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Ν. 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες
διατάξεις"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Έκταση εφαρµογής του νόµου
1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκµετάλλευση ή
υπηρεσία του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
και οι εργαζόµενοι στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ' οίκον
εργαζόµενοι.
2. Εφαρµόζεται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αν και δεν συνδέονται µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας παρέχουν εργασία υπό συνθήκες εξάρτησης και εµφανίζουν ανάγκη
προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων.

Άρθρο 2: Περιεχόµενο της συλλογικής σύµβασης εργασίας
Η συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να ρυθµίζει:
1. Ζητήµατα σχετικά µε τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατοµικών
συµβάσεων εργασίας που εµπίπτουν στο πεδίο ισχύος της.
2. Ζητήµατα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος στην επιχείρηση, την
παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσεων και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών
εισφορών και της απόδοσής τους στις δικαιούχες οργανώσεις.
3. Ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα συνταξιοδοτικά, εφ' όσον δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τη συνταγµατική τάξη και την πολιτική των δηµόσιων φορέων κοινωνικής
ασφάλισης.
«Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεµάτων, που δεν µπορεί να αποτελέσουν περιεχόµενο
συλλογικής σύµβασης εργασίας, περιλαµβάνονται 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 αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς
και η σύσταση ειδικών ταµείων ή λογαριασµών, που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων
ή εφάπαξ βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη». 1
4. Ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση της επιχειρηµατικής πολιτικής στο µέτρο που αυτή
επηρεάζει άµεσα στις εργασιακές σχέσεις.
5. Ζητήµατα που αφορούν την ερµηνεία των κανονιστικών όρων της συλλογικής σύµβασης
εργασίας.

1

Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε στην παρ.3 του άρθρου 2 µε το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν.
1902/1990 (ΦΕΚ Α 138/17.10.1990).
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6. Ζητήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α' 63) µε επιφύλαξη και
των αρµοδιοτήτων των συµβουλίων των επιχειρήσεων.
7. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών.
8. Ζητήµατα σχετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγµάτευσης,
µεσολάβησης και διαιτησίας.
9. Η συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να περιέχει ρήτρα ειρήνης σχετικά µε τα ζητήµατα
που ρυθµίζει.
10. «Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ζητήµατα σχετικά µε την
επαναρρύθµιση ή συµπλήρωση των διατάξεων των παραγράφων 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"».2

Άρθρο 3: Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αρµοδιότητα σύναψής τους
1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας.
β. Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόµενους περισσότερων οµοειδών ή συναφών
εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της
χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή
επιχείρησης.
δ. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου
επαγγέλµατος και των συναφών προς το επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων όλης της
χώρας.
ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου
επαγγέλµατος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας.
2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές
συµβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους
εργαζόµενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων.
3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθµιες
οργανώσεις των εργαζοµένων και τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης
οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης.
"4. Οι κλαδικές συµβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις που καλύπτουν εργαζοµένους ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητα
τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.

2

Το στοιχείο 10 του άρθρου 2 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1892/1990
(Α`101/31.7.1990).
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Ειδικά για τους εργαζοµένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συµβάσεις δύνανται να
συνάπτονται και από µεµονωµένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται µε κοινό
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούµενοι ή καλούντες για
διαπραγµατεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των
εργαζοµένων στον κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) µεγαλύτεροι εργοδότες, µε
κριτήριο τους εργαζοµένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να µετέχουν
στις διαπραγµατεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύµβαση. Σε περίπτωση µη ορισµού
κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης στις
διαπραγµατεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
14, 15 και 16 του ν. 1876/1990."3
5. "Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από
συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ή, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων,
και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην
επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές
οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα
(3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε
αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την τυχόν
σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η
προϋπόθεση της συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, η
οποία απαιτείται για τη σύστασή της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά
θέµατα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρµόζεται η περίπτωση γγ΄ του
εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)."4
6. Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των
εργαζοµένων από δευτεροβάθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις
συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.
7. Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από
οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.

3

4

Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 31 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/11.05.2010)

Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37
226/27.10.2011)

παρ. 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α
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Άρθρο 4: ∆ιαδικασία διαπραγµατεύσεων - ∆ικαίωµα και υποχρέωση για
διαπραγµάτευση
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών και οι µεµονωµένοι εργοδότες
έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να διαπραγµατεύονται για την κατάρτιση συλλογικής
σύµβασης εργασίας.
2. Η πλευρά που ασκεί το δικαίωµα για διαπραγµάτευση οφείλει να γνωστοποιεί στην άλλη
πλευρά µε έγγραφο τον τόπο των διαπραγµατεύσεων και τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα. Το
έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιούνται τα εξουσιοδοτηµένα για διαπραγµάτευση πρόσωπα.
Η άλλη πλευρά οφείλει να προσέλθει σε διαπραγµάτευση µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τη
γνωστοποίηση των θεµάτων και να ορίσει τους αντιπροσώπους της.
Η προθεσµία αυτή περιορίζεται σε 24 ώρες, εφ' όσον πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν από
τη φύση τους άµεση αντιµετώπιση.
Ο ορισµός των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη διαπραγµάτευση γίνεται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
3. Οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται καλόπιστα και µε πρόθεση να επιλυθεί η συλλογική
διαφορά. Τα µέρη οφείλουν να αιτιολογούν τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις τους.
4. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη και ακριβή
πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη
διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό συζήτηση θεµάτων και αναφέρονται στην
οικονοµική κατάσταση, την οικονοµική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της
επιχείρησης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 εφαρµόζονται
ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού.
Οι δηµόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν
τις εξελίξεις της Εθνικής Οικονοµίας καθώς και στοιχεία για τους τοµείς απασχόλησης, τιµών
και µισθών.
5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων της ίδιας επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλµατος
δικαιούνται να παρέµβουν στις διαπραγµατεύσεις που τους αφορούν.
Εφ' όσον συνυπογράφουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας, δεσµεύονται από αυτήν.
6. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και της διαδικασίας µεσολάβησης και διαιτησίας,
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων διατηρούν το δικαίωµα της απεργίας, εκτός
αν αυτό έχει αποκλειστεί από προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας.
7. Κατά τις διαπραγµατεύσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους
αντιπροσώπους των µερών.

Άρθρο 5: ∆ιαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύµβασης
εργασίας.
1. Εφ' όσον οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις καταλήξουν σε συµφωνία, αυτή καταρτίζεται
έγγραφα σε τρία πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των µερών.
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2. Στο έγγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας πρέπει ν' αναφέρονται οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις που συµβλήθηκαν και οι εκπρόσωποί τους, η χρονολογία της κατάρτισης και η
έκταση της εφαρµογής της.
3. Το ένα από τα πρωτότυπα κατατίθεται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην αρµόδια
κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας της Νοµαρχίας όπου καταρτίστηκε η συλλογική σύµβαση
εργασίας.
Ειδικά όµως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και οι κλαδικές και εθνικές
οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας κατατίθενται στην κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας.
Ο αρµόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη κατάθεσης επάνω στο πρωτότυπο έγγραφο, η οποία
υπογράφεται από αυτόν και από τον καταθέτη.
4. Σε κάθε Επιθεώρηση Εργασίας της Νοµαρχίας και στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας τηρείται ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών
αποφάσεων όπου καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία της συλλογικής σύµβασης εργασίας
καθώς και οι προσχωρήσεις, οι επεκτάσεις, οι καταγγελίες και οι συµφωνίες από µεσολάβηση.
Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό την ίδια µέρα που
κατατίθενται.
5. Η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας σε κάθε ενδιαφερόµενο
εφ' όσον υποβάλλει σχετική αίτηση.
"6. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τηρείται
γενικό µητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας κατά είδος
και τα κείµενα αυτά αναρτώνται αυτούσια στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης."5
7. Ο εργοδότης οφείλει να κοινοποιεί στο Συµβούλιο Εργαζοµένων της επιχείρησης κάθε
επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή της.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στις
παραγράφους 4 και 6 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6: Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας
"1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο
της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, από την πλευρά των
εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον
αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές

5

Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 12 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/11.05.2010)
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συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά των εργαζοµένων,
ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης
εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρησή του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική
συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται µεταξύ της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου Ν.Π.∆.∆., στο οποίο υπάγονται
οι εργοδότες."6
2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθµός των εργαζοµένων που ψήφισε στις
τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.
Αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να εγερθεί µε προσφυγή συνδικαλιστικής
οργάνωσης, αρµόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύµβαση εργασίας, µέσα σε
προθεσµία 10 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4
παρ. 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγµατεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, η οποία αποφασίζει
µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται απόφαση µέσα στην
παραπάνω προθεσµία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει µόνος του απόφαση
µέσα σε 48 ώρες. Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αµφισβήτησης της
αρµοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
"3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται
οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους.
β. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής της πράξης."7

Άρθρο 7: Ισχύς συλλογικής σύµβασης εργασίας
1. Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύµβασης εργασίας έχουν άµεση και αναγκαστική
ισχύ.
2. Οι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, είναι επικρατέστεροι, εφ' όσον παρέχουν µεγαλύτερη
προστασία στους εργαζόµενους.
3. Όροι εργασίας συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους
εργαζόµενους, υπερισχύουν των νόµων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου µε αµφιµερή ενέργεια.

