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Περί τρόπου ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού 
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόµων. 
(ΦΕΚ 125/Α/20-5-55) 
 

ΠΑΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρο 1 
 
1. Αι συλλογικαί διαφοραί εργασίας επιλύονται τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος 

Νόµου απ΄ευθείας υπο των ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών οργανώσεων δια 
καταρτίσεως συλλογικής συµβάσεως εργασίας, εν περιπτώσει δε διαφωνίας 
δι΄υποχρεωτκής διαιτησίας. 

2. Ως συλλογική διαφορά εργασίας θεωρείται πάσα διένεξις µεταξύ οργανώσεων εργοδοτών 
και οργανώσεων µισθωτών αφορώσα τους όρους ή τας συνθήκας ή την αµοιβήν της 
εργασίας. 

3. Κατά την έννοιαν του παρόντος νόµου εργοδότης µεν θεωρείται παν φυσικόν ή νοµικόν 
πρόσωπον, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, ως και των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπερ χρησιµοποιεί την εργασίαν άλλων φυσικών προσώπων δυνάµει 
σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µισθωτός δε ο παρέχων εις εργοδότην εξηρτηµένην 
εργασίαν έναντι αµοιβής, υπολογιζοµένης, είτε κατά χρονικήν διάρκειαν, είτε κατά 
µονάδα ή κατ΄αποκοπήν ή ποσοστά. 

 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 2 
 

1. Η συλλογική σύµβασις εργασίας καταρτίζεται, µεταξύ µιας ή πλειόνων εργοδοτικών 
οργανώσεων αφ΄ενός και µιας ή πλειόνων επαγγελµατικών οργανώσεων, µισθωτών 
αφ΄ετέρου και καθορίζει τους όρους τους οποίους δέον να περιλαµβάνουν αι συµβάσεις 
εργασίας αι συναπτόµεναι µεταξύ προσώπων δεσµευοµένων υπ΄αυτών. 

2. Η συλλογική σύµβασις καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται τη φροντίδι των 
συµβληθέντων εις την ∆ιεύθυνσιν Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, συντασσοµένου 
πρακτικoύ καταθέσεως, και δηµοσιεύεται µερίµνη του Υπουργού Εργασίας δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). Από της εποµένης δε της ηµέρας της 
καταθέσεως ταύτης άρχεται η κατά το άρθρον 20 του παρόντος προθεσµία. Εν περιπτώσει 
πλειόνων καταθέσεων δια την περίπτωσιν ταύτην λαµβάνεται υπ΄όψιν η ηµεροµηνία της 
πρώτης καταθέσεως. 

3. Η ισχύς της συλλογικής συµβάσεως εργασίας άρχεται από της δηµοσιεύσεώς της δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εκτός εάν αυτή ωρισθεί έτερος χρόνος ισχύος. 

4. Η αδυναµία επιτεύξεως συµφωνίας δια των απ΄ευθείας διαπραγµατεύσεων, πας έχων 
δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόµου να συµβάλληται εν συλλογική 
συµβάσει, δύναται να ζητή παρά του Υπουργείου Εργασίας την µεσολάβησιν αυτού προς 
κατάρτισιν συλλογικής συµβάσεως εργασίας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο αρµόδιος 
υπάλληλος καλεί τους ενδιαφεροµένους προς έναρξιν των διαπραγµατεύσεων, αφού 
προηγουµένως εξετάσει το νόµιµον της αιτήσεως και της εκπροσωπήσεως των µερών. 
Ακολούθως δε προβαίνει εις την έρευναν του περιεχοµένου της αιτήσεως και των τυχόν 
κατατεθέντων υποµνηµάτων, µεσολαβών µεταξύ των ενδιαφεροµένων εις την κατάρτισιν 
της συλλογικής συµβάσεως εργασίας. 

 
 



Άρθρο 3 
 

1. Ατοµική σύµβασις εργασίας καταρτιζοµένη παρά τινός των δεσµευοµένων υπο 
συλλογικής συµβάσεως εργασίας, θεωρείται περιέχουσα αυτοδικαίως τους εν τη 
συλλογική συµβάσει καθορισθέντας όρους, ακυρουµένων των τυχόν αντιθέτων 
συµφωνιών. Όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας ευνοϊκώτεροι δια τον µισθωτόν των 
διαλαµβανοµένων εις συλλογικήν σύµβασιν εραγσίας είναι επικρατέστεροι. 

2. Αντικείµεναι εις την προηγούµενην παράγραφον ατοµικαί συµβάσεις εργασίας παρέχουν 
δικαίωµα υπερ της υπογραψάσης την συλλογικήν σύµβασιν επαγγελµατικής οργανώσεως 
να ζητήσει παρά του παραβάτου εργοδότου αποζηµίωσιν, δια πάσαν ζηµίαν αυτής λόγω 
προσβολής των επαγγελµατικών της συµφερόντων, ως και την υπερ αυτής επιδίωξιν των 
επί της βάσει των όρων της συλλογικής συµβάσεως δυναµένων να ζητηθώσιν υπο του 
ατοµικώς συµβεβληµένου ωφελειών, µέχρις ου ούτος, προσεπικαλούµενος υποχρεωτικώς 
εις την δίκην, παρέµβει κυρίως εις αυτήν, αναγνωρίζων ότι η οργάνωσις ενήργησεν ως 
αντιπρόσωπος αυτού, συνεχίζων ιδίω ονόµατι την δίκην. Εις την τελευταίαν περίπτωσιν η 
οργάνωσις ενήργησεν ως αντιπρόσωπος αυτού, συνεχίζων ιδίω ονόµατι την δίκην. Εις την 
τελευταίαν περίπτωσιν η οργάνωσις δύναται να εξακολουθήση µετέχουσα της δίκης προς 
τον σκοπόν αφ΄ενός µεν προσθέτου υποστηρίξεως των δικαιωµάτων του ατοµικώς 
συµβεβληµένου, αφ΄ετέρου δε προστασίας του εκ της τηρήσεως των όρων της συλλογικής 
συµβάσεως πηγάζοντος επαγγελµατικού συµφέροντος της επαγγελµατικής οργανώσεως. 
Εγειροµένης αγωγής επι τη βάσει συλλογικής συµβάσεως εκ µέρους είτε ατόµων είτε 
επαγγελµατικής οργανώσεως, αι λοιπαί εν τη συλλογική συµβάσει µετέχουσαι 
επαγγελµατικαί οργανώσεις δύνανται πάντοτε να παρεµβαίνουν εις την δίκην, κατά λόγον 
του συλλογικού συµφέροντος το οποίον δύναται να παρουσιάζει δι΄εκάστην τούτων η 
έκβασις αυτής. 

3. Επαγγελµατική οργάνωσις µετέχουσα εις συλλογικήν σύµβασιν εργασίας δύναται να 
ζητήσει αποζηµίωσιν παρά του παραβαίνοντος τους όρους µέλους της, δια πάσαν ζηµίαν 
ήν υπέστη το παρά της επαγγελµατικής οργανώσεως εκπροσωπούµενον επαγγελµατικόν 
συλλογικόν συµφέρον. Ωσαύτως δύναται να επιβάλει, λόγω παραβάσεως όρων της 
συλλογικής συµβάσεως εργασίας, πειθαρχικάς ποινάς προστίµου και διαγραφής εκ της 
οργανώσεως, άνευ των περιορισµών του άρθρου 9 του ν. 2151. 

4. Πας τις δια συλλογικής συµβάσεως δεσµευόµενος δύναται να ζητήσει αποζηµίωσιν, δια 
πάσαν αυτού ζηµίαν εκ παραβάσεως όρων της συλλογικής συµβάσεως, παρά των 
ατοµικώς παραβαινόντων αυτήν και παρά των επαγγελµατικών οργανώσεων εις τας 
οποίας ανήκουν οι παραβάται, εκτός εάν ούτοι ετιµωρήθησαν πειθαρχικώς παρά της 
οργανώσεώς των δια διαγραφής. 

 
Άρθρο 4 

 
1. Συλλογική σύµβασις εργασίας µείζονος διαρκείας θεωρείται, µετά παρέλευσιν διετίας από 

της υπογραφής αυτής παρά των αρχικώς συµβληθέντων, ως δι΄αόριστον χρόνον 
καταρτισθείσα. Το αυτό συµβαίνει και επι πάσης άλλης συλλογικής συµβάσεως εργασίας 
ωρισµένου χρόνου, µετά την ληξιν του χρόνου αυτής. Η καταγγελία συλλογικής 
συµβάσεως αορίστου χρόνου γίνεται παρά των προς τούτο ενδιαφεροµένων εκ των 
συµβεβληµένων δι΄εγγράφου δηλώσεως κοινοποιούµενης δια δικαστικού κλητήρος προς 
πάντα τα λοιπά µετέχοντα µέρη, εκτός τωνεν τω µεταξύ διαλυθεισών οργανώσεων, ως και 
επι ποινή ακυρότητος αυτής προς το Υπουργείον Εργασίας. 

2. Η καταγγελία επάγεται την λύσιν πάσης δεσµεύσεως της καταγγελλούσης οργανώσεως 
και της προς ην η καταγγελία τοιαύτης δια το µέλλον, τα δε εκ ταύτης έννοµα 
αποτελέσµατα επέρχονται µετά δύο µήνας από της ηµέρας της κοινοποιήσεως της περί 
ταύτης δηλώσεως. Αι υφιστάµεναι όµως εν συνεχεία ταύτης ατοµικαί συµβάσεις εργασίας 
ισχύουν µέχρις ου νοµίµως λυθώσι. 

3. ∆ύναται δι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά γνώµην του εν άρθρω 
28 Συµβουλίου και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ν΄ 
αναστέλλεται η επέλευσις των εννόµων αποτελεσµάτων της καταγγελίας συλλογικής 



συµβάσεως εργασίας επί χρόνον µη δυνάµενον εν τω συνόλω του να υπερβεί οπωσδήποτε 
τους 12 µήνας από της ενάρξεως ισχύος της καταγγελίας. Η αναστολή αύτη δεν απαιτείται 
να ορίζεται εφ΄άπαξ, επιτρεποµένης και της τµηµατικής παρατάσεως του χρόνου ισχύος 
της συλλογικής συµβάσεως εργασίας µέχρι του ανωτάτου ορίου των 12 µηνών. 

 
Άρθρο 5 

 
1. Αν µη αναφέρωνται ρητώς εν τω εγγράφω της συλλογικής συµβάσεως εργασίας τα τοπικά 

όρια της ισχύος ταύτης, αύτη θεωρείται δεσµεύουσα µόνον τους συµβαλλοµένους της 
περιφερείας του Ειρηνοδικείου εν η υπεγράφη. 

2. Συλλογική σύµβασις εργασίας, δια της οποίας δεσµεύονται εργοδόται χρησιµοποιούντες 
τα τρία πέµπτα των εν τη περιφερεία όπου ισχύει η συλλογική αύτη σύµβασις εργασίας, 
απασχολουµένων εις το επάγγελµα µισθωτών, δύναται, εφ΄οσον δεν συντρέχει περίπτωσις 
εφαρµογής της εποµένης παραγράφου, να κηρυχθεί υποχρεωτική δια πάντας τους 
εργοδότας και µισθωτούς της περιφερείας ταύτης µετά γνώµην του εν άρθρω 28 
Συµβουλίου δι΄αποφάσεως του Υπουργού της Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

3. Αι συλλογικαί συµβάσεις εργασίας εφ΄όσον καταρτίζονται και υπογράφονται παρουσία 
του Υπουργού Εργασίας ή των παρ΄ αυτού ειδικώς δια την περιπτώσιν ταύτην 
εξουσιοδοτηµένων οργάνων, δεσµεύουσι το σύνολον των εργοδοτών και των µισθωτών 
του επαγγέλµατος ή των επαγγελµατιών άτινα αφορώσι και δια την περιφέρειαν δι΄ην 
ισχύουν. 

