
ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1264  
ηερ 30 Ιοςν./1 Ιοςι. 1982 (ΦΕΚ Α΄ 79) 

 
Γηα ηον εθδεµοθπαηηζµό ηος Ρςνδηθαιηζηηθού Ιηνήµαηορ θαη ηεν θαηοσύπυζε ηυν 

ζςνδηθαιηζηηθών ειεςζεπηών ηυν επγαδοµένυν. 
 
(Ο Νψµορ 1264/1982 ηίζεηαη Κυδηθοποηεµένορ ψπυρ ηποποποηήζεθε θαη ζςµπιεπϊζεθε µεηαγενέζηεπα µε ηηρ δηαηάξεηρ 
ηυν νψµυν : Ν.1365/1983, Ν.1446/1984, Ν.1545/1985, Ν. 1915/1990, Ν.2085/1992, Ν. 2224/1994, Ν.1265/1994 , 
Ν.2738/1999 , N.2713/1999, Ν.2956/2001, Ν.3554/2007, Ν.3938/2011) 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞΜ Α΄ 

ΡΣΜ∆ΘΙΑΚΘΡΘΙΕΡ ΞΠΓΑΜΩΡΕΘΡ 

Ανηηθείµενο 
 

Άπζπο 1.  
1.Με ηεν επηθωιαξε ηερ ηζσωορ ηυν ∆ηεζνϊν ςµβάζευν Επγαζίαρ πος έσοςν θςπυζεί, ο νψµορ 

αςηψρ θαηοσςπϊνεη ηα ζςνδηθαιηζηηθά δηθαηϊµαηα ηυν επγαδοµένυν θαη πςζµίδεη ηεν ίδπςζε, 

οπγάνυζε, ιεηηοςπγία θαη δπάζε ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζεϊν ηοςρ. Γηα ηεν εθαπµογή 

αςηοω ηος νψµος επγαδψµενοη είναη ψζοη απαζσοιοωνηαη µε ζσέζε εξαπηεµένερ επγαζίαρ 

ηδηυηηθοω δηθαίος (µηζζυηοί), ζηοςρ οποίοςρ πεπηιαµβάνονηαη θαη οη επγαδψµενοη ζηο δεµψζηο ή 

Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Σ.Α.  
Εηδηθά γηα ηηρ οπγανϊζεηρ ηος νψµος αςηοω οη δηαηάξεηρ ηος Α.Κ. θαη ηος Εηζ. Ν.Α.Κ. ηζσωοςν 

ψπυρ ηποποποηοωνηαη ή ζςµπιεπϊνονηαη µε αςηψν.  
2.∆εν εθαπµψδεηαη ο νψµορ αςηψρ:  
α) Γηα ηηρ δεµοζηογπαθηθέρ οπγανϊζεηρ, εθηψρ απψ ηηρ δηαηάξεηρ ηυν Άπζπο 12, 14, 15, 19, 20 µε 

εξαίπεζε ηο εδάθ. γ΄ ηερ παπ. 1, 21, 22, 23 θαη 26.  
β)Γηα ηηρ ναςηεπγαηηθέρ οπγανϊζεηρ. Γη’ αςηέρ µέσπηρ ψηος τεθηζηεί θαη δεµοζηεςηεί εηδηθψρ 

νψµορ, ζα εξαθοιοςζήζεη να εθαπµψδεηαη ηο ηζσωον ζήµεπα νοµηθψ θαζεζηϊρ.  
∆εν ςπάγονηαη ζηηρ δηαηάξεηρ ηος νψµος αςηοω επαγγειµαηηθέρ οπγανϊζεηρ πος ζςνηζηϊνηαη µε 

νψµο υρ νοµηθά ππψζυπα δεµοζίος δηθαίος.  
3.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ δηαθπίνονηαη ζε ππυηοβάζµηερ, δεςηεποβάζµηερ θαη 

ηπηηοβάζµηερ.  
α)Ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ είναη:  
αα)ηα ζυµαηεία, ββ)ηα ηοπηθά παπαπηήµαηα ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν εςπωηεπερ 

πεπηθέπεηαρ ή πανειιαδηθήρ έθηαζερ, πος πποβιέπονηαη απψ ηα θαηαζηαηηθά ηοςρ θαη µψνο γηα 

ηο δηθαίυµα να γίνοςν µέιε ηος ανηίζηοησος επγαηηθοω θένηπος.  
γγ)Οη ενϊζεηρ πποζϊπυν, µία γηα θάζε εθµεηάιιεςζε, επησείπεζε, δεµψζηα ςπεπεζία, Ν.Π.∆.∆. ή 

Ο.Σ.Α., πος ζςνηζηοων 10 ηοςιάσηζηο επγαδψµενοη µε ηδπςηηθή ππάξε ηεν οποία θαηαζέηοςν ζηο 

γπαµµαηέα ηος απµψδηος Εηπενοδηθείος θαη θοηνοποηοων ζηον επγοδψηε, εθψζον ο ζςνοιηθψρ 

απηζµψρ ηυν επγαδοµένυν δεν ςπεπβαίνεη ηοςρ 40 θαη δεν ςπάπσεη ζυµαηείο µε ηοςρ µηζοωρ 
ηοςιάσηζηο υρ µέιε ηος. Εάν, µεηά ηεν ηςσψν ζωζηαζε ηερ ένυζερ πποζϊπυν, πάτεη να 

ζςνηπέσεη µία απψ ηηρ πηο πάνυ πποχποζέζεηρ, ε ένυζε πποζϊπυν δηαιωεηαη, συπίρ άιιε 

δηαηωπυζε. Η ηδπςηηθή ππάξε ηερ ένυζερ πποζϊπυν ππέπεη να αναθέπεη απαπαίηεηα ηο ζθοπψ 

ηερ, δωο εθπποζϊποςρ ηερ θαη ηε δηάπθεηά ηερ πος δεν ςπεπβαίνεη ηο εξάµενο.  
Γηα ηηρ ενϊζεηρ πποζϊπυν εθηψρ απψ ηο Άπζπο 20 παπ. 1 εδαθ. γ΄ εθαπµψδονηαη ανάιογα θαη οη 

δηαηάξεηρ γηα ηα ζυµαηεία ηυν Άπζπο 3 παπ. 1α, 7 παπ. 1, 5, 6, 7 θαη 8 ηος νψµος αςηοω. Γηα ηεν 

εθιογή ηυν εθπποζϊπυν ηερ ένυζερ πποζϊπυν επηµειείηαη ηπηµειήρ εθοπεςηηθή επηηποπή. 
 
β)∆εςηεποβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ είναη οη Οµοζπονδίερ θαη ηα Επγαηηθά Κένηπα. Οη 

Οµοζπονδίερ είναη ενϊζεηρ δωο (2) ηοςιάσηζηο ζυµαηείυν ηος ίδηος ή ζςναθϊν θιάδυν 

οηθονοµηθήρ δπαζηεπηψηεηορ ή ηος ίδηος ή ζςναθϊν επαγγειµάηυν.  
Σα Επγαηηθά Κένηπα είναη ενϊζεηρ 2 ηοςιάσηζηο ζυµαηείυν θαη ηοπηθϊν παπαπηεµάηυν πος 

έσοςν ηεν έδπα ηοςρ µέζα ζηεν πεπηθέπεηα ηος ανηίζηοησος Επγαηηθοω Κένηπος ανεξάπηεηα απψ 

ηον ηψπο απαζσψιεζερ ηυν µειϊν ηοςρ.  
γ)Σπηηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ (ζςνοµοζπονδίερ) είναη ενϊζεηρ Οµοζπονδηϊν θαη 
Επγαηηθϊν Κένηπυν. 
 
 
 
 



Άπζπο 2. 
Ιαηασώπηζε ζςνδηθαιηζηηθών οπγανώζευν  

1.ε θάζε Ππυηοδηθείο ηεπείηαη εηδηθψ βηβιίο ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν ζηο οποίο 
θαηασυπίδονηαη ηα ζηοησεία ηος Άπζπο 81 Α.Κ., ο απηζµψρ ηερ δηθαζηηθήρ απψθαζερ πος εγθπίνεη 

ή ηποποποηεί ηο θαηαζηαηηθψ ηερ οπγάνυζερ θαη ζεµεηϊνεηαη ε ενδεσοµένε δηάιςζή ηερ. Μεηά 

ηεν εγγπαθή ζηο παπαπάνυ βηβιίο επέπσονηαη ηα αποηειέζµαηα ηος Άπζπο 83 Α.Κ.  
2.ε θάζε Ππυηοδηθείο ηεπείηαη θάθειιορ πος πεπηέσεη ηο θαηαζηαηηθψ θάζε ζςνδηθαιηζηηθήρ 
οπγάνυζερ θαη ηηρ ηποποποηήζεηρ ηος θαζϊρ θαη ηα έγγπαθα πος αναθέπονηαη ζηο Άπζπο 13 

παπ. 2 ηος νψµος αςηοω.  
3.Ανηίγπαθα ηυν παπαπάνυ εγγπάθυν θαη βεβαηϊζεηρ γηα ζηοησεία πος αναθέπονηαη ζηεν παπ. 1 

ηος άπζπος αςηοω σοπεγοωνηαη απψ ηον Γπαµµαηέα ηος Ππυηοδηθείος ζε ψποηον έσεη έννοµο 

ζςµθέπον. 
 

Άπζπο 3. 
Βηβιία ζςνδηθαιηζηηθών οπγανώζευν  

1.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηεποων ηα αθψιοςζα βηβιία, πος απηζµοωνηαη θαη ζευποωνηαη 

απψ ηο Γπαµµαηέα ηος Ππυηοδηθείος ηερ έδπαρ ηοςρ ππην απσίζοςν να σπεζηµοποηοωνηαη: 
α)Μεηπϊος µειϊν, ψπος αναγπάθονηαη απηζµεµένα ηο ονοµαηεπϊνςµο, ηο επάγγειµα, ε 

δηεωζςνζε θαηοηθίαρ, ο απηζµψρ ηος δειηίος ηαςηψηεηαρ, ο απηζµψρ ηος εθιογηθοω 

ζςνδηθαιηζηηθοω βηβιηαπίος θαη µέσπη ηεν έθδοζή ηος ο απηζµψρ ηος αζθαιηζηηθοω βηβιηαπίος  
ςγείαρ, ηο Σαµείο αζθάιηζερ θαη οη σπονοιογίερ εγγπαθήρ θαη δηαγπαθήρ θάζε µέιοςρ. 
Πποθεηµένος γηα νοµηθά  ππψζυπα αναγπάθονηαη ε επυνςµία, ε έδπα, οη απηζµοί θαη οη  
σπονοιογίερ ηυν δηθαζηηθϊν αποθάζευν έγθπηζερ ή ηποποποίεζερ ηυν θαηαζηαηηθϊν ηοςρ, οη 
σπονοιογίερ εγγπαθήρ θαη δηαγπαθήρ ηοςρ, ο απηζµψρ ηυν γπαµµένυν µειϊν ηοςρ θαη αςηϊν 

πος πήπαν µέπορ ζηηρ ηειεςηαίερ εθιογέρ.  
β)Ππαθηηθϊν ζςνεδπηάζευν Γενηθϊν ςνειεωζευν ηυν µειϊν. 

γ)Ππαθηηθϊν ζςνεδπηάζευν δηοίθεζερ.  
δ)Σαµείος, ψπος θαηασυπίδονηαη θαηά σπονοιογηθή ζεηπά ψιερ οη εηζππάξεηρ θαη πιεπυµέρ. 

ε)Πεπηοςζίαρ, ψπος θαηαγπάθονηαη ψια ηα θηνεηά θαη αθίνεηα πεπηοςζηαθά ζηοησεία ηερ 

οπγάνυζερ.  
2.Γπαµµάηηα εηζππάξευν απηζµοωνηαη θαη ζευποωνηαη απψ ηεν Ειεγθηηθήν Επηηποπήν, ππην απψ 

ηε σπεζηµοποίεζή ηοςρ.  
3.Σα µέιε ηερ οπγάνυζερ θαη ψποηορ άιιορ έσεη έννοµο ζςµθέπον έσοςν ηο δηθαίυµα να 

πιεποθοποωνηαη ηα παπαπάνυ ζηοησεία. 
 

Άπζπο 4.  
Ρθοποί ζςνδηθαιηζηηθών οπγανώζευν  

1.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ έσοςν ζθοπψ ηε δηαθωιαξε θαη πποαγυγή ηυν επγαζηαθϊν, 
οηθονοµηθϊν, αζθαιηζηηθϊν, θοηνυνηθϊν θαη ζςνδηθαιηζηηθϊν ζςµθεπψνηυν ηυν επγαδοµένυν. 

2.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ απαγοπεωεηαη ν’ αζθοων θεπδοζθοπηθή δπαζηεπηψηεηα, 

µποποων ψµυρ συπίρ επηδίυξε θέπδοςρ να ζςνηζηοων θαηαναιυηηθοωρ ή πηζηυηηθοωρ 

ζςνεηαηπηζµοωρ ή να δηαηεποων ενηεςθηήπηα θαη βηβιηοζήθερ θαη να παπέσοςν µαζήµαηα 

επηµψπθυζερ ηυν µειϊν ηοςρ.  
Μποποων επίζερ να δεµηοςπγοων εηδηθά θεθάιαηα γηα ηεν εξςπεπέηεζε οπηζµένυν έθηαθηυν 
ζθοπϊν αιιειεγγωερ θαη αιιειοβοήζεηαρ ηυν µειϊν ηοςρ.  
3.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ γηα ηεν ππαγµαηοποίεζε ηυν ζθοπϊν ηοςρ δηθαηοωνηαη µεηαξω 

άιιυν:  
α)Ν’ αναθέπονηαη ζηηρ δηοηθεηηθέρ θαη άιιερ απσέρ γηα θάζε δήηεµα πος αθοπά ηοςρ ζθοποωρ 

ηοςρ, ηα µέιε ηοςρ, ηηρ επγαζηαθέρ θαη γενηθψηεπα επαγγειµαηηθέρ ζσέζεηρ θαη ηα ζςµθέπονηα 
ηυν µειϊν ηοςρ.  
β)Να θαηαγγέιοςν θαη να εγθαιοων ζηηρ δηοηθεηηθέρ θαη δηθαζηηθέρ απσέρ ηηρ παπαβηάζεηρ ηερ 

επγαηηθήρ θαη αζθαιηζηηθήρ νοµοζεζίαρ θαη ηυν θανονηζµϊν ή οπγανηζµϊν πος αθοποων ηηρ 

ίδηερ ή ηα µέιε ηοςρ. 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΕΦΑΚΑΘΞΜ Β΄ 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΑΣΞΕΚΕΘΑ 
 

Άπζπο 5. 

Οόποη 
1.Πψποη ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν είναη:  
α)Σα δηθαηϊµαηα εγγπαθήρ, οη ζςνδποµέρ θαη οη εζειονηηθέρ εηζθοπέρ ηυν 

µειϊν. β)Σα εηζοδήµαηα απψ ηεν αξηοποίεζε ηερ πεπηοςζίαρ ηερ οπγάνυζερ.  
γ)Σα έζοδα δυπεϊν, θιεπονοµηϊν, θιεποδοζηϊν υρ θαη δηαθψπυν εθδειϊζευν θαη εοπηϊν. 2.Ο 

ηπψπορ θαζοπηζµοω θαη ηο ωτορ ηος δηθαηϊµαηορ εγγπαθήρ θαη ηυν ζςνδποµϊν οπίδονηαη απψ ηο 

θαηαζηαηηθψ ηερ οπγάνυζερ.  
3.Οη δυπεέρ θαη οη επησοπεγήζεηρ ππορ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ γίνονηαη πάνηοηε επϊνςµα. 

4.Απαγοπεωεηαη να δέσονηαη οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ εηζθοπέρ θη ενηζσωζεηρ, απψ 

επγοδψηερ ή οπγανϊζεηρ ηοςρ, θαζϊρ θαη απψ θοµµαηηθοωρ οπγανηζµοωρ ή άιιερ ποιηηηθέρ 

οπγανϊζεηρ.  
Απψ ηεν παπαπάνυ απαγψπεςζε εξαηποωνηαη παποσέρ ηος επγοδψηε γηα ηεν εξςπεπέηεζε 

θοηνυθειϊν ζθοπϊν ηερ µοναδηθήρ ππυηοβάζµηαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ, ζηεν οποία 

ανήθοςν οη επγαδψµενοη ζ’ αςηψν, ή, εθψζον ςπάπσοςν πεπηζζψηεπερ, ηζοµεπϊρ ζε ψιερ.  
5.Η πεπηοςζία ηος ζυµαηείος, πος σπεηάδεηαη γηα ηε ζηοησεηϊδε ιεηηοςπγία ηος, είναη 

αθαηάζσεηε. 
 

Άπζπο 6. 
Είζππαξηρ εηζθοπών  

1.Οη ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ έσοςν δηθαίυµα να εηζππάηηοςν ηα δηθαηϊµαηα 

εγγπαθήρ, ηηρ ζςνδποµέρ θαη γενηθά ηηρ εηζθοπέρ ηυν µειϊν ηοςρ θαη µέζα ζηο σϊπο επγαζίαρ, 

εθηψρ σπψνος απαζσψιεζερ. Ο σπψνορ αςηψρ είναη εθείνορ πος ζηε δηάπθεηά ηος ο επγαδψµενορ 

δεν οθείιεη να πποζθέπεη ηηρ ςπεπεζίερ ηος ζηον επγοδψηε.  
2.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ έσοςν δηθαίυµα να εηζππάηηοςν ηηρ ζςνδποµέρ ηυν µειϊν ηοςρ 
µε ζωζηεµα παπαθπάηεζερ θαη απψδοζερ απψ ηον επγοδψηε, ηος οποίος οη ιεπηοµέπεηερ 

θαζοπίδονηαη µε Εζνηθή Γενηθή ςιιογηθή ωµβαζε Επγαζίαρ ή ψµοηαρ έθηαζερ απψθαζε 

δηαηηεζίαρ.  
«Η θαζοπηδψµενε να παπαθπαηείηαη ζςνδποµή θαζϊρ θαη ο ηπψπορ θαηανοµήρ ηερ µεηαξω ηυν 

ζςνδηθαιηζηϊν οπγανϊζευν, ψιυν ηυν βαζµϊν, θαζοπίδεηαη απψ ηηρ οηθείερ γενηθέρ ζςνειεωζεηρ 

ή ηα δηοηθεηηθά ζςµβοωιηα, θαηά ηοςρ οπηζµοωρ ηυν θαηαζηαηηθϊν. Γηα ηεν παπαθπάηεζε ηερ 

ζςνδποµήρ απαηηείηαη ε θαηάζεζε έγγπαθερ, ζεηηθήρ δειϊζευρ ηος µηζζυηοω ζηον επγοδψηε, 

ειεωζεπα αναθαιοςµένερ. Η απψδοζε ηυν παπαθπαηοωµενυν απψ ηον επγοδψηε ζςνδποµϊν ζα 

γίνεηαη ζηο ππυηοβάζµηο επησεηπεζηαθψ ζυµαηείο, πος ζα έσεη θαη ηεν εςζωνε ηερ θαηανοµήρ 

ηοςρ». 
(
 
1)

 
 

3. Καηαπγήζεθε 
(
 
2)

 

 

ΙΕΦΑΚΑΘΞΜ Γ΄ 

ΞΠΓΑΜΩΡΗΚΕΘΞΣΠΓΘΑ∆ΘΞΘΙΗΡΗ 
 

Άπζπο 7.  
Λέιε ζςνδηθαιηζηηθών οπγανώζευν  

1.Κάζε επγαδψµενορ, πος έσεη ζςµπιεπϊζεη ένα δίµενο µέζα ζηον ηειεςηαίο σπψνο ζηεν 

επησείπεζε ή εθµεηάιιεςζε ή ηον θιάδο απαζσψιεζήρ ηος, έσεη δηθαίυµα να γίνεη µέιορ µηαρ 

οπγάνυζερ ηερ επησείπεζερ ή εθµεηάιιεςζερ θαη µηαρ ηος επαγγειµαηηθοω θιάδος απαζσψιεζήρ 

ηος, εθψζον έσεη ηηρ νψµηµερ πποχποζέζεηρ ηυν θαηαζηαηηθϊν ηοςρ.  
Ανήιηθοη θαη αιιοδαποί, επγαδψµενοη νψµηµα µποποων να είναη µέιε ζςνδηθαιηζηϊν οπγανϊζευν. 
 

 
1 σψιηα:  Σο µέζα ζε « » εδάθηο, πποζηέζεθε απψ ηο ππϊηο εδάθηο ηος Άπζπο 8 ηος νψµ. 1915/28 ∆εθ. 1990, (ΦΕΚ Α΄ 

  

186). 
 

2 σψιηα:   Καηαπγήζεθε απψ ηο δεωηεπο εδάθηο ηος Άπζπο 8 ηος Νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990, (ΦΕΚ Α΄ 186). 
 

 
 

    



Αν δεν οπίδεη δηαθοπεηηθά ηο θαηαζηαηηθψ, δηαγπάθεηαη ηο µέιορ ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ: 1)πος, συπίρ να ζςνηπέσεη ανϊηεπε βία, δεν πήπε µέπορ ζηηρ δωο ηειεςηαίερ 
εθιογέρ γηα ηε δηοίθεζε, 2)πος ππην έξη (6) µήνερ έσεη πάτεη µε ηε ζέιεζή ηος να απαζσοιείηαη 

ζηεν επησείπεζε ή ζηον επαγγειµαηηθψ θιάδο απαζσψιεζήρ ηος, εθηψρ εάν ηοωηο οθείιεηαη ζηεν 

εθιογή ηος ζηο Κοηνοβοωιηο ή ηεν Σοπηθή Αςηοδηοίθεζε.  
2.Κάζε ζυµαηείο έσεη ηο δηθαίυµα να γίνεη µέιορ ηερ ανηίζηοησερ Οµοζπονδίαρ θαη ηος 

ανηίζηοησος Επγαηηθοω Κένηπος. Κάζε ηοπηθψ παπάπηεµα ζυµαηείος εςπωηεπερ πεπηθέπεηαρ ή 

πανειιαδηθήρ έθηαζερ µποπεί να γίνεη µέιορ ηος ανηίζηοησος Επγαηηθοω Κένηπος, ωζηεπα απψ 

απψθαζε ηερ δηοίθεζερ ηος ζυµαηείος.  
Κάζε ζυµαηείο εςπωηεπερ πεπηθέπεηαρ ή πανειιαδηθήρ έθηαζερ πος ανήθεη ζηο Επγαηηθψ Κένηπο 

ηερ πεπηθέπεηαρ ζηεν οποία βπίζθεηαη ε έδπα ηος εθπποζυπείηαη ζηεν ζςνέιεςζε ηος Επγαηηθοω 

Κένηπος γηα ηο ζωνοιο ηυν µειϊν ηος, αθοω αθαηπεζοων µέιε ηοπηθϊν παπαπηεµάηυν, πος 

ηςσψν ςπάπσοςν θαη έσοςν εγγπαθεί ζε άιια Επγαηηθά Κένηπα.  
3.Κάζε Οµοζπονδία θαη θάζε Επγαηηθψ Κένηπο έσεη ηο δηθαίυµα να γίνεη µέιορ µηαρ 

ζςνοµοζπονδίαρ.  
4.∆ηάηαξε θαηαζηαηηθοω ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ πος απαγοπεωεη ηε ζςµµεηοσή µειϊν ηερ 

ζε άιιε οπγάνυζε είναη ηζσςπή.  
5.Επγαδψµενορ ή ππυηοβάζµηα ή δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε εγγπάθεηαη ζηεν 

ανηίζηοησε οπγάνυζε µεηά απψ αίηεζε πος ςποβάιιεη ζηο απµψδηο ν’ αποθαζίζεη ψπγανο. Σο 

ψπγανο ηος ηο αποθαζίδεη ζηεν ππϊηε µεηά ηεν ςποβοιή ηερ αίηεζερ ζςνεδπίαζή ηος.  
6.Εάν ηο απµψδηο να αποθαζίζεη ηεν εγγπαθή ψπγανο ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ αποππίτεη 

ηεν αίηεζε ή µέζα ζε ένα µήνα απψ ηεν ςποβοιή ηερ γηα ππυηοβάζµηα οπγάνυζε θαη Επγαηηθψ 

Κένηπο θαη ζε δωο µήνερ γηα Οµοζπονδία θαη ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε δεν έσεη γνυζηοποηεζεί 

απψθαζε ηος οπγάνος γηα αποδοσή ή απψππητε ηερ αίηεζερ ζηον αηηοωνηα, αςηψρ έσεη δηθαίυµα 

να πποζθωγεη ζηο απµψδηο Εηπενοδηθείο θαη να δεηήζεη ηεν εγγπαθή, θαηά ηε δηαδηθαζία ηυν 
Άπζπο 663 θαη επ. ηος Κ.Ποι. ∆.  
Ο επγαδψµενορ ή ε οπγάνυζε, απψ ηεν θοηνοποίεζε ηερ απψθαζερ ηος Εηπενοδηθείος πος 

δηαηάδεη ηεν εγγπαθή, γίνεηαη συπίρ άιιε δηαηωπυζε µέιορ ηερ ανηίζηοησερ οπγάνυζερ. Σο 

δηθαζηήπηο µποπεί να δηαηάξεη υρ αζθαιηζηηθψ µέηπο ηεν πποζυπηνή εγγπαθή ηος αηηοωνηα, 

ωζηεπα απψ αίηεζή ηος.  
7.Ύζηεπα απψ αίηεζε µειϊν ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ή ςπεπθεηµένερ ηερ θαη εθψζον ηο 

απµψδηο γηα ηεν εγγπαθή νέυν µειϊν ψπγανο ενηειϊρ αδηθαηοιψγεηα θαη θαηά παπάβαζε ηυν 

απσϊν ηερ θαιήρ πίζηερ απνείηαη ηεν εγγπαθή νέυν µειϊν, ηο Εηπενοδηθείο µε ηε δηαδηθαζία 

ηυν Άπζπο 663 θαη επ. ηος Κ.Ποι.∆. θεπωζζεη έθπηυηε ηε δηοίθεζε ηερ οπγάνυζερ. ηεν 

πεπίπηυζε αςηή ηο απµψδηο δηθαζηήπηο δηοπίδεη θαηά ηο Άπζπο 69 ηος Α.Κ. πποζυπηνή δηοίθεζε 

ζηεν οποία αναζέηεη ηο έπγο ηερ εγγπαθήρ νέυν µειϊν θαη ηερ δηενέπγεηαρ εθιογϊν γηα 

ανάδεηξε νέαρ δηοίθεζερ ηερ οπγάνυζερ µέζα ζε δωο µήνερ απψ ηο δηοπηζµψ ηερ γηα ηηρ 
ππυηοβάζµηερ θαη ηέζζεπηρ µήνερ γηα ηηρ ιοηπέρ οπγανϊζεηρ. 
 
