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1. ΣΥΝΟΨΗ 

 

 σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να παρουσιάσει την πορεία 

των εργασιακών σχέσεων, καθώς και των συλλογικών διαπραγµα-

τεύσεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα κατά τη διάρκεια των χρόνων εώς και 

σήµερα. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να γίνει µια πρώτη επαφή µε τον χώρο των 

εργασιακών σχέσεων ο οποίος ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλάζει συνεχώς µε τα-

χύτατους ρυθµούς.  Ο όρος  Εργασιακές Σχέσεις, όπως φαίνεται και από τον τίτ-

λο του, υπονοεί, κατά πρώτο λόγω, κάθε επίσηµη και ανεπίσηµη σχέση εργασίας 

ανάµεσα σε µισθωτούς και εργοδότες. Οι εργασιακές σχέσεις ως επιστηµονικός 

κλάδος, αλλά και ως θέµα της καθηµερινής πραγµατικότητας, αποτελούν αναπό-

σπαστο τµήµα της σύγχρονης ζωής. Αναµφισβήτητα , θεωρούνται πολυκλαδικός 

επιστηµονικός κλάδος αφού δανείζεται στοιχεία από την οικονοµική, την κοινωνιο-

λογία, τη νοµική, την πολιτική, την ψυχολογία και τη διοικητική επιστήµη ο οποίος  

επικεντρώνεται περισσότερο σε κοινωνιολογικά, θεσµικά και ιστορικά δεδοµένα. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στο πλαίσιο ρύθµισης 

των εργασιακών σχέσεων και τον τρόπο προσδιορισµού των µισθών στο δηµόσιο. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων και των 

συνθηκών εργασίας αποτελούν οι σχετικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή της µερικής 

απασχόλησης στο δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

καθώς και η αθρόα επέκταση της προσωρινής και εποχιακής απασχόλησης.  Πα-

ράλληλα σηµαντικές κρίνονται και οι απόπειρες αναδιοργάνωσης της λειτουργίας 

των δηµόσιων υπηρεσιών µε την  επέκταση των χρονικών ορίων λειτουργίας τους 

και την διεύρυνση του συστήµατος εργασίας κατά οµάδες (βάρδιες), την προσπά-
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θεια σύνδεσης της παραγωγικότητας εργασίας µε τους µισθούς, την διαµόρφωση 

νέων κανόνων για την επαγγελµατική ανέλιξη, το σύστηµα προαγωγών και τις 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και καθορισµού των συντάξιµων αποδοχών. 

Οι εργασιακές σχέσεις1 ως επιστηµονικός κλάδος, αλλά και ως θέµα της καθηµερι-

νής πραγµατικότητας, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σύγχρονης ζωής. Η 

πιο γνωστή δηµόσια εκδήλωση της λειτουργίας ενός συστήµατος εργασιακών 

σχέσεων είναι η εκδήλωση των απεργιών, δηλ. της προσωρινής διακοπής της 

εργασίας που επιβάλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις µε σκοπό να προ-

ωθήσουν τα συµφέροντα των µελών τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει συ-

νηθίσει να ζει µε τις απεργίες που εύστοχα έχει αναφερθεί ότι αποτελούν "το 

πρωινό γεύµα της δηµοκρατίας". 

Ο θεσµός του συνδικαλισµού είναι, µαζί µε το κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοί-

κηση, ένα από τα βάθρα της δηµοκρατίας, µε τα θετικά και τα όποια αρνητικά του 

δεδοµένα. Αν και τα τελευταία χρόνια, η συνδικαλιστική δράση και η εκδήλωση 

των απεργιών έχουν χάσει σηµαντικό µέρος από την παλιά τους γοητεία, την πολι-

τική ρητορεία και ευρύτερη απήχηση, δεν παύουν να αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο 

και εσωτερικό δεδοµένο των κεφαλαιοκρατικών οικονοµιών, όπου λειτουργούν οι 

δηµοκρατικές αντιπροσωπευτικές διαδικασίες, µέσα σ' ένα πλαίσιο οµάδων συ-

γκρουόµενων συµφερόντων. Οι εργασιακές σχέσεις, πέραν των άλλων, αποτελούν 

ένα σηµαντικό επιστηµονικό κλάδο του οποίου η διδασκαλία και έρευνα έχει ανα-

πτυχθεί σοβαρά διεθνώς. Συγγενεύουν κατά κύριο λόγω µε την οικονοµική της ερ-

γασίας, αλλά αντλούν δεδοµένα και από άλλους κλάδους των κοινωνικών επιστη-

µών, όπως η κοινωνιολογία, η βιοµηχανική ψυχολογία, η νοµική, η ιστορία, η διοι-

κητική και η πολιτική επιστήµη. 
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Στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες όπου λειτουργούν θεσµοί τριµερούς συνεργα-

σίας ανάµεσα σε συνδικαλιστικούς εκπρόσωπους των µισθωτών, των εργοδοτών 

και των εργασιακών φορέων του κράτους , ο όρος εργασιακές σχέσεις εκφράζει 

ακριβώς αυτή την τριµερή σχέση. 

Μια από της θεµελιώδεις κατακτήσεις τής εργατικής τάξης  είναι ο θεσµός των 

Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) Μ’ αυτόν κατοχυρώνεται νοµοθετικά 

το δικαίωµα των εργαζοµένων να διαπραγµατεύονται, µε τον εργοδότη τους, τους 

όρους απασχόλησής τους, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα διακανονισµού των 

διαφορών, που προκύπτουν κατά την προσπάθεια καθορισµού αυτών των όρων. 

Ο κοινωνικός διάλογος σε όλες τις µορφές του , από τη διαβούλευση µέχρι τη δια-

πραγµάτευση,  αποτελεί συστατικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύ-

που, το οποίο ενσωµατώνει αξίες όπως η ευθύνη, η αλληλεγγύη, η συµµετοχή και 

η κοινή δράση. 

Η διάδοση και κατοχύρωση των θεσµών του κοινωνικού διαλόγου σε µία κοινωνία 

ενισχύει τις δηµοκρατικές διαδικασίες στην άσκηση της εξουσίας και συµβάλλει 

στην λήψη ορθότερων και αποτελεσµατικότερων αποφάσεων, συντείνοντας σε µία 

καλή «διακυβέρνηση». Για το λόγο αυτό ο  κοινωνικός διάλογος πρέπει να εκτείνε-

ται σε όλο το φάσµα των πολιτικών, διευκολύνοντας ειδικότερα την εφαρµογή τους 

στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα, και να καλύπτει πολλαπλά θεµατικά πεδία 

και ιδιαίτερα τα πεδία εκείνα όπου οι κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις είναι 

εντονότερες, κατατείνοντας σε µία εξοµάλυνση, καθώς και στην ορθότερη αντιµε-

τώπισή τους. 

Με τον όρο «κοινωνικός διάλογος»2, γίνεται προσπάθεια  να εξετάσουµε ένα ευρύ 

φάσµα εκδηλώσεων: 
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α) τις διµερείς συλλογικές διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις αντιπροσωπευτικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, οι οποίες συνιστούν την 

παραδοσιακή µορφή διαλόγου στην Ελλάδα και πρόσφατα επεκτάθηκαν στη δη-

µόσια διοίκηση. 

β) τη  θεσµοθετηµένη διαβούλευση, δηλαδή τη θεσµοθετηµένη συµµετοχή των εκ-

προσώπων διαφόρων κοινωνικών και επαγγελµατικών τάξεων στην επεξεργασία 

νοµοσχεδίων ή άλλων κυβερνητικών αποφάσεων, η οποία λαµβάνει χώρα µέσα 

από την Ο.Κ.Ε.( Οικονοµική  και Κοινωνική  Επιτροπή ). 

γ) τις µη θεσµοθετηµένες τριµερείς συνεννοήσεις ή διµερείς επαφές ανάµεσα 

στους αντιπροσωπευτικότερους κοινωνικούς εταίρους και το Κράτος. 

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, ο αυτόνοµος κοινωνικός διάλογος και η συλλογική δια-

πραγµάτευση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων προϋπήρχαν της θεσµοθέτησης ε-

νός κεντρικού οργάνου κοινωνικού διαλόγου από το Κράτος. 

Ήδη από τη µεταπολίτευση και την κατοχύρωση του δικαιώµατος των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων στο Σύνταγµα του 1975, ξεκίνησε µία αργή και επίπονη διαδι-

κασία ανάπτυξης ενός ανεξάρτητου κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των εργοδοτικών 

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό πεδίο οδήγησαν 

αφενός σε µία σταδιακή εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης στις διµερείς σχέσεις 

των κοινωνικών εταίρων και αφετέρου σε µία τάση απεγκλωβισµού τους από το 

κράτος και τα κόµµατα. Η αλλαγή του κλίµατος ευνοήθηκε από την ενότητα και τη 

διεύρυνση της πολιτικής αντιπροσωπευτικότητας της ηγεσίας του συνδικαλιστικού 

κινήµατος, αλλά και από την ύπαρξη προσωπικοτήτων όλων των µερών, και απο-

τυπώθηκε -µεταξύ άλλων- στην υπογραφή της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβα-

σης εργασίας (στο εξής ΕΓΣΣΕ) χωρίς προσφυγή στα διαιτητικά δικαστήρια. Η 

πορεία προς την αυτονοµία στις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων ήταν απόρροια 
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µίας σταδιακής ωρίµανσης των αντιλήψεων όλων των εµπλεκοµένων, καθώς και 

της στάσης απέναντι στην αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική που ίσχυσε στα µέσα 

της δεκαετίας του 80. 

Η σταδιακή εγκατάλειψη του συγκρουσιακού κλίµατος, αποτυπώθηκε και στην         

υιοθέτηση κατά τη δεκαετία του 90 ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου που ευνό-

ησε την εδραίωση και τη λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα. 

Την δεκαετία αυτή δηµιουργήθηκαν θεσµοί, όργανα και µηχανισµοί προώθησης 

του διαλόγου µε διάφορες µορφές και σε διάφορα επίπεδα, µε την αποκλειστική ή 

την κυρίαρχη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπως η Ο.Κ.Ε., ο Ο.ΜΕ.∆, το 

Ε.Ι.Ε και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

Σήµερα το τοπίο του κοινωνικού διαλόγου σκιαγραφείται από την τάση περιορισµού 

του παραδοσιακού παρεµβατικού ρόλου του ελληνικού κράτους και από την ενί-

σχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση των κοινωνικών και 

οικονοµικών αποφάσεων και πολιτικών. Στη διαπίστωση αυτή οδηγεί και η θεσµο-

θέτηση της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση όλων των δηµόσιων 

οργανισµών άσκησης κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχει καταστεί τριµερής, ενίοτε 

δε (π.χ. ΟΑΕ∆) και ισοµερής.  Συντείνει, άλλωστε, και το γεγονός της δηµιουργίας 

µόνιµων δοµών διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για την επεξεργασία επιµέρους πολι-

τικών, όπως είναι το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και η Εθνική Επιτροπή Αντα-

γωνιστικότητας και οι υπό νοµοθέτηση Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης και Εθνική 

Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. 

Η παραπάνω εξέλιξη, που είναι αποτέλεσµα της εδραίωσης κλίµατος εµπιστοσύ-

νης στις διµερείς σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, υπό τη θετική επίδραση και των 

νέων ευρωπαϊκών δεδοµένων, εκδηλώνεται µέσα από την ουσιαστική λειτουργία 

στην πράξη των θεσµοθετηµένων διαδικασιών διαλόγου. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
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επισηµανθεί ότι κυρίαρχη πηγή ρύθµισης παραµένει η κρατική νοµοθεσία, µε απο-

τέλεσµα το κράτος, παρά µία κάποια υποχώρηση της παρέµβασής του, να εξακο-

λουθεί να διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο, είτε τυπικό είτε άτυπο. 

Το δεδοµένο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζεται άµεσα ούτε από τις θεσµικές και 

στην πράξη αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υποχρέωση 

διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους και πρόσκληση για ενεργό συµµετο-

χή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση) και οι 

οποίες αναβαθµίζουν συνολικά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση 

των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών. 

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούµε  στην ιστορική διαδροµή των εργατικών σχέ-

σεων, στους βασικούς ορισµούς του εργατικού δικαίου, θα αναφέρουµε κάποια 

βασικά στοιχεία όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις  καθώς και στο καθεστώς των 

Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε..) που επικρατούν στον ιδιωτικό και στον  

ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα σήµερα. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Η εργασία ως ιδιότυπο αντικείµενο συναλλαγής, για πολλούς αιώνες δεν απασχό-

λησε ιδιαιτέρα τους νοµοθέτες. Οι νοµοθεσίες δε την ξεχώριζαν από τα άλλα αντι-

κείµενα συναλλαγής, και το µόνο ζήτηµα ήταν η ένταξη  της στους τύπους των 

συµβατικών σχέσεων που ρύθµιζαν. 

Στην αρχαιότητα, όταν η εργασία ήταν το δυσµενές προνόµιο των δούλων, η χρη-

σιµοποίηση της εργασίας τους από τρίτους γίνονταν µε παραχώρηση, µίσθωση, 

νοικίασµα δηλαδή του δούλου από τον  κύριο του σε τρίτο. Αυτή τη σχέση, κρινό-

ταν αυτονόητο, ότι έπρεπε να τη ρυθµίζουν οι προβλέψεις για τη µίσθωση. 

Ο   τύπος της µισθώσεως, αυτούσιος ή σε παραλλαγές, κάλυπτε νοµικά τη σχέση 

παροχής εργασίας από το φορέα της σε άλλον και, τυπικά, την καλύπτει ακόµα και 

σήµερα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι και ο ελληνικός Αστικός Κώδικας κατατάσσει το 

σχετικό κεφάλαιο,   (το 18ο), µε επικεφαλίδα "Μίσθωσις Εργασίας"2 στη γενικότερη 

οµάδα των µισθώσεων. 

Στη µεταφορά του Αστικού Κώδικα στη δηµοτική η <<µίσθωσις εργασίας3>> απο-

δόθηκε µε τον όρο << σύµβαση εργασίας>>, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 

αλλοιώνει και περιορίζει το νοµικό της περιεχόµενο. 

Ωστόσο µε το χρόνο, όσο προχωρούσε η κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση όλο 

και ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων του πληθυσµού και οξυνόταν η κοινωνική 

συνείδηση µε το διαποτισµό της από ανθρωπιστικές αντιλήψεις κάθε προελεύσε-

ως, γινόταν φανερό ότι για τη ρύθµιση της εργασίας δεν προσφερόταν ο τύπος της 

µισθώσεως του Ρωµαϊκού δικαίου. Άρχισε η εργασία να διακρίνεται από τα άλλα 

αντικείµενα συναλλαγής και η σχέση εργασίας να αποκτά εκτός από την ποσοτική 

διάσταση, που χαρακτηρίζει κάθε συναλλαγή, και µιαν άλλη διάσταση, ποιοτική, 
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που είχε την αρχή της στην εκτίµηση ότι η εργασία είναι καρπός προσωπικότητας, 

η οποία στη σχέση εργασίας µετέχει ενεργητικά µε τρόπο µοναδικό για όλο το φά-

σµα των κοινωνικών και νοµικών σχέσεων. 

Οι σχετικές διαδικασίες, για να επηρεάσουν οι εκτιµήσεις αυτές το χώρο του δικαί-

ου, άρχισαν στα τέλη του 18ου και προπαντός στην αρχή του 19ου αιώνα, τότε 

που η βιοµηχανική και τεχνική επανάσταση άλλαξε τη µορφή των οικονοµικών και 

παραγωγικών σχέσεων, δηµιουργώντας ταυτόχρονα κοινωνικά προβλήµατα και-

νοφανή σε µορφή και οξύτητα. Η εισβολή των µηχανών στην παραγωγή και η δη-

µιουργία µεγάλων εργοστασίων µε το καθεστώς του άκρατου οικονοµικού φιλε-

λευθερισµού, που κυριαρχούσε, είχαν ως αποτέλεσµα τη χωρίς όριο εκµετάλλευση 

της εργασίας µε συνθήκες πολύ συχνά άθλιες και λοιπούς οικονοµικούς όρους ε-

ξουθενωτικούς για τους εργαζόµενους, αφού και για την εργασία το παιχνίδι, της 

προσφοράς και της ζητήσεως ήταν ελεύθερο, και η προσφορά της εργασίας συνε-

χώς µεγάλωνε. 

Σε αυτούς τους λόγους έχουν την πηγή τους όχι µόνο οι κοινωνικές ιδέες και οι 

κοινωνικές ιδέες και οι κοινωνικές επαναστάσεις, που συγκλόνισαν τον κόσµο, αλ-

λά και οι πρώτες ρωγµές στο αστικό δίκαιο, από όπου αναπήδησε το εργατικό δί-

καιο. 

