξεις που ρυθµίζουν υποχρεωτικά και άµεσα τις 

εργασιακές σχέσεις. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί «η συλλογική σύµβαση 

εργασίας έχει το σώµα της σύµβασης και την ψυχή του νόµου».21  Η συλλογική 

σύµβαση εργασίας καθιερώνεται συνταγµατικά στο άρθρο 22 παρ.2 του Συντάγµατος, 

ενώ τα ζητήµατα που άπτονται των συλλογικών συµβάσεων εργασίας ρυθµίζονται 

                                                           
19 Βλαστός Σ., Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 2006, σ. 5 επ., (ΑΠ 1519/2000,∆ΕΝ 57, 577) 
20 Καρακατσάνης Α., Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 1992, σ. 115 επ. 
21 Durand-Jaussaud Traite de droit du travail τόµος Ι παρ. 109 σελ. 136 
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αναλυτικά από τον ν. 1876/1990 22
για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και 

άλλες διατάξεις.  

Συνεπώς ως συλλογική σύµβαση εργασίας νοείται η συµφωνία που συνάπτεται 

µεταξύ µιας ή περισσοτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών ή και µεµονωµένο εργοδότη, 

καταρτίζεται εγγράφως κατόπιν ορισµένης διαδικασίας και καθορίζει τους όρους και τις 

συνθήκες εργασίας καθώς επίσης και άλλα θέµατα που συνδέονται µε τις σχέσεις 

εργασίας, έχοντας άµεση και υποχρεωτική ισχύ που υπερισχύει αντίθετων 

δυσµενέστερων νοµοθετικών ή συµβατικών διατάξεων, µε την επιφύλαξη 

αναγκαστικού δικαίου διατάξεων αµφιµερούς χαρακτήρα, αλλά υποχωρεί έναντι 

ευνοϊκότερων ρυθµίσεων της ατοµικής σύµβασης εργασίας.23 Αν δεν καταστεί δυνατή 

η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων υπάρχει η δυνατότητα 

προσφυγής σε διαιτησία και η έκδοση απόφασης µε αυτό το ως άνω αντικείµενο. 

Ο ν. 1876/1990 στο άρθρο 2 αυτού καθορίζει τα πλαίσια εντός των οποίων 

κινείται το δυνατό περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Εξαιτίας του 

διφυούς χαρακτήρα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας το περιεχόµενό τους 

διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες θεµάτων: Στους ενοχικούς όρους, οι οποίοι ρυθµίζουν 

τις συµβατικές σχέσεις των συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο ν. 

1876/1990 στο άρθρο 2 παρ. 7,8 και 9 απαριθµεί ενδεικτικά τα θέµατα ενοχικής υφής 

που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συλλογικών συµβάσεων εργασίας και είναι 

τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, ζητήµατα σχετικά µε 

τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης και 

διαιτησίας καθώς και η ρήτρα ειρήνης. Στους κανονιστικούς όρους, οι οποίοι ρυθµίζουν 

άµεσα και υποχρεωτικά τις εργασιακές σχέσεις των τρίτων σε σχέση µε τα 

συµβαλλόµενα µέρη, οι οποίοι δεσµεύονται από τη συλλογική σύµβαση. Στους µικτούς 

τέλος όρους, οι οποίοι εν µέρει αφορούν τις σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών και εν 

µέρει έχουν άµεση εφαρµογή. Πρόκειται δηλαδή για συνδυασµό ενοχικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων, οι οποίες θέτουν όρους κανονιστικής ισχύος αλλά και τις 

προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους.  

 

                                                           
22 Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τους εφαρµοστικούς  νόµους των µνηµονίων. 
23 Εφ. Θεσ 2199/2000, ∆ΕΕ 2001,538, ΑΠ 488/2006 ΝΟΜΟΣ. Επίσης Καρακατσάνης Α., Συλλογικό 
Εργατικό ∆ίκαιο, 1992, σ.116. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  

Υπό κανονικές συνθήκες, οι πιέσεις για τη µείωση της σηµασίας και της 

εµβέλειας της συλλογικής σύµβασης εργασίας µε την ταυτόχρονη ανάδειξη της 

ατοµικής σύµβασης και του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη σε κύριους 

διαπλαστικούς παράγοντες των όρων εργασίας αυξάνονται. Παράλληλα εκδηλώνεται 

και η τάση να καταστεί κύριος ρυθµιστικός παράγοντας των όρων εργασίας η 

επιχείρηση και η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας σε βάρος της κλαδικής 

διαπραγµάτευσης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της υπονόµευσης της κλαδικής 

σ.σ.ε. για τους τραπεζοϋπαλλήλους από τις τράπεζες και η προώθηση των 

επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων. 24 

 Σηµειώνεται επίσης ότι  ήδη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Κορυφής 

στις 25-3-2011 για το Σύµφωνο για το Ευρώ (=Ανταγωνιστικότητας) µεταβάλει την 

καταστατική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της. Εθνικές 

αρµοδιότητες π.χ. για άσκηση κοινωνικής (µισθοί, συντάξεις) και οικονοµικής 

πολιτικής απαλλοτριώνονται υπέρ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

συστήµατα συλλογικής διαπραγµάτευσης, οι εξισορροπητικοί µηχανισµοί τους, οι 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών 

µελών για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο 

προσφέρονται θυσία στην εξ ορισµού απρόσφορη πολιτική προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα, όπως και η ελευθερία, χρειάζονται για να 

βλαστήσουν ένα περιβάλλον ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτά δηλαδή που  

λείπουν στον σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο καπιταλισµό.25 

Τα παραπάνω πολλαπλασιάζονται υπό εξαιρετικές συνθήκες, υπό συνθήκες 

κρίσης. Οι αιτίες  της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ανιχνεύονται ήδη από το 2002. Η 

πρώτη όµως βίαιη εκδήλωση της κρίσης έλαβε χώρα το Σεπτέµβριο του 2007 στις 

Η.Π.Α και πέρασε έπειτα στην Ευρώπη. Στην διάρκεια των ετών 2009-2010, καίτοι το 

2010 εκδηλώθηκε ανοικτά η δηµοσιονοµική κρίση στην Ελλάδα και ακολούθησε η 

προσφυγή / υπαγωγή στο κοινό Πρόγραµµα ΕΕ-ΕΚΤ-_ΝΤ.Η ένταξη της Ελλάδας στον 

Μηχανισµό Στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη- µέλη της ζώνης του 

ευρώ και το ∆.Ν.Τ. σηµατοδότησε, µεταξύ άλλων και την έλευση µιας σειράς αθρόων 

µεταβολών της εργατικής νοµοθεσίας.  

                                                           
24 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 6 
25

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 7 
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Κοµβικό σηµείο των µεταρρυθµίσεων στάθηκε ο ον. 3845/2010,26 στον οποίο 

προσαρτήθηκε το Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 03-05-2010 από την 

Ελλάδα και την τριµερή Επιτροπή της Ε.Ε., της Ε.Κ.Τ. και του ∆.Ν.Τ. (κοινώς 

Μνηµόνιο Ι). Την περίοδο που ακολούθησε, η νοµοθετική παραγωγή υπήρξε εντατική. 

Έτσι, µέσα σε διάστηµα δύο µόλις ετών, πάνω από δέκα νέα εργατικά νοµοθετήµατα 

τέθηκαν σε ισχύ, επιφέροντας αλλεπάλληλες τροποποιήσεις σε όλο σχεδόν το φάσµα 

του ατοµικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου. Έπειτα  εκδόθηκε ο ν. 4046/14-2-

201227 ο οποίος ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη το Μνηµόνιο ΙΙ µε τίτλο 

«Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης 

µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη 

διάσωση της εθνικής οικονοµίας». Ακολούθησε η έκδοση της Π.Υ.Σ. 6/28-02-2012 µε 

την οποία υλοποιήθηκαν οι µεταβολές που ο ν. 4046/14-02-2012 επέφερε στις 

εργασιακές σχέσεις. Τελευταίος εκδόθηκε ο ν. 4093/201228 στον οποίο προσαρτήθηκε 

το Μνηµόνιο ΙΙΙ. 

Τα µεγαλύτερα πλήγµατα 29
δέχεται βέβαια το Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο,  και  

κυρίως το ∆ίκαιο των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της ∆ιαιτησίας. Η 

συλλογικότητα και ιδίως το σύστηµα παραγωγής συλλογικών ρυθµίσεων (µε 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις) πλήττεται αλλεπάλληλα, 

χωρίς να καταργείται ο νόµος 1876/90. Ένας νόµος που ψηφίστηκε το 1990 από όλα 

ανεξαιρέτως τα κόµµατα της τότε Βουλής και είχε τη στήριξη όλων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, τόσο των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών. 

Τα Μνηµόνια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ από τον Μάιο του 2010 µέχρι σήµερα µεταξύ της 

ελληνικής δηµοκρατίας και των δανειστών της καταστρέφουν κυριολεκτικά τους 

υλικούς όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών. Η υπογραφή του Μνηµονίου για 

την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας τον Μάιο του 

2010, των επικαιροποιήσεών του και των Μνηµονίων ΙΙ και ΙΙΙ σηµατοδοτούν τη 

                                                           
26 Ν.3845/2010 ΦΕΚ Α/65/6-05-2010 µε τίτλο «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της 
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη- µέλη της Ζώνης του ευρώ και  το ∆.Ν.Τ.» 
27 Ν4046/2012 ΦΕΚ Α/28/14-02-2012 
28 Ν.4093/2012 ΦΕΚ 22/Α/Α12-11-2012 µε τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν, 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής» 
29 Καζάκος Α., Το Εργατικό ∆ίκαιο στην εποχή των Μνηµονίων. Ο νόµος ως φονικό όπλο και η απόλυτη 
κυριαρχία της βίας στις εργασιακές σχέσεις, ΝΟΒ 2012/2842 
 



13 

 

θεσµοποιηµένη αντιµεταρρύθµιση του συστήµατος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

στη χώρα µας. Η ρύθµιση των όρων εργασίας επιστρέφει από το συλλογικό στο 

ατοµικό επίπεδο, µε άλλα λόγια στα χέρια του εργοδότη.  

Η αρχή της επικουρικότητας δέχεται πολλαπλές παραβιάσεις από τις 

προβλέψεις του ν.4046/2012, της ΠΥΣ και των νέων µνηµονίων, δεδοµένου ότι αυτές 

επεµβαίνουν κατά τρόπο αποκλειστικό στο κανονιστικό αλλά και στο ενοχικό µέρος 

σ.σ.ε. που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ.30 Η µε νόµο κατάργηση, όρων της ε.γ.σ.σ.ε. 2010-

2012 και των άλλων συλλογικών συµβάσεων συνιστά αντισυνταγµατική υποκατάσταση 

των αυτόνοµων συλλογικών ρυθµίσεων µε νοµοθετικές διατάξεις (άρθρο 22 παρ. 2 Σ.) 

και παράλληλα απαγορευµένη κρατική επέµβαση στο σύστηµα των ελευθέρων 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι πρόσφατές ρυθµίσεις έρχονται έτσι να δώσουν τη 

«χαριστική βολή» 31  στο σύστηµα της συλλογικής αυτονοµίας, του οποίου η 

κατάρρευση µεθοδεύτηκε τα τρία τελευταία χρόνια µε µια σειρά ανεπίτρεπτων 

συνταγµατικά παρεµβάσεων.32 

 

∆. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Οι νέες  αυτές ρυθµίσεις των µνηµονιακών νοµοθετηµάτων που αφορούν στις 

εργασιακές σχέσεις συνιστούν, όπως προαναφέραµε, άµεση παρέµβαση της κρατικής 

εξουσίας και πλήττουν εργασιακά κεκτηµένα, περιστέλλοντας  κατά τον τρόπο αυτό τη 

διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων από τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι αναγκαίο 

συνεπώς να εξεταστεί η συµβατότητα των µέτρων που συνθέτουν ένα «δίκαιο 

ανάγκης», προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αντικειµενικά δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες, µε το υφιστάµενο δικαιικό σύστηµα που συγκροτεί η συνταγµατική έννοµη 

τάξη αλλά και το υπερεθνικό δίκαιο.33 Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να παρατεθούν 

και αναλυθούν µε συγκριτική προσέγγιση οι καίριες µεταβολές που επήλθαν στους 

θεσµούς των συλλογικών συµβάσεων καθώς και της διαιτησίας. 

Έτσι, αρχικά στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο παρατίθενται οι αλλαγές που έχουν 

επέλθει στις  σ.σ.ε µέσα από µια συγκριτική προσέγγιση µε το προϊσχύον δίκαιο.  

                                                           
30

 Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της "αντιµεταρρύθµισης" 
του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012/637 
31

 Τραυλός-Τζανετάτος, Η διάλυση των συλλογικών σχέσεων εργασίας και το χρέος της Αριστεράς, 
Εφηµερίδα «Η Αυγή της Κυριακής», 12-02-2012 
32

 Κατρούγκαλος Γ. -.Αχτσιογλου Ε , "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012/1333         
33 Λαδάς ∆., «Η Ελληνική οικονοµική κρίση, ο καθορισµός αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα και η 
προσβολή της συλλογικής αυτονοµίας» ΕΕΡΓ∆ 2012, 659 
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Προσεγγίζονται συγκεκριµένα τα παρακάτω θέµατα, ήτοι: οι µεταβολές στην 

επιχειρησιακή σ.σ.ε., οι αλλαγές που επήλθαν στο χρονικό πεδίο ισχύος των σ.σ.ε και 

τέλος οι ρυθµίσεις προσωρινού χαρακτήρα που αφορούν στην επέκταση σ.σ.ε, τις 

µειώσεις των αποδοχών χωρίς τη συναίνεση των εργαζοµένων, την αναστολή 

εφαρµογής διατάξεων νόµου και σ.σ.ε. που προβλέπουν αυτόµατες αυξήσεις λόγω 

συµπληρώσεως µεγαλύτερου χρόνου υπηρεσίας  καθώς την αναγκαστική λήξη σ.σ.ε.  

Αµέσως µετά αναλύονται µε τον ίδιο τρόπο οι µεταβολές που επήλθαν στους 

θεσµούς της συµφιλίωσης, της µεσολάβησης και της διαιτησίας κυρίως µε το ν. 

3899/2010 και δη µε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 µε το οποίο αντικαταστάθηκαν στο 

σύνολό τους οι διατάξεις για την επίλυση των συλλογικών διαφορών (ήτοι τα άρθρα 

14-17 του ν. 1876/1990) αλλά και µε την ΠΥΣ 6/2012 η οποία επενέβη καθοριστικά 

στο χώρο της διαιτησίας. 
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Ε. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

  Όπως προηγουµένως αναφέρθηκε στο πλαίσιο των Συνταγµατικών διατάξεων 

22 § 2 και 23 θεσπίσθηκε ο νόµος 1876/1990, ο οποίος µέχρι πρότινος ρύθµιζε εξ 

ολοκλήρου τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. Στο άρθρο 3 του παραπάνω νόµου, 

προβλέπονταν τα είδη των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα οποία µέχρι πρότινος 

υπήρχαν και συνεχίζουν να υφίστανται, ήτοι: οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας, οι οποίες αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας, οι κλαδικές 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας που αφορούν στους εργαζόµενους περισσοτέρων 

οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας 

ή και όλης της χώρας, οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που αφορούν 

στους εργαζόµενους µίας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης, οι εθνικές 

oµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν στους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και 

των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας και οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές που 

αφορούν στους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος ή και των συναφών ειδικοτήτων 

συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας.34 

 Ειδικότερα οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας (ε.σ.σ.ε.) 

αφορούν τους εργαζοµένους µιας συγκεκριµένης εκµετάλλευσης ή επιχείρησης, 

ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητα τους (άρθρο 3 § 1 περ.γ Ν 1876/1990). 

Για τη σύναψη τους συµβάλλονταν συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης  που 

καλύπτουν τους εργαζοµένους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την 

ειδικότητα τους και, εφόσον αυτές ελλείπουν, οι αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές 

οργανώσεις και ο εργοδότης (άρθρο 3 § 5 ν. 1876/1990). Οι κανονιστικοί της όροι δε, 

ίσχυαν αναγκαστικά για όλο το προσωπικό της επιχείρησης.  

 Στόχος
35 της καθιέρωσης της επιχειρησιακής σ.σ.ε. ήταν να πραγµατοποιείται 

και να ισχύει στην επιχείρηση µια ισόρροπη και ενιαία ρύθµιση των όρων εργασίας για 

όλες τις ειδικότητες και τις κατηγορίες του προσωπικού. 

 Σε περίπτωση συρροής κλαδικής ή επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας, ο νόµος  1876/1990 

                                                           
34

 Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο-Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2009 σ.107 επ. 
35

 Λεβέντης, Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο 2007, σ. 418 
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(άρθρο 10 § 2) δίνει προβάδισµα στην ισχύουσα κλαδική ή επιχειρησιακή σ.σ.ε., ενώ 

δεν ετίθετο ζήτηµα συρροής για την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, η 

οποία καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους 

όλης της χώρας, δυσµενέστεροι των οποίων δεν επιτρέπεται να συµφωνηθούν. 36 

 

α) Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3899/201037 
 

 Οι πρώτες επεµβάσεις στην επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας 

επιχειρήθηκαν από το ν. 3899/2010 και όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο κ. Μετζητάκος 

(2012), «µε πρόσχηµα την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της 

αγοράς µε στόχο να δηµιουργηθούν και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, προς δε και 

να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

προσετέθη στα είδη των σσε του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, νέος τύπος 

επιχειρησιακής συλλογικής συµβάσεως («παρ. 5Α») µε τον τίτλο «ειδική επιχειρησιακή 

ΣΣΕ» (άρθρο 13), για την οποία όµως δεν διευκρινίσθηκε αν πρόκειται περί νέας 

αυτοτελούς ιδιαίτερης και ξεχωριστής ρυθµίσεως που αντικαθιστά ή λειτουργεί 

παράλληλα µε την αντίστοιχη του άρθρου 3 παρ. 1, εδαφ. γ του ν. 1876/1990. Πάντως, 

ανεξάρτητα από τον προσδιορισµό αυτής, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι ο 

στόχος της ειδικότερης αυτής ρυθµίσεως υπήρξε η υποβάθµιση της, αφού µπορεί να 

περιέχει επαχθέστερους όρους αµοιβής και εργασίας έναντι των «κλαδικών» ΣΣΕ του 

παραπάνω νόµου, όχι όµως και δυσµενέστερους των αντιστοίχων της εθνικής γενικής 

ΣΣΕ.»38 

 

 β) Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4024/201139 
 

 Με το άρθρο 37 του ν. 4024/2011 καταργηθήκαν οι ανωτέρω αναφερόµενες 

ρυθµίσεις περί ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης του άρθρου 13 ν. 

3899/2010, ενώ επαναδιατυπώθηκαν οι διατάξεις περί επιχειρησιακής σ.σ.ε και 

                                                           
36 Κουτσιούµπα Χ., Η νέα ρύθµιση του Ν.3899/2010 για την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση 
εργασίας, ∆ΦΟΡΝ 2011 σ.660    
37 Ν. 3899/2010 Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας 
(ΦΕΚ Α 212/17-12-2010) 
38 Μετζητάκος 2012 Απ. Το τέλος ή η απορρύθµιση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της 
∆ιαιτησίας; ∆ΕΝ 2012 σ.907 επ. 
39 Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 
ΦΕΚ Α226/21-09-2011 
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απλοποιηθήκαν οι διατάξεις που αφορούν στην ικανότητα σύναψής τους. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της διάταξης αυτής είναι: 

1. ∆ιευρύνεται η αρµοδιότητα και ικανότητα σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. 

και από τις δύο πλευρές εργοδοτών κι εργαζοµένων. 

2. Καταργείται η αρχή της εύνοιας αναφορικά µε την συρροή µεταξύ 

επιχειρησιακής και κλαδικής σ.σ.ε. προσωρινά έως την 31-12-2015. 

 

1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
Σ.Σ.Ε.  
 

Ειδικότερα µε το άρθρο 37 § 1 του ν. 4024/2011 αντικαταστάθηκε η 

παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή του 

άρθρου 3 § 5 στην αρχική της µορφή, αρµοδιότητα για σύναψη επιχειρησιακών 

συµβάσεων εργασίας είχαν από την πλευρά των εργαζοµένων οι επιχειρησιακές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε ανυπαρξία αυτών οι αντίστοιχες πρωτοβάθµιες 

κλαδικές οργανώσεις ενώ από την πλευρά των εργοδοτών ο µεµονωµένος εργοδότης. 

 Η παρούσα ρύθµιση έχει ως εξής: «5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 

συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της 

επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως 

ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές 

οργανώσεις και από τον εργοδότη. 

Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα 

τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού 

αριθµού εργαζοµένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό 

περιορισµό. Εάν µετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της 

παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συµµετοχής των τριών 

πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση η οποία απαιτείται για τη σύστασή της, 

διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµατα που αφορούν την ένωση 

προσώπων εξακολουθεί να εφαρµόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 

3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄, 79)» 

Επίσης µε την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 αντικαταστάθηκε 

η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990  σύµφωνα µε την οποία η ικανότητα 
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σύναψης επιχειρησιακών σ.σ.ε άνηκε στην πλέον αντιπροσωπευτική επιχειρησιακή 

συνδικαλιστική οργάνωση από την µια πλευρά και στον εργοδότη που απασχολούσε 

τουλάχιστον 50 εργαζοµένους από την άλλη.  

Η νέα δε ρύθµιση έχει  ως εξής: 

 «1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν:  

α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των 

βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητας τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού. 

Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, από την πλευρά 

των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον 

αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά των εργαζοµένων, 

ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. 

β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρηση του. 

Γ. Για τους εργαζόµενους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία 

η σχετική συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται 

µεταξύ της συνδικαλιστικής  οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου Ν.Π.∆.∆., στο 

οποίο υπάγονται οι εργοδότες ». 

Με τις παραπάνω διατάξεις επήλθαν σηµαντικές αλλαγές, ως προς τα θέµατα 

της  αρµοδιότητας και της ικανότητας σύναψης επιχειρησιακών σ.σ.ε. τις οποίες θα 

επιχειρήσουµε να αναλύσουµε αµέσως παρακάτω.  

 

1.1.1 Η ικανότητα και αρµοδιότητα από την πλευρά των εργαζοµένων 
 

Όπως προελέχθη, βάσει του άρθρου 3 παρ 5 ν. 1876/1990 την αρµοδιότητα και 

ικανότητα για σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. είχε η πλέον αντιπροσωπευτική 

επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση που βάσει του καταστατικού της µπορεί να 

εκπροσωπεί τους εργαζόµενους ανεξάρτητα από την κατηγορία, την ειδικότητα ή τη 

θέση τους στην επιχείρηση 40  και, κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση απουσίας της, η 

πρωτοβάθµια κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση. 

