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Εισαγωγή 

  
Σκοπός των συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι η ρύθµιση των όρων αµοιβής 

και εργασίας των εργαζοµένων ανάλογα µε τις οικονοµικές και λοιπές συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν την παροχή εργασίας. Με τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας οι 
εκπρόσωποι των εργατικών και εργοδοτικών συµφερόντων καθορίζουν µε την συµφωνία 
τους, που έχει δεσµευτικό, κανονιστικό  χαρακτήρα, όρους εργασίας, οι οποίοι 
βελτιώνουν ή εξειδικεύουν αυτούς που έχουν ρυθµισθεί νοµοθετικά. 

Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας αποτελούν σήµερα τον πλέον αποτελεσµατικό 
µηχανισµό ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, (εθνικό, κλαδικό και 
οµοιοεπαγγελµατικό, αντίστοιχο τοπικό, επιχειρησιακό). Παράλληλα διαπιστώνεται 
εντεινόµενη τάση για την επέκτασή τους και σε διεθνές επίπεδο µε κύριο χώρο εξελίξεων 
την Ευρωπαϊκή Ένωση1, όπου εµφανίσθηκαν οι πρώτες ευρωπαϊκές «συλλογικές 
συµφωνίες πλαίσιο» σε εφαρµογή του άρθρου 139 Συνθ.ΕΕ 2, που µετεξελίσσονται σε 
Οδηγίες της ΕΕ.  

Στη σύγχρονη διεθνή και ελληνική κοινωνία οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις 
επιφορτίζονται µε την ευθύνη της προσαρµογής των εργασιακών σχέσεων στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων αλλά και ευρύτερων οικονοµικών τοµέων. Με τον τρόπο αυτό οι 
γενικοί κανόνες του εργατικού δικαίου αναµένεται να εξειδικεύονται µε όρους 
συλλογικών συµβάσεων στις οικονοµικές συνθήκες του κλάδου, του τόπου ή της 
επιχείρησης ανάλογα µε το είδος τους (πχ αµοιβές, ειδικά µετρά προστασίας της υγείας 
των εργαζοµένων, τρόποι σύνδεσης της αµοιβής µε την απόδοση κλπ) .  Στην πράξη 
φαίνεται ότι  ζητήµατα, όπως ο χρόνος εργασίας και ιδίως η διευθέτησή του, η διάρκεια 
της σύµβασης εργασίας  και οι ποικίλες µορφές ευέλικτων εργασιακών σχέσεων (µερική 
απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, εποχική απασχόληση κ.λπ.) θεωρούνται ως τα 
κατ΄ εξοχήν θέµατα , που αρµόζει να ρυθµίζονται µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας και 
ιδίως µε επιχειρησιακές.  

Στην Ελλάδα οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε 
µισθολογικά θέµατα (ρύθµιση του βασικού µισθού και λοιπών τακτικών και έκτακτων 
επιδοµάτων ή και µισθολογικού χαρακτήρα παροχών, όπως χορήγηση bonus). Τα µη 
µισθολογικά θέµατα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας  είναι συνήθως οι ρυθµίσεις 
για την προστασία της µητρότητας, την διευκόλυνση  των εργαζοµένων µε 
οικογενειακές υποχρεώσεις, τον καθορισµό των ηµερών ετήσιας άδειας και του 
σχετικού προγραµµατισµού της, µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζοµένων και σπανιότερα ρυθµίσεις για την ισότητα των φύλων.  Προς την 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2002) 277  « Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου. 
Πρόταση σχετικά µε τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των 
ενδιαφεροµένων µερών από την Επιτροπή» Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2004) 557 της 12.8.2004  
«για την ενίσχυση της συµβολή  του κοινωνικού διαλόγου στην συµµετοχική αλλαγή σε µία διαιρηµένοι 
Ευρώπη»   Γ. Σπυρόπουλος «Κοινωνικός ∆ιάλογος και Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην Ενωµένη 
Ευρώπη» εκδ. Σάκκουλας   Θεσ/κη 2002    
2 Συµφωνία πλαίσιο της 14.12.1995 για τη γονική άδεια , που υιοθετήθηκε µε την οδηγία 96/34 ΕΕ, 
Συµφωνία πλαίσιο της 6.6.1997 για τη µερική απασχόληση , που υιοθετήθηκε µε την οδηγία 97/81 ΕΕ, 
Συµφωνία πλαίσιο της 18.3.1999 για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου , που υιοθετήθηκε µε την οδηγία 
99/70 ΕΕ.  
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κατεύθυνση της ρύθµισης θεσµικών θεµάτων σηµαντική είναι η συµβολή της εθνικής 
γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, η οποία, όπως είναι γνωστό ρυθµίζει και το 
ελάχιστο όριο της αµοιβής της εργασίας ( µισθό ή  ηµεροµίσθιο) .  

Η ύπαρξη και η µορφή των συλλογικών εργασιακών σχέσεων όµως, εξαρτάται  από 
την δοµή της αγοράς εργασίας, η οποία µε την σειρά της αντανακλά την µορφή της 
οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως, το οικονοµικό περιβάλλον διαµορφώνει τις 
προϋποθέσεις οργάνωσης των οικονοµικών συµφερόντων των συντελεστών της 
παραγωγής από την άποψη των εργοδοτικών και εργατικών συµφερόντων. Είναι δε 
αυτονόητο ότι, οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες συντελούν καθοριστικά στην 
δηµιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών, ως φορέων 
δηµοκρατικής συλλογικής έκφρασης των συµφερόντων τους.  

Για τις ανάγκες αυτής της εισήγησης, παρακάµπτεται η αναφορά στις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Αν Πελοποννήσου και θα σηµειώσουµε µόνον τα 
χαρακτηριστικά της οικονοµικής ανάπτυξης, επειδή αυτά σηµατοδοτούν και τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης  συλλογικών  ρυθµίσεων τοπικού χαρακτήρα  

Στην Αν Πελοπόννησο  η οικονοµία  αναπτύσσεται κυρίως στους εξής τοµείς :    
1) Γεωργία- Κτηνοτροφία όπου αναπτύσσονται σηµαντικές συνεταιριστικές και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
2) Μεταποίηση, ιδίως αγροτικών προϊόντων, όπου αναπτύσσονται σηµαντικές 

συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
3) Εµπορία, διακίνηση  αγροτικών και µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων, λοιπών  

πρώτων υλών και κάθε είδους αγαθών.   
4) Μεταφορές  κυρίως οδικές για την µεταφορά αγαθών και προσώπων . 
5) ουρισµός, όπου αναπτύσσονται πλήθος επιχειρήσεων µε εποχική δραστηριότητα, 

ανάλογα µε την προσέλευση επισκεπτών και αυτές είναι σε γενικές γραµµές 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών αναψυχής και αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου, µεταφορές και κάθε 
είδους εµπορικές επιχειρήσεις. 

