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                                         ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

                            

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ άξζξσλ 91-95 ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη λφκηκα ην δηθαίσκα ηεο 

απεξγίαο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο.  

 

Με ηα άξζξα 91 έσο θαη 95 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤ» ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1264/1982 (Α΄ 

79) θαη ηνπ λ. 2224/1994 (Α΄ 112), ζρεηηθά κε ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ απεξγηαθνχ 

δηθαηψκαηνο θαη κεηαξξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ Α) ζηελ ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο απεξγίαο θαη ζηάζεσλ εξγαζίαο (Άξζξν 91), ζε ζπλάξηεζε κε ην είδνο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Άξζξν 92), Β) ζηελ ππνρξέσζε δηεμαγσγήο Γεκφζηνπ 

Γηαιφγνπ, ζην δεκφζην, ηνπο ΟΣΑ, ηα λ.π.δ.δ., θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο (Άξζξν 94), Γ) ζηελ ππνρξέσζε παξνρήο Πξνζσπηθνχ 

Αζθαιείαο θαη Πξνζσπηθνχ Διάρηζηεο Δγγπεκέλεο Τπεξεζίαο (Άξζξν 95) θαη Γ) ζηελ 

ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

απεξγνχλ, ην νπνίν ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά (Άξζξν 93), θαη νη πξνυπνζέζεηο 

δηακνξθψλνληαη, σο αθνινχζσο: 

mailto:dsr@ypakp.gr
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Α) Τποσπέωζη γνωζηοποίηζηρ απεπγίαρ και ζηάζεων επγαζίαρ 

Με ην άξζξν 91 ηνπ λ. 4808/2021, ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 «ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΑΠΔΡΓΙΑ» ηνπ λ. 1264/1982 σο πξνο ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ηεο απεξγίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νιηγφσξσλ ζηάζεσλ εξγαζίαο, ζηνλ εξγνδφηε ή ηελ 

ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ νξγάλσζε, είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνεηδνπνίεζε, ε νπνία ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη πξηλ απφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο κε ηνλ λ. 4808/2021, γίλεηαη πιένλ κφλν εγγξάθσο θαη 

επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ εξγνδφηε ή ηνπο εξγνδφηεο πνπ αθνξά. ην 

πεξηερφκελφ ηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα έλαξμεο, ε δηάξθεηα ηεο 

απεξγίαο, ε κνξθή απηήο, ηα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο θαη νη ιφγνη πνπ ηα ζεκειηψλνπλ. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο, 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 «ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΔΡΓΙΑ» ηνπ λ. 1264/1982, 

ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή 

θνηλήο σθέιεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19, θήξπμε απεξγίαο δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ πεξάζνπλ ηέζζεξηο (4) πιήξεηο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

αηηεκάησλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηα ζεκειηψλνπλ, κε έγγξαθν πνπ θνηλνπνηείηαη κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή ζηνλ εξγνδφηε ή ηνπο εξγνδφηεο, ζην Τπνπξγείν ην νπνίν αζθεί ηε ζρεηηθή 

επνπηεία θαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη ε απεξγία δελ κπνξεί λα 

αθνξά αηηήκαηα δηάθνξα απφ εθείλα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο 

σθέιεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 

92 ηνπ λ. 4808/2021 (αθαηξέζεθαλ νη θιάδνη ηεο ξαδηνθσλίαο θαη ηεο ηειεφξαζεο), θαη 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

α)  Παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ λνζειεπηηθά ελ γέλεη ηδξχκαηα. 

β) Γηχιηζεο θαη δηαλνκήο χδαηνο. 

γ) Παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή θαχζηκνπ αεξίνπ. 

δ) Παξαγσγήο ή δηχιηζεο αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ. 

ε) Μεηαθνξάο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ απφ ηελ μεξά, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα. 
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ζη) Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηαρπδξνκείσλ. 

 

δ) Απνρέηεπζεο θαη απαγσγήο αθάζαξησλ πδάησλ θαη ιπκάησλ θαη απνθνκηδήο θαη 

ελαπνζέζεσο απνξξηκκάησλ. 

