
Θέμα: Παπαηηπήζειρ ηηρ ΓΣΕΕ επί ηων διαηάξεων για ηα Επγαζιακά ηος 

Σσεδίος Νόμος «Αναπηςξιακό Πολςνομοζσέδιο» 

Σςλλογικέρ Επγαζιακέρ Σσέζειρ 

 

1 ) Επί ηος Άπθπος 49 ηος Σσ.Ν. 

Με ηε λέα παξάγξαθν 8 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 1876/1990 

πξνβιέπεηαη φηη νη εζληθέο θαη ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο θαη θιαδηθέο ζζε είλαη 

δπλαηφλ λα ζεζπίδνπλ εηδηθνύο όξνπο ή λα εμαηξνύλ από ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο θαη 

εμνρήλ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο ή 

παξαπησρεπηηθήο ή πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή ζπλδηαιιαγήο ή εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή εμπγίαλζεο. 

Η δηάηαμε απηή αλακέλεηαη βάζηκα λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην εχξνο 

εθαξκνγήο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

χπαξμή ηνπο, αθνχ φπσο είλαη θαλεξφ πιήζνο επηρεηξήζεσλ ζα επηδηώμνπλ λα 

εμαηξεζνύλ από ηνπο θιαδηθνύο κηζζνύο, ελψ νη εξγαδφκελνη ζ’ απηέο ζα δνπλ 

ηνπο κηζζνχο ηνπο λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε ηελ 

ζρεδφλ ζηεξεφηππε επίθιεζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηελ, ζπρλφηαηα θαηαρξεζηηθή, πξνζθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο παξαπησρεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ην εχξνο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θιαδηθψλ ζζε 

πξνκελχεηαη ηδηαίηεξα κεγάιν . 

Η εμνπδεηέξσζε ηεο εκβέιεηαο ησλ θιαδηθψλ ζζε ζα δηαηαξάμεη κε βεβαηφηεηα φιε 

ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζα κεηαηνπίζεη 

αλαπφδξαζηα ην πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηνλ θιάδν ζηελ επηρείξεζε, φπνπ ν 

εξγνδφηεο είλαη θπξίαξρνο. 

2) Επί ηος Άπθπος 50 ηος ΣσΝ 

a. Με ηε λέα παξάγξαθν 4 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 1876/1990, ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε 

γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ (θαη εξγνδνηψλ) θαη εηδηθά γη 

απηέο πνπ ζπλάπηνπλ Ε ή θαη νξίδνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ θαζψο θαη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα απηνχ, λα εγγξάθνληαη ζην 

Μεηξψν πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ Εξγαδνκέλσλ θαη Εξγνδνηψλ ηνπ 



Τπνπξγείνπ πνπ ηεξείηαη ζην Π ΕΡΓΑΝΗ . 

ην Γεληθφ Μεηξψν πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ Εξγαδνκέλσλ 

(ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.) ηεξνχληαη: 

α) ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο, νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ε ηπρφλ πξάμε 

δηάιπζεο ηεο  

β) ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο γηα 

αλάδεημε δηνίθεζεο  

γ) ε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο  

δ) νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ πθίζηαληαη θξαηηθέο ή 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ή ηηο 

ζπλδεδεκέλεο κε απηή νληφηεηεο. 

 

     Με ηε δηάηαμε απηή, αιιά θαη κε ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ λένπ άξζξνπ γηα 

ξχζκηζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εξγαζίαο, θάζε ζέκαηνο, κεηαμχ άιισλ, 

δεκνζηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ρνξήγεζεο πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ, εληείλνληαη νη ππάξρνπζεο αλεζπρίεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ από ηξίηνπο. Εμάιινπ, νχηε ε απφδεημε 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο απνηειεί ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ηε ξχζκηζε αθνχ, 

φπσο είλαη γλσζηφ , φηαλ εγείξεηαη παξφκνην δήηεκα ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1264/1982, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εθζέηνπλ νη 

ίδηεο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο. 

 

b. Σν δήηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αμηψλεη ε λέα δηάηαμε ηνπ ρΝ ζε 

ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεηε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ήδε 

λνκνζεηηθά ιπκέλν κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ λ. 4491/20171, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξεκαηνδφηεζε απηή απνηειεί απόδνζε πόξνπ θαη 

δελ ζπληζηά επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε. Επνκέλσο ε αμίσζε ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΟΑΕΔ, αλ 

δελ νθείιεηαη ζε αβιεςία, επηρεηξεί λα εγείξεη εθ λένπ δεηήκαηα, πνπ έρνπλ 

λνκνζεηηθά επηιπζεί. 

