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ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ

Χ Α Ι  Ρ Ε  Τ Ι  Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο  Ε  Δ Ρ Ο Υ  Τ Η Σ  Ο  Τ Ο  Ε  Χ Α Ι  Ρ Ε  Τ Ι  Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο  Ε  Δ Ρ Ο Υ  Τ Η Σ  Ο  Τ Ο  Ε  
σ. Σταύ ρου Κού κου.

Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι,

Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ)  είναι μια

σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιστημονικής μας γνώσης,

επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης πάνω σε ένα κομβικό ζήτημα, τόσο για την ΟΤΟΕ

όσο και για το σ.κ. συνολικότερα: στις κλαδικές ΣΣΕ ως θεσμό δικαιωμάτων,

ανάπτυξης και προοπτικής.

Είναι, πιστεύω, μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση στην επικαιρότητα, δεδομένου ότι

η προοπτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, είναι ένα από τα θέματα

που η Κυβέρνηση συζητά αυτή την περίοδο με τους εκπροσώπους των δανειστών. 

Είναι ορατός ο κίνδυνος να συνεχιστεί η γνωστή και απαράδεκτη "κατάσταση

πολιορκίας", η οποία επιβλήθηκε σε όλα τα επίπεδα των συλλογικών

διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το καθεστώς των ακραίων, εκτός κανονικής ευρωπαϊκής

πρακτικής, θεσμικών παρεμβάσεων, που πλήττουν τη συλλογική αυτονομία και τις

κλαδικές ΣΣΕ θα συνεχιστεί, με σοβαρές συνέπειες στην αγορά εργασίας και στη

λειτουργία των τομέων της οικονομίας. 

Με τη προτεραιότητα ισχύος των επιχειρησιακών ΣΣΕ σε βάρος των κλαδικών,

βιώνουμε εδώ και χρόνια ένα καθεστώς γενικευμένης εξαίρεσης της έννοιας του

κλάδου. 

Γνωρίσαμε εξίσου τις σοβαρές συνέπειές σε όρους μείωσης μισθών, αμφισβήτησης

δικαιωμάτων, υπονόμευσης και στρέβλωσης κάθε έννοιας κοινωνικού διαλόγου και

συλλογικής συγκρότησης, αλλά και της ίδιας της προοπτικής βιώσιμης εξόδου από την

κρίση. 

Αντί, λοιπόν,  να νομιμοποιηθεί η εξαίρεση,  είναι καιρός να θεμελιωθεί ξανά ο

κανόνας. 

Με πλήρη αποκατάσταση των ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και πρωτίστως

των κλαδικών ΣΣΕ. 

Με επέκταση σε όλο τον κλάδο και με εφαρμογή της αρχής της εύνοιας, χωρίς

εξαιρέσεις και αστερίσκους. 

Με επαρκή χρόνο για τη διαπραγμάτευση και την επαναδιαπραγμάτευση.

Αυτά δεν είναι, απλά, θέμα "καλής Ευρωπαϊκής πρακτικής". Είναι, πρωτίστως,

θέμα δημοσίου συμφέροντος:

aa για την προαγωγή της συλλογικής αυτονομίας και του κοινωνικού διαλόγου στον

κλάδο. 

aa για την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των αμοιβών και των όρων

εργασίας. 

aa για σύγχρονη ανταγωνιστικότητα και συνεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς

ανισότητες και αποκλεισμούς.   

Στο διάστημα που πέρασε, οι μνημονιακές παρεμβάσεις απείλησαν ευθέως την

ύπαρξη των ΣΣΕ στους περισσότερους κλάδους και, βέβαια, στον κλάδο μας. 
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'Εθεσαν σοβαρά εμπόδια όχι μόνο για τις κλαδικές, αλλά και για τις επιχειρησιακές

ΣΣΕ. 

'Εδειξαν ότι απώτερος στόχος ήταν, τελικά, η αποδυνάμωση των Συλλογικών

Διαπραγματεύσεων και των συνδικάτων σε όλα τα επίπεδα και η επικράτηση της

ατομικής διαπραγμάτευσης. 

Σε πείσμα των δυσκολιών, η Ομοσπονδία μας διεκδίκησε και κατάφερε να

συνάψει 2 κλαδικές ΣΣΕ, για το διάστημα 2013-2015 και 2016-2018,

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη κλαδικά δικαιώματα. 

Η ΟΤΟΕ στήριξε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα, σταθερά και

ανυποχώρητα, τον θεσμό της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης και της

ΣΣΕ. 

Στηρίζει την κομβική λειτουργία της κλαδικής ΣΣΕ ως κοινής βάσης, ως

κεντρικού κορμού  των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων (Ενιαίο Μισθολόγιο,

Ωράρια, βασικές κοινωνικές παροχές…), πάνω στον οποίο μπορούν να

εξειδικεύουν και “να χτίζουν”, σε συμπληρωματική βάση, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ,

που υπογράφουν τα συνδικάτα-μέλη μας.    

Στηρίζει την κλαδική ΣΣΕ ως θεσμό απαραίτητης επιτελικής συνεννόησης των

μερών κάθε κλάδου της οικονομίας, για το ξεπέρασμα της κρίσης με όρους

κοινωνικής ομαλότητας, βιωσιμότητας και συνοχής.

