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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το θέμα της παρούσης εργασίας είναι το συνταγματικά 

θεμελιωμένο στο άρθρο 23 Σ δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας. 

Αρχικά εξετάζεται η έννοια του δικαιώματος αυτού, καθώς και τα 

κείμενα στα οποία αυτό κατοχυρώνεται. Αναλύονται το περιεχόμενο 

και οι διαστάσεις του και αναζητούνται οι φορείς του. Στη συνέχεια, 

εξετάζονται η οριοθέτηση και οι περιορισμοί της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας. Εξετάζονται, επίσης, οι κυριότερες μορφές της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας, η συλλογική αυτονομία και η απεργία. 

Τέλος, προσεγγίζεται συνοπτικά το ζήτημα της ανταπεργίας των 

εργοδοτών, ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη θεωρία και τη 

νομολογία και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.  
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Α. ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Το ισχύον ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική 

ελευθερία στο άρθρο 23 παράγραφος 1, όπου αναφέρει: «Το Κράτος 

λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτήν 

δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του 

νόμου.». Προστατεύεται επίσης από το άρθρο 22 παράγραφος 2: «Με 

νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από 

τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες 

διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει 

η διαιτησία.» 

Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα του πολίτη να ιδρύει και να συμμετέχει σε μια συνδικαλιστική 

οργάνωση. Προστατεύεται, όμως, ταυτόχρονα, και το δικαίωμά του να 

αποχωρεί ή και να απέχει από μια συνδικαλιστική οργάνωση. Αποτελεί 

εξειδίκευση της γενικότερης υποχρέωσης ων κρατικών οργάνων να 

διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 25 παρ. 1 Σ). Γι’ αυτό το λόγο δεν 

αναφέρεται άμεσα ως δικαίωμα του πολίτη να έχει συνδικαλιστική 

δράση αλλά ως υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει τη 

συνδικαλιστική ελευθερία και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών 

μ’ αυτήν δικαιωμάτων. Κατοχυρώνεται επίσης το δικαίωμα της 
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συνδικαλιστικής οργάνωσης να δρα αυτόνομα και προστατεύονται τα 

συναφή μ’ αυτή δικαιώματα. Τα σχετικά δικαιώματα είναι η απεργία 

και η συλλογική αυτονομία. Με την προστασία της απεργίας και της 

συλλογικής αυτονομίας δίνονται από το Σύνταγμα οι εγγυήσεις για 

ελεύθερο συνδικαλισμό.  

Τέλος, η φράση «κάθε προσβολής» δείχνει ότι το δικαίωμα της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας δεν προστατεύεται μόνο έναντι του 

κράτους αλλά και έναντι κάθε τρίτου που το προσβάλλει (τριτενέργεια 

δικαιώματος). 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 

 

Τα προηγούμενα συντάγματα δεν προστάτευαν ρητώς τη 

συνδικαλιστική ελευθερία, η οποία εντασσόταν στο δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12 Σ). Ρητώς κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά 

στο ισχύον Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 23 παρ. 1 Σ, όπως 

προαναφέρθηκε. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, διακηρύσσεται 

η απεργία, η οποία αποτελεί συναφές δικαίωμα με τη συνδικαλιστική 

ελευθερία. Στο άρθρο 22 παρ. 2 Σ, επίσης, προστατεύονται οι ελεύθερες 

(συλλογικές) διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Σε διεθνές επίπεδο η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται 

σε πολλές διεθνείς συμβάσεις, τις περισσότερες από τις οποίες έχει 
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επικυρώσει και η Ελλάδα. Παραδείγματα τέτοιων συμβάσεων 

αποτελούν η ΔΣΕ 87/1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και η ΔΣΕ 

139/1971 «για την προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων 

στην επιχείρηση και τις διευκολύνσεις που θα πρέπει να τους 

παρέχονται». Διάταξη για τη συνδικαλιστική ελευθερία περιέχει και το 

άρθρο 23 παρ. 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, καθώς και το άρθρο 22 του Διεθνές Συμφώνου για τα 

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο Κοινωνικός Χάρτης της 

9
ης

 Δεκεμβρίου διακηρύσσει, στο άρθρο 11 τη συνδικαλιστική 

ελευθερία. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προστατεύονται από το 

άρθρο 12 παρ. 1 του σχεδίου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το δικαίωμα διαπραγματεύσεων και 

συλλογικής δράσης. Στο ίδιο κείμενο επίσης προστατεύεται και η 

απεργία (άρθρο 28). 

Το άρθρο 23 παρ. 1 Σ αναφέρει ότι το κράτος πρέπει να 

διασφαλίζει τη συνδικαλιστική ελευθερία «μέσα στα όρια του νόμου». 

Το δικαίωμα αυτό, επομένως, καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

διέπονται από το ν. 1264/1982. Οι συλλογικές συμβάσεις, 

επιπροσθέτως, διέπεται από το ν. 1876/1990.  
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Το συνδικαλιστικό δικαίωμα νοείται τόσο ως ατομικό όσο και ως 

συλλογικό δικαίωμα. Ως ατομικό δικαίωμα η συνδικαλιστική ελευθερία 

κατηγοριοποιείται σε θετική και αρνητική.  

 

1. Ατομικό δικαίωμα 

α. Θετική συνδικαλιστική ελευθερία 

Η θετική συνδικαλιστική ελευθερία είναι το δικαίωμα του ατόμου 

να ιδρύει συνδικαλιστικές οργανώσεις ή να προσχωρεί σε ήδη 

υπάρχουσες, καθώς και να επιλέγει σε ποια οργάνωση θα 

προσχωρήσει. Δικαίωμα έχουν επιπροσθέτως τα μέλη να συμμετέχουν 

στη λειτουργία της οργάνωσης, να παραμένουν μέλη και να μην 

μπορούν να αποβληθούν χωρίς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών 

(άρθρο 7 ν. 1264/1982). Το άρθρο 12 παρ. 1 Σ ορίζει, επίσης,  ρητά ότι 

καμία ένωση δεν μπορεί να εξαρτά το δικαίωμα άσκησής της από άδεια 

κρατικού οργάνου. Η οργάνωση μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή και 

να έχει ή να μην έχει νομική προσωπικότητα, κάτι που εναπόκειται στη 

βούληση των μελών της.  

