
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο τόμου *ελκύβκρος συλλογικές διαπραγματιύσκις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων,

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση εισάγει ένα σύγ
χρονο πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως είχε 
δεσμευτεί με τις προγραμματικές της δηλώσεις και σύμφωνα με 
το πλαίσιο αρχών που αποδέχτηκαν τα τρία κόμματα που τη στη
ρίζουν.

Έτσι, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κι
νήματος, που υποστηρίχβηκε από όλες τις συνδικαλιστικές παρο- 
..τάξεις και ήταν η κατάργηση του αναχρονιστικού νόμου 3239/55. 
Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, πολλές διατάξεις του νόμου 
3239/55 είχαν καταργηθεί (όπως της ποινικοποίησης της απεργίας) 
και άλλες στην πράξη δεν εφαρμόστηκαν ή εφαρμόστηκαν σε ε
ξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις.

Γία την εκπόνηση και κατάρτιση του νέου νόμου, το Υπουργείο 
Εργασίας εγκαινίασε τον Νοέμβρη του 19Β7 έναν ανοικτό διάλο
γο, που είχε απήχηση και συμμετοχή, με τα πολιτικά κόμματα, τους 
συνδικαλιστικούς και εργοδοτικούς φορείς και με τον επιστημο
νικό κόσμο της χώρας που ασχολείται με το εργατικό δίκαιο.

Τον Μάρτη του 19Β8 με την υπ' αριθμ. 92126/18-3-88, απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας Γ. Γεννηματά συγκροτήθηκε Ομάδα Ερ
γασίας από ειδικούς επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή 
του εργατικού δικαίου κ. I. Κουκιάδη η οποία ύστερα από επίμο
νες και επίπονες συνεδριάσεις διάρκειας 9 μηνών, κατάρτισε και 
παρέδωσε στον Υπουργό το σχετικό προσχέδιο νόμου.

Η σύνθεση της ομάδας εργασίας, που εκπόνησε το προσχέδιο, 
ήταν αντιπροσωπευτική όλων των τάσεων και γνωμών της θεω
ρίας και της πρακτικής πάνω στα θέματα των συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων.

Γι αυτό και το έργο της ήταν δύσκολο. Χρειάστηκαν πάνω από 
15 συνεδριάσεις για να καταστεί δυνατός ο συγκερασμός των διϊ- 
στάμενων απόψεων και να διατυπωθούν οι τελικές διατάξεις, με
ρικές ομόφωνα και άλλες κατά πλειοψηφία. θα πρέπει να 
επισημανθεί εδώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια των 9 μηνών των εργα
σιών της Ομάδας, η πολιτεία δεν προσπάθησε με κανένα μέσο να 
επηρεάσει τις εργασίες της, έτσι ώστε οι τελικές επιλογές να α- 
ποτελέσουν πράγματι έργο σύγκλισης απόψεων των διαφόρων 
τάσεων, προϋπόθεση αναγκαία για κάθε έργο που απαιτεί ευρύ
τερη συναίνεση.

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια νομοθετικής 
ρύθμισης των συλλογικών συμβάσεων το 1913 από την Κυβέρνη
ση Ελευθέριου Βενιζέλου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εί
χε καταρτίσει σχετικό νομοσχέδιο στο πρότυπο των αριθ. 322-323 
του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών. Αλλά ποτέ δεν έφτασε στη Βου
λή προς ψήφιση.

Δεύτερη προσπάθεια έγινε με το άρθ. 20 παρ. 2 του ν. 281/1914 
«περί σωματείων», με το οποίο προβλέπονταν ότι τα επαγγελμα
τικά σωματεία δικαιούνται να συνάπτουν «ομαδικάς συμβάσεις ερ
γασίας» για τον καθορισμό των όρων εργασίας. Η αόριστη και 
ασαφής αυτή διάταξη δεν βρήκε πρακτική εφαρμογή, παρά μόνο 
σε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά και σ' αυτές αμφισβητήθηκε το 
κύρος τους.

Προκειμένου για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους εκδόθηκε το νο
μοθετικό διάταγμα της 21-1/1-5-1926, με το οποίο ρυθμιζόταν η δια
δικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών, στην περίπτωση που 
δεν επιτυγχάνονταν η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας.

Αλλά δεν κυρώθηκε με το νόμο και δεν εφαρμόστηκε.
Τρίτη προσπάθεια έγινε το 1927 με την κατάθεση στη Βουλή ε

νός νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας, που είχε καταρτισθεί κατά το πρότυπο του Γαλλικού νόμου 
της 25-3-1919. Αλλά κΓ αυτό δεν ψηφίστηκε για να γίνει νόμος.

Η αποτυχία όλων αυτών των προσπαθειών οφείλεται στο ότι το 
εργατικό κίνημα ήταν αδύναμο να επιβάλλει την ευόδωσή τους.

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση έγινε το 1935. ύστερα από τις με
γάλες και μαχητικές απεργίες των ετών 1932-1935, που στοίχισαν 
τη ζωή δεκάδων εργαζομένων. Τότε το Κράτος αναγκάστηκε να 
εκ δώσει τους αναγκαστικούς νόμους της 16/20 και 16/21 Νοέμβρη 
1935, με τους οποίους ρυθμιζόταν ο τρόπος επίλυσης των συλλο
γικών διαφορών εργασίας και της υπογραφής συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας.

Οι νόμοι αυτοί αποσκοπούσαν στη μεθόδευση τρόπων καταστο
λής της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων, την οποία 
δεν είχε μπορέσει να δαμάσει η κρατική τρομοκρατία και η βίο 
των όπλων του Στρατού και της Αστυνομίας, όπως ωμά συνομο- 
λογείται στην Εισηγητική Έκθεση των αναγκαστικών νόμων.

Οι νόμοι αυτοί τέθηκαν σε εφαρμογή εσπευσμένα με το βασιλι
κό διάταγμα της 18/6-1/8/1936, ύστερα οπο την εξαγγελθείσα γε
νική απεργία της 5ης Αυγούστου 1936, η οποία όμως ματαιώθηκε, 
γιατί την προηγούμενη ημέρα (4-8-1936) κηρύχθηκε η δικτατορία 
του Μεταξά.

Τους νόμους αυτούς εκμεταλλεύτηκε σε υπέρτατο βαθμό το δι- 
κτατορικό καθεστώς, δίνοντας υπό τον αυστηρό έλεγχο της κρα
τικής εξουσίας, ευρύτατη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, 
για ν' αποφύγει τον ξεσηκωμό των εργαζομένων.

Για την ισχυροποίηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εκ- 
δόθηκε ο αναγκαίος νόμος 99/1936, που τις επικύρωσε.

Ο αναγκαστικός νόμος 547/1937 κατέστησε την παράβαση των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας από μέρους του εργοδότη ποι
νικό αδίκημα, που διώκονταν αυτεπόγγελτα και δικάζονται με τη 
διαδικασία των αυτόφωρων αδικημάτων.

Για να ελέγχεται απόλυτα η λειτουργία του θεσμού, ο αναγκα
στικός νόμος 1367/1938 επέβαλε την κατάρτιση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας παρουσία του Υπουργού Εργασίας ή του ε
ξουσιοδοτημένου από αυτού οργάνου του Υπουργείου.

Υπό το νομικό αυτό καθεστώς, το αντικείμενο των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας ήταν περιορισμένο στους όρους και συνθή
κες εργασίας και την αμοιβή, που μπορούσαν να περιέχουν οι α
τομικές συμβάσεις εργασίας. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχά
νονταν η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η συλλογι
κή διαφορά παραπέμπονταν στην υποχρεωτική διαιτησία, ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής που προεδρεύονταν από τον Πρόεδρο Πρω
τοδικών, με μέλη έναν εργατικό αντιπρόσωπο και έναν εργοδοτικό.

Από την παραπομπή της διαφοράς στη διαιτησία απαγορεύο
νταν η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, με βαρύτατες α
στικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι διατάξεις των παραπάνω αναγκαστικών νόμων διατηρήθη
καν σε ισχύ από το ν. 2053/1952, που με τις συμπληρώσεις του υ
ποβαθμίστηκε περισσότερο ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας. Με το νόμο αυτόν ιδρύθηκε «Συμβούλιο ρυθμίσεως συλ
λογικών σχέσεων και διαφορών εργασίας», το οποίο είχε αρμο
διότητα να εφαρμόζει την κυβερνητική εισοδηματική πολιτική και 
ν ασκεί έλεγχο στις συναπτόμενες συλλογικές συμβάσεις εργα
σίας, εγκρίνοντας ή τροποποιώντας ή απορρίπτοντας αυτές.

Έτσι καταλύθηκε ουσιαστικά η συνδικαλιστική αυτονομία και 
ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας υπάχθηκε υπό τσν 
ασφυκτικό έλεγχο του Κράτους.

Το νομικό αυτό καθεστώς αντικαταστάθηκε από το νόμο 
3086/1954, που κι αυτός περιόριζε τις ελεύθερες διαπραγματεύ
σεις. με τη συμμετοχή σ' αυτές αντιπροσώπου του Κράτους, ο ο
ποίος και συνυπέγραφε τη συλλογική σύμβαση εργασίας, εο' όσον 
συμφωνούσαν και τα τρία μέρη.

Αλλά και πάλι για να τεθεί σε ισχύ η συλλογική σύμβαση εργα
σίας έπρεπε να επικυρωθεί από το πρωτοβάθμιο διοικητικό όρ
γανο και στη συνέχεια να κηρυχθεί εκτελεστή από τον Υπουργό 
Εργασίας, ο οποίος μπορούσε και ν' αρνηθεί την κήρυξη εκτελε
στής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η ρύθμιση αυτή είχε χαρακτηρισθεί «τερατώδης» και σύντομα 
αντικαταστάθηκε με tov ισχύοντα μέχρι σήμερα ν. 3239/1955.

Ελάχιστες βελτιώσεις επέφερε ο ν. 3239/1955 που ισχύει εδώ 
και 34 χρόνια με επουσιώδεις τροποποιήσεις από το νομοθετικό 
διάταγμα 3755/1957, τον αναγκαστικό νόμο 435/1968, τα νομοθε-
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τικώ διατάγματα 186/1969,1198/1969 και 73/1974 και το ν. 549/1977,
Το αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας εξακολού

θησε να είναι περιορισμένο στα πλαίσια του περιεχομένου των 
ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Κανένα μέτρο δεν λήφθηκε για να διευκολύνει και γίνονται α
ποτελεσματικές οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις.

Αντίθετα, το χουντικά νομοθετικά διάταγμα 186/1969, που δια
τηρήθηκε σε ισχύ και μετά την μεταπολίτευση, κατέστησε διαδι
καστικά πολύπλοκες τις διαπραγματεύσεις.

Το ίδιο νομοθεπκό διάταγμα περιόρισε τη δέσμευση απά τις συλ
λογικές συμβάσεις εργασίας στα μέλη των οργανώσεων που τις 
υπέγραψαν δίχως να προβλέπει το δικαίωμα της προσχώρησης. 
Επέτρεπε την επέμβαση του κράτους αρχικά και επί ουσιαστικού 
περιεχομένου και μετά το νομοθετικό διάταγμα 73/1974 ως προς 
τον έλεγχο της νομιμότητας.

Η εφαρμογή του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
περιορίζεται στους εργαζομένους με εξαρτημένη εργασία, εξαι
ρώντας τους απασχολούμενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και συ
ναφείς εργασίες καθώς και τους κατ' οίκον εργαζόμενους.

Η κρατική παρέμβαση είναι έκδηλα καθοριστική εφ'όοον ο Υ
πουργός Εργασίας ύστερα από την αποτυχία της μεσολάβησης 
του κρατικού οργάνου προς υπογραφή των συλλογικών συμβά
σεων εργασίας, έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη συλλογική δια
φορά στην υποχρεωτική διαιτησία.

Με την παραπομπή της διαφοράς στην υποχρεωτική διαιτησία 
αναστέλλεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της α
περγίας.

Η σιωπή του νόμου, ως προς τη σχέση των συλλογικών συμβά
σεων εργασίας έναντι της νομοθετικής ρύθμισης των όρων εργα
σίας, επέτρεψε στη νομολογία, ερμηνεύοντας αυθαίρετα τη 
διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος, να δώσει το προ
βάδισμα στη δυσμενέστερη για τους εργαζόμενους νομοθετική 
ρύθμιση, έναντι της ευνοϊκότερης των συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας, στο όνομα της αυτοδυναμίας του νομοθέτη, παραμερίζο
ντας την αυτόνομη εξουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87 και 98, που την κατοχυρώ
νουν (Σ.Ε. 632/1987 Ολομ. ΕΕΔ 37, 269, Σ.Ε. 2137/1966, ΕΕΔ 25,1247, 
Α.Π. 626/1980 Ολομ., ΕΕΔ 39, 566).

Κατέστησε ακόμα ανεπίτρεπτη τη σύναψη συλλογικών συμβά
σεων εργασίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν τα θέματα 
είχαν ρυθμιστεί από εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Εργασίας κρίνει πως η διέ
νεξη μπορεί να διαταράξει τη δημόσια τάξη ή να κλονίσει την ε
θνική οικονομία, δικαιούται να παραπέμψει τη συλλογική διαφορά 
απευθείας στο διαιτητικό δικαστήριο, δίχως να τηρηθούν οι δια
δικασίες των διαπραγματεύσεων και της μεσολάβησης.

Στα διαιτητικά δικαστήρια παρέχεται επίσης η εξουσία για την 
αυθεντική ερμηνείο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το θέμα της συρροής περισσότερων συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας δεν επιλύεται από το νόμο, με αποτέλεσμα να δημιουρ- 
γείτοι σύγχυση, που καταλήγει σε βάρος των εργαζομένων.

Τέλος ο ν. 3239/1955 έμμεσα με το άρθ. 15 παρ. 2 άφησε περι
θώρια για να υποστηριχθεί και γίνει δεκτή από τη νομολογία η 
γερμανική θεωρία της σιωπηρής ρήτρας ειρήνης και αποχής των 
εργαζομένων από κάθε αγωνιστική κινητοποίηση στη διάρκεια της 
ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στον ευρωπαϊκό χώρο περί τα τέλη του 19ου αιώνα πρωτοεμ- 
Φανίστηκε μια νέα μορφή ρύθμισης των συλλογικών διαφορών ο
πό την παροχή της εργασίας, που ήταν επακολούθημα των 
απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε όλες τις βιο
μηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Για πολλά χρόνια το κοινωνικό αυτό φαινόμενο λειτούργησε 
στην πρακτική, με την μορφή των «συμφωνιών κυρίων» με τις ο
ποίες επιλύονταν τα οικονομικά κυρίως αιτήματα των απεργών με 
αντάλλαγμα το σταμάτημα της απεργίας. Αλλά οι συμφωνίες αυ
τές παραβιάζονταν συνήθως από τους εργοδότες, με συνέπεια να 
ξεσπούν-νέες οξύτερες και μαχητικές απεργίες που πολλές φο
ρές έπαιρναν επαναστατικό χαρακτήρα, κλυδωνίζοντας την κα

πιταλιστική οικονομία και το αστικό κοινωνικό καθεστώς.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές τα ευρωπαϊκά κράτη αναγκάστη

καν να αναγνωρίσουν νομοθετικά το θεσμό των συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας.

Σε μερικές χώρες, όπως στην Αγγλία και την Ιταλία ο θεσμός 
αναγνωρίσθηκε DE FACTO στην πρακτική και απαλαγμένος νο
μοθετικών περιορισμόν λειτούργησε και αναπτύχθηκε ως εθιμι
κό δίκαιο.

Μετά τη λήξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου οι συλλογικές 
συμβάσεις πήραν νέες διαστάσεις κοινωνικού περιεχομένου και 
οι ρυθμιστικοί όροι τους απέκτησαν κανονιστικό χαρακτήρα ανα
γκαστικής ισχύος, αντί του συμβατικού.

Οι σημαντικότερες μεταβολές επήλθαν ύστερα από το δεύτε
ρο παγκόσμιο πόλεμο. Το αντικείμενό τους διευρύνθηκε και σε 
κοινωνικό θέματα. Επέβαλαν την ίδρυση αλληλοβοηθητικών τα
μείων, τα οποία διαχειρίζονταν τα συμβούλια επιχειρήσεων.

Καθιέρωσαν τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι έλεγχαν την επιχειρησιακή πο
λιτική των εργοδοτών και γενικά ρύθμιζαν, πέραν από τα οικονο
μικά ζητήματα, θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικές είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας του 
1974 στην Ιταλία που υποχρέωσαν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομη
χανίες να εγκαταλείψουν την πολιτική των επενδύσεων σε ξένες 
χώρες και να προβούν σε επενδύσεις μέσα στην Ιταλία, όπως ε
πίσης να κατασκευάσουν δρόμους και παιδικούς ή βρεφικούς σταθ
μούς κοντά στις εγκαταστάσεις τους.

Έτσι ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έγινε κοι
νή συνείδηση, ως αυτόνομη πηγή δικαίου, αναγκαστικής ισχύος 
και κατοχυρώθηκε διεθνώς με την 96 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 
του 1949.

Οι βασικοί άξονες του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι:
- Η αναγνώριση πλήρους δικαιώματος για ελεύθερες διαπραγ

ματεύσεις. απαλλαγμένες από τους περιορισμούς που ίσχυαν μέ
χρι σήμερα. Το δικαίωμα συνεπάγεται και υποχρέωση για 
διαπραγμάτευση αλλά και γιο πληροφόρηση, έτσι ώστε η κοινω
νική εξέλιξη να είναι προϊόν, κατά κύριο λόγο των διαπραγματεύ
σεων και όχι αποτέλεσμα της παρέμβασης του κράτους.

- Το δικαίωμα για ελεύθερες διαπραγματεύσεις που εκφράζε
ται με την εντυπωσιακή διεύρυνση του περιεχομένου των διαπραγ
ματεύσεων έτσι ώστε να καλύπτονται ουσιαστικά όλα τα θέματα 
που ενδιαφέρουν τις σχέσεις εργασίας και κεφαλαίου και με το 
δικαίωμα της επάλληλης διαπραγμάτευσης στα διάφορα επίπε
δα. Η πολιτεία παραιτείται σταδιακά από τις παρεμβατικές της δι
καιοδοσίες, υπέρ της «νομοθετικής» δραστηριότητας των 
κοινωνικών εταίρων ή ανταγωνιστών (συλλογική αυτονομία) χω
ρίς όμως να υποχρεώνει τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία (σε
βασμός της συμβατικής ελευθερίας).

- Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως το ε
πίπεδο της επιχείρησης αλλά και η διατήρηση όλων των ενδιάμε
σων επιπέδων ώστε vc διαφυλάσσονται οι τυχόν ευνοϊκότεροι 
συσχετισμοί δυνάμεων υπέρ των εργαζομένων.

- Η αποσύνδεση του δικαιώματος της απεργίας τόσο κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων αλλά και μετά τη συνομολόγη- 
ση της σύμβασης.

Αυτή η αντιμετώπιση είναι σύμφωνη και με την πολλαπλότητα 
των διαπραγματευτικών επιπέδων αλλά και με την κατάργηση των 
υφιστάμενων αυστηρών ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ των υφιστά
μενων συλλογικών συμβάσεων.

