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Μ ά θ η μ α    

Σ υ λ λ ο γ ι κ ο ύ   Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ   Δ ι κ α ί ο υ 
Α΄ εξάμηνο / Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021/2022 

Διδάσκοντες: Ομότιμος Καθηγητής Άρις Καζάκος, Καθηγητής Άγγελος 

Στεργίου και Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Σιδέρης 

 

«Μέχρι χθες γινόταν νομισματική υποτίμηση. Σήμερα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας μιας 

οικονομίας υποτιμάται το δίκαιο … οι νομικοί κανόνες δεν είναι παρά τα μέσα, τα εργαλεία, η 

χρήση των οποίων δημιουργεί κόστη. Επομένως, αφού η εκτίμηση του κόστους δεν έχει κάτι το 

παράνομο, οι νομικοί κανόνες θα πρέπει να υποβιβαστούν σ΄ αυτήν την εργαλειακή διάσταση… οι 

νομικοί κανόνες … ενσωματώνουν ανθρώπινες αξίες. Σε κάθε περίπτωση, τα διατάγματα αφήνουν 

να εννοηθεί ότι οι αξίες αυτές τους είναι αδιάφορες» ( Antoine Lyon – Caen, Αλήθειες για τα 

διατάγματα, ΕΕργΔ 2017, 1275 – 1276 – τα διατάγματα είναι αυτά της κυβέρνησης Μακρόν στη 

Γαλλία για τη «μεταρρύθμιση» του Εργατικού Δικαίου).  

 

Οργάνωση του μαθήματος 

Αφού «τρέξουμε» το θεμελιώδους σημασίας ζήτημα της ερμηνείας και τα 

βασικά κεφάλαια του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και ιδίως του νέου 

δικαίου των σσε και της διαιτησίας, θα εμβαθύνουμε στα ζητήματα των 

σχέσεων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με την επιχειρηματική 

ελευθερία και στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση πρακτικών θεμάτων 

ειλημμένων από την πρακτική των συνδικάτων και τη νομολογία 

ελληνικών και γερμανικών δικαστηρίων. Προϋπόθεση για την καλή 

λειτουργία του προγράμματος είναι, εκτός των άλλων, και η μελέτη των 

θεμελιωδών δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται παρακάτω, στους 

τίτλους ΙΙΙ 9. και 10. Συζητητικό σύστημα και τήρηση πρακτικών.  

Η έκταση των εισηγήσεων δεν θα ξεπερνά τις 8.000 λέξεις (400 η σελίδα 

με 14άρια γράμματα Χ 20 σελίδες). Το διάγραμμα της ύλης πρέπει να είναι 

αναλυτικό και η πραγμάτευση της νομολογίας των δικαστηρίων για τα 

θέματα κάθε εισήγησης πλήρης. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα γίνεται 



παράθεση νομοθετικών ρυθμίσεων, σκέψεων δικαστικών αποφάσεων και 

γνωμών της θεωρίας σε παράρτημα των εισηγήσεων.    

 

 

Ειδικότερη θεματική του μαθήματος: 

Επίκαιρα ζητήματα του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 

/ Νόμος και συνδικαλιστικές ελευθερίες απέναντι στην 

επιχειρηματική ελευθερία   
[Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σσε), διαιτητικές αποφάσεις (δα), 

κανονισμοί εργασίας, δικαίωμα απεργίας / συλλογικές συνδικαλιστικές 

δράσεις και νόμος lato sensu ως εφαρμοσμένο συνταγματικό / 

υπερνομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχειρηματικής ελευθερίας – 

Βασικός άξονας η απώθηση της συμβατικής ελευθερίας του εργοδότη με 

σκοπό τη συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας] 

                                     ----------------                   

Ι. Το γενικότερο πλαίσιο:  

Η καταστατική συνθήκη του Εργατικού Δικαίου για την  προστασία των 

εργαζομένων ως γενικός περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας - 