 
Άρθρο 6 

 
1. ∆ιάλυσις της υπογραψάσης την συλλογικήν σύµβασιν εργασίας επαγγελµατικής 

οργανώσεως, δεν επιδρά επί των εκ της εν λόγω συµβάσεως απορρεόντων δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων, ουδ΄η αποβολή της ιδιότητος του µέλους αυτών, ήτις απαλλάσει τον 
αποβάλλοντα ταύτην, πάσης δεσµεύσεως µόνον εν περιπτώσει µεταγενεστέρας 
τροποποιήσεως της συλλογικής συµβάσεως 

2. Η µεταβολή του προσώπου του εργοδότου δεν επιδρά επι της συλλογικής συµβάσεως 
εργασίας της δεσµευούσης αυτόν, των εξ΄αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, δια το 
µέλλον, µεταβιβαζοµένων αυτοδικαίως εις τους διαδόχους αυτού. 
 

Άρθρο 7 
 

1. Αι συλλογικαί συµβάσεις εργασίας διακρίνονται: α. εις Εθνικάς Γενικάς, αίτινες αφορώσι 
τους µισθωτούς όλης της Χώρας ή πλείονας του ενός κλάδους µισθωτών καθ΄όλην την 
Χώραν. β. εις Εθνικάς Οµοιεπαγγελµατικάς αίτινες αφορώσι τους µισθωτούς ωρισµένου 
επαγγέλµατος ή και των συναφών προς το επάγγελµα αυτό κλάδων όλης της Χώρας. Γ. εις 
Τοπικάς Οµοιοεπαγγελµατικάς, αίτινες αφορώσι τους µισθωτούς του αυτού επαγγέλµατος 
ή συναφών κλάδων τούτου ωρισµένης πόλεως ή περιφερείας και εφ΄οσον ούτοι δεν 
υπάγονται εις Εθνικήν Οµοιοεπαγγελµατικήν συλλογικήν σύµβασιν εργασίας. ∆. εις 
Ειδικάς, αίτινες αφορώσι τους µισθωτούς µιας ή πλειόνων επιχειρήσεων και 
εκµεταλλεύσεων πόλεως ή περιφερείας ή και ολοκλήρου της Χώρας και εφ΄οσον ούτοι 
δεν υπάγονται εις εθνικήν οµοιοπεγγελµατικήν συλλογικήν σύµβασιν εργασίας. 

2. Αι Εθνικαί Γενικαί συλλογικαί συµβάσεις εργασίας συνάπτονται και υπογράφονται εκ 
µέρους µεν των εργοδοτών, παρά τας γενικωτέρας σηµασίας επαγγελµατικών 
οργανώσεων τούτων, ως τοιούτων λογιζοµένων του Συνδέσµου των Ελλήνων 
Βιοµηχάνων, των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
εκπροσωπουµένων δια κοινού εκπροσώπου των και της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, εκ µέρους δε των µισθωτών παρά της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 



3. Αι Εθνικαί Οµοιεπαγγελµατικαί συλλογικαί συµβάσεις εργασίας συνάπτονται και 
υπογράφονται παρά των γενικωτέρας σηµασίας Επαγγελµατικών Οργανώσεων των 
εργοδοτών και των µισθωτών. 

4. Αι Τοπικαί Οµοιοεπαγγελµατικαί συλλογικαί συµβάσεις εργασίας συνάπτονται και 
υπογράφονται παρά των Τοπικών Οργανώσεων του αυτού επαγγέλµατος ή και των 
συναφών κλάδων. 

5. Αι Ειδικαί συλλογικαί συµβάσεις εργασίας συνάπτονται και υπογράφονται µεταξύ µιάς ή 
πλειόνων επαγγελµατικών οργανώσεων των εργοδοτών και της Επαγγελµατικής 
οργανώσεως των µισθωτών µιας ή πλειόνων επιχειρήσεων. Εξαιρετικώς αι ειδικαί 
συλλογικαί συµβάσεις εργασίας αι αφορώσαι το προσωπικόν των επιχειρήσεων. 
Εξαιρετικώς αι ειδικαί συλλογικαί συµβάσεις εργασίας αι αφορώσαι το προσωπικόν των 
επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, κοινής ωφελείας (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η. Η.Ε.Α.Π. κλπ) ως και 
Τραπεζιτικών επιχειρήσεων και Τραπεζιτικών Ιδρυµάτων δύνανται να συνάπτωνται και 
υπογράφωνται και παρ΄εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της επιχειρήσεως, της 
εκµεταλλεύσεως ή των Ιδρυµάτων, µόνον. 

6. ∆ια την κατάρτισιν και υπογραφήν των υπο στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου  1 του 
παρόντος συλλογικών συµβάσεων εργασίας, απαιτείται απόφασις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου των γενικωτέρας φύσεως αντιστοίχων οργανώσεων των εργοδοτών και των 
µισθωτών, των δε υπο στοιχεία γ΄ και δ΄απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
οικείων οργανώσεων εργοδοτών και µισθωτών δεόντως εξουσιοδοτηµένων υπο της 
Γενικής Συνελεύσεως των µελών, λαµβανοµένης κατά τους όρους του Καταστατικού της 
οικείας οργανώσεως. 
 

Άρθρο 8  
 

Κατά τον καταρτισµόν και την υπογραφήν οιασδήποτε των κατά το προηγούµενων άρθρον 
του παρόντος συλλογικών συµβάσεων εργασίας αίτινες ως εκ του περιεχοµένου των, της 
τοπικής εκτάσεως αυτών ή των επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων ας αφορούν θεωρούνται 
γενικωτέρας σηµασίας, δικαιούνται να παρεµβαίνουν ή προσεπικαλούνται, όπως µετάσχουν 
εις τας διεξαγοµένας διαπραγµατεύσεις και αι γενικωτέρας σηµασίας οργανώσεις των 
εργοδοτών και µισθωτών, αι εν τω άρθρω 7 παρ.2 οργανώσεις συνυπογράφουσαι 
απαραιτήτως δια του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου των την καταρτισθησοµένην 
συλλογικήν σύµβασιν εργασίας. 
 

Υποχρεωτική ∆ιαιτησία 
Άρθρο 9 

 
1. Εν αποτυχία των κατά τας διατάξεις του άρθρ.2 του παρόντος διεξαγοµένων 

διαπραγµατεύσεων δια την επίλυσιν συλλογικής διαφοράς εργασίας, δια συνάψεως 
συλλογ. Συµβάσεως εργασίας, συντάσσεται, εντός 5 το πολύ ηµερών από της ηµέρας 
καθ΄ην διεπιστώθη αδυναµία συµφωνίας ή καθ΄ήν εµαταιώθησαν αι διεξαγόµεναι 
διαπραγµατεύσεις οργάνου του Υπουργείου Εργασίας, έκθεσις επι του αντικειµένου της 
συλλογικής διαφοράς µετά των επ΄αυτής διαπιστώσεων και απόψεων αυτού. 

2. Η ούτω συντασσοµένη έκθεσις υποβάλλεται αµελλητί και εντός της προθεσµίας των πέντε 
ηµερών εις την οικείαν παρά της προθεσµίας των πέντε ηµερών ηµερών εις την οικείαν 
παρά τω Υπουργείω Εργασίας ∆ιεύθυνσιν, ήτις αµέσως και προ της παρελεύσεως 
πενθηµέρου από της εις αυτήν υποβολής παραπέµπει, εφ΄οσον η διένεξις αφορά αριθµόν 
µισθωτών µείζονα των 20, εις το αρµόδιον κατά το άρθρον 10 του παρόντος όργανον 
διαιτησίας. Η σύνταξις της εκθέσεως και η υποβολή αυτής εις το Υπουργείον Εργασίας 
ανακοινούται εγγράφως  εις τας λαβούσας µέρος εις τας διαπραγµατεύσεις οργανώσεις, 
από της ηµεροµηνίας δε της ανακοινώσεως ταύτης, άρχεται η κατά το άρθρον 18 παρ. 2 
του παρόντος προθεσµία. 

 
Άρθρο 10 

 



1. Παρ΄εκάστω Πρωτοδικείω εις την έδραν του οποίου έχει συσταθεί γραφείον 
Επιθεωρήσεως Εργασίας, συνιστάται δυνάµει του παρόντος τετραµελές πρωτοβάθµιον 
διοικητικόν δικαστήριον, συγκροτούµενον δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και 
αποτελούµενον: Α. Εκ του Προέδρου Πρωτοδικών ή του υπ΄ αυτού οριζοµένου 
Πρωτοδίκου, ως Προέδρου. Β. Εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, οριζοµένου 
υπο του Υπουργού Εργασίας και εν ελλείψει τούτου ετέρου πολιτικού δηµοσίου 
υπαλλήλου, οριζοµένου υπό του αρµοδίου Υπουργού Γ. Εξ ενός αντιπροσώπου των 
µισθωτών οριζοµένου υπό της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ή υπο της 
υπ΄αυτή οριζοµένης επαγγελµατικής οργανώσεως και ∆. Εξ΄ενός αντιπροσώπου της 
οικείας εργοδοτικής οργανώσεως, οριζοµένου ως κατωτέρω. 

2. Εντός του πρώτου 10ηµέρου του µηνός Ιανουαρίου εκάστου δευτέρου έτους, ο επι της 
Εργασίας Υπουργός προσκαλεί τας οικείας οργανώσεις των εργοδοτών και των µισθωτών 
ίνα υποδείξωσι τους εκπροσώπους των δια το πρωτοβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν 
δικαστήριον, επίσης καλεί τον οικείον Πρόεδρον Πρωτοδικών, ίνα εν αδυναµία 
συµµετοχής του υποδείξει ένα των υπ΄αυτόν Πρωτοδικών, ως Πρόεδρον. Η υπόδειξις των 
εν λόγω εκπροσώπων δέον να πραγµατοποιηθεί το βραδύτερον εντός 15ηµέρου από της 
κοινοποίησεως της προσκλήσεως. 

3. ∆ια την υπόδειξιν του εργοδοτικού εκπροσώπου, καλούνται άπασαι αι 
αντιπροσωπευτικώτεραι, κατά την κρίσιν του Υπουργού Εργασίας, τοπικαί εργοδοτικαί 
οργανώσεις των Βιοµηχάνων, Εµπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελµατιών, όπως υποδείξουν 
εκάστη ανά ένα αντιπρόσωπον των ως µέλος του πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού 
δικαστηρίου και οίτινες µετέχουν τούτου εναλλασσόµενοι αναλόγως του επαγγέλµατος το 
οποίον αφορά η διένεξις. Εις ας περιπτώσεις η διένεξις αφορά πλείονα του ενός 
επαγγέλµατα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών συνερχόµενοι, προσκλήσει του Προέδρου 
του πρωτοβάθµιου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, εκλέγουσι τον κοινόν αυτών εις 
το συγκεκριµένον θέµα εκπρόσωπον των και εν διαφωνία των, τούτον ορίζει ο Πρόεδρος 
του διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου. ∆ια την υπόδειξιν των αντιπροσώπων των 
Βιοµηχάνων ως µελών των πρωτοβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, εφ΄οσον 
δεν υφίσταται τοπική εκπροσωπευτική οργάνωσις Βιοµηχάνων, αρµοδία εκπροσωπευτική 
εργοδοτική οργάνωσις είναι ο εν Αθήναις εδρεύων Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων ή η 
υπ΄αυτού οριζοµένη ετέρα τοπική οργάνωσις. 