6

Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α
226/27.10.2011)
7
Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α
226/27.10.2011)
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Άρθρο 8: ∆έσµευση
1. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους όρους
εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας.
Στους εργαζόµενους αυτούς περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στο ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.
2. Οι υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεσµεύουν τους εργαζόµενους και εργοδότες
που είναι µέλη των συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που συνάπτει
συλλογική σύµβαση εργασίας ατοµικά και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύµβαση
εργασίας µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, όπως ορίζεται στην παρ. 4
του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Εφ' όσον ο εργοδότης δεσµεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι
κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των
εργαζοµένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη.

Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας
1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο. Κάθε
συλλογική σύµβαση εργασίας, που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από ένα έτος, θεωρείται ότι
έχει αόριστη διάρκεια. Η διάρκεια της ισχύος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.8
2. Η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας αρχίζει από την ηµέρα της κατάθεσής της στην
αρµόδια υπηρεσία και λήγει µε την πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε ή µε καταγγελία
σύµφωνα µε διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ορίσουν για τη συλλογική σύµβαση εργασίας
αναδροµική ισχύ έως την ηµέρα της λήξης ή της καταγγελίας της προηγούµενης συλλογικής
σύµβασης εργασίας, από την οποία αρχίζει να υπολογίζεται η διάρκειά της και, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας, από την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων.
4. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να
ισχύουν για ένα εξάµηνο και εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται στο
διάστηµα αυτό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8.9

8

Η παρ. 1 παύει να ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 της ΠΥΣ 6/28-2-2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012)
(βλέπε σελίδα 42)
9
Η παρ. 4 παύει να ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 της ΠΥΣ 6/28-2-2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012)
(βλέπε σελίδα 42)
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5. Μετά την πάροδο του εξαµήνου οι υφιστάµενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν
µέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας.10

Άρθρο 10: Συρροή
1. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο.
Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά τις παρακάτω ενότητες:
α) ενότητα αποδοχών,
β) λοιπά θέµατα.
2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής
µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας.
"Όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής η
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής µε κλαδική
συλλογική σύµβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας
δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών
συµβάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόµου αυτού."11

Άρθρο 11: Προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής
1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσµεύονται από συλλογική σύµβαση
εργασίας µπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύµβαση εργασίας 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
τη συλλογική σύµβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Στην
περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου
5 του νόµου αυτού.
Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας δεν είναι δυνατόν να γίνει από
εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης.
2. Με απόφασή του, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, ο
Υπουργός Εργασίας µπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους
εργαζόµενους του κλάδου ή επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία δεσµεύει
ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγγέλµατος.
Ειδικότερα η επέκταση οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας δεσµεύει όλους
τους εργαζόµενους του επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.

10

Η παρ. 5 παύει να ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 της ΠΥΣ 6/28-2-2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012)
(βλέπε σελίδα 42)

11

Το εδάφιο προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α
226/27.10.2011)
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"3. Την επέκταση µπορεί να ζητήσει και αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων
ή των εργοδοτών µε αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης του
Υπουργού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."12
"Η εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 αναστέλλεται
όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής"13
4. Για τους εργαζόµενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες καθώς και για τους
κατ' οίκον εργαζόµενους, οι παραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση
συλλογικής σύµβασης εργασίας ισχύουν για τις συµβάσεις που συνάπτονται αντίστοιχα στους
κλάδους αυτούς.

Άρθρο 12: Καταγγελία της συλλογικής σύµβασης εργασίας
1. Συλλογική σύµβαση εργασίας αόριστης διάρκειας µπορεί να καταγγελθεί ύστερα από την
παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της ισχύος της.
2. Συλλογική σύµβαση εργασίας µπορεί να καταγγελθεί πριν από την πάροδο ενός έτους ή πριν
από τη λήξη της, αν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την
υπογραφή της.
3. Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο, που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, από τον
καταγγέλοντα στον αντισυµβαλλόµενό του και στην τοπική υπηρεσία του Υπουργείου
Εργασίας, όπου έχει κατατεθεί η συλλογική σύµβαση εργασίας.
4. Στο έγγραφο της καταγγελίας αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι της και τα προς
διαπραγµάτευση θέµατα και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4.
5. Η καταγγελία καταχωρίζεται από τον αρµόδιο υπάλληλο στο περιθώριο του ειδικού βιβλίου,
όπου καταχωρήθηκε και η καταγγελθείσα συλλογική σύµβαση εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 13: Συµφιλίωση
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 εργοδότη ατοµικά, η παρέµβαση
συµφιλιωτή.

12

Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α
226/27.10.2011)
13

Παρ. 6 άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27.10.2011)
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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 βεβαιώνεται η συµφωνία ή η διαφωνία των µερών.
Σε περίπτωση που η διένεξη προκύψει κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας και η συµφιλιωτική διαδικασία καταλήξει σε συµφωνία, ακολουθεί η
σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας ή ο υπάλληλος που
εξουσιοδοτείται από αυτόν ορίζει ως συµφιλιωτή έναν από τους υπαλλήλους της αρµόδιας
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή της επιθεώρησης εργασίας της νοµαρχίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Άρθρο 14: Μεσολάβηση - ∆ιαιτησία
"1. Αν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να
ζητήσουν τις υπηρεσίες Μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη ∆ιαιτησία.
2. Οι όροι της προσφυγής στη Μεσολάβηση και ∆ιαιτησία και η όλη διαδικασία καθορίζονται
µε τη συνοµολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συµβάσεις ή σε περίπτωση που δεν
συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, µε κοινή συµφωνία των µερών που διαπραγµατεύονται. Αν
λείπουν παρόµοιες συµφωνίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Οι υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας γενικώς και αυτές που παρέχονται από τους
µεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.)
βασίζονται στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας."14

Άρθρο 15: Μεσολάβηση
"1. Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Η διαδικασία της 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 η πρόσκληση που
απευθύνει το ένα µέρος προς το άλλο, τα στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων
τους, οι προτάσεις ή τα αιτήµατα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο διευκολύνει τις
διαπραγµατεύσεις.
3. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από τα µέρη από τον ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Σε
περίπτωση ασυµφωνίας των µερών ο µεσολαβητής ορίζεται µε κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν,
ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα

14

Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3899/2010, (ΦΕΚ Α
212/17.12.2010).
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µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την επιλογή µεσολαβητή και σε
περίπτωση διαφωνίας για την ανάδειξη του µε κλήρωση.
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή του οριζοµένου από αυτόν
εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνηση του
για το κληρωθέν πρόσωπο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωµατικός του
µεσολαβητή. Μετά τον ορισµό του µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της
Μεσολάβησης. Ο µεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό του.
4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ` ιδίαν ακρόαση των µερών,
σε εξέταση της οικονοµικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις
προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος
από έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες της επιλογής του.
5. Η εργοδοτική πλευρά και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στον
µεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για την
εργοδοτική πλευρά ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1876/1990.
6.α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, ο
µεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλλει σε αυτά δική του πρόταση.
β) Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του µεσολαβητή
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η
αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Η πρόταση του
µεσολαβητή είναι δυνατόν να δηµοσιεύεται από αυτόν στον ηµερήσιο ή /και στον περιοδικό
τύπο.
γ) Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη για την υπογραφή
συλλογικής σύµβασης εργασίας."15