 

c. Με ηελ λέα παξάγξαθν 5 ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 1876/1990 πξνβιέπεηαη φηη ε 

ςεθνθνξία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γ θαη ινηπψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ 

                                                           
1 «2. Η περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 6 του άρκρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
«δ. Οι δαπάνεσ των κλάδων «Λογαριαςμόσ για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι 
Κατάρτιςθ» (ΑΑΕΚ) και «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» βαρφνουν, για τθν κάλυψι τουσ, τουσ 
διαχρονικά αποδιδόμενουσ πόρουσ ςτον ΟΑΕΔ και καταβάλλονται από τα ςχετικά ταμειακά 
διακζςιμα, ανεξαρτιτωσ εάν ζχει μεταφερκεί από τον ΕΦΚΑ, κατά το ζτοσ απόδοςθσ του 
πόρου, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ εν λόγω ενιαφςιεσ δαπάνεσ. Οι ωσ άνω δαπάνεσ 
αποτελοφν απόδοςθ πόρου και δεν ςυνιςτοφν επιχοριγθςθ ι χρθματοδότθςθ, κατά το 
άρκρο 41 του ν. 4129/2013 (Α'52), το άρκρο 10Β του ν. 3861/2010 (ΑΊ12) και τθν παρ. 3 του 
άρκρου 12 του ν. 2731/1999 (ΑΊ38), όπωσ ιςχφουν.» 
3. Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από 1.1.2017». 



ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

θήξπμεο απεξγίαο, κπνξεί λα δηεμάγεηαη θαη κε ειεθηξνληθή ςήθν . 

     Η δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζέηεη δεηήκαηα ζπκκεηνρήο 

ησλ κειψλ - ςεθνθφξσλ ηεο νξγάλσζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηα ινηπά 

φξγαλα δηνίθεζεο , ηα νπνία ζα κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα ςεθίδνπλ θαη απφ 

απφζηαζε , ρσξίο λα παξίζηαληαη ζην ζπιινγηθφ φξγαλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ππνλνκεύεηαη ε δσληαλή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ, φπνπ ζπλ-δηακνξθψλνληαη ή κπνξεί θαη λα κεηαβάιινληαη γλψκεο, 

κέζα απφ ην δσληαλφ δηάινγν. Η ξχζκηζε παξαβηάδεη ηελ δεκνθξαηηθή θαη 

ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη πιήηηεη ηε ζπιινγηθή 

ηεο απηνλνκία πνπ εγγπάηαη θαη πξνζηαηεχεη ην χληαγκα. 

3) Επί ηος Άπθπος 51 ηος ΣσΝ 

       Σσρροή ζσλλογικών ρσθμίζεων 

a. Κάκπηεηαη ε αξρή ηεο επλντθόηεξεο ξύζκηζεο ζηε ζπξξνή θιαδηθήο θαη 

επηρεηξεζηαθήο ζζε ππέξ ηεο ηειεπηαίαο (επηρεηξεζηαθήο). ην πιαίζην 

απηφ, ην ρΝ νξίδεη φηη θαη εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

πξνπησρεπηηθήο ή παξαπησρεπηηθήο ή πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή 

ζπλδηαιιαγήο ή εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή εμπγίαλζεο, ε επηρεηξεζηαθή 

ζζε ππεξηζρύεη ηεο θιαδηθήο, εθόζνλ ζηελ θιαδηθή δελ πξνβιέπνληαη 

εμαηξέζεηο από ηελ εθαξκνγή όξσλ ηεο (ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ). 

