
 
 
 
 

                                           ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                              3/1/2008 
 

ΕΓΣΣΕ 2008 
 
   

Η ΓΣΕΕ απέστειλε σήµερα Πέµπτη 3 Ιανουαρίου 2008 την πρόσκληση 
έναρξης διαπραγµατεύσεων προς τους Εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ 
– ΣΕΕ) για την Νέα Εθνική  Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). 
 

Η δραµατική µείωση της αγοραστικής αξίας των µισθών και 
ηµεροµισθίων από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και την άνοδο των τιµών κάνει 
επιτακτική την ανάγκη διεκδίκησης πραγµατικών και ουσιαστικών αυξήσεων 
στους µισθούς και στα ηµεροµίσθια. 
 

Το πλαίσιο και τα αιτήµατα διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ για τα οικονοµικά, 
θεσµικά και εργασιακά αιτήµατα είναι απολύτως ρεαλιστικά και δίκαια, γι’ αυτό 
είµαστε αποφασισµένοι να το διεκδικήσουµε αγωνιστικά. 
 

Τις επόµενες ηµέρες και σύµφωνα µε τον Ν1876/90 θα κληθούν οι 
εργοδοτικές οργανώσεις για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την Νέα 
ΕΓΣΣΕ. 

 
 
                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
Συν.: Σας αποστέλλουµε το αναλυτικό κείµενο της ΕΓΣΣΕ και ταυτόχρονα 
θέλουµε να σας ευχηθούµε από καρδιάς: 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Με ΥΓΕΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 



 
  
  

  

  
ΠΠ   ΡΡ   ΟΟ   ΣΣ   ΚΚ   ΛΛ   ΗΗ   ΣΣ   ΗΗ   

 
 

Για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή 
νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τον καθορισµό των 
γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της χώρας 
και τη ρύθµιση άλλων θεµάτων. 

 
Από  
Τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Πατησίων 69. 

 
Προς  
1. Τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, οδός Ξενοφώντος 5, Αθήνα. 
2. Τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας, οδός 

Αριστοτέλους 46, Αθήνα. 
3. Την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, οδός Μητροπόλεως 42, 

Αθήνα. 
 

Κοινοποίηση :  
1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
3. Κεντρική Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε., Γραφείο Ειδ.Γραµµατέα, Πειραιώς 40. 
4. Νόµιµο εκπρόσωπο Ο.Α.Ε.∆., Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιµος 

 
 Η Γ.Σ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της ∆ιοίκησης της 1ης /11/2007 αποφάσισε να 
κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν.1876/90 και να σας καλέσει σε 
διαπραγµατεύσεις, µε σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των 
ρυθµίσεων των προηγούµενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι διαπραγµατεύσεις για την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, που 
µεταξύ των άλλων ρυθµίζει και το περιεχόµενο του κατώτατου µισθού, βασικού 
στοιχείου για την δηµιουργία όρων κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τις σύγχρονες ανάγκες, µε δεδοµένο επίσης ότι ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα 
αντιπροσωπεύει µόλις το 54% του αντίστοιχου µέσου όρου των χωρών της 
Ευρώπης, όπου εφαρµόζεται ο θεσµός του κατώτατου µισθού. 

Όµως, οι κατακτήσεις δεκαετιών που έχουν επιτευχθεί από το συνδικαλιστικό 
κίνηµα της χώρας µας, στο περιεχόµενο της νοµοθεσίας και των συλλογικών 
συµβάσεων δέχονται σοβαρά πλήγµατα µε αποτέλεσµα να επιδεινώνεται η θέση των 
εργαζοµένων και να µειώνεται συνεχώς το µερίδιο της εργασίας στο παραγόµενο 
εισόδηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το µερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ του 
επιχειρηµατικού τοµέα από 58% (1981-1985) µειώθηκε σε 56% (1986-1990), σε 52% 
(1993-1997) και σε 44% (2004-2006). Παράλληλα κατά το 2006, η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα ήταν +2,8% και η χώρα µας κατέλαβε 
την δεύτερη θέση µετά την Φινλανδία. Η αντίστοιχη αύξηση στις άλλες χώρες της 
σύγκλισης, στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία ήταν µικρή (0,8% στις 
χώρες της Ιβηρικές χερσονήσου και 1,6% στην Ιρλανδία. Ο συνδυασµός του 
επιπέδου αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα (2006) µε την 
αύξηση κατά 2,4% στις µέσες πραγµατικές αµοιβές, συνεπάγεται µείωση κατά 0,4% 
του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. 

Η πτωτική τάση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος που 
παρατηρείται στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι το χαµηλότερο κόστος 
εργασίας στην ΕΕ - 15, δεν αποτυπώνεται στην µείωση του επιπέδου των τιµών και 
στην βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
Πράγµατι, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας επιδεινώθηκε κατά την 
τελευταία εξαετία  κατά 13% (Τ.τ.Ε, 2006) επειδή ανατιµήθηκε το ευρώ, αυξήθηκαν τα 
περιθώρια κέρδους (12,2% Ε.Ε-15, 12% στην ζώνη του ευρώ και 19,9% στην 
Ελλάδα το 2006 σε σχέση µε το 1995). 

Η συµβολή του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (ΥΠΕΘΟ, Ιούνιος 
2007, σελ. 11) στην µεταβολή των τιµών από 1,9 εκατοστιαίες µονάδες το 2004 
µειώθηκε σε 1,1 εκατοστιαίες µονάδες το 2006, των κερδών από 0,9 εκατοστιαίες 
µονάδες το 2004 αυξήθηκε σε 1,5 εκατοστιαίες µονάδες το 2006, των έµµεσων 
φόρων από 0,2 εκατοστιαίες µονάδες το 2004 σε 0,0 το 2006 και των τιµών των 
εισαγόµενων προϊόντων από 0,2 εκατοστιαίες µονάδες το 2004 αυξήθηκε σε 0,8 
εκατοστιαίες µονάδες το 2006. 

Στην κατάταξη (2004) των κρατών-µελών της Ε.Ε.-27, η Ελλάδα κατείχε την 
πρώτη θέση µε κριτήριο το µερίδιο των κερδών στον επιχειρηµατικό τοµέα (το 
µερίδιο των κερδών ισούται προς το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα ως 
ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας) το οποίο ανερχόταν σε 56,1% 
έναντι 37,9% του µέσου όρου της ευρωζώνης και 36,3% της Ε.Ε. –27. Οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξάνουν τις τιµές των προϊόντων τους περισσότερο από 
την εξέλιξη του κόστους εργασίας διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους τους και 
συµβάλλοντας στην αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Στο ίδιο συµπέρασµα 
καταλήγει και η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22/11/2006, σελ. 90) σύµφωνα 
µε την οποία «η απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας προέρχεται από την 
αύξηση των περιθωρίων κέρδους».  

Η ανάλυση της πραγµατικής φορολογικής επιβάρυνσης στα κράτη-µέλη 
καταλήγει στην διαπίστωση ότι στην Ελλάδα παρατηρείται ουσιαστική στασιµότητα 
στην έµµεση φορολογία (17% του ΑΕΠ το 2005), ενώ αντίθετα είναι αυξηµένη η 



συνεισφορά των φόρων επί της εργασίας (από 34,1% του ΑΕΠ το 1995 σε 38% του 
ΑΕΠ το 2005) και οι φόροι επί των κεφαλαίων αυξήθηκαν από 11,8% του ΑΕΠ το 
1995 σε 15,4% του ΑΕΠ το 2004 (τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία). Οι εξελίξεις αυτές στην φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων 
φορολογουµένων (5.507.897 το οικονοµικό έτος 2005) αναδεικνύουν το εύρος  και το 
βάθος της φορολογικής ανισότητας σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων.  

Ταυτόχρονα, οι φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα 
ισχυρίζονται ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι υπερβολικά ρυθµισµένη και ότι 
απαιτείται µεγαλύτερη ευελιξία (αγνοώντας  τις πρόσφατες  «µεταρρυθµίσεις» στα 
εργασιακά και κυρίως την υπερβολικά µεγάλη άτυπη ευελιξία που επικρατεί),  µείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών (έµµεσο κόστος εργασίας) και ότι ακόµη πρέπει να 
καταργηθούν τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων. Πρόκειται για θέσεις σε 
λάθος κατεύθυνση και πλήρως αναποτελεσµατικές, τόσο για τη βελτίωση της 
απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας, όσο και για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Παράλληλα, οι συγκεκριµένες προσεγγίσεις 
αδιαφορούν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων αντιλαµβάνονται την κοινωνική 
συνοχή και τη στήριξη των οικονοµικά αδυνάτων µε  όρους   φιλανθρωπίας. Απέναντι 
στις παραπάνω θέσεις τα συνδικάτα θέτουν το κύριο ζήτηµα της αναδιανοµής το 
οποίο απαιτεί αναβάθµιση της εργασίας γενικότερα (και των αµοιβών ειδικότερα),  
ανακατανοµή των φορολογικών βαρών, προστασία των δηµόσιων και κοινωνικών 
αγαθών και καθολική πρόσβαση σ' αυτά, καταπολέµηση της φτώχειας και τέλος 
ανακατανοµή πόρων υπέρ της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

 Στην κατεύθυνση αυτή η Γ.Σ.Ε.Ε.  θεωρεί ως θετικό προσανατολισµό της 
οικονοµίας την πορεία πραγµατικής σύγκλισης, που µπορεί να εξασφαλισθεί µε 
όρους «ευφυούς ανάπτυξης» και του επιπέδου καινοτοµίας και τεχνολογίας της 
παραγωγής, αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ζωής για τους εργαζόµενους, 
βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας και της λειτουργίας (χρηµατο-οικονοµικής, 
οργανωτικής, λειτουργικής, ασφαλιστικής) του συστήµατος κοινωνικής προστασίας. 

 Η πρόταση των συνδικάτων για το 35ωρο και γενικότερα για τη µείωση του 
χρόνου εργασίας χωρίς µείωση των αποδοχών, αποτελεί πολιτική πρόταση που 
προωθεί την ποιότητα ζωής και την απασχόληση. 