Η σημερινή εκδήλωση του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους όσοι

ενδιαφέρονται για τη σημασία και τις προοπτικές των εργασιακών θεσμών στη χώρα

μας. 

Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της.  

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκλεκτούς επιστήμονες-ομιλητές

μας. Τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη. Τον Καθηγητή

Εργατικού Δικαίου κ. Κώστα Παπαδημητρίου. Τον ομότιμο Καθηγητή Εργατικού

Δικαίου κ. Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο. Την Διδάκτορα Οικονομίας της Εργασίας

κα Βασιλική Γεωργακοπούλου. 

Τους ευχαριστώ όλους θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας

παρέχουν χρήσιμους προβληματισμούς, επιστημονικές γνώσεις και

επιχειρήματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία στις

προσπάθειες του κλάδου μας σε όλα τα επίπεδα.   



Ο συ νταγ μα τι κός θε σμός της συλ λο γι κής αυ το νο μί αςΟ συ νταγ μα τι κός θε σμός της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας
(Βασικά σημεία ομιλίας)

Τον κύ ριο ρυθ μι στι κό πα ρά γο ντα των ερ γα σια κών σχέ σε ων α πο τε λεί κα τά το Σύ νταγ -

μα η συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση, στο πλαί σιο του θε σμού της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας.

Ό λοι οι ό ροι των ερ γα σια κών σχέ σε ων που στη ρί ζο νται σε με τα βλη τά δε δο μέ να και ε κτι -

μή σεις συ νι στούν α ντι κεί με νο συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης και σε πε ρι πτώ σεις αμ φι βο -

λί ας συ ντρέ χει τεκ μή ριο αρ μο διό τη τας υ πέρ της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και κα τά της

κρα τι κής ε ξου σί ας. Υ πό το πρί σμα αυ τό, η συλ λο γι κή αυ το νο μί α ε ντάσ σε ται στον πυ ρή -

να των θε σμών που υ πη ρε τούν την αρ χή του κοι νω νι κού κρά τους δι καί ου και την πλου -

ρα λι στι κή δη μο κρα τί α.

Ο θε σμός της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας συ ναρ τά ται ά με σα με την αρ χή του κοι νω νι κού

κρά τους δι καί ου, υ πό δυο κυ ρί ως ό ψεις:

aa Αφ’ ε νός, συ νι στά το ση μα ντι κό τε ρο θε σμό δια σφά λι σης της συλ λο γι κής δια -

πραγ μά τευ σης, ως πε δί ου δια μόρ φω σης της ε πα νορ θω τι κής-α να δια νε μη τι κής λει τουρ -

γί ας του κοι νω νι κού κρά τους. 

aa Αφ’ ε τέ ρου, α πό τη στιγ μή που η συλ λο γι κή αυ το νο μί α έ χει συ νταγ μα τι κά κα το -

χυ ρω θεί ως μη χα νι σμός ρύθ μι σης κρί σι μων ζη τη μά των που ά πτο νται των ερ γα σια κών

σχέ σε ων, η πα ρε μπό δι ση της συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης θα συ νε πα γό ταν την πα γί -

ω ση ε πι μέ ρους ό ρων ερ γα σί ας, ό πως εν δει κτι κά των μι σθο λο γι κών ό ρων, με α πο τέ λε -

σμα την α πί σχνα ση των δι καιω μά των των ερ γα ζο μέ νων, εις βά ρος των εγ γυ ή σε ων της

αρ χής του κοι νω νι κού κρά τους δι καί ου. 

Η ε πι λο γή του συ νταγ μα τι κού νο μο θέ τη να στε γά σει αυ το τε λώς τη συν δι κα λι στι κή ε λευ -

θε ρί α και τη συλ λο γι κή αυ το νο μί α στα άρ θρα 23 παρ. 1 και 22 παρ. 2 Συ ντ. α ντι στοί χως,

ε πι βε βαιώ νει τη δια φο ρε τι κή τους λει τουρ γί α σε σχέ ση προς την ε λευ θε ρί α της συ νέ νω -

σης που κα το χυ ρώ νε ται στο άρ θρο 12 Συ ντ. Ό πως έ χει ε πι ση μαν θεί, η ε λευ θε ρί α συ νέ -

νω σης δεν α φο ρά τις συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις, στις ο ποί ες υ πά γο νται τό σο οι ε νώ -

σεις ερ γα ζο μέ νων ό σο και οι ε νώ σεις ερ γο δο τών. Το συν δι κα λι στι κό δι καί ω μα έ χει παύ -

σει, υ πό το Σύ νταγ μα του 1975, να θε ω ρεί ται πα ρε πό με νο της ε λευ θε ρί ας της συ νέ νω -

σης, η ο ποί α ε πι τε λεί έ να ντι αυ τού ε πι κου ρι κή μό νο λει τουρ γί α, κα τά βά ση δια σφα λί ζο -

ντας εγ γυ ή σεις έ να ντι του εν δε χο μέ νου διά λυ σής τους.