Η κατοχύρωση της θετικής συνδικαλιστικής ελευθερίας συνδέεται 

με την αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων. Μπορούν, δηλαδή, 
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στον ίδιο χώρο να συνυπάρξουν περισσότερες από μία συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Ως «χώρος» νοείται τόσο ο τόπος όσο και ο κλάδος, το 

επάγγελμα ή και η επιχείρηση. Περιορισμός στην ελευθερία αυτή 

τίθεται όταν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ή κατάχρηση δικαιώματος 

(άρθρο 25 παρ. 3 Σ, ΑΚ 281) και όταν ο σκοπός του δεύτερου σωματείου 

είναι παρεμφερής με αυτόν του πρώτου. 

 

 β. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία 

Η συνδικαλιστική ελευθερία όμως δε συνίσταται μόνο στο δικαίωμα 

του ατόμου να ιδρύει συνδικαλιστικές οργανώσεις ή να συμμετέχει σε 

ήδη υπάρχουσες αλλά και στο δικαίωμά του να απέχει από μία 

συνδικαλιστική οργάνωση ή και να αποχωρεί από οργάνωση της οποίας 

είναι μέλος. Αν το μέλος αποχωρήσει από συνδικαλιστική οργάνωση με 

σκοπό να προσχωρήσει σε κάποια άλλη, τότε η πράξη του είναι 

εκδήλωση της θετικής και όχι της αρνητικής συνδικαλιστικής 

ελευθερίας
1
.  

Παρότι το Σύνταγμα στο άρθρο 23 δεν αναφέρει ρητά την αρνητική 

συνδικαλιστική ελευθερία, πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτή κατοχυρώνεται 

έμμεσα, καθώς η συμμετοχή του ατόμου δεν μπορεί να είναι προϊόν 

εξαναγκασμού αλλά ελεύθερης βούλησης. Εξάλλου, η αρνητική 

συνδικαλιστική ελευθερία βρίσκει νομικό έρεισμα στο άρθρο 12 Σ, που 

αναφέρει ότι η ίδρυση των οργανώσεων και σωματείων θα πρέπει να 

                                                           
1
 Λεβέντης Γ., Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Εκδόσεις Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, 2007, σελ. 21. 
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προέρχεται από τη βούληση των ιδρυτών τους, να είναι, δηλαδή, 

εθελούσια, καθώς και στο άρθρο 5 του Συντάγματος, για την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ταυτόχρονα, ο πολίτης δεν μπορεί να 

υποχρεωθεί να συμμετάσχει σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες.  

 

2. Συλλογικό δικαίωμα 

 

Το συνδικαλιστικό δικαίωμα, εκτός από ατομικό δικαίωμα αποτελεί 

και συλλογικό και προστατεύεται ως τέτοιο από το Σύνταγμα. Το κράτος 

(άρθρο 3 παρ. 2 της 87
ης

 ΔΣΕ), ο εργοδότης (άρθρα 14 παρ. 2, 3 και 23 ν. 

1264/1982) ή και τρίτος δεν μπορεί με καμία ενέργειά του να διαλύσει 

την οργάνωση, να της αφαιρέσει τη νομική προσωπικότητα ή να 

σταματήσει τη λειτουργία της. Επίσης απαγορεύεται κάθε πράξη εκ 

μέρους τρίτου (κράτος, εργοδότης κλπ.) που επιβάλλει την υποχρεωτική 

συμμετοχή σε μία συνδικαλιστική οργάνωση ή αποχώρηση από αυτή. 

Οι οργανώσεις επίσης έχουν πλήρη αυτονομία, με δικαίωμα να 

διαμορφώνουν ελεύθερα τα καταστατικά τους και να οργανώνουν τη 

λειτουργία τους, καθώς και να ορίζουν τις προϋποθέσεις εγγραφής των 

νέων μελών
2
. Υποχρεωτικοί κανόνες δικαίου σχετικά με την οργάνωση, 

διοίκηση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι δεκτοί 

μόνο όταν συμβιβάζονται με τη φύση και το χαρακτήρα τους και 

                                                           
2
 Η εξουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων να αποδέχονται ή να απορρίπτουν την εγγραφή νέων 

μελών δεν προσβάλλει τη θετική συνδικαλιστική ελευθερία, ΑΠ 905/2004, δημοσ. ΝΟΜΟΣ 
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συμβάλλουν στην αποτελεσματική και δημοκρατική οργάνωση και 

λειτουργία τους
3
. Ειδικότερα για τη διάλυσή τους, το άρθρο 12 παρ. 2 Σ 

αναφέρει ότι «το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του 

νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με 

δικαστική απόφαση». Η διοίκηση, δηλαδή, δεν μπορεί να προκαλέσει 

τη διάλυση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης χωρίς την έκδοση 

δικαστικής απόφασης.  

Προστατεύεται, επιπροσθέτως, και η δράση των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, καθώς και τα μέσα που αυτές χρησιμοποιούν (συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, απεργία κλπ.) που έχουν στόχο την προαγωγή των 

εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των εργαζομένων. 