ε) Φνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ ζηα ιηκάληα. 

ζ) Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη θάζε είδνπο ππεξεζηψλ ή ηκεκάησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ κηζζψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄ 143) δεκφζηνπ ηνκέα. 

εκεηψλεηαη φηη, βάζεη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1264/1982, ε αλσηέξσ 

δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 εθαξκφδεηαη θαη γηα ην δηθαίσκα απεξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30.   

Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξ. 8 α) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1264/1982 νξίδεηαη φηη γηα ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο (άξζξν 30 §1), θήξπμε απεξγίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηάζεηο 

εξγαζίαο), δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ πεξάζνπλ ηέζζεξηο πιήξεηο κέξεο, απφ 

ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηα ζεκειηψλνπλ, κε έγγξαθν πνπ 

θνηλνπνηείηαη, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, ζην (αλάινγν) Τπνπξγείν Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζην Τπνπξγείν πνπ ππάγνληαη νη ππάιιεινη απηνί, θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

απεξγία ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

 

Β) Τποσπέωζη διεξαγωγήρ δημόζιος διαλόγος 

Με ην άξζξν 94 ηνπ λ. 4808/2021 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 2224/1994 γηα ηε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο δεκφζηνπ δηαιφγνπ ελψπηνλ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ., ε νπνία πιένλ 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γημόζιο, ηοςρ ΟΣΑ και ηα 

ν.π.δ.δ., εθηφο απφ ηνπο θνξείο, ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19, πνπ ίζρπε θαη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο. Δηδηθφηεξα, ζην λέν άξζξν 3 ηνπ λ. 2224/1994 πξνβιέπνληαη 

ηα εμήο: 

 Οη αξκφδηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θεξχζζνπλ ηελ απεξγία (ή ηελ 

νιηγφσξε ζηάζε εξγαζίαο), ππνρξενχληαη πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο λα θαηαζέζνπλ 

ελψπηνλ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. αίηεζε δηεμαγσγήο δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ηα αηηήκαηα ηεο 
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απεξγίαο. Σελ αλσηέξσ αίηεζε καδί κε θαηάιιειε πξφζθιεζε ζε ζπλάληεζε αλάδεημεο 

κεζνιαβεηή ζηνλ ηφπν, εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεη ν Ο.ΜΔ.Γ., νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ νη  

 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα επηδνζνχλ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ εξγνδφηε ή 

ηνπο εξγνδφηεο θαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, φπσο νξίδεηαη ζρεηηθά ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 20 θαη θαηά αλαινγία ζηελ παξ. 8 α) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1264/1982. Η επίδνζε 

πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν ζπγρξφλσο κε ηηο επηδφζεηο γλσζηνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ 

θήξπμεο ηεο απεξγίαο ή ηεο ζηάζεο εξγαζίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζζνχλ ακθφηεξα ηα κέξε ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ 

νξίδεη ε πξφζθιεζε, ν Ο.ΜΔ.Γ. θεξχζζεη άθαξπν ηνλ δεκφζην δηάινγν (άξζξν 3 §2 

εδάθην α΄ λ. 2224/1994). Δάλ ηα κέξε εκθαληζζνχλ, ν κεζνιαβεηήο πνπ αλαιακβάλεη λα 

δηεπζχλεη ηνλ δεκφζην δηάινγν, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, 

πξνζπαζεί λα ηνλ νινθιεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 2 

εδάθηα β΄ θαη γ΄, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2224/1994. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ 

ζπδεηήζεσλ, αλ ε κία απφ ηηο πιεπξέο απνρσξήζεη απφ ηνλ δεκφζην δηάινγν ή ε 

πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ δελ επηηεπρζεί εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ, ε κεζνιάβεζε 

ζεσξείηαη φηη έιεμε θαη ν κεζνιαβεηήο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ζηα κέξε έθζεζε γηα ηα 

αηηήκαηα ηεο απεξγίαο, κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ κεξψλ θαη ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

(άξζξνπ 3 § 5 λ. 2224/1994).  

