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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 
 

Άρθρον 2 
Εις την παρούσαν Σύµβασιν, ο όρος «συλλογικαί διαπραγµατεύσεις» 
εφαρµόζεται εφ΄όλων των διαπραγµατεύσεων, αι οποίαι πραγµατοποιούνται 
µεταξύ ενός εργοδότου ή οµάδος εργοδοτών ή µίας ή περισσοτέρων 
εργοδοτικών οργανώσεων, αφ΄ενός και µίας ή περισσοτέρων εργατικών 
οργανώσεων, αφ΄ετέρου, προκειµένου να: 

(α)  καθορισθούν οι όροι απασχολήσεως και αι συνθήκαι εργασίας, και/ή  
(β) ρυθµισθούν αι σχέσεις µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων, 

και/ή 
(γ) ρυθµισθούν αι σχέσεις µεταξύ των εργοδοτών ή των οργανώσεών των 

και µιας ή περισσοτέρων εργατικών οργανώσεων. 
 

Άρθρον 3 
1.  Εφ΄όσον η εθνική νοµοθεσία η πρακτική αναγνωρίζουν την ύπαρξιν 
αντιπροσώπων  των εργαζοµένων, όπως ούτοι καθορίζωνται εις το Άρθρον 3, 
εδάφιον (β) της συµβάσεως περί των Αντιπροσώπων των Εργαζοµένων, 
1971, η εθνική νοµοθεσία ή πρακτική δύνανται να καθορίζουν εις ποίον 
µέτρον ο όρος «συλλογικαί διαπραγµατεύσεις» θα πρέπει να περιλαµβάνη 
επίσης, δια την εφαρµογήν της παρούσης Συµβάσεως, τας διαπραγµατεύσεις 
µετά των αντιπροσώπων τούτων. 
 
2.   Όταν, κατ΄εφαρµογήν της παραγράφου 1 ανωτέρω, ο όρος «συλλογικαί 
διαπραγµατεύσεις» περιλαµβάνη επίσης τας διαπραγµατεύσεις µετά των 
αντιπροσώπων των εργαζοµένων, των αναφεροµένων εις την παράγραφον 
ταύτην, δέον όπως λαµβάνωνται µέτρα, οσάκις απαιτείται τούτο, δια να 
διασφαλισθή ότι η ύπαρξις των αντιπροσώπων τούτων δε θα χρησιµεύη δια 
ην εξασθένισιν της θέσεως των ενδιαφεροµένων εργατικών οργανώσεων. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
΄Αρθρον 4 

Εφόσον η εφαρµογή της παρούσης Συµβάσεως δε διασφαλίζεται δια 
συλλογικών συµβάσεων, δια διαιτητικών αποφάσεων ή δι΄οιουδήποτε ετέρου 
τρόπου συµφώνου προς την εθνικήν πρακτικήν, τούτο πρέπει να 
πραγµατοποιήται δια της εθνικής νοµοθεσίας. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
 

Άρθρον 5  
1.  ∆έον όπως λαµβάνωνται µέτρα προσηρµοσµένα προς τας εθνικάς 
συνθήκας δια την πρώθησιν των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.  
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2.  Τα αναφερόµενα εις την ανωτέρω παράγραφον 1 µέτρα δέον όπως έχουν 
τους ακολούθους σκοπούς: 
 
(α)  αι συλλογικαί διαπραγµατεύσεις να καθίστανται δυναταί δι΄όλους τους 
εργοδότας και δι΄όλας τας κατηγορίας εργαζοµένων των κλάδων 
δραστηριότητος οι οποίοι καλύπτονται υπό της παρούσης Συµβάσεως. 
 
(β)  αι συλλογικαί διαπραγµατεύσεις να επεκτείνωνται προοδευτικώς εις όλα 
τα θέµατα τα οποία καλύπτονται υπό των εδαφίων α,β,και γ του άρθρου 2 της 
παρούσης Συµβάσεως, 
 
(γ)  να ενθαρρύνεται η ανάπτυξις διαδικαστικών κανόνων συµφωνουµένων 
µεταξύ των εργοδοτικών και των εργατικών  οργανώσεων, 
 
(δ)  αι συλλογικαί διαπραγµατεύσεις να µη παρακωλύωνται λόγω ανυπαρξίας 
κανόνων περί του τρόπου διεξαγωγής των ή της ανεπαρκείας ή του µη 
προσήκοντος χαρακτήρος των κανόνων τούτων, 
 
(ε)  τα όργανα και αι διαδικασίαι διευθετήσεως των εργατικών διαφορών να 
θεσπίζωνται κατά τρόπον συµβάλλοντα εις την προώθησιν των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων. 
 

Άρθρον 6 
Αι διατάξεις της παρούσης Συµβάσεως δεν παρεµποδίζουν την λειτουργίαν 
συστηµάτων βιοµηχανικών σχέσεων εις τα οποία αι συλλογικαί 
διαπραγµατεύσεις λαµβάνουν χώραν εις το πλαίσιον µηχανισµών ή θεσµών 
συνδιαλλαγής και/ή διαιτησίας εις τους οποίους µετέχουν εκουσίως τα µέρη 
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
 

Άρθρον 7 
Τα λαµβανόµενα υπό των δηµοσίων αρχών µέτρα δια την ενθάρρυνσιν και 
προώθησιν της αναπτύξεως των συλλογικών διαπραγµατεύσεων θα 
αποτελούν αντικείµενον προσυνεννοήσεων και, οσάκις τούτο είναι δυνατόν, 
συµφωνιών µεταξύ των δηµοσίων αρχών και των οργανώσεων εργοδοτών 
και εργαζοµένων. 
 

Άρθρο 8 
Τα λαµβανόµενα δια την προώθησιν των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
µέτρα δεν θα δύνανται να θεσπίζωνται ή να εφαρµόζωνται κατά τρόπον 
παρεµποδίζοντα την ελευθερίαν των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
 
 
 

 
 


