
 

Σσέδιο Νόμος 

 «Τποποποίηζη διαηάξεων ηος Νόμος 1876/1990 – Αποκαηάζηαζη και 

Αναμόπθωζη ηος πλαιζίος πεπί Σςλλογικών Διαππαγμαηεύζεων, 

Μεζολάβηζηρ και Διαιηηζίαρ και άλλερ διαηάξειρ» 

 

Άπθπο 1 

Τν άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Πεξηερφκελν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κπνξεί λα ξπζκίδεη: 

1. Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, ηνπο φξνπο θαη ηε ιήμε ησλ αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηζρχνο ηεο. 

2. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ 

επηρείξεζε, ζηελ παξνρή ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν 

παξαθξάηεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπο ζηηο 

δηθαηνχρεο νξγαλψζεηο. 

3. Εεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθηφο απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά, εθ' φζνλ δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπληαγκαηηθή ηάμε θαη ηελ πνιηηηθή ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη δεηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3029/2002. 

Σηελ έλλνηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζεκάησλ, πνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

πεξηερφκελν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη θαη ε κεηαβνιή, 

ακέζσο ή εκκέζσο ηεο ζρέζεο αζθαιίζηξνπ εξγαδφκελνπ θαη εξγνδφηε, ε 

κεηαβίβαζε ηνπ βάξνπο ελ φισ ή ελ κέξεη ηαθηηθψλ εηζθνξψλ ή εηζθνξψλ γηα 

αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ απφ ηνλ έλα ζηνλ άιιν θαζψο θαη ε ζχζηαζε εηδηθψλ 

ηακείσλ ή ινγαξηαζκψλ, πνπ ρνξεγνχλ πεξηνδηθέο παξνρέο ζπληάμεσλ ή εθάπαμ 

βνήζεκα κε επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε. 

4. Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ζην κέηξν πνπ 

απηή επεξεάδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

5. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο. 

6. Εεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 1767/1988 (ΦΔΘ Α' 63) κε 

επηθχιαμε θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

7. Τα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

8. Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο φξνπο ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο, κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο. 

9. Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κπνξεί λα πεξηέρεη ξήηξα εηξήλεο ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ξπζκίδεη. 

10. Με επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαξξχζκηζε ή ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6 ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ λφκνπ 1892/1990 γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε, θαζψο θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λφκνπ 1892/1990 γηα ηηο πξφζζεηεο 

νκάδεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 2 

Τν άξζξν 3 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Δίδε Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη αξκνδηφηεηα ζχλαςήο ηνπο 

1. Δίδε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο είλαη ηδίσο ηα εμήο:  

α. Ζ εζληθή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο 

φιεο ηεο ρψξαο.  

β. Οη θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

πεξηζζφηεξσλ νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή επηρεηξήζεσλ νξηζκέλεο 

πφιεο ή πεξηθέξεηαο ή θαη φιεο ηεο ρψξαο. 

γ. Οη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κηαο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο ή ηδξπκάησλ, νξγαληζκψλ, 

ζσκαηείσλ, ζπιιφγσλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. 



δ. Οη νκηιηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

νκίισλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο εθείλεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή. Σρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο 

πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κία επηρείξεζε (κεηξηθή): 

δα) έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο 

(ζπγαηξηθήο) επηρείξεζεο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα 

απφ ζπλππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

δβ) ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) 

επηρείξεζεο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο, 

δγ) ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο θαη έρεη ην δηθαίσκα είηε 

άκεζα είηε κέζσ ηξίησλ λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απηήο (ζπγαηξηθήο) 

δδ) ή έρεη ηελ εμνπζία λα αζθεί ή πξάγκαηη αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ή έιεγρν ζε 

άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή επηρείξεζε). 

ε. Οη εζληθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ φιεο 

ηεο ρψξαο. 

ζη. Οη ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο ή θαη ησλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ 

ζπγθεθξηκέλεο πφιεο ή πεξηθέξεηαο. 

2. Οη θιαδηθέο, επηρεηξεζηαθέο, νκηιηθέο θαη εζληθέο ή ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ φξνπο ακνηβήο θαη 

εξγαζίαο δπζκελέζηεξνπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη 

εξγαζίαο ησλ εζληθψλ γεληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

3. Οη εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη απφ ηηο 

ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο αλαγλσξηδφκελεο σο επξχηεξεο 

εθπξνζψπεζεο ή παλειιήληαο έθηαζεο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. 

4. Οη θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη απφ πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θαιχπηνπλ εξγαδφκελνπο 

αλεμάξηεηα απφ ην επάγγεικα ή ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη απφ εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6. 

5. Οη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη, θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, απφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ θαιχπηνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία, ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηα θαη, 

εθ' φζνλ ειιείπνπλ ηέηνηεο, απφ ηηο αληίζηνηρεο πξσηνβάζκηεο θιαδηθέο 

νξγαλψζεηο ή ειιείςεη ηέηνησλ, απφ ηηο δεπηεξνβάζκηεο θιαδηθέο νξγαλψζεηο θαη 

απφ ηνλ εξγνδφηε. 