Όζν δηαξθεί ν δεκφζηνο δηάινγνο, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο 

αλαζηέιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1264/1982 θαη απαγνξεχεηαη ε άζθεζε αγσγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

δηθαζηεξίσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε απεξγία (άξζξν 3 § 4 λ. 2224/1994). 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο θνξείο, ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηνπο θιάδνπο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1264/1982, δελ ηζρχεη ε 

ππνρξεσηηθή δηεμαγσγή δεκφζηνπ δηαιφγνπ. Παξφια απηά, εάλ ε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε πνπ θεξχζζεη ηελ απεξγία ην επηζπκεί, δχλαηαη λα δεηήζεη κε αίηεζή ηεο ηε 

δηεμαγσγή δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα ηα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο, ελψπηνλ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, νθείιεη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα επηδνζεί κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ 

εξγνδφηε, ε αίηεζε καδί κε θαηάιιειε πξφζθιεζε ζε ζπλάληεζε αλάδεημεο κεζνιαβεηή 

ζηνλ ηφπν, εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεη ν Ο.ΜΔ.Γ. Η επίδνζε κπνξεί λα γίλεη είηε πξηλ 

(ζπγρξφλσο κε ηελ επίδνζε γλσζηνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θήξπμεο ηεο απεξγίαο ή ηεο 

ζηάζεο εξγαζίαο ζηνλ εξγνδφηε – άξζξν 19 §1) είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο 

(άξζξν 3 §1 ππνπαξ. 2 λ. 2224/1994). Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξ. 
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2, 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2224/1994 θαη φζν δηαξθεί ν δεκφζηνο δηάινγνο, ε 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο δελ αλαζηέιιεηαη ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, φπσο 

θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Δπίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή δεκφζηνπ δηαιφγνπ ελψπηνλ ηνπ 

Ο.ΜΔ.Γ. έρεη θαη θάζε εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξ. 2 έσο 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2224/1994, εθφζνλ πιεξνθνξεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα 

αηηήκαηα ηεο απεξγίαο ή ηελ θήξπμε απεξγίαο ή θξίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο δηαηάξαμεο 

ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο ζηελ επηρείξεζε, ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απεξγίαο. 

 

Γ) Τποσπέωζη διάθεζηρ Πποζωπικού Αζθαλείαρ και Πποζωπικού Δλάσιζηηρ 

Δγγςημένηρ Τπηπεζίαρ. 

Με ην άξζξν 95 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 1264/1982 ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πνπ θεξχζζεη απεξγία λα δηαζέηεη 

πξνζσπηθφ αζθαιείαο, θαη ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21, νξίδεηαη φηη νπνηαδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε θεξχζζεη απεξγία, έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ην 

αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

πξφιεςε θαηαζηξνθψλ θαη αηπρεκάησλ (Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο). 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ Πξνζσπηθνχ Διάρηζηεο 

Δγγπεκέλεο Τπεξεζίαο θαη νξίδεηαη φηη πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ή θνηλήο σθέιεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19, πέξαλ ηνπ Πξνζσπηθνχ 

Αζθαιείαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο. Δηδηθφηεξα, νη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο νξίδνληαη σο 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλήζσο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

πνζνζηφ ηνπ Πξνζσπηθνχ Διάρηζηεο Δγγπεκέλεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ζπκθσλεζεί, δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ νξηδφκελνπ.  

Δληνχηνηο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν θνξέαο ή ν θιάδνο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ ή έγγξαθεο εηζήγεζεο 

νηνπδήπνηε θνηλσληθνχ εηαίξνπ ή θνξέα έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ - ν νπνίνο ηεθκεξηψλεη 

κηθξφηεξε αλάγθε ιεηηνπξγίαο - δχλαηαη λα πεξηνξηζζεί ην αλσηέξσ πνζνζηφ ησλ 

ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ. 
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εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ 

αλάγθεο πνπ είλαη δσηηθέο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε παξνρήο 

Πξνζσπηθνχ Διάρηζηεο Δγγπεκέλεο Τπεξεζίαο. 