- Η καθιέρωση της μεσολάβησης ως ουσιαστικής ουδέτερης, τε
κμηριωμένης και αξιόπιστης διαδικασίας όπου τα μέρη θα κατο- 
Φεύγουν με τη βεβαιότητο ότι θα συνομολογήσουν συλλογική 
σύμβαση και όχι ότι θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

• Η κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας γιατί έτσι όπως 
προβλέπεται στο νόμο 3239/55 και όπως λειτούργησε στην πρά
ξη φαλκίδευσε κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης. Καθιε
ρώνεται η προαιρετική διαιτησία ως επικουρική διαδικασία και 
μόνον όταν δεν υπάρχει η σχετική ρήτρα σε προηγούμενη συλ
λογική σύμβαση εργασίας.
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Τα διαιτητικά δικαστήρια καταργούνται και υποκαθίστανται α
πό σώμα διαιτητών του οποίου τα προσόντα και το ηθικό κύρος 
θα μειώσουν στο ελάχιστο την αμφισβήτηση των αποφάσεών τους.

θα πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι είναι καταφανής η προσπά
θεια που έγινε για την εναρμόνι ση του προτεινόμενου νομοσχε
δίου με τις διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις καθώς και η 
προσέγγιση των διατάξεων του στις νομοθεσίες των άλλων ευ
ρωπαϊκών χωρών, δίχως να παραβλέπεται η ελληνική πραγματι
κότητα και οι αδυναμίες του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, 
για το ξεπέρασμα των οποίων δίνονται σημαντικά κίνητρα.

Σήμερα, και ενόψει της πρόκλησης του 1992, η απελευθέρωση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τον ασφυκτικό κλοιό του 
ν. 3239/55 είναι εθνική ανάνκη.

Το προτεινΰμενο νομοσχέδιο θα αποτελέσει μαζί με τους νό
μους 1767/88, 1365/83 και 1264/82 το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο 
ενός προοδευτικού συλλογικού εργατικού δικαίου, το οποίο θο 
αναμορφώσει το διαπραγματευτικά ήθη και θα επιδράοει θετικά 
στις οικονομικές εξελίξεις.

Στο σύνολό του το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι προοδευτι
κό, αν όχι επαναστατικό σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και 
θα αποτελέσει ιστορικό σταθμό για το ελληνικό συλλογικό εργα
τικό δίκαιο. Γνωρίζουμε ότι κάθε νεωτερισμός έχει το τίμημά του 
και επωμιζόμαστε το βάρος των όποιων αρνητικών κριτικών επει
δή πιστεύουμε ότι η αξία αυτού του εγχειρήματος θα αναγνωρι
στεί τελικά από τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής του νόμου

Με το άρθρο 1 όπως και ο υπότιτλος υποδηλώνει, διαγράφεται 
η έκταση εφαρμογής του νόμου.

Ειδικότερα: Με την παράγραφο 1 καθορίζονται οι προϋποθέ
σεις υπαγωγής στο νόμο που είναι δύο: η ύπαρξη σχέσης εξαρ
τημένης εργασίας αφ' ενός και αφ' ετέρου τα υποκείμενα της 
σχέσης πρόσωπα, δηλαδή οι εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσω
πα) και οι εργαζόμενοι να εμπίπτουν στο διαγραφόμενο από το 
νόμο πλαίσιο που είναι ευρύτατο. Από πλευράς εργοδοτών περι
λαμβάνεται κάθε εργοδότης ημεδαπός ή αλλοδαπός, επιχείρηση, 
εκμετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, από 
πλευράς δε εργαζομένων, όλοι οι με σχέση εξαρτημένης εργα
σίας εργαζόμενοι στους οποίους, προς αποφυγή παρερμηνείας, 
τονίζεται ότι περιλαμβάνονται και :

α) Οι εργαζόμενοι στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς ερ
γασίες. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται κατά το νόμο όχι μόνο οι α
πασχολούμενοι στις έμμεσες γεωργικές κλπ. εργασίες αλλά και 
στις άμεσες (καλλιέργεια, συγκομιδή και αντίστοιχα ή άμεση ερ
γασία του ποιμένα χοιροτρόφου, πτηνοτρόφου, δασοκόμου). Δεν 
περιλαμβάνονται όμως οι εργαζόμενοι στην αλιεία (αλιεργάτες) 
και γενικότερα στο νόμο αυτόν δεν υπάγονται οι απασχολούμε
νοι στη «ναυτική εργασία· λόγω των συνθηκών και του ειδικού 
νομοθετικού καθεστώτος που ισχύει γΓ αυτή την κατηγορία των 
εργαζομένων.

θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η υπαγωγή στο νόμο αδιακρί
τως των γεωργικών εργατών επιβάλλεται και από την υποχρέω
ση προσαρμογής της εσωτερικής νομοθεσίας προς την 141 διεθνή 
σύμβαση εργασίας που είναι, ήδη, νόμος τους κράτους.

β) Οι «κατ' οίκον» εργαζόμενοι, δηλαδή, αυτοί που παρέχουν 
ορισμένη εργασία σε τρίτους με τόπο εργασίας το σπίτι τους και 
εφ' όσον βέβαια, βάση των συγκεκριμένων συνθηκών, αποδεικνύε- 
ται σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους τρίτους.

Με την παράγραφο 2 εισάγεται σημαντική καινοτομία. Παρέ
χεται η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου και σε πρόσωπα τα ο
ποία παρέχουν εργασία με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της 
συμβάσεως έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στην ουσία όμως α- 
πασχολούνται υπό συνθήκες εξάρτησης και εμφανίζουν ανάγκη 
προστασίας αντίστοιχη με αυτή των εργαζομένων με σχέση εξαρ
τημένης εργασίας (π.χ. φασόν ή ιδιοκτήτης φορτηγών αυτοκινή
των που παραδίδει στους λιανοπωλητές ορισμένα προϊόντα

συγκεκριμένης εταιρείας).
Η προσπάθεια ένταξης αυτών των ατόμων στον κύκλο των προ

σώπων που θα καλύπτονται από την αντίστοιχη συλλογική σύμ
βαση είναι μια τάση που παρατηρείται στα σύγχρονα Ευοωπαΐκά 
δίκαια και η οποία σκοπεύει να περιορίσει, σ' έναν ορισμένο βαθ
μό, την εικονική εν πολλοίς, μετατροπή της σύμβασης εργασίας 
σε σύμβαση έργου κλπ. Άλλωστε και εφ όσον συντρέχει το στοι
χείο της εξάρτησης, σύμφωνα με κρατούσα νομολογία, τα άτομα, 
αυτά χαρακτηρίζονται ως μισθωτοί και επομένως καλύπτονται α
πό την υφιστάμενη συλλογική σύμβαση.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας

Με το άρθρο αυτό διευρύνεται το μέχρι σήμερα περιορισμένο 
αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλο
γικών συμβάσεων.

Αυτή η διεύρυνση είναι μια θετική απάντηση οε σχετικό αίτημα 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των ορ
γανώσεων των εργοδοτών.

Σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1767/88 για 
την κύρωση της 135 Δ.Σ.Ε. παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης με 
συλλογική σύμβαση εργασίας όχι μόνο όλων των θεμάτων της α
τομικής σχέσης εργασίας αλλά κάθε θέματος που αφορά γενικά 
τις σχέσεις κεφάλαιο - εργασία.

Ειδικότερα με την παράγραφο 3 παρέχεται το δικαίωμα ρύθμι
σης της άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος μέσα στις ε
πιχειρήσεις και πέρα από τα όρια που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. Μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και το θέμα της παρακρά
τησης των συνδικαλιστικών εισφορών και η απόδοσή τους στις 
δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ρύθμιση που μέχρι σή
μερα ο νόμος 1264/82 είχε παραχωρήσει μόνο στην Εθνική Γενι
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η διάταξη έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αν εφαρμοσθεί συστη
ματικά θα οδηγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε ουσιαστική οι
κονομική αυτοδυναμία.

Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα συνομολόγησης ε
πιπρόσθετων ασφαλιστικών παροχών (πρόσθετη ασφάλιση κατά 
των κινδύνων των ατυχημάτων, της ασθένειας, της μητρότητας 
κ_λπ.) καθώς και η ίδρυση λογαριασμών κοινωνικών παροχών (π.χ. 
αλληλοβοήθειας, άθλησης, ψυχαγωγίας, βρεφονηπιακών σταθ

μών κ.λπ.)
Τα συνταξιοδοτικά θέματα εξαιρούνται ρητά από το πεδίο της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης όχι μόνο γιατί υπάρχει ο σχετικός 
περιορισμός από το Σύνταγμα αλλά και γιατί ένα θέμα που επω
μίζεται το κοινωνικό σύνολο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμε
νο συμφωνίας ή διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Με την παράγραφο 5 εισάγεται ένα νέο πεδίο διαπραγμάτευ
σης που αφορά την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής στο μέ
τρο που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις, όπως π.χ. 
τις επενδύσεις για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, τις προ
σλήψεις ή απολύσεις, την εισαγωγή νέος τεχνολογίας ή μεθόδων 
παραγωγής.

Η διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 
για διαπραγμάτευση και πληροφόρηση αναβαθμίζουν το ρόλο των 
συνδικάτων σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρη
σης. Αν είχαν αυτή τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι και στο παρελ
θόν ασφαλώς δεν θα υπήρχε σήμερα το φαινόμενο των προβλη
ματικών επιχειρήσεων με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην εθνική 
οικονομία όσο και στην απασχόληση.

Με την παράγραφο 8 δίνεται όχι μόνο η δυνατότητα αλλά και 
σε (συνδιασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ) η προτεραιότη
τα στη συλλογική σύμβαση εργασίας να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέ
μα αφορά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, της μεσολάβη
σης και της διαιτησίας ακόμη και τον ορισμό των μεσολαβητών 
και διαιτητών, ώστε να αποφεύγονται στον κρίσιμο χρόνο οι αμ
φισβητήσεις.

Τέλος με παράγραφο 9 που ορίζει ότι η συλλογική σύμβαση ερ
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γασίας μπορεί να περιέχει ρήτρα ειρήνης σχετικά με τα ζητήμα
τα που ρυθμίζει, αντιστρέφει τη νομολογιακή και θεωρητική -κα
τασκευή της ρήτρας ειρήνης, ως εμπεριεχομένης -σιωπηρό- στο 
σχετικό μέρος της συλλογικής σύμβασης ή ως συμφυούς προς την 
έννοιά της σύμβασης, διότι θα προοκοούει σε ρητή διάταξη νόμου.

Η διάταξη αυτή έχει μεγάλη σημασία για τους εργαζόμενους, 
γιατί ένας μεγάλος αριθμός απεργιών κηρύσσονται παράνομες 
εξαιτίας της εξυπακουόμενης ρήτρας ειρήνης.

Άρθρο 3

Είδη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αρμοδιότητα σύναψης

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα είδη των συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας (παρ.1), οι σχέσεις προς την εθνική γενική συλ
λογική σύμβαση των λοιπών ειδών συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας (παρ.2) και η αρμοδιότητα σύναψης των διαφόρων κα
τηγοριών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (παρ. 3-6).

Ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 καθορίζονται τα είδη των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας που είναι:
α. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που α

φορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
β. Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν 

τους εργαζόμενους περισσότερων (της μιάς) ομοειδών ή συναφών 
εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας 
ή και όλης της χώρας.

γ. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφο
ρούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

δ. Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζό
μενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγ
γελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

ε. Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργα
ζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτή
των συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας.

'Οπως είναι φανερό εισάγονται δύο νέα είδη συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας (κλάδου οικονομίας και επιχειρησιακές) και κα- 
ταργείται η κατηγορία των «ειδικών» συλλογικών συμβάσεων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 περί συρροής, οδηγούν στην κατάργηση της αυ
στηρής ιεράρχισης που ίσχυε μέχρι σήμερα που είχε σαν αποτέ
λεσμα την πλήρη αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύ
σεων κατωτέρου επιπέδου και τη σκιώδη παρουσία των συνδικα
λιστικών οργανώσεων των εργαζομένων.

Επί πλέον, τα διαπραγματευόμενα μέρη αναγκάζονται μέχρι σή
μερα να επινοούν ανύπαρκτες ειδικές συνθήκες, επιτείνοντας α
κόμη περισσότερο την υπάρχουσρ σύγχυση ενώ η δικαιική 
αβεβαιότητα που κατ' ανάγκη επικρατεί, δεν ευνοεί τη δημιουρ
γία ενός στοιχειώδους διαπραγματευτικού κλίματος.

Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ακόμη Οτι οι Εθνικές Συλλο
γικές Συμβάσεις δεσμεύουν όλους τους εργοδότες χωρίς να χρειά
ζεται η κήρυξή τους ως υποχρεωτικών από τον Υπουργό Εργασίας 
και τούτο γιατί θεωρούνται ως περιέχουσες τα κατώτατα όρια προ
στασίας της εργασίας. Η μή συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας 
υποδηλώνει την κυβερνητική θέληση της απεμπλοκής του Κρό
τους αλλά και το σεβασμό της Κυβέρνησης προς την αρχή της 
συλλογικής αυτονομίας η οποία εθίγετο, έστω και με τη συμβολι
κή παρουσία του Υπουργού Εργασίας κατά την υπογραφή της συλ
λογικής σύμβασης εργασίας.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαφορετικής εμβέλειας ή κα
τωτέρου επιπέδου μπορούν να περιέχουν ευνοϊκότερους όρους 
όχι Ομως και δυσμενέστερους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης.

Με τις πιο πάνω καινοτομίες το νομοσχέδιο μετατοπίζει το κέ
ντρο βάρους των συλλογικών ρυθμίσεων από τις «παραδοσιακές» 
μορφές των ομοιοεπαγγελματικών στις σύγχρονες μορφές των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά κλάδο οικονομίας ή κατό 
επιχείρηση, όπου τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα βαρύνο-

ντα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της συλ
λογικής σύμβασης εργασίας. Με τις παραγράφους 3 - 7 
καθορίζεται η αρμοδιότητα σύναψης των διαφόρων κατηγοριών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ειδικότερα: Με την παράγραφο 3 προσδιορίζονται οι οργανώ
σεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνάπτουν τις εθνικές γε
νικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Από τη διατύπωση της σχετικής διάταξης γίνεται φανερό ότι 
το δικαίωμα αυτό ο νόμος δεν το απονέμει «κατά τεκμήριο ακα
ταμάχητο» σε ορισμένες εκ των προτέρων καθοριζόμενες οργα
νώσεις -πράγμα που κατακρίθηκε από τη θεωρία- αλλά προσδιο
ρίζει το επίπεδο των οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων οι 
οποίες έχουν κατ' αρχή το δικαίωμα σύναψης και που τελικά θα 
επιλέγουν για την υπογραφή κατά τους κανόνες που διαγράφει 
το επόμενο άρθρο του νόμου για την ικανότητα υπογραφής των 
διαφόρων ειδών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τέτοιες ορ
γανώσεις θα μπορούσαν νά εκληφθούν κατά την πρώτη εφαρμο
γή του νόμου, οι οργανώσεις που υπέγραφαν μέχρι τώρα την 
εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, εκτός εάν αποκλεισθούν από 
τους κανόνες περί ικανότητας ή περιλαμβάνονται ήδη σε ευρύτε
ρα συνδικαλιστικά σχήματα.

Από τις λοιπές παραγράφους (4 - 7) του άρθρου 3 που καθορί
ζουν τις αρμόδιες οργανώσεις οι οποίες συνάπτουν τα λοιπά εί
δη συλλογικών συμβάσεων εργασίας θα πρέπει να εξαρθεί η 
διάταξη (παρ. 5) που απομένει το δικαίωμα υπογραφής επιχειρη
σιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποκλειστικά στον ερ
γοδότη. Με την καινοτομία αυτή το εσωτερικά δίκαιο προσανα
τολίζεται προς τα ευρωπαϊκά σχήματα και είναι προφανείς οι ευ
μενείς επιπτώσεις που θα έχει στις εργασιακές σχέσεις επιπέδου 
επιχειρήσεως.

Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για 
διαπραγμάτευση.

Με τις παρ. 1-4 και 8 προσδιορίζεται το δικαίωμα, η υποχρέω
ση και η διαδικασία διαπραγμάτευσης καθώς το δικαίωμα πληρο
φόρησης. Ειδικότερα ο νόμος αναγάγει τη διαπραγμάτευση σε 
δικαίωμα και υποχρέωση των μερών (παρ. 1). Η διάταξη δεν είναι 
απλώς μια κατευθυντήρια διακήρυξη αφού το δικαίωμα και η υ
ποχρέωση υπόκεινται στην κρίση αν η άσκησή τους είναι καλόπι
στη και με πρόθεση επίλυσης της συλλογικής διαφοράς (παρ. 1,3).

Η διαδικασία της υπογραφής και θέσης σε ισχύ της συλλογι
κής σύμβασης εργασίας απλοποιείται. Απαλλάσσεται από τις γρα
φειοκρατικές διατυπώσεις του άρθρου 1 ν.δ. 186/1965 και τις 
κοινοποιήσεις.

Με μόνη την κατάθεσή της στην Επιθεώρηση Εργασίας της έ
δρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης η συλλογική σύμβαση ερ
γασίας τίθεται σε ισχύ.

Μοναδική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις και την υπο
γραφή αποτελεί η προσαγωγή των εξουσιοδοτικών εγγράφων των 
οργανώσεων για τα πρόσωπα που τις εκπροσωπούν.

Ο νόμος προσδιορίζει ακόμη σύντομες προθεσμίες έναρξης των 
διαπραγματεύσεων (παρ. 2) και το σημαντικότερο προσδιορίζει τα 
στοιχεία γιο την οικονομική κατάσταση και πολιτική, που δικαι
ούται ν αξιώσει η εργατική πλευρά. Με τη διοτοξη αυτή προσ
διορίζεται δηλαδή το δικαίωμα πληροφόρησης και σωστής ενημέ
ρωσης των εργαζομένων κατά τις διαπραγματεύσεις.

Με τη διάταξη της παρ. 6 προβλεπεται το δικαίωμα παρέμβα
σης στις διαπραγματεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εργαζομένων και συνυπογραφής των συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας.

Ευνόητο ότι το δικαίωμα αυτό παρέχεται στις οργανώσεις εκεί
νες που κατά τους κανόνες για την αντιπροσωπευτικότητα δεν 
μπορούν μονές τους να υπογράφουν συλλογική σύμβαση ερ
γασίας.

Τέλος με τη διάταξη της παρ. 7 απεγκλωβίζεται το δικαίωμε της 
απεργίας, οπό τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, της μεσο
λάβησης και διαιτησίας και ασκείται ελεύθερα, εκτός εάν με συλ
λογική σύμβαση εργασίας η άσκησή του έχει αποκλεισθεί από τα 
μέρη.
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Άρθρο 5
Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 απλουστεύεται η διαδικασία ο
λοκλήρωσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας με την κατάθε
σή της στις κατα τοπο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εργασίας και σύνταξη της σχετικής πράξης κατάθεσης. Καταρ- 
γείται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο έ
λεγχος νομιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
χαρακτηριστικά επέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας. Η κρίση 
για την νομιυάτητα επαφίεται στα πολιτικά δικαστήρια επί εκδι- 
κάσεως των ατομικών διαφορών

Άρθρο 6
Ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας 

- νομιμοποίηση εκπροσώπων

Με την παράγραφο ι του άρθρου 6 ο νόμος απζ νέμει την ικα
νότητα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

α. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών.
β. Στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζομένων.
γ. Στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε κά

θε εργοδότη που απασχολεί πενήντα (50) τουλάχιστον εργαζό
μενους.

