
Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1767/1988  

Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύµβασης εργασίας. 

Φ.Ε.Κ. 63 Α' της 6 Απρ. 1988 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
Συµβούλια εργαζοµένων  

Αρθρο 1 
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

1. Οι εργαζόµενοι κάθε επιχείρησης, που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, έχουν 
δικαίωµα να εκλέγουν και να συγκροτούν συµβούλια εργαζοµένων, για την επροσώπησή τους 
στην επιχείρηση.  

2. Στις περιπτώσεις που στην επιχείρηση δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, αρκεί να 
απασχολούνται είκοσι (20) εργαζόµενοι.  

3. Με τον όρο «επιχείρηση», για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, νοούνται οι 
κάθε µορφής και κλάδου επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού καθώς και 
του δηµόσιου τοµέα, όπως καθορίστηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 εδάφια γ' 
έως ζ' του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Παραρτήµατα, υποκαταστήµατα ή εγκαταστάσεις της ίδιας 
επιχείρησης, που βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, από την κύρια εγκατάσταση, θεωρούνται 
αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρµογή του νόµου αυτού, εφ' όσον απασχολούν 
τουλάχιστον πενήντα (50) εργαζόµενους. Αν οι εργαζόµενοι είναι λιγότεροι από πενήντα (50), 
εκπροσωπούνται ενιαία µε τους εργαζόµενους της πλησιέστερης µονάδας της επιχείρησης.  

4. Με τον όρο «εργαζόµενοι», για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, νοούνται οι 
απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το χρόνο 
διάρκειας της σχέσης εργασίας, καθώς και αυτοί που συνδέονται µε τον εργοδότη µε σχέση 
µαθητείας, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία για τη συγκεκριµένη απασχόληση.  

5. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις για το 
ναυτεργατικό προσωπικό, καθώς και στις κοινωνικοποιηµένες επιχειρήσεις του άρθρου 2 του 
ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80).  

(Με το άρθρο 8 παράγρ. 1 του Ν. 2224/94, ΦΕΚ 112 Α'/94, επεκτείνεται η εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν. 1767/88 στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Ν. 1365/83 εφ' όσον τα 
προβλεπόµενα από αυτόν Συµβούλια Εργαζοµένων δεν έχουν συσταθεί).  

Αρθρο 2 
Όργανα εκπροσώπησης εργαζοµένων 

1. Τα συµβούλια των εργαζοµένων αποτελούνται από:  



α) Τρία (3) µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 300 εργαζόµενους.  

β) πέντε (5) µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 301 έως 1000 εργαζόµενους,  

γ) επτά (7) µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1001 και άνω εργαζόµενους.  

2. Για τον υπολογισµό του αριθµού των µελών των συµβουλίων των εργαζοµένων λαµβάνεται 
υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.  

3. Τα συµβούλια εργαζοµένων θεωρούνται αντιπρόσωποι των εργαζοµένων, κατά την έννοια 
του άρθρου 3 της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.  

Αρθρο 3 
Γενική συνέλευση εργαζοµένων 

1. Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εργαζοµένων στην επιχείρηση.  

2. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των εργαζοµένων συγκαλούνται κάθε έξι µήνες από τα 
συµβούλια εργαζοµένων και εκλέγουν το προεδρείο τους που αποτελείται από τρία (3) 
τουλάχιστο µέλη. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση περιέχει τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης και γνωστοποιείται στον εργοδότη, στο διοικητικό συµβούλιο των αρµόδιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και στους εργαζόµενους δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης οι αντιπρόσωποι και τα 
συµβούλια εργαζοµένων κάνουν τον απολογισµό του έργου τους. Αν ο τρόπος λειτουργίας της 
επιχείρησης δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση της γενικής συνέλευσης όλου του προσωπικού 
την ίδια ηµέρα και ώρα, διενεργούνται τµηµατικές γενικές συνελεύσεις.  

Η πρώτη γενική συνέλευση θα προσδιορίσει το χαρακτήρα και τις αρµοδιότητες των 
τµηµατικών γενικών συνελεύσεων.  