 

 
Άπζπο 8. 

Ρςνέιεςζε µειών - Απαπηία 

Κήτε -Οποζβοιή αποθάζευν  
1.Η ςνέιεςζε ηυν µειϊν ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ζςγθαιείηαη θαηά ηοςρ ψποςρ ηυν 

Άπζπο 95 θαη 96 ηος Α.Κ. θαη αποθαζίδεη γηα ψια ηα ζέµαηα πος αθοποων ηεν οπγάνυζε εθηψρ 

αν θαηά ηο θαηαζηαηηθψ ςπάγονηαη ζηεν απµοδηψηεηα άιιος οπγάνος ηερ.  
2.Με επηθωιαξε ηυν Άπζπο 99 θαη 100 Α.Κ. ψπυρ θαη θάζε άιιερ δηάηαξερ µε ηεν οποία 
πποβιέπεηαη εηδηθή απαπηία θαη εθψζον ηο θαηαζηαηηθψ δεν οπίδεη δηαθοπεηηθά, γηα να γίνεη 

ζςδήηεζε θαη γηα να ιεθζεί απψθαζε, θαηά ηηρ ςνειεωζεηρ, απαηηείηαη ε παποςζία ηοςιάσηζηο 

ηος ενψρ ηπίηος (1/3) ηυν οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένυν µειϊν. Αν δεν ςπάπσεη απαπηία θαηά ηεν 

ππϊηε ζςδήηεζε ζςγθαιείηαη νέα ζςνέιεςζε µέζα ζε 2 µέσπη 15 µέπερ θαηά ηεν οποία απαηηείηαη 

ε παποςζία ηοςιάσηζηο ηος ενψρ ηεηάπηος (1/4) ηυν οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένυν µειϊν.  
Εάν δεν ςπάπξεη απαπηία θαηά ηε δεωηεπε ζςνέιεςζε, ζςγθαιείηαη µέζα ζε 2 µέσπη 15 µέπερ 

ηπίηε θαηά ηεν οποία είναη απθεηή ε παποςζία ηος 1/5 ηυν οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένυν µειϊν. 
Απαγοπεωεηαη ε ζςµµεηοσή ζηηρ ςνειεωζεηρ θαη ζηηρ τεθοθοπίερ µε οποηοςδήποηε είδοςρ 

εξοςζηοδψηεζε.  
3.Η Γενηθή ςνέιεςζε αποθαζίδεη πάνηοηε µε τεθοθοπία, ποηέ ψµυρ δηα βοήρ. 
 

 

    



Είναη µςζηηθή θάζε τεθοθοπία πος αναθέπεηαη ζε εθιογέρ δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος, ειεγθηηθήρ 

θαη εθοπεςηηθήρ επηηποπήρ θαη ανηηπποζϊπυν ζε δεςηεποβάζµηα θαη ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε, 
επηιογή δεςηεποβάζµηαρ οπγάνυζερ γηα ανηηπποζϊπεςζε ζηεν ηπηηοβάζµηα, ζέµαηα 

εµπηζηοζωνερ ππορ ηε δηοίθεζε, έγθπηζε ιογοδοζίαρ, πποζυπηθά δεηήµαηα θαη θήπςξε απεπγίαρ. 

Οη αποθάζεηρ ηερ ςνέιεςζερ, αν δεν οπίδεηαη δηαθοπεηηθά ζηο θαηαζηαηηθψ, ιαµβάνονηαη µε 

ζσεηηθή πιεηοτεθία ηυν παπψνηυν.  
ε θάζε πεπίπηυζε µςζηηθήρ τεθοθοπίαρ, αν γηα ηεν απαπηία ηερ ςνέιεςζερ είναη απθεηή ε 

παποςζία υρ θαη ηοςρ ενψρ ηεηάπηος (1/4) ηυν µειϊν, είναη δε παπψνηα ηψζα µέιε ψζα να 

θαιωπηοςν ηον ειάσηζηον αςηψν απηζµψ, απαηηείηαη πιεηοτεθία ηυν ηπηϊν ηεηάπηυν (3/4) ηυν 

παπψνηυν.  
Απψθαζε ςνέιεςζερ µποπεί να αθςπυζεί αν ζηε ςνέιεςζε παπαβπέζεθαν ππψζυπα πος δεν 

ήηαν µέιε ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ θαη ε παποςζία ηοςρ µποποωζε να επεπεάζεη ηο 

αποηέιεζµα.  
ε πεπίπηυζε πος µε απψθαζε ηερ δηοίθεζερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ή µεηά απψ αίηεζε ηος 

1/10 ηυν οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένυν µειϊν ηερ ζςγθιεζεί Γενηθή ςνέιεςζε γηα να αποθαζίζεη 

ηεν ενοποίεζή ηερ µε άιιε οµοηοεπαγγειµαηηθή οπγάνυζε, ηζσωοςν συπίρ ηεν επηθωιαξε ηυν 

Άπζπο 99 θαη 100 Α.Κ. ψζα θαζοπίδονηαη παπαπάνυ ζηηρ παπ. 2 θαη 3 ηος άπζπος αςηοω. Η 

ςνέιεςζε αςηή αποθαζίδεη θαη γηα ηεν εθσϊπεζε ηυν πεπηοςζηαθϊν ζηοησείυν ζηεν ενηαία 

οπγάνυζε πος ζα πποθωτεη απψ ηεν ενοποίεζε.  
4.Αίηεζε γηα ηεν αναγνϊπηζε αθςπψηεηαρ απψθαζερ ςνέιεςζερ ςποβάιιεηαη µέζα ζε 

αποθιεηζηηθή πποζεζµία 30 εµεπϊν απψ ηε ιήξε ηερ ςνέιεςζερ ζηο Εηπενοδηθείο ηερ 

πεπηθέπεηαρ πος εδπεωεη ε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε.  
Η ζσεηηθή αίηεζε ππέπεη να ςποβάιιεηαη γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ απψ 

ηο 1/50 ηοςιάσηζηο ηυν οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένυν µειϊν θαη γηα ηηρ ιοηπέρ, αποθιεηζηηθά απψ 
οποηαδήποηε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε πος µεηέσεη, οηθονοµηθά ηαθηοποηεµένε, θαηά ηε 

ζςδήηεζε ηερ αίηεζερ.   
Η απψθαζε ηος Εηπενοδηθείος είναη δςναηψ να εθθιεζεί ζηο Μονοµειέρ Ππυηοδηθείο µέζα ζε 
δέθα µέπερ απψ ηεν επίδοζή ηερ.  
 
 

 
Άπζπο 9. 

∆ηοηθεηηθά Ρςµβούιηα 
Ειεγθηηθέρ Επηηποπέρ - Ανηηππόζυποη  

1.Η δηοίθεζε ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ζςγθποηείηαη ψπυρ οπίδεη ηο θαηαζηαηηθψ. Οη 

ηδηψηεηερ ηος Πποέδπος, Ανηηπποέδπος, Γεν. Γπαµµαηέα ή Σαµία δεν επηηπέπεηαη να ζςµπίπηοςν 

ζηο ίδηο ππψζυπο.  
Η ζεηεία ηυν δηοηθεηηθϊν οπγάνυν δεν µποπεί να είναη µεγαιωηεπε απψ 3 σπψνηα.  
2.ε θάζε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε εθιέγεηαη απ' ηε Γενηθή ςνέιεςζε ηυν µειϊν ηερ 

ειεγθηηθή επηηποπή, θαηά ηο θαηαζηαηηθψ ηερ.  
Ο απηζµψρ ηυν µειϊν ηερ θαη ο ηπψπορ ιεηηοςπγίαρ ηερ οπίδονηαη απ' ηο θαηαζηαηηθψ ηερ 
οπγάνυζερ. Η δηάπθεηα ηερ ζεηείαρ ηυν ειεγθηηθϊν επηηποπϊν αθοιοςζεί πάνηοηε ηε ζεηεία ηος 

δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος. Οη εθιογέρ γηα δηοηθεηηθψ ζςµβοωιηο θαη ειεγθηηθή επηηποπή γίνονηαη 

ηαςηψσπονα.   
Απµοδηψηεηα ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ είναη ε παπαθοιοωζεζε θαη ο έιεγσορ ηος δηοηθεηηθοω 
ζςµβοςιίος υρ ππορ ηεν οηθονοµηθήν δηασείπηζε ηερ οπγάνυζερ.   
3.Η ςνέιεςζε ηυν µειϊν θάζε ππυηοβάζµηαρ οπγάνυζερ εθιέγεη ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηερ γηα 
ηεν Οµοζπονδία θαη ηο Επγαηηθψ Κένηπο ζηα οποία ζςµµεηέσεη.   
Η ςνέιεςζε θάζε Οµοζπονδίαρ θαη θάζε Επγαηηθοω Κένηπος εθιέγεη ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηερ 
γηα ηε ςνοµοζπονδία ζηεν οποία ζςµµεηέσεη.   
Ο απηζµψρ ηυν ανηηπποζϊπυν ζε θάζε δεςηεποβάζµηα ή ηπηηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε 

οπίδεηαη µε ηο ίδηο µέηπο γηα ψιερ ηηρ οπγανϊζεηρ, πος ζςµµεηέσοςν ζηεν δεςηεποβάζµηα ή 

ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε. Ο ζσεηηθψρ ςποιογηζµψρ γίνεηαη µε βάζε ηον απηζµψ ηυν µειϊν πος 

τήθηζαν γηα ηεν ανάδεηξε ηυν ανηηπποζϊπυν ζηεν ππυηοβάζµηα οπγάνυζε.   
ε πεπίπηυζε πος πποθωπηεη θιάζµα µεγαιωηεπο απψ ηο µηζψ ηος απηζµοω πος αποηειεί ηο 
µέηπο, πποζηίζεηαη έναρ αθψµε ανηηππψζυπορ. ∆εν ανηηπποζυπεωεηαη ε οπγάνυζε πος δεν 

θαιωπηεη ηοςιάσηζηο ηο µηζψ ηος µέηπος.  
 
 

 

    



υµαηεία, ηυν οποίυν ε απηζµεηηθή δωναµε ιψγυ ηερ ηδηοµοπθίαρ ηοςρ θαζοπίδεηαη απψ εηδηθψ 

νψµο ή εηδηθή επηηποπή πος είναη ΝΠ∆∆, µποποων να ανηηπποζυπεωονηαη ζηηρ δεςηεποβάζµηερ 
οπγανϊζεηρ ανεξάπηεηα εάν ηα µέιε ηοςρ είναη ιηγψηεπα απψ ηο µηζψ ηος µέηπος πος πποβιέπεη 

ηο θαηαζηαηηθψ ηερ δεςηεποβάζµηαρ οπγάνυζερ. 
 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞΜ ∆' ΕΙΚΞΓΘΙΕΡ 

∆ΗΛΞΙΠΑΘΙΕΡ ∆ΘΑ∆ΘΙΑΡΘΕΡ 
 

Άπζπο 10. 

Εθιογέρ  
1.α)Οη επγαδψµενοη, µέιε ηυν ππυηοβαζµίυν ζςνδηθαιηζηϊν οπγανϊζευν, εθιέγοςν ηα 

δηοηθεηηθά ζςµβοωιηα θαη ηηρ ειεγθηηθέρ επηηποπέρ θαη ανηηπποζϊποςρ ζηηρ δεςηεποβάζµηερ 

οπγανϊζεηρ θαη εθιέγονηαη επίζερ εθψζον έσοςν εθπιεπϊζεη ηηρ οηθονοµηθέρ ςποσπεϊζεηρ, πος 

πποβιέπονηαη απψ ηα θαηαζηαηηθά ηοςρ.  
β)Σα µέιε ηυν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν δηθαηοωνηαη να τεθίζοςν 

ανηηπποζϊποςρ, µψνο γηα µία Οµοζπονδία θαη ένα Επγαηηθψ Κένηπο. Αν ανήθοςν ζε δωο 

οπγανϊζεηρ επηιέγοςν ηε µία απ' αςηέρ, γηα ν' αζθήζοςν ηο δηθαίυµά ηοςρ αςηψ, µε δήιυζή ηοςρ 

ππορ ηον ππψεδπο ηερ εθοπεςηηθήρ επηηποπήρ ηυν εθιογϊν. Η δήιυζε αςηή δεζµεωεη ηον 

επγαδψµενο γηα ψιο ηο σπψνο ηερ ζεηείαρ ηυν ανηηπποζϊπυν πος τήθηζε θαη ηερ ζεηείαρ ηυν 
οπγάνυν πος τήθηζαν οη ανηηππψζυποη ηερ οπγάνυζήρ ηος.  
2.α)Κάζε ππυηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ζςµµεηέσεη µε ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηερ ζηεν 

εθιογή ηυν οπγάνυν ηερ δηοίθεζερ ηερ Οµοζπονδίαρ θαη ηος Επγαηηθοω Κένηπος, πος ανήθεη, 

θαη εθψζον έσεη εθπιεπϊζεη ηηρ οηθονοµηθέρ ςποσπεϊζεηρ, πος πποβιέπονηαη απψ ηα θαηαζηαηηθά 

ηοςρ.  
β)Οη ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ανηηπποζυπεωονηαη ζηε ηπηηοβάζµηα δηα µέζος 

µηαρ µψνο δεςηεποβάζµηαρ οπγάνυζερ.  
Η Γενηθή ςνέιεςζε ηυν µειϊν θάζε ππυηοβάζµηαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ αποθαζίδεη αν ε 

ανηηπποζϊπεςζή ηερ ζηεν ηπηηοβάζµηα ζα γίνεη δηα µέζος ηος Επγαηηθοω Κένηπος ή δηα µέζος 

ηερ Οµοζπονδίαρ, πος ηςσψν ανήθεη.  
Γηα ηεν απψθαζε ηερ Γενηθήρ ςνέιεςζερ απθεί ε ζσεηηθή πιεηοτεθία ηυν παπψνηυν µειϊν θαη 
ε ζσεηηθή µςζηηθή τεθοθοπία γίνεηαη ζηεν ίδηα ζςνεδπίαζε ηερ Γενηθήρ ςνέιεςζερ θαη αµέζυρ 

µεηά ηεν εθιογή ηερ εθοπεςηηθήρ επηηποπήρ, γηα ηεν εθιογή ανηηπποζϊπυν.  
Σεν απψθαζε αςηή θαη πίναθα ηυν ανηηπποζϊπυν αναθοηνϊνεη µε έγγπαθψ ηος ο Ππψεδπορ ηερ 
εθοπεςηηθήρ επηηποπήρ θαη ζηηρ δωο δεςηεποβάζµηερ οπγανϊζεηρ, πος ηςσψν µεηέσεη ε 
οπγάνυζε, θαζϊρ επίζερ ζηεν ανηίζηοησε ηπηηοβάζµηα. Σαςηψσπονα ζηηρ ίδηερ ςπεπθείµενερ 
οπγανϊζεηρ αποζηέιιεη ο δηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ ανηίγπαθο ηος µεηπϊος, πος αναθέπεηαη 

ζηεν παπ. 2 ηος Άπζπο 6 ηος Ν.∆. 4361/1964, 
(
 

3)
 µε ηα ππψζζεηα ζηοησεία πος αναθέπονηαη 

ζηο Άπζπο 3 παπ. 1 εδαθ. α' ηος παπψνηορ νψµος. 

 
3
 σψιηα: Σο Άπζπο 6. ηος N.4361/1964 οπίδεη : Αη απσαηπεζίαη θαη πάζερ θωζευρ εθιογαί ηυν επαγγειµαηηθϊν επγαηηθϊν 

υµαηείυν θαη πανηψρ βαζµοω Ενϊζευν αςηϊν, δηεξάγονηαη ςπψ ηυν Εθοπεςηηθϊν Επηηποπϊν ηυν πποβιεποµένυν ςπψ ηυν 
οηθείυν Καηαζηαηηθϊν.  
Ο παπηζηάµενορ εηρ αςηάρ, θαηά ηαρ θεηµέναρ δηαηάξεηρ δηθαζηηθψρ, µεπηµνά θαη εποπηεωεη ψπυρ αωηαη δηενεπγοωνηαη βάζεη 
ηυν δηαηάξευν ηυν οηθείυν Καηαζηαηηθϊν θαη ηος Νψµος.  
2.Πποθεηµένος πεπί υµαηείυν, ππο πάζερ τεθοθοπίαρ δη' απσαηπεζίαρ, ο παπηζηάµενορ δηθαζηηθψρ, µεη' έπεςναν θαη 
εξαθπίβυζην πεπί ηερ γνεζηψηεηορ ηος ςπψ ηερ δηοηθήζευρ ηος υµαηείος θαη ςπψ ηερ Εθοπεςηηθήρ Επηηποπήρ 
βεβαηυζένηορ ανηηγπάθος Μεηπϊος, επηθςπϊνεη ηοωηο δηα ππάξευρ αςηοω θαηασυποςµένερ εν ηέιεη ηος ηε ανηηγπάθος 
θαη ηος Μεηπϊος.  
Σα ανηίγπαθα ηαωηα δέον να πεπηιάβοςν, ηο ονοµαηεπϊνςµον, ηεν επαγγειµαηηθήν ηδηψηεηα ηεν δηεωζςνζην θαηοηθίαρ, 
ηον απηζµψν δειηίος ηαςηψηεηορ εθάζηος µέιοςρ, ηαρ ζςνδποµάρ ηαρ οποίαρ θαηέβαιε ηοωηο θαη µεηά ηεν τεθοθοπίαν 
ένδεηξην ηυν τεθοθοπεζάνηυν πποθωπηοςζαν δηα ηερ µονογπαθήρ ηος δηθαζηηθοω, εηρ ηο πεπηζϊπηον ηος ονψµαηορ ενψρ 
εθάζηος. Ο παπηζηάµενορ δηθαζηηθψρ µεηά ηεν τεθοθοπίαν αναγπάθεη επί ηος µεηπϊος θαη δωο ανηηγπάθυν ηα 
αποηειέζµαηα αςηήρ, εξ' υν ηο εν παπαδίδεη εηρ ηεν Εθοπεςηηθήν Επηηποπήν θαη ηο έηεπον θαηαζέηεη εηρ ηο απµψδηον 
Εηπενοδηθείον, ηεν εποµένεν ηερ εθδψζεϊρ ηυν.  
Εηρ πεπίπηυζην εθιογήρ ανηηπποζϊπυν ηος υµαηείος εηρ ένυζην, σοπεγείηαη ςπψ ηος παπαζηάνηορ εηρ ηαρ εθιογάρ 
δηθαζηηθοω, βεβαίυζηρ ππορ ηεν ένυζην βάζεη ηυν ανυηέπυ ζηοησείυν, πεπηέσοςζα ηον απηζµψν ηυν εθπιεπυζάνηυν ηαρ 
ςποσπεϊζεηρ ηυν µειϊν, ηον απηζµψν ηυν τεθηζάνηυν εξ 'αςηϊν θαη ηυν εθιεγένηυν δηα ηεν ένυζην ανηηπποζϊπυν.  
3.Πποθεηµένος πεπί Ενϊζευν (Επγαηηθά Κένηπα, Οµοζπονδίαη) ο παπηζηάµενορ εηρ ηαρ εθιογάρ δηθαζηηθψρ, ειέγσεη ηαρ 
βεβαηϊζεηρ ηερ πποεγοςµένερ παπαγπάθος, βάζεη ηυν οποίυν επηθςπϊνεη θαηά ηα ανυηέπυ οπηδψµενα ανηίγπαθα ηος 
ςπψ ηερ δηοηθήζευρ ηερ Ενϊζευρ θαηαπηηζζένηορ θαη ηερ Εθοπεςηηθήρ Επηηποπήρ βεβαηυζένηορ µεηπϊος ζυµαηείυν 
µειϊν αςηήρ. Σα ανηίγπαθα ηαωηα πεπηιαµβάνοςν: Σον ηίηιον ηυν υµαηείυν, Μειϊν ηερ Ενϊζευρ, ηα ονοµαηεπϊνςµα 
ηυν ανηηπποζϊπυν εθάζηος ηοωηυν, ηον απηζµψν ηυν εθπιεπυζάνηυν ηαρ ςποσπεϊζεηρ ηυν µειϊν εθάζηος ζυµαηείος, 
 

    



Η παπαπάνυ δέζµεςζε ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ηζσωεη γηα ψιο ηο σπψνο ηερ ζεηείαρ ηυν 

ανηηπποζϊπυν πος τήθηζαν οη ανηηππψζυποί ηερ ζηε δεςηεποβάζµηα οπγάνυζε πος επέιεξε. 
3.Κάζε δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε εθιέγεη ανηηπποζϊποςρ µψνο γηα µία 

ηπηηοβάζµηα.  
4.Οη ανηηππψζυποη ζηηρ δεςηεποβάζµηερ θαη ηπηηοβάζµηερ οπγανϊζεηρ έσοςν δηθαίυµα να 

εθιέγονηαη ζε ψια ηα ψπγανα δηοίθεζερ, ψπυρ επίζερ θαη ζηα ψπγανα πος ςποθαζηζηοων ηηρ 

ζςνειεωζεηρ ηυν οπγανϊζευν αςηϊν. 
 

Άπζπο 11. 

∆ηεξαγυγή εθιογών  
1.Οη εθιογέρ γηα ηα ψπγανα ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν δηεξάγονηαη απψ εθοπεςηηθή 

επηηποπή, πος ο απηζµψρ ηυν µειϊν ηερ θαη ε δηαδηθαζία εθιογήρ ηοςρ οπίδεηαη απψ ηο 

θαηαζηαηηθψ θαη πποεδπεωεη απψ ηον δηθαζηηθψ ανηηππψζυπο. ε ψιε ηε δηάπθεηα ηερ δηεξαγυγήρ 
ηυν εθιογϊν µέσπη θαη ηεν αναθήπςξε ηυν επηηςσψνηυν µποπεί να παπαβπίζθεηαη ανά έναρ 

ανηηππψζυπορ θάζε ζςνδςαζµοω.  
2.Οη δηαηάξεηρ ηυν παπ. 25 ηος Άπζπο 6 ηος Ν.∆. 4361/1964 εθαπµψδονηαη θαη γηα ηηρ 

ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηος νψµος αςηοω.  
3.∆ηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ οπίδεηαη Ππυηοδίθερ ή Εηπενοδίθερ εθψζον ππψθεηηαη γηα 
δεςηεποβάζµηερ θαη ηπηηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ.  
Ο δηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ οπίδεηαη, µε αίηεζε ηερ οπγάνυζερ, απψ ηον Ππψεδπο ηος 

Ππυηοδηθείος ηερ έδπαρ ηερ απψ πίναθα ψιυν ηυν Ππυηοδηθϊν ή Εηπενοδηθϊν µε αιθαβεηηθή 

ζεηπά. Τπέπβαζε ηερ ζεηπάρ επηηπέπεηαη µψνο γηα ιψγοςρ ανϊηεπερ βίαρ, πος βεβαηϊνονηαη απψ 

ηον Ππψεδπο Ππυηοδηθϊν ζηε έγγπαθε ενηοιή ηος ζηον επψµενο ζηε ζεηπά Ππυηοδίθε ή 

Εηπενοδίθε θαη γηα ψζο σπψνο δηαπθεί ε ανϊηεπε βία.  
4.∆ηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ οπίδεηαη Ππυηοδίθερ ή Εηπενοδίθερ εθψζον ππψθεηηαη γηα ζυµαηεία, 

πος έσοςν ηεν έδπα ηοςρ ζε ηψποςρ πος εδπεωεη Ππυηοδηθείο. Σα εδαθ. β' θαη γ' ηερ παπ. 3 

εθαπµψδονηαη ανάιογα.  
5.∆ηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ ζηα άιια ζυµαηεία είναη ο Εηπενοδίθερ ηερ πεπηθεπείαρ ψπος 

βπίζθεηαη ε έδπα ηος ζυµαηείος, ζηον οποίο θαηαηίζεηαη θαη ε ζσεηηθή αίηεζε.  
6.∆εν απαηηείηαη ε παποςζία δηθαζηηθοω ανηηπποζϊπος ζε εθιογέρ ζυµαηείυν πος έσοςν ηε έδπα 
ηοςρ εθηψρ ηερ έδπαρ ηος Εηπενοδηθείος θαη ο απηζµψρ ηυν µειϊν ηοςρ δεν ςπεπβαίνεη ηοςρ (50). 
 