     Απηφ ζεκαίλεη φηη αθόκε θαη αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ 

εμαίξεζε επηρείξεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θιαδηθήο ζζε, ε θιαδηθή δελ 

εθαξκόδεηαη εθόζνλ ππάξρεη επηρεηξεζηαθή , ε νπνία ππεξηζρύεη αθόκε 

θαη αλ είλαη δπζκελέζηεξε. Η εμαίξεζε εδψ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

θιαδηθήο ζζε δελ ζεζπίδεηαη απφ ηα κέξε ηεο ζπιινγηθήο δηαθνξάο, αιιά 

ηζρύεη απεπζείαο από ην λόκν. Δίλαη κάιηζηα αμηνζεκείσην όηη ε 

αλαηξνπή ηνπ θαλόλα ηεο επλντθόηεξεο ξύζκηζεο δελ ζπλνδεύεηαη από 

θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απαζρόιεζεο ζηελ 

επηρείξεζε, κε ηελ απαγόξεπζε π.ρ. απνιύζεσλ. 

    Με ηελ παξαπάλσ ξχζκηζε πιήηηεηαη ε αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο επί 

ζπξξνήο θιαδηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ έρεη θαη 

ζπληαγκαηηθή ζεκειίσζε θαη επηπιένλ κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο θιαδηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαηαιύεηαη θαη ε ζπιινγηθή απηνλνκία πνπ εγγπάηαη ην 

Σύληαγκα. 

b. Με ηε λέα παξάγξαθν 3 ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 1876/1990 νξίδεηαη φηη ε εζληθή 

θιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε δελ ππεξηζρύεη ηεο 

αληίζηνηρεο ηνπηθήο. 



     Όπσο είλαη γλσζηφ, ε αξρή ηεο επλντθφηεξεο ξχζκηζεο ηζρχεη ρσξίο λα 

ελδηαθέξεη ην ηνπηθφ ή ην επαγγεικαηηθφ πεδίν κηαο ζζε γηαηί ν λφκνο δελ 

πξνβιέπεη ζχζηεκα ηεξαξρίαο ησλ ζζε. Με ηελ παξάγξαθν 3 αίξεηαη ε αξρή ηεο 

επλντθφηεξεο ξχζκηζεο θαζφζνλ παξέρεηαη ηεξαξρηθφ πξνβάδηζκα ζηελ ηνπηθή 

θιαδηθή ή νκνηνεπαγγεικαηηθή ζζε έλαληη ηηο αληίζηνηρεο εζληθήο, αθόκε 

θαη όηαλ ε ηειεπηαία είλαη επλντθόηεξε γηα ηνλ εξγαδόκελν. 

    Παξέρεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε δπλαηφηεηα κε ηνπηθέο θιαδηθέο ζπκβάζεηο λα 

κεηψλνληαη νη κηζζνί ησλ εζληθψλ θιαδηθψλ ζζε. Επλνείηαη έηζη ε δεκηνπξγία 

«λεζίδσλ» φπνπ δελ ζα ηζρχεη ν κηζζφο ηεο εζληθήο θιαδηθήο ζζε θαη ην κφλν 

φξην πνπ ζα ππάξρεη ζα είλαη ν θαηψηαηνο κηζζφο 

4) Επί ηος Άπθπος 52 ηος ΣσΝ 

Επέκηαζη ζσλλογικών ρσθμίζεων 

χκθσλα κε ην ρΝ γηα ηελ επέθηαζε απαηηείηαη: 

α) αίηεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα δεζκεπφκελα κέξε ζηνλ Τπνπξγφ Εξγαζίαο  

β) ηεθκεξίσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέθηαζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απαζρφιεζε θαη θνηλνπνίεζή ηεο ζην ΑΕ 

Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ΑΕ γηα ηε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηνλ 

Τπνπξγφ Εξγαζίαο είλαη: 

α) ε αίηεζε  

β) ε ηεθκεξησκέλε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ φηη ε ζζε 

δεζκεχεη ήδε εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50 % ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ή ηνπ επαγγέικαηνο θαη  

γ) ην πφξηζκα ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ δεζκεπφκελσλ κεξψλ ελψπηνλ ηνπ ΑΕ γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επέθηαζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ , ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

a. Με ην ρΝ θαηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ Υπνπξγνύ λα επεθηείλεη ν ίδηνο 

θαη λα θεξχζζεη γεληθά ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ ή 

ηνπ επαγγέικαηνο ζζε , ε νπνία δεζκεχεη ήδε εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ ην 

51% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ή ηνπ επαγγέικαηνο 

Με ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη δπζρεξαίλεηαη νπζησδψο ε επέθηαζε ηεο ζζε, 

αθνχ θξηηήξηα όπσο ε νη επηπηώζεηο ηεο επέθηαζεο ζηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, 

πέξαλ ηεο αζάθεηαο πνπ εηζάγνπλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πιήξε κνλνκέξεηα, 

αθνύ ζηνλ θαηάινγν απηό δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα πνπ 

αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο (π.ρ. πξνζηαζία θαη βηνπνξηζηηθή ιεηηνπξγία 

κηζζνύ). 