 

3. Θεσμική εγγύηση (ελεύθερος συνδικαλισμός) 

 

Η συνδικαλιστική ελευθερία ως θεσμική εγγύηση κατοχυρώνει ως 

θεσμό τον ελεύθερο συνδικαλισμό, με στόχο την προστασία των 

ασθενέστερων εργαζομένων. Προστατεύεται, έτσι, η ελευθερία των 

εργαζομένων και διασφαλίζεται η κοινωνική ειρήνη μεταξύ αυτών και 

των εργοδοτών. Στο νόμο 1264/1982 περιέχονται διατάξεις που 

προβλέπουν τη δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων (άρθρα 7-9), καθώς και τις δημοκρατικές 

                                                           
3
 Λεβέντης Γ., Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Εκδόσεις Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, σελ. 28 
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εκλογικές διαδικασίες. Οι διατάξεις αυτές είναι ουσιώδεις γιατί χωρίς 

τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν 

μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός της συνδικαλιστικής ελευθερίας ως 

θεσμικής εγγύησης.  

 

Δ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Ως θεμελιώδες δικαίωμα, συνταγματικώς κατοχυρωμένο, η 

συνδικαλιστική ελευθερία προσλαμβάνει τις εξής τρεις διαστάσεις: την 

αμυντική, την προστατευτική και τη διεκδικητική (εξασφαλιστική ή 

διασφαλιστική).  

 

1. Αμυντική διάσταση 

Το αμυντικό περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

προστατεύονται στο Σύνταγμα περιέχει την αξίωση αποχής από κάθε 

επιθετική πράξη που τα προσβάλλει, είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε 

για παράλειψη. Τόσο η κρατική εξουσία όσο και οι ιδιώτες δεν πρέπει 

να προσβάλλουν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.  

Η αμυντική διάσταση του συνδικαλιστικού δικαιώματος αφορά την 

προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των μελών της από κάθε 

επιθετική πράξη.  Η προστασία αυτή ισχύει τόσο έναντι της κρατικής 
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εξουσίας όσο και έναντι της εργοδοτικής εξουσίας και  κατοχυρώνεται 

στα άρθρα 23 παρ. 1 Σ και 14 παρ. 1 ν. 1264/1982, όπου θεσπίζεται η 

υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει και να εφαρμόζει τα απαραίτητα 

μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της 

ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος ίδρυσης και αυτόνομης 

λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι σε κάθε 

προσβολή.  

 Συνεπώς, απαγορεύεται κάθε όρος που εξαρτά την απασχόληση 

εργαζομένου από τη συμμετοχή ή αποχώρησή του από συνδικαλιστική 

οργάνωση (άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98/1949)
4
. Δεν 

μπορεί, κατ’ επέκταση ο εργοδότης να απαγορεύσει τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Προσβολή του 

αμυντικού περιεχομένου της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι, επίσης, 

η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών ή άλλων εργαζομένων επειδή 

ανέπτυξαν συνδικαλιστική δράση στα πλαίσια του νόμου
5
. Ειδικότερα 

για τα συνδικαλιστικά στελέχη, ο νόμος 1264/82 αναφέρει περιοριστικά 

τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η απόλυσή τους
6
. 

Απαγορεύεται, επίσης, κάθε διαφοροποίηση στο μισθό, στις παροχές ή 

στα επιδόματα, που έχει ως αιτία τη συνδικαλιστική δράση που 

ανέπτυξαν οι εργαζόμενοι.  

                                                           
4
 Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 98 κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 4205/61. 

5
 ΑΠ (Τμ. Β’) 904/1992, ΕΕΡΓΔ/1994 

6
 Σύμφωνα με την απόφαση 293/1991 του ΣτΕ, απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους επιτρέπεται 

μόνο για τους λόγους που αναφέρει ο νόμος, ενώ το Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι δεν 

επιτρέπεται διεύρυνση των όρων καταγγελίας που ορίζει ο νόμος ούτε με αναλογία (Εφ. Θες/νίκης 

2040/2003). 
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 Στο πλαίσιο της αμυντικής διάστασης του συνδικαλιστικού 

δικαιώματος είναι και η αυτόνομη λειτουργία της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται οι οργανώσεις αυτές να 

ενισχύονται οικονομικά από τους εργοδότες, καθώς και από τα πολιτικά 

κόμματα. Απαγορεύεται, επίσης η παρέμβαση και η παρεμπόδιση της 

αυτόνομης λειτουργίας τους, καθώς και η παρεμπόδιση ίδρυσής τους.  

 

2. Προστατευτική διάσταση 

Τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν και μια δεύτερη διάσταση, την 

προστατευτική. Στα πλαίσια του προστατευτικού περιεχομένου των 

δικαιωμάτων αξιώνεται παροχή βοήθειας από το άτομο, βοήθεια που 

θα αποκρούσει την προσβολή όταν αυτή εκδηλώνεται και θα 

αποκαταστήσει τη βλάβη που έχει υποστεί ο αμυνόμενος από 

προσβολή που έχει ήδη γίνει. Η αξίωση αυτή είναι σχετική γιατί δε 

στρέφεται κατά ιδιωτών, αλλά αποκλειστικά κατά του κράτους, καθώς 

και το Σύνταγμα δεν αξιώνει από τους ιδιώτες να προστατεύουν τα 

δικαιώματα αυτά, αλλά μόνο να τα σέβονται και να μην τα 

παραβιάζουν.  

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική ελευθερία, το κράτος πρέπει να 

προστατεύει τις οργανώσεις και τα μέλη τους, λαμβάνοντας κάθε μέτρο 

για τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος αυτού, όσο και των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Το κράτος οφείλει, επίσης, να 

προστατεύει τους εργαζομένους από αυθαίρετες ενέργειες των 
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εργοδοτών. Ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει, μάλιστα, εκτός από 

κυρώσεις αστικού δικαίου και ποινικές κυρώσεις όταν οι εργοδότες 

παραβιάζουν με ενέργειές τους τη συνδικαλιστική ελευθερία των 

εργαζομένων.  

