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ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 

Το προϊσχύον σύστηµα (Ν. 3239/1955) 

Στην Ελλάδα µέχρι το 1990 οι συλλογικές διαφορές ρυθµίζονταν από 

το ν. 3239/1955.  

Οι ρυθµίσεις που απεικόνιζαν τη µεταπολεµική κατάσταση µε βασικό 

ρυθµιστή την κρατική εξουσία και την αδυναµία επικοινωνίας ανάµεσα 

στους βασικούς συντελεστές της παραγωγής. 

Ο προβληµατικός αυτός δρόµος διαχείρισης των κοινωνικών µας 

προβληµάτων, είχε γράψει µία ιστορία από δικαστικούς αγώνες, 

καταγγελίες, προσφυγές στη ∆.Ο.Ε., κ.λπ. 

Το όλο σύστηµα εργασιακών σχέσεων και του τρόπου επίλυσης των 

συλλογικών διαφορών ως βασικό µέρος του, σηµαδεύτηκε: 

α)  Από τον κρατισµό µε αποτέλεσµα την πρωτοβουλία των κινήσεων στο 

σύστηµα εργασιακών σχέσεων να την έχει το κράτος. 

β)   Από την νοµικοποίηση όπου το βασικό µέσο ρύθµισης ήταν ο νόµος, ο 

χώρος επίλυσης τα δικαστήρια και οι διαχειριστές των συλλογικών 

διαφορών εργασίας οι δικηγόροι και οι δικαστές.  

γ)   Από την κηδεµόνευση των κοινωνικών ανταγωνιστών που είχε ως 

συνέπεια την ατροφία των διµερών σχέσεων, αφού σηµαντικά θέµατα 

της συλλογικής αυτονοµίας ρυθµίζονταν σε κρατικό επίπεδο. 
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Λόγω αυτών των αρνητικών χαρακτηριστικών του το σύστηµα 

εργασιακών σχέσεων παρουσίαζε ανεπάρκειες και από άποψη 

αποτελεσµατικής λειτουργίας αλλά και από την άποψη της αποδοχής του. 

Ο συνεχής και εκτεταµένος κρατικός παρεµβατισµός στο πεδίο των 

εργασιακών σχέσεων είχε ως παρενέργεια τη µη ανάπτυξη 

διαπραγµατευτικής κουλτούρας (που σηµαίνει επιτελεία µε ειδική γνώση 

των θεµάτων προς διαπραγµάτευση, που περιλαµβάνει ένα ήθος που δεν 

θεωρεί κάθε υποχώρηση και συµβιβασµό ως προδοσία αφού δεν αποδέχεται 

τη λογική του όλα ή τίποτε, περιλαµβάνει θεσµούς διαλόγου και οργανώσεις 

που προσπαθούν να εναρµονίσουν το µερικό και το γενικό συµφέρον). 

Τα συµπτώµατα της ανεπάρκειας ήταν πολλά και έντονα (αριθµός 

απεργιών, µέγεθος και διάρκειά τους, η αντιµετώπιση της απεργίας ως 

πρώτου πρόσφορου µέσου, η επικράτηση των µισθολογικών διαφορών). 

Ο τρόπος οργάνωσης της επίλυσης των συλλογικών διαφορών είχε 

καταστεί τροχοπέδη. 

 

Το νέο θεσµικό πλαίσιο (Ν. 1876/1990) 

Ο νέος νόµος για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις ψηφίσθηκε τον 

Μάρτιο του 1990 επί Οικουµενικής Κυβέρνησης. 

Το σχέδιο νόµου είχε καταρτίσει επιτροπή, τα µέλη της οποίας 

εκπροσώπησαν όλο το φάσµα των αντιλήψεων και των εµπλεκόµενων 

συµφερόντων, µε την απλή σκέψη ότι καµία µεταρρύθµιση δεν µπορεί να 

επιβιώσει αν δεν έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον την ανοχή όσων 

αντιτίθενται. Ο ν. 1876/1990 ψηφίσθηκε µετά από διευθέτηση µε αµοιβαίες 
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υποχωρήσεις ορισµένων επίµαχων θεµάτων, µε συµφωνία όλων των 

κοµµάτων και των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών 

οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΣΕ) και αποτέλεσε τον πρώτο 

συµφωνηµένο θεσµικό νόµο. 

Ο νέος νόµος εισάγει µία εντελώς νέα αντίληψη για τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές διαφορές εργασίας. 