Το προσχέδιο περιορίζει την ικανότητα μόνο στην πιο αντιπρο
σωπευτική οργάνωεπτ και τούτο γίνεται προς το συμφέρον του ερ
γατικού συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων. Γιατί 
αψ' ενός αποτελεί κίνητρο υποβάθμισης των αντισυνδέσμων και 
των οργανώσεων φαντασμάτων, που διασπούν το κίνημα προς ό
φελος της εργοδοσίας και αφ' ετέρου δίνει τη δυνατότητα ςπη 
μαζικότερη οργάνωση να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση 
για την επίτευξη ευνοϊκότερων για τους εργαζόμενους όρων.

Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας καθίσταται ο αριθμός των 
μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές προς ανάδειξη 
διοίκησης και όχι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, όπως ι
σχύει με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς (άρθ. 1 παρ. 2 του 
ν.δ. 186/1969 και άρθ. 3 του ν.δ. 73/1974), πράγμα που επιτρέπει 
την εμφάνιση πλαστής αντιπροσωπευτικότητας με την εγγραφή 
στα μητρώα πλασματικών μελών. Η τυχόν αμφισβήτηση της αντι- 
προοωπευτικότητας της εργατικής ή εργοδοτικής οργάνωσης ε
πιλύεται από την Επιτροπή του άρθ. 15 του ν. 1264/1982 μέσα σε 
σύντομη προθεσμία των 10 ημερών.

Οι άλλες οργανώσεις που δεν έχουν ικανότητα υπογραφής συλ
λογικής σύμβασης εργασίας, δικαιούνται να παρέμβουν στις δια
πραγματεύσεις που τις αφορούν και εφ όσον υπογράψουν τη 
συλλογική σύμβαση εργασίας δεσμεύονται από αυτή όπως ανα
λύθηκε σε προηγούμενο άρθρο.

Τέλος με την παράγραοο 3 του άρθρου ορίζεται ότι για την νο
μιμοποίηση των οργανώσεων εφαρμόζεται ό,τι οι σχετικές κατά 
τα άλλα διατάξεις ορίζουν.

Άρθρο 7
Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας

Με την παράγραφο 1 δηλώνεται ρητά η αρχή ότι οι κανονιστι
κοί όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας έχουν ισχύ ουσια
στικού κανόνα δικαίου.

Με τις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται οι σχέσεις της συλ
λογικής σύμβασης εργασίας ποος την ατομική σύμβαση εργασίας 
και το νόμο. Ειδικότερα ορίζεται ότι οι ευνοϊκότεροι όροι της α
τομικής σύμβασης κατισχύουν των αντίστοιχων όρων της συλλο
γικής σύμβασης (παρ. 2). Τα (δια ισχύουν και σε περίπτωση 
σύγκρουσης μεταξύ κανονιστικών όρων συλλογικής σύμβασης ερ
γασίας νόμου ή κανονισμών, εκτός εάν ο νόμος είναι δημοσίας 
τόξεως ή αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο θ 
Δέσμευση

Σε συμφωνία με το ισχύον καθεστώς το άρθρο 6 παρ 1 ορίζει 
ότι οι Εθνικές Γ ενικές Συλλογικές Συμβάσεις καθορίζουν τους ε
λάχιστους όρους εργασίας των εργαζομένων

Κατά συνέπεια δεσμεύουν το σύνολο των εργοδοτών και των 
εργαζομένων και ανεξάρτητα από τη συνδικαλιστική ένταξή τους 
ή μη ένταξή τους.

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σοβαρή καινοτομία επεκτείνοντας 
την ισχύ των Εθνικών Γ ενικών Συλλογικών Συμβάσεων και στους 
εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (άρθρο 6 παρ. 1. εδάφιο 25.

Η νέα αυτή ρύθμιση υπογραμμίζει τη βούληση του νομοθέτη vc 
μειώσει στο ελάχιστο την κρατική παρέμβαση στη σΦαίοα των δια 
πραγματεύσεων. Κατά το ισχύον δίκαιο οι παραπάνω εργαζόμε
νοι δεν καλύπτονται αυτόματα και πρέπει η συλλογική σύμβαση 
εργασίας να κηρυχθεί υποχρεωτική.

Οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν τους 
εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη τών συμβαλλόμενων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και του εργοδότη που συ
νάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικά (περίπτωση επιχει
ρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας άρθρο 8 παρ. 2).

Η μη γενίκευση της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργα
σίας, εκτός των εθνικών γενικών, σκοπεύει στη δημιουργία κινή
τρων για την αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας του 
εργατικού δυναμικού. Η αρχή αυτή η οποία δεν έρχεται σ' αντί
θεση με την προστασία της αρνητικής συνδικαλιστικής ελευθε
ρίας αποτελεί και το ισχύον δίκαιο επί του θέματος (άρθρο 4 ν.δ. 
186/1969).

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα εισάγει η παρ. 3 του άρθρου 
8, η οποία ορίζει ότι οι κανονιστικοί όροι των επιχειρησιακών συλ
λογικών συμβάσεων εργασίας ισχύουν υποχρεωτικά και στις ερ
γασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων που απασχολούνται από 
τον εν λόγω εργοδότη.

Το δικαίωμα του Υπουργείου Εργασίας για την επέκταση της 
εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας διατηρείται (άρ
θρο Π παρ. 2). Μέσω αυτής της τεχνικής όχι μόνον καλύπτονται 
οι εργαζόμενοι του κλάδου ή του επαγγέλματος σε περίπτωση άρ
νησης του εργοδότη να ενταχθεί στην αντίστοιχη δεσμευόμενη 
εργοδοτική οργάνωση του κλάδου ή του επαγγέλματος αλλά α
ποφεύγεται και ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εργοδοτών.

Άρθρο 9
Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας

Με την παράγραφο ι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δια- 
κρίνονται σε ορισμένου (ενός χρόνου) και αορίστου χρόνου (πλέ
ον του χρόνου). Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας 
αρχίζει από την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ
γείου Εργασίας και λήγει, της ορισμένου χρόνου συλλογικής σύμ
βασης εργασίας με τη λήξη του χρόνου της ή με καταγγελία, της 
αορίστου δε χρόνου με καταγγελία (παρ. 2).

Όμως, κατά την παρ. 3 τα μέρη μπορούν να προσδώσουν στη 
συλλογική σύμβαση εργασίας αναδρομική ισχύ που φθάνει μέχρι 
την ημέρα λήξης ή καταγγελίας της προηγούμενης συλλογικής 
σύμβασης ή επί ανυπαρξίας προηγούμενης συλλογικής σύμβασης 
εργασίας από την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Με την παρ. 1 παρατείνεται η ισχύς των κανονιστικών όρων της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε για 
ένα εξάμηνο κατά την παρ. 5 μετά την πάροδο του εξαμήνου οι 
όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως όροι ατομικής σύμβασης ερ
γασίας (αρχή μετενέργειας).



Άρθρο 10 
Συρροή

Με την παρ. 1 εισάγεται η αρχή ότι. όταν μια εργασιακή σχέση 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής περισσότερων της μιας συλλογι
κών συμβάσεων, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο.

Περαιτέρω, κατό τη διάταξη η σύγκριση γίνεται κατά δύο ενό
τητες, α. ενότητα αποδοχών, β. ενότητα λοιπών όρων. Συνεπώς 
μπορεί να έχουν εφαρμογή δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 
Η πιο πάνω αρχή δεν ισχύει όμως στην περίπτωση συρροής κλα
δικής ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ομοιο- 
επαγγελματική.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρύθ
μιση για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων, θα εφαρμοσθούν 
και οι πρώτες έστω και αν η ομοιοεπαγγελματική είναι ευνοϊκό
τερη (παρ. 2).

Τέλος με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι επί μικτής απασχόλη
σης εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη γιο τον εργαζόμενο συλλογική 
σύμβαση εργασίας ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης στην 
κάθε εργασία. Η διάταξη καλύπτει τις περιπτώσεις της παραλλή
λου παροχής περισσότερων κατ' είδος εργασιών εντός του νομί
μου ωραρίου προς κάλυψη μόνιμων και τακτικών αναγκών του 
εργοδότη που κατό τη νομολογία καταβάλλεται μόνον ο προβλε- 
πόμενος από τη συλλογική ρύθμιση της κυρίας απασχόλησης μι
σθός, κ.λ.π., εκτός βεβαίως αντίθετης υπέρ του μισθωτού 
συμφωνίας. Μ διάταξη για να εφαρμοσθεί προϋποθέτει νο υφίστα- 
νται οι τυπικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ευνοϊκότερη συλ
λογική σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 11
Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 εισάγεται ο νέος θεσμός 
της προσχώρησης. Ειδικότερα, προσχώρηση σε συλλογική σύμ
βαση εργασίας μπορεί να γίνει: α) Με συμφωνία συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (εργαζομένων - εργοδοτών) ή και εργοδότη και β) 
μόνον από συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην περίπτω
ση που από τη συλλογική σύμβαση εργασίας δεσμεύεται μόνον 
ο εργοδότης.

Κατ’ εξαίρεση προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύμ
βαση εργασίας δεν μπορεί να γίνει.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 προβλέπεται ο θε
σμός της κήρυξης γενικώς υποχρεωτικής, ή επέκτασης εφαρμο
γής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ειδικότερα: Η επέκταση 
συλλογικής σύμβασης εργασίας γίνεται με απόφαση του Υπουρ
γού Εργασίας που ενεργεί κατά διακριτική ευχέρεια ή μετά αίτη
ση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων 
ή των εργοδοτών.

Για να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει οι 
εργοδότες που δεσμεύονται cr.' αυτή να απασχολούν το 51 % των 
εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Σε περίπτωση ε
πέκτασης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας αυτή δεσμεύει 
όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Σε περίπτωση επέκτασης ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, αυτή δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του 
επαγγέλματος με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
10.

Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της απόφο
ιτης ή σε περίπτωση που προηγήθηκε αίτηση από την υποβολή της.

Τέλος με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι η προσχώρηση και η 
επέκταση γιο τους εργαζόμενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και 
συναφείς εργασίες ως και για τους κατ οίκον εργαζόμενους, γί- 
νετται μόνο σε αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας των 
κλάδων αυτών.

Άρθρο 12 
Καταγγελία

Από το άρθρο 12 προβλέπεται ο θεσμός της καταγγελίας. Ει 
δικότερα ο νόμος διακρίνει: γιο τις συλλογικές συμβάσεις εργα

σίας αορίστου χρόνου, καταγγελία (τακτική) που γίνεται μετά την 
πάροδο ενός έτους από την έναρξη της ισχύος της (παράγραφος 
1). Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίος αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου καταγγελία (έκτακτη) που γίνεται πριν την πάροδο του έ
τους ή τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στη δεύτερη 
περίπτωση, της έκτακτης καταγγελίας, απαιτείται σημαντική με
ταβολή των συνθηκών υπογραφής της συλλογικής σύμβασης ερ
γασίας που η ύπαρξή τους υπόκειται τελικά σε δικαστική κρίση 
(παράγραφος 2).

Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 καθορίζονται, ο τύπος, οι λόγοι 
και τα διαδικαστικά της καταγγελίας θέματα.

Άρθρο 13 
Συμφιλίωση

Με το άρθρο αυτό ο νόμος εισάγει το θεσμό της συμφιλίωσης 
δηλαδή την προαιρετική εκείνη διαδικασία που με τη βοήθεια τρί
του προσώπου ή οργάνου επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Κατά τη διάταξη, στη διαδικασία της συμφιλίωσης υπάγονται 
όλα τα θέματα, ακόμα και εκείνα που δεν έχουν χαρακτήρα συλ
λογικής διαφοράς και που εξ αφορμής της σχέσης εργασίας ανα
κύπτουν μεταξύ των μερών. Το έργο του συμφιλιωτή ασκείται από 
υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας.

Άρθρο 14
Μεσολάβηση-Διαιτησία

Το άρθρο, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, καθιερώνει τον 
κανόνα ότι μετά την αποτυχία των απ' ευθείας διαπραγματεύσε
ων η επίλυση της διαφοράς των μερών για το αν θα υπάρξει και 
πιο θα είναι το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 
πρέπει να επιδιωχθεί με τις διαδικασίες της μεσολάβησης και διαι
τησίας. Ορίζει όμως (με την παράγραφο 2 και αυτό είναι το σημα
ντικό της διάταξης) ότι η προσφυγή, οι διαδικασίες και τα όργανα 
μεσολάβησης και διαιτησίας εναπόκεινται στην ελεύθερη συμφω
νία των μερών (εκούσια μεσολάβηση - διαιτησία) και μόνο επικου
ρικό και σε περίπτωση διαφωνίας έχουν εφαρμογή τα σχήματα 
μεσολάβησης και διαιτησίας που προβλέπει ο νόμος. Η καινοτο
μία που εισάγει ο νόμος θα προσδώσει στο θεσμό ουσιαστικό πε
ριεχόμενο και προσδοκάται ότι θα αποτελέσει ο θεσμός κλειδί στο 
ελληνικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσε
ων όπως συμβαίνει στις δυτικές χώρες.

Άρθρο 15 
Μεσολάβηση

Με το άρθρο 15 διαγράφεται ο θεσμός του προβλεπΰμενου α
πό το νόμο σχήματος της μεσολάβησης, φαίνεται δε καθαρό ότι 
ο νομοθέτης καθιερώνει το θεσμό αυτόν ως μια ουσιαστική και 
αυτοτελή διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών και ό
χι τυπική προδικασία παραπομπής της υπόθεσης στη διαιτησία

Ειδικότερα: Από την παράγραφο ι προβλέπεται ότι τη μεσολό 
βηση μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη.

Με την παράγραφο 2 καθορίζεται το περιεχόμενο της αίτησης 
μεσολάβησης, με την παράγραφο δε 3 οι τρόποι επιλογής του με- 
σολαβητού που είναι: η συμφωνία κοι επί διαφωνίας, η κλήρωση. 
Περαιτέρω με την παράγραφο 4 κοθορίζεται η διαδικασία της διε
νέργειας της μεσολάβησης, με την παράγραφο δε 5 καθιερώνει 
την υποχρέωση παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τους 
εργοδότες αλλά και κάθε αρμόδια υπηρεσία

Τέλος με την παράγραφο 6 προσδιορίζεται c χρόνος διάρκειας 
της μεσολάβησης, το δικαίωμα του μεσολαβητή νο υποβάλλει δι
κή του πρόταση, ως και ο χρόνος γνωστοποίησης της αποδοχής 
από τα μέρη της πρότασης του μεσολαβητή. Τέλος και θέλοντας 
ο νομοθέτης να τονίσει την αυτοτέλεια και την βαρύνουσα σημο- 
σία της μεσολάβησης σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης του 
μεσολαβητή, η πρότασή του αυτή υπογραφόμενη από τα μέρη ε-
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^ομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας

Άρθρο 16
Διαιτησία

Με το άρθρο αυτό διαγράφεται ο θεσμός του προβλεπόμενου 
από το νόμο σχήματος της διαιτησίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
της διαιτητικής αυτής διαδικασίας είναι:

Η παραπομπή στη διαιτησία γίνεται κατά κανόνα με συμφωνία 
των μερών και κατ εξαίρεση μονομερώς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν αναστέλλεται ούτε δια
κόπτεται το δικαίωυα της απεργίας παρά μόνο σε μία περίπτωση, 
αυτή της οικειοθελούς αναστολής της απεργίας εφ' όσον οι ερ
γαζόμενοι της οργάνωσης μονομερώς προσφεύγουν στη διαιτη
σία και μόνο για δέκα Π0) μέρες.

Ειδικότερα: Μετό τη μεσολάβηση ακολουθεί η διαδικασία της 
διαιτησίας.

Κατά την παράγραφο ι προσφυγή ο αυτή μπορεί να γίνει:
α. Με κοινή απόφαση των μερών.
β. Μονομερώς οπό τους εργαζόμενους εψ' όσον αποδέχονται 

τη μεσολάβηση ή την πρόταση του μεσολαβητή που απορρίπτει 
ο εργοδότης. Ειδικά για τις επιχειρησιακές συμβάσεις το δικαίω
μα αυτό έχουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα δύο μέρη.

Ο διαιτητής επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μερών και σε πε
ρίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση (παρ. 4) και τέλος η διαιτητική 
απόφαση που εκδίδεται μέσα σ' ορισμένες προθεσμίες, εξομοιώ
νεται με συλλογική σύμβαση εργασίας (παράγραφος 3).

Άρθρο 17
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Προκειμένου οι μεσολαβητές και διαιτητές να αποτελόσουν έ
να σώμα που θα εξασφαλίζει τα εχέγγυο της ανεξαρτησίας, της 
αξιοπιστίας και της επιστημονικής κατάρτισης, ιδρύεται ένα νο
μικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με αυτοτελείς πόρους και με α
νεξάρτητο από κάθε παρέμβαση διοικητικό συμβούλιο.

Στην πρώτη παράγραφο, εκτός από την ίδρυση του Οργανισμού, 
περιγράφεται η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ο τρόπος 
υπόδειξης των μελών, η συγκρότηση σε σώμα και η θητεία του.

Στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται τα προσόντα και η ι
διότητα των μεσολαβητών και διαιτητών.

Άρθρο 10 
Πόροι-Κανονισμοί

Όσο σημαντικό είναι το άρθρο για την ίδρυση του Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, εξ ίσου σημαντικό είναι και το άρ
θρο αυτό που αναφερεται στους πόρους και τους κανονισμούς.

Και τούτο διότι η οικονομική αδυναμίο του Οργανισμού και ι
διαίτερα η συγκεκριμένη προέλευση των πόρων επιτρέπουν στον 
Οργανισμό να ασκήσει μια αποδεσμευμένη από κάθε επιρροή πο
λιτική. προς όφελος των ίδιων των διαπραγματεύσεων και των συλ
λογικών συμβάσεων. Η επιχορήγηση της παραγράφου (β) είναι μια 
συμβολική εισφορά του κράτους για την κάλυψη κάποιων λειτουρ
γικών αναγκών του οργανισμού. Στην παράγραφο (2) αναφέρετοι 
μια σειρά κανονισμών που στην ουσία επιτρέπουν στον Οργανι
σμό να καθιερώσει τους δικούς του όρους σε κάθε θέμα (διοικητι
κό, οικονομικό, επιστημονικό κ.λπ.) που θεωρεί αναγκαίο για την 
καλλίτερη λειτουργία του και για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
του.

