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Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των 

συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Αρθρο 1 

Αντικείμενο 

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν κυρωθεί, ο 

νόμος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την 

ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Για την 

εφαρμογή αυτού του νόμου εργαζόμενοι είναι όσοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (μισθωτοί) στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι 

στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 

Ειδικά για τις οργανώσεις του νόμου αυτού οι διατάξεις του Α.Κ. και του Εισ. Ν. Α.Κ. 

ισχύουν όπως τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με αυτόν. 

2. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος αυτός: 

α) Για τις δημοσιογραφικές οργανώσεις εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15, 19, 

20 με εξαίρεση το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1, 21, 22, 23 και 26. 

β) Για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Γι’ αυτές, μέχρις ότου ψηφιστεί και δημοσιευτεί 

ειδικός νόμος, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς. 

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού επαγγελματικές οργανώσεις που συνιστώνται 

με νόμο ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και 

τριτοβάθμιες. 

α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι: 

αα) τα σωματεία, ββ) τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης 

περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και μόνο 

http://www.ekth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=40


για το δικαίωμα να γίνουν μέλη του αντίστοιχου εργατικού κέντρου, γγ) οι ενώσεις 

προσώπων, μια για κάθε εκμετάλλευση, επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που 

συνιστούν δέκα (10) τουλάχιστον εργαζόμενοι με ιδρυτική πράξη την οποία καταθέτουν στο 

γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και κοινοποιούν στον εργοδότη, εφόσον ο 

συνολικός αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους σαραντα (40) και δεν υπάρχει 

σωματείο με τους μισούς τουλάχιστον ως μέλη του. Εάν, μετά την τυχόν σύσταση της 

ένωσης προσώπων, πάψει να συντρέχει μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η ένωση 

προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Η ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων 

πρέπει να αναφέρει απαραίτητα το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη διάρκειά της που 

δεν υπερβαίνει το εξάμηνο. Για τις ενώσεις προσώπων εκτός από το άρθρο 20 παρ.1 εδάφ. γ’ 

εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις για τα σωματεία των άρθρων 3 παρ. 1α,7 παρ. 1, 5, 6 

και 7 και 8 του νόμου αυτού. 

Για την εκλογή των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων επιμελείται τριμελής εφορευτική 

επιτροπή. 

β) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι ομοσπονδίες και τα Εργατικά 

Κέντρα. Οι ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιοτον σωματείων του ίδιου ή συναφών 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων. 

Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον σωματείων και τοπικών 

παραρτημάτων που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού 

Κέντρου ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των μελών τους. 

γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι ενώσεις Ομοσπονδιών 

και Εργατικών Κέντρων. 

Αρθρο 2 

Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων 

1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων στο οποίο 

καταχωρίζονται τα ατοιχεία του άρθ. 81 Α.Κ. ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που 

εγκρίνει ή τροποποιεί το καταστατικό της οργάνωσης και σημειώνεται η ενδεχόμενη 

διάλυσή της. Μετά την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του 

άρθρου 83 Α.Κ. 

2. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται φάκελος που περιέχει το καταστατικό κάθε 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις τροποποιήσεις του καθώς και τα έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του νόμου αυτού. 

3. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και βεβαιώσεις για στοιχεία που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθρου αυτού χορηγούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου σε όποιον έχει 

έννομο συμφέρον. 

Αρθρο 3 

Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων 

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και 



θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους πριν αρχίσουν να 

χρησιμοποιούνται: 

α) Μητρώον μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η 

διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του εκλογικού 

συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του, ο αριθμός του ασφαλιστικού 

βιβλιαρίου υγείας, το Ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε 

μέλους. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, οι αριθμοί και 

οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκριοης ή τροποποίησης των καταστατικών 

τους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των γραμμένων μελών τους 

και αυτών που πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές. 

β) Πρακτικόν συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

γ) Πρακτικόν συνεδριάσεων διοίκησης. 

δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της 

οργάνωσης. 

2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν 

από τη χρησιμοποίησή τους. 

3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να 

πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία. 

Αρθρο 4 

Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων 

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των 

εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων 

των εργαζομένων. 

2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται ν’ ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα 

μπορούν όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν καταναλωτικούς ή πιστωτικούς 

συνεταιρισμούς ή να διατηρούν εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχουν μαθήματα 

επιμόρφωσης των μελών τους. Μπορούν επίσης να δημιουργούν ειδικά κεφάλαια για την 

εξυπηρέτηση ορισμένων έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών 

τους. 

3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται 

μεταξύ αλλων: 

α) Ν’ αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους 

σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα 

συμφέροντα των μελών τους. 

β) Να καταγγέλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις 



της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που 

αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 

Αρθρο 5 

Πόροι 

1. Πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι: 

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών. 

β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της οργάνωσης. 

γ) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και 

εορτών. 

2. Ο τρόπος καθορισμού και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών 

ορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης. 

3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήοεις προς συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνονται πάντοτε 

επώνυμα. 

4. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές κι ενισχύσεις, από 

εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές 

οργανώσεις. 

