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Α.Εισαγωγή 
 
 

Η σαφώς κατοχυρωµένη συνταγµατικά (άρθρο 23 παρ 1 
συντάγµατος) συνδικαλιστική ελευθερία και συνδικαλιστική 

δράση εµπεριέχει και την ελευθερία εφαρµογής  υπό την αίρεση 
συγκεκριµένων προϋποθέσεων ορισµένων αγωνιστικών µέσων 
προκειµένου να πιεστεί και έτσι να πειστεί η αντίπαλη πλευρά 
στην αποδοχή ορισµένων όρων εργασίας. Οι εργατικοί αγώνες 
καθίστανται λοιπόν αναπόσπαστο τµήµα της συνδικαλιστικής 

δράσεως. 
Αυτοί οι εργατικοί αγώνες όσον αφορά την πλευρά των 

εργαζοµένων υλοποιούνται µέσω του αγωνιστικού µέσου της 
απεργίας. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει ρητώς την απεργία. « Η 

απεργία είναι δικαίωµα». 
 

Απεργία είναι η συλλογική αποχή των µισθωτών από την 
εργασία µε σκοπό να ασκήσουν, κατά κανόνα, πίεση στην 

εργοδοτική πλευρά στην επιδίωξή τους να εξυπηρετήσουν, να 
διαφυλάξουν και να προαγάγουν τα συλλογικά τους 

συµφέροντα. Αυτός ο γενικός ορισµός για την απεργία ως 
κοινωνικό φαινόµενο δεν περιέχει τα στοιχεία – όρους για τη 
νοµιµότητά της. Κάθε περιστατικό που συγκεντρώνει τα 

παραπάνω στοιχεία, είναι απεργία. Αν η απεργία είναι νόµιµη 
ή παράνοµη εξαρτάται από τις προϋποθέσεις, τις οποίες κάθε 
έννοµη τάξη απαιτεί για να την υιοθετήσει ως θεµιτό µέσο στην 
επιδίωξη των εργατικών συµφερόντων. Συνεπώς ο ορισµός της 
νόµιµης απεργίας περιέχει και τα βασικά στοιχεία, τα οποία 

αξιώνει η έννοµη τάξη για το θεσµό της απεργίας και τη νόµιµη 
λειτουργία του στα πλαίσιά της.1 

 
 
                                                 
1 Βλ. Καρακατσάνης Αλέξανδρος ,  Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο , σελ. 219-220 , Εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα – Κοµοτηνη 1992 
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Β. ΚΥΡΊΩΣ ΜΈΡΟΣ 
 
 
 
I.  Η συνταγµατική έννοια της απεργίας 
στενότερη. 
 
  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ 2 του Συντάγµατος, η απεργία 
αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις «νόµιµα συστηµένες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις» για τη διαφύλαξη και προαγωγή 
των οικονοµικών και εργασιακών γενικά συµφερόντων των 
εργαζοµένων.2 
  Το δικαίωµα της απεργίας ανήκει στα ατοµικά κοινωνικά 
δικαιώµατα του Συντάγµατος. Ειδικότερα εντάσσεται στα 
δικαιώµατα τα συναφή µε τη συνδικαλιστική ελευθερία, την 
οποία οφείλει το κράτος να διασφαλίσει. Το δικαίωµα 
απεργίας είναι µια ακόµα ατοµική ελευθερία διασκευασµένη 
συνταγµατικά σε ατοµικό δικαίωµα του συνδικαλιστικού 
όµως κύκλου, µε σύνδεση, δέσµευση, κατεύθυνση και άσκηση 
συλλογική, η οποία το κοινωνικοποιεί. 
  Κατά τη συνταγµατική διάταξη η απεργία αποτελεί 
θεµελιώδες δικαίωµα, αφ’ ενός κάθε ανθρώπου που παρέχει 
εξαρτηµένη εργασία, δηλαδή κάθε µισθωτού και κάθε 
δηµοσίου υπαλλήλου (αµφότεροι χαρακτηρίζονται ως 
«εργαζόµενοι» στην ως άνω διάταξη), και αφ’ ετέρου κάθε 
συνδικάτου των µισθωτών ή των δηµοσίων υπαλλήλων.3 
   
Άρα συνταγµατικώς προστατευόµενη  απεργία είναι εκείνη 
που: 
Ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις  

                                                 
2 Βλ. Αικατερίνη Γ. Γιαλιτάκη ,  Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού ∆ικαίου , σελ. 83 , Εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα  2003 
3 Βλ. Χαρίλαος Γ. Γκούτσος , Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο , σελ. 117  
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Αποσκοπεί τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και 
εργασιακών εν γένει συµφερόντων. 
 
 
 
 
II) Το δικαίωµα της απεργίας 
 
 
 
Ειδικότερα, το δικαίωµα απεργίας αποτελεί εκδήλωση της 
εξωτερικής  συνδικαλιστικής αυτονοµίας, ως έκφραση της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας. 
 Σύµφωνα µε τους υπερνοµοθετικούς  κανόνες περί 
συνδικαλιστικής ελευθερίας, το δικαίωµα απεργίας συνιστά 
θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, το οποίο έχει χαρακτήρα 
συλλογικό και ατοµικό, είναι δε αφ’ ενός αµυντικό δικαίωµα 
έναντι των φορέων δηµόσιας ή  ιδιωτικής εξουσίας και αφ’ 
ετέρου κοινωνικό δικαίωµα ή θεσµική εγγύηση. Με κριτήριο 
δε την νοµική φύση της εξουσίας που παρέχει στους 
δικαιούχους, το δικαίωµα απεργίας είναι διαπλαστικό και 
ασκείται µε µονοµερή δικαιοπραξία. 
 Το δικαίωµα απεργίας συνίσταται αφ’ ενός στην  ελευθερία 
κάθε αρµόδιου συνδικάτου «εργαζοµένων» να αποφασίζει για 
την πραγµατοποίηση απεργιών και να τις διαχειρίζεται, αφ’ 
ετέρου δε στην ελευθερία κάθε «εργαζόµενου» να µετέχει στις 
απεργίες που αποφασίσθηκαν από αρµόδιο συνδικάτο, χωρίς 
να θεωρείται αυτή η αποχή εκ της εργασίας ως παράβαση της 
υποχρέωσης παροχής της εργασίας ή ως αποχώρηση εκ της 
εργασιακής σχέσης και χωρίς να γεννώνται ευθύνες αστικές, 
πειθαρχικές ή ποινικές για το συνδικάτο ή για τους απεργούς, 
εκτός από την απώλεια του µισθού του χρόνου της απεργίας. 
Παράλληλα, επειδή η συµµετοχή σε απεργία είναι δικαίωµα 
και όχι υποχρέωση, κάθε «εργαζόµενου» είναι ελεύθερος να 
µην µετέχει στην απεργία, καθώς και να αποχωρεί όταν θέλει 
από την απεργία, δικαιούται δε να έχει ελεύθερη πρόσβαση 
στον τόπο της εργασίας του, χωρίς να υφίσταται δυσµενείς 
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συνέπειες για την άσκηση της ελευθερίας του αυτής, εκτός 
από τις πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπει το καταστατικό 
του συνδικάτου.4 
Παρά την αναγνώριση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της 
συλλογικής αυτονοµίας από τις Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, το δικαίωµα της απεργίας δεν έχει αναγνωρισθεί ειδικότερα 
µε συµβατικό κείµενο. Η έλλειψη τέτοιου τύπου διεθνούς σύµβασης 
αποδίδεται στη διστακτικότητα πολλών κρατών να αναγνωρίσουν κατά 
το παρελθόν και κατά µείζονα λόγο να προστατεύσουν το δικαίωµα της 
απεργίας µε συγκεκριµένη νοµοθετική  ρύθµιση. 
Άλλα όµως διεθνή συµβατικά κείµενα αναφέρονται στο δικαίωµα της 
απεργίας, όπως ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών 
δικαιωµάτων που αποτελεί γενική διακήρυξη κοινωνικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης5.   
 
Το άρθρο 19 του ν. 1264/1982 διαλαµβάνει ότι η απεργία 
αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων που ασκείται από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ως µέσο για τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των εργασιακών, συνδικαλιστικών και 
ασφαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων και ως 
εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς . Από τη 
διατύπωση αυτή, δεν προκύπτει ορισµός της απεργίας αλλά 
απλώς χαρακτηρίζεται ως µέσο για τη διαφύλαξη των 
εργασιακών γενικά συµφερόντων. Συνεπώς, ο εννοιολογικός 
προσδιορισµός της αποτελεί ζήτηµα της θεωρίας και της 
νοµολογίας.6 
Ο θεσµός της απεργίας, ως συλλογικής εκδήλωσης των 
εργαζοµένων µισθωτών, όµως δεν υπόκειται σε λεπτοµερή 
ρύθµιση αφού τα άρθρα 16 έως 22 του ν. 1264/1982 αφορούν 
γενικότερα θέµατα και επιβάλλουν περιορισµούς που 
καταρχήν συµπλέουν προς το πνεύµα του άρθρου 23 του 
Συντάγµατος.  
 
 
 
 

                                                 
4 Βλ. Χαρίλαος  Γ. Γκούτσος , ό.π. σελ. 118 
5 Βλ. Αικατερίνη Γ. Γιατλιτάκη , ό.π. σελ. 83 
6 Βλ. Αικατερίνη Γ. Γιατλάκη , ό.π. σελ. 84 



 8

Το συνταγµατικό δικαίωµα της απεργίας, ως συλλογική 
έκφραση διεκδίκησης ασκείται από το φορέα αυτού, τη 
συνδικαλιστική οργάνωση, για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των εργαζοµένων, εντός του πλαισίου της 
γενικής νοµιµότητας και µε την επιφύλαξη των ρητρών 
δηµοσίου συµφέροντος και ειδικών περιορισµών του νόµου 
(άρθρ. 23 παρ.1 και 2 του Συντ.)7 
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το ν.1264/82 , η απεργία 
συνίσταται στην αποχή «εργαζοµένων» (δηλαδή µισθωτών ή 
δηµοσίων υπαλλήλων) εκ της εργασίας τους, η οποία αποχή 
είναι οµαδική και πρόσκαιρη, αποφασίστηκε από αρµόδιο 
νόµιµο συνδικάτο τους και αποσκοπεί στην προάσπιση ή και 
στην προαγωγή των συλλογικών επαγγελµατικών 
συµφερόντων τους. 
Η απεργία είναι νοµικώς  υποστατή όταν συντρέχουν όλα τα 
στοιχεία του ως άνω ορισµού της έννοιάς της ( τα οποία 
αναλύονται στις παρακάτω θεµατικές ενότητες.) Όταν λείπουν 
ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία αυτά, δεν υπάρχει απεργία, 
διότι τότε η υπόσταση της απεργίας είναι ελαττωµατική. 
 Και συνεπώς δεν εφαρµόζονται οι κανόνες περί απεργίας, 
αλλά οι κανόνες που αρµόζουν στα περιστασιακά της 
συγκεκριµένης περίπτωσης µη απεργιακής αποχής εκ της 
εργασίας. 
Όταν συντρέχουν όλα τα εννοιολογικά στοιχεία της απεργίας, 
καθώς και όλες οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς της που 
προβλέπονται από την νοµοθεσία, η απεργία είναι έγκυρη, 
ενώ όταν λείπουν µια ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις 
αυτές, η απεργία είναι άκυρη ( παράνοµη), πράγµα που 
συµβαίνει και όταν το δικαίωµα απεργίας ασκείται 
καταχρηστικά (οπότε γίνεται λόγος για καταχρηστική 
απεργία). Οι συνέπειες της έγκυρης απεργίας διαφέρουν από 
τις συνέπειες της άκυρης απεργίας .8 
 