Εργατικό Δίκαιο και επιχειρηματική ελευθερία - Ο νόμος lato sensu, οι σσε, 

οι δα, οι κανονισμοί εργασίας, το δικαίωμα απεργίας και οι λοιπές  

συλλογικές συνδικαλιστικές δράσεις απέναντι στην επιχειρηματική 

ελευθερία – Το ζήτημα της ερμηνείας στο Εργατικό Δίκαιο – Η ερμηνεία στο 

δίκαιο των σσε και της διαιτησίας και η ερμηνεία των ίδιων των σσε και των 

δα 

• Εισαγωγικά: Η καταστατική / ιδρυτική συνθήκη του Εργατικού 

Δικαίου ως δικαίου προστασίας και αυτοπροστασίας των εργαζομένων 
(«μεροληπτικό» δίκαιο) ως πλαίσιο αντιμετώπισης και φραγμός της 

επιχειρηματικής ελευθερίας - Ο μονομερώς αναγκαστικός χαρακτήρας 

των κανόνων του Εργατικού Δικαίου και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες 

• Το παρα-σύνταγμα των μνημονίων και το μνημονιακό δίκαιο των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας - Έλεγχος της 

συμβατότητάς του με τους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, ιδιαίτερα με 

το Σύνταγμα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (το 

τρικ με τις διμερείς συμφωνίες δανεισμού = συνθήκη εξαίρεσης των 

μνημονιακών ρυθμίσεων από το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη) - Η έκτακτη 

δημοσιονομική ανάγκη (και η κρίση δημόσιου χρέους) του ελληνικού 

κράτους,  η διεύρυνση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της θεωρίας των 

εξαιρετικών περιστάσεων στην ΟλΣτΕ 668/2012 (μετά το Supreme Court 



και το Conseil d’ ‘Etat), ο οριακός δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας 

και η απαλλαγή της επιχειρηματικής ελευθερίας από μεγάλο μέρος του 

συντεταγμένου πλαισίου περιορισμών της. Συγχρόνως παραίτηση των 

δικαστηρίων από μεγάλο μέρος του δικαστικού ελέγχου των νομοθετικών 

περιορισμών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων υπέρ της ελεύθερης 

διαχείρισης από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Ένα δείγμα της 

εκχώρησης η άκριτη υιοθέτηση από τα δικαστήρια των αιτιολογικών 

εκθέσεων των νόμων (βλ. π.χ. ΟλΣτΕ 2307/2014, που “συνομολογεί» τα 

σφάλματα των προηγούμενων αιτιολογικών εκθέσεων, υιοθετεί όμως και 

πάλι την αιτιολογική έκθεση του δεύτερου μνημονίου). 

Προδιάθεση: Η ερμηνεία στο Εργατικό Δίκαιο ως σύστοιχος (προς τους 

νομοθετικούς) περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας – Η ερμηνεία 

στο Εργατικό Δίκαιο – Η ερμηνεία στο δίκαιο των σσε και της διαιτησίας και η ερμηνεία 

σσε και διαιτητικών αποφάσεων (δα) - Ο σκοπός του συστήματος θέσπισης συλλογικών 

ρυθμίσεων των όρων εργασίας (σσε – δα) ως θεμελιώδες στοιχείο για την ερμηνεία τους 

– Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος και γενικά της έννομης τάξης. Οι 

ΟλΑΠ 40/1998 και 11/2017. Ο κρίσιμος ρόλος της ισότητας, όρος για την πραγμάτωση 

και της ελευθερίας. 

1.Η ερμηνεία στο Εργατικό Δίκαιο  
Περιεχόμενα (ενδεικτικά):  

α) Η αξιοποίηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της έννομης τάξης για την ερμηνεία 

στο Εργατικό Δίκαιο  

β) Οι κατ΄ ιδίαν κανόνες ερμηνείας και η στάθμιση των συνεπειών από την υιοθέτηση 

των προσφερόμενων ερμηνευτικών επιλογών – Ερμηνεία δικαιοπραξιών και ερμηνεία 

κανόνων δικαίου 

 

2.Ειδικότερα, η ερμηνεία σσε και δα / 2 εισηγητές  
Περιεχόμενα (ενδεικτικά):  