3. Για την απαρτία της γενικής συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων εφαρµόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79). Η γενική συνέλευση για τις εκλογές 
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρισταται το ήµισυ του αριθµού των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται εφ' όσον το ζητήσει εγγράφως το 
ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των εργαζοµένων.  

4. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ασκείται στο 
ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται η επιχείρηση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της συνέλευσης. Η απόφαση του ειρηνοδικείου 
είναι δυνατό να εκκληθεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο µέσα σε 10 ηµέρες από την επίδοσή 
της. Αίτηση µπορεί να ασκήσει το ένα πέµπτο (1/5) του αριθµού των εργαζοµένων καθώς και 
όποιος έχει έννοµο συµφέρον.  

5. Η πρώτη γενική συνέλευση συγκαλείται, το λιγότερο µέσα σε τρεις (3) και το ανώτερο σε 
εννέα (9) µήνες µετά την έναρξη της ισχύος αυτού από το ∆.Σ. του σωµατείου της επιχείρησης 
ή το 1/10 τουλάχιστον των εργαζοµένων. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του νόµου αυτού, οι πρώτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται ένα χρόνο µετά την ισχύ του 
νόµου. Εάν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερα από ένα επιχειρησιακά σωµατεία, η 
πρώτη γενική συνέλευση των εργαζοµένων συγκαλείται από το σωµατείο, που έχει τα 



περισσότερα µέλη στην επιχείρηση. Στη συνέλευση αυτή προεδρεύει ο πρόεδρος του ∆.Σ. του 
σωµατείου ή οι τρεις πρώτοι που υπέγραψαν για τη σύγκληση της συνέλευσης.  

(Οι παραπάνω προθεσµίες είναι ενδεικτικές ως προς τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων. 
Αρθρο 8 παράγρ. 2 του Ν. 2224/94)  

Αρθρο 4 
Εκλογές 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών των συµβουλίων εργαζοµένων γίνονται κάθε δύο 
(2) έτη µε άµεση και µυστική ψηφοφορία, µε το εκλογικό σύστηµα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 του ν. 1264/1982. Εκλογές γίνονται και στην περίπτωση που ο συνολικός αριθµός 
των µελών του συµβουλίου µειώθηκε για οποιοδήποτε λόγο και δεν υπάρχουν 
αναπληρωµατικά µέλη.  

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων 
µπορεί να καθορισθεί οποιοδήποτε άλλο εκλογικό σύστηµα.  

2. Κάθε εργαζόµενος που έχει συµπληρώσει ένα δίµηνο στην επιχείρηση έως την προηγούµενη 
των εκλογών, έχει δικαίωµα να ψηφίσει για µέλη των συµβουλίων εργαζοµένων και να εκλεγεί 
στα αξιώµατα αυτά. ∆εν έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όσοι έχουν τοποθετηθεί για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Αρθρο 5 
Εφορευτικές επιτροπές 

1. Οι εκλογές διεξάγονται από εφορευτικές επιτροπές που εκλέγονται από τη γενική 
συνέλευση των εργαζοµένων και αποτελούνται από τρία (3) µέλη. 

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της.  

2. Οι εφορευτικές επιτροπές µεριµνούν για τη διεξαγωγή των εκλογών, καταµετρούν τις 
ψήφους και ανακηρύσσουν τους επιτυχόντες. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν πρακτικά για 
τις εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και γνωστοποιούν το αποτέλεσµα των 
εκλογών στο σωµατείο ή στα σωµατεία της επιχείρησης, στους εργαζόµενους, στον εργοδότη 
και στην αντίστοιχη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση.  

Αρθρο 6 
Συγκρότηση και λειτουργία των συµβουλίων εργαζοµένων 

1. Τα συµβούλια εργαζοµένων συγκροτούνται σε σώµα την επόµενη από την εκλογή τους 
εβδοµάδα και εκλέγουν µεταξύ των µελών τους τον πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του και το 
γραµµατέα.  

2. Ο πρόεδρος του συµβουλίου εκπροσωπεί το συµβούλιο.  