Ο θεσµός των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) είναι µια από τις θε-

µελιώδεις κατακτήσεις τής εργατικής τάξης. Μ’ αυτόν κατοχυρώνεται νοµοθετικά το 

δικαίωµα των εργαζοµένων να διαπραγµατεύονται, µε τον εργοδότη τους, τούς 

όρους απασχόλησής τους, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα διακανονισµού των 

διαφορών, που προκύπτουν κατά την προσπάθεια καθορισµού αυτών των όρων. 
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Οι Σ.Σ.Ε. έχουν κατοχυρωθεί διεθνώς  από το έτος 1949 µε την 98η ∆ιεθνή Σύµ-

βαση Εργασίας (∆.Σ.Ε.)43, που έχει ισχύ τόσο για τους εργαζοµένους στον   Ιδιω-

τικό Τοµέα, όσον και για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους κάθε χώρας. 

Επειδή παρατηρηθήκαν παρερµηνείες όσον αφορά στην εφαρµογή τής ∆.Σ.Ε.  

στον χώρο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆.Ο.Ε.), 

στην 64η Σύνοδό της, την 7η Ιουνίου 1978, επικυρώνει την υπ’ αριθ. 151/78 ∆.Σ.Ε. 

«για τις εργασιακές σχέσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση».  Με την Σύµβαση αυτήν, αί-

ρεται κάθε παρερµηνεία τής 98/49 ∆.Σ.Ε. και τονίζεται, πως η συλλογική διαπραγ-

µάτευση εφαρµόζεται και «σε όλα τα πρόσωπα, που απασχολούνται από τις ∆η-

µόσιες Αρχές» και που εκπροσωπούνται σε οποιαδήποτε «οργάνωση ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων» 

 

Α. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1990 

 

Το σύστηµα των εργασιακών σχέσεων µέχρι και την δεκαετία του ΄80 και ο τρόπος 

επίλυσης των συλλογικών διαφορών σηµαδεύτηκε κατά το προ ισχύον νοµικό κα-

θεστώς του Ν.3239/55 µε κύρια χαρακτηριστικά : 

• τον κρατισµό, δηλαδή αναγνώριση πρωτοβουλίας κινήσεων στη δηµόσια 

διοίκηση και το κράτος για την ρύθµιση των συλλογικών εργασιακών σχέ-

σεων . 

• την νοµικοποίηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ώστε ο νόµος, και 

τα δικαστήρια να αποτελούν τους διαχειριστές των συλλογικών διαφορών . 

Ο συνεχής και εκτεταµένος κρατικός παρεµβατισµός στο πεδίο των εργασιακών 

σχέσεων είχε ως παρενέργεια τη µη ανάπτυξη διαπραγµατευτικής κουλτούρας και 
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τον περιορισµό του περιεχοµένου των συλλογικών συµβάσεων στους οικονοµι-

κούς όρους εργασίας. 

 

 

Β. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄9054 

 

Η δεκαετία το ΄90 βρίσκει την Ελλάδα µε ένα αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο (Ν. 

1876/90) για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις που για πρώτη φορά 

αποµακρύνει τον κρατικό παρεµβατισµό από το πεδίο τους. 

Ο νέος νόµος εισάγει µια εντελώς νέα αντίληψη. Η βασική του φιλοσοφία είναι να 

βοηθήσει τα µέρη να διευθετούν τις συλλογικές διαφορές µε τις συµφωνίες τους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών του συστήµατος είναι τα ακόλουθα: 

• Η εθελοντικότητα, που διατρέχει όλα τα στάδια της συλλογικής διαπραγµά-

τευσης περιλαµβανοµένης και της µεσολάβησης και διαιτησίας (από την εκ-

κίνηση της διαδικασίας, την επιλογή του µεσολαβητή, τα προς διαπραγµά-

τευση θέµατα κλπ). 

• Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε κύριο χαρακτηρι-

στικό την ανάδειξη των επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων. 

• Η δηµιουργία ανεξάρτητου φορέα για την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης 

και διαιτησίας µε την σύσταση του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησί-

ας (ΟΜΕ∆). 
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4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

Με τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας οι οποίες συµφωνούνται εγγράφως µεταξύ, 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών ή µεταξύ συνδικα-

λιστικής οργάνωσης εργαζοµένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι εργασίας και 

οι µεταξύ των συµβαλλοµένων αµοιβαίες υποχρεώσεις. Με τις Σ.Σ.Ε.. εξοµοιώνο-

νται και οι διαιτητικές αποφάσεις. 

Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας αποτελούν εργαλείο παραγωγής επαγγελµατι-

κού δικαίου και είναι δικαιοπολιτικά ευνόητο να φροντίσει ο κρατικός νοµοθέτης να 

προσδιορίσει κατά περιοριστικό τρόπο τους κύκλους των συµφερόντων εντός των 

οποίων µπορεί να αναπτύσσεται η συλλογική διαπραγµάτευση  που καταλήγει 

στην κανονιστική αυτή παραγωγή. 

Ο προσδιορισµός των δυνατών πεδίων ανάπτυξης ρυθµιστικής δράσης δηµιουρ-

γεί τα αντίστοιχα είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα οποία, κατά το ισχύον 

ελληνικό δίκαιο, απαριθµούνται και στο άρθρο 3 του 18761990, όπως και κατά το 

προϊσχύσαν δίκαιο, κατά τρόπο περιοριστικό (numerous clausus). Η απαρίθµηση 

αυτή ήλθε κατά λογική νοµική ακολουθία να αντιστοιχηθεί µε το νοµοθετικό καθο-

ρισµό της οργανωτικής δοµής του εργατικού συνδικαλισµού και τη συγκεκριµένη 

απαρίθµηση των κατηγοριών των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων 

που προβλέπεται στο Ν 1264/1982. 

Βεβαίως, η απαρίθµηση των ειδών των ΣΣΕ θα µπορούσε ενδεχοµένως  να γεν-

νήσει ένα προβληµατισµό µε βάση το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος, αλλά ι-

δίως µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις εργασίας που έχει κυρώσει η χώρα µας και οι 

οποίες θεσπίζουν το προστατευτικό πλαίσιο της λειτουργίας της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και της ανάπτυξης της συλλογικής αυτονοµίας, µε σαφή οριοθέτηση 
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του κρατικού παρεµβατισµού στα πεδία αυτά. Θα πρέπει να σηµειωθεί άλλωστε 

ότι στις περισσότερες χώρες κατά κανόνα ο κρατικός νοµοθέτης αποφεύγει να ο-

ριοθετήσει τα είδη των ΣΣΕ ή τα επίπεδα ή ενότητες διαπραγµατευτικής δραστη-

ριότητας των κοινωνικών συνοµιλητών, καταλείποντας τη διαµόρφωση αυτών 

στην πρακτική που δηµιουργούν κατά τις µεταξύ τους σχέσεις οι ίδιοι οι κοινωνικοί 

συνοµιλητές. 

Ωστόσο, κατά τη γνώµη µου, ένα σύστηµα εργασιακών σχέσεων, όπως το ισχύον 

ελληνικό, που προβλέπει µεν περιοριστικά τα επιτρεπόµενα είδη συλλογικών συµ-

βάσεων, αλλά διαρθρώνει τη συλλογική διαπραγµάτευση σε όλα τα δυνατά πεδία 

(πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια), ενώ επίσης δεν δηµιουργεί κώλυ-

µα στην ανάπτυξη οµοιοεπαγγελµατικής, κλαδικής και επιχειρησιακής διαπραγµά-

τευσης, ούτε παρεµβαίνει περιοριστικά στο εδαφικό πεδίο αυτής (τοπική, περιφε-

ρειακή, εθνική), ούτε δηµιουργεί κατ' αρχήν κώλυµα στο κατά κατηγορία ΣΣΕ δυ-

νατό ρυθµιστικό περιεχόµενο, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί αντίθετο προς τις 

αρχές της συνδικαλιστικής ελευθερίας και ελεύθερης συλλογικής διαπραγµάτευ-

σης, που προκύπτουν από τις 87 και 98 ∆ΣΕ ,  αλλά και από τις σχετικές συνταγ-

µατικές µας διατάξεις (άρθρα 22 παρ. 2, 23 παρ. 1 Συντάγµατος 1975/1986), εφό-

σον βεβαίως η δικαστηριακή ερµηνεία των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων λαµ-

βάνει υπόψη τις παραπάνω υπερνοµοθετικές και συνταγµατικές διατάξεις. 

 

6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

    Οι όροι και η διαδικασία σύναψης Σ.Σ.Ε.. διέπονται από τον Ν. 1876/1990 ο 

οποίος τροποποίησε τον προγενέστερο Ν.3229/1995.Οι Σ.Σ.Ε.. συµπληρώνουν 

τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθµίζονται από τους σχετικούς νόµους και κα-
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τοχυρώνονται από το Σύνταγµα. Ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών. Ορίζουν θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους 

συλλογικής διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης και διαιτησίας. Με τις Σ.Σ.Ε. θεσπίζο-

νται κατά κανόνα ευµενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόµενους τις δια-

τάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.1876/1990, περιεχόµενο των Σ.Σ.Ε.. µπορούν να 

αποτελέσουν: 

• Ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη, όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατοµι-

κών συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ισχύος της. 

• Ζητήµατα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στην 

επιχείρηση. 

• Ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης , εκτός από συνταξιοδοτικά. 

• Ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση επιχειρηµατικής πολιτικής στο µέτρο που 

αυτή επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές σχέσεις. 

• Ζητήµατα ερµηνείας των κανονιστικών όρων της Σ.Σ.Ε. 

Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

Ο νόµος 1876/90 αφορά: 

• Όλους τους εργαζόµενους της χώρας µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου σε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκµετάλλευση 

ή υπηρεσία δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα. 

• Τους εργαζόµενους που αν και δεν συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης ερ-

γασίας, εργάζονται κάτω από τις ίδιες ή αντίστοιχες συνθήκες µε τους εργα-

ζόµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (εποχιακοί , εργαζόµενοι φα-

σόν, κλπ). 
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• Περιλαµβάνονται και όσοι εργάζονται στη γεωργία, κτηνοτροφία ή κατ' οί-

κον. 

 

7. Α)  ΕΙ∆Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ                      

ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ 7 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν 1876/ 1990, στο ελληνικό σύ-

στηµα εργασιακών σχέσεων αναγνωρίζονται ρητά πέντε είδη συλλογικών συµβά-

σεων εργασίας και συγκεκριµένα: 

α) Η Εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ), που αφορά τους 

εργαζόµενους όλης της χώρας. Σχετικά µε το είδος της συλλογικής αυτής σύµβα-

σης δεν έχουν προς τα παρόν τουλάχιστον προκύψει ιδιαίτερα προβλήµατα, εκτός 

του ζητήµατος της εφαρµογής των θεσµικών όρων που περιέχει στο σύνολο των 

µισθωτών, δηλαδή και σε αυτούς των οποίων οι σχέσεις ρυθµίζονται ήδη µε ΣΣΕ ή 

∆Α λοιπών κατηγοριών ή προκειµένου για µισθωτούς που απασχολούνται µε σχέ-

ση εξαρτηµένης εργασίας στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.» 

β) Οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που αφορούν τους εργαζόµε-

νους περισσότερων οµοειδών ή συναφών) εκµεταλλεύσεων ή  επιχειρήσε-

ων,ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας, ανεξάρτητα από την ει-

δικότητά τους.  Πρόκειται για το είδος  ΣΣΕ που δηµιουργεί στην πράξη, όπως θα 

δούµε παρακάτω, τα περισσότερα, ζητήµατα, δεδοµένου ότι τόσο η θεωρία όσο 

και η νοµολογία δεν έχουν ακόµη εντοπίσει κάποιες εννοιολογικές «σταθερές του 

όρου κλάδου». 

γ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που αφορούν τους ερ-

γαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης. Τούτο σηµαίνει ότι σε µία επιχεί-
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ρηση µπορούν να συναφθούν περισσότερες από µία συλλογικές συµβάσεις, εφό-

σον η επιχείρηση συντίθεται από περισσότερες της µιας αυτοτελείς εκµεταλλεύσεις 

και βεβαίως συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν 

1876/1990 σχετικά µε την ικανότητα σύναψης αυτών. Εξάλλου, χρήσιµο είναι να 

λαµβάνεται υπόψη ότι στο επίπεδο της επιχείρησης, εκτός από την επιχειρησιακή 

συλλογική σύµβαση είναι δυνατό να υπάρξουν και άλλες 

µορφές επιχειρησιακών συµφωνιών του εργοδότη µε τις επιχειρησιακές συνδικα-

λιστικές οργανώσεις ή τα συµβούλια των εργαζοµένων ή ακόµη και µε ad hoc ερ-

γατικά εκπροσωπευτικά µορφώµατα αυτών. 

δ) Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που α-

φορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών προς το 

επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας, ανεξάρτητα από το είδος των επι-

χειρήσεων στις οποίες απασχολούνται. 

ε) Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που α-

φορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών προς το 

επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφερείας, οµοίως ανεξάρ-

τητα από το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται. Στις παραπάνω 

πέντε κατηγορίες ή είδη συµβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν 

1876/1990. πρέπει να προσθέσουµε άλλο ένα το οποίο κατά τη γνώµη µας έχει  

µας έχει προστεθεί µε τον πιο πρόσφατο Ν 2336/1995) .Πρόκειται για τις τοπικές 

κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων για λογαριασµό µελών α-

ναγκαστικών επαγγελµατικών συλλόγων που υπογράφονται  από τους εν λόγω 

....συλλόγους-ΝΠ∆∆ - και τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµέ-

νων. Κατά τη γνώµη µας, η διάταξη του άρθρου 12 Ν 2336/1995 προβλέπει ειδική 

κατηγορία ΣΣΕ που δεν εντάσσεται σε καµία από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 3 
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παρ. 1 Ν 1876/1990. Γι' αυτό άλλωστε ο νοµοθέτης ήλθε και την προβλέψε ειδικά 

µε µεταγενέστερη διάταξη. Οι συµβάσεις αυτές, έχουν γενικότερο χαρακτήρα κλα-

δικής - κατηγοριακής  ΣΣΕ αφού αναφέρονται σε έναν επαγγελµατικό κλάδο, όπως 

είναι η δικηγορία, η συµβολαιογραφία κ.λπ., ωστόσο δεν µπορούν να θεωρηθούν 

ως συνήθεις κλαδικές υπό την έννοια που αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 

περ. β' και 4 του Ν 1876/1990, αφού: 

α) από την µεριά της εργοδοσίας δεν συµβάλλεται επαγγελµατική οργάνωση 

εργοδοτών µε τη µορφή σωµατείου, αλλά ΝΠ∆∆ έχει ταυτόχρονο χαρακτήρα ε-

παγγελµατικής οργάνωσης, 

β) η συλλογική σύµβαση δεν αφορά τους όρους εργασίας των εργαζοµένων του 

ίδιου του ΝΠ∆∆, αλλά τους όρους εργασίας µισθωτών που απασχολούνται για λο-

γαριασµό των επαγγελµατιών µελών τους, 

γ) η συνδικαλιστική οργάνωση που συµβάλλεται από την Πλευρά των εργαζο-

µένων είναι µία συνδικαλιστική οργάνωση που πρέπει να συνενώνει αποκλειστικά 

εργαζοµένους σε εργοδότες µέλη των νοµικών αυτών προσώπων δηµοσίου δικαί-

ου. Κατά τη γνώµη µας, µάλιστα, η νοµοθετική διατύπωση της παραπάνω διάτα-

ξης, επιτρέπει τη σύναψη µόνο τοπικών, µία για κάθε ΝΠ∆∆, συλλογικών ρυθµί-

σεων και συνεπώς δεν µπορεί να συναφθεί εθνική ή άλλου είδους «διατοπική» 

συλλογική ρύθµιση που να καλύπτει τους εργαζόµενους περισσότερων ΝΠ∆∆.16 

Τέλος, κατά τη γνώµη µας ο νοµοθέτης, κατά τρόπο έµµεσο, δηµιουργεί µία ακόµη  

κατηγορία συλλογικών συµβάσεων η οποία ούτε αυτή συµπεριλαµβάνεται στις πέ-

ντε κατηγορίες του άρθρου 3 παρ. 1. Πρόκειται για τις συλλογικές συµβάσεις στις 

οποίες  αναφέρεται η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 στα πλαίσια των ρυθµίσεων 

για την προσχώρηση και την επέκταση των συλλογικών συµβάσεων. Συγκεκριµέ-

να,  στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι «για τους εργαζόµενους  στη γεωργία, κτηνο-
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τροφία και συναφείς εργασίες καθώς και για τους κατ'οίκον εργαζόµενους οι πα-

ραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση συλλογικής σύµβασης ερ-

γασίας ισχύουν για τις συµβάσεις που επισυνάπτονται αντίστοιχα στους κλάδους 

αυτούς.Τι µας αποκαλύπτει η διάταξη αυτή; Ότι ο νοµοθέτης δεν θεωρεί ως "κλά-

δους" µόνο τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τις συναφείς προς αυτές εργασίες, 

