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Στην υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

διάρκειας ενός έτους με ισχύ από 1/1/2017 συμφώνησαν η  ΓΣΕΕ και οι 

εργοδοτικοί φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ), κρατώντας το θεσμό της 

ΕΓΣΣΕ ζωντανό σε ένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά αντίξοο  

περιβάλλον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη συλλογική 

αυτονομία.   

Η ΕΓΣΣΕ 2017 περιέχει ρητή διάταξη για τη συνέχιση της ισχύος των 

όρων εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, όπως το 

πλαίσιο των τριετιών, το επίδομα γάμου, τα δώρα Χριστουγέννων και 

Πάσχα, το επίδομα αδείας, αποζημιώσεων εργατοτεχνιτών, όροι για την 

προστασία της μητρότητας, της πατρότητας, της μονογονεϊκότητας και 

γενικά για τους εργαζόμενους γονείς, ρυθμίσεις για το  40ωρο και γενικά 

το χρόνο εργασίας, ρυθμίσεις για ευάλωτες ομάδες  εργαζομένων 

(μεταγγιζόμενοι, νεφροπαθείς, με HIV-AIDS, εξαρτημένοι σε πρόγραμμα 

απεξάρτησης), όροι για την εκπαίδευση των εργαζομένων κλπ.  

Στη φετινή ΕΓΣΣΕ τα μέρη δηλώνουν τη ρητή δέσμευση τους για την 

άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό και των 

μισθολογικών όρων, εφόσον η Κυβέρνηση υλοποιήσει τη δέσμευσή της 

για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στην ύλη των εθνικών 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων της ΕΓΣΣΕ μαζί με την 

αποκατάσταση  της καθολικής ισχύος της για όλους τους εργαζόμενους 

και τους εργοδότες στην ελληνική επικράτεια.  

Επίσης στη φετινή ΕΓΣΣΕ 2017 περιέχονται θεσμικές ρήτρες για ζητήματα, 

των οποίων η κρισιμότητα έχει υποβαθμισθεί από τα μνημονιακά μέτρα 

και τις καταστρεπτικές επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους: 



1. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Συγκεκριμένη πρόταση για Εθνική 

Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και συμφωνία 

για κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας για υιοθέτησή της. 

2. Αδήλωτη Εργασία: Επιβεβαίωση της συμφωνίας για την καταπολέμηση 

της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας με 

κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας να σεβασθεί στην πράξη τις 

τριμερείς διαδικασίες που προβλέπει για την υλοποίηση και την εποπτεία 

του ο Οδικός Χάρτης για την Αδήλωτη Εργασία 2016-2019 με τη συμβολή 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  (ILO). 

3. Διακρίσεις, Ρατσισμός και Μισαλλοδοξία: Συμφωνία για ανάληψη 

νέων δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους 

εργασίας και δημόσια προτροπή εργαζομένων και εργοδοτών για έγκαιρη 

αναφορά των περιστατικών ρατσιστικής βίας στο Δίκτυο Καταγραφής, 

που έχει ιδρυθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Εξαιτίας της πίεσης χρόνου από την περιορισμένη «μετενέργεια» και του 

αποτρεπτικού-απορρυθμιστικού πλαισίου, μέσα στο οποίο διεξήχθησαν 

(για άλλη μία χρονιά) οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν επιτεύχθηκε 

συμφωνία όλων των μερών για δύο ακόμη θεσμικά αιτήματα, που είχαν 

μπει στην ατζέντα για τη νέα ΕΓΣΣΕ του 2017. 

Για τα ζητήματα αυτά η ΓΣΕΕ θα επιδιώξει να συνεχισθεί ο διάλογος, που 

άρχισε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την ΕΓΣΣΕ του 2017 και 

εφόσον τελικά υπάρξει σύγκλιση απόψεων της ΓΣΕΕ με όλες τις 

εργοδοτικές οργανώσεις, να συνταχθεί ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

Συμφωνίας των συμβαλλόμενων στην ΕΓΣΣΕ μερών. 

Σας επισυνάπτουμε το  κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ 2017 
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