                                                           
40

 Γιαννακούρου Σ. Συνοµολόγηση δυσµενέστερων όρων εργασίας µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. και υπεροχή 
αυτών κατά τον ν.4024/2011, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1159,   



19 

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011  εξακολουθούν να υφίσταντο 

αυτοί δύο φορείς δικαιώµατος για σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. αλλά προστίθεται 

εµβόλιµα µεταξύ αυτών άλλος ένας, αφού αποδίδεται σχετική αρµοδιότητα και 

ικανότητα  στις ενώσεις προσώπων.41   

Έτσι σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση, η 

επιχειρησιακή σ.σ.ε., η ένωση προσώπων µπορεί να συνάπτει επιχειρησιακή σ.σ.ε 

εφόσον βέβαια αυτή έχει συσταθεί από εργαζοµένους της επιχείρησης ή της 

εκµετάλλευσης. Η εν λόγω ένωση όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 

37 συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε αυτήν και χωρίς η 

διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό.  Η ένωση προσώπων αποτελεί ένα 

νέο συλλογικό µόρφωµα  το οποίο ακολουθεί τα χαρακτηριστικά του άρθρου 107 Α.Κ., 

δεν διαθέτει δηλαδή νοµική προσωπικότητα.42 

Έτσι µε τη νέα ρύθµιση οι ενώσεις προσώπων αφενός ισχυροποιούν την θέση 

τους, αφού προηγούνται των πρωτοβάθµιων κλαδικών οργανώσεων στην σειρά 

προτεραιότητας µεταξύ των φορέων που έχουν αρµοδιότητα για τη σύναψη 

επιχειρησιακής σ.σ.ε. και αφετέρου διευκολύνεται η ίδρυσή τους αφού δεν είναι 

πλέον αναγκαία η συµµετοχή του ελάχιστου αριθµού των 10 εργαζοµένων (άρθρο 1 § 

3, εδαφ. α ν. 1264/82) αλλά αρκεί η συµµετοχή των 3/5 του συνολικού αριθµού των 

εργαζοµένων της επιχείρησης.43 

Επιπρόσθετα η ένωση προσώπων του άρθρου 37 § 1 ν. 4024/2011  διαφέρει από 

την ένωση προσώπων του άρθρου 1 § 3 του ν.1264/1982 και στα εξής:44 α) Η ένωση 

προσώπων του ν. 1264/1982  µπορεί να ιδρυθεί σε κάθε εκµετάλλευση, επιχείρηση 

εφόσον  κατ’ άρθρο 1 παρ 3 εδ. α΄ περ. γ΄  ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων δεν 

υπερβαίνει τους σαράντα και δεν υπάρχει σωµατείο µε τους µισούς τουλάχιστον ως 

µέλη του, ενώ η ένωση του άρθρου 37 § 1 ν. 4024/2011 συστήνεται, όπως 
                                                           
41

 Θεοδόσης  Γ.,  Η απορρύθµιση των όρων εργασίας µέσω επιχειρησιακών σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆  2012 σ. 1286    
42 Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 683 
43. Μετζητάκος 2012 Απ. Το τέλος ή η απορρύθµιση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της 
∆ιαιτησίας; ∆ΕΝ 2012 σ.915 
Οµοίως:  Γιαννακούρου Σ. Συνοµολόγηση δυσµενέστερων όρων εργασίας µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. και 
υπεροχή αυτών κατά τον ν.4024/2011, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1161,  Λεβέντης Γ., Οι πρόσφατες ρυθµίσεις του 
Ν.4024/11 για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ∆ΕΝ 2011σ. 1449, ΕΕΡΓ∆ 2012/669,  Ληξουριώτης  
Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 683, ∆ηµητρακάκης 
Αθ., Οι συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 37 του Ν.4024/11, ∆ΕΝ 2012 
σ. 165 
Αντίθετα Θεοδόσης  Γ.,  Η απορρύθµιση των όρων εργασίας µέσω επιχειρησιακών σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆  2012 
σ. 1287 ,  Καίσαρη Α., Το νέο καθεστώς, ο ρόλος και η θέση των επιχειρησιακών σ.σ.ε. στο σύστηµα των 
συλλογικών ρυθµίσεων, ΕΕΡΓ∆ 2013 σ. 201 επ. 
44 Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 683 
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προαναφέρθηκε από τα 3/5 των εργαζοµένων της εκµετάλλευσης ή επιχείρησης, χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων σ’ αυτή. 

 β) Η σύστασή της ένωσης προσώπων του ν. 1264/1982 γίνεται µε ιδρυτική 

πράξη που κατατίθεται στον γραµµατέα του αρµοδίου Ειρηνοδικείου και η οποία 

πρέπει να αναφέρει το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και την διάρκεια της, που δεν 

υπερβαίνει το εξάµηνο, ενώ η  χρονική διάρκεια της ένωσης του άρθρου 37 § 1 ν. 

4024/2011 δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. 

 γ) Τέλος η ένωση προσώπων του ν. 1264/1982 λύεται χωρίς άλλη διατύπωση 

και πριν το εξάµηνο, εάν τυχόν εκλείψουν οι προϋποθέσεις σύστασής του (δηλαδή ο 

αριθµός των εργαζοµένων υπερβεί τους 40 ή ιδρυθεί άλλο σωµατείο µε µέλη πάνω από 

τους µισούς εργαζόµενους),  ενώ η ένωση του άρθρου 37 § 1 ν. 4024/2011 λύεται 

αυτοδικαίως εάν πάψει να ισχύει η προϋπόθεση της συµµετοχής σ’ αυτήν των 3/5 των 

εργαζοµένων. 

Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο σύστασης και δηµοσίευσης της ένωσης 

προσώπων του άρθρου 37 § 1 ν. 4024/2011, ως προς τους εκπροσώπους της, ως προς 

την τήρηση βιβλίου «µητρώου µελών, ως προς τη διαδικασία-προϋποθέσεις εγγραφής 

µέλους, ως προς τη διαδικασία των συνελεύσεων και ως προς το δικαίωµα απεργίας 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου 1264/1982. 

Ανακύπτει έτσι το ερώτηµα, εάν οι εν λόγω ενώσεις προσώπων έχουν, πέρα από 

την σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. και τις υπόλοιπες αρµοδιότητες µιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης; 

Το ερώτηµα αυτό βρίσκει τους ακαδηµαϊκούς διχασµένους. Από τη διατύπωση 

του νέου άρθρου 5 του ν. 1876/1990 σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Ληξουριώτη (2012) 

«Οι ενώσεις προσώπων του άρθρου αυτού φαίνεται ότι έχουν έναν και µόνο σκοπό: Να 

αποτελούν τον συνοµιλητή του εργοδότη κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 

επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, στην περίπτωση απουσίας 

επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης. ∆ιαφορετική προσέγγιση δεν µπορεί να 

στηριχθεί εν πρώτοις λόγω της θέσπισης της νέας αυτής κατηγορίας ένωσης προσώπων 

ντος του πλαισίου της ειδικής διάταξης που αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στο 

ζήτηµα της αρµοδιότητας σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε να 

δηµιουργήσει µια ένωση προσώπων µε γενικότερα συνδικαλιστικά καθήκοντα και 

ευρύτερες εκπροσωπευτικές αρµοδιότητες, δεν θα συνέδεε τη δηµιουργία της 

αποκλειστικά και µόνο µε το άρθρο  3 παρ. 5 ν. 1876/1990, αλλά προφανώς µε το 

άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1264/1982, όπου περιγράφονται τα είδη των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, και πολύ απλά θα αντικαθιστούσε την εκεί αναφερόµενη ένωση 
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προσώπων µε µια νέα πρόβλεψη. Πέραν αυτού, η ίδια η νέα διάταξη του άρθρου παρ. 5 

ν. 1876/1990 αναφέρεται στον ειδικό σκοπό της ιδρυόµενης ένωσης προσώπου όταν 

ορίζει ότι «εάν µετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου 

αυτής (δηλαδή της σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε.), πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της 

συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, η οποία 

απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται χωρίς άλλη διατύπωση». Εάν δεχθούµε το 

αντίθετο, ότι δηλαδή οι ενώσεις αυτές µπορούν να λειτουργούν µε ευρύτερες 

αρµοδιότητες συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και δράσης, τότε είναι προφανές ότι 

υποκαθιστούν (αντικαθιστούν) εκείνες του άρθρου 1 παρ. 3 περ. α΄ υποπ. γγ΄ ν. 

1264/1982. Τούτο όµως ούτε ρητώς ούτε σιωπηρώς µπορεί να προκύψει από τις νέες 

ρυθµίσεις του άρθρου 5 ν. 1876/1990, οι οποίες όχι µόνο δεν καταργούν εκείνες του 

άρθρου 1 παρ. 3 περ. α΄ υποπ. γγ΄ ν. 1264/1982 αλλά πανηγυρικώς παραπέµπουν σ’ 

αυτές µε εµφανή εµµονή στη διατήρησή τους. Κατά συνέπεια, η ένωση προσώπων του 

ν. 1876/1990 δεν µπορεί να αναπτύξει άλλη δραστηριότητα πλην της σύναψης 

επιχειρησιακών σ.σ.ε. και στο πλαίσιο αυτής και µόνο της δραστηριότητας µπορεί να 

κηρύξει απεργία ή να αναπτύξει άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.».45 

Τέλος, τo ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας αναφορικά µε τις ρυθµίσεις του ν. 

4021/2011 για τις ενώσεις προσώπων τονίζει ότι ενδέχεται «να υπονοµεύσουν τη θέση 

των συνδικαλιστικών σωµατείων ως αντιπροσωπευτική φωνή των εργαζοµένων στη 

διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης».46 

 

1.1.2 Η ικανότητα και αρµοδιότητα από την πλευρά του εργοδότη 
 

Τόσο υπό το καθεστώς του ν.1876/1990 όσο και του ν. 4024/2011 η ικανότητα 

και αρµοδιότητα από την πλευρά του εργοδότη ταυτίζεται και αναγνωρίζεται 

αποκλειστικά και µόνο στον εργοδότη, ανεξαρτήτως του αριθµού των απασχολούµενων 

στην επιχείρηση του. 47 

Αρχικά ο ν. 1876/1990 έδινε τη σχετική ικανότητα µόνο στον εργοδότη που 

απασχολούσε 50 εργαζοµένους, γεγονός που εµπόδιζε στην πράξη πολλές εταιρείες να 

υπογράψουν επιχειρησιακές σ.σ.ε. περίπου το 99,6%, δεδοµένου ότι  το 96,5 των 

                                                           
45

  Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 685 
46

 Reportof the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 

19, 22 and 35 of the Constitution), International Labour Conference, 101
st

 Session, 2012 
47 Γιαννακούρου Σ. Συνοµολόγηση δυσµενέστερων όρων εργασίας µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. και υπεροχή 
αυτών κατά τον ν.4024/2011, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1163,  Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής 
σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 687, Θεοδόσης  Γ.,  Η απορρύθµιση των όρων εργασίας 
µέσω επιχειρησιακών σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆  2012 σ. 1289. 
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ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν µέχρι 10 εργαζοµένους ενώ το 3,1% απασχολούν 

µέχρι 50άτοµα48. 

Ο αριθµός ωστόσο των εργαζοµένων ασκεί επιρροή στην ικανότητα των 

φορέων να συνοµολογήσουν επιχειρησιακή σ.σ.ε., παρά την φαινοµενική έλλειψη 

αναφοράς στη ρύθµιση,  σε οποιοδήποτε κατώτατο όριο εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

Τα όρια αυτά υπάρχουν και διαφοροποιούνται, όπως θα δούµε παρακάτω, ανάλογα µε 

τον φορέα που έχει κάθε φορά, από την πλευρά των εργαζοµένων, την αρµοδιότητα για 

σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. 

Έτσι όταν υπάρχει στην επιχείρηση, επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 78 εδ. β΄ που ορίζει ότι για την 

ίδρυση σωµατείου απαιτούνται τουλάχιστον 20 άτοµα και 104 εδ. β΄ του Α.Κ., όπου 

ορίζεται ότι εάν τα µέλη του σωµατείου µειωθούν σε αριθµό κάτω των 10, αυτό 

διαλύεται αυτοδικαίως. Συνεπώς προκύπτει ότι για να µπορεί ο εργοδότης να συνάψει 

επιχειρησιακή σ.σ.ε πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 10 εργαζόµενους οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι και µέλη του  επιχειρησιακού σωµατείου που συµβάλλεται.49 

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ανυπαρξίας επιχειρησιακού σωµατείου και ίδρυσης 

για το σκοπό της σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. ένωσης προσώπων, η επιχειρησιακή 

αυτή σύµβαση µπορεί να συναφθεί, όπως προαναφέραµε ανωτέρω, εάν η επιχείρηση 

απασχολεί τουλάχιστον 5 εργαζοµένους και οι 3 εξ αυτών θα συνυπογράψουν την 

ιδρυτική πράξη της  ένωσης, έτσι λειτουργεί και το κλάσµα των 3/5 του άρθρου 37 παρ. 

1 ν. 4025/2011.50 

Τέλος στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιχειρησιακή συνδικαλιστική 

οργάνωση και ένωση προσώπων και αρµόδια για τη σύναψη είναι η πρωτοβάθµια 

κλαδική οργάνωση, τότε δεν υπάρχει στην πράξη κατώτατος αριθµός, αφού µπορεί 

θεωρητικά να υπογράψει ένας εργοδότης από µια τέτοια πρωτοβάθµια κλαδική 

οργάνωση ακόµη κι αν απασχολεί δύο εργαζοµένους, 51  όπου το στοιχείο της 

συλλογικότητας της σύµβασης είναι οριακό.52 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να τονιστεί το παράδοξο της κατάργησης, µε τις 

νέες ρυθµίσεις, ενός ενιαίου κατώτατου αριθµητικού ορίου εργαζοµένων στην 

επιχείρηση το οποίο οδηγεί στην έλλειψη κοινής βάσης για τη σύναψη επιχειρησιακής 

                                                           
48 Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 2003-2010, small 
and medium sized performance review, στα πλαίσιια του Small Business Act for Europe, http://ec. 
Europa.eu/enterprise/policies/sme.  
49

 Θεοδόσης  Γ.,  Η απορρύθµιση των όρων εργασίας µέσω επιχειρησιακών σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆  2012 σ. 1289. 
50

 Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 687 
51

  Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 688 
52

 Θεοδόσης  Γ.,  Η απορρύθµιση των όρων εργασίας µέσω επιχειρησιακών σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆  2012 σ. 1289 
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σ.σ.ε., αφού σε επιχειρήσεις µε τον ίδιο αριθµό ατόµων δεν είναι πάντα εφικτό να 

συναφθούν επιχειρησιακές σ.σ.ε. απλώς και µόνο επειδή υπάρχει διαφορετικός φορέας 

δικαιώµατος σύναψης επιχειρησιακής σύµβασης από την πλευρά των εργαζοµένων.53 

 

1.2 ΣΥΡΡΟΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η Σ.Σ.Ε. 
 

1.2.1. Συρροή, έννοια και η αρχή της εύνοιας 
 

Εξαιτίας της ύπαρξης διαφόρων ειδών σ.σ.ε. δεν αποκλείεται περισσότερες από 

µια σ.σ.ε να διεκδικούν την εφαρµογή τους σε ένα εργαζόµενο. 

Συρροή , κατά Κουκιάδη (2012) υπάρχει όταν περισσότερες από µια σ.σ.ε. που 

ρυθµίζουν τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο, τυγχάνουν εφαρµογής σε µια ατοµική 

σχέση εργασίας. 54
Ασφαλώς πρέπει να προκύπτει η δεσµευτικότητα από περισσότερες 

από µια σ.σ.ε για τα υποκείµενα της ατοµικής σχέσης εργασίας. 

 Το πρόβληµα της συρροής οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο νόµος παρέχει 

τη δυνατότητα σε ένα εργαζόµενο να συµµετέχει σε περισσότερος από µια 

συνδικαλιστές οργανώσεις όπως και στο γεγονός ότι ο εργοδότης µπορεί να συνάπτει ο 

ίδιος σ.σ.ε αλλά και η εργοδοτική του οργάνωση άλλες. 

Εάν οι περισσότερες σ.σ.ε, που τυγχάνουν εφαρµογής σε µια σχέση εργασίας, 

αλληλοσυµπληρώνονται τότε κάθε µία εφαρµόζεται στα θέµατα που ρυθµίζει.55
Σε 

αντίθετη περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 10 § 1 ν. 1876/1990 ίσχυε η σ.σ.ε που είναι 

ευνοϊκότερη για τον εργαζόµενο (αρχή εύνοιας). Η  επιλογή των διατάξεων που τελικώς 

θα εφαρµοζόταν γινόταν βάση των οριζοµένων για τις αποδοχές και τα λοιπά 

ρυθµιζόµενα θέµατα. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 κατ’ 

εξαίρεση, σε περίπτωση που µία κλαδική ή επιχειρησιακή σ.σ.ε σύρρεε µε µια 

οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε., υπερίσχυε η κλαδική ή επιχειρησιακή σ.σ.ε.. Καταυτόν τον 

τρόπο υποχωρούσε η αρχή της εύνοιας έναντι της αρχής της τάξεως και της ενότητας 

στην επιχείρηση ή  στον κλάδο αντίστοιχα. 

                                                           
53

 Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 688 
όπου υποστηρίζεται ότι: « Κατά τη γνώµη µας ο νοµοθέτης πρέπει να επανεξετάσει το ζήτηµα, γιατί 
τέτοιες νοµοθετικές λύσεις δηµιουργούν εθισµό στο παράλογο, ενώ συγκρούονται µε γενικές αρχές ενός 
κράτους δικαίου». 
54

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012,  σ. 366 
55 Καρακατσάνης, Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 1992, σ, 175, Τζιώνας Ι. Στοιχεία Εργατικού δικαίου , 
2013 σ. 199 



24 

 

Ως έκφραση της προστατευτικής αρχής του Εργατικού δικαίου, η αρχή της 

εύνοιας, επιχειρούσε να διορθώσει την ανισότητα σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο 

που χαρακτηρίζει τα µέρη σε µια σχέση εργασίας.56 

 

1.2.2 ∆ιάσπαση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης 
 

Το πρώτο χτύπηµα, η αρχή της εύνοιας το δέχθηκε µε την παράγραφο 7 ν. 

3845/2010 µε την οποία ορίστηκε ότι: «οι όροι των Οµοιοεπαγγελµατικών και 

Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων 

όρων Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας 

µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών 

Συµβάσεων Εργασίας», αναδιαµορφώνοντας έτσι τις σχέσεις µεταξύ διαφορετικών 

ειδών σ.σ.ε που συνέρρεαν. Αν και αυτή η ρύθµιση έπεσε σε αχρησία (τυπικά 

παραµένει ισχυρή) προβλέφθηκε η υπεροχή της επιχειρησιακής και η απόκλιση των 

όρων της 57 έναντι της οµοιεπαγγελµατικων, κλαδικών και εθνικών σ.σ.ε. ανεξαρτήτως 

των περιλαµβανοµένων σ’ αυτήν όρων. Αντίστοιχα προβλέφθηκε η υπεροχή της 

κλαδικής σ.σ.ε. έναντι της εθνικής γενικής σ.σ.ε. 58 

Στο σηµείο αυτό θα ήτο παράλειψη να µην αναφερθεί η θνησιγενής διάταξη του 

άρθρου 13 ν. 3899/2010 περί της ειδικής επιχειρησιακής σ.σ.ε.η οποία επέφερε άλλο 

ένα χτύπηµα στην αρχή της εύνοιας, αφού προέβλεπε την υπεροχή της ειδικής 

επιχειρησιακής σ.σ.ε. έναντι της κλαδικής σ.σ.ε, όχι όµως και έναντι της εθνικής 

γενικής σ.σ.ε. Το µόρφωµα αυτό της ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης διατηρήθηκε 

µόλις 10 µήνες και καταργήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 37 του ν. 4024/2011. 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 οδήγησε στη διάσπαση της αρχής της 

ευνοϊκότερης ρύθµισης  σε περίπτωση συρροής σ.σ.ε.59, ορίζοντας ότι: «όσο διαρκεί  η 

                                                           
56 Γ. Κατρούγκαλος- Ε.Αχτσιογλου, "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
1341         
57  Μετζητάκος Α. Οι  Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας στον χώρο της επιχειρήσεως. (∆ιαχρονικό από το 
1955 έως και σήµερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων:3239/55, 1198/72, 1876/90, 3845/10, 3899/10 
και 4024/11), ∆ΕΝ 2012 σ. 16                
58  Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 688επ. 
59 127/2012 ΑΠ, (Α΄ δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ), Επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Κρίση ότι 
εάν διάταξη, έχουσα τυπική και ουσιαστική ισχύ νόµου, θεσπίζει όρους ευµενέστερους για τους 
εργαζόµενους σε σχέση µε τους κανονιστικούς όρους, τους προβλεπόµενους από την επιχειρησιακή 
συλλογική σύµβαση εργασίας, υπερισχύουν οι όροι αυτοί της, υπό ισχύ νόµου, διάταξης, µη εχουσών, 
εποµένως, εφαρµογή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων της αντίστοιχης επιχειρησιακής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας. Υπάλληλοι που αποσπώνται και διατίθενται για τη γραµµατειακή υποστήριξη των 
βουλευτών του Κοινοβουλίου. ∆εδοµένου ότι ο νόµος που ρυθµίζει τους όρους εργασίας και αµοιβής των 
υπαλλήλων αυτών, ορίζει ότι δικαιούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται από την οργανική τους θέση, 
δεν εφαρµόζεται ο όρος της επιχειρησιακής σ.σ.ε. των εργαζοµένων στα Αστικά Λεωφορεία που 
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εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής η επιχειρησιακή 

συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής µε κλαδική συλλογική 

σύµβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας 

δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών 

συµβάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόµου αυτού». Σύµφωνα µε 

το παραπάνω άρθρο η επιχειρησιακή σ.σ.ε. υπερισχύει της οµοιοεπαγγελµατικής καθώς 

και της κλαδικής σ.σ.ε. ανεξαρτήτου εάν περιέχει δυσµενέστερους όρους. Έτσι 

καθίσταται κυρίαρχη µορφή. 

Έτσι η ρύθµιση αυτή αποµακρυνόµαστε από τον ενοποιητικό ρόλο των 

κλαδικών συµβάσεων  που είχε προσδώσει η προηγούµενη ρύθµιση του άρθρου 10 του 

ν. 1876/1990 και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να διαµορφώνει ελεύθερα 

τους όρους και το καθεστώς εργασίας. 60 Βέβαια ο κλάδος και η επιχείρηση ήταν η 

κυρίαρχη επιλογή του νοµοθέτη και στο ν. 1876/1990. Εκεί όµως είχε συνδεθεί µε την 

αρχή της εύνοιας που επέτρεπε τη διαπραγµάτευση σε πολλαπλά επίπεδα. Ο νοµοθέτης 

του ν. 4024/2011 επιλέγει ως κυρίαρχη µορφή την επιχείρηση καθιστώντας έτσι την 

διαπραγµάτευση σε κλαδικό επίπεδο αδιάφορη. 61 

Στην πράξη δε, έχει αποδειχτεί ότι οι κλαδικές σ.σ.ε, εξαιτίας κυρίως της 

οµογενοποίησης των µισθών και των λοιπών όρων εργασίας και της προφύλαξης τους  

έτσι από τον ανταγωνισµό, συνιστούν το πλέον αποτελεσµατικό µηχανισµό 

διαµόρφωσης των όρων εργασίας.62 

 Όλα αυτά βαθµιαία φαίνεται µοιραία να καταλήγουν στην γενικότερη 

εγκατάλειψη των συλλογικών ρυθµίσεων που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην 

ανατροπή των προστατευτικών διατάξεων του Εργατικού δικαίου προς τον αδύναµο 

πόλο της εργασιακής σχέσης, αφού σε επιχειρησιακό επίπεδο το µερίδιο δύναµης του 

ενός συµβαλλοµένου, του εργαζόµενου είναι µικρότερο απ’ αυτό του εργοδότη. 

