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Προς  
Κυρία Έφη Αχτσιόγλου 
Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   
Σταδίου 29 
105 59 Αθήνα 

Κυρία Υπουργέ,  

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, 

Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 

διατάξεις», που κατατέθηκε την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 προς δημόσια διαβούλευση 

(OpenGov.gr) , περιέχεται νομοθετική διάταξη (άρθρο 41) σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται 

ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ως “ισότιμος κοινωνικός εταίρος”.  

Η πρόθεση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει στους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους τον 

Σ.Β.Β.Ε., μια περιφερειακή οργάνωση που καλύπτει επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, χωρίς 

προηγούμενη διαβούλευση με τους υφιστάμενους κοινωνικούς εταίρους, πάσχει διότι δεν 

συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που να δικαιολογούν 

την ιδιότητα του θεσμικού κοινωνικού εταίρου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 § 3 του Ν. 1876/1990 «οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και τις αναγνωριζόμενες ως  

ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης». Στην εισηγητική 

έκθεση αυτής της διάταξης σημειώνεται, δε, ότι ο νόμος δεν απονέμει κατά τεκμήριο αμάχητο σε 

ορισμένες εκ των προτέρων καθοριζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις την ικανότητα να 

υπογράψουν την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, πράγμα που είχε επικριθεί υπό 

καθεστώς τού παλαιού νόμου 3239/1955 περί συλλογικών συμβάσεων και διαιτησίας, τον οποίο 

κατάργησε ο ισχύων νόμος 1876/1990. 

Εν προκειμένω, ο περιφερειακός και ταυτόχρονα κλαδικός χαρακτήρας της εν λόγω εργοδοτικής 

οργάνωσης προκαλούν ερωτηματικά ως προς το κενό εκπροσώπησης που καλείται να καλύψει. 

Δεδομένης, άλλωστε, της κάλυψης όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας από τις τέσσερις 

(4) αναγνωρισμένες πανελλήνιας έκτασης και ευρύτερης εκπροσώπησης εργοδοτικές 

οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ), θεωρούμε ότι τέτοιο κενό δεν υφίσταται σε ό,τι 

αφορά τη σύναψη της ετήσιας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καθώς και των 

λοιπών θεμάτων του κοινωνικού διαλόγου που χειρίζονται οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι.  

  



Η ενέργεια αυτή συνιστά, συνεπώς, παρέμβαση της κρατικής εξουσίας στη συνδικαλιστική 

ελευθερία των εργοδοτικών και των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, που μπορεί να 

παρακωλύσει τη νόμιμη δράση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων. Η αυθαίρετη, αναγνώριση της ιδιότητας του θεσμικού κοινωνικού εταίρου σε μία 

περιφερειακή εργοδοτική οργάνωση πολύ φοβούμαστε πως θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη 

διάσπαση, τον κατακερματισμό και -κατά συνέπεια- την αποδυνάμωση του συνδικαλισμού 

εργοδοτών και εργαζομένων. 

Δεδομένης της κρισιμότητας του ζητήματος, προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας επί του 

θέματος, και δηλώνουμε ότι ο κάθε φορέας ξεχωριστά επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια 

σε περίπτωση που η εν λόγω διάταξη νομοθετηθεί.  

 

Για τον ΣΕΒ 

Ο Πρόεδρος                              Ο Αντιπρόεδρος 

 

Θ. Φέσσας                                                                                        Κ. Μπίτσιος 

Για τη ΓΣΕΒΕΕ 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Γ. Καββαθάς                                                                                    Γ. Κουράσης  

Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Β. Κορκίδης                                                                                      Γ .Καρανίκας 

Για τον ΣΕΤΕ 

Ο Πρόεδρος           Ο  Γεν .Γραμματέας  

 

Γ. Ρέτσος                                                                                      Γ. Βερνίκος  

  