3. Οι συνεδριάσεις των συµβουλίων εργαζοµένων συγκαλούνται από τον πρόεδρο κάθε µήνα ή 
και έκτακτα εφ' όσον ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των µελών τους. Ο πρόεδρος καθορίζει τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στην οποία περιλαµβάνει και εκείνα που προτείνει το ένα 
τρίτο (1/3) των µελών του συµβουλίου ή ο εργοδότης, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιµες 



ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ηµερήσια διάταξη, κοινοποιείται στον εργοδότη και στα 
µέλη του συµβουλίου πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

4. Το συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται περισσότερα από τα µισά µέλη του 
και αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων. Το συµβούλιο σε κάθε περίπτωση αποφασίζει 
για τον τρόπο λειτουργίας του. 

Αρθρο 7 

1. Τα µέλη των συµβουλίων είναι δυνατό ν' ανακληθούν µε απόφαση της γενικής συνέλευσης 
των εργαζοµένων που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν, µε αίτηση από το ένα πέµπτο (1/5) των 
µελών της.  

Η απαρτία της γενικής συνέλευσης για την ανάκληση µέλους είναι εκείνη που απαιτείται για 
την εκλογή των µελών συµβουλίων εργαζοµένων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 3.  

2. Η αντικατάσταση µέλους συµβουλίου που πέθανε ή έχασε την ιδιότητά του ή ανακλήθηκε 
µετά από ακύρωση της εκλογής του από το δικαστήριο ή παραιτήθηκε ή λύθηκε ή έληξε η 
σχέση εργασίας του γίνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται 
στα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Αρθρο 8 
Χώρος συνελεύσεων και γραφείων 

1. Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζοµένων γίνονται στο χώρο εργασίας ή σε άλλο χώρο που 
θα συµφωνηθεί µε τον εργοδότη, εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982.  

2. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραχωρήσει στο συµβούλιο εργαζοµένων κατάλληλο κατά το 
δυνατό χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας, καθώς και κατάλληλο χώρο για ανακοινώσεις. 
Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1264/1982 εφαρµόζονται αναλόγως.  

3. Οι δαπάνες της διαδικασίας εκλογής των µελών των συµβουλίων εργαζοµένων βαρύνουν 
τους εργοδότες.  

Αρθρο 9 
Προστασία 

1. Τα µέλη των συµβουλίων εργαζοµένων απολαµβάνουν την προστασία που παρέχεται στις 
διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις διατάξεις των παρ. 5 και 9 του άρθρου 
14 του ν. 1264/1982, εξαιρουµένων των παραιτουµένων για οποιαδήποτε αιτία προ της λήξεως 
της θητείας τους.  

Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 και του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 εφαρµόζονται και για 
τα µέλη των συµβουλίων εργαζοµένων.  

2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις µε σκοπό να παρακωλύουν την 
άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που απορρέουν από το νόµο αυτόν και ιδίως:  



α) να ασκούν επιρροή στους εργαζόµενους µε απειλές απολύσεων ή άλλα µέσα για την 
παρεµπόδιση της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχει ο νόµος αυτός,  

β) να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα εργαζοµένων µε οικονοµικά ή άλλα µέσα και  

γ) να επεµβαίνουν µε κάθε τρόπο στο έργο των γενικών συνελεύσεων των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση.  

3. Η ιδιότητα και οι δραστηριότητες των µελών των συµβουλίων, που ασκούνται στα πλαίσια 
του νόµου αυτού, δεν µπορεί να αποτελέσουν λόγο δυσµενούς µεταχείρισής τους από τον 
εργοδότη. 

Αρθρο 10 
∆ιευκολύνσεις 

1. Ο πρόεδρος του συµβουλίου εργαζοµένων ή ο αναπληρωτής του απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να παρέχουν εργασία για δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, εφ' όσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους, µετά από προειδοποίηση του εργοδότη για 
την απουσία από τη θέση εργασίας τους.  