Οι µνηµονιακές αυτές ρυθµίσεις µε τον τρόπο αυτό θίγουν την σηµασία του 

κλάδου, ως επιπέδου διαπραγµάτευσης και την αποτελεσµατικότητα των σ.σ.ε., 

περιορίζοντας έτσι την ελευθερία των κλαδικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

                                                                                                                                                                          
προβλέπει την µη καταβολή των επιδοµάτων στους αποσπώµενους υπαλλήλους. (Απορρίπτει αναίρεση 
κατά της υπ΄ αριθµ. 1117/2010 απόφασης ΠολΠρΠειραιώς).  
60

 Γιαννακούρου Σ. Συνοµολόγηση δυσµενέστερων όρων εργασίας µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. και υπεροχή 
αυτών κατά τον ν.4024/2011, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1155 
61

 Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 700 επ.   
62

 Γ. Κατρούγκαλος- Ε.Αχτσιογλου, "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
1342 επ.   
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αποδυναµώνοντας τον κλαδικό συνδικαλισµό και επιφέροντας τελικά πλήγµα στο 

θεσµό της συλλογικής αυτονοµίας.63  

 

1.3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011 
 

  Με τις αναφερόµενες ρυθµίσεις οι επιχειρησιακές συµβάσεις ρυθµίζουν 

αποκλειστικά πλέον τις εργασιακές σχέσεις σε µία επιχείρηση ή εκµετάλλευση, ενώ σε 

ενδεχόµενη έλλειψη τους δίδεται το δικαίωµα στον εργοδότη να προσδιορίζει  

µονοµερώς τους µισθολογικούς όρους στην επιχείρησης του. Η έλλειψη δηλαδή 

επιχειρησιακής σ.σ.ε. οδηγεί στην σύναψη ατοµικών συµβάσεων, οι οποίες δεν έχουν 

περιέχουν κανονιστικούς όρους και την αναγκαστική και άµεση προστασία των σ.σ.ε. 64 

Οι επιχειρησιακές σ.σ.ε. αναδεικνύονται ως ο κυριότερος διαπλαστικός 

παράγοντας των όρων εργασίας 65
αλλά και ως εργαλείο για την απόκλιση από τους 

ρυθµίσεις όρων και αµοιβής, στα χέρια του εργοδότη. Όπως προκύπτει από την µελέτη 

του ΟΜΕ∆66 µε τίτλο «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012, 

τάσεις, τοµές και προοπτικές»  οι αλλαγές στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις την 

περίοδο 2011-2012 είναι ριζικές και ραγδαίες. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των 

ριζικών αλλαγών που διαφαίνονται από τα στοιχεία της περιόδου µετά το 2011 και 

κυρίως του 2012, είναι αφενός η ραγδαία αποκέντρωση των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων προς το επίπεδο επιχειρήσεων, και αφετέρου η ταυτόχρονη 

υποχώρηση του βαθµού κάλυψης της αγοράς εργασίας µε ρυθµίσεις προερχόµενες από 

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, Κλαδικές και Οµοιοεπαγγελµατικές παρατηρείται µία 

εκρηκτική αύξηση στην σύναψη Επιχειρησιακών σ.σ.ε. και πολλαπλασιασµός του 

αριθµού τους. Το 2012 κατατίθενται έτσι στο Υπουργείο Εργασίας 976 Επιχειρησιακές 

σ.σ.ε. , έναντι 179 το 2011 και 238 το 2010.  Το 2012 το µεγαλύτερο µέρος αυτών των 

Επιχειρησιακών σ.σ.ε. (72,6%) συνάπτεται από Ενώσεις Προσώπων, ενώ από 

Επιχειρησιακά Σωµατεία συνάπτεται µόλις το 17,4% των Επιχειρησιακών σ.σ.ε. Ένας 

σηµαντικός αριθµός (9,9%) συνάπτεται από πρωτοβάθµια Κλαδικά-Τοπικά Σωµατεία. 

                                                           
63

 Κατρούγκαλος- Ε.Αχτσιογλου, "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1342 

επ. Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 700 επ.     
64

 Μετζητάκος 2012 Απ. Το τέλος ή η απορρύθµιση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της 
∆ιαιτησίας; ∆ΕΝ 2012  σ.914 επ. 
65

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.643 
66 Σύνοψη Μελέτης Ο.Μ.Ε∆. µε τίτλο «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012, 
τάσεις, τοµές και προοπτικές»  υπό των Ιωάννου Χ. και Παπαδηµητρίου Κ., 04/2013, www.omed.gr 
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Όσον αφορά το περιεχόµενό τους σηµαντικό ποσοστό (19%) προέβλεψε ρητή και 

ευθεία µείωση των αποδοχών. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Επιχειρησιακών ΣΣΕ 

χρησιµοποιήθηκε, για την προσαρµογή των αµοιβών στα όρια της ΕΓΣΣΕ (47,8%), 

προσαρµογή η οποία βάσιµα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι συνδέεται ακόµη και µε 

µεγάλη µείωσή τους. Όπως εµφανώς προκύπτει από τη µελέτη η επιχειρησιακή σ.σ.ε 

χρησιµοποιήθηκε κατά τα έτη 2011-2012 για την τροποποίηση επί το δυσµενέστερο 

των  µισθολογικών όρων εργασίας στις επιχειρήσεις που αφορά. 

 Επειδή µε το τελευταίο µνηµονιακό νοµοθέτηµα του 4093/2012 προβλέπεται η 

δυνατότητα καταργήσεως της πενθήµερης εργασίας µε σ.σ.ε, θα µπορούσε η µεταβολή 

του συστήµατος του χρόνου της εβδοµαδιαίας εργασίας να γίνει µε επιχειρησιακή σ.σ.ε. 

καθώς ισχύει για όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Άλλωστε µε την κατάργηση της 

αρχής της εύνοιας, η σύµβαση αυτή θα υπερίσχυε έναντι µια κλαδικής, που ορίζει 

διαφορετικά.67  Ήδη, σύµφωνα µε την µελέτη του ΟΜΕ∆ προκύπτει κάποιος µικρός 

αριθµός Επιχειρησιακών ΣΣΕ (0,7%) οι οποίες προβλέπουν αύξηση ωραρίου. Υπάρχει 

ωστόσο µια σηµαντική συνιστώσα παραποµπής στους όρους της ΕΓΣΣΕ (17,1%) για 

τον χρόνο εργασίας, γεγονός που ενδεχοµένως υποκρύπτει απεµπόληση ευνοϊκότερων 

ρυθµίσεων. 

Ο νοµοθέτης, µε τις παραπάνω ρυθµίσεις θέλοντας να διορθώσει τα κακώς 

κείµενα του ν. 1876/1990, οι ρυθµίσεις του οποίου είχαν οδηγήσει στην αχρησία της 

επιχειρησιακής σ.σ.ε. και  δηµιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο δεν λάµβανε υπόψη 

την πραγµατική οικονοµία, την αγορά εργασίας και την ανεργία, λειτούργησε χωρίς 

στην πραγµατικότητα να λάβει  υπόψη του τη σοβαρότητα του θεσµού των σ.σ.ε.  

Βεβαία ευθύνη για την κατάσταση έχουν και τα συµβαλλόµενα µέλη για τα 

οποία ο καθηγητής κ. Ληξουριώτης (2012) καυστικά παρατηρεί: «Το χειρότερο είναι 

ότι οι «κοινωνικοί εταίροι» καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία ταµπουρωµένοι πίσω από µια 

στείρα άρνηση, δεν έκαναν το παραµικρό για να βελτιώσουν τα πράγµατα. Απλώς 

«έβλεπαν τα τραίνα να περνούν» τηρώντας την αδιέξοδη τακτική του «όλα ή τίποτα».68 

 
 
 
 

                                                           
67

 Μετζητάκος Α. ∆υνατότης εφαρµογής συστήµατος εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας και οι εξ` αυτής 
προκύπτουσες µεταβολές, ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2013 σ.705 
68 Ληξουριώτης  Ι., Η περιπέτεια της επιχειρησιακής σ.σ.ε την εποχή της κρίσης, ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 689 επ. 
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2. ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 

2.1 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ Σ.Σ.Ε. 
 

Το χρονικό πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας, ως διαρκής 

σύµβασης είναι ουσιώδες στοιχείο της. Το χρονικό πεδίο ισχύος συλλογικής σύµβασης 

εργασίας προσδιορίζεται από την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη της. 

 

2.1.1 Χρόνος έναρξης ισχύος  σ.σ.ε. κατά το νόµο 
 

Η ισχύς µιας σ.σ.ε σύµφωνα µε το άρθρο 9 § 2 ν. 1876/1990,  όπως αυτό συνεχίζει 

να ισχύει χωρίς καµία τροποποίηση από την ΠΥΣ 6/2012, αρχίζει από την ηµέρα 

κατάθεσης της στην αρµόδια υπηρεσία, εκτός κι αν τα συµβαλλόµενα µέρη της όρισαν 

αναδροµική ισχύ, η οποία δύναται να ανατρέξει έως την ηµέρα λήξης ή καταγγελίας 

της προγενέστερης σ.σ.ε ή  την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την κατάρτισή της, 

οπότε αντίστοιχη είναι και η αφετηρία της διάρκειάς της.69 

 

2.1.2 Διάρκεια ισχύος σ.σ.ε.  

 

Σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς ( άρθρο 9 § 1 εδ. α΄ ν. 1876/1990) µια 

σ.σ.ε µπορούσε να συνοµολογηθεί για ορισµένο η αόριστο χρονικό διάστηµα. Η 

διάρκεια ισχύος της ορισµένου χρόνου σ.σ.ε. όµως, δεν µπορούσε να είναι µικρότερη ή 

µεγαλύτερη του ενός έτους (άρθρο 9 § 1 εδ. β΄ και γ΄  ν. 1876/1990). Εάν τυχόν  

προέβλεπε διάρκεια πέραν του ενός έτους θεωρούνταν ότι είναι αορίστου χρόνου. Με 

τις ανωτέρω ρυθµίσεις και τους περιορισµούς ουσιαστικά συρρικνώνονταν η σηµασία 

της παραπάνω διάκρισης.70 

                                                           
69 Άρθρο 9 § 2 και 3 ν. 1876/1990 το οποίο ορίζει «2. Η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας αρχίζει 
από την ηµέρα της κατάθεσης της στην αρµόδια υπηρεσία και λήγει µε την πάροδο του χρόνου που 
συµφωνήθηκε ή µε καταγγελία σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.  
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ορίσουν για τη συλλογική σύµβαση εργασίας αναδροµική ισχύ 
έως την ηµέρα της λήξης ή της καταγγελίας της προηγούµενης συλλογικής σύµβασης εργασίας, από την 
οποία αρχίζει να υπολογίζεται η διάρκεια της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη 
συλλογική σύµβαση εργασίας, από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων».  
70

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012,  σ. 376 
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Με κύριο στόχο τη συχνή επαναδιαπραγµάτευση των όρων των σ.σ.ε, το 

Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΙΙ), 71  στο Κεφάλαιο 4 και στην παράγραφο 4.1 ορίζει: 

«συλλογικές συµβάσεις που αφορούν µισθολογικούς και µη µισθολογικούς όρους µπορούν 

να συναφθούν για µέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 

µήνες ή περισσότερο θα έχουν υπολειπόµενη διάρκεια 1 έτους». Το άρθρο 2  της ΠΥΣ 

6/28-02-2012 διευκρινίζει την παραπάνω διάταξη ως εξής: «1. Οι σ.σ.ε. συνάπτονται 

εφεξής για ορισµένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από ένα έτος και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. 2. Σ.σ.ε. που βρίσκονται σε ισχύ, 

ήδη 24 µήνες µέχρι την 14-02-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14.02.2013. 3. Σ.σ.ε 

που την 14.02.2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 24 µηνών, 

λήγουν µε τη συµπλήρωση τριών ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός 

και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990». 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 1, µετά την 14-

02-2012, ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του ν. 4046/2012 οι σ.σ.ε που συνάπτονται είναι 

µόνο ορισµένου χρόνου και η διάρκειά τους δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός 

έτους και µεγαλύτερη των τριών ετών.72 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 2 , οι ισχύουσες 

σ.σ.ε. οι οποίες έχουν ήδη µέχρι την 14-02-2012, διάρκεια 24 µηνών ή µεγαλύτερη, 

λήγουν την 14-02-2013. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 2 , οι σ.σ.ε. διάρκειας  µικρότερης 

των 24 µηνών, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την 14-02-2012, λήγουν µε την 

συµπλήρωση τριών ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος τους,  εκτός ασφαλώς 

αν έχουν καταγγελθεί νωρίτερα. 

 Παρατηρούµε ότι µε την ΠΥΣ 6/2012 επέρχεται µία σηµαντική αλλαγή στη 

διάρκεια ισχύος των σ.σ.ε. αφού σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις οι σ.σ.ε. παύουν 

να είναι πλέον αορίστου χρόνου διαρκείας, έστω κι αν η διάρκεια τους 

συνοµολογηθεί για µεγαλύτερο διάστηµα.73 

Κατ’ άλλη άποψη74, η αλλαγή που επέρχεται από τη νέα ρύθµιση -δεδοµένου 

ότι  µε τις διατάξεις του ν. 1876/1990 σ.σ.ε µπορούσε να συνάπτεται για ορισµένο ή 

αόριστο χρόνο, εφόσον δε, είχε διάρκεια ισχύος µεγαλύτερη του έτους θεωρούντο 

                                                           
71

 Ν. 4046/2012 ΦΕΚ 28/14-02-2012 
72

 Μετζητάκος Α. Η µετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ΠΡΙΝ 
και ΜΕΤΑ την εφαρµογή των µέτρων του Μνηµονίου Νο2, ∆ΕΝ 2012 σ. 431 
73

 Μετζητάκος Α. Το τέλος ή η απορρύθµιση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της ∆ιαιτησίας; 
∆ΕΝ 2012  σ.917 και ο ίδιος, Η µετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συµβάσεων 
Εργασίας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την εφαρµογή των µέτρων του Μνηµονίου Νο2, ∆ΕΝ 2012 σ. 431 
Οµοίως Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της 
εργατικής νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1394 
74
Λεβέντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 σ.673 
επ., Οµοίως, Ι. Κουκιαδης,  ∆ίκαιο της κρίσης, δίκαιο της µεταρρύθµισης ή κατάλυσης της προστασίας 
της εργασίας; ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 650 επ., 74 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.573 
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αόριστου χρόνου, όπως επίσης µια σ.σ.ε µπορούσε να καταγγελθεί πριν την πάροδο του 

έτους η του χρόνου λήξης της, µόνο αν είχαν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που 

ίσχυαν κατά την υπογραφή της -  είναι ότι εάν µια σ.σ.ε. έχει συναφθεί για ορισµένη 

χρονική διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ετών, η ισχύς της λήγει µε την πάροδο των 

τριών ετών αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται σηµαντική µεταβολή των συνθηκών. Η 

πρόβλεψη όµως της ΠΥΣ  ότι «οι σ.σ.ε. συνάπτονται εφεξής για ορισµένο χρόνο ισχύος» 

είναι κατά τον καθηγητή κ. Λεβέντη (2012) «άστοχη και θα αποδεδειχθεί 

ανεφάρµοστη».75 Άλλωστε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ άρθρα 671,611, στις 

διαρκείς συµβατικές σχέσεις αν τα µέρη συνεχίζουν να εφαρµόζουν τη σύµβαση και 

µετά το πέρας της ισχύος της τότε η σύµβαση αυτή µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. 

Το αυτό ισχύει και σε σ.σ.ε , αν τα συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να την εφαρµόζουν 

µετά την πάροδο της ορισµένης διάρκειάς της.76 

 Η κατάργηση της σύναψης σ.σ.ε. για αόριστο χρόνο, δεν µπορεί να γίνει δεκτή, 

από τη στιγµή που η σ.σ.ε συχνά ενσωµατώνει πάγιες διατάξεις και ιδίως όταν 

ενσωµατώνει κανονισµό εργασίας. Και αυτό γιατί από την ίδια τη φύση τους οι 

θεσπισµένοι κανονισµοί εργασίας δεν µπορούν να έχουν ορισµένη διάρκεια ισχύος, και 

µάλιστα τριετή.  Και αυτό γιατί οι κανονισµοί εργασίας δεν είναι βραχύβια δοµηµένα 

σύνολα κανόνων για τη ρύθµιση των έννοµων σχέσεων που δηµιουργούνται  κατά τη 

λειτουργία των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού στην επιχείρηση, η ανάγκη δε 

για συµπλήρωση ή τροποποίηση του εξυπηρετείται από την σύναψη συµπληρωµατικών 

ή τροποποιητικών κανονισµών. Οι σ.σ.ε που ενσωµατώνουν κανονισµούς εργασίας, µε 

βάση την επιλογή των µερών, είναι αορίστου χρόνου ισχύος. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

µαταιωνόταν ο σκοπός των συµβαλλόµενων µερών. 77 Συνεπώς είναι ορθότερο να 

επιλεχθεί ερµηνεία που να συστέλλει τελολογικά το γράµµα της διάταξης αυτής, 

περιορίζοντας την σε σ.σ.ε, που έχουν ως αντικείµενο τη ρύθµιση µισθολογικών 

όρων.78 Επιπρόσθετα ο σκοπός των ρυθµίσεων του Μνηµονίου είναι η εσωτερική 

υποτίµηση µέσω της µείωσης του µισθολογικού κόστους χάριν της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονοµίας. Το περιεχόµενο των κανονισµών δεν  ρυθµίζει µισθολογικά 

κόστη, παρά µόνο κατ’ εξαίρεση. Και αυτά όµως υπάγονται στην περί αναστολής 
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 Λεβέντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 
σ.674. 
76 Αντίθετα Πηνιώτης Κ. και Πίκουλας Ι., Συλλογικές ρυθµίσεις (ΣΣΕ και ∆Α) αορίστου και ορισµένου 
χρόνου, ∆ΕΝ 2012 σ. 1473 επ.  
77 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.573 επ. 
78 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.573 επ.  Οµοίως, Μπακόπουλος Κ., Οι όροι 
εργασίας µετά τη λήξη ισχύος της σ.σ.ε., ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1470 
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ρύθµιση του άρθρου 4 της πυς 6/28-02-2012.79
Συνεπώς οι κανονισµοί εργασίας που 

ενσωµατώνονται σε σ.σ.ε. και δεν περιέχουν ρυθµίσεις για µισθολογικά κόστη, δεν 

σχετίζονται δηλαδή µε το σκοπό της ρύθµισης του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ, 

εναπόκεινται στην επιλογή των µερών να ορίσουν γι’ αυτές αόριστη χρονική διάρκεια 

ισχύος. 80 

Συνεπικουρικά, δεν δικαιολογείται από κάποιο γενικότερο συµφέρον και 

αποτελεί «υπέρµετρο περιορισµό» (Κουκιάδης 2012) η κατάργηση των αορίστου 

χρόνου σ.σ.ε. καθώς επίσης έρχεται σε αντίθεση µε την κατοχυρωµένη συνταγµατικά 

αρχή της συλλογικής αυτονοµίας, αφού αφαιρείται από τα µέρη το δικαίωµα να 

συµφωνήσουν ελευθέρα, µετά το πρώτο έτος, τη δέσµευση τους για αόριστο χρόνο.81 

Άλλωστε από τη διατύπωση του νόµου 4046/2012 προκύπτει ότι οι σ.σ.ε µπορούν να 

συναφθούν για µέγιστη διάρκεια 3 ετών. Η διατύπωση αυτή επεκτείνει την 

προηγούµενη γενική χρονική διάρκεια αλλά δεν απαγορεύει τις αορίστου χρόνου σ.σ.ε. 

Συνεπώς δεν αποδίδεται σωστά η διάταξη αυτή στο άρθρο 2 § 1 της 06/2012 ΠΥΣ82.  

 

2.1.3  Χρόνος και τρόποι λήξης ισχύος της σ.σ.ε. 
 

Η σ.σ.ε λήγει µε τους εξής τρόπους που ισχύουν για τις διαρκείς συµβάσεις: α) 

µε την πάροδο ορισµένου χρόνου ισχύος της, β) µε καταγγελία και γ) µε νεότερη 

συλλογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση που να την καταργεί ρητά ή 

σιωπηρά. 

Τρόπος λήξης µιας σ.σ.ε. δεν αποτελεί η διάλυση της συνδικαλιστικής ή της 

εργοδοτικής οργάνωσης που τη συνοµολόγησαν, ούτε η µεταβολή του προσώπου του 

εργοδότη. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 § 2 του ν. 1876/1990, η σ.σ.ε. λήγει  µε 

την πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε η µε καταγγελία. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 § 

                                                           
79 Άρθρο 4 ΠΥΣ 6/28-02-2012: «από 14.2.2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί σε 
ποσοστό κάτω το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών 
συµβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριµάνσεων, µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο 
συγκεκριµένου χρόνου εργασίας , όπως ενδεικτικά το επίδοµα πολυετίας, το επίδοµα χρόνου εργασίας, το 
επίδοµα τριετίας και το επίδοµα πενταετίας…». 
80 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.573 επ. 
81 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012,  σ. 376 
82 Κουκιαδης Ι.,  ∆ίκαιο της κρίσης, δίκαιο της µεταρρύθµισης ή κατάλυσης της προστασίας της 
εργασίας; ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 650,  Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012,  σ. 376 
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1 του ν. 1876/1990, σ.σ.ε. αόριστης διάρκειας µπορεί να καταγγελθεί  µόνο εάν 

παρέλθει ένα έτος από την έναρξη της ισχύος της, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 12 § 2 του 

ν. 1876/1990, σ.σ.ε  µπορεί να καταγγελθεί πριν τη συµπλήρωση ενός έτους ή πριν από 

την λήξη της (ανεξάρτητα δηλ. αν είναι ορισµένου ή αορίστου χρόνου), µόνο αν έχουν 

µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες, που υπήρχαν κατά την εφαρµογή της. Ο νοµοθέτης 

προβλέπει ολική καταγγελία, ενώ µερική µόνο µε αντίστοιχη πρόβλεψη θα είναι 

δυνατή.  

Η καταγγελία τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 12 § 3 του ν. 1876/1990, γίνεται µε 

έγγραφο που επιδίδεται, µε δικαστικό επιµελητή, από τον καταγγέλλοντα στον 

αντισυµβαλλόµενο του και στην τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, όπου έχει 

κατατεθεί η συλλογική σύµβαση εργασίας. 

 

2.1.4 Συνέπειες από τη λήξη ισχύος σ.σ.ε 

 

Η λύση της σ.σ.ε επισύρει την αποδέσµευση των µερών από τις ρυθµίσεις της, 

έτσι ώστε να ανοίγει ο δρόµος για τη διαπραγµάτευση νέας σ.σ.ε.83 

Η σχέση της λυθείσας σ.σ.ε. µε τη µεταγενέστερη διέπεται από το σύστηµα της 

τάξεως, µε βάση το οποίο η µεταγενέστερη είναι δυνατόν να περιέχει ακόµη και 

δυσµενέστερους όρους.84 

Από το νόµο προβλέπονται δύο χρονικοί περίοδοι πλασµατικής επιβίωσης των 

ορών της σ.σ.ε. α) περίοδος τριών µηνών (ΠΥΣ 6/28-02-2012) κατά την οποία µπορεί 

να παραταθεί η ισχύς των κανονιστικών ορών, η οποία ονοµάζεται παράταση και β) 

περίοδος,  η όποια διαδέχεται την παράταση και ονοµάζεται µετενέργεια. 85 

Την διαµόρφωση αυτών των δύο περιόδων υπό το πρίσµα των νέων ρυθµίσεων 

θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε αµέσως µετά. 

 
 
 
3. Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΗΞΑΣΑΣ Η 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ Σ.Σ.Ε. 
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83 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο-Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2009 

84
  ΑΠ553/2207 ∆ΕΕ 2007,849,  ΑΠ 806/2005 ∆ΕΕ 2006, 317,  ΑΠ 711/2005 ∆ΕΝ 2006, 529 

85
 Θεοδόσης Γ., Η επιβίωση των όρων των σ.σ.ε µετά τη λήξη τους: παράταση και µετενέργεια, ΕΕΡΓ∆ 

2012 σ. 584            
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Η παράταση  και η µετενέργεια της αναγκαστικής ισχύος των σ.σ.ε.  έχουν 

ιδιαίτερη σηµασία για τις εργασιακές σχέσεις, καθώς σε περίπτωση λήξεως ή 

καταγγελίας σ.σ.ε., διατηρείται η ισχύς των κανονιστικών διατάξεων της και έτσι 

αποτρέπεται η ραγδαία επιδείνωση των όρων εργασίας εωσότου συναφθεί νέα 

σ.σ.ε.,86
εξασφαλίζοντας έτσι συνέχεια στην προστασία των εργαζοµένων, οι οποίοι δεν 

µένουν ακάλυπτοι. 

Σύµφωνα µε το προϊσχύον δίκαιο, άρθρο 9 §4 και 5, οι κανονιστικοί όροι σ.σ.ε 

που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακολουθούσαν να ισχύουν για ένα εξάµηνο και 

εφαρµόζονταν υποχρεωτικά στους µισθωτούς που υπάγονταν σ’ αυτές αλλά και σε 

εργαζόµενους που προσλαµβανόταν µέσα σ’ αυτό το διάστηµα. Κατά τη διάρκεια του 

εξαµήνου συνεπώς ο εργοδότης δεν µπορούσε µονοµερώς να τροποποιήσει τους όρους 

της σ.σ.ε. 