Η συ νταγ μα τι κή κα το χύ ρω ση τό σο του δι καιώ μα τος συλ λο γι κής ορ γά νω σης των ερ γα -

ζο μέ νων ό σο και των νό μι μων μέ σων συλ λο γι κών διεκ δι κή σε ων θα κα θί στα το εν πολ λοίς

κε νή πε ριε χο μέ νου και πά ντως σε ση μα ντι κό βαθ μό α λυ σι τε λής, δί χως την ταυ τό χρο νη

δια σφά λι ση των α πα ραί τη των θε σμι κών εγ γυ ή σε ων για τη διε ξα γω γή δια πραγ μα τεύ σε -

ων και τη σύ να ψη συμ φω νιών σε συλ λο γι κό ε πί πε δο με τα ξύ ερ γο δο τών και ερ γα ζο μέ -

νων, ι δί ως για τη ρύθ μι ση των ό ρων α μοι βής και ερ γα σί ας. 

Η λει τουρ γι κή δια σύν δε ση του θε σμού της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας με την αρ χή του κοι -

νω νι κού κρά τους δι καί ου και με το δι καί ω μα στην ερ γα σί α, κα θώς και η ση μα σί α του θε -

σμού για τον προσ διο ρι σμό του γε νι κού συμ φέ ρο ντος και τη δια σφά λι ση της κοι νω νι κής

ει ρή νης, κα τέ στη σε α να γκαί α τη θε σμι κή κα τά στρω ση της συμ με το χής των κοι νω νι κών

ε ταί ρων στην πα ρα γω γή συλ λο γι κών ρυθ μί σε ων, δη λα δή της συμ με το χής τους στις συλ -

λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις και τη δια δι κα σί α σύ να ψης συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας,

κα τά τρό πο ώ στε πέ ραν της α ξιο ποί η σης της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας ως δι καιώ μα τος να
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δια σφα λί ζε ται η α να γκαί α, κα τά την κοι νω νι κή της α πο στο λή, α να γνώ ρι σή της ως κα θή -

κο ντος. Η διτ τή αυ τή φύ ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας, που κα τα τάσ σει το συ νταγ μα τι -

κό δι καί ω μα συμ με το χής στις δια δι κα σί ες που την πραγ μα τώ νουν με τα ξύ των λε γό με -

νων λει τουρ γι κών δι καιω μά των, α πο τε λεί βα σι κό ερ μη νευ τι κό προ σα να το λι σμό των δια -

τά ξε ων που ρυθ μί ζουν τη διε ξα γω γή των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων, τη σύ να ψη

συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας και τις δια δι κα σί ες με σο λά βη σης και διαι τη σί ας. 

Ξενοφών Κοντιάδης
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
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Η α πώ λεια των ση μεί ων ι σορ ρο πί ας Η α πώ λεια των ση μεί ων ι σορ ρο πί ας 

της κλα δι κής συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σηςτης κλα δι κής συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης
(Βασικά σημεία ομιλίας)

Η σω βού σα και πο λύ χρο νη πλέ ον οι κο νο μι κή κρί ση η ο ποί α συ ντα ράσ σει την κοι νω -

νι κή και οι κο νο μι κή ζω ή της χώ ρας μας, δεν ά φη σε α λώ βη το το ερ γα τι κό δί καιο, έ να κλά -

δο του δι καί ου, ο ο ποί ος εί ναι ι διαί τε ρα ευαί σθη τος στις σχε τι κές δια κυ μάν σεις. Οι με τα -

βο λές δεν μπο ρού σαν έ τσι να εί ναι πα ρά α να με νό με νες. Ε κεί νο ό μως το ο ποί ο πρέ πει

να ε πι ση μαν θεί, εί ναι το ό τι οι με τα βο λές εί ναι τέ τοιες που με τα βάλ λουν πλέ ον τη φυ σιο -

γνω μί α του, ει δι κό τε ρα στο πε δί ο των συλ λο γι κών ερ γα σια κών σχέ σε ων, ό που πα ρα τη -

ρού νται οι δρα στι κό τε ρες με τα βο λές.

Οι με τα βο λές αυ τές εί ναι τέ τοιας εμ βέ λειας ώ στε με τα το πί ζο νται πλή ρως τα ση μεί α ι -

σορ ρο πί ας πά νω στα ο ποί α στη ρι ζό ταν το οι κο δό μη μα των, συλ λο γι κών κυ ρί ως, ερ γα -

σια κών σχέ σε ων τα τε λευ ταί α χρό νια αν ό χι τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες.

Αν ε ξε τά σει κα νείς το προ η γού με νο κα θε στώς δια μόρ φω σης ερ γα σια κών σχέ σε ων, θα

δια πί στω νε ό τι στη ρι ζό ταν κα τά κύ ριο λό γο σε ο ρι σμέ νες στα θε ρές. Η πρώ τη ή ταν η αρ -

χή της εύ νοιας, η δεύ τε ρη η δυ να τό τη τα κή ρυ ξης των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ως γε νι -

κών υ πο χρε ω τι κών, η τρί τη ή ταν η δια τή ρη ση των ρυθ μί σε ων  των συλ λο γι κών συμ βά -

σε ων και με τά τη λή ξη της ι σχύ ος τους και τέ λος η δυ να τό τη τα προ σφυ γής, υ πό ό ρους

και προ ϋ πο θέ σεις, μο νο με ρώς  στη διαι τη σί α.

