Αρίλιος 2016

Σύναψη Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 2016
Μετά αό αλλεάλληλες (νοµοθετικές και συµβατικές) αρατάσεις της µέχρι ρότινος
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, την 31.03.2016
υογράφηκε µεταξύ των κοινωνικών εταίρων νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας, διάρκεια ενός έτους και, συγκεκριµένα, αό την 01.01.2016 µέχρι και την
31.12.2016.
Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ροβλέει ότι: α) όλοι οι
θεσµικοί όροι εργασίας, ου τέθηκαν σε εφαρµογή µε ροηγούµενες Εθνικές
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, β) εφόσον κατά τη
διάρκεια ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρθούν, µε
οοιονδήοτε τρόο, οι εριοριστικές ρυθµίσεις όσον αφορά στο εριεχόµενο των
εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τα συµβαλλόµενα µέρη θα
ξεκινήσουν άµεσα διαραγµατεύσεις για το καθορισµό νέων µισθολογικών όρων
εργασίας, γ) οι κοινωνικοί εταίροι θα ροβούν, εφόσον διερευνήσουν τη δυνατότητα
συνεργασίας µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, σε όλες τις ααραίτητες ενέργειες
για την υλοοίηση δράσεων σχετικών µε την αντιµετώιση του ροσφυγικού –
µεταναστευτικού ροβλήµατος και δ) ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η
«Ευρωαϊκή Συµφωνία – Πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αοκλεισµούς», ου
υογράφηκε ανάµεσα στη «Συνοµοσονδία Ευρωαϊκών Συνδικάτων (ETUC)», την
«Ένωση Ευρωαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσµων, Βιοµηχανιών και Ειχειρήσεων
(BUSINESSEUROPE)», την «Ευρωαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων
Ειχειρήσεων (UEAPME)» και το «Ευρωαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Ειχειρήσεων
(CEEP)». Η ως άνω συµφωνία στοχεύει στη λήψη µέτρων για την λήρη ενσωµάτωση
στην αγορά εργασίας, χωρίς εριορισµούς και αοκλεισµούς αό οοιαδήοτε αιτία
(.χ. ροσόντα, φύλο, ηλικία κ.α.).
Υενθυµίζεται ότι µε το Άρθρο Πρώτο ργ. 1Α υοαράγραφος 11 του ν. 4093/2012,
οι όροι των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: α) στους µισθολογικούς όρους, ου ισχύουν µόνο για τους εργαζοµένους,
ου αασχολούνται σε εργοδότες των συµβαλλόµενων εργοδοτικών οργανώσεων
(ΣΕΒ, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ) και β) στους θεσµικούς όρους, ου ισχύουν
για όλους τους εργοδότες και όλους τους εργαζόµενους της χώρας. Σε καµία αό τις
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δυο αραάνω κατηγορίες όρων εργασίας δεν εήλθε µεταβολή µε την νέα Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση (οι κατώτατοι ροβλεόµενοι µισθοί και ηµεροµίσθια,
ου ισχύουν αό την 12.11.2012, σε εφαρµογή του ν. 4046/2012 αραµείνουν
αµετάβλητοι - βλ. http://www.omed.gr/el/node/3036).
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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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