 Θεωρούµε ότι η µείωση της ανεργίας πρέπει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας και ότι οι πολιτικές αγοράς εργασίας και 
απασχόλησης πρέπει απαραίτητα να αποβλέπουν στη δραστική αντιµετώπιση του 
οδυνηρού φαινοµένου των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων µε νέες σταθερές και 
ασφαλείς θέσεις εργασίας και όχι µε θέσεις ψευδοαπασχόλησης. ∆ιεκδικούµε την 
άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και αναγκών των ανέργων, παράλληλα µε 
την προώθηση αποτελεσµατικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και 
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

 Υποστηρίζουµε ένα εναλλακτικό µοντέλο βιώσιµης (οικολογικά και κοινωνικά) 
ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε υψηλούς ρυθµούς παραγωγικότητας της εργασίας 
και στην ενίσχυση του ρόλου της µισθωτής εργασίας. Συστατικά στοιχεία µιας τέτοιας 
πολιτικής είναι η τεχνολογική και οργανωτική αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης, η 
προώθηση αναδιαρθρώσεων και εκσυγχρονισµών, η αναβάθµιση του ανθρώπινου 
δυναµικού και του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού για τη µείωση της ανεργίας, τη 
µείωση του εργατικού κόστους και των ελαστικών µορφών απασχόλησης. 

 Η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί επίσης ότι οι πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης είναι 
άµεσα συνδεδεµένες µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και οι θετικές διέξοδοι στο 
ζήτηµα της απασχόλησης (δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, επανένταξη 



µακροχρονίως ανέργων κλπ) διευκολύνουν την αντιµετώπιση των µεγάλων 
σύγχρονων προκλήσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. 

 Πέραν των γενικών αυτών προβληµάτων οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα της ακρίβειας, που έρχεται µεν από το παρελθόν, έχει όµως τώρα 
γιγαντωθεί  και οι εξελίξεις σχετικά µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου 
προοιωνίζουν ακόµη δυσµενέστερες εξελίξεις. 

 Σε καθεστώς αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, τα εισοδήµατα 
υφίστανται διπλή «καθήλωση» λόγω και της ακρίβειας. 
 Εστιάζουµε την προσοχή µας στο ζήτηµα του πετρελαίου καθώς η τιµή του 
αυξάνεται και οδηγεί τους χαµηλόµισθους (και χαµηλοσυνταξιούχους) σε αδυναµία ν’ 
ανταποκριθούν στις ανάγκες που δηµιουργούνται. Επιπλέον, η ενδεχόµενη αύξηση 
των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 2 µονάδες θα συµβάλλει άµεσα στην αύξηση των 
τιµών περίπου κατά 1%. Εάν οι αυξήσεις των τιµών προκαλέσουν νέο κύµα 
ανατιµήσεων και κερδοσκοπίας, τότε η συνολική επίπτωση της αύξησης του ΦΠΑ 
στον πληθωρισµό θα είναι τουλάχιστον 2,2%. Επακόλουθο της αύξησης του 
πληθωρισµού θα είναι η µείωση της αγοραστικής δύναµης των µισθών και η 
επιβράδυνση της συνολικής ζήτησης. Ως αποτέλεσµα θα είναι η µείωση της 
απασχόλησης κατά 0,6% (20.000 περίπου άτοµα). 

Στη συγκυρία αυτή το συνδικαλιστικό κίνηµα και ενόψει της έναρξης των 
διαπραγµατεύσεων για την νέα εθνική συλλογική σύµβαση τονίζει ότι:  

•  Οι κατακτήσεις των εργαζοµένων αποτελούν κυρίαρχη και µη διαπραγµατεύσιµη 
αξία και δεν τίθενται σε αµφισβήτηση δικαιώµατα ως έκφραση µιας ιδιότυπης 
κοινωνικής αλληλεγγύης την οποία µόνο οι εργαζόµενοι καλούνται κατά καιρούς να 
εκδηλώνουν, την ίδια στιγµή που οι πλέον κατέχοντες παραµένουν στο 
«απυρόβλητο».  

• Οι συλλογικές συµβάσεις θα πρέπει να παραµείνουν το αποκλειστικό µέσο 
διαµόρφωσης των κατώτατων αµοιβών µε περιεχόµενο αναβάθµισής τους . H 
Γ.Σ.Ε.Ε. αποκλείει οποιαδήποτε προσπάθεια επιβουλής τους είτε µέσα από την 
κατάργηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  ως τρόπου καθορισµού των κατώτατων µισθών, είτε 
από οποιαδήποτε απόπειρα διάβρωσης του περιεχοµένου των συλλογικών 
συµβάσεων, προκειµένου να επιτυγχάνονται και νόµιµα πλέον δυσµενέστεροι όροι, 
νοµιµοποιώντας τις ήδη εκτεταµένες παράνοµες πρακτικές µέρους της εργοδοσίας. 

Η Γ.Σ.Ε.Ε.  επισηµαίνει την ανάγκη κατοχύρωσης της αξιοπιστίας και της 
ειλικρίνειας των εµπλεκοµένων φορέων στις διαπραγµατεύσεις και σεβασµού του 
περιεχόµενου των συλλογικών συµβάσεων που έχουν υπογραφεί και αποφυγή 
επίκλησης της ανάγκης ρύθµισης από την κρατική εξουσία να νοµοθετήσει για 
θέµατα είτε που έχουν συµφωνηθεί από τους κοινωνικούς φορείς, είτε θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσής τους. Οι κοινωνικοί 
φορείς πρέπει να επιδεικνύουν την προσήλωσή τους στη συλλογική αυτονοµία και 
να µην επιτρέπουν τις κρατικές παρεµβάσεις στην συλλογική διαπραγµάτευση. 



ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
 

 
 

Οι διαπραγµατεύσεις για τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στα παρακάτω πεδία: 

1. Καταβολή εφάπαξ από 1-1-2008 του ποσοστού της προβλεπόµενης αύξησης 
του δείκτη τιµών καταναλωτή. 

2. Πρόσθετη αύξηση µε βάση την προβλεπόµενη αύξηση της παραγωγικότητας το 
2008. 

Πρόκειται για συµµετοχή στο οικονοµικό αποτέλεσµα από την αύξηση του 
Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος  και της παραγωγικότητας, στην οποία η 
συµβολή των εργαζοµένων είναι αναµφισβήτητη 

Το άθροισµα των  ποσοστών αύξησης του ∆ΤΚ και της παραγωγικότητας 
αποτελούν το «ουδέτερο» (µηδενικό) περιθώριο διαπραγµάτευσης σε σχέση µε 
τα εισοδηµατικά µερίδια. Με άλλα λόγια, ακόµη και αν οι εργαζόµενοι 
διεκδικήσουν και πάρουν όλο το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας τα 
εισοδηµατικά µερίδια παραµένουν σταθερά. 

3. Πρόσθετη αύξηση για τη σταδιακή σύγκλιση της αγοραστικής δύναµης του 
κατώτατου µισθού στην Ελλάδα µε αυτήν της Ε.Ε. των 15.  

Η απόσταση που χωρίζει τους µισθούς στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερη από την 
απόσταση που χωρίζει την παραγωγικότητα της εργασίας από τον µέσο όρο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια υστερούµε περισσότερο σε µισθούς από 
ότι υστερούµε  σε παραγωγικότητα. Το γεγονός ότι επί σειρά ετών η αύξηση των 
πραγµατικών µισθών στην Ελλάδα υστερεί των αυξήσεων της παραγωγικότητας, 
έχει ως αποτέλεσµα : 

 τη µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας (έχουµε το πιο φτηνό κόστος 
εργασίας στην Ε.Ε.-15, αν συνυπολογιστεί η παραγωγικότητα και από τις 
µεγαλύτερες µειώσεις του πραγµατικού µοναδιαίου κόστους εργασίας τα 
τελευταία έτη),  

 την αύξηση της κερδοφορίας (έχουµε από τους υψηλότερους δείκτες  
κερδοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΟΟΣΑ), 

 και τη µείωση του µεριδίου εργασίας στο προϊόν στο σύνολο της οικονοµίας  και 
ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό τοµέα (έχουµε από τα χαµηλότερα µερίδια εργασίας 
στο προϊόν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Οι πραγµατικοί µισθοί στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά ώστε  να 
αποκατασταθεί το επίπεδο της αγοραστικής τους δύναµης και να βρεθούν στο 
επίπεδο που αντιστοιχεί στο σηµερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύγκλισης µε τους 
πραγµατικούς µισθούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

4. ∆ιορθωτικό ποσοστό για την κάλυψη απωλειών εισοδήµατος λόγω αύξησης της 
τιµής του πετρελαίου και πρόβλεψη ρήτρας για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο 
θα επηρεάσει τις βασικές παραδοχές επί των οποίων έγινε η διαπραγµάτευση 
(πχ πληθωρισµός, παραγωγικότητα κ.α.). 



  
 

Αυτοδιοίκηση και αυτονοµία του Λογαριασµού για την Απασχόληση και 
την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 

 
Εργαζόµενοι και εργοδότες πρέπει από κοινού και αποφασιστικά να 

καταστήσουν σαφές ότι, υπό την παρούσα νοµική µορφή του, ο ΛΑΕΚ δεν µπορεί ν’ 
ανταποκριθεί επαρκώς στην εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους συνεστήθη 
από τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη. 

Τα µέρη είναι αντίθετα στην πρακτική των κυβερνήσεων, µέσω της κρατικής 
κηδεµονίας του ΛΑΕΚ, να καλύπτουν κατά το δοκούν ελλείµµατα που προκύπτουν 
κατά την άσκηση κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής από τις ειδικές για τον ΛΑΕΚ 
εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι εισφορές αυτές καθιερώθηκαν µε εθνική 
συλλογική σύµβαση ως πόροι του, µε κατηγορηµατική βούληση την αυτοδιαχείρισή 
τους για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την αναβάθµιση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσα από δράσεις που κρίνονται ως ενδεδειγµένες από 
τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των εργαζοµένων και εργοδοτών, οι οποίες εκ των 
πραγµάτων έχουν πλήρη επαφή και γνώση των πραγµατικών αναγκών και τη 
δυνατότητα να προκρίνουν αποτελεσµατικές λύσεις. 

Ως ενδεδειγµένη λύση της αυτονοµίας του ΛΑΕΚ θεωρείται η άµεση 
µετατροπή του σε ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε το Σχέδιο Νόµου που είχε προσαρτηθεί 
στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 και ως επικαιροποιηµένο αίτηµα  επαναλαµβάνεται 
έκτοτε σε όλες τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Αφού ληφθούν υπ’όψιν τα πορίσµατα των επιτροπών που µελέτησαν 
τα προβλήµατα, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την ευθύνη του 
στρατηγικού επαναπροσανατολισµού των δράσεων του ΛΑΕΚ µε καινοτόµες 
πρωτοβουλίες και τη ριζική βελτίωση της λειτουργικότητας και 
αποδοτικότητάς του για την εκπλήρωση των σκοπών του. 