Η ξχζκηζε απηή θαζηεξψλεη αθφκε κεγαιχηεξε κηζζνινγηθή επειημία - 

επηζθάιεηα κε αλαίξεζε ηεο βηνπνξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζνχ. Σν ζεκαληηθφ 



φκσο είλαη φηη αθφκε θαη ν δηαθεξπγκέλνο ζθνπφο ζηνπ ρεδίνπ Νφκνπ γηα 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα εθπιεξσζεί, φπσο 

απνδεηθλχνπλ νη εθζέζεηο ηνπ ΓΝΤ θαη επίζεκα ηα ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή 

πξνγελέζηεξσλ κλεκνληαθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 37 ηνπ λ.4024/2011), κε ηηο 

νπνίεο είρε αλαζηαιεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θιαδηθψλ θαη 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζζε , αθνχ φρη κφλν δελ είραλ νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά αληίζεηα ζε ππνρψξεζή ηεο. 

b. Με ηηο πξνσζνχκελεο δηαηάμεηο, εηζάγεηαη ππνρξέσζε ζην κέξνο πνπ θάλεη 

ηελ αίηεζε θήξπμεο κηαο Ε ή Δ.Α. σο γεληθά ππνρξεσηηθήο (θαηά κείδνλα ιφγν 

ζηελ εξγαηηθή πιεπξά) λα ηε ζπλνδεύζεη από έθζεζε ζηελ νπνία λα 

ηεθκεξηώλνληαη νη επηπηώζεηο ηεο ελ ιόγσ επέθηαζεο ζηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ απαζρόιεζε. Η έθζεζε απηή απεπζχλεηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Εξγαζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζην Αλψηαην πκβνχιην 

Εξγαζίαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα θξίζηκα ζηνηρεία απηήο ηεο ηεθκεξίσζεο 

ηεξνχληαη ζε δεκφζηεο βάζεηο δεδνκέλσλ (πρ ΕΛΣΑΣ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠ ΕΦΚΑ), 

νη νπνίεο είηε δελ ρνξεγνύλ θαζόινπ ηα αηηνύκελα από ηηο νξγαλώζεηο καο 

ζηνηρεία, είηε θαζπζηεξνύλ ζεκαληηθά λα ηα ρνξεγήζνπλ θαη κάιηζηα, ρσξίο 

ηηο απαηηνχκελεο δηαζηαπξψζεηο, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. ε αξθεηέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο 

έρεη δηαηππσζεί σο αηηηνινγία ηεο θαζπζηέξεζεο ρνξήγεζεο ην πςειφ θφζηνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα δεηεζεί απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ρεηξίδνληαη ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλζεηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ. Η 

ππνρξέσζε απηή πνπ επηβάιιεηαη ζηα κέξε ηεο Ε πξνο επέθηαζε, θαη θπξίσο 

ζηελ εξγαηηθή πιεπξά, αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ επηβάιιεη 

ζην Κξάηνο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ «ηηο εμειίμεηο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηνπο 

ηνκείο απαζρφιεζεο, ηηκψλ θαη κηζζψλ» (άξζξν 4 παξ.4 Ν. 1876/1990). Σην 

βαζκό κάιηζηα, πνπ ε θαηάζεζε απηήο ηεο έθζεζεο απνηειεί ζηνηρείν ηεο 

λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επέθηαζεο γίλεηαη αληηιεπηό όηη 

δεκηνπξγείηαη έλαο λόκηκνο ιόγνο άξλεζεο ηεο επέθηαζεο κηαο ΣΣΔ. 

c. Με ην ρΝ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο ή 

παξαπησρεπηηθήο ή πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή ζπλδηαιιαγήο ή εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή εμπγίαλζεο λα εμαηξνύληαη από ηελ εθαξκνγή όξσλ ή 

νιόθιεξεο ηεο ζζε πνπ θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθή. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζηελ επεθηεηλφκελε ζζε πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο απφ 

ηελ εθαξκνγή φξσλ γηα εξγαδφκελνπο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο. 