α) Ο σκοπός του συστήματος θέσπισης και λύσης συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους 

εργασίας (σσε / δα) ως θεμελιώδες στοιχείο ερμηνείας αλλά και διερεύνησης της 

συνταγματικότητας των κανόνων του δικαίου των σσε / δα – Γενικότερα, οι λειτουργίες 

της συλλογικής αυτονομίας και της διαιτησίας και η πολιτική οικονομία των σσε / δα (το 

πέρασμα από την ατομική στη συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας, η ελάττωση της 

εγγενούς στις ατομικές εργασιακές σχέσεις βίας και η σημασία του μισθού και της 

βιοποριστικής του λειτουργίας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα) - Οι 

αρχές της προτεραιότητας των συλλογικών έναντι των ατομικών ρυθμίσεων και της 

διαδοχικής ρύθμισης των όρων και των συνθηκών εργασίας με σσε ή δα 

β) Η αυθεντική ερμηνεία σσε και δα από τα ίδια τα μέρη τους με τη σύναψη ερμηνευτικής 

σσε ή την έκδοση ερμηνευτικής δα (άρθρα 2 αρ. 5 και 16 παρ. 8 ν. 1876/1990) - Όρια 

αυθεντικής ερμηνείας και έκταση του δικαστικού ελέγχου των ερμηνευτικών σσε / δα 

γ) Η επιστημονική ερμηνεία σσε και δα μεταξύ ερμηνείας νόμου και ερμηνείας 

συμβάσεων - Η αντιμετώπιση των κανονιστικών όρων σσε και δα στο δικονομικό δίκαιο 

δ) Τα ειδικότερα κριτήρια της επιστημονικής ερμηνείας των κανονιστικών (και των 

μεικτών) όρων σσε 

ε) Η επιστημονική ερμηνεία σσε στη νομολογία των δικαστηρίων  

στ) Η ερμηνεία των ενοχικών όρων 



ζ) Η πλήρωση των κενών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τη βοήθεια της ερμηνείας 

- Αρχικά και επιγενόμενα κενά, κενά ηθελημένα και αθέλητα, κενά στη διατύπωση και 

τελολογικά κενά – Η πλήρωσή τους 

η) Τα κενά διαιτητικών αποφάσεων  

 

ΙΙ.Το νέο δίκαιο των σσε και της διαιτησίας (ν. 4635/2019) 

και ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων 
 

3.Ρήτρες εξαίρεσης ή απόκλισης από το περιεχόμενο κλαδικών και 

ομοιοεπαγγελματικών σσε που συμφωνούνται από τα μέρη εθνικών και 

τοπικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σσε (ν. 4635/2019) 
Περιεχόμενα (ενδεικτικά):  

α) Οι προϋποθέσεις του νόμου για να είναι νόμιμη η συνομολόγηση ρητρών εξαίρεσης σε 

κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές σσε 

β) Οι επιπτώσεις των ρητρών στη συλλογική αυτονομία και τις εργασιακές σχέσεις  

γ) Η ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Εργασίας 

δ) Μπορούν να εξαναγκαστούν δικαστικά τα μέρη της σσε να περιλάβουν στη συμφωνία 

τους ρήτρες εξαίρεσης; 

ε) Ελέγχεται δικαστικά το περιεχόμενο των ρητρών εξαίρεσης; 

στ) Το συγκριτικό παράδειγμα του γερμανικού δικαίου 

 

4.Συρροή σσε μεταξύ τους – Συρροή επιχειρησιακών και κλαδικών σσε – 

Συρροή τοπικών κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σσε με αντίστοιχες 

εθνικές κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές σσε – Οι εξαιρέσεις επιχειρήσεων 

από την επέκταση με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας που κηρύσσει 

γενικώς υποχρεωτικές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές σσε (ν. 