Με το άρθρο αυτό αναγνωρίζεται το δικαίωμα συλλογικών δια
πραγματεύσεων και συνάψεως συλλογικής σύμβασης εργασίας 
στους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, 
ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους αυτούς έ
χουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαπραγμάτευ
ση της συλλογικής σύμβασης, και τις διαδικασίες της συμφιλίωσης 
- μεσολάβησης και διαιτησίας με τις αναγκαίες προσαρμογές ό
που τα οργανωτικό σχήματα επιβάλλουν τούτο. Έτσι από πλευ

ράς εργοδοτικής εμφανίζεται ο Υπουργός Οικονομικών για τους 
εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, ή προκειμενου πεοί των 
εργαζομένων στα ν.π.δ.δ. και ο.τ.α κοινός εκποόσωπος του Υπουρ
γού Οικονομικών και του εποτττευοντος Υπουργού (παρ. η. Με την 
παρ. 2 και στη περίπτωση αδυναμίας υπογραφής συλλογικής σύμ
βασης εργασίας λόγω ελλείιμεως εργατικής συνδικαλιστικής ορ- 
γανώσεως για λόγους προστασίας των εργαζομένων οι όροι 
εργασίας αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Εποπτεύοντος Υπουργού

Άρθρο 20

Με το άρθρο αυτό προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ορισμέ
νες κατηγορίες εργαζομένων. Η διάταξη σκοπο έχει την προσέλ
κυση και απασχόληση στο δημόσιο γενικά εργαζομένων υψηλών 
προσόντων Έτσι, κατά την παρ. 1 του άρθρου σε ιδιαίτερα εξαι
ρετικές περιπτώσεις η αμοιβή των εργαζομένων μπορεί με από
φαση του αρμοδίου υπουργού να καθορίζεται ανώτερα από τις 
συλλογικές ρυθμίσεις στις οποίες η κατηγορία αυτή των μισθω
τών υπάγεται. Με την παρ. δε 2 προβλεπεται ότι για το επιστημο
νικό προσωπικό των ν.π.δ.δ., των οποίων προορισμός είναι η 
έρευνα, η αμοιβή μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. μέ
σα στα πλαίσια που διαμορφώνονται κατ' ειδικότητα με κοινή α
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εποπτεύοντος υπουργού.

Άρθρο 21

Με το άρθρο αυτό προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις και τα 
αρμόδια όργανα αοκήσεως της ποινικής διώξεως κατά εργοδο
τών που παραβιάζουν όρους συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 22

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κατά τη μεταβατική περίο
δο και μέχρι πλήρους εφαρμογής του συστήματος που προβλέ
πει ο νόμος αυτός η μεσολάβηση και η διαιτησία θα ασκείται από 
τα υφιστάμενα κατά τη θέσπιση του νόμου όργανα.

Άρθρο 23

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 24

Με το άρθρο προσδιορίζεται ο χρόνος ενάρξεως του νόμου που 
ταυτίζεται με την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν σε κατ' ιδίαν αυτού διατάξεις ορίζεται δια
φορετικά (όπως το άρθρο 23 μεταβατικές διατάξεις).

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Korapywptvwv διατάξεων με το σχέδιο νόμου «Ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις*

1. Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατά
ξεις των άρθρων 1 έως και 27, 40, 41.42 παρ. 2 πλην της περίπτ. 
β του ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125 Α).

2. Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 10 παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11 και 12 του ν.δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α).

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του ν.δ. 186/1969 (ΦΕΚ 
86/Α)

4. Οι διατάξεις του ν.δ. 1198/1972 (ΦΕΚ 109 Α)
5. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α)
6. Οι διατάξεις του ν.δ. 73/1974 (ΦΕΚ 276 Α)

Νόμος 3239/1955 (ΦΕΚ 125 τ.Α. της 20-5-1955)

Άρθρον 1

1. Αι συλλογικά! διάφορά! εργασίας επιλύονται τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου απ' ευθείας υπό των ενδιαφερο
μένων επαγγελματικών οργανώσεων δια καταρτίσεως συλλογι
κής συμβάσεως εργασίας, εν περιπτώσει δε διαφωνίας δΓ 
υποχρεωτικής διαιτησίας.

2. Ως συλλογική διαφορά εργασίας θεωρείται πάσα διένεξις με
ταξύ οργανώσεων εργοδοτών και οργανώσεων μισθωτών αφορώ- 
σα εις τους όρους ή τας συνθήκας ή την αμοιβήν της εργασίας.

3. Κατά την έννοιαν του παρόντος Νόμου εργοδότης μεν θεω
ρείται παν φυσικό ή νομικόν πρόσωπον, συμπεριλαμβανομένου 
και του Δημοσίου, ως και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου, όπερ χρησιμοποιεί την εργασίαν άλλων φυσικών προσώ
πων δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μισθωτός δε 
ο παρέχων εις εργοδότην εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, 
υπολογιζομένης, είτε κατά χρονικήν διάρκειαν, είτε κατά μονά
δα ή κατ' αποκοπήν ή ποσοστά.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρον 2

1. Η συλλογική σύμβασις εργασίας καταρτίζεται, μεταξύ μιας 
ή πλειόνων εργοδοτικών οργανώσεων αφ' ενός και μιας ή πλειό- 
νων επαγγελματικών οργανώσεων μισθωτών αψ' ετέρου και κα
θορίζει τους όρους τους οποίους δέον vc περιλαμβάνουν αι 
συμβάσεις εργασίας αι συναπτόμεναι μεταξύ προσώπων δεσμευ- 
ομένων υπ' αυτών.

2. Η συλλογική σύμβασις καταρτίζεται εγγράφως και κατατί
θεται τη φροντίδι των ουμβληθεντων εις την Διεύθυνσιν Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, συντασσομένου πρακτικού καταθέσε- 
ως και δημοσιεύεται μερίμνη του Υπουργού Εργασίας δια της Ε- 
φημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').
Από της επομένης δε της ημέρας της καταθέοεως τούτης έρχε
ται η κατό το άρθρον 20 του παρόντος προθεσμίο. Εν περιπτώσει 
πλειόνων καταθέσεων δια την περίτττωσιν ται/την λαμβάνεται υπ' 
όώιν η ημερομηνίο της πρώτης καταθέοεως.

3. Η ισχύς της συλλογικής συμβάσεως εργασίας άρχεται από 
της δημοσιεύσεώς της 6ic της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ε
κτός εαν εν αυτή ωρίσθη έτερος χρόνος ισχύος.

4. Εν αδυναμία επιτεύξεως συμφωνίας δια των απ' ευθείας δια
πραγματεύσεων. πας έχων δικαίωμα κατό τας διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου να ουμβάλληται εν συλλογική συμβάσει. δύναται 
να ζητή παρά του Υπουργείου Εργασίας, την μεοολάβησιν αυτού 
προς κατάρτισιν συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Εις τας περι
πτώσεις τούτος ο αρμόδιος υπάλληλος καλεί τους ενδιαφερομέ
νους προς έναρξιν των διαπραγματεύσεων, αφού προηγουμένως 
εξετάση το νόμιμον της αιτήσεως και της εκπροσωπήσεως των

μερών.
Ακολούθως δε προβαίνει εις την έρευναν του περιεχομένου της 

αιτήσεως και των τυχόν κατατεθέντων υπομνημάτων, μεσολαβών 
μεταξύ των ενδιαφερομένων εις την κατάρτισιν της συλλογικής 
συμβάσεως εργασίας.

Άρθρον 3

1. Ατομική σύμβασις εργασίας καταρτιζόμενη παρά τίνος των 
δεσμευομένων υπό συλλογικής συμβάσεως εργασίας, θεωρείται 
περιέχουσα αυτοδικαίως τους εν τη συλλογική συμβάσει καθορι- 
σθέντας όρους, ακυρουμένων των τυχόν αντιθέτων συμφωνιών. 
Όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας ευνοϊκώτεροι δια τον μισθω
τόν των διαλαμβανόμενων εις συλλογικήν ούμβασιν εργασίας εί
ναι επικρατέστεροι.

2. Αντικείμενα εις την προηγουμένην παράγραφον ατομικοί 
συμβάσεις εργασίας παρέχουν δικαίωμα υπέρ της υπογραψάσης 
την συλλογικήν ούμβασιν επαγγελματικής οργανώοεως να ζητήση 
παρά του παραβάτου εργοδότου αποζημίωοιν, δια πάσαν ζημίαν 
αυτής λόγω προσβολής των επαγγελματικών της συμφερόντων, 
ως και την υπέρ αυτής επιδίωξιν των επί τη βάσει των όρων της 
συλλογικής συμβάσεως δυναμένων να ζητηθώσιν υπό του ατομι- 
κώς συμβεβλημένου ωφελειών, μέχρις ου ούτος, προσεπικαλού- 
μενος υποχρεωτικώς εις την δίκην παρέμβη κυρίως εις αυτήν, 
αναγνωρίζων ότι η οργάνωσις ενήργησεν ως αντιπρόσωπος αυ
τού, ουνεχίζων ιδίω ονόματι την δίκην. Εις την τελευταίαν περί- 
πτωσιν η οργάνωσις δύναται να εξακολούθηση μετέχουοα της 
δίκης προς τον σκοπόν αφ' ενός μεν προσθέτου υποστηρίξεως 
των δικαιωμάτων του ατομικώς συμβεβλημένου, αφ' ετέρου δε 
προστασίας του εκ της τηρήοεως των όρων της συλλογικής συμ
βάσεως πηγάζοντος επαγγελματικού συμφέροντος της επαγγελ
ματικής οργανώοεως. Εγειρόμενης αγωγής επί τη βάσει 
συλλογικής συμβάσεως εκ μέρους είτε ατόμων είτε επαγγελμα
τικής οργανώοεως, αι λοιπαί εν τη συλλογική συμβάσει μετέχου- 
σαι επαγγελματικοί οργανώσεις δύνανται πάντοτε να παρεμ
βαίνουν εις την δίκην, κατά λόγον του συλλογικού συμφέροντος 
το οποίον δύναται να παρουσιάζη δΓ εκάστην τούτων η έκβαοις 
αυτής.

3. Επαγγελματική οργάνωσις μετέχουοα εις συλλογικήν σύμ- 
βασιν εργασίας δύναται να ζητήση αποζημίωοιν παρά του παρο- 
βαίνοντος τους όρους μέλους της, δια πάσαν ζημίαν ην υπέστη 
το παρά της επαγγελματικής οργανώοεως εκπροοωπούμενον ε
παγγελματικόν συλλογικόν συμφέρον. Ωσαύτως δύναται να επι- 
βάλη, λόγω παραβάσεως όρων της συλλογικής συμβάσεως 
εργασίας, πειθαρχικός ποινάς προστίμου και διαγραφής εκ της 
οργανώοεως, άνευ των περιορισμών του άρθρου 9 του Ν. 2151.

4. Πας τις δια συλλογικής συμβάσεως δεσμευόμενος δύναται 
να ζητήση αποζημίωοιν, δια πάσαν αυτού ζημίαν εκ παραβάσεως 
όρων της συλλογικής συμβάσεως, παρά των ατομικώς παοαβαι- 
νόντων αυτήν και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων εις τας 
οποίας ανήκουν οι παραβάται, εκτός εάν ούτοι ετιμωρήθησαν πει- 
θαρχικώς παρά της οργανώσεώς των δια διαγραφής.

Άρθρον 4

1. Συλλογική σύμβασις εργασίας μείζονος διάρκειας θεωρείται, 
μετά παρέλευσιν διετίας από της υπογραφής αυτής παρά των αρ- 
χικώς συμβληθέντων, ως δΓ αόριστον χρόνον καταρτισθείσα. Το 
αυτό συμβαίνει και επί πόσης άλλης συλλογικής συμβάσεως ερ
γασίας ωρισμένου χρόνου, μετά την λήξιν του χρόνου αυτής. Η 
καταγγελία συλλογικής συμβάσεως αορίστου χρόνου γίνεται παρά 
των προς τούτο ενδιαφερομένων εκ των συμβεβλημένων δΓ εγ
γράφου δηλώσεως. κοινοποιουμένης δια δικαστικού κλητήρος 
προς πάντα tc λοιπά μετέχοντα μέρη, εκτός των εν τω μεταξύ δια- 
λυθεισών οργανώσεων, ως και επί ποινή ακυρότητες αυτής προς 
το Υπουργείον Εργασίας.

2. Η καταγγελία επάγεται την λύσιν πόσης δεσμεύσεως της κο- 
ταγγελλούσης οργανώοεως και της προς ην η καταγγελία τοιαύ-
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της δια το μέλλον, τα δε εκ τούτης έννομα αποτελέσματα επέρ
χονται μετΰ δύο μήνας από της ημέρας της κοινοπσιήσεως της 
περί τούτης δηλώσεως. Αι υφιστάμενοι όμως εν συνεχεία ταύτης 
ατομικοί συμβάσεις εργασίας ισχυουν μεχρις ου νομίμως λυθώσι.

3. Δύναται δΓ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδομέ- 
νων μετά γνώμην του εν άρθρω 26 Συμβουλίου και δημοσιευόμε
νων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ν αναστέλλεται η 
επέλευσις των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας συλλο- 
νικής συμβάσεως εργασίας επί χρόνον μη δυναμενον εν τω συ- 
νόλω του να υπερβή οπωσδήποτε τους 12 μήνας από της ενάρξεως 
ισχύος της καταγγελίας. Η αναστολή αυτή δεν απαιτείται να ορί
ζεται εφ ΰπαξ, επιτρεπόμενης και της τμηματικής παρατάσεως 
του χρόνου ισχύος της συλλογικής συμβάσεως εργασίας μέχρι 
του ανωτάτου ορίου των 12 μηνών.

Άρθρον 5

1. Αν μη αναφέρωνται ρητώς εν τω εγγράφω της συλλογικής 
συμβάσεως εργασίας τα τοπικά όρια της ισχύος ταύτης, αύτη θε
ωρείται δεσμεύουσα μόνον τους συμβαλλόμενους της περιφερείας 
του Ειρηνοδικείου εν η υπεγράφη.
—2. Συλλογική ούμβασις εργασίας, δια της οποίας δεσμεύονται 
εργοδόται χρησιμοποιούντες τα τρία πέμπτα των εν τη περιφέ
ρεια όπου ισχύει η συλλογική αύτη ούμβασις εργασίας, απασχο- 
λουμένων εις το επάγγελμα μισθωτών, δύναται, εφ' όσον δεν 
συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής της επομένης παραγράφου, να 
κηρυχθή υποχρεωτική διά πάντας τους εργοδότας και μισθωτούς 
της περιφερείας ταύτης μετά γνώμην του εν άρθρω 26 Συμβου
λίου δΓ αποφάσεως του Υπουργού της Εργασίας, δημοσιευομέ- 
νης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Αι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας εφ’ όσον καταρτίζονται 
και υπογράφονται παρουσία του Υπουργού Εργασίας ή των παρ' 
αυτού ειδικώς δια την περίπτωσιν ταύτην εξουσιοδοτημένων ορ
γάνων, δεσμεύουσι το ούνολον των εργοδοτών και των μισθωτών 
του επαγγέλματος ή των επαγγελματιών άτινα αφορώσι και διο 
την περιφέρειαν δι ην ισχύουν

Άρθρον 6

1. Διάλυσις της υπογραψάσης την συλλογικήν σύμβασιν εργα
σίας επαγγελματικής οργανώσεως, δεν επιδρά επί των εκ της εν 
λόγω συμβάσεως απορρεόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 
ουδ' η αποβολή της ιδιότητος του μέλους αυτών, ήτις απαλλάσ
σει τον αποβάλλοντα ταύτην πόσης δεσμεύσεως μόνον εν περί- 
πτώοει μετανενεστέοας τροποποιήαεως της συλλογικής συμβά
σεως.

2. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου δεν επιδρά επί της 
συλλογικής συμβάσεως εργασίας της δεσμευούσης αυτόν, των 
εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δια το μέλλον, μεταβι- 
βαζομένων αυτοδικαίως εις τους διαδόχους αυτού.

Άρθρον 7

1. Αι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α) Εις Εθνικός Γενικός, αίτινες αφορώσι τους μισθωτούς όλης 

της Χώρας ή πλείονας του ενός κλάδους μισθωτών καθ' όλην την 
Χώραν.

β) Εις Εθνικός Ομοιοεπαγγελματικάς, αίτινες αφορώσι τους μι
σθωτούς ωρισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών προς το 
επάγγελμα αυτό κλάδων όλης της Χώρας.

γ) Εις Τοπικός Ομοιοεπαγγελματικάς, αίτινες αφορώσι τους μι
σθωτούς του αυτού επαγγέλματος ή συναφών κλάδων τούτου ω- 
ρισμένης πόλεως ή περιφερείας και εφ' όσον ούτοι δεν υπάγονται 
εις Εθνικήν Ομοιοεπαγγελματικήν συλλογικήν σύμβασιν εργασίας.

δ) Εις Ειδικός, αίτινες αφορώσι τους μισθωτούς μιας ή πλειό- 
νων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων πόλεως ή περιφερείας ή 
και ολοκλήρου της Χώρας και εφ' όσον ούτοι δεν υπάγονται εις 
εθνικήν ομοιεπαγγελματικήν συλλογικήν σύμβασιν εργασίας.

2. Αι Εθνικοί Γ ενικοί συλλογικοί συμβάσεις εργασίας συναπτό- 
νται και υπογράφονται εκ μέρους μεν των εργοδοτών nape των 
γενικωτέοας σημασίας επαγγελματικών οργανώσεων τουιων. ως 
τοιούτων λογιζομένων του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιόμηχανων. 
των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
εκπροσωπούμενων δια κοινού εκπροσώπου των και της Γ ενικής 
Συν/δίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εκ μέρους δε 
των μισθωτών παρά της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος.

3. Αι Εθνικοί Ομοιοεπαγγελματικαί συλλογικά: συμβάσεις ερ
γασίας συνάπτονται και υπογράφονται παρά των γενικωτέρας ση
μασίας Επαγγελματικών Οργανώσεων των εργοδοτών και των 
μισθωτών

4 Αι Τοπικοί Ομοιοεπαγγελματικαί συλλογικοί ουμβάοεις ερ
γασίας συνάπτονται και υπογράφονται παρά των Τοπικών Οργα
νώσεων του αυτού επαγγέλματος ή και των συναφών κλάδων.

5. Αι Ειδικοί συλλογικοί συμβάσεις εργασίας συνάπτονται και 
υπογράφονται μεταξύ μιας ή πλειόνων επαγγελματικών οργανώ
σεων τ· -ν εργοδοτών και των Επαγγελματικών οργανώσεων των 
μισθωτών μιάς ή πλειόνων επιχειρήσεων.

Εξαιρετικώς αι ειδικοί συλλογικοί συμβάσεις εργασίας αι άφο- 
ρώσαι το προσωπικόν των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων κοι
νής ωφελείας (Ο.Τ.Ε., ΔΕΗ, ΗΕΑΠ κ.λπ.) ως και Τραπεζιτικών 
επιχειρήσεων και Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων δύνανται να συνάπτω- 
νται και υπογράφωνται και παρ' εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
της επιχειρήσεως, της εκμεταλλεύσεως ή των Ιδρυμάτων, μόνον.

6. Δια την κατάρτισιν και υπογραφήν των υπό στοιχεία α' και 
β' της παραγράφου 1 του παρόντος συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας, απαιτείται απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου των γε- 
νικωτέρας φύσεως αντιστοίχων οργανώσεων των εργοδοτών και 
των μισθωτών, των δε υπό στοιχεία γ' και δ', απόφασις του Διοι
κητικού Συμβουλίου των οικείων οργανώσεων εργοδοτών και μι
σθωτών δεόντως εξουσιοδοτημένων υπό της Γ ενικής Συνελεύ- 
σεως των μελών, λαμβανομένης κατά τους όρους του Καταστατι
κού της οικείας οργανώσεως.