6) Εκτέλεση και συντήρηση  δηµοσίων και ιδιωτικών έργων υποδοµής.  
7) Εξ’ορυξη λιγνίτη και παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας , από τις µονάδες της ∆ΕΗ  
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Αν Πελοπόννησο είναι µικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις και  ενώ στον τοµέα των υπηρεσιών δραστηριοποιούνται 
πολλοί ελεύθεροι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες . Επίσης στην περιοχή λειτουργούν και  
υποκαταστήµατα των µεγάλων επιχειρήσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που 
δραστηριοποιούνται στη διάθεση ή και παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών, που 
καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες του  κοινωνικού συνόλου (όπως ύδρευση, αποχέτευση, 
τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια,  νοσηλεία, εκπαίδευσης (όπως φροντιστήρια),  
εµπορία  πετρελαιοειδών, κλπ), καθώς και  λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως 
τραπεζικές, ασφαλιστικές, καθώς και ποικίλες δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις.  
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι  να παρουσιάσει την γενική εικόνα των 

προϋποθέσεων ανάπτυξης συλλογικών ρυθµίσεων τοπικού χαρακτήρα και των  
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, που διεξάγονται στην Αν. Πελοπόννησο, ώστε η γνώση 
αυτή να αξιοποιείται από τους εκπρόσωπους των εργατικών και εργοδοτικών 
συµφερόντων κατά την διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων κ αι της 
ενδεχόµενης προσφυγής στις υπηρεσίες  µεσολάβησης και διαιτησίας του Ο.ΜΕ. 
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1. Μορφές συλλογικών ρυθµίσεως τοπικού χαρακτήρα 

 
1.2. Συλλογικές συµβάσεις –διαιτητικές αποφάσεις 

 
Στο πλαίσιο του Ν.1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

προσδιορίζονται τα είδη των συλλογικών συµβάσεων σε αντιστοιχία µε το τοπικό 
και το προσωπικό πεδίο εφαρµογής τους, που συναρτάται µε την εκπροσώπηση 
εργοδοτικών και εργατικών συµφερόντων µέσω των αντίστοιχων οργανώσεων τους.  

Ο Ν. 1876/1990 στο άρθρο 3 καθόρισε τέσσερα βασικά είδη συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας. Σύµφωνα µε την νοµική θεωρία γίνεται δεκτό, ότι ο νόµος 
δεν επιτρέπει την κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων εργασίας διαφορετικών από τα 
είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που αναφέρει ο νόµος3.  

Ο κλειστός αριθµός numerus clausus των ειδών των συλλογικών συµβάσεων 
εξυπηρετεί τεχνικά την εφαρµογή των κανόνων της επέκτασης καθώς και της συρροής 
και εκφράζει την πολιτική εργασιακών σχέσεων, που αποπνέει ο Ν. 1876/90 σχετικά µε 
την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και την προώθηση των 
συλλογικών συµβάσεων µε έµφαση στο επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο. Έχουµε 
την γνώµη όµως ότι, η ρευστότητα των εννοιών που προσδιορίζουν την κλαδική και 
οµοιοεπεγγελµατική συλλογική ρύθµιση δεν θα πρέπει να  αντιµετωπίζεται  µε 
τυπολατρική υιοθέτηση του κλειστού αριθµού των ειδών των Σ.Σ.Ε. 4. Η αυστηρή 

                                                 
3 Κουκιάδης Εργατικό ∆ίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τ.2ος 1999 σελ 107έως 116.  
Γ. Λεβέντης Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο 1996 σελ 335 επ. αλλά και  
Ληξουριώτης, Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις. Οι κοινωνικοί συνοµιλητές στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις 1992 σελ. 215 επ. και ιδίως σελ 217 όπου αναφέρεται στα «προβλήµατα» και 
«αδιέξοδα» του αυστηρού καθορισµού των ειδών των ΣΣΕ µε βάση την ρευστή έννοια του 
επαγγέλµατος, των συναφών επαγγελµατικών ειδικοτήτων, και του οµοειδούς ή συναφούς 
επιχειρηµατικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων του κλάδου. Εξάλλου, ο αυστηρός προσδιορισµός 
των ειδών των συλλογικών συµβάσεων οδηγεί κατά την γνώµη µας σε ανεπίτρεπτο σε περιορισµό 
την συλλογικής αυτονοµίας και της συνδικαλιστικής ελευθερίας, (άρθρο 23 παρ. 1 και 2 και άρθρο 
22 παρ. 2), διότι σηµαίνει ότι, οι συγκεκριµένες οργανώσεις, αν και λειτουργούν νόµιµα  και έχουν  
όλα τα δικαιώµατα, που συνεπάγεται η συνδικαλιστική ελευθερία στερούνται του δικαιώµατος να 
προασπίζουν τα συµφέροντα των µελών  τους µε την κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων. Η 
αυστηρή ερµηνεία των ειδών των συλλογικών συµβάσεων µπορεί να οδηγήσει σε  δικαιοπολιτικό 
αδιέξοδο, όταν καταλήγουν να αναγνωρίζουν την πλήρη άσκηση του   δικαιώµατος της απεργίας σε 
όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ περιορίζουν την άσκηση του δικαιώµατος συλλογικής 
διαπραγµάτευσης και επίτευξης δεσµευτικής συµφωνίας µε τον εργοδότη. Πρέπει όµως να 
σηµειωθεί ότι η δογµατική καθαρότητα  του αυστηρού καθορισµού των ειδών των συλλογικών 
συµβάσεων, έχει  και κοινωνικοπολιτική αξία, επειδή συµβάλλει στην διάπλαση συνδικαλιστικών 
και διαπραγµατευτικών ηθών και την διευκόλυνση  της λειτουργίας των κανόνων της συρροής και 
της επέκτασης των συλλογικών συµβάσεων. Τέλος διευκρινίζεται ότι συλλογικές συµφωνίες που 
δεν ανταποκρίνονται στα είδη των συλλογικών συµβάσεων του άρθρου 3 του Ν1876/1990 
στερούνται µεν κανονιστικού χαρακτήρα, είναι όµως ενοχικές συµφωνίες υπέρ τρίτου (αρ. 411 επ 
ΑΚ ) και µε την έννοια αυτή έχουν έννοµες συνέπειες, ,που δεν µπορούν να σχολιασθούν σε αυτή 
τη θέση.     
4 Στην εισήγηση αυτή δεν έχει θέση η περαιτέρω ανάπτυξη των νοµικών προβληµάτων, στα οποία 
οδηγεί η αυστηρή τυπική θεώρηση των ειδών των συλλογικών συµβάσεων, για αυτό 
περιοριζόµαστε µόνον στην επισήµανση του προβλήµατος και στην ανάγκη κατοχύρωσης της 
συλλογικής αυτονοµίας. Γνώµη µας είναι, ότι η  ερµηνεία του νόµου (άρθρο 3 και 8 του Ν. 
1876/1990)  και του πεδίου εφαρµογής  των συλλογικών συµβάσεων, πρέπει να γίνεται µε γνώµονα 
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ερµηνεία του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, ενδέχεται να  οδηγεί σε νοµοθετικό 
περιορισµό του δικαιώµατος της συλλογικής αυτονοµίας και της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας, που εκφράζεται ρητά στην  παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990, 
θεµελιώνεται συνταγµατικά στο άρθρο 22 παρ. 2 και άρθρο 23 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, και στηρίζεται παράλληλα στους κανόνες των ∆ιεθνών Συµβάσεων ∆Σ 
98/1949 για την συνδικαλιστική ελευθερία και ∆Σ 87/1948 και ∆Σ 154/1981 για τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες και την συλλογική διαπραγµάτευση.  