Άρθρο 16: ∆ιαιτησία
"1. Η προσφυγή στη ∆ιαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των
διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών.16
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη ∆ιαιτησία µονοµερώς στις εξής περιπτώσεις:17

15

Το άρθρο 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3899/2010,(ΦΕΚ Α 212/17.12.2010).
Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 (Α 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται
αποκλειστικά µε κοινή συµφωνία των µερών (άρθρο 3 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ Α
38/28.2.2102) (βλέπε σελίδα 42)
17
Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 (Α 27), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν.
3899/2010 (Α 212), παύει να ισχύει.(άρθρο 3 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/28.2.2012(ΦΕΚ Α 38/28.2.2012)
(βλέπε σελίδα 42)
16
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α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη Μεσολάβηση, ή
β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης Μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο
µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία Μεσολάβησης.
3. Η προσφυγή στη ∆ιαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και
βασικού µισθού.18 Για τα λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική
διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση εργασίας.
4. Η ∆ιαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη
∆ιαιτησία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα
εκ των µερών η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της
τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας, οι αναπληρωτές τους, καθώς και ο ορισµός ενός εκ των
διαιτητών ως Προέδρου της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας, επιλέγονται µε κοινή συµφωνία
των µερών από ειδικό κατάλογο διαιτητών και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση. Για το
σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες από την προσφυγή στη ∆ιαιτησία, η
αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα
για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής ∆ιαιτησίας και τον Πρόεδρο της.
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή του οριζοµένου από αυτόν
εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνηση του
για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας
οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο
από τον ορισµό τους. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας λαµβάνεται οµόφωνα ή κατά
πλειοψηφία.
5. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της
Μεσολάβησης, την οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της
παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια
δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή ∆ιαιτησίας.19

18

ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012) άρθρο 3 παρ. 2: «Η σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισµό βασικού µισθού ή/και
βασικού ηµεροµισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτηµα
αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούµενων Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων.»
19

ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012) άρθρο 3 παρ. 3: «Μεταξύ των στοιχείων, που
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, λαµβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή ∆ιαιτησίας, περιλαµβάνονται και
οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της
διαιτησίας και κυρίως οι οικονοµικές συνθήκες, η πρόοδος στην µείωση του κενού
ανταγωνιστικότητας, η µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον
επαγγελµατικό κλάδο που σχετίζεται µε την διαφορά».
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6. Η απόφαση της ∆ιαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από
την εποµένη της υποβολής της αίτησης για Μεσολάβηση.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ανάληψη των
καθηκόντων του ∆ιαιτητή ή της Επιτροπής ∆ιαιτησίας, αν προηγήθηκε Μεσολάβηση, και σε
διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν δεν προηγήθηκε.
8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη ∆ιαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της
απεργίας για διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα προσφυγής.20
9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα.
Η σχετική αγωγή εγείρεται από τα συµµετέχοντα στη συλλογική διαφορά µέρη η δε
εκδοθησοµένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσµευόµενα από τη διαιτητική απόφαση µέρη.
Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιµων ηµερών από την
κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος.
Η έφεση ασκείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης και
η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση
της, η επίδοση της οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συζήτηση."21
22

Άρθρο 17: Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
"1. "Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Οργανισµός Μεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας", µε έδρα την Αθήνα."23
Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) είναι ανεξάρτητος φορέας και
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγµάτων και των
κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του ν.
1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κατά παρέκκλιση των
διατάξεων που αφορούν το δηµόσιο τοµέα.

20

Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 (Α 27) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο του
ν.3899/2010 (Α 212) εξακολουθεί να ισχύει (άρθρο 3 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ Α
38/28.2.2012)(βλέπε σελίδα 42)
21

Το άρθρο 16 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3899/2010,(ΦΕΚ Α 212/17.12.2010).

22

ΠΥΣ 6/28-2-2012 (ΦΕΚ Α 38/28-2-2012) άρθρο 3 παρ. 4: "Προσφυγές που έχουν κατατεθεί
στον ΟΜΕ∆ και µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν µεν έχουν κατατεθεί
µονοµερώς δεν συζητιούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί µε κοινή συµφωνία
των µερών κρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου"
Το ως άνω εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 20 παράγραφος 23 του Ν.4019/2011, (ΦΕΚ Α
216/3.10.2011)
23
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2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.∆. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε
την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές
οργανώσεις και µεµονωµένους εργοδότες. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α)
οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας, β)
διεξάγει ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, που απευθύνονται κυρίως σε
εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και οργανώσεις εργοδοτών για
θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονοµίας της εργασίας γ)
εκπονεί επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για θέµατα συναφή µε τους σκοπούς του και δ)
συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα ∆ιοικητικά Συµβούλια
των: α) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας διοικείται από επταµελές διοικητικό
συµβούλιο, που αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έναν της ΕΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές
τους,
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε οµόφωνη απόφαση των µελών
των περιπτώσεων α` και β, η οποία απόφαση λαµβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε σώµα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρα σε θέµατα εργασιακών σχέσεων ή οικονοµίας της
εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
4. Στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας συµµετέχει ως
παρατηρητής και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστηµίου µε εµπειρία
στα εργασιακά θέµατα.
5. Για τις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 3, η υπόδειξη από τους αρµόδιους φορείς
γίνεται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόσκληση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
7. α) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισµός των τακτικών
µελών είναι δυνατός για µία ακόµη συνεχόµενη τριετία.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο βρίσκεται σε νόµιµη συγκρότηση και είναι δυνατή η συµµετοχή του
αναπληρωµατικού µέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό µέλος, ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, τον
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φορέα από τον όποιο προέρχεται το ελλείπον µέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο
της θητείας του ελλείποντος µέλους.
8. α) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά σώµατα.
Ο ανώτατος αριθµός θέσεων µεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα είναι τριάντα οκτώ
(38) εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι διαιτητές. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες µπορεί να αυξοµειώνεται ο αριθµός κάθε σώµατος,
χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
β) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα
του δηµοσίου υπαλλήλου και απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν µε αντικειµενικότητα και έχουν υποχρέωση
να τηρούν τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Σώµατος Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, που εκδίδεται µε
οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
9. α) Οι υποψήφιοι µεσολαβητές πρέπει:
i) να έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
i) να έχουν συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
γ) Συνεκτιµώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και
σχετικές δηµοσιεύσεις, ιδίως σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε κανονισµό να καθορίσει επιπλέον προσόντα από όσα
αναφέρονται.
10. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαµβάνονται µε τριετή θητεία, η οποία είναι
ανανεώσιµη µε δυνατότητα µεταβολής της ιδιότητας του µεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την
προηγούµενη θητεία τους. Προκειµένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύµφωνα
µε όσα ορίζει ειδικός κανονισµός µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
11. α) Ο διορισµός γίνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη των θέσεων των µεσολαβητών και
των θέσεων των διαιτητών. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικά σηµειώµατα, τίτλους
σπουδών, σχετικές δηµοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο σώµατα προτιµούν να
ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο καθορίζεται µε την προκήρυξη.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από µελέτη των φακέλων των υποψηφίων και ενδεχόµενη
προφορική συνέντευξη επιλέγει τους ικανότερους µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
12. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ο.ΜΕ.∆. που εκφράζεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά τα θέµατα των παραγράφων 3 έως 11
του άρθρου αυτού, περιλαµβανοµένου του αριθµού των θέσεων µεσολαβητών διαιτητών και
του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.∆.."24

Άρθρο 18: Πόροι - Κανονισµοί
1. Οι πόροι του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας είναι:
α. Ως τακτικός πόρος ποσοστό 3% των ετήσιων, από εισφορές, εσόδων της Εργατικής Εστίας,
τα οποία µπορούν να αυξάνονται µε εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνει µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας µετά από σύµφωνη
γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί
το διπλάσιο.
β. Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας.
γ. Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόµενους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες του
Οργανισµού.
δ. Έσοδα από δωρεές, δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις κ.λπ.25
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει κανονισµούς, που δηµοσιεύονται, µε αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας και ειδικά για την (γ) περίπτωση και του Υπουργού Οικονοµικών, στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και είναι οι εξής:
α. Κανονισµός για την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού.
β. Κανονισµός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις
για το προσωπικό και τους µεσολαβητές και διαιτητές.
γ. Κανονισµός προµηθειών, αµοιβών και λοιπών δαπανών και γενικά διαχείρισης των πόρων.
δ. Κανονισµός για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση µεσολαβητών, διαιτητών και του
προσωπικού.