Άρθρον 8

Κατά τον καταρτισμόν και την υπογραφήν οιασδήποτε των κα
τά το προηγούμενον άρθρον του παρόντος συλλογικών συμβά
σεων εργασίας αίτινες ως εκ του περιεχομένου των, της τοπικής 
εκτάσεως αυτών ή των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων ας α
φορούν θεωρούνται γενικωτέρας σημασίας, δικαιούνται να παρεμ
βαίνουν ή προσεπικαλούνται. όπως μετάσχουν εις τος διεξαγο- 
μένας διαπραγματεύσεις και αι γενικωτέρας σημασίας οργανώ
σεις των εργοδοτών και μισθωτών, αι εν τω άρθρω 7 παρ. 2 οργα
νώσεις συνυπογράφουσι απαραιτήτως δια του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου των την καταρτισθησομένην συλλογικήν σύμβα- 
σιν εργασίας.

Υποχρεωτική διαιτησία 
Άρθρον 9

1. Εν αποτυχία των κατά τας διατάξεις του άρθρ.2 του παρό
ντος διεξαγομένων διαπραγματεύσεων δια την επίλυσιν συλλο
γικής διαφοράς εργασίας δια συνάψεως συλλογικής συμβάσεως 
εργασίας, συντάσσεται εντός 5 το πολύ ημερών από της ημέρας 
καθ' ην διεπιστώθη αδυναμία συμφωνίας ή καθ' ην εματαιώθηοαν 
αι διεξαγόμενοι διαπραγματεύσεις παρά του μεσολαβήσαντος κα
τά τας διαπραγματεύσεις οργάνου του Υπουργείου Εργασίας έκ- 
θεσις επί του αντικειμένου της συλλογικής διαφοράς μετά των επ 
αυτής διαπιστώσεων και απόψεων αυτού.

2. Η ούτω συντασσομένη έκθεσις υποβάλλεται αμελλητί και ε
ντός της προθεσμίας των πέντε ημερών εις την οικείαν παρά τω 
Υπουργείω Εργασίας Διεύθυνσιν, ήτις αμέσως και προ της παρε- 
λεύσεως πενθημέρου από της εις αυτήν υποβολής παραπέμπει, 
εφ’ όσον η διένεξις αφορά αριθμόν μισθωτών μείζονα των 20. εις 
το αρμόδιον κατά το άρθρον 10 του παρόντος όργανον διαιτησίας.
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Η σύνταξις της εκθέσεως και η υποβολή αυτής εις το Υπουργείον 
Εργασίας ανακοινούτοι εγγράψως εις τας λαβούοος μέρος εις τας 
διαπραγματεύσεις οργανώσεις, από της ημερομηνίας δε της α- 
νακοινώσεως τούτης, άρχεται η κατά το άρθρον 18 παρ. 2 του πα
ρόντος προθεσμία.

Άρθρον 10

1. Παρ' εκάστω Πρωτοδικείω εις την έδραν του οποίου έχει συ- 
σταθή γραφείον Επιθεωρήοεως Εργασίας, ουνιστάται δυνάμει του 
παρόντος τετραμελές πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν δι- 
καστήριον, συγκροτούμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργα
σίας και αποτελούμενον:

α) Εκ του Προέδρου Πρωτοδικών ή του υπ αυτού οριζομένου 
Πρωτοδίκου, ως Προέδρου.

β) Εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, οριζομένου 
υπό του Υπουργού Εργασίας και εν ελλείψει του ετέρου πολιτι
κού δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του αρμοδίου Υ
πουργού.

γ) Εξ ενός αντιπροσώπου των μισθωτών οριζομένου υπό της Γε
νικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ή υπό της υπ' αυτής ο- 
ριζομένης επαγγελματικής οργανώσεως και

δ) Εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας εργοδοτικής οργάνωσε- 
ως, οριζομένου ως κατωτέρω:

2. Εντός του πρώτου ΙΟημέρου του μηνός Ιανουαρίου εκάστου 
δευτέρου έτους, ο επί της Εργασίας Υπουργός προσκαλεί τας οι
κείας οργανώσεις των εργοδοτών και των μισθωτών ίνα υποδεί- 
ξωσι τους εκπροσώπους των δια το πρωτοβάθμιον διοικητικόν 
διαιτικόν δικαστήριον, επίσης καλεί τον οικείον Πρόεδρον Πρω
τοδικών, ίνα εν αδυναμία συμμετοχής του υποδείξη ένα των υπ' 
αυτόν Πρωτοδικών, ως Πρόεδρον. Η υπόδειξις των εν λόγω εκ
προσώπων δέον να πραγματοποιηθή το βραδύτερον εντός 
Ιδθημέρου από της κοινοποιήσεως της προσκλήσεως.

3. Δια την υπόδειξιν του εργοδοτικού εκπροσώπου, καλούνται 
άπασαι αι αντιπροσωπευτικώτεραι, κατά την κρίσιν του Υπουργού 
Εργασίας, τοπικοί εργοδοτικαί οργανώσεις των Βιομηχάνων, Ε
μπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών, όπως υποδείξουν εκάστη 
ανά ένα αντιπρόσωπόν των ως μέλος του πρωτοβαθμίου διοικη
τικού διαιτητικού δικαστηρίου και οίτινες μετέχουν τούτου εναλ
λασσόμενοι αναλόγως του επαγγέλματος το οποίον αφορά η 
διένεξις. Εις ας περιπτώσεις η διένεξις αφορά πλείονα του ενός 
επαγγέλματα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών συνερχόμενοι, προ- 
σκλήσει του Προέδρου του πρωτοβαθμίου διοικητικού διαιτητι
κού δικαστηρίου, εκλέγουσι τον κοινόν αυτών εις το 
συγκεκριμένον θέμα εκπρόσωπόν των και εν διαφωνία των, τού
τον ορίζει ο Πρόεδρος του διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου.

Δια την υπόδειξιν των αντιπροσώπων των Βιομηχάνων ως με
λών των πρωτοβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, εφ' 
όσον δεν υφίσταται τοπική εκπροοωπευτική οργάνωσις Βιομηχά- 
νων, αρμοδία εκπροοωπευτική εργοδοτική οργάνωσις είναι ο εν 
Αθήναις εδρεϋων Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ή η υπ' αυτού 
οριζομένη ετέρα τοπική οργάνωσις.

4. Εάν η διενεξις αφορά μισθωτούς επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύ
σεων του δημοσίου, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το υπό στοιχείο δ' μέλος του πρω
τοβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζει εκάστοτε 
και δι’ εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν τη αιτήσει του Προέ 
δρου του πρωτοβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου ο οι
κείος Νομάρχης, πλην της περιφερείας της τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης εις ην τούτο ορίζει ο Υπουργός, εις την αρμοδιό
τητα του οποίου υπάγεται η εποπτείο της επιχειρήσεως ή εκμε- 
ταλλεύσεως του Δημοσίου ή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου.

5. Κατΰ τον αυτόν ως άνω τρόπον και χρόνον ορίζονται και οι 
αναπληρωταί των τακτικών μελών.

6. Η θητεία των μελών των πρωτοβαθμίων διοικητικών διαιτη
τικών δικαστηρίων ορίζεται διετής. Δύναται όμως να ζητηθή πα
ρά των αρμοδίων δια την υπόδειξιν τούτων οργάνων ή

οργανώσεων, η ανάκλησίς των και προ της λήξεως της διετίας δια 
λόγους αναφερομένους εις την άσκησιν του λειτουργήματός των, 
εφ' όσον ούτοι συνιστούν βαρείαν αυτών αμέλειαν εν τη ασκήσει 
των εκ του λειτουργήματος καθηκόντων των.

Εν περιπτώοει ανακλήσεως, αποχωρήσεως ή εξόδου δΓ οιον- 
δήποτε λόγον, μέλους τινός του πρωτοβαθμίου διοικητικού διαι
τητικού δικαστηρίου, ορίζεται έτερος επί τη υπολειπομένη θητεία 
κατά την αυτήν διαδικασίαν. Μέχρι δε του ορισμού του νέου μέ
λους νομίμως συνέρχεται το Δικαστήριον δια της προσκλήσεως 
του αναπληρωτού του οπωσδήποτε εξελθόντος.

7. Εν περιπτώοει καθυστερήοεως ή αρνήσεως υποδείξεως με
λών του Δικαστηρίου υπό των αρμοδίων οργάνων ή οργανώσε
ων, τούτα ορίζονται απ' ευθείας υπό του Υπουργού Εργασίας

6. Χρέη Γραμματέως του Δικαστηρίου εκτελεί εις των εν τη έ
δρα του Δικαστηρίου υπαλλήλων .του Υπουργείου Εργασίας ορι
ζόμενος, μετά του αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Εργασίας. 
Εν ελλείψει δε τούτου, είτε των υπαλλήλων της Γραμματείας του 
αρμοδίου Πρωτοδικείου, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του 
υπό του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών.

Άρθρον 11

1. Έκαστον των κατά το άρθρον 10 πρωτοβαθμίων διοικητικών 
διαιτητικών δικαστηρίων, συνέρχεται εντός δέκα το πολύ ημερών 
από της παραπομπής αυτώ της εκθέσεως του αρμοδίου υπαλλή
λου του Υπουργείου Εργασίας, προσκλήοει του Προέδρου αυτού 
και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών εκ των μελών του, εν 
οις απαραιτήτως ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του πρωτοβαθμίου διοι
κητικού διαιτητικού δικαστηρίου εξετάζει το τύποις βόσιμον της 
προσφυγής και την νόμιμον συγκρότηοιν του πρωτοβαθμίου διοι
κητικού διαιτητικού δικαστηρίου και αποφαίνεται οριστικώς, γι- 
νομένης περί τούτου μνείας εις τα πρακτικά.

2. Το πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον επιλαμ- 
βανόμενον του αντικειμένου της διενέξεως ερευνά πάντα τα στοι
χεία αυτής, καλεί εις εξέτασιν τους ενδιαφερομένους, εξετάζει 
μάρτυρας, δυνάμενον να ορίζη πραγματογνώμονας, ενεργεί αυ
τοψίας και ζητεί παρά πάσης δημοσίας ή δημοτικής ή κοινοτικής 
αρχής και παρά παντός ιδρύματος ή οργανισμού ή επιχειρήσεως, 
πληροφορίας και στοιχεία χρήσιμα δια την διεξαγωγήν του έρ 
γου του. Οι παρά τας διατάξεις της παρούσης. αρνούμενοι ή κο- 
θυστερούντες την χορήγηοιν διατιθέμενων, παρ' αυτών στοιχείων 
ή πληροφοριών κρινομένων ως χρησίμων υπό του δικαστηρίου, 
τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος. Αι 
διασκέψεις είναι πάντοτε μυστικοί.

3. Το πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον κρίνει 
επί της ουσίας εκ των ενόντων μη δεσμευόμενον υπό ουδενός δι- 
κονομικού τύπου και εκτιμών κατ' απόλυτον κρίσιν τα ποο αυτού 
στοιχεία.

4. Αι αποφιάσεις του λαμβόνονται κατά πλειοψηφίαν, επικρστού 
σης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου, εκδίδοντα: δε αύτα; 
εντός δεκαημέρου από της πρώτης συνεδριάσεως. δυναμένης της 
προθεσμίας τούτης να παρατείνηται δια πράξεως του Προέδρου 
επί διπλόοιον το πολύ χρονον και κοινοποιούνται επιμελεία του 
γραμματέως εις τους ενδιαφερομένους και το Υπουργείον Ερ
γασίας.

5. Το πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον δύναται 
δι' απολύτου πλειονοψηφίας των μελών αυτού νο οποφανθή ότι 
η διένεξις, μη παρουοιάζουσα γενικώτερον ενδιαφέρον, δέον νσ 
αφεθη προς λύσιν εις τας απ' ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομέ
νων συνεννοήσεις

6. Έκαστον των πρωτοβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικα
στηρίων είναι αρμόδιον δισ την επίλυσιν πόσης παραπεμπομένης 
αμτώ υπό του Υπουργείου Εργασίας συλλογικής διάφορός εργα
σίας αναφυομένης εν τη περιφερείσ του Πρωτοδικείου.

7. Εις ας περιπτώσεις παρά τινι Πρωτοδικείω δεν συνεκοοτήθη 
πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον, λόγω μη λει
τουργίας εν τη έδρα του Πρωτοδικείου, Γ ραφείου Επιθεωρήσε- 
ως Εργασίας, αι εν τη περιΦεοεία του Πρωτοδικείου αναφυόμεναι
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συλλογικοί διάφοροί εργασίας παοαπέμπονται υπό του Υπουρ
γείου Εργασίας προς επίλυσιν εις το πλησιέστερον ή συγκοινω- 
νιακώς προσιτώτερον πρωτοβάθμιον διοικητικόν διαιτητικόν 
δικαστήριον.

Άρθρον 12

Κατ αποφασεως πρωτοβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικα
στηρίου επιτρέπεται η όσκησις εφέσεως υπό τίνος των εν διενέ- 
ξει οργανώσεων ενώπιον του αρμοδίου κατό το επόμενον άρθρον 
δευτεροβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου εντός ανα
τρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποιησεως της ο- 
ποφάσεως. Η ούτω ασκουμένη εψεσις κατατίθεται παρό το 
Γραμματεί του εκδοθέντος την απόψασιν πρωτοβαθμίου διοικη
τικού διαιτητικού δικαστηρίου υποχρεουμένου όπως διαβίβαση 
τούτην αυθημερόν εις το αρμόδιον δευτεροβάθμιον διοικητικόν 
διαιτητικόν δικαστήριον. δέον δε προς τούτοις επί ποινή απαρά
δεκτου να κοινοποιήται υπό του εκκαλούντος εις το Υπουργείου 
Εργασίας εντός της ως άνω ΙΟημερου προθεσμίας.

Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας της εφέσεως. η από- 
φασις του πρωτοβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου λο

γίζεται οριστική και κηρύσσεται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 20 
του παρόντος εκτελεστή δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
δημοσιευομένης μετά της αποφάσεως διαιτησίας εις την Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθισταμένη ούτω υποχρεωτική διο τους 
ενδιαφερομένους.

Άρθρον 13

1. Εν Αθήναις, Πειραιεί, Θεσσαλονίκη, Λαρίση, Πάτραις και Χα- 
νίοις συνιστώνται δευτεροβάθμια διοικητικά διαιτητικά δικαστή
ρια συλλογικών διαφορών εργασίας, η κατά τόπον αρμοδιότης των 
οποίων ορίζεται δΓ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας δημοσιευ- 
ομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Τα δευτεροβάθμια διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια απαρτί
ζονται:

α) Εκ του εν τη έδρα του δικαστηρίου Προέδρου Εφετών ή του 
οριζομένου υπ' αυτού Εφέτου, ως Προέδρου, ειδικώς δια τον Πει
ραιά, τον Πρόεδρον μετά του αναπληρωτού του, ορίζει ο Πρόε
δρος Εφετών Αθηνών εξ Εφετών του υπ' αυτόν Εφετείου.

θ) Εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, οριζομένου 
υπό του Υπουργού Εργασίας.

γ) Εξ ενός μέλους οριζομένου υπό του εν Αθήναις Συνδέσμου 
Ελλήνων Βιομηχάνων ή της υπ' αυτού οριζομένης επαγγελματι
κής εργοδοτικής οργανώσεως της έδρας του δευτεροβαθμίου διοι
κητικού διαιτητικού δικαστηρίου. —

—δ) Εξ ενός μέλους μετέχοντος αναλόγως του επαγγέλματος ο 
αφορά η διένεξις και υποδεικνυομένου υπό των οικείων επαγγελ- 
ματιών εκπροοωπευτικών οργανώσεων των Εμπόρων, Επαγγελ- 
ματιών, Βιοτεχνών και Ανωνύμων Εταιρειών.

Επί περιπτώσεων καθ' ας η διένεξις αφορά πλείονα του ενός 
επαγγέλματα, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων τούτων των ερ
γοδοτών, συνερχόμενοι οπό κοινού προσκλήσει του Προέδρου του 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, εκλέγουν τον κοινόν εις το 
συγκεκριμένον θέμα εκπρόσωπόν των και εν ασυμφωνία, τούτον 
ορίζει ο Πρόεδρος.

ε) Εκ δύο μελών οριζομένων υπό της Γ ενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών της Ελλάδος ή της υπ' αυτής υποδεικνυομένης επαγγελ
ματικής οργανώσεως των μισθωτών.

3. Πάντων των ανωτέρω ορίζονται κατά τον αυτόν τρόπον και 
αναπληρωταί. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των δευτε
ροβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων είναι τριετής. Οι 
εργοδοτικοί και εργατικοί αντιπρόσωποι δύνανται ν' ανακαλώνται 
υπό των οργανώσεων, υφ ων υπεδείχθησαν, κατά τα εν άρθρω 
10 παρ. 6 του παρόντος οριζόμενα.

4. Η συγκρότησις των δευτεροβαθμίων διοικητικών διαιτητικών 
δικαστηρίων γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας καθ' 
έκαστον τρίτον έτος και εντός του μηνός Ιανουάριου αυτού.

Εις περίπτωοιν καθ ην δεν υποδειχθούν εκ μέρους των αρμο
δίων οργάνων και των ενδιαφερομένων οργανώαεων μέλη του δι
καστηρίου εντΟς 15 ημερών από της επί τούτω προσκλησεως του 
Υπουργού της Εργασίας, διορίζει ταύτα κατά την κριοιν του ο Υ
πουργός Εργασίας.

5. Χρέη Γραμματέως έκαστου των δευτεροβαθμίων διοικητικών 
διαιτητικών δικαστηρίων εκτελεί εις των υπαλλήλων του Υπουρ
γείου Εργασίας οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπο του 
Υπουργού και εν ελλείψει τούτου εις των υπαλλήλων της Γραμ- 
ματείας του αρμοδίου Εφετείου οριζόμενος μετά του αναπληρω
τού του υπο του Προέδρου των Εφετών, δια δε το δευτεροβάθμιον 
διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον Πειραιώς τούτους ορίζει εκ 
των υπαλλήλων της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών, ο Πρόε
δρος του Εφετείου τούτου.

6. Αι διατάξεις των άρθρων 10 και Π εφαρμόζονται αναλόγως 
και επί των δευτεροβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων.

Άρθρον 14

Εντός 10 ημερών οφ ής η έφεσις περιήλθεν εις το δευτεροβάθ
μιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον, ο Πρόεδρος εισάγει ταύ- 

- την ενώπιον αυτού, όπεο υποχρεούται να εκδώση την απόψασιν 
του εντός των εν άρθρω 11 παρ. 4 οριζομένων προθεσμιών.

Αι αποφάσεις του δευτεροβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δι
καστηρίου, ευρισκομένου εν απαρτία παρόντων πέντε μελών αυ
τού εν οις απαραιτήτως ο πρόεδρος, λαμθάνονται κατά 
πλειοψηφίαν επικρατούσης εν ισοψηψία της γνώμης του Προέδρου 
και κοινοποιούνται αμέσως τη φροντίδι του γραμματέως αυτού, 
εις το Υπουργείον Εργασίας και εις τους ενδιαφερομένους, υπο- 
χρεουμένους, μετά την κήρυξιν αυτών ως εκτελεστών, δι' αποφά- 
σεως του Υπουργού Εργασίας δημοσιευομένης μετά της αποφά- 
σεως διαιτησίας εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να συμμορ- 
φωθώσι προς το περιεχόμενον αυτών.