 
 

                                                 
7 Βλ. Αικατερίνη Γ. Γιαλιτάκη , ό.π σελ. 86 
8 Βλ. Π.∆ ∆αγτόγλου , Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β΄ , σελ. 120, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα  
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III) Μορφές και είδη απεργίας 
 
 
i) Ως προς το αποτέλεσµα 
 
Α) ∆ιεκδικητική απεργία 
 Η διεκδικητική απεργία είναι η πιο συνήθης, η « κλασική» θα 
λέγαµε, µορφή απεργίας µέσω της οποίας οι εργαζόµενοι 
ασκώντας πίεση στην αντίπαλη εργοδοτική πλευρά 
προσπαθούν να πετύχουν τα αιτήµατά τους, ως προς την 
βελτίωση των οικονοµικών, εργασιακών, κοινωνικών, 
ασφαλιστικών συµφερόντων τους. Στόχος της να υποκύψει η 
εργοδοτική πλευρά ώστε να έρθει σε συµφωνία µαζί τους. 
Αυτός είναι ο λόγος που πρόκειται  για απεργία διαρκείας. 
∆ιαρκεί µέχρι την κάµψη της εργοδοτικής πλευράς. 
 
Β) Προειδοποιητική απεργία 
 ∆εν πρόκειται για απεργία που επιδιώκει  την άµεση 
ικανοποίηση σαφώς προσδιορισµένων αιτηµάτων. Πρόκειται 
κυρίως για « διαδήλωση» βουλήσεως των εργαζοµένων να 
διεκδικήσουν κατά τρόπο αποφασιστικό, µέσω της χρήση των 
αγωνιστικών τους όπλων(απεργίας), σε περίπτωση που  
παραστεί  δεδοµένη ανάγκη την ικανοποίηση των αιτηµάτων 
τους αποτελεί ουσιαστικά προειδοποίηση και ίσως κάποια 
µορφή υπενθύµισης της δύναµης που διαθέτουν οι 
εργαζόµενοι. 
Έτσι παρατηρείται ότι λαµβάνει χώρα κυρίως στο στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων και η διάρκειά της είναι περιορισµένη 
όπως η ίδια η φύση του σκοπού της επιβάλλει. Σε κάθε 
περίπτωση όµως τα αιτήµατά της, όπως και στην διεκδικητική 
επιβάλλεται να είναι συγκεκριµένα. 
Αυτή είναι και η δικαιολογητική βάση πάνω στην οποία 
στηρίζεται η κήρυξη της  ως παράνοµη, όταν τα αιτήµατα δεν 
είναι σαφή. 
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∆ηµιουργείται όµως εύλογος προβληµατισµός στο πλαίσιο 
συσχέτισης της µε την αρχή του έσχατου µέσου, που 
αναγνωρίζεται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα για το 
αγωνιστικό όπλο της απεργίας. Έτσι συγκροτείται η επιτροπή 
που επιτάσσει  η αρχή  της ενεργοποίησης της απεργίας. Όµως 
µετά την ατελέσφορη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, µε 
την χρήση του αγωνιστικού µέσου της απεργίας πριν την 
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων. Αποτέλεσµα  σ’ αυτήν 
την περίπτωση η προειδοποιητική απεργία κρίνεται παράνοµη. 
Ενώ αντίθετα αν από την in concreto εξέταση των ιδιαίτερα 
κάθε φορά συνθηκών προκύπτει ότι οι διαπραγµατεύσεις δεν 
είναι καλόπιστες και ειλικρινείς αυτή κηρύσσεται νόµιµη. 
 
 
Γ) Απεργία διαµαρτυρίας. 
Αυτή η µορφή απεργίας αποτελεί ουσιαστικά ένα µέσο 
διαδήλωσης της γνώµης των εργαζοµένων ως προς ορισµένα 
εργασιακά θέµατα, των οποίων την ικανοποίηση επιδιώκει η 
πλευρά των εργαζοµένων. Αυτός ο στόχος έχει ως φυσική 
συνέπεια , πως αποδέκτης της δεν είναι ο εργοδότης, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις το ίδιο το κράτος. Αυτό το δεδοµένο µέσα 
από την συστηµατική ερµηνεία του άρθρου 23 του Συντ. κάνει 
επιτακτική την ανάγκη έντονης οριοθετήσεώς της. Αυτό 
συµβαίνει γιατί µ’ αυτή της  την δράση αντιβαίνει στο 
σύνταγµα  
 
καθώς είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εξαναγκασµό των 
πολιτειακών οργάνων να ασκήσουν τα καθήκοντά τους κατά 
τρόπο διαφοροποιηµένο απ’ αυτόν  που θα εφάρµοζαν, κάτω 
από την πίεση των απεργών. Και µάλιστα όσον αφορά µία 
εξουσία που έχει υπαχθεί από το Σύνταγµα στην αποκλειστική 
ρύθµιση από τους κρατικούς φορείς . 
Τα όρια λοιπόν της καταχρηστικότητας του δικαιώµατος της 
απεργίας βρίσκονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του Συντ. και το Α 
281 του Α Κ. Τέλος παράλληλα µε την προειδοποιητική 
απεργία είναι και αυτή περιορισµένης διάρκειας. 
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 Έχει όµως πάντα τη δυνατότητα κατά τη βούληση των 
εργαζοµένων να µεταβληθεί σε διεκδικητική και να 
«διεκδικήσει» την κάµψη της βούλησης του εργοδότη. 
 
 
ii) Ως προς τον αποδέκτη 
 
Α)Πολιτική απεργία  
Πολιτική είναι η απεργία µε σκοπούς πολιτικούς και λόγους, 
που σχετίζονται µε την πολιτική και τους πολιτικούς 
ανταγωνισµούς, ή η απεργία η οποία για την ικανοποίηση των 
αιτηµάτων της στρέφεται κατά του κράτους. Μια τέτοια 
απεργία µπορεί να αξιώνει ορισµένη πολιτική σ’ έναν τοµέα ή 
τη µεταβολή της, την ψήφιση ή τροποποίηση ή κατάργηση 
νοµού κ.α. Αποδέκτης των αιτηµάτων της είναι νοητό να είναι 
η νοµοθετική, η εκτελεστική, ακόµα και η δικαστική εξουσία. 
Η πολιτική απεργία παρουσιάζει το ακόλουθο πρόβληµα. Οι 
πολιτικές εξουσίες ασκούνται, κατά το Σύνταγµα, στο όνοµα 
ολόκληρου του λαού, και µε τις εκλογές νοµιµοποιούνται το 
νοµοθετικό σώµα και οι κυβερνήσεις να ασκήσουν τις 
εξουσίες στο κράτος χωρίς πιέσεις και επιρροές, να 
ακολουθήσουν το πρόγραµµά τους σύµφωνα µε τις πολιτικές 
αρχές τους, και να λαµβάνουν ελεύθερα και µε την πολιτική 
τους ευθύνη τις αποφάσεις, που θα εξυπηρετήσουν το 
γενικότερο συµφέρον και το κοινωνικό σύνολο. 
 Η πίεση όµως, που ασκεί η πολιτική απεργία, µπορεί να 
νοθεύει αυτές τις διαδικασίες, που στηρίζονται στη λαϊκή 
κυριαρχία  και στην υπηρεσία του γενικού συµφέροντος. Με 
γνώµονα αυτές και άλλες ανάλογες σκέψεις κρίνεται διεθνώς 
απαγορευµένη η πολιτική απεργία.        
 
Β)Εργασιακή-πολιτική απεργία  
Το ζήτηµα της πολιτικής απεργίας περιπλέκεται, όταν η 
απεργία υποστηρίζει οικονοµικά, εργασιακά γενικά, 
ασφαλιστικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά αιτήµατα, τα οποία 
µόνο το κράτος είναι σε θέση να τα ρυθµίσει, όπως αιτήµατα  
σχετικά µε τις άδειες, το νόµιµο ωράριο ή την τοποθέτησή του 
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στην ηµέρα ή την  τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη 
συνταξιοδότηση. 
-Σε τέτοιες περιπτώσεις η απεργία έχει µικτό χαρακτήρα. 
Είναι και εργασιακή και πολιτική. Εργασιακή είναι κατά τα 
αιτήµατα, πολιτική κατά τον αποδέκτη, και  κινείται έξω από 
το κλασικό πλαίσιο ασκήσεως της απεργίας, πέρα από τις 
συλλογικές σχέσεις µισθωτών εργοδοτών. Ο διπλός 
χαρακτήρας και της ίδιας και των αιτηµάτων της επιβάλουν να 
διαφοροποιηθεί αυτή η µορφή απεργίας από την καθαρά 
πολιτική απεργία, και να αναγνωρισθεί η νοµιµότητά της µε 
βάση τα αιτήµατα, που υποστηρίζει, στα όρια που θέτει η ίδια 
ως απεργία κατά κράτους. 
 
Γ)Απεργία αλληλεγγύης  
Απεργία αλληλεγγύης ή συµπαθείας είναι η απεργία που 
πραγµατοποιείται προς υποστήριξη µιας άλλης απεργίας στην 
ενίσχυση της οποίας αποσκοπεί. Μολονότι δεν έχει αυτοτελές 
αίτηµα των απεργών κατά του εργοδότη που προσβάλλει 
 Η απεργία αλληλεγγύης, µολονότι δεν περιέχει αυτοτελές 
αίτηµα των απεργιών κατά  του εργοδότη που προσβάλλει, 
αλλά γίνεται για να υποστηρίξει  τα  συλλογικά αιτήµατα 
άλλων µισθωτών, κινείται µέσα στο συνολικό πλαίσιο των 
σχέσεων µισθωτών εργοδοτών. 
 