Στην πράξη, είναι πολύ συχνό το φαινόµενο, παρά την πολιτική συλλογικών 
εργασιακών σχέσεων, που προωθεί ο νόµος,5 η δοµή του συνδικαλιστικού κινήµατος 
να µην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές διαπραγµατευτικής αρµοδιότητας για την 
κατάρτιση συγκεκριµένου είδους Σ.Σ.Ε.  
Το είδος της συλλογικής σύµβασης προσδιορίζεται από το πεδίο εφαρµογής της 
συλλογικής ρύθµισης σε συνδυασµό µε την ικανότητα εκπροσώπησης εργοδοτών και 
εργαζοµένων. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η άµεση ουσιαστική δεσµευτικότητα 
της Σ.Σ.Ε./ ∆Α µε βάση τον κανόνα της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 και το 
είδος της συλλογικής ρύθµισης, που είναι δυνατόν να γίνει αντικείµενο νοµικής 
ερµηνείας. Εποµένως, κάθε ασάφεια ή ανακρίβεια της περιγραφής του πεδίου εφαρµογής 
είναι νοµικό θέµα, που αντιµετωπίζεται ερµηνευτικά µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 
σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, µε τις οποίες µπορεί να 
συγκεκριµενοποιηθεί τελολογικά το είδος της συλλογικής ρύθµισης (σσε/δα) µε 
αναφορά στην διαπραγµατευτική αντιπροσωπευτικότητα των συµβαλλοµένων µερών. 
    Για συστηµατικούς λόγους, ο Ν. 1876/1990, προβαίνει σε θεµελιώδη  
κατηγοριοποίηση των Σ.Σ.Ε.  µε βάση το πεδίο εφαρµογής τους6, έτσι τα είδη των Σ.Σ.Ε 
είναι τα ακόλουθα : 
 
α. Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που αφορούν τους 
εργαζόµενους όλης της χώρας και ρυθµίζουν τις αµοιβές των ανειδίκευτων εργατών και 
υπαλλήλων και γενικά όλων, όσων δεν υπάγονται σε άλλες Σ.Σ.Ε. Παράλληλα η 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  θέτει τους γενικούς όρους, που αφορούν όλους τους εργαζόµενους, όπως π.χ. 
προστασία της µητρότητας, ετήσιες άδειες, αποζηµίωση απόλυσης εργατών (άρθ. 3 
παρ.1 και παρ. 8 του Ν. 1876/1990) 

                                                                                                                                                 
το εύρος των εκπροσωπούµενων συµφερόντων µέσω των συµβαλλοµένων εργατικών και εργοδοτικών 
οργανώσεων (πχ  περιεχόµενο της επιχειρηµατικής δράσης των επιχειρήσεων, που εκπροσωπούν οι 
εργοδοτικές οργανώσεις, περιεχόµενο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µελών των 
οµοιοεπαγγελµατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή ειδικότητες, που εν ευρεία εννοία καλύπτονται 
από τις επιχειρήσεις του κλάδου ή της επιχείρησης) ώστε να µην φαλκιδεύετε το δικαίωµα συλλογικής 
διαπραγµάτευσης  και να επιτυγχάνεται  η αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε την 
προσχώρηση, την επέκταση και την συρροή των όρων ΣΣΕ η ∆Α (άρθρο 11 πατ. 1 και2 του 
Ν1876/1990) . Στο σηµείο αυτό διευκρινίζουµε ότι ως αποτελεσµατική εφαρµογή εννοούµε την σαφή 
κατανόηση του πεδίου εφαρµογής και της έκτασης της διεύρυνσης του µε την προσχώρηση ή 
επέκταση καθώς και την επιλογή των όρων της ευνοϊκότερης ρύθµισης σε περίπτωση συρροής 
5 Κουκιάδης Εργατικό ∆ίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τ.2ος 1999 σελ. 111 έως 116 όπου 
επισηµαίνονται οι δυσχέρειες διάκρισης των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών  ΣΣΕ.    
6  Κουκιάδης Εργατικό ∆ίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τ.2ος 1999 σελ. 107 έως 130 Γ. 
Λεβέντη, 1997 ∆ΕΝ σ. 753, ∆ΕΝ 1993, σ. 641, Ι. Ληξουριώτη 1992, 215-257, 1997 ∆ΕΕ,                    
Κ. Παπαδηµητρίου 1992 και Κ. Μπακόπουλος ∆ΕΕ, 1995 Σ. 724, για τις συλλογικές ρυθµίσεις στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων 
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Η ΕΓΣΣΕ συνάπτεται από την αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθµια 
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων και τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης  
εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ( άρθρο 3 παρ.3 του Ν.1876/1990 ). 
  
β. Κλαδικές, που αφορούν εργαζόµενους περισσότερων  οµοειδών ή συναφών 
επιχειρήσεων. Αυτές οι Σ.Σ.Ε. καλύπτουν πλήθος ειδικοτήτων εργαζοµένων και 
ουσιαστικά πρέπει να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες των εργαζοµένων στον κλάδο.  Ή 
έννοια του οικονοµικού κλάδου προσδιορίζεται µε οικονοµικά κριτήρια σε σχέση µε την 
συνάφεια των παραγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που εντάσσονται στον 
κλάδο  (αρ. 3 παρ. 1β και 8 παρ. 2 Ν.1876/1990). 