Η ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ θήξπμε ηελ απεξγία γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ 

εξγνδφηε, κε έγγξαθν πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

απεξγίαο, ηα νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο 

Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο θαη, αλ απαηηείηαη, σο Πξνζσπηθφ Διάρηζηεο Δγγπεκέλεο 

Τπεξεζίαο. Δπίζεο, κε επζχλε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, ην δηαηηζέκελν 

πξνζσπηθφ, φπσο νξίζζεθε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ ηηο 

νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε, πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαηίζεηαη (άξζξν 

21 §3 λ. 1264/1982). 

Σν πξνζσπηθφ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαζνξίδεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο 

πην αληηπξνζσπεπηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη 

ηνπ εξγνδφηε, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1264/1982. 

Η ελ ιφγσ ζπκθσλία, βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1264/1982, πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ: 

α) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

β) ηελ εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε ή ηηο εθκεηαιιεχζεηο ή επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

εθαξκφδεηαη, 

γ) ηηο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο ή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο, αλαιφγσο κε ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ νηθνλνκία ζπγθεθξηκέλεο ή 

επξχηεξεο πεξηνρήο ή φιεο ηεο ρψξαο, 

δ) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηκεκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο ή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

επηρεηξήζεσλ κε πξνζσπηθφ Αζθαιείαο ησλ παξ. 1 θαη 2, φπνπ απαηηείηαη, 

ε) δηαδηθαζηηθά ζέκαηα νξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 θαη 

ζη) ηε δηάξθεηα απηήο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη νξηζκέλε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, 

ή αφξηζηε. 

Πεξαηηέξσ, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ή θνηλήο 

σθέιεηαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1264/1982, πέξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1264/1982, κε ηελ ίδηα ζπκθσλία είλαη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη νη 
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ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηεη ν 

εξγνδφηεο ζε πεξίπησζε απεξγίαο, φπσο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ παξαβίαζε ηεο 

ζπκθσλίαο. Κξηηήξηα γηα ηα ζέκαηα απηά απνηεινχλ ην είδνο θαη ε θνηλσληθή θξηζηκφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο 

ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, πάληνηε εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ε 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1264/1982, θαη ηδίσο ην ηειεπηαίν εδάθην απηήο. 

Η αλσηέξσ εηδηθή ζπκθσλία, θαηαξηίδεηαη κε απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

ησλ κεξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 21 θαη ζε πεξίπησζε κε 

θαηαγγειίαο ή ηξνπνπνίεζήο ηεο, ηζρχεη θαη γηα ηα επφκελα εκεξνινγηαθά έηε. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν δηάινγνο γηα ηελ ζπκθσλία μεθηλήζεη ζε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή ηεο 

πξνβιεπφκελεο, ήηνη ηελ 5
ε
 Ννεκβξίνπ, ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ θαηαξηηζηεί κε 

απεπζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ κεξψλ κέρξη ηελ 25ε Ννεκβξίνπ θαη θαηαηεζεί ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.   

Αλ ε ζπκθσλία δελ θαηαξηηζζεί έσο ηελ 25ε Ννεκβξίνπ ή δελ θαηαηεζεί ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξ. 8, ηα κέξε ππνρξενχληαη λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1876/1990 (Α  27΄), φπσο ηζρχεη, ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κεζνιαβεηή. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή αλ ε κεζνιάβεζε δελ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία, ηφηε θάζε 

ελδηαθεξφκελε πιεπξά έρεη δηθαίσκα λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1876/1990 (Α’ 27), φπσο ηζρχεη (άξζξν 21 §9 λ. 

1264/1982).   

Πάλησο, δελ επηηξέπεηαη ε θήξπμε απεξγίαο ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο θαζνξηζηεί 

ην Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ην Πξνζσπηθφ Διάρηζηεο Δγγπεκέλεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν, ή ρσξίο λα ηεζεί 

πξαγκαηηθά ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πνπ θεξχζζεη ηελ απεξγία, ην νπνίν ππφθεηηαη ζην 

δηεπζπληηθφ ηνπ δηθαίσκα (άξζξν 21 §10 λ. 1264/1982). 