 Αυτή η µορφή απεργίας, η οποία ως λόγο της έχει τον θεµιτό 
σύνδεσµο αλληλεγγύης των µισθωτών, µπορεί να είναι 
νόµιµη,  µπορεί και όχι. Μόνη της η αρχή της αλληλεγγύης δε 
νοµιµοποιεί  µια απεργία. Αν έτσι ήταν, θα µπορούσαν να 
απεργούν όλοι για όλους. 
Απεργιακός αγώνας αυτής της µορφής, για να έχει νόηµα και 
να µην είναι  καταχρηστικός, πρέπει να συνοδεύεται από 
ορισµένες προϋποθέσεις. Καταρχήν πρέπει ήδη να απεργούν ( 
κύρια απεργία) εκείνοι, για χάρη των οποίων γίνεται η απεργία 
αλληλεγγύης η απεργία αλληλεγγύης δε γίνεται κατά 
«διοίκηση αλλοτρίων». Είναι αυτονόητο ότι η κύρια απεργία 
πρέπει να είναι νόµιµη, δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί 
νόµιµα παράνοµη απεργία. 
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Άλλος νοµιµοποιητικός λόγος µπορεί να είναι το ενδεχόµενο 
η έκβαση της κύριας απεργίας να έχει επιπτώσεις στα 
συµφέροντα αυτών που κάνουν την απεργία αλληλεγγύης . 
Σε κάθε περίπτωση η απεργία αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση 
το λιγότερο να βοηθήσει την κύρια απεργία. Κάτι το οποίο 
είναι πράγµατι εφικτό όταν η απεργία αλληλεγγύης έχει τη 
δυνατότητα να πείσει τον αντίπαλο της κύριας απεργίας.  
Η διάρκεια της κρίνεται µε τα κριτήρια καταχρηστικότητας 
δικαιώµατος. Πάντως δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει 
περισσότερο χρόνο από την κύρια απεργία. 
Ο ν 1264/82 στο άρθρο 19 παρ 1 α  αναγνωρίζει την απεργία 
αλληλεγγύης ως περίπτωση νόµιµης απεργίας. Ενώ ο ίδιος 
νόµος στο άρθρο 19 παρ 1 β αναφέρεται και στην απεργία 
αλληλεγγύης των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις ή 
εκµεταλλεύσεις εξαρτηµένες από πολυεθνικές εταιρείες. 
 
 
iii) Ως προς τον φορέα 
 
Α)Συνδικαλιστική απεργία 
 Η συνδικαλιστική απεργία είναι αυτή που κατοχυρώνεται και 
προστατεύεται τόσο µέσα από το Σύνταγµα (αρθ 23 παρ 2) 
όσο και από το νόµο (αρθ 4, ν. 1876/90) καθώς 
πραγµατοποιείται υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη 
κάποιας συνδικαλιστικής  
οργάνωσης. Ενώ δικαίωµα συµµετοχής σε νόµιµη απεργία, 
έχει και ο µη συνδικαλισµένος µισθωτός (αρθ 20 παρ 4, 
ν.1264/82) 
Είναι δυνατό µάλιστα µια απεργία να γίνει αποκλειστικά ή στο 
µεγαλύτερο µέρος της από ανοργάνωτους µισθωτούς  ύστερα από 
απόφαση του πλέον αντιπροσωπευτικού εργατικού κέντρου της 
περιοχής όπου εργάζονται. 
 
Β)Μη συνδικαλιστική ή αδέσποτη απεργία      
Πρόκειται για απεργία που κηρύσσεται από τις µη νόµιµες  
συστηµένες οργανώσεις ή ενώσεις των εργαζοµένων που 
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προβλέπει και ο ν. 1264/82 το Σύνταγµα δεν επιτρέπει τη µη 
συνδικαλιστική ή αδέσποτη απεργία (Α23 παρ.2) 
 Εφόσον λοιπόν προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος 
της απεργίας είναι η ανάληψη ευθύνης και διεξαγωγή της από 
κάποια συνδικαλιστική  οργάνωση. 
Σε περίπτωση παρανοµίας της απεργίας υπαίτιοι και υπόχρεοι 
για τη ζηµιά είναι οι οργανώσεις και όχι οι µεµονωµένοι 
µισθωτοί. Ο µεµονωµένος µισθωτός ευθύνεται µόνο για τις 
δικές τους πράξεις και παραλήψεις. 
 
 
iv) Ως προς την τακτική που ακολουθείται  
 
Α) Στάσεις εργασίας και διαλείπουσα απεργία. 
Πρόκειται για απεργία  που εκδηλώνεται υπό τη µορφή 
µερικής διακοπής της εργασίας µέσω στάσεων εργασίας. Οι 
στάσεις αυτές µπορεί να επαναλαµβάνονται µέσα στην ίδια 
ηµέρα ή την ίδια εβδοµάδα κ.ο.κ.  
∆ιαφέρουν από τις συνηθισµένες απεργίες µόνο κατά τη 
χρονική διάρκειά τους. Ενώ γίνονται αντιληπτές ως µία ενιαία 
απεργία, όταν πραγµατοποιούνται για τα ίδια αιτήµατα και δεν 
µεταβάλλεται η συχνότητα των αποχών. 
 
 
Β) Λευκή απεργία 
Πρόκειται για απεργία που συνίσταται στην επιβράδυνση των 
εργασιών µε σκοπό να µειωθεί η παραγωγή. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη µετάβαση και παραµονή στον τόπο 
εργασίας καθ’ όλο  το  
χρόνο εργασίας παρέχοντας όµως την απαιτούµενη εργασία µε 
µειωµένο ρυθµό απόδοσης σε σχέση µε το συνηθισµένο. Στην 
έννοιά της όµως δεν περιλαµβάνεται η µείωση της ποιότητας 
της εργασίας µε την παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων ή 
καταστροφή εργαλείων ή πρώτων υλών της επιχειρήσεως. 
Έχει  τεθεί θέµα αµφισβητήσεως  της λευκής απεργίας.  
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Κατά τη µάλλον κρατούσα άποψη9 η λευκή απεργία αποτελεί 
νόµιµη µορφή απεργίας, µε κάποιες ιδιοµορφίες σε σχέση µε 
την κλασική απεργιακή µορφές. 
 Στην περίπτωσή της έχουµε µειωµένη εργασία σε σχέση µε 
τη συνηθισµένη, δεδοµένο που µας οδηγεί στην πεποίθηση ότι 
και εδώ υπάρχει το στοιχείο της αποχής που αποτελεί το κύριο 
χαρακτηριστικό της απεργίας. 
 
 
 
IV) Φορείς του δικαιώµατος 
 
 
H απεργία είναι φαινόµενο συλλογικό , θεσµός του 
συλλογικού εργατικού δικαίου για την επιδίωξη συλλογικών 
συµφερόντων. 
 
Φορείς του δικαιώµατος απεργίας είναι  κατά πρώτο και κύριο 
λόγο οι  εργαζόµενοι . όσοι παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, 
ηµεδαποί και αλλοδαποί, ανεξάρτητα αν είναι µέλη 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή όχι,10 αλλά η άσκησή του 
προϋποθέτει απόφαση των τελευταίων, κατά ρητή πρόβλεψη 
του άρθρου 23παρ 2 Συντ. Ο κοινός νοµοθέτης µπορεί στο 
πλαίσιο της κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου  επιφύλαξης του 
νόµου, να ορίζει ποια οργάνωση είναι αρµόδια για την κήρυξη 
απεργίας σε κάθε  επίπεδο (εκµετάλλευσης, επιχείρησης,  
υπηρεσίας, κλάδου κ.τ.λ). Σχετικές είναι οι διατάξεις του 
άρθρου 20 παρ. 1 ν. 1264/1982.11 
 
 Οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις¨ in concreto  
απεργούν τόσο µια συγκεκριµένη συνδικαλιστική οργάνωση 
που λαµβάνει τη σχετική απόφαση, όσο και συγκεκριµένα 
άτοµα, γιατί εργασία µπορούν να προσφέρουν ή να αρνηθούν 
µόνο φυσικά πρόσωπα.  

                                                 
9 Βλ. Κυρίτση , σελ 82 , Λεβέντη , σελ. 507 επ. 
10 Βλ. Ε. Βενιζέλου , Η καταχρηστική άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας , σελ. 248 επ 
11 Βλ. Χρυσογόνους Κ. , Ατοµικά κ Κοινωνικά ∆ικαιώµατα , σελ. 531 , Νοµική Βιβλιοθήκη , 2006 
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Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 υποπαρ. 1, κατά την οποία το 
δικαίωµα της απεργίας «ασκείται… υπό των νοµίµως 
συνεστηµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων», δεν 
αναφέρεται στους φορείς του δικαιώµατος αλλά στο πλαίσιο 
στο οποίο µπορούν οι εργαζόµενοι να απεργήσουν. Όσον 
αφορά λοιπόν την αρµοδιότητα της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης αυτή σχετίζεται  µε τον χώρο και την έκταση του 
απεργιακού αγώνα.  
Την απεργία την κηρύσσει η συνδικαλιστική οργάνωση, η 
οποία εκπροσωπεί, ανάλογα µε την τοπική ευρύτητα της 
συλλογικής διαφοράς, τα συµφέροντα των µισθωτών της 
επιχείρησης ή της ειδικότητας ή ορισµένου κλάδου. 
 
 
 
V)Περιορισµοί στο δικαίωµα της απεργίας 
 
Οι µόνοι περιορισµοί στους οποίους υπόκειται ή άσκηση του 
δικαιώµατος της απεργίας είναι εκείνοι που θεσπίσθηκαν είτε 
ευθέως από τους σχετικούς υπερνοµοθετικούς κανόνες, είτε, 
κατ’ εξουσιοδότηση τούτων, από υποδεέστερους κανόνες.  
 
Οι περιορισµοί αυτοί συνίστανται στην απαγόρευση της άσκηση 
του δικαιώµατος της απεργίας: 
 
 
1) Κατά ορισµένες περιόδους 
 
Κατάσταση πολιορκίας 
 
Κατά το Σύνταγµα (άρθρο 48), η προστασία του δικαιώµατος 
της απεργίας αναστέλλεται πρόσκαιρα κατόπιν απόφασης της 
βουλής. « σε περίπτωση πολέµου , επιστράτευσης εξ αιτίας 
εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης απειλής της εθνικής 
ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνηµα για την 
ανατροπή του πολιτεύµατος».  
Τούτο γίνεται µε απόφαση της Βουλής, που δηµοσιεύει ο Πτ∆   
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Πολιτική επιστράτευση απεργών. 
Το Σύνταγµα (άρθρο 22 & 3) επιτρέπει την πολιτική 
επιστράτευση, δηλαδή την επίταξη από το κράτος της 
εργασίας των πολιτών, « σε περίπτωση πολέµου ή 
επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών της άµυνας 
της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεοµηνία ή 
ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία» 
και εφ’ όσον τηρηθούν οι σχετικοί νοµοθετικοί κανόνες. 
 Η  ∆ΣΕ 105/1957 (ν.δ. 4221/1961) απαγορεύει να 
χρησιµοποιείται νοµοθετικά η πολιτική επιστράτευση ως µέσο 
περιορισµού του δικαιώµατος της απεργίας. 
Η σχετική νοµοθεσία µας περιέχει και ρυθµίσεις που 
αντίκεινται 
Στους ως άνω κανόνες του Συντάγµατος και κυρίως της ∆ΣΕ 
105/1957, όπως  αποφάνθηκε το ∆ιεθνές  Γραφείο Εργασίας. 
Στον χώρο του δηµοσίου τοµέα και των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, αντί να εφαρµόζονται οι κανόνες περί πολιτικής 
επιστράτευσης των απεργών, θα έπρεπε να περιορισθεί το 
δικαίωµα απεργίας µε κατάλληλους κανόνες, όπως προβλέπει 
το Σύνταγµα. Η απεργία πρέπει να θεωρείται ότι προξενεί 
σοβαρές ανάγκες που δικαιολογούν την πολιτική 
επιστράτευση, κυρίως όταν θέτει σε κίνδυνο την δηµόσια 
υγεία ( π.χ. µακρόχρονη απεργία του νοσηλευτικού 
προσωπικού αποκοµιδής  απορριµµάτων).12 

 
 2) Σε ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων 
 
Ειδική συνταγµατική πρόβλεψη υπάρχει για τον περιορισµό 
του δικαιώµατος της απεργίας συγκεκριµένης κατηγορίας 
εργαζοµένων που κυρίως βρίσκονται σε ειδική κυριαρχική 
σχέση προς το κράτος. 
 