4. Εάν η διένεξις αφορά µισθωτούς επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων του δηµοσίου, 
ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής τούτων ή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, το 
υπό στοιχείον δ΄µέλος του πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζει 
εκάστοτε και δι΄εκάστην συγκεκριµένην περίπτωσιν τη αιτήσει του Προέδρου του 
πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου ο οικείος Νοµάρχης, πλην της 
περιφερείας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης εις ην τούτο ορίζει ο Υπουργός, εις την 
αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η εποπτεία της επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως του 
∆ηµοσίου ή του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

5. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον και χρόνον ορίζονται και οι αναπληρωταί των τακτικών 
µελών. 

6. Η θητεία των µελών των πρωτοβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων ορίζεται 
διετής. ∆ύναται όµως να ζητηθεί παρά των αρµοδίων δια την υπόδειξιν τούτων οργάνων ή 
οργανώσεων, η ανάκλησίς των και προ της λήξεως της διετίας δια λόγους αναφεροµένους 
εις την άσκησιν του λειτουργήµατος των, εφ΄οσον ούτοι συνιστούν βαρείαν αυτών 
αµέλειαν εν τη ασκήσει των εκ του λειτουργήµατος των, εφ΄όσον ούτοι συνιστούν 
βαρείαν αυτών αµέλειαν εν τη ασκήσει των εκ του λειτουργήµατος καθηκόντων των. Εν 
περιπτώσει ανακλήσεως, αποχωρήσεως ή εξόδου δι΄οιονδήποτε λόγον, µέλους τινός του 
πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζεται έτερος επι τη υπολειποµένη 
θητεία κατά την αυτήν διαδικασίαν. Μέχρι δε του ορισµού του νέου µέλους νοµίµως 
συνέρχεται το ∆ικαστήριον δια της προσκλήσεως του αναπληρωτού του οπωσδήποτε 
εξελθόντος. 

7. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως ή αρνήσεως υποδείξεως µελών του ∆ικαστηρίου υπο των 
αρµοδίων οργάνων ή οργανώσεων, ταύτα ορίζονται απ΄ευθείας υπο του Υπουργού 
Εργασίας. 



8. Χρέη Γραµµατέως του ∆ικαστηρίου εκτελεί εις των εν τη έδρα του ∆ικαστηρίου 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, οριζόµενος, µετά του αναπληρωτού του, υπο του 
Υπουργού Εργασίας. Εν ελλείψει δε τούτου, εις των υπαλλήλων της Γραµµατείας του 
αρµοδίου Πρωτοδικείου, οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπο του οικείου 
Προέδρου Πρωτοδικών. 

 
Άρθρο 11 

 
1. ΄Εκαστον των κατά το άρθρον 10 πρωτοβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, 

συνέρχεται εντός δέκα το πολύ ηµερών από της παραποµπή αυτώ της εκθέσεως του 
αρµοδίου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, προσκλήσει του Προέδρου αυτού και 
ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών εκ των µελών του, εν οις απαραιτήτως ο 
Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου εξετάζει 
το τύποις βάσιµον της προσφυγής και την νόµιµον συγκρότησιν του πρωτοβαθµίου 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου και αποφαίνεται οριστικώς, γινοµένης περί τούτου 
µνείας εις τα πρακτικά. 

2. Το πρωτοβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον επιλαµβανόµενον του 
αντικειµένου της διενέξεως ερευνά πάντα τα στοιχεία αυτής, καλεί εις εξέτασιν του 
ενδιαφεροµένους, εξετάζει µάρτυρας, δυνάµενον να ορίζει πραγµατογνώµονας, ενεργεί 
αυτοψίας και ζητεί παρά πάσης δηµοσίας ή δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής και παρά 
παντός ιδρύµατος ή οργανισµού ή επιχειρήσεως, πληροφορίας και στοιχεία χρήσιµα δια 
την διεξαγωγήν του έργου του. Οι, παρά τας διατάξεις της παρούσης, αρνούµενοι ή 
καθυστερούντες την χορήγησιν διατιθεµένων παρ΄αυτών στοιχείων ή πληροφοριών 
κρινοµένων ως χρησίµων υπο του δικαστηρίου, τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 30 του παρόντος. Αι διασκέψεις είναι πάντοτε µυστικαί. 

3. Το πρωτοβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον κρίνει επι της ουσίας εκ των 
ενόντων µη δεσµευόµενον υπο ουδενός δικονοµικού τύπου και εκτιµών κατά απόλυτον 
κρίσιν τα προ αυτού στοιχεία. 

4. Αι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, επικρατούσης εν ισοψηφία της ψήφου 
του Προέδρου, εκδίδονται δε αύται εντός δεκαηµέρου από της πρώτης συνεδριάσεως 
δυναµένης της προθεσµίας ταύτης να παρατείνεται δια πράξεως του Προέδου επι 
διπλάσιον το πολύ χρόνον και κοινοποιούνται επιµελεία του γραµµατέως εις τους 
ενδιαφεροµένους και το Υπουργείουν Εργασίας. 

5. Το πρωτοβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον δύναται δι΄απολύτου 
πλειονοψηφίας των µελών αυτού να αποφανθεί ότι η διένεξις, µη παρουσιάζουσα 
γενικώτερον ενδιαφέρον, δέον να αφεθεί προς λύσιν εις τας απ΄ευθείας µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων συννενοήσεις. 

6. ΄Εκαστον των πρωτοβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων είναι αρµόδιον δια 
την επίλυσιν πάσης παραπεµποµένης αυτώ υπο του Υπουργείου Εργασίας συλλογικής 
διαφοράς εργασίας αναφυοµένης εν της περιφερεία του Πρωτοδικείου. 

7. Εις ας περιπτώσεις παρά τινί Πρωτοδικείων δεν συνεκροτήθη πρωτοβάθµιον διοικητικόν 
δικαστήριον, λόγω µη λειτουργίας εν τη έδρα του Πρωτοδικείου, Γραφείου Επιθεωρήσεως 
Εργασίας, αι εν τη περιφερεία του Πρωτοδικείου αναφυόµεναι συλλογικαί διαφορά 
εργασίας παραπέπονται υπο του Υπουργείου Εργασίας προς επίλυσιν εις το πλησιέστερον 
ή συγκοινωνιακώς προσιτότερον πρωτοβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον. 
 

Άρθρο 12 
 
Κατ΄ αποφάσεως πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου επιτρέπεται η άσκησις 
εφέσεως υπο τινός των εν διενέξει οργανώσεων ενώπιον του αρµοδίου κατά το επόµενον 
άρθρον δευτεροβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου εντός ανατρεπικής προθεσµίας 
10 ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η ούτω ασκουµένη έφεσις κατατίθεται 
παρά τω Γραµµατεί του εκδόντος την απόφασιν πρωτοβαθµίου διοικητικού διαιτητικού 
δικαστηρίου υποχρεουµένου όπως διαβιβάσει ταύτην αυθηµερόν εις το αρµόδιον 
δευτεροβάθµιον διοικητικόν δικαστηρίου υποχρεουµένου όπως διαβιβάσει ταύτην αυθηµερόν 



δικαστήριον, δέον δε προς τούτοις επι ποινή απαραδέκτου να κοινοποιείται υπο του 
εκκαλούντος εις το Υπουργείον Εργασίας εντός της ως άνω 10ηµέρου προθεσµίας. 
Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας της εφέσεως, η απόφασις του πρωτοβαθµίου 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου λογίζεται οριστική και κηρύσσεται κατά τας διατάξεις 
του άρθρ.20 του παρόντος εκτελεστή δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
δηµοσιευοµένης µετά της αποφάσεως διαιτησίας εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθισταµένη ούτω υποχρεωτική δια τους ενδιαφεροµένους. 
  

Άρθρο 13 
 
1. Εν Αθήναις, Πειραιεί, Θεσ/νίκη, Λαρίση, Πάτραις και Χανίοις συνιστώνται 

δευτεροβάθµια διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια συλλογικών διαφορών εργασίας, η κατά 
τόπον αρµοδιότης των οποίων ορίζεται δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας 
δηµοσιευοµένης δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

2. Τα δευτεροβάθµια διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια απαρτίζονται: α. εκ του εν τη έδρα 
του ∆ικαστηρίου Προέδρου Εφετών ή του οριζοµένου υπ΄αυτού Εφέτου, ως Προέδρου. 
Ειδικώς δια τον Πειραιά, τον Πρόεδρον µετά του αναπληρωτού του, ορίζει ο Πρόεδρος 
των Εφετών Αθηνών, εξ Εφετών του υπ΄αυτόν Εφετείου.β. Εξ΄ενός υπαλλήλου του 
Υπουργείου Εργασίας, οριζοµένου υπο του Υπουργού Εργασίας  γ. Εξ΄ενός µέλους 
οριζοµένου υπο του εν Αθήναις Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων ή της υπ΄αυτου 
οριζοµένης επαγγελµατικής εργοδοτικής οργανώσεως της έδρας του δευτεροβαθµίου 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου δ. Εξ΄ενός µέλους µετέχοντος αναλόγως του 
επαγγέλµατος ό αφορά η διένεξις και υποδεικνυοµένου υπο των οικείων επαγγελµατικών 
εκπροσωπευτικώς οργανώσεων των Εµπόρων, Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Άνων. 
Εταιρειών. Επι περιπτώσεων καθ΄ας η διένεξις αφορά πλείονα του ενός επαγγέλµατα, οι 
εκπρόσωποι των οργανώσεων τούτων των εργοδοτών, συνερχόµενοι από κοινού 
προσκλήσει του Προέδρου του διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, εκλέγουν τον κοινόν 
εις το συγκεκριµένον θέµα εκπρόσωπόν των και εν ασυµφωνία, τούτον ορίζει ο Πρόεδρος 
ε. Εκ δύο µελών οριζοµένων υπό της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών της Ελλάδος ή 
της υπ΄αυτής υποδεικνυοµένης επαγγελµατικής οργανώσεως των µισθωτών. 

3. Πάντων των ανωτέρω ορίζονται κατά τον αυτόν τρόπον και αναπληρωταί. Η θητεία του 
Προέδρου και των µελών των δευτεροβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων 
είναι τριετής. Οι εργοδοτικοί και εργατικοί αντιπρόσωποι δύνανται ν΄ανακαλώνται υπο 
των οργανώσεων, υφ΄ων υπεδείχθησαν, κατά τα εν άρθρω 10 παρ.6 του παρόντος 
οριζόµενα. 

4. Η συγκρότησις των δευτεροβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων γίνεται 
δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας καθ΄έκαστον τρίτον έτος και εντός του µηνός 
Ιανουαρίου αυτου. Εις περίπτωσιν καθ΄ην δεν υποδειχθούν εκ µέρους των αρµοδίων 
οργάνων και των ενδιαφεροµένων οργανώσεων µέλη του δικαστηρίου ενός 15 ηµερών 
από της επι τούτω προσκλήσεως του Υπουργου της Εργασίας, διορίζει ταύτα κατά την 
κρίσιν του ο Υπουργός Εργασίας. 

5. Χρέη Γραµµατέω εκάστου των δευτεροβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων 
εκτελεί εις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, οριζόµενος µετά του αναπληρωτού 
του υπο του Υπουργού και εν ελλείψει τουτου εις των υπαλλήλων της Γραµµατείας του 
αρµοδίου Εφετειόυ οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπο του Προέδρου των 
Εφετών, δια δε το δευτεροβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον Πειραιώς τουτους 
ορίζει εκ των υπαλλήλων της Γραµµατείας του Εφετείου Αθηνών, ο Πρόεδρος του 
Εφετείου τούτου. 