Άπζπο 12. 

Ρύζηεµα εθιογών  
1.Η εθιογή ηυν οπγάνυν ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ γίνεηαη µε ηο ζωζηεµα ηερ απιήρ 

αναιογηθήρ.  
("Γηα ηεν εθιογή ηος Πποέδπος, ηυν Α θαη Β Ανηηπποέδπυν, ηος Γενηθοω Γπαµµαηέα θαη ηος 

Σαµία, ζηεν ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ηυν ζςνηαθηϊν εµεπήζηυν εθεµεπίδυν Αζενϊν, ηζσωεη 

ηο εθιογηθψ ζωζηεµα πος οπίδεη ηο θαηαζηαηηθψ ηοςρ.  
Γηα ηεν εθιογή ηυν ιοηπϊν µειϊν ηος ∆ηοηθεηηθοω ςµβοςιίος, ηζσωεη ηο ζωζηεµα ηερ απιήρ 

αναιογηθήρ, πος οπίδεη ηο παπψν άπζπο".) 
(
 
4)

 

 
ηον απηζµψν ηυν εξ αςηϊν τεθηζάνηυν θαηά ηαρ εθιογάρ ηος ζυµαηείος, ηαρ ζςνδποµάρ ηαρ οποίαρ θαηέβαιεν έθαζηον 
ηυν ζυµαηείυν ηοωηυν ππορ ηεν Ένυζην, θαζϊρ θαη ένδεηξην δηα ηερ µονογπαθήρ ηος δηθαζηηθοω πεπί ηυν 
τεθοθοποωνηυν θαηά ηαρ εθιογάρ ηερ Ενϊζευρ ανηηπποζϊπυν εηρ ηο πεπηζϊπηον ηος ονοµαηεπυνωµος εθάζηος. Μεηά 
ηεν τεθοθοπίαν αναγπάθεη επί ηος µεηπϊος θαη δωο ανηηγπάθυν ηα αποηειέζµαηα αςηήρ, σπεζηµοποηϊν ηαωηα υρ εν ηε 
πποεγοςµένε παπαγπάθυ οπίδεηαη.  
∆ηα πεπηπηϊζεηρ εθιογήρ ανηηπποζϊπυν ηερ Ενϊζευρ, εηρ ένυζην ανυηέπος βαζµοω, σοπεγείηαη ςπψ ηος παπαζηάνηορ εηρ 
ηαρ εθιογάρ ή ζςνέδπηον δηθαζηηθοω βεβαίυζηρ δηα ηεν ένυζην ανυηέπος βαζµοω βάζεη ηυν ανυηέπυ ζηοησείυν πεπί ηος 
απηζµοω ηυν εθπιεπυζάνηυν ηαρ ςποσπεϊζεηρ ηυν µειϊν ηυν ανηηπποζϊπυν οίηηνερ έιαβον µέπορ εηρ αςηάρ, ηυν 
οπγανϊζευν εθ ηυν οποίυν πποέπσονηαη οωηοη, ηερ σπονοιογίαρ εθιογήρ ηυν, ηος απηζµοω ηυν τεθηζάνηυν θαη' αςηήν 
µειϊν ζυµαηείος θαη ηυν εθιεγένηυν δηα ηεν ένυζην ανυηέπος βαζµοω ανηηπποζϊπυν.  
4.∆ηα ηαρ πάζερ θωζευρ εθιογάρ ανυηέπος βαζµοω ενϊζευν (ςνοµοζπονδίαη) εθαπµψδονηαη θαη’ αναιογίαν ηα ςπψ 
ηος παπψνηορ άπζπος θαηά η’ ανυηέπυ οπηδψµενα.  
5.Αη δηοηθήζεηρ ηυν υµαηείυν θαη Ενϊζευν αςηϊν, υρ θαη αη Εθοπεςηηθαί Επηηποπαί ςποσπεοωνηαη να ζέηοςν εηρ ηεν 
δηάζεζην ηος παπηζηαµένος δηθαζηηθοω πάνηα ηα ζηοησεία θαη να παπάζσοςν πάζαν ζςνδποµήν ππορ εθπιήπυζην ηος θαηά 
ηα ανυηέπυ έπγος αςηοω. 
4
 σψιηα:  Σα µέζα ζε « » εδάθηα, πποζηέζεθαν απψ ηο Άπζπο 30 ηος Νψµ. 2081/910 επη. 1992 (ΦΕΚ Α' 154), θαηυη. 

ζει. 50,317. (∆ηοπζ. θαιµ. ζηο ΦΕΚ Α' 177/24 Νοεµ. 1992).  
Σα µέζα ζε () άνυ εδάθηα θαηαπγήζεθαν απψ ηεν παπ.3 Άπζπο 34 Νψµ.2956/66 Νοεµ.2001 (ΦΕΚ Α΄258), ηψµ.15 ζει. 
98,747, ε οποία θαηάπγεζε ηο Άπζπο 30 Νψµ.2081/1992, πος ηα είσε πποζζέζεη. 
 
 

    



2.Οη έδπερ ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος, ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ θαη ο απηζµψρ ηυν 

ανηηπποζϊπυν θαηανέµονηαη µεηαξω ηυν ζςνδςαζµϊν θαη ηυν συπηζηϊν ςποτεθίυν ανάιογα 
µε ηεν εθιογηθή ηοςρ δωναµε. Σο ζωνοιο ηυν έγθςπυν τεθοδειηίυν δηαηπείηαη µε ηον απηζµψ 

ηυν εδπϊν ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος ή ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ, ή µε ηον απηζµψ ηυν 

ανηηπποζϊπυν πος εθιέγονηαη.  
Σο πειίθον αςηήρ ηερ δηαίπεζερ, παπαιεηποµένος ηος θιάζµαηορ, αποηειεί ηο εθιογηθψ µέηπο. 

Κάζε ζςνδςαζµψρ θαηαιαµβάνεη ηψζερ έδπερ ζηο δηοηθεηηθψ ζςµβοωιηο ή ηεν ειεγθηηθή επηηποπή 

θαη εθιέγεη ηψζοςρ ανηηπποζϊποςρ ψζερ θοπέρ συπεί ηο εθιογηθψ µέηπο ζηον απηζµψ ηυν 

έγθςπυν τεθοδειηίυν πος έιαβε.  
3.Υυπηζηψρ ςποτήθηορ πος έιαβε ηο ίδηο ή µεγαιωηεπο απηζµψ τήθυν απψ ηο εθιογηθψ µέηπο 

θαηαιαµβάνεη µία έδπα ζηο ψπγανο γηα ηο οποίο είσε ζέζεη ςποτεθηψηεηα ή εθιέγεηαη 

ανηηππψζυπορ εθψζον ήηαν ςποτήθηορ γηα ηε ζέζε αςηή.  
4.ςνδςαζµψρ πος πεπηιαµβάνεη ςποτεθίοςρ ιηγψηεποςρ απψ ηηρ έδπερ πος ηος ανήθοςν, 

θαηαιαµβάνεη ηψζερ µψνο έδπερ ή εθιέγεη ηψζοςρ µψνο ανηηπποζϊποςρ, ψζοη είναη θαη οη 

ςποτήθηοί ηος.  
5.Οη έδπερ πος µένοςν αδηάζεηερ θαη ο απηζµψρ ηυν ανηηπποζϊπυν πος δεν θαιωπηεηαη 

ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηυν πποεγοςµένυν παπαγπάθυν θαηανέµονηαη απψ µία ζηοςρ 

ζςνδςαζµοωρ εθείνοςρ πος έσοςν θαηαιάβεη ηοςιάσηζηο µία έδπα ή έσοςν εθιέξεη ένα 

ανηηππψζυπο θαη οη οποίοη ζςγθενηπϊνοςν ςπψιοηπο τεθοδειηίυν µεγαιωηεπο απψ ηο 1/3 ηος 

εθιογηθοω µέηπος θαη πος πιεζηάδοςν πεπηζζψηεπο ηο εθιογηθψ µέηπο.  
6.Οη έδπερ πος µένοςν αδηάζεηερ ή ο απηζµψρ ηυν ανηηπποζϊπυν πος δεν θαιωπηεηαη θαη µεηά 

ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν ηερ πποεγοςµένερ παπαγπάθος θαηανέµονηαη µεηαξω ηυν 

ζςνδςαζµϊν πος έσοςν ηο µεγαιωηεπο ςπψιοηπο τεθοδειηίυν απψ µία έδπα ή απψ έναν 
ανηηππψζυπο. ε πεπίπηυζε ηζοδςναµίαρ γίνεηαη θιήπυζε. 
 

Άπζπο 13. 

Ψεθοθοπία Οπαθηηθά δηαιογήρ  
1.Η τεθοθοπία γίνεηαη πάνηοηε µε ηεν επίδεηξε ηερ αζηςνοµηθήρ ηαςηψηεηαρ ή άιιος δεµψζηος 
εγγπάθος θαη ηος εθιογηθοω ζςνδηθαιηζηηθοω βηβιηαπίος. ηο βηβιηάπηο ζεµεηϊνεηαη απψ ηο 

δηθαζηηθψ ανηηππψζυπο ε σπονοιογία άζθεζερ ηος εθιογηθοω δηθαηϊµαηορ ηος µέιοςρ, ε 

δηάπθεηα ηερ ζεηείαρ ηυν ανηηπποζϊπυν πος τήθηζε, θαζϊρ θαη ε δηάπθεηα ηερ ζεηείαρ ηυν 

οπγάνυν πος ζα τεθίζοςν οη ανηηππψζυποί ηος. Σο γνήζηο ηυν εγγπαθϊν αςηϊν βεβαηϊνεη ο 

δηθαζηηθψρ ανηηππψζυπορ µε ηε ςπογπαθή ηος θαη ηε ζθπαγίδα ηερ οπγάνυζερ.  
2.Με ηε επηθωιαξε ηερ παπ. 2 ηος Άπζπο 11 ηα ππαθηηθά δηαιογήρ ηυν τεθοδειηίυν θαη 

αναθεπωξευρ ηυν επηηςσψνηυν, θαζϊρ θαη ηο ππυηψθοιιο ηερ τεθοθοπίαρ υρ θαη απψζπαζµα 

ππαθηηθϊν γηα ηεν θαηά ηο Άπζπο 10 παπ. 2β απψθαζε ηερ Γενηθήρ ςνέιεςζερ παπαδίνονηαη 

ηεν επψµενε µέπα µεηά ηο ηέιορ ηερ εθιογήρ απψ ηο δηθαζηηθψ ανηηππψζυπο ζηο γπαµµαηέα ηος 

απµψδηος Ππυηοδηθείος θαη θςιάζζονηαη ζηο θάθειιο ηερ οηθείαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ. 
 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞΜ Ε' 

ΡΣΜ∆ΘΙΑΚΘΡΘΙΕΡ ΕΚΕΣΘΕΠΘΕΡ ΙΑΘ ∆ΘΙΑΘΩΛΑΑ 
 

Άπζπο 14. 

Οποζηαζία θαη δηεςθοιύνζεηρ 
ζςνδηθαιηζηηθήρ δπάζερ  

1.Σα ψπγανα ηος Κπάηοςρ έσοςν ηεν ςποσπέυζε να εθαπµψδοςν ηα απαπαίηεηα µέηπα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηερ ανεµπψδηζηερ άζθεζερ ηος δηθαηϊµαηορ γηα ηεν ίδπςζε θαη αςηψνοµε ιεηηοςπγία 

ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν.  
2.Απαγοπεωεηαη ζηοςρ επγοδψηερ, ζε ππψζυπα πος ενεπγοων γηα ιογαπηαζµψ ηοςρ θαη ζε 

οποηοδήποηε ηπίηο, να πποβαίνοςν ζε οποηαδήποηε ππάξε ή παπάιεητε πος θαηαηείνεη ζηεν 

παπαθϊιςζε ηερ άζθεζερ ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν δηθαηυµάηυν ηυν επγαδοµένυν θαη ηδηαίηεπα:  
α)ν' αζθοων επηπποή ζηοςρ επγαδοµένοςρ, γηα ηεν ίδπςζε ή µε ίδπςζε ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ.  
β)να επηβάιιοςν ή να παπεµποδίδοςν µε οποηοδήποηε ηπψπο ή µέζο ηεν πποζσϊπεζε 

επγαδοµένυν ζε οπηζµένε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε.  
γ)ν' απαηηοων απψ ηοςρ επγαδοµένοςρ δήιυζε ζςµµεηοσήρ, µε ζςµµεηοσήρ ή αποσϊπεζερ απψ 

ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε, 
 

 

    



δ)να ςποζηεπίδοςν οπηζµένε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε µε οηθονοµηθά ή µε άιια µέζα, ε)να 

επεµβαίνοςν µε οποηοδήποηε ηπψπο ζηε δηοίθεζε, ζηε ιεηηοςπγία θαη ζηε δπάζε ηυν 
ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν.  
ρ)να µεηασεηπίδονηαη µε εςµένεηα ή δςζµένεηα ηοςρ επγαδοµένοςρ, ανάιογα µε ηε ζςµµεηοσή 
ηοςρ ζε οπηζµένε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε.  
3.∆εν επηηπέπεηαη να ζςµµεηέσοςν ζε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε επγαδοµένυν επγοδψηερ.  
(ηηρ δεµοζηογπαθηθέρ οπγανϊζεηρ πος πποβιέπεηαη απψ ηα θαηαζηαηηθά ηοςρ να είναη µέιε θαη 
ζςνηαξηοωσοη, αςηοί δεν έσοςν δηθαίυµα να εθιέγοςν ή να εθιέγονηαη ζηα ψπγανα ηος ζυµαηείος 

πος πποβιέπονηαη απψ ηο θαηαζηαηηθψ). 
(
 
5)

  
4.Είναη άθςπε ε θαηαγγειία ηερ ζσέζερ επγαζίαρ γηα νψµηµε ζςνδηθαιηζηηθή δπάζε. 
5.Είναη άθςπε ε θαηαγγειία ηερ ζσέζερ επγαζίαρ:  
α)ηυν µειϊν ηερ δηοίθεζερ, ζωµθυνα µε ηο Άπζπο 92 Α.Κ., ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ. 

β)ηυν µειϊν ηερ πποζυπηνήρ, ζωµθυνα µε ηο Άπζπο 79 Α.Κ., δηοίθεζερ ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ πος δηοπίδεη ηο δηθαζηήπηο ζωµθυνα µε ηο Άπζπο 69 ηος Αζηηθοω Κϊδηθα θαη γ)ηυν 

µειϊν ηερ δηοίθεζερ πος εθιέγονηαη πποζυπηνά θαηά ηεν ίδπςζε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ. 
 
Η απαγψπεςζε ηζσωεη θαηά ηε δηάπθεηα ηερ ζεηείαρ θαη ένα σπψνο µεηά ηε ιήξε ηερ, εθηψρ αν 

ζςνηπέσεη έναρ απψ ηοςρ ιψγοςρ ηερ παπ. 10 θαη δηαπηζηυζεί θαηά ηεν δηαδηθαζία ηος 
 

Άπζπο 15. 
6.Η παπαπάνυ πποζηαζία παπέσεηαη ζηεν αθψιοςζε έθηαζε:  
α)Εάν ε οπγάνυζε έσεη υρ 200 µέιε πποζηαηεωονηαη επηά µέιε ηερ δηοίθεζερ, 

β)εάν ε οπγάνυζε έσεη υρ 1000 µέιε πποζηαηεωονηαη εννέα µέιε θαη γ)εάν ε 

οπγάνυζε έσεη πεπηζζψηεπα απψ 1000 µέιε πποζηαηεωονηαη ένδεθα.  
7.Σε ζεηπά ηυν µειϊν πος πποζηαηεωονηαη οπίδεη ηο θαηαζηαηηθψ. Εάν ηο θαηαζηαηηθψ δεν 

πποβιέπεη, πποζηαηεωονηαη θαηά ζεηπά ο Ππψεδπορ, Αναπι. Ππψεδπορ ή Ανηηππψεδπορ, Γενηθψρ 
Γπαµµαηέαρ, Αναπι. Γενηθψρ Γπαµµαηέαρ, Σαµίαρ θαη οη ιοηποί θαηά ηεν ηάξε ηερ εθιογήρ.  
8.Πποζηαηεωονηαη επίζερ:  
Σα ππϊηα 21 ηδπςηηθά µέιε ηερ ππϊηερ ςπψ ζωζηαζε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ηερ 

επησεηπήζερ ή εθµεηάιιεςζερ ή ηος επαγγειµαηηθοω θιάδος απαζσψιεζερ εθψζον ε επησείπεζε 

ζηεν οποία επγάδονηαη απαζσοιεί απψ 80 µέσπη 150 επγαδοµένοςρ, 25 µέιε αν απαζσοιεί πάνυ 
απψ 150, 30 µέιε αν απαζσοιεί πάνυ απψ 300 θαη 40 µέιε εάν απαζσοιεί πάνυ απψ 500. 

Εθψζον οη επγαδψµενοη είναη πάνυ απψ 40 θαη µέσπη 80, πποζηαηεωονηαη µέσπη 7 ηδπςηηθά µέιε 

θαηά ηεν ηάξε ςπογπαθήρ ηερ ηδπςηηθήρ ππάξερ.  
Η πποζηαζία αςηή ηζσωεη γηα ένα σπψνο απψ ηεν εµέπα ηερ ςπογπαθήρ ηερ ηδπςηηθήρ ππάξερ. 

Εάν ε ςπψ ζωζηαζε οπγάνυζε δεν ζςζηαζεί ππαγµαηηθά µέζα ζε 6 µήνερ απψ ηεν ςπογπαθή ηερ 

ηδπςηηθήρ ππάξερ, ε πποζηαζία ηυν ηδπςηηθϊν µειϊν παωεη θαη ηζσωεη γηα ηα µέιε ηερ εποµένερ 

ςπψ ζωζηαζε οπγάνυζερ.  
9.Με ηεν επηθωιαξε ηος Άπζπο 11 παπ. 3 ηος Νψµ. 1256/1982 "γηα ηεν ποιςζεζία, ηεν 
ποιςαπαζσψιεζε θαη ηεν θαζηέπυζε ανυηάηος οπίος αποιαβϊν ζηο δεµψζηο ηοµέα θαζϊρ θαη 

γηα ηο Ειεγθηηθψ ςνέδπηο, ηο Νοµηθψ ςµβοωιηο ηος Κπάηοςρ θαη άιιερ δηαηάξεηρ" δεν 

επηηπέπεηαη µεηάζεζε ηυν επγαδοµένυν πος αναθέπονηαη ζηηρ παπ. 5, 6, 7 θαη 8 συπίρ ηε 

ζςγθαηάζεζε ηερ ανηίζηοησερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ. Ο επγοδψηερ έσεη δηθαίυµα να 

πποζθωγεη ζηεν επηηποπή ηος Άπζπο 15 πος αποθαζίδεη γηα ηεν αναγθαηψηεηα ηερ µεηάζεζερ.  
10.Η θαηαγγειία ηερ ζσέζερ επγαζίαρ ηυν πποζϊπυν, πος πποζηαηεωονηαη ζωµθυνα µε ψζα 
αναθέπονηαη ζηο άπζπο αςηψ, επηηπέπεηαη µψνον:  
α)Όηαν θαηά ηε ζωνατε ηερ ζωµβαζερ επγαζίαρ µε ηον επγοδψηε ο επγαδψµενορ ηον εξαπάηεζε 

παποςζηάδονηαρ τεωηηθα πηζηοποηεηηθά ή βηβιηάπηα γηα να πποζιεθζεί ή να ιάβεη µεγαιωηεπε 

αµοηβή.  
β)Όηαν ο επγαδψµενορ απεθάιςτε βηοµεσανηθά ή εµποπηθά µςζηηθά ή δήηεζε ή δέσηεθε αζέµηηα 
πιεονεθηήµαηα, θςπίυρ πποµήζεηερ απψ ηπίηοςρ.  
γ)Όηαν ο επγαδψµενορ πποθάιεζε ζυµαηηθέρ βιάβερ ή εξωβπηζε ζοβαπά ή απείιεζε ηον 

επγοδψηε ή ηον εθππψζυπψ ηος.  
δ)Όηαν ο επγαδψµενορ επίµονα θαη αδηθαηοιψγεηα απνήζεθε να εθηειέζεη ηεν επγαζία γηα ηεν 
οποία έσεη πποζιεθζεί. 
 
 
 
5
 σψιηα: Σο άνυ µέζα ζε ( ) εδάθηο θαηαπγήζεθε απψ ηο Άπζπο 7 Νοµ. 1446/1984. 

 
    



"ε.Όηαν ο επγαδψµενορ δεν πποζέπσεηαη αδηθαηοιψγεηα ζηεν επγαζία ηος γηα πεπηζζψηεπο απψ 7 

εµέπερ δηάζηεµα". 
(
 
6)

 
Η ζςνδποµή θάποηος απψ ηοςρ παπαπάνυ ζποςδαίοςρ ιψγοςρ δεν απαιιάζζεη ηον επγοδψηε απψ 

ηηρ ςποσπεϊζεηρ πος έσεη ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος Αζηηθοω Κϊδηθα θαη ηερ επγαηηθήρ 
νοµοζεζίαρ ζσεηηθά µε ηεν θαηαγγειία ηερ ζσέζερ επγαζίαρ.  
«11.Γηα ηεν πποζηαζία ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν ζηειεσϊν πος ζςµµεηέσοςν ζηεν Εθηειεζηηθή 

Επηηποπή θαη ζηε Γπαµµαηεία ηερ ςνοµοζπονδίαρ Εςπυπαφθϊν ςνδηθάηυν έσοςν ανάιογε 

εθαπµογή οη δηαηάξεηρ ηυν πποεγοςµένυν παπαγπάθυν». 
(
 
7)

 
 

 
Άπζπο 15. Επηηποπέρ 

Οποζηαζίαρ Ρςνδηθαιηζηηθών 

Ρηειεσών 
(
 
8)

  
«1.Γηα ηεν ωπαπξε ενψρ απψ ηοςρ ιψγοςρ ηος Άπζπο 14 παπ. 10. ππην απψ ηεν θαηαγγειία ηερ 

ζσέζερ επγαζίαρ αποθαζίδεη, θαηά πιεηοτεθία, επηηποπή, ηερ οποίαρ ε απψθαζε ςπψθεηηαη ζε 

έθεζε θαη ε οποία αποηειείηαη:  
α)Απψ ηον ππψεδπο ππυηοδηθϊν ηερ πεπηθέπεηαρ πος παπέσεη ηεν επγαζία ηος ο επγαδψµενορ, 

εθψζον ζηο Ππυηοδηθείο ςπεπεηοων δωο ηοςιάσηζηον ππψεδποη, ή άιιυρ απψ ππυηοδίθε πος 

οπίδεηαη απψ ηον ππψεδπο µε ηε ζεηπά ηος Άπζπο 11 παπ. 3 εδάθ. β’ ηος νψµος αςηοω θαη γηα 

ένα σπψνο.  
β)Απψ έναν ανηηππψζυπο ηος εµποποβηοµεσανηθοω επηµειεηεπίος ηερ πεπηθέπεηαρ θαη αν δεν 

ιεηηοςπγεί επηµειεηήπηο ηος εµποπηθοω ζςιιψγος. Όηαν εθδηθάδεηαη ςπψζεζε πος αθοπά 

µηζζυηψ βηοµεσανίαρ, ο ζωνδεζµορ βηοµεσάνυν, ψπος ςπάπσεη, ςποδείσνεη έναν εθππψζυπψ ηος 

πος ζςµµεηέσεη ζηεν Επηηποπή ανηί ηος εθπποζϊπος ηος επηµειεηεπίος.  
γ)Απψ έναν εθππψζυπο ηυν επγαδοµένυν πος ςποδείσνεη ε πηο ανηηπποζυπεςηηθή ηπηηοβάζµηα 
οπγάνυζε.  
2.Η έθεζε απεςζωνεηαη ζε δεςηεποβάζµηα επηηποπή πος είναη θαη αςηή ηπηµειήρ θαη αποηειείηαη: 

α)Απψ ηον απσαηψηεπο ππψεδπο ππυηοδηθϊν, αναπιεποωµενο απψ άιιον Ππψεδπο, ζε πεπίπηυζε 

αποςζίαρ, ειιείτευρ ή θυιωµαηψρ ηος θαη µψνο ζε πεπίπηυζε πος δεν ςπεπεηεί άιιορ Ππψεδπορ 

πποεδπεωεη ο απσαηψηεπορ ππυηοδίθερ, πος δεν ζςµµεηέζσε ζηεν ππυηοβάζµηα επηηποπή, ψηαν 

αςηή έιαβε ηεν πποζβαιιψµενε απψθαζε.  
β)Απψ έναν ανηηππψζυπο ηος εµποποβηοµεσανηθοω επηµειεηεπίος µε ηηρ πηο πάνυ δηαθπίζεηρ, 
ςποδεηθνςψµενο ψπυρ θαη ζηεν παπ. Ι εδάθ. β’ ηος άπζπος αςηοω.  
γ)Απψ έναν εθππψζυπο ηυν επγαδοµένυν, ςποδεηθνςψµενο ψπυρ θαη ζηεν παπ. Ι εδάθ. γ’ ηος 

άπζπος αςηοω.  
3.Σαθηηθά ή αναπιεπυµαηηθά µέιε ηερ ππυηοβάζµηαρ επηηποπήρ δεν µποποων, γηα ηον ίδηο 

σπψνο, να οπίδονηαη ή να ζςµµεηέσοςν ζηε δεςηεποβάζµηα επηηποπή. Καηά ηα ιοηπά θαη γηα ηηρ 

δωο επηηποπέρ εθαπµψδεηαη ηο Άπζπο 11 παπ. 3 εδάθ. β’ ηος νψµος αςηοω, θαη ζηεν ππϊηε 
εθαπµογή ηερ δηάηαξερ αςηήρ, ε ζεηεία θαη ηυν δεςηεποβαζµίυν επηηποπϊν ιήγεη ηαςηψσπονα 

µε ηηρ ππυηοβάζµηερ. Η απαπηία θαη ζηηρ δωο επηηποπέρ ζσεµαηίδεηαη απψ ηον Ππψεδπψ ηερ θαη 

ένα ηοςιάσηζηον µέιορ ηερ επηηποπήρ.  
4.Η δεςηεποβάζµηα επηηποπή επηιαµβάνεηαη ωζηεπα απψ έθεζε δηαδίθος, πος αζθείηαη µέζα ζε 

πένηε επγάζηµερ µέπερ απψ ηεν θοηνοποίεζε ζ’ αςηψν ηερ ππυηοβάζµηαρ απψθαζερ.  
5.Σο ππϊηο δεθαπενζήµεπο ηος Ιανοςαπίος, θάζε σπψνο, ο ππψεδπορ θάζε ππυηοδηθείος πος ζ’ 

αναιάβεη ηε δεςηεποβάζµηα επηηποπή θαιεί ηηρ παπαπάνυ οπγανϊζεηρ να ςποδείξοςν µέζα ζηον 

Ιανοςάπηο έναν ηαθηηθψ θαη έναν αναπιεπυµαηηθψ εθππψζυπο γηα ηο επσψµενο εµεποιογηαθψ 

έηορ θαη γηα θάζε µία επηηποπή.  
Εάν οη παπαπάνυ οπγανϊζεηρ δεν ςποδείξοςν εθπποζϊποςρ, ο ππψεδπορ οπίδεη µέζα ζηο ππϊηο 

10ήµεπο ηος Φεβποςαπίος έναν επγοδψηε θαη έναν αναπιεπυµαηηθψ ηος θαζϊρ θαη έναν 

επγαδψµενο θαη έναν αναπιεπυµαηηθψ ηος θαη µε απψθαζή ηος ζςγθποηεί θαη ηηρ δωο Επηηποπέρ 

Πποζηαζίαρ ςνδηθαιηζηηθϊν ηειεσϊν ηερ πεπηθεπείαρ ηος. Έναρ απψ ηοςρ ςπαιιήιοςρ ηερ 

δηθαζηηθήρ γπαµµαηείαρ οπίδεηαη γπαµµαηέαρ γηα θάζε επηηποπή. 

