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Οκτώβριος  2013 
 

 

Η �ορεία των συλλογικών δια�ραγµατεύσεων τα έτη 2011 και 2012  
 
Α�ό τις τελευταίες νοµοθετικές �αρεµβάσεις στις µέχρι �ρότινος ισχύουσες ρυθµίσεις του 
εργατικού δικαίου, στα �λαίσια εφαρµογής των µνηµονίων, �ροέκυψαν νέα δεδοµένα στις 
εργασιακές σχέσεις. Α�ό τα δεδοµένα αυτά, όσα αφορούν στις συλλογικές δια�ραγµατεύσεις 
α�οτυ�ώθηκαν σε �ρόσφατη µελέτη του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Οι 
συλλογικές δια�ραγµατεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012, Τάσεις, Τοµές και 
Προο�τικές, Χρήστος Α. Ιωάννου και Κώστας ∆. Πα�αδηµητρίου). Α�ό την �αρα�άνω 
µελέτη εξάγονται τα �αρακάτω ενδιαφέροντα συµ�εράσµατα:  
 
1. Μέχρι και το 2010, η δοµή των συλλογικών δια�ραγµατεύσεων βασίζεται στη σύναψη 

της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και τη σταθερή ανανέωση 
συγκεκριµένων κλαδικών και οµοιοε�αγγελµατικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
Α�ό το 2011 και µετά αυξάνεται η υ�ογραφή των ε�ιχειρησιακών συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας.   
 

2. Μειώνονται οι διαιτητικές α�οφάσεις, εξαιτίας, τόσο της  κατάργησης της δυνατότητας 
µονοµερούς �ροσφυγής στη ∆ιαιτησία, όσο και του �εριορισµού του αντικειµένου 
ρύθµισης αυτής (βασικός µισθός).  
 

3. Το 2012 αυξάνεται ραγδαία η υ�ογραφή των ε�ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας. Συγκεκριµένα, το 2012 υ�ογράφονται 976 ε�ιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, έναντι 227 το 2010 και 170 ε�ιχειρησιακών συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας το 2011.   
 

4. Το µεγαλύτερο µέρος των ε�ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, �ου 
υ�ογράφηκαν το 2012, καταρτίσθηκε ανάµεσα στον εργοδότη και τις νεοσύστατες 
ενώσεις �ροσώ�ων (�οσοστό 73%), οι ο�οίες αναδεικνύονται σε µηχανισµό µείωσης 
των υφιστάµενων ρυθµίσεων όρων αµοιβής και εργασίας.   
 

5. Την �ρωτοβουλία των συλλογικών δια�ραγµατεύσεων (καταγγελία της υφιστάµενης 
συλλογικής σύµβασης εργασίας) αναλαµβάνει ο εργοδότης και όχι η εργατική �λευρά, 
ό�ως ίσχυε µέχρι �ρότινος.  
 

6. Το µεγαλύτερο �οσοστό (83%) των ε�ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
�ου συνάφθηκαν το 2012, αφορά σε ε�ιχειρήσεις χωρίς δια�ραγµατευτικό �αρελθόν 
(�ρώτη ε�ιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας).  
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7. Ως �ρος τις µεταβολές στις α�οδοχές �ου �ροβλέ�ουν οι κλαδικές και οι 
οµοιοε�αγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας το 2012, µια στις δυο συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας �ροβλέ�ουν µειώσεις α�οδοχών και µια στις τέσσερις �ροβλέ�ουν 
σταθερότητα των α�οδοχών. 
 

8. Όσον αφορά στις µισθολογικές ρυθµίσεις των ε�ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας του 2012, �οσοστό 19% �ροέβλεψε µείωση των α�οδοχών, �οσοστό 16% 
�ροέβλεψε τη διατήρηση σταθερών των α�οδοχών, µόνο το 0,7% �ροέβλεψε αύξηση 
των µισθών και �οσοστό 48% χρησιµο�οιήθηκε για την �ροσαρµογή των α�οδοχών 
στα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Ποσοστό 0,9% µείωσε 
τις α�οδοχές στον �ροβλε�όµενο νοµοθετικά κατώτατο µισθό.  
 

9. Οι ε�ιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας του 2012 είναι αορίστου χρόνου, σε 
�οσοστό 30% και τούτο �αρά το γεγονός ότι σύµφωνα µε την αριθ. 6/2012 Πράξη 
Υ�ουργικού Συµβουλίου οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας είναι ορισµένου χρόνου 
(ένα έως τρία έτη). Τις �ερισσότερες α�ό αυτές τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 
έχουν καταρτίσει οι ενώσεις �ροσώ�ων.    
 

Η ανάγνωση των �αρα�άνω συµ�ερασµάτων �ροκαλεί �οικίλα σχόλια και �αρατηρήσεις 
σχετικά µε τις �ροο�τικές των συλλογικών δια�ραγµατεύσεων. Το �εδίο των 
δια�ραγµατεύσεων µεταφέρεται στις ε�ιχειρήσεις, ό�ου, εάν δεν υφίσταται ε�ιχειρησιακό 
σωµατείο, συστήνονται ενώσεις �ροσώ�ων. Οι δια�ραγµατεύσεις ξεκινούν µε την 
�ρωτοβουλία του εργοδότη και αφορούν το µισθολογικό κόστος. Στην �λειονότητα των 
ε�ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας ε�έρχεται η µείωση των α�οδοχών των 
εργαζοµένων µέχρι και τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Οι 
νοµοθετικές µεταβολές στη διαδικασία της ∆ιαιτησίας �εριορίζουν τη συµµετοχή του ΟΜΕ∆, 
µε α�οτέλεσµα τη µείωση των ∆ιαιτητικών Α�οφάσεων.  
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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 µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 