 

3. Διεκδικητική (εξασφαλιστική - διασφαλιστική) διάσταση 

Και η αμυντική αλλά και η προστατευτική διάσταση των 

συνταγματικών δικαιωμάτων προστατεύουν την άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών από άλλους ανθρώπους, που την απειλούν, είτε 

πρόκειται για προστασία από το κράτος, είτε για προστασία από την 

εργοδοτική εξουσία. Αντίθετα, το διασφαλιστικό περιεχόμενο των 

συνταγματικών δικαιωμάτων δεν προστατεύει από ανθρώπινες 

ενέργειες, αλλά παρέχει αξίωση διαφύλαξης από κοινωνικοοικονομικά 

εμπόδια και αξιώσεις για τη βελτίωση της θέσης του ανθρώπου.  

Διακρίνουμε τη διασφαλιστική διάσταση των δικαιωμάτων σε 

διεκδικητική και εξασφαλιστική. Από το Σύνταγμα ωστόσο δεν 

αναγνωρίζεται η αρχή της εξασφάλισης αλλά μόνο η αρχή της 

διεκδίκησης. Η αρχή της εξασφάλισης αφορά την εξασφάλιση των 

μέσων που είναι απαραίτητα για την ακώλυτη άσκηση των 

δικαιωμάτων.  

Όσον αφορά τη συνδικαλιστική ελευθερία, το κράτος οφείλει να 

μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησής της. Αν και δεν 
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κατοχυρώνεται αξίωση δημιουργίας συνδικαλιστικών οργανώσεων από 

το κράτος, ο συνδικαλισμός εξασφαλίζεται με την κατοχύρωση των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του δικαιώματος της 

απεργίας. Το διεκδικητικό περιεχόμενο του συνδικαλιστικού συνίσταται 

στην αξίωση προς το κράτος να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες 

για την ελεύθερη διεξαγωγή της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης.  

 

Ε. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 Φορείς του συνδικαλιστικού δικαιώματος είναι καταρχήν φυσικά 

πρόσωπα, ημεδαποί και αλλοδαποί. Ότι οι αλλοδαποί μπορούν να 

απολαμβάνουν τη συνδικαλιστική ελευθερία συνάγεται από το άρθρο 

23 παρ. 1 Σ, που δεν κάνει σχετική διάκριση. Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 

1264/1982, επίσης, προβλέπει ότι τόσο οι ανήλικοι, όσο και οι 

αλλοδαποί, μπορούν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εφόσον εργάζονται νόμιμα. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι και οι 

αλλοδαποί έχουν ανάγκη τη συλλογική προάσπιση των εργασιακών 

τους συμφερόντων, οπότε δεν μπορούν να αποκλειστούν από την 

άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.  

 Ο συνδικαλισμός για τους εργοδότες είναι επίσης 

κατοχυρωμένος, στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς οι 
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εργοδοτικές οργανώσεις αποτελούν το ένα μέρος των ελεύθερων 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Κατοχυρώνεται βέβαια ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, αλλά δεν 

επιτρέπεται η δημιουργία μικτών συνδικαλιστικών οργανώσεων, που 

θα έχουν μέλη εργοδότες και εργαζομένους. Σχετική απαγόρευση 

προβλέπεται ρητά στο άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1264/1982. Φορείς 

συνδικαλιστικού δικαιώματος είναι και νομικά πρόσωπα, τουλάχιστον 

όσο αφορά τους εργοδότες, καθώς η επιχειρηματική δράση συνήθως 

ασκείται με τη μορφή της εταιρίας.  

 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιπλέον, μπορούν να 

συγκροτούν ενώσεις μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε αυτές. 

Συνεπώς, και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις περιλαμβάνονται στους 

φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας.  

 Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 23 παρ. 1 Σ προστατεύει τη 

συνδικαλιστική ελευθερία από κάθε προσβολή. Αναπτύσσεται, 

επομένως, διαπροσωπική ενέργεια του δικαιώματος, το οποίο 

τριτενεργεί άμεσα. Αποδέκτης του λοιπόν δεν είναι μόνο το κράτος 

αλλά και ιδιώτες, κυρίως οι εργοδότες. 
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ΣΤ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

1. Οριοθέτηση 

Με την οριοθέτηση ενός συνταγματικώς κατοχυρωμένου 

δικαιώματος επιτυγχάνεται ο καθορισμός του γενικού του 

περιεχομένου και των ανώτατων ορίων του. Γενικές ρήτρες 

οριοθέτησης των δικαιωμάτων περιέχουν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 Σ. 

Πρόκειται για τη ρήτρα της νομιμότητας, τη ρήτρα της κοινωνικότητας 

και τη ρήτρα της χρηστότητας.  

Από την οριοθέτηση αυτή δεν εξαιρείται η συνδικαλιστική 

ελευθερία, η οποία, αποτελώντας ειδική μορφή της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, πρέπει να ασκείται χωρίς να παραβιάζεται το 

Σύνταγμα., σύμφωνα και με το άρθρο 120 παρ. 2 Σ («Ο σεβασμός στο 

Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση 

στην πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση 

όλων των Ελλήνων.»). Οριοθέτηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας 

αποτελούν και τα δικαιώματα των άλλων και τα χρηστά ήθη. Το άρθρο 

25 παρ. 3 απαγορεύει, επιπλέον, την καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος. Ταυτόχρονα, το άρθρο 25 παρ. 2 παρέχει τη γενική 

κοινωνική οριοθέτηση των δικαιωμάτων. Συνεπώς, η συνδικαλιστική 

ελευθερία πρέπει να ασκείται με τρόπο που να αποβλέπει στην 
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πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και 

δικαιοσύνη.  