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται παροχές του εργοδότη για την εξυπηρέτηση 

κοινωφελών σκοπών της μοναδικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία 

ανήκουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν, ή εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισομερώς σε όλες. 

5. Η περιουσία του σωματείου που χρειάζεται για τη στοιχειώδη λειτουργία του είναι 

ακατάσχετη. 

Αρθρο 6 

Είσπραξη εισφορών 

1. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τα 

δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά τις εισφορές των μελών τους και μέσα στο 

χώρο εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά 

του o εργαζόμενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη. 

2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών 

τους με σύστημα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη, του οποίου οι 

λεπτομέρειες καθορίζονται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας 



έκτασης απόφαση διαιτησίας. 

3. Αν μέσα σε 3 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού δεν υπογραφεί σχετική Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαοη Εργασίας ή δεν εκδοθεί όμοιας έκτασης απόφαση της διαιτησίας, με 

Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη 

εκπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, ρυθμίζεται προσωρινά το 

σύστημα της είσπραξης και απόδοσης των πιο πάνω εισφορών από τους εργοδότες, μέχρι τη 

σύναψη της σχετικής ΕΓΣΣΕ ή την έκδοση απόφασης διαιτησίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αρθρο 7 

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων 

1. Κάθε εργαζόμενος, που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο μέσα στο τελευταίο χρόνο στην 

επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή τον κλάδο απασχόλησης του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος 

μιας οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μιας του επαγγελματικού κλάδου 

απασχόλησής του εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους. 

Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζόμενοι. νόμιμα μπορούν να είναι μέλη συνδικαλιστικών 

οργανώσεων: 

Αν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, διαγράφεται το μέλος της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης: 1) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες 

εκλογές για τη διοίκηοη, 2) που πριν έξι (6) μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να 

απασχολείται στην επιχείρηση ή στον επαγγελματικό κλάδο απασχόλησής του, εκτός εάν 

τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

2. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της αντίστοιχης Ομοσπονδίας και του 

αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου. Κάθε τοπικό παράρτημα σωματείου ευρύτερης 

περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης μπορεί να γίνει μέλος του αντίστοιχου Εργατικού 

Κέντρου, ύστερα από απόφαση της διοίκησης του σωματείου. 

Κάθε σωματείο ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης που ανοίκει στο Εργατικό 

Κέντρο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του εκπροσωπείται στη συνέλευση του 

Εργατικού Κέντρου για το σύνολο των μελών του, αφού αφαιρεθούν μέλη τοπικών 

παραρτημάτων, που τυχόν υπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε άλλα Εργατικά Κέντρα. 

3. Κάθε Ομοσπονδία και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος μιας 

συνομοσπονδίας. 

4. Διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συμμετοχή μελών 

της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή. 

5. Εργαζόμενος ή πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εγγράφεται 

στην αντίστοιχη οργάνωση μετά από αίτηση που υποβάλλει στο αρμόδιο ν’ αποφασίσει 

όργανο. Το όργανο τούτο αποφασίζει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης 



συνεδρίασή του. 

6. Εάν το αρμόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της για πρωτοβάθμια οργάνωση 

και εργατικό κέντρο και σε δύο μήνες για Ομοσπονδία και τριτοβάθμια οργάνωση δεν έχει 

γνωστοποιηθεί απόφαση του οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, στον αιτούντα, 

αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή, 

κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κ. Πολ. Δ. 

Ο εργαζόμενος ή η οργάνωση, από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που 

διατάζει την εγγραφή γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της αντίστοιχης οργάνωσης. Το 

δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή εγγραφή του αιτούντα, 

ύστερα από αίτησή του. 

7. Υστερα από αίτηση μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή υπερκειμένης της και 

εφόσον το αρμόδιο για την εγγραφή νέων μελών όργανο εντελώς αδικαιολόγητα και κατά 

παράβαση των αρχών της καλής πίστης, αρνείται την εγγραφή νέων μελών, το Ειρηνοδικείο 

με τη διαδικασία των άρθρων 663 και επ. του Κ.Πολ. Δ. κηρύσσει έκπτωτη τη διοίκηση της 

οργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο δικαστήριο διορίζει κατά το άρθρο 69 του 

Α.Κ. προσωρινή διοίκηση στην οποία αναθέτει το έργο της εγγραφής νέων μελών και της 

διενέργειας εκλογών για ανάδειξη νέας διοίκησης της οργάνωσης μέσα σε δύο μήνες από το 

διορισμό της για τις πρωτοβάθμιες και τέσσερις μήνες για τις λοιπές οργανώσεις. 

Αρθρο 8 

Συνέλευση μελών - απαρτία - λήψη - προσβολή αποφάσεων 

1. Η Συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκαλείται κατά τους όρους 

των άρθρων 95 και 96 του Α.Κ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την 

οργάνωση εκτός αν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης με την 

οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά για να 

γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία 

τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει 

απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δυο (2) μέχρι 

δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου 

(1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη 

συνέλευση, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη κατά την οποία 

είναι αρκετή, η παρουσία του ενος πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους 

εξουσιοδότηση. 

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. 

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, 

ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια οργάνωση επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην 

τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά 



ζητήματα και κήρυξη απεργίας. 