 
6 σψιηα:  Η πεπίπη. ε', ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηο πποηειεςηαίο εδάθηο ηερ παπ. 1 ηος Άπζπο 1 ηος νψµ. 1915/28- 

  

28 ∆εθ. 1990, (ΦΕΚ Α' 186).  
7 σψιηα:  Η παπ.11 πποζηέζεθε µε ηεν παπ.1 Άπζπο 34 νψµ.2956/66 Νοεµ.2001 (ΦΕΚ Α΄258) 

  

8 σψιηα:  Σο Άπζπο 15 ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηο Άπζπο 25 ηος Νψµ.1545/1985 (ΦΕΚ Α΄ 91) 
 

 
 

    



«Η θάζε επηηποπή ζςγθαιείηαη απψ ηον Ππψεδπψ ηερ, ωζηεπα απψ αίηεζε ηος επγοδψηε ή έθεζε 

ηος ενδηαθεπψµενος πος θαηαηίζεηαη ζηε γπαµµαηεία ηερ, µέζα ζε (8) µέπερ απψ ηεν ςποβοιή 
ηερ αίηεζερ ή ηερ έθεζερ θαη ζςδεηεί ηεν ςπψζεζε, εθαπµψδονηαρ ανάιογα ηηρ δηαηάξεηρ ηυν 

Άπζπο 739 έυρ 759 ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ ∆ηθονοµίαρ.  
Οη επηηποπέρ έσοςν ςποσπέυζε να εθδϊζοςν ηεν απψθαζή ηοςρ µέζα ζε (10) εµέπερ απψ ηε 

εµέπα ηερ ζςδήηεζερ ηερ ςπψζεζερ». 
(
 
9)

 

 
Άπζπο 16. ∆εµοθπαηία 

ζηοςρ ηόποςρ επγαζίαρ  
1.Η επγαζία αποηειεί δηθαίυµα θαη πποζηαηεωεηαη απψ ηο Κπάηορ. Οη επγαδψµενοη θαη οη 

ζςνδηθαιηζηηθέρ ηοςρ οπγανϊζεηρ πποζηαηεωονηαη θαηά ηεν άζθεζε θάζε ζςνδηθαιηζηηθοω 

δηθαηϊµαηορ θαη ζηον ηψπο επγαζίαρ.  
2.Σα ζυµαηεία δηθαηοωνηαη να έσοςν πίναθερ αναθοηνϊζευν γηα ηοςρ ζθοποωρ ηοςρ ζηοςρ ηψποςρ 

επγαζίαρ θαη ζε σϊποςρ πος ζςµθυνοων ο θάζε επγοδψηερ θαη ε δηοίθεζε ηος ζυµαηείος.  
3.Οη ηαθηηθέρ ή έθηαθηερ ζςνειεωζεηρ ηερ πηο ανηηπποζυπεςηηθήρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ 

ζςνέπσονηαη εθηψρ σπψνος απαζσψιεζερ ψπυρ αναθέπεηαη ζηεν παπ. 1 ηος Άπζπο 6 ζε 
θαηάιιειο σϊπο ηος ηψπος επγαζίαρ, εθηψρ ηυν σϊπυν παπαγυγήρ, πος είναη ςποσπευµένορ να 

δηαζέηεη ο επγοδψηερ, εθψζον ςπάπσεη ε δςναηψηεηα αςηή θαη εθψζον ε εθµεηάιιεςζε 

απαζσοιεί ηοςιάσηζηο ογδψνηα επγαδοµένοςρ. Ο επγοδψηερ πος έσεη ηεν παπαπάνυ ςποσπέυζε 

µποπεί εναιιαθηηθά να παπασυπήζεη ή να µηζζϊζεη θαηάιιειο σϊπο ζε αθηίνα µέσπη 1.000 

µέηπα απψ ηον ηψπο επγαζίαρ.  
4.Ο επγοδψηερ ή εξοςζηοδοηεµένορ εθππψζυπψρ ηος έσεη ηεν ςποσπέυζε να ζςνανηάηαη µε ηοςρ 

εθπποζϊποςρ ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν µεηά απψ αίηεζή ηοςρ ηοςιάσηζηο µηα θοπά ηο 

µήνα θαη να µεπηµνά γηα ηεν επίιςζε ηυν ζεµάηυν πος απαζσοιοων ηοςρ επγαδοµένοςρ ή ηεν 

οπγάνυζή ηοςρ.  
5.Ο επγοδψηερ ηος οποίος ε εθµεηάιιεςζε απαζσοιεί πεπηζζψηεποςρ απψ 100 επγαδοµένοςρ έσεη 

ςποσπέυζε να δηαζέηεη θαηάιιειο σϊπο γηα γπαθείο ζηον ηψπο επγαζίαρ ζηε ζςνδηθαιηζηηθή 
οπγάνυζε ηερ επησείπεζερ πος έσεη ηα πεπηζζψηεπα µέιε γηα ηεν εξςπεπέηεζε ηυν 

ζςνδηθαιηζηηθϊν ζθοπϊν ηερ εθψζον δεηεζεί θαη ζωµθυνα µε ηηρ δςναηψηεηέρ ηος.  
6.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ θάζε βαζµοω έσοςν δηθαίυµα να δηανέµοςν αναθοηνϊζεηρ ηοςρ 
µέζα ζηο σϊπο επγαζίαρ εθηψρ σπψνος απαζσψιεζερ, ψπυρ αναθέπεηαη ζηεν παπ. 1 ηος Άπζπο  
6.  
7.Εθππψζυποη ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος ηος ζυµαηείος ηερ επησείπεζερ θαη, αν δεν ςπάπσεη 
ζυµαηείο, ηος επγαηηθοω θένηπος ηερ πεπηοσήρ, δηθαηοωνηαη να παπεςπίζθονηαη θαηά ηεν 

επηζεϊπεζε πος ενεπγοων ηα απµψδηα ψπγανα ηος Τποςπγείος Επγαζίαρ θαη να ςποβάιιοςν ηηρ 

παπαηεπήζεηρ ηοςρ.  
8.Ο απµψδηορ επηζευπεηήρ επγαζίαρ αποθαίνεηαη, αν πποθωτεη δηαθυνία ζηηρ πεπηπη. 2,3,5 θαη 7 

ηος άπζπος αςηοω, µε αηηηοιογεµένε απψθαζή ηος µέζα ζε 10 µέπερ απψ ηεν πποζθςγή ζ’ 
αςηψν ηος επγοδψηε ή ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ. Εάν ο επγοδψηερ δεν ζςµµοπθϊνεηαη µε 

ηεν απψθαζε ηος επηζευπεηή, αςηψρ ηος επηβάιιεη γηα θάζε παπάβαζε ηυν δηαηάξευν ηος 

άπζπος αςηοω θαη γηα θάζε άπνεζε ζςµµψπθυζερ ηος επγοδψηε ππψζηηµο απψ δπασ. 5.000 

µέσπηρ 100.000 ςπέπ ηερ Επγαηηθήρ Εζηίαρ πος εηζππάηηεηαη ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος ΚΕ∆Ε. 

9.Ο επγοδψηερ έσεη δηθαίυµα ν’ αζθήζεη αναθοπή ζηο Εηπενοδηθείο ηος ηψπος ηερ επγαζίαρ θαηά 

ηερ απψθαζερ επηβοιήρ πποζηίµος απψ ηον επηζευπεηή επγαζίαρ. Σο Εηπενοδηθείο δηθάδεη µε ηε 

δηαδηθαζία ηυν Άπζπο 663 θαη επ. ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ ∆ηθονοµίαρ. 
 

Άπζπο 17. 

Ρςνδηθαιηζηηθέρ άδεηερ 
(
 
10)

 
1.Ο επγοδψηερ έσεη ηεν ςποσπέυζε να δηεςθοιωνεη ηα µέιε ηυν δηοηθεηηθϊν ζςµβοςιίυν, ηυν 

ειεγθηηθϊν επηηποπϊν θαη ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηυν ππυηοβάζµηυν ζηηρ δεςηεποβάζµηερ 

ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ θαηά ηεν άζθεζε ηυν θαζεθψνηυν ηοςρ. Σεν ίδηα ςποσπέυζε έσεη 
γηα ηα δηοηθεηηθά ζςµβοωιηα, ηηρ ειεγθηηθέρ επηηποπέρ θαη ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηυν 

 

9 σψιηα: Σα µέζα ζε « » ηπίηο θαη ηέηαπηο εδάθηα, ψπυρ είσαν ηποποποηεζεί απψ ηεν παπ. 2 Άπζπο 1 Νψµ. 1915/28-28 
 

 ∆εθ. 1990 (ΦΕΚ Α’ 186), επαναθέπζεθαν ζε ηζσω απψ ηο Άπζπο 1 Νψµ.2224/56 Ιοςι.1994 (ΦΕΚ Α΄112),  ηο οποίο 
 

10 
ζςγσπψνυρ θαηάπγεζε ηεν παπ.2 Άπζπο 1 ηος παπαπάνυ Νψµ.1915/90.  

 

σψιηα: Γηα ηηρ ζςνδηθαιηζηηθέρ άδεηερ ηος Άπζπο 17 βιέπε θαη Άπζπο 14 θαη 28 παπ. 2 ηος Νψµ. 2085/15-20 Οθη. 
  

1992 (ΦΕΚ Α’ 170) 
 

    



δεςηεποβαζµίυν ζηηρ ηπηηοβάζµηερ, ψπυρ θαη γηα ηα δηοηθεηηθά ζςµβοωιηα θαη ηηρ ειεγθηηθέρ 

επηηποπέρ ηυν ηπηηοβαζµίυν οπγανϊζευν. 
2.Ο επγοδψηερ έσεη ηεν ςποσπέυζε να παπέσεη:  
α)ηα µέιε ηερ Εθηειεζηηθήρ Επηηποπήρ ηερ πηο ανηηπποζυπεςηηθήρ ηπηηοβάζµηαρ 
ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ άδεηα αποςζίαρ ψζο σπψνο δηαπθεί ε ζεηεία ηοςρ.  
β)ηα µέιε ηυν ∆ηοηθεηηθϊν ςµβοςιίυν ηυν πηο ανηηπποζυπεςηηθϊν δεςηεποβαζµίυν 

οπγανϊζευν άδεηα αποςζίαρ έυρ 9 εµέπερ ηο µήνα θαη έυρ 15 γηα ηον Ππψεδπο, Ανηηππψεδπο, 

Γεν. Γπαµµαηέα θαη Σαµία.  
γ)ηοςρ Ππψεδπο, Ανηηππψεδπο, Γενηθψ Γπαµµαηέα ηυν ππυηοβαζµίυν ζςνδηθαιηζηηθϊν 

οπγανϊζευν άδεηα αποςζίαρ έυρ 5 εµέπερ ηο µήνα αν ηα µέιε ηοςρ είναη 500 θαη πάνυ, θαη υρ 

ηπεηρ µέπερ αν είναη ιηγψηεπα.  
δ)ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ζηηρ δεςηεποβάζµηερ θαη ηπηηοβάζµηερ οπγανϊζεηρ άδεηα αποςζίαρ γηα 

ψιε ηε δηάπθεηα ζςνεδπίυν πος ζςµµεηέσοςν.  
3.Οη αναθεπψµενερ ζηεν παπ. 2 άδεηερ αποςζίαρ πεπηοπίδονηαη ζε 30 µέπερ ηο σπψνο γηα ηα µέιε 

ηερ Εθηειεζηηθήρ Επηηποπήρ, αιιοηϊρ ηος Πποεδπείος ηυν µε ανηηπποζυπεςηηθϊν ηπηηοβάζµηυν 

οπγανϊζευν θαη ζηο 1/3 ηος αναθεπψµενος ζηα εδαθ. β’ θαη γ’ σπψνος πποθεηµένος γηα ηεν 
αµέζυρ επψµενε, ηερ πηο ανηηπποζυπεςηηθήρ, οπγάνυζε.  
4.Ο σπψνορ αποςζίαρ ηυν επγαδοµένυν θαηά ηηρ δηαηάξεηρ ηερ πποεγοςµένερ παπαγπάθος 

ζευπείηαη σπψνορ ππαγµαηηθήρ επγαζίαρ γηα ψια ηα δηθαηϊµαηα πος αποππέοςν απψ ηεν 

επγαζηαθή θαη αζθαιηζηηθή ζσέζε εθηψρ απψ ηο δηθαίυµα ιήτευρ αποδοσϊν γηα ηον ανηίζηοησο 

σπψνο.  
Οη αζθαιηζηηθέρ εηζθοπέρ ζςνδηθαιηζηηθϊν ζηειεσϊν γηα ηο σπψνο ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ άδεηάρ 

ηοςρ θαηαβάιιονηαη απψ ηεν οπγάνυζή ηοςρ.  
5.Γηά θάζε δηαθυνία ζσεηηθή µε ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν αςηοω ηος άπζπος αποθαζίδεη, 
ωζηεπα απψ αίηεζε ηερ µηαρ ή ηερ άιιερ πιεςπάρ ε Επηηποπή ηος Άπζπο 15 αςηοω ηος νψµος. 
 
 

Άπζπο 18.  
Πύζµηζε ζςνδηθαιηζηηθών δηθαηυµάηυν  

1.Οη δηαηάξεηρ ηυν Άπζπο 14,15,16,17 αποηειοων ειάσηζηα ζςνδηθαιηζηηθά δηθαηϊµαηα. 
2.Ρςζµίζεηρ εςνοφθψηεπερ γηα ηε άζθεζε ηυν δηθαηυµάηυν αςηϊν πος έσοςν ήδε αποθηεζεί ή ζα 

αποθηεζοων µε ζςµθυνία µηζζυηϊν θαη επγοδοηϊν ή µε ςιιογηθέρ ςµβάζεηρ Επγαζίαρ ή 

∆ηαηηεηηθέρ Αποθάζεηρ ςπεπηζσωοςν.  
Γηα ηεν έθηαζε ηζσωορ ηος άνυ Άπζπο 18 βι. πεπίπη.β΄ παπ.4 Άπζπο 6 Νψµ.2224/56 Ιοςι.1994 

(ΦΕΚ ΒΑ΄112), θαηυη.απηζ.61 ψπυρ πποζηέζεθε µε ηο Άπζπο 11 Νψµ.2336/1212 επη.1995 
(ΦΕΚ Α΄189) 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ Ρ’ 

ΑΟΕΠΓΘΑ 
 

Άπζπο 19. 

∆ηθαίυµα απεπγίαρ  
1.Η απεπγία αποηειεί δηθαίυµα ηυν επγαδοµένυν πος αζθείηαη απψ ηηρ ζςνδηθαιηζηηθέρ 

οπγανϊζεηρ α)υρ µέζο γηα ηε δηαθωιαξε θαη πποαγυγή ηυν οηθονοµηθϊν, επγαζηαθϊν, 

ζςνδηθαιηζηηθϊν θαη αζθαιηζηηθϊν ζςµθεπψνηυν ηυν επγαδοµένυν θαη υρ εθδήιυζε 

αιιειεγγωερ γηα ηοςρ αςηοωρ ζθοποωρ θαη β)υρ εθδήιυζε αιιειεγγωερ επγαδοµένυν 
επησεηπήζευν ή εθµεηαιιεωζευν πος εξαπηϊνηαη απψ ποιςεζνηθέρ εηαηπείερ ππορ επγαδοµένοςρ 

ζε επησεηπήζεηρ ή εθµεηαιιεωζεηρ ή ζηεν έδπα ηερ ίδηαρ ποιςεζνηθήρ εηαηπείαρ, θαη εθψζον ε 

έθβαζε ηερ απεπγίαρ ηυν ηειεςηαίυν ζα έσεη άµεζερ επηπηϊζεηρ ζηα οηθονοµηθά ή επγαζηαθά 

ζςµθέπονηα ηυν ππϊηυν.  
Η απεπγία ζηεν πεπίπη. β’ θεπωζζεηαη µψνο απψ ηεν πηο ανηηπποζυπεςηηθή ηπηηοβάζµηα 
ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε.  
Γηα ηεν άζθεζε ηος δηθαηϊµαηορ ηερ απεπγίαρ απαηηείηαη πποεηδοποίεζε ηος επγοδψηε ή ηερ 
ζςνδηθαιηζηηθήρ ηος οπγάνυζερ 24 ηοςιάσηζηον ϊπερ ππην απψ ηεν ππαγµαηοποίεζή ηερ.  
2. 

(11)
 Η απεπγία ηυν επγαδοµένυν µε ζσέζε επγαζίαρ ηδηυηηθοω δηθαίος ζηο δεµψζηο, ζηοςρ 

οπγανηζµοωρ ηοπηθήρ αςηοδηοίθεζερ, ζηα νοµηθά ππψζυπα δεµοζίος δηθαίος, ζηηρ επησεηπήζεηρ 

 
11 σψιηα: σεηηθά µε ηεν θαηαγγειία ηερ ζσέζερ επγαζίαρ γηα ηοςρ επγαδοµένοςρ ηερ παποωζαρ παπαγπάθος βιέπε 

ηο άπζπο 1 ηος Ν.1915/1990. 
 

 
    



δεµψζηος σαπαθηήπα ή θοηνήρ υθέιεηαρ, ε ιεηηοςπγία ηυν οποίυν έσεη δυηηθή ζεµαζία γηα ηεν 

εξςπεπέηεζε, βαζηθϊν αναγθϊν ηος θοηνυνηθοω ζςνψιος, επηηπέπεηαη µεηά απψ ηεν ηήπεζε ηερ 
δηαδηθαζίαρ ηυν Άπζπο 20 παπ. 2 θαη 21 ηος παπψνηορ.  
Επησεηπήζεηρ δεµψζηος σαπαθηήπα ή θοηνήρ υθέιεηαρ, ε ιεηηοςπγία ηυν οποίυν έσεη δυηηθή 
ζεµαζία γηα ηεν εξςπεπέηεζε βαζηθϊν αναγθϊν ηος θοηνυνηθοω ζςνψιος, σαπαθηεπίδονηαη οη 

επησεηπήζεηρ ή εθµεηαιιεωζεηρ:  
α)Παποσήρ ςγεηονοµηθϊν ςπεπεζηϊν απψ νοζειεςηηθά εν γένεη ηδπωµαηα. 

β)∆ηωιηζερ θαη δηανοµήρ ωδαηορ γ)Παπαγυγήρ θαη δηανοµήρ ειεθηπηθοω 

πεωµαηορ ή θαςζίµος αεπίος.  
δ)Παπαγυγήρ ή δηωιηζερ αθάζαπηος πεηπειαίος.  
ε)Μεηαθοπάρ πποζϊπυν θαη αγαζϊν απψ ηεν ξεπά, ηεν ζάιαζζα θαη ηον 

αέπα. ζη)Σειεπηθοηνυνηϊν θαη ηασςδποµείυν, Ραδηοθυνίαρ θαη Σειεψπαζερ.  
«δ)Αποσέηεςζερ θαη απαγυγήρ, αθάζαπηυν ςδάηυν θαη ιςµάηυν θαη αποθοµηδήρ θαη 

εναποζέζευρ αποππηµµάηυν». 
(12)

 
ε)Φοπηοεθθψπηυζερ θαη αποζήθεςζερ εµποπεςµάηυν ζηα ιηµάνηα.  
«ζ)Σπαπέδερ ηερ Ειιάδορ, Ποιηηηθήρ Αεποποπίαρ θαη θάζε είδοςρ ςπεπεζίερ ή ηµήµαηα 

ςπεπεζηϊν πος απαζσοιοωνηαη µε ηεν εθθαζάπηζε θαη πιεπυµή ηυν µηζζϊν ηος πποζυπηθοω 

ηος θαηά ηο Άπζπο 51 ηος νψµ. 1892/1990 δεµψζηος ηοµέα». 
(13)

 
 

Ιήπςξε απεπγίαρ 

Άπζπο 20.  
1.Η απεπγία ζηηρ ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ θεπωζζεηαη µε απψθαζε ηερ Γενηθήρ 

ςνέιεςζερ. Γηα οιηγψυπερ ζηάζεηρ εθψζον δεν ππαγµαηοποηοωνηαη ηεν ίδηα µέπα ή µέζα ζηεν 

ίδηα εβδοµάδα απθεί απψθαζε ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος εθηψρ αν ηο θαηαζηαηηθψ οπίδεη 

δηαθοπεηηθά. Η απεπγία ζηηρ ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ εςπωηεπερ πεπηθέπεηαρ ή 

πανειιαδηθήρ έθηαζερ θεπωζζεηαη µε απψθαζε ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος, εθηψρ αν ηο 

θαηαζηαηηθψ οπίδεη δηαθοπεηηθά.  
Η απεπγία ζηηρ δεςηεποβάζµηερ θαη ηπηηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ θεπωζζεηαη µε 

απψθαζε ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος εθηψρ εάν ηο θαηαζηαηηθψ ηοςρ οπίδεη δηαθοπεηηθά. Ενϊζεηρ 

πποζϊπυν, θαηά ηεν έννοηα ηος Άπζπο 1 παπ. 3 πεπ. α’ ςποπεπίπη. γγ, µποποων να αζθήζοςν 

ηο δηθαίυµα απεπγίαρ ωζηεπα απψ απψθαζε, µε µςζηηθή τεθοθοπία, ηερ πιεηοτεθίαρ ηυν 
επγαδοµένυν ζε εθµεηάιιεςζε, επησείπεζε, δεµψζηα ςπεπεζία, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Σ.Α. Γηα ηοςρ 

επγαδοµένοςρ ζε εθµεηάιιεςζε, επησείπεζε, δεµψζηα ςπεπεζία, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Σ.Α., εάν δεν 

ςπάπσεη ένυζε πποζϊπυν ή επησεηπεζηαθψ ζυµαηείο ή θιαδηθψ ζυµαηείο µε µέιε ηοςρ 

πεπηζζοηέποςρ απψ αςηοωρ, ηεν απψθαζε γηα απεπγία µποπεί να πάπεη ηο πηψ ανηηπποζυπεςηηθψ 

Επγαηηθψ Κένηπο ηερ πεπηοσήρ πος επγάδονηαη.   
«Επγαδψµενοη ηερ επησείπεζερ πος δεν είναη µέιε θαµηάρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ µποποων 
να ιάβοςν µέπορ ζε απεπγία πος θήπςξε νψµηµα ε πιέον ανηηπποζυπεςηηθή ζε ζσέζε µε ηεν 

επγαζηαθή ηοςρ ηδηψηεηα οπγάνυζε». 
(
 
14)

   
2.Πποθεηµένος γηα επγαδοµένοςρ ηος Άπζπο 19 παπ. 2 θήπςξε απεπγίαρ δεν µποπεί να 

ππαγµαηοποηεζεί ππην πεπάζοςν 4 πιήπεηρ εµέπερ απ’ ηε γνυζηοποίεζε ηυν αηηεµάηυν θαη ηυν 
ιψγυν πος ηα ζεµειηϊνοςν µε έγγπαθο πος θοηνοποηείηαη µε δηθαζηηθψ επηµειεηή ζηον επγοδψηε 

ή ζηοςρ επγοδψηερ, ζηο Τποςπγείο ηο οποίο αζθεί ηε ζσεηηθή εποπηεία θαη ζηο Τποςπγείο 

Επγαζίαρ.   
Η απεπγία δεν µποπεί ν’ αθοπά αηηήµαηα δηάθοπα απψ εθείνα πος γνυζηοποηήζεθαν.  
3.Καηαπγήζεθε.  
4.Καηαπγήζεθε. 