πράγµα απολύτως εναρµονιζόµενο µε τον ορισµό της κλαδικής σύµβασης του άρ-

θρου 3 παρ. 1 περ. β', αλλά εκλαµβάνει ως κλάδο και τους "κατ' οίκον εργαζοµέ-

νους", προκαλώντας έτσι πραγµατική αµηχανία στον ερµηνευτή του νόµου. Τι εί-

δους κλάδος είναι αυτός τη στιγµή που οι κατ' οίκον εργαζόµενοι δεν συνδέονται 

ειδικά µε ένα συγκεκριµένο παραγωγικό ή άλλο επιχειρηµατικό τοµέα, αλλά µπορεί 

να τους συναντήσει κανείς παντού, σε διάφορους παραγωγικούς τοµείς και µε 

διάφορα επαγγελµατικά αντικείµενα. Αυτό βεβαίως σηµαίνει ότι οι κατ' οίκον εργα-

ζόµενοι όχι µόνο δεν συνιστούν «κλάδο» αλλά δεν µπορεί να θεωρηθούν ούτε ως 

«επάγγελµα». Τι είδους συµβάσεις είναι λοιπόν αυτές στις οποίες αναφέρεται η 

παραπάνω διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 και που µόνο σε αυτές µπορούν να 

προσχωρήσουν οργανώσεις των κατ' oίκον εργαζοµένων; Θεωρούµε ότι ο νόµος 

στη διάταξη αυτή αναγνωρίζει, εκτός από τις πέντε βασικές κατηγορίες συµβάσεων 

και µία «ιδιόµορφη κατηγοριακή σύµβαση 

εργασίας», η οποία µπορεί, ανάλογα µε το διαπραγµατευτικό επίπεδο που συνά-

πτεται να είναι κλαδική, οµοιοεπαγγελµατική ή και επιχειρησιακή. Εκτός όµως αυ-

τού, αφού ο Ν 1876/1990 ανέχεται κατηγοριακές συλλογικές συµβάσεις που να 

αναφέρονται αποκλειστικά στους κατ' οίκον εργαζόµενους, αυτονόητα, µόνο κατη-

γοριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτών, κλαδικές,  οµοιοεπαγγελµατικές ή και 

επιχειρησιακές µπορούν και να τις συνάπτουν. Με άλλα λόγια, οι συλλογικές συµ-

βάσεις εργασίας που το πεδίο ισχύος τους περιορίζεται σε κάποια κατηγορία κατ' 
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οίκον εργαζοµένων, αυτές θα συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις 

κατ΄οίκον εργαζοµένων   και όχι από συνήθεις οργανώσεις του κλάδου ή του ε-

παγγέλµατος. 

Εξάλλου, δύσκολα θα µπορούσαν να ενταχθούν στην έννοια  των συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας ( τα λεγόµενα «Τοπικά  Σύµφωνα Απασχόλησης» (ΤΣΑ), µε 

το άρθρο 4 του Ν 2639.. 1998, ακόµη και στην περίπτωση που στη σύναψη αυ-

τών, µεταξύ των λοιπών κοινωνικών εταίρων (όπως αυτοί προσδιορίζονται στο 

σχετικό µε τη σύσταση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ), προκειµένου 

να συµπεριληφθούν ρυθµίσεις για τα όρια αµοιβών και όρων εργασίας, λαµβάνει 

µέρος το πλέον αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο περιοχής που αφορά το ΤΣΑ. 

Τέλος, χρήσιµο είναι να επισηµανθεί ότι, αφού ο προσδιορισµός των εννοιών των 

παραπάνω ειδών ΣΣΕ γίνεται από το νόµο, πρόκειται για έννοιες νοµικές και συ-

νεπώς ο χαρακτηρισµός του είδους µιας συγκεκριµένης ΣΣΕ συνιστά νοµικό ζήτη-

µα και συνεπώς δεν εξαρτάται από τον τυχόν χαρακτηρισµό που έδωσαν τα υπο-

γράφοντα µέρη, η σχετική δε υπαγωγή στο ένα ή στο άλλο είδος υπόκειται σε α-

κυρωτικό έλεγχο. 

Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι ο νοµοθέτης του 1990 αφενός προέβλεψε δύο  νέα 

είδη συλλογικών συµβάσεων που δεν αναφέρονταν από το προϊσχύσαν νοµοθετι-

κό καθεστώς ( Ν 3239/1955 ) και αφετέρου κατάργησε ένα άλλο είδος. Συγκεκρι-

µένα προέβλεψε τις << επιχειρησιακές >> και τις <<κλαδικές>> συλλογικές συµ-

βάσεις εργασίας και κατάργησε τις λεγόµενες <<ειδικές>> συλλογικές συµβάσεις. 

Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, και οι δύο αυτές <<νέες>> ΣΣΕ  συναντώνται  στην 

πράξη, ήδη πριν 1990, είτε υπό τον µανδύα των <<οµοιοεπαγγελµατικών>> (οι 

κλαδικές) είτε υπό τον τύπο των <<ειδικών>> (οι επιχειρησιακές ΣΣΕ) είτε ακόµη 

και µε άτυπη µορφή (επιχειρησιακά πρακτικά συµφωνίας ενοχικής ισχύος). Η µη 
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ανάπτυξη της συλλογικής διαπραγµάτευσης σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο 

υπό το προηγούµενο καθεστώς οφειλόταν λιγότερο στο ότι δεν αναγνωριζόταν ρη-

τώς από το προϊσχύσαν δίκαιο η συλλογική διαπραγµάτευση στα δύο αυτά επίπε-

δα και περισσότερο σε άλλους λόγους. Έχουµε την πεποίθηση ότι κυριότερος λό-

γους δεν ήταν τα νοµικά εµπόδια που έβαζε στην ανάπτυξη τους ο Ν 3239/1955, 

που βεβαίως σε ένα βαθµό λειτούργησαν ανασταλτικά, αλλά κυρίως η γενικότερη 

στάση των κοινωνικών συνοµιλητών απέναντί τους.  Το ενδιαφέρον για το χαρα-

κτηρισµό των διάφορων συλλογικών διαφορών εργασίας και την ένταξη τους σε 

µια από τις πέντε παραπάνω κατηγορίες, δεν είναι µία απλή έκφραση νοµικού 

σχολαστικισµού, αλλά αποτελεί αναγκαία διαδικασία, αφού σε πλήθος ειδικότερων 

διατάξεων του Ν1876,1990, το είδος της συλλογικής σύµβασης αποτελεί λόγο δι-

αφορετικής νοµοθετικής αντιµετώπισης και ιδιαιτέρων εννόµων συνεπειών. Ανα-

φέρουµε ενδεικτικά: 

α) Μολονότι κατ' αρχήν όλα τα είδη των συλλογικών συµβάσεων µπορούν να 

ρυθµίζουν τα ίδια ζητήµατα (βλ. άρθρο 2 Ν 1876/1990), ο νοµοθέτης  αποδίδει, 

ρητώς ή σιωπηρώς, για κάποια θέµατα ρυθµιστική αποκλειστικότητα σε ορισµένες 

µόνο κατηγορίες συλλογικών συµβάσεων. Ειδικότερα: 

- Θέµατα που έχουν αντικείµενο τη «διευθέτηση του χρόνου Εργασίας» µπορούν 

κατ' αρχήν να ρυθµιστούν µόνο µε επιχειρησιακές ΣΣΕ ή άλλες επιχειρησιακές 

συµφωνίες (άρθρο 41 Ν 1892/1990, όπως ίσχυσε µετά την αντικατάσταση του µε 

το άρθρο 3 του Ν 2639/1998 και ήδη ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρ-

θρο 5 του Ν 2874/2000).20 Βεβαίως, µε την τελευταία τροποποίηση του Ν2874 

2000, δίνεται επικουρικά η δυνατότητα, εφόσον δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωµα-

τείο ή συµβούλιο εργαζοµένων ή ένωση προσώπων ή στην περίπτωση που η επι-

χείρηση απασχολεί λίγο ιερούς από 20 εργαζοµένους, η συµφωνία διευθέτησης 
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του χρόνου εργασίας να γίνεται µεταξύ του εργοδότη και του κλαδικού σωµατείου 

ή της αντίστοιχης κλαδικής οµοσπονδίας. Ωστόσο, η συµφωνία αυτή δεν αποτελεί 

κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας, αλλά επιχειρησιακή ΣΣΕ, αφού το πεδίο 

εφαρµογής της δεν είναι άλλο παρά αυτό της συγκεκριµένης επιχείρησης στην ο-

ποία αναφέρεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Απλώς, ο πρόσφατος νοµο-

θέτης, στην περίπτωση κατά την οποία αντικείµενο των επιχειρησιακών ΣΣΕ είναι 

συµφωνίες για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διεύρυνε την αρµοδιότητα σύνα-

ψης αυτών και στις κλαδικές οµοσπονδίες, δεδοµένου ότι έτσι κι αλλιώς, κατά το 

άρθρο 3 παρ. δ του Ν 1876/1990, όταν δεν υπάρχουν επιχειρησιακές συνδικαλι-

στικές οργανώσεις, τα πρωτοβάθµια κλαδικά σωµατεία είχαν και πριν 

το Ν 2874/2000 την αρµοδιότητα να συνάπτουν επιχειρησιακές ΣΣΕ. 

-  Επίσης, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την «µερική απασχόληση» µπο-

ρούν να συµπληρωθούν ή να τροποποιηθούν αποκλειστικά µε επιχειρησιακές ΣΣΕ 

(άρθρο 38 Νί.-θ2 1990, όπως ισχύει σήµερα µετά την αντικατάσταση του µε το 

άρθρο 2 παρ. 14 του Ν 2639/19981 και όχι µε άλλου είδους συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας. 

-  Κατά µία άποψη, τα ζητήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν 

1767/1998 µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης κυρίως στο 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

β) Στο άρθρο 3 του Ν 1876/1990, για το κάθε συγκεκριµένο είδος συλλογικής σύµ-

βασης εργασίας διαµορφώνεται διαφορετικά η «διαπραγµατευτική αρµοδιότητα» 

και "ικανότητα».23 Συνεπώς ο χαρακτήρας της προς σύναψη συγκεκριµένης συλ-

λογικής σύµβασης προκαθορίζει αντίστοιχα και τον χαρακτήρα των φορέων που 

µπορούν να την συνάψουν. Ειδικότερα , δεν νοείται επιχειρησιακή συλλογική σύµ-

βαση που να συνάπτεται από εργοδοτική οργάνωση, ενώ αντίθετα. σε όλα τα λοι-
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πά είδη συλλογικών συµβάσεων συµβάλλονται κατ' αποκλειστικό τρόπο εργοδοτι-

κές οργανώσεις. 

γ) Από το άρθρο 4 παρ. 5 του νόµου προκύπτει ότι το "δικαίωµα παρέµβασης" 

υπάρχει σε όλα τα είδη συλλογικών διαφορών εργασίας, όχι όµως και στο επίπεδο 

της εθνικής γενικής συλλογικής διαπραγµάτευσης. 

δ) Στο ζήτηµα της «δέσµευσης» που προκύπτει από τις ΣΣΕ, η διάκριση αυτών σε 

κατηγορίες έχει οπωσδήποτε ιδιαίτερη σηµασία (άρθρο 8 Ν 1876/1990), αφού οι 

εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις έχουν δεσµευτικό πεδίο που καλύπτει το 

σύνολο των εργαζοµένων της χώρας, ενώ οι λοιπές ΣΣΕ δεσµεύουν µόνο τους µι-

σθωτούς που είναι µέλη των συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επί-

σης, η επιχειρησιακή ΣΣΕ ισχύει υποχρεωτικά στις εργασιακές σχέσεις όλων των 

εργαζοµένων που απασχολούνται στον εργοδότη που δεσµεύεται από αυτήν. 

ε) Οµοίως, η διάκριση των συλλογικών συµβάσεων αποτελεί αποφασιστικής ση-

µασίας κριτήριο για την επίλυση των ζητηµάτων «συρροής», αφού οι κλαδικές και 

επιχειρησιακές ΣΣΕ είναι «ισχυρότερες» των όµοιο επαγγελµατικών και τις παρα-

µερίζουν, ακόµη κι αν περιέχουν δυσµενέστερους για τον εργαζόµενο όρους (άρ-

θρο 10 Ν 1876/1990). 

Έτσι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα ο χαρακτηρισµός µιας σύµβασης εργασίας, 

αφού στην περίπτωση που θα χαρακτηριστεί οµοιοεπαγγελµατική, στο µέτρο που 

συρρέει µε κλαδική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ, θα παραµεριστεί ακόµη κι αν περιέχει 

όρους ευνοϊκότερους για τον µισθωτό. 

στ) Εξάλλου, κατά το άρθρο II παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να γίνει 

προσχώρηση σε επιχειρησιακή ΣΣΕ από εργοδότη ή από επιχειρησιακή συνδικα-

λιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης. 
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ζ) Επίσης, ο χαρακτήρας της ΣΣΕ ως οµοιοεπαγγελµατικής διαφοροποιεί τα δε-

σµευτικά αποτελέσµατα της «επέκτασης» σε σχέση µε τις κλαδικές ΣΣΕ, αλλά δι-

αφοροποιούνται και οι όροι της διεύρυνσης του πεδίου ισχύος της µε τη διαδικασία 

της προσχώρησης ή της επέκτασης (άρθρο 11 παρ. 2). 

η) Τέλος, σε διαδικαστικό επίπεδο, ο προσδιορισµός του είδους της ΣΣΕ είναι α-

ναγκαίος και για τον εντοπισµό της αρχής στην οποία πρέπει να γίνει η «κατάθε-

ση» των συλλογικών συµβάσεων, αφού για τις ΣΣΕ µε πεδίο ισχύος εθνικής έκτα-

σης γίνεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας ενώ οι λοιπές συλ-

λογικές συµβάσεις κατατίθενται στην αρµόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας 

που καταρτίστηκε η σύµβαση (άρθρο 5 παρ. 3). 

 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Μολονότι ο Ν 1876/1990 προσδιορίζει µε περισσή φροντίδα τις πέντε κατηγορίες 

συλλογικών συµβάσεων, οι οποίες κατά τη λογική του καλύπτουν τα διαπραγµα-

τευτικά επίπεδα ή ενότητες διαπραγµάτευσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις 

συµβάσεων που δηµιουργούν µικρότερα ή µεγαλύτερα προ¬βλήµατα20 και µερι-

κές φορές πραγµατικό αδιέξοδο και αµηχανία ως προς την υπαγωγή τους σε µία 

απ' τις «ορθόδοξες» αυτές κατηγορίες ΣΣΕ. 0 λόγος της αµηχανίας αυτής προέρ-

χεται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την «εν τοις πράγµασι» 

ανάπτυξη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, την εµφάνιση νέων επιχειρησια-

κών οργανωτικών δοµών, τη µετεξέλιξη λόγω τεχνολογίας και άλλων παραγόντων 

της φύσης παραδοσιακών επαγγελµάτων και τη γέννηση νέων, σε συνδυασµό 

ασφαλώς µε την εννοιολογική ρευστότητα όρων όπως, «οµοειδείς ή συναφείς» ε-
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πιχειρήσεις, «επάγγελµα» και «συναφής ειδικότητα» που χρησιµοποιούν οι παρα-

πάνω διατάξεις κατά τον χαρακτηρισµό των διαφόρων κατηγορών συλλογικών 

συµβάσεων. Τα περισσότερα προβλήµατα σχετικά µε την αρµοδιότητα σύναψης 

συλλογικών συµβάσεων περιστρέφονται κυρίως γύρω από τις κατηγορίες των 

κλαδικών και των οµοιοεπαγγελµατικών συµβάσεων εργασίας. Τόσο η έννοια του 

«κλάδου» όσο και ή έννοια του «επαγγέλµατος είναι, όπως αναφέραµε, έννοιες 

ιδιαίτερα ρευστές, η νοµολογία δε προσπαθεί να αποσαφηνίσει κάποια ειδικότερα 

σχετικά ζητήµατα.26 Όταν το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β' αναφέρεται στις «οµοειδείς ή 

συναφείς επιχειρήσεις», ασφαλώς επιχειρεί να προσδιορίσει το διαπραγµατευτικό 

επίπεδο στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η έννοια του "κλάδου δραστηριότητας". 