Άρθραν 15

1. Τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμια και δευ
τεροβάθμια) επιλαμβανόμενα πάσης κατά τας διατάξεις του πα
ρόντος αγομένης ενώπιόν των συλλογικής διαφοράς εργασίας, 
προκυπτούσης εκ συλλογικών συμβάσεων είτε μετά την λήξιν του 
συμθατικώς καθορισθέντος χρόνου ισχύος αυτών, είτε μετά την 
νόμιμον καταγγελίαν των, δύνανται να τροποποιώσι και εν γένει 
να επαναρρυθμίζωσιν υφισταμένας συλλογικός σχέοεις εργασίας - 
και ως προς το οικονομικον ειοετι μέρος αυτών και να διατάοσω- 
σι παν ό,τι ήθελε κριθή υπ' αυτών πρόσφορον διο την εναρμόνι- 
σιν των συμφερόντων των εργοδοτών και μισθωτών. - -

2. Εξαιρετικώς τα διοικητικό διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθ
μια και δευτεροβάθμια) δύνανται. τηρουμένων των διατάξεων του 
παρόντος όσον αφορά την παραπομπήν αυτοίς να επιλαμθάνω- 
νται κατά τ' ανωτέρω και συλλογικών διαφορών εργασίας έστω 
και αν αναφέρωνται εις συλλογικός συμβάσεις εργασίας των ο
ποίων δεν έληξεν εισέτι η συμβατικώς καθορισθείσα διάρκεια, ε
άν διαπιστώσουν ότι από της υπογραφής αυτών εττήλθεν ουσιώδης 
μεταβολή των συνθηκών και προϋποθέσεων, υφ' ας κατηρτί- 
σθησαν.

Επίσης οποτεδήποτε δύνανται να επιλαμβάνωνται παραπεμπο- 
μένης αυτοίς υπό του Υπουργείου Εργασίας κατά την διαδικασίαν 
του παρόντος Νόμου διενέξεως αφορώσης εις ερμηνείαν υφιστα
μένων όρων συλλογικής ουμβάσεως ή αποφάσεως διαιτησίας ή 
υπουργικών αποφάσεων.

3. Τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμια και δευ
τεροβάθμια) κατά την έρευναν της διαφοράς και την έκδοσιν των 
αποφάσεών των, προκειμένου ιδία περί καθορισμού αποδοχών, 
δέον να λαμβάνωσιν υπ' όψιν και να σταθμίζωσι τας κοινωνικός 
και οικονομικός ανάγκας ας εξυπηρετούν αι υπό κριοιν επιχειρή
σεις και εκμεταλλεύσεις, την οικονομικήν και τεχνικήν αυτών α
ντοχήν. το επίπεδον των χορηγουμένων αμοιβών και ημερομισθίων 
εν σχέσει προς το κόστος ζωής, τους όρους τας συνθήκας και το
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είδος της παρεχόμενης εργασίας και το γενικώτερον συμφέρον 
της εθνικής οικονομίας.

4. Δια των αποφάσεων των διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων 
του παρόντος δεν επηρεάζονται οι μη αποτελέσαντες αντικείμε- 
νον διενέξεως όροι των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας, εφ’ 
ων ουδέ δύναται να γίνη συζήτησις διαρκούσης της διαδικασίας 
της διαιτησίας, εκτός εάν συναινέσουν τα εν διενέξει μέρη.

5. Εις άλως εξαιρετικός περιπτώσεις τα διοικητικό διαιτητικό 
δικαστήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) δικαιούνται να προσ- 
δώσωσιν εις τας αποφάσεις αυτών ισχύν ανατρέχουσαν το πολύ 
μέχρι και της ημέρας καθ' ην εξεδόθη η πράξις του Υπουργού Ερ
γασίας δι ης παρεπέμφθη η συλλογική διαφορά εργασίας προς 
επίλυσιν εις τα διαιτητικά τούτα όργανα.

Άρθρον 16

Τα του τρόπου παραστάσεως εργατών και εργοδοτών ενώπιον 
των δικαστηρίων διαιτησίας, τα της λειτουργίας, διεξαγωγής των 
συνεδριάσεων, αρμοδιότητος εκάστου τούτων, ως και πάσα ανα
γκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος, ορίζονται 
δια Β.Δ/των, εκδιδομένων, τη προτόοει του Υπουργού Εργασίας.

Άρθρον 17

1. 0 Υπουργός της Εργασίας δύναται κατά την κρίσιν αυτού ε
κτός περιπτώσεων εξαιρετικού χαρακτήρος, δυναμένων να δια- 
ταράξωσιν την δημοσίαν τάξιν ή να προκαλέοωσι κλονισμόν εις 
την εθνικήν οικονομίαν, να παραπέμψη την προκληθείοαν μετα
ξύ εργοδοτών και μισθωτών διαφοράν απ' ευθείας ενώπιον των 
αρμοδίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, μη τηρουμένης 
της δια του παρόντος καθοριζομένης προδικασίας παραπομπής.

2. Συλλογική διαφορά εργασίας, αφορώσα τους μισθωτούς ω- 
ρισμένου κλάδου ή επαγγέλματος πλειόνων ΓΊρωτοδικειακών πε
ριφερειών ή και ολοκλήρου της Χώρας, δύναται να παραπεμφθή 
υπό του Υπουργού της Εργασίας προς επίλυσιν ενώπιον του πρω
τοβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου της πόλεως Αθη
νών ή άλλης πόλεως, ή δε απόφασις αυτού ή του δευτεροβαθμίου 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου ισχύει εν τοιαύτη περιπτώ- 
σει διο την οριζομένην εν τη αποφάσε^αύτη περιφέρειαν.

Άρθρον 18

1. Μέλη πρωτοβαθμίων ή δευτεροβαθμίων διοικητικών διαιτη
τικών δικαστηρίων υποδεικνυόμενα υπό των οργανώσεων, μη προ- 
σερχόμενα αδικαιολογήτως κατά τας συνεδριάσεις τούτων και 
μέλη διοικήσεως επαγγελματικών οργανώσεων μη προβαίνοντα 
εις την υπόδειξιν των υπό του παρόντος προβλεπομένων αντιπρο
σώπων των ως μελών των διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, 
διώκονται κατ' έγκλησιν του Υπουργού Εργασίας και τιμωρούνται 
διο χρηματικής ποινής.

2. Από της εγγράφου ονακοινώσεως εις τους ενδιαφερομένους 
του καταρτισμού της εκθέσεως του αρμοδίου υπαλλήλου του Υ
πουργείου Εργασίας, δι' ης διαπιστούιοι η αποτυχία της συνό- 
ψεως συλλογικής συμβάσεως εργασίας ή της κοινσποιήσεως της 
πράξεως της απ' ευθείας παραπομπής της διαφοράς υπό του Υ
πουργού της Εργασίας, προς επίλυσιν ενώπιον των κατά τον πα
ρόντα Νόμον αρμοδίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, 
απογορεύεται επί χρονικόν διάστημα 45 ημερών, και εν περιτττώ- 
σει εφέσεως επί χρονικόν διάστημα 60 ημερών, πάσα προσπάθεια 
των ενδιαφερομένων προς εκβιασμόν ευνοϊκής υπέρ αυτών λύ· 
οεως επί της εκδηλωθείσης διενέξεως,δια διακοπής της εργασίας, 
ή καταφανούς μειώσεως της αποδόσεως της εργασίας κ_λπ.

3. Η κατά παράβασιν των απαγορεύσεων τούτων διακοπή της 
εργασίας, ως και πάσα μεταβολή των όρων αυτής κατά το αυτά 
χρονικόν διάστημα, θεωρείται ως αδικαιολόγητος καταγγελία της 
συμβάσεως εργασίας, ουνεπιφέρουσα δια μεν τους ενεχομένους 
εκ των εργοδοτών υποχρέωσιν καταβολής αποζημιώσεως διπλά
σιάς δια τους υπαλλήλους και πενταπλάσιας δια τους εργάτας της

καθοριζομένης υπό του Νόμου 2112 και δια ΕΆ/τος της 16/18 Ιου
λίου 1920 ως εκάστοτε αι διατάξεις αύται ισχύουσι, δια δε τους 
ενεχομένους εκ των μισθωτών λύσιν της μετά του εργοδότου τού
των σχάσεως εργασίας υπαιτιότητι αυτών των ιδίων.

Πρωταίτιοι ή υποκινηταί διακοπής της εργασίας τιμωρούνται 
δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής.

Δια των κατά το προηγούμενον εδάφιον ποινών τιμωρούνται και 
οι πρωταίτιοι ή υποκινηταί επεκτάσεως της διακοπής της εργα
σίας και εις άλλας επιχειρήσεις.

Αι κατά τ' ανωτέρω ποιναί διπλασιάζονται αν η καθ' υποκίνη- 
οιν διακοπή της εργασίας ωδήγησεν εις διατάραξιν της τάξεως, 
ανεξαρτήτως των κατ' άλλας διατάξεις του ποινικού Νόμου προ
βλεπομένων ποινών δια τυχόν λαβόντα χώραν έτερα αδικήματα.

4. Η ποινική αγωγή κατά των παραβατών των παρ. 2 και επ. του 
παρόντος άρθρου ασκείται υπό του αρμοδίου Εισογγελέως αυ· 
τεπαγγέλτως ή επί τη εγγράφω καταγγελία του Υπουργού Εργα
σίας και των περιφερειακών αυτού υπηρεσιών, εισόγεται δε προς 
εκδίκασιν δι’ απ' ευθείας κλήσεως.

Άρθρον 19

1. Η διαδικασία της υποχρεωτικής διαιτησίας ματαιούται αν κατά 
την διάρκειαν αυτής επετεύχθη η σύναψις συλλογικής ουμβάοε- 
ως εργασίας.

2. Η διαιτητική απόφασις εφ1 όσον εκηρύχθη εκτελεστή δι'α- 
ποφόσεως του Υπουργού Εργασίας επέχει θέσιν συλλογικής συμ
βάσεως εργασίας και διέπεται περαιτέρω υπό των περί τούτης 
διατάξεων του παρόντος.

Γενικής εφαρμογής διατάξεις 
Άρθρον 20

1. Πάσα πράξις του Υπουργού Εργασίας αφορώσα την δημο- 
σίευσιν συλλογικής συμβάσεως εργασίας ή την κύρωοιν και δη- 
μοσίευσιν αποφάσεως διαιτησίας εις την Εφημερίδο της 
Κυβερνήσεως, δεν δύναται να εκδοθή προ της παρελεύσεως 
Ιδθημέρου από της παρά τω Υπουργείω Εργασίας κοταθέσεως 
της συλλογικής συμβάσεως ή κοινσποιήσεως της αποφάσεως διαι
τησίας, ουδέ να καθυστερήση πλέον των 35 ημερών από της τοιαύ- 
της καταθέσεως ή κοινσποιήσεως

2. Εν ή περιπτώσει συλλογική σύμβασις εργασίας ή απόφαοις 
διαιτησίας αντιτίθεται εις την γενικήν ή ειδικήν οικονομικήν ή κοι
νωνικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Συντονισμού 
και Εργασίας δι' ητιολογημένης κοινής αποφάσεως των εκδιδο- 
μένης μετά γνωμοδότησιν του κατά το άρθρον 28 Συμβουλίου και 
εντός 20 ημερών από της παρελεύσεως της κατά την προηγουμέ- 
νην παράγραφον Ιδθημέρου προθεσμίας και δημοοιευομένης δια 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται να τροποποιούν ή vc 
μη εγκρίνουν, εν όλω ή εν μέρει, την συλλογικήν τούτην ούμβα- 
σιν εργασίας ή απόφασιν διαιτησίας.

3. Εάν εντός της κατά τας προηγουμένας παραγράφους του πα
ρόντος προθεσμίας δεν ήθελεν ολοκληρωθή ή εν αυταίς διαδικα
σία, παρέχεται το δικαίωμα εις έκαστον των ουμβληθέντων ή των 
εν διενέξει μερών, όπως εντός προθεσμίας 10 ημερών από της λή- 
ξεως των κατά τα άνω προθεσμιών, καταθέση την συλλογικήν σύμ- 
βαοιν εργασίας ή την απόφασιν διαιτησίας εις το Ειρηνοδικείον 
Αθηνών. Η τοιαύτη κατάθεσις μερίμνη του καταθέσαντος κοινο
ποιείτο! δια δικαστικού κλητήρος εις τους ενδιαφερομένους και 
το Υπουργείον Εργασίας από της επομένης δε της τελευταίας κοι- 
νοποιήσεως άρχεται η ισχύς της εν λόγω συλλογικής συμβάσε
ως εργασίας ή αποφασεως διαιτησίας.

Άρθρον 21

1. Οι γενικοί όροι και ουνθήκαι εργασίας, δύνανται να ρυθμί- 
ζωνται δια γενικής εθνικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας ή 
ομοίας εφαρμογής αποβάσεως διαιτησίας. Επίσης δΓ ομοιας συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας ή διαιτητικής αποφάσεως δύνανται
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να ορίζωνται «ατώτατα όρια αποδοχών καθώς και τα πόσης «ρύ
σεως επιδόματα ή προσαυξήσεις επ' αυτών.

2. Αντικείμενον των λοιπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας
και των ομοίας εφαρμογής διαιτητικών αποφάσεων είναι ο καθο
ρισμός κατά ειδικός κατηγορίας μισθωτών της αμοιβής της ερ
γασίας και των ειδικών όρων και συνθηκών αυτής, απαγορευό

μενου επί ποινή ακυρότητος του καθορισμού όρων και συνθη
κών εργασίας περιλαμβανόμενων εις γενικός εθνικύς συλλογικός 
συμβάσεις εργασίας ή ομοίας ε<|>αρμογής αποφάσεις διαιτησίας, 
οι όροι των οποίων κατισχύουν των τυχόν αντιθέτων όρων των 
λοιπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αποιράσεων διαι
τησίας. I

3. Δεν δύναται δια συλλογικής συμβάσεως εργασιακή αποφά- 
σεως διαιτησίας να συσταθή ειδικός λογαριασμός ή επικουρικός 
ασφαλιστικός οργανισμός ή Ταμείον Πρόνοιας ή να καθορισθούν 
ή τροποποιηθούν πόροι ή εισφοραί υπέρ πόσης φύσεως ασφαλι- 
ςττικών οργανισμών ή λογαριασμών.

4. Συλλογικοί συμβάσεις εργασίας ή αποφύσεις διαιτησίας α· 
φορώσαι εν γένει τους όρους και συνθήκος εργασίας και την α
μοιβήν του προσωπικού των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων 
κοινής ωφελείας, δεν είναι ισχυραί και δεν τίθενται εις εφαρμο
γήν εάν κατά τας διαπραγματεύσεις ή την διαδικασίαν ενώπιον 
των οργάνων διαιτησίας δεν ήθελεν προσεπικληθή να παραστή 
δια να αναπτύξη τας απόψεις του εκπρόσωπος του εποπτεύοντος 
την επιχείρησιν ή εκμετάλλευσιν κοινής ωφελείας Υπουργείου.

Άρθρον 22

1. Αντικείμενον γενικής εθνικής συλλογικής συμβάσεως εργα
σίας δύναται να είναι και η συνομολόγησις υποχρεώσεως των ερ
γοδοτών προς παρακράτησιν της εν τη συλλογική ταύτη συμβάσει 
οριζομένης εισφοράς συμμετοχής εις τας επαγγελματικός οργα
νώσεις μισθωτών, βαρυνούσης τους εις την συλλογικήν σύμβα- 
σιν υπαγομένους μισθωτούς.

2. Η ούτω συνομολογουμένη εισφορά κατανάμεται ως εξής:
α) Υπέρ του Τοπικού Εργατικού Κέντρου, ποσοστόν εξ 7/20 της

εις την περιφέρειαν αυτού εισπραττομένης εισφοράς.
β) Υπέρ των Ομοσπονδιών, ποσοστόν εκ 4/20 της εισπραττομέ- 

νης εκ των μισθωτών του κλάδου εκάστης εισφοράς.
γ) Υπέρ του Σωματείου των μισθωτών ποσοστόν εκ 4/20 της ει- 

σπραττομένης εισφοράς εκ των μισθωτών της κατηγορίας των ο
ποίων εκπροσωπεί και

δ) Υπέρ της Γ εν. Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το απο- 
μένον υπόλοιπον των εισπρατιομένων.

3. Η βεβαίωσις και είσπραξις της εισφοράς τούτης, εφ' όσον 
ουνομολογείται εν τη συλλογική συμβάσει εργασίας να παρακρα- 
τήται υπό των εργοδοτών, γίνεται είτε μέσω των Οργανισμών Κοι
νωνικής Ασφαλίσεως, συμβςιλλομένων ειδικως προς τούτο μετά 
της κατ’ ανωτέρω συμβληθείσης εργατικής οργανώσεως είτε κο- 
τά τον εν τη συλλογική συμβάσει καθοριζόμενον τρόπον.

4. Η απόδοσις απ' ευθείας εις τους δικαιούχους της κατά τας 
διατάξεις του παρόντος ετπρσττομένης παρά των Οργανισμών Κοι
νωνικής Ασφαλίσεως εισφοράς, γίνεται μερίμνη των Οργανισμών 
τούτων εντός δύο μηνών το πολύ από της εισπράξεως.

5. Τα μέλη των οργανώσεων δύνανται δια δηλώσεώς των κατα
τεθειμένης εις την οργάνωσίν των ν' αρνηθούν την καταβολήν της 
εισφοράς.

Η οργάνωσις υποχρεούται να βεβαιώση επί της αιτήσεως εάν 
ο αϊτών εξεπλήρωσε τας υποχρεώσεις του ως μέλος και να διαβι- 
βάση αμελλητί προς τον οικείον εργοδότην την δήλωσιν αυτήν.

Η τοιαύτη δήλωσις δύναται να γίνη κατά τον Ιανουάριον εκά- 
στου έτους ισχύει δε από του αμέσως επομένου έτους.

Διάφοροί προκύπτουσαι εκ της παρούσης διατάξεως εκδικάζο- 
νται κατά την διαδικασίαν του Νόμς·' Γ>0Δ.

Άρθρον 23

1. Εν αμφισβητήσει της εκπρςισωπευτικής ικανότητος οργανώ-

σεως τινός δια την εκποοσώπησιν των επαγγελματικών συμφε
ρόντων ενδιαφερομένης εν τη συλλογική διαφορά επαγγελμα
τικής τινός κατηγορίας, αποφαινετσι οριστικώς και ανεκκλητως 
επί της αμφισβητήσεως τούτης ο Πρόεδρος του αρμοδίου πρω
τοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου διοικητικού διαιτητικού δικαςπηρίου, 
εις την περιφέρειαν του οποίου υφίσταται ή κρίνεται η συλλογι
κή διαφορά.

2. Εν ελλείψει επαγγελματικής εργοδοτικής τινός οργανώσε- 
ως ιδιωτικού δικαίου ή μη καλύψεως κατά την επαγγελματικήν ορ- 
γάνωσιν εργοδότου τινός υπό του καταστατικού οργανώσεως 
ιδιωτικού δικαίου ή επιμελητηρίου, γενικώς, αρμοδία, εκπροοω- 
πευτική οργάνωσις θεωρείται το κατά τόπον αρμόδιον εμπορικΟν 
και βιομηχανικόν επιμελητήριον, επί πανελλήνιου δε ισχύος συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Ε- 
πιμελητήριον Αθηνών.

