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Αξηζκ. Γλσκ. : – 393–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΓ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά αίηημα σπαλλήλων ηης
να ενηατθούν ζηο μιζθολόγιο ποσ προβλέπεηαι από ηην Κλαδική
Σσλλογική Σύμβαζη Δργαζίας.
Α.- Απαληψληαο ζην αλσηέξσ εξψηεκα, αλαθέξσ ηα αθφινπζα :
Έρνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 8, 10 θαη ηηο § 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ Ν. 1876/1990, (Φ.Δ.Κ. Α΄/27/1990), «Διεχζεξεο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο :
Άρθρο 3 - Είδη ζσλλογικών ζσμβάζεφν εργαζίας και αρμοδιόηηηα ζύναυής
ηοσς.
1. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δηαθξίλνληαη:
α. Σε εζληθέο γεληθέο, πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο όιεο ηεο ρώξαο.
β. Σε θιαδηθέο, πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο πεξηζζόηεξωλ νκνεηδώλ ή ζπλαθώλ
εθκεηαιιεύζεωλ ή επηρεηξήζεωλ νξηζκέλεο πόιεο ή πεξηθέξεηαο ή θαη όιεο ηεο ρώξαο.
γ. Σε επηρεηξεζηαθέο, πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο κηαο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο.
δ. Σε εζληθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο
θαη ηωλ ζπλαθώλ πξνο ην επάγγεικα απηό εηδηθνηήηωλ όιεο ηεο ρώξαο.
ε. Σε ηνπηθέο νκνηνεπαγγεικαηηθέο, πνπ αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο
ή θαη ηωλ ζπλαθώλ εηδηθνηήηωλ ζπγθεθξηκέλεο πόιεο ή πεξηθέξεηαο.
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2. Οη θιαδηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη εζληθέο ή ηνπηθέο νκνηνεπαγεικαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ όξνπο εξγαζίαο δπζκελέζηεξνπο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο από ηνπο όξνπο
εξγαζίαο ηωλ εζληθώλ γεληθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ.
3. Οη εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλάπηνληαη από ηηο ηξηηνβάζκηεο
νξγαλώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηηο αλαγλωξηδόκελεο ωο επξύηεξεο εθπξνζώπεζεο νξγαλώζεηο ηωλ
εξγνδνηώλ ή παλειιήληαο έθηαζεο.
4. Οη θιαδηθέο ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη από πξωηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλώζεηο πνπ θαιύπηνπλ εξγαδόκελνπο αλεμάξηεηα από ην επάγγεικα ή ηελ εηδηθόηεηά ηνπο, νκνεηδώλ
ή ζπλαθώλ επηρεηξήζεωλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη από εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο, εηδηθά όκωο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηηο ηξάπεδεο, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ θιάδνπ, από
κεκνλωκέλνπο εξγνδόηεο πνπ εθπξνζωπνύληαη κε θνηλό εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν ή εθπξνζώπνπο, εθ`
όζνλ απηνί νη εξγνδόηεο θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ θιάδν.

Άρθρο 8 –Δέζμεσζη.
1. Οη εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζνξίδνπλ ηνπο ειάρηζηνπο όξνπο
εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όιεο ηεο ρώξαο.
Σηνπο εξγαδόκελνπο απηνύο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαδόκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ
ζην Δεκόζην, ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
2. Οη ππόινηπεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δεζκεύνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη εξγνδόηεο πνπ
είλαη κέιε ηωλ ζπκβαιιόκελωλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεωλ, ηνλ εξγνδόηε πνπ ζπλάπηεη ζπιινγηθή
ζύκβαζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη ηνπο εξγνδόηεο πνπ ζπλάπηνπλ ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο κε θνηλό
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζωπν ή εθπξνζώπνπο, όπωο νξίδεηαη ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ παξόληνο.
3. Εθ`όζνλ ν εξγνδόηεο δεζκεύεηαη από επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, νη
θαλνληζηηθνί όξνη ηεο ηζρύνπλ ππνρξεωηηθά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ
απαζρνινύληαη από ηνλ ελ ιόγω εξγνδόηε.