Η βασική φιλοσοφία του νέου θεσµικού πλαισίου είναι να βοηθήσει 

τα µέρη να διευθετούν τις συλλογικές διαφορές και όχι να συµβάλλει στην 

προσπάθεια του κρατικού µηχανισµού της εκάστοτε κυβέρνησης να 

ασκήσει ή να επιβάλλει εισοδηµατική πολιτική. 

Συνδεδεµένα µ’ αυτή τη φιλοσοφία είναι και µερικά βασικά 

χαρακτηριστικά των λειτουργιών του όλου συστήµατος. 

Το πρώτο στοιχείο είναι η εθελοντικότητα που διαποτίζει όλες τις 

όψεις και φάσεις που θα διατρέξει η επίλυση της διαφοράς (από την 

εκκίνηση της διαδικασίας, την επιλογή του µεσολαβητή, τα προς 

διαπραγµάτευση θέµατα, κ.λπ.). 

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αποκρατικοποίηση αφού η ρύθµιση δε 

γίνεται κατά κανόνα µε έκδοση και επιβολή κάποιας εξουσιαστικής 

απόφασης εκ µέρους οργάνου της πολιτείας. 

Επιδίωξη είναι η ρύθµιση να γίνει µε συµφωνία των µερών και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, ως αναγκαίο κακό, η ρύθµιση θα γίνεται µε 

διαιτητική απόφαση.  

Άλλο στοιχείο είναι η αποκέντρωση. Το επίπεδο διαπραγµάτευσης 

και ρύθµισης µετατίθεται. Επιλέγεται από τα µέρη. Πάντως διευκολύνεται η 

τάση ενίσχυσης της διαπραγµάτευσης σε επίπεδο επιχείρησης. 
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Τέλος η τριµερής σύνθεση του ∆.Σ. του ΟΜΕ∆ στην οποία οι 

κοινωνικοί ανταγωνιστές επωµίζονται το βάρος και την ευθύνη της 

διαχείρισης του Οργανισµού, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία του ∆.Σ. 

εκφράζει µια άλλη φιλοσοφία, εντελώς διαφορετική από το προηγούµενο 

νοµοθετικό καθεστώς όπου τα όργανα (διαιτητικά δικαστήρια, Υπουργείο 

Εργασίας, πολιτικά δικαστήρια) που ως τώρα επέλυαν τις συλλογικές 

διαφορές εργασίας, χαρακτηρίζονταν από την κυρίαρχη παρουσία του 

κράτους. 

 

Γενικές καινοτοµίες του νέου νόµου 

Ο ν. 1876/1990 εισάγει µία σειρά νέων και σηµαντικών ρυθµίσεων, 

όπως: 

α)  Η εφαρµογή των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και σε όσους 

απασχολούνται µε συµβάσεις που υποκρύπτουν εξάρτηση  

(π.χ. συµβάσεις έργου, φασόν, κ.λπ.). 

β)    Η διεύρυνση του περιεχοµένου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 

        Σήµερα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 

ζητήµατα όπως: µισθοί, επιδόµατα, άδειες, τρόπος αµοιβής υπερωριών, 

προϋποθέσεις προσλήψεων και απολύσεων, η διεύρυνση των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης 

(εκτός των συνταξιοδοτικών), θέµατα αρµοδιότητας των συµβουλίων 

των εργαζοµένων (όπως ο εσωτερικός κανονισµός της επιχείρησης, ο 

κανονισµός υγιεινής και ασφάλεια, η κατάρτιση και η επιµόρφωση των 

εργαζοµένων (όπως ο εσωτερικός κανονισµός της επιχείρησης, ο 
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κανονισµός υγιεινής και ασφάλεια, η κατάρτιση και η επιµόρφωση των 

εργαζοµένων), η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, θέµατα 

παραγωγικότητας, η επιχειρηµατική πολιτική που έχει άµεση επιρροή 

στις εργασιακές σχέσεις (όπως η αναδιοργάνωση της παραγωγής, η 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η εισαγωγή ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης και οργάνωσης του χρόνου εργασίας), καθώς και η 

ερµηνεία κανονιστικών όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

γ)    Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι παρ’ ότι ο νόµος προβλέπει 

διαδικασίες επίλυσης και ρύθµισης των συλλογικών διαφορών 

εργασίας, παράλληλα δίνει την δυνατότητα στα µέρη να ρυθµίζουν, 

εφόσον επιθυµούν, αυτά τα θέµατα µε τρόπο διαφορετικό µέσα από 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις. 