24

Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 Ν.3899/2010, (ΦΕΚ Α
212/17.12.2010).
25

Κατά το άρθρο 22 Ν.2639/1998 Α 205/2.9.1998: "Από την lη Ιανουαρίου 1998 ο
προβλεπόµενος από την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ
27 Α`) τακτικός πόρος του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) από τον
Οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ορίζεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων από εισφορές
εσόδων του Ο.Ε.Ε. Το ποσοστό αυτό µπορεί να µειώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆.".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
Άρθρο 19: ∆ιατάξεις που αφορούν τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.
ισχύουν οι διατάξεις αυτού του νόµου εφ' όσον δεν αποκλείονται από τη φύση τους και µε την
επιφύλαξη των παρακάτω ρυθµίσεων:
1. Όπου στο Νόµο αυτόν αναφέρονται εργοδοτικές οργανώσεις ή εργοδότης, νοούνται ο
Υπουργός Οικονοµικών ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
Ειδικά για τους εργαζόµενους στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. συµµετέχει και ο υπουργός που
ασκεί σ' αυτούς εποπτεία. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί να οριστεί κοινός εκπρόσωπος µε
κοινή απόφαση των δύο υπουργών.
Από πλευράς των εργαζοµένων οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας της κατηγορίας αυτής
υπογράφονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων ανάλογης βαθµίδας.
2. Σε περίπτωση αδυναµίας υπογραφής συλλογικής σύµβασης εργασίας λόγω έλλειψης
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων, οι όροι εργασίας καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου υπουργού, εφ' όσον πρόκειται για
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος υπουργού
για εργαζόµενους στα ν.π.δ.δ. και ο.τ.α

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις
1. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις το ύψος της αµοιβής των εργαζοµένων, τους οποίους
αφορά το παρόν κεφάλαιο, µπορεί να καθορίζεται, µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση
υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, σε ύψος ανώτερο από το καθοριζόµενο µε τη
διαδικασία του νόµου αυτού.
2. Η αµοιβή για το επιστηµονικό προσωπικό που εργάζεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, των οποίων προορισµός είναι η έρευνα,
καθορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µέσα στα πλαίσια των αποδοχών που
ορίζονται για κάθε ειδικότητα µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
εποπτεύοντος κατά περίπτωση υπουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Άρθρο 21: Ποινικές κυρώσεις
1. Εργοδότης ή εκπρόσωποι αυτού, που παραβιάζουν όρους ισχύουσας συλλογικής σύµβασης
εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή υπουργικής απόφασης, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή
200.000 δραχµών τουλάχιστον. Η διαπίστωση παράβασης γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο
της επιθεώρησης εργασίας, ο οποίος και υποβάλλει τη σχετική έκθεσή του στον εισαγγελέα
προς άσκηση της ποινικής δίωξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Άρθρο 22: Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του σώµατος µεσολαβητών και διαιτητών, και για
χρονικό διάστηµα το πολύ δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η
µεσολάβηση θα εξακολουθήσει να διενεργείται από τους οριζόµενους από το Υπουργείο
Εργασίας υπαλλήλους, η δε διαιτητική επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας από τα
υφιστάµενα πρωτοβάθµια διαιτητικά δικαστήρια του ν. 3239/1955, πλην αυτών που εκκρεµούν
στα δευτεροβάθµια διαιτητικά δικαστήρια κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του παρόντος, οι
οποίες εκδικάζονται από αυτά σύµφωνα µε το ισχύον µέχρι σήµερα δίκαιο, ενώ κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.26

Άρθρο 23: Καταργούµενες διατάξεις
1. Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 έως 27, 40 ,41, 42 παρ. 2, πλην της περίπτωσης β, του ν. 3239/1955.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 2, 8 και 10 παράγρ. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 ,11 και 12 του ν.
3755/1957.
γ) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του ν.δ. 186/1969.
δ) Οι διατάξεις των άρθρων 1, πλην της παραγράφου 2, 2 έως και 5 και του άρθρου 10 παρ. 1
και 2 του .δ. 1198/1972.
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 549/1977.
στ) Οι διατάξεις του ν.δ. 73/1974.
ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 435/1976.
2. ∆ιατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του α.ν. 435/1968.
3. Πάσα αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται .

Άρθρο 28: Κωδικοποίηση διατάξεων για συλλογικές συµβάσεις και
διαπραγµατεύσεις.
1. Με Προεδρικό διάταγµα που προτείνει ο Υπουργός Εργασίας, µπορεί να κωδικοποιηθούν σε
ενιαίο κείµενο, υπό τον τίτλο «κωδικοποίηση διατάξεων για συλλογικές συµβάσεις και
διαπραγµατεύσεις» όλες οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, του ν. 3239/55 «περί τρόπου
ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως κ.λπ.», του ν.δ. 1198/72 «περί του
τρόπου ρυθµίσεως των όρων αµοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού του ∆ηµοσίου κ.λπ.» όπως και των µεταγενέστερων νόµων που τους
τροποποίησαν ή τους συµπλήρωσαν, έστω και εµµέσως. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν

26

Κατά το άρθρο 49 του Ν. 1947/1991 (Α` 70/14.5.1991):
"Παρατείνεται µέχρι 31.12.1991 η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 1876/1990, που αφορά τη
Μεσολάβηση και λειτουργία των πρωτοβάθµιων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων του ν.
3239/1955".
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επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νοµοθετικής ύλης, η φραστική διευκρίνιση και η διόρθωση
και προσαρµογή της ορολογίας, αρκεί πάντοτε να µην αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών
διατάξεων.
Η Κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταµελή επιτροπή, που συγκροτείται από απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και περιλαµβάνει ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και
λειτουργεί εκτός ωρών εργασίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Εισηγητής χωρίς ψήφο, ορίζεται υπάλληλος της ∆ιευθύνσεως ∆3 του Υπουργείου. Επίσης στην
επιτροπή µπορούν να προστεθούν και δύο επιστήµονες ειδικοί στα εργατικά κοινωνιολογικά
θέµατα.
2. Για τη διευκρίνιση κάθε χρήσιµης λεπτοµέρειας στην εφαρµογή αυτού του νόµου, εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευσή του στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µε δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα µήνα ακόµα µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των
άρθρων 17 και 18 του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 1990
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Ν. 2224/1994 "Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών
δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και
οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων από
αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις"
Άρθρο 2: Προσωπικό Ασφαλείας
1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει
υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχηµάτων.
2. Στις υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4
παρ. 1 του ν. 1915/1990 των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της
προηγούµενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την αντιµετώπιση στοιχειωδών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.
3. Το διατιθέµενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού παρέχει τις
υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους
οποίους διατίθεται.
4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου καθορίζεται µε ειδική συµφωνία
µεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση και της διοίκησης
της επιχείρησης. Η πλέον αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως
µέλη τους εργαζόµενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης.
Αν
στην
επιχείρηση
υπάρχουν
περισσότερες
συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό µελών, που
ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις
ειδικότητες των εργαζοµένων που είναι µέλη της.
Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέµβουν στις διαπραγµατεύσεις και
τις λοιπές διαδικασίες.
5. Για τις επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφελείας πέραν του προσωπικού της παρ.
2 µε την ίδια συµφωνία είναι δυνατόν να καθορίζονται οι συγκεκριµένες ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας και οι
συνέπειες για την παραβίαση της συµφωνίας. Κριτήρια για τα θέµατα αυτά αποτελούν το είδος
και η κοινωνική κρισιµότητα των υπηρεσιών και αγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η
ανάγκη διασφάλισης της άσκησης του δικαιώµατος της απεργίας.
6. Η συµφωνία καταρτίζεται µε απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών. Έως την 5η
Νοεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους ένα από τα ενδιαφερόµενα µέρη καλεί το άλλο σε
διαπραγµάτευση µε εξώδικη κλήση, στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για
καθορισµό του προσωπικού των παραγράφων 1και 2 αυτού του άρθρου. Η κλήση επιδίδεται µε
δικαστικό επιµελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας.
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7. Η συµφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και
κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, µέσα σα πέντε (5) ηµέρες από
την υπογραφή της. Η συµφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος που ακολουθεί.
8. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 5 αυτού του άρθρου ή αν η συµφωνία δεν
καταρτισθεί έως την 25 Νοεµβρίου ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου αυτού τα µέρη υποχρεούνται να προσφύγουν
στη διαδικασία της µεσολάβησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1876/1990
(ΦΕΚ 27 Α').
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 ενδιαφερόµενη πλευρά έχει δικαίωµα να
παραπέµψει το θέµα στην επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 25 του ν. 1545/1985.
9. Όλα τα ζητήµατα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου µπορούν να ρυθµίζονται
και µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το δηµόσιο ή
µη χαρακτήρα τους και την υπαγωγή τους ή µη στην κοινή ωφέλεια.
10. Η πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου για την
κατάρτιση ειδικής συµφωνίας για το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου
αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 1994.