Οι κλαδικές ΣΣΕ συνάπτονται από τις αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθµιες ή 
δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις,  που καλύπτουν τους εργαζόµενους 
ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητα τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρή-
σεων του ιδίου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις ,επίσης του ιδίου κλάδου. Ειδικά 
για τους εργαζοµένους στις τράπεζες σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν εργοδοτικές 
οργανώσεις του κλάδου, οι εν λόγω Σ.Σ.Ε. συνάπτονται, από µεµονωµένους εργοδότες, 
που εκπροσωπούνται µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον 
αυτοί οι εργοδότες καλύπτουν το 70% των εργαζοµένων (άρθρο 3 παρ. 4 του 
Ν.1876/1990). Για τους εργαζόµενους στα δικηγορικά γραφεία και τα συµβολαιογραφεία 
οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. συνάπτονται από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων και 
το οικείο ΝΠ∆∆, στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες (άρθρο 12 του Ν.2336/1995).  
 
γ. Οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζοµένους συγκεκριµένου επαγγέλµατος 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών ειδικοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το 
κριτήριο είναι η έννοια του επαγγέλµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται λειτουργικά από 
την επαγγελµατική κατάρτιση, τα εργασιακά καθήκοντα και τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των εργαζοµένων σε συνδυασµό µε τη συνάφεια των επαγγελµάτων και  την 
ικανότητα εκπροσώπησης των συµβαλλοµένων µερών (αρ 3 παρ 1γ και αρ 8 παρ 2 Ν. 
1876/90).  

Οι οµοιεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. από την πλευρά των εργαζοµένων συνάπτονται 
από τις αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες οµοιεπαγγελµατικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και από την πλευρά των εργοδοτών από εργοδοτικές 
οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης. ( άρθρο 3 παρ.6 του Ν.1876/1990 ). 
 
δ. Επιχειρησιακές, που αφορούν όλους τους εργαζοµένους µίας επιχείρησης ή µίας 
εκµετάλλευσης,7 δηλαδή µίας αυτοτελούς οργανωτικής και παραγωγικής µονάδας, που 
ανήκει σε µια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί µε εγκαταστάσεις της στην ίδια ή σε 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές µε όµοιες ή διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες 
(αρ 3 παρ. 1δ-6 παρ1β  και αρ 8 παρ. 2 Ν. 1876/90), εφόσον στην επιχείρηση ή την 
εκµετάλλευση, στην οποία αφορά η Σ.Σ.Ε. απασχολούνται τουλάχιστον 50 άτοµα. 

                                                 
7 Η επιχείρηση είναι η οργανική ενότητα υποδοµών, άλλων αγαθών και προσώπων µε διοίκηση για 

την επιδίωξη του παραγωγικού σκοπού της που µπορεί να αναπτύσσεται σε περισσότερες από µία 
αυτοτελείς εκµεταλλεύσεις.  Ως εκµετάλλευση νοείται η οργανική ενότητα υποδοµών (τεχνικών  µέσων 
και εξοπλισµού) άυλων αγαθών και προσώπων προς επιδίωξη ορισµένου παραγωγικού σκοπού. 
Αγαλόπουλος 1958, Λεβέντης ∆ΕΝ 1992, Σ.1218, ∆ΕΝ 1998, σ.81, Καρακατσάνης 1969, Η έννοµη 
τάξη της εκµετάλλευσης σ.42 
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Οι επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. συνάπτονται από την αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 
οργάνωση της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης, που καλύπτουν τους εργαζόµενους 
ανεξάρτητα από την κατηγορία,  τη θέση ή την ειδικότητά τους και εφόσον ελλείπουν 
από τις αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη ( άρθρο 3 παρ. 5 του 
Ν.1876/1990 ). 

Οι κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορεί να 
είναι τοπικές ή  εθνικές ανάλογα µε την έκταση του τοπικού πεδίου εφαρµογής τους.  

Οι Σ.Σ.Ε./∆.Α. για τους εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο 
(δηµόσιες υπηρεσίες ( Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές) καθώς και  ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ), 
χαρακτηρίζονται κατά είδος µε τα ίδια κριτήρια χαρακτηρισµού των ειδών των 
συλλογικών ρυθµίσεων, όπως αναφέραµε ανωτέρω,  σε εφαρµογή του άρθρου 19 του 
Ν.1876/1990 8.  

 
Σε τοπικό επίπεδο οι συλλογικές ρυθµίσεις ( συλλογικές συµβάσεις και 

διαιτητικές αποφάσεις) µπορεί να είναι : 
α) τοπικές οµοιοεπαγγεµατικές 
β) τοπικές κλαδικές   
γ) επιχειρησιακές 

 Για την κατάρτιση τοπικών οµοιεπαγγελµατικών και κλαδικών συλλογικών 
συµβάσεων, εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες (άρθρο 3 παρ. 1 β και δ, παρ. 4 και 7 και 
άρθρο 6 του Ν1876/1990 ). ∆ηλαδή, απαιτείται ύπαρξη αρµοδίων εργοδοτικών και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που να εκπροσωπούν τα συλλογικά  συµφέροντα των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, όπως αυτή 
καθορίζεται στο καταστατικό των συµβαλλοµένων οργανώσεων. Στη συνέχεια η 
συλλογική διαπραγµάτευση θα προσαρµόζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 
εργαζοµένων, που εκπροσωπεί η συµβαλλόµενη συνδικαλιστική οργάνωση και οι οποίοι 
απασχολούνται στις επιχειρήσεις, που εκπροσωπούνται από την συµβαλλοµένη 
εργοδοτική οργάνωση,  στις συνθήκες της τοπικής οικονοµίας και ιδίως  στην 
κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το κόστος ζωής στην περιοχή. 
 Για την κατάρτιση των επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εφαρµόζονται οι 
γενικοί κανόνες (άρθρο 3 παρ. 1 γ και 5 και άρθρο 6 του Ν.1876/1990 ), δηλαδή θα 
πρέπει στην επιχείρηση να απασχολούνται τουλάχιστον 50 εργαζόµενοι και στην  
επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση σύµφωνα µε το καταστατικό να είναι δυνατόν 
να γίνουν µέλη της όλοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως ειδικότητας . 