Δπηπξφζζεηα, ηα δεηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

1264/1982, κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη θαη κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο ηνπ δεκφζηνπ ή κε ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

ηνπο ή κε σο θνηλήο σθέιεηαο (άξζξν 21 §11 λ. 1264/1982). 
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εκεηψλεηαη φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαηήξεζε πξνζσπηθνχ ειάρηζηεο εγγπεκέλεο 

ππεξεζίαο ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4808/2021, θαζψο δελ ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε 

πνπ λα νξίδεη δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ ζεκείν γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. 

Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη αξκφδηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο νθείινπλ λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηελ άκεζε θαηάξηηζε ησλ εηδηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

1264/1982, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 95 ηνπ λ. 4808/2021 ή λα ηηο 

ηξνπνπνηήζνπλ αλαιφγσο. 

    

Γ) Τποσπέωζη πποζηαζίαρ ηος δικαιώμαηορ ζηην επγαζία 

Με ην άξζξν 93 ηνπ λ. 4808/2021, εηζάγεηαη λέα ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ θεξχζζνπλ απεξγία, ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ θεξχζζεη απεξγία ππνρξενχηαη 

λα πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία, 

ψζηε λα πξνζέξρνληαη θαη λα απνρσξνχλ ειεχζεξα θαη αλεκπφδηζηα απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη λα παξέρνπλ απηήλ ρσξίο εκπφδην θαη ηδίσο ρσξίο ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο ή 

ςπρνινγηθήο βίαο ζε βάξνο ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε (άξζξν 93 §1 λ. 4808/2021).  

Δάλ παξαβηαζηεί ε αλσηέξσ ππνρξέσζε, ε απεξγία κπνξεί λα δηαθνπεί κε 

απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ λ. 1264/1982. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ θήξπμε λέαο απεξγίαο απαηηείηαη ε 

ηήξεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 1264/1982 θαη ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 1264/1982, θαηά πεξίπησζε 

(άξζξν 93 §2 λ. 4808/2021). 

  Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη φηη ππαίηηα παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο 

γελλά αζηηθή επζχλε ηεο αξκφδηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ησλ ππαίηησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ (άξζξν 93 §3 λ. 4808/2021). 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, φιεο νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απεξγίαο, βάζεη ησλ άξζξσλ 91 έσο θαη 95 ηνπ λ. 4808/2021, φπσο ηξνπνπνίεζε ηηο 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1264/1982 θαη ηνπ λ. 2224/1994, θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο 

πξνθεηκέλνπ ε απεξγία λα είλαη λφκηκε. 
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Δπίζεο, γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 19-22 

ηνπ λ. 1264/1982, αλαθνξηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ απεξγηψλ, εθαξκφδνληαη νη παξ. 4 έσο 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1264/1982, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4808/2021, βάζεη ηεο νπνίαο πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

Δάλ απεξγία ή ζηάζε εξγαζίαο πνπ έρεη θεξπρζεί απφ πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε, θξηζεί παξάλνκε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

1264/1982, δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ε θήξπμε απεξγίαο θαηά ηνπ 

ίδηνπ εξγνδφηε θαη κε ίδηα εκεξνκελία έλαξμεο απφ ηελ αληίζηνηρε δεπηεξνβάζκηα ή 

ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. 

 

  

       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

            ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ: 

 

Τποςπγείο Δζωηεπικών 

α) Γξαθείν Τπνπξγνχ 

β) Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα 

γ) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Με ηελ παξάθιεζε θνηλνπνίεζεο ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ ζε φια ηα Τπνπξγεία, ηνπο ΟΣΑ, ηα 

λ.π.δ.δ. θαη φινπο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο 

4. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ?????? 

5. Γξαθείν Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

6. Γξαθείν Γηνηθεηή ΟΑΔΓ ???? 

7. Γξαθείν Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

8. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

9. Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

10. Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ???? 

11. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ΟΑΔΓ 

12. Γξαθείν Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

13. Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ?????? 

14. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ -Κ.Τ. ηνπ 

.ΔΠ.Δ. 

15. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 

Δξγαζία – Κ.Τ. ηνπ .ΔΠ.Δ. 

16. Γ8 