δ)   Επιβάλλεται στην εργοδοτική πλευρά υποχρέωση για πληροφόρηση των 

εργαζοµένων, ώστε ο διάλογος να καταστεί ουσιαστικός και εισάγει 

την αρχή της καλόπιστης διαπραγµάτευσης.  

ε)  Παρέχει προτεραιότητα στην κυρίαρχη βούληση των ενδιαφεροµένων 

µερών και η δυνατότητα χρήσης του θεσµού της διαιτησίας είναι 

καθαρά επικουρική προς αποφυγή καταστάσεων αρρύθµιστων σχέσεων 

και συγκρούσεων. 

στ) ∆ίνεται έµφαση στις κλαδικές και επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 

που εισάγονται για πρώτη φορά, ενώ υποβαθµίζονται οι 

οµοιοεπαγγελµατικές. 
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Ειδικότερες ρυθµίσεις 

1. Η διάκριση των συλλογικών συµβάσεων σε Εθνικές Γενικές (που 

αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας), κλαδικές (που αφορούν 

τους εργαζόµενους περισσοτέρων οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων 

ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή όλης της χώρας), επιχειρησιακές (που 

αφορούν τους εργαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης) και 

οµοιοεπαγγελµατικές (που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου 

επαγγέλµατος ή των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας ή 

συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας). 

2.   Αρµοδιότητα για σύναψη σ.σ.ε. έχουν στην Εθνική οι τριτοβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων και οι αναγνωρισµένες 

ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή 

πανελλήνιας έκτασης, στις κλαδικές οι πρωτοβάθµιες ή 

δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές που καλύπτουν εργαζόµενους 

ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητά τους, οµοειδών ή 

συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και οι εργοδοτικές 

οργανώσεις, στις επιχειρησιακές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της 

επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ανεξάρτητα από την 

κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους και εφόσον δεν υπάρχουν 

τέτοιες οργανώσεις οι αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις 

και ο εργοδότης, και τέλος τις οµοιοεπαγγελµατικές από πλευράς 

εργαζοµένων, οι δευτεροβάθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές 

οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης (εάν πρόκειται για εθνική σ.σ.ε.) ή 

τοπικού χαρακτήρα (εάν είναι τοπική σ.σ.ε.) και από την πλευρά των 

εργοδοτών από εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες, προκειµένου για 
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εθνική οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. πρέπει να είναι ευρύτερης 

εκπροσώπησης ή πανελληνίου χαρακτήρα. 

3.   Ικανότητα για σύναψη σ.σ.ε. έχουν, από πλευρά εργαζοµένων, οι 

πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των 

βαθµίδων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας. Από 

την πλευρά των εργοδοτών ικανότητα έχουν οι εργοδοτικές 

οργανώσεις όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητας και 

προκειµένου για επιχειρησιακή σ.σ.ε. ο κάθε εργοδότης που απασχολεί 

50 εργαζόµενους. 

       Κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθµός των εργαζοµένων που 

ψήφισε στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικού 

συµβουλίου της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

        Μία οργάνωση που είναι αρµόδια να υπογράψει µία σ.σ.ε. µπορεί να 

αµφισβητήσει την αντιπροσωπευτικότητα κάποιας άλλης, εάν, µέσα σε 

προθεσµία 10 ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης στην 

Επιθεώρηση Εργασίας από την άλλη συνδικαλιστική οργάνωση του 

εγγράφου έναρξης των διαπραγµατεύσεων, προσφύγει στην Επιτροπή 

του άρθρου 15 του Ν. 1264/82. 

4. Την πρωτοβουλία για διαπραγµάτευση µπορεί να την πάρει 

οποιαδήποτε πλευρά. 

        Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων της ίδιας 

επιχείρησης, του ίδιου κλάδου ή του ίδιου επαγγέλµατος έχουν 

δικαίωµα να παρέµβουν σε διαπραγµατεύσεις που έχουν αρχίσει µε 

πρωτοβουλία άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων και, εφόσον 
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συµφωνούν µε το περιεχόµενο της συλλογικής σύµβασης που θα 

συναφθεί, µπορούν να συνυπογράψουν και να δεσµευτούν απ’ αυτήν. 

        Ο νόµος ορίζει ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και της 

διαδικασίας της µεσολάβησης της διαιτησίας, οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζοµένων διατηρούν το δικαίωµα της απεργίας, 

εκτός εάν έχει µε κάποια ρήτρα ειρήνης, αποκλεισθεί από προηγούµενη 

συλλογική σύµβαση εργασίας. 