Κατά την διαµόρφωση των όρων των τοπικών κλαδικών, οµοιοεπαγγελµατικών 
και επιχειρησιακών σσε/δα τα συµβαλλόµενα µέρη καλούνται να λάβουν υπόψη τους 
συλλογικές ρυθµίσεις γενικού δεσµευτικού χαρακτήρα9, οι όροι των οποίων υπερισχύουν  
των τυχόν δυσµενέστερων όρων, των τοπικών κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών  
σσε/δα, σε εφαρµογή των άρθρων 10 και 8 του Ν.1876/199010 είναι δε οι εξής  : 

                                                 
8 Μ. Ντότσικα Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου στο δηµόσιο µε βάση τον Ν. 1876/90 Ε∆Ε 2000 τεύχος 2ο. 
9 Μ. Ντότσικα Μισθολογική πολιτική και συλλογικές εργασιακές σχέσεις ,Επ.Εργ.Σχ. 2000 σελ. 29-43  
10 Μ.Ντότσικα Η ουσιαστική δεσµευτικότατα συλλογικών ρυθµίσεων. ∆εσµευτικότητα – Επέκταση-
Συρροή Ε.Εργ.∆ικ 1999 τοµ. 58 σελ 1105-1125  
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 α) η εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, που καθορίζει τους ελάχιστους όρους 
αµοιβής κι εργασίας για όλους τους εργαζόµενους όλης της χώρας (άρθρο 8 παρ. 1 ), της 
οποίας οι ευνοϊκότεροι όροι κατισχύουν τυχόν δυσµενέστερων ρυθµίσεων άλλων σσε/δα    
β) η εθνική κλαδική ή οµοιπεπαγγελµατική σσε/δα, οι ευνοϊκότεροι όροι των οποίων 
κατισχύουν της αντίστοιχης τοπικής κλαδικής ή οµοιοεπαγγελµατικής σσε/δα .  
γ) η εθνική κλαδική σσε/δα, οι όροι της οποίας κατισχύουν της αντίστοιχης εθνικής ή 
τοπικής οµοιοεπαγγελµατικής σσε/δα και της επιχειρησιακής σσε/δα.  
 Από τα ανωτέρω συνάγεται ορισµένες γενικές κατευθύνσεις   
διαπραγµατευτικής συµπεριφοράς των συµβαλλοµένων µερών, που επιγραµµατικά 
έχουν ως εξής  : 
• Στις σσε/δα εθνικής εµβέλειας (ΕΓΣΣΕ, κλαδικές και οµοιεπαγγελµατικές ) τα µέρη 

καθορίζουν όρους αµοιβής και εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές  
συνθήκες  σε όλη τη χώρα. Στις εκτιµήσεις αυτές  λαµβάνονται υπόψη και οι 
περιοχές µε την χαµηλότερη   οικονοµική ανάπτυξη, το µεγάλο ποσοστό ανεργίας, 
την χαµηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κλπ καθώς και το κόστος 
διαβίωσης, που συναρτάται και µε την διαθέσιµη αγοραστική δύναµη των 
κατοίκων της περιοχής.  

• Στις τοπικές κλαδικές και οµοιεπαγγελµατικές σσε/δα τα µέρη προβαίνουν σε 
ρυθµίσεις  ανταποκρινόµενες στα τοπικά οικονοµικά δεδοµένα και τις συνθήκες 
της αγοράς εργασίας. Συνήθως σε αυτές τις σσε/δα περιέχονται βελτιωτικές 
ρυθµίσεις των αντιστοίχων εθνικών σσε/δα τόσο στις αποδοχές ( πχ βασικούς 
µισθούς και ηµεροµίσθια, θέσπιση πρόσθετων ειδικών επιδοµάτων κλπ  ), όσο και 
στους λοιπούς όρους (πχ δικαίωµα επαναπρόσληψης των εποχικώς  
απασχολουµένων, πρόσθετη ηµέρα  αργίας  κατά την τοπική εορτή κλπ ) . 

• Στις επιχειρησιακές σσε/δα τα µέρη λαµβάνουν υπόψη τις ήδη καταβαλλόµενες 
αποδοχές και τις νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, που ρυθµίζονται από την 
κλαδική σσε/δα, στην οποία υπάγεται επιχείρηση. Συχνά όµως, υπάρχουν 
αµφιβολίες ως προς την υπαγωγή της επιχείρησης σε συγκεκριµένη κλαδική σσε/δα  
επιχείρηση . Το πρόβληµα επιτείνεται, όταν η εφαρµοζόµενη κλαδική η σσε/δα δεν 
προβλέπει αµοιβές για όλες τις ειδικότητες των εργαζοµένων, οπότε εφαρµόζονται 
συµπληρωµατικά ορισµένες οµοοεπαγελµατικές σσε/δα για τις αµοιβές 
ειδικοτήτων, που δεν προβλέπει η κλαδική  11 . 

                                                 
11 Όπως αναφέραµε ανωτέρω τα είδη των συλλογικών συµβάσεων του άρθρου 3 του Ν.1876/1990 στην 
πράξη δεν τηρούνται µε ακρίβεια. Παρατηρούµε κλαδικές  συλλογικές συµβάσεις  που δεν καλύπτουν όλες 
τις ειδικότητες των εργαζοµένων στον κλάδο, αλλά συνήθως περιορίζονται στις ειδικότητες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να υποστηριχθεί ότι, οι κλαδικές σσε/δα, που 
δεν ρυθµίζουν αµοιβές για όλες τις ειδικότητες εργαζοµένων είναι οµοιοεπαγγελµαστικές και εποµένως οι 
νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων στον κλάδο µπορεί να  ρυθµίζονται και µε άλλες από τις 
οµοιεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις, που καλύπτουν τις επιµέρους ειδικότητες των εργαζοµένων. 
Στις περιπτώσεις των ατελών κλαδικών σσε/δα, ως προς την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων των 
εργαζοµένων του κλάδου δεν γεννάται πρόβληµα τυπικής νοµιµότητας, επειδή αυτές µπορεί να ισχύουν ως 
οµοιοεπαγγελµατικές. Ένα άλλο πρόβληµα είναι αυτό που παρατηρείται, όταν οι επιχειρησιακές σσε/δα, 
δεν περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για όλες τις ειδικότητες των εργαζοµένων, οπότε εφαρµόζονται 
συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες οµοιεπαγγελµατικές σσε/δα για τις ειδικότητες, που δεν ρυθµίζονται µε 
την επιχειρησιακή σσε/δα . Οµοίως, όταν στην επιχειρησιακή σσε/δα δεν υπάρχουν σαφείς ρυθµίσεις για 
τις αµοιβές ανά ειδικότητα ή οµάδες ειδικοτήτων (µισθολογικές κατηγορίες), αλλά εµφανίζεται µια γενική 
ρύθµιση για χορήγηση ποσοστού αύξησης σε όλους τους εργαζοµένους  επί των καταβαλλοµένων 
αποδοχών, οπότε υπάρχει ασάφεια στον καθορισµό των νοµίµων αµοιβών των εργαζοµένων και τότε 
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Στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις της νέας ΕΓΣΣΕ του 2006  τέθηκε για πρώτη 

φορά πρόταση από την εργοδοτική πλευρά για την διαφοροποίηση των µισθών και 
ηµεροµισθίων ανά γεωγραφική περιοχή, ώστε µε καθορισµό χαµηλότερων αµοιβών 
στις περιοχές µε  έντονο  πρόβληµα ανεργίας να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και να καταπολεµηθεί η ανεργία. Από τα δηµοσιεύµατα του τύπου 
προκύπτει ότι η ΓΣΣΕ απέρριψε αυτή την πρόταση. Πάντως στη θέση αυτή θα 
σηµειώσουµε ορισµένες σκέψεις, σχετικά µε τα νοµικά προβλήµατα, που  κατά την 
γνώµη µας προκύπτουν και τούτο ανεξάρτητα από την κοινωνικοπολιτική και 
οικονοµική σκοπιµότητα της .  

