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μισθών/ημερομισθίων
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και ο πίνακας

2.1 Τι ρυθμίζουν οι ΣΣΕ
Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ή μεταξύ συνδικαλιστικής
οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των
συμβαλλομένων αμοιβαίες υποχρεώσεις. Ο νόμος 1876/90 ορίζει λεπτομερώς το
περιεχόμενο και το τρόπο σύναψης των ΣΣΕ.
•
•
•
•
•

Οι ΣΣΕ συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από
τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα
Θεσπίζουν κατώτατους υποχρεωτικούς μισθούς και ημερομίσθια
Ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων
Ορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομενων μερών
Ορίζουν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής
διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας

Κατά κανόνα με τις ΣΣΕ θεσπίζονται ευμενέστεροι όροι εργασίας από τους

προβλεπόμενους από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
Ο νόμος 1876/90 αφορά όλους τους εργαζόμενους της χώρας με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, σε επιχείρηση, εκμετάλλευση ή
υπηρεσία, του δημοσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Αφορά ακόμη εργαζόμενους που αν και
δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργάζονται κάτω από τις ίδιες ή
αντίστοιχες συνθήκες.

2.2 Είδη ΣΣΕ
Εθνικές Γενικές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζόμενους ολόκληρης της χώρας. Με αυτές
καθορίζονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων (μισθοί και ημερομίσθια
ασφαλείας) όπως και άλλα ζητήματα όπως ορίζονται από τον Ν.1876/90. Δεν μπορεί
να συναφθεί άλλου είδους ΣΣΕ (συλλογική ή ατομική) που να προβλέπει
δυσμενέστερους όρους από για τους εργαζόμενους
Οι ΕΓΣΕΕ συνάπτονται από την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργανωση των
εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης
οργανώσεις των εργοδοτών, ή πανελλήνιας έκτασης.
(!) Κριτήριο προκειμένου να αναδειχτεί η πιο αντιπροσωπευτική
οργάνωση των εργαζομένων είναι ο αριθμός των μελών που
ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης και όχι ο
αριθμός των εγγεγραμμένων μελών γενικά. Αυτό ισχύει για τη
σύναψη οποιουδήποτε τύπου ΣΣΕ, όχι μόνο ΕΓΣΕΕ. Επειδή όμως, αν
και απόλυτο, δεν είναι πάντα το δικαιότερο κριτήριο, η
αντιπροσωπευτικότητα μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να
αμφισβητηθεί από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση με προσφυγή στο
δικαστήριο, προκαλώντας την αναστολή των διαπραγματεύσεων.
Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ: Οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ αφορούν τους εργαζόμενους
ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα ειδικοτήτων.
Διακρίνονται σε εθνικές αν αφορούν τους εργαζόμενους του επαγγέλματος σε όλη τη
χώρα και σε τοπικές αν αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένης πόλης ή περιφέρειας.
Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ συνάπτονται από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες
ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης και τις
εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης πανελλήνιας έκτασης. Τοπικές
ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ μπορούν να συνάψουν πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα και εργοδοτικές οργανώσεις γενικά ή
και ξεχωριστοί εργοδότες.
Επιχειρησιακές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
Αν δηλαδή μια επιχείρηση αποτελείται από πολλές εκμεταλλεύσεις (πχ
υποκαταστήματα) μπορεί να συναφθεί για κάθε εκμετάλλευση διαφορετική ΣΣΕ. Οι
ρυθμίσεις που προβλέπει μια επιχειρησιακή ΣΣΕ μπορούν να καλύπτουν όλους τους
εργαζόμενους της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας τους και τη θέση
τους στην επιχείρηση. Μπορούν όμως να έχουν συγκεκριμένη αναφορά σε μια
κατηγορία εργαζομένων ή να εξαιρούν άλλες κατηγορίες. Το στοιχείο που κάνει μια ΣΣΕ
να αναγνωριστεί σαν επιχειρησιακή είναι ότι το ένα συμβαλλόμενο μέρος είναι ο
εργοδότης (και μόνο αυτός) και το άλλο η συνδικαλιστική οργάνωσης της επιχείρησης
που καλύπτει τους εργαζόμενους.
Κλαδικές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών
επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων σε πανελλαδική ή τοπική έκταση. Συνάπτονται από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν
εργαζόμενους (ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους) ομοειδών ή

συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.
(!) Συχνά προκαλεί σύγχυση η διάκριση μεταξύ κλαδικών και
ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ. Η βασική διαφορά είναι ότι οι μεν κλαδικές
ρυθμίζουν τους όρους εργασίας όσων απασχολούνται σ' ένα κλάδο,
αδιακρίτως του επαγγέλματος του κάθε εργαζόμενου του κλάδου, ενώ οι
ομοιοεπαγγελματικές ρυθμίζουν τους όρους εργασίας συγκεκριμένου
επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του κλάδου που εργάζεται ο κάθε
εργαζόμενος. Διαφορετικά διατυπωμένο, στις κλαδικές συμβάσεις
καθοριστικό είναι το είδος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται οι
εργαζόμενοι, ενώ στις ομοιοεπαγγελματικές καθοριστική είναι η εργασία
καθ' αυτή που παρέχει ο εργαζόμενος.