2. Τα µέλη των συµβουλίων εργαζοµένων έχουν δικαίωµα να πάρουν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους έως δώδεκα (12) συνολικά ηµέρες άδεια µε αποδοχές, προκειµένου να λάβουν 
µέρος σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνει για την επιµόρφωσή τους η πιο 
αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση ή οργανισµός που ασκεί 
αναγνωρισµένα το έργο αυτό.  

3. Για να πάρουν την άδεια της προηγούµενης παραγράφου τα µέλη των συµβουλίων 
εργαζοµένων οφείλουν να προσκοµίσουν στον εργοδότη αποδεικτικά της συµµετοχής τους στα 
προγράµµατα αυτά.  

4. Για κάθε διαφωνία σχετική µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αποφασίζει 
η επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 
1545/1985 (ΦΕΚ 91).  

5. Τα µέλη των συµβουλίων οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο που να µην 
παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της επιχείρησης.  

6. Τα µέλη των συµβουλίων των εργαζοµένων µπορούν να εισέρχονται σε όλους τους χώρους 
εργασίας, κάθε φορά που το συµβούλιο κρίνει απαραίτητο, προκειµένου να ασκούν τα 
καθήκοντά τους. 

Αρθρο 11 
Κοινές συσκέψεις 

1. Ο εργοδότης και το συµβούλιο εργαζοµένων συσκέπτονται µέσα στο πρώτο 10ήµερο κάθε 
δεύτερου µήνα, σε ηµέρα και ώρα που καθορίζουν από κοινού. Κοινές συσκέψεις 
πραγµατοποιούνται εκτάκτως, εφ' όσον το ζητήσει µία από τις δύο πλευρές.  

2. Κάθε πλευρά γνωστοποιεί στην άλλη τα θέµατα που επιθυµεί να συζητηθούν στην κοινή 
σύσκεψη πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα πραγµατοποίησής της. 



 
 
 
 

Αρθρο 12 
Αρµοδιότητες των συµβουλίων των εργαζοµένων 

Σχέσεις µε το συνδικαλιστικό κίνηµα 

1. Η λειτουργία των συµβουλίων των εργαζοµένων είναι συµµετοχική και γνωµοδοτική και 
σκοπεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων σε συνάρτηση µε την 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Η λειτουργία των συµβουλίων αυτών δεν αναιρεί σε κανένα σηµείο 
το σκοπό, τα µέσα και τα δικαιώµατα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που µε τη δράση 
τους σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγµατος και του ν. 1264/1982 διαφυλάσσουν 
και προάγουν τα εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά 
συµφέροντα των εργαζοµένων.  

2. Οι συµφωνίες µεταξύ εργοδοτών και συµβουλίων εργαζοµένων δε δεσµεύουν τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιδιώξουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε 
συλλογικές συµβάσεις.  

3. Τα συµβούλια των εργαζοµένων συνεργάζονται µε τη συνδικαλιστική οργάνωση της 
επιχείρησης και την ενηµερώνουν για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.  

Η συνεργασία αυτή ορίζεται από τη γενική συνέλευση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Με την 
ίδια διαδικασία µπορεί να καθορίζεται συνεργασία µε τις ανάλογες δευτεροβάθµιες και 
τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το ∆.Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης της 
επιχείρησης µπορεί να καλέσει σε ενηµερωτική συνάντηση το συµβούλιο των εργαζοµένων 
για σοβαρά θέµατα.  

4. <<Αποφασίζουν από κοινού µε τον εργοδότη για τα κατωτέρω θέµατα:  

α) Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισµού της επιχείρησης.  

β) Τον κανονισµό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης.  

γ) Την κατάρτιση ενηµερωτικών προγραµµάτων για τις νέες µεθόδους οργάνωσης της 
επιχείρησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

δ) Τον προγραµµατισµό της επιµόρφωσης, της διαρκούς εκπαίδευσης και της µετεκπαίδευσης 
του προσωπικού, ιδιαίτερα µετά από κάθε µετατροπή της τεχνολογίας.  