Η ΕΓΣΣΕ, όπως προαναφέραµε έχει γενική εφαρµογή  και από καθαρά νοµική 
άποψη δεν αποκλείεται να ρυθµίζει διάφορα επίπεδα αµοιβών µε κάποια κριτήρια, που 
όµως θα πρέπει να είναι  σαφή. Σε κάθε περίπτωση όµως η ΕΓΣΣΕ δεν µπορεί να 
ρυθµίσει  αµοιβές επί µέρους ειδικοτήτων εργαζοµένων ή να εµποδίσει την εφαρµογή 
των ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για τους εργαζόµενους, που καθορίζονται µε κλαδικές, 
επιχειρησιακές ή οµοιοεπαγγελµατικές σσε/δα εθνικές ή τοπικές .  

Εφόσον, όµως µε όρο της ΕΓΣΣΕ  ρυθµισθούν επίπεδα αµοιβών, που 
διαφοροποιούνται  µε κριτήριο το ποσοστό της ανεργίας σε συγκεκριµένη περιοχή, θα  
πρέπει να διευκρινίζεται επακριβώς η περιοχή, αφού ενδέχεται το ποσοστό ανεργίας να 
ποικίλει όχι µόνον ανά ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και σε επιµέρους περιοχές 
µιας συγκεκριµένης  περιοχής. Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορισθεί η εφαρµογή του 
γεωγραφικού κριτηρίου µε βάση είτε τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης (  την 
θέση της έδρας ; ή την θέση της εκµετάλλευσης ; ) ή τον τόπο κατοικίας ( µόνιµης ή 
προσωρινής) του εργαζόµενου ή συνδυασµό των ανωτέρω. Πάντως, αν οι  
µισθολογικές  διαφοροποιήσεις καθιερωθούν από την ΕΓΣΣΕ, τούτο δεν µπορεί να 
ακολουθηθεί αντίστοιχα από τις εθνικές κλαδικές και τις οµοιεπαγγελµατικές σσε/δα, 
επειδή  οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα είχαν πρακτική αξία λόγω του κανόνα της συρροής 
στο άρθρο10 του Ν.1876/1990 . Εξάλλου οι τοπικές κλαδικές και οµοιεπαγγελµατικές  
σσε/δα είναι κοινοκοπολιτικά οι µόνες κατάλληλες να προβούν σε ρυθµίσεις 
προσαρµογής των όρων εργασίας στα τοπικά δεδοµένα, αφού αυτές εκφράζουν το 
συµφέρον  των κοινωνικών εταιρών, που τις υπογράφουν .   

  
                     1.2. Τοπικά Σύµφωνα  Απασχόλησης 
      
  Τα  τοπικά συµφωνά απασχόλησης (ΤΣΑ )12 ρυθµίσθηκαν µε το άρθρο 4 του 
Ν.2639/1998 και αποτελούν την πρώτη νοµοθετική ρύθµιση περιορισµού της αρχής της 

                                                                                                                                                 
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες κλαδικές σσε/δα, εάν ρυθµίζουν όλες τις ειδικότητες των 
εργαζοµένων, άλλως οι  οµοιεπαγγελµατικές σσε/δα . Στις περιπτώσεις των ατελών επιχειρησιακών σσε/δα 
ως προς την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων των εργαζοµένων γεννάται πρόβληµα τυπικής νοµιµότητας 
τους, αφού δεν ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές σσε/δα, και εποµένως δεν είναι συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας και δεν αποκτούν κανονιστική ισχύ µε την κατάθεση τους στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  
στις δε συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν µπορεί να εφαρµοσθεί  η διαδικασία µεσολάβησης και  
διαιτησίας.  
12 Ι.Κουκίαδης Τα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης Ε.Εργ. ∆ικ. 1999 σελ. 1 και Εργατικό ∆ίκαιο 
Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις,, τ.2 (1999 σελ.130-133),  . Α. Ωρολογα Η διαδικασία ανάπτυξης της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Από τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα (ΤΑΠ )στα 
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ευνοϊκότερης ρύθµισης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας έναντι της ατοµικής 
σύµβασης εργασίας και των λοιπών ειδών συλλογικών ρυθµίσεων (σσε/δα) µε εξαίρεση 
την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας. 
 Τα ΤΣΑ ήταν  ένα  « φιλόδοξο» και όπως αποδείχθηκε θεωρητικό, δύσχρηστο και 
µάλλον αναποτελεσµατικό «οικονοµικό – θεσµικό µέτρο » για την προώθηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης και την καταπολέµηση της ανεργίας . Τα λειτουργικά 
προβλήµατα σχεδιασµού, διαπραγµάτευσης και  κατάρτισης των ΤΣΑ είχαν ως 
αποτέλεσµα να περιπέσουν πολύ γρήγορα σε αχρησία.13  
 Στη θέση αυτή αξίζει να σηµειώσουµε  τα βασικά χαρακτηριστικά τους : 

• Τα ΤΣΑ είναι ειδικές συµφωνίες, που εγκρίνονται από τους Υπουργούς Εθνικής 
Οικονοµίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τον λογο αυτό 
αποκτούν κανονιστικό χαρακτήρα, που καλύπτει και θέµατα εργασιακών 
σχέσεων. Ως προς την ρύθµιση όρων αµοιβής και εργασίας δεν έχουν τα 
χαρακτηριστικά συλλογικών συµβάσεων,  δεν υπάγονται στο ρυθµιστικό πλαίσιο 
του Ν. 1876/1990 και όπως έχει παρατηρηθεί στη θεωρία οδηγούν σε 
απορρύθµιση το συλλογικό εργατικό δίκαιο µε αµφίβολη συνταγµατική 
θεµελίωση για τον αποκλεισµό της δεσµευτικότητας των συλλογικών συµβασεων 
µε εξαίρεση  την ΕΓΣΣΕ14.  