4635/2019) / 2 εισηγητές 
Περιεχόμενα (ενδεικτικά):  

α) Η απόλυτη προστασία του πυρήνα της συλλογικής αυτονομίας έναντι του νομοθέτη και 

τρίτων - Η άμεση και αναγκαστική ισχύς των κανονιστικών όρων σσε,  η αρχή της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης επί συρροής σσε και η κεντρική θέση της κλαδικής 

διαπραγμάτευσης / σσε ως δομικά στοιχεία αποτελεσματικής προστασίας και λειτουργίας 

της συλλογικής αυτονομίας (άρθρο 22 παρ. 2 Σ)  

β) Συρροή σσε μεταξύ τους (γενικά)  

γ) Συρροή επιχειρησιακών και κλαδικών σσε – Συρροή τοπικών κλαδικών ή 

ομοιοεπαγγελματικών σσε με αντίστοιχες εθνικές κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές σσε  

δ) Oι τρόποι επέκτασης σσε (μέσω άσκησης του δικαιώματος παρέμβασης σε συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και μέσω προσχώρησης σε σσε)  - Ειδικότερα η κήρυξη γενικώς 

υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σσε με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας 

ε) Οι εξαιρέσεις επιχειρήσεων από την επέκταση με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

- Οι προϋποθέσεις του νόμου για την εισαγωγή εξαιρέσεων στην επέκταση κλαδικών και 

ομοιοεπαγγελματικών σσε από τον Υπουργό Εργασίας 

 



5.Η προσφυγή στη διαιτησία με συμφωνία των μερών και μονομερώς – 

Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία μετά την ΟλΣτΕ 

2307/2014 και τον ν. 4635/2019  
Περιεχόμενα (ενδεικτικά):  

α) Ο σκοπός του συστήματος θέσπισης και λύσης συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους 

εργασίας (σσε / δα) ως θεμελιώδες στοιχείο ερμηνείας αλλά και διερεύνησης της 

συνταγματικότητας των κανόνων του δικαίου των σσε / δα 

β) Η προσφυγή στη διαιτησία με συμφωνία των μερών και η εμπειρία από την εφαρμογή 

της Π.Υ.Σ. 6/2012 (κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής) 

γ) Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στον αρχικό νομοθετικό σχεδιασμό (ν. 

1876/1990, όπως ίσχυε πριν από τον ν. 4635/2019) - Οι προϋποθέσεις του νέου ν. 

4635/2019 για τη γέννηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής 

δ) Ο έλεγχος των ρυθμίσεων του νέου νόμου με βάση τις αποφάνσεις της ΟλΣτΕ 

2307/2014 

ε) Οι συστάσεις της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας για το δικαίωμα μονομερούς 

προσφυγής του 2003 και οι ΟλΑΠ 25/2004 και ΟλΣτΕ 2307/2014 

 

6.Διαιτησία και δικαστικός έλεγχος διαιτητικών αποφάσεων – 

Δικαστικός έλεγχος της ουσιαστικής κρίσης των διαιτητών ως μέσο 

χειραγώγησης των διαιτητικών αποφάσεων 

 

 

ΙΙΙ.Η νομολογία του ΔΕΕ και των ελληνικών δικαστηρίων για 

τους περιορισμούς της επιχειρηματικής ελευθερίας που 

επιβάλλονται με νόμο ή προκύπτουν από την άσκηση των 

συνδικαλιστικών ελευθεριών  

7.Νόμος, συνδικαλιστικές ελευθερίες και επιχειρηματική ελευθερία στη 

νομολογία του ΔΕΕ1  

                                                           
1 Βλ. ιδίως:  
-ΔΕΕ, απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 1999 στην υπόθεση C-67/96 (Albany International BV 

κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44710&pageIndex=0&doc

lang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17915957 

-ΔΕΕ, απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-201/15 (Ανώνυμη Γενική Εταιρία 

Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17920064 

-ΔΕΕ, απόφαση της 4ης Ιουλίου 2006 στην υπόθεση C-212/04 [(Κωνσταντίνος Αδενέλερ και 

λοιποί κατά Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛΟΓ)] 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doc

lang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17924054   
και ΔΕΕ, απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση C-760/18 (Μ.Β. κ.λπ. κατά 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) «Δήμος Αγίου Νικολάου») 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237642&pageIndex=0&d
oclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4254924 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44710&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17915957
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44710&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17915957
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17920064
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17920064
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17924054
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17924054
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4254924
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237642&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4254924


8.Μία ακόμη υπόθεση ελληνικού ενδιαφέροντος με ειδική σημασία: Ο 

περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας με το άρθρο 63 παρ. 1 ν. 