(15)
 

 
 
 
 
 
 
12 σψιηα:  Η πεπίπη. δ’ ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηεν παπ. Ι ηος Άπζπο 3 ηος νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990 (ΦΕΚ Α’ 

  

186) 
 

13 σψιηα:  Η πεπίπη. ζ’, πποζηέζεθε απψ ηεν παπ. 2 ηος Άπζπο 3 ηος Νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990, (ΦΕΚ Α’ 186) 
  

14 σψιηα: Η παπ. 5 Άπζπο 4 Νψµ. 1365/1983, ανηηθαηέζηεζε ηο άνυ εδάθ. δ’ παπ. Ι Άπζπο 20, πποθεηµένος γηα ηηρ 
θοηνυνηθοποηεµένερ επησεηπήζεηρ ηος νψµος αςηοω . 

  

15 σψιηα: Οη παπ. 3 θαη 4, πποζηέζεθαν απψ ηηρ παπ. Ι θαη 2 ανηίζηοησα, ηος Άπζπο 2 ηος Νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990 
(ΦΕΚ Α’ 186) αιιά θαηαπγήζεθαν µε ηο άπζπο 10 παπ. 1 ηος Ν.2224/1994 (ΦΕΚ Α-112) 

 

 

    



Άπζπο 21. 

Οποζυπηθό Αζθαιείαρ  
«1.Καηά ηε δηάπθεηα ηερ απεπγίαρ ε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε, ε οποία ηεν θεπωζζεη, έσεη 

ςποσπέυζε να δηαζέηεη ηο αναγθαίο πποζυπηθψ γηα ηεν αζθάιεηα ηυν εγθαηαζηάζευν ηερ 

επησείπεζερ θαη ηεν ππψιετε θαηαζηποθϊν ή αηςσεµάηυν.  
2.ηηρ ςπεπεζίερ, οπγανηζµοωρ θαη επησεηπήζεηρ πος αναθέπονηαη ζηο Άπζπο 19 παπ. 2 ηος 

Νψµ.1264/1982, ψπυρ ζςµπιεπϊζεθε µε ηηρ παπ.1 θαη 2 ηος Άπζπο 3 θαη ηος Άπζπο 4 παπ.1 

ηος Νψµ.1915/1990 ηυν οποίυν ε ιεηηοςπγία έσεη δυηηθή ζεµαζία γηα ηεν εξςπεπέηεζε βαζηθϊν 

αναγθϊν ηος θοηνυνηθοω ζςνψιος, πέπαν ηος πποζυπηθοω αζθαιείαρ ηερ πποεγοςµένερ 

παπαγπάθος δηαηίζεηαη θαη πποζυπηθψ γηα ηεν ανηηµεηϊπηζε ζηοησεηυδϊν αναγθϊν ηος 

θοηνυνηθοω ζςνψιος θαηά ηε δηάπθεηα ηερ απεπγίαρ.  
3.Σο δηαηηζέµενο πποζυπηθψ ηυν παπ.1 θαη 2 ηος άπζπος αςηοω παπέσεη ηηρ ςπεπεζίερ ηος 

θάηυ απψ ηηρ οδεγίερ ηος επγοδψηε, ππορ εθπιήπυζε ηυν ζθοπϊν γηα ηοςρ οποίοςρ δηαηίζεηαη. 

4.Σο πποζυπηθψ ηυν παπ.1 θαη 2 αςηοω ηος άπζπος θαζοπίδεηαη µε εηδηθή ζςµθυνία µεηαξω ηερ 

ανηηπποζυπεςηηθήρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ζηεν επησείπεζε θαη ηερ δηοίθεζερ ηερ 

επησείπεζερ. Η πιέον ανηηπποζυπεςηηθή είναη ε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε, ε οποία έσεη υρ µέιε 

ηοςρ επγαδψµενοςρ, πος πποέπσονηαη απψ ψιοςρ ηοςρ θιάδοςρ ηερ επησείπεζερ.  
Αν ζηεν επησείπεζε ςπάπσοςν πεπηζζψηεπερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ, ανηηπποζυπεςηηθψηεπε 

είναη εθείνε πος ζςγθενηπϊνεη ηο µεγαιωηεπο απηζµψ µειϊν, πος τήθηζαν θαηά ηηρ ηειεςηαίερ 

εθιογέρ γηα ηεν ανάδεηξε, δηοίθεζερ, ανεξάπηεηα απψ ηηρ εηδηθψηεηερ ηυν επγαδοµένυν πος είναη 

µέιε ηερ.  
Οη ιοηπέρ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ δηθαηοωνηαη να παπέµβοςν ζηηρ δηαππαγµαηεωζεηρ θαη ηηρ 

ιοηπέρ δηαδηθαζίερ.  
5.Γηα ηηρ επησεηπήζεηρ δεµψζηος σαπαθηήπα ή θοηνήρ υθέιεηαρ πέπαν ηος πποζυπηθοω ηερ παπ.2 

µε ηεν ίδηα ζςµθυνία είναη δςναηψν να θαζοπίδονηαη οη ζςγθεθπηµένερ ανάγθερ ηος θοηνυνηθοω 
ζςνψιος, ηηρ οποίερ ππέπεη να θαιωπηεη ε επησείπεζε ζε πεπίπηυζε απεπγίαρ θαη οη ζςνέπεηερ γηα 

ηεν παπαβίαζε ηερ ζςµθυνίαρ. Κπηηήπηα γηα ηα ζέµαηα αςηά αποηειοων ηο είδορ θαη ε θοηνυνηθή 

θπηζηµψηεηα ηυν ςπεπεζηϊν θαη αγαζϊν, πος παπέσεη ε επησείπεζε θαη ε ανάγθε δηαζθάιηζερ 

ηερ άζθεζερ ηος δηθαηϊµαηορ ηερ απεπγίαρ.  
6.Η ζςµθυνία θαηαπηίδεηαη µε απεςζείαρ δηαππαγµαηεωζεηρ µεηαξω ηυν µεπϊν. ΄Ευρ ηεν 5ε 

Νοεµβπίος θάζε εµεποιογηαθοω έηοςρ ένα απψ ηα ενδηαθεπψµενα µέιε θαιεί ηο άιιο ζε 
δηαππαγµάηεςζε µε εξϊδηθε θιήζε, ζηεν οποία πεπηέσεηαη ςποσπευηηθά ε ππψηαζε γηα 

θαζοπηζµψ ηος πποζυπηθοω ηυν παπ.1 θαη 2 αςηοω ηος άπζπος. Η θιήζε επηδίδεηαη µε δηθαζηηθψ 

επηµειεηή θαη θαηά ηον ίδηο ηπψπο θοηνοποηείηαη ζηο Τποςπγείο Επγαζίαρ.  
7. Η ζςµθυνία θαηαπηίδεηαη ηο απγψηεπο έυρ ηηρ 25 Νοεµβπίος θάζε εµεποιογηαθοω έηοςρ θαη 

θαηαηίζεηαη ζηεν απµψδηα ςπεπεζία ηος Τποςπγείος Επγαζίαρ, µέζα ζε 5 εµέπερ απψ ηεν 

ςπογπαθή ηερ. Η ζςµθυνία αςηή ηζσωεη οιψθιεπο ηο εµεποιογηαθψ έηορ πος αθοιοςζεί.  
8.Εάν δεν ηεπεζεί ε δηαδηθαζία ηερ παπ.5 αςηοω ηος άπζπος ή αν ε ζςµθυνία δεν θαηαπηηζζεί 
έυρ ηεν 25ε Νοεµβπίος ή δεν θαηαηεζεί ζηο Τποςπγείος Επγαζίαρ µέζα ζηεν πποζεζµία πος 

οπίδεηαη ζηεν παπ.5 ηος άπζπος αςηοω ηα µέπε ςποσπεοωνηαη να πποζθωγοςν ζηε δηαδηθαζία ηερ 

µεζοιάβεζερ ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος Άπζπο 15 ηος Νψµ.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄).  
Η µεζοιάβεζε ππέπεη να οιοθιεπυζεί µέζα ζε 15 εµέπερ απψ ηεν ανάιετε ηυν θαζεθψνηυν 
ηος µεζοιαβεηή.  
Εάν ε µεζοιάβεζε δεν θαηαιήξεη ζε ζςµθυνία θάζε ενδηαθεπψµενε πιεςπά έσεη δηθαίυµα να 
παπαπέµτεη ηο ζέµα ζηεν επηηποπή ηος Άπζπο 15 ηος Νψµ.1264/1982, ψπυρ ανηηθαηαζηάζεθε 

απψ ηο Άπζπο 25 ηος Νψµ.1545/1985.  
9. Όια ηα δεηήµαηα ηυν παπ.1,2 3 θαη 4 αςηοω ηος άπζπος µποποων να πςζµίδονηαη θαη µε 

ζςιιογηθέρ ζςµβάζεηρ επγαζίαρ γηα ψιερ ηηρ επησεηπήζεηρ ανεξάπηεηα απψ ηο δεµψζηο ή µε 

σαπαθηήπα ηοςρ θαη ηεν ςπαγυγή ηοςρ ή µε ζηεν θοηνή υθέιεηα». 
(
 
16)

 
 
 
 
 
 
16

 σψιηα: Σο Άπζπο 21 ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηεν παπ.1 Άπζπο 2 Νψµ.2224/5-6 Ιοςι.1994 (ΦΕΚ Α΄112). ωµθυνα δε µε 

ηεν παπ.2 ίδηος άπζπος Νψµ.2224/1994 «ε ππϊηε εθαπµογή ηερ δηαδηθαζίαρ ηυν παπ.5,6 θαη 7 αςηοω ηος άπζπος γηα ηεν 
θαηάπηηζε εηδηθήρ ζςµθυνίαρ γηα ηο πποζυπηθψ ηυν παπ.1 θαη 2 αςηοω ηος άπζπος απσίδεη απψ ηεν  
1ε Οθη.1994». 
 
 

    



Άπζπο 22.  
Απαγόπεςζε πποζιήτευν απεπγοζπαζηών Απαγόπεςζε ανηαπεπγίαρ νοµηµόηεηα 

απεπγίαρ  
1.Απαγοπεωεηαη θαηά ηε δηάπθεηα νψµηµερ απεπγίαρ ε ππψζιετε 

απεπγοζπαζηϊν. 2.Απαγοπεωεηαη ε ανηαπεπγία (ιψθάοςη). 
3.∆εν επηηπέπεηαη ε δηθαζηηθή απαγψπεςζε απεπγίαρ µε αζθαιηζηηθά µέηπα.  
4.Γηα δηαθοπέρ πος πποθωπηοςν απψ ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν ηυν Άπζπο 19-22 αποθαζίδεη 
ο Ππψεδπορ Ππυηοδηθϊν ηερ έδπαρ ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ πος έσεη θεπωξεη ηεν 

απεπγία, θαηά ηε δηαδηθαζία ηυν Άπζπο 663 έυρ 676 ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ ∆ηθονοµίαρ. 
(
 
17)

  
ε επείγοςζερ πεπηπηϊζεηρ οη ππψεδποη ηυν απµοδίυν ππυηοβάζµηυν θαη δεςηεποβάζµηυν 
δηθαζηεπίυν πποζδηοπίδοςν ζωνηοµε δηθάζηµε θαη ζςνηέµνοςν ηηρ πποζεζµίερ επίδοζερ ηυν 
δηθψγπαθυν, ϊζηε ε ζςδήηεζε να ππαγµαηοποηεζεί µέζα ζε 3 εµέπερ απψ ηεν θαηάζεζή ηοςρ, 

ανεξάπηεηα απψ ηον απηζµψ ηυν ςποζέζευν πος εθθπεµοων. 
(
 
18)

  
Η πποζεζµία ηερ έθεζερ είναη 3 εµέπερ. 
 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ Ζ΄ 
ΟΞΘΜΘΙΕΡ ∆ΘΑΑΝΕΘΡ 

 
 

Άπζπο 23.  
1.Ο επγοδψηερ θαη οη εθππψζυποί ηος, υρ θαη οποηοζδήποηε ηπίηορ, πος παπαβαίνεη ηηρ δηαηάξεηρ 

ηος Άπζπο 14 παπ. 2 θαη 3 ηος νψµος αςηοω, ηηµυποωνηαη µε θςιάθηζε ή θαη µε σπεµαηηθή ποηνή 
µέσπη 5.000.000 δπασ., θαη εθψζον δεν πποβιέπεηαη βαπωηεπε ποηνή απψ άιιε δηάηαξε.  
2.Ο επγοδψηερ θαη οη εθππψζυποί ηος, πος παπαβαίνοςν ηηρ δηαηάξεηρ ηος Άπζπο 14 παπ. 5,8 θαη 
9 ή πος απνοωνηαη ηεν ππαγµαηηθή απαζσψιεζε επγαδοµένος πος ε απψιςζε ηος έσεη θπηζεί 

άθςπε µε δηθαζηηθή απψθαζε ή πος απνοωνηαη ηεν επαναππψζιετε θαη ππαγµαηηθή απαζσψιεζε 

ηυν επγαδοµένυν πος αναθέπονηαη ζηο Άπζπο 24, ηηµυποωνηαη µε θςιάθηζε ή θαη µε σπεµαηηθή 

ποηνή µέσπη 1.000.000 δπσ. γηά θάζε παπάβαζε ή άπνεζε.  
3.Οποηοζδήποηε παπαποηεί ή νοζεωεη ηο αποηέιεζµα εθιογϊν γηα ηεν ανάδεηξε ζςιιογηθϊν 

οπγάνυν ή ανηηπποζϊπυν οποηαζδήποηε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ηηµυπείηαη µε θςιάθηζε 

ηοςιάσηζηον ηπηϊν µενϊν θαη εάν ππψθεηηαη γηα µέιορ εθοπεςηηθήρ επηηποπήρ µε θςιάθηζε 

ηοςιάσηζηο έξε µενϊν.  
4.Όποηορ σπεζηµοποηεί ηεν επυνςµία ή ανηηποηείηαη ηεν εθπποζϊπεζε ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ συπίρ δηθαίυµα, γηα δηθψ ηος ψθειορ, ηηµυπείηαη µε θςιάθηζε µέσπηρ ενψρ έηοςρ, αν 

ε ππάξε δεν ηηµυπείηαη βαπωηεπα απψ άιιε δηάηαξε.  
5.Όποηορ εµποδίδεη µε ζυµαηηθή ή τςσοιογηθή βία ηηρ ζςνεδπηάζεηρ ηερ δηοίθεζερ ή ηηρ 

ζςνειεωζεηρ µειϊν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν ηηµυπείηαη µε θςιάθηζε µέσπηρ ενψρ έηοςρ, αν 

ε ππάξε δεν ηηµυπείηαη βαπωηεπα απψ άιιε δηάηαξε. 
 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ Η 

ΛΕΑΒΑΘΙΕΡ ∆ΘΑΑΝΕΘΡ 
 

Άπζπο 24. 

Αποθαηάζηαζε ζςνδηθαιηζηών  
1.Μέιε δηοηθήζευν υρ θαη ηδπςηηθά µέιε ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν µέζα ζηα ψπηα ηυν παπ. 

6 θαη 8 ηος Άπζπο 14 πος έσοςν αποιςζεί µεηά ηεν ηζσω ηος νψµ. 330/1976 
 
 
 
17 σψιηα: Η µέζα ζε « » θπάζε, ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηο ππϊηο εδάθηο ηος Άπζπο 5 ηος Νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990 
(ΦΕΚ Α’ 186) 

  

18 σψιηα: Η πποζεζµία ηυν 5 εµεπϊν, παιαηψηεπα, ζςνηµήζεθε υρ άνυ, απψ ηο ππϊηο εδάθηο ηος Άπζπο 5 ηος Νψµ. 1915/28-28 
∆εθ. 1990 (ΦΕΚ Α’ 186), «Γηα ηεν έθεζε αποθαζίδεη ο ππψεδπορ εθεηϊν θαηά ηα οπηδψµενα ζηο Άπζπο 674 ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ 
∆ηθονοµίαρ». 

  

Σο µέζα ζε « » ηπίηο εδάθηο, πποζηέζεθε απψ ηο δεωηεπο εδάθηο ηος Άπζπο 5 ηος νψµ. 1915/28-28 ∆εθ. 1990 (ΦΕΚ Α’ 
 

186) 
 

 
 
 

    



επαναπποζιαµβάνονηαη ζηεν επησείπεζε, ε οποία έσεη θαηαγγείιεη ηε ζωµβαζε επγαζίαρ ηοςρ, 

συπίρ άιιε δηαηωπυζε.  
Η δηάηαξε ηος εδαθ. α’ δεν εθαπµψδεηαη εάν ε θαηαγγειία ηερ ζωµβαζερ έγηνε γηα παπάβαζε 

ποηνηθοω νψµος, εθηψρ ηυν δηαηάξευν ηος νψµ. 330/1976 θαη ηος Άπζπο 332 Π.Κ., γηα ηεν οποία 

έσεη εθδοζεί δηθαζηηθή απψθαζε.   
2.Σο ππϊηο εδάθηο ηερ παπ. 1 εθαπµψδεηαη θαη γηα ηοςρ επγαδοµένοςρ ηυν οποίυν οη ζςµβάζεηρ 

επγαζίαρ έσοςν θαηαγγειζεί θαηά ηηρ δηαηάξεηρ ηος Άπζπο 38 ηος Νψµ. 330/1976 εθψζον ήζαν 

άνεπγοη θαηά ηεν 1.4.1982 θαη εξαθοιοςζοων ή θαηέζηεζαν άνεπγοη µέσπη ηε δεµοζίεςζε αςηοω 

ηος νψµος, συπίρ ςπαηηηψηεηά ηοςρ ή ε επγαζία ηοςρ µεηονεθηεί ζοβαπά ζε ζσέζε µε εθείνε απψ 

ηεν οποία αποιωζεθαν.   
3.Επγαδψµενοη, ηυν οποίυν οη ζςµβάζεηρ επγαζίαρ έσοςν θαηαγγειζεί µεηά ηε ηζσω ηος Νψµ. 

330/1976, ένα µήνα ππην θεπςσζεί ε απεπγία, θαηά ηε δηάπθεηά ηερ θαη µέζα ζε δωο µήνερ µεηά 

απψ ηε ιήξε ηερ απεπγίαρ ζηεν οποίαν έιαβαν µέπορ ζηεν επησείπεζε ή ηον θιάδο απαζσψιεζήρ 

ηοςρ επαναπποζιαµβάνονηαη ζηεν επησείπεζε, ε οποία έσεη θαηαγγείιεη ηε ζωµβαζε επγαζίαρ 

ηοςρ, συπίρ άιιε δηαηωπυζε, εθψζον ήζαν άνεπγοη θαηά ηεν 1.4.1982 θαη εξαθοιοςζοων ή 

θαηέζηεζαν άνεπγοη µέσπη ηε δεµοζίεςζε αςηοω ηος νψµος συπίρ ςπαηηηψηεηά ηοςρ ή ε επγαζία 

ηοςρ µεηονεθηεί ζοβαπά ζε ζσέζε µε εθείνε απψ ηεν οποία αποιωζεθαν.   
Η δηάηαξε αςηή δεν εθαπµψδεηαη εάν έσεη θπηζεί µε δηθαζηηθή απψθαζε ψηη ε απψιςζε δεν έγηνε 

γηα ζςνδηθαιηζηηθοωρ ιψγοςρ ή αν ππψθεηηαη γηα εποσηαθά απαζσοιοωµενοςρ, ψπυρ αςηψ 

πποθωπηεη απψ ηε θωζε ηερ παπαγυγηθήρ ιεηηοςπγίαρ ηερ επησείπεζερ.   
Η δηάηαξε ηος εδάθ. β’ ηερ παπ. Ι ηζσωεη θαη ζηηρ πεπηπηϊζεηρ ηερ παπαγπάθος αςηήρ.   
4.ηηρ πεπηπηϊζεηρ πος αναθέπονηαη οη παπ. Ι, 2 θαη 3 εδάθ. γ’ αν έσεη εθδοζεί αµεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απψθαζε ζε βάπορ ηος επγαδοµένος ε επαναππψζιετε έσεη ηεν έννοηα αναγθαζηηθήρ 

ζωνατερ νέαρ ζωµβαζερ επγαζίαρ αοπίζηος σπψνος.  
5.Ο επγοδψηερ έσεη ηεν ςποσπέυζε να επαναπποζιάβεη ηον επγαδψµενο πος έσεη αποιςζεί θαηά 

ηηρ παπ. 1,2 θαη 3 θαη εθψζον ο επγαδψµενορ ηος θοηνοποηήζεη ζσεηηθή έγγπαθε δήιυζε µε 

δηθαζηηθψ επηµειεηή µέζα ζε αναηπεπηηθή πποζεζµία 60 εµεπϊν απψ ηε δεµοζίεςζε ηος νψµος 
αςηοω. Η πποζεζµία αςηή απσίδεη µεηά ηο ηέιορ ηερ εθθπεµοωρ ποηνηθήρ δίθερ γηα ηηρ πεπηπηϊζεηρ 

ηυν παπ. 1 εδαθ. β’ θαη 3 εδάθ. γ’ ηος Άπζπο αςηοω.  
6.Άν οη επγαδψµενοη πος ζα ςποβάιιοςν ηε δήιυζε επαναππψζιετερ ηερ παπ. 4 ςπεπβαίνοςν 

ηο 5% άιια ψση ηο 10% ηυν απαζσοιοςµένυν ζηεν επησείπεζε, ο επγοδψηερ έσεη ηεν 

ςποσπέυζε να ηοςρ επαναπποζιάβεη ηζοµεπϊρ θαηά µήνα µέζα ζ’ ένα εξάµενο απψ ηο ηέιορ ηερ 

πποζεζµίαρ ςποβοιήρ ηερ παπαπάνυ δήιυζερ. Αν ςπεπβαίνοςν ηο 10% θαη γηα ηο ποζοζηψ 

πέπαν ηος 10% θαη µέσπη 20% πποζιαµβάνονηαη ηζοµεπϊρ θαηά µήνα µέζα ζηον επψµενο σπψνο. 

Η ππψζιετε γίνεηαη µε ηε ζεηπά ςποβοιήρ ηερ παπαπάνυ δήιυζερ θαη µε πποηίµεζε ηυν 
επγαδοµένυν ηερ παπ. 1, ζηε ζςνέσεηα ηερ παπ. 2 θαη ηέιορ ηερ παπ. 3, θαη µέζα ζε θάζε οµάδα 

µε πποηίµεζε ψζυν είσαν µεγαιωηεπε πποχπεπεζία ζηεν επησείπεζε. Εθείνοη πος δεν 

θαιωπηονηαη απψ ηα παπαπάνυ ποζοζηά έσοςν δηθαίυµα πποηίµεζερ ζε µειιονηηθέρ ηςσψν 

πποζιήτεηρ.  
Αποδεµηϊζεηρ πος έσοςν ηςσψν θαηαβιεζεί δεν επηζηπέθονηαη απψ ηοςρ 

επαναπποζιαµβανψµενοςρ.  
7.Γηα δηαθοπέρ πος πποθωπηοςν ζσεηηθά µε ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν ηος άπζπος αςηοω, 
αποθαζίδεη ηο Μονοµειέρ Ππυηοδηθείο είηε ηος ηψπος ηερ έδπαρ ηερ επησείπεζερ είηε ηος 
ηψπος παποσήρ ηερ επγαζίαρ µε ηε δηαδηθαζία ηυν Άπζπο  663676  ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ 
∆ηθονοµίαρ.   

Οη δηαηάξεηρ ηος δεςηέπος εδαθίος ηερ παπ. 4 ηος Άπζπο 22 εθαπµψδονηαη ανάιογα.  
8.ηηρ πεπηπηϊζεηρ ηερ παπ. 6 αν ε επησείπεζε πος ςποσπεϊνεηαη ζηεν επαναππψζιετε 

βπίζθεηαη ζε πποθανή οηθονοµηθή αδςναµία ν’ ανηηµεηυπίζεη ηερ ππψζζεηερ δαπάνερ απψ ηηρ 
επαναπποζιήτεηρ µποπεί να ςπασζεί µε απψθαζε ηος Τποςπγοω Επγαζίαρ ζηα ππογπάµµαηα ηος 

ΟΑΕ∆ γηα ηεν επηδψηεζε δεµηοςπγίαρ νέυν ζέζευν απαζσψιεζερ, µε βάζε ηοςρ ψποςρ θαη 

ωζηεπα απψ ηε δηαδηθαζία πος οπίδεη ηο θάζε ππψγπαµµα. 
 

