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Με ην λ. 3846/2010 άξζξν 2 παξ. 4 πξνβιέπεηαη «Ωο εθπξόζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη 
θαηά ηελ εμήο ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 

Α νη εθπξόζσπνη από ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή 
νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ……………. 

Δ εάλ ειιείπνπλ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη ζπκβνύιην 
εξγαδνκέλσλ ε ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε γίλεηαη κε ην ζύλνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ……» 

ύκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 
θαηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ ΕΟΦΑΕ ην ζσκαηείν καο εθπξνζσπνύζε ηνπο 
νδεγνύο πνπ απαζρνινύληαη ζ’ όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αθνύ ζε θακία δελ 
ιεηηνπξγνύζε επηρεηξεζηαθό ζσκαηείν. 

Ελ πξνθεηκέλσ ινηπόλ ππάξρεη θελό ζηελ σο άλσ δηάηαμε αλαθνξηθά 
κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ-νδεγώλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 
ιεηηνπξγεί επηρεηξεζηαθό ζσκαηείν νπόηε είηε ην άξζξν απηό λα είλαη αλελεξγό 
αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο είηε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί κε βάζε ηε 
βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε όπσο απηή πξνθύπηεη από ζσξεία άιισλ δηαηάμεσλ. 

Εηδηθόηεξα: 
Με ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3899/17-12-2010 πνπ είλαη κεηαγελέζηεξνο ηνπ 

λ. 3846/2010 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 1876/1990» γηα ηηο ειεύζεξεο 
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο» έλα λέν είδνο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ 
ηίηιν «Εηδηθέο Επηρεηξεζηαθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο ΕΕΕ». Με 
ηηο ΕΕΕ απηέο ππνγξάθνληαη από εξγνδόηε πνπ απαζρνιεί νπνηνδήπνηε 
αξηζκό εξγαδνκέλσλ, έζησ θαη ιηγόηεξνπο από 50 θαη από ην επηρεηξεζηαθό 
ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ αλ ππάξρεη ή ελ ειιείςεη από ην αληίζηνηρν 
θιαδηθό ζσκαηείν ή ηελ αληίζηνηρε νκνζπνλδία. Με ηηο ΕΕΕ απηέο 
κπνξνύλ λα ξπζκίδνληαη νπνηαδήπνηε ζέκαηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1876/1990 
θαη επί πιένλ ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο …… νη όξνη θαζηέξσζεο 
ζπζηεκάησλ κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζία αθόκε ζε 
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αληίζεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ησλ όξσλ πνπ ηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ λ. 3846/2010. 

Με ην άξζξν απηό ινηπόλ πξνβιέπεηαη ην κείδνλ όηη δει. νη όπνηεο 
ΕΕΕ ππνγξάθνληαη κόλν από ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν αλεμάξηεηα αλ 
ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε ή όρη. Πόζνλ κάιινλ ελ πξνθεηκέλσ γηα ην ειάζζσλ 
πνπ απνηειεί ε ξύζκηζε γηα ηε κεξηθή απαζρόιεζε λα κελ απαηηείηαη ηέηνηα 
εθπξνζώπεζε. 

Έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη ζα πξέπεη θαη γηα ην ζέκα απηό λα ππάξρεη 
εληαία ξύζκηζε θαη γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3876/2010 θαη λα 
απαηηείηαη εθπξνζώπεζε από ζσκαηείν θαη όρη από ην ζύλνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ όπσο αλαθέξεηαη ζ’ απηό ζηελ πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο 
επηρεηξεζηαθνύ ζσκαηείνπ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή. 

2. Σν άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ ΠΔ 240/2006 ζην νπνίν νξίδεηαη όηη «σο 
εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ λννύληαη ηα πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ηελ 
ηδηόηεηα ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 2639/1998 παξ. 2 ζην νπνίν νξίδεηαη «…ε 
πεξίπησζε πεξηνξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηόο ηνπ ν εξγνδόηεο κπνξεί λα 
επηβάιιεη ζύζηεκα εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο … εθόζνλ πξνβεί ζε 
δηαβνύιεπζε κε ηνπο λόκηκνπο εθπξόζσπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ …». 

Από ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη ελαξγώο ε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε 
νη όπνηεο αιιαγέο ή ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ λα 
γίλνληαη ύζηεξα από δηαβνύιεπζε κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη κόλν ηα λνκίκσο ζπζηαζέληα ζσκαηεία ησλ νπνίσλ 
είλαη κέιε ή αλ δελ είλαη κέιε ηα δεπηεξνβάζκηα ζσκαηεία όπσο πξνθύπηεη 
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1264/82 θαη ηνπ λ. 1876/1990 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ. 

Επίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νη λόκνη 3899/2010 Άξζξν 13 πεξί 
Επηρεηξεζηαθώλ πκβάζεσλ, 1876/1990 πεξί Ε Άξζξν 4 παξ. 5, 
3846/2010 Εξγαζηαθά Θέκαηα Άξζξν 3 παξ. 1 ππ. α΄, ΠΔ 240 πεξί 
ελεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο εξγαδνκέλσλ Άξζξν 2 ππ. ε΄,  2639/98 Πεξί 
Εξγαζηαθώλ ρέζεσλ .ΕΠ.Ε. Άξζξν 2 ππ. 2, αλαθέξνληαη ζηε δηαβνύιεπζε 
εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνζίαο θαη όηη βάζεη ηνπ κεηξώνπ ηνπ πλδηθάηνπ ζην 
Ννκό Αηηηθήο θαη Πεηξαηά εθπξνζσπνύκε ζηε ρεξζαία εκπνξεπκαηηθή 
κεηαθνξά 4.000 κηζζσηνύο νδεγνύο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 
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