4430/2016 και η απόφαση του ΔΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2018, υπόθεση 

C-260/17, Anodiki Services EPE κατά G.N.A. O Evangelismos – 

                                                           
-ΔΕΕ, απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-596/14 (Ana de Diego Porras 

κατά Ministerio de Defensa) 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17926538 

-ΔΕΕ, απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-341/05 (Laval un Partneri Ltd κατά 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, 

Byggettan και Svenska Elektrikerförbundet) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doc

lang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17933121 

-ΔΕΕ, απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007 στην υπόθεση C-438/05 (International Transport 

Workers’ Federation και Finnish Seamen’s Union κατά Viking Line ABP και OÜ Viking Line 

Eesti) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71495&pageIndex=0&doc

lang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17937773 

-ΔΕΕ, απόφαση της 3ης Απριλίου 2008 στην υπόθεση C-346/06 (Dirk Rüffert κατά Land 

Niedersachsen) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71030&pageIndex=0&doc

lang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17965193 

-ΔΕΕ, απόφαση της 18ης Ιουλίου 2013 στην υπόθεση C-426/11 (Mark Alemo-Herron κ.λπ. 

κατά Parkwood Leisure Ltd) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17966441 

-ΔΕΕ, απόφαση της 11ης Ιουλίου 2018 στην υπόθεση C-60/17 (Ángel Somoza Hermo και 

Ilunión Seguridad SA κατά Esabe Vigilancia SA και Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17967528 

-ΔΕΕ, απόφαση της 6ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C-336/15 (Unionen κατά Almega 

Tjänsteförbunden και ISS Facility Services AB) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17968587 

-ΔΕΕ, απόφαση της 27ης Απριλίου 2017 στην υπόθεση C-680/15 και C-681/15  (Asklepios 

Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH κατά Ivan Felja και Asklepios 

Dienstleistungsgesellschaft mbH κατά Vittoria Graf) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17970195 

-ΔΕΕ, απόφαση της 13ης Ιουνίου 2019 στην υπόθεση C-664/2017 (Ελληνικά Ναυπηγεία AE 

κατά Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος κ.λπ.) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214947&pageIndex=0&do

clang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17975638 

 Το θέμα θα αναλάβουν δύο εισηγητές. Οι αποφάσεις του ΔΕΕ ομαδοποιούνται σε 

εκείνες που έχουν αντικείμενο α) τους περιορισμούς που επιβάλλει ο νόμος lato sensu (εδώ το 

δίκαιο της Ένωσης σε συνάρτηση με τα εθνικά δίκαια) και β) τις συνδικαλιστικές ελευθερίες 

ως φραγμούς στην επιχειρηματική ελευθερία.   

  
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17926538
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17926538
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17933121
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17933121
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71495&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17937773
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71495&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17937773
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71030&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17965193
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71030&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17965193
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17966441
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17966441
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17967528
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17967528
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17968587
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17968587
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17970195
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190164&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17970195
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Ofthalmiatreio Athinon – Polykliniki κ.λπ. – Η ΟλΣτΕ 943/2020 μετά 

την προδικαστική απόφαση του ΔΕΕ 

9.Συλλογική αυτονομία, διαιτησία, δικαίωμα απεργίας, η μνημονιακή  

νομοθεσία και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
Περιεχόμενα (ενδεικτικά): 

Συλλογική αυτονομία, διαιτησία και δικαίωμα απεργίας - Φυσιογνωμία και λειτουργία 

της διαιτησίας στο ελληνικό δίκαιο – ΟλΣτΕ 2307/2014, ΟλΑΠ 25/2004, ΑΠ 223/2001 

και ΟλΑΠ 27/2004  για τη διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων του ν. 1876/90 