Άρθρο 3: ∆ηµόσιος ∆ιάλογος
1. α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία στις υπηρεσίες, οργανισµούς και
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1915/1990, πριν ασκήσουν το δικαίωµα της
απεργίας υποχρεούνται να καλέσουν τον εργοδότη µε έγγραφο, που κοινοποιείται µε δικαστικό
επιµελητή σε δηµόσιο διάλογο για τα αιτήµατα αυτής.
β) Στις λοιπές επιχειρήσεις η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία έχει την
ευχέρεια να ζητήσει τη διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του
άρθρου πριν ή και κατά τη διάρκεια της απεργίας.
γ) Ευχέρεια να ζητήσει τη διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου έχει και ο εργοδότης, όταν µε
οποιονδήποτε τρόπο πληροφορηθεί τα αιτήµατα της απεργίας, ή την κήρυξη απεργίας, ή κρίνει
ότι υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της εργασιακής ειρήνης στην επιχείρηση.
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 αίτησή 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.
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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 274).
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.
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.
5. Η διεξαγωγή του δηµόσιου διαλόγου δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώµατος της
απεργίας.
6. Η προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων για θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 19 έως 22 του ν. 1264/1982, όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις αυτού του νόµου,
και σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου αυτού, δεν µπορεί να ασκηθεί κατά το
χρόνο διεξαγωγής του δηµόσιου διαλόγου.
7. Με συµφωνία των µερών µπορούν να ρυθµιστούν όλα τα διαδικαστικά θέµατα διεξαγωγής
δηµόσιου διαλόγου, περιλαµβανοµένης της διάρκειας του δηµόσιου διαλόγου, της ελεύθερης
επιλογής µεσολαβητή και της αναστολής του δικαιώµατος απεργίας.

Άρθρο 7: ∆ιοικητική και Λειτουργική Ανεξαρτησία του Οργανισµού
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
Βλέπε Ν. 3899/2010

Άρθρο 8: Συµβούλια εργαζοµένων
1. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α') στις επιχειρήσεις
που υπάγονται στο ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80 Α'), εφόσον τα προβλεπόµενα από αυτόν Συµβούλια
Εργαζοµένων δεν έχουν συσταθεί.
2. Οι προθεσµίες της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 είναι ενδεικτικές ως προς τη
σύγκλιση των γενικών συνελεύσεων.
3. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1767/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Αποφασίζουν από κοινού µε τον εργοδότη για τα κατωτέρω θέµατα:
α) Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού της επιχείρησης.
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β) Τον κανονισµό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης.
γ) Την κατάρτιση ενηµερωτικών προγραµµάτων για τις νέες µεθόδους οργάνωσης της
επιχείρησης και τη χρήση 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
ανωτέρων θεµάτων, η διαφορά επιλύεται µε τη διαδικασία της µεσολάβησης και παραποµπή
στη 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.
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Ν. 3429/2005: ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.)
Άρθρο 13: Νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό
1. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις µπορούν στο εξής, για λόγους γενικού συµφέροντος που
συνδέονται µε τη λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εσωτερικών
κανονισµών ή οργανισµών τους που έχουν ισχύ νόµου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη
ισχύ, καθώς και κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή συµφωνιών, να προσλαµβάνουν
το πάσης φύσεως προσωπικό τους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για δοκιµαστική περίοδο
διάρκειας µέχρι επτά (7) µηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια
τη δηµόσια επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού
των δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της µετέπειτα σύναψης της σχετικής σύµβασης
εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιµαστικής περιόδου από την οικεία
δηµόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις
που διέπουν τις αρµοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθµίσεις της κοινής υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
"Η σύµβαση του προηγούµενου εδαφίου διέπεται από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας, που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου στον ιδιωτικό
τοµέα, και της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από την
ισχύουσα στην επιχείρηση επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από τον Κανονισµό
Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συµφωνία ή συλλογική ρύθµιση ή επιχειρησιακή
συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαµβανοµένων, τα ρεπό, τις άδειες, τις κάθε
είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόµατα και λοιπές παροχές, καθώς και τη
διαδικασία προσλήψεων - απολύσεων."27
2. Ειδικότερα, συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαµβανοµένων,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µπορούν
να καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας
εργατικής νοµοθεσίας.
3. Η άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά
µέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.
"4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος την οικεία επιχείρηση
Υπουργού ρυθµίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν στην εφαρµογή
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων κατά παρέκκλιση των τυχόν αντίθετων
διατάξεων εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών ή επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων ή
οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συµφωνιών που ισχύουν στις επιχειρήσεις αυτές ή ακόµα
και επιχειρησιακής συνήθειας. Οι ρυθµίσεις της απόφασης αυτής δεν µπορεί να είναι
δυσµενέστερες από τις προβλέψεις στην εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας ή τυχόν

27

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 56 παρ.1 Ν.3691/2008,
ΦΕΚ Α’ 166/5.8.2008. Οι διατάξεις του άρθρου 56 ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή
των Ελλήνων.
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ισχύουσες κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις."28
5) …
6) …
29

Άρθρο 14: Υφιστάµενο προσωπικό
1. Οι διοικήσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων, που εµφανίζουν αρνητικά οικονοµικά
αποτελέσµατα ή επιχορηγούνται από το ∆ηµόσιο µε στόχο την εξυγίανσή τους υποχρεούνται
να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας,
όπου χρειάζεται, νέους κανονισµούς προσωπικού και οργανογράµµατα, καθώς και
προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους γενικούς κανονισµούς
προσωπικού των επιχειρήσεων και για ζητήµατα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις,
οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από διαπραγµατεύσεις των δύο µερών (επιχείρησης και
εργαζοµένων) µε τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύµβασης µε την πιο
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.
"Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των αυξήσεων που δύναται να συµφωνηθεί κατά τη
σύναψη των ανωτέρω συλλογικών συµβάσεων καθορίζεται µε απόφαση της διυπουργικής
επιτροπής του άρθρου 10. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε κριτήρια την τρέχουσα αύξηση του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, την οικονοµική κατάσταση της συγκεκριµένης επιχειρήσεως και τα
περιθώρια του Κρατικού Προϋπολογισµού. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του συνόλου των
αποδοχών που ορίζει η διυπουργική επιτροπή δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τις αποδοχές
που προβλέπουν οι εθνικές γενικές, κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις
εργασίας."30
2. Οι αλλαγές της προηγούµενης παραγράφου µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων κατά τη
διαγραφόµενη σε αυτό διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τεσσάρων µηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή, σε περίπτωση που η δηµόσια
επιχείρηση εµφανίσει αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα ή επιχορηγηθεί από το ∆ηµόσιο µε
στόχο την εξυγίανσή της στην οικονοµική χρήση του έτους 2005 ή σε επόµενη από την Έναρξη

28

Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 56 παρ.2 Ν.3691/2008,ΦΕΚ Α 166/5.8.2008.
Οι διατάξεις του άρθρου 56 ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή των Ελλήνων.
29
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 3899/2010, ΦΕΚ Α’ 212/17.12.2010: «Οι ρυθµίσεις του
άρθρου 56 του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’) εξακολουθούν να ισχύουν».
30

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε το άρθρο 56 παρ.1 Ν.3691/2008,ΦΕΚ Α
166/5.8.2008. Οι διατάξεις του άρθρου 56 ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή των
Ελλήνων.
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ισχύος του παρόντος νόµου οικονοµική χρήση, από τη δηµοσίευση του ισολογισµού της για
την οικονοµική αυτή χρήση.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω αλλαγές
γίνονται µε νόµο.
31