• Τα ΤΣΑ καταρτίζονται µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα , της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των φορέων, που  εκπροσωπούνται στην Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 3 του  Ν.2232/1994 αλλά το 
πλέον αντιπροσωπευτικό Εργατικό Κέντρο. Έτσι για πρώτη φορά τα Εργατικά 
Κέντρα αποκτούν θεσµικό ρόλο στην διαµόρφωση όρων εργασίας.   

• Περιεχόµενο των ΤΣΑ είναι η κατάρτιση ολοκληρωµένων τοπικών αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή  κοινοτικούς πόρους και 
στοχεύουν στην καταπολέµηση της ανεργίας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

• Οι ρυθµίσεις των ΤΣΑ είναι δυνατόν περιέχουν ρυθµίσεις όρων αµοιβής και 
εργασίας κατώτερες από προβλεπόµενες σε κάθε είδους σσε/δα µε εξαίρεση την 
ΕΓΣΣΕ, απαγορεύεται όµως να παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία, 
περιλαµβανοµένων των κανόνων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.  

• Η ατοµική σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων  στο πλαίσιο ενός ΤΣΑ πρέπει να 
είναι έγγραφη και να περιέχει τους όρους τους ΤΣΑ  

               
2. Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις στην Α. Πελοπόννησο .  

 
H δοµή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων στην Πελοπόννησο 

αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα εξακολουθεί να εστιάζει σε οµοιοεπαγγελµατικού 
χαρακτήρα οργανώσεις, γεγονός που οδηγεί στη δηµιουργία οµοιοεπαγγελµατικών 
συλλογικών ρυθµίσεων εθνικού ή τοπικού επιπέδου στα πλαίσια συγκεκριµένων κλάδων 
της οικονοµίας αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων, όπου αναπτύσσονται «επιχειρησιακές» 

                                                                                                                                                 
Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης  (ΤΣΑ)  Επ. Εργ. Σχ 2000 σελ.18, Α. Τριανταφύλλου  Το δικαίωµα στην 
εργασίας και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης Επ. Εργ. Σχ 2000 σελ.37.  
13 Ν. Παλαιολόγου –Χ Παπαβασιλείου Τα τοπικά συµφωνά απασχόλησης στην Ελλάδα Ενηµέρωση ΓΣΣΕ 
Απρίλιος  2000 
14 Λ. Ντάσιος Η απορρύθµιση της εργατικής νοµοθεσίας .∆ιευθέτηση χρόνου εργασίας. Τοπικά σύµφωνα 
απασχόλησης  Ε.Εργ. ∆ικ. 1999 σελ. 625 
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συνδικαλιστικές οργανώσεις εργατοτεχνικών. Η εργοδοτική πλευρά ανταποκρινόµενη  
διαπραγµατευτικά στην δοµή του συνδικαλιστικού κινήµατος, που αναδεικνύει τους 
εκπροσώπους του, συµπράττει στην κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Έτσι 
αναπτύχθηκαν «κλαδικές οµοιοεπαγγελµατικές» και «επιχειρησιακές 
οµοιοεπαγγελµατικές» συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην 
διαφορετικότητα των επαγγελµατικών συµφερόντων των εργαζοµένων διαφόρων 
ειδικοτήτων ιδίως εργατοτεχνιτών, πτυχιούχων µέσων τεχνικών επαγγελµατικών σχολών 
και άλλων ειδικευµένων τεχνιτών, των στελεχών τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών 
πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και των διαφορών των εργασιακών δικαιωµάτων µεταξύ 
υπαλλήλων και εργατών. Οι διαφορές αυτές δεν επέτρεψαν την πλήρη και ουσιαστική 
ανάπτυξη του κλαδικού και επιχειρησιακού συνδικαλισµού, που να εκπροσωπεί όλες τις 
ειδικότητες των εργαζοµένων στους κλάδους της οικονοµίας ή στις επιχειρήσεις, όπως 
θέλησε να ενθαρρύνει ο Ν. 1876/1990 µε τον καθορισµό του είδους των συλλογικών 
συµβάσεων (άρθρο 3) αλλά   και των κανόνων για την συρροή των  συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας (άρθρο 10).  

 Στην εισήγηση αυτή θα επιχειρήσουµε να επισηµάνουµε τα βασικά οργανωτικά 
χαρακτηριστικά των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των νοµών 
Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορίνθου, τα είδη των συλλογικών ρυθµίσεων και τα 
συλλογικά διαπραγµατευτικά ήθη. Επισηµαίνεται  ότι, η συλλογή των στοιχείων,  δεν 
είναι λεπτοµερής και οι αναφορές σε βάθος χρόνου είναι πολύ περιορισµένες, αφού δεν 
υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία ή µελέτες για την δοµή και την ιστορική εξέλιξη αυτών 
των οργανώσεων.   
 

2.1 Οργανώσεις  Εργοδοτών 
 
Οι εργοδοτικές οργανώσεις εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο από τους εξής φορείς : 
  

1.  Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  µε σύνολο µελών 38 
συλλόγους µέλη σε όλη την Πελοπόννησο   

Εµπορικοί Σύλλογοι   Νοµού Αριθµός συλλόγων µελών στο Νοµό 
Αρκαδίας                        5 
Αργολίδος                        3 
Κορινθίας                        4 

 
1. Οµοσπονδίες Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων 

ΟΕΒΕ Νοµού  Αριθµός µελών συλλόγων Αριθµός Αντιπροσώπων 
Αργούς               13 70 (+) περίπου 
Αργολίδος                 7 28 (+) περίπου 
Κορίνθου              12 60  µε 70 περίπου 
Αρκαδίας              16(+) 33 

 
2. Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος είναι ενιαίος για 

ολόκληρη την Πελοπόννησο µε 20 µέλη σε όλη την περιοχή αρµοδιότητας του.  
 
Χαρακτηριστικό των εργοδοτικών οργανώσεων είναι η οργάνωσή τους σε επίπεδο 

περιφέρειας και παράλληλη οργάνωση σε επίπεδο νοµού αλλά και επιµέρους τοπικές 
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περιφέρειες εντός του νοµού, µε εξαίρεση τους βιοµηχάνους, που οργανώνονται σε    
ενιαία οργάνωσης σε επίπεδο περιφέρειας για ολόκληρη την Πελοπόννησο και την 
∆υτική Ελλάδα.. 
  
2.2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων   

 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των νοµών Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορίνθου είναι 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
οµοιοεπαγγελµατικού χαρακτήρα ( όπως οικοδόµων, οδηγών,  λογιστών, διαφόρων 
ειδικοτήτων εργατοτεχνητών κλπ ), που ανήκουν στις αντίστοιχες δευτεροβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εθνικής εµβέλειας καθώς και στα κατά τόπους Εργατικά 
Κέντρα. Στις µεγάλες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα  ( πχ ∆ΕΗ,  ΟΤΕ, ΕΛΤΑ ) καθώς 
και στις τράπεζες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε υποκαταστήµατα σε ολόκληρη την 
χώρα, αλλά και στις µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρησιακές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή παραρτήµατα της επιχειρησιακής συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, της επιχείρησης που έχει εκµεταλλεύσεις και στους προαναφερµένους 
νοµούς. 