Προς επίτευξη του στόχου της ταχείας προσαρµογής των ορών εργασίας στις 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες και της συχνής επαναδιαπραγµάτευσης των 

ορών των σ.σ.ε. η παράγραφος 4.1 του Κεφαλαίου 4  του Μνηµονίου Συνεννόησης 

ορίζει ότι: «Συλλογικές συµβάσεις που έχουν λήξει θα παραµείνουν σε ισχύ για µέγιστο 

χρονικό διάστηµα 3 µηνών….». Η ΠΥΣ 6/28-02-2012 διευκρινίζοντας την παραπάνω 

διάταξη, ορίζει στο άρθρο 2 § 4 «Οι κανονιστικοί όροι σ.σ.ε.87, που θα λήξει ή θα 

καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία 

τους. Κανονιστικοί όροι σ.σ.ε που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για τρίµηνο από 

την ισχύ του ν. 4046/2012. …». Με τη νέα ρύθµιση συρρικνώθηκε ο χρόνος της 

επιβίωσης των κανονιστικών όρων της σ.σ.ε από εξάµηνο σε τρίµηνο. Στην πρώτη 

περίπτωση το τρίµηνο, κατά το οποίο θα εξακολουθούν να ισχύουν αναγκαστικά οι 

κανονιστικοί όροι, ξεκινά από την ηµεροµηνία ή ισχύ που θα λήξει ή θα καταγγελθεί η 

σ.σ.ε. ή διαιτητική απόφαση. Στη δεύτερη περίπτωση, για τις σ.σ.ε. που έχουν ήδη 

λήξει ή καταγγελθεί, το τρίµηνο κατά το οποίο θα εξακολουθούν να ισχύουν οι 

κανονιστικοί όροι, ξεκινά από την ισχύ του ν. 4046/2012, ήτοι από την 14-02-2012. 

Ζήτηµα τίθεται  από τη συσχέτιση της ανωτέρω ρύθµισης µε την προϊσχύουσα, 

ως προς των κύκλο των δεσµευόµενων προσώπων. Στο προϊσχύον δίκαιο οριζόταν ρητά 

ότι: «Οι κανονιστικοί όροι της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε εξακολουθούν να ισχύουν 

επί ένα εξάµηνο και εφαρµόζονται και επί των εργαζοµένων που προσλαµβάνονται κατά 
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 Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 700 επ.     
87 Κανονιστικοί όροι σ.σ.ε., σε αντιδιαστολή µε τους ενοχικούς όρους, είναι οι οικονοµικοί –µισθολογικοί 
όροι και οι θεσµικοί όροι (όροι αµοιβής κι εργασίας) 
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το διάστηµα αυτό». Η νέα ρύθµιση δεν προβλέπει τίποτε για τους 

νεοπροσλαµβανόµενους. Το ζήτηµα αυτό διχοτόµησε τους ακαδηµαικούς. 

 Έτσι κατά µία άποψη, η απουσία αναφοράς στους νεοπροσλαµβανοµένους, 

στην ΠΥΣ 6/28-02-2012, παρέχει νοµοθετικό επιχείρηµα στην άποψη ότι η νέα 

ρύθµιση αφορά µόνο τους ήδη εργαζόµενους κατά χρόνο ισχύος της σ.σ.ε. και ότι οι 

εργαζόµενοι που προσλαµβάνονται κατά το τρίµηνο που ακολουθεί της λήξης της σ.σ.ε 

ή της καταγγελίας δεν καλύπτονται από τους κανονιστικούς όρους της λήξασας σ.σ.ε. 

αλλά διαµορφώνουν τους όρους παροχής εργασίας τους µε ατοµική σύµβαση. Κατά την 

άποψη αυτή που εκφράζεται από τον καθηγητή κ. Θεοδόση Γ. (2012), δεν είναι δυνατή 

η επέκταση της παράτασης και στους νεοπροσλαµβανόµενους χωρίς ρητή αναφορά σ’ 

αυτούς διότι «η παράταση αποτελεί –πλασµατική –νοµοθετικώς προβλεπόµενη-επιβίωση 

των κανονιστικών όρων της σ.σ.ε., και άρα εξαιρετικό δίκαιο, κατ’ απόκλιση αυτών που 

γενικώς ισχύουν για τη λήξη των συµβάσεων στο ιδιωτικό δίκαιο, και εποµένως δεν 

επιτρέπει διασταλτική προσέγγιση ή ανάλογη εφαρµογή του.».88 

Περαιτέρω κατά την ίδια άποψη, η δυνατότητα κάλυψης όσων 

προσλαµβάνονται µετά τη λήξη ή καταγγελία της σύµβασης και στο µεσοδιάστηµα 

πριν την σύναψη νέας σ.σ.ε, επαφίεται στη θέληση των κοινωνικών εταίρων να 

προσδώσουν αναδροµική ισχύ σ.σ.ε. Άλλωστε το άρθρο 9 § 3 του ν. 1876/1990 το 

οποίο εξακολουθεί να ισχύει ορίζει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να 

προσδώσουν στη σ.σ.ε. αναδροµική ισχύ ως την ηµέρα της λήξης ή της καταγγελίας της 

προηγούµενης σ.σ.ε. 

Κατά τη δεύτερη άποψη,89 εφόσον τηρείται η προϋπόθεση του άρθρου 8 §2 ν. 

1876/1990 ή πρόκειται για σ.σ.ε που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική ή για ε.γ.σ.σ.ε. 

ή για επιχειρησιακή σ.σ.ε., τότε οι κανονιστικοί όροι ισχύουν για όσους 

προσλαµβάνονται µετά τη λήξη της σ.σ.ε και στο µεσοδιάστηµα µέχρι την σύναψη νέας 

σ.σ.ε. Το αντίθετο προσκρούει στην κανονιστική  φύση των διατηρούµενων όρων και 

στη δεσµευτικότητα που αναπτύσσουν  για τους συµβαλλόµενους οι κανονιστικοί όροι. 

Για τους κανονιστικούς όρους σ.σ.ε που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί, η ΠΥΣ 

6/28-02-2012 ορίζει στο άρθρο 2 § 4 εδ. β΄, ότι ισχύουν για τρίµηνο από την ισχύ του ν. 

4046/2012, το οποίο προσδιορίζεται χρονικά από 14/02/2013 (ηµέρα δηµοσίευσης ν. 
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 Θεοδόσης Γ., Η επιβίωση των όρων των σ.σ.ε µετά τη λήξη τους: παράταση και µετενέργεια, ΕΕΡΓ∆ 
2012 σ. 585 επ.    
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4046/2012) έως 14/05/2012. Η διάταξη αυτή έχει την έννοια90 ότι ισχύει µόνο για τις 

σ.σ.ε. που δεν έχουν εξαντλήσει την εξάµηνη παράταση του προϊσχύοντος νόµου µέχρι 

τις 14-02-2012. Και αυτό διότι, αν έχει παρέλθει η εξάµηνη παράταση οι κανονιστικοί 

όροι θα έχουν ήδη γίνει συµβατικοί όροι και ενσωµατωθεί στις ατοµικές εργασιακές 

σχέσεις των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της, έχοντας από την 

ενσωµάτωση τους απλή συµβατική ισχύ. Αν η διάταξη αυτή ερµηνευτεί διαφορετικά, 

δια της γνήσιας αναδροµής θα οδηγούµασταν σε αναβίωση όρων κανονιστικής ισχύος, 

που είχαν πλέον συµβατική ισχύ, καθώς επίσης θα πρόεκυπτε ένας ακόµη λόγος 

αντισυνταγµατικότητας. 

Η σηµασία της ανωτέρω διάταξης πρακτικά υπήρξε περιορισµένη καθώς µόνο 

δύο σ.σ.ε. από τις κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή.91 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι κανονιστικοί όροι των σ.σ.ε., ανεξάρτητα από το 

χρονικό διάστηµα που είχαν παραταθεί ήδη µε το προϊσχύον δίκαιο, παρατάθηκαν για 

ένα ακόµη τρίµηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012, ήτοι από 14-02-2012 µέχρι την 14-

05-2012. ∆ηλαδή µε την ανωτέρω ρύθµιση οι κανονιστικοί όροι µιας σ.σ.ε. µπορούν να 

ισχύσουν µέχρι εννέα µήνες (έως έξι µε το προϊσχύον δίκαιο µέχρι 14-02-2012 και τρεις 

µετά). 

4.ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Ο θεσµός της µετενέργειας προβλεπόταν από το προϊσχύον δίκαιο στο άρθρο 9 

§ 5, σύµφωνα µε την οποία  «µετά την πάροδο του εξαµήνου οι υφιστάµενοι όροι 

εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου λυθεί τροποποιηθεί η ατοµική σχέση 

εργασίας». 

Έτσι, ακόµη κι όταν παρέλθει το εξάµηνο από την παύση της ισχύος µιας σ.σ.ε 

και δεν έχει συναφθεί νέα, όλοι οι όροι της εξακολουθούσαν να δεσµεύουν τόσο τους 

εργοδότες όσο και τους εργαζόµενους, των οποίων οι ατοµικές συµβάσεις υπήρχαν 

κατά την ισχύ της. 

Ο θεσµός της µετενέργειας γεννήθηκε από µια ανάγκη, την ανάγκη να 

προβλεφθεί η τύχη των όρων µιας σ.σ.ε., όταν  παύσει η ισχύς της και δεν συναφθεί νέα 

σ.σ.ε. ∆εν υπάρχει πρόβληµα όταν συναφθεί νέα σ.σ.ε. γιατί αυτή καταλαµβάνει την 

ατοµική σχέση εργασίας, πρόβληµα θα ανέκυπτε όταν δεν συνάπτεται νέα σ.σ.ε. και δεν 

υπήρχε ο θεσµός της µετενέργειας διότι οι προβλεπόµενοι από τη λήξασα σ,σ,ε παύουν 

                                                           
90

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.574 επ. 
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να έχουν ισχύ και να παράγουν οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια, οπότε και 

απογυµνώνονται οι ατοµικές σχέσεις εργασίας από τους όρους µε τους οποίους 

λειτούργησαν. Στην πράξη ο αδύνατος πόλος της εργασιακής σχέσης ο εργαζόµενος θα 

βρισκόταν στο έλεος του εργοδότη ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει 

µονοµερώς ή να επιβάλλει δυσµενέστερους όρους που θα οδηγούσαν στην 

χειροτέρευση της θέσης του εργαζοµένου. Τέτοιου είδους έκβαση θα έβαζε σε κίνδυνο 

τον θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων αφού οι εργοδότες θα 

απέφευγαν να συνάπτουν σ.σ.ε. και θα οδηγούµασταν σε αύξηση των κοινωνικών 

συγκρούσεων.92 

Έτσι  στα πλαίσια της συνταγµατικά προβλεπόµενης παρεµβατικής δυνατότητας 

του Κράτους να ρυθµίζει τους γενικούς όρους εργασίας, προέκυψε ο θεσµός της 

µετενέργειας, σύµφωνα µε την οποία µετά την παύση ισχύος των όρων µιας σ.σ.ε., ως 

κανονιστικών όρων, αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν ως ενοχικοί όροι των 

συµβαλλόµενων µερών σε κάθε σύµβαση εργασίας που υφίστατο κατά το χρόνο ισχύος 

της σ.σ.ε. ∆ηλαδή οι κανονιστικοί όροι λήξασας σ.σ.ε. µετενεργούν στους όρους της 

ατοµικής σύµβασης εργασίας. 

Ο θεσµός της µετενέργειας των σ.σ.ε υπέστη ριζικές αλλαγές ύστερα από την 

υπογραφή της δανειακής σύµβασης για την στήριξη της ελληνικής οικονοµίας και την 

ψήφιση του ν. 4046/14-12-2012 (Μνηµόνιο ΙΙ). Η νέα ρύθµιση της ΠΥΣ 6/28-02-2012 

µε σκοπό 93  τη µείωση των υφιστάµενων αποδοχών στο πλαίσιο του στόχου για 

εσωτερική υποτίµηση,  καταργεί94 εν µέρει95 την µετενέργεια του προϊσχύοντος δικαίου 

αφήνοντας έτσι εκτεθειµένο τον εργαζόµενο στην µονοµερή αλλαγή των όρων 

εργασίας του από τον εργοδότη. Η νέα ρύθµιση στο άρθρο 4 ορίζει  «4.Οι κανονιστικοί 

όροι Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να 

ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι 

Συλλογικής Σύµβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από την 

ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου και εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει 

συναφθεί νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους 

κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό 

µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και 

επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές 
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 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 378 επ. 
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Συµβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αµέσως να ισχύει κάθε 

άλλο προβλεπόµενο σε αυτές επίδοµα. Η προσαρµογή των συµβάσεων στις διατάξεις του 

προηγούµενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των 

εργαζοµένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν 

µέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Εργασίας ή της νέας ή 

της τροποποιηµένης ατοµικής σύµβασης. 

5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1,4 και 5 του άρθρου 9 του ν.1876/1990 (Α΄ 27) 

παύουν να ισχύουν.  

6.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις ∆ιαιτητικές Αποφάσεις.» 

Συνακόλουθα, αν εξαιρέσουµε το βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο και τα οριζόµενα 

στο άρθρο 4 επιδόµατα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν µε µειωµένη ενδοτικού 

δικαίου ισχύ 96 εωσότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σύµβαση, όλοι οι άλλοι 

κανονιστικοί όροι 97
παύουν να ισχύουν αυτοδίκαια, δύναται δηλαδή  να καταργηθούν 

µονοµερώς από τον εργοδότη.  Οι λοιπές δηλαδή µισθολογικές παροχές που 

προβλεπόταν στην λήξασα σ.σ.ε δεν µετενεργούν, παύουν να επηρεάζουν δηλαδή την 

ατοµική σύµβαση εργασίας και έτσι ο εργοδότης µπορεί να τις τροποποιήσει ή 

καταργήσει µονοµερώς.98 Αν ο εργοδότης δεν προχωρήσει σε χρήση του δικαιώµατος 

αυτού, οι όροι αυτοί καθίστανται συµβατικοί και ως τέτοιοι δεν µπορούν να 

τροποποιηθούν προς το δυσµενέστερο µε νεότερη σ.σ.ε.99 

Από τη ρητή αναφορά του άρθρου µόνο στους κανονιστικούς –µισθολογικούς 

όρους συνάγεται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται και δεν δεσµεύεται πλέον από τους µη 

µισθολογικούς που πιθανόν θα περιείχε η λήξασα σ.σ.ε.100 

Στους κανονιστικούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν µε µειωµένη ενδοτικού 

δικαίου ισχύ, όπως προαναφέραµε, εκτός από τους βασικούς µισθούς ή τα βασικά 

ηµεροµίσθια συµπεριλαµβάνονται αποκλειστικά και τα παρακάτω επιδόµατα για τα 

οποία µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

α) όσον αφορά τα επιδόµατα ωρίµανσης 101 πρόκειται για τα επιδόµατα πολυετίας, 

τριετιών ή πενταετιών κτλ. Ειδικότερα σύµφωνα µε την ερµηνευτική εγκύκλιο  
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4601/304/12-03-2012 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, ως 

«επίδοµα ωρίµανσης» νοούνται τα επιδόµατα που καταβάλλονται για το σύνολο του 

χρόνου υπηρεσίας του εργαζοµένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, 

δηλαδή της κάθε µισθολογικής κλίµακας (µονοετής, διετής, τριετής κτλ). 

β) το επίδοµα τέκνων εφόσον βέβαια προβλεπόταν στη λήξασα σ.σ.ε. Αξίζει εδώ να 

σηµειωθεί η κατάργηση για την περίοδο της µετενέργειας του επιδόµατος γάµου του 

Α.Ν. 435/76, γεγονός το οποίο αποτελεί σηµαντική ανατροπή. 

γ) Ως  «επίδοµα σπουδών»,  σύµφωνα µε την παραπάνω ερµηνευτική εγκύκλιο, νοείται 

το αντίστοιχο επίδοµα που χορηγείται µε βάσει τους τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

ηµεδαπών ή µη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή σχολών. 

Και δ) ως «επίδοµα επικινδύνου εργασίας» σύµφωνα µε την παραπάνω ερµηνευτική 

εγκύκλιο νοούνται τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που 

συνεπάγονται κίνδυνο για την σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζοµένου.  Η 

ερµηνεία του επιδόµατος αυτού προκάλεσε προβλήµατα. Κατά µία άποψη 102 που 

φαίνεται να ακολούθησε και η παραπάνω ερµηνευτική εγκύκλιος η επικίνδυνη εργασία 

έχει διαφορετικό περιεχόµενο από την ανθυγιεινή καθώς η επικίνδυνη εργασία δεν είναι 

απαραιτήτως και ανθυγιεινή. Συνεπώς θα πρέπει να ερευνάται αν η εργασία του 

δικαιούχου εργαζόµενου συνεπάγεται κίνδυνο για τη σωµατική του ακεραιότητα και 

ζωή, αποκλείοντας έτσι διάφορα επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας, όπως πχ το επίδοµα 

οθόνης Η/Υ. Όµως, κατ’ άλλη άποψη 103  η επικίνδυνη εργασία αποτελεί έννοια 

γένους
104 στην οποία υπάγονται τα ανθυγιεινά και βαριάς εργασίας επιδόµατα ως είδη 

της και έτσι θα πρέπει να εντάξουµε τα ποικίλα ανθυγιεινά επιδόµατα. 

  Η νοµική φύση των ορών αυτών (βασικός µισθός  και 4 επιδόµατα), µετά τη 

λήξη του τριµήνου συνάγεται ως συµβατική,105
ή ενδοτικού δικαίου106 γιατί δύναται να 
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αντικατασταθούν από τους όρους ατοµικής σύµβασης, υπόκεινται δηλαδή σε 

τροποποίηση κατόπιν προηγούµενης συµφωνίας των µερών. Ελάχιστο όριο προστασίας 

των εργαζοµένων από την αντικατάσταση των παραπάνω επιδοµάτων και του βασικού 

µισθού µε τη νέα σ.σ.ε ή τη νέα ατοµική σύµβαση τίθενται οι µισθολογικοί όροι της 

ε.γ.σ.σ.ε., όπως µειώνονται µε το άρθρο 1 § 4 της 6/28-02-2012 ΠΥΣ.  Τυχόν συµφωνία 

που περιέχει δυσµενέστερους όρους έναντι της ε.γ.σ.σ.ε. είναι αυτοδικαίως άκυρη 

(άρθρο 1 § 4). Ωστόσο, µε τη λήξη της ε.γ.σ.σ.ε., το νέο νοµικό καθεστώς καθιστά 

αµφίβολο αν θα ακολουθήσει νέα διάδοχη ε.γ.σ.σ.ε. 

 Αξίζει να τονιστεί ότι η προσαρµογή των συµβάσεων στο προαναφερόµενο στο 

άρθρο 4 νέο διατηρούµενο πλαίσιο κανονιστικών όρων γίνεται χωρίς να απαιτείται η 

προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. ∆ηλαδή µείωση των όρων αυτών 

γίνεται µονοµερώς από τον εργοδότη χωρίς αυτό να συνιστά µονοµερή βλαπτική 

µεταβολή του άρθρου 7 του ν. 2112/20107 καθόσον η διάταξη του άρθρου 4 υπερισχύει. 

 Τέλος ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για ρύθµιση άµεσης εφαρµογής 108 αφού 

καταλαµβάνει και τις σ.σ.ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος 

του νέων ρυθµίσεων. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, µειώνοντας το χρονικό πεδίο της παράτασης και 

καταργώντας στην ουσία το θεσµό της µετενέργειας ο νοµοθέτης αφαίρεσε µεγάλο 

µερίδιο προστασίας που παρείχαν οι σ.σ.ε. 109 από το 1990 και µετά και επέφερε 

σηµαντικό  πλήγµα στην συλλογική αυτονοµία. 
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 Μετζητάκος 2012 Απ., Η µετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 
ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την εφαρµογή των µέτρων του Μνηµονίου Νο2, ∆ΕΝ 2012 σ. 431   
Κουκιαδης Ι.,  ∆ίκαιο της κρίσης, δίκαιο της µεταρρύθµισης ή κατάλυσης της προστασίας της εργασίας; 
ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 651 
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 Λεβεντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 
σ.675 
109

 Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της εργατικής 
νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 Σ. 1394 επ. 
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5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ110 
 

5.1. Επέκταση  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11§ 2 εδ.α του ν. 1876/1990 ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του που εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανωτάτου 

Συµβουλίου Εργασίας, µπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για 

όλους τους εργαζόµενους του κλάδου ή του επαγγέλµατος σ.σ.ε., η οποία δεσµεύει ήδη 

εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος. 

∆εν αποκλείεται να ζητηθεί και κατόπιν αίτησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

των εργαζοµένων ή των εργοδοτών που η σ.σ.ε αφορά. Και στις δυο περιπτώσεις η 

κήρυξη εναπόκειτο πάντως στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού .111 

Με το νόµο 4024/2011 έχουµε δύο παρεµβάσεις στο θεσµό της επέκτασης.112 

Πρώτον µε το  άρθρο 37 § 7, στην περίπτωση που η απόφαση για την επέκταση 

εκδίδεται µετά από αίτηση συνδικαλιστικής οργάνωσης, αυτή θα ισχύει από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και όχι από την 

ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως ίσχυε.   

Η δεύτερη παρέµβαση είναι προσωρινού χαρακτήρα. Έτσι µε το άρθρο 37 § 6 

αναστέλλεται όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής (έτη 2012-2015) η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του 

άρθρου 11 του ν.1876/1990 που αναφέρονται στην κήρυξη ως γενικών υποχρεωτικών 

των κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών σ.σ.ε. µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας. Εποµένως κατά την παραπάνω περίοδο οι κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές 

σ.σ.ε, θα ισχύουν  και θα δεσµεύουν  αποκλειστικά και µόνο τους εργαζόµενους και 

τους εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Το ζήτηµα που τίθεται είναι αν η αναστολή επεκτείνεται και στις ήδη 

επεκταθείσες σ.σ.ε.  Ορθότερο είναι να δεχθούµε ότι η αναστολή ισχύει µόνο για τις 

σ.σ.ε και δ.α. που θα συναφθούν από την έναρξη ισχύος της και στο εξής. Άλλωστε από 

τη διατύπωση της διάταξης δεν προκύπτει η πρόθεση του νοµοθέτη να ανατρέψει τα 

                                                           
110

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.572 επ. 
111 Λεβέντης Γ. , Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. 2007 σ. 466-468 
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 Ληξουριώτης Ι. Η εργατική νοµοθεσία της κρίσης :θέµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ∆ΕΕ 
2011 σ.1199  



41 

 

αποτελέσµατα που ήδη έχουν συντελεστεί από τις υπουργικές αποφάσεις περί 

επέκτασης που έχουν ήδη εκδοθεί113.    

 

5.2. Μείωση αποδοχών των εργαζοµένων µέσω σ.σ.ε που προβλέπονται από 
ρυθµίσεις µνηµονιακού περιεχοµένου  

 

5.2.1 Νοµοθετήµατα που προβλέπουν µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων 
 

Οι µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων µέσω σ.σ.ε. προβλέπονται από 

πλείστα µνηµονιακού περιεχοµένου νοµοθετήµατα114: 

α) Με το νόµο 3845/2010 επιχειρήθηκε η απόκλιση των σ.σ.ε. µε σκοπό την 

ανατροπή της ισορροπίας των ρυθµίσεων αυτών. Με το νόµο αυτό εκ πρώτης 

καθιερώνεται η µισθολογική διάκριση εις βάρος των νέων. β) Του νόµου 3871/2010 µε 

τον οποίο οι διαιτητικές αποφάσεις που προέβλεπαν αυξήσεις επί των αποδοχών 

θεωρήθηκαν ανίσχυρες. γ) Με το νόµο 3899/2010 εισήχθη ο τύπος της ειδικής 

επιχειρησιακής σ.σ.ε. ο οποίος καταργήθηκε όπως προαναφέραµε µε το άρθρο 37 του ν. 