6. Αι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 εφαρµόζονται αναλόγως και των δευτεροβαθµίων 
διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων. 
 

Άρθρο 14 
 
Εντός 10 ηµερών αφ΄ης η έφεσις περιήλθεν εις το δευτεροβάθµιον διοικητικόν διαιτητικόν 
δικαστήριον, ο Πρόεδρος εισάγει ταύτην ενώπιον αυτού, όπερ υποχρεούται να εκδώσει την 



απόφασίν του εντός των εν άρθρω 11 παρ.4 οριζοµένων προθεσµιών. Αι αποφάσεις του 
δευτεροβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, ευρισκοµένου εν απαρτία παρόντων 
πέντε µελών αυτού εν οις απαραιτήτως ο Πρόεδρος, λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν 
επικρατούσης εν ισοψηφία της γνώµης του Προέδρου και κοινοποιούνται αµέσεως, τη 
φροντίδι του γραµµατέως αυτού, εις το Υπουργείον Εργασίας και εις τους ενδιαφεροµένους, 
υποχρεουµένους, µετά την κήρυξιν αυτών ως εκτελεστών, δι΄αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας δηµοσιευοµένης µετά της αποφάσεως διαιτησίας εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως να συµµορφωθώσι προς το περιεχόµενο αυτών. 
 

Άρθρο 15 
 
1. Τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) επιλαµβανόµενα 

πάσης κατά τας διατάξεις του παρόντος αγοµένης ενώπιόν των συλλογικής διαφοράς 
εργασίας,προκυπτούσης εκ συλλογικών συµβάσεων είτε µετά την λήξιν του συµβατικώς 
καθορισθέντος χρόνου ισχύος αυτών, είτε µετά την νόµιµον καταγγελίαν των, δύνανται να 
τροποποιώσι και εν γένει να επαναρυθµίζωσιν υφισταµένας συλλογικάς σχέσεις εργασίας 
και ως προς το οικονοµικόν εισέτι µέρος αυτών και να διατάσωσι παν ότι ήθελε κριθεί 
παρ΄αυτών πρόσφορον δια την εναρµόνισιν των συµφερόντων των εργοδοτών και 
µισθωτών. 

2. Εξαιρετικώς τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) 
δύνανται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος όσον αφορά την παραποµπήν αυτοίς, 
να επιλαµβάνωνται κατά τα ανωτέρω και συλλογικών διαφορών εργασίας έστω και αν 
αναφέρωνται εις συλλογικάς συµβάσεις εργασίας των οποίων δεν έληξεν εισέτι η 
συµβατικώς καθορισθείσα χρονική διάρκεια, εάν διαπιστώσουν ότι από της υπογραφής 
αυτών επήλθεν ουσιώδης µεταβολή των συνθηκών και προϋποθέσεων, υφ΄ας 
κατηρτίσθησαν. Επίσης οποτεδήποτε δύνανται να επιλαµβάνωνται παραπεµποµένης 
αυτοίς υπο του Υπουργείου Εργασίας κατά την διαδικασίαν του παρόντος Νόµου 
διενέξεως αφορώσης εις ερµηνείαν υφισταµένων όρων συλλογικής συµβάσεως ή 
αποφάσεως διαιτησίας ή υπουργικών αποφάσεων. 

3. Τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) κατά την έρευναν 
της διαφοράς και την έκδοσιν των αποφάσεών των, προκειµένου ιδία περί καθορισµού 
αποδοχών, δέον να λαµβάνωσιν υπ΄όψιν και να σταθµίζωσι τας κοινωνικάς και 
οικονοµικάς ανάγκας ας εξυπηρετούν αι υπο κρίσιν επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις, την 
οικονοµικήν και τεχνικήν αυτών αντοχήν, το επίπεδον των χορηγουµένων αµοιβών και 
ηµεροµισθίων εν σχέσει προς το κόστος ζωής, τους όρους, τας συνθήκας και το είδος της 
παρεχοµένης εργασίας και το γενικώτερον συµφέρον της εθνικής οικονοµίας. 

4. ∆ια των αποφάσεων των διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων του παρόντος, δεν 
επηρεάζονται οι µη αποτελέσαντες αντικείµενον διενέξεως όροι των υφισταµένων 
συµβάσεων εργασίας, εφ΄ων ουδέ δύναται να γίνει συζήτησις διαρκούσης της διαδικασίας 
της διαιτησίας, εκτός εάν συναινέσουν τα εν διενέξει µέρη. 

5. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια (πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια) δικαιούνται να προσδώσωσιν εις τας αποφάσεις αυτών ισχύν 
ανατρέχουσαν το πολύ µέχρι και της ηµέρας καθ΄ην εξεδόθη η πράξις του Υπουργού 
Εργαίας δι΄ης παρεπέµφθει η συλλογική διαφορά εργασίας προς επίλυσιν εις τα διαιτητικά 
ταύτα όργανα. 
 

Άρθρο 16 
 
Τα του τρόπου παραστάσεως εργατών και εργοδοτών ενώπιον των δικαστηρίων διαιτησίας, 
τα της λειτουργίας, διεξαγωγής των συνεδριάσεων, αρµοδιότητος εκάστου τούτων, ως και 
πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν του παρόντος, ορίζονται δια β.δ/των, 
εκδιδοµένων τη προτάσει του Υπουργού Εργασίας. 
 

Άρθρο 17 
 



1. Ο Υπουργός της Εργασίας δύναται κατά την κρίσιν αυτού, επι περιπτώσεων εξαιρετικού 
χαρακτήρος, δυναµένων να διαταράξωσι την δηµοσίαν τάξιν ή να προκαλέσωσι 
κλονισµόν εις την εθνικήν οικονοµίαν, να παραπέµψει την προκληθείσαν µεταξύ 
εργοδοτών και µισθωτών διαφοράν απ΄ευθείας ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών 
δικαστηρίων, µη τηρουµένης της δια του παρόντος καθοριζοµένης προδικασίας 
παραποµπής. 

2. Συλλογική διαφορά εργασίας, αφορώσα τους µισθωτούς ορισµένου κλάδου ή 
επαγγέλµατος πλειόνων Πρωτοδειακών περιφερειών ή και ολοκληρου της Χώρας, 
δύναται να παραπεµφθεί υπό του Υπουργού της Εργασίας προς επίλυσιν ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου διοικητκού διαιτητικού δικαστηρίού της πόλεως Αθηνών ή άλλης πόλεως, 
η δε απόφασις αυτού ή του δευτεροβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου ισχύει 
εν τοιαύτη περιπτώσει δια την οριζοµένην εν τη αποφάσει ταύτη περιφέρειαν. 

 
Άρθρο 18 

 
1. Μέλη πρωτοβαθµίων ή δευτεροβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων 

υποδεικνυόµενα υπο των οργανώσεων, µη προσερχόµενα αδικαιολογήτως κατά τας 
συνεδριάσεις τούτων και µέλη διοικήσεως επαγγελµατικών οργανώσεων µη προβαίνονται 
εις την υπόδειξιν των υπο του παρόντος προβλεποµένων αντιπροσώπων των ως µελών 
των διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων, διώκονται κατ΄έγκλησιν του Υπουργού 
Εργασίας και τιµωρούνται δια χρηµατικής ποινής. 

2. Από της εγγράφου ανακοινώσεις εις τους ενδιαφεροµένους του καταρτισµού της 
εκθέσεως του αρµοδίου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, δι΄ης διαπιστούται η 
αποτυχία της συνάψεως συλλογικής συµβάσεως εργασίας ή της κοινοποιήσεως της 
πράξεως της απ΄ευθείας παραποµπής της διαφοράς υπο του Υπουργού Εργασίας, προς 
επίλυσιν ενώπιον των κατά τον παρόντα Νόµον αρµοδίων διοικητικών διαιτητικών 
δικαστηρίων, απαγορεύεται επι χρονικόν διάστηµα 45 ηµερών, και εν περιπτώσει εφέσεως 
επι χρονικόν διάστηµα 60 ηµερών, πάσα προσπάθεια των ενδιαφεροµένων προς 
εκβιασµόν ευνοϊκής υπέρ αυτών λύσεως επι της εκδηλωθείσης διενέξεως, δια διακοπής 
της εργαίας, ή καταφανούς µειώσεως της αποδόσεως της εργασίας κλπ. 

3. Η κατά παράβασιν των απαγορεύσεων τούτων διακοπή της εργασίας, ως και πάσα 
µεταβολή των όρων αυτής κατά το αυτό χρονικόν διάστηµα, θεωρείται ως αδικαιολόγητος 
καταγγελία της συµβάσεως εργασίας συνεπιφέρουσα δια µεν τους ενεχοµένους εκ 
διπλασίας δια τους υπαλλήλους και πενταπλασίας δια τους εργάτας της καθοριζοµένης 
υπο του νόµου 2112 και του β.δ/τος της 16/18 Ιουλίου 1920 ως εκάστοτε αι διατάξεις 
αύται ισχύουσι, δια δε τους ενεχοµένους εκ των µισθωτών λύσιν της µετά του εργοδότου 
τούτων σχέσεων εργαίας υπαιτιότητι αυτών των ιδίων. Πρωταίτιοι ή υποκινηταί διακοπής 
της εργασίας τιµωρούνται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών και δια χρηµατικής ποινής. 
∆ια των κατά το προηγούµενον εδάφιον ποινών τιµωρούνται και οι πρωταίτιοι ή 
υποκινηταί επεκτάσεως της διακοπής της εργασίας και εις άλλας επιχειρήσεις. Αι κατά τα 
ανωτέρω ποινάι διπλασιάζονται αν η καθ΄υποκίνησιν διακοπή της εργασίας ωδήγησεν εις 
διατάραξιν της τάξεως, ανεξαρτήτωςτων κατ΄άλλας διατάξεις του ποινικόυ νόµου 
προβλεποµένων ποινών δια τυχόν λαβόντα χώραν έτερα αδικήµατα. 

4. Η ποινική αγωγή κατά των παραβατών των παρ.2 και επ. του παρόντος άρθρου ασκείται 
υπο του αρµοδίου Εισαγγελέως, αυτεπαγγέλτως ή επι τη εγγράφω καταγγελία του 
Υπουργού Εργασίας και των περιφερειακών αυτού υπηρεσιών, εισάγεται δε προς 
εκδίκασιν δι΄απ΄ευθείας κλήσεως. 
 

Άρθρο 19 
 
1. H διαδικασία της υποχρεωτικής διαιτησίας µαταιούνται αν κατά την διάρκειαν αυτής 

επετεύχθη η σύναψις συλλογικής συµβάσεως εργασίας. 
2. Η διαιτητική απόφασις εφ΄όσον εκηρύχθη εκτελεστή δι΄αποφάσεως του Υπουργού 

Εργασίας επέχει θέσιν συλλογικής συµβάσεως εργασίας και διέπεται περαιτέρω υπο των 
περί ταύτης διατάξεων του παρόντος. 



 
Γενικής εφαρµογής διατάξεις 

Άρθρο 20 
 
1. Πάσα πράξις τουΥπουργού Εργασίας αφορώσα την δηµοσίευσιν συλλογικής συµβάσεως 

εργασίας ή την κύρωσιν και δηµοσίευσιν αποφάσεως διαιτησίας εις την Εφηµερία της 
Κυβερνήσεως, δεν δύναται να εκδοθεί προ της παρελεύσεως 15θηµέρου από της παρά τω 
Υπουργείω Εργασίας καταθέσεως της συλλογικής συµβάσεως ή κοινοποιήσεως της 
αποφάσεως διαιτησίας, ουδέ να καθυστερήσει πλέον των 35 ηµερών από της τοιαύτης 
καταθέσεως ή κοινοποιήσεως. 

