Εξεηαζηέα ύλη ζηο μάθημα Σςλλογικό Επγαηικό Δίκαιο
-

Εγγςήζειρ ηηρ ζςνδ. ελεςθεπίαρ (αηομική, απνηηική, ζςλλογική ζςνδ. ελεςθεπία)

-

Πποζηαζία ηηρ ζςλλογικήρ αςηονομίαρ

-

Σςλλογική αςηονομία και κπαηική πύθμιζη ηυν όπυν επγαζίαρ

-

Άπθπο 22 παπ. 2 ηος Σςνη., ζελ. 12-69

Δίκαιο Σςνδικαλιζηικών Οπγανώζεων
-

Έννοια ζςνδ. οπγανώζευν, ζελ. 82-87

-

Οπγανυηική δομή ζςνδ. οπγανώζευν

(οπγανώζειρ επισειπηζιακέρ, κλαδικέρ,

ομοιεπαγγελμαηικέρ ζε ζςνδςαζμό με ηα είδη ηυν ΣΣΕ – Οπγανώζειρ
ππυηοβάθμιερ,

δεςηεποβάθμιερ,

ηπιηοβάθμιερ,

επγαηικά

κένηπα,

ενώζειρ

πποζώπυν), ζελ. 95-113
-

Ίδπςζη ζςνδ. οπγανώζευν

(ιδπςηική ππάξη, καηαζηαηικό, εγγπαθή ζηο ειδικό

βιβλίο, κηήζη νομικήρ πποζυπικόηηηαρ, απσή ηηρ πολλαπλόηηηαρ ηυν ζςνδ.
οπγανώζευν, εζυηεπική αςηονομία ηυν ζςνδ. οπγανώζευν), ζελ. 114-125
-

Σκοποί ηυν ζςνδ. οπγανώζευν ζε ζςνδςαζμό με ηοςρ ζκοπούρ (αιηήμαηα) ηηρ
απεπγίαρ και ηο πεπιεσόμενο ηυν ΣΣΕ, ζελ. 131-138

-

Άζκηζη από ηιρ ζςνδ. οπγανώζειρ ηυν δικαιυμάηυν ηυν μελών – παπέμβαζη
ςπέπ ηυν μελών (Άπθπο 669 ΚΠολΔ), ζελ. 145-149

-

Οικονομική αςηοηέλεια ζςνδ. οπγανώζευν

(πόποι ζςνδ. οπγανώζευν,

απαγόπεςζη ειζθοπών ή ενιζσύζευν από επγοδόηερ, κομμαηικέρ ή πολιηικέρ
οπγανώζειρ, διαθάνεια δυπεών και επισοπηγήζευν), ζελ. 154-158
-

Είζππαξη ηυν ειζθοπών ζηον ηόπο επγαζίαρ, δικαιώμαηα ειζόδος ζηην
εκμεηάλλεςζη, ζελ. 161-163

-

Παπακπάηηζη ηυν ειζθοπών από ηον επγοδόηη και απόδοζη ζηην ζςνδ.
οπγάνυζη, ζελ. 164-169

-

Εγγπαθή ηυν μελών ζηη ζςνδ. οπγάνυζη, εζυηεπική αςηονομία (καηαζηαηικό) ηυν
ζςνδ. οπγανώζευν, δίμηνη απαζσόληζη υρ πποϋπόθεζη εγγπαθήρ, ζελ. 169-179

-

Γενική Σςνέλεςζη (απμοδιόηηηερ, ζύγκληζη, απαπηία, τηθοθοπία), ζελ. 192-202

-

Πποζβολή αποθάζευν Γεν. Σςνελεύζευρ, ανςπόζηαηερ, άκςπερ και ακςπώζιμερ
αποθάζειρ, πποζβολή αποθάζευν Διοικ. Σςμβοςλίος, 202-219.

-

Διοικηηικό Σςμβούλιο (έννοια, ζςγκπόηηζη, εκλογή, διάπκεια θηηείαρ, παύζη ΔΣ,
διοπιζμόρ πποζυπινήρ διοικήζευρ με δικαζηική απόθαζη), ζελ. 225-239.
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-

Πποζηαζία ζςνδ. δπάζηρ (απαγόπεςζη απόλςζηρ λόγυ νόμιμηρ ζςνδ. δπάζηρ),
ζελ. 277-282

