
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «Περί της άπό 26 Φεβρουάριου 1975 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας 
περί τής εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής άρρένων 
καί θηλεων, αύξήσεως των ήμερων άδειας άναπαύσεως 
τών εργατών καί καθιερώσεως 4δώρου εβδομαδιαίας 
εργασίας τών μισθουτών».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Τ. Ό θεσμός τών συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
είναι εις τών σττουδαιοτέρων τοϋ συγχρόνου δικαίου. Α
ποτελεί εκφρασιν τής προθέσεως τής πολιτείας, όπως άνα- 
γνωρι,η εις το πεδίον τοϋ εργατικού δικαίου, την δημιουρ
γίαν «αυτονομου δικαίου», προερχόμενου έκ τής ελευθέριος 
εκφρασμένης βουλήσεως τών ιδίων τών αμέσως ενδιαφερο
μένων κοινωνικών ομάδων δια τών όργανώσεουν αυτών. 
Οΰτω, νομτκώς, ή συλλογική σύμβασις εργασίας έχει δια
φυή χαρακτήρα, ουσα άπό άπόψεως μεν καταρτίσεως καί 
καθαρούς ενοχικών αποτελεσμάτων ώς προς τούς ύπογρά- 
ψαντας ταύτην, σύμβασις, ιδιαιτέρας, βεβαίως, μορφής, άπό 
απόφεως δέ άποτελεσμάτιον έναντι τών δεσμευομένων ΰπ’ 
αυτής ατόμων «κανών δικαίου». Προσφυώς ώς έκ τούτου, 
έχαρακτηρίσθη ό θεσμός ούτος ώς «σΰμβασις κανονιστική» 
καί διεχωρίσθησαν υπό τής επιστήμης τό καθαρώς «ενο
χικόν» άπό τό «κανονιστικόν» αύτοϋ τμήμα.

'Η άνωτέρω άναφερθεϊσα άναγνώρισις υπό τής Πολιτείας 
τοϋ αυτονόμου δικαίου τών σ.σ.έ. εκφράζεται παρ’ ήμΐν διά 
τής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 3239/1955 «περί τρό
που ρυθμίσεως τών συλλογικών διαφορών εργασίας, συστά- 
σεως Εθνικού Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου Κοινωνικής Πο
λιτικής καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων 
εν ίων εργατικών νόμων». Εις την διάταξιν ταύτην, καθ’ ήν, 
ή συλλογική σύμβασις εργασίας καταρτίζεται μεταξύ μιας 
η πλειόνων έργοδοτικών οργανώσεων άφ’ ένός καί μιας ή 
πλειονων επαγγελματικών οργανώσεων μισθωτών άφ’ έτέ- 
ρου καί καθορίζει τούς όρους, τούς οποίους δέον νά περιλαμ
βάνουν αί συμβάσεις έργασίας αί συναπτόμεναι μεταξύ προ
σώπων δεσμευομένων ύπ’ αυτών, άφ’ ένός καθίσταται εμ
φανής ό τε ενοχικός καί κανονιστικός χαρακτήρ τής σ.σ.έ. 
άφ’ ετέρου δέ γίνεται μνεία περί τοϋ περιεχομένου αυτής ώς 
περιλαμβάνοντος τον καθορισμόν γενικώς τών όρουν οί- 
τινες διέπουν τάς άτομτκάς συμβάσεις έργασίας τών δε
σμευομένων ύπό τοιν σ.σ.έ. προσώπων, έχοντες άμεσον καί 
αναγκαστικήν έπ’ αυτών έφαρμογην. Είδικώς ώς πρός τάς 
έθνικας γεντκάς συ/λογικας συμβάσεις έργασίας, καθορί
ζεται έν άρθρω 21 τοϋ αύτοϋ Κόμου, ότι δι’ αύτών δύνανται 
/α ρυθμίζωνται οΐ «γενικοί όροι καί συνθήκαι έργασίας» 
ώς καί κατώτατα όρια άποδοχών καί πάσης φύσεως έπιδό- 
υ,ατα ή προσαυξήσεους έπ’ αύτών. Αί διατάξεις δέ τών έθνι- 
κών γενικών συλλογικών συμβάσεων έργασίας κατισχύουν, 
κατά την διάταξιν τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, πάσης 
άλλης ρυθμίσεως τών αύτών θεμάτων ύπό άλλων σ.σ.έ. 
(ή άποφάσεων διαιτησίας) ήσσονος έκτάσεως έφαρμογής.