Οι οριοθετήσεις αυτές είναι σε επίπεδο συνταγματικού δικαίου 

και αποτελούν γενικές οριοθετήσεις. Ειδικές προβλέπονται στο νόμο 

1264/1982 «για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος 

και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών». 

 

2. Περιορισμοί 

Ενώ η οριοθέτηση του δικαιώματος καθορίζει το γενικό 

περιεχόμενο του δικαιώματος, οι περιορισμοί το συρρικνώνουν με κάθε 

τρόπο. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 καταργήθηκε το 

άρθρο 12 παρ. 4 Σ που έδινε τη δυνατότητα στο νομοθέτη να θέτει 

περιορισμούς στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για τους δημοσίους 

υπαλλήλους και με αναλογική εφαρμογή στους υπαλλήλους των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων.  

Περιορισμό εισάγει και το άρθρο 48 Σ, που προβλέπει αναστολή 

ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εξαιρετικές περιστάσεις (πχ 

πόλεμος), κατάσταση όμως προσωρινή. 

Τέλος, περιορισμοί ειδικά για την απεργία προβλέπονται στο 

άρθρο 23 και θα αναλυθούν στο οικείο κεφάλαιο. 
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Ζ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Έννοια 

Συλλογική αυτονομία είναι η νομική ικανότητα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών να συνάπτουν συμφωνίες για 

τον καθορισμό των όρων εργασίας και για τη ρύθμιση των μεταξύ τους 

σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  

Η συλλογική αυτονομία βρίσκει νομοθετικό έρεισμα στο άρθρο 23 

παρ. 1 Σ, ως προέκταση της συνδικαλιστικής ελευθερίας, καθώς το 

άρθρο αυτό προβλέπει ότι πρέπει να είναι ανεμπόδιστη η άσκηση των 

συναφών με τη συνδικαλιστική ελευθερία δικαιωμάτων. Καθιερώνεται, 

όμως, και ξεχωριστά, στο άρθρο 22 παρ. 2 Σ, γεγονός που δείχνει τη 

μεγάλη της σπουδαιότητα.  

 

2. Φορείς  

Το δικαίωμα της συλλογικής αυτονομίας απολαμβάνουν μόνο οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, που 

συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις δρώντας ως αντιπρόσωποι των 

μελών τους.  
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Κατ’ εξαίρεση μόνο μπορούν να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις 

αυτοτελώς εργοδότες και μόνο αν απασχολούν πενήντα εργαζομένους 

ο καθένας.  

 

3. Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις κατοχυρώνονται στα άρθρα 23 

παρ. 1 και 22 παρ. 2 του Συντάγματος. Διεθνής νομοθετική 

κατοχύρωση υπάρχει στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 98/1949. Όπως 

προαναφέρθηκε, πραγματοποιούνται μεταξύ των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και στοχεύουν στη 

σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα επιλύσουν 

συλλογικές διαφορές.  

Θεμελιώδης είναι η ελευθερία των διαπραγματεύσεων, που 

πρέπει να γίνονται χωρίς εξωτερικές –κυρίως κρατικές- επεμβάσεις. 

Τα μέρη έχουν την υποχρέωση να διαπραγματεύονται και αυτό 

απορρέει από το Σύνταγμα, ενώ προβλέπεται και στο νόμο 

1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν υποχρεώνονται όμως και να 

φτάνουν σε συμφωνία. Στο άρθρο 4 του νόμου αυτού προβλέπεται η 

υποχρέωση για διαπραγματεύσεις –που ταυτόχρονα αποτελεί και 

δικαίωμα- και ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, 

καθώς και οι υποχρεώσεις των μερών. Η διαπραγμάτευση θα πρέπει 

να είναι καλόπιστη και με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Τέλος, 
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οι εργοδότες και οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε 

πληροφορία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων. 

 

4. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ο στόχος και η κατάληξη 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 

1876/1990 ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν ικανότητα για τη 

σύναψη τέτοιων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας έχουν δικαίωμα να καταρτίζουν μόνο οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά για τις ομάδες των οποίων τα 

συμφέροντα εκπροσωπούν
7
. Στις διαπραγματεύσεις πριν τη σύναψη 

μπορούν να παρέμβουν και άλλες οργανώσεις, οι οποίες αν 

συνυπογράψουν, δεσμεύονται από το περιεχόμενο της σύμβασης. 

Ρητώς προβλέφθηκε στο Σύνταγμα, μετά την αναθεώρηση του 2001, 

η δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους 

δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρο 22 παρ. 3 Σ). 

 Στο άρθρο 2 του ν. 1876/1990 αναφέρονται τα ζητήματα που 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής σύμβασης και σε 

αυτά ανήκουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, 

εκτός από τα συνταξιοδοτικά, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται 

                                                           
7
 Σύμφωνα με την απόφαση 2260/1982 ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

έχουν μόνο οι επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.  



[24] 

 

σε αντίθεση με τη συνταγματική τάξη και την πολιτική των δημόσιων 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης.  

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούνται από δύο μέρη: 

το ενοχικό και το κανονιστικό. Το κανονιστικό μέρος περιέχει 

κανόνες δικαίου. Πρόκειται, επομένως, για ουσιαστικό νόμο, ο 

οποίος εκδίδεται με συνταγματική εξουσιοδότηση και λαμβάνεται 

υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια. Και επειδή ακριβώς η 

συλλογική αυτονομία θεμελιώνεται στο Σύνταγμα, το κανονιστικό 

μέρος της σύμβασης δεν μπορεί να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί 

με νόμο. Συνεπώς, ενώ το ενοχικό μέρος της συλλογικής σύμβασης 

δεσμεύει μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη, το κανονιστικό ισχύει και για 

κάθε τρίτο, ενώ λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα ελληνικά 

δικαστήρια.  