Όσον αφορά στην επιχορήγηση των εκπαιδευτικών δοµών των 
οργανώσεων των µερών επαναλαµβάνεται η απόφαση το συνολικό ποσοστό 
της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%, εκ των οποίων το 45% για τις 
εκπαιδευτικές δοµές της Γ.Σ.Ε.Ε. και το 55% για τις εκπαιδευτικές δοµές του 
συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων. 
 

 
 

Κατάργηση της υπερεργασίας – υπερωριακή απασχόληση 
 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι: οι εργοδοτικές οργανώσεις, τιµώντας τα 

συµφωνηθέντα µε το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005, να υποβάλουν κοινό 
αίτηµα µε τη Γ.Σ.Ε.Ε. προς την Κυβέρνηση για την κατάργηση των διατάξεων 
του Ν.3385/05, µε τις οποίες επανεµφανίσθηκε ο ελληνικής εµπνεύσεως 
θεσµός της υπερεργασίας και να ζητούµε την επαναφορά σε ισχύ του 
προηγούµενου καθεστώτος για τις υπερωρίες µε µόνη διαφορά την απαλλαγή 
από την υποχρέωση αναγγελίας και λήψης άδειας για υπερωρίες, που 
αφορούν την 44η και 45η ώρα της εβδοµάδας, διατηρουµένου του τότε 
ισχύοντος, ποσοστού πρόσθετης αµοιβής τους στο 50% του καταβαλλόµενου 
ωροµισθίου. 

Με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3385/05, τις οποίες ασµένως υποδέχθηκαν οι 
εργοδοτικές οργανώσεις, παρά τις διαφορετικές συµφωνίες τους µε τη Γ.Σ.Ε.Ε., 
µειώθηκε η προσαύξηση για πρόσθετη απασχόληση των απασχολούµενων µε 
πενθήµερο από +50% σε +25% για τις ώρες από 41η έως 45η και για τους 
απασχολούµενους µε εξαήµερο, για τις πρόσθετες ώρες από 41η έως 48η, µε 



ταυτόχρονη επέκταση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη να τις απαιτεί από 
τον εργαζόµενο και µάλιστα χωρίς διατυπώσεις, χωρίς συµψηφισµό τους για τον 
υπολογισµό της κλιµακωτής προσαύξησης των υπερωριών, χωρίς οι ώρες αυτές να 
συνυπολογίζονται στο µέγιστο ανά εξάµηνο επιτρεπόµενο αριθµό υπερωριών.  

 
Μείωση του χρόνου εργασίας  µε κατεύθυνση το 35ωρο 

 
  
Ζητούµε την άµεση επανέναρξη του διαλόγου για τη µείωση του 

εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
2004-2005. 

Παρά τα συµφωνηθέντα κατά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις για την 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2004-2005, κατά τις οποίες η εργατική πλευρά αποδέχθηκε το 
διευθυντικό δικαίωµα στη χρήση της 44ης και 45ης ώρας (άρθρο 6) µε προσαύξηση 
50%, υπό τον όρο µίας συµφωνίας στο µέλλον για τη µείωση του χρόνου εργασίας 
(άρθρο 5), η εργοδοτική πλευρά, µετά την επαναφορά, µε το Ν.3385/2005, του 
αναχρονιστικού και αντεργατικού θεσµού της υπερεργασίας, εµφανίσθηκε 
αδιάλλακτη, αρνούµενη το διάλογο για µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας. 

Η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιβάλλεται να αποτελέσει την 
αφετηρία νέου κύκλου τελεσφόρου διαλόγου για µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου 
εργασίας µε στόχο το 35ωρο, ώστε να αναγνωρισθεί έµπρακτα. η ουσιώδης 
συµβολή των εργαζοµένων στον παραγόµενο πλούτο και να εξισορροπηθούν οι 
αρνητικές για τις θέσεις απασχόλησης συνέπειες της τεχνολογικής προόδου, από την 
οποία οι επιχειρήσεις µονοµερώς ωφελούνται. 

 
 



 
Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας  

ή  πλήρης και αποκλειστική υπαγωγή της στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις. 

 
 
 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι να συµφωνηθεί ρήτρα στη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για 

δυνατότητα σύναψης συµφωνιών διευθέτησης µέσα από όλα τα είδη των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας (του άρθρου 3 του Ν.1876/90) και, σε 
περίπτωση διαφωνίας, εκούσια προσφυγή στον Οργανισµό Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας. 

 
Η Γ.Σ.Ε.Ε. ήταν και είναι αντίθετη µε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 

ιδιαίτερα µε τους όρους της τετράµηνης διευθέτησης του Ν.3385/05, διότι είναι µορφή 
ακραίας ευελιξίας σε βάρος των εργαζοµένων και ισχυρό αντικίνητρο για νέες 
προσλήψεις σε περίοδο µάλιστα αυξηµένης ανεργίας.  

Πάντως σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενη συµφωνία διευθέτησης θα πρέπει 
να συνοδεύεται από αντισταθµιστικό όφελος για τους εργαζόµενους και να έχει τις 
εγγυήσεις των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων, λύση 
σύµφωνη µε το Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας, συµβατή µε το 
κοινοτικό δίκαιο, προσαρµοσµένη σε πραγµατικές, όχι προσχηµατικές ή εικαζόµενες 
ανάγκες.  

Ο σοβαρός κοινωνικός αντίκτυπος στην επαγγελµατική και προσωπική ζωή 
των εργαζοµένων και η ανάγκη να διέρχονται οι διαδικασίες µεταβολής του ωραρίου 
µέσω της συλλογικής διαπραγµάτευσης έχουν επισηµανθεί, ανάµεσα σε άλλους και 
από την Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) στην από 
9/3/2006 Απόφαση – Γνωµάτευση για τη «Συµφιλίωση του οικογενειακού και 
επαγγελµατικού βίου» των εργαζοµένων. 

 
 
 

Αντίθεση στο διαχωρισµό εργαζοµένων σε παλαιούς και σε νέους  
µε περιορισµένα δικαιώµατα. 

 
 
Η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητεί ρητή και κατηγορηµατική ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 

καταδίκης των πολιτικών διαχωρισµού των εργαζοµένων σε παλαιούς και 
νέους µε περιορισµένα δικαιώµατα, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη 
παραβίαση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας και της 
δεσµευτικότητας των συλλογικών συµβάσεων. 

 
 
Αρχής γενοµένης από το Ν. 3429/2005 για τις ∆ΕΚΟ, τείνουν να επεκταθούν 

πολιτικές διάκρισης των εργαζοµένων (και των ασφαλισµένων) σε παλαιούς και 
νέους, προκειµένου να διευκολυνθεί η επιβολή µέτρων βλαπτικών για τους 
εργαζόµενους. 

Με τη δηµιουργία εργαζοµένων δύο ταχυτήτων παραβιάζεται το άρθρο 4 του 
Συντάγµατος (αρχή της ισότητας) και οι κανόνες για τη δεσµευτικότητα των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας (Γενικών Κανονισµών Προσωπικού) που 
περιέχουν κανονιστικούς όρους µε ισχύ νόµου, όροι που για τους 



νεοπροσλαµβανόµενους (ή τους νεώτερους στην κοινωνική ασφάλιση) δεν θα 
εφαρµόζονται. 

Η αόριστη επίκληση του γενικού συµφέροντος δεν είναι δυνατόν να 
θεµελιώνει την απαλλαγή από κάθε αρχή νοµιµότητας ούτε ν’αποτελεί το διαβατήριο 
για ρυθµίσεις υπεράνω των νόµων και του Συντάγµατος. Το γενικό συµφέρον πρέπει 
ν’αντικατοπτρίζει κοινωνικές ισορροπίες και να εκφράζει τη συνισταµένη των 
αντιµαχόµενων συµφερόντων της κοινωνίας, όχι µόνο το συµφέρον των εργοδοτών ή 
του Κράτους ως εργοδότη.  

 
 

Αύξηση του αριθµού των τριετιών και του ποσοστού τους  
 

 
Ζητούµε για τους υπαλλήλους 4 τριετίες προς 10% και για τους 

εργατοτεχνίτες 6 τριετίες προς 8%. 
  
Στους αµειβόµενους µε τις αποδοχές της ΕΓΣΣΕ, πέραν του οικογενειακού 

επιδόµατος (γάµου) , το µόνο επίδοµα που προβλέπεται  είναι το επίδοµα τριετίας 
(τρείς τριετίες για τους υπαλλήλους προς 10% και πέντε για τους εργατοτεχνίτες 
προς 5% επί των γενικών κατωτάτων ορίων, µισθών και ηµεροµισθίων αντίστοιχα). 

 Η απόκτηση εµπειρίας αυξάνει την παραγωγικότητα του εργαζόµενου, 
εποµένως πρέπει ν’ αµείβεται επιπρόσθετα. 

 
 

 
 

Αύξηση του οικογενειακού επιδόµατος 
Επίδοµα τέκνων 

 
Ζητούµε αύξηση του ποσοστού οικογενειακού επιδόµατος (γάµου) 

στους αµειβόµενους µε τις αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ώστε να γίνει 15% και 
επιπλέον επίδοµα τέκνου 5% για το πρώτο παιδί, 7,5% για το δεύτερο και 12% 
για το τρίτο και πάνω. 

 



 
 
 

Εξίσωση της αποζηµίωσης λόγω καταγγελίας της σύµβασης 
των εργατοτεχνιτών µε εκείνη των υπαλλήλων 

 
Ο Ν.2112/20, όπως ισχύει, πρέπει να εφαρµοσθεί και στους 

εργατοτεχνίτες και οι αποζηµιώσεις τους σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασής τους πρέπει να εναρµονισθούν µε εκείνες των υπαλλήλων, µε 
ανάλογη προσαρµογή των αποζηµιώσεων της παρ.1 του άρθρου 3 του β.δ. 
16/18/7/1920, ώστε να υπάρξει επιτέλους ριζική διευθέτηση αυτής της αδικίας, 
σε βάρος των εργατοτεχνιτών. 

  
Η διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Β.∆. 16/18.7.1920, όπως ισχύει, η οποία 

προβλέπει αποζηµίωση απροειδοποίητης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες, 
µικρότερη εκείνης που προβλέπει για τους υπαλλήλους (άρθρο 1 εδ. β΄του Ν. 
2112/1920) εισάγει άµεση διάκριση σε βάρος των εργατοτεχνιτών  και αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 22 παρ.1 εδ.β΄ του ισχύοντος Συντάγµατος. Η εν 
λόγω αποζηµίωση έχει θεσµοθετηθεί ως «µέτρο πρόνοιας», που αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση των αναγκών συντήρησης του µισθωτού που µένει άνεργος. Με την 
αποζηµίωση αυτή, ο απολυθείς θα µπορέσει να αντιµετωπίσει, τις άµεσες 
βιοποριστικές του ανάγκες, οι οποίες τόσο για τον εργατοτεχνίτη, όσο και για τον 
υπάλληλο είναι ίδιες.  