4024/2011. Ωστόσο η ειδική επιχειρησιακή σ.σ.ε. εδύνατο να προβλέπει 

δυσµενέστερους µισθολογικούς όρους οι οποίοι σε περίπτωση συρροής της θα 

υπερίσχυαν των αντίστοιχων όρων οµοιοεπαγγελµατικής ή κλαδικής σ.σ.ε.. Με τον ίδιο 

νόµο, η δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία του φορά που αποδέχεται 

την µεσολαβητική πρόταση περιορίσθηκε όπως επίσης περιορίστηκε και το δικαίωµα 

του διαιτητικού οργάνου  µε το να καθορίζει µόνο βασικούς µισθούς ή ηµεροµίσθια και 

τίποτε άλλο. δ) Με το νόµο 3986/2011 καθιερώθηκε η σύµβαση απόκτησης εµπειρίας 

και µέσω αυτής καθιερώθηκε µικρότερη αντιµισθία για τους νεαρούς εργαζόµενους. ε) 

Του νόµου 4024/2011  ο οποίος οδήγησε στη διάσπαση της αρχής της ευνοϊκότερης 

ρύθµισης  σε περίπτωση συρροής σ.σ.ε., ορίζοντας την υπεροχή της επιχειρησιακής 

συλλογικής σύµβασης εργασίας σε περίπτωση συρροής µε κλαδική συλλογική 

σύµβαση εργασίας. στ) Του νόµου 4024/2012 σε συνδυασµό µε την ΠΥΣ 6/28-02-

2012, όπου ορίσθηκε  µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων ακόµη και χωρίς 

προηγούµενη συµφωνία των µερών µε παράλληλο πάγωµα των επιδοµάτων ωρίµανσης. 
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 Ληξουριώτης Ι. Η εργατική νοµοθεσία της κρίσης :θέµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ∆ΕΕ 
2011 σ.1199 
114 Μετζητάκος  Α., Μειώσεις των αποδοχών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέως κατά τα "µνηµονιακά" 
νοµοθετήµατα. ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2013 σ.210 επ. 
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Επίσης µε τις παραπάνω διατάξεις µειώθηκε ο χρόνος παράτασης των κανονιστικών 

όρων των σ.σ.ε., µετά τη λήξη του οποίου και κατά τον χρόνο της µετενέργειας οι 

αµοιβές µπορούν να καθοριστούν µε βάση τις αντίστοιχες της ε.γ.σ.σ.ε. Με την ΠΥΣ 

6//28-02-2012 µειώθηκαν οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια της  από 15-07-2010 ε.γ.σ.σ.ε. 

κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών, χωρίς να απαιτείται η 

σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Τέλος του νόµου  4093/2012, µε τον οποίο 

µεταβάλλεται η διαδικασία διαµόρφωσης των ελαχίστων κατώτατων ορίων αµοιβών 

της ε.γ.σ.σ.ε. την οποία και επιτρέπει µόνο για τη ρύθµιση µη µισθολογικών όρων. Αν 

οι οροί της είναι µισθολογικοί θα αφορούν µόνο τους εργοδότες που είναι µέλη των 

οργανώσεων που  θα συµµετέχουν στην σύναψη της.  

Αµέσως παρακάτω θα αναλύσουµε τη µείωση των αποδοχών που επέβαλαν τα 

δύο τελευταία νοµοθετήµατα, δηλαδή ο νόµος 4046/2012 µε την ΠΥΣ 6/28-02-2012 

καθώς και ο νόµος 4093/2012 µε τις εφαρµοστικές του διατάξεις. 

 

 

5.2.2 Άµεση µείωση των προβλεπόµενων από την ε.γ.σ.σ.ε. κατώτατων µισθών και 
ηµεροµισθίων 

 

Στο Παράρτηµα V παρ. 29 του ν. 4046/2012 (Μνηµόνιο ΙΙ) λαµβάνεται η 

δέσµευση ότι «θα νοµοθετήσουµε: (i) µια άµεση επανευθυγράµµιση του επιπέδου του 

κατώτατου µισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση κατά 22 

τοις εκατό σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και 

των ηµερησίων/µηνιαίων µισθών, (ii) το πάγωµα του κατώτατου µισθού µέχρι το τέλος 

της περιόδου του προγράµµατος, και (iii) µια επιπλέον µείωση 10 τοις εκατό του 

κατώτατου µισθού για τους νέους η οποία υα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς 

όρους (για τα άτοµα κάτω των 25) (προαπαιτούµενη δράση)….».  Σκοπός να φθάσει ο 

βασικός µισθός στα επίπεδα των ανταγωνιστών µας «Πορτογαλία, Κεντρική και 

Νοτιανατολική Ευρώπη» καθώς και να µειωθεί το ποσοστό της ανεργίας των νέων. Εν 

συνεχεία στο κεφάλαιο 4 «∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης»  µε σκοπό «τη διασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και 

ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας»  ορίζεται: 1. «οι ελάχιστοι µισθοί που 

ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας θα µειωθούν κατά 22% σε 

σύγκριση µε το επίπεδο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω 

των 25), οι µισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας θα 

µειωθούν κατά 32% χωρίς περιοριστικούς όρους» και 2. αναστέλλονται οι διατάξεις που 
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αφορούν αυτόµατες αυξήσεις µισθών. Επίσης το άρθρο 1 της ΠΥΣ 6/28-02-2012 ορίζει 

ότι: «Από 14.2.2012 µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, τα κατώτατα διαµορφωµένα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της από 

15.7.2010 ισχύουσας εθνικής γενικής σ.σ.ε., όπως αυτά προβλέπονταν και ‘ίσχυαν κατά 

την 1.1.2012, µειώνονται κατά 22%.....».  

Συνεπώς από 14-02-2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, οι µισθοί των εργαζοµένων που αµείβονται µε την ε.γ.σ.σ.ε, 

και όχι µε άλλη σ.σ.ε. ή ατοµική σύµβαση εργασίας µπορεί να µειωθούν από τον 

εργοδότη µε µονοµερή του απόφαση, κατά 22% και κατά 32% για τους νέους από 18 

έως 25 ετών, εισάγοντας έτσι δυσµενή µεταχείριση για τους τελευταίους. Για να 

υπολογισθεί η µείωση λαµβάνεται ως βάση ο µισθός του εργαζοµένου, βάσει της 

ε.γ.σ.σ.ε. την 01-01-2012, µε βάση την οικογενειακή κατάσταση και προϋπηρεσία του. 

∆εν λαµβάνεται υπόψη για τη µείωση η τυχόν αύξηση των αποδοχών της ε.γ.σ.σ.ε  

εξαιτίας µεταβολής στην οικογενειακή του κατάσταση ή την προϋπηρεσία του  

εργαζόµενου.115 Η διάταξη αυτή πλήττει116 στην πράξη τους κατά το νόµο χαµηλά 

αµειβόµενους. 

Με το άρθρο 1 της ΠΥΣ 6/28-02-201 καταργούνται επίσης 1) η σύµβαση των 

«νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας» κάτω των 25 ετών του άρθρου 74§8 του ν. 

3863/2010 καθώς και 2) η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου «για την απόκτηση 

εργασιακής εµπειρίας» νέων από 18 έως 25 ετών που προέβλεπε το άρθρο 43 του 

νόµου 3986/2011.117 

Η προβλεπόµενη κατά ανωτέρω µείωση επέρχεται αν ο εργαζόµενος αµείβεται 

µε βάση την εθνική γενική σ.σ.ε. Αντίθετα, αν ο εργαζόµενος αµείβεται µε βάση άλλη 

σ.σ.ε., όπως κλαδική, οµοιοεπαγγελµατική, επιχειρησιακή ή βάσει ατοµικής σύµβασης 

εργασίας ή επιχειρησιακής συνήθειας ή συµφωνίας, τότε οι αποδοχές του δεν 

µειώνονται. 118
Τα συµβαλλόµενα µέρα µιας ατοµικής σχέσεις µπορούν να 

συµφωνήσουν, είτε να προχωρήσουν σε µειώσεις είτε να προχωρήσουν σε µικρότερο 

ποσοστό µειώσεων, είτε την καταβολή µισθών ως είχαν πριν από τις µειώσεις βάσει της 

αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης.119 
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 Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν επιβάλλουν στον εργοδότη 

να προβεί στις αντίστοιχες µειώσεις, του δίνουν απλά τη δυνατότητα. 120  Επειδή 

ακριβώς η µείωση των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν επεκτείνεται στις αποδοχές που 

καθορίζονται από τα άλλα είδη σ.σ.ε. ο εργοδότης µπορεί να επιλέξει, είτε να προβεί 

στην µείωση, είτε να συνεχίσει να καταβάλλει οικειοθελώς το µισθό που κατέβαλλε και 

πριν βάσει της ε.γ.σ.σ.ε. Σ’ αυτή τη περίπτωση όµως µπορεί να συναχθεί από την 

συµπεριφορά του εργοδότη ότι πρόκειται για σιωπηρή συµφωνία για την καταβολή των 

αποδοχών που ελάµβανε ο εργαζόµενος πριν τη µείωση του ν. 4046/2012 .Κατά µία 

άποψη
121 για να διαφυλάξει ο εργοδότης το δικαίωµα του να µειώσει στο µέλλον τις 

αποδοχές της ε.γ.σ.σ.ε. θα πρέπει να επιφυλαχτεί σαφώς ότι ναι µεν συνεχίζει να 

καταβάλλει τις αποδοχές που κατέβαλλε αλλά αυτό το πράττει ως οικειοθελής παροχή 

και ότι διατηρεί το δικαίωµα για µείωση της οικειοθελούς αυτής παροχής. 

Οι προηγούµενες ρυθµίσεις έχουν προσωρινό χρονικό πεδίο ισχύος για δύο 

λόγους: α) οι µειώσεις αφορούν συγκεκριµένη ε.γ.σ.σ.ε. που έληξε στις 31-12-2012 και 

βάσει της ΠΥΣ 6/28-02-2012 άρθρο 2 § 2, τον Μάιο του 2013 και β) οι µειώσεις 

ισχύουν από 14-02-2012 µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής. 122  Σε περίπτωση νοµοθετικής παράτασης του προγράµµατος θα 

προκύψει ερµηνευτικό ζήτηµα αν δεν θα υπάρξει νέα  επαναληπτική ρύθµιση  περί 

µειώσεων, ιδίως αν στο µεταξύ υπάρξει διαδοχή της ισχύουσας ε.γ.σ.σ.ε. 

Η άµεση προσαρµογή στα µειωµένα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων 

χωρίς την σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων συνιστά έλλειψη σεβασµού του 

Συντάγµατος και οδηγεί σταδιακά στην ανυπαρξία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

αφού αυτές συντελούνται πλέον ερήµην των φορέων τους.123  

Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις της ΠΥΣ παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 2§1 

και 5 § 1 του Συντάγµατος και συγκεκριµένα τις αρχές του σεβασµού της αξίας του 

ανθρώπου και του κοινωνικού κράτους δικαίου, καθώς επίσης και την απαγόρευση 

παραβίασης ενός ελαχίστου ορίου προστασίας των ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων. Και αυτό διότι δεν διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς 

                                                           
120
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διαβίωσης αφού δεν συναρτούν τη µείωση, το πάγωµα και την κατάργηση των 

αποδοχών µε τον προσδιορισµό ενός ελαχίστου ποσού αποδοχών.124 

Επίσης είναι αντίθετες στη διάταξη του άρθρου 22§ 1 του Συντάγµατος, στον 

πυρήνα της οποίας βρίσκεται η αξίωση για απασχόληση µε µισθό που να διασφαλίζει 

την διαβίωση του εργαζοµένου σε αξιοπρεπή επίπεδα. Η συνταγµατική αυτή ρύθµιση 

λειτουργεί ως γνήσιο δικαίωµα που κατοχυρώνει την υποχρέωση του κράτους να 

εξασφαλίζει και να εγγυάται δίκαιες συνθήκες εργασίας.125 ∆ίκαιες συνθήκες εργασίας, 

σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας και τις οικονοµικές συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα,  είναι αυτές που εξασφαλίζουν το σεβασµό της ανθρώπινης αξίας 

και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, συµπεριλαµβάνουν δε την απαίτηση για ένα 

αξιοπρεπή µισθό και ένα λογικό ωράριο εργασίας.126 

Επιπρόσθετα πλήττεται στον πυρήνα της η κατοχυρωµένη από το άρθρο 22 § 2 

του Συντάγµατος συλλογική αυτονοµία µέσω της υποκατάστασης της αρµοδιότητας 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών να  ορίζουν το 

ελάχιστο νόµιµο µισθό ο οποίος πλέον είναι προϊόν νοµοθετικής διαδικασίας της 

κυβέρνησης. 127 Μπορεί βέβαια κατά τη διάταξη του άρθρου 106 § 1 το Συντάγµατος 

επιτρέπεται επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία µε τη λήψη εκτάκτων οικονοµικών κι 

άλλων µέτρων για χάρη της προστασίας της κοινωνικής ειρήνης και του γενικότερου 

συµφέροντος, η επέµβαση όµως αυτή πρέπει να είναι εξαιρετική, να έχει εύλογα 

χρονικά όρια και να συνοδεύεται από επαρκής εγγυήσεις για την προστασία του 

επιπέδου της ζωής τηρούµενης βέβαια της αρχής της αναλογικότητας.128 

Εξάλλου πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η µείωση του ελάχιστου µισθού 

συµπαρασύρει και το ύψος των ασφαλιστικών και κοινωνικών παροχών που 

υπολογίζονται µε βάση το κατώτατο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως επί 

παραδείγµατι το επίδοµα ανεργίας. Η µείωση του επιδόµατος ανεργίας το οποίο κατ’ 
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 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 620 επ. Επίσης, Λαδάς ∆., «Η Ελληνική 
οικονοµική κρίση, ο καθορισµός αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα και η προσβολή της συλλογικής 
αυτονοµίας» ΕΕΡΓ∆ 2012, 662 επ. 
125  Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 639 επ. 
126

 Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 639 επ. 
127

 Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 639 επ. 
128
Μετζητάκος  Α., Μειώσεις των αποδοχών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέως κατά τα "µνηµονιακά" 

νοµοθετήµατα. ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2013 σ.224. 
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αυτό τον τρόπο δεν εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τον άνεργο 

έρχεται σε αντίθεση µε τα άρθρα  2 § 1 και 22§ 5 του Συντάγµατος. 129 

Οι περικοπές αυτές επίσης προσκρούουν στο άρθρο 1 εδ. α΄ του Πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. που κατοχυρώνει το σεβασµό της περιουσίας 

του προσώπου την οποία µπορεί να στερηθεί µόνο για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος. 130
Το δικαίωµα των εργαζοµένων να λαµβάνουν το µισθό τους και 

µάλιστα όπως το ύψος του διαµορφώνεται µέσα από ελεύθερες συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, που το Σύνταγµα εγγυάται, αποτελεί στοιχείο της περιουσίας τους 

και κατά αυτό τον τρόπο προστατεύεται από την Ε.Σ.∆.Α. Εποµένως κάθε άµεση ή 

έµµεση απόσβεση, κατάργηση ή προσβολή του µισθού παραβιάζει το δικαίωµα στην 

περιουσία που κατοχυρώνει η Σύµβαση και είναι για το λόγο αυτό ανίσχυρη.131 

Τέλος οι ρυθµίσεις της ΠΥΣ 6/28-02-2012 εισάγοντας δυσµενέστερη 

µισθολογική µεταχείριση εργαζοµένων µε αποκλειστικό κριτήριο την ηλικία τους 

παραβιάζουν τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 § 1 Σ)  και της 

απαγόρευσης διάκρισης λόγω ηλικίας. 132
Το δικαιολογηµένο η µη της άνισης 

µεταχείρισης κρίνεται σε συνάρτηση µε το δικαίωµα ή την παροχή περί της οποίας 

πρόκειται κάθε φορά. Εποµένως αυτό που µπορεί να δικαιολογήσει τη δυσµενέστερη 

µεταχείριση των εργαζοµένων στο πεδίο της αµοιβής τους για την παρεχοµένη εργασία 

τους είναι η ίδια η µικρότερη αξία της εργασίας. Το κριτήριο αυτό προκύπτει ευθέως 

από τη διάταξη του άρθρου 22 § 1 εδ. β του Συντάγµατος που παρέχει στον εργαζόµενο 

δικαίωµα να αξιώσει ίση αµοιβή για ίση εργασία, ενώ οι νέοι µε τις ισχύουσες διατάξεις 

της ΠΥΣ θα πληρώνονται εξ ορισµού λιγότερο για την ίδια εργασία.133 Επίσης οι 

ανωτέρω ρυθµίσεις έρχονται σε αντίθεση τόσο στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε., ο 

οποίος έχει το ίδιο νοµικό κύρος µε τις συνθήκες  όσο και στο παραγωγό ευρωπαϊκό 

δίκαιο, δηλαδή στις ρυθµίσεις των Οδηγιών 2000/43/Ε.Κ. και 2000/78/Ε.Κ., που έχουν 
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 Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 639 επ. 
130

 Κατρούγκαλος Γ.- Αχτσιογλου Ε., "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
1348 επ.   
131

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.629 επ.- Κατρούγκαλος- Ε.Αχτσιογλου, 
"Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1348 επ.   
132

 ∆ερµιτζάκη Φ., Η δυσµενής µισθολογική µεταχείριση των νέων κατά το Μνηµόνιο ΙΙ, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
560 επ. Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.587 
133 ∆ερµιτζάκη Φ., Η δυσµενής µισθολογική µεταχείριση των νέων κατά το Μνηµόνιο ΙΙ, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
560 επ., και Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 643 επ. 
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µεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το ν. 3304/2005, όπου η ηλικία απαγορεύεται να 

αποτελεί κριτήριο διάκρισης.134 

 

5.2.3 Η ρύθµιση του 4093/2012 και το σύστηµα νοµοθετικού διοικητικού 
καθορισµού κατώτατου µισθού 
 

Με το προϊσχύον δίκαιο οι ε.γ.σ.σ.ε. ρύθµιζαν τους όρους εργασίας που 

αφορούσαν τους εργαζοµένους όλους της χώρας. Η σύναψη αυτών γινόταν από 

τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών µε 

διεπαγγελµατικό χαρακτήρα. Περιείχαν όρους εργασίας που αφορούσαν είτε όλους 

τους εργαζοµένους της χώρας είτε εργαζοµένους περισσοτέρων κλάδων. Τα κατώτατα 

όρια αποδοχών και οι ελάχιστοι όροι εργασίας περιέχονταν επίσης στις ε.γ.σ.σ.ε. 135 

 Με το νόµο 4093/2012 ολοκληρώνεται η αποδιάρθρωση του συστήµατος 

των συλλογικών ρυθµίσεων και εγκαθιδρύεται η ατοµική σύµβαση ως κυρίαρχος 

διαπλαστικός παράγοντας των όρων εργασίας. 136  Συγκεκριµένα  µε την 

υποπαράγραφο ΙΑ.11 ν. 4093/2012  που φέρει τον τίτλο «νέο σύστηµα διαµόρφωσης 

νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους 

ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας (διάταξη πλαίσιο), κατώτατος νόµιµος µισθός και 

ηµεροµίσθιο για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» περιγράφεται  

αφενός το πλαίσιο για τον µελλοντικό καθορισµό κατώτατου ορίου και αφετέρου 

καθιερώνονται κατώτατα όρια αµέσου εφαρµογής.137 

Το σύστηµα του νοµοθετικού διοικητικού καθορισµού κατωτάτου ορίου µισθού 

και ηµεροµισθίου ισχύει από 01-04-2013. Η διαδικασία θα καθαρισθεί µε πράξη 

Υπουργικό Συµβούλιο µετά από διαβούλευση της Κυβέρνησης µε εκπροσώπους 

κοινωνικών εταίρων και εξειδικευµένους επιστηµονικούς φορείς κ.α. Το σύστηµα θα 

αξιολογηθεί  ως προς την αποτελεσµατικότητα του κατά το πρώτο τρίµηνο του 2014.   

Στο νόµο επίσης καθορίζονται και ισχύουν από 12-11-2012 (ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης) ο νόµιµος κατώτατος µισθός και ηµεροµίσθιο ως εξής: «Μέχρι τη λήξη 

της περιόδου οικονοµικής προσαρµογής που προβλέπουν τα Μνηµόνια που προσαρτώνται 
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 ∆ερµιτζάκη Φ., Η δυσµενής µισθολογική µεταχείριση των νέων κατά το Μνηµόνιο ΙΙ, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
560 επ., και Κατρούγκαλος Γ., Το τέλος του εργατικού δικαίου; Συνταγµατική αποτίµηση της 
"αντιµεταρρύθµισης" του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 643 επ., Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό 
∆ίκαιο, 2013 σ. 587 επ. 
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 Γαµβρουδής Β., Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και τα νοµοθετηµένα κατώτατα όρια αποδοχών -Πεδίο εφαρµογής 
ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2013 σ.609 
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 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 587 επ. 
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 Πετίνη- Πετινιώτη Χ. ∆ΕΝ 2013 σ. 284 επ. 
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στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόµιµος 

κατώτατος µισθός υπαλλήλων και το ηµεροµίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής: 

α) Για υπαλλήλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός ορίζεται σε 586,08 ευρώ 

και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται σε 26,18 

ευρώ. 

β) Για υπαλλήλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και 

για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται σε 22,83 

ευρώ. 

γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών 

προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και 

συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των 

εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία 

προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. 

(ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται 

µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και 

άνω ετών. 

δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόµενους µε 

προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν τους 

εργατοτεχνίτες µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους 

υπαλλήλους µετά τη συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την 

συµπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012. 

ε) Πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καµία άλλη 

προσαύξηση δεν περιλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και 

ηµεροµίσθιο. 

στ) Έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η 

προσαύξηση του νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και ηµεροµίσθιο 

για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά την 14.2.20012. 

ζ) Ατοµικές συµβάσεις εργασίας και συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν 

επιτρέπεται να ορίζουν µηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ηµεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης 

κατώτερο από το νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο.  

4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νοµοθεσίας γενικά στον ελάχιστο µισθό ή στο 

ελάχιστο ηµεροµίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 

νοείται ο νόµιµος νοµοθετηµένος κατώτατος µισθός και κατώτατο ηµεροµίσθιο». 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι από δηµοσιεύσεως του νόµου ισχύουν παραλλήλως 

δύο κατώτατα όρια αποδοχών 1) το νοµοθετκώς θεσπιζόµενο και β) το ισχύον βάσει 
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της εγσσε (η οποία ίσχυε µέχρι 15-5-2013) όπως είχε διαµορφωθεί από τις µειώσεις που 

είχε επιβάλλει η ΠΥΣ 6/28-02-2012. Από τα ανωτέρω µόνο το 1ο  αφορά όλους τους 

µισθωτού της χώρας. Το 2ο δεσµεύει µόνο όσους απασχολούνται σε εργοδότες που 

ανήκουν αµέσως ή εµµέσως στις εργοδοτικές ενώσεις οι οποίες ανήκουν στα 

συµβαλλόµενα µέρη για την σύναψη της από 15-7-2010 εγσσε. 

Στην ουσία, τα κατώτατα ηµεροµίσθια και οι κατώτατοι µισθοί της εγσσε που 

πρόεκυψαν από τις µειώσεις που επιβλήθηκαν µε την ΠΥΣ 6/28-02-2012, µε την 

ηλικιακή διαφοροποίηση επενδύονται µε την ισχύ τυπικού νόµου ενώ παγώνουν µέχρι 

τη λήξη της οικονοµικής προσαρµογής που προβλέπουν τα µνηµόνια που 

προσαρτώνται στο ν. 4046/2012.138  

Η συνταγµατική διαδικασία του άρθρου 22 § 2, όπως παρατηρεί ο κ. 

Μετζητάκος « πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων ή αποµονώνεται στο ντουλάπι της 

ιστορίας του δικαίου». « Το minimum και όχι το maximum  προστασίας της ε.γ.σ.σ.ε. 

που είναι ο καθορισµός του ελάχιστου κατώτατου µισθού, αφαιρείται βιαίως µε 

διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρος και περιορίζεται στη ρύθµιση µόνο των µη 

µισθολογικών όρων».139 Ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός της ανωτέρω διάταξης του 

ν. 4093/2012 (που εκφράζεται ιδίως στις παραγράφους ε και 4) είναι αντίθετος στο 

καλώς νοούµενο κοινωνικό συµφέρον και στην γενική έννοµη τάξη. 