2.3 Τρόπος σύναψης ΣΣΕ
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης, διεξάγονται
διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των μερών. Η Διαδικασία διαπτραγμάτευσης
ξεκινά με έγγραφο της πλευράς που ασκεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και το
απευθύνει στην άλλη πλευρά, κοινοποιόντας το συγχρόνως στην αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας. Με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιούνται και τα θέματα που προτείνονται για
διαπραγμάτευση, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και ο τόπος διαπραγμάτευσης.
Η άλλη πλευρά οφείλει μέσα σε 10 εργάσιμες από τη γνωστοποίηση των θεμάτων να
προσέλθει για διαπραγμάτευση και να ορίσει τους αντιπροσώπους της. Η εργατική
πλευρά έχει το δικαίωμα να αξιώσει από την εργοδοτική να της δοθούν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από
τους αντιπροσώπους των μερών.
Διαδικασία υπογραφής - θέση σε ισχύ ΣΣΕ
Εφ' όσον οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, η ΣΣΕ καταρτίζεται
εγγράφως σε 3 πρωτότυπα, που υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των μερών.
Από ένα πρωρότυπο παίρνει το κάθε μέρος (εργατική και εργοδοτική πλευρά), και το
τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας όπου καταρτίστηκε η ΣΣΕ.
Οι ΕΓΣΣΕ και οι Κλαδικές/Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ κατατίθενται στην αρμόδια κεντρική
υπηρεσία του Υπ. Εργασίας.
Στις Επιθεωρήσεις Εργασίας των νομαρχιών και στην κεντρική υπηρεσια του Υπ.
Εργασίας υπάρχει ειδικό βιβλίο ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων, όπου καταγράφονται
όλα τα βασικά στοιχεία της ΣΣΕ, καθώς και οι προσχωρήσεις, οι επεκτάσεις, οι
καταγγελίες και οι συμφωνίες από μεσολάβηση. Οι υπηρεσίες αυτές χορηγούν
αντίγραφα των ΣΣΕ ή διαιτητικών αποφάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Η ισχύς της ΣΣΕ αρχίζει από την ημέρα κατάθεσης ενός πρωτοτύπου της από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας της Νορμαρχίας
όπου καταρτίστηκε η ΣΣΕ. (Οι ΕΓΣΣΕ, και οι Κλαδικές και Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές
ΣΣΕ ισχύουν από την ημέρα κατάθεσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπ. Εργασίας.)

2.4 Η αρχή των ευμενέστερων ρυθμίσεων
Μόνο οι όροι των ατομικών συμβάσεων που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους
υπερισχύουν των ρυθμίσεων των ΣΣΕ. Οι όροι εργασίας των ΣΣΕ που είναι
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους υπερισχύουν και των νόμων, εκτός αν πρόκειται για
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (πχ πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την
απαγόρευση αύξησης αποδοχών)

2.5 Η προσφυγή στη μεσολάβηση και στη διαιτησία (ΟΜΕΔ)
Αν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΣΕ αποτύχουν, οι μελλοντικοί όροι εργασίας
καθορίζονται από τους κανόνες που τίθενται με τη διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση στο
χώρο της εργασίας έχει την ίδια ισχύ με τη ΣΣΕ και αποτελεί μια ιδιότυπη πηγή κανόνων
δικαίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η διαιτησία ρυθμίζει μόνο τους όρους
εργασίας και όχι εργασιακές διαφορές. Οι εργασιακές διαφορές επιλύονται μόνο
από τα δικαστήρια.
Με νόμο του 1990 συστήθηκε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σα
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Από τότε οι διαιτητικές αποφάσεις εκπορεύονται από
τον ΟΜΕΔ. Όπως και στις ΣΣΕ έτσι και στις διαιτητικές αποφάσεις οι κανόνες
δικαίου που εισάγονται έχουν προέλευση τους ιδιώτες και όχι την κρατική
εξουσία. (Πριν από το 1990 η διαιτητική απόφαση ήταν προϊόν του πρωτοβάθμιου ή
δευτεροβάθμιου διαιτητικού δικαστηρίου και η απόφαση αποτελούσε διοικητική πράξη.)