31

Με το άρθρο 56 παρ.4 και 5 του Ν.3691/2008,ΦΕΚ Α 166/5.8.2008, ορίζεται ότι:
"4. Για τις δηµόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του
Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή του νόµου
αυτού, και οι οποίες εµφανίζουν αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα µε βάση τον τελευταίο
δηµοσιευµένο ισολογισµό ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για τη λειτουργία
τους, η προσφυγή στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
16 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α`), δύναται να γίνει µόνο µε κοινή απόφαση εργαζοµένων και
επιχείρησης και µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισµών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή των Ελλήνων".
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Ν. 3871/2010 "∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη" (ΦΕΚ Α'
141/17.8.2010)
Άρθρο 51
1. Οι εκδοθησόµενες από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τη διαδικασία του Οργανισµού
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση συλλογικών
διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’
οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για το 2010 και το πρώτο εξάµηνο του 2011. Επίσης
δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για το διάστηµα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, πέραν των
κατωτέρω:
(α) Από 1ης Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως
αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008−2009, κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος
2010,
(β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως
αυτά έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο µε
το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός»
λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του
Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της
Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν
από τον υπολογισµό των αυξήσεων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και
στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε
(5).
2. Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α΄) και χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις, πέραν αυτών που
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος εκ µέρους των µερών που συµµετείχαν στη σχετική
συλλογική διαφορά ή εκ µέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον
των διαιτητών του ΟΜΕ∆ µε τριµελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του ν.
1876/1990.
3. Οι µεσολαβητικές συµφωνίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα στην παράγραφο
1 όρια για την τριετία 2010−2011−2012.
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Ν 3986/2011: "Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ Α'
152/01.07.2011)
Αρθρο 42: ∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας
Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
2639/1998 (Α` 205), τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α`286) και
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3385/2005 (Α` 210) και κατόπιν µε το άρθρο 7 του ν.
3846/2010 (Α` 66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40)
ωρών εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυξηµένης απασχόλησης)
ο εργαζόµενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ηµέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, υπό την
προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες
εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας άλλης χρονικής περιόδου
(περίοδος µειωµένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω µειώσεως των ωρών εργασίας,
επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός
µειωµένων ωρών εργασίας και ηµερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστηµα των περιόδων
αυξηµένης και µειωµένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) µήνες σε
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (περίοδος αναφοράς).
β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν
είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η
άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των
εργαζοµένων έχουν πλήρη εφαρµογή και κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά
τη διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαµήνου
(περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των
νόµιµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις σαράντα (40) ώρες
ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του
µικρότερου αυτού ωραρίου. Οι ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά µέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) µηνών, συµπεριλαµβανοµένων
και των προαναφερόµενων ωρών υπερεργασίας και νοµίµων υπερωριών.
2.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40)
ωρών εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούµενη παράγραφο διευθέτησης, να
συµφωνείται, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6, ότι µέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256)
ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους,
κατανέµονται µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε ορισµένες χρονικές περιόδους, που δεν µπορούν
να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο (32) εβδοµάδες ετησίως και µε αντιστοίχως µειωµένο αριθµό
ωρών κατά το λοιπό διάστηµα του ηµερολογιακού έτους.
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β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν
είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η
άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των
εργαζοµένων πρέπει να τηρούνται και κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά τη
διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο ενός
ηµερολογιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της
υπερεργασίας και των νόµιµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει
στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει στον
αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ µε συνυπολογισµό των ανωτέρω ωρών
υπερεργασίας και νοµίµων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48)
ώρες.
3. Κατά τη ∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να
χορηγείται στον εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθµιση των
πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη ηµερήσια
ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός
µειωµένων ωρών και ηµερών αναπαύσεως ή ηµερών αδείας.
4. Η καταβαλλόµενη αµοιβή κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης των παραγράφων 1
και 2 είναι ίση µε την αµοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, εφόσον στην
επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει
εβδοµαδιαίο ωράριο µικρότερο των σαράντα (40) ωρών, η καταβαλλόµενη κατά το χρονικό
διάστηµα της διευθέτησης αµοιβή είναι ίση µε την αµοιβή που προβλέπεται για το εβδοµαδιαίο
αυτό ωράριο.
5.α. Κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η ηµερήσια
απασχόληση του εργαζοµένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες. Στις
υπερβάσεις του νόµιµου ηµερήσιου ωραρίου µέχρι το ανώτατο όριο των δέκα (10) ωρών,
καθώς και στις υπερβάσεις των σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α` 210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε
την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 (Α΄ 115).
β. Κατά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η υπέρβαση του
συµφωνηθέντος µειωµένου εβδοµαδιαίου ωραρίου, η οποία επιτρέπεται κατ` εξαίρεση,
αµείβεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α` 210),
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α` 115).
6. Η ∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται µε επιχειρησιακές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή συµφωνία του εργοδότη µε συνδικαλιστική οργάνωση στην
επιχείρηση που αφορά τα µέλη της ή συµφωνία του εργοδότη και του συµβουλίου των
εργαζοµένων ή συµφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.
Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να συσταθεί από το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζοµένων στην επιχείρηση που απασχολεί
πάνω από είκοσι (20) εργαζοµένους και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον ο συνολικός
αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση είναι κατ` ανώτατο αριθµό είκοσι (20) εργαζόµενοι.
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου γγ` της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1264/1982 (Α` 79).
7. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορεί να καθορίζεται
άλλο σύστηµα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της
επιχείρησης.
8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζοµένου, δεν
εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις
συνέπειες της υπέρβασης του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για: α) εποχιακές επιχειρήσεις και β)
εργαζοµένους µε σύµβαση εργασίας διάρκειας µικρότερης του ενός (1) έτους.
10. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις και οι συµφωνίες της παραγράφου 6 κατατίθενται
στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.1876/1990.
11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 2602/1998
(Α` 83) ή άλλων ειδικών νόµων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση φορέων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.»
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Ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο −
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012−2015"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α` ΚΑΙ Β` ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4: Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί
υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ):
α) του ∆ηµοσίου,
β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού,
γ) των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), συµπεριλαµβανοµένου του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α).
Επίσης υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έµµισθων
Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,
γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί,
δ) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, και
της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο π.δ. 351/1991 (ΑΊ 21),
όπως ισχύει,
ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων (Π.Ε.∆.), της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
ζ) οι υπάλληλοι και, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί λειτουργοί
των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των
εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α` 163)
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των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών,
που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εµπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και οι κατηγορίες
υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο Πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Β`
του ν. 3205/2003 (Α` 297) εξαιρούνται από το Πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17.