Κατά το Σύνταγµα λοιπόν άρθρο 23 παρ 2), απαγορεύεται η 
απεργία µε οποιαδήποτε µορφή στους δικαστικούς 

                                                 
12 Βλ . Χαρίλαος Γ. Γκούτσος , ό.π. σελ. 126-127 
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λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώµατα 
ασφαλείας. 
Στην περίπτωση αυτή το Σύνταγµα δεν αρκείται στη µη 
προστασία αλλά προχωράει στην απαγόρευση.  

 
Ως υπηρετούντες στα σώµατα ασφαλείας εννοούνται οι αστυνοµικοί, οι 
λιµενικοί και οι πυροσβέστες, προφανώς δε και οι στρατιωτικοί. Η 
νοµοθεσία πρόσθεσε ότι δεν δικαιούται να απεργεί ούτε το νόµιµο 
πολιτικό προσωπικό και το ειδικό   
επιστηµονικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ( ΕΥΠ). 13 
Εκτός από την απαγόρευση αυτή το Σύνταγµα επιτρέπει στον νόµο να 
προβλέψει περιορισµούς στην άσκηση του δικαιώµατος απεργίας σε 
ευρείες οµάδες εργαζοµένων που είτε απασχολούνται στο δηµόσιο 
τοµέα είτε σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν ζωτικές ανάγκες του 
κοινωνικού συνόλου. 
Το Σύνταγµα ορίζει τα εξής ( άρθρο 23 & 2). Το δικαίωµα προσφυγής 
σε απεργία των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των ΝΠ∆∆, καθώς και του προσωπικού των κάθε 
µορφής επιχειρήσεων δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η 
λειτουργία τους έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριµένους 
περιορισµούς του νόµου που το ρυθµίζει. Οι περιορισµοί αυτοί δεν 
µπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώµατος απεργίας ή 
την παρεµπόδιση της νόµιµης άσκησής του.  
 
Όµως, οι περιορισµοί που επιβλήθηκαν νοµοθετικά στην άσκηση του 
δικαιώµατος της απεργίας από τους παραπάνω «εργαζόµενους» δεν 
είναι σηµαντικοί, διότι αφορούν κυρίως στην προθεσµία 
γνωστοποίησης των απεργιακών αιτηµάτων στην υποχρέωση 
συµµετοχής σε δηµόσιο διάλογο στην διάθεση προσωπικού για την 
στοιχειώδη  εξυπηρέτηση του κοινού 
και στη µείωση των συνδικάτων των δηµοσίων υπαλλήλων που είναι 
αρµόδια να κηρύσσουν απεργίες.14 
 
 
 
Ο νέος  Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 2683/1999) ορίζει ότι «Η απεργία 
αποτελεί δικαίωµα των υπαλλήλων και ασκείται από τις 
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως µέσο για τη διαφύλαξη και 

                                                 
13 Βλ. Π.∆ ∆αγτόγλου , ό,π. σελ. 128 
14 Βλ. Π.∆. ∆αγτόγλου , ό.π , σελ 129 
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προαγωγή των οικονοµικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, 
κοινωνικών και ασφαλιστικών συµφερόντων τους και ως εκδήλωση 
αλληλεγγύης προς άλλους εργαζοµένους για τους αυτούς σκοπούς. Το 
δικαίωµα της απεργίας ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
που το ρυθµίζει.15 16 
 
Περιορισµοί για το δικαίωµα απεργίας (υποχρέωση ειρήνης) 
µπορούν να προκύπτουν και από προηγούµενες συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, την παραποµπή στη διαιτησία ή τη 
διαιτητική απόφαση, που όλες προστατεύονται επίσης από το 
Σύνταγµα. Ο νόµος πάντως επιτρέπει πλέον την απεργία και 
κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
Περιορισµοί στο δικαίωµα απεργίας προκύπτουν επίσης από 
τη συνταγµατική απαγόρευση καταχρήσεώς του, την αρχή της 
ισοδυναµίας των κοινωνικών ανταγωνιστικών που προκύπτει 
από τη συνταγµατική κατοχύρωση των ελεύθερων 
διαπραγµατεύσεων και από την επίσης συνταγµατικής ισχύος 
αρχή της αναλογικότητας.17 
 
 
 
VI) Οι συνέπειες  της απεργίας. 
 
Οι σχετικές διατάξεις του νόµου (άρθρο 19 επ. του ν. 
1264/1982) δεν ρυθµίζουν το ζήτηµα των νοµικών συνεπειών 
της συµµετοχής του µισθωτού σε απεργία ως προς τη 
σύµβαση εργασίας, τόσο όµως η θεωρία, όσο και η νοµολογία 
παγίως δέχονται ότι η ατοµική σύµβαση απλώς αναστέλλεται 
και δεν διακόπτεται εκ του λόγου ότι απέχει ο µισθωτός από 
την εργασία του.18  
 
 
Συνέπειες της έγκυρης απεργίας. 

                                                 
15 Βλ Π.∆. ∆αγτόγλου , ό.π. σελ. 1004 
16 ¨Αρθρο 46 παρ. 3 ν. 2683/1999 <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων  
Ν.Π.∆.∆  και άλλες διατάξεις >> 
17 Βλ Π.∆. ∆αγτόγλου , ό.π , σελ. 1006-1007 
18 Βλ Αικατερίνη Γ, Γιαλιτάκη , ό.π  σελ. 99 
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Η αποχή  του «εργαζόµενου» εκ της εργασίας του λόγω της 
συµµετοχής του σε έγκυρη απεργία αποτελεί συνταγµατικό 
δικαίωµά του και συνεπώς δεν δύναται να θεωρηθεί ως 
αυθαίρετη παράβαση της υποχρέωσής του να παρέχει την 
εργασία του στον εργοδότη, ούτε ως καταγγελία της 
σύµβασης εργασίας εκ µέρους του, ούτε δύναται από µόνη της 
να παράγει αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη του.19 
 
Η έγκυρη απεργία συνεπάγεται επιπρόσθετα την εφαρµογή 
των κανόνων µε τους οποίους προστατεύεται το δικαίωµα 
απεργίας, όπως είναι ιδίως εκείνοι που απαγορεύουν την 
απόλυση του εργαζόµενου λόγω της συµµετοχής του σε 
έγκυρη απεργία, την ανταπεργία του εργοδότη, την πρόσληψη 
απεργοσπαστών και την δικαστική απαγόρευση της απεργίας 
µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.20 
 
1)Αναστολή και λύση της σύµβασης του απεργού 
Παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή του µισθωτού σε έγκυρη 
απεργία συνιστά νόµιµο λόγο αναστολής της λειτουργίας της 
ατοµικής σύµβασης εργασίας. Όταν η σύµβαση εργασίας τελεί 
ήδη σε αναστολή για άλλον λόγο (ασθένεια, άδεια αναψυχής 
κ.λ.π) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ο µισθωτός µετέχει στην 
απεργία των συναδέλφων του ( και ότι η σύµβαση τελεί σε 
αναστολή λόγω της απεργίας), εκτός αν η υπάρχουσα 
αναστολή λήξει κατά την διάρκεια της απεργίας (π.χ. αν ο 
µισθωτός διακόψει την άδεια αναψυχής). Η αναστολή της 
σύµβασης λόγω της συµµετοχής σε έγκυρη απεργία λήγει 
όταν λήξει η συµµετοχή του µισθωτού στην απεργία,(πλήν 
όµως δύναται να παραταθεί για εύλογο χρόνο, µέχρι να 
εκλείψει ή τυχόν υπάρχουσα αντικειµενική αδυναµία του 
εργοδότη να επανεντάξει τον µισθωτό στη θέση του. 
 
Ο χρόνος συµµετοχής του µισθωτού σε έγκυρη απεργία 
συνιστά χρόνο πλασµατικής απασχόλησής του και 

                                                 
19 Βλ Χαρίλαος Γ Γκούτσος , ό.π. σελ 144 
20 Βλ.Χαρίλαος Γ Γκούτσος,  ό.π. σελ. 145 
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προσµετράται για τον υπολογισµό του χρόνου απασχόλησης, 
βάσει του οποίου υπολογίζονται τα µεγέθη ορισµένων 
νοµίµων παροχών που ο µισθωτός δικαιούται, όπως είναι τα 
χρονοεπιδόµατα, η προαγωγή, η άδεια αναψυχής και η 
αποζηµίωση απόλυσης. Η προσµέτρηση του χρόνου τούτου 
αποκλείεται όταν προϋποθέτει ότι κατά τον χρόνο αυτό ο 
µισθωτός δικαιούται µισθό (όπως συµβαίνει  σε σχέση µε τα 
επιδόµατα Πάσχα και Χριστουγέννων).21 
 
 
 
Η συµµετοχή του µισθωτού σε έγκυρη απεργία, αφ’ ενός δεν 
συνιστά καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του και 
αφ’ ετέρου απαγορεύεται να αποτελέσει αποκλειστική ή κύρια 
αιτία απόλυσής του, ανεξαρτήτως αν η σύµβαση εργασίας 
είναι έγκυρη ή άκυρη, αν η σύµβαση εργασίας έχει αόριστη ή 
ορισµένη διάρκεια και αν η απόλυση γίνεται πριν ή κατά ή 
µετά την συµµετοχή του στην απεργία. Η απόλυση 
απαγορεύεται και όταν συνδυάζεται µε εργοδοτική πρόταση 
προς τον µισθωτό να τροποποιηθεί η σύµβαση λόγω της 
απεργίας. Κατ’ εξαίρεση, η απόλυση επιτρέπεται όταν 
οφείλεται σε σοβαρό παράπτωµα του µισθωτού ή σε 
οικονοµικοτεχνικές ανάγκες της επιχείρησης, πλήν όµως και 
στις περιπτώσεις αυτές των συνδικαλιστικών στελεχών 
προϋποθέτει την τήρηση και των ειδικών προϋποθέσεων.    
 