ε) Τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συµπεριφοράς του προσωπικού στα πλαίσια της 
προστασίας της προσωπικότητας των εργαζοµένων ιδίως απέναντι στα οπτικοακουστικά µέσα.  

στ) Τον προγραµµατισµό των κανονικών αδειών.  

ζ) Την επανένταξη των αναπήρων από εργατικό ατύχηµα που έγινε στην επιχείρηση σε 
κατάλληλες γι' αυτούς θέσεις απασχόλησης.  



η) Τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων.  

Για όλα τα παραπάνω θέµατα καταρτίζεται γραπτή συµφωνία, η οποία ισχύει από την 
κατάθεσή της στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και έχει κανονιστική ισχύ. Η 
συµφωνία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συµβουλίου Εργαζοµένων.  

Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ εργοδότη και Συµβουλίου Εργαζοµένων για τη ρύθµιση των 
ανωτέρω θεµάτων, η διαφορά επιλύεται µε τη διαδικασία της µεσολάβησης και παραποµπή 
στη διαιτησία, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1876/90.  

Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από το Συµβούλιο Εργαζοµένων, εφ' όσον στην 
επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση, και τα θέµατα αυτά δεν ρυθµίζονται µε 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας».  

(Η παραπάνω παράγραφος αναγράφεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παράγρ. 3 του 
Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112Α'/94).  

5. Μελετούν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών 
της παραγωγής. Για το σκοπόν αυτόν δύνανται να χρησιµοποιούν εµπειρογνώµονες του 
οργανισµού που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του νόµου αυτού.  

6. Προτείνουν µέτρα για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας.  

7. Υποδεικνύουν τα µέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας από τα µέλη τους. 

Αρθρο 13 
Πληροφόρηση 

1. Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορεί τα συµβούλια εργαζοµένων για τα παρακάτω θέµατα, 
πριν από την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεών του:  

α) Αλλαγή νοµικού καθεστώτος της επιχείρησης,  

β) ολική ή µερική µεταφορά, επέκταση ή περιορισµό των εγκαταστάσεών της,  

γ) εισαγωγή νέας τεχνολογίας,  

δ) αλλαγή στη διάρθρωση προσωπικού, µείωση η αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων και 
θέση σε διαθεσιµότητα η εκ περιτροπής εργασία,  

ε) τον ετήσιο προγραµµατισµό των επενδύσεων για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της 
επιχείρησης,  

στ) παρέχει στα συµβούλια εργαζοµένων κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά και 
αναφέρεται στα θέµατα του άρθρου 12 του νόµου αυτού.  

ζ) τον προγραµµατισµό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης.  

2. Τα συµβούλια εργαζοµένων έχουν επίσης δικαίωµα να πληροφορούνται για:  



α) τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονοµικό τοµέα και στον προγραµµατισµό της 
παραγωγής,  

β) τον ισολογισµό και απολογισµό της επιχείρησης,  

γ) το λογαριασµό εκµετάλλευσης της επιχείρησης.  

3. Η πληροφόρηση παρέχεται εγκαίρως και µε σαφήνεια-τουλάχιστο µια φορά το χρόνο σε 
ηµεροµηνία που ορίζει η διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και εκτάκτως όταν το ζητήσει το 
συµβούλιο εργαζοµένων, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών.  

4. Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί τα συµβούλια των εργαζοµένων για 
θέµατα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως το τραπεζικό, το 
δικηγορικό απόρρητο, θέµατα εθνικής σηµασίας, ευρεσιτεχνίες.  

5. Τα µέλη των εργασιακών συµβουλίων έχουν υποχρέωση να µην ανακοινώνουν σε τρίτους, 
χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη, πληροφορίες που αναφέρονται σε θέµατα της 
προηγούµενης παραγράφου ή έχουν ιδιάζουσα σηµασία για την επιχείρηση και των οποίων η 
διαρροή θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

6. Τα µέλη των συµβουλίων των εργαζοµένων και ο εργοδότης αποφασίζουν από κοινού κάθε 
φορά για τα θέµατα των κοινών συσκέψεων και τα στοιχεία της πληροφόρησης που µπορούν 
να ανακοινωθούν σε τρίτους.  

