
ΝΟΜΟΣ: 2111/20 
 
Περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. 
(ΦΕΚ 67/Α/18-3-1920) 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 
 

Άρθρον 1 
 

1. Με φυλάκισιν 7 ημερών μέχρις 1 έτους και με χρηματικήν ποινήν μέχρι 500 
δραχμών ή με την ετέραν μόνον των τινών τούτων τιμωρείται: 

α) Όστις ένα εξαναγκάση εργοδότην εις μεταβολήν των ωρών της εργασίας, ή να 
παρεμποδίση οπωσδήποτε την ελευθέραν ταύτης άσκησιν, προκαλεί διακοπήν της 
εργασίας, μεταχειριζόμενος προς τούτο απειλάς, βίαν ή χειροδικίαν κατά τον 
επιθυμούντων να εργασθώσι. 
β) Όστις επί τω αυτώ σκοπώ και δια των αυτών, μέσων επιδιώκει την εξακολούθησιν 
της διακοπής της εργασίας. 
γ) Όστις δια των αυτών μέσων και όπως εξαναγκάση εργασίας εις μεταβολήν των 
όρων της εργασίας ή εις αποχήν από απεργίας προκαλεί διακοπήν της εργασίας 
εργοδότου (λόκ-άουτ) ή επιδιώκει την εξακολούθησιν της διακοπής. 
δ) Όστις δια των αυτών ως άνω μέσων εξαναγκάζει εργάτας εις αποχήν από απεργίαν. 

2. Ως απειλαί εννοούνται εν τω παρόντι νόμω αι κατά το άρθρον 96 του 
Ποινικού Νόμου οριζόμεναι δια δε την περίπτωσιν γ) και αι κατά των 
περιουσιακών συμφερόντων του εργοδότου στρεφόμεναι. 

 
 

Άρθρον 2 
 

Με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν δραχμών διακοσίων 
έως 1000 τιμωρείται όστις επί τω εν τω προηγουμένω άρθρω σκοπώ αφαιρεί, 
αποκρύπτει καταστρέφει, ή οπωσδήποτε καθιστά άχρηστον μηχάνημα ή στοιχείον 
μηχανήματος ή μηχανικής εγκαταστάσεως και επιτυγχάνει ούτω διακοπήν ή ασυνήθη 
ανωμαλίαν της λειτουργίας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως ή καθιστά την 
εξακολούθησιν επικίνδυνον. 
 

Άρθρον 3 
 

Ο ένοχος των ως άνω πράξεων τιμωρείται εξ ίσου είτε ενήργησε προς ίδιον 
συμφέρον, είτε και μη. 
 

Άρθρον 4 
 

Το άρθρον 167 του Ποιν. Νόμου καταργείται. 
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, 
δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως του 
Κράτους. 

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1920 



 
Οι Υπουργοί 

Επί της Εθν. Οικονομίας 
Κ. Σπυρίδης 

Επί της Δικαιοσύνης 
Ιω.Δ. Τσιριμώκος 

 
 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1920 
 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
Ι.Δ. Τσιριμώκος 
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