Όιεο ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο επηθέξνπλ πιήγκα ζηηο θιαδηθέο ζζε, αθνχ 

ππνλνκεχνπλ ηφζν ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο φζν θαη ηελ επέθηαζή 

ηνπο. 

d. ηελ παξ. 3 ηνπ ρΝ νξίδεηαη αθφκε φηη ε επέθηαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ιήγεη ηξεηο 



κήλεο κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ηεο ζζε, επηθπξώλνληαο ηε κείσζε, κε ηελ 

ΠΤ 6/2012, ηεο παξάηαζεο ησλ φξσλ ζζε κεηά ηε ιήμε ή ηελ θαηαγγειία ηνπο, 

από έμη ζε ηξεηο κήλεο. 

5) Επί ηος Άπθπος 53 ηος ΣσΝ 

Δραζηικός περιοριζμός ηης προζθσγής ζηη διαιηηζία ηοσ Ο. ΜΕ.Λ. 

       ηηο δηαηάμεηο ηνπ ρΝ πεξηιακβάλεηαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δπλαηφηεηαο κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

ηζρχζεη κόλν:  

α) ζηηο ζπιινγηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο δεκόζηνπ 

ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη δσηηθήο 

ζεκαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

θαη  

β) ζηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο απνηπρίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ όηαλ ε 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη από ππαξθηό ιόγν γεληθόηεξνπ 

θνηλσληθνύ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

       Η δηαηχπσζε κάιηζηα ηνπ ρΝ φηη ε κνλνκεξήο πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία είλαη 

δπλαηή κφλν σο έζραην θαη επηθνπξηθφ κέζν επίιπζεο ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ 

απνδίδεη, ηαπηνινγηθά, ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαηηεζίαο ηνπ ΟΜΕΔ , 

σο επηθνπξηθνχ κεραληζκνχ επίιπζεο ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, φηαλ 

απνηπγράλνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κάιηζηα ηνπ ΟΜΕΔ 

απφ ηελ πνιχρξνλε ιεηηνπξγία ηεο δηαηηεζίαο επηβεβαηψλνπλ ηελ επηθνπξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο. 

       Όπσο είλαη γλσζηφ, ε δηαηηεζία απνηειεί ηνλ επηθνπξηθφ κεραληζκφ γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ φξσλ εξγαζίαο, φηαλ απνηπγράλνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

ζχλαςε κηαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Σν ζχζηεκα δηαηηεζίαο πνπ 

θαζηέξσζε (ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή) ν λ. 1876/90 απνηέιεζε κηα ζεκειηψδε 

επηινγή ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο. Η ςήθηζε ηνπ λόκνπ απνηέιεζε έλα 

ζπαληόηαην θαηλόκελν ζηελ ηζηνξία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ καο βίνπ, 

αθνύ έγηλε κε ηελ νκόζπκε ζηήξημε όισλ ησλ θνκκάησλ ηεο Βνπιήο, ελώ 

γηα ην πεξηερόκελό ηνπ είραλ ζπκθσλήζεη πξνεγνπκέλσο θαη νη 

θνξπθαίεο νξγαλώζεηο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ (ΣΔΒ θαη ΓΣΔΔ). Η 

δηαηηεζία ηνπ λ. 1876/90 αληηθαηέζηεζε ηελ απηαξρηθή θξαηηθή δηαηηεζία ηνπ λ. 

3239/55, πνπ πεξηφξηδε αζθπθηηθά ηφζν ηε ζπιινγηθή απηνλνκία φζν θαη ην 

δηθαίσκα απεξγίαο. 

       Σν δηθαίσκα κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία απνηειεί κηα εχινγε 

θχξσζε γηα ην κέξνο πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαηξέπεη ην πιαίζην 

δηαιφγνπ πνπ δεκηνπξγεί ε κεζνιάβεζε ηξίηνπ ελψ παξέρεη ζπγρξφλσο ηε 



ζεζκηθή εγγχεζε φηη ζα ππάξμεη ζπιινγηθή ξχζκηζε θαη φηη ε ξχζκηζε ησλ 

φξσλ εξγαζίαο δελ ζα επηζηξέθεη ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

       Η ζπληαγκαηηθφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαηηεζίαο ηνπ λ. 