Στο Σύνταγμα αναφέρεται ότι «με νόμο καθορίζονται οι γενικοί 

όροι εργασίας, οι οποίοι συμπληρώνονται από τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας». Η συνταγματική αναγνώριση των συλλογικών 

συμβάσεων ως τρόπου καθορισμού των γενικών όρων εργασίας 

συνεπάγεται ότι ο νομοθέτης δεν έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει 

από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις το δικαίωμα στη σύναψη 

συλλογικών συμβάσεων, ούτε και να το απονείμει σε άλλους φορείς.  
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5. Διαιτησία  

Όπως προαναφέρθηκε, οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις 

συμπληρώνουν το νόμο στον καθορισμό των γενικών όρων εργασίας 

και οδηγούν στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας όπως 

ορίζει το άρθρο 22 παρ. 2 Σ. Ωστόσο, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται 

και ένας άλλος τρόπος για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

(καθορισμός γενικών όρων εργασίας) στη περίπτωση που οι 

διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν στη σύναψη σύμβασης, ο θεσμός 

της διαιτησίας. Ο νόμος 1876/1990 δεν αναφέρεται πλέον στην 

υποχρεωτική διαιτησία αλλά περιορίζεται στην εκούσια. 

Επιπροσθέτως, εισάγει τους θεσμούς της συμφιλίωσης και 

μεσολάβησης.  

Ο νομοθέτης δεν μπορεί να επέμβει στη διαδικασία από τη 

στιγμή που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, οι 

διαπραγματεύσεις οδηγούν είτε στη σύναψη συλλογικής σύμβασης 

εργασίας είτε στη διαιτησία. Η διαιτησία, επομένως, υποκαθιστά τη 

συλλογική σύμβαση που δεν υπογράφηκε και περιορίζεται στα μέρη 

που διαπραγματεύτηκαν, καθώς και στο πεδίο των 

διαπραγματεύσεων.  

 

 

 



[26] 

 

Η. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

 

1. Έννοια 

Η απεργία αποτελεί εκδήλωση του συνδικαλιστικού δικαιώματος 

και γι’ αυτό το λόγο κατοχυρώνεται καταρχήν στο άρθρο 23 παρ. 1 

του Συντάγματος. Λόγω, ωστόσο, της σπουδαιότητάς της, καθώς 

αποτελεί και την κύρια μορφή της συνδικαλιστικής δράσης, 

κατοχυρώνεται και αυτοτελώς ρητά στη δεύτερη παράγραφο του 

αυτού άρθρου, που αναφέρει ότι «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».  

Ως απεργία νοείται η συλλογική αποχή των εργαζομένων από την 

εργασία τους, με σκοπό να ασκηθεί πίεση στον εργοδότη και να 

προαχθούν, κατ’ αυτό τον τρόπο, τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

Η αποχή θα πρέπει να γίνεται συλλογικά. Νόμιμη απεργία όμως 

είναι μόνο εκείνη που ασκείται από τις νόμιμα συστημένες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επομένως, παράνομη είναι η απεργία 

όταν πραγματοποιείται εκτός της δράσης κάποιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. Επιπλέον, ως σκοπό η απεργία επιτρέπεται να έχει μόνο 

την προάσπιση των εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων, καθώς και των ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων τους (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1864/1982).  

Στην έννοια της απεργίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23 Σ 

περιλαμβάνεται και η στάση εργασίας. Στάση εργασίας είναι η 

συλλογική αποχή από την εργασία χωρίς να εγκαταλείπεται ο χώρος 

εργασίας. Ακόμα, στην έννοια της απεργίας περιλαμβάνεται και η 

λευκή απεργία, δηλαδή η επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας για τη 

μείωση της απόδοσης, η οποία όμως πρέπει να προγραμματίζεται 

πάντα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι μεμονωμένα.  

Κατά τη διάρκεια της απεργίας η εργασιακή σχέση των 

συμμετεχόντων αναστέλλεται, αλλά δεν παύει βέβαια να υφίσταται. 

Οι απεργοί, επομένως, δε δικαιούνται μισθούς και ημερομίσθια για 

όσο διαρκεί η απεργία. Κατά τ’ άλλα όμως, διατηρούν όλες τις 

αξιώσεις που απορρέουν από τη σχέση τους με τον εργοδότη. 

Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να οφείλουν πίστη προς τον εργοδότη. 

Συνεπώς, η νόμιμη απεργία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί παράβαση της σύμβασης για παροχή εργασίας αλλά ούτε 

και καταγγελία αυτής, και δεν μπορεί να θεμελιώσει οποιαδήποτε 

ευθύνη (αστική, ποινική, πειθαρχική) για τον εργαζόμενο που 

συμμετέχει σε αυτή.  
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2. Φορείς και αποδέκτες δικαιώματος απεργίας 

 

Φορείς του δικαιώματος της απεργίας είναι οι εργαζόμενοι και σε 

συλλογικό επίπεδο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ρυθμίζουν 

την κήρυξη, την οργάνωση, την τακτική, τους σκοπούς και τη διάρκειά 

της, καθώς αυτές έχουν και το δικαίωμα να συνάπτουν συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας
8
. Δικαίωμα συμμετοχής στην απεργία έχουν και 

εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη της οργάνωσης που την κήρυξε (άρθρο 

20 ν. 1264/1982).  

Σύμφωνα, τέλος, με τη νομολογία του ΣτΕ, απεργία με τη 

συνταγματική έννοια δεν αποτελεί η αποχή των ελεύθερων 

επαγγελματιών από την εργασία τους
9
. Ωστόσο, και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες είναι φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει και για αυτήν την κατηγορία η ανάγκη 

προστασίας των συλλογικών τους συμφερόντων, κυρίως απέναντι στο 

κράτος. Γι’ αυτούς τους λόγους, πρέπει να θεωρήσουμε ότι η 

συλλογική, εκούσια και πρόσκαιρη αποχή τους από την εργασία 

κατοχυρώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος
10

.  