Αν ό μως πα ρα τη ρή σει κα νείς το νέ ο το πί ο ερ γα σια κών σχέ σε ων, θα δια πι στώ σει ό τι οι

πε ρισ σό τε ρες α πό τις πα ρα πά νω στα θε ρές δεν ι σχύ ουν πλέ ον. Κυ ρί ως ό μως α πο δυ να -

μώ θη κε συ νει δη τά το δυ να μι κό τε ρο τμή μα των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων: η κλα δι -

κή συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση.

Η ση μα σί α της κλα δι κής δια πραγ μά τευ σης

Οι  κλα δι κές συλ λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις α πο τε λούν το βα σι κό στοι χεί ο της ε δραί ω -

σης των ερ γα σια κών σχέ σε ων:

Ε ξα σφα λί ζουν «θε μι τούς» μι σθούς και «δί καιες» συν θή κες ερ γα σί ας για τους ερ γα ζό -

με νους στον κλά δο, αλ λά και 

Ε ξα σφα λί ζουν θε μι τό α ντα γω νι σμό με τα ξύ ο μο ει δών ε πι χει ρή σε ων, ώ στε να α πο φεύ -

γε ται το λε γό με νο κοι νω νι κό ντά μπι γκ

Η με τε νέρ γεια των συλ λο γι κών συμ βά σε ων

Η με τε νέρ γεια ως θε σμός έ χει ι διαί τε ρη ση μα σί α για το πε δί ο των ερ γα σια κών σχέ σε -

ων. Σε πε ρί πτω ση λή ξε ως ή κα ταγ γε λί ας των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας δια τη -

ρεί ται η ι σχύς των κα νο νι στι κών δια τά ξε ών της, πράγ μα που ε πι τρέ πει να μην προ κα λεί -

ται, μέ χρι να συ να φθεί μια νέ α συλ λο γι κή σύμ βα ση, μια ρα γδαί α ε πι δεί νω ση των ό ρων

πα ρο χής ερ γα σί ας.

Με ρύθ μι ση του 2012 η με τε νέρ γεια οιο νεί κα ταρ γεί ται, α φού πε ριο ρί ζε ται πλέ ον  στο

βα σι κό μι σθό και σε με ρι κά ε πι δό μα τα. Η  α παλ λα γή α πό τη δέ σμευ ση εί ναι, με τά την

πά ρο δο των τριών μη νών,  ά με ση και βε βαί ως δεν α παι τεί ται η σύμ φω νη γνώ μη του ερ -

γα ζο μέ νου. 

Δεν χρειά ζε ται λοι πόν ι διαί τε ρη προ σπά θεια για να υ πο στη ρί ξει κα νείς ό τι οι ε πι πτώ -

σεις εί ναι σο βα ρό τα τες. Εί τε δεν θα συ να φθεί νέ α συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ γα σί ας, ο πό τε

η σύμ βα ση ερ γα σί ας θα πα ρα πέ μπε ται στην α το μι κή συλ λο γι κή δια πραγ μά τευ ση, εί τε

θα υ πάρ χει έ ντο νη πί ε ση για μια τέ τοια υ πο γρα φή έ στω και με υ πο βαθ μι σμέ νους ό ρους,

προ κει μέ νου να μπο ρέ σει  να δια τη ρη θεί κά ποια ρύθ μι ση στο συλ λο γι κό ε πί πε δο.   

Η δυ να τό τη τα κη ρύ ξε ως σσε ως γε νι κώς υ πο χρε ω τι κών

Με  διά τα ξη του ν. 4024/2012 έ χει  ε πί σης α να στα λεί η ε φαρ μο γή των δια τά ξε ων του

ν. 1876/1990 με τις ο ποί ες προ βλέ πε ται η δυ να τό τη τα κη ρύ ξε ως σ.σ.ε. ως γε νι κά υ πο -
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χρε ω τι κών, δη λα δή να ε φαρ μό ζε ται και σε ερ γο δό τες που δεν εί ναι μέ λη των ερ γο δο τι -

κών ορ γα νώ σε ων.

Α νε ξαρ τή τως των α τε λειών της προ η γου μέ νης ρυθ μί σε ως και ί σως της κα κής ε φαρ μο -

γής της, η εν λό γω τρο πο ποί η ση εν δυ νά μει ε γκυ μο νεί σο βα ρούς κιν δύ νους για την εν

γέ νει πο ρεί α των ερ γα σια κών σχέ σε ων. Πολ λοί ερ γο δό τες ε πι θυ μούν να α πο χω ρή σουν

α πό ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις γνω ρί ζο ντας α φε νός ό τι εί ναι δυ να τόν με τον τρό πο αυ τό

να α πο φύ γουν την ε φαρ μο γή της ι σχύ ου σας κλα δι κής συλ λο γι κής σύμ βα σης και α φε τέ -

ρου ό τι δεν υ πάρ χει πε ρί πτω ση η κλα δι κή συλ λο γι κή σύμ βα ση που υ πε γρά φη να κη ρυ -