2. Εν η περιπτώσει συλλογική σύµβασις εργασίας ή απόφασις διαιτησίας αντιτίθεται εις την 
γενικήν ή ειδικήν οικονοµικήν ή κοινωνικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί 
Συντοντισµού και Εργασίας δι΄ητιολογηµένης κοινής αποφάσεώς των εκδιδοµένης µετά 
γνωµοδότησιν του κατά το άρθρον 28 Συµβουλίου και εντός  20 ηµερών από της 
παραλεύσεως της κατά την προηγουµένην παράγραφον 15νθηµέρου προθεσµίας και 
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται να τροποποιούν ή να µην 
εγκρίνουν εν όλω ή εν µέρει την συλλογικήν ταύτην σύµβασιν εργασίας ή απόφασιν 
διαιτησίας 

3. Εάν εντός της κατά τας προηγουµένας παραγράφους του παρόντος προθεσµίας δεν ήθελεν 
ολοκληρωθεί η εν αυταίς διαδικασία, παρέχεται το δικαίωµα εις έκαστον των 
συµβληθέντων ή των εν διενέξει µερών, όπως εντός προθεσµίας 10 ηµερών από της 
λήξεως των κατά τα άνω προθεσµιών, καταθέσει την συλλογικήν σύµβασιν εργασίας ή 
την απόφασιν διαιτησίας εις το Ειρηνοδικείον  Αθηνών. Η τοιαύτη κατάθεσις µερίµνη του 
καταθέσαντος κοινοποιείται δια δικαστικού κλητήρος εις τους ενδιαφεροµένους δε της 
τελευταίας κοινοποιήσεως άρχεται η ισχύς της εν λόγω συλλογικής συµβάσεως εργασίας 
ή αποφάσεως διαιτησίας. 

 
Άρθρο 21 

 
1. Οι γενικοί όροι και συνθήκαι εργασίας δύνανται να ρυθµίζωνται δια γενικής εθνικής 

συλλογικής συµβάσεως εργασίας ή οµοίας εφαρµογής αποφάσεως διατησίας. Επίσης 
δι΄οµοίας συλλογικής συµβάσεως εργασίας ή διαιτητικής αποφάσεως δύνανται να 
ορίζωνται κατώτατα όρια αποδοχών καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα ή 
προσαυξήσεις επ΄αυτών. 

2. Αντικείµενον των λοιπών συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των οµοίας εφαρµογής 
διαιτητικών αποφάσεων είναι ο καθορισµός κατά ειδικάς κατηγορίας µισθωτών της 
αµοιβής της εργασίας και των ειδικών όρων και συνθηκών αυτής, απαγορευοµένου επι 
ποινή ακυρότητος του καθορισµού όρων και συνθηκών εργασίας περιλαµβανοµένων εις 
γενικάς εθνικάς συλλογικάς συµβάσεις εργασίας ή οµοίας εφαρµογής αποφάσεις 
διαιτησίας, οι όροι των οποίων κατισχύουν των τυχόν αντιθέτων όρων των λοιπών 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αποφάσεων διαιτησίας. 

3. ∆εν δύναται δια συλλογικής συµβάσεως εργασίας ή αποφάσεως διαιτησίας να συσταθεί 
ειδικός λογιαριασµός ή επικουρικός ασφαλιστικός οργανισµός ή Ταµείον Προνοίας ή να 
καθορισθούν ή τροποποιηθούν πόροι ή εισφοραί υπέρ πάσης φύσεως ασφαλιστικών 
Οργανισµών ή Λογαριασµών. 

4. Συλλογικαί συµβάσεις εργασίας ή αποφάσεις διαιτησίας αφορώσαι εν γένει τους όρους 
και συνθήκας εργασίας και την αµοιβήν του προσωπικού των επιχειρήσεων και 
εκµεταλλεύσεων κοινής ωφελείας, δεν είναι ισχυραί και δεν τίθενται εις εφαρµογήν εάν 
κατά τας διαπραγµατεύσεις ή την διαδικασίαν ενώπιον των οργάνων διαιτησίας δεν 
ήθελεν προσεπικληθεί να παραστεί δια να αναπτύξει τας απόψεις του εκπρόσωπος του 
εποπτεύοντος την επιχείρησιν ή εκµετάλλευσιν κοινής ωφελείας Υπουργείου. 
 

Άρθρο 22 
 



1. Αντικείµενον γενικής εθνικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας δύναται να είναι και η 
συνοµολόγησις  υποχρεώσεως των εργοδοτών προς παρακράτησιν της εν τη συλλογική 
ταύτη συµβάσει οριζοµένης εισφοράς συµµετοχής εις τας επαγγελµατικάς οργανώσεις 
µισθωτών, βαρυνούσης τους εις την συλλογικήν σύµβασιν υπαγοµένους µισθωτούς. 

2. Η ούτω συνοµολογουµένη εισφορά κατανέµεται ως εξής: Α. Υπερ του Τοπικού 
Εργατικού Κέντρου, ποσοστόν εξ 7/20 της εις την περιφέρειαν αυτού εισπραττοµένη 
εισφοράς. Β. Υπερ των Οµοσπονδιών, ποσοστόν εκ 4/20 της εισπραττοµένη εκ των 
µισθωτών του κλάδου εκάστης εισφοράς. Γ. Υπερ του Σωµατείου των µισθωτών 
ποσοστόν εκ 4/20 της εισπραττοµένης εισφοράς εκ των µισθωτών της κατηγορίας των 
οποίων εκπροσωπεί και ∆. Υπερ της Γεν. Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το 
αποµένον υπόλοιπον των εισπραττοµένων. 

3. Η βεβαίωσις και είσπραξις της εισφοράς ταύτης, εφ΄όσον συνοµολογείται εν τη 
συλλογικής συµβάσει εργασίας να παρακρατείται υπο των εργοδοτών, γίνεται είτε µέσω 
των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, συµβαλλοµένων ειδικώς προς τούτο µετά της 
κατά τα ανωτέρω συµβληθείσης εργατικής οργανώσεως είτε κατά τον εν τη συλλογική 
συµβάσει καθοριζόµενον τρόπον. 

4. Η απόδοσις απ΄ευθείας εις τους δικαιούχους της κατά τας διατάξεις του παρόντος 
εισπραττοµένης παρά των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως  εισφοράς, γίνεται 
µερίµνει των Οργανισµών τούτων εντός δύο µηνών το πολύ από της εισπράξεως. 

5. Τα µέλη των οργανώσεων δύνανται δια δηλώσεώς των κατατεθειµένης εις την οργάνωσιν 
των ν΄αρνηθούν την καταβολή της εισφοράς. Η οργάνωσις υποχρεούται να βεβαιώσει επι 
της αιτήσεως εάν ο αιτών εξεπλήρωσε τας υποχρεώσεις του ως µέλος και να διαβιβάσει 
αµελλητί προς τον οικείον εργοδότην την δήλωσιν αυτήν. Η τοιαύτη δήλωσις δύναται να 
γίνει κατά τον Ιανουάριον εκάστου έτους ισχύει δε από του αµέσως εποµένου έτους. 
∆ιαφοραί προκύπτουσαι εκ της παρούσης διατάξεως εκδικάζονται κατά την διαδικασίαν 
του νόµου Γ Ο∆. 

 
Άρθρο 23 

 
1. Εν αµφισβητήσει της εκπροσωπευτικής ικανότητος οργανώσεως τινός δια την 

εκπροσώπευσιν των επαγγελµατικών συµφερόντων ενδιαφεροµένης εν τη συλλογική 
διαφορά επαγγελµατικής τινός κατηγορίας, αποφαίνεται οριστικώς και ανεκκλήτως επι 
της αµφισβητήσεως ταύτης ο Πρόεδρος του αρµοδίου πρωτοβαθµίου ή δευτεροβαθµίου 
διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, εις την περιφέρειαν του οποίου υφίσταται ή κρίνεται 
η συλλογική διαφορά. 

2. Εν ελλείψει επαγγελµατικής εργοδοτικής τινός οργανώσεως ιδιωτικού δικαίου ή µη 
καλύψεως κατά την επαγγελµατικήν οργάνωσιν εργοδότου τινός υπο του καταστατικού 
οργανώσεως ιδιωτικού δικαίου ή επιµελητηρίου, γενικώς, αρµοδία, εκπροσωπευτική 
οργάνωσις θεωρείται το κατά τόπον αρµόδιον εµπορικόν και βιοµηχανικόν επιµελητήριον, 
επι πανελληνίου δε ισχύος συλλογικής συµβάσεως εργασίας το εµπορικόν και 
βιοµηχανικόν επιµελητήριον Αθηνών. 

 
Άρθρο 24 

 
1. ∆ι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδοµένων µετά σύµφωνον γνώµην του κατά 

το άρθρον 28 Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και 
δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δύνανται να καταργούνται ή 
τροποποιούνται και κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείµενον και κατά κλάδον ή κατηγορίαν 
εργαζοµένων πάσαι αι µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος ισχύουσαι συλλογικαί 
συµβάσεις εργασίας, υπουργικαί και διαιτητικαί αποφάσεις και λοιπαί διοικητικαί 
πράξεις, επιτρεποµένης της µεταβολής της σειράς του κειµένου αυτών, της διαγραφής εξ 
αυτού των µεταβληθέντων όρων ή διατάξεων και της συµπληρώσεως τούτων δια των 
γενοµένων, µέχρι της εκδόσεως της περί κωδικοποιήσεως αποφάσεως, τροποποιήσεων και 
συµπληρώσεων. 



2. Αποφάσεις διαιτησίας, κανονισµοί προσωπικού και πράξεις της διοικήσεως εν γένει, δι΄ων 
καθωρισθήσαν µέχρι της ισχύος του παρόντος τα της αµοιβής της εργασίας ή 
εχορηγήθησαν αυξήσεις ή ειδικά επιδόµατα, δύνανται από της ισχύος του παρόντος να 
τροποποιούνται ή καταργούνται κατά την εν τω παρόντι Νόµω διαγραφοµένην 
διαδικασίαν, έστω και αν αύται εκυρώθησαν δια νόµου. 

 
Άρθρο 25 

 
1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόµου 2053/52, θεωρούµεναι ως 

µηδέποτε καταργηθείσαι, αντικαθίστανται, από της ισχύος του παρόντος Νόµου, δια των 
εν τη εποµένη παραγράφω 2 διατάξεων. 

2. Η απόληψις µισθού ή ηµεροµισθίου ανωτέρου του δια των συλλογικών συµβάσεων, 
αποφάσεων διαιτησίας ή υπουργικών αποφάσεων καθορισθέντος ή συµφωνία περί 
τοιαύτης απολήψεως, δεν απαγορεύεται. 

3. Προκειµένου περί αποδοχών εις είδος προβλεπόµενον υπο συλλογικής ή ατοµικής 
συµβάσεως εργασίας ή διαιτητικής ή υπουργικής αποφάσεως, δύναται ο εργοδότης να 
καταβάλει εις τον µισθωτόν το εις χρήµα αντίτιµον αυτού, εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων καθ΄ας αι εις είδος παροχαί επιβάλλονται εκ λόγων υγιεινής ή ασφαλείας 
των µισθωτών. 
 

Άρθρο 26 
 
Τα έξοδα λειτουργίας εν γένει των οργάνων διαιτησίας (πρωτοβαθµίων και δευτεροβαθµίων) 
ως και τα έξοδα κινήσεως κατά συνεδρίασιν του Προέδου, των µελών και του Γραµµατέως 
των οργάνων τούτων προσδιοριζόµενα και εγκρινόµενα δια κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, βαρύνουσι τον προϋπολογισµόν του Υπουργείου 
Εργασίας. 
 