6. Οη νκηιηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη απφ ηε κεηξηθή 

εηαηξεία, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηπηψζεηο δα’ έσο δδ’ ή απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

νκίινπ θαη, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή 

πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επίπεδν νκίινπ θαη, 

εθφζνλ ειιείπεη ηέηνηα, απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ φκηιν. Αλ ειιείπεη θαη απηή, αξκφδηα απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ 

είλαη ε δεπηεξνβάζκηα θιαδηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. Οη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη νη ινηπέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ, δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα 

ππνγξάθνπλ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε. 

7. Οη εζληθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη 

απφ δεπηεξνβάζκηεο ή πξσηνβάζκηεο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο παλειιήληαο έθηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απφ επξχηεξεο 

εθπξνζψπεζεο ή παλειιήληαο έθηαζεο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο. 



8. Οη ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη 

απφ νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη απφ εξγνδνηηθέο 

νξγαλψζεηο. 

 

Άπθπο 3 

Τν άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Γηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ - Γηθαίσκα θαη ππνρξέσζε γηα δηαπξαγκάηεπζε 

1. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαη νη κεκνλσκέλνη 

εξγνδφηεο έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

2. Ζ πιεπξά πνπ αζθεί ην δηθαίσκα γηα δηαπξαγκάηεπζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 

γλσζηνπνηεί ζηελ άιιε πιεπξά κε έγγξαθν ηνλ ηφπν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηα. Τν έγγξαθν απηφ θνηλνπνηείηαη ζην θαηά ηφπν 

αξκφδην ηκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ. 

3. Σηηο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ην έγγξαθν ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θνηλνπνηείηαη επηπιένλ ζε φιεο ηηο αξκφδηεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Σηηο νκηιηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ην 

έγγξαθν θνηλνπνηείηαη επηπιένλ ζε φιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. 

4. Με ην ίδην έγγξαθν γλσζηνπνηνχληαη ηα εμνπζηνδνηεκέλα γηα δηαπξαγκάηεπζε 

πξφζσπα. 

5. Ζ άιιε πιεπξά νθείιεη λα πξνζέιζεη ζε δηαπξαγκάηεπζε κέζα ζε 10 εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ θαη λα νξίζεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο.  

Ζ πξνζεζκία απηή πεξηνξίδεηαη ζε 24 ψξεο, εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ 

απαηηνχλ απφ ηε θχζε ηνπο άκεζε αληηκεηψπηζε. 

6. Ο νξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο, εθηφο εάλ 

ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

7. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμάγνληαη θαιφπηζηα θαη κε πξφζεζε λα επηιπζεί ε 

ζπιινγηθή δηαθνξά. Τα κέξε νθείινπλ λα αηηηνινγνχλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

αληηπξνηάζεηο ηνπο. 

8. Ζ εξγαηηθή πιεπξά δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ εξγνδνηηθή πιήξε θαη αθξηβή 

πιεξνθφξεζε, θαζψο θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

πνιηηηθή πξνζσπηθνχ, αλάινγα κε ην επίπεδν δηαπξαγκάηεπζεο. Σηηο 

επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, πιένλ ησλ αλσηέξσ γεληθψλ 

ζηνηρείσλ, ε εξγνδνηηθή πιεπξά ππνρξενχηαη λα παξάζρεη αθξηβή πιεξνθφξεζε 

θαη ηα πιήξε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ θφζηνο (αλά 

εθκεηάιιεπζε ή ππεξεζηαθή κνλάδα θαη αλά εηδηθφηεηα εξγαζίαο), ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο. Σηηο νκηιηθέο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ε εξγνδνηηθή πιεπξά ππνρξενχηαη λα παξάζρεη αθξηβή 

πιεξνθφξεζε θαη ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, 

γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ.  

9. Σηνηρεία πνπ ε εξγνδνηηθή πιεπξά δελ πξνζθφκηζε, θαηά παξάβαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ κπνξεί λα ηα επηθαιεζηεί ην 

πξψηνλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο ησλ άξζξσλ 14 έσο 

16. 

10. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1767/1988 

εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

11. Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη 

ζηνηρεία γηα ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ηηκψλ θαη κηζζψλ. 

12. Σπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο, ηνπ νκίινπ, 

ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο δηθαηνχληαη λα παξέκβνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 



ηνπο αθνξνχλ. Δθ' φζνλ ζπλππνγξάθνπλ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, 

δεζκεχνληαη απφ απηήλ. 

13. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κεζνιάβεζεο θαη 

δηαηηεζίαο, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, εθηφο αλ απηφ έρεη απνθιεηζηεί απφ πξνεγνχκελε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

14. Θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κεξψλ. 

  

Άπθπο 4 

Τν άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Γηαδηθαζία ππνγξαθήο θαη ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

1. Δθ' φζνλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, απηή 

θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζε ηξία πξσηφηππα, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ κεξψλ. 