χθεί γε νι κά υ πο χρε ω τι κή. Πε ραι τέ ρω, με βά ση το πα ρα πά νω εν δε χό με νο, και οι κλα δι κές

ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις θα α σκούν έ ντο νη πί ε ση προς τις ερ γα τι κές για υ πο βάθ μι ση

των ερ γα σια κών σχέ σε ων, ώ στε δη λα δή να α πο τρα πεί η α πο χώ ρη ση δια φω νού ντων ερ -

γο δο τών.  Και βέ βαια η ε πι δί ω ξη του κοι νω νι κού ντά μπιν γκ εμ φα νί ζε ται και ε δώ  α να πό -

φευ κτη με συ νέ πειες και για την κοι νω νι κή ει ρή νη και για τον υ γι ή α ντα γω νι σμό με τα ξύ

ε πι χει ρή σε ων .

Η α πο δυ νά μω ση της κλα δι κής συλ λο γι κής δια πραγ μά τευ σης

Η δο μή των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων σε συ νέ χεια των πα ρα πά νω πράγ μα τι   α -

πορ ρυθ μί στη κε και με τα σχη μα τί στη κε ρι ζι κά με κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό την υ πο χώ ρη ση

των κλα δι κών και ο μοιο ε παγ γε λα τι κών ΣΣΕ, την α πο κέ ντρω ση των συλ λο γι κών δια -

πραγ μα τεύ σε ων προς το ε πί πε δο των ε πι χει ρή σε ων με τον πολ λα πλα σια σμό των ε πι -

χει ρη σια κών ΣΣΕ οι ο ποί ες, με τά την κα τάρ γη ση της αρ χής της ευ νο ϊ κό τε ρης ρύθ μι σης

και την κα θιέ ρω ση σύ να ψης ε πι χει ρη σια κών ΣΣΕ με δυ σμε νέ στε ρους ό ρους α πό τις

κλα δι κές ΣΣΕ, α πο τε λούν βα σι κό μη χα νι σμό ε φαρ μο γής μειώ σε ων των α πο δο χών των

ερ γα ζο μέ νων ά νω του 15%. Ε πι προ σθέ τως με την αλ λα γή του θε σμι κού πλαι σί ου ε πέ -

κτα σης των συλ λο γι κών συμ βά σε ων ε πήλ θε α φε νός ρα γδαί α μεί ω ση της κά λυ ψης των

ερ γα ζο μέ νων και των ε πι χει ρή σε ων α πό κλα δι κές και ο μοιο ε παγ γελ μα τι κές συλ λο γι κές

ρυθ μί σεις, σε πο σο στό που σή με ρα αγ γί ζει το 6,9% ε νώ στο πα ρελ θόν (1992-2010) άγ -

γι ζε το 52,7% και α φε τέ ρου μεί ω ση α πο δο χών του λά χι στον σε μια στις δύ ο κλα δι κές και

ο μοιο ε παγ γελ μα τι κές ΣΣΕ. Πε ραι τέ ρω η α να στο λή της ε πέ κτα σης των ΣΣΕ ως γε νι κώς

υ πο χρε ω τι κών και η α πο δυ νά μω ση του ε πι κου ρι κού βρα χί ο να του θε σμού της Διαι τη σί -

ας, ο ο ποί ος α πο τε λού σε μη χα νι σμό πα ρα γω γής συλ λο γι κών ρυθ μί σε ων, ο δή γη σε σε ε -

πι πλέ ον α πορ ρύθ μι ση του συ στή μα τος των συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων με την ρα -

γδαί α α πο κέ ντρω σή τους και την αύ ξη ση των α το μι κών συμ βά σε ων ερ γα σί ας.   

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου
Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

www.lawpapadimitriou.gr
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Η κλα δι κή ΣΣΕ και η αρ χή της εύ νοιας Η κλα δι κή ΣΣΕ και η αρ χή της εύ νοιας 

στο στό χα στρο του νε ο φι λε λευ θε ρι σμούστο στό χα στρο του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού
(Βασικά σημεία ομιλίας)

Ι.Ι. Ει σα γω γι κές πα ρα τη ρή σεις

Στο ε πί κε ντρο της α πορ ρύθ μι σης των σχέ σε ων ερ γα σί ας και της με τάλ λα ξης του ερ γα -

τι κού δι καί ου και με τα τρο πής σε ε ξάρ τη μα της κυ ριαρ χού με νης α πό την νε ο φι λε λεύ θε ρη

κα πι τα λι στι κή πα γκο σμιο ποί η ση “ευέ λι κτης ε πι χεί ρη σης” βρί σκε ται η κο ρυ φαί α προ στα -

τευ τι κή αρ χή. Δεν εί ναι έ τσι τυ χαί α η νε ο φι λε λεύ θε ρη ε πί θε ση κα τά κο ρυ φαί ων θε σμι κών

στοι χεί ων της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και μη χα νι σμών πραγ μά τω σης της προ στα τευ τι -

κής αρ χής.