 
 
 

Αργίες 
 
Επανερχόµαστε στο αίτηµά µας, να αυξηθεί το ποσοστό της επιπλέον 

αµοιβής όσων εργάζονται τις αργίες στο 100%. 
 Επίσης, να συµπεριληφθούν στις υποχρεωτικές αργίες: 

Θεοφάνεια, Καθαρά ∆ευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, 28η Οκτωβρίου, 26η 
∆εκεµβρίου. 

 
 
 

Ετήσια κανονική άδεια 
 

 
  Ζητούµε:   
α) εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών στον 

ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία έξι (6) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια µε 
αποδοχές 30 εργάσιµων ηµερών, εφόσον εργάζονται µε εξαήµερη εβδοµαδιαία 
εργασία ή 25 ηµερών, εάν εργάζονται µε πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία. 

και β) εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 
25 ετών να δικαιούνται άδεια 3 εργασίµων ηµερών επιπλέον της νόµιµης, αν 
εργάζονται πενθήµερο και 4 εργασίµων ηµερών, αν εργάζονται εξαήµερο. 

 
Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, µε τη συµπλήρωση δέκα χρόνων 

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα χρόνων προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε 
εργοδότη, ο εργαζόµενος δικαιούται 25 εργάσιµες ηµέρες επί πενθηµέρου και 30 
ηµέρες µε εξαήµερο ετήσιας άδειας µε αποδοχές. 

Η παραπάνω χρονική περίοδος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας  πρέπει να 
µειωθεί τουλάχιστον στο µισό και να προστεθούν 3 ηµέρες επιπλέον κανονικής 



άδειας (επί πενθηµέρου) στους µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενους µε προϋπηρεσία 
25 ετών. 

   
 
 
 

Αναπροσαρµογή του επιδόµατος κανονικής άδειας 
 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η αναπροσαρµογή του επιδόµατος κανονικής 

αδείας, ούτως ώστε να καλύπτει το σύνολο των ηµερών αδείας, όταν αυτές 
υπερβαίνουν το ½ του µήνα. 

  
 Ο νοµοθέτης που θέσπισε το επίδοµα αδείας απέβλεπε κυρίως να 

διευκολυνθεί ο σκοπός της αναψυχής του µισθωτού, που υπό τις σηµερινές 
συνθήκες περιορίζεται σηµαντικά από το ανώτατο όριο των αποδοχών 15 και 13 
ηµερών για τον αµειβόµενο µε µηνιαίο µισθό ή µε ηµεροµίσθιο αντίστοιχα. 

Η κατάργηση αυτού του περιορισµού, άµεσα θα τονώσει τη ζήτηση στην 
Οικονοµία και θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια. 

  
  
Κάλυψη του κόστους µετακίνησης προς και από τον τόπο εργασίας  

 
 Ζητούµε, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν µεταφέρουν 

µε δικά τους µεταφορικά µέσα τους εργαζόµενους προς και από τον τόπο 
εργασίας, ν’αναλάβουν µέρος του κόστους µετακίνησης των εργαζοµένων 
τους µε τη χορήγηση ειδικών δελτίων δωρεάν χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς κατά τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας. 

 
 
Εκτιµούµε ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς δεν θα είναι δύσκολο να 

συµφωνήσουν στη µαζική προµήθεια από τους εργοδότες τέτοιων δελτίων µε πολύ 
σηµαντική έκπτωση. 

Το µέτρο αυτό θα έχει πολλαπλή  προστιθέµενη αξία και συµβολή στη 
βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει την κοινωνική διάσταση µε την οικονοµική και 
την περιβαλλοντική.  Αναµενόµενα οφέλη είναι η µείωση της κατανάλωσης καυσίµων 
µε ταυτόχρονη µείωση της παραγόµενης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η η 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, µε όλα όσα αυτή συνεπάγεται για  τη 
βελτίωση της λειτουργίας της πόλης και της ποιότητας ζωής.   

 
  
 

Μερική απασχόληση 
 

Ζητούµε ρυθµίσεις για : 
1. Καθιέρωση ανώτατου ορίου ποσοστού απασχολούµενων µε 

µειωµένη απασχόληση ίσο µε το 10% του προσωπικού µε πλήρη 
απασχόληση της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

2. Ελάχιστο χρόνο µερικής απασχόλησης τις τέσσερις ώρες την 
ηµέρα και είκοσι την εβδοµάδα. 

3. Η αµοιβή των µερικώς απασχολούµενων να είναι ίση µε τις 
αποδοχές που αναλογούν στη µειωµένη διάρκεια της εργασίας 
προσαυξηµένες κατά 25% και σε καµία περίπτωση κατώτερες του µισού των 
αποδοχών της αντίστοιχης θέσης πλήρους απασχόλησης. 

 



Η µερική απασχόληση πρέπει να λειτουργεί σε πλαίσιο, που να εξασφαλίζει 
αξιοπρεπή εργασία και να µην υποκαθιστά την πλήρη, σταθερή και ελεύθερα 
επιλεγµένη απασχόληση.  

Η προβλεπόµενη στο άρθρο 7 του Ν. 2874/2000 προσαύξηση της αµοιβής 
κατά 7,5% για όσους το ωράριο είναι µικρότερο των 4 ωρών ηµερησίως και οι 
καταβαλλόµενες αποδοχές τους δεν είναι µεγαλύτερες των οικείων συµβάσεων, 
θεωρείται ανεπαρκέστατο για την εκπλήρωση των σκοπών της διάταξης του νόµου 
και, επιπλέον, κακώς περιορίζεται στους απασχολούµενους κάτω των 4 ωρών. 

 
  



 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
 
ΆΆδδεειιαα  κκυυοοφφοορρίίααςς  κκααιι  λλοοχχεείίααςς  ((µµηηττρρόόττηηττααςς))  
 

α. Ζητούµε να χορηγηθεί µια επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες πριν 
ή µετά τον τοκετό, ώστε η συνολική άδεια µητρότητας ν’αναπροσαρµοσθεί σε 
δέκα οκτώ (18) εβδοµάδες. 
και  
β. Σε περίπτωση που η µητέρα δεν επιθυµεί να κάνει χρήση του χρόνου της 
άδειας κυοφορίας, δηλ. της άδειας προ του τοκετού, να µπορεί, µε δήλωσή της 
συνοδευόµενη από ιατρική γνωµάτευση, να κάνει χρήση του ηµίσεος του 
χρόνου αδείας που δικαιούται προ του τοκετού, µεταφέροντας ισόποσο χρόνο 
αδείας, της οποίας δεν έκανε χρήση, ως άδεια µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). 

 
Με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000-2001 η άδεια µητρότητας διαµορφώθηκε στις 

δέκα επτά (17) συνολικά εβδοµάδες. 
Η ανάγκη στήριξης της οικογένειας και δηµογραφικοί επιπλέον λόγοι 

επιβάλλουν την αύξηση της άδειας µητρότητας σε 18 εβδοµάδες. 
 
 
ΆΆδδεειιαα  µµηηττρρόόττηηττααςς  σσττηη  θθεεττήή  µµηηττέέρραα  

  
Αίτηµά µας είναι, να χορηγηθούν εννέα (9) εβδοµάδες στη θετή µητέρα 

κατ’αναλογία µε τη χορηγούµενη άδεια στη φυσική µητέρα µετά τον  τοκετό 
της. Χρονική αφετηρία της άδειας µητρότητας της θετής µητέρας να είναι η 
αποδεδειγµένη ανάληψη της επιµέλειας του προς υιοθεσία παιδιού. 

 
 
 
ΆΆδδεειιαα  σσττοονν  ππααττέέρραα  λλόόγγωω  γγέέννννηησσηηςς  ττέέκκννοουυ  
 
Ζητούµε σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας να δικαιούται 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες άδειας µε αποδοχές για όσους εργάζονται µε 
πενθήµερο και εξ (6) για όσους εργάζονται µε εξαήµερο. 

Οι τρεις από  τις πέντε (ή εξ) ηµέρες της άδειας πατρότητας να 
χορηγούνται αµέσως µετά τον τοκετό, και οι υπόλοιπες να χορηγούνται κατά 
τη διάρκεια της µετά τον τοκετό άδειας της µητέρας (άδεια λοχείας). 

Την άδεια αυτή να τη δικαιούται και ο θετός πατέρας κατ’αναλογία µε 
τον φυσικό πατέρα και µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

 
  
 
Με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 (άρθρο 10)  ο πατέρας ήδη δικαιούται δύο (2) 

ηµέρες άδειας µε αποδοχές, άδεια που θεωρήθηκε τότε ως πρώτο βήµα για την 
περαιτέρω διεύρυνσή της, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης µέτρων µε σκοπό τη 
συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 
 

 
  



ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  ααννααιιττιιοολλόόγγηηττηηςς  ααππόόλλυυσσηηςς  ττοουυ  γγοοννέέαα,,  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  
ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  µµεειιωωµµέέννοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττοουυ  ννεεοογγέέννννηηττοουυ  
ππααιιδδιιοούύ..  

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι, πέραν της απαγόρευσης απόλυσης του 

άρθρου 15 του Ν. 1483/84, να απαγορεύεται και να είναι απόλυτα άκυρη η 
καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόµενης(-ου) από τον εργοδότη και κατά 
το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο κάνει χρήση του δικαιώµατος µειωµένου 
ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

      Η προστασία από την απόλυση να ισχύει και για τον πατέρα, 
εφόσον κάνει εναλλακτικά  χρήση του µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του 
παιδιού, για όσο χρόνο διαρκεί το µειωµένο ωράριο. 

 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύεται η απόλυση κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, ένα έτος µετά τον τοκετό ή και κατά την απουσία για 
µεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθενείας, που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

Η προτεινόµενη ρύθµιση είναι κοινωνικά επιβεβληµένη και εναρµονισµένη µε 
την Οδηγία 2002/73/ΕΚ περί της εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών, στο άρθρο 7 της οποίας αναφέρεται ότι οι εργαζόµενοι (άνδρες και 
γυναίκες), που είναι δικαιούχοι δικαιωµάτων που σχετίζονται µε τη µητρότητα πρέπει 
να προστατεύονται από την απόλυση λόγω της άσκησης των δικαιωµάτων αυτών. 