και το δικαίωμα απεργίας - Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η εφαρμογή 

του για τον έλεγχο των μνημονιακών νομοθετικών μέτρων – Για τον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ και την εφαρμογή του για τον έλεγχο των μνημονιακών 

νομοθετικών μέτρων ΔΕΕ, απόφασης της 20ης Σεπτεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-8/15 

P έως C-10/15 P (Ledra Advertising Ltd κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183548&pageInd

ex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17978167 

 

 

ΙV.Συλλογική αυτονομία και επιχειρηματική ελευθερία - 

Κατηγορίες περιορισμών της επιχειρηματικής ελευθερίας που 

επιβάλλονται με σσε ή με νόμο lato sensu – Η σημασία του άρθρου 

2 αρ. 4 ν. 1876/90   

10.Η ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την άσκηση της επιχειρηματικής 

πολιτικής με σσε και δα κατά το άρθρο 2 αρ. 4 ν. 1876/90  

11.Το outsourcing ως παράδειγμα επισφάλειας στις εργασιακές σχέσεις 

και συρρίκνωσης του πεδίου εφαρμογής των σσε / δα και του 

κανονισμού εργασίας της επιχείρησης – Μπορεί να περιοριστεί με νόμο 

ή σσε / δα το outsourcing, η δανεισμένη, η προσωρινή, η μερική και, 

γενικά, η επισφαλής απασχόληση; 

12.Γνήσιος δανεισμός σε ομίλους επιχειρήσεων και άρση της 

αυτοτέλειας του νομικού προσώπου – Οι θυγατρικές ως δεξαμενές 

επισφαλών εργασιακών σχέσεων για τις τράπεζες και τις λοιπές μεγάλες 

επιχειρήσεις  

13.Η απόσχιση του κλάδου κόκκινων δανείων από την Τράπεζα 

Πειραιώς και η μεταφορά του στο διάδοχο σχήμα της  Intrum - Η 

συλλογική συμφωνία της ΟΤΟΕ του 2019 με την τράπεζα ως 

περιορισμός της επιχειρηματικής ελευθερίας της  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183548&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17978167
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183548&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17978167


14.Οι αποσχίσεις στον ΟΤΕ, η εργολαβοποίηση των επί μέρους κλάδων 

της επιχείρησης και οι διακρίσεις παλαιών και νέων εργαζομένων 

δυνάμει εσσε   

15.Ρύθμιση με νόμο και με σσε της εργασίας στον αστερισμό της 

τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στη λεγόμενη gig economy – 

Επιχειρηματική ελευθερία και εργασία μπροστά στις προκλήσεις της 

ψηφιοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης - ex lege 

και συμβατικός (σσε) νομικός χαρακτηρισμός των εργασιακών σχέσεων και δικαστικός 

έλεγχος - Η περίπτωση της εργασίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας / Gig Work ή Work on 

Demand, ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, η ελεύθερη επιλογή σύμβασης από τον 

εργοδότη (άρθρο 69 παρ. 1 ν. 4808/2021) και το μαχητό τεκμήριο του άρθρου 69 παρ. 2 

του ίδιου νόμου – Οι εξελίξεις σε εθνικές νομοθεσίες και στη νομολογία των δικαστηρίων 

  

V. Προσλήψεις, διαμόρφωση του περιεχομένου των 

εργασιακών σχέσεων και απολύσεις - Περιορισμοί της ελευθερίας 

των συμβάσεων και του δικαιώματος καταγγελίας του εργοδότη με νόμο 

lato sensu, σσε και κανονισμό εργασίας 

16.Οι περιορισμοί της ελευθερίας των συμβάσεων και γενικά της 

επιχειρηματικής ελευθερίας του εργοδότη στο στάδιο των προσλήψεων 

και στο στάδιο της διαμόρφωσης του περιεχομένου των εργασιακών 

σχέσεων  

17.Αντιστρόφως: Ψευδής νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης 

εργασίας από τα συμβαλλόμενα μέρη και τον νομοθέτη (ex lege) και 

αποκλεισμός της εφαρμογής των οικείων σσε / δα και γενικά των 

κανόνων του Εργατικού Δικαίου 

18.Επιχειρηματική ελευθερία και απολύσεις – Περιορισμός και 

αποκλεισμός του δικαιώματος τακτικής και έκτακτης καταγγελίας του 

εργοδότη για οικονομικοτεχνικούς λόγους με νόμο, σσε ή κανονισμό 

εργασίας Οι διαδικαστικοί και ουσιαστικοί περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας 