2. Απφ ηελ 1.10.2015, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ξεηά ην πεξηερφκελν ησλ θαλνληζηηθψλ θαη ελνρηθψλ φξσλ πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 

3. Απφ ηελ 1.10.2015, ζε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο 

ξπζκίδνληαη φξνη ακνηβήο πξνζαξηάηαη ππνρξεσηηθά, σο αλαπφζπαζην ηκήκα, 

παξάξηεκα «Πίλαθαο Απνδνρψλ», ζην νπνίν απνηππψλνληαη αλαιπηηθά, νη 

ηηζέκελνη κε ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε φξνη ακνηβήο, κηζζνί, επηδφκαηα θαη θάζε 

είδνπο ρξεκαηηθέο πξνζαπμήζεηο ή παξνρέο πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη αλά 

εηδηθφηεηα, εμεηδίθεπζε, ρξφλν πξνυπεξεζίαο, θαηεγνξία, ζέζε, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

4. Σην έγγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπκβιήζεθαλ θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο, ε 

ρξνλνινγία ηεο θαηάξηηζεο θαη ε έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

5. Τν έλα απφ ηα πξσηφηππα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν 

ζην θαηά ηφπν αξκφδην ηκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ φπνπ 

θαηαξηίζηεθε ε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Δηδηθά ε Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή 

Σχκβαζε Δξγαζίαο θαη νη θιαδηθέο θαη εζληθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηαηίζεληαη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο αξκφδηνο 

ππάιιεινο ζπληάζζεη πξάμε θαηάζεζεο επάλσ ζην πξσηφηππν έγγξαθν, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη απφ απηφλ θαη απφ ηνλ θαηαζέηε. 

6. Σε θάζε θαηά ηφπν Τκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ θαη ζηελ αξκφδηα 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηεξείηαη εηδηθφ βηβιίν ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαζψο θαη νη πξνζρσξήζεηο, νη 

επεθηάζεηο, νη θαηαγγειίεο θαη νη ζπκθσλίεο απφ κεζνιάβεζε. Οη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απηφ ηελ ίδηα κέξα πνπ 

θαηαηίζεληαη. 

7. Ζ ππεξεζία ρνξεγεί αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν εθ' φζνλ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. 

8. Σηελ θεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεξείηαη γεληθφ κεηξψν, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φιεο 

νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηά είδνο θαη ηα θείκελα απηά αλαξηψληαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

9. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ζην Σπκβνχιην Δξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

ή ηνπ νκίινπ θάζε επηρεηξεζηαθή ή νκηιηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαζψο 

θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο. 

10. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

  



 

Άπθπο 5 

Τν άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  

1. Ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο έρνπλ: 

α. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ζην πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ εξγνδνηηθψλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ χπαξμε ή κε ζρεηηθήο ή αληίζεηεο πξφβιεςεο ζην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο έρεη ε πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθή ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. Γηα ηηο ππφινηπεο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 3 απηνχ ηνπ λφκνπ, απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο έρεη ε 

πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεδίν 

ηζρχνο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

β. Θάζε εξγνδφηεο, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί ζηελ επηρείξεζή ηνπ ή, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ νκηιηθψλ ζπκβάζεσλ, ε κεηξηθή επηρείξεζε ή νη 

εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ φκηιν.  

γ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε δηθεγνξηθά, ζε ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη άιια γξαθεία ε 

ζρεηηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε ζα ππνγξάθεηαη ή ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζα 

δηεμάγεηαη κεηαμχ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζην νπνίν ππάγνληαη νη εξγνδφηεο. 

δ. Ωο πξνο ηηο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ θιάδνπ, απφ κεκνλσκέλνπο εξγνδφηεο ή 

απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ή εθπξνζψπνπο ηνπο, εθ' φζνλ απηνί νη 

εξγνδφηεο θαιχπηνπλ ην 51% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν θαη κέρξη δέθα (10) 

εξγνδφηεο.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαιείηαη ζε 

δηαπξαγκάηεπζε ε ππεξθείκελε εξγνδνηηθή νξγάλσζε πνπ θαιχπηεη ηνλ θιάδν. Σε 

πεξίπησζε άξλεζεο πξνζέιεπζεο, ζχκθσλα κε αλσηέξσ, ησλ εξγνδνηψλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή απνηπρίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 14, 15 θαη 16. 

2. Θξηηήξην ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ςήθηζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο γηα αλάδεημε δηνίθεζεο. Δηδηθά γηα ηηο 

επηρεηξεζηαθέο θαη ηηο νκηιηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, σο 

αληηπξνζσπεπηηθέο λννχληαη κφλνλ νξγαλψζεηο πνπ δχλαληαη λα θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηεγνξία, ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηα. 

3. Ακθηζβήηεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο κπνξεί λα εγεξζεί κε πξνζθπγή 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, αξκφδηαο λα ππνγξάςεη αληίζηνηρε ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηήλ 

ηνπ εγγξάθνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2, νπφηε θαη 

αλαζηέιινληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο. 

4. Ζ πξνζθπγή θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ 1264/1982, 

ε νπνία απνθαζίδεη κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

εθδίδεηαη απφθαζε κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο 

ππνρξενχηαη λα εθδψζεη κφλνο ηνπ απφθαζε κέζα ζε 48 ψξεο. Θαηά ηεο 

απφθαζεο απηήο ηεο επηηξνπήο δελ ρσξεί άζθεζε εθέζεσο. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη 

αλάινγα θαη φηαλ πξνθχςεη πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο 

εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

5. Γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο. 

 

 



Άπθπο 6 

Τν άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Γέζκεπζε 

1. Οη εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζνξίδνπλ ηνπο ειάρηζηνπο 

φξνπο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φιεο ηεο ρψξαο. 

Σηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

2. Οη ππφινηπεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δεζκεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

εξγνδφηεο πνπ είλαη κέιε ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηνλ 

εξγνδφηε πνπ ζπλάπηεη ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη ηνπο εξγνδφηεο 

πνπ ζπλάπηνπλ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 

παξάγξαθνο 6 θαη 6 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε δ’. 

3. Δθ' φζνλ ν εξγνδφηεο ή νη εξγνδφηεο δεζκεχνληαη απφ επηρεηξεζηαθή ή νκηιηθή 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, νη θαλνληζηηθνί φξνη ηεο ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά θαη 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηνλ ελ 

ιφγσ εξγνδφηε ή εξγνδφηεο αληίζηνηρα. 

 

Άπθπο 7 

Τν άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Φξφλνο ηζρχνο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

1. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα έηνο. 

2. Ζ ηζρχο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο 

θαηάζεζήο ηεο ζην θαηά ηφπν αξκφδην ηκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ 

θαη ιήγεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπκθσλήζεθε ή κε θαηαγγειία ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

3. Τα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα νξίζνπλ γηα ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο αλαδξνκηθή ηζρχ έσο ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ή ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, απφ ηελ νπνία αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη ε δηάξθεηά ηεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

4. Οη θαλνληζηηθνί φξνη ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, πνπ έιεμε ή θαηαγγέιζεθε, 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα έλα εμάκελν θαη εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα απηφ. Ζ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο Μεζνιάβεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 2, επηθέξεη 

ηελ απηνδίθαηε παξάηαζε ηεο θαλνληζηηθήο ηζρχνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ή κέρξη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεζνιάβεζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15. Σε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γηαηηεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, ε 

παξάηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επεθηείλεηαη κέρξη ηελ έθδνζε δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο. 

5. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ ή ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, νη πθηζηάκελνη φξνη εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξηο φηνπ 

ιπζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε αηνκηθή ζρέζε εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 8 

Σςπποή 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Θιαδηθή, νκηιηθή ή επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ππεξηζρχεη ζε 

πεξίπησζε ζπξξνήο κε νκνηνεπαγγεικαηηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 9 

Τν άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Πξνζρψξεζε θαη επέθηαζε εθαξκνγήο 

1. Σπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ ζπιινγηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο κπνξνχλ λα πξνζρσξήζνπλ απφ θνηλνχ ζε ζπιινγηθή ζχκβαζε 



εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ θαηεγνξία ηνπο. Σπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ 

κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, απφ ηελ νπνία 

δεζκεχεηαη ήδε ν εξγνδφηεο. 

Ζ πξνζρψξεζε γίλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέξε πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη θαηαηίζεηαη ζην θαηά ηφπν 

αξκφδην Τκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνζρψξεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6, 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 

5. 

Πξνζρψξεζε ζε επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεη απφ εξγνδφηε ή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ άιιεο επηρείξεζεο. 

2. Με απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δξγαζίαο, ν Υπνπξγφο Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα επεθηείλεη θαη λα θεξχμεη γεληθψο ππνρξεσηηθή γηα φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ε 

νπνία δεζκεχεη ήδε εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ ην 51 % ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

θιάδνπ ή επαγγέικαηνο. Δηδηθφηεξα ε επέθηαζε νκνηνεπαγγεικαηηθήο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο δεζκεχεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ επαγγέικαηνο, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10. 

3. Τελ επέθηαζε κπνξεί λα δεηήζεη θαη αξκφδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ησλ εξγνδνηψλ κε αίηεζή ηεο, πνπ ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγφ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ επέθηαζε ηζρχεη 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο. 

4. Γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ γεσξγία, θηελνηξνθία θαη ζπλαθείο εξγαζίεο, 

θαζψο θαη γηα ηνπο θαη' νίθνλ εξγαδφκελνπο, νη παξαπάλσ δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζρψξεζε θαη επέθηαζε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηζρχνπλ γηα ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη αληίζηνηρα ζηνπο θιάδνπο απηνχο. 

 

Άπθπο 10 

Τν άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

1. Τνλ νξηζκφ κεζνιαβεηή κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε. 

2. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζνιάβεζεο αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, πνπ ππνβάιιεηαη απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά. Ζ αίηεζε, ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, θνηλνπνηείηαη θαη ζην θαηά ηφπν αξκφδην ηκήκα Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ θαη ζην ζχλνιν ησλ αξκφδησλ, θαηά ην άξζξν 3, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή κεκνλσκέλσλ εξγνδνηψλ. Σηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ε πξφζθιεζε 

πνπ απεπζχλεη ην έλα κέξνο ζην άιιν, ηα ζηνηρεία ησλ κεξψλ θαη ησλ νξηδφκελσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη πξνηάζεηο ή ηα αηηήκαηα, νη ιφγνη πνπ ηα δηθαηνινγνχλ, νη 

ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη αληηπξνηάζεηο θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

3. Ο κεζνιαβεηήο επηιέγεηαη απφ ηα κέξε απφ εηδηθφ θαηάινγν κεζνιαβεηψλ. Σε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ κεξψλ ν κεζνιαβεηήο νξίδεηαη κε θιήξσζε. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ, χζηεξα απφ 48 ψξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ ΟΜΔΓ θαιεί ηα κέξε λα πξνζέιζνπλ ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ψξα 

γηα ηελ επηινγή κεζνιαβεηή θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα ηελ αλάδεημή ηνπ κε 

θιήξσζε. 

