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Άρθρον 1 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς  Οργανώσεως Εργασίας εις τό οποίον έχει εφαρµογήν ή 
παρούσα Σύµβασις αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως καταστήση τελεσφόρους τας 
κάτωθι διατάξεις: 
 

Άρθρον 2 
Οι εργαζόµενοι και οι εργοδόται δικαιούνται άνευ οιασδήποτε διακρίσεως και άνευ 
προηγουµένης αδείας να συνιστούν οργανώσεις της εκλογής των, και να καθίστανται 
µέλη των οργανώσεων τούτων υπό µόνον τον όρον να συµµορφούνται προς τα 
καταστατικά των εν λόγων οργανώσεων. 
 

Άρθρον 3 
1. Αί οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δικαιούνται να εκπονούν τα 
καταστατικά και τους διοικητικούς αυτών κανονισµούς, να εκλέγουν ελευθέρως τους 
αντιπροσώπους των, να οργανώνουν τα της διαχειρίσεως και δράσεως αυτών και να  
καταστρώνουν το πρόγραµµα της ενέργειας των. 
 
2. Αί δηµόσιαι αρχαί δέον όπως απέχουν πάσης επεµβάσεως δυναµένης να περιορίση 
το δικαίωµα τούτο ή να πρακωλύση την νόµιµον άσκησιν αυτού. 
 

Άρθρον 4 
Αι οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δεν υπόκεινται εις την διά της 
διοικητικής οδού διάλυσιν ή αναστολήν των εργασιών των. 
 

Άρθρον 5 
Αί οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων δικαιούνται να συνιστούν οµοσπονδίας 
και συνοµοσπονδίας καθώς και να εγγράφωνται ως µέλη αυτών, πάσα δε οργάνωσις, 
οµοσπονδία ή συνοµοσπονδία δικαιούται όπως καθίσταται µέλος διεθνών 
οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών. 
 

Άρθρον 6 
Αί διατάξεις των ως άνω άρθρων 2, 3 και 4 έχουν εφαρµογήν και εις τας οµοσπονδίας 
και συνοµοσπονδίας οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών. 
 

Άρθρο 7 
Η απόκτησις της νοµικής προσωπικότητας υπό των οργανώσεων εργαζοµένων και 
εργοδοτών των οµοσπονδιών και συνοµοσπονδιών αυτών, δεν δύναται να εξαρτάται 
από όρους δυναµένους να θέσουν υπό αµφισβήτησιν την εφαρµογήν των διατάξεων 
των ως άνω άρθρων 2,3 και 4.  



 
 

Άρθρον 8 
1.  Οι εργαζόµενοι, οι εργοδόται και αί οικείαι οργανώσεις υποχρεούνται όπως 
κατά την άσκησιν των δικαιωµάτων τα οποία αναγνωρίζονται εις αυτούς  δυνάµει της 
παρούσης Συµβάσεως σέβωνται την νοµιµότητα κατά το παράδειγµα των λοιπών 
οργανώσεων προσώπων ή οµάδων. 
 
2.  Η εθνική νοµοθεσία δέον να µη προσβάλλη ή να µη εφαρµόζηται κατά τρόπον 
προσβάλλοντα  τας υπό της παρούσης συµβάσεως προβλεποµένας εγγυήσεις. 
 

Άρθρον 9 
1.   Η εθνική νοµοθεσία καθορίζει εν τίνι µέτρω θα έχουν εφαρµογήν και διά τας 
ενόπλους δυνάµεις και την αστυνοµίαν αι υπό της παρούσης συµβάσεως 
προβλεπόµεναι εγγυήσεις. 
 
2.  Συµφώνως προς τας υπό της παραγράφου 8  του άρθρου 19 του Καταστατικού 
Χάρτου, της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας οριζοµένας αρχάς ή επικύρωσις της 
Συµβάσεως ταύτης υπό Μέλους δέον να µη θεωρήται θίγουσα οιονδήποτε νόµον, 
απόφασιν, έθιµον ή συµφωνίαν εκ των υφισταµένων ήδη και παρεχόντων εις τα 
πρόσωπα τα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάµεις και την αστυνοµίαν, εγγυήσεις 
προβλεποµένας υπό της παρούσης Συµβάσεως. 
 

Άρθρον 10 
Εις την παρούσαν Σύµβασιν, ο όρος «οργάνωσις» σηµαίνει πάσαν οργάνωσιν 
εργοδοτών ή εργαζοµένων σκοπός της οποίας  είναι η προαγωγή και προάσπισις των 
συµφερόντών των εργαζοµένων και των εργοδοτών. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. 

 
Άρθρον 11 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας διά το οποίον ισχύει η παρούσα 
Σύµβασις υποχρεούται να λαµβάνη πάντα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα δι’ ών 
να εξασφαλίζηται εις τους εργαζοµένους και τους εργοδότας η ελεύθερα άσκησις του 
συνδικαλιστικού δικαιώµατος. 
 
 
 
 
 