2)Πειθαρχική ευθύνη έναντι του συνδικάτου 
Ο µισθωτός που είναι µέλος του συνδικάτου που διεξάγει 
έγκυρη απεργία, αλλά δεν µετέχει  σ’ αυτήν, ευθύνεται 
πειθαρχικά έναντι του συνδικάτου, εάν στο καταστατικό του 
συνδικάτου προβλέπει ως πειθαρχικό παράπτωµα των µελών 
του η µη συµµετοχή τους σε έγκυρη απεργία. 
 
Επειδή σε τέτοια περίπτωση η ελευθερία εργασίας 
συγκρούεται µε την συλλογική αυτονοµία, η ως άνω ρύθµιση 

                                                 
21 Βλ. Χαρίλαος Γ. Γκούτσος , ό.π , σελ. 146 
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του καταστατικού πρέπει να συνάδει µε την αρχή της καλής 
πίστης και να εφαρµόζεται σύµφωνα µε την αρχή αυτή.22 
∆εν είναι νόµιµη  η απόλυση εργαζοµένων για το λόγο ότι  
άσκησαν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα απεργίας 
(Σ Α23 παρ. 2). Η απεργία είναι δικαίωµα  σύµφυτο προς το 
συνδικαλιστικό χώρο, αποτελεί µερικότερη εκδήλωση της 
γενικότερης συνδικαλιστικής ελευθερίας και δεν ανήκει στο 
περιεχόµενο της εργασιακής σχέσης. Συµφωνία εργοδότη και 
εργαζοµένου, ότι ο δεύτερος δεν θα ασκεί το δικαίωµα 
απεργίας, δεν έχει νοµική ενέργεια. 
 
 
 
 
Συνέπειες παράνοµης απεργίας 
 
1) Παράβαση της υποχρεώσεως παροχής εργασίας 
Ο µισθωτός, ο οποίος µετέχει σε παράνοµη απεργία, 
παραβαίνει την υποχρέωσή του παροχής εργασίας. Η απουσία 
του είναι νοµικά αυθαίρετη και έχει όλες τις συνέπειες της 
αυθαίρετης απουσίας. Αξίωση στο µισθό, για το διάστηµα που 
απουσιάζει, δε θα έχει, αφού ο ίδιος θα βρίσκεται σε 
υπερηµερία. ∆ε θα είχε άλλωστε, ούτε αν συµµετείχε σε 
νόµιµη απεργία. 
Ακόµα είναι ενδεχόµενο να υποχρεωθεί να αποκαταστήσει 
συγκεκριµένες ζηµιές, που προκάλεσε στον εργοδότη  η 
απουσία του, και θα είναι δυνατό να του επιβληθούν και 
πειθαρχικές κυρώσεις, αν του αποδίδεται συγκεκριµένη 
εξατοµικευµένη ευθύνη.  
Ο χρόνος της συµµετοχής σε παράνοµη απεργία δεν 
συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας για τη θεµελίωση 
πολλών δικαιωµάτων των µισθωτών (π.χ. στα επιδόµατα 
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, προϋπηρεσίας, 
δικαιώµατος προαγωγής κ.λ.π). Όσον αφορά τα 
συνδικαλιστικά στελέχη, η συµµετοχή τους σε παράνοµη 
απεργία δεν εξαφανίζει την ειδική προστασία που τους 

                                                 
22 Βλ. Χαρίλαος Γ. Γκόυτσος , ό.π.  σελ 148 
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παρέχει ο νόµος. Επίσης, η συµµετοχή τους σε τέτοιες 
απεργίες δεν αποτελεί λόγο άρσεως της προεκτεθείσης 
προστασίας τους, εκτός αν οι προστατευόµενοι  συνδικαλιστές 
εξακολουθούν να µετέχουν σε απεργία που κρίθηκε µε 
δικαστική απόφαση παράνοµη ή καταχρηστική. 
 Τέλος η συµµετοχή των παραπάνω προσώπων σε αδέσποτη 
απεργία δεν προκαλεί την αυτοδίκαιη  λύση της εργασιακής 
σχέσης των απεργών. 
 
Πολύ σηµαντική είναι η προσφάτως εκδοθείσα 27/200 απόφαση 
της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου.23 
 Η απόφαση αυτή έκρινε τα εξής ¨Η απεργία η οποία αποτελεί 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένο  δικαίωµα και προέκταση της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας υπόκειται στη γενική απαγόρευση της 
καταχρηστικής ασκήσεώς της 
 Τα δικαιώµατα κατά τα οποία ο εργαζόµενος απέχει της 
απασχολήσεώς του στην επιχείρηση, λόγω συµµετοχής σε απεργία, 
θεωρείται ως ο χρόνος µη απασχολήσεως και συµψηφίζονται προς τις 
ηµέρες της αδείας, όταν η απεργία κηρυχθεί, µε τελεσίδικη απόφαση 
παράνοµη ή καταχρηστική. Εάν ο εργαζόµενος εξακολουθεί να 
συµµετέχει στην απεργία και µετά τη δηµοσίευση της τελεσίδικης 
απόφασης που κήρυξε αυτήν παράνοµη  ή καταχρηστική, ο εργοδότης 
δικαιούται να καταλογίσει τις ηµέρες της απεργίας στις ηµέρες της 
αδείας που δικαιούται εκείνος, υποχρεούµενος στην περίπτωση αυτή 
να του καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρόνο αδείας που 
εδικαιούτο καθώς και το αντίστοιχο επίδοµα αδείας. Ο µέχρι τη 
δηµοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κήρυξε την απεργία 
παράνοµη ή καταχρηστική, χρόνος συµµετοχής του εργαζόµενου στην 
απεργία,  η οποία έχει κριθεί από νοµίµως συνεστηµένη 
συνδικαλιστική οργάνωση κατά τις νόµιµες διατυπώσεις, θεωρείται ως 
χρόνος απασχόλησης του εργαζόµενου και δεν καταλογίζεται στις 
ηµέρες αδείας που δικαιούται, εκτός εάν ο εργοδότης αποδεικνύει, ότι 
εκείνος, καταβάλλων την επιµέλεια συνετού εργαζοµένου, µπορούσε 
να αντιληφθεί τον παράνοµο ή καταχρηστικό χαρακτήρα της απεργίας. 
 
 
 
 
 

                                                 
23 ΕΕργ 2004/971 
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2)Τύχη της σχέσεως εργασίας 
Αφού η συµµετοχή σε παράνοµη απεργία χαρακτηρίζεται 
αυθαίρετη απουσία , είναι δυνατό, όπως και σε κάθε άλλη 
αυθαίρετη απουσία και ανάλογα µε τις συνθήκες που τη 
συνοδεύουν, και προπαντός ανάλογα µε τη διάρκειά της, να 
οδηγήσει στην µε καλή πίστη (άρθρα 200 και 288 Α.Κ. πρβλ. 
και  άρθρο 5 παρ. 3 ν. 2112/1920) κρίση, ότι είναι σιωπηρή 
καταγγελία της εργασιακής σχέσης από την πλευρά του 
µισθωτού . 
 
Ο εργοδότης όµως θα µπορεί να καταγγέλλει ανάλογα µε την 
περίπτωση τις σχέσεις εργασίας απεργιών, µε την 
προϋπόθεση, ότι δε θα ασκεί το δικαίωµα καταχρηστικά.  
Για τη σχετική κρίση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
ειδικές συνθήκες της απεργίας, το ενδεχόµενο συγγνωστής 
πλάνης του µισθωτού ως προς τον παράνοµο χαρακτήρα της 
απεργίας, ή ως προς τη δική του κάλυψη από την απεργούσα 
συνδικαλιστική οργάνωση, ή συµπεριφορά του κατά τη 
διάρκεια της, οι ανάγκες της επιχείρησης  και  εκµετάλλευσης, 
 ‘όπως διαµορφώθηκαν µετά την απεργία κ.α. Σε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου µπορεί να αποτελέσει η συµµετοχή σε 
παράνοµη απεργία σπουδαίο λόγο καταγγελίας. 
 
Άλλα εργοδοτικά µέτρα, όπως δυσµενείς µεταθέσεις, 
στασιµότητα κ.α. αν δε δικαιολογούνται από υπηρεσιακές 
ανάγκες, θα αποτελούν πολύ πιθανό καταχρηστική άσκηση 
του εργοδοτικού δικαιώµατος για λόγους εκδικήσεως κ.λ.π.    
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  VII) Καταχρηστική απεργία 

 
 
Τα κριτήρια της καταχρηστικότητας κατά το Σύνταγµα 
 
Τα ατοµικά δικαιώµατα κατοχυρώνουν ένα συγκεκριµένο 
χώρο ελευθερίας. Ο χώρος αυτός προκύπτει α) από τις γενικές 
εκφράσεις που χρησιµοποιεί το Σύνταγµα (π.χ «συνέρχωνται 
ησύχως και αόπλως» άρθρ. 11 παρ. 1, «κατοικία» άρθρ. 9 παρ. 
1, «ιδιοκτησία» άρθρ. 17 παρ. 1«ενώσεις και σωµατεία « 
άρθρ. 12 παρ. 1, «απεργία» άρθρ. 23 παρ. 2), β) από το σκοπό 
του ατοµικού δικαιώµατος ( π.χ «προς διαφύλαξιν και 
προαγωγήν των οικονοµικών και εργασιακών συµφερόντων» 
άρθρ. 23 παρ. 2) και γ) από τη φύση του δικαιώµατος.24 
 Ο συγκεκριµένος αυτός χώρος ελευθερίας που διασφαλίζουν 
τα ατοµικά δικαιώµατα διαπιστώνεται µε την ερµηνεία της 
σχετικής συνταγµατικής διατάξεως. Όταν το ατοµικό 
δικαίωµα ασκείται έξω από  τον προστατευτικό του χώρο, 
τότε δεν υπάρχει χρήση, αλλά κατάχρηση δικαιώµατος.  
 