Άρθρο 29: Κατάταξη σε µισθολογικά κλιµάκια του υπηρετούντος προσωπικού
1. …
2. …
3. …
4. Τα θέµατα του Κεφαλαίου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων
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Ν. 4046/2012 "Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας. "
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ
ΙΙ. ΕΛΛΑ∆Α – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ε. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
28. Όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, η πλέον επείγουσα προτεραιότητα της Κυβέρνησης
είναι να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη.
Αναγνωρίζουµε την ανάγκη να επιταχύνουµε σηµαντικά την εφαρµογή συνολικών και
σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την τόνωση της απασχόλησης, της
παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας µε την απελευθέρωση των αγορών εργασίας,
προϊόντων και υπηρεσιών και αφαιρώντας υπάρχοντα εµπόδια στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Ωστόσο, καθώς αυτά προφανώς θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να µεταφραστούν πλήρως σε
βιώσιµη ανάπτυξη θα λάβουµε και προκαταρκτικά µέτρα για να επιτρέψουµε µια µείωση στους
ονοµαστικούς µισθούς για να κλείσει γρήγορα το κενό µας στην ανταγωνιστικότητα και να
τεθεί µια πρώιµη βάση για την βιώσιµη ανάπτυξη.
29. Η κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.
Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας εµποδίζουν την προσαρµογή των µισθών στις οικονοµικές
συνθήκες και οδηγούν την απασχόληση στη µαύρη εργασία. Για την προστασία της
απασχόλησης και το εξάλειψη του κενού ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας µε µεγαλύτερη
ταχύτητα, η κυβέρνηση σκοπεύει να στοχεύσει σε µια µείωση του ανά µονάδα κόστους
εργασίας κατά περίπου 15 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Εάν ο
συνεχιζόµενος κοινωνικός διάλογος είναι ανεπιτυχής στον καθορισµό συγκεκριµένων λύσεων
έως το τέλος Φεβρουαρίου για την επίτευξη του στόχου αυτού, η κυβέρνηση θα λάβει τα
αναγκαία νοµοθετικά µέτρα, µε γνώµονα το επείγων δηµόσιο συµφέρον, για να επιτρέψει την
προσαρµογή του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους όπως απαιτείται. Το πακέτο των
µέτρων για την αγορά εργασίας το οποίο θα εφαρµοσθεί συµπεριλαµβάνει:
∆ιαρθρωτικά µέτρα για το επίπεδο των συλλογικών συµβάσεων, τα βασικά µέτρα που θα
νοµοθετήσουµε (ως προαπαιτούµενες ενέργειες) περιλαµβάνουν:
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 ∆ιάρκεια των συλλογικών συµβάσεων και αναθεώρηση της ‘µετενέργειας’ των
συλλογικών συµβάσεων. Οι αλλαγές θα ορίζουν ότι: (i) όλες οι συλλογικές συµβάσεις
θα πρέπει να έχουν µια µέγιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι συλλογικές συµβάσεις που
υπάρχουν ήδη για 24 µήνες ή περισσότερο θα λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την
ψήφιση του νόµου, (iii) η περίοδος χάριτος µετά την λήξη της σύµβασης µειώνεται από
τους 6 στους 3 µήνες, και (iv) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη
µιας νέας συλλογικής σύµβασης µετά από προσπάθειες τριών µηνών, η αµοιβή θα
επανέλθει στον βασικό µισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόµατα (αρχαιότητας σε
υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει
µέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε µια νέα συλλογική συµφωνία
ή σε νέα ή ατοµική σύµβαση.
 Αφαίρεση της ‘µονιµότητας’ σε όλες τις παραδοσιακές συµβάσεις σε όλες τις
εταιρείες. Η νέα νοµική διάταξη θα µεταµορφώσει αυτοµάτως τις συµβάσεις ορισµένου
χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή την σύνταξη) σε
συµβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης.
 Πάγωµα της ‘ωρίµανσης’ που προβλέπεται από τον νόµο και/ή τις συλλογικές
συµβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόµατες αυξήσεις µισθών µε βάση το χρόνο)
µέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.
Εξάλειψη της µονοµερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για διαιτησία µόνο
εάν συναινούν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Την ίδια στιγµή, θα διευκρινίσουµε (µε νόµο ή
µε εγκύκλιο) ότι: (i) δεν επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν κάποια διάταξη για µπονους,
επιδόµατα ή άλλες αποζηµιώσεις, και ως εκ τούτου µπορούν να αποφαίνονται µόνο για τον
βασικό Μισθό και (ii) θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά και
χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα µαζί µε τα νοµικά.
•

Προσαρµογή του κατώτατου µισθού. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι καθώς
προσαρµόζεται η οικονοµία και οι συµβάσεις συλλογικής διαπραγµάτευσης
ανταποκρίνονται στις αλλαγές, οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι δεν θα βρεθούν
δεσµευµένοι σε ένα κατώτατο όριο (και ένα όριο το οποίο είναι πολύ υψηλό σε διεθνή
σύγκριση):
 Θα νοµοθετήσουµε: (i) µια άµεση επανευθυγράµµιση του επιπέδου του
κατώτατου µισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση
κατά 22 τοις εκατό σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της
οικογενειακής κατάστασης και των ηµερήσιων/µηνιαίων µισθών, (ii) το πάγωµα
του κατώτατου µισθού µέχρι το τέλος της περιόδου του προγράµµατος, και (iii)
µια επιπλέον µείωση 10 τοις εκατό του κατώτατου µισθού για τους νέους, η
οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτοµα κάτω των
25) (προαπαιτούµενη δράση). Τα µέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα
µείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου µισθού σε σχέση µε του
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•

•

ανταγωνιστές µας (Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη).
Αναµένουµε ότι το µέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της υψηλής
ανεργίας των νέων, την απασχόληση ατόµων στα περιθώρια της αγοράς
εργασίας και θα ενθαρρύνει την αλλαγή από τον ανεπίσηµο στον επίσηµο τοµέα
εργασίας.
 Μαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους, θα συντάξουµε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα
για την λεπτοµερή αναµόρφωση της εθνικής συλλογικής σύµβασης έως το τέλος
Ιουλίου 2012. Αυτό θα ευθυγραµµίσει το πλαίσιο κατώτατου µισθού της
Ελλάδος µε αυτό συγκρίσιµων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει την
βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου
ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους.
Προσαρµογή του µη µισθολογικού κόστος εργασίας. Για να βοηθήσουµε στη µείωση
του µη µισθολογικού κόστους και να ενθαρρύνουµε την απασχόληση, θα
ευθυγραµµίσουµε το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα µε αυτό των
συγκρίσιµων Ευρωπαϊκών χωρών:
 θα θεσπίσουµε νοµοθεσία για τη µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες και θα λάβουµε µέτρα
για να διασφαλίσουµε ότι η µείωση αυτή δεν θα έχει δηµοσιονοµική επίπτωση.
Οι εισφορές θα µειωθούν µόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για να
καλυφθούν οι µειώσεις στα έσοδα. Τα µέτρα για τη χρηµατοδότηση των
µειώσεων θα νοµοθετηθούν σε δύο στάδια. Πρώτον, ως προαπαιτούµενη
δράση, θα υιοθετήσουµε νοµοθεσία για να κλείσουµε µικρά ταµεία ειδικού
σκοπού που ασχολούνται µε κοινωνικές δαπάνες µε µικρή προτεραιότητα
(ΟΕΚ,ΟΕΕ) µε µία µεταβατική περίοδο που δεν θα ξεπερνάει τους 6 µήνες.
∆εύτερον, έως τέλος Σεπτεµβρίου θα προσαρµόσουµε τις συντάξεις
(προστατεύοντας τους χαµηλοσυνταξιούχους) και θα διερύνουµε τη βάση για τη
συνεισφορά εισφορών (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσηµο).
 Ως πρόσθετο µέτρο, έως τέλος Σεπτεµβρίου θα ετοιµάσουµε σε συνεργασία µε
τους κοινωνικούς εταίρους µια αναλογιστική µελέτη σχετικά µε τον πρώτο
πυλώνα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών ταµείων σε εταιρείες µε υπερβολικό
κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση µε συγκρίσιµες επιχειρήσεις ή
βιοµηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ) και θα οριστικοποιήσουµε ένα
κατάλογο µε συγκεκριµένες προτάσεις για την εξάλειψη αυτής της διαφοράς µε
δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο.
Επόµενες ενέργειες. Θα επισκοπούµε σε συνεχή βάση τα αποτελέσµατα αυτών των
µέτρων στην αγορά εργασίας και στο ανά µονάδα κόστος εργασίας και, εάν χρειαστεί,
θα λάβουµε πρόσθετα διορθωτικά µέτρα για να διευκολυνθεί η συλλογική
διαπραγµάτευση ώστε να διασφαλιστεί η ευκαµψία µισθών και υψηλότερη
απασχόληση. Εάν µέχρι το τέλος του 2012 τα αποτελέσµατα στην αγορά δεν έχουν
αποτέλεσµα, θα εξετάσουµε τη περίπτωση πιο άµεσων παρεµβάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ
Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής
9 Φεβρουαρίου 2012
4. ∆ΙΑΡΘΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4.1 ∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των
θεσµών της αγοράς εργασίας
∆εδοµένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και
της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει µέτρα
για την ενθάρρυνση της ταχείας προσαρµογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεµηθεί
η ανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα µε βάση το κόστος, για τη
διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων στην αγορά
εργασίας, για την ευθυγράµµιση των συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικές
επιχειρήσεις µε αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τοµέα και για τη ευελιξία των συµφωνιών για
τις ώρες εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη µείωση του ονοµαστικού
µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστηµα 2012-14. Συγχρόνως, η Κυβέρνηση
θα προωθήσει την οµαλή διαπραγµάτευση των µισθών στα διάφορα επίπεδα και θα
καταπολεµήσει την αδήλωτη εργασία.
Εξαιρετικά νοµοθετικά µέτρα για τον καθορισµό των µισθών
Πριν την εκταµίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω µέτρα:
•
Οι ελάχιστοι µισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας
(ΕΓΣΣΕ) θα µειωθούν κατά 22% σε σύγκριση µε το επίπεδο που ίσχυε την 1η
Ιανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι µισθοί που ορίζονται από
την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας θα µειωθούν κατά 32% χωρίς
περιοριστικούς όρους.
•
Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόµου και των συλλογικών συµβάσεων που
προβλέπουν αυτόµατες αυξήσεις µισθών, περιλαµβανοµένων εκείνων περί ωριµάνσεων.