Ι Ι.Ι Ι. Η κλα δι κή ΣΣΕ ως κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας

Ο πρω τα γω νι στι κός ρό λος της κλα δι κής ΣΣΕ ο φεί λε ται βα σι κά σε τρεις λό γους:

α) Η πο λυ συλ λε κτι κή ρυθ μι στι κή δυ να μι κή των κλα δι κών ΣΣΕ συμ βάλ λει ση μα ντι κά

στην α πώ θη ση του συ ντε χνια κού ε γω ι σμού και σφυ ρη λά τη ση πνεύ μα τος και συ νεί δη σης

ε νό τη τας.

β) Η ΣΣΕ α πο τε λεί τον πιο ι σχυ ρό και α πο τε λε σμα τι κό, και λι γό τε ρο ευά λω το στην ερ -

γο δο σί α, εκ πρό σω πο των ερ γα ζο μέ νων.

γ) Η ΣΣΕ συ γκρο τεί το ι σχυ ρό τε ρο α νά χω μα κα τά βρώ μι κου α ντα γω νι σμού στην α γο -

ρά ερ γα σί ας και του μι σθο λο γι κού dumping.

Ι Ι Ι.Ι Ι Ι. Η αρ χή της εύ νοιας ως κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της προ στα τευ τι κής αρ χής

Η αρ χή της εύ νοιας συ νι στά μια κο ρυ φαί α εκ δή λω ση της προ στα τευ τι κής αρ χής. Εκ -

δη λώ νε ται δε τό σο στη σχέ ση ΣΣΕ και Α ΣΕ, ό που η τε λευ ταί α υ πε ρι σχύ ει μό νο ως ευ νο -

ϊ κό τε ρη, ό σο και στη σχέ ση ΣΣΕ και νό μου, ό που ο τε λευ ταί ος κα τι σχύ ει μό νο ό ταν πε -

ριέ χει κα νό νες αμ φι με ρώς α να γκα στι κού δι καί ου. Κρί σι μος ε πί σης εί ναι ο ρό λος της στις

πε ρι πτώ σεις συρ ρο ής ΣΣΕ.

IV.IV. Η στρα τη γι κή αμ φι σβή τη σης της κλα δι κής ΣΣΕ

Η λυσ σα λέ α ε πί θε ση κα τά της κλα δι κής ΣΣΕ ο φεί λε ται στον πρω τα γω νι στι κό της ρό λο

στην πολ λα πλώς πλητ τό με νη προ στα τευ τι κή αρ χή. Η δι καιο λό γη ση της ε πί θε σης αυ τής

έ γκει ται στον υ πο τι θέ με νο α να χρο νι στι κό της ρό λο στο πλαί σιο της με τά βα σης α πό τον

φορ ντι σμό στον με τα φορ ντι σμό. Πραγ μα το ποιεί ται δε τό σο de facto, π.χ. μέ σω της φυ -

γής των ερ γο δο τών α πό τα κλα δι κά συν δι κά τα, ό σο και de jure, π.χ. μέ σω της κα τάρ γη -

σής της ως μη χα νι σμού άρ σης της σύ γκρου σης κλα δι κής και ε πι χει ρη σια κής ΣΣΕ.

V.V. Η αυ ξα νό με νη πολ λα πλή αμ φι σβή τη ση της αρ χής της εύ νοιας

Η πιο α πο τε λε σμα τι κή μορ φή αμ φι σβή τη σης της αρ χής αυ τής εί ναι ε κεί νη που συ ντε -

λεί ται μέ σω νο μο θε τι κών πα ρεμ βά σε ων. Εμ φα νί ζε ται δε βα σι κά σε χώ ρες που έ χουν έ -

ντο να οι κο νο μι κά προ βλή μα τα, ι δί ως τε λού σες υ πό μνη μο νια κή κα το χή, ό πως η Ελ λά -

δα. Ω στό σο στη χώ ρα μας ση μα ντι κή ως προς τη σχέ ση της ΣΣΕ με το νό μο εί ναι και η

συμ βο λή της νο μο λο γί ας των α νω τά των δι κα στη ρί ων μέ σω χει ρα γώ γη σης της έν νοιας

του γε νι κού συμ φέ ρο ντος. Εν δια φέ ρον ε πί σης πα ρου σιά ζει μια ε νι σχυό με νη στην ε πι -

στή μη τά ση εν νοιο λο γι κού και λει τουρ γι κού α να προσ διο ρι σμού της με βά ση τη διά σω ση

θέ σε ων ερ γα σί ας. Έ τσι, σύμ φω να με την τά ση αυ τή, οι προ βλε πό με νες στην α το μι κή

σύμ βα ση ερ γα σί ας (Α ΣΕ) κα τώ τε ρες ε κεί νων της ΣΣΕ α πο δο χές θα κα τι σχύ ουν, π.χ. ως

ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ



<<ευ νο ϊ κό τε ρες>> λό γω συμ βο λής τους στη διά σω ση των σχέ σε ων ερ γα σί ας. Η τυ χόν

υ ιο θέ τη ση της θέ σης αυ τής θα ο δη γού σε σε με τάλ λα ξη της δογ μα τι κής ταυ τό τη τας της

αρ χής της εύ νοιας και σε α ναί ρε ση της κα νο νι στι κό τη τας και υ πο χρε ω τι κό τη τας της κλα -

δι κής ΣΣΕ.