Ο προστατευτικός χώρος  του δικαιώµατος απεργίας 
προκύπτει από το άρθρ. 23 παρ. 2 του Συντ. Το περιεχόµενο 
του όρου «απεργία» πρέπει να προσδιορισθεί σύµφωνα µε την 
έννοια που έχει ο όρος αυτός στην κοινωνική πραγµατικότητα, 
δηλ. στο χώρο των εργασιακών σχέσεων. 
Απεργία σηµαίνει εκεί την οµαδική παύση της εργασίας. 
Το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντ. δεν ταυτίζει τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις µε τις οργανώσεις που έχουν σωµατειακή µορφή 
(άρθρ. 78 ΑΚ). Τέλος ο σκοπός του δικαιώµατος απεργίας 
προσδιορίζεται από το Σύνταγµα µε την έκφραση « προς 
διαφύλαξιν και προαγωγήν των οικονοµικών και εργασιακών 
εν γένει συµφερόντων των εργαζοµένων». 
Ο σκοπός της απεργίας είναι βέβαια γενικά διατυπωµένος, το 
περιεχόµενο όµως των «οικονοµικών και εργασιακών εν γένει 

                                                 
24 Βλ. Λεβέντης Γεώργιος , Συλλογικό ∆ίκαιο , Εκδόσεις δελτίου Εργατικής Νοµοθεσίας , σελ. 594 
Αθήνα 1996 
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συµφερόντων» προκύπτει από τη φύση του δικαιώµατος 
απεργίας καθώς και από τη συστηµατική ερµηνεία του άρθρ. 
23 παρ.2. ∆ηλαδή η προαγωγή των οικονοµικών και 
εργασιακών συµφερόντων, που επιδιώκει η άσκηση του 
δικαιώµατος απεργίας, εννοείται απέναντι στον εργοδότη. 
Από τη φύση λοιπόν του δικαιώµατος απεργίας ως ενός 
δικαιώµατος που αποβλέπει στην πραγµατοποίηση 
συγκεκριµένου σκοπού, προκύπτουν όρια για την άσκησή του. 
Όταν η άσκηση του δικαιώµατος απεργίας υπερβαίνει τα όρια 
αυτά, τότε δεν υπάρχει κατά το Σύνταγµα χρήση του 
δικαιώµατος αλλά κατάχρηση. 
 
 Επίσης δεν γίνεται κατά το Σύνταγµα χρήση του δικαιώµατος 
απεργίας, όταν η άσκηση του δικαιώµατος κινείται βέβαια 
µέσα στον προστατευτικό χώρο του δικαιώµατος, γίνεται 
όµως κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσβάλλονται τα χρηστά 
ήθη είναι ένας από του περιορισµούς που θέτει το Σύνταγµα 
για την άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1). 
Χρηστά ήθη είναι οι κανόνες της κοινωνικής ηθικής και το 
περιεχόµενό τους προσδιορίζεται µε βάση τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας.25 
 
 ∆εν γίνεται, τέλος, σύµφωνα µε το Σύνταγµα χρήση του 
δικαιώµατος απεργίας, όταν η άσκηση του δικαιώµατος, 
προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων. Τα δικαιώµατα των 
άλλων προβλέπονται από το Σύνταγµα ως περιορισµός, µόνο 
στην περίπτωση του δικαιώµατος ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1).   
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η άσκηση του δικαιώµατος 
απεργίας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τα δικαιώµατα άλλων 
µισθωτών που δεν συµµετέχουν στην απεργία (π.χ το 
δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας άρθρ. 5 
παρ. 1, το δικαίωµα εργασίας, άρθρ. 22 παρ. 1, το δικαίωµα 
ελεύθερης εκφράσεως, άρθρ. 14 παρ. 1 του Συντ.). 

                                                 
25 Πρβλ. Μάνεση , Ατοµικές ελευθερίες , σελ 62 
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Επίσης η άσκηση του δικαιώµατος απεργίας δεν επιτρέπεται 
να προσβάλλει τα ατοµικά δικαιώµατα τρίτων, ατόµων δηλ. 
που δεν έχουν σχέση µε την απεργία. Πολλές φορές όµως η 
απεργία προκαλεί κατ’ ανάγκη περιορισµούς στην άσκηση 
ατοµικών ελευθεριών τρίτων, π.χ απεργία στα µέσα 
µεταφοράς (αεροσυγκοινωνίες, λεωφορεία, σιδηρόδροµοι 
κ.ο.κ) προκαλεί περιορισµούς στην προσωπική ελευθερία 
κινήσεως και κυκλοφορίας των τρίτων (άρθρ. 5 παρ. 1,3,4 τα 
ου Συντ.).  
 
Από τη φύση τέλος του δικαιώµατος απεργίας προκύπτει ότι η 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού προκαλεί περιορισµούς στην 
οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία (άρθρ. 5 παρ. 1,3 
του Συντ.) καθώς και στην ιδιοκτησία του εργοδότη 
 (άρθρ. 17 του Συντ.).Επίσης η απεργία δεν επιτρέπεται κατ’ 
αρχήν να προσβάλλει άλλα ατοµικά δικαιώµατα του εργοδότη 
(π.χ το άσυλο της κατοικίας, άρθρ. 9 παρ. 1 του Συντ.) η 
άσκηση των οποίων δεν συµπλέκεται µε την άσκηση του 
δικαιώµατος απεργίας.26 
 
 
Τα κριτήρια της καταχρηστικής  άσκησης κατά τον ΑΚ 
 
Η κατάχρηση δικαιώµατος απαγορεύεται και κατά το κοινό 
δίκαιο(άρθρ. 281 ΑΚ). Η διάταξη του άρθρ. 281 είναι από τις 
θεµελιώδεις του ΑΚ . Το άρθρο αυτό περιέχει ένα νέο 
κριτήριο για  τη διαπίστωση της κατάχρησης δικαιώµατος, την 
καλή πίστη. Αν και το Σύνταγµα (άρθρ. 5 παρ. 1) δεν 
αναφέρει την καλή πίστη ως όριο για την άσκηση των 
ατοµικών δικαιωµάτων, παρά ταύτα είναι αναµφισβήτητο ότι 
η αντικειµενική ζωή από τους χρηστούς και εχέφρονες 
ανθρώπους, είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα που 
προσδιορίζουν τις έννοιες που χρησιµοποιεί το Σύνταγµα ( π.χ 
κατοικία, απεργία διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών 
και εργασιακών συµφερόντων κ.ο.κ), δηλ. ένα από τα στοιχεία 

                                                 
26 Βλ. Λεβέντης Γεώργιος , ό.π. . σελ. 597 
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εκείνα που προσδιορίζουν τελικά τον προστατευτικό χώρο και 
των ατοµικών δικαιωµάτων. Εποµένως τα κριτήρια του άρθρ. 
281 ΑΚ εµφανίζουν πολλές αναλογίες µε τα κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται και στο συνταγµατικό επίπεδο για να 
διαπιστωθεί αν γίνεται κατά το Σύνταγµα χρήση ή κατάχρηση 
των ατοµικών δικαιωµάτων. 
Άµεση εφαρµογή του άρθρ. 281 ΑΚ στα συνταγµατικά 
δικαιώµατα δεν είναι δυνατή, γιατί η διάταξη του άρθρ. 281 
ΑΚ έχει σκοπό να προστατεύει ιδιωτικά συµφέροντα, κατά 
κύριο λόγο περιουσιακά, από την καταχρηστική άσκηση 
άλλων, επίσης ιδιωτικών δικαιωµάτων, µε αποτέλεσµα να 
προστατεύεται το πιο αδύνατο µέρος από την εκµετάλλευση 
του ισχυρότερου. 
Με το παραπάνω επιχείρηµα  αποκρούεται η εφαρµογή του 
άρθρ. 281 ΑΚ στην άσκηση του δικαιώµατος απεργίας. 
Αναµφισβήτητα η καταχρηστική άσκηση των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων παρουσιάζει µία ιδιοµορφία σε σύγκριση µε την 
κατάχρηση των δικαιωµάτων του ιδιωτικού δικαίου, καίτοι τα 
κριτήρια της ΑΚ δεν διαφέρουν σηµαντικά όπως είδαµε, από 
τα κριτήρια της καταχρηστικής άσκησης στο συνταγµατικό 
επίπεδο. Ειδικά  όµως για το δικαίωµα απεργίας (άρθρ. 23 
παρ.2 του Συντ.) είναι δυνατή η άµεση εφαρµογή του άρθρ. 
281 ΑΚ. Η άσκηση του δικαιώµατος απεργίας αναπτύσσεται 
κατά κανόνα στη σχέση µεταξύ ιδιωτών (εργαζόµενοι –
εργοδότες). Στην εργασιακή σχέση ισχυρότερο µέρος είναι 
κατά τεκµήριο ο εργοδότης. ∆εν αποκλείεται όµως οι 
συνθήκες του συγκεκριµένου εργατικού αγώνα να καθιστούν 
ισχυρότερη την εργασιακή πλευρά και να προκύπτει έτσι 
ανάγκη προστασίας του εργοδότη, εφ’ όσον- εννοείται-γίνεται 
καταχρηστική σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρ. 281 ΑΚ 
άσκηση του δικαιώµατος απεργίας. Το ενδεχόµενο αυτό δεν 
αποκλείει άλλωστε και το συνδικαλιστικό δίκαιο, το οποίο 
µάλιστα προβλέπει άρση της ειδικής προστασίας των 
συνδικαλιστικών στελεχών, όταν τα συνδικαλιστικά στελέχη 
συνεχίζουν να συµµετέχουν σε απεργία που κρίθηκε ήδη από 
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τα δικαστήρια παράνοµη ή καταχρηστική (άρθρ. 10 περ. ε Ν. 
1264/82)27 
 
Περιπτωσιολογία 
 
1) Καταχρηστική απεργία λόγω του τρόπου που ασκείται το 
δικαίωµα απεργίας. 
2)χρησιµοποίηση ψευδών πληροφοριών ή γενικότερα 
κακόπιστης συµπεριφοράς για να προκύψει η απεργιακή 
κινητοποίηση. 
3) Κατάληψη των χώρων εργασίας 
4)Ανεπαρκής προειδοποίηση του εργοδότη 
5) Μερική-περιστροφική απεργία 
6) Καταχρηστική απεργία λόγω των αιτηµάτων της 
7) Καταχρηστική απεργία αλληλεγγύης 
8) Ανάµειξη νόµιµων και µη νόµιµων αιτηµάτων 
 9) Καταχρηστική απεργία λόγω των συνέπειών της-
οικονοµική καταστροφή της επιχείρησης 
10) ∆υσαναλογία µεταξύ της ζηµίας του εργοδότη και της 
ωφέλειας των απεργών- αρχή της αναλογικότητας 
   
 

 
VIII) Ανταπεργία 
 
 
Ανταπεργία (lock out)  είναι η άρνηση της εργοδοτικής 
πλευράς να δεχθεί τις υπηρεσίες των µισθωτών συλλογικά µε 
αγωνιστικό σκοπό. Μ’ αυτό τον τρόπο ασκεί πίεση στην 
εργατική πλευρά επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων της. 
 
Η ανταπεργία είναι µέτρο συλλογικού χαρακτήρα ως προς 
εκείνους κατά των οποίων στρέφεται, δηλαδή τους µισθωτούς, 
η δε απαγόρευση της πρόσβασης στους χώρους εργασίας  

                                                 
27 Βλ. Λεβέντης Γεώργιος , ό.π΄, σελ 599 
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είναι γενική και χωρίς διάκριση µεταξύ απεργών και µη 
απεργών. 
 