του εργοδότη με κανονισμό εργασίας – Οι ΟλΑΠ 43/2002 και 8/2007 - Περιορισμοί και 

αποκλεισμοί του δικαιώματος καταγγελίας του εργοδότη για οικονομικοτεχνικούς λόγους 

με τις επιχειρησιακές σσε στον ΟΤΕ για τα έτη 2013/14, 2015/17 και 2018/19 (στο: 

http://www.ome-ote.gr/index.php/syllogikes-symvaseis/syllogikes-symvaseis-ergasias) 

 

19.Δικονομικά μέσα ελέγχου της επιχειρηματικής ελευθερίας – Το 

παράδειγμα του αναιρετικού ελέγχου (ΑΠ 698/2018, ΕΕργΔ 2019, 1011 

επ.) 

  

VI.Ειδική «πριμοδότηση» της επιχειρηματικής ελευθερίας με 

νόμο: Ex lege μεταβίβαση επιχείρησης, λύση των εργασιακών σχέσεων 

http://www.ome-ote.gr/index.php/syllogikes-symvaseis/syllogikes-symvaseis-ergasias


και κατάργηση των ισχυουσών επιχειρησιακών σσε και κανονισμών 

εργασίας – Οι περιπτώσεις της «ΕΡΤ», της «Ολυμπιακής» και της «ΑΤΕ» 

και η νέα δομή της διαιτησίας με τον ν. 4303/2014 μετά την ακυρωτική 

απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/2014 – Οι νόμοι για τη Δ.Ε.Η και τα ΕΛΤΑ και 

ο νόμος 4635/2019 για τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής σσε και τον 

δραστικό περιορισμό του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη 

διαιτησία 

20.Η ex lege κατάργηση της «ΕΡΤ Α.Ε.» και λύση των εργασιακών 

σχέσεων του προσωπικού της με σύγχρονη μεταβίβαση της επιχείρησης 

στο Δημόσιο αρχικά και στη «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» στη συνέχεια  

21.Η ex lege μεταβίβαση των επιχειρήσεων της «Ολυμπιακής» και η 

λύση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού τους   

22.Ο ex lege διαχωρισμός της τράπεζας της «ΑΤΕ Α.Ε.» σε «καλή» και 

«κακή», η λύση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, η 

μεταβίβαση της «καλής» στην «Τράπεζα Πειραιώς» και η πρόσληψη 

του προσωπικού της ΑΤΕ από τη διάδοχο με νέες ατομικές συμβάσεις 

εργασίας  

23.Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ελευθερίας σε βάρος των σσε και 

της διαιτησίας - Οι νόμοι για τη Δ.Ε.Η και τα ΕΛΤΑ (νόμοι 4643/2019 

και 4758/2020, αντίστοιχα) και ο νόμος 4635/2019 για τις εξαιρέσεις από 

το πεδίο εφαρμογής σσε και τον δραστικό περιορισμό του δικαιώματος 

μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία 

 

24.Δέσμευση του εργοδότη με συλλογική σύμβαση εργασίας για 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας - Αποκλεισμός απολύσεων για 

οικονομικοτεχνικούς λόγους με τη διετή επιχειρησιακή σσε 2018 στον 

ΟΤΕ  

 

VII.Οι ανατροπές των μνημονίων στο θεσμικό πλαίσιο της 

εξαρτημένης εργασίας - Η ενίσχυση της επιχειρηματικής 

ελευθερίας με τη μνημονιακή νομοθεσία ιδίως αυτή για τις σσε 

/ δα   
 

25.Η μείωση του κατώτατου μισθού και τα λοιπά νομοθετικά μέτρα με 

την Π.Υ.Σ. 6/2012 Η αναγκαστική λήξη ισχυουσών σσε και δα,  η κατάργηση της 



μετενέργειας μέρους των μισθολογικών όρων, του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής 