  
 

 
ΠΠρρόόσσθθεεττηη  άάδδεειιαα  σσττοονν  δδιιααζζεευυγγµµέέννοο  γγοοννέέαα  

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η πρόσθετη άδεια µε αποδοχές έξι ή οκτώ 

εργασίµων ηµερών του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 για τη διευκόλυνση του 
µόνου γονέα στις µονογονεϊκές οικογένειες, να ισχύει µε τους ίδιους όρους 
στους(-ις) εν διαστάσει και διαζευγµένους (-ες) γονείς, οι οποίοι (-ες) έχουν 
αποδεδειγµένα τη γονική µέριµνα παιδιού ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών 
συµπληρωµένων. 

  
Θεωρούµε ώριµο, δίκαιο και εύλογο το αίτηµα διευκόλυνσης και του 

διαζευγµένου και εν διαστάσει γονέα, που έχει αποδεδειγµένα την επιµέλεια παιδιού 
µέχρι 12 ετών, µε την επέκταση και σ’αυτόν της ισχύουσας πρόσθετης άδειας των έξι 
ή οκτώ ηµερών το χρόνο, για την αντιµετώπιση των πρόσθετων βαρών, που έχει 
επιφορτισθεί. 

  
  

ΡΡυυθθµµίίσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδοοχχηη  οοιικκοογγέέννεειιαα  
 

 Αίτηµά µας είναι να συµφωνηθεί ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., κατά την οποία 
όλες οι διατάξεις προηγούµενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και αντίστοιχων διαιτητικών 
αποφάσεων, που ισχύουν και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και 
στη διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, να 
εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς. 
 
 Οι ανάδοχοι γονείς, που δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, αλλά αποδεδειγµένα 
συµβιώνουν µε ανήλικα παιδιά, βαρύνονται  µε την ανατροφή τους και ασκούν την 
επιµέλειά τους, πρέπει να έχουν όµοιας έκτασης διευκολύνσεις και προστασία, διότι 
οι υποχρεώσεις  τους είναι ίδιες. 

 
 



 
ΓΓοοννιικκήή  άάδδεειιαα  ααννααττρροοφφήήςς  

 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η γονική άδεια να δίνεται µε αποδοχές κατά το 

ήµισυ από τον εργοδότη και κατά το ήµισυ από τον Ο.Α.Ε.∆., ως επιπλέον 
συµπληρωµατική παροχή µητρότητας 

 
 
Με το Ν.1483/84, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του Ν.2639/98 έχει 

ρυθµισθεί νοµοθετικά η γονική άδεια ανατροφής (3 ½  µήνες, µέχρι το παιδί 
συµπληρώσει ηλικία 3 ½ ετών, για κάθε γονέα) χωρίς αποδοχές. 

Στη χώρα µας ελάχιστοι κάνουν χρήση του δικαιώµατος της γονικής άδειας 
ανατροφής, εξαιτίας της στέρησης των αποδοχών κατά το χρονικό διάστηµα αυτής 
της άδειας.  

Οι ρυθµίσεις για τη γονική άδεια αποτελούν µερική και ανεπαρκή εφαρµογή 
της Οδηγίας 96/34/ΕΚ, η οποία υιοθέτησε την Συµφωνία Πλαίσιο για τη γονική άδεια 
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει τη χορήγηση 
γονικής άδειας έως το 8ο έτος του παιδιού µε ταυτόχρονη προστασία των 
εργαζόµενων από απόλυση εξαιτίας της αίτησης ή της χρήσης της γονικής άδειας. 
Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γονική άδεια έχει µεγαλύτερη 
διάρκεια, σε πολλές δε από αυτές καταβάλλονται οικονοµικές παροχές. 

 
ΆΆδδεειιαα  γγιιαα  αασσθθέέννεειιαα  εεξξααρρττώώµµεεννωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς  

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι οι εργαζόµενοι (-ες) να δικαιούνται, µετά από 

αίτησή τους, άδεια απουσίας από την εργασία, µε αποδοχές, για ασθένεια του 
παιδιού τους ηλικίας µέχρι δώδεκα  (12) ετών συµπληρωµένων, µέχρι δώδεκα 
(12) εργάσιµες ηµέρες κατ’έτος, που αυξάνεται σε δεκαέξι (16), αν έχει δύο 
παιδιά και σε είκοσι τέσσερις (24), αν έχει τρία παιδιά και άνω. 

Η άδεια αυτή να χορηγείται επίσης στους θετούς γονείς και στις 
µονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγµένους ή εν διαστάσει, χήρους-ες και άγαµη 
µητέρα) στον γονέα που έχει την επιµέλεια του τέκνου. 
 
 Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984, του 
άρθρου 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2000-2001 προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι 6 
εργάσιµες ηµέρες κατ’έτος, που αυξάνεται σε 8, αν έχει δύο παιδιά και σε 12, αν έχει 
τρία παιδιά και άνω. 
  

 
  
 

AAυυττοοττεελλέέςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  άάδδεειιααςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  
εεππίίδδοοσσηηςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ππααιιδδίί    

 
 Ζητούµε η προβλεπόµενη στο άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 άδεια σχολικής 
παρακολούθησης να είναι αυτοτελής για κάθε παιδί.  
 
 

Η ερµηνεία κρίνεται απαραίτητη για να διευκρινισθεί ότι η δυνατότητα 
απουσίας από την εργασία για την παρακολούθηση µέσα στο σχολικό έτος της 
επίδοσης των παιδιών, είναι αυτοτελής για κάθε παιδί. Η ερµηνεία αυτή είναι 
επιβεβληµένη και εύλογη, διότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός 
παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να ανταποκρίνονται επαρκώς 
στην επίβλεψή τους.   



 
 

Αιτιολόγηση των απολύσεων   
 

Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η καθιέρωση της υποχρέωσης του εργοδότη 
να αιτιολογεί εγγράφως την απόλυση σε όλες τις περιπτώσεις καταγγελίας της 
σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.  

 
 
 
 
 
 

Απαγόρευση απόλυσης εργαζοµένου παθόντα κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής σχέσης από εργατικό ατύχηµα 

  
 
 
 Η µείωση ενδεχοµένως της απόδοσης του εργαζόµενου λόγω του 
ατυχήµατος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρείται σπουδαίος λόγος 
απόλυσής του, ούτε και η κατάργηση τµήµατος της επιχείρησης στο οποίο εργάζεται. 
 Η προτεινόµενη ρύθµιση είναι κοινωνικά επιβεβληµένη και δίκαιη, διότι 
υπάρχουν περιπτώσεις και ειδικότερα µετά την πάροδο των σχετικών προθεσµιών 
για άσκηση αγωγών από την αδικοπραξία, που ο εργοδότης απολύει τον παθόντα 
κατευθείαν ή µε το πρόσχηµα της κατάργησης του τµήµατος. Γι’αυτό η απόλυση 
πρέπει να είναι απολύτως άκυρη.  
 

 
 
 
 

Προστασία εργαζοµένων πλησίον της σύνταξης  
 

  
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι ν’απαιτείται «σπουδαίος λόγος» για την 

καταγγελία της ατοµικής σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόµενου 
(ης), που του (της) υπολείπονται έως πέντε χρόνια για τη συµπλήρωση της 
κατά περίπτωση ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 

 
 Ο «σπουδαίος λόγος» για την ενδεχόµενη απόλυσή τους, 

εφαρµοζόµενος ήδη στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου για πρόωρη λήξη τους, σ’ ένα 
βαθµό µπορεί να εξισορροπήσει τη δυσχέρεια ανεύρεσης νέας εργασίας από 
ηλικιωµένους εργαζόµενους. 

 



 
 

Εργαζόµενοι και νέες τεχνολογίες 
 

Ζητούµε δέσµευση και κατευθυντήρια αρχή στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για: 
- τη διευκόλυνση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, για να 

εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να 
επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το 
περιεχόµενο και τις προοπτικές της  εργασίας τους. 

- την υποστήριξη των εργαζόµενων από τις επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας 
(προφορική, γραπτή ή µέσω δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και 
επαγγελµατικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που 
συνδέονται µε κάποιον προσόν ή ταλέντο.  

 
Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν τη συνεχή προσαρµογή των 

εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδοµένα που απαιτούν 
επίκαιρη επαγγελµατική πληροφόρηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να 
αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να εντάσσονται ή επανεντάσσονται οµαλότερα, 
ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα στην εργασιακή ζωή. 

 
 

Συµπλήρωση των µειωµένων αποδοχών των εργαζοµένων µαθητών 
 

 Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι, τα συµβαλλόµενα µέρη να επανέλθουν µε 
κοινό διάβηµα προς τον ΟΑΕ∆, για να αναλάβει την καταβολή στους 
εργαζόµενους µαθητές δύο επιπλέον ωροµισθίων, για κάθε ηµέρα εργασίας 
τους, ώστε να τους εξασφαλίζεται αµοιβή οκτάωρης απασχόλησης για εργασία 
εξ ωρών.  
 
 Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στη δευτεροβάθµια 
γενική ή τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές 
αναγνωρισµένες από το Κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους, απαγορεύεται από το νόµο να απασχολούνται περισσότερες από 6 ώρες την 
ηµέρα. 



 
 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 

11..  ΠΠρρόόσσθθεεττηη  άάδδεειιαα  γγιιαα  ααννααππηηρρίίαα  5500%%  κκααιι  άάννωω  
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι οι εργαζόµενοι (-ες), µε ποσοστό αναπηρίας 

πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω να δικαιούνται κάθε ηµερολογιακό έτος 
άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών επιπλέον της κανονικής τους 
άδειας. 

 
 
Για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας επιβάλλεται η στήριξη των εργαζοµένων 

µε 50% αναπηρία, που είναι ικανοί προς εργασία, αλλά αντιµετωπίζουν αυξηµένα 
προβλήµατα από την αναπηρία τους. 

 
  
 

22..  ΠΠρροοσσππεελλαασσιιµµόόττηητταα  σσττηη  χχρρήήσσηη  ΗΗ//ΥΥ  
 

Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι να υπάρξει ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που να δίνει 
κατεύθυνση στις επιχειρήσεις να εκµεταλλευθούν τις πολλαπλές δυνατότητες, 
τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και 
παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες. 
Ειδικότερα  σ’ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη 
ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (ασύρµατη 
δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, touch pads, 
trackballs, τραπέζι στήριξης µεταβλητού ύψους), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-
τρια)  να αισθάνεται οικείος µε τον τρόπο που χειρίζεται τα βοηθήµατα και το 
σύνολο του Η/Υ. 