Άπζπο 25.  
Εγγπαθέρ µειών - Εθθαζάπηζε µεηπώυν  

1.Επί ένα σπψνο απψ ηε δεµοζίεςζε αςηοω ηος νψµος εάν ηο ψπγανο πος είναη απµψδηο θαηά ηο 

θαηαζηαηηθψ ηερ ή µε εξοςζηοδψηεζε ηος οπγάνος αςηοω ηο Πποεδπείο ηερ ν’ αποθαζίζεη ηεν 

εγγπαθή µειϊν ζε οποηαδήποηε οπγάνυζε ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος Άπζπο 7 δεν δεσηεί ηεν 
αίηεζε ηος επγαδοµένος ή ηερ οπγάνυζερ πος ζέιεη να εγγπαθεί ή µέζα ζε 10 µέπερ απψ 
 

 

    



ηεν ςποβοιή ηερ γηα ππυηοβάζµηα οπγάνυζε θαη 20 µέπερ γηα δεςηεποβάζµηα ή ηπηηοβάζµηα δεν 

έσεη γνυζηοποηεζεί ε απψθαζε γηα ηεν αποδοσή ή απψππητε ηερ αίηεζερ ζηον αηηοωνηα, αςηψρ 
έσεη δηθαίυµα να πποζθωγεη ζηο απµψδηο Εηπενοδηθείο θαη να δεηήζεη ηεν εγγπαθή θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηυν Άπζπο 663 θαη επ. ηος Κϊδηθα Ποιηηηθήρ ∆ηθονοµίαρ.  
Οη ιοηπέρ δηαηάξεηρ ηερ παπ. 6 θαη ε παπ. 7 ηος Άπζπο 7 εθαπµψδονηαη ανάιογα.  
Η πποζεζµία ηερ παπ. 7 ηος Άπζπο 7 οπίδεηαη ζε 45 µέπερ γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ θαη 75 µέπερ γηα 

ηηρ ιοηπέρ οπγανϊζεηρ.  
Οη δηαηάξεηρ ηος Άπζπο 22 παπ. 4 εθαπµψδονηαη ανάιογα.  
2.Ένα ηοςιάσηζηο µήνα ππην απψ ηεν ππϊηε µεηά ηεν έναπξε εθαπµογήρ αςηοω ηος νψµος 

ζςνέιεςζε θάζε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ, ε δηοίθεζή ηερ οθείιεη να πποβεί ζηεν εθθαζάπηζε 

ηος µεηπϊος ηυν µειϊν ηερ ζωµθυνα µε ψζα οπίδονηαη ζηηρ παπ. 1 θαη 2 ηος Άπζπο 7 θαη 2 θαη 
3 ηος Άπζπο 28 ηος νψµος αςηοω. Γηά ηεν πεπίπηυζε µε ζςµµψπθυζερ ηερ δηοίθεζερ υρ θαη γηα 

δηαθοπέρ πος µποπεί να πποθωτοςν αποθαζίδεη ηο απµψδηο Εηπενοδηθείο θαη εθαπµψδονηαη 

ανάιογα οη δηαηάξεηρ ηυν Άπζπο 7 παπ. 7 θαη 22 παπ. 4 ηος νψµος αςηοω. 
 

Άπζπο 26.  
Άµεζε εθαπµογή αναιογηθήρ  

1.Η ςνέιεςζε ηυν µειϊν θάζε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ µποπεί να αποθαζίζεη ηεν άµεζε 

εθαπµογή ηυν ζσεηηθϊν µε ηηρ εθιογέρ δηαηάξευν ηος νψµος αςηοω. Η ζςνέιεςζε, πος ζα 

αποθαζίζεη ζσεηηθά θαη ζε θαηαθαηηθή πεπίπηυζε ζα πποσυπήζεη ζηεν εθιογή εθοπεςηηθήρ 

επηηποπήρ θαη ζηε ζςνέσεηα ζηεν εθιογή ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος, ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ 

θαη ανηηπποζϊπυν, ζςγθαιείηαη ωζηεπα απψ έγγπαθε αίηεζε ηος 1/10 ηυν µειϊν ηερ ππορ ηο 

απµψδηο γηα ηε ζωγθιεζή ηερ ψπγανο ζωµθυνα µε ηο θαηαζηαηηθψ ηερ οπγάνυζερ.  
Αν ζε 15 µέπερ δεν γνυζηοποηεζεί ζηον ππϊηο απψ ηοςρ αηηοωνηερ µε έγγπαθο ηος απµψδηος 

οπγάνος ε αποδοσή ηερ αίηεζερ ή δεν θοηνοποηεζεί θαη δεµοζηεςζεί, ψπυρ οπίδεηαη ζηεν παπ. 4 

αςηοω ηος άπζπος, ε ππψζθιεζε γηα ζςνέιεςζε, ηο Μονοµειέρ Ππυηοδηθείο ηερ έδπαρ ηερ 

οπγάνυζερ εξοςζηοδοηεί ηοςρ αηηοωνηερ ή οπηζµένοςρ απψ αςηοωρ θαη ωζηεπα απψ αίηεζή ηοςρ 
πος ζςδεηείηαη µε ηε δηαδηθαζία ηυν Άπζπο 739 θαη επ. ηος Κ.Ποι. ∆. να ζςγθαιέζοςν αςηοί ηε 

Γενηθή ςνέιεςζε θαη πςζµίδεη ηεν πποεδπία ηερ.  
Η ςνέιεςζε αποθαζίδεη µε ζσεηηθή πιεηοτεθία ηυν παπψνηυν µειϊν ηερ θαη µε ηηρ απαπηίερ 
πος πποβιέπονηαη ζηεν παπ. 2 ηος Άπζπο 8 ηος νψµος αςηοω συπίρ ηεν επηθωιαξε ηερ δηάηαξερ 

ηος Άπζπο 99 ηος Αζηηθοω Κϊδηθα.  
2.Αν ε ςνέιεςζε αποθαζίζεη απνεηηθά ζςνεσίδεηαη θανονηθά ε ζεηεία ηυν οπγάνυν µε ηεν 

επηθωιαξε ηος Άπζπο 9 παπ. 1 εδάθ. β’.  
Αν ππψθεηηαη γηα ζςνέιεςζε ππυηοβάζµηαρ οπγάνυζερ, ζηεν πεπίπηυζε αςηή, αµέζυρ µεηά ηεν 

αναθοίνυζε ηερ απνεηηθήρ ηερ απψθαζερ θαιείηαη απψ ηον ππψεδπψ ηερ ν’ αποθαζίζεη εάν ζ’ 
ανηηπποζυπεςζεί ζηεν ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε δηα µέζος ηος Επγαηηθοω Κένηπος ή ηερ 
Οµοζπονδίαρ,  πος ηςσψν ανήθεη.  Η παπ.  2β ηος Άπζπο 10 εθαπµψδεηαη θαηά ηα ιοηπά 
αναιψγυρ.      
ε πεπίπηυζε πος δεν ππαγµαηοποηεζεί ε ςνέιεςζε ηυν µειϊν ζωµθυνα µε ηε δηαδηθαζία ηερ 

παπ. 1, ε δηοίθεζε ηερ ππυηοβάζµηαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ζςγθαιεί ηε ςνέιεςζε, ε 

οποία αποθαζίδεη εάν ζα ανηηπποζυπεςζεί ζηεν ηπηηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε δηά µέζος 

ηος Επγαηηθοω Κένηπος ή ηερ Οµοζπονδίαρ. Η παπ. 2β ηος Άπζπο 10 εθαπµψδεηαη θαη ζηηρ 

πεπηπηϊζεηρ ηερ παπαγπάθος αςηήρ.  
3.Οη δηαηάξεηρ ηερ παπ. 1 εθαπµψδονηαη γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ µεηά 

ηέζζεπηρ µήνερ, γηα ηηρ δεςηεποβάζµηερ µεηά επηά µήνερ θαη γηα ηηρ ηπηηοβάζµηερ µεηά εννέα 
µήνερ απψ ηε δεµοζίεςζε ηος νψµος.  
Με απψθαζε ηος Τποςπγοω Επγαζίαρ θαη αν ζςνηπέσοςν ζποςδαίοη ιψγοη µποπεί να θαζοπίδεηαη 

σπψνορ έναπξερ ηυν παπαπάνυ πποζεζµηϊν έξε µενϊν ανηί ηεζζάπυν γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ 

οπγανϊζεηρ, εννέα µενϊν ανηί επηά γηα ηηρ δεςηεποβάζµηερ οπγανϊζεηρ θαη δϊδεθα µενϊν ανηί 

εννέα γηα ηηρ ηπηηοβάζµηερ οπγανϊζεηρ ή οπηζµένερ εξ αςηϊν.  
Οη πποζεζµίερ ηος ανυηέπυ ππϊηος εδαθίος παπαηάζεθαν θαηά 2 µήνερ γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ 

θαη δεςηεποβάζµηερ θαη θαηά 3 µήνερ γηα ηηρ ηπηηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ µε ηεν 

απψθ. Τπ. Επγαζίαρ απηζ. 54770/10/30 Νοεµ. 1982 (ΦΕΚ Β’ 977). Μεηά ηεν εθπνοή ηυν 

πποζεζµηϊν αςηϊν απσίδοςν οη δηαδηθαζίερ γηα ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν ηυν ανυηέπυ παπ. 

Ι θαη 2 Άπζπο 26.  
4.Πποθεηµένος γηα ππυηοβάζµηερ οπγανϊζεηρ µε πεπηζζψηεπα απψ 200 µέιε θαη επί ένα σπψνο 
απψ ηε δεµοζίεςζε ηος νψµος αςηοω, οη ςπεωζςνοη γηα ηε ζωγθιεζε ζςνειεωζευν οθείιοςν, 
 

 

    



εθηψρ απψ άιιε ηςσψν ππψβιετε ηος θαηαζηαηηθοω θαη ππην απψ 20 ηοςιάσηζηο µέπερ, να 

δεµοζηεωζοςν ζε µία εµεπήζηα θαη αν δεν ςπάπσεη ζε µηα εβδοµαδηαία εθεµεπίδα ηος ηψπος ηερ 
έδπαρ ηερ οπγάνυζερ θαη να θοηνοποηήζοςν µε δηθαζηηθψ επηµειεηή ζηηρ ςπεπθείµενερ 

οπγανϊζεηρ ππψζθιεζε ππορ ηα µέιε ηοςρ γηα ηε ζςνέιεςζε, πος ζα ππαγµαηοποηεζεί µε 

ζεµείυζε γηα ηον αθπηβή ηψπο θαη σπψνο θαη ηο ζθοπψ ηερ.  
Αν δεν γίνοςν ε δεµοζίεςζε θαη οη θοηνοποηήζεηρ ηερ ππψζθιεζερ αςηήρ, ε ζςνέιεςζε είναη 

άθςπε.  
ηεν πεπίπηυζε αςηή, ηο Μονοµειέρ Ππυηοδηθείο µε αίηεζε ηος 1/20 ηυν µειϊν ηερ οπγάνυζερ 

αποθαζίδεη ψπυρ οπίδεηαη ζηεν παπ. 1.  
5.Γηα ηο ππϊηο µεηά ηεν έναπξε ηζσωορ αςηοω ηος νψµος ζςνέδπηο θάζε ηπηηοβάζµηαρ 

ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ, µποπεί ε δηοίθεζή ηερ να δεηήζεη απψ ηηρ δεςηεποβάζµηερ 

οπγανϊζεηρ ηερ δωναµήρ ηερ να ανηηπποζυπεςηοων ζ’ αςηψ µε ανηηπποζϊποςρ πος ε εθιογή 

ηοςρ ζα έσεη ππαγµαηοποηεζεί ηο ποιω ενάµηζς σπψνο ππίν απψ ηεν εµέπα έναπξερ ηος 

ζςνεδπίος. Η απψθαζε αςηή ππέπεη να αναθοηνυζεί ζηηρ δεςηεποβάζµηερ οπγανϊζεηρ ηο ιηγψηεπο 
ηπεηρ µήνερ ππην απψ ηεν αποθαζηζµένε εµεποµενία ηος ζςνεδπίος. 
 
 

 
Άπζπο 27. 

∆ηάιςζε Ξ∆ΕΟΕΡ  
1.Ο Οπγανηζµψρ ∆ηασεηπίζευρ Εηδηθϊν Πψπυν Επγαζηαθϊν υµαηείυν (Ο∆ΕΠΕ) θαηαπγείηαη 

ψπυρ θαη ηο Ν.∆. 891/1971 «πεπί οηθονοµηθήρ ςποβοεζήζευρ επγαζηαθϊν ζυµαηείυν θαη 

ενϊζευν». Η ηωσε ηερ πεπηοςζίαρ ηος θαηαπγοωµενος Ο∆ΕΠΕ δηέπεηαη αποθιεηζηηθά απψ ηηρ 

επψµενερ δηαηάξεηρ.  
2.Απψ ηε δεµοζίεςζε αςηοω ηος νψµος ψια ηα δηθαηϊµαηα θαη οη ςποσπεϊζεηρ ηος Ο∆ΕΠΕ 

αναιαµβάνονηαη απψ ηεν Επγαηηθή Εζηία συπίρ άιιε δηαηωπυζε.  
Η Επγαηηθή Εζηία εθπιεπϊνεη ηηρ ςποσπεϊζεηρ ηος Ο∆ΕΠΕ ππορ ηηρ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ 

µε ηε δηαδηθαζία θαη ηοςρ ψποςρ ηος Π.∆. 901/1976 «πεπί ανηηθαηαζηάζευρ ηυν δηαηάξευν ηος 

Π.∆. 189/1975 θαη πεπί ηερ οηθονοµηθήρ ενηζσωζευρ ηυν επί ηε βάζεη ηος Νοµ. 89/1975 

αναζςζηαζένηυν επγαηοχπαιιειηθϊν επαγγειµαηηθϊν ζυµαηείυν θαη ενϊζευν» πος 

εξαθοιοςζεί να ηζσωεη µέσπη θαη 3 µήνερ απψ ηεν θαηάπηηζε ηερ Εζνηθήρ Γενηθήρ ςιιογηθήρ 
ωµβαζερ Επγαζίαρ ή ηεν έθδοζε ηερ ψµοηαρ έθηαζερ απψθαζερ δηαηηεζίαρ ή ηος Π.∆/ηορ πος 

αναθέπονηαη ζηο Άπζπο 6 ηος νψµος αςηοω. Γηα ηο ζθοπψ αςηψ ηο πποζυπηθψ ηος Ο∆ΕΠΕ 

ζςνεσίδεη να παπέσεη ηηρ ςπεπεζίερ ηος ζηεν Επγαηηθή Εζηία µέσπη ηεν οιοθιήπυζε ηυν 

δηαδηθαζηϊν θαη ηυν πςζµίζευν ηερ παπ. 3. Εηδηθά γηα ηηρ οηθονοµηθέρ ενηζσωζεηρ ηος έηοςρ 1982 

οη πποζεζµίερ ηερ παπ. 1 πεπίπη. δ’ ηος Άπζπο 1 ηος Π.∆. 901/1976 παπαηείνονηαη µέσπη  
31.8.1982.  
3.Όιοη οη επγαδψµενοη, µέσπη ηε δεµοζίεςζε ηος νψµος αςηοω, ζηον Ο∆ΕΠΕ, µποπεί να 

ενηασζοων, ωζηεπα απψ αίηεζή ηοςρ θαη απψθαζε ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος ηερ Επγαηηθήρ 

Εζηίαρ πος εγθπίνεηαη απψ ηον Τποςπγψ Επγαζίαρ, ανεξάπηεηα απψ ηο ψπηο ειηθίαρ ηοςρ, ζε 

ανηίζηοησερ πποζυπηνέρ ζέζεηρ πος ζα ζςζηαζοων ζηεν Επγαηηθή Εζηία, ανάιογα µε ηηρ ανάγθερ 

ηερ.  
Με Π.∆/γµα, πος ζα εθδοζεί µε ππψηαζε ηυν Τποςπγϊν Πποεδπίαρ ηερ Κςβέπνεζερ, 

Οηθονοµηθϊν θαη Επγαζίαρ, ζα θαζοπηζζοων οη ιεπηοµέπεηερ ηερ ένηαξερ, οη θιάδοη θαη οη βαζµοί 

ηυν ζέζευν πος ζα ζςζηαζοων θαζϊρ θαη ηα ηςπηθά πποζψνηα δηοπηζµοω ηος πποζυπηθοω πος 

ζα ενηασζεί.  
Εηδηθά γηα ηο πποζυπηθψ ηος Ο∆ΕΠΕ, υρ πποχπεπεζία γηα ηεν ένηαξε αναγνυπίδεηαη θαη αςηή 
πος δηανωζεθε ζηον Ο∆ΕΠΕ.  
Κανέναρ απψ ηοςρ παπαπάνυ επγαδοµένοςρ, πος ενηάζζεηαη ζηεν Επγαηηθή Εζηία ζωµθυνα µε 

ηηρ δηαηάξεηρ ηος νψµος αςηοω, δεν ιαµβάνεη ζςνοιηθά αποδοσέρ ιηγψηεπερ απψ εθείνερ πος 

ειάµβανε ππην απψ ηεν ένηαξή ηος. ε πεπίπηυζε επί πιέον δηαθοπάρ, αςηή δηαηεπείηαη ζαν 

πποζυπηνψ επίδοµα µέσπη ηεν θάιςτή ηος.  
Οη επγαδψµενοη ζηον Ο∆ΕΠΕ, πος γηα οποηοδήποηε ιψγο δεν ζα ενηασζοων υρ µψνηµοη, 

ζωµθυνα µε ηα παπαπάνυ είναη δςναηψν ωζηεπα απψ αίηεζή ηοςρ µε απψθαζε ηος ∆.. ηερ 

Επγαηηθήρ Εζηίαρ πος εγθπίνεηαη απψ ηον Τποςπγψ Επγαζίαρ να ζςνεσίζοςν ηεν απαζσψιεζή 

ηοςρ ζηεν Επγαηηθή Εζηία µε ηε ζσέζε θαη ηοςρ ψποςρ πος επγάδονηαη ζ’ αςηψν. ηοςρ 

ςπψιοηποςρ ε Επγαηηθή Εζηία οθείιεη ηηρ νψµηµερ αποδεµηϊζεηρ ζαν να είσε θαηαγγειζεί ε 

ζωµβαζε επγαζίαρ ηοςρ θαη είσαν αποιςζεί θαηά ηε δεµοζίεςζε ηος παπαπάνυ Π.∆/ηορ. 
 

 

    



 

Άπζπο 28. 
Κοηπέρ µεηαβαηηθέρ δηαηάξεηρ  

1.Μέσπηρ εθδψζευρ ηος θαηά ηεν παπ. 2 ηος Άπζπο 29 εθιογηθοω ζςνδηθαιηζηηθοω βηβιηαπίος ο 

επγαδψµενορ µέιορ ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ σπεζηµοποηεί ηο αζθαιηζηηθψ βηβιηάπηο ςγείαρ 

ψπος γίνονηαη ψιερ οη εγγπαθέρ πος θαζοπίδεη ηο Άπζπο 13 παπ. 1.  
2.Επγαδψµενορ πος είναη µέιορ ζε πεπηζζψηεπα απψ δωο ζυµαηεία θαηά ηεν δηάθπηζε ηερ παπ. 1 

ηος Άπζπο 7 ςποσπεοωηαη µέζα ζε 2 µήνερ απψ ηε δεµοζίεςζε ηος νψµος αςηοω να επηιέξεη ηηρ 

οπγανϊζεηρ ζηηρ οποίερ ζα είναη µέιορ θαη να δεηήζεη ηε δηαγπαθή ηος απψ ηηρ ιοηπέρ.  
Μεηά ηεν παπαπάνυ πποζεζµία αν ςπάπσοςν ποιιέρ εγγπαθέρ είναη έγθςπερ µψνο οη δωο ππϊηερ 

θαηά ζεηπά εγγπαθήρ θαη µε ηεν δηάθπηζε ηερ παπ. 1 ηος Άπζπο 7.  
Σςσψν υθειήµαηα απψ αζθαιηζηηθή ή ςγεηονοµηθή θάιςτε πος αποιαµβάνοςν µέιε ζυµαηείος, 

απψ ηε δωναµε ηος οποίος είηε δηαγπάθονηαη είηε αποσυποων ωζηεπα απψ ηεν παπαπάνυ 

πωζµηζε, δε ζίγονηαη.  
3.Όζα αναθέπονηαη ζηεν παπ. 2 ηος άπζπος αςηοω ηζσωοςν ανάιογα γηα ηηρ ππυηοβάζµηερ θαη 

δεςηεποβάζµηερ οπγανϊζεηρ, ζε ζσέζε µε ψζα αναθέπονηαη ζηηρ παπ. 2 θαη 3 ηος Άπζπο 7. 

4.Ποηνέρ πος έσοςν επηβιεζεί γηα ππάξεηρ πος ππψβιεπε θαη ηηµυποωζε ο Νψµ. 330/1976 θαη πος 

δεν ζευποωνηαη αξηψποηνερ µε ηο νψµο αςηψ δηαγπάθονηαη απψ ηα ποηνηθά µεηπϊα µε θπονηίδα 
ηος απµψδηος Εηζαγγειέα. 
 

 
ΙΕΦΑΚΑΘΞ Θ' 

ΕΝΞΣΡΘΞ∆ΞΘΙΕΡ ∆ΘΑΑΝΕΘΡ 
 

Άπζπο 29.  
1.Με Π.∆/ηα πος εθδίδονηαη µε ππψηαζε ηυν Τποςπγϊν Επγαζίαρ θαη ∆ηθαηοζωνερ πςζµίδονηαη οη 

ιεπηοµέπεηερ α)ηερ ηήπεζερ ηος εηδηθοω βηβιίος θαη ηος θαθέιιος ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν 

υρ θαη ηερ σοπήγεζερ ανηηγπάθυν ηυν εγγπάθυν θαη ηυν βεβαηϊζευν πος πποβιέπονηαη ζηο 

Άπζπο 2.  
β)ηερ ηήπεζερ ηυν βηβιίυν ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν πος πποβιέπονηαη ζηο Άπζπο 3. 

2.Με απψθαζε ηος Τποςπγοω Επγαζίαρ, µεηά γνϊµε ηερ πηο ανηηπποζυπεςηηθήρ ηπηηοβάζµηαρ 

οπγάνυζερ ηερ σϊπαρ, θαζοπίδεηαη ε δηαδηθαζία εθδψζευρ, ηο ζσήµα θαη ηα ιοηπά ζηοησεία ηος 

ζςνδηθαιηζηηθοω εθιογηθοω βηβιηαπίος θαζϊρ θαη οη εγγπαθέρ πος γίνονηαη ζ' αςηψ.  
3.Με απψθαζε ηος Τποςπγοω Επγαζίαρ πςζµίδεηαη ο ηπψπορ θαη ηο ωτορ ηερ αµοηβήρ ηυν 
δηθαζηηθϊν ανηηπποζϊπυν. 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ Θ 

ΕΘ∆ΘΙΕΡ ∆ΘΑΑΝΕΘΡ 
 

Άπζπο 30. 
Ρςνδηθαιηζηηθέρ ειεςζεπίερ θαη δηθαηώµαηα δεµοζίυν ςπαιιήιυν  

1.Ο νψµορ αςηψρ, ψπυρ είναη, εθηψρ απψ ηηρ δηαηάξεηρ ηυν άπζπ. 14 παπ. 3-10,16 παπ. 7-9,22 
παπ. 1 θαη 2,24 θαη 27, εθαπµψδεηαη µε ηηρ εηδηθέρ πςζµίζεηρ πος πποβιέπονηαη παπαθάηυ 
ανάιογα θαη ζηοςρ έµµηζζοςρ ποιηηηθοωρ ςπαιιήιοςρ «µε εξαίπεζε ηοςρ ςπαιιήιοςρ ηερ 

Εζνηθήρ Τπεπεζίαρ Πιεποθοπηϊν (Ε.Τ.Π.)». 
(
 

19)
 ηος ∆εµοζίος, ψπυρ θαη ζηοςρ µψνηµοςρ ή µε 

ζεηεία ςπαιιήιοςρ ηυν Οπγανηζµϊν Σοπηθήρ Αςηοδηοίθεζερ, ηυν Ανυηάηυν Εθπαηδεςηηθϊν 
Ιδπςµάηυν, ηυν εθθιεζηαζηηθϊν Νοµηθϊν Πποζϊπυν ∆εµοζίος ∆ηθαίος θαη ιοηπϊν Νοµηθϊν 
Πποζϊπυν ∆εµοζίος ∆ηθαίος, αθψµε δε θαη ζηοςρ ςπαιιήιοςρ µε ζσέζε ηδηυηηθοω δηθαίος πος 
θαηέσοςν οπγανηθέρ ζέζεηρ, ζωµθυνα µε ηο άπζπ. 103 παπ. 3 ηος ςνηάγµαηορ.  
2.Γηα ηεν επέθηαζε ηερ θαηά ηεν πποεγοωµενε παπάγπαθο εθαπµογήρ, υρ επγαδψµενοη 

ιογίδονηαη θαη οη δεµψζηοη ςπάιιειοη. Όπος ζηον παπψνηα νψµο αναθέπονηαη οη ιέξεηρ 

επγοδψηερ, επησείπεζε, εθµεηάιιεςζε, µε ηον ψπο αςηψ νοοωνηαη θαη ηο ∆εµψζηο θαη ηα πηο πάνυ 

νοµηθά ππψζυπα µε ηηρ απµψδηερ ςπεπεζίερ ηοςρ. Όπος γίνεηαη ιψγορ γηα Επγαηηθψ Κένηπο, ε 

µνεία δεν αθοπά ηοςρ δεµοζί-οςρ ςπαιιήιοςρ. 
 