Άρθρο 10 – Σσρροή.
1. Αλ ε ζρέζε εξγαζίαο ξπζκίδεηαη από πεξηζζόηεξεο ηζρύνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο,
εθαξκόδεηαη ε πην επλνϊθή γηα ηνλ εξγαδόκελν.
Η ζύγθξηζε θαη ε επηινγή ηωλ δηαηάμεωλ γίλεηαη θαηά ηηο παξαθάηω ελόηεηεο:
α) ελόηεηα απνδνρώλ,
β) ινηπά ζέκαηα.
2. Κιαδηθή ή επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ππεξηζρύεη ζε πεξίπηωζε ζπξξνήο κε
νκνηνεπαγγεικαηηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο.

Άρθρο 11 - Προζτώρηζη και επέκηαζη εθαρμογής.
2. Με απόθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηνπ Αλώηαηνπ Σπκβνπιίνπ Εξγαζίαο, ν
Υπνπξγόο Εξγαζίαο κπνξεί λα επεθηείλεη θαη λα θεξύμεη γεληθώο ππνρξεωηηθή γηα όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, ε νπνία δεζκεύεη ήδε
εξγνδόηεο πνπ απαζρνινύλ ην 51% ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο.
3. Τελ επέθηαζε κπνξεί λα δεηήζεη θαη αξκόδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ή
ηωλ εξγνδνηώλ κε αίηεζή ηεο, πνπ ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο. Η επέθηαζε ηζρύεη από ηελ
εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ θαη, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη αίηεζε, από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο.

2.- Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 680 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία :
Άρθρο 680 - Σσλλογική ζύμβαζη εργαζίας.
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Με ζύκβαζε αλάκεζα ζε εξγνδόηεο ή έλωζε εξγνδνηώλ θαη ζε εξγαδνκέλνπο ή έλωζε
εξγαδνκέλωλ (ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο) κπνξνύλ λα θαζνξίδνληαη, ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, νη όξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλνκνινγνύληαη νη επηκέξνπο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηωλ
αηόκωλ ή ηωλ ελώζεωλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ζπιινγηθή ζύκβαζε.
Η ζπιινγηθή ζύκβαζε απαηηείηαη λα θαηαξηηζηεί εγγξάθωο.
Οη όξνη ηωλ επηκέξνπο ζπκβάζεωλ εξγαζίαο, πνπ είλαη αληίζεηνη κε ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε, είλαη
άθπξνη, εθόζνλ δελ είλαη επλνϊθόηεξνη γηα ηνλ εξγαδόκελν, θαη ζηε ζέζε ηνπο ηζρύνπλ νη όξνη ηεο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο.

3.- Σελ απφ 10-6-2008 Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο γηα ηε
ξχζκηζε ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο
Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο φιεο ηεο ρψξαο, ε νπνία
θεξχρζεθε ππνρξεσηηθή δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 58030/2711/2008 (Φ.Δ.Κ.
1657/Β΄/14-8-2008) απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
Β.- Με βάζε ηα φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθφινπζα :
Με ην λφκν 1876/1990, πνπ ίζρπζε δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή
ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ 8.3.1990 (άξζ. 35 ηνπ λφκνπ
απηνχ θαη AΤ Δξγαζίαο 12386/1990 ΦΔΚ B` 189/22.3.1990), ξπζκίζηεθαλ
νη ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3, 8, 10 θαη 11 ηνπ λφκνπ απηνχ πξνθχπηνπλ ηα
εμήο:
α) Καζηεξψλεηαη κε ην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. β` θαη παξ 4 γηα πξψηε
θνξά o ζεζκφο ηεο θιαδηθήο Δ πνπ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο
πεξηζζφηεξσλ νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηδίνπ θιάδνπ νξηζκέλεο πφιεο ή πεξηθέξεηαο ή θαη φιεο ηεο ρψξαο, κε
θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ην νκνεηδέο ή ζπλαθέο ηνπ θιάδνπ ηεο
εθκεηαιιεχζεσο ή επηρεηξήζεσο απφ ηεο πιεπξάο ηεο