 
Τα τεχνολογικά αυτά βοηθήµατα χρησιµοποιούνται ευρέως στις περισσότερες 

χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής έχοντας επιφέρει σηµαντικές 
βελτιώσεις στην επαγγελµατική, κοινωνική αλλά και προσωπική ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων µε αναπηρία. Από τη στιγµή µάλιστα που ελάχιστες είναι πλέον οι 
εργασίες, οι οποίες δεν µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσω ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, η αποκατάσταση της προσπελασιµότητας στην τεχνολογία µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα για την κοινωνική ενσωµάτωση των 
ανθρώπων µε αναπηρία.  

 
 
 



 
 

Αποδοχές συνδικαλιστικών αδειών  
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι όλοι οι εργαζόµενοι (-ες) που κάνουν χρήση 

της συνδικαλιστικής άδειας του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, να δικαιούνται από τον εργοδότη τις αποδοχές, που 
θα ελάµβαναν και την υπηρεσιακή εξέλιξη που θα είχαν, αν εργάζονταν κατά το 
χρόνο της άδειας. 

 
Η χρήση των συνδικαλιστικών αδειών εµποδίζεται από τις οικονοµικές 

συνέπειές της για τα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις δυσκολίες, 
που συναντούν στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη, µε αποτέλεσµα να τους στερείται 
ουσιωδώς το εκ του Συντάγµατος και του νόµου δικαίωµα και υποχρέωση για 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων. 

 
 

 
ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

  
11..  ΥΥπποοχχρρέέωωσσηη  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  εεννόόψψεειι  οοµµααδδιικκώώνν  

ααπποολλύύσσεεωωνν  
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι να υπάρξει ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., µε την οποία 

να επισηµαίνεται η αναγκαιότητα ουσιαστικής και όχι τυπικής ενηµέρωσης και 
διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων ενόψει οµαδικών 
απολύσεων. Επίσης, να καθιερωθεί υποχρέωση κατάθεσης κοινωνικού 
σχεδίου (social plan) για τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε οµαδικές 
απολύσεις, παράλληλα µε την ισχύουσα υποχρέωση για σύνταξη σχετικής 
οικονοµοτεχνικής µελέτης και πριν από τις διαδικασίες πληροφόρησης και 
διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων. 

 
Η πρόσκληση του εργοδότη σε διαβουλεύσεις πριν τις οµαδικές απολύσεις 

εξαντλείται συνήθως στο τυπικό στοιχείο της αποστολής της πρόσκλησης. Τα 
στοιχεία που συνήθως δίνονται από την εργοδοτική πλευρά, πέραν της γενικότητάς 
τους , είναι εξαιρετικά ανεπαρκή και δεν εξαντλούν την υποχρέωση πληροφόρησης 
των εργαζοµένων, που επιβάλλει ο νόµος στον εργοδότη (άρθρο 3 του ν. 1387/83).  

 



22..  ΣΣυυννυυπποολλοογγιισσµµόόςς  ττωωνν  σσυυµµφφωωννηηµµέέννωωνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεξξεεύύρρεεσσηη  
ττοουυ  εεππιιττρρεεπποοµµέέννοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  οοµµααδδιικκώώνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι οι «συµφωνηµένες απολύσεις», δηλαδή οι 

απολύσεις κατά τις οποίες υπάρχει µεν καταγγελία από τον εργοδότη, 
συγχρόνως όµως υπάρχει και συναίνεση του µισθωτού στην απόλυση, η 
οποία (συναίνεση) λαµβάνεται συνήθως έναντι ανταλλαγµάτων, όπως είναι 
π.χ. η καταβολή προσθέτων αποζηµιώσεων ή η παροχή άλλων κινήτρων 
προς οικειοθελή αποχώρηση, να συνυπολογίζονται για την εξεύρεση του 
επιτρεποµένου αριθµού των οµαδικών απολύσεων και την εφαρµογή του 
Ν.1387/83, όπως ισχύει. 

 
Στις συµφωνηµένες απολύσεις, κατ’ ουσίαν ο εργοδότης επιβάλλει στον 

εργαζόµενο να συµφωνήσει στη λύση της σύµβασής του, προκειµένου να αποφύγει 
µία επικείµενη και βέβαιη απόλυση, δηλαδή η απόλυση προκαλείται από τον 
εργοδότη, άρα δεν έχει σχέση µε το πρόσωπο του εργαζοµένου και πρέπει να 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των οδηγιών 92/56 και 98/59 κατά την ερµηνεία 
του ν.1387/83, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον έλεγχο των οµαδικών 
απολύσεων.  

 
 
 

∆ιατήρηση δικαιωµάτων των εργαζοµένων µετά τη µεταβίβαση 
επιχείρησης (εξαγορές, συγχωνεύσεις) 

 
 Αιτήµατα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι:  τα συµβαλλόµενα µέρη, σχετικά µε τη 

διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση της δυνατότητάς τους να εισαγάγουν σχετικές 
διατάξεις µέσω συµφωνίας, να συναποδεχθούν τα εξής: 

1. Σε περίπτωση µεταβίβασης εκµετάλλευσης ή επιχείρησης, οι 
κανονιστικοί όροι προϋπάρχουσας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης 
εργασίας των εργαζοµένων της µεταβιβαζόµενης να παρατείνονται για 
πενταετή µεταβατική περίοδο προσαρµογής ως όροι αναγκαστικής φύσεως 
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας τους. 

2. Ανάληψη από την εξαγοράζουσα ή απορροφώσα επιχείρηση 
των υποχρεώσεων από  τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων της 
µεταβιβαζόµενης επιχείρησης και συνέχιση τυχόν υφισταµένων πρόσθετων 
οµαδικών ασφαλιστικών προγραµµάτων ή Λογαριασµών, που λειτουργούσαν 
στο πλαίσιο της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης. 



 
ΣΣΕ σε επίπεδο Οµίλων επιχειρήσεων 

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι να υπάρξει ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µε την οποία 

τα συµβαλλόµενα µέρη να αναγνωρίζουν τη σκοπιµότητα και χρησιµότητα της 
προώθησης συλλογικών συµβάσεων εργασίας σε επίπεδο οµίλων 
επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν τη βούληση να υποστηρίξουν. 

 
 
 Στις σηµερινές συνθήκες πολλαπλασιάζονται και αποκτούν ολοένα 

σηµαντικότερο ρόλο οι όµιλοι επιχειρήσεων εθνικού, πολυεθνικού, κλαδικού και 
πολυκλαδικού χαρακτήρα. 

 Παράλληλα ο αυξανόµενος ρόλος των οµίλων επιχειρήσεων 
συνυφαίνεται µε σειρά προβληµάτων σχετικών µε την πολιτική τους και τις 
εργασιακές σχέσεις σε διεπιχειρησιακό επίπεδο. 
Προκύπτει λοιπόν ανάγκη να προωθηθούν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας σε 
επίπεδο οµίλων επιχειρήσεων, που θα επιλύουν τα ανακύπτοντα ζητήµατα στο 
επίπεδο αυτό. 
 
 

Συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων 
 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι τα συµβαλλόµενα µέρη ν’ αναλάβουν την 

υποχρέωση να αναδείξουν τη σκοπιµότητα και να υποστηρίξουν συστήµατα 
οικονοµικής συµµετοχής των εργαζοµένων, µέσω συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων στις επιχειρήσεις, υπό τη µορφή παροχής µετοχών ή 
διάθεσης µέρους των κερδών τους. 

 Θεωρούµε αυτονόητο ότι οι παροχές αυτές δεν θα 
καταλογίζονται στις νόµιµες αποδοχές που προβλέπουν οι κλαδικές, οι 
οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις και η ΕΓΣΣΕ. 

 Επίσης, τα µέρη να επιδιώξουν την ανεύρεση κατάλληλων 
φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθµίσεων, ώστε να ενθαρρύνονται αυτά τα 
συστήµατα και να αποφεύγεται η υπέρµετρη επιβάρυνση ή δυσµενείς 
συνέπειες για τους εργαζόµενους και τα Ταµεία τους. 

 
 
∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρξαν σχετικές φορολογικές και 

ασφαλιστικές ρυθµίσεις για το θέµα της συµµετοχής των εργαζοµένων στα κέρδη των 
επιχειρήσεων, επανερχόµαστε στο αίτηµα αυτό και ζητούµε τα συµβαλλόµενα µέρη 
να αναδείξουν εκ νέου τη σκοπιµότητα προώθησης αυτής της ρύθµισης µέσω 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων στις επιχειρήσεις και εισαγωγής σχετικής ρύθµισης 
µέσα στις ΣΣΕ. 

 
 

Περιβάλλον 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει ν’αντιµετωπίζουν  από κοινού τα ζητήµατα 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις παραγωγικές διαδικασίες και την παροχή 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία εµπεριέχει την 
οικονοµική, την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης.  

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι: 
 Ενεργοποίηση Εθνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον µε τη 

συµµετοχή της Κυβέρνησης (συναρµόδια Υπουργεία), των παραγωγικών 



τάξεων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Επιµελητηρίων) και της Αυτοδιοίκησης. Η 
επιτροπή αυτή να κληθεί να αντιµετωπίσει κρίσιµα ζητήµατα,  όπως αυτά των 
πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τη 
διαχείριση των χηµικών, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προστασία 
των δασών κ.ά. 

 Μελέτη και παρακολούθηση της απασχόλησης στον τοµέα του 
περιβάλλοντος µε διπλό θετικό όφελος τόσο στην προστασία του 
περιβάλλοντος  όσο και στην κοινωνία.  

 Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
µέσω κοινών πρωτοβουλιών των συµβαλλοµένων. 

 ∆ηµιουργία προϋποθέσεων διαβούλευσης µεταξύ των 
κοινωνικών διαπραγµατευτών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους. 

 Προτροπή και  παροχή στήριξης για την εισαγωγή θεµάτων 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο των κάθε είδους Συλλογικών Συµβάσεων 
Εργασίας.     

 Για την προώθηση των πιο πάνω  να συσταθεί  Οµάδα εργασίας 
µε ένα εκπρόσωπο από κάθε συµβαλλόµενη οργάνωση και έργο το σχεδιασµό 
της υλοποίησής τους. 

 
 
 

Εφαρµογή των διατάξεων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
στους οικιακούς µισθωτούς 

 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι, οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας, που σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990, 
καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας για τους εργαζόµενους όλης της 
χώρας, να ισχύουν και για τους οικιακούς µισθωτούς, οικόσιτους και µη 
οικόσιτους (υπηρεσίες κάλυψης οικιακών αναγκών, φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωµένων προσώπων κλπ). 