Από την άλλη µεριά, όταν ο νοµός (στις περ. γ' και δ' της ίδιας παραγράφου του 

αυτού άρθρου) α  να προσδιορίσει το κριτήριο µε βάση ίο οποίο λειτουργεί η έν-

νοια της «οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης-. Στην πρώτη δηλαδή πε-

ρίπτωση η συσχέτιση γίνεται µε βάση το χαρακτήρα επιχειρηµατικής δραστηριότη-

τας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η συσχέτιση έχει ως τόπο αναφοράς την επαγ-

γελµατική ιδιότητα των εργαζοµένων. Η νοµολογία, από την µεριά της, θεωρεί ως 

<< οµοειδείς >> τις επιχειρήσεις που έχουν το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας 

και λειτουργούν υπό τις αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής και διάθεσης προϊό-

ντων ή παροχής υπηρεσιών, ενώ «συναφείς.» θεωρεί τις επιχειρήσεις που έχουν 

παρεµφερές αντικείµενο δραστηριότητας ή λειτουργούν  υπό όµοιες συνθήκες. 

Εξάλλου, γίνεται δεκτό ότι, ειδικά για τις κλαδικές ΣΣΕ, ο «κλάδος» των επιχειρή-

σεων µπορεί να είναι ευρύτερος ή στενότερος, αρκεί να περιλαµβάνει επιχειρήσεις  

που από την άποψη της οικονοµικής δραστηριότητας 

έχουν τα  ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι οµοειδείς, ή συναφείς µε την έννοια  

που αναφέρθηκε  παραπάνω . Συνεπώς ο κλάδος δεν µπορεί να προσδιορίζεται 
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µε τόσο γενικά χαρακτηριστικά, ώστε να περιλαµβάνει επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύ-

σεις, οι οποίες από άποψη µεν οικονοµικής δραστηριότητας έχουν τα ίδια χαρα-

κτηριστικά γνωρίσµατα, πλην όµως δεν προσδιορίζουν οµοειδείς ή συναφείς επι-

χειρήσεις µε την προαναφερθείσα έννοια. Σε κάθε περίπτωση, η έννοια του «κλά-

δου», όπως και η έννοια του «επαγγέλµατος.» θα πρέπει να συλλαµβάνονται µε 

τέτοια εννοιολογική ευρύτητα ώστε να υποδηλώνουν οµάδες επιχειρήσεων ή ε-

παγγέλµατα, τα οποία κατά τρόπο συγκεκριµένο χαρακτηρίζονται από «οµοείδεια»  

ή «συνάφεια». Τέτοια οµοείδεια ή συνάφεια δεν υφίσταται όταν γίνεται αναφορά σε 

γενικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας  ή σε γενικότερη κατηγοριακή 

διάκριση των εργαζοµένων σε εργάτες και υπαλλήλους. Συνεπώς δεν µπορεί να 

νοηθεί κλαδική σύµβαση γενικά «βιοµηχανίας »ή «βιοτεχνίας»  ή γενικά και αφη-

ρηµένα κλαδική σύµβαση «εµπορίου» ή «υπηρεσιών» ούτε µπορεί να ενταχθεί 

στην έννοια της οµοιοεπαγγελµατικής σύµβασης µία συλλογική σύµβαση που θα 

αναφέρεται γενικά και αφηρηµένα σε κάθε είδους «εργάτες>> ή «υπαλλήλους>>, 

γιατί στην πρώτη περίπτωση δεν συντρέχει η νοµοθετική απαίτηση της ύπαρξης 

«οµοειδών ή συναφών» επιχειρήσεων και στη δεύτερη περίπτωση δεν υφίσταται η 

αντίστοιχη νοµοθετική απαίτηση για ύπαρξη «ορισµένου επαγγέλµατος ή συνα-

φών ειδικοτήτων». Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, χρήσιµο είναι να µελε-

τήσουµε κάποιες περιπτώσεις που από την θέσπιση του Ν 1876/1990 απασχόλη-

σαν, λόγω των προβληµάτων που ήγειραν, θεωρία και νοµολογία. 
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Γ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Κατ' αρχήν χρήσιµο είναι να θυµίσουµε ότι η συλλογική  ρύθµιση για τους όρους 

εργασίας και αµοιβής των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

προκύπτει από µία συλλογική διαφορά εργασίας που δεν έχει µεγάλη προϊστορία 

και από ότι γνωρίζουµε άρχισε να αναπτύσσεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν 

1876,1990 και κυρίως πορεύεται στηριζόµενη στο δεκανίκι της διαιτησίας. Αντίθε-

τα, η συγγενής συλλογική διαφορά για τους όρους αµοιβής των υπαλλήλων γρα-

φείων των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στην οποία από εργατικής 

πλευράς συµβάλλεται η ίδια οµοσπονδία (ΟΙΥΕ), προϋπάρχει του Ν 1876/1990 

και κατά κανόνα αναπτύσσεται µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων και κατ' ε-

ξαίρεση µε αποφάσεις διαιτησίας. Εάν ληφθούν υπόψη τα µέρη που συµµετέχουν 

στη συλλογική ρύθµιση του προσωπικού των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, αυτή έχει πεδίο εφαρµογής που καλύπτει εργαζοµένους επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών µε εντελώς διαφορετικά αντικείµενα µεταξύ τους: διαφηµιστι-

κές, πληροφορικής, µηχανοργάνωσης, µεταφορών, ταχυµεταφορών, ιδιωτικών 

παιδικών σταθµών, επιχειρήσεις εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, ε-

ταιριών δηµοσκόπησης και  έρευνας της αγοράς κ.λπ. 

Κυρίως αυτό το λόγο προβάλλει η εργοδοτική πλευρά για να υποστηρίξει άτι η 

συλλογική αυτή ρύθµιση δεν µπορεί να υπαχθεί σε καµία από τις προβλεπόµενες 

κατηγορίες ΣΣΕ του άρθρου 3 του Ν 1876,1990 και ειδικότερα, δεν µπορεί να θε-

ωρηθεί ούτε ως κλαδική, ούτε ως "οµοιοεπαγγελµατική" ΣΣΕ. Και τούτο γιατί οι ε-

πιχειρήσεις που καταλαµβάνει δεν είναι ούτε οµοειδείς ούτε συναφείς, αλλά α-

σκούν άσχετες µεταξύ τους δραστηριότητες, ενώ το γεγονός όχι η δραστηριότητα 
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τους αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να τους προσδώσει την ο-

µοείδεια ή τη συνάφεια που εννοεί ο νόµος. 

Ωστόσο αποφαινόµενη επί σχετικών ατοµικών διαφορών εργασίας η νοµολογία 

έκρινε ότι οι ρυθµίσεις του προσωπικού των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

είναι κλαδικές ΣΣΕ «αφού περιέχουν όρους εργασίας που αφορούν εργαζοµένους 

επιχειρήσεων του κλάδου παροχής υπηρεσιών». Ειδικότερα έγινε δεκτό ότι οι 

συλλογικές αυτές ρυθµίσεις  έχουν χαρακτήρα κλαδικών ∆Α ή ΣΣΕ και καλύπτουν 

τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ως ε-

πιχειρησιακό αντικείµενο την «παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» ανεξάρτητα από τις 

ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχει η κάθε µία, γιατί όλες έχουν παρεµφερές αντι-

κείµενο δραστηριότητας. Κατά την αρεοπαγιτική νοµολογία, οι επιχειρήσεις παρο-

χής υπηρεσιών που καλύπτονται από κάθε µία από τις επί µέρους εργοδοτικές 

οργανώσεις που συµβλήθηκαν ή έλαβαν µέρος στη συλλογική διαφορά είναι οµο-

ειδείς µεταξύ τους και συναφείς προς τις επιχειρήσεις τις καλυπτόµενες από κάθε 

µία από τις λοιπές, όσες δε επιχειρήσεις δεν καλύπτονται από τις επί µέρους ερ-

γοδοτικές Οµοσπονδίες, καλύπτονται από το Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιριών και 

ΕΠΕ. 

Αξίζει όµως να αναφερθούµε σε µία πρόσφατη εφετειακή απόφαση που διαφορο-

ποιείται σαφώς από την ανωτέρω αρεοπαγιτική προσέγγιση και κατά τη γνώµη 

µας εύστοχα χαρακτηρίζει τις συλλογικές ρυθµίσεις του προσωπικού των επιχει-

ρήσεων παροχής υπηρεσιών ως "πολυκλαδικές" συλλογικές συµβάσεις, µε το ορ-

θό επιχείρηµα ότι η "Παροχή υπηρεσιών» δεν αποτελεί στοιχείο ικανό να προσδι-

ορίσει  <<κλάδο» υπό την έννοια των διατάξεων του Ν 1876,1990, ούτε µπορεί να 

ενταχθούν σε ορισµένο κλάδο οι απαριθµούµενες στις συλλογικές αυτές ρυθµίσεις 

ετερόκλητες και άσχετες µεταξύ τους επιχειρήσεις. 
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∆.  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΒ 

 

Σοβαρές αµφισβητήσεις εγέρθηκαν εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς σχετικά µε 

το χαρακτήρα των συλλογικών διαφορών εργασίας που ήγειρε ο Σύλλογος Τεχνι-

κών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ) έναντι του ΣΕΒ. Η εργοδοτική πλευρά υ-

ποστήριξε ότι ο ΣΤΕΒ δεν αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση κατά την έννοια του 

Ν 1264/ 1982, επειδή τα µέλη του δεν ασκούν το ίδιο επάγγελµα, ούτε απασχο-

λούνται στην ίδια επιχείρηση, όπως απαιτεί το άρθρο 7 παρ. 1 του εν λόγω νόµου. 

Με άλλα λόγια υποστήριξε ότι το στοιχείο της κατοχής πτυχίου ανώτατης ή ανώτε-

ρης τεχνικής σχολής δεν µπορεί να προσδώσει συνάφεια σε τελείως άσχετα µετα-

ξύ τους επαγγέλµατα όπως είναι αυτά του χηµικού, φαρµακοποιού, γεωλόγου, 

γεωπόνου, µηχανικού, κ.λπ., ούτε στους µισθωτούς που έχοντας τις ειδικότητες 

αυτές απασχολούνται σε τελείως άσχετους µεταξύ τους εργοδότες και παραγωγι-

κούς κλάδους. Κατά συνέπεια, οι συλλογικές συµβάσεις που επιδιώκει η συνδικα-

λιστική αυτή οργάνωση να συνάψει δεν µπορεί να υπαχθεί στην έννοια της οµοι-

οεπαγγελµατικής ΣΣΕ ούτε ασφαλώς σε κάποια άλλη από τα προβλεπόµενα στο 

Ν 1876/1990 είδη ΣΣΕ. Κατά τη γνώµη µας, οι παραπάνω αντιρρήσεις της εργο-

δοτικής πλευράς δεν µπορεί να κριθούν βάσιµες, 

αφότου τουλάχιστον ο ΣΤΕΒ δεν επιζητεί τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων ερ-

γασίας που να καταλαµβάνουν το σύνολο των ειδικοτήτων των τεχνικών επιστη-

µόνων και τεχνολόγων , αλλά διακεκριµένες συλλογικές συµβάσεις για κάθε συ-

γκεκριµένη επαγγελµατική τεχνική ειδικότητα, όπως των µεταλλειολόγων, µεταλ-

λουργών, των µηχανικών συγκεκριµένων συναφών ειδικοτήτων, των µηχανικών 

κλωστοϋφαντουργίας διπλωµατούχων χηµικών. 
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Ε. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Ως κατηγοριακές συλλογικές συµβάσεις χαρακτηρίζουµε το ιδιαίτερο είδος κλαδι-

κών συµβάσεων, οι οποίες αναφέρονται µεν σε ένα σύνολο επιχειρήσεων µε οµο-

ειδές ή συναφές αντικείµενο δραστηριότητας (παραγωγικό ή άλλο), το απασχο-

λούµενο όµως σε αυτές προσωπικό περιορίζεται σε µία και µόνο επαγγελµατική 

κατηγορία ή σε όλως συναφείς επαγγελµατικές ειδικότητες. Έτσι, ολόκληρος ο 

κλάδος δραστηριότητας ταυτίζεται µε την άσκηση ενός και µόνο επαγγέλµατος ή 

έστω κάποιων ιδιαίτερα συναφών επαγγελµάτων. Οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι 

σπάνιες στην πρακτική των επαγγελµατικών σχέσεων. Μπορούµε, ως παράδειγµα  

να αναφέρουµε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας της ναυπηγοεπισκευαστικής 

ζώνης Πειραιά, οι οποίες, χαρακτηρίζονται  και από την νοµολογία ως κλαδικές, 

µολονότι η κάθε µία από αυτές αναφέρεται σε επιχειρήσεις που αφορούν ένα ιδιαί-

τερα περιορισµένο επαγγελµατικό αντικείµενο και αντίστοιχα απασχολούν εργαζό-

µενους µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής ειδικότητας ή όλως συναφών ειδικοτή-

των (π.χ. ΣΣΕ εργατοτεχνικών και βοηθών ξυλουργικών εργασιών Ν/Ζ Πειραιώς ή 

ΣΣΕ εργατοτεχνικών µεταλλουργικών επιχειρήσεων Ν/Ζ Πειραιώς). Επίσης, θα 

µπορούσε κανείς να αναφέρει ως άλλο παράδειγµα την περίπτωση των « εκπαι-

δευτικών" της στοιχειώδους ή της µέσης εκπαίδευσης, στις συνδικαλιστικές οργα-

νώσεις των οποίων δύσκολα µπορεί κανείς να αποδώσει τον χαρακτήρα των ο-

µοιοεπαγγελµατικών, δεδοµένου όχι το «επάγγελµα- του εκπαιδευτικού στην ου-

σία καλύπτει τη διαπραγµατευτική ενότητα του «κλάδου της εκπαίδευσης».          

Εξάλλου, εδώ εντάσσονται και οι περιπτώσεις κάποιων µικρών συνήθως επιχει-

ρήσεων, κυρίως βιοτεχνιών, που σχηµατίζουν παραγωγικούς κλάδους µε προσω-
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πικό που στο σύνολο του απασχολείται µε  το ίδιο ή συναφές αντικείµενο . Επίσης, 

συναντούµε και τις περιπτώσεις κάποιων µικρών κλάδων που  συντίθενται από 

εργοδότες, κυρίως ελεύθερους επαγγελµατίες, που µετέρχονται εργασίες, επαγ-

γέλµατα ή επιτηδεύµατα για την εκτέλεση των οποίων χρησιµοποιούν βοηθητικώς 

υπηρεσίες µισθωτών µιας και της αυτής επαγγελµατικής κατηγορίας. Αναφερόµα-

στε εδώ, για παράδειγµα, στις περιπτώσεις γιατρών, φαρµακοποιών, εργαστη-

ριούχων οδοντοτεχνικών κ.λπ., όπου οι µόνες κατηγορίες µισθωτών που απασχο-

λούν  είναι οι αναφερόµενες σας αντίστοιχες βοηθητικές ή παραϊατρικές επαγγελ-

µατικές ειδικότητες. 

Θεωρούµε ότι αποφασιστικό κριτήριο για το χαρακτηρισµό των συλλογικών αυτών 

συµβάσεων είναι το κριτήριο οµοείδειας  επιχειρήσεων. Στη θέση αυτή καταλήγει 

κανείς αβίαστα από το περιεχόµενο του  άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του νόµου µε την 

οποία ορίζονται οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή 

κλαδική πρέπει να  θεωρείται κάθε σύµβαση η  οποία αφορά εργαζοµένους που 

απασχολούνται σε περισσότερες οµοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύ-

σεις, χωρίς να ενδιαφέρει ποσώς εάν αυτές απασχολούν εργαζόµενους που ανή-

κουν σε µία ή σε περισσότερες επαγγελµατικές κατηγορίες ή ειδικότητες. Συνεπώς, 

οι συλλογικές συµβάσεις που καλύπτουν το σύνολο του προσωπικού των επιχει-

ρήσεων ενός ολόκληρου κλάδου δραστηριότητας και τις οποίες συνάπτουν συνδι-

καλιστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έναν οµοιοεπαγγελµατικό χαρακτήρα, πλην 

όµως το επάγγελµα των µελών τους είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον κλάδο και εν 

πάση περιπτώσει κυριαρχεί σε αυτόν, είναι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις κι όχι 

οµοιοεπαγγελµατικές. Συνεπώς µία συλλογική σύµβαση που θα υπέγραφε η 

ΟΙΕΛΕ µε την αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση των ιδιοκτητών σχολείων µέσης 

εκπαίδευσης θα είχε χαρακτήρα κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, δεδο-
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µένου ότι στο συγκεκριµένο διαπραγµατευτικό επίπεδο η επαγγελµατική κατηγορία 

των καθηγητών εξαντλεί στην ουσία το εύρος του επιχειρηµατικού κλάδου της µέ-

σης ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

 

ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ Σ.Σ.Ε. 

 

      Εφ' όσον οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις καταλήξουν σε συµφωνία, η Σ.Σ.Ε. 

καταρτίζεται εγγράφως σε 3 (τρία) πρωτότυπα, που υπογράφονται από τους αντι-

προσώπους των µερών. Από (1) ένα πρωτότυπο παίρνει το κάθε µέρος (εργατική 

και εργοδοτική πλευρά) και το τρίτο κατατίθεται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργα-

σίας όπου καταρτίστηκε η Σ.Σ.Ε. 