Αποδέκτες του δικαιώματος της απεργίας είναι η κρατική εξουσία 

καθώς και οι ιδιώτες, κυρίως δε η εργοδοτική εξουσία.  

                                                           
8
 Καρακατσάνης Α., Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1992, σελ. 225 

9
 ΣτΕ 2512/1997, Ολ., ΕλλΔνη 1997, σελ. 1924 

10
 Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 498 
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3. Απαγόρευση της απεργίας    

Το άρθρο 23 παρ. 2 εδ. β του Συντάγματος αναφέρει: 

«Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς 

λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας». 

Απαγορεύεται επομένως η απεργία στους δικαστές, τους εισαγγελείς 

και όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το Σύνταγμα δεν 

αναφέρει αυτούς που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό 

σώμα γίνεται, ωστόσο, δεκτό ότι η απαγόρευση της απεργίας ισχύει και 

για αυτές τις κατηγορίες.   

 

4. Περιορισμοί της απεργίας 

Στο ίδιο άρθρο ο συντακτικός νομοθέτης έχει θέσει περιορισμούς 

στο δικαίωμα της απεργίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους 

υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου και το προσωπικό κάθε μορφής επιχειρήσεων 

δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει 

ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού 

συνόλου. Το Σύνταγμα πάντως δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη στη 

θέσπιση των περιορισμών, προβλέποντας ρητώς ότι οι περιορισμοί 

αυτοί δεν μπορούν να φτάνουν ως την κατάργηση του δικαιώματος ή 

την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του. Έτσι, το Σύνταγμα 
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εξουσιοδοτεί τον κοινό νομοθέτη να θέσει περιορισμούς στο δικαίωμα 

της απεργίας, υπό τον περιορισμό ωστόσο να μην παρεμποδίζει την 

άσκησή του και να μην το καταργεί.  

Περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας θεσπίζει ο νόμος 

1264/1982. Από το Σύνταγμα περιορισμοί προκύπτουν από τη 

συνταγματική απαγόρευση της κατάχρησής του, όπως και όλα τα 

δικαιώματα
11

. Πρέπει επίσης, η άσκηση της απεργίας να εναρμονίζεται 

με την άσκηση άλλων δικαιωμάτων, όπως είναι η ιδιοκτησία και να μη 

συγκρούεται με αυτά.  

Το δικαίωμα της απεργίας, τέλος, αίρεται ή περιορίζεται για 

ορισμένο χρονικό διάστημα αν ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 48 Σ η 

λειτουργία του άρθρου 23 Σ. Απαγορεύεται, επίσης, η απαγόρευση 

απεργίας με δικαστική απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 22 παρ. 

3 1264/1982).  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Η απεργία είναι καταχρηστική όταν θ ζημία που προκαλεί στον εργοδότη καθίσταται αφόρητη και 

φτάνει μέχρι του σημείου να προκαλεί την οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης (213/1993 

Προεδ. Εφ. Πατρών). 
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Θ. ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ 

 

1. Έννοια και φορείς ανταπεργίας 

Ανταπεργία (lock out) είναι η συλλογική άρνηση των εργοδοτών να 

δεχθούν τις υπηρεσίες των εργαζομένων, ώστε να ασκήσουν πίεση 

στους μισθωτούς για την προάσπιση των συμφερόντων τους.  

Συνεπώς, φορείς του δικαιώματος είναι οι εργοδότες και μπορούν 

να το ασκήσουν είτε μεμονωμένα, είτε σε εργοδοτικές οργανώσεις.  

 

2. Κατοχύρωση της ανταπεργίας 

Αντίθετα με την απεργία, το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει την 

ανταπεργία. Δεν την απαγορεύει όμως, γεγονός που δίνει στον κοινό 

νομοθέτη την ευχέρεια να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό. Πράγματι, ο νόμος 

1264/1982, στο άρθρο 22 παρ. 2 ρυθμίζει το ζήτημα της ανταπεργίας, 

απαγορεύοντάς την. Ανταπεργία δεν επιτρέπεται ούτε ως αμυντικό 

δικαίωμα, όπως προκύπτει από τη γενική διατύπωση του άρθρου.  

Ο νόμος όμως θέτει αυτήν τις ρυθμίσεις του με την επιφύλαξη της 

ισχύος των διεθνών συμβάσεων εργασίας που έχουν κυρωθεί (άρθρο 

1). Σύμβαση που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα σχετική με το ζήτημα της 

ανταπεργίας είναι η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 87/1948 («Σύμβαση 
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περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού 

δικαιώματος»)
12

. 

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τον ίδιο το νόμο 1264/1982 αλλά και 

από τη γενικότερη ιεραρχία των κανόνων δικαίου που θέλει τις διεθνείς 

συμβάσεις να υπερισχύουν των κοινών νόμων, το άρθρο 22 παρ. 2 του 

ν. 1264/1982 δεν μπορεί να εφαρμοστεί.  

 

3. Συνέπειες της ανταπεργίας 

Η ανταπεργία, στα πλαίσια της νόμιμης άσκησής της, δίνει στον 

εργοδότη τη δυνατότητα να μην αποδέχονται την παροχή εργασίας από 

τους εργαζομένους, ενώ δεν καθίστανται υπερήμεροι και συνεπώς, δεν 

οφείλουν μισθούς σε όσους αποκλείουν από την εργασία τους. Δεν 

είναι δυνατό όμως να αποκλειστούν από την εργασία τους 

συγκεκριμένα άτομα αλλά όλοι οι μισθωτοί μιας επιχείρησης ή μια 

κατηγορία τους.  