Ίστορικώς, ή πρακτική καταρτίσεως συλλογικών συμβά
σεων έργασίας έδικαίωσεν άπολ.ύτως τάς προσδοκίας τής 
Πολιτείας. 'Υπήρξαν βεβαίως περιπτώσεις κατά τάς οποίας 
ή συλλογική· σΰμβασις έργασίας περιωρίζετο εις τόν καθο- 
εισμόν μόνον τοϋ έλ.αχίστου ορίου τής άμοιβής τών καλ.υ- 
πτο μένουν ύπό ταύτης μισθωτών, χωρίς βεβαίως τοϋτο νά 
τημαίνη ότι αΰτη δέν θά ήδύνατο νά περιλάβη καί ετερα 
ίέματα άπτόμενα τών όρων τής έργασιακής συμβάσεως, 
ύπό μόνον τόν περιορισμόν ότι ή διά τής σ.σ.έ. ρύθμισις 
!ά ήτο εύνοΐκωτέρα διά τούς μισθωτούς άπό την περιεχο- 
αένην εις σχετικός διατάξεις ύπερκειμένων κανόνων δικαίου 
νόμου ή διοικητικής πράξεως).
II. 'Η προσφάτους ύπογραφεΐσα έθνική γενική συλλ.ογική 

σύμβασις έργασίας ή περιγραφομέ-υη έν τώ σχεδίου, περι- 
•.αμβάνει διατάξεις περί κλιμακώσεως καί σταδιακής έξι- 
τώσεως (μέχρι 1-3-1978) τής άμοιβής άρρένων καί θηλ-έων 
ίι’ έργασίαν ίσης αξίας (πράγμα δπερ, άποτελ.εϊ άλ.ηθές
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έπιτευγμα δια την - ε-.ν.ηνικήν κοινωνικήν νομοθεσίαν, ιδία 
δε κατά τό διανυόμενον εφέτος «Διεθνές έτος τής γυναι- 
κός»), περί αυςησεως τών ημερών άδειας άναπαύσεους τών 
έργατών, περί χρονικών ορίων εργασίας (όριζομένουν άπό 
1 ’Ιουνίου 19/5 45 ωρών ώς άνουτάτου χρονικού ορίου 
εβδομαδιαίας έργασίας τών καλ.υπτομένων ύπό τών σ.σ.έ. 
μισθωτών), περί άμοιβής τής πέραν τών 45 καί μέχρι 48 
ωρών εβδομαδιαίους ύπερτργασίας τών μισθουτών, περί 
τρόπου ύπολ.ογισμοϋ τοϋ ωρομισθίου τών έπί μισθού άμει- 
βομένων μισθουτών. περί καθιερούσεως, σταδιακώς, έβδο- 
μάδος πέντε έργασιμουν ήμερών καί περί έκπαιδεύσεως 
συνδικαλιστικών στελεχών, χορηγουμένης πρός τοϋτο ειδι
κής άδειας μετ’ άποδοχών διάρκειας μέχρι 2 εβδομάδων 
κατ’ έτος εις ώρισμένους έργαζομένους εις έπιχειρήσεις 
κ.λ.π. άπασχολούσας άνω τών 100 μισθωτούς. Ή τελευ
ταία αΰτη διάταξις άποτελ.εϊ μερικήν είσαγουγήν καί εις την 
χώραν μας τοϋ θεσμού τής έπ’ αμοιβή εκπαιδευτικής άδειας, 
δι’ ήν συνήφθη ιδία Διεθνής Σύμβασις Έργασίας έν Γενεύη 
τό παρελθόν έτος.