 

5. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της σ.σ.ε. ορίζεται κατά κανόνα από             

τα µέρη. 

        Ο χρόνος αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την ηµέρα λήξης ή της 

καταγγελίας της προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης και σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει προηγούµενη  συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί 

να φθάσει µέχρι την ηµέρα έναρξης των διαπραγµατεύσεων. 

        Σε περίπτωση που τα µέρη δεν προσδιορίσουν το χρόνο έναρξης ισχύος 

της σ.σ.ε., η ισχύς της συλλογικής σύµβασης αρχίζει σύµφωνα µε το 

νόµο (άρθρ.9 παρ. 2 του ν. 1876/90) από την ηµέρα κατάθεσής της 

στην αρµόδια υπηρεσία (Επιθεώρηση Εργασίας ή Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπ. Εργασίας). 

6.    Ειδικές διατάξεις του ν. 1876/90 (άρθρ. 9) αναφέρονται στο χρόνο 

ισχύος των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που ορίζουν ότι οι σ.σ.ε. 

µπορούν να συναφθούν για ορισµένο ή αόριστο χρόνο. 
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        Σαν ορισµένου χρόνου θεωρείται η σ.σ.ε. που συνοµολογείται για 

ορισµένη διάρκεια ισχύος, µετά το πέρας της οποίας οι όροι της 

σύµβασης αυτής παύουν να παράγουν νοµικά αποτελέσµατα. 

        Σαν αορίστου χρόνου θεωρείται η σ.σ.ε. στην οποία δεν προσδιορίζεται 

η διάρκεια ισχύος αυτής. 

       Τα µέρη δεν µπορούν να συνοµολογήσουν σ.σ.ε. µικρότερης διάρκειας 

από ένα έτος. Σε µια τέτοια περίπτωση η σ.σ.ε. παρατείνεται 

υποχρεωτικά µέχρι τη συµπλήρωση του έτους. Επίσης κάθε συλλογική 

σύµβαση που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέραν του έτους θεωρείται 

(άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 1876/90) ότι έχει αόριστη διάρκεια. 

7.   Οι σ.σ.ε. λήγουν είτε µε την πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε ή 

µε καταγγελία αυτής εκ µέρους του ενός από τα µέρη που την 

υπέγραψαν. 

        Στην περίπτωση της καταγγελίας σ.σ.ε., ο νόµος απαιτεί έγγραφο τύπο 

που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στο άλλο µέρος και στην 

αρµόδια Επιθ. Εργασίας. Με καταγγελία βασικά λήγουν οι σ.σ.ε 

αορίστου χρόνου και αφού έχει περάσει µάλιστα ένα έτος από την 

έναρξη ισχύος τους. 

        Είναι όµως δυνατόν να καταγγελθεί µία σ.σ.ε. αορίστου ή ορισµένου 

χρόνου πριν την πάροδο έτους από την έναρξη ισχύος της, εφόσον 

έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την 

υπογραφή της. 

8.    Σύµφωνα µε το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 1876/90 οι κανονιστικοί όροι 

σ.σ.ε. που έληξε µε οποιοδήποτε τρόπο, εξακολουθούν να ισχύουν επί 
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ένα 6µηνο και να εφαρµόζονται στους εργαζόµενους που 

προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό. 

        Ωστόσο ούτε µε την πάροδο του εξάµηνου από την κανονική λήξη της 

παύει να υπάρχει η ενέργεια της σ.σ.ε. Με τη διάταξη της παραγρ. 5 

του άρθρου9 ορίζεται ότι µετά την πάροδο του εξαµήνου, οι 

υφιστάµενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου 

λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας. Πρόκειται για τη 

λεγόµενη "µετενέργεια" της σ.σ.ε. 

9. Οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεσµεύουν όλους τους εργαζόµενους και τους 

εργοδότες όλης της χώρας. 

        Οι υπόλοιπες σ.σ.ε. δεσµεύουν κατ΄ αρχήν τους εργαζόµενους και 

εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων ή τον εργοδότη που συνάπτει σ.σ.ε. ατοµικά, εκτός αν ο 

Υπουργός Εργασίας τις κηρύξει γενικά υποχρεωτικές για όλους τους 

εργαζόµενους του κλάδου ή του επαγγέλµατος (άρθρ. 11 παρ. 2 του ν. 

1876/90). 