στη διαιτησία, της ρήτρας μονιμότητας και των παρόμοιων ρητρών και ο περιορισμός 

της εξουσίας των Διαιτητών σε μόνη τη ρύθμιση του βασικού μισθού και ημερομισθίου 

με την Π.Υ.Σ. 6/2012 - Οι επιπτώσεις των μέτρων στην επιχειρηματική ελευθερία 

26.Οι ρυθμίσεις για την απονομή ικανότητας σύναψης σσε σε ενώσεις 

προσώπων και λοιπά νομοθετικά μέτρα Άρθρο 37 παρ. 3, 5 και 6 ν. 4024/2011 

για την απονομή ικανότητας για σύναψη επιχειρησιακών σσε σε ενώσεις προσώπων, η 

αναστολή της εφαρμογής της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη συρροή κλαδικών 

και επιχειρησιακών σσε (=  υπερίσχυση δυσμενέστερων επιχειρησιακών σσε έναντι 

κλαδικών σσε) και η αναστολή επέκτασης σσε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας  – Η 

δραστική ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργοδοτών με τα μνημονιακά 

νομοθετικά μέτρα    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ / 18.10.2021  

Ανάλυση των κρίσιμων θεμάτων του δικαίου των σσε και της διαιτησίας 

που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές της 

χώρας στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου κάνει ο Καθηγητής Άρις Καζάκος 

στην ομιλία του στο Συνέδριο του Υπουργείου Εργασίας στις 16 και 17 

Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα. Η ομιλία υπάρχει στο link 

https://www.youtube.com/watch?v=02DCMVd6tGk 

Επίσης στο link 

https://www.youtube.com/watch?v=n66E7BNUlNY 

υπάρχει η ομιλία του ίδιου στο συνέδριο της ΕΔΕΚΑ τον Μάιο 2016 στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. 

Από την πλούσια ξένη βιβλιογραφία παραθέτουμε και την πρόσφατη 

μελέτη του  

Daeubler, W., Tarifvertraege zur Unternehmenspolitik? – Rechtliche 

Zulaessigkeit und faktische Bedeutung, Bund Verlag, 2016, 

στην οποία αναλύονται τα θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται κατά τη 

«συνάντηση» της συλλογικής αυτονομίας με την επιχειρηματική πολιτική. 

Βλ. ακόμη  

Bourazeri, K., Tarifautonomie und Wirtschaftskrise – Regulierung 

tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen auf der Grundlage von 

Memoranda of Understanding nach europäischem, deutschem und 

griechischem Recht (διδακτορική διατριβή), 2019, Nomos – Verlag   

 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ελληνική κατά βάση), 2021 

Αχτσιόγλου, Ευτ., Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα απέναντι στις οικονομικές 

ελευθερίες της ενωσιακής έννομης τάξης (διδ. διατριβή), 2014 

 

Βάγιας, Αντ., Συλλογικές συμβάσεις  εργασίας  για  πάντα, ΕΕργΔ 2021, 613 επ. 

Βλαστός, Στ., Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, Β΄ έκδ., 2017 

Βλαστός, Στ., Δίκαιο Σωματείων, Συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, 

6η έκδ., 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=02DCMVd6tGk
https://www.youtube.com/watch?v=n66E7BNUlNY


Γαβαλάς, Νικ., Αντίθετες στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ οι εργασιακές ρυθμίσεις 

του Μνημονίου ΙΙ, ΕΕργΔ 2012, 537 επ.  

 

Γιαννακούρου, Σταματίνα, Συλλογική αυτονομία και διαιτησία - Μια κριτική ματιά 

στην απόφαση ΟλΣτΕ 2307/2014, ΕΕργΔ 2015, 41 επ. 

Γκούτος, Χαρ., Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 2006 
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