 

  

5.3 Αναστολή εφαρµογής διατάξεων νόµου και σ.σ.ε. που προβλέπουν αυτόµατες 
αυξήσεις  λόγω συµπληρώσεως µεγαλύτερου χρόνου υπηρεσίας. 

 

Άλλη µία διάταξη µε προσωρινό χαρακτήρα140 είναι αυτή του άρθρου 4 της 

ΠΥΣ 6/2012  κατ’ επιταγήν του κεφαλαίου 4 παρ. 4.1 του Μνηµονίου  ΙΙ, σύµφωνα µε 

την οποία «από 14.2.2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί σε 

ποσοστό κάτω το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων, 

συλλογικών συµβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις 

µισθών ή ηµεροµισθίων, περιλαµβανοµένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριµάνσεων, 

µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το 

                                                           
138

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 635 επ. 
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 Μετζητάκος Α. Η "αποθεσµοποίηση" της εθνικής γενικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας. 
Παρατηρήσεις επί του νέου συστήµατος διαµορφώσεως των κατωτάτων µισθών και Ηµεροµισθίων,  
ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2013 σ. 305 
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 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 635 επ.  και Ι. Κουκιάδης,  ∆ίκαιο της κρίσης, 
δίκαιο της µεταρρύθµισης ή κατάλυσης της προστασίας της εργασίας; ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 651 
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επίδοµα πολυετίας, το επίδοµα χρόνου εργασίας, το επίδοµα τριετίας και το επίδοµα 

πενταετίας…». Με τη ρύθµιση αυτή αναστέλλονται κανονιστικοί όροι ισχύουσας σ.σ.ε 

και επέρχεται κατά τον τρόπο αυτό ακόµη µία παρέµβαση στη συλλογική αυτονοµία. Η 

αναστολή αυτή των όρων σ.σ.ε που προβλέπουν αυτόµατη αύξηση των αποδοχών των 

εργαζοµένων που επέρχεται και από την αύξηση προϋπηρεσίας,  δεν αφορά µόνο όρους 

που θεσπίζονται µε εγσσε αλλά και όρους που προβλέπονται από οποιαδήποτε πηγή 

(νόµο, κανονιστική πράξη, διαιτητική απόφαση) ή είδος σ.σ.ε. 141 

Επειδή η αναστολή των κανονιστικών όρων σ.σ.ε. είναι περιοριστικό µέτρο  

πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Έτσι σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου και το σκοπό των 

διατάξεων η αναστολή των αυξήσεων αφορά σε διατάξεις νόµων ή άλλων 

κανονιστικών πράξεων καις τους κανονιστικούς όρους σ.σ.ε. ή δ.α. Η αναστολή δεν 

δύναται να θίγει αυξήσεις αποδοχών που έχουν συµφωνηθεί µε ατοµική σύµβαση ή 

δόθηκαν από τον εργοδότη µονοµερώς ή από επιχειρησιακή συνήθεια.142 

 

5.4 Αναγκαστική λήξη σ.σ.ε.  

  

Προσωρινή είναι και η ρύθµιση του άρθρου 2 § 2 και 3 της ΠΥΣ 6/2012 που 

αφορά την αναγκαστική λήξη σ.σ.ε. και δ.α., σύµφωνα µε την οποίες: 2. «συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ ήδη 24 µήνες µέχρι την 14-02-2012 ή και 

περισσότερο λήγουν στις 14.2.2013»  και 3. «συλλογικές συµβάσεις εργασίας που την 

14.2.2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 24 µηνών, λήγουν µε 

τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος τους, εκτός και 

αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990». 

Εποµένως όσε σ.σ.ε συναφθούν  και όσες δ.α εκδοθούν µετά την 14-02-2012 δεν 

υπάγονται στο καθεστώς της αναγκαστικής εκ του νόµου λήξης.143  

Επίσης  το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 2, σε αντίθεση µε 

την παράγραφο 3, η καταγγελία ως λόγος λήξης της σύµβασης δεν οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ο νοµοθέτης θέλησε να αποκλείσει το δικαίωµα καταγγελίας. Άλλωστε 

στην παράγραφο 4 εδ γ του ίδιου άρθρου αναφέρεται ρητά η καταγγελία ως λόγος και 

των δυο κατηγοριών σ.σ.ε.144 

                                                           
141

 Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της εργατικής 
νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 Σ. 1393 
142
Λεβέντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 σ. 

671. 
143

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ. 578 επ. 
144

 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.578 επ. 
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ΣΤ.Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Η  ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ 

 

1. Γενικά 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων για σύναψη σ.σ.ε., εξαιτίας 

διαφωνίας ή ενδεχόµενου αδιεξόδου και προκειµένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός 

διάλογος, χρησιµοποιούνται βοηθητικοί µηχανισµοί µε την παρέµβαση τρίτων για την 

ειρηνική κι εξωδικαστική επίλυση των συλλογικών εργασιακών διαφορών που 

προκύπτουν. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι κατά κύριο λόγο οι  διαδικασίες της 

συµφιλίωσης, της µεσολάβησης και της διαιτησίας, τις οποίες αναλαµβάνουν είτε 

όργανα της διοίκησης, είτε ανεξάρτητα συλλογικά όργανα, είτε πάλι µεµονωµένα 

άτοµα που ειδικεύονται στην επίλυση των συλλογικών διαφορών. 

Η επίλυση των συλλογικών αυτών διαφορών µε την παρέµβαση τρίτων αποτελεί 

προέκταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων της συλλογική αυτονοµίας145, γι’ αυτό 

οι τρίτοι θεωρείται ότι υποκαθιστούν τα ενδιαφερόµενα µέρη κι όχι το κράτος. 

Κατά το νόµο 1876/1990 αντικείµενο της συµφιλίωσης µπορεί να είναι 

οποιοδήποτε θέµα που προκαλεί διένεξη στην σχέση εργασίας, ενώ αντικείµενο της 

µεσολάβησης και της διαιτησίας είναι οι διαφορές που προκύπτουν από την αποτυχία 

των διαπραγµατεύσεων των άρθρων 14,15,16 του ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκαν 

µε το ν. 3899/2010. Ωστόσο ο ν.  4046/2012 και η ΠΥΣ 6/28-02-2012 επέφεραν 

σηµαντικές ανατροπές στο θεσµό της διαιτησίας. 

 Η  εφαρµογή των όρων των Μνηµονίων επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο 

σύστηµα της µεσολάβησης και της διαιτησίας στις οποίες περιλαµβάνονται: α) η 

κατάργηση της δυνατότητας µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία και µετατροπή της 

σε αµιγώς προαιρετικό θεσµό, β) ο περιορισµός του αντικειµένου της διαιτησίας στον 

καθορισµό του βασικού µισθού και γ) οι αλλαγές στη σύνθεση των µελών του Ο.ΜΕ∆. 

και η αποκλειστική διοίκηση του από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων146. 

Παράλληλα οι σαρωτικές αλλαγές στο σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που περιγράψαµε στο προηγούµενο 

                                                           
145

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 386 επ. 
146

 Γιαννακούρου Σ., Ο θεσµός της µεσολάβησης και της διαιτησίας στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων 
µετά τις νοµοθετικές αλλαγές της περιόδου 2010-2012, ΕΕΡΓ∆ 2013 σ. 1226 
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κεφάλαιο, αποδείχθηκαν καταλυτικής σηµασίας για το θεσµό της µεσολάβησης και της 

διαιτησίας. 

Σύµφωνα µε το τροποποιηµένο µε το ν. 3899/2010 άρθρο 14 του ν. 1876/1990, 

οι υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας γενικώς και αυτές που παρέχονται από τους 

µεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) 

βασίζονται στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειµενικότητας και της 

αµεροληψίας. 

 

2.  Συµφιλίωση 

 

2.1 Η συµφιλίωση κατά το νόµο 1876/1990 

 

Με τη διαδικασία της συµφιλίωσης επιδιώκεται η προσέγγιση των απόψεων των 

µερών. Ο χαρακτήρας της καθώς και ο ρόλος του συµφιλιωτή είναι εξαιρετικά 

ελαστικός. Στην περίπτωση αυτή ο τερµατισµός της διένεξης επέρχεται από τα µέρη, 

ενώ η πρόταση, που δύναται να υποβάλλει ο συµφιλιωτής δεν είναι σε καµία περίπτωση 

δεσµευτική. Αντικείµενο της συµφιλιωτικής διαδικασίας αποτελούν τα ζητήµατα που 

προκαλούν διένεξη µε αφορµή την εργασιακή σχέση κι όχι µόνο όσα µπορούν να 

ρυθµιστούν µε σ.σ.ε. Αντικείµενο της συµφιλίωσης µπορούν να είναι συλλογικές ή 

ατοµικές διαφορές, στην τελευταία περίπτωση όταν πρόκειται για διαφορές µε 

γενικότερες επιπτώσεις στην εργασιακή ειρήνη.147 Αρµόδιο όργανο για τη συµφιλίωση  

σύµφωνα µε το άρθρο 13 § 3, δεν είναι ο Ο.ΜΕ.∆, ο οποίος χειρίζεται τις διαδικασίες 

της µεσολάβησης και της διαιτησίας, αλλά υπάλληλος της αρµόδιας κεντρικής 

υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή της Επιθεώρησης Εργασίας της αρµόδιας 

Νοµαρχίας, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός µπορεί να ασκήσει καθήκοντα συµφιλιωτή. 

Σκοπός δε της συµφιλίωσης είναι κατ’ άρθρο 13 § 2 η προσέγγιση των απόψεων των 

µερών το συντοµότερο δυνατό για τον τερµατισµό της διένεξης. 

 

2.2 Η συµφιλίωση κατά το τον ν. 3996/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

23 § 1Α του ν. 4144/2013 

 

Με τον ν. 3996/2011 (άρθρα 3 επ.) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 § 1Α 

του ν. 4144/2013 αναδιαµορφώθηκε η συµφιλιωτική διαδικασίας, µε εξαίρεση την 

                                                           
147 Καζάκος Α., Η διαιτησία Συλλογικών ∆ιαφορών Συµφερόντων κατά το ν. 1876/1990, σ. 209-210 
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αρµοδιότητα του Ο.ΜΕ.∆. Τα χαρακτηριστικά του θεσµού της συµφιλίωσης είναι 

πλέον τα εξής: 

α) ∆εν προβλέπεται πλέον η διεξαγωγή της διαδικασίας της συµφιλίωσης για υποθέσεις 

που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. Στο 

άρθρο 3 § 1 ορίζεται ότι ο συµφιλιωτής δεν έχει αρµοδιότητα για θέµατα που αφορά ο 

νόµος 1876/1990. 

β) Αναλύονται οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες συµφιλίωσης των µερών σε επίπεδο 

Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας. 

γ)  Ο νέος νόµος εντάσσει στη διαδικασία της συµφιλίωσης τις ατοµικές αλλά και τις 

συλλογικές διαφορές µε εξαίρεση αυτές που απαιτούν συλλογική διαπραγµάτευση148. 

Ως εργατική διαφορά νοείται κάθε διαφωνία µεταξύ εργαζοµένων/εργαζοµένου και 

εργοδότη που προκύπτει από τη σχέση εργασίας για την εφαρµογή της εργατικής 

νοµοθεσίας, των όρων συλλογικών ρυθµίσεων ή κανονισµών εργασίας, καθώς και όρων 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας. 

δ) Κατά τη διάρκεια της συµφιλιωτικής διαδικασίας, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των 

είκοσι (20) ηµερών, µπορούν να παρίστανται συνολικά µέχρι πέντε εκπρόσωποι από 

κάθε ενδιαφερόµενο µέρος  καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της κάθε πλευράς. 

ε) Τα µέρη οφείλουν  να παρασταθούν ενώπιον του συµφιλιωτή αυτοπροσώπως ή µέσω 

νοµίµου εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου. Ο Συµφιλιωτής εκτιµά τα 

αποδεικτικά µέσα, εξετάζει πρόσωπα και ζητά κάθε επιπλέον στοιχείο που κρίνει 

απαραίτητο για τη διαµόρφωση της κρίσης και της πρότασής του. 

στ)  Η διαδικασία της συµφιλίωσης έχει ως σκοπό την προσέγγιση των µερών µε κάθε 

πρόσφορο µέσο και σε µικρό χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να τερµατιστεί η διένεξη και 

να διασφαλιστεί η εργασιακή ειρήνη149. 

ζ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από 

τα ενδιαφερόµενα µέρη και τον συµφιλιωτή, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις των 

µερών, τυχόν προτάσεις που διατυπώθηκαν από τα µέρη, η αιτιολογηµένη πρόταση–

γνώµη του συµφιλιωτή και η βεβαίωση συµφωνίας ή διαφωνίας των µερών.  Με τον 

τρόπο αυτό ο συµφιλιωτής µετατρέπεται σε µεσολαβητή150.  Εάν δε ο Συµφιλιωτής δεν 

µπορεί να διατυπώσει πρόταση, είναι υποχρεωµένος να αιτιολογήσει στο πρακτικό την  

αδυναµίας του αυτή. 

                                                           
148

 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 
149 Τζιώνας Ι., Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου, 2013 σ. 204 
150 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 
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ζ). Σε περίπτωση επίλυσης της εργατικής διαφοράς µέσω της διαδικασίας συµφιλίωσης 

συντάσσεται πρακτικό επίλυσης το οποίο είναι δεσµευτικό για τα µέρη (άρθρο 3 § 13,  

η µη συµµόρφωση µε  αυτό επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς η συµφιλίωση 

καθίσταται οιονεί υποχρεωτική (13 § 9).151 

 

3. Μεσολάβηση 

 

Η οριοθέτηση των διαδικασιών της µεσολάβησης και της συµφιλίωσης 

προκύπτει τόσο από το αντικείµενό τους, που στην περίπτωση της συµφιλίωσης είναι 

ευρύτερο, όσο και από τις επιπτώσεις της µεσολάβησης, καθώς η άρνηση συµµετοχής 

σε αυτή και η απόρριψη της πρότασης του µεσολαβητή από το ένα µέρος δηµιουργούσε 

µε το προϊσχύον καθεστώς δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία.  

 Με  τους µνηµονιακούς νόµους ενισχύεται ο θεσµός της µεσολάβησης και 

περιορίζεται η διαιτησία, η οποία καθίσταται προαιρετική, ωστόσο  η διαδικασία  της 

µεσολάβησης δεν δέχτηκε σηµαντικές επεµβάσεις. Στα άρθρα 14-15 του ν. 1876/90, 

όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το νόµο 3899/2010, καθιερώνεται µια ουσιαστική και 

αυτοτελή διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών και όχι µία τυπική 

προδικασία παραποµπής της υπόθεσης στη διαιτησία 152. Με γνώµονα ακριβώς τη 

συλλογική αυτονοµία και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, η διαδικασία της 

µεσολάβησης έχει προαιρετικό χαρακτήρα.  Ωστόσο µε τις ανατροπές που εισήγαγε η 

ΠΥΣ 6/28-02-2012 και δη την κατάργηση της µονοµερής προσφυγής στη διαιτησία, 

προβλέπεται εµµέσως καταναγκασµός. 153  Τα βασικά στοιχεία της µεσολάβησης 

αναλύονται ως εξής: 

 

3.1 Εννοιολογικά στοιχεία 

 

Η µεσολάβηση αποτελεί η επίλυση συλλογικής διαφοράς εργασίας και δη 

διαφοράς µε στενή έννοια, δηλαδή εκείνη που µπορούν να ρυθµιστούν µε σ.σ.ε. Η 

µεσολάβηση αποτελεί µια διαδικασία παρεµβολής τρίτου η οποία άρχεται µετά την 

αποτυχία των διαπραγµατεύσεων για σύναψη σ.σ.ε., ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες 

του για την συνεννόηση των µερών και έχει το δικαίωµα, όχι την υποχρέωση, να 

                                                           
151 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 
152 Εισηγητική Έκθεση νόµου 1876/1990, άρθρο 15. 
153 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 επ. 
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υποβάλλει πρόταση για την κατάρτιση σ.σ.ε.154 Αντικείµενο της, λοιπόν, είναι όλα τα 

ζητήµατα που µπορούν να ρυθµιστούν µε σ.σ.ε., η αποδοχή δε της πρότασης που 

δύναται να υποβάλλει ο µεσολαβητής είναι προαιρετική. Στην περίπτωση, ωστόσο, που 

γίνεται αποδεκτή από τα µέρη, εξοµοιώνεται µε σ.σ.ε.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τρεις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν για µεσολάβηση. 

α) Η µεσολάβηση έχει ορισµένο αντικείµενο: τα θέµατα που µπορούν να 

αποτελέσουν περιεχόµενο σ.σ.ε και στο µέτρο που αυτά ήταν αντικείµενο των 

διαπραγµατεύσεων για σύναψη σ.σ.ε. Η µεσολάβηση όπως και η διαιτησία δεν 

αποτελούν γενικό µέσο επίλυσης των συλλογικών διαφορών.155 

β) Απαραίτητο όρο για την προσφυγή στη διαδικασία της µεσολάβησης συνιστά 

η αποτυχία των διαπραγµατεύσεων. Οπότε χρειάζεται να έχει προηγηθεί διάλογος των 

µερών µε ανταλλαγή αιτιολογηµένων απόψεων. Η έννοια της αποτυχίας περιλαµβάνει 

τόσο τη ρητά εκφρασµένη άρνηση όσο και τη στείρα επιµονή της κάθε πλευράς στις 

αρχικές θέσεις της156. 

γ) Παρεµβάλλεται τρίτο πρόσωπο, προερχόµενο από το σώµα των 

µεσολαβητών, που προσπαθεί να διαµορφώσει ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο 

συµφωνίας προς σύναψη σ.σ.ε. 

 

3.2 Τυπικές προϋποθέσεις για την έναρξη της µεσολάβησης  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1876/1990 απαιτούνται τέσσερις τυπικές 

προϋποθέσεις προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία της µεσολάβησης, ήτοι: 

1. Αίτηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη 

2. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά 

3. Υποβάλλεται σε συγκεκριµένο φορέα, στον Οργανισµό Μεσολάβησης και 

∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆)  που προβλέπεται από το άρθρο 17 ν.1876/1990. Η αίτηση 

κατατίθεται µεν στον  Ο.ΜΕ.∆ αλλά κοινοποιείται και στο άλλο µέρος και 

4. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να έχει ορισµένο περιεχόµενο που προσδιορίζεται στο 

άρθρο  15 § 2 εδ. β΄. Πρέπει συνεπώς η αίτηση να συγκαταλέγει τα στοιχεία των 

µερών καθώς και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, τα αιτήµατα, τους λόγους, 
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 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 επ., Καζάκος Α., Η διαιτησία Συλλογικών 
∆ιαφορών Συµφερόντων κατά το ν. 1876/1990. 223 επ. 
155 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 390 επ., 
156 Ληξουριώτης Ι., Ζητήµατα Μεσολάβησης στο πλαίσιο συλλογικής διαφοράς εργασίας κλαδικού 
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οι οποίοι τα δικαιολογούν ή καθιστούν αδύνατη την ικανοποίηση τους, τις 

εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και κάθε άλλο στοιχείο που 

διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις.   

 

3.3 Η επιλογή του µεσολαβητή  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 § 3 ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 

3899/2010, µέσα στη σύντοµη προθεσµία των 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, 

η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα µέρη, όπως αναφέρονται στην αίτηση, να 

προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την  υπόδειξη - επιλογή µεσολαβητή. Ο 

µεσολαβητής επιλέγεται υποχρεωτικά από τον ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Ο 

κατάλογος µεσολαβητών µε τη νέα ρύθµιση του άρθρου  17 § 8,  όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρ. 14 του ν. 3899/2010, είναι διαφορετικός από αυτός των 

διαιτητών , αφού µεσολαβητές και διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά σώµατα.  

Έτσι ο µεσολαβητής δεν διορίζεται από κάποιο όργανο αλλά επιλέγεται από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Η καινοτοµία αυτή, 157
που είναι σύµφωνη µε την αρχή της 

συλλογικής αυτονοµίας, αφού τη βασική ευθύνη για την επίλυση της διαφοράς την 

έχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνέβαλε και στην πραγµάτωση των αρχών της 

αµεροληψίας και της ουδετερότητας από τις οποίες πρέπει να διέπεται το έργο του 

µεσολαβητή. 

Σε περίπτωση διαφωνίας των µερών ο µεσολαβητής και ο αναπληρωτής του 

αναδεικνύονται µε κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του 

Ο.ΜΕ.∆. ή του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει το 

δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνηση του για το κληρωθέν πρόσωπο, αν 

αυτό δεν του εµπνέει εµπιστοσύνη. 

 

3.4 Η διαδικασία της Μεσολάβησης και το έργο του µεσολαβητή 

 

Με τις νέες ρυθµίσεις διατηρείται η διαδικασία της µεσολάβησης και τα µέρη 

υποχρεώνονταν εµµέσως µε το καθεστώς του ν. 3899/2010 να συµµετάσχουν σ’ αυτήν 

όπως ίσχυε και πριν αφού το άρθρο 16 § 1 εδ. β΄  του ν. 1876/1990 ορίζει ότι η 

προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνει µονοµερώς από οποιονδήποτε µέρος εφόσον 

το άλλο αρνήθηκε τη µεσολάβηση. Αυτό µέχρι την 14-2-2012 οπότε η προσφυγή στη 

διαιτησία, γίνεται αποκλειστικά µε κοινή συµφωνία των µερών. 
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57 

 

Η διαδικασία της µεσολάβησης, ως αναγκαίας προέκτασης των 

διαπραγµατεύσεων, διέπεται από την αρχή της καλόπιστης συζήτησης και της ταχείας 

διεκπεραίωσης της.158  Γι’ αυτό και  ο µεσολαβητής αναλαµβάνει καθήκοντα εντός 

πέντε (5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό του.  

Το καθήκον του µεσολαβητή συνίσταται στην προσπάθεια άσκησης πειθούς στα 

µέρη προκειµένου να επιτευχθεί σύγκλιση των απόψεών τους  και τελικά συµφωνία.159 

Για το λόγο αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 15 § 4 του ν. 1876/1990 εξοπλίζεται µε την 

εξουσία 1) να καλεί τα µέρη  από κοινού για να ακούει τις προτάσεις τους, 2)  να 

προβαίνει σε κατ` ιδίαν ακρόαση των µερών, 3)  να εξετάζει µάρτυρες, 4) να διενεργεί 

πραγµατογνωµοσύνη 5) να ζητά πληροφορίες από τον εργοδότη καθώς και τις αρµόδιες 

υπηρεσίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 4 ν. 1876/1990  6) να διερευνά την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης και 7) να διεξάγει διάλογο µε τα µέρη, υποβάλλοντας 

ενδεχοµένως και εναλλακτικές προτάσεις.160 Με τον νέο άρθρο 15 § 4  ο µεσολαβητής 

προβαίνει και σε εξέταση της οικονοµικής κατάστασης, της εξέλιξης της 

ανταγωνιστικότητας και  της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η 

συλλογική διαφορά. 

Τρεις είναι οι δυνατοί τρόποι λήξης της µεσολάβησης α) η υπογραφή 

συµφωνίας, β) η απλή διαπίστωση της αποτυχίας της, χωρίς την υποβολή πρότασης για 

κατάρτιση σ.σ.ε. και γ) η διαπίστωση της αποτυχίας µε  υποβολή πρότασης από το 

µεσολαβητή για σύναψη σ.σ.ε. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση υποβολής πρότασης από τον µεσολαβητή ισχύουν 

τα ακόλουθα: Η πρόταση υποβάλλεται αφού ο µεσολαβητής τερµατίσει τη διαδικασία 

της µεσολάβησης, διαπιστώσει την αποτυχία και κρίνει ότι δεν πρέπει να αποκλεισθεί 

το ενδεχόµενο της επίλυσης της διαφοράς µε διαιτησία. Εάν λοιπόν τα µέρη δεν 

καταλήξουν σε συµφωνία, σύµφωνα µε το άρθρο 15§6, εντός είκοσι (20) ηµερών από 

την εποµένη της ηµέρας ανάληψης καθηκόντων από τον µεσολαβητή, ο τελευταίος έχει 

δικαίωµα να υποβάλει εγγράφως στα µέρη δική του πρόταση, η οποία παράλληλα 

κοινοποιείται και στον Ο.ΜΕ.∆. 