        Εφόσον ο εργοδότης δεσµεύεται από επιχειρησιακή σ.σ.ε., οι 

κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά σε όλους τους 

εργαζόµενους που απασχολούνται στον εργοδότη (άρθρ. 8 του ν. 

1876/90). 

10. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες ισχύουσες 

συλλογικές συµβάσεις εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο. 

        Η σύγκριση γίνεται κατά ενότητες: α) αποδοχών και β) λοιπά θέµατα. 
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 Σε περίπτωση συρροής κλαδικής ή επιχειρησιακής συλλογικής 

σύµβασης µε οµοιοεπαγγελµατική υπερισχύουν η κλαδική ή 

επιχειρησιακή ανεξαρτήτως του ποια είναι η ευνοϊκότερη (άρθρ. 10 του 

ν. 1876/90). 

11.  Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσµεύονται από 

σ.σ.ε. µπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε σ.σ.ε. που αφορά την 

κατηγορία τους. 

        Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων µπορεί να προσχωρήσει σε 

συλλογική σύµβαση εργασίας από την οποία δεσµεύεται ήδη ο 

εργοδότης. 

        Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο που γνωστοποιείται στα 

µέρη που έχουν συνάψει την σ.σ.ε. και κατατίθεται στις κατά τόπους 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (άρθρ. 11 του ν. 1876/90). 

 

Τροποποιήσεις σε βασικά άρθρα του ν. 1876/90 

α.  Με το άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1892/1990 προστέθηκε το στοιχείο 10 στο 

άρθρο 2 του ν. 1876/90 που αναφέρεται στο περιεχόµενο της συλλογικής 

σύµβασης εργασίας  που έχει ως εξής :   

 « 10. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ζητήµατα 

σχετικά µε την επαναρρύθµιση ή συµπλήρωση των διατάξεων της 

παραγράφου 1-6 του άρθρου 38 για τη µερική απασχόληση καθώς και 

των παραγράφων  1,2,3 και 7 του άρθρου 40 για τις πρόσθετες οµάδες 

εργασίας του νόµου «για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη». 
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β. Με το άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 1902/1990 προστέθηκε ένα εδάφιο στο 

άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 1876/90 που αναφέρεται στα είδη των συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας και την αρµοδιότητα σύναψης τους που έχει ως 

εξής : 

 «Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεµάτων, που δεν µπορεί να 

αποτελέσουν περιεχόµενο συλλογικής συµβάσεως εργασίας, 

περιλαµβάνεται και η µεταβολή, αµέσως ή εµµέσως, της σχέσης 

ασφαλίστρου εργαζόµενου και εργοδότη, η µεταβίβαση του βάρους εν  

όλω ή εν µέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για την αναγνώριση 

προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς και η σύσταση ειδικών 

ταµείων ή λογαριασµών, που χορηγούν περιοδικώς παροχές 

συντάξεων ή εφάπαξ βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη» 

γ. Με το άρθρο 12 του ν. 2336/1995,  προστέθηκε η περίπτ. γ’ στο άρθρο 6 

παρ. 1 του ν. 1876/90 που αναφέρεται στην ικανότητα για σύναψη 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που έχει ως εξής : 

 «γ. Για τους εργαζόµενους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και 

άλλα γραφεία η σχετική συλλογική ρύθµιση θα υπογράφεται και η 

διαιτητική απόφαση θα διεξάγεται µεταξύ της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου Ν.Π.∆.∆., στο οποίο 

υπάγονται οι εργοδότες». 

δ. Με το άρθρο 7 του ν. 2224/1994, προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 17 παρ. 

1 του ν. 1876/90 που αναφέρεται στον Ο.ΜΕ.∆., που έχει ως εξής : 

 «Ο οργανισµός είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο 

των διατάξεων αυτού του νόµου και των κανονιστικών πράξεων,  που 

εκδίδονται µε εξουσιοδότηση των κατά παρέκκλιση των διατάξεων, 

που αφορούν το δηµόσιο τοµέα». 
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∆ιατάξεις άλλων νοµοθετηµάτων που αφορούν το θεσµικό 

πλαίσιο (ν. 1876/90) των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

α. Στο άρθρο  6 παρ. 1 του ν. 2224/1994 ορίζεται ότι: 

 «Είναι ανίσχυρη η καταγγελία συλλλογικής σύµβασης που έχει 

κυρωθεί µε νόµο» 

β. Στο άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 2218/1994 ορίζεται ότι: 

 «Οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων καθορίζονται µε εθνική συλλογική 

σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ εκπροσώπων των νοµαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων και της αντιπροσωπευτικότερης Πανελλήνιας 

οργάνωσης των υπαλλήλων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.  