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται 

με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευοης είναι 

αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη 

όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων. 

Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν, πρόσωπα που 

δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει 

το αποτέλεσμα. 

Σε περίπτωση που με απόφαση της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή μετά από 

αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συγκληθεί Γενική Συνέλευση 

για να αποφασίσει την ενοποίησή της με άλλη ομοιοεπαγγελματική οργάνωοη, ισχύουν 

χωρίς την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την 

εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση που θα προκύψει από την 

ενοποίηση. 

4. Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης στο 

Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει η συνδικαλιστική οργάνωση. 

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

από το 1/50 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για τις λοιπές 

αποκλειστικά από οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση που μετέχει, οικονομικά 

τακτοποιημένη, κατά τη συζήτηση της αίτησης. 

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα 

σε δέκα μέρες από την επίδοσή της. 

Αρθρο 9 

Διοικητικά Συμβούλια 

Ελεγκτικές Επιτροπές - Αντιπρόσωποι 

1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό. Οι 

ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να 

συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

Η θητεία των Διοικητικών οργάνων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 3 χρόνια. 

2. Σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται απ’ τη Γενική Συνέλευση των μελών της 

ελεγκτική επιτροπή, κατά το καταστατικό της. 

Ο αριθμός των μελών της και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται απ’ το καταστατικό της 



οργάνωσης. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία 

του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκλογές για διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή 

γίνονται ταυτόχρονα. 

Αρμοδιότητα της ελεγκτικής επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του 

διοικητικού συμβουλίου ως προς την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης. 

3. Η Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της 

για την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο στα οποία συμμετέχει. 

Η Συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγει τους αντιπροσώπους 

της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει. 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση, ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στη 

δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον 

αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια 

οργάνωση. 

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το 

μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση, που δεν 

καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. 

Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη, λόγω της ιδιομορφίας τους καθορίζεται από 

ειδικό νόμο ή ειδική επιτροπή που είναι ΝΠΔΔ, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στις 

δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ανεξάρτητα εάν τα μέλη τους, είναι λιγότερα από το μισό του 

μέτρου που προβλέπει το καταστατικό της δευτεροβάθμιας οργάνωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Αρθρο 10 

Εκλογές 

1. α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εκλέγουν τα 

διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες 

οργανώσεις και εκλέγονται επίσης εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις 

που προβλέπονται από τα καταστατικά τους. 

β) Τα μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώοεων δικαιούνται να ψηφίσουν 

αντιπροσώπους, μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο 

οργανώσεις επιλέγουν τη μιά απ’ αυτές για ν’ ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, με δήλωοή 

τους προς τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. H δήλωση αυτή δεσμεύει 

τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της 

θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσής του. 

2. α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους της 

στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου, που 
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ανήκει και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα 

καταστατικά τους. 

β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια δια 

μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 

αποφασίζει αν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθμια θα γίνει δια μέσου του Εργατικού 

Κέντρου ή δια μέσου της Ομοσπονδίας που τυχόν ανήκει. 

Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευοης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών 

και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και 

αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων. 

Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει με έγγραφό του ο Πρόεδρος 

της εφορευτικής επιτροπής και στις δυο δευτεροβάθμιες οργανώοεις που τυχόν μετέχει η 

οργάνωση, καθώς επίσης στην αντίστοιχη τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες 

οργανώσεις αποστέλλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που 

αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4361 /1964 με τα πρόσθετα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α’ του παρόντος νόμου. 

Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας 

των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί της στη δευτεροβάθμια οργάνωση που 

επέλεξε. 

3. Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μία 

τριτοβάθμια. 

4. Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα να 

εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις 

συνελεύσεις των οργανώσεων. 

Αρθρο 11 

Διεξαγωγή εκλογών 

1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική 

επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της, και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το 

καταστατικό και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της 

διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να 

παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού. 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4361 /1964 εφαρμόζονται και 

για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού. 

3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για 

δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης, από τον Πρόεδρο του 

Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικών με 



αλφαβητική σειρα. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που 

βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη 

σειρά Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία. 

4. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για 

σωματεία, που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει Πρωτοδικείο. Τα εδάφια β’ και γ’ 

της παρ. 3 εφαρμόζονται ανάλογα. 

5. Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου 

βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση. 

6. Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν 

την έδρα τους εκτός της εδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν 

υπερβαίνει τους (50) πενήντα. 

Αρθρο 12 

Σύστημα εκλογών 

1. Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής 

αναλογικής. 

2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των 

αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων 

ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με 

τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον 

αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. 

Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό 

μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την 

ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο 

στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό 

μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται 

αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 

4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, 

καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι 

υποψήφιοί του. 

5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους 

συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν 

αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 

του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 

6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και 

μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ 

των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από ένα 



αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 

Αρθρο 13 

Ψηφοφορία - Πρακτικό διαλογής  

1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 

δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο 

σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και 

η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των 

εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και τη 

σφραγίδα της οργάνωσης. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και 

ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και 

απόσπασμα πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 2β απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

παραδίνονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο 

στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελλο της οικείας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

 