 
19

 σψιηα: Η µέζα ζε « » θπάζε πποζηέζεθε µε ηεν παπ. 2 άπζπ. 27 Νψµ. 2738/6-9 επη. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 180) 
 

    



3.∆εςηεποβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηυν δεµοζίυν ςπαιιήιυν είναη :α)Οη 

οµοζπονδίερ ηυν θαηά θιάδοςρ ή εηδηθψηεηερ ζυµαηείυν, πος ηα µέιε ηοςρ ςπάγονηαη οπγανηθά 
ζε ένα ή θαη ζε πεπηζζψηεπα Τποςπγεία ή ηα Ν.Π.∆.∆. ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ θαη β)οη 

οµοζπονδίερ ζυµαηείυν πος ηα µέιε ηοςρ ςπάγονηαη οπγανηθά ζηο ίδηο Τποςπγείο ή ζηα θαηά 

ηεν παπ. 1 ηος παπψνηορ άπζπος Ν.Π.∆.∆. ή οµάδα Ν.Π.∆.∆. πος ηειεί ςπψ ηεν εποπηεία ηος 

ίδηος Τποςπγείος.  
Όπος ςπάιιειοη ενψρ Τποςπγείος ανήθοςν ζε µηά θαη ενηαία ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ηος 

Τποςπγείος αςηοω, µε πεπηζζψηεποςρ θιάδοςρ, ε οπγάνυζή ηοςρ ζευπείηαη, γηα ηο ιψγο αςηψ, 

θαη ζαν δεςηεποβάζµηα.  
Κάζε ππυηοβάζµηα οπγάνυζε µποπεί να γίνεη µέιορ ζε µηα µψνο δεςηεποβάζµηα, εθψζον δεν 

ςπάπσεη άιιε οπγάνυζε.  
ε πεπίπηυζε πος ππυηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ανήθεη ζε πεπηζζψηεπερ απψ µηά 

δεςηεποβάζµηερ οπγανϊζεηρ ςποσπεοωηαη, ζηεν ππϊηε γενηθή ζςνέιεςζε ηυν µειϊν ηερ, πος ζα 
ζςγθιεζεί µεηά ηεν ηζσω ηος νψµος αςηοω, να αποθαζίζεη ζε ποηά δεςηεποβάζµηα (οµοζπονδία) 

ζα παπαµείνεη υρ µέιορ ηερ.  
4.Κάζε ςπάιιειορ, απψ ηο δηοπηζµψ ηος, µποπεί να γίνεη µέιορ µψνο µηάρ ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ ηυν θαηά θιάδοςρ ή εηδηθψηεηερ δηαπζπυµένυν θαη µηάρ οπγάνυζερ ηος σϊπος 

επγαζίαρ, αθοω θαηαβάιεη ηεν οπηζµένε απψ ηο θαηαζηαηηθψ ζςνδποµή. Εθηψρ ηυν άιιυν 
πεπηπηϊζευν πος ηςσψν οπίδεη ηο θαηαζηαηηθψ ηερ οπγάνυζήρ ηος ο ςπάιιειορ δηαγπάθεηαη απψ 

µέιορ αςηήρ, απψ ηο σπονηθψ ζεµείο ηερ ιωζερ ηερ ςπαιιειηθήρ ζσέζερ, θαζϊρ θαη αν δεν πήπε 

µέπορ ζηηρ δωο ηειεςηαίερ εθιογέρ, γηα ηεν ανάδεηξε ηερ δηοίθεζερ.  
5.Με ηεν επηθωιαξε ηος άπζπ.11 ηος Νψµ. 1256/1982 "γηα ηεν ποιςζεζία, ηεν ποιςαπαζσψιεζε 

θαη ηεν θαζηέπυζε ανυηάηος οπίος αποιαβϊν ζηο δεµψζηο ηοµέα θαζϊρ θαη γηα ηο Ειεγθηηθψ 

ςνέδπηο, ηο Νοµηθψ ςµβοωιηο ηος Κπάηοςρ θαη άιιερ δηαηάξεηρ", δεν επηηπέπεηαη ε µεηάζεζε 
ηυν θαηά ηεν παπ. 1 ηος παπψνηορ άπζπος δεµοζίυν ςπαιιήιυν, πος είναη µέιε δηοηθεηηθϊν 

ζςµβοςιίυν ή πποζυπηνϊν δηοηθήζευν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν, εθ' ψζον 

αςηέρ ανήθοςν ζε δεςηεποβάζµηερ µέιε ηπηηοβάζµηυν οπγανϊζευν, συπίρ ηεν έγγπαθε 

ζςγθαηάζεζε ηυν ίδηυν ηυν ςπαιιήιυν θαη ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ ηοςρ οπγάνυζερ.  
Καηά ηον ίδηο ηπψπο πποζηαηεωονηαη θαη ηα µέιε ηυν δηοηθήζευν ηυν δεςηεποβάζµηυν θαη ηυν 
ηπηηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν.  
6.Η επηηποπή ηος άπζπ. 15 ηος νψµος αςηοω ψηαν ππψθεηηαη γηα δεµοζίοςρ ςπαιιήιοςρ 

αποηειείηαη :  
α)Απψ ηον Ππψεδπο Ππυηοδηθϊν ηερ πεπηθέπεηαρ ψπος παπέσεη ηηρ ςπεπεζίερ ηος ο ςπάιιειορ ή 

Ππυηοδίθε ή Εηπενοδίθε πος οπίδεηαη απ' αςηψν, µε ηεν αναθεπψµενε ζηο άπζπ. 11 ζεηπά, γηα 

εηήζηα ζεηεία.  
β)Απψ έναν ςπάιιειο, πος οπίδεη ο Τποςπγψρ Πποεδπίαρ Κςβεπνήζευρ, ωζηεπα απψ ζςνεννψεζε 
µε ηον θαηά πεπίπηυζε απµψδηο Τποςπγψ.  
γ)Απψ έναν εθππψζυπο ηυν ςπαιιήιυν, πος ςποδεηθνωεη ε πηο ανηηπποζυπεςηηθή ηπηηοβάζµηα 

οπγάνυζε ηερ σϊπαρ.  
7.Η δηάηαξε ηερ παπ. 2 ηος άπζπ. 19 ηος νψµος αςηοω εθαπµψδεηαη θαη γηα ηο δηθαίυµα απεπγίαρ 
ηυν δεµοζίυν ςπαιιήιυν.  
Ο σπψνορ ηερ απεπγίαρ ηυν δεµοζίυν ςπαιιήιυν ζευπείηαη υρ σπψνορ ππαγµαηηθήρ δεµοζίαρ 

ςπεπεζίαρ, συπίρ ψµυρ να θαηαβάιιονηαη οη αποδοσέρ ηος σπψνος απεπγίαρ.  
ωµθυνα µε ηεν παπ.2 άπζπ.37 Νψµ.1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) "γηα ηεν πεπηθοπή ηυν αποδοσϊν 

ηυν απεπγοωνηυν ςπαιιήιυν µεηά ηεν θαζηέπυζε ηος ζςζηήµαηορ πενζήµεπερ εβδοµαδηαίαρ 

επγαζίαρ ιαµβάνεηαη ςπψτε, γηα θάζε επγάζηµε εµέπα, ηο 1/30 ηυν θαζαπϊν µενηαίυν 
αποδοσϊν ηυν ςπαιιήιυν (µεηά ηεν αθαίπεζε ηυν θπαηήζευν πιεν θψπος θαη δανείυν), 

θαζϊρ θαη ηο 1/5 ηυν ίδηυν αποδοσϊν γηα ηεν εµέπα ηος αββάηος".  
8.α)Πποθεηµένος γηα δεµοζίοςρ ςπαιιήιοςρ ηερ παπ.1 ηος παπψνηορ άπζπος, θήπςξε ηερ 

απεπγίαρ δεν µποπεί να ππαγµαηοποηεζεί ππην πεπάζοςν 4 πιήπεηρ µέπερ, απψ ηε γνυζηοποίεζε 

ηυν αηηεµάηυν θαη ηυν ιψγυν πος ηα ζεµειηϊνοςν, µε έγγπαθο πος θοηνοποηείηαη, µε δηθαζηηθψ 

επηµειεηή, ζηο Τποςπγείο Πποεδπίαρ Κςβεπνήζευρ, ζηο Τποςπγείο Οηθονοµηθϊν, ζηο Τποςπγείο 

πος ςπάγονηαη οη ςπάιιειοη αςηοί, θαζϊρ επίζερ θαη ζηηρ δηοηθήζεηρ ηυν θοπέυν πος 
εποπηεωονηαη απ' αςηψ, ψηαν ππψθεηηαη γηα απεπγία ςπαιιήιυν ηοςρ.  
β)Η απεπγία θεπωζζεηαη απψ δεςηεποβάζµηερ ή ηπηηοβάζµηερ οπγανϊζεηρ µεηά απψ απψθαζε ηερ 

Γενηθήρ ςνέιεςζερ.  
9.Καηά ηε δηάπθεηα απεπγίαρ ηυν δεµοζίυν ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ άπζπος δεν 

επηηπέπεηαη ε ππψζιετε έθηαθηυν ςπαιιήιυν. 
 

 

    



10.ηηρ ππυηοβάζµηερ, δεςηεποβάζµηερ θαη ηπηηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηυν 

δεµοζίυν ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ άπζπος δεν µποποων να είναη µέιε ζςνηαξηοωσοη 
ή ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ζςνηαξηοωσυν.  
Με ηεν παπ.5 άπζπ.22 Νψµ.1400/21-24 Οθη. 1983, ΦΕΚ Α' 156, οπίζηεθε, ψηη γηα ηοςρ 
ςπαιιήιοςρ πος ςπάγονηαη ζηο άνυ άπζπ. 30 Νψµ.1264/82 οη ζςνδηθαιηζηηθέρ άδεηερ πος 

πποβιέπονηαη απψ ηο άπζπ. 17 ηος ίδηος Νψµ. 1264/1982 είναη µε αποδοσέρ. 
 
 

Άπζπο. 30α. 
(20)

 
1. Ο νψµορ αςηψρ, ψπυρ ηζσωεη ζήµεπα, εθηψρ απψ ηηρ δηαηάξεηρ ηυν άπζπυν 1 παπ. 3, 7 παπ. 1 
θαη 3, 14 παπ. 3-10, 15, 16 παπ. 5 θαη 7 – 9, 17, 18 παπ. 1, 19 - 22, 23 παπ.1 θαη 2, 24, 26, 27  
θαη 30, εθαπµψδεηαη ανάιογα, µε ηηρ εηδηθέρ πςζµίζεηρ πος πποβιέπονηαη ζηηρ επψµενερ 
παπαγπάθοςρ ηος άπζπος αςηοω θαη ζηοςρ εν ενεπγεία αζηςνοµηθοωρ ςπαιιήιοςρ θάζε βαζµοω 

ηερ Ειιενηθήρ Αζηςνοµίαρ». 
(21)

  
2. Γηα ηεν εθαπµογή ηυν δηαηάξευν ηος παπψνηορ άπζπος, ψπος ζηο νψµο αςηψν 

σπεζηµοποηοωνηαη οη ψποη «επγοδψηερ», «επησείπεζε» ή «εθµεηάιιεςζε» νοείηαη ηο ∆εµψζηο θαη 

ψπος σπεζηµοποηείηαη ο ψπορ «επγαδψµενοη» νοοωνηαη οη ςπάιιειοη ηερ πποεγοωµενερ 

παπαγπάθος. Οµοίυρ, ψπος γίνεηαη ιψγορ γηα «Επγαηηθψ Κένηπο», ε µνεία δεν αθοπά ηοςρ 

ςπαιιήιοςρ ηερ πποεγοωµενερ παπαγπάθος.  
3.Με ηεν επηθωιαξε ηερ δηάηαξερ ηος άπζπ. 281 ηος Αζηηθοω Κϊδηθα, ε άζθεζε ηυν 

ζςνδηθαιηζηηθϊν δηθαηυµάηυν ηυν αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν δεν επηηπέπεηαη να ςπεπβαίνεη ηα 
ψπηα πος πποζδηοπίδονηαη απψ ηηρ ηδηοµοπθίερ, ηεν αποζηοιή θαη ηδηαίηεπα ηον εζνηθψ, θοηνυνηθψ 

θαη ςπεπθοµµαηηθψ σαπαθηήπα ηερ Ειιενηθήρ Αζηςνοµίαρ.  
4.Οη εν ενεπγεία αζηςνοµηθοί ςπάιιειοη επηηπέπεηαη να ζςζηήζοςν:  
α. «Μία ππυηοβάζµηα ένυζε αξηυµαηηθϊν ζε θάζε πεπηθέπεηα (Ο.Σ.Α.) θαη µία ππυηοβάζµηα 
ένυζε αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν µέσπη θαη ηο βαζµψ ηος ανζςπαζηςνψµος ζε θάζε µία απψ ηηρ 
∆ηεςζωνζεηρ Αζηςνοµίαρ Αζενϊν, Πεηπαηϊρ, Βοπεηοαναηοιηθήρ Αηηηθήρ, Νοηηοαναηοιηθήρ Αηηηθήρ, 
∆ςηηθήρ Αηηηθήρ θαη Θεζζαιονίθερ, θαζϊρ θαη ζε θάζε Αζηςνοµηθή ∆ηεωζςνζε νοµοω. Μέιε ηυν 
οπγανϊζευν αςηϊν µποποων να είναη µψνο οη αζηςνοµηθοί πος ςπεπεηοων ζε Τπεπεζίερ πος 
εδπεωοςν µέζα ζηα γευγπαθηθά ψπηα ηερ πηο πάνυ πεπηθέπεηαρ ή ηυν πηο πάνυ ∆ηεςζωνζευν 
Αζηςνοµίαρ ή Αζηςνοµηθϊν ∆ηεςζωνζευν, ανηηζηοίσυρ. Οη αξηυµαηηθοί δωνανηαη, ανηί ηερ ένυζερ 
αξηυµαηηθϊν, να γίνονηαη µέιε ηερ ένυζερ αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν. Οη ανζςπαζηςνψµοη 
δωνανηαη ανηί ηερ ένυζερ αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν να γίνονηαη µέιε ηερ ένυζερ αξηυµαηηθϊν».  
(22) 
 
β. Μία οµοζπονδία ηυν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν 

θαη µία οµοζπονδία ηυν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν αξηυµαηηθϊν, υρ 

δεςηεποβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ.  
γ. Μία ηπηηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε (ζςνοµοζπονδία), ηεν οποία απαπηίδοςν οη δωο 

παπαπάνυ οµοζπονδίερ θαη ζηεν οποία εθπποζυποωνηαη µε απηζµψ ανηηπποζϊπυν, πος 

θαζοπίδεηαη µε ηο θαηαζηαηηθψ ηερ. Η δηάηαξε ηος ηπίηος εδαθίος ηερ παπ. 3 ηος άπζπ. 9 ηος 
παπψνηορ νψµος δεν έσεη εθαπµογή γηα ηεν εθπποζϊπεζε ηυν ανυηέπυ οµοζπονδηϊν ζηεν 

ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε.  
5. Κάζε αζηςνοµηθψρ δηθαηοωηαη να είναη µέιορ µψνο ηερ ππυηοβάζµηαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ ηερ Αζηςνοµηθήρ ∆ηεωζςνζερ ή ∆ηεωζςνζερ Αζηςνοµίαρ ή ηερ πεπηθέπεηαρ ηερ 

παπαγπάθος 4 ψπος ςπεπεηεί. Ο αζηςνοµηθψρ πος ςπεπεηεί ζε Τπεπεζία ηερ οποίαρ ε ηοπηθή 

απµοδηψηεηα εθηείνεηαη ζε πεπηζζψηεπερ Αζηςνοµηθέρ ∆ηεςζωνζεηρ ή ∆ηεςζωνζεηρ Αζηςνοµίαρ ή 

πεπηθέπεηερ, µποπεί να εγγπάθεηαη υρ µέιορ ζηεν ένυζε ηερ Αζηςνοµηθήρ ∆ηεωζςνζερ ή 

∆ηεωζςνζερ Αζηςνοµίαρ ή ηερ πεπηθέπεηαρ, ψπος έσεη ηεν έδπα ηερ ε Τπεπεζία ηος συπίρ να 
ιαµβάνεηαη ςπψτε ε ηεπαπσηθή ςπαγυγή ηερ Τπεπεζίαρ ηος. Αν αζηςνοµηθψρ εγγπαθεί θαη ζε 

δεωηεπε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε δηαγπάθεηαη ςποσπευηηθά απψ ηεν ππϊηε. ε πεπίπηυζε 

µεηάζεζερ ζε άιιε Αζηςνοµηθή ∆ηεωζςνζε ή ∆ηεωζςνζε Αζηςνοµίαρ ή ζε άιιε πεπηθέπεηα ο 
 
 
20 σψιηα: Σο άπζπ. 30α πποζηέζεθε απψ ηο άπζπ. 1 Νψµ. 2265/30 Νοεµ.-5 ∆εθ. 1994 (ΦΕΚ Α΄ 209). Έσοςν επέιζεη 
ηποποποηήζεηρ ζηηρ επηµέποςρ παπαγπάθοςρ ηος µε ηον Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61) 

  

21 Η παπ.1 ηος άπζπος 30
α
 ηος Ν.1264/1982 ηο οποίο πποζηέζεθε µε ηο άπζπο 1 ηος ν. 2265/1994, ηίζεηαη υρ άνυ ψπυρ 

ηποποποηήζεθε µε ηο άπζπο 18 παπ.1 ηος Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61) 
  

22 Η πεπίπηυζε α΄ ηερ παπ. 4 ηος άπζπος 30α ηος ν. 1264/1982 ηο οποίο πποζηέζεθε µε ηο άπζπο 1 ηος ν. 2265/1994 
ηίζεηαη υρ άνυ ψπυρ ηποποποηήζεθε µε ηο άπζπο 18 παπ.2 ηος Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61) 

 

 
 

    



αζηςνοµηθψρ δηαγπάθεηαη ςποσπευηηθά απψ ηε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε, ηερ οποίαρ ήηαν µέιορ 
θαη δηθαηοωηαη να εγγπαθεί ζηε ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ηερ Αζηςνοµηθήρ ∆ηεωζςνζερ ή 
∆ηεωζςνζε Αζηςνοµίαρ ή πεπηθέπεηαρ ζηεν οποία µεηαηίζεηαη. Η ςποσπέυζε δηαγπαθήρ δεν 
ηζσωεη αν ε µεηάζεζε έγηνε γηα ιψγοςρ εθπαίδεςζερ ή µεηεθπαίδεςζερ θαη γηα ψζο σπψνο δηαπθεί 

αςηή.». 
(23)

  
6. Οη εηζθοπέρ ηυν µειϊν παπαθπαηοωνηαη απψ ηε δηασείπηζε σπεµαηηθοω ηερ ςπεπεζίαρ απψ 

ηεν οποία πιεπϊνονηαη θαη αποδίδονηαη ζηηρ ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηος παπψνηορ άπζπος, 
ζωµθυνα µε ηηρ θαηαζηάζεηρ µειϊν πος ςποβάιιονηαη απψ αςηέρ.  
7. Απψ ηεν παποωζα δωναµε θάζε ςπεπεζίαρ δεν επηηπέπεηαη να αποςζηάδεη, γηα ζςµµεηοσή ζε 
ζςνειεωζεηρ ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζεϊν ηοςρ, ποζοζηψ µεγαιωηεπο ηος 1/3 ηυν 

αξηυµαηηθϊν θαη ηος 1/4 ηυν θαηϊηεπυν ςπαιιήιυν θαη µε ηεν πποχπψζεζε ψηη ηο επηηπέποςν 

οη ανάγθερ ηερ ςπεπεζίαρ, θαηά ηεν αηηηοιογεµένε θπίζε ηος δηοηθεηή ηερ µονάδαρ. Αν ηα µέιε 

πος επηζςµοων να ζςµµεηάζσοςν ζε ζςνέιεςζε ξεπεπνοων ηα παπαπάνυ ποζοζηά, δηενεπγείηαη 

θιήπυζε µεηαξω ηοςρ µε ηπψπο πος οπίδεηαη ζηο θαηαζηαηηθψ ηερ οηθείαρ ζςνδηθαιηζηηθήρ 

οπγάνυζερ.   
8. ηον ππψεδπο θαη ζηο γενηθψ γπαµµαηέα θάζε ζςνδηθαιηζηηθήρ οπγάνυζερ ηυν αζηςνοµηθϊν 

ςπαιιήιυν παπέσονηαη, γηα ηεν εθπιήπυζε ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν ηοςρ ςποσπεϊζευν, εηδηθέρ 

άδεηερ αποςζίαρ έυρ 4 εµέπερ ηο µήνα θαη’ ανϊηαηο ψπηο. ηοςρ ανηηπποζϊποςρ ηερ 

οµοζπονδίαρ παπέσεηαη άδεηα αποςζίαρ θαζ ψιε ηε δηάπθεηα ηυν ζςνεδπίυν ζηα οποία µεηέσοςν,   
ε οποία ψµυρ δεν δωναηαη να ςπεπβαίνεη ηηρ 4 εµέπερ θαη’ έηορ. Οη δηθαηοωµενοη άδεηαρ 

ςποσπεοωνηαη να ενεµεπϊνοςν γηα ηε σπήζε ηερ ηο δηοηθεηή ηερ ςπεπεζίαρ ηοςρ, ππην 2 

ηοςιάσηζηον εµέπερ.   
«Σα παπαπάνυ ππψζυπα µε βαζµψ µέσπη θαη Αζηςνοµηθοω Τποδηεςζςνηή δεν µεηαηίζενηαη, ψζο 
δηαπθεί ε ζεηεία ηοςρ, εθηψρ ηερ πεπηοσήρ µεηάζεζερ, ζηεν οποία ςπεπεηοων, αν δεν ηο 
δεηήζοςν οη ίδηοη ή δεν θπηζεί ηοωηο αναγθαίο ιψγυ πποαγυγήρ, άζθεζερ πεηζαπσηθήρ δίυξερ γηα 
πεηζαπσηθψ παπάπηυµα, γηα ηο οποίο πποβιέπεηαη απψ ηηρ οηθείερ δηαηάξεηρ ανϊηεπε πεηζαπσηθή 

ποηνή ή ζέζερ ηοςρ ζε θαηάζηαζε δηαζεζηµψηεηαρ γηα ιψγοςρ πεηζαπσίαρ». 
(24)

   
9. (Καηαπγήζεθε)  Η εθιογή ηυν οπγάνυν θαη ανηηπποζϊπυν ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν γίνεηαη απψ ενηαίο   
τεθοδέιηηο, ζηο οποίο ζςµπεπηιαµβάνονηαη ψιοη οη ςποτήθηοη. Κάζε εθιογέαρ µποπεί να ζέζεη απηζµψ ζηαςπϊν ίζο µε 
ηο 1/3 ηος απηζµοω ηυν εδπϊν ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος ή ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ ή ηυν ανηηπποζϊπυν. ε 
πεπίπηυζε θιάζµαηορ, ο επηηπεπψµενορ απηζµψρ ζηαςπϊν ζηπογγςιοποηείηαη ζηον αµέζυρ πποεγοωµενο αθέπαηο. 
Εθιέγονηαη θαηά ζεηπά οη ςποτήθηοη πος ζςγθένηπυζαν ηοςρ πεπηζζψηεποςρ ζηαςποωρ πποηίµεζερ, έυρ ψηος 
ζςµπιεπυζεί ο απηζµψρ ηυν εδπϊν ηος δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος ή ηερ ειεγθηηθήρ επηηποπήρ ή ηυν ανηηπποζϊπυν. 

(25)
  

10.Οη ζςνδηθαιηζηηθέρ οπγανϊζεηρ ηυν αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν, θαζϊρ θαη ηα µέιε ηοςρ, δεν 

επηηπέπεηαη ηδίυρ:  
α. Να ζςµµεηέσοςν ζε απεπγίερ, θαζϊρ θαη ζε θάζε είδοςρ εθδειϊζεηρ ποιηηηθϊν ή 

ζςνδηθαιηζηηθϊν θοπέυν ή ποιηηηθϊν πποζϊπυν ή να αζθοων πποπαγάνδα ςπέπ ή θαηά αςηϊν. 

Εξαηποωνηαη ηα ζςνέδπηα θαη οη ποιηηηζηηθέρ εθδειϊζεηρ ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν θοπέυν.  
β. Να πποζσυποων ή να γίνονηαη µέιε άιιυν επαγγειµαηηθϊν ζςνδηθαιηζηηθϊν οπγανϊζευν, 

εθηψρ ηυν ∆ηεζνϊν Αζηςνοµηθϊν ςνδηθαιηζηηθϊν Οπγανϊζευν, ή να εθπποζυποων άιιοςρ 

επγαδοµένοςρ.  
γ. Να αναµεηγνωονηαη µε οποηονδήποηε ηπψπο ζε ζέµαηα δηοίθεζερ ηυν Τπεπεζηϊν. 