Άρθρο 27 
 
Πάσα διαφορά πηγάζουσα εκ της εφαρµογής των διατάξεων των προηγουµένων άρθρων, των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των αποφάσεων διαιτησίας, εκδικάζεται κατά τας 
διατάξεις του Νόµου Γ Ο∆΄«περί εκδικάσεως εργατικών διαφορών», ως ετροποποιήθει, 
αναλόγως εφαρµοζοµένας. 
 

Εθνικόν γνωµοδοτικόν Συµβούλιον  
Κοινωνικής Πολιτικής 

Άρθρο 28 
 

1. Παρά τω Υπουργείω Εργασίας συνιστάται ως συµβουλευτικόν όργανον δια τον 
καθορισµόν της ακολουθητέας εργατικής και κοινωνικής πολιτικής, Εθνικόν 
Γνωµοδοτικόν Συµβούλιον κοινωνικής πολιτικης, τριµερούς εκπροσωπήσεως, 
αποκαλούµενον εν ταις εποµένοις «Το Συµβούλιον». 

2. Το Συµβούλιον συντίθεται εκ των κάτωθι µελών: Α. Εξ ενός επιστήµονος ανεγνωρισµένης 
ειδικότητος εις τα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής, ως Προέδρου. Τον Πρόεδρον απόντα 
ή κωλυόµενον αναπληροί εν τη Προεδρία του Συµβουλίου ο κατά βαθµόν ανώτερος και 
επι ισοβάθµων ο αρχαιότερος των µελών δηµοσίων υπαλλήλων. Β. Εκ πέντε ανωτέρων 
δηµοσίων υπαλλήλων ήτοι: του Γενικού ∆ιευθυντού του Υπουργείού Εργασίας και του 
∆ιευθυντού Εργασίας του αυτού Υπουργείου, ενός ∆ιευθυντού του Υπουργείου 
Συντονισµού, ενός ∆ιευθυντού του Υπουργείου Εµπορίου και ενός ∆ιευθυντού του 
Υπουργείου εις την αρµοδιότητα του οποίου, κατά την κρίσιν του Προέδρου του 
Συµβουλίου, υπάγεται το εκάστοτε υπο συζήτησιν θέµα. Το µέλος τούτο υποδεικνύεται 
µετά του αναπληρωτού του υπο του οικείου Υπουργού. Τα ως ανωτέρω εκ κρατικών 
λειτουργών µέλη, ορίζονται µετ΄ισαρίθµων  οµοιοβάθµων αναπληρωµατικών υπο των 
αρµοδίων Υπουργών. Γ. Εκ πέντε (5) εργοδοτικών αντιπροσώπων µετά ισαρίθµων 



αναπληρωµατικών, υποδεικνυοµένων: ∆ύο υπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων. 
Ενός υπο του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ενός υπο της µάλλον εκπροσωπευτικής εν 
Αθήναις οργανώσεως των βιοτεχνών και ∆. Εκ πέντε (5) εργατικών αντιπροσώπων 
µετ΄ισαρίθµων αναπληρωµατικών, υποδεικνυοµένων υπο της Γεν. Συν/δίας Εργατών 
Ελλάδος. 

3. Εις περίπτωσιν καθ΄ην δεν ήθελον υποδειχθεί εντός 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως 
του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εργασίας οι εν τω Συµβουλίω αντιπρόσωποι, οι 
κατά την παρ.5 του παρόντος Υπουργοί δύνανται να διορίσωσι τούτους απ΄ευθείας. 

4. Χρέη Γραµµατέως του Συµβουλίου εκτελεί εις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας 
επι βαθµώ τουλάχιστον 6ω, οριζόµενος υπο του Υπουργού Εργασίας µετά του 
αναπληρωτού του. 

5. Τα µέλη του ως άνω Συµβουλίου διορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισµού και Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

6. Εις τας συνεδριάσεις του Συµβουλίου και τας κατ΄αυτάς συζητήσεις δύνανται να 
συµµετέχωσιν άνευ ψήφου, προσκλήσει του Προέδρου, οι εκάστοτε αρµόδιοι υπάλληλοι 
των οικείων Υπουργείων προς εισήγησιν επι των υπο κρίσιν θεµάτων. 

7. Μέλη του Συµβουλίου απουσιάζοντα αδικαιολογήτως εκ πέντε κατά συνέχειαν 
συνεδριάσεων θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα, αντικαθιστάµενα δια νέων µελών 
κατά τας διατάξεις του παρόντος. 

8. Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον δέκα (10) των µελών αυτού, 
εν οις ο Πρόεδρος ή ο εν τη Προεδρία αναπληρωτής του, λαµβάνει δε αποφάσεις 
δι΄απολύτου των παρισταµένων πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η 
γνώµη υπερ ης ετάχθη ο Πρόεδρος. 

9. ∆ι΄αποφάσεως του Συµβουλίου δύνανται, κατά τα δια κανονισµού ορισθησόµενα, να 
συνιστώνται Ειδικαί Επιτροπαί προς λεπτοµερεστέραν µελέτην ωρισµένων θεµάτων και 
εισήγησιν αυτών εις τον Συµβούλιον. Εις τας ούτω καταρτιζοµένας Επιτροπάς τριµερούς 
πάντοτε συνθέσεως, δέον να µετέχει τουλάχιστον ένα των µελών του Συµβυλίου, όπερ και 
Προεδρεύει τούτων, αποτελούν δε αύται προπαρασκευαστικά των εργασιών του 
Συµβουλίου όργανα, δρώντα εντός των ορίων και κατευθύνσεων των καθοριζοµένων υπο 
του Συµβουλίου. 

10. Η θητεία του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέως του Συµβουλίου, είναι τριετής, 
παρατεινοµένη και µετά την λήξιν της µέχρι της ανασυγκροτήσεως του Συµβουλίου. Οι 
εργοδοτικοί και εργατικοί αντιπρόσωποι δύνανται να αντικατασταθώσι κατόπιν 
ητιολογηµένης προτάσεως των οικείων οργανώσεων µετά παρέλευσιν τουλάχιστον 
εξαµήνου από του διορισµού των. 

 
Άρθρο 29 

 
΄Εργον του Συµβουλίου είναι η έρευνα, µελέτη και γνωµοδότησις επι παντός αφορώντος εις 
τον καθορισµόν ή την άσκησιν της κοινωνικής, ασφαλιστικής και εργατικής πολιτικής. Τούτο 
γνωµοδοτεί επι των παραπεµποµένων αυτώ υπο του Υπουργού Εργασίας ή ετέρων Υπουργών 
ή των τη αιτήσει οκτώ (8) τουλάχιστον των µελών του εισαγοµένων αυτώ θεµάτων παντός 
µέτρου ανεξαρτήτως της µορφής υφ΄ην τούτο εκδηλούται (νοµοσχέδιον, διάταγµα, 
κανονιστική διοικητική πράξις) αναφεροµένου: α. εις τα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής, 
του όρους ή τας συνθήκας εργασίας και τας σχέσεις εργοδοτών και µισθωτών και β. εις τα 
θέµατα της απασχολήσεως, της µαθητείας, της ασφαλίσεως της ανεργίας ή της κοινωνικής 
ασφαλίσεως και τους φορείς αυτών ως και επι παντός γενικού ή ειδικού µέτρου. 
 

Άρθρο 30 
 
Το Συµβούλιον δικαιούται δια την καλλιτέραν διεξαγωγήν του έργου αυτού να ζητεί παρά 
πάσης δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής και παρά παντός Ιδρύµατος ή Οργανισµού, 
πληροφορίας και στοιχεία χρήσιµα δια την διεξαγωγήν του έργου του. Οι παρά τας διατάξεις 
του παρόντος άρθρου αρνούµενοι ή καθυστερούντες πέραν των 30 ηµερών από της λήψεως 
του σχετικού εγγράφου την χορήγησιν των εις την διάθεσιν αυτών ευρισκοµένων στοιχείων ή 



πληροφοριών κρινοµένων ως χρησίµων εις τα έργα του Συµβουλίου, εάν µεν είναι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου τιµωρούνται πειθαρχικώς 
κατά τας κειµένας διατάξεις, οι δε λοιποί υπόχρεοι ∆ιευθυνταί ή µέλη ∆ιοικήσεως Ιδρυµάτων 
ή Οργανισµών, τιµωρούνται επι τη αιτήσει του Προέδρου του Συµβουλίου δια χρηµατικής 
ποινής τουλάχιστον πέντε χιλιάδων µεταλλικών δραχµών. Εν υποτροπή η χρηµατική ποινή 
τριπλασιάζεται. 
 

Άρθρο 31 
 
∆ια β.διαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του δια του 
παρόντος συνιστωµένου συµβουλίου, θέλουσιν ορισθεί τα του τρόπου διεξαγωγής των 
εργασιών του Συµβουλίου, συνεδριάσεων και λειτουργίας αυτού, συγκροτήσεως των ειδικών 
επιτροπών, διαδικασίας ενώπιον αυτού και των Επιτροπών και πάσα εν γένει λεπτοµέρεια. 
 

Άρθρο 32 
 
Τα της αποζηµιώσεως και εξόδων κινήσως του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέως 
και βοηθών του Συµβουλίου, ως και των µελών και γραµµατέως των συνιστωµένων Ειδικών 
Επιτροπών, ορίζονται δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εις βάρος του κατά το 
επόµενον άρθρον παρ.2 Ειδικού Λογαριασµού. ∆ι΄οµοίων αποφάσεων ορίζεται και 
εγκρίνεται πάσα δαπάνη αναγκαία δια την λειτουργίαν του Συµβουλίου και την εκπλήρωσιν 
του έργου αυτού. 
 

Άρθρο 33 
 
1. Το Συµβούλιον αποτελούν αρχήν, εξαρτάται και εποπτεύεται υπο του Υπουργού 

Εργασίας, όστις και ασκεί την εποπτείαν και τον έλεγχον επ΄αυτου, παρακολουθών το 
συντελούµενον υπο του Συµβουλίου έργον. 

2. Προς επίτευξιν του εις το Συµβούλιον ανατιθεµένου έργου και την αντιµετώπισιν των 
ηυξηµένων και πέραν των καλυπτοµένων υπο του Κρατικού προϋπολογισµού δαπανών 
λειτουργίας εν γένει του Συµβουλίου, επιτρέπεται όπως δι΄αποφάσεως του Υπουργού 
Εργασίας εκδιδοµένης εφ΄άπαξ ορισθεί ότι µέρος των εσόδων του Λογαριασµού 
Βελτιώσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως, µη δυνάµενον να υπερβεί το ¼ αυτών, διατίθενται 
προς κάλυψιν των εν γένει αναγκών και δαπανών του Συµβουλίου και της Ειδικής παρά 
τω Υπουργείω Εργασίας Υπηρεσίας του Συµβουλίου. 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 34 
 
1. Αι παρά τω Υπουργείω Εργασίας υφιστάµεναι άχρι τούδε ∆ιευθύνσεις όρων εργασίας και 

Συλλογικών Σχέσεων και ∆ιαφορών και η Υπηρεσία Επιλύσεως Εργατικών ∆ιαφορών, 
συγχωνεύονται εις µίαν υπο τον τίτλον «∆ιεύθυνσις Εργασίας». Η κατ΄ αντικείµενον 
αρµοδιότης της δια του παρόντος συνιστωµένης ∆ιευθύνσεως Εργασίας είναι η άχρι τούδε 
αρµοδιότης εκάστης των συγχωνευοµένων ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών και η δια του 
παρόντος ανατιθεµένη αυτή. 