4. Ζ θιήξσζε δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΜΔΓ ή ηνπ νξηδφκελνπ απφ 

απηφλ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη θάζε κέξνο έρεη ην δηθαίσκα γηα κηα θνξά λα εθθξάζεη 

ηελ άξλεζή ηνπ γηα ην θιεξσζέλ πξφζσπν. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη θαη ν 

αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ κεζνιαβεηή. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ κεζνιαβεηή ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ αλάιεςεο ηεο κεζνιάβεζεο. Ο κεζνιαβεηήο νθείιεη λα αλαιάβεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηνλ νξηζκφ 

ηνπ. 

5. Ο κεζνιαβεηήο δχλαηαη, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα απεπζχλεη ζρεηηθά εξσηήκαηα ζην Σψκα 



Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 10, κε ζθνπφ ηε ζχληαμε έθζεζεο, 

ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απηφλ εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

εξσηεκάησλ. Ο κεζνιαβεηήο θαιεί ηα κέξε ζε ζπδεηήζεηο, πξνβαίλεη ζε θαη' ηδίαλ 

αθξφαζε ησλ κεξψλ, ζε εμεηάζεηο πξνζψπσλ θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ 

Σψκαηνο Δκπεηξνγλσκφλσλ, ηελ εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπιινγηθή δηαθνξά, ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ελ 

γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεξψλ. 

6. Ζ εξγνδνηηθή πιεπξά θαη θάζε αξκφδηα ππεξεζία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

παξέρνπλ ζην κεζνιαβεηή θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν θαη λα 

ππνβνεζήζνπλ ην έξγν ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε εξγνδνηηθή πιεπξά δελ παξέρεη 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 4 ζπλεπεηψλ, ην Τκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

Σρέζεσλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή, επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη ην χςνο ησλ θπξψζεσλ θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

7. Αλ ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

κεζνιαβεηή, ν κεζνιαβεηήο θνηλνπνηεί ζηα κέξε ηελ πξφηαζή ηνπ. Με ζπκθσλία 

ησλ κεξψλ, ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηά 

κέγηζην γηα δέθα (10) εκέξεο. 

8. Σηελ πξφηαζε κεζνιάβεζεο αλαθέξνληαη: α) ηα κέξε πνπ ζα δεζκεχνληαη απφ 

ηελ πξνηεηλφκελε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη νη εθπξφζσπνη απηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο, β) ν ηξφπνο πξνζθπγήο ζηε κεζνιάβεζε, 

γ) ζχλνςε ησλ ζέζεσλ ησλ κεξψλ, δ) ε έθζεζε ηνπ Σψκαηνο Δκπεηξνγλσκφλσλ, 

εθφζνλ ππάξρεη, ε) ηα δεηήκαηα ζηα νπνία επήιζε ζπκθσλία, ζη) ε αηηηνινγία ησλ 

πξνηεηλφκελσλ νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δ) νη φξνη ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 5. 

9. Δληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ κεζνιαβεηή, 

θαζέλα απφ ηα κέξε κπνξεί λα ππνβάιιεη αηηηνινγεκέλε ηξνπνπνηεηηθή πξφηαζε, 

ηελ νπνία θνηλνπνηεί θαη ζην άιιν κέξνο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία ηεο 

κεζνιάβεζεο παξαηείλεηαη γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ησλ νπνίσλ ν κεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηα κέξε ηελ 

νξηζηηθή πξφηαζή ηνπ. 

10. Ζ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή είλαη δπλαηφ λα δεκνζηεχεηαη απφ απηφλ ζηνλ 

εκεξήζην θαη ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν. 

11. Αλ ηα κέξε δελ γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ 

κεζνιαβεηή κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ζεσξείηαη φηη ηελ 

απέξξηςαλ. 

12. Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο πξφηαζεο θνηλνπνηείηαη θαη ζην άιιν κέξνο. 

13. Δθ' φζνλ ε πξφηαζε γίλεηαη δεθηή, ν κεζνιαβεηήο θαιεί ηα κέξε γηα ηελ 

ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 11 

Τν άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Γηαηηεζία 

1. Ζ πξνζθπγή ζηε Γηαηηεζία γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. 

2. Δίλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία κνλνκεξψο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) 

απφ νπνηνδήπνηε κέξνο, εθφζνλ ην άιιν κέξνο αξλήζεθε ηε κεζνιάβεζε, β) απφ 

νπνηνδήπνηε κέξνο, εθφζνλ ην άιιν κέξνο απέξξηςε ηελ πξφηαζε κεζνιάβεζεο. 

3. Ζ δηαηηεζία δηεμάγεηαη απφ έλαλ δηαηηεηή ή απφ Τξηκειή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Αλ 

ην δεηήζεη έλα εθ ησλ κεξψλ ή ζε πεξίπησζε κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε 

Γηαηηεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε δηαηηεζία 

δηεμάγεηαη απφ ηελ Τξηκειή επηηξνπή Γηαηηεζίαο. Γελ νξίδεηαη σο δηαηηεηήο θαη δελ 



ζπκκεηέρεη ζηελ Τξηκειή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο, φπνηνο έρεη αζθήζεη θαζήθνληα 

κεζνιαβεηή ζηελ ίδηα ζπιινγηθή δηαθνξά. 