Η πρόταση αυτή  υποβάλλεται µετά την περάτωση της διαδικασίας  και  είναι  

αναγκαίως διακριτέα από τις άτυπες εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες ενδεχοµένως να 

διατυπώνει ο µεσολαβητής κατά τη διάρκεια της µεσολάβησης.161 
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 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 394  
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Το άρθρο 15§6 αναγνωρίζει δικαίωµα στο µεσολαβητή, χωρίς ωστόσο να του 

υποβάλλει την υποχρέωση να υποβάλλει επίσηµη πρόταση για κατάρτιση σ.σ.ε, η οποία 

δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογηµένη.162 Η διάταξη αυτή ήταν καίριας σηµασίας γιατί 

από την άσκηση ή µη του δικαιώµατος αυτού εξαρτιόνταν η προσφυγή στη διαιτησία. 

Ήταν το κεντρικό σηµείο σύνδεσης του συστήµατος επίλυσης των συλλογικών 

διαφορών.163 Η σηµασία όµως του δικαιώµατος αυτού, ατόνησε µε την κατάργηση από 

την ΠΥΣ 6/28-02-2012 της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. 

Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού συνεκτιµώνται ο βαθµός της 

καλοπιστίας των µερών, η βασιµότητα των αιτηµάτων, το µερίδιο ευθύνης του κάθε 

µέρους στην αποτυχία, η τυχόν ύπαρξη σοβαρών νοµικών ζητηµάτων, η δύναµη που 

έχει η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων για συνέχιση των 

διαπραγµατεύσεων µε αγωνιστικά µέσα, οι επιπτώσεις στην κοινωνία, µε σκοπό να 

διαµορφωθεί µία πρόταση κοινώς αποδεχόµενη που θα οδηγήσει  στην σύναψη σ.σ.ε.  

Συνεπώς η πρόταση του µεσολαβητή δεν µπορεί να έχει ως αυτοσκοπό την παραποµπή 

της επίλυσης της συλλογικής διαφοράς στη διαιτησία.164 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υποβολή της πρότασης από τον µεσολαβητή 

αποβλέπει στην υποβοήθηση των µερών για να επιτύχουν συµφωνία, η οποία έχει 

προτεραιότητα έναντι της διαιτητικής απόφασης.165 Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε στο 

στάδιο της µεσολάβησης, οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται αυτή τη φορά µε την 

βοήθεια του µεσολαβητή και τα µέρη µπορούν να συνάψουν σ.σ.ε οποιαδήποτε στιγµή 

περατώνοντας έτσι τη διαδικασία. 

Tα µέρη υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την αποδοχή της πρότασης του 

µεσολαβητή εγγράφως εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της. Τυχόν 

παράλειψή τους εξοµοιώνεται  µε σιωπηρή απόρριψη.166 Η αποδοχή πρέπει να είναι 

ρητή εκφραζόµενη µε την κοινοποίηση της στον µεσολαβητή. 

Η αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης του µεσολαβητή κοινοποιείται και στο 

άλλο µέρος, αλλά η κοινοποίηση αυτή δεν έχει τυπική σηµασία όπως η κοινοποίηση 

στον µεσολαβητή µε την οποία πραγµατώνεται η αποδοχή.167 
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Στην περίπτωση που η πρόταση του µεσολαβητή γίνει δεκτή, ο Μεσολαβητής 

καλεί τα µέρη για υπογραφή σ.σ.ε. Η σ.σ.ε. υπογράφεται µε βάση την πρόταση γι’ αυτό 

η πρόταση πρέπει να είναι πλήρης, ώστε να επιτρέπει την αποδοχή της χωρίς να 

απαιτούνται προσθήκες, τροποποιήσεις, επιφυλάξεις. Η αποδοχή δε πρέπει να είναι 

απλή και καθαρή.168 

 

4. ∆ιαιτησία 

 

Ο θεσµός της διαιτησίας που καθιερώθηκε κυρίως µε το ν. 1876/1999, 

εφαρµόστηκε και λειτούργησε αδιάλειπτα επί µία εικοσαετία και γνώρισε σηµαντικές 

ανατροπές κατά την περίοδο 2010-2012, µε αλλεπάλληλες νοµοθετικές παρεµβάσεις 

για την εφαρµογή των όρων των Μνηµονίων. Έτσι αναµορφώθηκε αρχικά από το ν. 

3899/2010 και έπειτα από την ΠΥΣ 6/28-02-2012.  

 

4.1 Εννοιολογικά στοιχεία 

 

Η διαιτησία αποτελεί έναν µηχανισµό υποκατάστατο της συλλογικής αυτονοµίας, 

όταν εξαιτίας της αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων αυτή δεν µπορεί να λειτουργήσει 

και ως τέτοιος µηχανισµός, που διασφαλίζει τη δυνατότητα θέσπισης συλλογικών 

ρυθµίσεων για όλους τους όρους εργασίας, προστατεύεται από το άρθρο 22 § 2 του 

Συντάγµατος.169 

∆ιαιτησία είναι ο µηχανισµός επίλυσης της συλλογικής διαφοράς που µπορεί 

να τεθεί σε λειτουργία µετά την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων ή της µεσολάβησης 

για κατάρτιση σ.σ.ε., πλέον µόνο µε κοινή συµφωνία των µερών, διεξάγεται δε ενώπιων 

τρίτων µε σκοπό την οριστική επίλυση της διαφοράς µε έκδοση απόφασης 

κανονιστικού περιεχοµένου170 ( άρθρα 14 § 1, 16 § 1).  Με την ΠΥΣ 6/28-02-2012 

άρθρο 3 καταργήθηκε οποιαδήποτε µορφή µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. 

Αντικείµενο της διαιτησίας, µπορούν να αποτελέσουν όπως και στη 

µεσολάβηση, οι συλλογικές διαφορές εν στενή έννοια, εκείνες δηλαδή που οδηγούν 

στην σύναψη σ.σ.ε171. 

                                                           
168 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 395  
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Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή 2012, 395 επ. 
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Τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται  να ξεκινήσουν την διαδικασία της διαιτησίας 

είναι τα ίδια µε αυτά της µεσολάβησης, δηλαδή τα µέρη των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. 

Αντίθετα από τη συµφιλιωτική και µεσολαβητική διαδικασία, η διαιτησία 

παράγει δεσµευτικές αποφάσεις για τα µέρη, ανεξάρτητα αν η προσφυγή σε αυτή είναι 

προαιρετική ή υποχρεωτική. Πάντως, προκρίνοντας τη συλλογική αυτονοµία, ακόµα 

και στην περίπτωση αυτή, η κύρια τάση είναι ο συµφιλιωτικός ρόλος του διαιτητή και η 

προσπάθεια προσέγγισης, αρχικά, των διαφορετικών απόψεων των µερών, ενώ ακόµα 

και µετά την προσφυγή στη διαιτησία και πριν την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης, τα 

µέρη µπορούν µε ή χωρίς τη βοήθεια του διαιτητή να καταρτίσουν σ.σ.ε. Το ίδιο ισχύει 

και µετά την έκδοση της ∆ιαιτητικής Απόφασης, καθώς τα µέρη µπορούν να 

προχωρήσουν σε σύναψη σ.σ.ε. και κατάργηση της ∆ιαιτητικής Απόφασης.  

 

4.2 Κίνηση  της διαδικασίας πριν από την ΠΥΣ 6/28-02-2012 

 

4.2.1 Το προϊσχύσαν δίκαιο του ν. 1876/1990 

 

 Ο νόµος 1876/1990 αποτέλεσε τοµή για τις εργασιακές σχέσεις,  

µεταρρυθµίζοντας το συγκεντρωτικό σύστηµα διαιτησίας του ν. 3238/1955,  

αποκαθιστώντας τη λειτουργία της συλλογικής αυτονοµίας και ενθαρρύνοντας τη 

λειτουργία της µεσολάβησης και της διαιτησίας ως αυτόνοµων µηχανισµών επίλυσης 

των συλλογικών διαφορών172.  

Σύµφωνα µε το προϊσχύον άρθρο 16 § ν. 1876/90 η προσφυγή στη ∆ιαιτησία 

µπορούσε να γίνει: α) Σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή 

συµφωνία των µερών (άρθρο 16 § 1 στ. α΄). β) Μονοµερώς από οποιοδήποτε µέρος, 

εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση (άρθρο 16 § 1 στ. β΄) γ) Μονοµερώς 

από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, εφόσον αποδέχονται την 

πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει το άλλο µέρος (άρθρο 16 § 1 στ. γ΄). δ) 

Ειδικά για τις επιχειρησιακές συµβάσεις καθώς και τις συµβάσεις των επιχειρήσεων και 

των οργανισµών κοινής ωφελείας δικαίωµα προσφυγής στη διαιτησία έχει το µέρος που 

αποδέχεται την πρόταση του µεσολαβητή, που απορρίπτει το άλλο µέρος (άρθρο 16 § 1 

στ. δ΄). Αν τα µέρη δεν συµφωνήσουν να προσφύγουν στη διαιτησία και κανένα µέρος 

                                                                                                                                                                          

 
172
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δεν έχει προσφύγει στη µεσολάβηση ή αν υπάρξει προσφυγή στη µεσολάβηση και ο 

µεσολαβητής δεν υποβάλλει πρόταση ή η πρόταση που υποβάλλει απορρίπτεται και 

από δύο µέρη, τότε η προσφυγή στη διαιτησία δεν είναι δυνατή.     

Το δικαίωµα της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία αποτελούσε το κλειδί  

ώστε η διαιτησία να αποτελεί επικουρικό µηχανισµό που συµπληρώνει τη συλλογική 

αυτονοµία για την ρύθµιση των όρων εργασίας όταν αποτύγχαναν οι διαπραγµατεύσεις 

και  επιπλέον περιείχε στοιχεία κύρωσης σε βάρους του µέρους που αρνούνταν την τη 

µεσολάβηση και τα αποτελέσµατά της. Ο κυρωτικός αυτός χαρακτήρας της µονοµερούς 

προσφυγής εναρµονιζόταν µε την κεντρική θέση που είχε  προσδώσει ο ν. 1876/1990 

στη µεσολάβηση ως κυρία επιλογή ενώ η διαιτησία είχε επικουρικό χαρακτήρα173. 

Άλλωστε η οµόφωνη απόφαση της πλήρους ΟλΑΠ 25/2004174 αναγνώρισε 

πανηγυρικά τη διαιτησία ως αναγκαίο συµπλήρωµα της συλλογικής αυτονοµίας175. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της  παραπάνω απόφασης ο διαιτητής αντλεί την εξουσία του 

απευθείας από το Σύνταγµα και το νόµο, η µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία είναι 

σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της 154 δσε και του Συντάγµατος και ο σκοπός 

του άρθρου 22§ 2, µέσω της συλλογικής αυτονοµίας και της διαιτησίας, είναι η 

ειρηνική επίλυση των διαφορών. Τα παραπάνω επιτυγχανόταν 176  µε το στοιχείο 

υποχρεωτικότητας  που προσδίδει η µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία (άρθρο 16§ 2 

ν. 1876/1990) καθώς και  µε το ότι ο ν. 1876/1990 επέτρεπε τη συλλογική ρύθµιση 

όλων των όρων εργασίας και την επίλυση µε τον τρόπο αυτού του συνόλου της 

συλλογικής διαφοράς συµφερόντων και όχι µόνο τη συλλογική ρύθµιση του βασικού 

µισθού –ηµεροµίσθιου που επιτρέπουν οι µνηµονιακές διατάξεις όπως θα δούµε 

παρακάτω.   

4.2.2 Το νεοεισαχθέν και θνησιγενές δίκαιο του ν. 3899/2010 

 

Σύµφωνα  µε τη διάταξη του  άρθρου 14 του ν. 3899/2010 που αντικατέστησε 

το άρθρο 16 του ν. 1876/1990 διατηρήθηκε το δικαίωµα της προσφυγής στη διαιτησία 

σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών. Η 

προσφυγή όµως στη διαιτησία µονοµερώς ήταν δυνατή στις εξής δύο περιπτώσεις: α) 

από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση και β) από 

οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο 

µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης. Και στις δύο 
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περιπτώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 16 § 8 αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος  

απεργίας για 10 ηµέρες από την ηµέρα προσφυγής. 

Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω διακρίνουµε δύο είδη προσφυγών: 

α) τη συµβατική προσφυγή η όποια θεωρείται και η πιο ορθόδοξη177 και ως 

τέτοια προτάσσεται και από το νόµο και  

β) τη προσφυγή µε πρωτοβουλία του ενός µέρους  και ειδικότερα 1) προσφυγή 

από  το ένα  λόγω άρνησης από το άλλο µέρος της µεσολάβησης και 2) προσφυγή από 

ένα µέρος λόγω άρνησης του άλλου της πρότασης του µεσολαβητή. Έτσι 

εγκαταλείφτηκαν οι περιπτωσιολογικοί τρόποι της µονοµερής προσφυγής του 

προηγούµενου καθεστώτος που περιόριζαν τις εργοδοτικές δυνατότητες, 

πριµοδοτώντας την εργατική πλευρά178. 

 Έτσι και µε το ν. 3899/2010 ο επικουρικός τρόπος επίλυσης των συλλογικών 

διαφορών εργασίας, µε τη διαδικασία της διαιτησίας διατήρησε το χαρακτήρα της 

υποχρεωτικότητας διότι εξακολουθούσε να είναι δυνατή η µονοµερής προσφυγή 179, 

και αφετέρου οι όροι της εκδιδόµενης διαιτητικής απόφασης εξακολουθούσαν να 

εφαρµόζονται υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των µερών180.  Εποµένως 

εάν ένα µέρος δεν επιθυµεί να λάβει µέρος, νοµοθετικά εξαναγκάζεται να συµµετάσχει 

στη διαδικασία της διαιτησίας και δεν προσφεύγει σ’ αυτή µε τη βούλησή του181. Ενώ 

λοιπόν ο νόµος µε τις δυο αυτές περιπτώσεις µονοµερούς προσφυγής επιδίωξε την 

ισότιµη µεταχείριση των µερών, εν τέλει  και στο µέτρο που παραµένει ο εξαναγκασµός 

της συµµετοχής στη  διαδικασία της διαιτησίας, αυτό χάνει τη σηµασία του. 

 

4.3 Η διαδικασία µετά την ΠΥΣ 6/28-02-2012 

 

Κατ’ επιταγήν των δεσµεύσεων που απορρέουν από το Μνηµόνιο ΙΙ και µε 

στόχο τη µείωση του ανά µονάδα κόστους εργασίας κατά περίπου 15% κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος, η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να νοµοθετήσει ένα ακόµη 

µέτρο την: «1. Εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις 
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για διαιτησία µόνο αν συναινούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη…». Ακολούθησε η 

ΠΥΣ 6/28-02-2012 η οποία στο άρθρο 3 § 1 ορίζει «Από 14.2.2012 η προσφυγή στη 

διαιτησία… γίνεται αποκλειστικά µε κοινή συµφωνία των µερών». Επίσης ρητά 

αναφέρεται στο αµέσως επόµενο εδάφιο ότι « η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 

1876/1990, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του. Ν. 3899/2010, παύει να ισχύει».  

Με τη ρύθµιση αυτή τροποποιείται η εκκίνηση της διαδικασίας και ο τρόπος 

προσφυγής στη διαιτησία καθώς και όλο το σύστηµα της διαιτησίας αφού από 

υποχρεωτικό που ήταν έως σήµερα µετατρέπεται σε προαιρετικό 182. Καταργείται 

δηλαδή άµεσα η µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία η οποία προσφυγή είναι πλέον 

µόνο προαιρετική183. 

 ∆ιατηρήθηκε συνεπώς µόνο η συµφωνηµένη, διαιτησία, η καθαρά εκούσια.184 

Ο νόµος δεν θέτει ειδικότερους περιορισµούς στην κοινή συµφωνία των µερών, έτσι 

αυτή µπορεί να προϋπάρχει ως ρήτρα σ.σ.ε ή µπορεί να συµφωνηθεί κατά την  διάρκεια 

της ανακύπτουσας συλλογικής διαφοράς.  

Η παραπάνω ρύθµιση δεν θίγει το θεσµό της µεσολάβησης, η οποία  

λειτουργώντας στα πλαίσια πλέον του προαιρετικού συστήµατος θα  ενισχύει τις 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις185.  

 Ο λόγος της ανωτέρω ρύθµισης που διατηρεί δυνατή µόνο τη συναινετική 

προσφυγή στην διαιτησία είναι κατά τον καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο, «να παραµείνει 

ανεξέλεγκτη και χωρίς κύρωση η άρνηση διαπραγµάτευσης της εργοδοτικής πλευράς»186.  

Με την κατάργηση της µονοµερούς προσφυγής ευνοείται η τακτική των εργοδοτών να 

καταγγέλλουν τις ισχύουσες σ.σ.ε. χωρίς να επαναδιαπραγµατεύονται νέες187, αφού 

πλέον δεν υφίσταται η δυνατότητα επίλυσης της συλλογικής διαφορά, που ενδεχοµένως 

θα προκύψει, µέσω της διαιτησίας στην οποία θα προσέφευγαν τελικώς οι εργαζόµενοι.  

 Με άλλα λόγια η µονοµερής προσφυγή δεν είναι δυνατή πλέον,  ακόµη και σε 

περιπτώσεις ακραίας συµπεριφοράς της µιας πλευράς και δη της εργοδοτικής η οποία 
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θα αρνείται τη διαπραγµάτευση και την προσφυγή στη µεσολάβηση188. Επιβραβεύεται 

κατ’ αυτό τον τρόπο η αδιαλλαξία, αλλά και η υποχρέωση για καλόπιστη 

διαπραγµάτευση του άρθρου 4 . 1876/1990 µετατρέπεται σε ανεφάρµοστο θεσµό του 

συλλογικού εργατικού δικαίου.  

Ήδη η Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας, µε ισχυρή πλειοψηφία, έκρινε 

αντισυνταγµατική, ως αντίθετη µε τη διάταξη του άρθρου 22 § 2 του Σ., την κατάργηση 

της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Στη διαιτησία µπορεί να προσφύγει είτε η 

πλευρά των εργαζοµένων είτε η πλευρά των εργοδοτών, αφού αποτύχουν οι, µεταξύ 

τους διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σ.σ.ε. 189 

 

4.4 Η επιλογή και το έργο του διαιτητή 

   

 Οι κανόνες επιλογής του διαιτητή είναι ίδιοι µε εκείνους της επιλογής του 

µεσολαβητή. Σύµφωνα µε το νέο άρθρο 16 § 4 η διαιτησία διεξάγεται από έναν 

διαιτητή, ωστόσο στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία,  δίνεται η 

δυνατότητα  επιλογής και συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας.  Ο διαιτητής 

ή οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας, καθώς και οι αναπληρωτές τους, 

επιλέγονται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο διαιτητών και σε 

περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση.  Κι στην περίπτωση της διαιτησίας  µέσα στη 

προθεσµία των 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία του 

Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα µέρη, όπως αναφέρονται στην αίτηση, να προσέλθουν σε 

καθορισµένο τόπο και ώρα για την  υπόδειξη – επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής 

∆ιαιτησίας και τον Πρόεδρο της.  

Μολονότι µε το άρθρο 3 της ΠΥΣ 6/2012 δεν αντικαθίσταται η παραπάνω 

παράγραφος 4 του άρθρου 16, η ρύθµιση της επίλυσης της συλλογικής διαφοράς από 

τριµελή επιτροπή διαιτησίας έχει καταργηθεί αφού αυτή αφορούσε στην µονοµερή 

προσφυγή
190. 

 Και η διαδικασία της διαιτησίας καταρχήν είναι ίδια µε αυτή του προϊσχύοντος 

καθεστώτος. Έτσι η ανάληψη των καθηκόντων από τον διαιτητή ή τους διαιτητές της 

τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας οφείλει να λάβει χώρα εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών το αργότερο από τον ορισµό τους. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας 
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λαµβάνεται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Και για την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης, 

απαιτείται εξέταση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της 

µεσολάβησης και τεκµηρίωση µε βάση τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση, την 

εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία 

αναφέρεται η συλλογική διαφορά. Οι διαιτητές έχουν επίσης το δικαίωµα να εξετάζουν 

πρόσωπα και να διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους όρους της εργασίας µε 

τη συνδροµή ενός ή περισσότερων πραγµατογνωµόνων. 

Ωστόσο θεωρητικά ο διαιτητής, που ανήκει στο αυτοτελές σώµα ∆ιαιτητών του 

ΟΜΕ∆, δεν αναλαµβάνει µόνο καθήκοντα για να διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις, 

όπως πράττει ο µεσολαβητής  αλλά και την ευθύνη να αποφασίσει επί της διαφοράς των 

µερών. Η προσφυγή στη διαιτησία δηλαδή σηµαίνει µετάθεση στον διαιτητή της όλης 

ευθηνής της συλλογικής διαφοράς.191   Βέβαια ο διαιτητής µπορεί να συνεχίσει το έργο 

του µεσολαβητή αφού το νέο καθεστώς δεν επέβαλε ένα αµιγές σύστηµα διαιτησίας.192 

 

4.5 Η διαιτητική απόφαση 

 

Η διαιτητική απόφαση  σύµφωνα µε το όρθρο 16 § 5 εκδίδεται σε δέκα 

εργάσιµες ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του ∆ιαιτητή ή της Επιτροπής 

∆ιαιτησίας, αν προηγήθηκε Μεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων 

ηµερών, αν δεν προηγήθηκε. 

 

4.5.1 Ο κανονιστικός χαρακτήρας της διαιτητικής απόφασης και η εξοµοίωση της 

µε την σ.σ.ε 

 

Η απόφαση της ∆ιαιτησίας, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 6 § 6 

εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας. Συνιστά εποµένως και αυτή 

κανονιστική πράξη και ισότιµή πηγή δικαίου µε τη σ.σ.ε.193  Από ουσιαστική σκοπιά η 

εξοµοίωση σηµαίνει ότι η απόφαση της διαιτησίας αποτελεί µέσο ρύθµισης και 

υποκατάστατο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων γι’ αυτό φαίνεται να λειτουργεί ως 

ενοχικός δεσµός ανάµεσα στα µέρη κάτι που ωστόσο δεν γίνεται δεκτό κατά την 

κρατούσα άποψη. Από τυπική σκοπιά η εξοµοίωση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάλογη εφαρµογή όλων των διατάξεων που αφορούν τις σ.σ.ε, όπως αυτές που 
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αναφέρονται στο αντικείµενό της, τη δηµοσίευσή της, την καταγγελία της και την 

κήρυξή της ως γενικά υποχρεωτικής. 

 

4.5.2 Το περιεχόµενο της διαιτητικής απόφασης 

 

Η ρύθµιση του άρθρου 14 του ν. 3899/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 16 του 

ν. 1876/1990 εισάγει ένα πολύ σηµαντικό περιορισµό, καθώς περιορίζει ο ρυθµιστικό 

βεληνεκές
194 της διαιτητικής απόφασης αφού στο εξής αυτή µπορεί να καθορίζει το 

βασικό ηµεροµίσθιο ή/και βασικό µισθό, χωρίς να ρυθµίζει λοιπά θέµατα. Για τα 

θέµατα αυτά ο ν. 3899/2010 παραπέµπει στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Ως λοιποί 

όροι εργασίας θεωρούνται  τα διάφορα µισθολογικά συµπληρώµατα όπως επιδόµατα, 

προσαυξήσεις,  πριµ παραγωγικότητας bonus κτλ, η ρύθµιση ή  η διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν σε προσλήψεις-απολύσεις. Στα 

λοιπά θέµατα εντάσσεται και ο κανονισµός εργασίας ή όποιο ειδικότερο θέµα που θα 

µπορούσε να είναι όρος κανονισµού εργασίας ή αφορά στον περιορισµό του 

διευθυντικού δικαιώµατος.195 Έτσι στο εξής αν και εφόσον η διαπραγµάτευση για τη 

σύναψη κανονισµού εργασίας δεν καταλήξει σε συµφωνία αυτός θα καθορίζεται 

µονοµερώς από την εργοδοτική πλευρά196. 