-

Πποζηαζία ζςνδ. ζηελεσών (ζποςδαίοι λόγοι καηαγγελίαρ – Επιηποπή Πποζηαζίαρ
Σςνδ. Σηελεσών – Καηασπηζηική επίκληζη ηηρ ειδικήρ πποζηαζίαρ ηυν ζςνδ.
ζηελεσών), ζελ. 282-288, 296-311

-

Πποζηαζία ηηρ ζςνδ. δπάζηρ ζηον ηόπο επγαζίαρ ( πίνακαρ ανακοινώζευν –
Σςνελεύζειρ ζηο σώπο επγαζίαρ – Γπαθείο ζηο σώπο επγαζίαρ), ζελ. 332-341,
346-350

Δίκαιο Σςλλογικών Σςμβάζεων Επγαζίαρ
-

Έννοια, νομική θύζη και ζκοποί ηηρ ΣΣΕ, ζελ. 374-380

-

Πεπιεσόμενο ΣΣΕ (κανονιζηικό, ενοσικό μέπορ), ζελ. 387-414

-

Είδη ΣΣΕ, ζελ. 414-429

-

Ικανόηηηα και απμοδιόηηηα ππορ ζύνατη ΣΣΕ, ζελ. 440-454

-

Τύπορ ΣΣΕ – Δημοζιόηηρ ΣΣΕ, ζελ. 454-456

-

Άκςπη ΣΣΕ – Κύπυζη ΣΣΕ με νόμο, ζελ. 457-459

-

Δεζμεςόμενα από ηη ΣΣΕ ππόζυπα – Επέκηαζη ηηρ ιζσύορ ΣΣΕ με απόθαζη
ηος Υποςπγού Επγαζίαρ, ζελ. 460-464, 466-472

-

Φπονικό πεδίο ιζσύορ ΣΣΕ (Λήξη ιζσύορ ΣΣΕ – Καηαγγελία ΣΣΕ – Καηαγγελία ΣΣΕ
ππιν από ηην πάποδο έηοςρ – Ιζσύρ ηυν κανονιζηικών όπυν μεηά ηη λήξη ηηρ ΣΣΕ
– Μεηενέπγεια ΣΣΕ), ζελ. 474-485

-

Σςζσέηιζη ΣΣΕ με ηο κπαηικό δίκαιο – Σςζσέηιζη ΣΣΕ με ΣΣΕ (διαδοσή, ζςπποή
ΣΣΕ) – Σςζσέηιζη ΣΣΕ με ηην αηομική ζύμβαζη επγαζίαρ (κανονιζηική ιζσύρ ηηρ
ΣΣΕ, απσή ηηρ εύνοιαρ ςπέπ ηυν μιζθυηών ζςζσέηιζη αποδοσών αηομική και ΣΣΕ,
ζελ. 485-491, 493-502

-

Ιζσύρ ηηρ ΣΣΕ ζε πεπίπηυζη μεηαβίβαζηρ επισειπήζευρ, ζελ. 509-521

Μεζολάβηζη – Διαιηηζία
§ 33. Έννοια και ζκοποί ηηρ διαιηηζίαρ, ζελ. 523-533
§ 34. Μεζολάβηζη και διαιηηζία ηος Ν. 1876/90, ζελ.
577
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533-535, 540-551, 555-

Δίκαιο απεπγίαρ και ανηαπεπγίαρ
§ 41 Αιηήμαηα απεπγίαρ, ζελ. 635- 649
§ 42. Είδη και μοπθέρ απεπγίαρ, ζελ. 649-673
§ 43. Κήπςξη Απεπγίαρ, ζελ. 673-687
§ 44. Πποειδοποίηζη απεπγίαρ, ζελ. 687-701
§ 45. Πποζυπικό αζθαλείαρ, ζελ. 701-719
§ 46. Απαγόπεςζη πποζλήτευρ απεπγοζπαζηών, ζελ. 719-726
§ 47. Απαγόπεςζη ηηρ ανηαπεπγίαρ, ζελ. 726-728
§ 49 Νόμιμη και παπάνομη απεπγία, ζελ. 739-751, 754-757
§ 50 Καηασπηζηική απεπγία., ζελ.759-787
§ 51. Σςνέπειερ νόμιμηρ απεπγίαρ, ζελ. 787-791 ,794-796, 798-800
§ 52. Σςνέπειερ παπάνομηρ απεπγίαρ, ζελ. 800-805, 809-816,
§ 53. Σςνέπειερ απεπγίαρ υρ ππορ ηοςρ μη απεπγούρ, ζελ. 826-836
§ 54. Επίλςζη ηυν δικαζηικών διαθοπών για ηην απεπγία, ζελ. 837-848
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