4. Ο δηαηηεηήο ή νη δηαηηεηέο ηεο Τξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, ν νξηζκφο ελφο 

εθ ησλ δηαηηεηψλ σο πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, 

επηιέγνληαη κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ απφ ηνλ θαηάινγν δηαηηεηψλ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. θαη 

ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε θιήξσζε. Δληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. θαιεί ηα κέξε λα 

πξνζέιζνπλ ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ψξα γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ή Δπηηξνπήο 

Γηαηηεζίαο θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. Ζ επηινγή ή 

ε θιήξσζε δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. ή ηνπ νξηδνκέλνπ απφ 

απηφλ εθπξνζψπνπ ηνπ. Θάζε κέξνο έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάζεη κία θνξά 

άξλεζε γηα ην θιεξσζέλ πξφζσπν. Ο δηαηηεηήο θαη ε Τξηκειήο Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο. 

5. Ο δηαηηεηήο θαη ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνλ 

κεζνιαβεηή. Μειεηνχλ φια ηα ζηνηρεία, ηα πνξίζκαηα, ηελ έθζεζε ηνπ Σψκαηνο 

ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπιινγηθή 

δηαθνξά, ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεξψλ, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

ζηάδην ηεο κεζνιάβεζεο ή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο. 

6. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηηεηή ή ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο αλ πξνεγήζεθε 

κεζνιάβεζε θαη ζε ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο αλ δελ πξνεγήζεθε. Ζ απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία.  

7. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. θνηλνπνηεί ηε δηαηηεηηθή απφθαζε ζηα 

δεζκεπφκελα απφ απηήλ κέξε εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ εθδφζεψο 

ηεο θαη θαηαζέηεη έλα απφ ηα πξσηφηππα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

εξγαζίαο, Θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

8. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε θαη ηεθκεξησκέλε αηηηνινγία 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηή. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 

ηνπ άξζξνπ 5, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο. 

9. Ζ απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο εμνκνηψλεηαη κε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη 

ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα κεζνιάβεζε ή ηεο 

πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, εθφζνλ δελ πξνεγήζεθε κεζνιάβεζε, εθηφο εάλ ηα 

κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. 

10. Σε πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο γηα δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

πξνζθπγήο. 

11. Οη δηαθνξέο γηα ην θχξνο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ππάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, θαηά ην άξζξν 16 

ζηνηρείν 5 ηνπ Θψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 663 επφκελα ηνπ ίδηνπ Θψδηθα. Ζ ζρεηηθή αγσγή εγείξεηαη απφ ηα 

ζπκκεηέρνληα ζηε ζπιινγηθή δηαθνξά κέξε, ε δε εθδνζεζφκελε απφθαζε ηζρχεη 

γηα φια ηα δεζκεπφκελα απφ ηε δηαηηεηηθή απφθαζε κέξε. Ζ δηθάζηκνο νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ. Ζ έθεζε αζθείηαη εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο θαη ε δηθάζηκνο ηεο 

έθεζεο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, ε 

επίδνζε ηεο νπνίαο γίλεηαη δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. 

 

Άπθπο 12 

Τν άξζξν 17 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο 

1. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Οξγαληζκφο 

Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο", κε έδξα ηελ Αζήλα. Ο Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη 

Γηαηηεζίαο (Ο.ΜΔ.Γ.) είλαη αλεμάξηεηνο θνξέαο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 



δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, πνπ εθδίδνληαη θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ηνπ λφκνπ 

1876/1990, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ θαηά 

παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ηνκέα. 

2. Σθνπφο ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο πξνο 

ηηο εξγαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη κεκνλσκέλνπο εξγνδφηεο. Γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ηδίσο: α) νξγαλψλεη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Μεζνιάβεζεο θαη ηεο Γηαηηεζίαο, β) δηεμάγεη 

ελεκεξσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

εθπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη νξγαλψζεηο 

εξγνδνηψλ γηα ζέκαηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη 

νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο, γ) ζπκβνπιεχεηαη ην Σψκα Οηθνλνκηθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ δ) εθπνλεί 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ε) 

ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη πξνο ηα Γηνηθεηηθά 

Σπκβνχιηα ησλ: α) Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (ΓΣΔΔ), β) Σχλδεζκν 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΣΔΒ), γ) Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, 

Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδνο (ΓΣΔΒΔΔ,) δ) Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ 

Δκπνξίνπ (ΔΣΔΔ), ε) Σχλδεζκν Διιεληθψλ Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΤΔ) 

θαζψο επίζεο πξνο ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

3. Ο Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο δηνηθείηαη απφ 9κειέο δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΔΒ, έλαλ ηεο ΓΣΔΒΔΔ, έλαλ ηεο ΔΣΔΔ θαη έλαλ ηνπ ΣΔΤΔ 

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,  

β) ηέζζεξεηο εθπξνζψπνπο ηεο ΓΣΔΔ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

γ) ηνλ Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ επηιέγνληαη κε απφθαζε ησλ 2/3 

ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β, ε νπνία απφθαζε ιακβάλεηαη ζε 

ζπλεδξίαζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζε ζψκα. Ο Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα είλαη 

πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη έκπεηξα ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή 

νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο ή ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο 

εξγαζίαο. 