Οι Εθνικές Γενικές Σ.Σ.Ε.. και οι Κλαδικές οµοιοεπαγγελµατικές κατατίθενται 

• στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. 

• Στις Επιθεωρήσεις Εργασίας των νοµαρχιών καθώς και στην κεντρική υπη-

ρεσία του Υπουργείου Εργασίας υπάρχει ειδικό βιβλίο Σ.Σ.Ε., διαιτητικών 

αποφάσεων, όπου καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία της Σ.Σ.Ε.., κα-

θώς και οι προσχωρήσεις, επεκτάσεις, οι καταγγελίες και οι συµφωνίες από 

µεσολάβηση. Οι Σ.Σ.Ε.. καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό τη ίδια µέρα που 

κατατίθενται. 

Οι υπηρεσίες αυτές χορηγούν αντίγραφα των Σ.Σ.Ε.. ή διαιτητικών αποφά-

σεων σε κάθε ενδιαφερόµενο." Ο εργοδότης οφείλει να κοινοποιεί στο 

Συµβούλιο Εργαζοµένων της επιχείρησης κάθε επιχείρησης κάθε επι-

χειρησιακή σύµβαση εργασίας".  

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας νοµιµοποιούνται να συνάψουν:  

-  Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθ-
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µίδων6 στο πεδίο δραστηριότητάς τους. 

·Ειδικότερα από την πλευρά των εργαζοµένων για την υπογραφή ΕΓΣΣΕ, 

ικανότητα υπογραφής έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδι-

καλιστική οργάνωση (Γ.Σ.Ε.Ε.). 

- Για τις λοιπές Σ.Σ.Ε.., ανάλογα µε την µορφή τους, η πλέον αντιπροσω-

πευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. 

Από την πλευρά των εργοδοτών, ικανότητα έχει να υπογράψει κάθε εργοδότης 

που απασχολεί 50 εργαζόµενους για τις επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. 

Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθµός των εργαζοµένων που ψήφι-

σε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη της διοίκησης της συγκεκριµένης συνδικα-

λιστικής οργάνωσης. Η ισχύς της Σ.Σ.Ε.. αρχίζει από την ηµέρα κατάθεσης ενός 

πρωτοτύπου της από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην αρµόδια Επιθεώ-

ρηση Εργασίας της Νοµαρχίας όπου καταρτίστηκε η Σ.Σ.Ε. 

8. ΟΜΕ∆8 

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) λειτουργεί ως ανεξάρτητος 

µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε στόχο την παροχή αντικειµενικών και αξιόπι-

στων υπηρεσιών µεσολάβησης και διαιτησίας που αποβλέπουν στην δηµιουργία  

συλλογικών συµβάσεων εργασίας και γενικά στην επίλυση συλλογικών διαφορών. 

 

Β) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

Ως συλλογική διαφορά νοείται η διαφορά η οποία γεννιέται από την σύ-

γκρουση συµφερόντων µισθωτών και εργοδοτών. Η συλλογική διαφορά εί-

ναι συλλογική διαφορά συµφερόντων, όχι νοµική διαφορά και όχι νοµική δι-
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αφορά σχετική µε την  εφαρµογή και ερµηνεία του ισχύοντος δικαίου των 

εργασιακών σχέσεων. Ουσιαστικά η ρύθµιση των συλλογικών διαφορών 

ανήκει στην εξουσία των φορέων των συλλογικών συµφερόντων των µισθω-

τών και των εργοδοτών, ενώ η επίλυση των νοµικών διαφορών αποτελεί 

αρµοδιότητα των δικαστηρίων117 (Α. Καρακατσάνης, Συλλογικό εργατικό δί-

καιο, Εκδ. Σάκκουλας, 1992). 

Η µεσολάβηση έχει ως στόχο, την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών. Κινείται 

µε πρωτοβουλία των µερών, που εκφράζεται είτε από κοινού είτε µονοµερώς. Α-

ντικείµενο των συλλογικών διαβουλεύσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης µπορεί 

να είναι κάθε θέµα που µπορεί να ρυθµιστεί µε συλλογική σύµβαση εργασίας [σχε-

τικά µε τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατοµικών συµβάσεων 

εργασίας (όπως ωράριο, άδειες, µισθοί κ.α.), σχετικά µε την άσκηση του συνδικα-

λιστικού δικαιώµατος στην επιχείρηση κ.α., σχετικά µε την άσκηση της επιχειρηµα-

τικής πολιτικής στο µέτρο που επηρεάζει άµεσα τις εργασιακές σχέσεις, κατάρτιση 

κανονισµών υγιεινής και ασφάλειας, ζητήµατα που αφορούν τη διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας, καθορισµός προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας, 

διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου για θέµατα που αποτελούν αντικείµενο απεργίας], 

καθώς και κάθε θέµα που µπορεί να ρυθµισθεί µε συµφωνία µεταξύ του Συµβου-

λίου εργαζοµένων και της επιχείρησης. Η πρόταση του µεσολαβητή αν γίνει δεκτή 

από τα µέρη ισχύει ως περιεχόµενο συλλογικής σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

η διαφορά παραπέµπεται στην διαιτησία. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησί-

ας, ∆ιαιτησία είναι η διαδικασία επίλυσης εργασιακών διαφορών µε απόφαση του 

∆ιαιτητή (∆ιαιτητική Απόφαση) εφόσον τα µέρη δεν έχουν καταλήξει σε κατάρτιση 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε). Η ∆ιαιτησία υποκαθιστά την έλλειψη 
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συµφωνίας των Μερών, γι' αυτό και εξοµοιώνεται µε Συλλογική Σύµβαση Εργασί-

ας και κινείται µε πρωτοβουλία των µερών, που εκφράζεται είτε από κοινού είτε 

µονοµερώς. Η ∆ιαιτητική Απόφαση είναι δεσµευτική για τα Μέρη. Αντικείµενο των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο στάδιο της διαιτησίας µπορεί να είναι τα ίδια 

θέµατα όπως στην περίπτωση της µεσολάβησης. 

 

Γ) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

Το ισχύον σύστηµα µεσολάβησης και διαιτησίας ρυθµίζεται από τον νόµο Ν. 1876 

του 1990 περί ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων το οποίο αντικαθιστά το 

παλαιότερο σύστηµα υποχρεωτικής διαιτησίας (την οποία παρείχε το Υπουργείο 

Εργασίας) το οποίο και ρυθµιζόταν από ένα νόµο του 1955. Ο νόµος 1876 του 

1990 περί ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων ρυθµίζει τις διαδικασίες 

συµφιλίωσης, µεσολάβησης και διαιτησίας, και θεσµοθετεί τον Οργανισµό Μεσο-

λάβησης και ∆ιαιτησίας. 

Όσον αφορά στη διαδικασία συµφιλίωσης το άρθρο 13 αυτού του νόµου ότι για 

οποιοδήποτε θέµα που προκαλεί διένεξη µε αφορµή τη σχέση εργασίας, και αν 

ακόµη δεν αποτελεί αντικείµενο συλλογικής σύµβασης, µπορεί να ζητηθεί για τη 

διευθέτησή του, από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή και από τον εργοδό-

τη ατοµικά, η παρέµβαση συµφιλιωτή. Ο συµφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει την 

προσέγγιση των απόψεων των µερών το συντοµότερο δυνατό για τον τερµατισµό 

της διένεξης. Στο τέλος της συµφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται πρωτόκολλο 

που υπογράφεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και το συµφιλιωτή, στο οποίο βε-

βαιώνεται η συµφωνία ή η διαφωνία των µερών. Σε περίπτωση που η διένεξη 

προκύψει κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργα-
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σίας και η συµφιλιωτική διαδικασία καταλήξει σε συµφωνία, ακολουθεί η σύναψη 

συλλογικής σύµβασης εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας ή ο υπάλληλος που εξου-

σιοδοτείται από αυτόν ορίζει ως συµφιλιωτή έναν από τους υπαλλήλους της αρµό-

διας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή της επιθεώρησης εργασίας 

της νοµαρχία. 

Όσον αφορά στις διαδικασίες µεσολάβησης και διαιτησίας τα άρθρα 14 και 15 

προβλέπουν ότι αν οι διαπραγµατεύσεις των µερών αποτύχουν, τα ενδιαφερόµενα 

µέρη µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολαβητή ή να προσφύγουν στη διαι-

τησία. Οι όροι της προσφυγής και η όλη διαδικασία καθορίζονται µε τη συνοµολό-

γηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συµβάσεις ή, σε περίπτωση που δεν συ-

νοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, µε κοινή συµφωνία των µερών που διαπραγµα-

τεύονται. Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδια-

φερόµενα µέρη. Η διαδικασία µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής 

αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά. Η 

αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Στην αίτηση 

αναφέρονται τα στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, τα 

αιτήµατα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικα-

νοποίησή τους, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδή-

ποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις. Ο µεσολαβητής επιλέγε-

ται από τα µέρη από ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Εν συνεχεία, ο µεσολαβητής 

καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ' ιδίαν ακρόαση των µερών, σε εξε-

τάσεις προσώπων, σε πραγµατογνωµοσύνη ή σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε 

τους όρους εργασίας ή την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, συνεπικου-

ρούµενης από πραγµατογνώµονες της επιλογής του. Ο εργοδότης και κάθε αρµό-

δια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στο µεσολαβητή κάθε πληροφο-
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ρία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία 

µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλ-

λει σ' αυτά δική του πρόταση. Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή της 

πρότασης του µεσολαβητή µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της, 

θεωρείται ότι την απέρριψαν. Εφ' όσον η πρόταση γίνεται δεκτή καλούνται τα ενδι-

αφερόµενα µέρη από το µεσολαβητή να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξοµοιώνε-

ται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και εφαρµόζονται κατ' αναλογία όλες οι διατά-

ξεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

Επιπλέον, η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται: 

α) Σ' οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών. 

β) Μονοµερώς από οποιοδήποτε µέρος, εφ' όσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µε-

σολάβηση. 

γ) Μονοµερώς από συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, εφ' όσον απο-

δέχονται την πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης. Στην περί-

πτωση αυτή αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα 

δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα της προσφυγής. 

δ) Ειδικώς για τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις καθώς και τις συµβάσεις 

των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας δικαίωµα προσφυγής στη διαι-

τησία έχει το µέρος που αποδέχεται την πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει 

το άλλο µέρος. Η απόφαση του διαιτητή εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση ερ-

γασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση. 

Ο διαιτητής επιλέγεται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο διαιτη-

τών και, σε περίπτωση ασυµφωνίας, µε κλήρωση και οφείλει να αναλάβει τα καθή-

κοντά του εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο. Μελετά όλα τα στοιχεία και πορί-

σµατα που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης και έχει τα ίδια δικαιώ-
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µατα µε το µεσολαβητή. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ηµέρες από 

την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε 

διάστηµα τριάντα (30) ηµερών αν δεν προηγήθηκε. 

Όσον αφορά στις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφελείας επιχειρήσεις προβλέπε-

ται η παρέµβαση ενός µεσολαβητή-διαιτητή στις ακόλουθες περιπτώσεις  (Νόµος 

2224/1994 "Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των 

εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις") : 

Στην περίπτωση µη τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει ο νόµος σχετικά µε 

την σύναψη συµφωνίας για την τοποθέτηση προσωπικού ασφαλείας 

Στην περίπτωση διεξαγωγής δηµόσιου διαλόγου, τον οποίο πρέπει να διεξάγουν 

τα δύο µέρη πριν την άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας. 

 

∆. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΕ∆ 

 

Ο ΟΜΕ∆ (Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας») είναι ένας ανεξάρτητος µη 

κερδοσκοπικός φορέας. ∆ιοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο που α-

ποτελείται από: έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας οικονοµικού µαθήµατος ή 

εργασιακών σχέσεων τµήµατος Α.Ε.Ι., έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας ερ-

γατικού δικαίου νοµικού τµήµατος, Α.Ε.Ι.,  έναν επιστήµονα που υποδεικνύεται 

από το ∆.Σ. της Ε∆ΕΚΑ, ειδικευµένο στις εργασιακές σχέσεις, ανά έναν εκπρόσω-

πο του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕ και της Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδας, τρεις 

εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, ένα 

πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρο σε θέµατα εργασιακών σχέσεων, 

που ορίζεται κατά πλειοψηφία από τα υπόλοιπα µέλη στην πρώτη, µετά την υπό-
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δειξη από τους φορείς και πριν τη συγκρότηση σε σώµα, συνεδρίασή τους. Η θη-

τεία του διοικητικού συµβουλίου είναι τετραετής. 

Οι µεσολαβητές και διαιτητές αποτελούν ειδικό σώµα, ασκούν δηµόσιο λειτούργη-

µα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου και απολαµβάνουν πλή-

ρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να 

εκτελούν µε αντικειµενικότητα. Στον Οργανισµό προσλαµβάνονται µε τριετή θητεία 

που είναι ανανεώσιµη. Οι υποψήφιοι µεσολαβητές και διαιτητές πρέπει: να έχουν 

συµπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. νοµικών ή οικο-

νοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών, να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε 

θέµατα εργασιακών σχέσεων 

Ο διορισµός γίνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη των θέσεων. 

Οι πόροι του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας είναι: (ως τακτικός πόρος) 

ποσοστό 3% των ετήσιων, από εισφορές, εσόδων της Εργατικής Εστίας, Τακτική 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, ποσά που ει-

σπράττονται από τους ενδιαφερόµενους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του 

Οργανισµού, έσοδα από δωρεές, δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις κ.λπ. 

Η κατάσταση διαφοροποιείται στην περίπτωση της δηµόσιας διοίκησης. Σύµφωνα 

µε τον  Νόµο 2738 του 1999 («Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκη-

ση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»). Όσον 

αφορά στους µεσολαβητές προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών, ∆ηµόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου έτους 

καταρτίζεται ονοµαστική κατάσταση στην οποία περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος και 

οι αντιπρόεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 3 καθηγητές ή αναπλη-

ρωτές καθηγητές νοµικών τµηµάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµοσίας διοίκησης και Αποκέ-
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ντρωσης, από τρεις (3) προτεινόµενους από τον Πρόεδρο του κάθε νοµικού 

τµήµατος. Στην περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για µµεσολάβηση µετά από 

δηµόσια κλήρωση ορίζεται ένας από τους συµπεριλαµβανοµένους στην παραπά-

νω ονοµαστική κατάσταση ως Μεσολαβητής για τη συγκεκριµένη µµεσολάβηση. 

Όσον αφορά στην καθαυτή διαδικασία µεσολάβησης, ο νόµος προβλέπει ότι αν οι 

διαπραγµατεύσεις για την κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων αποτύχουν, τα ενδι-

αφερόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τις υπηρεσίες Μεσολαβητή. Η 

διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα εν-

διαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά µέσα σε προθεσµία 

πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων που κατέληξαν σε 

διαφωνία. Η αίτηση, που υποβάλλεται χωριστά, κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. 

Ο Μεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, ακούει τις απόψεις των µερών κατ' 

ιδίαν, εξετάζει πρόσωπα ή επιχειρεί οποιαδήποτε έρευνα σχετικά µε τα θέµατα 

που του υποβάλλονται. Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθε-

σµία 10 ηµερών, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλει σε αυτά δική του 

πρόταση. Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή της πρότασης του Μεσο-

λαβητή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την α-

πέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται από το Μεσολα-

βητή στο άλλο µέρος. Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή, καλούνται από το Μεσο-

λαβητή τα µέρη να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµ-

βαση εργασίας. Συλλογικές συµβάσεις δεν υπογράφονται για όλα τα θέµατα εργα-

σιακών σχέσεων στην δηµόσια διοίκηση παρά για όσα  δεν επιλαµβάνεται αυτών 

ο νόµος. Έτσι, εξαιρούνται οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι µπορεί 

να είναι αντικείµενο διαπραγµατεύσεων ή και συλλογικών συµφωνιών, χωρίς όµως 
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νοµική ισχύ. Για τον χώρο της δηµόσιας διοίκησης δεν έχει καµία αρµοδιότητα ο 

ΟΜΕ∆. 

 

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΕ∆ 

 

Για την αποτελεσµατική παροχή των κυρίων υπηρεσιών του ΟΜΕ∆, που είναι η 

µεσολάβηση και διαιτησία ο ΟΜΕ∆ αναπτύσσει συµπληρωµατικές  δραστηριότη-

τες που ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγ-

µατεύσεων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι: 

Κατάρτιση εκπροσώπων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων σε θέµατα ερ-

γασιακών σχέσεων και συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 

Μελέτες και εκδόσεις σε θέµατα  συλλογικών εργασιακών σχέσεων  και λειτουργί-

ας της αγοράς εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΜΕ∆ εξέδωσε την κωδικοποίηση 

των όρων των 140 σπουδαιότερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας  που καλύ-

πτουν το µεγαλύτερο µέρος του συλλογικού εργατικού δικαίου της χώρας. 