2. Παρά τη διευθύνσει εργασίας συνιστάται ειδική υπηρεσία παρακολουθήσεως, εποπτείας 
και ελέγχου των περιφερειακών υπηρεσιών ∆ιαιτησίας και των οργάνων γενικώς των 
επιφορτισµένων µε την µεσολάβησιν δια την σύναψιν συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
την διαιτητικήν επίλυσιν των συλλογικών και ατοµικών διαφορών εργασίας. Της 
υπηρεσίας ταύτης προϊσταται εις των υπαλλήλων των ειδικών εν τω Υπουργείω θέσεων 
επι βαθµώ 3ω ή 2ω-4. ∆ια β.διατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας 
θέλουσιν ορισθεί λεπτοµερέστερον αι αρµοδιότητες των δια του παρόντος συνιστωµένων 
∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών. 

 



Άρθρον 35 
 
1. Εις την έδραν εκάστου δευτεροβαθµίου διοικητικού διαιτητικού δικαστηρίου, συνιστάται 

ειδική περιφερειακή υπηρεσία διαιτησίας, τελούσα υπο την κατεύθυνσιν και 
παρακολούθησιν την εν τω Υπουργείω υφισταµένης ∆ιευθύνσεως Εργασίας. Εις την 
περιφερειακήν ταύτην υπηρεσίαν ανήκει η µεσολάβησις µεταξύ των εν τη περιφερεία της 
εργοδοτών και µισθωτών προς ειρηνικήν επίλυσιν των αναφυοµένων εν τη εργασία 
συλλογικών διαφορών εργασίας, καθώς και η διαιτητική παρέµβασις δια την 
συµβιβαστικήν επίλυσιν των ατοµικών διαφορών εργασίας. Εκάστης των περιφερειακών 
υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προϊσταται εις των επι βαθµώ 3ω ή 2ω 
ειδικών επι τούτω υπαλλήλων του Υπουργείυ Εργασίας, εκάστης δε των υπηρεσιών 
Λαρίσης, Πατρών και Χανίων, εις των ειδικών επί τούτω υπαλλήλων του Υπουργείυ 
Εργασίας επι βαθµώ 5ω ή 4ω. 

2. Η σύνθεσις εκάστης των υπηρεσιών τουτων εις προσωπικόν καθορισθήσεται εντός των 
ορίων των υφισταµένων κατ΄αριθµόν και βαθµούς θέσεων προσωπικού του Υπουργείου 
Εργασίας, δια βασ. ∆ιατάγµατος εκδοθησοµένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας. 
∆ι΄οµοίων βασ.διαταγµάτων ορίζονται λεπτοµερέστερον και τα της αρµοδιότητος εκάστης 
τούτων και τα των καθηκόντων κλπ του προσωπικού αυτής καθώς και τα της 
αρµοδιότητος της ∆ιευθύνσεως Εργασίας και των καθηκόντων κλπ του προσωπικού 
αυτής. 

 
Άρθρον 36 

 
1. Προς αντιµετώπισιν των εκ του παρόντος νόµου προσθέτων υπηρεσιακών αναγκών, αι 

ήδη υφιστάµεναι παρά τω Υπουργείω Εργασίας οργανικαί θέσεις προσωπικού αυξάνονται 
δια των συνιστωµένων δια του παρόντος οργανικών θέσεων ως εξής: α. δια µιας (1) 
θέσεως Ειδικού Επιθεωρητού ∆ιαιτησίας επι 3ω ή 2ω βαθµώ  β. ∆ια µιας (1) θέσεως 
Τµηµατάρχου της Κεντρικής Υπηρεσίας επί 5ω ή 4ω βαθµώ γ. ∆ια τριών (3) θέσεων 
Ειδικών Εισηγητών Εργατικών ∆ιαφορών επι 5ω ή 4ω βαθµώ. 

2. ∆ια την εις προσωπικόν ενίσχυσιν της ∆ιευθύνσεως Εργασίας και των ειδικών 
περιφερειακών υπηρεσιών διαιτησίας, µετατρέπονται, διατηρουµένης της βαθµολογικής 
αυτών καταστάσεως πέντε (5) θέσεις Εποπτών Εργασίας επι 6ω και άνω βαθµώ και πέντε 
(5) θέσεις βοηθών Εποπτών Εργασίας, εις ειδικάς θέσεις των υπηρεσιών τούτων ως εξής: 
α. ∆ύο (2) των θέσεων Εποπτών Εργασίας επι 5ω ή 4ω βαθµώ εις οµοιοβάθµους θέσεις 
της παρά τη κεντρική υπηρεσία ∆ιευθύνσεως Εργασίας  β. Τρείς (3) των θέσεων Εποπτών 
Εργασίας επι 6ω και άνω βαθµώ και αι πέντε (5) θέσεις των βοηθών Εποπτών Εργασίας 
εις οµοιοβάθµους θέσεις των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών διαιτησίας. Κατά την 
πρώτη εφαρµογήν του παρόντος, εις τας θέσεις ταύτας µετατάσσονται τηρουµένων των 
διατάξεων της παρ.2 του άρθρ. 97 του ν. 1811/51 «περί Κώδικος καταστάσεως των 
δηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων» ισάριθµοι οµοιόβαθµοι υπάλληλοι (Επόπται Εργασίας 
και Βοηθοί Επόπται Εργασίας) του Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας 

3. Εκ των κατά το άρθρο 11 του ν.δ. 3086/54 συσταθεισών οργανικών θέσεων καταργούνται 
δύο (2) θέσεις Εισηγητών και δύο (2) θέσεις γραφέων-δακτυλογράφων, των λοιπών 
θέσεων µετατρεποµένων εις θέσεις των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών διαιτησίας. 

4. Μία των επι 6ω βαθµώ θέσεων ∆ιευθυντών των Γραφείων Εργασίας Λιµένων 
µετατρέπεται εις θέσιν ∆ιευθυντού του Γραφείου Εργασίας Λιµένος Θεσσαλονίκης, επι 
βαθµώ 3ω ή 2ω πληρουµένη δια προαγωγής, µετ΄απόφασιν του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
του Υπουργείου Εργασίας, ενός των ∆ιευθυντών των Γραφείων Εργασίας Λιµένων επι 
βαθµώ 4ω. Εις τον ∆ιευθυντήν του Γραφείου Εργασίας Λιµένος Θεσσαλονίκης, πλην των 
κυρίων της θέσεως καθηκόντων, ανατίθενται προσθέτως και τα εξής: α. του 
Προϊσταµένου της περιφερειακής υπηρεσίας διαιτησίας Θεσσαλονίκης  β. Εποπτείας, 
παρακολουθήσεως και ελέγχου των Γραφείων Εργασίας Λιµένων και Κεφαλαίων 
Αποζηµιώσεως Φορτοεκφορτωτών Βορείου Ελλάδος ως και των καταρτιζοµένων 
αρµοδίως κανονισµών και τιµολογίων φορτοεκφορτώσεων, επι τω τέλει της κατά το 
δυνατόν ευρυθµοτέρας λειτουργίας αυτών και της περιστολής και εξισώσεως του κόστους 



φορτοεκφορτώσεων µεταξύ Λιµένων και Πόλεων της περιοχής Βορείου Ελλάδος και γ. 
Προεδρίας της Επιτροπής Ρυθµίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Θεσσαλονίκης και 
συµµετοχής ως µέλους µετά ψήφου εις τα πάσης φύσεως Συµβούλια ή Επιτροπάς της 
περιφερείας ταύτης, αίτινες πλην άλλων αρµοδιοτήτων επιλαµβάνονται και της ρυθµίσεως 
και καθορισµού εργατικών φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς, αποθηκεύσεως, κοµιστικών 
δικαιωµάτων ως και εν γένει πάσης φύσεως τοιούτων επιδρώντων αµέσως ή εµµέσως επι 
του κόστους των διακινουµένων αγαθών, τροποποιουµένης ή καταργουµένης κατά το 
σηµείον τούτο πάσης άλλης ειδικής ή γενικής διατάξεως. 
 

∆ιατάξεις περί Φορτοεκφορτωτών 
Άρθρον 37 

 
1. Εφεξής οι παρά των Επιτροπών Ρυθµίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιµένων ή Λιµενικών 

αρχών, προκειµένου περί λιµένων εις ους δεν ισχύουσι αι περί φορτοεκφορτώσεων 
διατάξεις, καταρτιζόµενοι κανονισµοί και τιµολόγια εν γένει των εις τα 
φορτοεκφορτωτικάς εργασίας των λιµένων εργαζοµένων ή παρεµβαλλοµένων (εργάται, 
φορτοεκφορτωταί, σηµειωταί, εργολάβοι-ιδιοκτήται φορτηγίδων, ρυµουλκών, φύλακες 
εµπορευµάτων, ναυτικοί πράκτορες, µεταφορείς λιµένων κλπ), ων τα δικαιώµατα 
βαρύνουν τα φορτία και πλοία, εγκρίνονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εργασίας και Εµπορ. Ναυτιλίας, δυναµένων να τροποποιώσι το περιεχόµενον των 
προτάσεων των ανωτέρω Επιτροπών ή Λιµενικών αρχών, καταργουµένης πάσης 
αντιθέτου γενικής ή ειδικής διατάξεως. 

2. ∆ια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εργασίας και Εµπορ. Ναυτιλίας, δηµοσιευοµένων 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζονται αι γενικαί προϋποθέσεις και ο τρόπος α. 
προσδιορισµού του αριθµού των αναγκαιούντων δια την εύρυθµον διεξαγωγήν των 
φορτοεκφορτώσεων εργατών φορτοεκφορτωτών και σηµειωτών, των υποχρεωτικώς 
χρησιµοποιουµένων εις τας φορτοεκφορτώσεις των Λιµένων εις ους ισχύουσιν αι περί 
φορτοεκφορτώσεων διατάξεις, των εργολάβων ιδιοκτητών φορτηγίδων και φυλάκων 
εµπορευµάτων, ως και τα του αριθµού των αναγκαίων πλωτών και χερσαίων µέσων 
φορτοεκφορτώσεως και διαφυλάξεως των φορτίων β. χορηγήσεως των σχετικών αδειών 
εργασίας γ. αφαιρέσεως των αδειών τούτων δια της αποµακρύνσεως των ακαταλλήλων ή 
πλεοναζόντων εις περιπτώσεις µειώσεως των εργασιών είτε εκ της τελειοποιήσεως των 
µέσων µεταφοράς των φορτίων δια των λιµένων, είτε εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, δια την 
εξασφάλισιν ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζητήσεως εργασίας και την ασφάλειαν 
της διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών έργων. 

3. Αι εις εκτέλεσιν του παρόντος άρθρου εκδιδόµεναι αποφάσεις των Επιτροπών Ρυθµίσεως 
Φορτοεκφορτώσεων Λιµένων, περί χορηγήσεως ή αφαιρέσεως αδειών εργασίας εις τα εν 
τη προηγουµένη παρ. αναφερόµενα πρόσωπα, υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού 
Εργασίας δυναµένου να τροποποιεί ταύτας. 

 
Άρθρο 38 

 
1. Συνιστάται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος και Αθηνών, ίδιος έντοκος 

Λογαριασµός υπό τον τίτλον «Λογαριασµός Αποσυµφορήσεως Λιµενεργατών», δια την 
καταβολήν αποζηµιώσεως εις τους υποχρεωτικών εξερχοµένους του επαγγέλµατος 
φορτοεκφορτωτάς, σηµειωτάς, κατ΄εφαρµογήν των διατάξεων του προηγουµένου άρθρου 
και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων β.διαταγµάτων, ως και δια την διάθεσιν των 
απαιτουµένων κονδυλίων προς βελτίωσιν των όρων εργασίας και υγιεινής των εις τους 
λιµένας εργαζοµένων δια την ανεγέρσεως αποδυτηρίων, αιθουσών αναµονής των 
εργαζοµένων, λουτρών κλπ. Εκ των δια την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν διατιθεµένων 
κονδυλίων, µέρος τούτων δέον απαραιτήτως να διατίθεται δια την εκτέλεσιν, ανά 
δεκαετίαν τουλάχιστον, έργων είς έκαστον των µικρών της χώρας λιµένων, ως τοιούτων 
νοουµένων των λιµένων πληθυσµού κατωτέρου των 20.000 κατοίκων. Τα εις τα έργα 
ταύτα διατιθέµενα κονδύλια δεν δύναται οπωσδήποτε να είναι κατώτερα του ανά 



δεκαετίαν συγκεντρουµένου εκ των εισφορών εκάστου των λιµένων τούτων χρηµατικού 
ποσού. 

