
 
 

 
 
 

  Πειραιάς, 7/3/12 
 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  
 

Η με αρ. 37/2010 ΔA για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών 
πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μεσολάβησης - διαιτησίας του ν. 1876/1990 την 20.9.2010 και εξομοιώνεται με 
συλλογική σύμβαση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του ανωτέρω 
νόμου. 

Με το άρθρο 6 της με αρ. 37/2010 ΔΑ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 1η 
Ιανουαρίου 2010. Ο χρόνος λήξης της δεν προσδιορίζεται, πρόκειται επομένως 
περί ΣΣΕ αόριστης διάρκειας. Ακόμα όμως και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η υπό κρίση 
ΔΑ έχει ετήσια διάρκεια επειδή η από 18.12.2009 πρόσκληση διαπραγμάτευσης 
της εργατικής πλευράς αναφέρονταν στη ρύθμιση των όρων αμοιβής για το έτος 
2010, η εξακολούθηση της εφαρμογής της μετά την 31.12.2010 έχει ως συνέπεια 
τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου. Όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία και τη 
νομολογία, για τη ΣΣΕ ορισμένου χρόνου παραμένει η δυνατότητα αυτοδίκαιης 
λύσης. Για να επέλθει όμως αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει το ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να επικαλεστεί, πριν από τη λήξη της ΣΣΕ, το δικαίωμά του 
να κάνει χρήση της αυτοδίκαιης λύσης (βλ. Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές 
Εργασιακές Σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 302). 

Εν προκειμένω επομένως, η με αρ. 37/2010 ΔΑ, είτε ήταν εξαρχής 
αορίστου χρόνου, είτε κατέστη τέτοια μετά από την παράλειψη των μερών να 
επικαλεστούν αυτοδίκαιη λύση της πριν την πάροδο του έτους 2010 και την 
εξακολούθηση εφαρμογής της, βρισκόταν σε ισχύ την 14.2.2012, κατά το χρονικό 
σημείο δηλαδή που είναι κρίσιμο για την εφαρμογή της με αρ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της τελευταίας, «συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14.2.2012 ή και περισσότερο, 
λήγουν στις 14.2.2013». Η ρύθμιση αυτή δεν διακρίνει μεταξύ ΣΣΕ ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου, αν και σε συνδυασμό με την καταργηθείσα με την ανωτέρω 
ΠΥΣ διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1876/1990 που ορίζει ότι «κάθε ΣΣΕ που 
προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από ένα έτος, θεωρείται ότι έχει αόριστη 
διάρκεια», μόνο αόριστη διάρκεια μπορούσε να έχει μια σύμβαση που ίσχυε την 

14.2.2012 για πάνω από 24 μήνες, και εμπίπτει έτσι στο ρυθμιστικό πεδίο ισχύος 
του άρθρου 2 παρ. 2 της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ. 

Ως εκ τούτου, η με αρ. 37/2010 ΔΑ καταλαμβάνεται από την ανωτέρω 
ρύθμιση της ΠΥΣ με αποτέλεσμα η διάρκειά της να καθίσταται πλέον ορισμένη και 
να λήγει, όπως ευθέως προβλέπεται, την 14.2.2013. 
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