11.Οπγανϊζεηρ αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν ηερ Ειιενηθήρ Αζηςνοµίαρ, πος έσοςν ήδε ζςζηαζεί, 

οθείιοςν να πποζαπµψζοςν ηα θαηαζηαηηθά ηοςρ ζηηρ πςζµίζεηρ ηυν παπαπάνυ δηαηάξευν θαη να 

δεηήζοςν ηεν έγθπηζε αςηϊν απψ ηα απµψδηα δηθαζηήπηα µέζα ζε 2 µήνερ απψ ηεν έναπξε ηζσωορ 

ηος νψµος αςηοω. Οη οπγανϊζεηρ αςηέρ, θαζϊρ θαη ψζερ ηδπςζοων βάζεη ηος νψµος αςηοω 

οθείιοςν να πποθεπωξοςν εθιογέρ γηα ηεν ανάδεηξε ηυν οπγάνυν ηοςρ ψση νυπίηεπα απψ 4 

µήνερ θαη ψση απγψηεπα απψ έξη µήνερ απψ ηεν έγθπηζε ηος θαηαζηαηηθοω ηοςρ. Μψνο οη ενϊζεηρ 
αζηςνοµηθϊν, πος ζςνηζηϊνηαη θαη ιεηηοςπγοων ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος παπψνηορ άπζπος, 

εθπποζυποων ηα ζςµθέπονηα ηυν αζηςνοµηθϊν. 
 

 
23 Η παπ. 5 ηος άπζπος 30α ηος ν.1264/1982 ηο οποίο πποζηέζεθε µε ηο άπζπο 1 ηος ν.2265/1994 ηίζεηαη υρ άνυ 
ψπυρ ηποποποηήζεθε µε ηο άπζπο 18 παπ.3 ηος Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61) 

 
 

24 σψιηα: Σο µέζα ζε « » ηειεςηαίο εδάθ. πος είσε πποζηεζεί απψ ηο άπζπ. 1 ηος Νψµ. 2265/30 Νοεµ.–5 ∆εθ. 1994 (ΦΕΚ Α΄ 
209) ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηεν παπ. 4 άπζπ. 12 Νψµ. 2713/27-30 Αππ. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 89), 

 
 

25 Η παπ. 9 ηος άπζπος 30α ηος ν. 1264/1982, ψπυρ ηο άπζπο αςηψ πποζηέζεθε µε ηο άπζπο 1 ηος ν. 2265/1994 
θαηαπγήζεθε µε ηο άπζπο 18 παπ.6 ηος Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61), 

 

 
 

    



12. Αζηςνοµηθοί, πος υρ µέιε δηοηθεηηθοω ζςµβοςιίος αζηςνοµηθϊν οπγανϊζευν, ηηµυπήζεθαν 

πεηζαπσηθά γηα παπαπηϊµαηα πος είσαν άµεζε ζσέζε µε ηε ζςνδηθαιηζηηθή ηοςρ δπάζε, 
δηθαηοωνηαη, εθψζον είναη ζηεν ενέπγεηα, να δεηήζοςν ηεν επανεξέηαζε ηυν πεηζαπσηθϊν ηοςρ 

ςποζέζευν, ςποβάιιονηαρ ζσεηηθή αίηεζε ζηεν Τπεπεζία ηοςρ ενηψρ αναηπεπηηθήρ πποζεζµίαρ   
30 εµεπϊν απψ ηε δεµοζίεςζε ηος παπψνηορ. Οη αηηήζεηρ εξεηάδονηαη απψ ηα απµψδηα ψπγανα, ηα 

οποία επέβαιαν ηηρ πεηζαπσηθέρ ποηνέρ».   
13. «Αζηςνοµηθοί πος υρ µέιε ∆ηοηθεηηθϊν ςµβοςιίυν αζηςνοµηθϊν οπγανϊζευν αποηάσζεθαν 
γηα πεηζαπσηθά παπαπηϊµαηα πος είσαν άµεζε ζσέζε µε ηε ζςνδηθαιηζηηθή ηοςρ δπάζε, 
δηθαηοωνηαη να δεηήζοςν επανεξέηαζε ηυν πεηζαπσηθϊν ηοςρ ςποζέζευν, ςποβάιιονηαρ ζσεηηθή 
αίηεζε ενηψρ αναηπεπηηθήρ πποζεζµίαρ ηπηάνηα (30) εµεπϊν απψ ηε δεµοζίεςζε ηος παπψνηορ. 
Οη αηηήζεηρ εξεηάδονηαη απψ ηα απµψδηα ψπγανα, ηα οποία επέβαιαν ηηρ πεηζαπσηθέρ ποηνέρ. Ο 
σπψνορ εθηψρ ςπεπεζίαρ ηυν αζηςνοµηθϊν πος επανέπσονηαη ζηεν ενέπγεηα θαη’ εθαπµογή ηυν 
ανυηέπυ δηαηάξευν ιογίδεηαη υρ σπψνορ ππαγµαηηθήρ ςπεπεζίαρ, συπίρ να δηθαηοωνηαη 

αναδποµηθέρ αποδοσέρ ή αποδεµίυζε γηα οποηαδήποηε αηηία.» 
(26)

   
«14. Οη ζςνοπηαθοί θωιαθερ θαη εηδηθοί θποςποί πος ενηάσζεθαν ζηο αζηςνοµηθψ πποζυπηθψ, 

ζωµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος άπζπος 13 ηος ν. 3686/2008 (ΦΕΚ 158 Α΄) επηηπέπεηαη να 

µεηέσοςν είηε ζηηρ ππυηοβάζµηερ ενϊζεηρ ζςνοπηαθϊν θςιάθυν ή εηδηθϊν θποςπϊν, ανηηζηοίσυρ 

είηε ζηηρ οηθείερ ενϊζεηρ αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν.   
Οη ππυηοβάζµηερ ζςνδηθαιηζηηθέρ ενϊζεηρ ζςνοπηαθϊν θςιάθυν θαη εηδηθϊν θποςπϊν 

επηηπέπεηαη να είναη µέιε είηε ηερ οµοζπονδίαρ ηυν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν ενϊζευν 

ζςνοπηαθϊν θςιάθυν ή εηδηθϊν θποςπϊν ανηηζηοίσυρ είηε ηερ οµοζπονδίαρ ηυν ππυηοβάζµηυν 

ζςνδηθαιηζηηθϊν ενϊζευν αζηςνοµηθϊν ςπαιιήιυν.» 
(27)

  
 
 
 

Άπζπ.30Β.-Ρςνδηθαιηζηηθά 

δηθαηώµαηα ποιηηηθού πποζυπηθού Ε.Σ.Ο. 
(
 
28)

 
1.Ο νψµορ αςηψρ, ψπυρ ηζσωεη ζήµεπα, εθηψρ απψ ηηρ δηαηάξεηρ ηυν άπζπυν 2, 3, 11 παπ. 1 
πεπίοδορ δεωηεπε θαη παπ. 2, 12, 13 παπ. 2, 14 παπ. 3 έυρ θαη 10, 15, 16 παπ. 7 έυρ θαη 9, 18, 

19 έυρ θαη 22, 23 παπ. 1 θαη 2, 24, 26, 27 θαη 30 παπ. 1, 3, 5, 7, 8 θαη 9, εθαπµψδεηαη ανάιογα 

µε ηηρ εηδηθέρ πςζµίζεηρ πος πποβιέπονηαη ζηηρ επψµενερ παπαγπάθοςρ ηος παπψνηορ άπζπος, 

ζηο µψνηµο ποιηηηθψ πποζυπηθψ θαη ζηο εηδηθψ πποζυπηθψ µε ζσέζε επγαζίαρ ηδηυηηθοω δηθαίος 

ηερ Εζνηθήρ Τπεπεζίαρ Πιεποθοπηϊν (Ε.Τ.Π.).  
2.Με ηεν επηθωιαξε ηερ δηάηαξερ ηος άπζπ. 281 ηος Αζηηθοω Κϊδηθα, ε άζθεζε ηυν 

ζςνδηθαιηζηηθϊν δηθαηυµάηυν ηυν ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 δεν επηηπέπεηαη να ςπεπβαίνεη ηα ψπηα 
πος πποζδηοπίδονηαη απψ ηηρ ηδηοµοπθίερ, ηεν αποζηοιή θαη ηδηαίηεπα ηον εζνηθψ, θοηνυνηθψ θαη 

ςπεπθοµµαηηθψ σαπαθηήπα ηερ Ε.Τ.Π..  
3.Οη ςπάιιειοη ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ δεν επηηπέπεηαη να είναη µέιε ππυηοβάζµηαρ 

οπγάνυζερ, ηερ οποίαρ µέιε ηερ ςπάγονηαη οπγανηθά ζε άιιε ςπεπεζία ηος ∆εµοζίος ή 
Ν.Π.∆.∆.. ∆εςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζή ηοςρ επηηπέπεηαη να είναη µψνον ε 

οµοζπονδία ηυν ζυµαηείυν πος ψια ηα µέιε ηοςρ ςπάγονηαη οπγανηθά ζηεν Ε.Τ.Π..  
4.Η εθιογή ηυν οπγάνυν ζηηρ ππυηοβάζµηερ θαη ηε δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε 

γίνεηαη απψ ενηαίο τεθοδέιηηο, ζηο οποίο πεπηιαµβάνονηαη ψιοη οη ςποτήθηοη. Κάζε εθιογέαρ 

µποπεί να ζέζεη απηζµψ ζηαςπϊν ίζο µε ηον απηζµψ ηυν εδπϊν ηος ∆ηοηθεηηθοω ςµβοςιίος ή ηερ 
Ειεγθηηθήρ Επηηποπήρ. Εθιέγονηαη θαηά ζεηπά οη ςποτήθηοη πος ζςγθένηπυζαν ηοςρ 

πεπηζζψηεποςρ ζηαςποωρ πποηίµεζερ, έυρ ψηος ζςµπιεπυζεί ο απηζµψρ ηυν εδπϊν ηος 

∆ηοηθεηηθοω ςµβοςιίος ή ηερ Ειεγθηηθήρ Επηηποπήρ. 
 
 

 
26 ηο άπζπο 30α ηος ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), ψπυρ πποζηέζεθε µε ηο άπζπο 1 ηος ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄), 
πποζηίζεηαη υρ άνυ νέα παπάγπαθορ 13 µε ηο άπζπο 14 παπ.2 ηος Ν.3554/2007. 

 
 

27 σψιηα: Σο µέζα ζε « » ηειεςηαίο εδάθ. πος είσε πποζηεζεί απψ ηο άπζπ. 1 ηος Νψµ. 2265/30 Νοεµ.–5 ∆εθ. 1994 (ΦΕΚ Α΄ 
209) ανηηθαηαζηάζεθε υρ άνυ απψ ηεν παπ. 4 άπζπ. 12 Νψµ. 2713/27-30 Αππ. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 89), 

 
 

28 σψιηα:  Σο άπζπ. 30Β πποζηέζεθε απψ ηεν παπ. 1 άπζπ. 27 Νψµ. 2738/6-9 επη. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 180) 
 

 
Με ηο άπζπ. 9 ηος Νψµ. 2303/4-5 Μαΐος 1995, (ΦΕΚ Α΄80) οπίζηεθε ψηη ε παπαθπάηεζε ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν εηζθοπϊν 
ηυν δεµοζίυν ςπαιιήιυν δωναηαη, µε ηεν ζςγθαηάζεζή ηοςρ, να γίνεηαη απψ ηηρ µενηαίερ αποδοσέρ ηοςρ. 
 
 
 

    



5.Οη ανηηππψζυποη ηερ δεςηεποβάζµηαρ οπγάνυζερ ζηεν ηπηηοβάζµηα οπγάνυζε, έσοςν δηθαίυµα 

να εθιέγονηαη ζηα ψπγανα δηοίθεζερ θαη ζηα ψπγανα πος ςποθαζηζηοων ηηρ ζςνειεωζεηρ ηερ 
ηπηηοβάζµηαρ οπγάνυζερ, µψνον εθψζον οη εθιογέρ έγηναν απψ ενηαίο τεθοδέιηηο θαη ζωµθυνα 

µε ηεν ανυηέπυ δηαδηθαζία.  
6.Με απψθαζε ηος Τποςπγοω Εζυηεπηθϊν, ∆εµψζηαρ ∆ηοίθεζερ θαη Αποθένηπυζερ, µεηά απψ 

εηζήγεζε ηος ∆ηοηθεηή ηερ Ε.Τ.Π., θαζοπίδονηαη:  
α)Η Απσή ή ε ∆εµψζηα Τπεπεζία ζηεν οποία θαηασυποωνηαη θαη ο ηπψπορ θαηασυπίζευρ ηυν 

ζηοησείυν ηος άπζπ. 2 ηος παπψνηορ, θαζϊρ θαη οη έννοµερ ζςνέπεηερ ηυν εγγπαθϊν.  
β)Η Απσή ή ε ∆εµψζηα Τπεπεζία ζηεν οποία ηεπείηαη ο θάθειορ ηερ παπ. 2 ηος άπζπ. 2 ηος 

παπψνηορ, ηα ζηοησεία πος πεπηέσονηαη ζε αςηψν, θαζϊρ θαη οη πποχποζέζεηρ ςπψ ηηρ οποίερ 

σοπεγοωνηαη ζε ζςγθεθπηµένα ππψζυπα ανηίγπαθα ηυν εγγπάθυν θαη βεβαηϊζεηρ γηα ηα 

θαηασυπεζένηα ζηοησεία.  
γ)Σα ηεποωµενα απψ ηηρ ππυηοβάζµηερ θαη ηε δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ηυν 

ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 βηβιία, ο ηπψπορ ζεϊπεζήρ ηοςρ, ηα ζηοησεία πος εγγπάθονηαη ζε αςηά 

θαη οη πποχποζέζεηρ ςπψ ηηρ οποίερ παπέσεηαη ζε ζςγθεθπηµένα ππψζυπα πιεποθψπεζε γηα ηα 

ζηοησεία ηυν εγγπαθϊν.  
δ)Η Απσή ή ε ∆εµψζηα Τπεπεζία ζηεν οποία θαηαηίζενηαη θαη ο ηπψπορ θςιάξευρ απψ αςηήν, ηυν 
πποβιεπψµενυν απψ ηηρ δηαηάξεηρ ηος άπζπ. 13 παπ. 2 ηος παπψνηορ θαη ηυν παπαγπάθυν 2 έυρ 

θαη 4 ηος άπζπ. 6 ηος Ν.∆. 6341/1964 ζηοησείυν.  
ε)Κάζε αναγθαία ιεπηοµέπεηα γηα ηε πωζµηζε ηυν ανυηέπυ ζεµάηυν.  
7.Οη ππυηοβάζµηερ θαη ε δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ηος παπψνηορ άπζπος, θαζϊρ 
θαη ηα µέιε ηοςρ απαγοπεωεηαη:  
α)Να θεπωζζοςν ή να ζςµµεηέσοςν ζε απεπγίερ, θαζϊρ θαη ζε θάζε είδοςρ εθδειϊζεηρ ποιηηηθϊν 

ή ζςνδηθαιηζηηθϊν θοπέυν ή ποιηηηθϊν πποζϊπυν ή να αζθοων πποπαγάνδα ςπέπ ή θαηά 

αςηϊν. Εξαηποωνηαη ηα ζςνέδπηα θαη οη ποιηηηζηηθέρ εθδειϊζεηρ πος οπγανϊνονηαη απψ ηηρ ίδηερ 

ηηρ ππυηοβάζµηερ ή ηε δεςηεποβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε.  
β)Να αναµεηγνωονηαη µε οποηονδήποηε ηπψπο ζε ζέµαηα δηοίθεζερ ηερ ςπεπεζίαρ ηοςρ.  
8.Η ζεηεία ηυν ∆ηοηθεηηθϊν ςµβοςιίυν, ηυν Ειεγθηηθϊν Επηηποπϊν θαη ηυν ανηηπποζϊπυν ζηηρ 
ππυηοβάζµηερ θαη ζηε δεςηεποβάζµηα οπγάνυζε ηυν ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ 

ιήγοςν αςηοδηθαίυρ µε ηεν πάποδο 4 µενϊν απψ ηεν έναπξε ηζσωορ ηος παπψνηορ άπζπος. Μέζα 

ζηεν ανυηέπυ πποζεζµία οη ζςνειεωζεηρ ηυν µειϊν ηυν ππυηοβάζµηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν 

οπγανϊζευν ηυν ςπαιιήιυν ηερ παπ. 1 ηος παπψνηορ άπζπος οθείιοςν να εθιέξοςν 

εθοπεςηηθή επηηποπή θαη ζηε ζςνέσεηα να πποσυπήζοςν ζηεν εθιογή ∆ηοηθεηηθϊν ςµβοςιίυν, 

Ειεγθηηθϊν Επηηποπϊν θαη Ανηηπποζϊπυν, ζωµθυνα µε ηε δηαδηθαζία πος οπίδεηαη ζηεν παπ. 4 

ηος παπψνηορ άπζπος. Μεηά ηεν πάποδο ηερ ανυηέπυ πποζεζµίαρ µψνον οη ζςνδηθαιηζηηθέρ 
οπγανϊζεηρ, ηυν οποίυν ηα ψπγανα εθιέσζεθαν ζωµθυνα µε ηεν ανυηέπυ δηαδηθαζία, 

εθπποζυποων ηα ζςµθέπονηα ηυν ςπαιιήιυν ηερ Ε.Τ.Π..  
9.Τπάιιειοη ηερ Ε.Τ.Π. οη οποίοη, θαηά ηεν έναπξε ηζσωορ ηος παπψνηορ άπζπος, έσοςν εθιεγεί 

ζηα ψπγανα δηοίθεζερ ή ζηα ψπγανα πος ςποθαζηζηοων ηηρ ζςνειεωζεηρ ηπηηοβάζµηαρ οπγάνυζερ 
συπίρ ηε δηαδηθαζία ηερ παπ. 4 ηος παπψνηορ, µεηαηάζζονηαη ςποσπευηηθϊρ ζε ςπεπεζίερ ηος 

∆εµοζίος ή ζε Ν.Π.∆.∆., µε ηεν ίδηα ζσέζε επγαζίαρ, εθηψρ θαη αν µέζα ζε πποζεζµία 2 µενϊν 

απψ ηεν έναπξε ηζσωορ ηος παπψνηορ άπζπος δειϊζοςν µε έγγπαθψ ηοςρ, πος επηδίδεηαη ζηεν 

ηπηηοβάζµηα ζςνδηθαιηζηηθή οπγάνυζε ζηεν οποία έσοςν εθιεγεί θαη θοηνοποηείηαη ζηεν Ε.Τ.Π., 

ψηη παπαηηοωνηαη απψ ηε ζέζε ζηεν οποία έσοςν εθιεγεί. Η µεηάηαξε δηενεπγείηαη µε θοηνή 

απψθαζε ηος Τποςπγοω Εζυηεπηθϊν, ∆εµψζηαρ ∆ηοίθεζερ θαη Αποθένηπυζερ θαη ηος απµψδηος 

Τποςπγοω, εθαπµοδοµένερ αναιψγυρ ηερ παπ. 2 ηος άπζπ. 10 ηος Νψµ. 1645/1986». 
 

 
Άπζπο 31.  

Γηα ηον εθδεµοθπαηηζµό ηος Ρςνδηθαιηζηηθού Ιηνήµαηορ θαη ηεν θαηοσύπυζε ηυν 
ζςνδηθαιηζηηθών ειεςζεπηών ηυν επγαδοµένυν. 

 
1.Η επγαζηαθή ζσέζε ηυν απαζσοιοςµένυν ζηον Σωπο θαη ε ιωζε ηερ δηέπεηαη απψ ηηρ ηζσωοςζερ 

γενηθέρ δηαηάξεηρ ηος Επγαηηθοω ∆ηθαίος θαηαπγοωµενερ θάζε ανηίζεηερ πωζµηζερ.  
2.Κάζε δηάηαξε νψµος πος θαηοσςπϊνεη, πεπηοπίδεη ή εξαπηά ηο δηθαίυµα ηερ επγαζίαρ ζηον 

Σωπο θαη ηεν παποσή ζηοςρ επγαδοµένοςρ ζ’ αςηψν παπεπψµενυν ηερ επγαζίαρ ηοςρ 

δηθαηυµάηυν απψ ηε ζςµµεηοσή ηοςρ ή µε ζε ζςγθεθπηµένε επαγγειµαηηθή οπγάνυζε ή απψ ηεν 
ςπαγυγή ηοςρ ζηο Νψµ. 1186/1981 ή ζε οπηζµένο αζθαιηζηηθψ θοπέα, θαηαπγείηαη. 
 

 

    



3.Η ηθανοποίεζε ηυν παπεπψµενυν ηερ επγαζίαρ δηθαηυµάηυν πποχποζέηεη ηος ιοηποω µψνο ηεν 

απψδεηξε ωπαπξερ ζωµβαζερ επγαζίαρ µε ηον Σωπο. 
4.(Πποζηίζεηαη πεπίπη. δ΄ ζηο άπζπ. 4 Νψµ. 99/1967).  
5.Η αιεζηνή έννοηα ηερ παπ. 4 ηος άπζπ. 9 ηος Νψµ. 1186/1981 είναη ψηη ο ςποιογηζµψρ ηος 
σπψνος ςπεπεζίαρ ηυν Σεσνηθϊν Σωπος ζηοςρ οποίοςρ αναθέπεηαη ε δηάηαξε γίνεηαη θαηά ηηρ 

θείµενερ νοµοζεηηθέρ δηαηάξεηρ ή ςιιογηθέρ ςµβάζεηρ Επγαζίαρ εθψζον εηδηθά πςζµίδοςν ηο 

ζέµα.  
6.Η αποδεµίυζε πος πποβιέπεηαη απψ ηηρ θείµενερ δηαηάξεηρ γηα ηεν πεπίπηυζε ηερ οηθεηοζειοωρ 

αποσυπήζευρ ιψγυ ζςνηαξηοδοηήζευρ ή ηερ αποιωζευρ ηυν Σεσνηθϊν Σωπος πος ζςνδέονηαη 
µε ζωµβαζε επγαζίαρ ζηηρ εθεµεπίδερ Αζενϊν θαη Θεζζαιονίθερ, ηυν οποίυν ε ζηοησεηοζεζία 

γίνεηαη εν ψιυ ή εν µέπεη ζε ιηνοηςπηθέρ µεσανέρ θαη ε εθηωπυζε ζε θςιηνδπηθά πηεζηήπηα, 

οπίδεηαη ζηο ήµηζς.  
∆εν εθαπµψδεηαη ο ανυηέπυ Νψµορ γηα ηηρ δεµοζηογπαθηθέρ οπγανϊζεηρ εθηψρ απψ ηηρ δηαηάξεηρ 
ηυν άπζπ. 12, 14, 15, 19, 20 µε εξαίπεζε ηο εδάθ. γ ηερ παπ. 1, 21, 22, 23 θαη 26. 
 
 

ΙΕΦΑΚΑΘΞ ΘΑ 

ΙΑΑΠΓΞΣΛΕΜΕΡ ∆ΘΑΑΝΕΘΡ 
 
 

Άπζπο 32.  
Καηαπγοωνηαη, µε ηεν επηθωιαξε ηερ παπ. 2 εδάθ. β ηος Άπζπο 1:  
1.Ο Νψµ. 330/1976 "πεπί επαγγειµαηηθϊν ζυµαηείυν θαη ενϊζευν θαη δηαζθαιίζευρ ηερ 

ζςνδηθαιηζηηθήρ ειεςζεπίαρ".  
2.Η παπ. 2 ηος άπζπος µψνος ηος Α.Ν. 620/1945 "πεπί ηποποποηήζευρ θαη ζςµπιεπϊζευρ ηυν 

νψµυν 148 ηος 1945, 274 ηος 1945 θαη 581 ηος ηδίος έηοςρ.  
3.Ο Α.Ν. 1803/1951 "πεπί πποζηαζίαρ ηυν ζςνδηθαιηζηηθϊν ζηειεσϊν".  
4.Οη δηαηάξεηρ νψµυν, βαζηιηθϊν δ/γµάηυν, αναγθ. νψµυν θαη ν.δ/ηυν, πος είσαν θαηαπγεζεί µε 

ηο Άπζπο 41 παπ. 1 ηος Νψµ. 330/1976 ζευποωνηαη επίζερ θαηαπγεµένερ.  
5.Ο Νψµ. 643/1977 "πεπί δηαζθαιίζευρ ηερ ζςνδηθαιηζηηθήρ ειεςζεπίαρ ηυν δεµοζίυν 
ςπαιιήιυν θαη πεπί ηος δηθαηϊµαηορ ηερ απεπγίαρ αςηϊν".  
6.Όζερ δηαηάξεηρ νψµυν, δ/ηυν θαη ςποςπγηθϊν αποθάζευν είναη ανηίζεηερ ππορ ηηρ δηαηάξεηρ 

ηος παπψνηορ νψµος ή αναθέπονηαη ζε ζέµαηα πςζµηδψµενα µε αςηψν. 
 

Άπζπο 33.  
Η ηζσωρ αςηοω ηος νψµος απσίδεη απψ ηε δεµοζίεςζή ηος ζηεν Εθεµεπίδα ηερ Κςβέπνεζερ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