4. Σην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο 

ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, θάηνρνο πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ κε εκπεηξία ζηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα. 

5. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α/ θαη β/ ηεο παξαγξάθνπ 3, ε ππφδεημε απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

6. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη 

ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ απφ ηα 

ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

7. α) Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. Ο επαλαδηνξηζκφο ησλ 

ηαθηηθψλ κειψλ είλαη δπλαηφο γηα κία αθφκε ζπλερφκελε ηξηεηία. 

β) Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε λφκηκε ζπγθξφηεζε θαη είλαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο σο ηαθηηθνχ. Δάλ ειιείπεη ηαθηηθφ κέινο, 

ν Υπνπξγφο Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαιεί 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ην θνξέα απφ ηνλ φπνην 

πξνέξρεηαη ην ειιείπνλ κέινο λα νξίζεη άιιν πξφζσπν γηα ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ ειιείπνληνο κέινπο. 



8. α) Οη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο απνηεινχλ εληαίν ζψκα. Ο αλψηαηνο αξηζκφο 

ζέζεσλ κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ γηα φιε ηε ρψξα είλαη πελήληα (50) εθ ησλ 

νπνίσλ νη είθνζη (20) είλαη θαη δηαηηεηέο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

αλάινγα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ ζψκαηνο, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ πελήληα (50) 

ζέζεσλ. 

β) Οη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ρσξίο λα έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα νπνία νθείινπλ λα εθηεινχλ κε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ 

Σψκαηνο Μεζνιαβεηψλ Γηαηηεηψλ, πνπ εθδίδεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ ελλέα 

(9) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

9. α) Οη ππνςήθηνη κεζνιαβεηέο πξέπεη: 

αα) λα έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ, λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ή 

ζπλαθψλ ζπνπδψλ, 

αβ) λα έρνπλ επηαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε 

ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο, εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο. 

β) Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο πξέπεη: 

βα) λα έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ, λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ή 

ζπλαθψλ ζπνπδψλ, 

ββ) λα έρνπλ δεθαεηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο, 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο. 

γ) Θαηά ηελ επηινγή ησλ κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ, ζπλεθηηκψληαη πξφζζεηα 

πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο, ηδίσο ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο, εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή 

θνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί κε θαλνληζκφ λα 

θαζνξίζεη επηπιένλ πξνζφληα απφ φζα αλαθέξνληαη. 

10. Ηδξχεηαη Σψκα Δκπεηξνγλσκφλσλ ππαγφκελν ζηνλ Οξγαληζκφ Μεζνιάβεζεο 

θαη Γηαηηεζίαο. Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ είλαη ηξηάληα (30). 

11. Οη εκπεηξνγλψκνλεο αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ρσξίο λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα νπνία νθείινπλ λα εθηεινχλ κε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ 

Σψκαηνο Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ εθδίδεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ ελλέα (9) 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

12. Οη ππνςήθηνη εκπεηξνγλψκνλεο πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ 

λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Σπλεθηηκψληαη πξφζζεηα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ, φπσο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο. Τν Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην κπνξεί κε θαλνληζκφ λα θαζνξίζεη επηπιένλ πξνζφληα απφ φζα 

αλαθέξνληαη. 

13. Οη κεζνιαβεηέο, νη δηαηηεηέο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πξνζιακβάλνληαη κε 

ηξηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κέρξη ηξεηο ζπλνιηθά ζεηείεο κε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε ζεηεία ηνπο 

επαλαθξίλνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη εηδηθφο θαλνληζκφο κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ησλ 2/3 ησλ ελλέα (9) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απαηηείηαη θαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

δηαηηεηή απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ήδε σο κεζνιαβεηέο. 

14. α) Ο δηνξηζκφο γίλεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ησλ 

κεζνιαβεηψλ, ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

ππνβάιινπλ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ηίηινπο ζπνπδψλ, ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο, 

θαζψο θαη φ, ηη άιιν θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε.  

β) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επηιέγεη ηνπο δηνξηζηένπο, κεηά απφ κειέηε ησλ 

θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη δεκφζηα πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. 

15. Με Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. 



ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ κεζνιαβεηψλ, δηαηηεηψλ 

θαη εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ή άιινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. 

 

Άπθπο 13 

Τν άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Πφξνη – Θαλνληζκνί 

1. Οη πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο είλαη: 

α. Ωο ηαθηηθφο πφξνο, πνζνζηφ ππνινγηδφκελν θαη’ ίζα κέξε επί ησλ εηζθνξψλ 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 

παξάγξαθνο 1 εδάθην α’ ηνπ Ν.Γ. 2961/1954, φπσο ηζρχνπλ. Τν πνζνζηφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ. 

β. Ταθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

γ. Πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, κέζα απφ ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ ζηνλ Οξγαληζκφ. 

δ. Έζνδα απφ δσξεέο, δεκνζηεχζεηο, εθδειψζεηο, εθδφζεηο θ.ιπ. 

2. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηαξηίδεη θαλνληζκνχο, πνπ δεκνζηεχνληαη, κε 

απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη εηδηθά γηα ηελ (γ) πεξίπησζε θαη ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη είλαη νη εμήο: 

α. Θαλνληζκφο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. 