1876/90 (ππφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή), θξίζεθε ήδε κε ηελ νκόθσλε 

απόθαζε κε αξ. 25/2004 ηεο πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

θαζώο θαη ηελ απόθαζε 2307/2014 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Επηθξάηεηαο» 

       Η Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο κε ηε κε αξ. 2307/2014 

απφθαζή ηεο, κε ηελ νπνία έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αθχξσζεο ηεο ΓΕΕ, 

αθύξσζε, σο αληίζεηεο ζην χληαγκα ηεο Ειιάδαο, ηηο δηαηάμεηο εθείλεο ηεο 

ΠΤ 6/2012, πνπ θαζόξηδαλ δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία 

απνθιεηζηηθά κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξώλ, θαη πεξηφξηδαλ ην αληηθείκελν 

ηεο δηαηηεζίαο απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ βαζηθνχ κηζζνχ ή/θαη βαζηθνχ 

εκεξνκηζζίνπ κε απαγφξεπζε ξχζκηζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο, 

αθφκε θαη δηαηεξεηηθψλ ξεηξψλ. Σν Αλψηαην Δηθαζηήξην δέρζεθε κε ηελ 

απφθαζή ηνπ φηη ην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο ΠΤ 6/2012, κε ηελ νπνία νξίζηεθε φηη 

ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία πξνυπνζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ, αληίθεηηαη ζην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο. χκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ ηΕ, απφ ην γξάκκα θαη ην ζθνπφ ηεο ζπληαγκαηηθήο απηήο 

δηάηαμεο επηβάιιεηαη ζην λνκνζέηε λα ζεζπίζεη ζχζηεκα δηαηηεζίαο, σο 

επηθνπξηθή δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ εξγαζίαο ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Η ελεξγνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δελ πξνυπνζέηεη ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν κεξψλ ηεο 

ζπιινγηθήο δηαθνξάο, αιιά ζχκθσλα κε ηε ζπληαγκαηηθή απηή δηάηαμε αξθεί 

πξνο ηνχην ε ζέιεζε έζησ ηνπ ελφο κέξνπο. 

       Παξά ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο κε ην 

πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο 2307/2014 ηνπ ηΕ., αθνινύζεζε ε ςήθηζε ηνπ 

λ. 4303/2014 κε ηνλ νπνίν νξζώζεθαλ δηαδηθαζηηθά εκπόδηα ζηε 

δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία ηνπ ΟΜΕΔ. 

       Η παξνύζα ξύζκηζε πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηε κνλνκεξή πξνζθπγή ζηε 

δηαηηεζία, ε νπνία ζηελ πξάμε ζα είλαη δπλαηή κόλν κε ηε ζπλαίλεζε θαη 

ησλ δύν κεξώλ, ππνλνκεχνληαο επζέσο ηελ επίιπζε ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαθνξψλ. Απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο ζα είλαη ε αδπλακία ύπαξμεο 

ζπιινγηθώλ ξπζκίζεσλ θαη ε επηζηξνθή ζηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε. 

       Πξφθεηηαη γηα κηα δηάηαμε πνπ παξαβηάδεη ην χληαγκα, αιιά θαη ηελ απφθαζε 

2307/2014 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξάηεηαο, αθνχ νδεγεί ζε 

αλαηξνπή ηνπ κεραληζκνχ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δηαηηεζίαο, πνπ 

θαζηζηά ηνπο εξγαδνκέλνπο παζεηηθά ππνθείκελα ζηε δηαδηθαζία δηάπιαζεο 

ησλ φξσλ εξγαζίαο, ηε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ παξαπέκπεη, θαη' απνηέιεζκα, 

ζηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ελψ 

ζπκπαξαζύξεη θαη ην βαζηθό ζπλδηθαιηζηηθό δηθαίσκα, από ην νπνίν 

ζηεξεί ην βαζηθό εξγαιείν, ηε ζπιινγηθή απηνλνκία, θαζώο θαη ην 

δηθαίσκα απεξγίαο, αθνχ γηα φια ηα νπζηψδε δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ ηα 



ζπλεζηζκέλα απεξγηαθά αηηήκαηα ην ρΝ νξζψλεη ζεηξά νιφθιεξε 

απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ, θαζηζηά κε άιια ιφγηα εκκέζσο παξάλνκε 

θάζε ζρεηηθή απεξγία. 

 