Μεταρρυθµίσεις στο σύστηµα καθορισµού των µισθών
Η Κυβέρνηση θα εργασθεί µαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους για τη µεταρρύθµιση του
συστήµατος καθορισµού των µισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιουλίου 2012 θα
καταρτισθεί ένα χρονοδιάγραµµα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των µισθών που
ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ µε ελάχιστο ύψος µισθού νοµοθετηµένο από την κυβέρνηση σε
διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.
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Μέτρα για την ενθάρρυνση της επαναδιαπραγµάτευσης των συλλογικών συµβάσεων
Πριν την εκταµίευση, τροποποιείται η νοµοθεσία περί συλλογικών συµβάσεων µε σκοπό την
προώθηση της προσαρµογής του συλλογικά διαπραγµατευόµενου µισθού και των µη
µισθολογικών όρων στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, σε τακτική και συχνή βάση.
Ο Νόµος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:
•

•

Συλλογικές συµβάσεις που αφορούν µισθολογικούς και µη µισθολογικούς όρους
µπορούν να συναφθούν για µέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συµβάσεις που έχουν ήδη
συναφθεί για 24 µήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόµενη διάρκεια 1 έτους.
Συλλογικές συµβάσεις που έχουν λήξει θα παραµείνουν σε ισχύ για µέγιστο χρονικό
διάστηµα 3 µηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συµφωνία, µετά τη διάστηµα αυτό, η αµοιβή
θα επανέλθει στο βασικό µισθό και τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και
βαρέων επαγγελµάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από
εκείνα της νέας συλλογικής σύµβασης ή των νέων, ή τροποποιηµένων ατοµικών
συµβάσεων.

Αυξάνοντας τη δυναµική των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας
•

•

Πριν την εκταµίευση, αναθεωρείται η νοµοθεσία ώστε να λαµβάνει χώρα διαιτησία
όταν αυτό συµφωνηθεί από εργαζοµένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση θα
ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει µόνο για το βασικό µισθό και όχι για άλλες αµοιβές,
και ότι λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τις νοµικές διαστάσεις, οι οικονοµικές και οι
χρηµατοπιστωτικές.
Επίσης, έως τον Οκτώβριο του 2012, θα καταρτιστεί µία ανεξάρτητη αξιολόγηση της
λειτουργίας της διαιτησίας και της µεσολάβησης, προκειµένου να βελτιωθούν οι
υπηρεσίες διαιτησίας και µεσολάβησης ώστε να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις της
διαιτησίας αντανακλούν επαρκώς της ανάγκες της µισθολογικής προσαρµογής.

∆εσµεύσεις από το παρελθόν και ειδικοί εργασιακοί όροι
•

•

Πριν την εκταµίευση, καταργούνται οι όροι περί µονιµότητας (συµβάσεις ορισµένου
χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που
περιλαµβάνονται σε νόµο ή συµβάσεις εργασίας.
Η κυβέρνηση διεξάγει µία αναλογιστική µελέτη του πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικών
ταµείων σε εταιρείες όπου οι εισφορές για τα ταµεία αυτά υπερβαίνουν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα σε συγκρίσιµες
επιχειρήσεις / βιοµηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ. Με βάση τη µελέτη αυτή, η
Κυβέρνηση µειώνει τις κοινωνικές εισφορές για τις εταιρείες αυτές κατά
δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο. [ΤΡΙΜ.3-2012]
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28).
2. Τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις «∆ιαρθρωτικές
Μεταρρυθµίσεις», παράγραφος 29 του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής
Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την Ενίσχυση της
Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και
ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας» του Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες
Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτηµα V στον ν. 4046/2012.
3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άµεσης
εφαρµογής, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
4. Την ανάγκη να ρυθµιστούν αναγκαία ζητήµατα για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων.
5. Την ανάγκη εφαρµογής συνολικών και σηµαντικών διαρθρωτικών ρυθµίσεων, µε στόχο την
τόνωση της απασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας, µε την απελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δικαιολογούνται
από λόγους γενικότερου συµφέροντος συνδεόµενοι µε τη λειτουργία της εθνικής οικονοµίας
και την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για την προστασία της.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ.
63/2005, Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
8. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον
του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Από 14−2−2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, τα κατώτατα διαµορφωµένα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της από 15−7−2010
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και
ίσχυαν κατά την 1−1−2012, µειώνονται κατά 22%.
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Από 14−2−2012 και µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής
µειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαµορφωµένα όρια µισθών και ηµεροµισθίων της από
15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως αυτά
προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα
µειωµένα κατά 32% κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων του προηγούµενου εδαφίου
ισχύουν και για τους µαθητευόµενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η
παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και
κάθε άλλη ρύθµιση που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.
3. Η άµεση προσαρµογή στα νέα µειωµένα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως
καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη των
εργαζοµένων.
4. Συµφωνίες των µερών που υπολείπονται των νέων µειωµένων κατώτατων µισθών και
ηµεροµισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες
ως προς τον όρο αυτό.

Άρθρο 2
1. Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισµένο χρόνο ισχύος, η
διάρκεια του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος και δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
2. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 µήνες µέχρι την
14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013.
3. Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό
διάστηµα µικρότερο των 24 µηνών, λήγουν µε τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί,
εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί
όροι Συλλογικής Σύµβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από την
ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου και εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει
συναφθεί νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους
κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό µισθό
ή το βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου
εργασίας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που
έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αµέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτές
επίδοµα. Η προσαρµογή των συµβάσεων στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου γίνεται
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Οι όροι του τρίτου
εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν από
εκείνους της νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιηµένης ατοµικής
σύµβασης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) παύουν να
ισχύουν.

43

Θεσμικό πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεσολάβησης και διαιτησίας

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις ∆ιαιτητικές Αποφάσεις.

Άρθρο 3
1. Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16
του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστικά µε κοινή
συµφωνία των µερών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), παύει να ισχύει. Η παράγραφος 8
του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν.
3899/2010 (Α΄ 212) εξακολουθεί να ισχύει.
2. Η σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον
καθορισµό βασικού µισθού ή/και βασικού ηµεροµισθίου, και δεν επιτρέπεται να
περιλαµβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτηµα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν
κανονιστικούς όρους προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή ∆ιαιτητικών
Αποφάσεων.
3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990
(Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαµβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή
∆ιαιτησίας, περιλαµβάνονται και οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που
συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονοµικές συνθήκες, η
πρόοδος στην µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η µείωση του µοναδιαίου κόστους
εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας και η
παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελµατικό κλάδο που σχετίζεται µε την διαφορά.
4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕ∆ και µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική
απόφαση, αν µεν έχουν κατατεθεί µονοµερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν
έχουν κατατεθεί µε κοινή συµφωνία των µερών κρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Από 14−2−2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του
10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συµβάσεων
ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων,
περιλαµβανοµένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριµάνσεων, µε µόνη προϋπόθεση την
πάροδο συγκεκριµένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδοµα πολυετίας, το επίδοµα
χρόνου εργασίας, το επίδοµα τριετίας και το επίδοµα πενταετίας. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των
τελευταίων τεσσάρων τριµήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 5
1. Από 14−2−2012 συµβάσεις εργασίας εργαζοµένων που προβλέπεται να λήγουν µε τη
συµπλήρωση ορίου ηλικίας ή µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης,
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νοούνται ως συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισµούς που
υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως
αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (Α΄ 65) ή µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι
Συλλογικών Συµβάσεων και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισµών Εργασίας, Οργανισµών
Προσωπικού και αποφάσεων ∆ιοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν
µονιµότητα ή ρήτρες µονιµότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής
νοµοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρµογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούµενο
εδάφιο εφαρµόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισµούς που υπάγονται ή είχαν
υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είχε
οριοθετηθεί κάθε φορά µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄
65) ή µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
H πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ
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