2. Πόροι του δια του παρόντος άρθρου συνιστωµένου Λογαριασµού είναι οι δια της  
υπ΄αριθ. 22399/1940/10.4.53 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού, 
Οικονοµικών, Εργασίας, Εµπορίου και ∆ηµ.΄Εργων, θεσπισθέντες, προερχόµενοι: α. εκ 
της αυξήσεως των πόρων των κεφαλαίων αποζηµιώσεως φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) 
λιµένων κατά ποσοστόν 2 %, ήτοι κατά ποσοστόν  1% δι΄έκαστον των υποχρέων 
εργοδοτών και εργατών και β. εκ της επιβολής ειδικής εισφοράς εκ πεντήκοντα λεπτών 
(δρχ.0,50) εφ΄εκάστου τόννου σίτου προελεύσεως εξωτερικού ή εσωτερικού 
εκφορτωνοµένου εις λιµένα ή όρµον δια µηχανικών µέσων (Σιλό) του Ο.Λ.Π. ή των 
Κυλινδροµύλων ή ετέρων οργανώσεων ή οργανισµών. Η τοιαύτη ειδική εισφορά βαρύνει 
τον υπόχρεον προς καταβολήν των δικαιωµάτων εκφορτώσεως σιτηρών δια των 
µηχανικών µέσων (Σιλό) 

3. ∆ια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εργασίας και Οικονοµικών δύναται να 
αναπροσαρµόζωνται οι υπό της προηγουµένης παραγράφου οριζόµενοι πόροι προς 
εκπλήρωσιν του δια του παρόντος άρθρου οριζοµένου σκοπού. 

4. Τα κατά την ισχύν του παρόντος δικαιώµατα και υποχρεώσεις και αι παρά Τραπέζαις 
καταθέσεις του δια της υπ΄αριθ.22399/1940/10.4.53  κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισµού, Οικονοµικών, Εργασίας, Εµπορίου και ∆ηµ. ΄Εργων συσταθέντος 
Λογαριασµού, καταργουµένου από της ισχύος του παρόντος, περιέρχονται από ταύτης εις 
τον Λογαριασµόν Αποσυµφορήσεως Λιµενεργατών. 

5. Ο τρόπος εισπράξεως των πόρων του Λογαριασµού Αποσυµφορήσεως Λιµενεργατών, ο 
τρόπος διαχειρίσεως τούτου και γενικώς τα της λειτουργίας αυτού, ορίζονται 
δι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας. Η διάθεσις εκ των κεφαλαίων του Λογαριασµού 
των απαραιτήτων προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού, χρηµατικών ποσών ενεργείται δια 
πράξεων του Υπουργού Εργασίας, µετά προηγουµένης γνώµην επιτροπής απαρτιζοµένης 
εκ τριών ανωτέρων Κρατικών υπαλλήλων, συνιστωµένης ανά διετίαν δια πράξεως του 
Υπουργού Εργασίας. ∆ι΄οµοίων Υπουργικών αποφάσεων, καθορίζονται τα του τρόπου 
εποπτείας και ελέγχου των κεφαλαίων Αποζηµιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), 
επιτρεποµένης της επιβολης ειδικής κρατήσεως επι των εσόδων των εν λόγω Κ.Α.Φ. δια 
την αντιµετώπισιν των εκ της ασκήσεως της εποπτείας και ελέγχου δηµιουργουµένων 
δαπανών, της διαχειρίσεως ενεργουµένης κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον. 

6. Η αληθής έννοια των διατάξεων του αρθρ.2 του α.ν. 381/36 ως ετροποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν αύται υπό του άρθρ. 6 του ν.δ/τος 1254/49 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόµων», δι΄ων 
προβλέπεται ότι τα της εν γένει εφαρµογής των περί Κεφαλαίων Αποζηµιώσεως 
Φορτοεκφορτωτών ισχυουσών διατάξεων, ορίζονται δι΄αποφάσεων του Υπουργού 
Εργασίας δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ότι δύναται δια των 
αποφάσεων τούτων να ορίζωνται και τα του τρόπου εξυπηρετήσεως των κεφαλαίων 
τούτων δια των απαιτουµένων οργάνων και τα της προσλήψεως µεταθέσεως, απολύσεως 
και υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως των οργάνων τούτων. 

 
Άρθρο 39 

 
Εφεξής η επεξεργασία και κατάρτισις γενικών ή ειδικών κανονισµών εργασίας και αµοιβής 
των φορτοεκφορτωτών ξηράς, ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 3 του ν.δ/τος 1254/49, 
καταργουµένης πάσης αντιθέτου διατάξεως, τα δε ούτω οριζόµενα τιµολόγια από της 
εγκρίσεώς των ισχύουν υποχρεωτικώς προσδιορίζοντα αναγκαστικώς τους όρους της 
εργατικής συµβάσεως µεταξύ των εκτελούντων τοιαύτας εργασίας και των οικείων 
εργοδοτών ούσης ακύρου αντιθέτου συµφωνίας. 
 

Μεταβατικαί διατάξεις 
Άρθρο 40 

 



1. Η συγκρότησις των κατά τον παρόντα Νόµον οργάνων διαιτησίας γίνεται κατά την 
πρώτην εφαρµογήν ενός προθεσµίας 45 ηµερών από της ισχύος του παρόντος, η δε θητεία 
αυτών λήγει των µεν πρωτοβαθµίων διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων την 31ην 
∆εκεµβρίου του εποµένου της πρώτης συγκροτήσεως έτους, των δε δευτεροβαθµίων 
διοικητικών διαιτητικών δικαστηρίων την 31ην ∆εκεµβρίου του µεθεποµένου της πρώτης 
συγκροτήσεως έτους. 

2. Επι ένα µήνα από της λήξεως της θητείας του και εφ΄όσον δεν συνεκροτήθη εκ νέου, 
έκαστον διοικητικόν διαιτητικόν δικαστήριον δύναται να συνεδριάζει και αποφασίζει υπό 
την συγκρότησιν ην είχε κατά την λήξιν της θητείας του. 
 

Άρθρο 41 
 

1. Μέχρι της κατά την διαδικασία του παρόντος Νόµου τροποποιήσεως ή καταργήσεως των 
ήδη ισχυόντων και εφαρµοζοµένων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, Υπουργικών και 
διαιτητικών αποφάσεων ή πράξεων της διοικήσεως εν γένει, καθόσον αφορά τους όρους, 
τας συνθήκας και την αµοιβήν της εργασίας, εξακολουθούν ισχύουσαι αι πράξεις αύται. 

2. Αι µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου υπογραφείσαι Συλλογικαί Συµβάσεις 
Εργασίας ή εκδοθείσαι αποφάσεις Επιτροπών ∆ιαιτησίας και µη κηρυχθείσαι εκτελεσταί, 
δύνανται να επικυρωθώσι κατά την υπο του παρόντος νόµου προβλεποµένην διαδικασίαν. 

 
Άρθρο 42 

 
1. Από της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται αι διατάξεις των: α. Α.Ν. 16/21 

Νοεµβρίου 1935 «περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας» β.Α.Ν. 16/20 Νοεµβρίου 1935 
«περί συλλογικών διαφορών εργασίας» γ. Β.∆. 18 Ιουνίου/1 Αυγούστου 1935 «περί 
επιτροπών διαιτησίας και εκτελέσεως του Α.Ν. 16.11.1935 «περί συλλογικών διαφορών 
εργασίας» δ. Α.Ν. 136725 Αυγούστου/9 Σεπτεµβρίου 1938 «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως της περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας Νοµοθεσίας» ε. Νόµου 
2053/52 «περί ρυθµίσεως συλλογικών σχέσεων και διαφορών εργασίας» πλην του άρθρ. 
13. στ. ΄Αρθρ. 12 Ν.∆. 2510/1953 «περί ρυθµίσεως ζητηµάτων τινών προσωπικού 
Τραπεζικών Ιδρυµάτων και άλλων τινών διατάξεων» ζ. Ν.∆. 3086/1954 «περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων και ρυθµίσεως συλλογικών διαφορών 
εργασίας και περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας». Ως επίσης καταργούνται και οι 
τροποποιήσαντες και συµπληρώσαντες αυτούς µεταγενέστεροι νόµοι, γενικοί ή ειδικοί ως 
και πάσα ετέρα διάταξις γενική ή ειδική ορίζουσα άλλως τα του τρόπου ρυθµίσεώς των 
αποδοχών των εν των παρόντι Νόµω αναφεροµένων, καθώς και πάσα διάταξις 
αντικειµένη οπωσδήποτε δια του περιεχοµένου της εις τας διατάξεις του παρόντος Νόµου 

2. ∆εν καταργούνται, διατηρούµεναι εν ισχύϊ, αι διατάξεις των : α. ΄Αρθρ. 16 Α.Ν. 547/1937 
«περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών εργατικών νόµων» β. Α.Ν. 
690/1945 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του Α.Ν. 28/1944 «περί 
εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονοµικών όπως προβαίνουν εις τον 
καθορισµόν µισθών και ηµεροµισθίων» γ. Νόµου 1901/51 «περί κυρώσεως του Α.Ν. 
1777/51 περι συµπληρώσεως των διατάξεων του ά.ν. 28/1944 και του άρθρου µόνου του 
Α.Ν. 866/1946». 

3. Αι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν έχουσιν εφαρµογήν επι της ρυθµίσεως των όρων 
συνθηκών και αµοιβής εργασίας των πληρωµάτων των πλοίων της Εµπορικής Ναυτιλίας 

4. Η παρ.3 του άρθρ.3 του Ν.∆. 2511/54 «περί ελέγχου οµαδικών απολύσεων» 
αντικαθίσταται δια των εξής: «∆ύναται δια πράξεων του Υπουργού Εργασίας, 
εκδιδοµένων µετά γνώµην των ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών οργανώσεων των 
εργοδοτών και µισθωτών να αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων των 
απαγορευουσών την νυκτερινήν εργασίαν των γυναικών, οσάκις λόγω περιστάσεων 
ιδιαζόντως σοβαρών, το εθνικόν συµφέρον απαιτεί τούτο. ∆εν εφαρµόζονται αι 
απαγορεύσεις ως προς την νυκτερινήν εργασίαν των γυναικών όσον αφορά: α. Τας 
γυναίκας αίτινες κατέχουν θέσεις διευθύνσεως ή θέσεις τεχνικού χαρακτήρος 



συνεπαγοµένας ευθύνην, και β. τας γυναίκας τας απασχολουµένας εις τας υπηρεσίας της 
υγιεινής και της ευηµερίας και αίτινες κανονικώς δεν εκτελούν εργασίαν χειρός». 

Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 18 Μαΐου 1955 
 

ΠΑΥΛΟΣ Β΄ 
 

Ο ΕΠΊ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝ∆Ρ. ΣΤΡΑΤΟΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του κράτους σφραγίς. 

 
Εν Αθήναις τη 20 Μαΐου 1955 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