Αρθρο 14 
∆ιαβουλεύσεις 

Τα συµβούλια εργαζοµένων διαβουλεύονται µε τον εργοδότη αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική 
οργάνωση στην επιχείρηση:  

α) στις περιπτώσεις οµαδικών απολύσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
που ισχύει κάθε φορά για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων,  

β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπονται διαβουλεύσεις µε τους εργαζόµενους από 
γενικούς ή ειδικούς νόµους. 

Αρθρο 15 
Λοιπές αρµοδιότητες 

1. Αν δεν υπάρχει σωµατείο της επιχείρησης, τα συµβούλια εργαζοµένων, εκτός από τις 
αρµοδιότητες του άρθρου 12 του νόµου αυτού, έχουν επίσης αρµοδιότητα να προβάλλουν 
στον εργοδότη κάθε θέµα που είναι σχετικό µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, την 
υλοποίηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και µε άλλες συµφωνίες που διαµορφώνουν 
υπέρ των εργαζοµένων ειδικό καθεστώς στον εργασιακό χώρο.  

2. Τα συµβούλια εργαζοµένων, αν δε διευθετηθεί ή δεν επιλυθεί οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω θέµατα, µπορούν να προσφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας και να αναλάβουν την 
υποστήριξή τους κατά τη µεσολαβητική προσπάθεια του επιθεωρητή.  

Αρθρο 16 



Γενικές διατάξεις 

1. Εφ' όσον µεταξύ περισσότερων αυτοτελών επιχειρήσεων µια από αυτές ασκεί ενιαία 
διοίκηση της οικονοµικής πολιτικής τους, τα επί µέρους συµβούλια εργαζοµένων µπορούν να 
ορίσουν µεταξύ των µελών τους κοινούς εκπροσώπους για το συντονισµό των κοινών 
ζητηµάτων.  

Αν σε µία (1) από τις παραπάνω επιχειρήσεις υπάρχει συµβούλιο εργαζοµένων, τούτο µπορεί 
να εκπροσωπεί και τους εργαζόµενους των άλλων επιχειρήσεων απέναντι στην ενιαία 
διοίκηση.  

2. Με συλλογικές συµβάσεις εργασίας που συνάπτονται µεταξύ του εργοδότη και της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής 
οργάνωσης των εργαζοµένων του χώρου, όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην 
επιχείρηση, µπορεί να ρυθµίζονται και τα εξής θέµατα:  

α) Να µειώνεται το όριο του αριθµού των εργαζοµένων που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του νόµου αυτού.  

β) Να προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους χώρους συνελεύσεων και γραφείων, για 
θέµατα πληροφόρησης και κοινών συσκέψεων των συµβουλίων µε τους εργοδότες και τις 
διευκολύνσεις που παρέχονται στα συµβούλια εργαζοµένων.  

3. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους και που 
δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο, είναι δυνατό µε συλλογική σύµβαση εργασίας να 
επεκτείνεται η προστασία του άρθρου 9 του νόµου αυτού και σε έναν εργαζόµενο της 
επιχείρησης που ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική 
οργάνωση των εργαζόµενων του χώρου.  

Αρθρο 17 
Κυρώσεις 

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 τιµωρείται σύµφωνα µε το 
άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.  

2. Αν ο εργοδότης δε συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 13, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 
και 9 του ν. 1264/1982.  

3. Η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 146/1914 εφαρµόζεται και για τα µέλη των συµβουλίων 
των εργαζοµένων και για µια πενταετία µετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, σε 
περίπτωση που δεν τηρούν το καθήκον εχεµύθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 5 
του νόµου αυτού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας  

Αρθρο 18 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η 135 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας «για την προστασία των 
αντιπροσώπων των εργαζοµένων στην επιχείρηση και τις διευκολύνσεις που πρέπει να τους 



παρασχεθούν», η οποία ψηφίστηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας στην 56η σύνοδό της το έτος 1971.  

 