 
 
Οι αµφιβολίες ως προς το αν µπορούν να συνάπτονται ΣΣΕ για τους 

οικιακούς µισθωτούς, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση, έχουν 
οδηγήσει τη νοµολογία στη λαθεµένη και στενή ερµηνεία ότι από το πεδίο εφαρµογής 
του Ν. 1876/1990 (άρθρο 1 παρ.1), εξαιρούνται οι οικιακοί µισθωτοί οι οποίοι, πλην 
αντιθέτου συµφωνίας, έχουν αξίωση για τον ειθισµένο µισθό και όχι για τα 
προβλεπόµενα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πέραν της 
εξαιρέσεώς τους και από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των µισθωτών 
για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ηµέρες αναπαύσεως, για υπερεργασία, 
υπερωριακή εργασία κλπ. 

 
 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

11..  ΣΣύύσστταασσηη  ΦΦοορρέέαα  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  ΚΚιιννδδύύννοουυ  
 

Ζητούµε τη σύσταση Φορέα Ασφάλισης Επαγγελµατικού Κινδύνου, η 
λειτουργία του οποίου θα αποσκοπεί στη σύνδεση της πρόληψης (εξειδίκευση 
προδιαγραφών πρόληψης ατυχήµατος) µε την αποκατάσταση (ιατρική, 
επαγγελµατική και κοινωνική αποκατάσταση) και την καταβολή αποζηµίωσης 
σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. 

 



Μέχρι σήµερα, δεν έχει αντιµετωπισθεί µε επάρκεια ένα πολύ σηµαντικό 
κοινωνικοοικονοµικό πρόβληµα, που αφορά στην καταγραφή των επαγγελµατικών 
ασθενειών και κυρίως στην αποκατάσταση των εργαζοµένων µετά από εργατικά 
ατυχήµατα.  

Η συνέχιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης έχει αναπόφευκτα ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού εργαζοµένων, που οδηγούνται στην 
πρόωρη συνταξιοδότηση, τον κοινωνικό αποκλεισµό, δηµιουργεί δε  µεγάλο 
κοινωνικό πρόβληµα αλλά και µεγάλη επιβάρυνση των ταµείων. 

 
  

22..  ΌΌρροοιι  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  
σσεε  εερργγοολλααββίίεεςς  κκααιι  υυππεερργγοολλααββίίεεςς..  

 
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι συµφωνία των µερών µε το ακόλουθο 

περιεχόµενο:  
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργολαβικής και υπεργολαβικής εργασίας, 

οι υποχρεώσεις και ευθύνες του εργοδότη ως προς την υγεία και ασφάλεια, τις 
οποίες ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 
διατήρησης ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας, αφορούν στην 
επιχείρηση [είτε επιχείρηση – χρήστη είτε (υπ)εργολάβο] α) στις 
εγκαταστάσεις της οποίας γίνεται το έργο και β) στην επιχείρηση που είναι 
υπεύθυνη για τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα εργαλεία και υλικά, που 
χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 

  
  

33..  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττηηςς  ηηθθιικκήήςς  ππααρρεεννόόχχλληησσηηςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς..  
 
Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι να υπάρξει ρήτρα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ως 

δεσµευτική κοινή δήλωση των µερών µε το εξής περιεχόµενο: 
Τα µέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν 

πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της ηθικής παρενόχλησης και την 
διασφάλιση του σεβασµού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των 
εργαζοµένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων: 

 να µη περιορίζεται η δυνατότητα των εργαζοµένων να 
εκφράζουν τη γνώµη τους, να επικοινωνούν µε τους συναδέλφους τους ή τον 
προϊστάµενό τους. 

 να µην περιορίζονται οι εργαζόµενοι στη δυνατότητά τους να 
διατηρούν τις κοινωνικές τους σχέσεις. 

 να µην πλήττεται η κοινωνική τους αναγνώριση. 
 να µην υπόκεινται σε διακρίσεις ή να µην ταπεινώνονται µέσω 

των εργασιών που τους ανατίθενται. 
 να µην υποβάλλονται σε ψυχολογική πίεση ή σε επικίνδυνες για 

την υγεία τους εργασιακές συνθήκες. 
 

 
Στην υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη σε σχέση µε τη διασφάλιση της 

υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων περιλαµβάνεται και η προστασία της 
πνευµατικής του υγείας, καθώς και η υποχρέωση πρόληψης των κινδύνων που 
σχετίζονται µε την ηθική παρενόχληση (mobbing), ώστε να εξασφαλίζεται ο 
σεβασµός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του κάθε εργαζόµενου στο 
εσωτερικό της επιχείρησης.  

Ως «ηθική παρενόχληση» νοείται οποιαδήποτε µορφή επαναλαµβανόµενης ή 
συστηµατικής λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµπεριφοράς του εργοδότη (ή του 
προσώπου που τον αντιπροσωπεύει στη διεύθυνση της επιχειρήσεώς του) 



βάναυσης ή προσβλητικής της προσωπικότητας του εργαζοµένου (ή οµάδας 
εργαζοµένων), η οποία έχει ως συνέπεια, µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, την προσβολή της αξιοπρέπειας ή της 
ψυχικής και σωµατικής ακεραιότητας του εργαζόµενου. 

 
 
 

4. Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία  
  

1. Αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι τα µέρη να αποφασίσουν την ενσωµάτωση µέσω 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της ευρωπαϊκής συµφωνίας – πλαισίου για το εργασιακό στρες, 
που εγκρίθηκε την 27η Μαΐου 2004 από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων 
Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE) – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 
(CEEP). 

Αποσκοπώντας στην άµεση εφαρµογή της, το κείµενο της Συµφωνίας – 
Πλαισίου να προσαρτηθεί στη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αποτελώντας αναπόσπαστο 
τµήµα της. 
2. Περαιτέρω, αίτηµα την Γ.Σ.Ε.Ε. είναι, τα συµβαλλόµενα µέρη, 
αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην υγεία των 
εργαζοµένων και την οργάνωση της εργασίας, να αποφασίσουν τη σύσταση 
επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται ισοµερώς, µε τον συντονισµό του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  Έργο της Επιτροπής αυτής, να είναι η διενέργεια έρευνας για τα 
αίτια δηµιουργίας του εργασιακού άγχους, καθώς και την πρόληψη ή τη 
διαχείριση των προβληµάτων από το εργασιακό στρες. Επίσης, τα  
συµβαλλόµενα µέρη, αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα της µικτής αυτής 
Επιτροπής, να διαµορφώσουν κοινές θέσεις για την προώθηση λύσεων για το 
πρόβληµα αυτό.  

 
 

 
Συµφωνία – Πλαίσιο για το Εργασιακό Στρες (άγχος). 

 
 

1/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Το εργασιακό στρες έχει αναγνωρισθεί σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό  
επίπεδο ως θέµα ενδιαφέροντος που αφορά τόσο τους εργαζόµενους, όσο  και τους 
εργοδότες. Αναγνωρίζοντας  την ανάγκη για συγκεκριµένη και κοινή δράση στο θέµα 
αυτό και αναµένοντας τη διαδικασία διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
στρες, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συµπεριέλαβαν το θέµα αυτό στο πρόγραµµα 
εργασίας του κοινωνικού διαλόγου 2003-2005. 
 Το στρες  µπορεί να έχει επιπτώσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και 
οποιοδήποτε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης, το πεδίο 
δραστηριότητας ή τη µορφή της εργασιακής σύµβασης ή σχέσης. Στην πράξη βέβαια  
δεν θίγονται απαραιτήτως όλοι οι χώροι εργασίας και όλοι οι εργαζόµενοι. 
 Η αντιµετώπιση του εργασιακού στρες  µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και καλύτερης ποιότητας συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, µε συνακόλουθα οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα για τις 
επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και το σύνολο της κοινωνίας. Η διαφορετικότητα του 
εργατικού δυναµικού πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων εργασιακού στρες. 
  



2/ ΣΚΟΠΟΣ 
 Ο σκοπός της παρούσας Συµφωνίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
και την κατανόηση των εργοδοτών, των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους για 
το εργασιακό στρες, και να επιστήσει την προσοχή τους σε ενδείξεις που µπορούν να 
καταδείξουν προβλήµατα σχετικά µε το στρες στην εργασία. 
 Στόχος αυτής της Συµφωνίας είναι να παράσχει στους εργοδότες και τους 
εργαζόµενους ένα πλαίσιο για την αναγνώριση και πρόληψη ή διαχείριση των 
προβληµάτων εργασιακού στρες.  ∆εν τίθεται ζήτηµα ανάθεσης ατοµικών ευθυνών 
για το στρες. 
 Αναγνωρίζοντας ότι η παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας αποτελούν 
δυνητικούς αγχογόνους παράγοντες, αλλά ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, στο 
πρόγραµµα εργασίας για τον Κοινωνικό ∆ιάλογο  2003-2005, θα διερευνήσουν τη 
δυνατότητα διαπραγµάτευσης µιας συγκεκριµένης συµφωνίας γι’ αυτά τα θέµατα, η 
παρούσα Συµφωνία – πλαίσιο δεν ασχολείται µε τη βία, την παρενόχληση και το 
µετα-τραυµατικό στρες. 
 
3/ Περιγραφή του στρες και του εργασιακού στρες. 
  

Το στρες είναι µια κατάσταση που συνοδεύεται από σωµατική, ψυχολογική ή 
κοινωνική δυσαρέσκεια ή δυσλειτουργίες και το οποίο προέρχεται από άτοµα που 
αισθάνονται ανίκανα να γεφυρώσουν το κενό ανάµεσα στις απαιτήσεις ή τις 
προσδοκίες που τους τίθενται.    
 Το άτοµο είναι καλά προσαρµοσµένο για να αντιµετωπίζει τη βραχυχρόνια 
έκθεση σε πίεση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως θετική, έχει, όµως, µεγαλύτερη 
δυσκολία να αντιµετωπίσει την παρατεταµένη έκθεση σε έντονη πίεση. Επιπλέον, 
διαφορετικά άτοµα µπορεί να αντιδράσουν µε διαφορετικό τρόπο σε συναφείς 
καταστάσεις, ενώ το ίδιο άτοµο µπορεί να αντιδράσει διαφορετικά σε συναφείς 
καταστάσεις σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του/της. 
 Το στρες δεν αποτελεί ασθένεια, αλλά η παρατεταµένη έκθεση σε αυτό, 
µπορεί να µειώσει την αποδοτικότητα στην εργασία και να προκαλέσει προβλήµατα 
υγείας. 
 Το στρες που προκαλείται εκτός εργασιακού περιβάλλοντος ενδεχοµένως να 
οδηγήσει σε αλλαγές στη συµπεριφορά και σε µειωµένη αποδοτικότητα στην 
εργασία. Όλες οι εκδηλώσεις του στρες στην εργασία, δεν µπορούν να θεωρηθούν 
ως εργασιακό στρες. Το εργασιακό στρες µπορεί να προκληθεί από διαφορετικούς 
παράγοντες, όπως περιεχόµενο εργασίας, οργάνωση της εργασίας, εργασιακό 
περιβάλλον και έλλειψη επικοινωνίας κλπ. 
 