VI.VI. Η προ βλη μα τι κή των “ρη τρών α νοι κτό τη τας”

Πρό κει ται για έ να ε πί και ρο, αλ λά ό χι και νο φα νή μη χα νι σμό ταυ τό χρο νης α πο στα θε ρο -

ποί η σης των κλα δι κών ΣΣΕ και της κρί σι μης για την α πο τε λε σμα τι κή λει τουρ γί α τους αρ -

χής της εύ νοιας. Η α πό κλι ση α πό την ευ νο ϊ κό τε ρη κλα δι κή ΣΣΕ γί νε ται εί τε σε ε θε λού -

σια εί τε σε νο μο θε τι κή βά ση.

VII.VII. Συ μπε ρα σμα τι κές πα ρα τη ρή σεις

Δη μή τρης Α. Τραυ λός - Τζα νε τά τος
Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Οι κο νο μι κή και κοι νω νι κή ση μα σί α των κλα δι κών ΣΣΕΟι κο νο μι κή και κοι νω νι κή ση μα σί α των κλα δι κών ΣΣΕ
(Βασικά σημεία ομιλίας)

Οι υ πάρ χου σες πο σο τι κές και ποιο τι κές με λέ τες οι κο νο μο λό γων, διε θνών  ορ γα νι σμών

και ε ρευ νη τι κών φο ρέ ων(Ο Ο ΣΑ, ΔΓΕ, Eurofoundation, ETUI, α κό μα και οι κο νο μο λό γων

του ΔΝΤ), αμ φι σβη τούν ευ θέ ως τις θέ σεις των α κραιφ νών υ πο στη ρι κτών της «Ε λεύ θε -

ρης Οι κο νο μί ας της α γο ράς, χω ρίς θε σμι κές α καμ ψί ες και κα τα να γκα σμούς». 

Οι με λέ τες αυ τές 

aa κα τα δει κνύ ουν τη ση μα σί α των συ γκε ντρο ποι η μέ νων, σα φώς ιε ραρ χη μέ νων σε
συ μπλη ρω μα τι κή βά ση, συ στη μά των Συλ λο γι κής Δια πραγ μά τευ σης, με ε πί κε ντρο τις

κλα δι κές ΣΣΕ. Με ε πε κτα σι μό τη τα, τή ρη ση της ευ νο ϊ κό τε ρης για τον ερ γα ζό με νο ρύθ μι -

σης(αρ χή της εύ νοιας) και με στή ρι ξη της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας. 

aa α πο δει κνύ ουν ό τι αυ τά τα συ στή μα τα Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων υ πη ρε τούν
κα λύ τε ρα και με διάρ κεια τους στό χους της σύγ χρο νης, ποιο τι κής α ντα γω νι στι κό τη τας που

χρειά ζε ται σή με ρα η Ε.Ε, την ε πι διω κό με νη «ο λο κλη ρω μέ νη βιώ σι μη Α νά πτυ ξη χω ρίς α -

νι σό τη τες και α πο κλει σμούς» και την α να γκαί α κοι νω νι κή συ νο χή. Οι στό χοι αυ τοί βρί σκο -

νται σή με ρα  ψη λά στις δια κη ρύ ξεις και τις προ τε ραιό τη τες των ορ γά νων δια κυ βέρ νη σης

της Ε.Ε, τό σο για το ξε πέ ρα σμα της ε πα πει λού με νης υ φε σια κής πα γί δας,  ό σο και για την

α ντι με τώ πι ση φαι νο μέ νων κοι νω νι κής α πο διάρ θρω σης αλ λά και τά σε ων α πο νο μι μο ποί -

η σης-συ νο λι κής αμ φι σβή τη σης του ευ ρω πα ϊ κού εγ χει ρή μα τος α πό τους πο λί τες των χω -

ρών-με λών.

Κα τά συ νέ πεια, η θέ ση των νε ο φι λε λεύ θε ρων, κυ ρί ως, οι κο νο μο λό γων  ό τι έ να α πο κε -

ντρω μέ νο σύ στη μα Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων, με πρω το κα θε δρί α των ε πι χει ρη -

σια κών ΣΣΕ, χω ρίς ε πε κτα σι μό τη τα των κλα δι κών και χω ρίς ε φαρ μο γή της αρ χής της εύ -

νοιας, εί ναι πιο α πο τε λε σμα τι κό για την οι κο νο μί α προ βάλ λε ται α ξιω μα τι κά, χω ρίς βά σι -

μη ε μπει ρι κή και συ γκρι τι κή ε ρευ νη τι κή τεκ μη ρί ω ση,α κό μα κι ό ταν έ να τέ τοιο σύ στη μα,

ως «α να γκαί ο κα κό»,α πο δε δειγ μέ να διευ ρύ νει τις ει σο δη μα τι κές α νι σό τη τες και υ πο σκά -

πτει την κοι νω νι κή συ νο χή. 