Στη θέση αυτή  θα σηµειώσουµε ορισµένα χαρακτηριστικά της δοµής του 
συνδικαλιστικού κινήµατος, όπως εµφανίζεται από την παρουσία και την σύνθεση των 
Εργατικών Κέντρων. 

 
Εργατικό Κέντρο Έτος ίδρυσης αριθµός µελών   Αριθµός 

εκπροσωπουµένων 
Εργαζοµένων 

Τριπόλεως        1939         39           *      
Άργους        1957         32    4.300 
Ναυπλίου          1948         22    2.921 
Κορίνθου        1945         35    3.959 
Λουτρακίου        1945           9    2.500 
Κιάτου           *          *     * 

Σηµείωση :  (*) ∆εν ευρέθησαν τα αναγκαία στοιχεία  
 

 Από τα στοιχειά αυτά προκύπτει ότι,  η διάρθρωση των Εργατικών Κέντρων 
συναρτάται µε την ιστορική εξέλιξη των τοπικών οικονοµιών και την εκεί ανάπτυξη του 
συνδικαλιστικού κινήµατος. Η δε ύπαρξη περισσοτέρων του ενός Εργατικών Κέντρων 
είναι φαινόµενο της πολυδιάσπασης του συνδικαλιστικού κινήµατος, το οποίο είναι και  
το µόνον αρµόδιο για να αποφασίσει την µορφή της οργάνωσης του. 
 

2.3  Είδη συλλογικών ρυθµίσεων  
 
Γενικά, στη Πελοπόννησο δεν υπάρχουν πολλές τοπικές κλαδικές ή 

οµοιοεπασγγελµατικές σσε/δα15.  

                                                 
15 Εντοπίσαµε µία  τοπική οµοιεπαγγελµατική συλλογική ρύθµιση για τους όρους αµοιβής και εργασίας 
δηµοσιογράφων –συντακτών µελών της Ένωσης Συντακτών Εφηµερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου – 
Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ ) της 17.9.2004, η οποία ήταν αποτέλεσµα υπηρεσιών µεσολάβησης του ΟΜΕ∆. 
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Στους Νοµούς Αρκαδίας Αργολίδος και Κορινθίας παρατηρείται απουσία τοπικών 
οµοιεπαγγελµατικών ή κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων, αφού στις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας δεν υπάρχουν κατατεθειµένες τοπικές κλαδικές ή οµοιεπαγγελµατικές σσε/δα. 

Μόνον στο Νοµό Κορινθίας  παρουσιάζονται ορισµένες επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας µεγάλων επιχειρήσεων και ορισµένοι κανονισµοί εργασίας εκ των 
οποίων όλες είναι συλλογικές συµβάσεις εργασίας . Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
(∆ΕΗ , ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ ) αλλά και σε µεγάλες επιχειρήσεις, όπου υπάρχουν 
επιχειρησιακές σσε αυτές δεν συνάπτονται ανά εκµετάλλευση και εποµένως ισχύουν οι 
αντίστοιχες επιχειρησιακές σσε της επιχείρησης. 

 
   Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Νοµού Κορινθίας του 2005 
 
1. Για τους εργαζοµένους στην  FULGOR AE (ΠΚ 1/24.3.2005) 
2. Για τους εργαζοµένους στην  CROWN HELLAS CAN AE (ΠΚ 2/10.5.2005) 
3. Για τους εργαζοµένους στην  ΕΛΙΝΤΟΥΡ HOTEL POSEIDON RESORT(ΠΚ 

3/25.5.2005)  
4. Για τους εργαζοµένους στην  S CA PACKING HELLAS AE (ΠΚ 4/30-5.2005) 
5. Για τους εργαζοµένους στην  ΚΟΙΝ/ΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΤΕ – 

ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟΑΕ (ΠΚ5/3.6.2005 ) 
6. Για τους εργαζοµένους στην  PEPSICO HBH AEBE Λουτρακίου (ΠΚ 

6/2.8.2005)  

Κανονισµοί Εργασίας 
 

1. Πραξιτέλης ΑΕ Βιοµηχανία  Ξύλου ,                                  έτος κατάθεσης 1998  
2. ΒΕΚΚΑ ΑΕ – Βιοµηχανία Αλλαντικών                              έτος κατάθεσης 2000 
3. ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ ΑΕ –Αλευροβιοµηχανία                         έτος κατάθεσης 2001 
4. Αθανάσιος Γκίλας ΑΕ –Συσκευασία Νωπών Προϊόντων   έτος κατάθεσης 2002 
 

2.4. Συλλογικά διαπραγµατευτικά ήθη  
 

Η πλήρης έλλειψη συλλογικών ρυθµίσεων στους Νοµούς Αρκαδίας και 
Αργολίδος και οι περιορισµένες συλλογικές ρυθµίσεις στον Νοµό Κορινθίας δείχνουν 
ότι, δεν υπάρχει εµπειρία συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε εξαίρεση τις µεγάλες 
επιχειρήσεις του νοµού Κορινθίας.  

Το ενδεχόµενο κατάρτισης Τοπικών Συµφώνων Απασχόλησης (ΤΣΑ)  δεν 
απασχόλησαν τους εκπροσώπους εργατικών και εργοδοτικών συµφερόντων της 
περιοχής.   

Από τα στοιχεία, που έθεσαν υπόψη µας οι Επιθεωρήσεις Εργασίας των Νοµών 
Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορινθίας δεν αναφέρονται περιστατικά προβληµάτων  
εφαρµογής  συλλογικών συµβάσεων εργασίας.  
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Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις  
 

1. Στους νοµούς Αρκαδίας. Αργολίδος δεν υπάρχει δραστηριότητα συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων, ενώ στον νοµό  Κορινθίας υπάρχει περιορισµένη 
δραστηριότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο  

2. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες δεν αποτελέσαν αντικείµενο συλλογικής 
διαπραγµάτευσης γεγονός, που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, η εφαρµογή των 
εθνικών κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών σσε/δα ανταποκρίνονται και στις 
τοπικές ιδιαιτερότητες.  

3. Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης δεν κίνησαν το ενδιαφέρον των εκπροσώπων 
των συλλογικών συµφερόντων εργοδοτών και εργαζοµένων .  

4. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στις επιχειρήσεις της Κορίνθου  διεξάγονται 
απευθείας µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. 


