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ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2014 

 

 

Σηελ Αζήλα, ζήκεξα 26 Μαξηίνπ 2014, νη ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα Δζληθή 

Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο, αθελφο: 

α) Γεκήηξηνο Γαζθαιφπνπινο, Πξφεδξνο ΣΔΒ θαη Φαξίησλ Κπξηαδήο Δθηειεζηηθφο 

Αληηπξφεδξνο θαη Πξφεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΒ ζπλδέζκνπ 

επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ θαη εθπξφζσπνη απηνχ 

β) Γεψξγηνο Καββαζάο, Πξφεδξνο θαη Γεψξγηνο Κνπξάζεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ Διιάδαο 

(Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ.) θαη εθπξφζσπνη απηήο, 

γ) Βαζίιεηνο Κνξθίδεο, Πξφεδξνο θαη Γεψξγηνο Καξαλίθαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ.Σ.Δ.Δ.) θαη εθπξφζσπνη απηήο, 

δ) Αλδξέαο Αλδξεάδεο, Πξφεδξνο θαη Γεψξγηνο Βεξλίθνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Σ.Δ.Τ.Δ.) θαη εθπξφζσπνη απηνχ 

θαη αθεηέξνπ Γηάλλεο Παλαγφπνπινο, Πξφεδξνο θαη Νηθφιανο Κηνπηζνχθεο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο (Γ.Σ.Δ.Δ.) θαη 

εθπξφζσπνη απηήο, φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη, ζπκθσλνχλ ηα εμήο: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε δειψλνπλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ νκφθσλε θαη 

αλεπηθχιαθηε απφθαζή ηνπο λα θξαηήζνπλ ελεξγφ ην ζεζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη λ’ απνθαηαζηήζνπλ ην ξφιν ηεο Δζληθήο Γεληθήο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο (Δ.Γ.Σ.Σ.Δ.), παξά ηα εκπφδηα ηεο πξσηνθαλνχο 

γηα ηε ρψξα χθεζεο θαη ηνπ αζθπθηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επέβαιε ζνβαξνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηε ζπιινγηθή απηνλνκία. 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαβεβαηψλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα πινπνίεζε 

δξάζεσλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εθηαιηηθήο γηα ηε ρψξα αλεξγίαο, 

ηελ πάηαμε ηεο αλαζθάιηζηεο θαη αδήισηεο εξγαζίαο, ηε κεηελέξγεηα, ηελ 

επαλαθνξά ηεο πιήξνπο θαη θαζνιηθήο ηζρχνο ηεο Δ.Γ.Σ.Σ.Δ., ηελ επεθηαζηκφηεηα 

ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη απνθπγήο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σην πιαίζην απηφ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα παξέκβνπλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020, κε ηε ζχλαςε κηαο Δζληθήο 

Πξνγξακκαηηθήο Σπκθσλίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο 

Διιάδαο θαη ηε ζπγθξφηεζε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ζηε βάζε ησλ 

παξαθάησ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: 

1. Απαζρφιεζε – Δθπαίδεπζε – Καηάξηηζε 

2. Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

3. Αληαγσληζηηθφηεηα 

4. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - Καηλνηνκία 

Τέινο, ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πξφηαζε ζχκπξαμήο ηνπο κε ηνλ 

ΟΑΔΓ κε ζηφρν ηε ζπληνληζκέλε νξγάλσζε δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε 

ησλ λέσλ (π.ρ. καζεηεία, πξαθηηθή άζθεζε, εγγχεζε γηα ηε λενιαία, λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θιπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Πξνσζείηαη ε πινπνίεζε Κνηλψλ Γξάζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε 

ηερληθή ππνζηήξημε απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Αζελψλ ηεο Γηεζλνχο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο: 

α) ηελ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δνκψλ ηνπ ηξηκεξνχο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 



β) ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θιαδηθνχ 

επηπέδνπ δηαπξαγκάηεπζεο, 

γ) ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθαξκνγή πνηνηηθψλ θαη βηψζηκσλ εθαξκνγψλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη εηδηθφηεξα καζεηείαο θαη ηελ 

δηακφξθσζε πιαηζίνπ απνηξνπήο θαη ειέγρνπ ησλ θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

δ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

2. Τα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ άκεζε αμηνπνίεζε θαη πξνψζεζε πξνο 

ηελ Πνιηηεία ησλ πνξηζκάησλ (ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ) ησλ σο άλσ Κνηλψλ 

Γξάζεσλ, φπσο απηά ζα απνηππσζνχλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε Οκάδα Γηνίθεζεο, 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο θαη Δπεμεξγαζίαο ησλ Θέζεσλ Πνιηηηθήο, ζηελ νπνία κεηέρνπλ 

φινη νη θνξείο ηζφηηκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΙΟΤ (ΜΔΙΩΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) 

Ο εξγαδφκελνο παηέξαο έρεη απηνηειέο δηθαίσκα θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο 

ρξήζεο ηήο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο Δζληθέο Γεληθέο ΣΣΔ άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ 

(κεησκέλν σξάξην), ρνξεγνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεηέξα είλαη απηναπαζρνινχκελε. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη κηζζσηνί, κε θνηλή ηνπο δήισζε πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο εξγνδφηεο ηνπο, θαζνξίδεηαη ε επηινγή ηνπο γηα ην 

πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηεο γνληθήο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ 

(κεησκέλν σξάξην), εθηφο αλ κε θνηλή ηνπο δήισζε θαζνξίζνπλ ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ ν θαζέλαο θάλεη ρξήζε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηζρχνο ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ. 

Η άζθεζε ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε απνθαζίδνπλ φηη φινη νη ζεζκηθνί φξνη εξγαζίαο, πνπ 

ζεζπίζζεθαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. θαη ηηο αληίζηνηρεο Γηαηηεηηθέο 

Απνθάζεηο, φπσο ίζρπαλ θαηά ηε δηαδνρή ηνπο, απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Δπλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο, έζηκα, πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο ή αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 

ππεξηζρχνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε ξεηψο ζπκθσλνχλ φηη, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξζεί νπνηαδήπνηε πεξηνξηζηηθή 

δηάηαμε, πνπ έρεη επηβιεζεί κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο 

Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. 2010-2011-2012, ηφηε ζα μεθηλήζνπλ άκεζεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ φξσλ ηεο Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2014, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Με θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ ε 

ηζρχο ηεο παξνχζαο Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα έλα αθφκε έηνο, κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 