 

9. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΣΣΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 9 

 

Η συνεχώς αυξανόµενη τάση διεθνοποίησης της οικονοµίας και ιδιαίτερα η προο-

πτική δηµιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς παράλληλα µε εκείνη της Οικονοµι-

κής και Νοµισµατικής Ένωσης οδηγεί στη διεθνοποίηση των κοινωνικών φαινοµέ-

νων επηρεάζοντας τόσο το µέγεθος και τον όγκο της απασχόλησης όσο και το πε-

ριεχόµενο των εργασιακών σχέσεων. Οι διαγραφόµενες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό 

χώρο ως προς το πεδίο των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασµό µε την κρίση της 

απασχόλησης, τις αλλαγές στην φύση της ανθρώπινης εργασίας αλλά και τις κα-
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τευθύνσεις της Ένωσης στην πορεία προς την ΟΝΕ δηµιουργούν νέα δεδοµένα 

στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χώρο. Η αύξηση της ευελιξίας της εργασίας µέσα από 

την επέκταση εφαρµογής της που καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαετία και µε 

συνεχώς αυξανόµενους αριθµούς αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των σύγ-

χρονων εργασιακών σχέσεων. Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του περιεχοµένου 

και των συνεπειών των διαδραµατιζόµενων εξελίξεων είναι γεγονός ότι το παρα-

δοσιακό εργασιακό πρότυπο, η τυπική, κανονική εργασιακή σχέση, εκείνης της ε-

ξαρτηµένης σταθερής και πλήρους, µισθωτής απασχόλησης υφίσταται πολλαπλές 

αλλαγές.8 

Τα τελευταία χρόνια και µετά την ΟΝΕ,  κυριαρχούν πολιτικές αποκέντρωσης της 

διαπραγµάτευσης προς την επιχείρηση και την τοπική ιδιαιτερότητα, περιστολής 

της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα µε παρεπόµενες αλλαγές στο πεδίο των ερ-

γασιακών σχέσεων, ενώ επιχειρείται η προσαρµογή του τρόπου οργάνωσης της  

εργασίας στα πλαίσιο που ορίζει το σχετικό Πράσινο βιβλίο της Ένωσης κύρια µέ-

σα από την αναδιοργάνωση του εργάσιµου χρόνου και την προώθηση της ευέλι-

κτης και άτυπης απασχόλησης. Η συλλογική διαπραγµάτευση αποκτά ένα αµυντι-

κό περιεχόµενο για τα ευρισκόµενα σε πτωτική τάση συνδικάτα που εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στην διατήρηση της απασχόλησης και τη συγκράτηση των µι-

σθών. 

Ανατρέχοντας στο υλικό του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου10 εργασιακών σχέσεων 

επισηµαίνονται οι βασικές εξελίξεις που καταγράφηκαν σε επίπεδο κεντρικών 

πρωτοβουλιών της Ένωσης καθώς και σε εκείνο των επί µέρους ευρωπαϊκών χω-

ρών-µελών. Η πολιτική της Ένωσης διαπνέεται από τον απόηχο της ∆ιακυβερνη-

τικής ∆ιάσκεψης του Άµστερνταµ, την ανάγκη προώθησης του Πράσινου Βιβλίου 

για την οργάνωση της εργασίας,  τις πρωτοβουλίες για σύσταση οδηγίας µε σκοπό 



-42- 
ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΒΑΕΧ  0605 
 

την πληροφόρηση και διαβούλευση των εργαζοµένων, την εφαρµογή του περιεχο-

µένου της ευρωπαϊκής κοινωνικής συµφωνίας για τη µερική απασχόληση, µέτρα 

για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας κλπ. 

Σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των άλλων διακρίνουµε: 

•Στην Γαλλία, τον απόηχο της εθνικής διάσκεψης για την απασχόληση που κατέ-

ληξε στη νοµοθέτηση του 35ωρου και την πορεία εφαρµογής της µείωσης του 

χρόνου εργασίας µε συλλογική διαπραγµάτευση, την ανάπτυξη και εξέλιξη του κι-

νήµατος ανέργων. 

•Στο Βέλγιο10, τη συζήτηση για τη µείωση του χρόνου εργασίας και τις συµφωνίες 

κατά των ρατσιστικών διακρίσεων στην απασχόληση. Τα τελευταία χρόνια ειδικό-

τερα οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις επικεντρώθηκαν στην ευελιξία του ωραρίου 

εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Το νέο πλαίσιο νόµου 

προβλέπει ότι αύξηση ωρών εργασίας είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µόνο σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις έπειτα από κλαδικές διαπραγµατεύσεις και για χρονι-

κό διάστηµα που δεν θα ξεπερνάει τον ένα χρόνο. Οι αλλαγές στο νέο νοµοθετικό 

πλαίσιο έγιναν µε γνώµονα την προσπάθεια µείωσης των ωρών εργασίας και ταυ-

τόχρονα την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των Βελγικών επιχειρήσεων σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

•Στην Ολλανδία την παράκαµψη των κατώτατων µισθών για πρόσληψη µακρο-

χρόνια ανέργων και την πολιτική ενίσχυσης της σταθερής απασχόλησης έναντι της 

προσωρινής. 

•Στο Λουξεµβούργο τον διάλογο για τη σύνδεση του χρόνου εργασίας µε την α-

πασχόληση παράλληλα µε τις εξελίξεις από την µεταρρύθµιση του συστήµατος 

των διαπραγµατεύσεων. 
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•Στη Γερµανία την εισαγωγή όρων στις συλλογικές συµβάσεις για περιορισµό των 

αµοιβών σε αποκεντρωµένες ειδικές περιπτώσεις (opening clauses), την εφαρµο-

γή της πρόωρης συνταξιοδότησης κατόπιν συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τον 

διάλογο για το χρόνο εργασίας, αλλά και τις εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων στη 

µεταλλοβιοµηχανία που αποτελούν το βαρόµετρο της πορείας των εργασιακών 

σχέσεων στη χώρα αυτή. 

•Στην Αυστρία τις ρυθµίσεις για την ευελιξία του χρόνου εργασίας και την εργασία 

κατά τις Κυριακές παράλληλα µε τις συµφωνίες για τη λειτουργία της τηλεργασίας.

•Στην Ιταλία την εφαρµογή τοπικών συµφωνιών στα πλαίσια της αποκεντρωµένης 

διαπραγµάτευσης, την καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας και το διάλογο για 

την εφαρµογή του 35ωρου. 

•Στην Ισπανία την εφαρµογή του περιεχοµένου του διµερούς κοινωνικού διαλόγου 

για την µετατροπή θέσεων προσωρινής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, 

την εισαγωγή "ειδικών όρων" στις συλλογικές συµβάσεις, την ανάπτυξη της µερι-

κής απασχόλησης, τη συµφωνία για διαρκή κατάρτιση, και το νέο νόµο για τη µε-

σολάβηση και διαιτησία ως προς την επίλυση των συλλογικών διαφορών. 

•Στην Πορτογαλία τον πρόσφατο νόµο για τη µερική απασχόληση και τη θεσµοθέ-

τηση και εφαρµογή του 40ωρου. 

•Στην Ελλάδα11 τον τριµερή κοινωνικό διάλογο και το νόµο για τις εργασιακές σχέ-

σεις, τις αλλαγές στους κανονισµούς προσωπικού των ∆ΕΚΟ, και τη νοµιµοποίη-

ση των αλλοδαπών εργαζοµένων. 

•Στο Ηνωµένο Βασίλειο την συζήτηση για καθιέρωση κατώτατου εθνικού µισθού, 

και την αναδιοργάνωση του συνδικαλιστικού κινήµατος ενόψει του 21 αιώνα. 

•Στην Ιρλανδία το αποτέλεσµα της 3ετούς κοινωνικής συµφωνίας και το νέο ρόλο 

της κεντρικής συλλογικής διαπραγµάτευσης. 
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•Στη ∆ανία12 τη συζήτηση για την πορεία του δανικού κοινωνικού και εργασιακού

προτύπου και την µακρά απεργία για καθιέρωση της 6ης εβδοµάδας ετήσιας α-

µειβόµενης άδειας. Επίσης, λόγω του εντόνου ανταγωνισµού η κυβέρνηση προ-

χώρησε σε µείωση των συνταξιοδοτικών προνοµίων όπως λ.χ. µειωµένο ωράριο

µετά από τα 55 χρόνια, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης από 60 σε 62 έτη, εισα-

γωγή " νέου  ευέλικτου ωραρίου " το οποίο προβλέπει την αύξηση της εβδοµα-

διαίας απασχόλησης από 37 σε 43 ώρες σε περιόδους που απαιτείται , και ταυτό-

χρονη µείωση των ωρών εργασίας σε άλλες χρονικές  περιόδους.    

•Στη Σουηδία την αντιπαράθεση για τις αλλαγές ως προς το επίπεδο των κατα-

βαλλόµενων αµοιβών σε περίπτωση ασθένειας, τη µείωση των αµοιβών για επο-

χικές εργασίες κατά τη διάρκεια του θέρους, την ανάπτυξη της συλλογικής δια-

πραγµάτευσης για τον περιορισµό της προσωρινής απασχόλησης. 

•  Στη Φιλανδία την κοινωνική συµφωνία για την πορεία της χώρας προς την ΟΝΕ 

και τις ρυθµίσεις για την εργασία του Σαββάτου. 

•  Στη Νορβηγία τη συζήτηση για την αλλαγή του νόµου για τις συλλογικές δια-

πραγµατεύσεις. 

Στη Σλοβακία13  µια από τις καινούργιες χώρες της Ευρωζώνης από τον Ιανουά-

ριο του 2004 στην Σλοβακία εφαρµόστηκε  ο νέος νόµος που αφορά τις συµβάσεις 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Με τον συγκεκριµένο νόµο  

πολλά από τα προνόµια των εργαζοµένων περιορίσθηκαν ενώ ταυτόχρονα οι υ-

ποχρεώσεις και η υπευθυνότητα τους αυξήθηκε. Με την παραπάνω νοµοθετική 

ρύθµιση η κυβέρνηση της Σλοβακίας προσπάθησε να αυξήσει την ανταγωνιστικό-

τητα του ∆ηµόσιου τοµέα σε σχέση µε τον ιδιωτικό και συγχρόνως να αυξήσει την 

παραγωγικότητα καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών. Παρά τις αντιδράσεις 

που προκάλεσε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, ο νέος νόµος τέθηκε σε εφαρµογή από 
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την 1η Ιανουαρίου του 2004. 

Οι πιο σηµαντικές αλλαγές του νέου νόµου είναι: 

α) Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. 

β) Νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις στο δηµόσιο µετά από διαγωνισµό. 

γ) Οι µισθοί καθορίζονται βάση της αξιολόγησης των υπαλλήλων και αυξάνονται 

κατά 1% κάθε χρόνο. 

δ) Περιορίσθηκαν  ασφαλιστικά δικαιώµατα όπως ιατρικές παροχές για συγγενικά 

πρόσωπα, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.   

     Τέλος οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις προχώρησαν από το επίπεδο των  

κλαδικών σε επίπεδο ΕΓΣΕΕ,  οι οποίες πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο και µε το 

τρόπο αυτό αυξάνεται η αυτονοµία και η ισχύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

   Οι εξελίξεις στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων στα πλαίσια πλέον της έντα-

ξης στην ΟΝΕ και του κοινού νοµίσµατος µε όρους ονοµαστικής σύγκλισης των 

οικονοµιών, διαφαίνονται να κινούνται σε λογικές συνεχούς αύξησης της ευελιξίας 

τους. Οι πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας και της περαιτέρω µείωσης ερ-

γασιακού κόστους αναµένεται ότι θα βρίσκουν προσφορότερο έδαφος και να ε-

ντείνονται στις χώρες εκείνες, όπως η Ελλάδα, που εγκλωβισµένες στο κοινό νό-

µισµα, µε χαµηλά επιτόκια επίπεδα ανταγωνιστικότητας και ποιοτικών δεικτών αύ-

ξησής της θα στερούνται πλέον και των δυνατοτήτων να παρεµβαίνουν, µε πολιτι-

κές συναλλαγµατικών ελιγµών, στοχεύοντας την τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

των εθνικών προϊόντων. 

       Η ένταξη στην ΟΝΕ οδηγεί σε εξελίξεις στην αγορά εργασίας µε σηµαντικές 

αλλαγές στο ευρύ πεδίο των ατοµικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Η 

απελευθέρωση µέσα σ’ ένα πλαίσιο ενιαίας αγοράς συµβάλει αντικειµενικά σε πο-

λιτικές και πρακτικές εξατοµίκευσης του περιεχοµένου των εργασιακών σχέσεων, 
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διαµορφώνοντας νέα και αντιφατικά µεταξύ τους δεδοµένα, είτε συρρικνώνοντας 

την έννοια του συλλογικού προτύπου και των παρεπόµενων δράσεών του είτε ευ-

νοώντας νέα πεδία συλλογικής δράσης και ταξικής αντιπαράθεσης. 

       Η δυναµική της ΟΝΕ πέραν της έντασης και επέκτασης της ευελιξίας στην α-

γορά εργασίας σε όλο το φάσµα των επιµέρους πτυχών της που ήδη άλλωστε α-

ναπτύσσονται, φαίνεται να έχει ιδιαίτερες συνέπειες στην πολιτική διαµόρφωσης 

των αµοιβών και της συλλογικής διαπραγµάτευσης. Σε αυτά τα πλαίσια αναµένε-

ται η ένταση του φαινοµένου της αποκέντρωσης της διαπραγµάτευσης σε επίπεδο 

επιχείρησης µε έµφαση στις διαφοροποιήσεις των µισθών, σύµφωνα µε τα αποτε-

λέσµατα της επιχείρησης, την ατοµική ή συλλογική απόδοση. Μια τέτοια εξέλιξη 

ατονίζει τον ρόλο των υπερκείµενων πεδίων διαπραγµάτευσης (εθνικής και κλαδι-

κής) ενώ οι πολιτικές αποκέντρωσης των αµοιβών δηµιουργεί σοβαρές ανησυχίες 

για το µέλλον των εργασιακών σχέσεων στις µικροµεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 

που στις µικροµεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις που στην µεγάλη τους πλειοψηφία 

στερούνται συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. 

Η αποκέντρωση προς την επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση ευνοείται περισσό-

τερο στις χώρες εκείνες που κυριαρχεί η αντίστοιχη κλαδική ενώ για τις χώρες ό-

που λειτουργεί ο θεσµός των εθνικών διεπαγγελµατικών συµβάσεων η εξέλιξη αυ-

τή δεν φαίνεται να εκδηλώνεται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς στο άµεσο µέλλον, 

αφού κρίνεται σαν πιθανότατη η εκδοχή του κρατικού παρεµβατισµού είτε άµεσα, 

είτε µέσω τριµερών κοινωνικών συµβολαίων που θα εισάγουν περιορισµούς στις 

ονοµαστικές αυξήσεις των µισθών και θα παρέχουν δυνατότητες αύξησης της ευε-

λιξίας τους. 

   Ανεξάρτητα όµως από το σύστηµα διαπραγµάτευσης που λειτουργεί σε κάθε 

χώρα, η αποκέντρωση της διαπραγµάτευσης αποτελεί µια προοπτική τουλάχιστον 
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µεσοπρόθεσµη. Απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο η δηµιουργία όρων για την 

συλλογική εκπροσώπηση των εργαζοµένων στις ΜΜΕ και την παρεπόµενη δυνα-

τότητα συλλογικής διαπραγµάτευσης στο αντίστοιχο πεδίο αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη. Και τούτο γιατί πρέπει να αποφευχθεί ή να περιοριστούν στο ελάχιστο οι 

µονοµερείς από τον εργοδότη ρυθµίσεις επί των εργασιακών σχέσεων, αφού είναι 

γνωστό ότι το 99,5% των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα δεν έ-

χουν λόγω µεγέθους (µέχρι 20 εργαζόµενους) τη δυνατότητα σύστασης επιχειρη-

σιακών συνδικάτων, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 ερ-

γαζόµενους δεν υποχρεώνονται να προβούν στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης. 

      Παράλληλα η αποκεντρωµένη διαπραγµάτευση και η υποβάθµιση του ρόλου 

των υπερκείµενων, δεσµευτικού χαρακτήρα, επιπέδων διαπραγµάτευσης εγκυµο-

νεί σοβαρούς κινδύνους και για το ρόλο της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης 

στην Ελλάδα ως µηχανισµού διαµόρφωσης των κατώτατων µισθών και ηµεροµι-

σθίων. ∆εν ελλείπουν άλλωστε οι πιέσεις για την αλλαγή του τρόπου διαµόρφω-

σης των κατώτατων αµοιβών και για την ανάγκη διάβρωσής τους σε έκτακτες πε-

ριπτώσεις (π.χ. σε περιοχές µε έντονο το πρόβληµα της απασχόλησης). 