Άρθρον 24

1. Δι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων μετά 
σύμφωνον γνώμην του κατά το άρθρον 28 Εθνικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευμένων δια της Ε
φημερίδες της Κυβερνήσεως δύνανται να καταργούνται ή τροπο
ποιούνται και κωδικοποιούνται εις ενιαιυν κείμενον και κατά 
κλάδον ή κατηγορίαν εργαζομένων πάσαι αι μέχρι της δημοσιεύ- 
σεως του παρόντος ισχύουσαι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας, 
Υπουργικοί και διαιτητικοί αποφάσεις και λοιπαί πράξεις, επιτρε- 
πομένης της μεταβολής της σειράς του κειμένου αυτών, της δια
γραφής εξ αυτού των μεταβληθέντων όρων ή διατάξεων και της 
συμπληρώσεως τούτων δια των γενομένων, μέχρι της εκδόσεως 
της περί κωδικοποιήσεως αποφάσεως, τροποποιήσεων και συμπλη
ρώσεων.

2. Αποφάσεις διαιτησίας, κανονισμοί προσωπικού και πράξεις 
της διοικήσεως εν γένει, δι' ών καθωρίσθησαν μέχρι της ισχύος 
του παρόντος τα της αμοιβής της εργασίας ή εχορηγήθησαν αυ
ξήσεις ή ειδικά επιδόματα, δύνανται από της ισχύος του παρόντος 
να τροποποιούνται ή καταργούνται κατά την εν τω παρόνπ Νό- 
μω διαγραφομένην διαδικασίαν, έστω και αν αύται εκυρώθησαν 
δια Νόμου.

Άρθρον 25

1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Νόμου 
2053/52, θεωρούμενοι ως μηδέποτε καταργηθείσαι, αντικαθίστα
νται, από της ισχύος του παρόντος Νόμου, δια των εν τη επομένη 
παραγράφω 2 διατάξεων.

2. Η απόληψις μισθού ή ημερομισθίου ανωτέρου του δια των 
συλλογικών συμβάσεων, απςχφάσεων διαιτησίας ή υπουργικών α
ποφάσεων. καθορισθέντος ή συμφωνίας περί ταύτης απολήψεως, 
δεν απαγορεύεται.

3. ΓΊροκειμένου περί αποδοχών εις είδος προβλεπόμενον υπό 
συλλογικής ή ατομικής συμβάσεως εργασίας ή διαιτητικής ή Υ
πουργικής αποφάσεως. δύναται ο εργοδότης να καταβάλη εις τον 
μισθωτήν το εις χρήμα αντίτιμον αυτού, εξαιρουμένων των περι
πτώσεων καθ' άς αι εις είδος παροχαί επιβάλλονται εκ λόγων υ
γιεινής ή ασφαλείας των μισθωτών.

Άρθρον 26

Τα έξοδα λειτουργίας εν γένει των οργάνων διαιτησίας (πρω
τοβαθμίων και δευτεροβαθμίων) ως και τα έξοδα κινήσεως κατά 
συνεδρίασιν του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως των 
οργάνων τούτων προσδιοριζόμενα και εγκρινόμενα δια κοινής α- 
ποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, βαρύνουσι 
τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εργασίας.

Άρθρον 27

Πάσα διαφορά πηγάζουσα εκ της εφαρμογής των διατάξεων
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των προηγουμένων άρθρων, των συλλογικών συμβάσεων εργα
σίας και των αποφάσεων διαιτησίας, εκδικάζεται κατά τις διατά
ξεις του Νόμου Γ 30Δ' «περί εκδικάσεως εργατικών διαφορών·, 
ως ετροποποιήθη, αναλόγως εφαρμοζομένας.

Άρθρον 40

1. Η συγκρότηοις των κατά τον παρόντα Νόμον οργΰνων διαι
τησίας γίνεται κατό την πρώτην εφαρμογήν εντός προθεσμίας 45 
ημερών από της ισχύος του παρόντος, η δε θητεία αυτών λήγει 
των μεν πρωτοβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων την 
31ην Δεκεμβρίου του επομένου της πρώτης ουγκροτήσεως έτους, 
των δε δευτεροβαθμίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων την 
31ην Δεκεμβρίου του μεθεπομένου της πρώτης συγκροτησεως 
έτους.

2. Επί ένο μήνα από της λήξεως της θητείας του και εφ' όσον 
δεν συνεκροτήθη εκ νέου, έκαστον διοικητικόν διαιτητικόν δικό- 
στήριον δύναται να συνεδριάζη και αποφοαίζη υπό την συγκρό- 
τησιν ήν είχεν κατό την λήξιν της θητείας του.

Άρθρον 41

1. Μέχρι της κατό την διαδικασίαν του παρόντος Νόμου τρο- 
ποποιήσεως ή κατοργήσεως των ήδη ισχυόντων και εφαρμοζο- 
μένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπουργικών και διαι
τητικών αποφάσεων ή πράξεων της διοικήσεως εν γένει, καθόσον 
αφορώ τους όρους, τας συνθήκας και την αμοιβήν της εργασίας, 
εξακολουθούν ισχύουσαι αι πράξεις αύται.

2. Αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου υπογρα- 
φείσαι Συλλογικοί Συμβάσεις Εργασίας ή εκδοθείσαι αποφάσεις 
Επιτροπών Διαιτησίας και μη κηρυχθείσαι εκτελεστοί, δύνανται 
να επικυρωθούν κατά την υπό του παρόντος νόμου προβλεπομέ- 
νην διαδικασίαν.

Άρθρον 42
1...................................................................................................................

2. Δεν καταργούνται, διατηρούμενοι εν ισχύϊ, αι διατάξεις των: 
α} Άρθρον 16 Α.Ν. 547/1937 «περί τροποποιήσεως και συμπλη-

ρώσεως διατάξεών τινων εργατικών νόμων».
β.....................................................................................................................
γ. Νόμου 1901/51 «περί κυρώσεωςτου Α.Ν. 1777/51 περί συμπλη- 

ρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου 
του Α.Ν. 866/1946».

3. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουσιν εφαρμογήν 
επί της ρυθμίσεως των όρων συνθηκών και αμοιβής εργασίας των 
πληρωμάτων των πλοίων της Εμπορικής Ναυτιλίας.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2511/54 «περί ελέγ·_ 
χου ομαδικών απολύσεων» αντικαθίσταται διο των εξής:

■Δύνατοι διο πράξεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένων 
μετά γνώμην των ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσε
ων των εργοδοτών και μισθωτών να αναστέλλεται η εφαρμογή 
των διατάξεων των απογορευουοών την νυκτερινήν εργασίαν των 
γυναικών, οσάκις λόνω περιστάσεων ιδιαζόντως σοβαρών, το ε
θνικόν συμοέρον απαιτεί τούτα.

Δεν εφαρμόζονται αι απαγορεύσεις ως προς την νυκτερινήν ερ
γασίαν των γυναικών όσον αφορά:

α) Τας γυναίκας αίτινες κατέχουν θέσεις διευθύνσεως ή θέσεις 
τεχνικού χεοακτήρος συνεπανομένας ευθύνην, και β) τας γυναί
κας τας αποσχολουμένας εις τας υπηρεσίας της υγιεινής και της 
ευημερίας και αίτινες κονονικώς δεν εκτελούν εργασίαν χειρός».

Ο παρών Νόμος ψηοισθείς υπό της Βουλής και ncp Ημών σή- 
μεοον κυρωθείς, δημοοιευθήτω διο της Εοημερίδος της Κυβερ- 
νήσεως και εκτελεσθητω ως νόμος του Κράτους.

Ν.έ. 3755/57 (©ΕΚ 182/17.9.57)

Άρθρον 7

1. Αι εν τω Νόμω 3239/55 καθοριζόμενοι προθεσμίβι διαδικα
σίας υποχρεωτικής διαιτησίας, συντέμνονται, των σχετικών αριθ
μών και λέξεων αντικαθισταμένων ως ακολούθως: 

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 από «5» εις «3». 
β) Της παρ. 1 τοίι άρθρου 11 από «δέκα» εις «πέντε» 
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 11 από «εντός δεκαημέρου» εις εντός 

«πενθημέρου»
δ) Του άρθρου 12 από «10» εις «8» και από «ΙΟημέρου» εις «πεν

θημέρου».
ε) Του άρθρου 14 από «10» εις «5». και
στ) Τ ης παρ ι του άρθρου 20 από «1 δθημέρου» εις «δθημέρου» 

και από «35» εις «20». της δε παραγρ. 2 του αυτού άρθρου από 
«20» εις «15» και από »15θημέρου» εις «5θημέρου».

2. Εν τέλει του άρθρου 15 του Νόμου 3239/55 προστίθεται πα
ράγραφος 6 έχουσα ούτω:

«6. Εν περιπτώσει εκδόσεως διαιτητικής αποφάσεως με την πά 
ροδον των εν τω παρόντι οριζομένων προθεσμιών διαδικασίας, 
ενώπιον των οργΰνων υποχρεωτικής διαιτησίας, η ημερομηνία ε
νάρξεως της ισχύος τούτης δεν δύναται να μετατεθή εις χρόνον 
μεταγενέστερον της επομένης, από της παρόδου των προθεσμιών

__ιούιωγμημέρας____________________________________________________
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουσιν εφαρμογήν 

και επί των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, εκκρεμουσών ε
νώπιον των αρμοδίων διοικητικών, διαιτητικών δικαστηρίων συλ
λογικών διαφορών εργασίας, εφ' όσον η επίλυοίς των καθυστερεί 
επί χρόνον μείζονα των προθεσμιών του παρόντος και δεν ήθε- 
λον περαιωθή εντός μηνάς από της ισχύος αυτού». Εν τη περιπτώ- 
σει ταύτη, η ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος τούτων δεν δύναται 
να μετατεθή εις χρόνον μεταγενέστερον της επομένης, από της 
παρόδου του μηνός ημέρας.

Άρθρον 8

Εις την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3239/55 προστίθεται εδό- 
φιον έχον ούτω:

«Η κατά το προηγούμενον εδάφιον της παρούσης παραγράφου 
τροποποίησις ή μη έγκρισις. εν όλω ή εν μέρει, της Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας ή αποφάσεως διαιτησίας, αποκλείεται και 
μόνον ως προς το ύψος των παρεχομένων εις ας περιπτώσεις θε
σπίζονται δΓ αυτών αυξήσεις επί των, δια συλλογικής συμβάσε
ως ή αποφάσεως διαιτησίας ή ετέρου διοικητικού μέτρου, νομίμως 

—καθωριαμένων κετωτάτων ορίων αποδοχών των μισθωτών, αίτι- 
νες κατά περίπτωσιν ή εν τω ουνόλω των, δεν υπερβαίνουν εις 
ποσοστόντο 3·λ εν σχέσειτιρος το εφ ού-αι θεσπιζόμενοι αυξή 
σεις μισθολόγιον και παρήλθε συνάμα έτος τουλάχιστον από της 

. καθ' ήμοιον τρόπον χορηγηθείσης τελευταίας αυξήσεως»

Άρθρον 9

Άρθρον 10

1. Εις την παράγρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 3239/55 μετά την λέ- 
ξιν «δηλώσεως» προστίθεται η φράοις «εις το Υπουρνείον Ερ
γασίας»

2. Εν τέλει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του αυτού ως άνω 
Νόμου προστίθενται τα ακόλουθο εδάφια:

«Καταγγελία Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αορίστου χρό
νου δεν ουγχωοείτοι προ της παρόδου 6μήνου τουλάχιστον α©' 
ής ετέθη εις εοορμογην.

Τα εννουα αποτελέσματα της καταγγελίας της Συλλογικής Συμ
βάσεως Εργασίες επέρχονται αυτοδικαίως και επί των εο ών ε- 
κηρύχθη αυτή μεταγενεστέρως υποχρεωτική κατά την διαδικασίαν 
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή των εφ' ών εκτείνεται συμφώ- 
νως τη παραγράφω 3 του αυτού άρθρου 5.

3.....................................................................................................................
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4. Εις την δευτέραν παράγρ. των άρθρων 12 και 14 του αυτου 
ως άνω Νόμου η φράσις «μετά της αποφασεως διαιτησίας» αντι
καθίσταται δια της ψράσεως «μετά του διατακτικού της αποφά- 
σεως διαιτησίας.

5. Το υπό στοιχειον ο' εδάφιον της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
αυτού ως άνω Νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

•α) Εκ του εν τη έδρα του Δικαστηρίου Προέδρου Εφετών ή ε
νός Εφέτου, διοριζόμενου μετά πρότασιν του Υπουργού Δισκίο- 
σύνης, ως Προέδρου».

0) Το μετά το στοιχειον δ' αδάφιον της παρ. 2 του άρθρου 13 
του αυτού ως άνω Νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Εις ας περιπτώσεις η διένεξις αφορά πλείονα του ενός επαγ
γέλματα ή επαγγέλματα μή καλυπτόμενα υπο εργοδοτικών οργα
νώσεων ίων Βιομηχάνων, Εμπόρων. Βιοτεχνών και Επάγγελμά- 
τιών, αι εν διενέξει εργοδοτικαί οργανώσεις υποδεικνύουν δια δη- 
λώσεώς ίων προς τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου τον εκ των εο- 
γοδοτικών μελών τουτου εκπρόσωπόν των εις-το συγκεκριμένον 
θέμα και εν διαφωνία των ορίζει τούτον ο Πρόεδρος του Δικα
στηρίου».

6. Εις την τελευτοίαν παρ. του άρθρου 14 του αυτού ως άνω Νό
μου η φράσις «παρόντων πέντε μελών αυτού» αντικαθίσταται δια 
της ψράσεως «παρόντων τεσσάρων μελών αυτού».

7.....................................................................................................................
θ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του αυτού ως άνω Νόμου 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:
•2. Αι Διαιτητικοί αποφάσεις εφ' όσον εκηρύχθησαν εκτελεστοί 

δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ή ετροποποιήθησαν κα
τά τα εν παρ. 2 του επομένου άρθρου οριζόμενα ή κατατέθησαν 
εις το Ειρηνοδικείον κατά τας διατάξεις του Νόμου επέχουν θέ· 
σιν Σ.Σ.Ε. και διέπονται περαιτέρω υπό των περί τούτης διατάξε
ων του παρόντος ως προς τε την καταγγελίαν την κήρυξιν αυτών 
ως υποχρεωτικών, την παράτασιν της ισχύος των και την διάκρι- 
σιν εις Εθνικός γενικός, εθνικός ομοιοεπαγγελματικάς, τοπικός 
γενικάς, τοπικός ομοιοεπαγγελματικάς και ειδικός».

9. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 20 του αυτού 
ως άνω Νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η τοιαύτη κατάθεσις επέχουσα θέσιν δημοσιεύσεως, μερίμνη 
του καταθέσαντος κοινοποιείται δια δικαστικού κλητήρος εις το 
Υπουργείον Εργασίας και τους ενδιαφερομένους, η δε ισχύς των 
ούτω δημοσιευμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ή απο
φάσεων διαιτησίας άρχεται, εάν άλλως δεν ορίζηται εν αυταίς, 
από της επομένης της εις το Ειρηνοδικείον καταθέσεως».

10. Εν τέλει της ποραγρ. 4 του άρθρου 2ΐ του αυτού ως άνω 
Νόμου προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

•Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου της παρούσης παρα
γράφου εφαρμόζονται μόνον προκειμένου περί Ειδικών Συλλογι
κών Συμβάσεων Εργασίας η ομοιας εκτάσεως αποφάσεων 
διαιτησίας».

11. Εν τέλει του άρθρου 21 του αυτού ως άνω Νόμου προστίθε
ται παράγραφος 5 έχουσα ούτω:

•5. Εις τας συνεδριάσεις των δευτεροβαθμίων Διοικητικών Δι
καστηρίων καλείται υποχρεωτικώς και αναπτύσσει εψ' όσον προ- 
σέλθει τας απόψεις του, καταχωοιζομένας εις τα πρακτικά, 
αντιπρόσωπος του Υπουργείου Συντονισμού, οριζόμενος υπό του 
Υπουργού Συντονισμού δια λειτουργούντα εν Αθήναις και Πειραιεί 
τοιαύτα, υπό του οικείου δε Νομάρχου δια τα εν ταις λοιπαίς πε· 
ριφερείαις της χώρας δι' αποφάσεών των, γνωστοποιουμένων ε
γκαίρως εις τους προέδρους των Δικαστηρίων».

12. Εν τέλει της παρ. 3 του άρθρου 42 του αυτού ως άνω Νόμου 
προστίθεται περίοδος έχουσα ούτω: «Ως επίσης και των αμέσως 
εις την καλλιέργειαν γεωργικών προϊόντων η εις την κτηνοτρο
φίαν απασχολουμένων μισθωτών, πλην των «πηρετούντων εις Γε· 
ωργικάς, κτηνοτροφικάς εργασίας ασκουμένας παρ' Εμπορικών 
Εταιριών ή του Δημοσίου ή Ν.Γ1.Δ.Δ. ή εφ' όσον αι σχέσεις τού
των διέπονται ήδη υπό συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτη
τικών αποφάσεων, Υπουργικών αποφάσεων ή άλλων σχετικών 
πράξεων ή υπάγονται εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α., ανεξαρτήτως 
της μορφής υφ' ήν ασκείται η εκμετάλλευσις.

Ν.Δ. 186/1969 (ΦΕΚ 86 τ.Α της 10-5-1969)

Άρθρον 1

1. Αηό της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος δικαιούμενοι 
να εγείρωσι συλλογικήν διαφοράν και να συνάπτωσι συλλογικός 
συμβάσεις εργασίας Επαγγελματικοί Οργανώσεις, είναι αι έχου- 
σαι αντιπροσωπευτικόν χαρακτήρα.

2. Επαγγελματικοί Οργανώσεις του αυτού κλάδου δύνανται να 
αναγνωρίζωνται ως αντιπροσωπευτικού χαρακτήρος μέχρι δύο 
κατ ανώτατον όριον

3. (καταργήθηκε με το άρθρον 9 του Ν.Δ. 1198/72, κατωτέρω α- 
ριθμ. 11).

Άρθρον 2

1. Εγειρομένης αμφισβητήσεως περί του αντιπροσωπευτικού 
χαρακτήρος Οργανώσεως τινός, αποφαίνεται οριστικώς επί τη αι
τήσει της ιδίας ή του Υπουργού Εργασίας, παντός ετέρο ι έχοντος 
έννομον συμφέρον, ο Πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Διοικητικού 
Διαιτητικού Δικαστηρίου της έδρας της Οργανώσεως.

2 Πλέον αντιπροσωπευτικόν εργασιακόν σωματείον, δι' ωρισμέ- 
νον επάγγελμα ή επαγγέλματα είναι το υπερέχον εις αριθμητι
κήν δύναμιν μελών ασκούντων το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα 
ταύτα, εις ωρισμένην περιοχήν ή εις ολόκληρον την χώραν.

Πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμιος ένωοις εργασιακών 
σωματείων δι' ωρισμένον επάγγελμα ή επαγγέλματα, είναι η πε- 
ριλαμβάνουσα εργασιακά σωματεία έχοντα εν συνάλω τον μεγα- 
λύτερον αριθμόν μελών ασκούντων το επάγγελμα, ή τα επαγ
γέλματα ταύτα εις ωρισμένην περιοχήν, ή εις ολόκληρον την 
χώραν.

Η παρ. 2 μπαίνει όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 
73/1974 (κατωτέρω αριθ. 13).