 Κάθε ΝΑ µπορεί να αυξάνει µέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) 

το ύψος του µισθού και του επιδόµατος που προβλέπει η σύµβαση 

αυτή, ή µέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αν πρόκειται για 

ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε εξειδικευµένα προσόντα». 

γ. Στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2224/94 ορίζονται για το προσωπικό 

ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας τα εξής : 

 «Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παραγρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν 

η συµφωνία δεν καταρτισθεί εώς την 25η Νοεµβρίου ή δεν κατατεθεί 

στο Υπουργείο Εργασίας µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 

5 του άρθρου αυτού, τα µέρη υποχρεούνται να προσφύγουν  στη 
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διαδικασία της µεσολάβησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

15 του ν. 1876/1990. 

 Η µεσολάβηση πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 

από την ανάληψη των καθηκόντων του µεσολαβητή. 

 Εάν η µεσολάβηση δεν καταλήξει σε συµφωνία κάθε ενδιαφερόµενης 

πλευράς, έχει δικαίωµα να παραπέµψει το θέµα στην Επιτροπή του 

άρθρου 15 του ν. 1264/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 

του ν. 1545/1985». 

δ. Στο άρθρο 3 παρ. 2,3 και 4 του ν. 2224/94 ορίζονται για το δηµόσιο 

διάλογο τα εξής : 

 «παρ. 2. Ο δηµόσιος διάλογος διεξάγεται µέσα σε σαράντα οκτώ (48) 

ώρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στην οποία 

ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης. 

Τις συζητήσεις διευθύνει ένας µεσολαβητής που επιλέγεται µε 

συµφωνία των µερών από τον κατάλογο µεσολαβητών - διαιτητών του 

Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. 

   Εάν δεν υπάρξει συµφωνία για το πρόσωπο του µεσολαβητή, η πλευρά 

που ζήτησε τη διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου µε αίτηση της προς τον 

Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, ζητεί µέσα σε σαράντα 

οκτώ (48) ώρες τον ορισµό µεσολαβητή µε τη διαδικασία της 

κλήρωσης, στην οποία καλείται να παραστεί και η άλλη πλευρά. 

   Σε κάθε περίπτωση ο µεσολαβητής αναλαµβάνει τα καθήκοντά του 

µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανάδειξή του και ο 

δηµόσιος διάλογος αρχίζει από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων 

του µεσολαβητή. 

 



 16

 

  παρ. 3. Ο µεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει προσέγγιση απόψεων 

κατά το συντοµότερο δυνατό χρόνο και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 

4 και 5 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'). 

   Εάν µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες δεν επιτευχθεί η προσέγγιση 

των απόψεων, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλει στα µέρη 

έκθεση για τα αιτήµατα της απεργίας µε βάση τις απόψεις των µερών 

και τη σχετική τεκµηρίωση. 

  Η έκθεση του µεσολαβητή κοινοποιείται στα µέρη µε δικαστικό 

επιµελητή µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη της 

µεσολάβησης. Η έκθεση είναι δυνατόν να δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο 

τύπο από το µεσολαβητή έπειτα από συµφωνία των µερών που έχει 

ληφθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του δηµόσιου διαλόγου ή 

από οποιοδήποτε µέρος χωρίς να απαιτείται προηγούµενη συµφωνία. 

  παρ. 4. Κατά τη διεξαγωγή του δηµόσιου διαλόγου, πέραν των κοινών 

και κατ' ιδίαν διαβουλεύσεων του µεσολαβητή µε τα µέρη, µπορούν να 

κληθούν να συµµετέχουν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και 

εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι αρµόδιων 

δηµοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων και µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, έπειτα από σχετική συµφωνία των µερών». 

ε. Στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2224/1994 ορίζονται για τα συµβούλια των 

εργαζόµενων τα εξής :  

 «παρ.3. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1767/1988   

αντικαθίσταται ως εξής: 
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 "4. Αποφασίζουν από κοινού µε τον εργοδότη για τα κατωτέρω 

θέµατα: 

  α) Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού της επιχείρησης. 

  β) Τον κανονισµό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης. 