β. Θαλνληζκφο γηα πξνζιήςεηο, θξίζεηο θαη πεηζαξρηθέο πνηλέο, δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, γηα ην πξνζσπηθφ, ηνπο κεζνιαβεηέο, ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο. 

γ. Θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ, ακνηβψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ θαη γεληθά δηαρείξηζεο 

ησλ πφξσλ θαη θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ παξαβφινπ ηεο (γ) πεξίπησζεο. 

δ. Θαλνληζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε κεζνιαβεηψλ, δηαηηεηψλ, 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 

Άπθπο 14 

Τν άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 1876/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Πνηληθέο θπξψζεηο 

1. Δξγνδφηεο ή εθπξφζσπνη απηνχ, πνπ παξαβηάδνπλ φξνπο ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ άξζξσλ 

11 παξάγξαθνο 2 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λφκνπ 435/1968, 

ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έμη κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 

δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο, ν νπνίνο θαη ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζή 

ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα πξνο άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο. 

2. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ βαξχηεξε πνηληθή 

κεηαρείξηζε εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

  

Άπθπο 15 

Αύξηζη ηος καηώηαηος μιζθού και ημεπομιζθίος ηων ςπαλλήλων και 

επγαηοηεσνιηών ηηρ Χώπαρ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 1876/1990 θαη 

εθφζνλ ε εζληθή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο δελ νξίζεη επλντθφηεξα, ν 

λφκηκνο θαηψηαηνο κηζζφο ησλ ππαιιήισλ θαη ην εκεξνκίζζην ησλ 

εξγαηνηερληηψλ ηεο Φψξαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

α) Μέρξη ηελ 30.9.2015, ν λφκηκνο θαηψηαηνο κηζζφο θαη ην λφκηκν θαηψηαην 

εκεξνκίζζην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ δηαηεξνχληαη ζην χςνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ 11 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λφκνπ 

4093/2012, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ νξίδνληαη, ζηελ 



πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ 11 ηνπ άξζξνπ κφλνπ 

ηνπ λφκνπ 4093/2012, κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία, φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 4093/2012. 

β) Απφ ηελ 1.10.2015 νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ 

ππνιείπνληαη ησλ 650 επξψ, νξίδνληαη ζηα 650 επξψ. 

γ) Απφ ηελ 1.10.2015, ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαηνηερληηψλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

πνπ ππνιείπνληαη ησλ 29,05 επξψ, νξίδνληαη ζηα 29,05 επξψ. 

δ) Απφ ηελ 1.7.2016, νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ 

ππνιείπνληαη ησλ 751,39 επξψ, νξίδνληαη ζηα 751,39 επξψ. 

ε) Απφ ηελ 1.7.2016, ηα εκεξνκίζζηα ησλ εξγαηνηερληηψλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

πνπ ππνιείπνληαη ησλ 33,57 επξψ, νξίδνληαη ζηα 33,57 επξψ. 

  

Άπθπο 16 

1. Σην άξζξν 8 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 240/2006 (ΦΔΘ Α’ 252/16.11.2006) 

«Πεξί ζεζπίζεσο γεληθνχ πιαηζίνπ ελεκεξψζεσο θαη δηαβνπιεχζεσο ησλ 

εξγαδνκέλσλ» πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: «3. Απνθάζεηο ηνπ εξγνδφηε, 

πνπ έρνπλ νπζηψδε επίπησζε ζηελ ππφζηαζε θαη ην πεξηερφκελν αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ειήθζεζαλ θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη άθπξεο». 

2. Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αθνξά απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άπθπο 17 

Καηαπγούμενερ – Μεηαβαηικέρ Διαηάξειρ 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ε Πξάμε Υπνπξγηθνχ 

Σπκβνπιίνπ αξηζκφο 6/2012 (ΦΔΘ Α’ 38/28.2.2012). Σπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ έιεμαλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

Πξάμεο Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ 6/2012 δελ αλαβηψλνπλ. Σπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο πνπ θαζεκία νξίδεη. 

Θαλνληζκνί Δξγαζίαο θαη Οξγαληζκνί Πξνζσπηθνχ, πνπ θαηαξηίζηεθαλ κε 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο έιεμαλ ή θαηαξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

Πξάμε Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ αξηζκφο 6/2012, αλαβηψλνπλ θαη επαλαθέξνληαη 

ζε ηζρχ σο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ 

άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λφκνπ 3845/2010, ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 3899/2010, ε 

παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ 4024/2011, νη παξάγξαθνη 1, 3 πεξ. ε’ 

θαη ζη’ θαη 4 ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΗΑ 11 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λφκνπ 4093/2012, 

ην άξζξν 31 ηνπ λφκνπ 3846/2010, ην άξζξν 103 ηνπ λφκνπ 4172/2013, ην 

άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 4303/2014, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα λφκν θαηαξγνχληαη.  

3. Ζ ζεηεία ηνπ ππεξεηνχληνο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο ιήγεη απηνδίθαηα κε ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ λένπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 1876/1990, ε νπνία νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

4. Ζ ζεηεία ησλ ππεξεηνχλησλ κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν ιήμεο απηήο. Ζ δηαδηθαζία δηνξηζκνχ κεζνιαβεηψλ, 

δηαηηεηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, ζχκθσλα ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 

13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 1876/1990, νινθιεξψλεηαη εληφο δχν κελψλ 

απφ ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

  

  


