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Μετενέργεια µη µισθολογικών όρων συλλογικών συµβάσεων εργασίας 

 
Οι ρυθµίσεις του ν. 4046/2012 και της αριθ. 6/28.02.2012 Πράξης του Υ�ουργικού Συµβουλίου για τη 
µετενέργεια των όρων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας α�οτέλεσαν το έναυσµα για τη 
διατύ�ωση διαφόρων α�όψεων σχετικά µε το εάν θίγονται οι όροι των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας, �ου δεν ρυθµίζουν µισθολογικά ζητήµατα. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι �αρα�άνω ρυθµίσεις δεν �ροβλέ�ουν εάν οι µη µισθολογικοί όροι και ιδίως οι 
θεσµικοί όροι της λήξασας ή καταγγελθείσας συλλογικής σύµβασης εργασίας µετενεργούν και, κατά 
συνέ�εια, ο εργοδότης οφείλει να συνεχίσει να τους τηρεί µέχρι να τρο�ο�οιηθούν, µε τη σύµφωνη 
γνώµη του εργαζοµένου. Το γεγονός αυτό είχε ως α�οτέλεσµα να διατυ�ωθούν δύο α�όψεις, οι 
ο�οίες υ�οστηρίζουν τα ακόλουθα: α) η �ρώτη διατείνεται ότι, α�ούσης ο�οιαδή�οτε �ρόβλεψης για 
το εν λόγω ζήτηµα και δεδοµένου ότι οι διατάξεις του ν. 1876/1990 τίθενται εκ�οδών α�ό τις 
µνηµονιακές �ροβλέψεις µόνο για τα θέµατα �ου ρητά ρυθµίζουν, οι �άσης φύσεως µη µισθολογικοί 
όροι συλλογικής σύµβασης εργασίας, �ου έληξε ή καταγγέλθηκε, µετενεργούν �λήρως και 
εξακολουθούν να δεσµεύουν τον εργοδότη και β) η δεύτερη ά�οψη θεωρεί ότι σκο�ός των 
µνηµονιακών ρυθµίσεων α�οτελεί η �ροσαρµογή όλων των όρων των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες και, συνε�ώς, οι µη µισθολογικοί όροι των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν µετενεργούν, µε α�οτέλεσµα ο εργοδότης να δύναται να τους 
τρο�ο�οιήσει µονοµερώς.  
 
Για το �αρα�άνω ζήτηµα εκδόθηκε η αριθ. 17235/509/11.06.2013 Εγκύκλιος του Υ�ουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε θέµα «Παροχή Πληροφοριών σχετικά µε µη 
µισθολογικούς όρους ΣΣΕ». Σύµφωνα µε όσα διατυ�ώνονται σε αυτήν, το Υ�ουργείο συντάσσεται µε 
την �ρώτη – ευνοϊκή για τους εργαζόµενους – ά�οψη,   σύµφωνα µε την ο�οία οι λοι�οί κανονιστικοί 
(µη µισθολογικοί) όροι των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, �ου λήγουν ή καταγγέλλονται, δεν 
θίγονται. Κατό�ιν τούτου, όροι συλλογικών συµβάσεων εργασίας, �ου έληξαν ή καταγγέλθηκαν και 
αφορούν το χρόνο εργασίας των εργαζοµένων, ό�ως το �ενθήµερο σύστηµα εργασίας, τη χορήγηση 
αδειών κ.α. µ�ορούν να µεταβληθούν µόνο µε νέα συλλογική σύµβαση εργασίας ή µε τη σύµφωνη 
γνώµη του εργαζοµένου.      
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Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υ�οκρύ�τουν 
σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν α�οκλειστικά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό 
τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 