εξγνδνζίαο

αλεμάξηεηα απφ ην επάγγεικα ή ηελ εηδηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζ` απηέο.
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β) Με ην άξζξν 8 παξ 1 έσο 3 επηβεβαηψλεηαη o θαλφλαο φηη
θξηηήξην δεζκεχζεσο απφ κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε, πιελ ησλ εζληθψλ θαη
ησλ επηρεηξεζηαθψλ, είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
νξγαλψζεσλ, δειαδή φηη ε δέζκεπζε απφ ζπιινγηθή ζχκβαζε ζηεξίδεηαη
ζηε βνχιεζε ησλ ζπκβιεζέλησλ πξνζψπσλ. Γηα λα θαιπθζεί απφ ηε
ξχζκηζε

κηαο

ζπιινγηθήο

ζπκβάζεσο,

(πιελ

ησλ

εζληθψλ

θαη

επηρεηξεζηαθψλ), κηα αηνκηθή ζρέζε εξγαζίαο, είλαη αλαγθαίν λα
δεζκεχνληαη θαη ηα δχν κέξε ηεο, κε ην λα αλήθνπλ αληίζηνηρα ζηηο
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ηηο ππέγξαςαλ. Δάλ ην έλα κφλν κέξνο
δεζκεχεηαη, ηφηε ζηε ζρέζε ηνπο δελ ελεξγεί ε ζπιινγηθή ζχκβαζε, κε
εμαίξεζε ηηο εζληθέο γεληθέο θαη ηηο

επηρεηξεζηαθέο.

γ) Με ην άξζξν 10 & 1 θαζηεξψλεηαη ε ηζρχο ηεο πιένλ

επλντθήο

γηα ηνλ εξγαδφκελν Δ ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ζπληξέρεη
"πξαγκαηηθή ζπξξνή" δπo E, αλ δειαδή θαη ηα δπo κέξε ηεο αηνκηθήο
ζρέζεσο δεζκεχνληαη απφ ηηο ζπξξένπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, είηε
επεηδή είλαη κέιε ησλ ζπκβιεζεηζψλ νξγαλψζεσλ, είηε γηαηί έρεη επεθηαζεί
ην πεδίν ηζρχνο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ έζσ ηεο
ζπλππνγξαθήο, ηεο πξνζρσξήζεσο ή ηεο θεξχμεψο ηεο σο γεληθά
ππνρξεσηηθήο. Αλ θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη, εθαξκφδεηαη κφλν ε
ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα ηε δεζκεχεη.
δ) Με ην άξζξν 11 παξ. 2 εδ. α` εμνπζηνδνηήζεθε ν Τπνπξγφο
Δξγαζίαο λα επεθηείλεη κε απφθαζή ηνπ θαη λα θεξχζζεη γεληθά
ππνρξεσηηθή

γηα

φινπο

ηνπο

εξγαδνκέλνπο

ηνπ

θιάδνπ

ή

ηνπ

επαγγέικαηνο ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Με ηε ξχζκηζε απηή
(παξφκνηα κε εθείλε ηνπ πξντζρχζαληνο

δηθαίνπ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ

1 θαη 2 ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ.δ. 186/1969, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζ. 5 ηνπ λ. 3239/1955), εθηείλεηαη ε ηζρχο ηεο Δ θαη πέξα
απφ ηα κέιε ησλ εξγνδνηηθψλ θαη εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηελ έρνπλ
ζπλάςεη, ζηνπο εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ ή επαγγέικαηνο
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πνπ ε ζχκβαζε απηή αθνξά, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε ησλ
νξγαλψζεσλ πνπ κεηείραλ ζηε ζχλαςή ηεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη κε ηελ
θήξπμε κηαο ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο γεληθά ππνρξεσηηθήο δελ δηεπξχλεηαη
ην πεδίν ηζρχνο

ηεο φπσο ε ίδηα ην θαζφξηζε, απφ πιεπξάο

επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ θαη θιάδνπ ή ηνπηθνχ πεδίνπ ηζρχνο ηεο, νχηε
κπνξεί λα γίλεη ππέξβαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ή ηνπ
πξνζσπηθνχ