 
 Η ανταπεργία µπορεί να έχει χαρακτήρα προειδοποίησης 
(µέτρου εκφοβισµού) για την αποτροπή κήρυξης απεργίας, ή 
µέσου πίεσης κατά των απεργών προκειµένου να 
αποφευχθούν οι διαδικασίες µεσολάβησης και διαιτησίας ή 
ακόµη και επιβολής κυρώσεων µε τη λήξη της απεργίας.  
 
Το Σύνταγµα του 1975, µε το άρθρο 23 παρ. 2, αναφέρεται 
ειδικά µόνο στο δικαίωµα της απεργίας και οµιλεί µόνο γι’ 
αυτή και όχι  για την ανταπεργία. 
 
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 1264/1982, 
ορίζεται ότι απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκάουτ). 
Η απαγόρευση της ανταπεργίας είναι γενική και αφορά 
οποιαδήποτε  µορφή αυτής (υπέρ ή κατά των απεργών) δεν 
συνδέεται δε µε το χαρακτήρα της απεργίας ως νόµιµης ή 
παράνοµης. 
Η λήψη του µέτρου αυτού δεν αποτελεί δικαίωµα όπως η 
απεργία για το λόγο δε αυτό δεν υπάρχει σχέση αµοιβαιότητας 
µεταξύ απεργίας και ανταπεργίας, παρόλο ότι τέτοια βάση 
προσφέρει η ελευθερία άσκησης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και µια εντελώς τυπική αντίληψη περί 
ισότητας των όπλων στις συλλογικές συγκρούσεις που είχε 
γίνει  δεκτή στο προισχύον δίκαιο  (άρθρο.32 παρ. 3 του ν. 
330/1976). 
 
 
Απόψεις σχετικά µε την ανταπεργία 
Για κάποιους ,λοιπόν, βασιζόµενους στο άρθρο 23 παρ. 2 του 
Συντάγµατος,  η ανταπεργία δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως 
συνταγµατικώς επιτρεπόµενη εξαιτίας του σκοπού που 
επιδιώκει.  
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Αυτό και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο παραπάνω σκοπός 
έρχεται σε άµεση αντίθεση µε το σκοπό που προστατεύει και 
επιδιώκει η πολιτεία.  
 
 
 
 
Κάτι τέτοιο άλλωστε σαφέστατα, προκύπτει από το άρθρο 22 
παρ. 1 του Συντάγµατος του 1975, το οποίο ορίζει, ότι «η 
εργασία αποτελεί δικαίωµα και τελεί υπό την προστασία του 
κράτους». 
 Έτσι ανακύπτει το ερώτηµα, πως είναι δυνατό να 
συµβιβάζεται η προσβολή αυτού του δικαιώµατος µε άλλη 
επιταγή του Συντάγµατος και συγκεκριµένα µε εκείνη του 
άρθρου 25 παρ. 1 µε την οποία, ως γνωστό, διασφαλίζεται η 
ανεµπόδιστη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Όµως πάνω στο θέµα αυτό διατυπώθηκαν και αντίθετες 
απόψεις, σύµφωνα µε τις οποίες το δικαίωµα της ανταπεργίας 
δεν είναι αντισυνταγµατικό αλλά στηρίζεται στο άρθρο 4 παρ. 
1 του Συντάγµατος, το οποίο ορίζει ότι»οι Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόµου», στο άρθρο 25 παρ. 1 το οποίο 
διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, 
καθώς επίσης και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος 
σε ότι αφορά το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας. 
Συνεπώς, το δικαίωµα της ανταπεργίας αναγνωρίζεται 
αυτόµατα σαν όπλο του εργοδότου που ασκείται ενάντια στο 
δικαίωµα του µισθωτού για απεργία.  
Προς επίρρωση της παραπάνω απόψεως προβάλλεται  το 
επιχείρηµα ότι το εργατικό δίκαιο γεννήθηκε για να 
προστατεύει κυρίως το µισθωτό, γεγονός  που σηµαίνει στην 
πάνω συγκεκριµένη περίπτωση ότι εφόσον η απεργία αποτελεί 
το µοναδικό όπλο άµυνας του εργαζόµενου κατά της 
αυθαιρεσίας  του εργοδότη. Τότε δεν είναι επιτρεπτό η 
πολιτεία να αναγνωρίζει παράλληλο µηχανισµό 
αποδυναµώσεως της απεργίας, κάτι δηλαδή που θα εσήµαινε 
σε τελευταία ανάλυση την εξαφάνιση, µέσω της ανταπεργίας, 
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κάθε δυνατότητας να επιτευχθούν οι στόχοι του συνολικού 
συµφέροντος. 28   
 
 
 
 
 
∆εν αποτελεί ανταπεργία η άρνηση του εργοδότη να επιτρέψει 
στους µισθωτούς να αναλάβουν εργασία µετά την απεργία για 
µικρό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αποκατασταθεί η 
δυνατότητα της πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης 
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαγόρευση της ανταπεργίας δεν 
συνοδεύεται από την απειλή ποινικών κυρώσεων κατά του 
εργοδότη και όταν δε (παρανόµως) κηρυχθεί ανταπεργία  αυτή 
δεν αναστέλλει τις εργασιακές σχέσεις των µισθωτών της 
επιχείρησης. 
 
 
 

 
Νοµολογία  
 
 
ΕφΑΘ 5799/2001∆ΕΕ2001,σ.1032. 
«.. Από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Σ., µε τις οποίες 
ορίζεται ότι «η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις 
νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη φύλαξη 
και προαγωγή των οικονοµικών των εργαζοµένων», προκύπτει 
ότι η απεργία περιλαµβάνεται στα ατοµικά δικαιώµατα που 
προβλέπονται  από το Σ και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή 
µε τη συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώµατα που οφείλει να 
προστατεύει το Κράτος  το κράτος ενώ, από τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 3 του Σ, µε τις οποίες ορίζεται ότι «η 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται», προκύπτει 
ότι η καταχρηστική άσκηση δικαιωµάτων στο χώρο του 
                                                 
28 Βλ. Απόστολος Ε. Μετζητάκος , Εργατικό ∆ίκαιο, Ατοµικό- Συλλογικό- Ευρωπαικό , σελ. 699, 
international forum training 
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συνταγµατικού δικαίου απαγορεύεται χάρη της προστασίας 
ατοµικών δικαιωµάτων. Έτσι, η απεργία προστατεύεται από το 
νόµο εφόσον προκηρύσσεται υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τάσσονται από αυτόν..» 
 
 
ΜΠρΘες 1704/2002Αρµ2003, σ.57 
 
«…Υπό την έννοια αυτή πρέπει να εξειδικεύονται και τα 
κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ, µε γενική κατευθυντήρια οδηγία 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, που, έτσι, 
επενεργεί και στις σχέσεις µεταξύ των πολιτών, σύµφωνα µε 
την αρχή της άµεσης ή έµµεσης τριτενέργειας (βλ. εφΑΘ 
1046/90 Ελ∆ 1993,90) και τις εκεί παραποµπές). Η 
καταχρηστική ή µη άσκηση του δικαιώµατος απεργίας 
διαπιστώνεται από το ∆ικαστήριο, στα πλαίσια των διατάξεων 
του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν1264/1982, ύστερα από τη 
στάθµιση των αντίθετων συµφερόντων των απεργών και του 
εργοδότη, όπως η πολύ µεγάλη ζηµία στην επιχείρηση του 
εργοδότη, το µέγεθος της επίπτωσης των ζηµιογόνων συνθηκών 
στο κοινωνικό σύνολο ή την εθνική οικονοµία, σε συνδυασµό 
µε τη µορφή και τη διάρκεια της το µέγεθος της προσβολής των 
ατοµικών δικαιωµάτων τρίτων και η προφανής ή µη 
δυσαναλογία µεταξύ της ζηµίας της επιχείρησης και της 
αναµενόµενης ωφέλειας των απεργών..» 
 
 
ΜΠρΑΘ1708/2002∆ΕΝ2003, σ.604 
 
«…Σε κάθε περίπτωση όµως η συνεχιζόµενη απεργία του 
εναγόµενου σωµατείου είναι καταχρηστική και ως εκ τούτου 
παράνοµη, γιατί υπάρχει προφανής δυσαναλογία µεταξύ της 
ωφέλειας που το εναγόµενο σωµατείο διώκει από αυτήν και της 
ζηµίας που θα προκληθεί στην ενάγουσα αλλά και στο 
κοινωνικό σύνολο από τη συνέχιση της απεργίας στη 
συγκεκριµένη µάλιστα χρονική συγκυρία (διακοπών). Βέβαια 
σκοπός της απεργίας είναι να προκαλέσει ζηµία στον εργοδότη, 



 34

για να τον εξαναγκάσει στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των 
εργαζόµενων στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Όταν  όµως 
το µέγεθος της ζηµίας  και οι συνέπειές της, ως εν προκειµένω. 
Είναι προφανώς δυσανάλογες µε το προσδοκώµενο από τις 
απεργιακές κινητοποιήσεις όφελος των εργαζοµένων, τότε η 
απεργία είναι καταχρηστική και εντεύθεν παράνοµη..» 
 
 
ΜΠρΑΘ1800/2001ΕΕργ∆61, σ.795 
«..Η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη, 
αλλά υπόκειται στους περιορισµούς τόσο του άρθρου 25 παρ.3 
του Συντάγµατος όσο και του άρθρου 281ΑΚ.  
 Έτσι τα δικαστήρια ελέγχουν, εκτός από τη συνδροµή των 
νοµίµων προυποθέσεων που ο νόµος (1264/82) ορίζει ότι πρέπει 
να τηρηθούν για τη νοµότυπη άσκηση του δικαιώµατος αυτού, 
αν έχει ασκηθεί κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς την καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του 
δικαιώµατος. Η υπέρβαση των ορίων που έχουν τεθεί από τις 
πιο πάνω διατάξεις στην άσκηση όλων των δικαιωµάτων, 
καθιστά την απεργία καταχρηστική και συνεπώς παράνοµη. 
Αυτό διαπιστώνεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση απεργίας 
που φέρεται στη δικαστική κρίση από τη στάθµιση των 
αντιτιθέµενων συµφερόντων των απεργών και του εργοδότη, 
αλλά και από όλη τη µεθόδευση των απεργιακών 
κινητοποιήσεων στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση. Ο 
εργοδότης κατά των συµφερόντων του οποίου στρέφεται η 
απεργία είναι φανερό ότι έχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 68και70 ΚΠολ∆ και22 παρ. 4 του Ν.1264/1982, 
δικαίωµα να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι ορισµένη απεργία 
εργαζοµένων στην επιχείρησή του είναι παράνοµη ή ότι έχει 
ασκηθεί καταχρηστική (άλλωστε παρανοµία αποτελεί και η 
καταχρηστική  άσκηση του δικαιώµατος) και επιπλέον την 
απαγόρευση όµοιας απεργιακής εκδήλωσης στο µέλλον..» 
 