  γ)Την κατάρτιση ενηµερωτικών προγραµµάτων για τις νέες      

µεθόδους οργάνωσης της επιχείρησης και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

δ)  Τον προγραµµατισµό της επιµόρφωσης της διαρκούς εκπαίδευσης 

και της µετεκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα µετά από κάθε 

µετατροπή της τεχνολογίας. 

ε) Τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συµπεριφοράς του 

προσωπικού στα πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας 

των εργαζοµένων ιδίως απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα. 

στ) Τον προγραµµατισµό των κανονικών αδειών. 

  ζ) Την επανένταξη των αναπήρων από εργατικό ατύχηµα που έγινε  

στην επιχείρηση σε κατάλληλες γι'αυτούς θέσεις απασχόλησης. 

  η) Τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο πολιτιστικών, ψυχαγωγικών 

και κοινωνικών εκδηλώσεων.      

  Για όλα τα παραπάνω θέµατα καταρτίζεται γραπτή συµφωνία, η 

οποία ισχύει από την κατάθεσή της στην αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εργασίας και έχει κανονιστική ισχύ. Η συµφωνία 

αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συµβουλίου 

Εργαζοµένων. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ εργοδότη και Συµβουλίου 

Εργαζοµένων για τη ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων, η διαφορά 

επιλύεται µε τη διαδικασία της µεσολάβησης και παραποµπή στη 
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διαιτησία, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1876/1990  

(ΦΕΚ 27 Α'). 

Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από το Συµβούλιο 

εργαζοµένων, εφόσον στην επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική 

οργάνωση, και τα θέµατα αυτά δεν ρυθµίζονται µε Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας». 

Σηµαντικές αποφάσεις της νοµολογίας για ζητήµατα του  

ν. 1876/1990 

α. Με Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. µπορεί να ορισθεί ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος 

να παρακρατεί από τις αποδοχές των µισθωτών του, µόνον τις 

συνδροµές που αυτοί οφείλουν σε πρωτοβάθµιες και όχι δευτεροβάθµιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σ.τ.Ε. 798/2003 Ε. Εργ.∆. 2004/88). 

β. Επί αδυναµίας υπογραφής Σ.Σ.Ε. λόγου ελλείψεως συνδικαλιστικής 

οργανώσεως των εργαζοµένων, οι όροι εργασίας, εποµένως και οι 

αποδοχές των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

και του αρµόδιου Υπουργού (Α.Π. 1508/1997, ∆/νη 1998/835). 

γ. Οι διαφορές που αναφέρονται µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων 

σχετικά µε την ερµηνεία των Σ.Σ.Ε. και την έκταση των δικαιωµάτων 

των εργαζοµένων που γεννώνται απ’ αυτές, είναι ιδιωτικές διαφορές και 

υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (Α.Π. 1426/1998 

ΕΕΝ 2000/147). 

δ. Είναι δυνατόν να καθορίζονται οι όροι εργασίας µε παραποµπή σε άλλη 

σ.σ.ε. ή δ.α. Για να είναι νόµιµη η παραποµπή αυτή, θα πρέπει να 
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αναφέρεται σε συγκεκριµένες σ.σ.ε. και όχι στην εκάστοτε ισχύουσα ή 

σε µελλοντική σ.σ.ε.  (Α.Π. 1234/1999, ∆ΕΝ 2000/1526). 

ε. Αν µια επιχείρηση αποτελείται από περισσότερες εκµεταλλεύσεις, τότε 

είναι δυνατόν για κάθε εκµετάλλευση να καταρτίζεται µια χωριστή 

επιχείρησιακή (εκµεταλλευτική) Σ.Σ.Ε., εφ’ όσον στην εκµετάλλευση 

αυτή απασχολούνται 50 τουλάχιστον µισθωτοί οι οποίοι και έχουν 

ιδρύσει ξεχωριστό εργασιακό σωµατείο. Αυτές οι Σ.Σ.Ε. δεσµεύουν το 

σύνολο των εργαζοµένων στην εκµετάλλευση, ανεξαρτήτως αν είναι 

µέλη της συµβληθείσας εργατικής συνδικαλιστικής οργανώσεως, 

εκτεινόµενη σε όλους τους εργαζόµενους στην εκµετάλλευση, 

ανεξαρτήτως κατηγορίας, ειδικότητας ή επαγγέλµατος (Α.Π. 174/1999, 

∆ΕΝ 2000/150). 