3. Εν η περιπτώσει η αμφισβήτηοις περί του αντιπροσωπευτι
κού χαρακτήρος Οργανώσεως εγείρεται, υφισταμένης εκκρεμούς 
συλλογικής διαφοράς ενώπιον των Διοικητικών Διαιτητικών Δικα
στηρίων, αρμόδιος προς επίλυσιν αυτής κατά τα εν τη προηγου- 
μένη παραγράφω οριζόμενα καθίσταται ο πρόεδρος του 
Δικαστηρίου παρ’ ώ εκκρεμεί η συλλογική διαφορά.

Άρθρον 3

1. Εάν αναγνωρισθούν ως αντιπροσωπευτικοί δύο Επαγγελμα
τικοί Οργανώσεις, δια της αποφάσεως δι' ής αναγνωρίζεται η δευ- 
τέρα ή και μεταγενεστέρως, καθορίζεται από τα κριτήρια του 
άρθρου 2 του παρόντος, τις εκ τούτων είναι η πλέον αντιπροσω
πευτική. Ο τοιούτος χαρακτηρισμός δύναται να προσδοθή και δια 
μεταγενεστέρας οποφάσεως, τηρούμενων των ορισμών του άρθρ. 
2 καθ' όσον αφορά τους νομιμοποι ου μένους όπως αιτήσωνται τού
το, τα αρμόδια όργανα αναννωρίσεως και την τηρητέαν διαδι
κασίαν.

2. (Καταργήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.Δ. 1198/72, κατωτέρω αρ. 
11)

Άρθρον 4

1. Αι συλλογικοί συμβάσεις εργασίας ισχύουν μόνον μεταξύ 
των μελών των Επαγγελματικών Οργανώσεων αίτινες μετέσχον 
εις την σύναψιν τούτων. Κατ εξαίρεσιν εάν εν τη καταρτίσει συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας μετέσχεν οργάνωσις χαρακτηρι- 
σθείσα ως πλέον αντιπροσωπευτική, η σύμβασις ισχύει και δια τα 
μέλη της χαρακτηρισθείσης ως απλώς αντιπροσωπευτικής εργα
τικής οργανώσεως, εφ' όσον αύτη, προσεπικληθείσα υπό της πλέ
ον αντιπροσωπευτικής ίνα μετάσχη εις τας διαπραγματεύσεις, δεν 
προσήλθεν ή παρενέβη μεν οπωσδήποτε, αλλά δεν διεφώνησε 
προς τους συμφωνηθέντας, υπό της πλέον αντιπροσωπευτικής, 
όρους. Εάν, η απλώς αντιπροσωπευτική οργάνωσις διεφώνησεν.



Άρθρον 7
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η διαφωνία της απαλλάσοε. .α μέλη της από πόσης δεσμεύσεως 
μόνον εόν την γνωστοποίηση αμελλητί εγγράφως προς τας συμ- 
βαλλομένας οργανώσεις, τον Υπουργόν Εργασίας και τον αρμό
διον δια την επιχείρησιν Υπουργόν

2. Δια την κήρυξιν ως υποχρεωτικής ή την επέκτασιν της ισχύος 
συλλογικής ουμβάοεως εις μισθωτούς ή εργοδότας. πέραν των 
υπ' αυτής καλυπτομένων, κατΰ τα εν τη ποοηγουμένη παραγρά
φω οριζομένα. εφαρμόζονται αι περί τούτου σχετικοί διατόΕεις 
του Νόμου 3239/55, ως ούτος ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. 
3755/1957.

Άρθρον 5

1. Εν αδυναμία επιτεύξεως συμφωνίας δΓ απ' ευθείας διαπραγ
ματεύσεων προς ούναψιν συλλογικής συμβάσεως εργασίας, πό
σα αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργΰνωοις δικαιούται εις 
έγερσιν συλλογικής διαφοράς δΓ αιτήσεως. απευθυνόμενης ενώ
πιον της Διευθύνσεως Αμοιβής Εργασίας ή της οικείας Επιθεω- 
ρήσεως του Υπουργείου Εργασίας, αυθημερόν καταχωρουμένης 
εις επί τούτω τηρούμενον ειδικόν βιβλίον. Μετά της αιτήσεως κα
τατίθενται επί ποινή απαραδέκτου της συζητήοεως κοι τα επόμε
να: α) Τα εν άρθρω 5 παρ. 10 του υπ' αριθμ. 667/1968 Β.Δ «περί 
κωδικοποιήσεως της κεϊμένης περί επαγγελματικών σωματείων 
Νομοθεσίας» οριζόμενα στοιχεία, προς νομιμοποίησιν της εγει- 
ρούσης την συλλογικήν διάφορόν οργανώσεως, β) κεκυρωμένον 
φωτοτυπικόν αντίγραφον της, κατά τις διατάζεις του άρθρου 8 του 
ιδίου Β.Δ. εκδοθείσης υπό του μετασχόντος εις τας τελευταίας 
αρχαιρεσίας εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, βεβαιώσεως, γ) 
αποδεικτικόν επιδόοεως ακριβούς αντιγράφου της αιτήσεως πε
ρί της εγειρομένης διενέξεως δέκα πλήρεις ημέρας προ της κα
τά τα άνω καταθέσεώς της, προς την ανεγνωρισμένην ετέρον 
αντιπροσωπευτικήν επαγγελματικήν οργάνωσιν, μετά προσκλή- 
σεως όπως παρέμβη αύτη κατά την διαδικασίαν εκδικάσεως της 
διενέξεως. Εν αμφιβολία της αιτούσης περί υπάρζεως ετέρας α
ντιπροσωπευτικής οργανώσεως. η αίτησις επιδίδεται προς τον δΓ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εκάστοτε οριζόμενον αρμό
διον υπάλληλον, όστις προκαλεί την ενδιαφερομένην ετέρον ορ- 
γάνωσιν ή βεβαιώνει επί της αιτήσεως την μη ύπαρζιν τοιαύτης.

Άρθρον 6

1. Ο Υπουργός Εργασίας ή ο παρ' αυτού εξουσιοδοτημένος υ
πάλληλος του Υπουργείου της έδρας του Πρωτοβαθμίου Διοικη
τικού Διαιτητικού Διακστηρίου, εντός πέντε ημερών από της κατά 
το προηγούμενον άρθρον υποβολής της αιτήσεως περί εγέρσε- 
ως της διενέξεως, ορίζει εισηγητήν επί της διενέξεως ένα των υ
παλλήλων του Υπουργείου Εργασίας.

Ο διορϊζων τον Εισηγητήν προσδιορίζει την ημέραν και ώρον 
ακροάσεως παρ' αυτού των ενδιαφερομένων, εν οίς περιλαμβά
νεται και η προοεπικαλουμένη κατά την προηγουμένην παράγρα
φον ετέρα αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργόνωσις, καλών 
αυτούς δΓ εγγοάοου προσκλήσεως, κοινοποιουμένης τρεις του
λάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης συζη- 
τήσεως. Ο ούτω ορισθείς Εισηγητής, αοού εοευνήση το νόμιμον 
της αιτήσεως και της εκπροοωπήσεως των μερών, ακούει ακολού
θως τας εκατέρωθεν απόψεις, αναλαμβάνει το έργον της συν
διαλλαγής

Ο Εισηγητής, δύναται ν' αναβάλη την ουζήτησιν εις χρόνον μη 
απέχοντα πλεόν των πέντε ημερών απο της ημέρας της πρώτης 
ενώπιον αυτού συζητήοεως, προς συλλογήν πληρεστέρων 
στοιχείων.

2. Επιτυγχανομένης συμφωνίας, συντασοεται υπό του Εισηγη- 
τού έκθεσις, ήτις διαβιβάζεται αρμοδίως μετά του οικείου φακέλ- 
λου προς ούναψιν συλλογικής συμβάσεως κατά τα οριζομένα υπό 
του Ν. 3239/55, ως μεταγενεστέρους ετροποποιήθη.

3. Περί της εκτόσεως της δεομεύοεως της μετ' έγεοσιν συλλο
γικής διαφοράς ουναπτομένης συλλογικής ουμβάοεως εργασίας, 
εφαρμόζονται τα εν άρθρω 4 του παρόντος οριζόμενα.

1. Εν περιπτώσει καθ' ήν αι κατα το προηγούμενον άρθρον διε
ξαγόμενοι διαπραγματεύσεις npoc επίλυοιν τηο εγερθείσης συλ
λογικής διαφοράς, δεν οπολήξουν εις συμφωνίαν, εντός τριών 
ημερών από της ημέρας της κατά την παρ 1 του άρθρου 6 ακοοό- 
σεως, συντάσσεται έκθεσις υπό του Εισηγητού όστις διαβιβάζει 
τούτην αυθημερόν μετά του φακέλλου της υποθέσεως εις τον ο- 
ρισθέντο υπό του Υπουργού Εργασίας υπάλληλον

2. Προκειμενου περί διενέξεως δια την εκδίκασιν της οποίας εί
ναι αρμόδια τα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Διαιτητικά Δικαστήρια των 
Αθηνών ή του Πειραιώς, η εν παρ. ι του παρόντος έκθεσις μετά 
του φακέλλου της υποθέσεως παραπέμπεται εντός 2-4 ωρών εις 
τον υπό του Υπουργού Εργασίας ορισθέντο αρμόδιον της Υπη
ρεσίας Μελετών του ίδιου Υπουργείου, όστις εν συνεργασία με
τά της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συντονισμού προέρχε
ται εις ουγκέντρωοιν παντός προσφόρου στοιχείου περί των οι
κονομικών και κοινωνικών δεδομένων άτινο δύναντοι να έχουν ε- 
πίδρασιν επί της διαφοράς. Εντός οκταημέρου από της 
περιελεύσεως εις αυτόν του φακέλλου συντόσοει έκθεσιν την ο 
ποια υποβάλλει εις τον Υπουργόν Εργασίας ή τον παρ' αυτού ο- 
ρισθέντα υπάλληλον.

3. Εντός πέντε το βραδύτερον ημερών, από της υποβολής της 
εκθέοεως, υπό του αρμοδίου της Υπηρεσίας Μελετών εις τον ε- 
ξουσιοδοτημένον υπό του Υπουργού Εργασίας υπάλληλον, ούτος 
οφείλει, ή να επιχειρήση εκ νέου συνδιαλλαγήν. δΓ εγγράφου προ- 
οκλήσεώς του, επιδιδόμενης εις αυτούς είκοσι τέσσερας τουλά
χιστον ώρας προ του καθοριζομένου χρόνου συζητήοεως ή να 
παραπέμψη ταύτην εις το Πρωτοβάθμιον Διοικητικόν Διαιτητικόν 
Δικαστήριον, ουμφώνως τω Ν. 3239/55 ως νυν ισχύει.

4. Η επιλύουσα την συλλογικήν διαφοράν, ήτις ηγέρθη υπό της 
πλέον αντιπροσωπευτικής οργανώσεως, απόφασις του αρμοδίου 
Διοικητικού Δικαστηρίου, κηρυσσομένη εκτελεστή ή τροποποιού
μενη κατά τας διατάξεις των άρθρ. 19 και 20 του Ν. 3239/55. ισχύει 
και δια τα μέλη της απλώς αντιπροσωπευτικής οργανώσεως είτε 
αύτη μετέσχε εις την διαδικασίαν εκδόσεως αποφάσεως είτε μή. 
κατά τας υπό του άρθρ. λ του παρόντος προβλεπομένας προϋπο
θέσεις.

5. Εάν δια την εκδίκαοιν της διενέξεως αρμόδια είναι έτερο ε
κτός των Αθηνών και του Πειραιώς Πρωτοβάθμιο Διοικητικά Διαι
τητικά Δικαστήριο, εν μη επιτεύξει συμφωνίας μεταξύ των μερών 
κατά την διεξαγωγήν της εν άρθρ. 6 κοι 7 παρ. " διαδικασίας, η 
υπόθεοις παραπέμπεται απ' ευθείας εις το κατά τόπους αρμόδιο 
Διαιτητικά Δικαστήρια.

Άρθρον 6

1. Αι προθεομίαι των άρθρ. 6 και 7 του παρόντος συνυπολογί
ζονται κατά την εφαρμογήν των άρθρων 18 παρ. 2 του Ν. 3239/55 
και 7 του Ν.Δ. 3755/57.

2. (Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρ. t του Ν. 3239/55. (ονωτέ- 
ρω αριθμ. 2).

3. Αμφιοβήτηοις περί του χοοακτηριομού διενέξεωσ ως συλλο
γικής διαφοράς, επιλύεται κατά το στάδιον της προδικασίας. δΓ 
αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας.

4. Η υπο του άοθ. 12 παρ. 1 του Ν. 3239/55 προβλεπομένη. υπό 
ποινή απαραδέκτου. κοινοποίηοις της εφεσεως υπο του εκκαλού- 
ντος εις το Υπουρνείον Ερνασίας. αποτελεί εοεξής υποχρέωοιν 
του Γραμματέως. παρ' ω κατατίθεται η έφεσις. υποκειμένου εν πε· 
σιπτώσει παοαλείωεως εις πειθαρχικήν ποινήν.

5. (Τροποποιείται η παρ. 3 αοθρ. 20 του Ν. 3239/55Γ (ανωτέρω 
αρ. 2) .

Άρθρον 9

1. Εάν μεταξύ εογοδοτικης επιχειρήσεως και των μισθωτών αυ
τής εκδπλωθή διενεξίς τις, μη φέρουοα κατά τα εν τω Νόμω οοι-
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ζόμενα τον χαρακτήρο της συλλογικής διαφοράς, απορρέουσα ο- 
μα>ς οπωσδήποτε εκ της σχέσεως εργασίας ή της εκτελέσεις αυ
τής, αι οικείαι αντιπροσωπευτικοί επαγγελματικοί οργανώσεις 
δύνανται να αιτώνται παρά του οικείου Επιθεωρητού ή Επόπτου 
Εργασίας την, υπό την προεδρίαν tou, σύγκλησιν τριμελούς Επι
τροπής συνεργασίας επί τω σκοπώ συμβιβαστικής διευθετήσεως 
αυτής. Εις την Επιτροπήν τούτην μετέχουν ισοτίμως ανά είς αντι
πρόσωπος της εργατικής και της εργοδοτικής οργανώσεως, των 
οποίων τα ενδιαφερόμενό εν διενέξει μέρη, τυγχάνουν μέλη. Ε
άν δεν υφίσταται εργοδοτική οργάνωοις, της Επιτροπής μετέχει 
ο υπό της Δ/σεως της επιχειρήσεως, υποδεικνυόμενος αντι
πρόσωπος.

2. Η κατΰ το προηγούμενον άρθρον Επιτροπή συγκεντρώνει, 
κατά την κρίσιν αυτής, στοιχεία παρά των ενδιαφερομένων και πα
ντός τρίτου, περί των εν διενέξει μερών, παρεμβαίνουσα μεταξύ 
αυτών επί τω τέλει επιτεύξεως συμβιβαστικής λυοεως της διαφο
ράς. Περί πάντων τούτων τηρούνται πρακτικά είτε υπό του ίδιου 
του Επιθ/τού Εργασίας είτε παρ' υπαλλήλου οριζομένου επ' αυτού.

3. Εν τοις πρακτικοίς καταχωρούνται επίσης εν περιλήψει οι λό- . 
γοι της εγερθείσης διενέξεως, αι εκτεθείσαι εκατέρωθεν απόψεις, 
η προέλευοις των συγκεντρωθέντων στοιχείων, το πόρισμα και 
το αποτέλεομα των ενεργειών της Επιτροπής. Τα πρακτικά υπο- 
γραφόμενα υπό του Προέδρου της Επιτροπής ενός τουλάχιστον 
των ενδιαφερομένων μερών, ως και του τηρήοαντος αυτά υπαλ
λήλου, κατατίθενται εν πρωτοτυπώ, εις το αρχείον της οικείας Ε- 
πιθ/σεως Εργασίας, οντίγραφον δε τούτων, κεκυρωμένον 
δικαιούνται να λαμβάνουν τα ενδιαφερόμενο μέρη.

4. Εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ή επαγγελματικών οργανώσεων 
ως και όργανα της Επιθ/σεως Εργασίας αδικαιολογήτως αρνού- 
μενα όπως μετάσχωσι εις τας συσκέψεις της υπό του παρόντος 
οριζομένης Επιτροπής, καίπερ εκλήθησαν προς τούτο υπό του προ
έδρου αυτής 24 τουλάχιστον ώρας προ του ορισθέντος χρόνου 
συζητήσεως της υποθέσεως, τιμωρούνται επί τη εγκλήσει του Υ
πουργού Εργασίας ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτημένου Γενικού 
Επιθεωρητού Εργασίας με τας ποινάς του άρθρ. 17 παρ. 4 του Β.Δ. 
667/1968.

Ν.Δ. 1198/72 (ΦΕΚ 109 τ.Α' της 5-7-1972)
Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 τ.Α' της 23-2-1977)

Άρθρον 9

Εις την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3239/55 «περί τρόπου ρυθ- 
μίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας κ-λπ.», προστίθεται 
εδάφιον έχον ούτω:

«Ομοιας συλλογικός συμβάσεις εργασίας δύνανται να συνά
πτουν και υπογράψουν από πλευράς εργοδοτών δευτεροβάθμιοι 
ενώσεις επαγγελματικών εργοδοτικών σωματείων, εφ' όσον αι α- 
νήκουσαι εις ταύτας πρωτοβάθμιοι ενώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ 
των μελών των επαγγελματικά σωματεία του επαγγέλματος ή των 
επαγγελμάτων εις ά αφορά η συλλογική σύμβασις εργασίας, ε
κτός αν υφίσταται πανελληνίου χαρακτήρος αντίστοιχος πρωτο
βάθμιος ένωσις ή επαγγελματικόν εργοδοτικόν σωματείον·.

Ν-Δ. 73/74 (ΦΕΚ 275 τ.Α' της 2-10-1974).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ελεύθερες συλλογικές δΜπρογματίύσκις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 
Συλλογικές Συμβάσεις

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής του νόμου

1. Ο νόμος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται με σχέση ε
ξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε ημεδα
πό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία 
του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα της οικονομίας, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στη γεωργία, κτηνοτρο
φία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ οίκον εργαζόμενοι.

2. Εφαρμόζεται επίσης και σε Φυσικά πρόσωπα τα οποία αν και 
δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας παρέχουν εργα
σία υπό συνθήκες εξάρτησης και εμφανίζουν ανάγκη προστασίας 
αντίστοιχη με αυτή των εργαζομένων.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας

Η συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ρυθμίζει:
1. Ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 1767/1988 

(ΦΕΚ Α' 63) με επιφύλαξη και των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων 
των επιχειρήσεων.

2. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και 
τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας που εμπίπτουν στο 
πεδίο ισχύος της.

3. Ζητήματα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δι
καιώματος στην επιχείρηση, την παροχή συνδικαλιστικών διευκο
λύνσεων και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών 
εισφορών και της απόδοσής τους στις δικαιούχος οργανώσεις.

4. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα συνταξιοδο- 
τικά, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τη συνταγματική τά
ξη και την πολιτική των δημόσιων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

5. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολι
τικής στο μέτρο που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές 
σχέσεις.

6. Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

7. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών.

8. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλο
γικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας.

9. Η συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να περιέχει ρήτρα 
ειρήνης σχετικά με τα ζητήματα που ρυθμίζει.

Άρθρο 3
Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και 

αρμοδιότητα σύναψής τους

1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης 

της χώρας.
β. Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων 

ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης 
πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας.

Υ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκ- 
κμετάλλευσης ή επιχείρησης.

δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζό
μενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγ
γελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργα
ζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτή
των συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας.

2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγ-