 
ΜΠρΑθ1713/2201ΕΕργ∆61,790,∆ΕΝ56, σ.232 
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«.. Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία, στις 
επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας υποχρεούται, 
εκτός από την κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Ν1264/1982 
γνωστοποίηση των αιτηµάτων της απεργίας, να καλέσει τον 
εργοδότη εγγράφως σε δηµόσιο διάλογο και µαζί µε τη σχετική 
πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της 
συνάντησης και να προτείνεται ένας µεσολαβητής από τον 
κατάλογο µεσολαβητών-διαιτητών του Οργανισµού 
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, ώστε µε την αποδοχή αυτή στο 
χρόνο που ορίζεται, να υπάρξει η απαιτούµενη συµφωνία των 
µερών. ∆ιαφορετικά η απεργία κηρύσσεται παράνοµη.  
Ανάλογα ισχύουν και εν σχέσει προς τη συµφωνία για τη 
διάθεση του αναγκαίου προσωπικού ασφαλείας. Σε αµφότερες  
δε τις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφυγή στην απεργία είναι 
δυνατή µόνο µετά την αποτυχία κάθε προσπάθειας  ουσιαστικής 
συνδιαλλαγής µεταξύ των αντίπαλων µερών. Μη νόµιµη η 
πρόσκληση περιέχουσα µόνο το κείµενο του νόµου χωρίς 
καθορισµό τόπου και χρόνου συναντήσεως. Απαγόρευση 
κήρυξης οποιασδήποτε απεργίας στο µέλλον χωρίς την τήρηση 
του δηµόσιου διαλόγου µε την απειλή κατά της  
συνδικαλιστικής οργάνωσης που την κήρυξε χρηµατικής ποινής 
και κατά των νοµίµων εκπροσώπων της (προέδρου και γενικού 
γραµµατέα) αυτής προσωπικής κράτησης..» 
 
 
ΜΠρΑΘ1428/2001∆ΕΝ56, σ.226 
 
«…Από  τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 του Συντάγµατος 
και 19 παρ. 1 του Ν1264/1982 προκύπτει ότι η απεργία, δηλαδή 
η συµφωνηµένη συλλογική διακοπή της εργασίας των 
µισθωτών είτε ορισµένου επαγγελµατικού κλάδου, είτε 
ορισµένης επιχειρήσεως ή τµήµατος αυτής, είναι δικαίωµα όταν 
αποσκοπεί στην προστασία των επαγγελµατικών των µισθωτών 
συµφερόντων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται όχι µόνο η 
διατήρηση του επιπέδου των αποδοχών ή η βελτίωση αυτών και 
γενικώς των όρων παροχής της εργασίας, αλλά και η προστασία 
των µισθωτών και ειδικότερα η µη απόλυση ή η  
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επαναπρόσληψη  απολυθέντων ή απολυθέντος µισθωτού, για το 
λόγο που θίγει την επαγγελµατική του θέση και συνακόλουθα 
το συλλογικό συµφέρον, πράγµα που έγκειται στη φύση του 
συνδικαλισµού και στην εργατική αλληλεγγύη..» 
 
 
 
ΕιρΘες1197/2001Αρµ55, σ.1393 
 
«…∆εν ασκεί ανταπεργία ο εργοδότης ο οποίος διακόπτει την 
επιχειρηµατική του δραστηριότητα και απολύει ολόκληρο το 
προσωπικό, µη δυνάµενος να αντέξει το βάρος της απεργίας 
 
∆εν είναι ακόµη ανταπεργία ορισµένες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο εργοδότης αρνείται να καταβάλει αποδοχές επειδή δεν 
δύναται να αξιοποιήσει την προσφερόµενη εργασία των 
µισθωτών εξαιτίας της απεργίας των ιδίων ( υπό µορφή 
στάσεων εργασίας)  ή συναδέλφων τους. Η άρνηση του 
εργοδότη να καταβάλλει µισθούς εξαιτίας δυνατόν να εύρη 
έρεισµα εις το άρθρο 656 ΑΚ και εις τας περιπτώσεις αυτάς ( ως 
άνω στάσεων εργασίας) όταν η παρουσία του προσωπικού κατά 
τον εκτός στάσεων χρόνον δεν δύναται να αξιοποιηθεί  
παραγωγικώς ή πολύ περισσότερον είναι  επιζηµίας. 
Τούτο συµβαίνει όταν συγκεκριµένον προιόν απαιτεί συνεχή 
επεξεργασίαν επί ορισµένας ώρας, τας οποίας όµως οι απεργοί 
δεν παρέχουν συνεχοµένας. Είναι προφανές ότι εις την 
περίπτωσιν αυτήν οι απεργοί, απαιτούντες αµοιβήν δια τον 
εκτός στάσεων εργασίας χρόνον, αποκρούονται και µε την 
ένστασιν της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος της 
απολήψεως  µισθού. Εφ’ όσον από τις στάσεις εργασίας είναι 
επιζήµια η λειτουργία τµηµάτων της επιχείρησης  λόγω 
αυξηµένου κόστους παραγωγής, οι µισθωτοί που 
απασχολούνται στα τµήµατα αυτά δε δικαιούνται 
 αµοιβής, έστω κι αν προσφέρουν προσηκόντως την εργασίαν 
τους…»   
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Άλλες σχετικές αποφάσεις ενδεικτικά : 
 
ΣτΕ 16/1997 ελ. Επαγγ. 2001 ,σελ.33 - ΣτΕ 2570/1998 Ελ ∆ 
2002, σελ 1140 - ΣτΕ 2512/1977(ολοµ) Ελλ ∆ν 1997, σελ 1924 
– ΕφΑθ 5817/85 ∆ΕΝ 1985, σελ 899 – Μον Πρωτ  Βολ 69/1986 
ΕΕ∆ 1986,σελ 709 – Μον Πρωτ Αθ 920/1983 Το Σ 1983,σελ 
689. –Ολ ΑΠ8/2002 ελ ∆ 43, σελ 557 – ΑΠ 744/2001 ΕΕΝ 
2002,717. – ΜΠρ Αθ 898/2003 ∆ΕΝ2003,σελ 739. – ΜΠρ Θες 
17041/2002 Αρµ.2003, σελ 57. – Εφ Αθ 5817/1985 ∆ΕΝ 1985, 
σελ 895. – ΜΠφ Αθ 1800/2001 εεργ ∆ 61,σελ 795. – Μπρ Αθ 
1713/2001 ∆ΕΝ 56, σελ 232. – ΠΠρ Πατρ 601/1991 εεργ ∆ 
51,σελ 746. – Ειρ Θες 1197/2001 Αρµ 55, σελ 1393. –Πρωτ 
Αθηνων 2887/1985, Επ εργ ∆ 1986, σελ 216. – Εφ Ναυπλιου 
34/1985, ∆ΕΝ 1985, σελ 667. –Πρωτ. Λαµιας 60/1986, ∆ΕΝ 
1986, σελ 6680. – ΣτΕ (τµ.∆) 3244/1989 επ  εργ ∆ 1990, σελ 
670. – ΜΠρ Αθ 522/86 Αρχ Ν38, σελ 52. –ΜΠρ Ροδου 134/98, 
Αρχ Ν51, σελ 254. – Εφ Αθ. 10665/98, ∆ΕΝ 56, σελ 446. – ΑΠ 
530/98 ΕΕΝ 1999, σελ 608. – Μπρ Αθ 687/97 Αρµ 51, σελ 661. 
 
 
                       
 
 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η συνταγµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της απεργίας 
στηρίζεται στο άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγµατος του 1975, στο 
οποίο ορίζεται ότι η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται 
από τις νόµιµα συνεστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις προς 
διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργατικών 
συµφερόντων των εργαζοµένων.  
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Το δικαίωµα εξασφάλισε και ο κοινός νοµοθέτης κυρίως µε το 
Ν. 1264/82, ο οποίος πέραν των άλλων προσέθεσε στα 
διεκδικούµενα συµφέροντα, τα ασφαλιστικά, τα κοινωνικά και 
τα συνδικαλιστικά. 
 Βασικά στοιχεία της είναι η αποχή από την εργασία σε επίπεδο 
µάλιστα συλλογικό, η κήρυξή της από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, και η επιδίωξη των πέντε προαναφερθέντων 
συµφερόντων στο πλαίσιο των αγωνιστικών της σκοπών. Ενώ 
ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην µελέτη της καταχρηστικότητάς 
της και παράλληλα τον σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων, 
όπως   προσδιορίζονται µέσα από την παράλληλη παράθεση του 
θεσµού µε τα άρθρα 5 και 25 του Σ και το Α 281 του ΑΚ . 
Παντελής απαγόρευση προβλέπεται από το Σύνταγµα για τους 
δικαστικούς λειτουργούς και αυτούς που υπηρετούν στα 
σώµατα ασφαλείας. 
 Ενώ παράλληλα περιέχεται επιφύλαξη νόµου για εντελώς 
εξαιρετικές περιπτώσεις, η εξουσιοδότηση , όµως δεν πρέπει να 
φανεί σαν πλήρη κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας σ’ 
αυτά τα άτοµα. Τέλος το Σύνταγµά µας όσον αφορά  την 
ανταπεργία δεν την αποκλείει αλλά και δεν την κατοχυρώνει 
όπως το δικαίωµα της απεργίας. Με χρήση  όµως της ευχέρειας 
αυτής ο ω. 1264/82 (άρθρο 22 παρ. 2) την απαγορεύει. 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
The constitutional recognition of the strike`s right is based on 
the 23 rd article of the constitution of 1975, on which is said that 
strikes compose a legal right and are performed by syndicalistic 
organizations. These organizations are to promote the working 
people `s economic interests. 
The common legislator secured this right , mostly with the 
1264/82 law , which adds to people`s benefits, insurance , social 
and syndicalistic rights . 
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 Absence from work, the fact that the desitions are taken by 
syndicalistic organizations and the achievement of these five 
interests in the place of it`s antagonistic goal , are the basic 
figures of a strike. 
 Moreover , of a great importance are the study of strike`s 
excessiveness and the respect of other humans`  righrs , as it 
prescribed through the in indication of the constitution by both 
of the articles 5 and 25 of the constitution ans also by the article 
281 civil code, 
There seems to be total prohibition not only for the court`s 
clerks bur also for those who are in the public security forces as 
far as it concerns their ability to use this right. However . these 
are second thoughts about the law for specific occasions. 
Although , this authorization should not lead to total prohibition 
of strike`s right. To conclude , lock out is not rejected neither is 
secured by our constitution , but with the facility that the 
constitution provides , the lock out is forbidden by the law 
1264/82 (article 22 )         
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