Επιπροσθέτως, όπως η απεργία δε συνεπάγεται λύση της σύμβασης 

από την πλευρά των εργαζομένων, έτσι και η ανταπεργία δε συνιστά 

καταγγελία της σύμβασης από την πλευρά του εργοδότη. Οι εργασιακές 

σχέσεις δε λύνονται, απλώς αναστέλλονται μέχρι τη λήξη της 

ανταπεργίας.  

 

                                                           
12

 Η ΔΣΕ 87 έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το ν.δ. 4204/61. 
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4. Όρια άσκησης 

Τα όρια του δικαιώματος της ανταπεργίας είναι καταρχήν τα όρια 

μέσα στα οποία το δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά. Όπως όλα τα 

δικαιώματα, πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Για να 

ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, θα πρέπει πρώτα να έχουν εξαντληθεί άλλα, 

ηπιότερα μέσα.  

 Πρέπει, επίσης, να ασκείται μέσα στα όρια της άμυνας και τέλος, 

να μην παρεμποδίζει την άσκηση δικαιωμάτων τρίτων καθώς και το 

γενικότερο συμφέρον.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και σε διεθνή 

νομοθετικά κείμενα κατοχυρώνεται η συνδικαλιστική ελευθερία, 

θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.  

Με τη συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται το ατομικό 

δικαίωμα των πολιτών να ιδρύουν, να προσχωρούν, να αποχωρούν 

αλλά και να απέχουν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Κατοχυρώνεται, επίσης, το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

να δρουν αυτόνομα, καθώς και ο ελεύθερος συνδικαλισμός.  

Η συλλογική αυτονομία, ως μορφή άσκησης της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παρ. 2 Σ. Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζόμενων και των εργοδοτών έχουν τη δυνατότητα 

να ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις τους με συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Η 

δεύτερη βασική μορφή εκδήλωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας, η 

απεργία, κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 παρ. 2 Σ, ως δικαίωμα συναφές 

με αυτήν, με την οποία οι εργαζόμενοι ασκούν πιέσεις στην εργοδοτική 

εξουσία για την προάσπιση των συμφερόντων τους.  
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CONCLUSIONS – SUMMARY 

 Syndical liberty is guaranteed in article 23 par. 1 of the 

Constitution and in international legislation, being a fundamental human 

right.  

 By guaranteeing syndical liberty, the Constitution safeguards the 

right of the workers to establish, adhere, participate or not participate in 

trade unions along with the right of the trade unions to act 

autonomously and free syndicalism. 

 Collective autonomy is consolidated in article 22 par. 1 of the 

Constitution. The trade unions of the employees and those of the 

employers can regulate their labour relations with collective 

negotiations and collective conventions of work. The Greek Constitution 

also guarantees the right to strike in article 23 par. 2, as a right relevant 

to syndical liberty, by which employees can push employers in order to 

promote their interests.  
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Καταχρηστική απόλυση εργαζομένου σε τμήμα κονσερβοποιίας 

εργοστασίου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης για λόγους εκδίκησης και 

εχθρότητας λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης  
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14) Μον. Πρωτ. Αθ. 2528/1994, ΕΕΔ 1995, σελ. 270, Παράνομη απεργία 

των ιπτάμενων συνοδών και φροντιστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας  

15) ΣτΕ 4991/1996, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Υπόθεση Α.Ε. «Ζύμαι Αρτοποιίας 

Νίκογλου- ΗΑΝΑΕ. Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη, προστασία συνδικαλιστικών 

στελεχών 

16) ΑΠ 993/1996, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Καταγγελία σύμβασης εργασίας 

συνδικαλισμένου δημοσιογράφου σε εφημερίδα για λόγους εκδίκησης 

και εχθρότητας  

17) ΣτΕ 2512/1997, Ολ., ΕλλΔνη 1997, σελ. 1924, Αποχή ελεύθερων 

επαγγελματιών από την εργασία 

18) ΑΠ (Τμ. Β’) 520/1998, ΕΕΔ 1999, σελ. 613, Απόλυση λόγω νόμιμης 

συνδικαλιστικής δράσης  

19) ΑΠ 908/1998, Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συμμετοχής 

του εργαζομένου σε απεργία που κηρύχθηκε παράνομη  

20) ΑΠ 1104/1998, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Προστασία κάθε εργαζομένου, 

συνδικαλισμένου ή όχι, εφόσον η δράση του αποβλέπει στην 

εκπλήρωση συλλογικού και όχι ατομικού συμφέροντος 

21) Εφ. Αθ. 441/1999, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Αντισυνταγματική η 

παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής από μη μέλη 

συνδικαλιστικών οργανώσεων  

22) Εφ. Αθ. 5799/2001, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Παράνομη απεργία 

εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία  
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23) Εφ. Αθ. 6307/2002, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Αρχή πολλαπλότητας 

σωματείων  

24) Εφ. Θεσ/κης 2040/2003, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Καταγγελία σύμβασης 

εργασίας μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης  

25) Εφ. Αθ. 5913/2003, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Απόλυση συνδικαλισμένου 

εργαζομένου σε τυπογραφικό τμήμα ξενοδοχειακής επιχείρησης λόγω 

οικονομικοτεχνικών μεταβολών  

26) ΣτΕ 1786/2004, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Κατοχύρωση συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και υπέρ των ανηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα δημοσίων 

πολιτικών υπαλλήλων  

27) ΑΠ 905/2004, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Σωματειακή και συνδικαλιστική 

αυτονομία και σχέση της με τη θετική συνδικαλιστική ελευθερία  

28) Μον. Πρωτ. Πατρών 77/2007, δημοσ. ΝΟΜΟΣ, Νόμιμη απεργία 

αλληλεγγύης.  

 