Α ντλώ ντας α πό την πρό σφα τη διε θνή βι βλιο γρα φί α, στην πα ρέμ βα σή μας ε ντο πί ζου -

με 10 βα σι κές πα ρα μέ τρους, που θε με λιώ νουν την α νά γκη πλή ρους α πο κα τά στα σης

των κλα δι κών Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων και ΣΣΕ, με ε πε κτα σι μό τη τα και τή ρη ση

της αρ χής της εύ νοιας στη σχέ ση τους με τις ε πι χει ρη σια κές. 

Οι πα ρά με τροι αυ τές εί ναι, συ νο πτι κά, οι ε ξής:

1.1. Πε ριο ρι σμός α νι σο τή των-δι καιό τε ρη ει σο δη μα τι κή κα τα νο μή, α πο τρο πή κοι νω νι -

κού κα τα κερ μα τι σμού-κοι νω νι κή συ νο χή.

2.2. Α πο τρο πή α θέ μι του α ντα γω νι σμού και dumping σε βά ρος της ερ γα σί ας .

3.3. Α πο τρο πή πρι μο δό τη σης κα κό πι στων ερ γο δο τών με ε λεγ χό με να ε πι χει ρη σια κά

σω μα τεί α

4.4. Με γα λύ τε ρη α πο τε λε σμα τι κό τη τα στην οι κο νο μί α, με ό ρους σύγ χρο νης α ντα γω -

νι στι κό τη τας.

5.5. Με γα λύ τε ρη δια φά νεια μι σθών και α σφα λι στι κών ει σφο ρών, κα λύ τε ρος έ λεγ χος

ε φαρ μο γής, μι κρό τε ρα συ ναλ λα κτι κά κό στη για τις μι κρο με σαί ες ε πι χει ρή σεις.

6.6. Οι κλα δι κές ΣΣΕ εί ναι ερ γα λεί ο δια φά νειας και κα λύ τε ρης ε πι τε λι κής συ νεν νό η -

σης των με ρών για συ ντο νι σμέ νη α ντι με τώ πι ση προ βλη μά των και ξε πέ ρα σμα της κρί -

σης. 

10

ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ



7.7. Τα κλα δι κά μι σθο λο γι κά-ερ γα σια κά δι καιώ μα τα α πο τε λούν κα λύ τε ρη βά ση εκ κί -

νη σης και για τις Ε πι χει ρη σια κές ΣΣΕ.

8.8. Ελ λεί ψει κλα δι κών ΣΣΕ, οι συ γκρού σεις με τα φέ ρο νται στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε -

δο, με δυ νη τι κά  πρό σθε το κό στος για τις ε πι χει ρή σεις,

9.9. Η πρω το κα θε δρί α των Ε πι χει ρη σια κών ΣΣΕ, ι δί ως σε χώ ρες με συ ντρι πτι κή

πλειο ψη φί α ΜΜΕ, ο δη γεί σε κα τα βα ρά θρω ση του ε πι πέ δου συλ λο γι κής κά λυ ψης και σε

ε ξα φά νι ση κλα δι κών ερ γα τι κών και ερ γο δο τι κών ορ γα νώ σε ων. 

10.10. Η ε πι χει ρη σια κή λο γι κή εί ναι συ νή θως βρα χυ πρό θε σμη και α πο σπα σμα τι κή. Οι

κλα δι κές ΣΣΕ εί ναι πιο ε πι τε λι κές και δυ νη τι κά συμ βα τές με με σο μα κρο πρό θε σμες οι κο -

νο μι κές προ τε ραιό τη τες. 

Ει δι κά στις ση με ρι νές συν θή κες της οι κο νο μί ας και της κοι νω νί ας, η πλή ρης α -

πο κα τά στα ση των κλα δι κών Συλ λο γι κών Δια πραγ μα τεύ σε ων και ΣΣΕ κρί νε ται και

ω φέ λι μη και α να γκαί α για την οι κο νο μι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα, την κοι νω νι κή συ -

νο χή, την ε νί σχυ ση της συλ λο γι κής αυ το νο μί ας και την α πο τρο πή πρα κτι κών

στρέ βλω σης του α ντα γω νι σμού σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων και των μι κρο με σαί -

ων ε πι χει ρή σε ων.

Βα σι λι κή Ν. Γε ωρ γα κο πού λου
Δι δά κτωρ Οι κο νο μί ας της Ερ γα σί ας

Σύμ βου λος Ερ γα σια κών Σχέ σε ων Ο ΤΟ Ε
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Η εκ δή λω ση - πα ρέμ βα ση της Ο ΤΟ Ε 

για την α να γκαιό τη τα 

των Συλ λο γι κών δια πραγ μα τεύ σε ων 

και την ι διαί τε ρη ση μα σί α 

των Κλα δι κών Συλ λο γι κών Συμ βά σε ων 

ως θε σμό 

δη μο κρα τι κών ρυθ μί σε ων και κανόνων, 

φι λο δο ξεί να α πο τε λέ σει 

- στις δύ σκο λες μέ ρες που ζού με - 

αι τί α προ βλη μα τι σμού και ε γρή γορ σης 

των κοι νω νι κών και οι κο νο μι κών δυ νά με ων 

του τό που, 

που ε πι θυ μούν την α νά καμ ψη της χώ ρας 

σε ό λα τα ε πί πε δα 

και έ να κα λύ τε ρο μέλ λον για ό λους. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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