στ. ∆εν αποκλείεται η κατάρτιση επιχειρησιακής συλλογικής συµβάσεως 

που αφορά τους εργαζόµενους ενός Ν.Π.∆.∆. ή έστω ενός αυτοτελούς 

τµήµατος του (Α.Π. 1146/2000, ∆ΕΝ 2001/21). 

ζ. Ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να προσδώσει αναδροµική ισχύ στη 

διαιτητική απόφαση πέραν του χρονικού ορίου της εποµένης της 

υποβολής της αίτησεως για µεσολάβηση στον Ο.ΜΕ.∆. (Α.Π. 223/2001, 

∆ΕΝ 2001/714) 

η. Οι όροι εργασίας που ρυθµίζει Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., µπορούν να 

τροποποιηθούν µε υπέρτερη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση 

(διαδοχή Σ.Σ.Ε.). ∆ιαδοχή Σ.Σ.Ε. υπάρχει όταν νεότερη χρονική Σ.Σ.Ε. 

αντικαθιστά προγενέστερη του αυτού είδους και πεδίου ισχύος. Κατά τη 

διαδοχή Σ.Σ.Ε. η νεότερη Σ.Σ.Ε. µπορεί να τροποποιεί τους όρους 

εργασίας της παλαιότερης, τόσο υπέρ όσο και εις βάρος των 

εργαζοµένων, δηλαδή κατά τη διαδοχή Σ.Σ.Ε. δεν ισχύει η αρχή της 
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προστασίας ή της ευνοίας υπέρ των µισθωτών, αλλά η αρχή της τάξεως, 

αρχή της διαδοχής των ρυθµίσεων. Κατά συνέπεια νεότερη Σ.Σ.Ε. 

καταργεί την προηγούµενη του αυτού είδους και πεδίου ισχύος, έστω και 

αν περιέχει δυσµενέστερες για τους µισθωτούς διατάξεις (Α.Π. 520/2003 

Ε. Εργ.∆. 2003/1419). 

θ. Με βάση την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης που έχει καθιερωθεί 

νοµοθετικώς µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 του ν.1876/90 οι όροι 

εργασίας σ.σ.ε. που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους, 

υπερισχύουν του νόµου, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις  αναγκαστικού 

δικαίου µε αµφιµερή ενέργεια (Α.Π. 1221/2003, Ε.Εργ.∆. 2004/984) 

ι. Οι διατάξεις περί διαιτησίας του ν. 1876/90 δεν αντίκεινται στο άρθρο 

22 παρ. 2 του Συντάγµατος και 154/1981 ∆.Σ.Ε. (Α.Π. (ΟΛΟΜ) 25/2004 

Ε.Εργ.∆. 25/2004, Ε.Εργ.∆. 2004/984). 

κ. Οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. περιέχουν κατώτατα όρια προστασίας, 

που υπαγορεύουν τη δυσµενέστερη ρύθµιση µε ατοµική σύµβαση 

εργασίας, επιτρέπουν όµως µε την τελευταία τη βελτίωση της 

προστασίας αυτής. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά, οι ευνοϊκότεροι όροι των 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας, υπερισχύουν των δυσµενεστέρων όρων 

της σ.σ.ε. (Α.Π. 874/2004). 

λ. Η συλλογική σύµβαση ισχύει µόνο έναντι των µελών των εργατικών και 

εργοδοτικών οργανώσεων που την είχαν συνάψει, αν δε αυτή 

επεκτάθηκε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς της 

επεκτείνεται και πέρα από τα πρότυπα αυτά στους εργαζόµενους και 

εργοδότες των κλάδων ή του επαγγέλµατος που η σύµβαση αυτή αφορά, 

οι οποίοι θα µπορούσαν µε βάση τις δραστηριότητές τους, να είναι µέλη 

των οργανώσεων που µετείχαν στη σύναψή της (Α.Π. 1399/2004). 
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µ. Αν µια σ.σ.ε. κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική, η ισχύς της επεκτείνεται 

από το χρόνο της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως (όχι αναδροµικά) 

σε εργαζόµενους ή εργοδότες που δεν είναι µέλη των ως άνω 

οργανώσεων (Α.Π. 239/2005). 

 

Κλείνοντας θα πρέπει να τονισθεί, ότι ο ν. 1876/90 αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

θεσµικό εργαλείο διαλόγων που παρέχει αρκετές δυνατότητες σε 

εργαζόµενους και εργοδότες για την προσέγγιση και προώθηση της 

επίλυσης των προβληµάτων που απασχολούν τους κοινωνικούς 

ανταγωνιστές.  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 