       Τέλος, η αποκέντρωση της διαπραγµάτευσης είναι πιθανόν να οδηγήσει στην 

παράλληλη αποκέντρωση και την αλλοίωση της συνοχής του συνδικαλιστικού κι-

νήµατος, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος για τα συνδικάτα να ενσωµατωθούν στη 

λογική της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και να εντείνουν τους µεταξύ τους 

ανταγωνισµούς υιοθετώντας µονοδιάστατες επιλογές µείωσης του εργασιακού 

κόστους. 

       Η διαγραφόµενη πορεία δηµιουργεί παράλληλα, σειρά αντιφάσεων ώστε να 

αποτελεί ζητούµενο ο τρόπος αντιµετώπισης και διαχείρισής της. Για παράδειγµα 

η ένταξη στο κοινό νόµισµα µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας καθαρό-
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τερης εικόνας των ανισοτήτων ανάµεσα στα Κράτη-µέλη και σε περιοχές της Έ-

νωσης. Η εικόνα αυτή είναι σε θέση να δηµιουργήσει την ψυχολογία εκείνη και τις 

τάσεις που θα ωθούν σε διεκδικήσεις των εργαζόµενων προς την κατοχύρωση 

όρων πραγµατικής σύγκλισης. Μια τέτοια εξέλιξη µπορεί να ευνοήσει την προο-

πτική της κοινωνικής σύγκλισης, να σµικρύνει τις αποστάσεις στους µισθούς (πε-

δίο ρητής εξαίρεσης της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής) στα εργασιακά και κοι-

νωνικά δικαιώµατα. Απέναντι βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι δεδοµένη η 

σθεναρή αντίδραση των εργοδοτών που θα επικαλούνται τα διαφορετικά επίπεδα 

παραγωγικότητας για τη διατήρηση των αποστάσεων, ενώ βέβαια υπάρχει πάντα 

για τους ίδιους και η λύση της σύγκλισης προς τα κάτω (κοινωνικό dumping). Η 

νέα ψυχολογία που επικαλούµαστε είναι ευκολότερο να επιδράσει στο επίπεδο 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων του λειτουργούν στις χώρες της Ένωσης και ό-

που, αντίθετα µε την ώθηση της διαπραγµάτευσης από την εργοδοσία σε επίπεδο 

παραγωγικής µονάδας, αντιτείνεται η ύπαρξη του ενιαίου κέντρου διεύθυνσής της 

καθώς και οι κεντρικά προσδιορισµένοι παραγωγικοί στόχοι που υλοποιούνται 

στις ανά χώρα εκµεταλλεύσεις στα πλαίσια µιας συλλογικής ενιαίας παραγωγικό-

τητας. 

     Η δηµιουργία τέλος, του κοινού νοµίσµατος και η ένταξη στην ΟΝΕ σαν έκ-

φραση της έντασης της επιχειρούµενης διεθνοποίησης, εννοεί αντίστοιχα και την 

ανάπτυξη του θεσµού των ευρωπαϊκών συλλογικών συµβάσεων (διακλαδικού, 

κλαδικού, επιχειρησιακού, διασυνοριακού χαρακτήρα). 

Παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες που εντοπίζονται σήµερα στις αντιδράσεις της 

εργοδοσίας ως προς το περιεχόµενο των ευρωπαϊκών συµβάσεων, στην περιορι-

σµένη παρουσία δοµών για τη λειτουργία τους αλλά και τις διαφορετικές αντιλή-

ψεις και νοοτροπίες που συναντώνται στο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνηµα, η 
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προοπτική αυτή αποτελεί µονόδροµο και αναγκαία πρώτη µορφή της διεθνοποιη-

µένης παρέµβασης του κόσµου της εργασίας απέναντι στη διεθνοποίηση του κε-

φαλαίου. Η µέχρι τώρα εξέλιξη καθιστά σχετικά ευκολότερη µια τέτοια πρακτική σε 

επίπεδο πολυεθνικών επιχειρήσεων (λόγω και της ύπαρξης των ευρωπαϊκών 

συµβουλίων επιχείρησης) ή ακόµα και σε κλαδικό επίπεδο από τη στιγµή που ήδη 

υφίστανται οι ευρωπαϊκές κλαδικές δοµές συνδικάτων και εργοδοτών. Σε αυτό το 

σηµείο κρίνεται απαραίτητη η οργανωτική αναδιάρθρωση και προσαρµογή των 

ελληνικών αντίστοιχων οργανώσεων, που χαρακτηρίζονται από πολυκερµατισµό 

και πολυδιάσπαση ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και 

να ενταχθούν ουσιαστικά στη λειτουργία των ευρωπαϊκών συλλογικών συµβάσε-

ων. Αντίθετα δεν φαίνεται να αναπτύσσεται ιδιαίτερα ο θεσµός της διατοµεακής - 

διακλαδικής ευρωπαϊκής ΣΣΕ από τη στιγµή που η αντίστοιχη εθνική ΣΣΕ αποτε-

λεί πρακτική ελάχιστων χωρών. 

Κλείνοντας την συγκεκριµένη ενότητα θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η προοπτική 

της ΟΝΕ, µε τους όρους που αυτή υλοποιείται συνδέεται µε την περαιτέρω αύξη-

ση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας µε συνέπειες, στο σύνολό τους, δυσµενείς 

για το περιεχόµενο εργασιακών σχέσεων, τουλάχιστον σε µεσοπρόθεσµη βάση. 

Οι επερχόµενες αλλαγές επιβάλλουν τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων 

για την άµβλυνση των διαγραφόµενων αρνητικών συνεπειών µε την προσαρµογή 

των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στη νέα κατάσταση. Παράλληλα οι δυνά-

µεις της εργασίας οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε καινούργιους δρόµους 

λαµβάνοντας υπόψη δύο βασικές νέες παραµέτρους: 

 α) Εκείνη της διεθνοποίησης που επιβάλλει νοµοτελειακά την διεθνοποιηµένη 

παρέµβαση του κόσµου της εργασίας σαν το αντίδοτο απέναντι στην διεθνο-

ποιηµένη δράση και σηµερινή κυριαρχία του πολυεθνικού κεφαλαίου. 



-50- 
ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΒΑΕΧ  0605 
 

 β) Εκείνη της διεύρυνσης των δυνάµεων της εργασίας µε τις νέες κατηγορίες 

των «άτυπα» απασχολούµενων µε καθεστώς δεύτερης ταχύτητας, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την συνεύρεση και δηµιουργική συνεργασία του τρίπτυχου: 

σταθερά απασχολούµενοι, ευέλικτα απασχολούµενοι και άνεργοι. 

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις αποτελούν άλλωστε και βασικούς άξονες στην κατεύ-

θυνση της δηµιουργίας εναλλακτικών όρων διεθνοποίησης που θα συνοδεύονται 

από κριτήρια πραγµατικής σύγκλισης ώστε και µε την θεσµοθέτηση διεθνών κα-

νόνων και τον συντονισµό των παρεµβάσεων σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο να 

κατοχυρώνεται στην πράξη η έννοια της κοινωνικής συνοχής. 
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10. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 14 

 

Οι συλλογικές συµβάσεις είναι το αποτέλεσµα των ελεύθερων συλλογικών δια-

πραγµατεύσεων.  Στην δεκαετία του 1990 οι συλλογικές συµβάσεις αποτέλεσαν 

τον κορυφαίο µηχανισµό ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων για τους εργαζόµε-

νους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη 

του ιδιωτικού και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.  Πέραν αυτού οι συλλογικές συµβά-

σεις εργασίας καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό και τις νέες µορφές εργασιακών σχέ-

σεων, που δεν πληρούν τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης σχέσης 

εργασίας, και αφορούν όσους "…παρέχουν εργασία µε συνθήκες εξάρτησης και 

εµφανίζουν ανάγκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων". 

Ο θεσµικός αποκλεισµός της παρέµβασης του κράτους από τις συλλογικές δια-

πραγµατεύσεις ανέδειξε την ρυθµιστική πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων εκ-

προσώπησης των εργοδοτικών και εργατικών συµφερόντων στην ρύθµιση των 

εργασιακών σχέσεων, καλύπτοντας ζητήµατα οικονοµικών και ποιοτικών όρων 

εργασίας. 

 

Κύρια ζητήµατα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε εθνικό επίπεδο κα-

τά τη δεκαετία του 90 ήταν: 

 

• Η σύνδεση της ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, της αύξησης της απα-

σχόλησης και της καταπολέµησης της ανεργίας, µε ευρύτερους οικονοµι-

κούς και αναπτυξιακούς  στόχους. 

• Η στήριξη του εισοδήµατος των εργαζοµένων. 
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• Η παρέµβαση στην ποιότητα της απασχόλησης µε ρυθµίσεις για την υγιεινή 

και ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις νέες µορφές απασχόλη-

σης. 

• Η ένταξη της ισότητας ανάµεσα στα φύλα στις συλλογικές ρυθµίσεις. 

• Η αποτύπωση της αλληλεγγύης µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις και πόρους. 

 

Τα ζητήµατα αυτά επηρέασαν βαθύτατα τις λοιπές συλλογικές ρυθµίσεις, ιδίως τις 

κλαδικές και επιχειρησιακές, αλλά και τις οµοιοεπαγγελµατικές. Πέραν αυτού, δη-

µιούργησαν ώριµες πολιτικές προϋποθέσεις για την λήψη νοµοθετικών µέτρων, 

που ουσιαστικά "επικύρωσαν" όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει το περιεχόµενο των συλλογικών 

συµβάσεων και την ποιοτική εξέλιξη των όρων τους. Η παρουσίαση διακρίνεται σε 

δύο µέρη.  Στο πρώτο µέρος αποτιµάται το περιεχόµενο και η θεσµική επιρροή της 

ΕΓΣΣΕ και στο δεύτερο µέρος η λειτουργία των µηχανισµών µεσολάβησης και δι-

αιτησίας. 

 

Α.  Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΓΣΣΕ 

 

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) είναι το αποφασιστικότε-

ρο µέσο ρύθµισης όρων εργασίας µε βάση τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµα-

τεύσεις µεταξύ των κορυφαίων οργανώσεων εκπροσώπησης εργοδοτικών και ερ-

γατικών συµφερόντων.  Η θεσµική και πολιτική επιρροή της πηγάζει από την νοµι-

κή δεσµευτικότητά της, που καλύπτει όλες τις εργασιακές σχέσεις στον ευρύτερο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, περιλαµβανοµένων και των δηµοσίων υπηρεσιών του 

Κράτους, για τους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, καθώς επίσης 
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και από την ολοένα διευρυνόµενη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στις οικο-

νοµικές και κοινωνικές εξελίξεις. 

Η ΕΓΣΣΕ στη χώρα µας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα από πλευράς οικονοµικού και θε-

σµικού περιεχοµένου, καθώς διασφαλίζει τον κατώτερο µισθό και το κατώτερο η-

µεροµίσθιο, διαµορφώνει δηλαδή µία βάση ασφαλείας για χιλιάδες εργαζόµενους / 

ες µε τα ελάχιστα όρια γενικής κοινωνικής προστασίας που ορίζει. Συγχρόνως α-

ποτελεί µία κατευθυντήρια γραµµή για τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασί-

ας, αφού συµπυκνώνει στο εθνικό επίπεδο τις ιδιαίτερες οικονοµικές και κοινωνι-

κές συνθήκες µέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Η ΕΓΣΣΕ διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην αποτύπωση ρυθµίσεων κοι-

νωνικού χαρακτήρα που ενδυναµώνουν και ενισχύουν την  κοινωνική πολιτική και 

ιδίως τις πολιτικές απασχόλησης. Χαρακτηριστικές σε αυτό πεδίο είναι οι ακόλου-

θες ρυθµίσεις: 

1) Τίθεται η βάση για την αποτύπωση της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης στο 

θεσµικό και στο οικονοµικό επίπεδο για την καταπολέµηση της ανεργίας. Επιπλέ-

ον των νοµοθετηµένων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στον Οργανισµό 

Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), συµφωνείται η καταβολή σε ειδικό 

λογαριασµό πρόσθετης εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς µε προορισµό την ε-

νίσχυση προγραµµάτων αντιµετώπισης της ανεργίας και της επαγγελµατικής κα-

τάρτισης.  Η ΕΓΣΣΕ έθεσε τη βάση για τη δηµιουργία του ΛΑΕΚ, ενός αυτόνοµου 

λογαριασµού, του οποίου τη διαχείριση και χρηµατοδότηση έχουν αναλάβει απο-

κλειστικά οι κοινωνικοί εταίροι  (ΕΓΣΣΕ 1993). 

2) Ρύθµιση θεµάτων ισότητας σε θεσµικό επίπεδο, όπου η ΕΓΣΣΕ συνιστά πρό-

τυπο (πιλοτικό µοντέλο) για κλαδικές συµβάσεις, ιδιαίτερα σε θέµατα αδειών γονι-

κής άδειας ανατροφής, µειωµένου ωραρίου για γονείς µικρών παιδιών και αδειών 
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µητρότητας, µερικής απασχόλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασια-

κό χώρο (ΕΓΣΣΕ 1993). 

3) Σύσταση Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφαλείας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), το ο-

ποίο θα διοικείται ισοµερώς από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών 

(ΕΓΣΣΕ 1991-92). 

4) Έµπρακτη εφαρµογή της κοινωνικής αλληλεγγύης µε την παροχή ιατροφαρµα-

κευτικής περίθαλψης των νέων έως 29 ετών από πόρους του ΛΑΕΚ δηλαδή µε 

εισφορές εργοδοτών – εργαζοµένων (ΕΓΣΣΕ 1998-99). 

5) Βελτίωση των προϋποθέσεων για την διεύρυνση της ετήσιας κανονικής άδειας 

των εργαζοµένων. Βελτίωση των διευκολύνσεων για την δια βίου εκπαίδευση 

(ΕΓΣΣΕ 1998-99). 

6) Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των µακροχρόνια ανέργων 5 χρόνια πριν τη 

σύνταξη µε πόρους του ΛΑΕΚ (ΕΓΣΣΕ 2000-2001). 

7) Προβλέπεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης αµοιβής σε άνδρες και γυναίκες 

εργαζόµενους (ΕΓΣΣΕ 1975). 

8) Μειώνεται η νόµιµη  διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας αρχικά σε 45 ώρες 

(ΕΓΣΣΕ 1975), σε 41 ώρες (ΕΓΣΣΕ 1982) και εν τέλει σε 40 ώρες  (ΕΓΣΣΕ 1984) 

Η ΕΓΣΣΕ εξασφαλίζει καλύτερη εφαρµογή των συµφωνηµένων αφού αποτελεί α-

ντικείµενο επεξεργασίας, διαπραγµάτευσης και τελικής συµφωνίας των δύο µε-

ρών, όπου οι οργανώσεις µέλη των δύο πλευρών εµπλέκονται συνολικά σε όλη τη 

διαδικασία από το στάδιο της διαµόρφωσης ή αξιολόγησης των αιτηµάτων µέχρι 

και την τελική συµφωνία, µε διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριµένη συµβολή. 

9) Ειδικότερα οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας της περιόδου 

1990 - 2001 παρουσιάζουν καινοτοµίες ως προς τη νοοτροπία προσέγγισης των 

εργασιακών σχέσεων που υιοθετούν και ως προς το περιεχόµενό τους. 
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Η διαδικασία φανερώνει µία νέα οπτική στην προσέγγιση, η οποία εκφράζεται µε 

την πολιτική βούληση για διαπραγµάτευση, ανάληψη ευθύνης και δέσµευση των 

µερών χωρίς κρατική παρέµβαση ή παραποµπή στο θεσµό του Οργανισµού Με-

σολάβησης και ∆ιαιτησίας. Πιο συγκεκριµένα, διαµορφώνεται σταδιακά µία νέα α-

ντίληψη που µεταφράζεται στη βούληση διάγνωσης των προβληµάτων που απα-

σχολούν την ελληνική αγορά εργασίας και την οικονοµία και στη διάθεση επίλυσής 

τους µε εξεύρεση κοινών λύσεων. Οι συναινετικές συνθήκες που επικρατούν σή-

µερα στη διαδικασία των εθνικών συλλογικών διαπραγµατεύσεων έχουν επιτρέψει 

την επίτευξη συµφωνίας και την υπογραφή των εγσσε µε τον άµεσο διάλογο των 

µερών.  Η βούληση για σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις επιβεβαιώνεται και 

από τη χρονική διάρκειά τους, που είναι πλέον σταθερά διετής. 