 Ακολούθησε η ρύθµιση του άρθρου 3 § 2 της ΠΥΣ 6/28-02-2012 όπου 

επιβεβαιώνεται η διάταξη του άρθρου 16 § 3, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το ν. 

3899/2010 και προβλέπεται ότι ακόµη κι αν η προσφυγή είναι εκούσια,  τότε και πάλι 

θα «.... περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισµό βασικού µισθού ή και βασικού 

ηµεροµισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτηµα αλλά 

ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούµενων σ.σ.ε. ή δ.α.». Έτσι 

τίθενται περιορισµοί όχι µόνο στο περιεχόµενο της απόφασης που θα εκδώσει ο 

διαιτητής αλλά και στο περιεχόµενο που πιθανόν να έχει η προσφυγή των µερών τα 

οποία προσφεύγουν εκούσια και εµποδίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο να συµπεριλάβουν 

αν το επιθυµούν και άλλα θέµατα.197 Είναι εντελώς παράδοξο, ακατανόητο, άστοχο  και 

αντιφατικό αφενός τα µέρη εκουσίως να επιλέγουν την επίλυση της συλλογικής τους 

διαφοράς µε τη διαδικασία της διαιτησίας και αφετέρου να περιορίζονται στο να 
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 Ληξουριώτης Ι. Η εργατική νοµοθεσία της κρίσης: θέµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ∆ΕΕ 
2011 σ.1201 
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 Ληξουριώτης Ι. Η εργατική νοµοθεσία της κρίσης: θέµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ∆ΕΕ 
2011 σ.1201 
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 Κατρούγκαλος Γ.- Αχτσιογλου Ε., "Μνηµονιακές" πολιτικές και Εργατικό ∆ίκαιο,  ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 
1346 
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 Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της εργατικής 
νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1398 
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διαµορφώσουν ελεύθερα το περιεχόµενο της προσφυγής τους198. Άλλωστε τα µέρη 

µπορεί να συµφωνήσουν να προσφύγουν σε διαιτητή εκτός Ο.ΜΕ.∆, οπότε µπορούν 

και πάλι να επιλέγουν ελεύθερα το αντικείµενο της διαιτησίας199.  

  Επιπρόσθετα, η παραπάνω ρύθµιση δεν συµβαδίζει µε τη ρύθµιση του άρθρου 

14 ν. 1876/1990, η όποια είναι θεµελιώδους σηµασίας και προβλέπει την εκούσια 

διαµόρφωση της διαδικασίας και της διαµόρφωσης της φυσιογνωµίας της διαιτησίας. 

Αφού λοιπόν τα µέρη µπορούν να διαµορφώνουν ελευθέρα το περιεχόµενο της 

διαιτητικής διαδικασίας δεν βρίσκουµε λόγο για το περιορισµό αυτό του περιεχοµένου 

της διαιτητικής απόφασης.200  

Η παραπάνω ρύθµιση σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη είναι άστοχη κι 

αντισυνταγµατική, καταδεικνύει δε τις βεβιασµένες αγχωτικές  κινήσεις του νοµοθέτη 

που δεν συνυπολόγισε τις παράπλευρες απώλειες όπως τη συλλογική αυτονοµία, την 

εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία.201 

 

4.6 Η ρύθµιση του άρθρου 3 § 4 της ΠΥΣ 6/2012 

 

Τέλος η κατακρήµνιση202 του θεσµού της διαιτησίας  όπως είχε διαµορφωθεί µε 

το ν. 1876/1990 επιβεβαιώνεται µε την πρόβλεψη οι εκκρεµείς προσφυγές ενώπιων του 

ΟΜΕ.∆ οι οποίες έχουν κατατεθεί µονοµερώς, να µην συζητηθούν σε αντίθεση µε όσες 

έχουν κατατεθεί µε συµφωνία των µερών.  Αυτό προβλέπει η ρύθµιση του άρθρου 3 §4 

της ΠΥΣ 6/2012 η όποια προσδίδει αναδροµική ισχύ στις διατάξεις της, ώστε να 

καταλάβει και εκείνες τις υποθέσεις που εκκρεµούσαν ήδη στον Ο.ΜΕ.∆ µετά από 

µονοµερή προσφυγή.203 

 

 

                                                           
198

 Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της εργατικής 
νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 1398, Επίσης, Λεβέντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο 
Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 σ.676, Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων 
ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των 
ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 705 και Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 
σ.599 επ. 
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 Λεβέντης Γ. Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο. ∆ΕΝ 2012 
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 Παπαδηµητρίου Κ., Η απώλεια των σηµείων ισορροπίας και αποδόµηση στις συλλογικές εργασιακές 
σχέσεις υπό το φως των ρυθµίσεων των ν.4024/2011 και 4046/2012.  ΕΕΡΓ∆ 2012, σ. 707 
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 Κιοσσέ-Παυλίδου Λ., 6 Μαίου-14 Φεβρουαρίου 2012, ∆ρόµος ταχείας απορρύθµισης της εργατικής 
νοµοθεσίας, ΕΕΡΓ∆ 2012 Σ. 1398 
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 Μετζητάκος  Απ., Η µετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ΠΡΙΝ 
και ΜΕΤΑ την εφαρµογή των µέτρων του Μνηµονίου Νο2, ∆ΕΝ 2012 σ. 435  
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4.7 Συµπερασµατικά για τις αλλαγές που εισήγαγε η ΠΥΣ 6/2012 

 

Η συρρίκνωση του αντικειµένου των διαιτητικών αποφάσεων που επήλθε µε το 

ν. 3899/2010 και υιοθετήθηκε και από το άρθρο 3 § 2 της ΠΥΣ 6/2012, καθώς και η 

κατάργηση της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία και η καθιέρωση της προσφυγής 

µόνο κατόπιν συµφωνίας των µερών, που ορίζεται στην ΠΥΣ 6/2012, δεν µαταιώνει 

µόνο τη διαιτησία η οποία προστατεύεται από το άρθρο 22 § 2 Σ, αλλά και κάθε 

δυνατότητα για συλλογικές διαπραγµατεύσεις που θα οδηγήσουν σε συλλογικές 

ρυθµίσεις µε την σύναψη σ.σ.ε.. Και αυτό διότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο η συλλογική 

αυτονοµία να λειτουργήσει, µε δεδοµένη την ανισότητα των µερών των συλλογικών 

διαφορών στη χωρά µας, χωρίς την βοήθεια ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 

διαιτησίας. 204  Εποµένως µε τις παραπάνω παρεµβάσεις και χωρίς την αναγκαία 

διασφάλιση της ελευθερίας µε ουσιαστική ισότητα, προκειµένου να υπάρξει 

πραγµατική ελευθερία και αυτονοµία των δυο µερών οδηγούµαστε µέσω της ατοµικής 

διαπραγµάτευσης, στη µονοµερή ρύθµιση από τον εργοδότη  των όρων της εργασιακής 

σχέσης. 

Το άρθρο 22 § 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι µε «µε νόµο καθορίζονται οι γενικοί 

όροι εργασίας, που συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε ελεύθερες 

διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε τους κανόνες που θέτει η διαιτησία». Κατά 

τα παραπάνω οι κανόνες της διαιτησίας αντικαθιστούν τη συλλογική σύµβαση όταν τα 

µέρη απέτυχαν να καταλήξουν στη σύναψη της µέσα από  ελεύθερες διαπραγµατεύσεις. 

Εποµένως η διαιτητική απόφαση έχει κανονιστική λειτουργία και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα των αυτόνοµων πηγών του Εργατικού δικαίου. Επιπλέον  από την 

εξοµοίωση αυτή των κανόνων της διαιτησίας µε σ.σ.ε  διεξάγεται το συµπέρασµα ότι το 

αντικείµενο της διαιτησίας είναι ίδιο µε αυτό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 

∆ηλαδή οποιοδήποτε ζήτηµα µπορεί να ρυθµιστεί µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις, 

µπορεί επίσης να γίνει αντικείµενο ρύθµισης της διαιτητικής απόφασης. Συνεπώς ο 

νοµοθετικός περιορισµός των αρµοδιοτήτων του διαιτητή από τις µνηµονιακές 

διατάξεις δεν µπορεί παρά να είναι αντισυνταγµατικός.  

 Κατά το Σύνταγµα λοιπόν δεν µπορούν να µείνουν αρρύθµιστες οι συλλογικές 

διαφορές ως προς τα οικονοµικά αλλά και τα θεσµικά θέµατα205. Γι αυτό το λόγο 

προβλέφθηκε ως ultimum refugium σε περίπτωση αδυναµίας να συµφωνήσουν τα µέρη, 
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 Καζάκος Α., «Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 2013 σ.602 επ. 
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του Μνηµονίου ΙΙ. ΕΕΡΓ∆ 2012 σ. 646 
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η διαιτησία, ως ιδιόµορφη παρανοµοθετική, κανονιστική λειτουργία 206 . Κατά τα 

παραπάνω ο διαιτητής είναι οιονεί νοµοθέτης που έχει ως αποστολή να επικουρεί τα 

µέρη που αδυνατούν να συµφωνήσουν, ώστε να επέρχεται πάντα συλλογική ρύθµιση 

των εργασιακών σχέσεων.207 

 Με την πλήρη αποδυνάµωση των σ.σ.ε. και την µαταίωση του θεσµού της 

διαιτησίας πλήττεται στον πυρήνα του το βασικό συνδικαλιστικό δικαίωµα του άρθρου 

23 § 1 του Συντάγµατος, βασικός σκοπός του οποίου είναι η επιδίωξη θέσπισης 

συλλογικών ρυθµίσεων 208 . Η αποδυνάµωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και 

εκπροσώπησης θα καταστήσει µοιραία τους εργαζόµενους έρµαια της βούλησης των 

εργοδοτών για τη ρύθµιση του µισθού και των εργασίας. 

 Όλα αυτά καταδεικνύονται και από την µελέτη του ΟΜΕ∆ µε θέµα «Οι 

Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012, τάσεις, τοµές και 

προοπτικές»,209 στην οποία επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των υποθέσεων διαιτησίας για 

τα έτη 2011 και 2012 εµφανίζεται εξαιρετικά περιορισµένος σε σχέση µε τα 

προηγούµενα έτη. Οι διαιτητικές υποθέσεις του 2011 ανέρχονται σε 28 ενώ ο 

µικρότερος αριθµός  που είχε σηµειωθεί κατά την προηγούµενη δεκαετία ήταν 52. Το 

44% δε αυτών προβλέπουν σταθερότητα σε αµοιβές. Είναι προφανές ότι οι 

ρυθµιζόµενες κατά τα προηγούµενα έτη µε διαιτητικές αποφάσεις σ.σ.ε. δεν 

ανανεώθηκαν ούτε µε τη διαπραγµατευτική διαδικασία ούτε µε προσφυγή στη 

διαιτησία αφού η επίδραση των νέων ρυθµίσεων υπήρξε καταλυτική.  Κατά το 2012 και 

έως την διαµόρφωση της διαιτησίας µε την ΠΥΣ 6/2012 εξεδόθησαν από τον ΟΜΕ∆ 8 

διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες τελούσαν σε εκκρεµότητα από τον κύκλο των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων του 2011. Οι 7 από τις 8 αποφάσεις διαιτησίας που 

εκδόθηκαν προβλέπουν διατήρηση των ισχυόντων όρων αµοιβής και εργασίας. 

Σηµειωτέον δε, ότι µετά το Φεβρουάριο δεν εκδίδεται καµία διαιτητική απόφαση. 

Συµπερασµατικά, ο θεσµός της διαιτησίας συνέβαλε στο να διαπαιδαγωγηθούν 

τα µέρη στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έδωσε λύσεις σε περιπτώσεις όπου ο 

συσχετισµός των δυνάµεων δεν ευνοούσε την πλευρά των εργαζοµένων και γενικά 

συνέβαλε στην επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης.  Όµως µε την εφαρµογή των επιταγών 
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των Μνηµονίων η ισορροπία του όλου συστήµατος της επίλυσης των συλλογικών 

διαφορών ανατρέπεται  µε συνέπειες φυσικά στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις.210  

 Το πλέγµα των  θεσπιζόµενων διατάξεων κατά επιταγήν των Μνηµονίων τόσο 

στο συλλογικό όσο και στο ατοµικό δίκαιο δεν δηµιουργούν κανένα κίνητρο στην 

εργοδοτική πλευρά να επιδιώξει την υπογραφή κλαδικής σύµβασης και σε περίπτωση 

αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων να προσφύγει στη µεσολάβηση211. Αντίθετα  το 

πλέγµα αυτό προτρέπει στην µη ανανέωση των σ.σε. µετά τη λήξη τους αφού είναι πιο 

συµφέρον για τον εργοδότη να µην  ευοδωθούν οι διαπραγµατεύσεις και µετά τη λήξη 

της παράτασης των τριών µηνών να επιδιώξει τη σύναψη ατοµικής σύµβασης εργασίας  

µε δυσµενέστερους για τον εργαζόµενο όρους εργασίας.    

Οι συντάκτες του µνηµονίων µε το να εγκαταλείπουν την πίεση µέσω της 

µεσολάβησης και της διαιτησίας για την ουσιαστική επιτυχία των διαπραγµατεύσεων 

διαπράττουν δύο λάθη 212 :α) επαναπροσδίδουν βαρύνων ρόλο στο κράτος. Ο 

περιορισµός της παντοδυναµίας του κράτους αποτελούσε αντίβαρο στη διασφάλιση της 

συλλογικής αυτονοµίας η οποία τώρα καθίσταται αβέβαιη. β) Στέλνουν το µήνυµα 

στους εργαζόµενους ότι µόνο µέσα από διεκδικήσεις θα επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους 

εργασίας. Έτσι από ένα συναινετικό σύστηµα που είχε διαµορφώσει ο νόµος 

1876/1990, ενισχύοντας τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, οπισθοδροµούµε και  

επανερχόµαστε σε ένα σύστηµα συγκρουσιακό που ίσχυε πριν το 1990. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Οι συνέπειες, που προκύπτουν από την θέσπιση από την νοµοθετική εξουσία 

ρυθµίσεων, µε τις οποίες πραγµατώνονται οι εξαγγελλόµενες στα Μνηµόνια 

δηµοσιονοµικές και οικονοµικές πολιτικές, υπήρξαν καταλυτικής σηµασίας για το 

συλλογικό εργατικό δίκαιο και καταστρεπτικές για το δίκαιο των συλλογικών  

συµβάσεων εργασίας. Η απειλή της µη πληρωµής µιας δόσης του δανείου από τους 

δανειστές µας και επιγενόµενη στάση πληρωµών αλλά και ο κίνδυνος του να χαθεί η 

αξιοπιστία του ελληνικού κράτους διεθνώς, λειτούργησαν ως δαµόκλειος σπάθη και 

οδήγησαν σε σχεδιασµό κι επιβολή µέτρων για την διαµόρφωση της δηµοσιονοµικής 

και οικονοµικής πολιτικής, κατά τρόπο βεβιασµένο, αγχωτικό, συγκεχυµένο, 

αλυσιτελή,  µη συστηµατικό,  στα όρια της τυπικής νοµιµότητας και χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι και να υπολογίζονται οι µελλοντικές συνέπειες 

κι οι έµµεσες επιβαρύνσεις που συνεπάγονται για τους Έλληνες πολίτες. Οι πολιτικές 

αυτές όχι µόνο απέτυχαν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση αλλά υπονόµευσαν τα 

θεµέλια του ατοµικού και  συλλογικού εργατικού δικαίου και τον πυρήνα της 

θεµελιώδους αρχής του κοινωνικού κράτους. 

Το σύνολο των ρυθµίσεων των Μνηµονίων είναι ένα σύνολο από ανατροπές 

που δεν περιορίζονται πλέον στη δηµιουργία κανόνων ευελιξίας, ούτε περιορίζονται 

στο να αντιµετωπίσουν την κρίση αλλά επεκτείνονται στο σύνολο των εργασιακών 

δικαιωµάτων, και ιδίως στο κορυφαίο συλλογικό δικαίωµα εργασίας, το δικαίωµα 

διαπραγµάτευσης, την εξουδετέρωση του οποίου επιδιώκουν, παρ’ ότι υπήρξε το 

µεγάλο κεκτηµένο του νέου αστικού κράτους. 213 

Οι εργασιακές ρυθµίσεις των Μνηµονίων, πέραν της αντισυνταγµατικότητας 

τους, είναι και αντίθετες στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. που 

προστατεύει την συνδικαλιστική ελευθερία, τη συλλογική αυτονοµία, το δικαίωµα 

απεργίας, την απαγόρευση διακρίσεων και την προστασία των νέων, την περιουσία των 

εργαζοµένων, το ίδιο το δικαίωµα εργασίας, καθώς και την προστασία από την 

αδικαιολόγητη απόλυση. Επιπρόσθετα η αυξανόµενη ανεργία και η µείωση της 

ανταγωνιστικότητας παρά τα µέτρα που ελήφθησαν µε την εφαρµογή των Μνηµονίων,  

καταδεικνύουν ότι τα ληφθέντα µέτρα δεν είναι µόνο ακατάλληλα για την επίτευξη των 

επιδιωκόµενων σκοπών αλλά και αντίθετα προς αυτούς, αφού οδηγούν στην αύξηση 
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της ανεργίας και την συρρίκνωση της ανταγωνιστικότητας 214 . ∆ικαίως λοιπόν 

χαρακτηρίσθηκε το δίκαιο που επιβλήθηκε στη χώρας µας ως «δίκαιο κατεχόµενης 

χώρας»215 ή ως «παρασύνταγµα του µνηµονίου»216. 

Σε µια προσπάθεια να αποτιµήσουµε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των 

µνηµονιακών επίλογων διαγράφεται ένας θεσµικός αναχρονισµός, µια ξεκάθαρη 

οπισθοδρόµηση  σε περιόδους, όπου βασικός παράγοντας διαµόρφωσης των όρων 

εργασίας  ήταν ο εργοδότης. Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις που επιχειρήθηκαν µέσα από 

έναν έντονο κρατικό παρεµβατισµό, όπως αναλύθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια, 

φαίνεται να επιδιώκουν την αποκέντρωση της συλλογικής διαπραγµάτευσης σε επίπεδο 

επιχείρησης και εν τέλει την µετατόπιση της σε ατοµικό επίπεδο.  Με τις αλλεπάλληλες 

παρεµβάσεις και τροποποιήσεις στο ν. 1876/1990, οι περισσότερες εξ αυτών 

προσκρούουν στο Σύνταγµα, επέρχονται τα παρακάτω  πλήγµατα:217 α) καταστρέφεται 

ολοκληρωτικά  το σύστηµα παραγωγής συλλογικών ρυθµίσεων των όρων εργασίας που 

κατοχυρώνει το άρθρο 22 § 2 του Συντάγµατος β) καταργούνται  µισθολογικοί και µη 

όροι εργασίας που επετεύχθησαν µέσω συλλογικών ρυθµίσεων, περιλαµβάνονταν σε 

σ.σ.ε και διαιτητικές αποφάσεις και επιβίωναν µε την σύναψη διαδοχικών σ.σ.ε. και δια 

των ρητρών διατήρησης της ευνοϊκότερης ρύθµισης προηγουµένων σ.σ.ε, και δια της 

µετενέργειας. γ) Η ανυπαρξία  συλλογικών ρυθµίσεων οδηγεί τη ρύθµιση των όρων 

εργασίας στον εργοδότη και σε επίπεδο ατοµικής σύµβασης, αφού προηγουµένως 

υπήρξε κατάχρηση του θεσµού των επιχειρησιακών σ.σ.ε, οι περισσότερες εκ των 

οποίων υπογραφήκαν από το µόρφωµα των ενώσεων προσώπων. Εξάλλου µε την 

κατάργηση της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία του Ο.ΜΕ.∆.  καταστρέφεται και 

η τελευταία ελπίδα για παραγωγή συλλογικών ρυθµίσεων,  και ισχυροποιείται ο 

εργοδότης ως διαπλαστικός παράγοντας των όρων εργασίας.  

Οι πολιτικές που επέβαλλαν τα µνηµόνια δεν αποτελούν µονόδροµο.218
Είναι 

καιρός οι σχέσεις κράτους και οικονοµίας, πολιτικής και συντάγµατος, η αντίληψη για 

την εθνική κυριαρχία και για το κοινωνικό κράτος να επαναπροσδιοριστούν. Η κρίση 

κατά κοινή οµολογία δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά κυρίως πολιτική, συνειδησιακή 

και ηθική. Η κοινωνική κι εργασιακή ειρήνη βαδίζουν σε τεντωµένο σκοινί, αφού η 
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κατάσταση είναι έκρυθµη µε την ανεργία και την µαύρη εργασία να προκαλούν 

συνεχείς ταλαντώσεις. 

Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµιουργεί προβληµατισµό για το αν οι 

µεταβολές της εργατικής νοµοθεσίας αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, που προάγει ότι η ποιότητα της εργασίας δεν συµβαδίζει µε την 

ανταγωνιστικότητα αλλά και ότι οι οικονοµικές ελευθερίες προέχουν των κοινωνικών 

δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών παραδόσεων της Ένωσης.219 Η Ευρώπη, η  οποία 

υπήρξε πηγή ιδεολογιών, δηµοκρατικών θεσµών, του συνδικαλισµού, και σ’ αυτό 

οφείλει τον ηγεµονικό της ρόλο,  πρέπει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της και 

τον ρόλο της και µε τις προτάσεις της να δώσει την αναγκαία ποιότητα στην 

παγκοσµιοποίηση
220. 

Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι απαλλαγµένοι από ρόλους συντεχνιακούς 

και µικροπολιτικούς µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι και την εναρµόνιση µέσω του διαλόγου 

των κοινωνικών κι οικονοµικών συµφερόντων. Το συνδικαλιστικό κίνηµα, το οποίο δεν 

υπήρξε άµοιρο ευθυνών, 221 αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις από τις εφαρµοζόµενες 

µακροοικονοµικές πολιτικές. Τα συνδικάτα κι οι ενώσεις των εργαζοµένων πρέπει να 

βγουν από την στάση αναµονής που τηρούν και να αναλάβουν ενεργό δράση, 

προτείνοντας, διεκδικώντας και αναζητώντας πρόσφορες λύσεις και νόµιµους τρόπους 

για την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης.   

Είναι καιρός η κοινωνία να αναλάβει δράση. Άλλωστε το εργατικό δίκαιο 

ιστορικά διαµορφώνεται από την έκβαση των κοινωνικών αγώνων. Ας αναλογιστεί  

λοιπόν ο καθένας το µερίδιο της ευθύνης του, από την ανοχή κυρίως της παραβιάσεως 

των δικαιωµάτων του κι ας ελπίσουµε, ότι η ανάγκη των ανθρώπων δεν θα αφήσει να 

σβηστεί από το χάρτη του δικαίου το συλλογικό εργατικό δίκαιο, δεν θα επιτρέψει να 

χαθούν οι αξίες,  τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα που καθορίζουν τους όρους για 

αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας και συντελούν εν τέλει στην 

επίτευξη Της κοινωνικής ειρήνης. 

  Ο νοµοθέτης τέλος ας αναλογιστεί τα λόγια του Σωκράτη στην Πολιτεία του 

Πλάτωνα «η Ιατρική δεν επιδιώκει το δικό της συµφέρον αλλά του σώµατος, η Ιππευτική 
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αναλόγως, και όλες οι τέχνες δεν επιζητούν το συµφέρον του εαυτού τους αλλά για τον 

πραγµατικό λόγο ύπαρξης και εφεύρεσης των, δηλαδή για εκείνους για τους οποίους 

υπάρχουν. Εποµένως καµία επιστήµη δεν αποβλέπει στο συµφέρον του ισχυρότερου 

ούτε κάτι τέτοιο απαιτεί, αλλά του ασθενέστερου που είναι υπό την εξουσία της» και 

ας  µην  επιτρέψει την απογύµνωση του εργατικού δίκαιου από τις θεµελιώδεις αρχές 

που το διακατέχουν και δη από την γενικότερη αρχή προστασίας των εργαζοµένων 

αλλά ας επιδιώξει την σύνδεση των θεµελιωδών εργασιακών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων µε τις δυνάµεις της αγοράς. 
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