ηεο

πεδίνπ,

ψζηε

λα

ηζρχζεη

θαη

ζ`

αλάινγνπο

επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο εξγνδνηψλ πνπ δελ ππάγνληαη, oχηε ηαπηίδνληαη
κε ηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ είραλ
αξρηθά ζπκβιεζεί.
ε) Ο ζεζκφο απηφο ηεο επεθηάζεσο ηνπ εδ. β` ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ N. 1876/1990 κε ηελ εγθαηάζηαζε νκνηφκνξθσλ φξσλ
εξγαζίαο ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο απνηειεί
εθδήισζε ηνπ πλεχκαηνο απφ ην νπνίν γεληθά δηέπεηαη ην εξγαηηθφ δίθαην
γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κηζζσηψλ πνπ παξέρνπλ ηνπ απηνχ είδνπο
εξγαζία. Δμ άιινπ, ν ζεζκφο ηεο επεθηάζεσο ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1876/1990 γηα ηηο ινηπέο Δ, ηδηαίηεξα δε ηηο θιαδηθέο,
απνβιέπεη ζηελ απνθπγή ηεο αλαπηχμεσο ηνλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, πνπ ζα
ζηεξηδφηαλ ζηελ επθαηξηαθή θαη εθνχζηα ππαγσγή ηνπο ή φρη ζε κηα
ζπιινγηθή ξχζκηζε.
Έηζη, απφ ηε δηαπλένπζα νιφθιεξν ην εξγαηηθφ δίθαην γεληθφηεξε
αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ κηζζσηψλ ζπλάγεηαη φηη ε αξρή ηεο εχλνηαο
ππέξ απηψλ δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηε ζρέζε Δ θαη αηνκηθήο
ζπκβάζεσο, αιιά θαη ζηε ζρέζε πεξηζζνηέξσλ πεγψλ (λφκνπ, Δ,
θαλνληζκνχ, αηνκηθήο ζπκβάζεσο) δηαθνξεηηθήο ηεξαξρηθήο βαζκίδαο πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε (βι. θαη άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ λ.
1876/1990, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε Δ θαη λφκσλ). ηελ πεξίπησζε απηή
ε ξχζκηζε ηεο αζζελέζηεξεο πεγήο κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ηε ξχζκηζε
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ηεο ηζρπξφηεξεο, κφλν φκσο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εχλνηαο ππέξ ησλ κηζζσηψλ θαηά ηε
ζπζρέηηζε Δ ή άιιεο πεγήο, σο ξπζκηζηηθνχ παξάγνληνο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη αηνκηθήο ζπκβάζεσο θαη γεληθφηεξα θαηά ηε
ζπζρέηηζε ησλ δηαθφξσλ πεγψλ κεηαμχ ηνπο, νη απνδνρέο ζπγθξίλνληαη
σο κία ελφηεηα, αθνχ, εθηφο αληίζεηεο εηδηθήο ξχζκηζεο, δελ είλαη δπλαηή
ε επηιεθηηθή αλαδήηεζε ηκήκαηνο απνδνρψλ απφ ηε κία πεγή θαη άιινπ
απφ δηαθνξεηηθή πεγή, δηφηη δελ είλαη επηηξεπηή ε ζχγρξνλε εθαξκνγή
φξσλ ησλ πεγψλ απηψλ σο πξνο ηελ ελφηεηα ησλ απνδνρψλ.
πλεπψο, νη φξνη

ηεο Κ...Δ., εθφζνλ είλαη επλντθφηεξνη,

επηθξαηνχλ ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ ησλ ινηπψλ ζπκβάζεσλ.
Δλ πξνθεηκέλσ, έληεθα (11) εξγαδφκελνη ηεο Γ.Δ.Τ.Α., νη νπνίνη
κέρξη ζήκεξα ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν ακνηβήο πνπ είρε
θαζνξηζζεί κε ηελ κε αξηζκφ 23/27-12-1994 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., κε ηελ απφ 26-9-2008 αίηεζή ηνπο πξνο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, δεηνχλ λα ακείβνληαη πιένλ
ζχκθσλα κε ηελ Κιαδηθή χκβαζε Δξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
Γ.Δ.Τ.Α. φιεο ηεο ρψξαο.
Με δεδνκέλν ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, εηδηθφηεξα δε, ηελ θήξπμε
ηεο Κιαδηθήο ...Δ. σο ππνρξεσηηθήο θαη εθφζνλ νη φξνη ηεο Κιαδηθήο
απηήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο είλαη επλντθφηεξνη απφ ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο κε ηελ νπνία κέρξη ζήκεξα νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο
ακείβνληαλ,

θαηαιήγσ

ζηελ

άπνςε

φηη

ην,

ζρεηηθφ

εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

αίηεκα

ησλ