Το περιεχόµενο των συµβάσεων διευρύνεται και στο εθνικό επίπεδο γίνεται σηµα-

ντική και ταχύτατη αξιοποίηση του νέου θεσµικού πλαισίου για τις ελεύθερες συλ-

λογικές διαπραγµατεύσεις µε τον Ν. 1876/90, ενώ αναλαµβάνεται η ευθύνη από τις 

οργανώσεις των εργαζοµένων και των εργοδοτών για ζητήµατα οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής σε µία δύσκολη εποχή µε βαθιές αλλαγές, που συνδέονται µε 

την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα, τις νέες τε-

χνολογίες, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 Το γεγονός αυτό αποτελεί στοιχείο ωρίµανσης,  προγραµµατικού εκσυγ-

χρονισµού και ενός σηµαντικού βήµατος προς την αυτονοµία  των κοινωνικών φο-

ρέων  ως συλλογικών υποκειµένων. 
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11. Σ.Σ.Ε. ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Α. TO ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ    ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

 

Με το νόµο 2738/1999   καθιερώθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση ο θεσµός των συλ-

λογικών διαπραγµατεύσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Μέχρι τότε οι δύο ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις Εργασίας, 150 και 151 που προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα συλλογι-

κών διαπραγµατεύσεων και που µόλις το 1996 επικυρώθηκαν από το ελληνικό 

κοινοβούλιο παρέµεναν ανενεργές.   Η καθιέρωση του δικαιώµατος της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης για τους δηµοσίους υπαλλήλους είχε καταστεί ώριµο αίτηµα των 

καιρών, ως βήµα εναρµόνισης µε τις σύγχρονες απόψεις περί ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και δηµοσίου υπαλλήλου. Για πρώτη φορά, άλλωστε, σχετική διάταξη συµπερι-

ληφθεί στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001  

Ο νόµος αυτός, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατοχυρώνει νοµικά το δικαίωµα 

των δηµόσιων υπαλλήλων να διαπραγµατεύονται τους όρους και τις συνθήκες 

απασχόλησής τους, και να συνάπτουν Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).  

Παρουσιάζονται οι βασικότερες διατάξεις του νόµου, που αφορούν στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκηση καθώς και οι θέσεις των αρµόδιων φορέ-

ων. 
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Β. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΣΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.2738/1999 που αφορούν στις Συλλογικές ∆ια-

πραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, έχουν εφαρµογή σε όλους τους µισθωτούς 

πολιτικούς υπαλλήλους µε σχέση δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των 

δικαστικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

(Ν.Π.∆.∆.) και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθµίδας. 

Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι διπλωµατικοί υπάλληλοι, οι γιατροί του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι υπάλληλοι της Βουλής. 

Οι κυριότερες ρυθµίσεις του νόµου 2738 είναι οι εξής: 

α) Θεσπίζεται και κατοχυρώνεται δικαίωµα και υποχρέωση διαπραγµάτευσης για 

τον καθορισµό των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των δηµοσίων υπαλ-

λήλων 

β) Εισάγονται δύο επίπεδα διαπραγµάτευσης, ένα κεντρικό και ένα αποκεντρωµέ-

νο σε επίπεδο Υπουργείου, Περιφέρειας, εποπτευόµενων ΝΠ∆∆, αυτοτελών δη-

µοσίων υπηρεσιών κλπ, καθώς και ένα επίπεδο διαλόγου στο χώρο εργασίας. Σε 

κάθε επίπεδο παραπέµπονται τα θέµατα που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο δια-

πραγµάτευσης σε κανένα ανώτερο επίπεδο. 

γ) Εισάγεται ο θεσµός της Μεσολάβησης, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγ-

µατεύσεων και συγκροτείται  αρµόδιο Όργανο. 

δ) Περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων µπορεί να αποτελέσουν ζητήµατα 

που αφορούν: 

• Στην τοποθέτηση, µετακίνηση, µετάθεση, απόσπαση και µετάταξη των υ-

παλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού. 
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• Στην εκπαίδευση και επιµόρφωση τους (προεισαγωγική, εισαγωγική και 

προαγωγική εκπαίδευση, επαγγελµατική -κλαδική ή γενική, διαρκή επιµόρ-

φωση). 

• Στα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, εφόσον δεν θίγονται κανόνες αναγκαστι-

κού δικαίου. 

• Στην κοινωνική ασφάλιση, εκτός από τα συνταξιοδοτικά. 

• Στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, στην παροχή συνδικαλι-

στικών διευκολύνσεων και στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών 

εισφορών και της απόδοσής τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

• Στα θέµατα αδειών γενικώς. 

• Στα θέµατα του χρόνου απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιο-

ρίζεται ή παραβλάπτεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ή δεν τί-

θενται σε κίνδυνο η ασφάλεια, η υγεία προσώπων ή η προάσπιση των δη-

µόσιων συµφερόντων. 

• Στην ερµηνεία των όρων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

Επισηµαίνεται, ότι στη συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να συνοµολογείται 

ρήτρα ειρήνης για συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορά. 
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Γ. ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ15 

 

Οι γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ρυθµίζουν γενικά τους όρους και 

τις συνθήκες απασχόλησης των υπαλλήλων που υπάγονται στον ν.2738/1999, κα-

ταρτίζονται ύστερα από διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται µεταξύ της πλέον α-

ντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των πιο πάνω υπαλ-

λήλων και του ∆ηµοσίου σε κεντρικό επίπεδο. Οι ειδικές συλλογικές συµβάσεις ερ-

γασίας µπορούν να ρυθµίζουν όλα τα ζητήµατα, τα οποία από τη φύση τους 

χρειάζονται ειδικότερη αντιµετώπιση ή αφορούν στις ιδιοµορφίες και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες εργασίας, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι έγιναν δεκτά για να αποτελέ-

σουν περιεχόµενο γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Οι συµβάσεις αυτές 

καταρτίζονται ανά Υπουργείο και εποπτευόµενο Ν.Π.∆.∆. και αυτοτελείς δηµόσιες 

υπηρεσίες, ύστερα από διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται µεταξύ των αρµόδιων 

οργάνων του ∆ηµοσίου και της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθµιας συνδι-

καλιστικής οργάνωσης. Στις περιπτώσεις που στους αντίστοιχους εργασιακούς 

χώρους υπάρχουν περισσότερες από µία αντιπροσωπευτικές δευτεροβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, η διαπραγµάτευση διεξάγε-

ται µε το αρµόδιο όργανο που εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο µε όλες τις δευτεροβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και µε βάση τις θέσεις που έχουν διαµορφώσει από 

κοινού. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων για θέµατα υπαλλήλων 

των Ο.Τ.Α. α' και β βαθµίδας, στις διαπραγµατεύσεις παρίστανται και εκπρόσωποι 

της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και της Ένω-

σης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) αντίστοιχα. Ως προς την  

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, επισηµαίνεται µεταξύ άλλων, ότι η πλευρά των 
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εργαζοµένων δικαιούται να ζητήσει από την άλλη πλευρά πλήρη και ακριβή πλη-

ροφόρηση για την διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό συζήτηση θεµά-

των. 

 

∆. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας που συνάπτονται για ορισµένο ή αόριστο χρό-

νο, αρχίζουν να ισχύουν από την ηµέρα της δηµοσίευσής τους στην ΦΕΚ και λή-

γουν µε την πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε ή µε καταγγελία. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 9 του ν.2738/1999 η συλλογική σύµβαση εργασίας αόριστης διάρκειας 

µπορεί να καταγγελθεί µετά από ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος της, ενώ η 

καταγγελία πριν από την πάροδο του ενός χρόνου ή την λήξη της ΣΣΕ επιτρέπεται 

µόνο στην περίπτωση που έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν 

κατά την υπογραφή της. Στην περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις για την κατάρ-

τιση συλλογικών συµβάσεων αποτύχουν, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζη-

τήσουν τις υπηρεσίες Μεσολαβητή. Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την 

κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται από 

κοινού ή χωριστά µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών από την ολοκλήρωση των δι-

απραγµατεύσεων που κατέληξαν σε διαφωνία. Αν παρόλη τη µεσολάβηση τα µέρη 

δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία 10 ηµερολογιακών ηµερών, ο 

Μεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλει τη δική του πρόταση, την οποία τα µέρη 

καλούνται να αποδεχθούν ή να απορρίψουν µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινο-

ποίησή της. 
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Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.2738/199916, η συλλογική διαπραγµάτευση για την 

ρύθµιση ζητηµάτων των όρων και συνθηκών απασχόλησης των υπαλλήλων, που 

δεν ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του νόµου λόγω συ-

νταγµατικών περιορισµών, όπως κυρίως είναι τα ζητήµατα των µισθών και των 

συντάξεων, µπορεί να καταλήγει σε συλλογική συµφωνία. Η συµφωνία αυτή δεν 

αποτελεί συλλογική σύµβαση εργασίας, συνεπάγεται ωστόσο, είτε την έκδοση κα-

νονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέµατα της συµφωνίας µπορεί να ρυθµιστούν µε 

αυτό τον τρόπο, είτε την προώθηση της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης των θεµά-

των της συµφωνίας. Η διαδικασία διαπραγµάτευσης των συλλογικών συµφωνιών 

διεξάγεται χωριστά αλλά παράλληλα µε αυτή των συλλογικών συµβάσεων και α-

κολουθώντας τα ίδια ακριβώς στάδια. 

 

ΣΤ.  Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ17 

 

Από τη µικρή εµπειρία, που έχει καταγραφεί, δεδοµένου ότι η λειτουργία του θε-

σµού είναι ακόµη σε εµβρυακή κατάσταση, µπορούµε να καταγράψουµε δύο ση-

µαντικές διαπιστώσεις. 

Η πρώτη (α) αφορά το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο και η δεύτερη (β) τη δοκιµασία του 

θεσµού στην πράξη. 

α. Το θεσµικό πλαίσιο εισάγει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο σε 

περιορισµένο πεδίο και µε διαδικασίες αλυσιτελείς. Αυτό οφείλεται στους συνταγ-

µατικούς περιορισµούς που διατηρήθηκαν κατά την πρόσφατη αναθεώρηση  και 
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στο χαρακτήρα της δηµοσιοϋπαλληλικής σχέσης. Έτσι για κάποια µεν ζητήµατα -

ήσσονος κατά βάση σηµασίας- οι διαπραγµατεύσεις µπορεί να οδηγήσουν στη 

σύναψη συλλογικών συµβάσεων, ενώ για τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα-µεταξύ 

των οποίων και οι αµοιβές –η κατάληξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µπο-

ρεί να είναι η σύναψη συµφωνιών, των οποίων η υλοποίηση εξαρτάται από την 

έκδοση της απαιτούµενης κατά περίπτωση κανονιστικής πράξης. 

Τέλος, το σύστηµα µεσολάβησης που καθιερώνεται δεν θεωρείται επαρκές και 

αποτελεσµατικό ώστε να διευκολύνει την επίλυση µίας διαφοράς. 

β. Το θεσµικό έλλειµµα αφενός, το έλλειµµα «κουλτούρας διαλόγου» στο ∆ηµόσιο 

αφετέρου, αλλά και ο «εθισµός» της κρατικής εξουσίας στην επιβολή µονοµερών 

αποφάσεων, οδήγησαν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κυβέρνησης και 

Α∆Ε∆Υ για δύο συνεχόµενες χρονιές σε αποτυχία. Όπως επίσης σε αποτυχία ο-

δηγήθηκαν και οι διαπραγµατεύσεις του δευτέρου επιπέδου (µεταξύ Κυβέρνησης 

και οµοσπονδιών). 

Συµπερασµατικά, ο θεσµοθετηµένος κοινωνικός διάλογος στο ∆ηµόσιο µέσω του 

θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων κάνει τα πρώτα του βήµατα δειλά και 

µε µεγάλα ελλείµµατα και τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατά του είναι πενιχρά. Ως 

ζητούµενο προβάλλει η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, ώστε να λάβει πε-

ρισσότερο ουσιαστικό περιεχόµενο, καθώς και η ανάδειξη της αξίας του διαλόγου 

στα εµπλεκόµενα µέρη, ως εργαλείου προσέγγισης και επίλυσης των προβληµά-

των, που από τη φύση τους δεν αφορούν µόνο εργασιακά θέµατα αλλά έχουν και 

κοινωνική διάσταση. 
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12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ελάχιστες όψεις της απασχόλη-

σης  και των εργασιακών σχέσεων παρέµειναν αναλλοίωτες την τελευταία εικοσαε-

τία, εξαιτίας και των ραγδαίων αλλαγών και µετεξελίξεων στην τεχνολογία, την οι-

κονοµία και την πολιτική πραγµατικότητα της χώρας.  

       Η χώρα µας, προκειµένου να δηµιουργήσει το πλαίσιο για τη λειτουργία ενός 

επαρκούς διοικητικού µηχανισµού, ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις των πολι-

τών για αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, κατήρτισε το θεσµικό πλαίσιο για την 

οργάνωση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης στο χώρο της ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης. 

Οι διατάξεις του νόµου ν. 2738/99 εισήγαγαν για πρώτη φορά το δικαίωµα 

των δηµοσίων υπαλλήλων στο διάλογο µε τη ∆ιοίκηση, προς όφελος τόσο των 

πολιτών όσο και των δηµοσίων υπαλλήλων, εναρµονίζοντας τη χώρα µας µε τα 

σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 

         Είναι φανερό ότι η ψήφιση του παραπάνω νοµικού πλαισίου, τουλάχιστον σε 

ό,τι αφορά την κατοχύρωση του δικαιώµατος των δηµόσιων υπαλλήλων να δια-

πραγµατεύονται τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους και να καταρτί-

ζουν ΣΣΕ, ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτηµα του δηµοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστι-

κού κινήµατος που τα τελευταία χρόνια έχει προβληθεί και διεκδικηθεί από όλες τις 

∆ηµοσιοϋπαλληλικές Οργανώσεις 18. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο γίνεται µια φιλότι-

µη προσπάθεια τοµής στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα, που αφορά στην κατοχύ-

ρωση του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να διαπραγµατεύονται συλλογι-

κά τους όρους απασχόλησής τους, καθώς και στην οργάνωση της άσκησης του δι- 
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καιώµατος αυτού. Η αλλαγή που συντελείται µέσω του νοµοσχεδίου κρίνεται απα-

ραίτητη προκειµένου να εκσυγχρονιστεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του πολίτη. Επίσης,  το εν λόγω νο-

µοσχέδιο  κατήργησε µια ουσιώδη αντίφαση που προέκυπτε από το µέχρι τότε 

υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο και αφορούσε στην κατοχύρωση του δικαιώµατος 

στην απεργία, αλλά όχι και σε αυτό της  διαπραγµάτευσης.  

       Ένα άλλο χαρακτηριστικό µάλλον θετικό δεδοµένο είναι η σταδιακή προσαρ-

µογή του ελληνικού θεσµικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στο αντίστοιχο 

κοινοτικό19 και ο εκσυγχρονισµός πολλών αποστεωµένων δοµών του, όπως συ-

νέβη µε την απελευθέρωση  του συστήµατος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

από τον ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισµό και την επέκταση του δικαιώµατος του 

«διαπραγµατεύεσθαι» και στους δηµόσιους υπάλληλους. Η καθιέρωση του θε-

σµού της διαµεσολάβησης και γενικότερα η αποµάκρυνση από τον ασφυκτικό 

κρατικό πατερναλισµό του συστήµατος εργασιακών σχέσεων, αποτελούν σηµαντι-

κά βήµατα στο συναφές πεδίο. 

Η  εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγµατεύ-

σεις στο δηµόσιο, έστω και για το σύγχρονο αυτό διάστηµα, ανέδειξε  τις δυνατό-

τητες του αλλά και τις αδυναµίες του. 

Με βάση την εµπειρία20 αυτή θα πρέπει να είναι πρόθεση τόσο της πολιτεί-

ας όσο και του συνδικαλιστικού κινήµατος,  η βελτίωση ταυ υφιστάµενου πλαισίου, 

µε στόχο ο θεσµός αυτός να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα και να εκπληρώνει 

την αποστολή του. 

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να τονίσουµε πως η γόνιµη εφαρµογή του θε-

σµού των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων και η ωρίµανσή του θα επιφέρουν ευ-

εργετικά αποτελέσµατα στο σύνολο των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται µε 



-65- 
ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆Η  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΒΑΕΧ  0605 
 

αυτές, δηλαδή τόσο στους ίδιους τους υπαλλήλους, των οποίων οι όροι και οι 

συνθήκες απασχόλησης θα αναβαθµιστούν, όσο και στις υπηρεσίες, οι οποίες θα 

καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και κυρίως στους πολίτες, οι οποίοι θα 

επανακτήσουν την εµπιστοσύνη τους  στο ∆ηµόσιο Τοµέα και τις δυνατότητές του, 

κάτι το οποίο αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε  εκσυγχρονιστικής προσπάθειας.  
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