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Θέµα: «Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις : Πράξη Κατάθεσης 
Αιτιολογικής Έκθεσης.» 
 
Σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος ισχύουν τα κάτωθι : 
 
Με το άρθρο 13 του Ν. 3899/17.12.2010 (ΦΕΚ 212 Α΄), προστίθεται παράγραφος 5Α 
στο άρθρο 3 του Ν. 1876/1990, η οποία έχει ως εξής: 
«5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι 
συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής 
συλλογικής σύµβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής 
γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή 
συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί να ανανεώνεται, ονοµάζεται «ειδική 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας, χωρίς περιορισµούς. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα 
προβλεπόµενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 
της παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων στις 
συνθήκες της αγοράς, µε στόχο τη δηµιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας του προηγούµενου 
εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, όροι και 
προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, 
καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς τους. 
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος 
νόµου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και από 
εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους, µε το 
αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό 
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 σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία. 
3. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 1, τα µέρη υποβάλλουν από 
κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για 
κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το Συµβούλιο Κοινωνικού 
Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωµοδοτεί για τη 
σκοπιµότητα της κατάρτισής της, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια 
διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της. 
4. Η συλλογική σύµβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή 
της και είναι έγκυρη, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου 
3899/2010. 
5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή 
συλλογική σύµβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας, η αποζηµίωση απόλυσης υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές της 
αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. 
6. Οποιαδήποτε µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά παράβαση των 
συµφωνηµένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης 
εργασίας, συνιστά µη εµπρόθεσµη καταβολή νοµίµων αποδοχών, για την οποία 
εφαρµόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 
2336/1995.» 
 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω, σας περιγράφουµε τη διαδικασία εφαρµογής του νόµου 
στο σκέλος που αφορά το Σ.ΕΠ.Ε. και εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 
 
- Η Αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι η έντυπη µορφή κατάθεσης 
παραµένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας και η ηλεκτρονική αποστέλλεται στη 
Γραµµατεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. – Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Σ.ΕΠ.Ε. (mail: 
gsepe@otenet.gr ). Επισυνάπτεται υπόδειγµα διαβιβαστικού εγγράφου, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης εγκυκλίου. 
 
- Τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού (εργοδότες & 
εργαζόµενοι) κατάθεση των Αιτιολογικών Εκθέσεων. Το Πρωτόκολλο αυτό θα 
πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες : 
 
1) Στήλη «Αύξων Αριθµός», 
2) Στήλη «Ηµεροµηνία Κατάθεσης», 
3) Στήλη «Κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας», 
4) Στήλη «Επωνυµία Επιχείρησης», 
5) Στήλη «Επωνυµία Επιχειρησιακού Σωµατείου» ή αν δεν υπάρχει «Επωνυµία 
αντίστοιχου Κλαδικού Σωµατείου ή Οµοσπονδίας», 
6) Στήλη «Ηµεροµηνία Αποστολής στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.», 
7) Στήλη «Ηµεροµηνία Γνωµοδότησης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. - Θετική ή Αρνητική», 
8) Στήλη «Ηµεροµηνία Κατάθεσης της «Ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας». 
 
- Κατά την κατάθεση της Αιτιολογικής Έκθεσης γίνεται κατ’ αρχήν έλεγχος εάν η 
υποβληθείσα Αιτιολογική Έκθεση έχει συναφθεί και υπογραφεί από τα δύο µέρη 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του Ν. 3899/2010. 
Κατόπιν αυτού αναγράφεται επ’ αυτής το εξής : «Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση 
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 κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας σήµερα … µε αριθ. Πρωτ. … από τους … κατόχους 
των υπ’ αριθ. … ∆.Τ.  
Οι Καταθέτες Ο Παραλαβών Υπάλληλος». 
 
- Το έγγραφο µε την Αιτιολογική Έκθεση πρέπει να διαβιβάζεται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στη Γραµµατεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από 
την ηµέρα κατάθεσής της στο Τ.Κ.Ε. 
 
- Σε περίπτωση που συναφθεί «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση» µετά τη 
γνωµοδότηση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. και κατατεθεί στο τοπικό Τµήµα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης, κατά τα προβλεπόµενα του Ν. 1876/1990, να αποστέλλονται µηνιαία 
στατιστικά στοιχεία κατατεθειµένων «Ειδικών Επιχειρησιακών Συλλογικών 
Συµβάσεων» στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης. Επισυνάπτεται υπόδειγµα σχετικού εντύπου, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης εγκυκλίου. 
 
 
 
 
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
∆Ρ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ 
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