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Κρίσεις ΣτΕ για τη συνταγµατικότητα των ρυθµίσεων της αριθ.6/2012 Πράξης Υ$ουργικού
Συµβουλίου
Με ρόσφατη αόφαση της (2307/2014), η Oλοµέλεια του Συµβουλίου της Εικρατείας έκρινε τη
συνταγµατικότητα των ρυθµίσεων της αριθ. 6/2012 Πράξης Υουργικού Συµβουλίου, η οοία
εκδόθηκε κατ΄ είκληση της αραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, µετά την άσκηση
αιτήσεων ακύρωσης της Γενικής Συνοµοσονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΣΕ) και άλλων
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Υενθυµίζουµε ότι µε την ως άνω Πράξη Υουργικού Συµβουλίου τέθηκαν σε ισχύ διάφορες
εργασιακές ρυθµίσεις, µεταξύ των οοίων η κατάργηση της δυνατότητας µονοµερούς ροσφυγής
στη διαιτησία, σε ερίτωση αοτυχίας των συλλογικών διαραγµατεύσεων, καθώς και ο
εριορισµός του αντικειµένου της διαιτητικής αόφασης στον καθορισµό του βασικού µισθού ή
ηµεροµισθίου.
Με την ροαναφερόµενη αόφαση, η Oλοµέλεια του Συµβουλίου της Εικρατείας αοφάνθηκε
ότι οι ως άνω ρυθµίσεις ροσκρούουν στο άρθρο 22 αρ. 2 του Συντάγµατος και, ως εκ τούτου,
είναι άκυρες. Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: α) όσον αφορά στη
ροσφυγή στη διαδικασία της ∆ιαιτησίας, η διάταξη του άρθρου 22 αρ. 2 του Συντάγµατος
ειβάλλει στο νοµοθέτη να θεσίσει σύστηµα διαιτησίας, ως εικουρική διαδικασία για την
είλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, σε ερίτωση αοτυχίας των συλλογικών
διαραγµατεύσεων, η οοία (διαδικασία) δεν ροϋοθέτει τη συναίνεση και των δυο µερών,
αλλά αρκεί η θέληση ενός εξ αυτών, β) σχετικά µε το αντικείµενο της διαιτητικής αόφασης, το
άρθρο 22 αρ. 2 του Συντάγµατος δεν καταλείει εριθώριο για την εξαίρεση µέρους της
συλλογικής διαφοράς αό τη ρυθµιστική εξουσία του διαιτητικού οργάνου, εφόσον στόχος
αοτελεί η είλυση του συνόλου της συλλογικής διαφοράς.
Κατόιν των αραάνω, θα αναβιώσει το δικαίωµα των µερών να ροσφεύγουν µονοµερώς στη
διαιτησία, η οοία θα δύναται να ρυθµίζει, µε την αόφασή της, το σύνολο των όρων εργασίας.
Ειδικότερα, τόσο η εργατική λευρά, όσο και η λευρά των εργοδοτών θα µορεί να ροσφεύγει
µονοµερώς στη διαδικασία της διαιτησίας του ΟΜΕ∆, ζητώντας την είλυση της ανακύτουσας
συλλογικής διαφοράς. Ο ∆ιαιτητής θα µορεί να ρυθµίζει, µε την διαιτητική αόφασή του, όλα
τα ζητήµατα, ου ροέκυψαν και τέθηκαν υόψη του και, κατά συνέεια, τόσο τον καθορισµό
του βασικού µισθού, όσο και άλλων, µισθολογικών ή µη, εργασιακών θεµάτων.
Όλες οι υόλοιες ρυθµίσεις της αραάνω Πράξης Υουργικού Συµβουλίου κρίθηκε ότι δεν
αντιβαίνουν στις συνταγµατικές ρυθµίσεις, καθώς και στις διατάξεις των ∆ιεθνών Συµβάσεων, µε
το ειχείρηµα της ένταξης αυτών σε ένα ευρύτερο σύστηµα ρυθµίσεων και µέτρων, ου
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αοσκοούν στην αντιµετώιση του ροβλήµατος της διόγκωσης του δηµόσιου χρέους και των
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν
δηµιουργούν, ούτε υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι
ληροφορίες είναι γενικές και έχουν αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του
newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν
ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nomos.gr
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