4/ Αναγνώριση των προβληµάτων του εργασιακού στρες. 
  

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας του φαινοµένου του στρες, η παρούσα 
Συµφωνία δε σκοπεύει να δώσει έναν εξαντλητικό κατάλογο των δυνητικών 
αγχογόνων παραγόντων. Εντούτοις, το υψηλό ποσοστό απουσίας από την εργασία, 
ή οι αλλαγές στο προσωπικό, οι συχνές διαπροσωπικές συγκρούσεις ή παράπονα 
από εργαζόµενους είναι µερικές από τις ενδείξεις που µπορούν να καταδείξουν την 
ύπαρξη εργασιακού στρες. 

Η διαπίστωση του κατά πόσον υπάρχει πρόβληµα εργασιακού στρες µπορεί 
να περιλαµβάνει την ανάλυση διάφορων παραγόντων όπως : οργάνωση της 
εργασίας και των διαδικασιών της (διευθέτηση του χρόνου εργασίας, βαθµός 
αυτονοµίας, σύνδεση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των απαιτήσεων της 
εργασίας, φόρτος εργασίας κλπ), συνθήκες και περιβάλλον εργασίας (έκθεση σε 
προσβλητική συµπεριφορά, θόρυβο, ζέστη, επικίνδυνες ουσίες κλπ), επικοινωνία 
(αβεβαιότητα για τις απαιτήσεις της εργασίας, προοπτικές εργασίας ή επικείµενες 
αλλαγές κλπ), καθώς και υποκειµενικοί παράγοντες (συναισθηµατικές και κοινωνικές 



πιέσεις, αίσθηµα αδυναµίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, έλλειψη υποστήριξης 
κλπ). 
 Όταν εντοπιστεί ένα πρόβληµα εργασιακού στρες, πρέπει να ληφθούν µέτρα 
για την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωσή του. Η ευθύνη για τον καθορισµό των 
κατάλληλων µέτρων βαρύνει τους εργοδότες. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται 
µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία των εργαζοµένων και/ ή των αντιπροσώπων 
τους. 
 
5/ Ευθύνες εργοδοτών και εργαζοµένων. 
 Σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο 89/391, όλοι οι εργοδότες έχουν νοµική 
υποχρέωση  να προστατεύουν την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία των 
εργαζοµένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά και προβλήµατα εργασιακού στρες στο 
βαθµό που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Όλοι 
οι εργαζόµενοι έχουν τη γενική υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τα προστατευτικά 
µέτρα που καθορίζονται από τον εργοδότη. 
 Η αντιµετώπιση των προβληµάτων του εργασιακού στρες µπορεί να γίνει και 
στο πλαίσιο µιας συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, µέσω µιας 
ξεχωριστής πολιτικής για το στρες και/ ή µε συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισης 
αναγνωρισµένων αγχογόνων παραγόντων.  
 
 
6/ Πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες 
  

Η πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες µπορούν να 
περιλαµβάνουν διάφορα µέτρα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι συλλογικά, ατοµικά ή 
και τα δύο. Μπορούν να εισαχθούν µε τη µορφή λήψης συγκεκριµένων µέτρων που 
στοχεύουν στην αντιµετώπιση διαπιστωµένων αγχογόνων παραγόντων ή ως µέρος 
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής κατά του στρες, η οποία περιλαµβάνει τόσο 
προληπτικά όσο και κατασταλτικά µέτρα. 

Στους χώρους εργασίας όπου η απαιτούµενες ειδικές γνώσεις είναι ανεπαρκής, 
µπορούν να κληθούν ικανοί εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, σύµφωνα µε την  
Ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις 
πρακτικές. 

Από τη στιγµή που θα εφαρµοστούν, τα µέτρα κατά του εργασιακού στρες  πρέπει 
να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να εκτιµηθεί η 
αποτελεσµατικότητά τους,  η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και το εάν 
εξακολουθούν να είναι κατάλληλα ή αναγκαία. 

 Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν : 

 µέτρα διαχείρισης και επικοινωνίας που στοχεύουν στη διευκρίνιση των στόχων 
της επιχείρησης και του ατοµικού ρόλου των εργαζοµένων, διασφάλιση  
επαρκούς  στήριξης προς µεµονωµένους εργαζόµενους και οµάδες από τη 
διοίκηση της επιχείρησης, αντιστοίχιση των ευθυνών και του ελέγχου στην 
εργασία, βελτίωση της οργάνωσης  εργασίας και των διαδικασιών της, των 
συνθηκών  και του περιβάλλοντος εργασίας, 

  εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζοµένων µε σκοπό την  
αύξηση της ευαισθητοποίησης τους  και κατανόησης του στρες, των πιθανών 
αιτιών που το προκαλούν και τους τρόπους αντιµετώπισής του και/ ή την 
προσαρµοστικότητά τους στις αλλαγές, 

 παροχή πληροφοριών προς τους εργαζόµενους και διαβούλευσης µαζί τους και/ 
ή  τους εκπροσώπους τους, σύµφωνα µε την Eυρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, 
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και πρακτικές. 

 
 
 



[ 7/ Εφαρµογή και παρακολούθηση 
  

Στο πλαίσιο του άρθρου 139 της Συνθήκης, αυτή η εθελοντική Ευρωπαϊκή 
Συµφωνία – πλαίσιο δεσµεύει τα µέλη των UNICE/UEAPME και ETUC (καθώς και της 
συντονιστικής επιτροπής EUROCARDES/CEC) να την εφαρµόσουν, σύµφωνα µε τις  
διαδικασίες και τις πρακτικές σχετικά µε τη διοίκηση και την εργασία στα Κράτη – 
Μέλη και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.  
 Τα συµβαλλόµενα µέρη προσκαλούν τις οργανώσεις-µέλη τους στις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες  να εφαρµόσουν αυτή τη Συµφωνία. 
 Η εφαρµογή της Συµφωνίας θα υλοποιηθεί σε διάστηµα 3 χρόνων από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της.  

Οι οργανώσεις – µέλη θα υποβάλουν έκθεση για την εφαρµογή  της 
Συµφωνίας στην Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 
χρόνων µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας, η Επιτροπή Κοινωνικού 
∆ιαλόγου θα ετοιµάσει έναν ετήσιο πίνακα όπου θα αναφέρεται η πορεία εφαρµογής 
της Συµφωνίας. Μια πλήρης έκθεση για τις δράσεις εφαρµογής θα ετοιµασθεί από την 
Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου κατά τον τέταρτο χρόνο. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα αξιολογήσουν και αναθεωρήσουν τη Συµφωνία  
οποιαδήποτε χρονική στιγµή µε την πάροδο 5 χρόνων από την ηµεροµηνία 
υπογραφής, αν ζητηθεί από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Σε περίπτωση ερωτηµάτων και αποριών σχετικά µε το περιεχόµενο της 
Συµφωνίας, οι εµπλεκόµενες οργανώσεις – µέλη µπορούν από κοινού ή µεµονωµένα 
να αποταθούν στα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία θα απαντήσουν από κοινού ή 
µεµονωµένα. 

Κατά την υλοποίηση της Συµφωνίας, τα µέλη των συµβαλλοµένων µερών θα 
αποφεύγουν την επιβολή περιττών βαρών στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.  
 Η εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας δεν στοιχειοθετεί τη µείωση του γενικού 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζόµενους στο πλαίσιο αυτής της 
Συµφωνίας. 
 Η Συµφωνία δεν περιορίζει το δικαίωµα των κοινωνικών εταίρων να 
συνάπτουν  στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου και του Ευρωπαϊκού 
επιπέδου, συµφωνίες που προσαρµόζουν και/ ή συµπληρώνουν την παρούσα 
Συµφωνία µε τρόπο που θα λαµβάνει υπόψη τις συγκεκριµένες ανάγκες των 
εµπλεκόµενων κοινωνικών εταίρων.] 
 

Κύριοι, 

Με την επιφύλαξη ότι τα προαναφερόµενα αιτήµατα, όπως και όσα άλλα 
διεκδικούν οι εργαζόµενοι, θα τα αναπτύξουµε και προφορικά, σας καλούµε µέσα 
στις προθεσµίες που θέτει ο Ν. 1876/90, να ορίσετε τους εκπροσώπους σας για την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουµε να 
πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Γ.Σ.Ε.Ε., οδός Πατησίων 69, Αθήνα και οι 
επόµενες, εφόσον βεβαίως χρειασθούν, µπορούν να πραγµατοποιηθούν εκ 
περιτροπής στα Γραφεία των Οργανώσεών σας, διαδοχικώς όπως έγινε και στα 
προηγούµενα χρόνια. 

Σας γνωρίζουµε ότι από την πλευρά µας εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε. θα είναι οι 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ, Γενικός 
Γραµµατέας, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΟΣ, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ΑΛΕΚΟΣ 
ΚΑΛΥΒΗΣ, Αναπλ. Πρόεδρος, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Γραµµατέας Οργανωτικού, 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ, Γραµµατέας Οικονοµικού, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ, Αναπλ. 
Γεν. Γραµµατέας, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΥΡΗΣ, Αναπλ. Γραµ. Οργανωτικού, ΦΩΤΗΣ 
ΑΓΑ∆ΑΚΟΣ, Αναπλ. Γραµ. Οικονοµικού, ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Γραµµατέας Τύπου 
και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 



συνεπικουρούµενοι κατά περίπτωση και από νοµικούς συµβούλους ή ειδικούς 
επιστήµονες – συνεργάτες, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.  

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει την παρούσα σε όσους 
απευθύνεται, αντιγράφοντας την ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσής της. 

 

Αθήνα, 3/1/2008 

 

Με εντολή της ∆ιοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

      Γιάννης Παναγόπουλος        Κώστας Πουπάκης 

 