III. Έκ τών άνουτέρω καθίσταται εμφανής ή σπουδαιότης 
τής έν τώ Σχεδίου άναφερομένης εθνικής γενικής συλλογικής 
συμβάσεους έργασίας. Περιέχει κανόνας δικαίου, θίγοντας 
καίρια σημεία τοϋ καθόλου δικαίου τής έργασίας.. Εισάγει. . 
νέους θεσμούς καί εις την χώραν μας. Δίδει κατευθύνσεις 
διά τάς μελλοντκάς έξελίξεις τής κοινωνικής πολιτικής 
καί, ύπογραφεΐα παρουσία τοϋ Πρωθυπουργού καί δύο 
'Υπουργών, διανοίγει νέους ορίζοντας εις τήν αύτονομίαν 
τών έπαγγελματικών οργανώσεων.

Κατόπιν τούτου, ούδεμία άμφιβολ.ία δύναται νά χωρήση 
ώς πρός τήν άνάγκην θεσπίσεως τοϋ ύπό κρίσιν νόμου. 
Πράγματι, δι’ αύτοϋ προλαμβάνεται καί άποσοβεϊται πας 
κίνδυνος άφορών εις τήν έγκυρότητα, τόσον άπό άπόψεως 
άποτελεσμάτιον ένοχικών (π.χ. πλ,ηρεξουσιότης τών ύπο- 
γραψάντων τήν σύμβασιν έκπροσώπων τών οργανώσεων, 
κ.λ.π. ) όσον καί κανονιστικών (π.χ. όσον άφορα είς τό 
περιεχόμενον καί τήν διάρκειαν ισχύος της) καί άποσαφηνι- 
ζεται, ότι αΰτη θεωρείται πληρούσα, καθ’ όλας αύτής τάς 
διατάξεις καί άπό τοϋ συνομολ,ογηθέντος χρόνου, άπαντας 
τούς όρους, τάς προϋποθέσεις καί τούς περιορισμούς τοϋ Ν. 
3239/1955 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέ
ρους (άρθρον μόνον παρ. 1 ).

Πέραν τών άνωτέρω καί επειδή οί εις τήν έν τώ σχεδίου 
άναφερομένην έθνικήν γενικήν συλλογικήν σύμβασιν έργα
σίας περιεχόμενοι θεσμοί, ιδία δέ οί τής 45ώρου εβδομα
διαίας έργασίας καί τής έβδομάδος τών 5 έργασίμων ήμε
ρών, δυνατόν νά δημιουργήσουν δυσχερείας τινάς είτε ως 
πρός τόν τρόπον έφαρμογής (έφ’ όσον, ώς γενικόν μετρον 
εΐσάγονται τό πρώτον έν 'Ελλάδι) είτε ώς πρός τήν ερμη
νείαν των, όρίζεται εις τό ύπό κρίσιν σχέδιον (άρθρον μόνον 
παρ. 2) ότι καί διαρκοΰντος έτι τοϋ συμβατικού χρόνου 
ισχύος τής συλλογικής ταύτης συμβάσεους δύναται αΰτη νά 
τροποποιήται καί συμπλ.ηροϋται δΓ όμοιων συλλογικών 
συμβάσεων έργασίας ή άποφάσεουν διαιτησίας (δηλαδή έθνι- 
κών γενικών) άλλά μόνον έπί τώ τέλ.ει άπροσκοπτου 
έφαρμογής τών δι’ αύτής είσαγομένων θεσμών, ιδία δέ τής 
45ώρου έβδομαδιαίας έργασίας καί τής έβδομάδος τών 5 
έργασίμων ήμερών, έπιφυλασσομένης τής ισχύος τών δια
τάξεων τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. 3239/1955, 
αίτινες άφοροϋν είς τήν αρμοδιότητα τών διοικητικών διαι
τητικών δικαστηρίων, όπως έπιλαμβάνουνται συλλογικών 
διαφορών έργασίας, έν περιπτόυσει ούσιώδους μεταβολής 
τών συνθηκών καί προϋποθέσεων, ύφ’ άς κατηρτίσθη ή 
συλλογική σύμβασις έργασίας καί κατά τήν διάρκειαν ετι 
τοϋ συμβατικού χρόνου ισχύος αύτής ή πρός τόν σκοπόν 
έπιλ,ύσεως διενέξεων άφορωσών είς τήν ερμηνείαν τών υφι
σταμένων όρων συλλογικής συμβάσεως έργασίας.

Έν Άθήναις τή 9 ’Ιουλίου 1975

'Ο 'Υπουργός Άπασχολησεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ


