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ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 
 

Άρθρον 1. 
1. Οι εργαζόµενοι δέον να απολαύουν καταλλήλου προστασίας κατά πάσης πράξεως 
διακρίσεως δυναµένης να θίξη την συνδικαλιστικήν ελευθερίαν ως προς την 
απασχόλησιν. 
 
2. Η τοιαύτη προστασία δέον ιδία να έχη εφαρµογήν εις ό,τι αφορά τας πράξεις 
αίτινες σκοπούν: 
(α)  Να εξαρτούν την απασχόλησιν του εργαζοµένου εκ του όρου της µη εγγραφής 

του εις συνδικάτον ή της αποχωρήσεως τούτου εκ συνδικάτου. 
(β)  Να απολύουν εργαζόµενον ή να ζηµιώνουν αυτόν δι’ οιωνδήποτε άλλων µέσων, 

λόγω εγγραφής τους εις το συνδικάτον, ή συµµετοχής τους εις συνδικαλιστικάς 
ενέργειας εκτός των ωρών εργασίας ή τη συγκαταθέσει του εργοδότου  αυτού, 
κατά τας ώρας εργασίας. 

 
Άρθρον 2 

1. Αι οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών δέον να απολαύουν καταλλήλου 
προστασίας κατά πάσης πράξεως επεµβάσεως των µεν επί των δε, είτε αµέσως είτε 
διά των οργάνων ή των µελών αυτών, εις την σύστασιν , λειτουργίαν ή διοίκησιν των 
οργανώσεων. 
 
2. Ιδία εξοµοιούνται προς πράξεις επεµβάσεως εν τη εννοία του παρόντος άρθρου 
µέτρα τείνοντα να προκαλέσουν την δηµιουργίαν εργατικών οργανώσεων 
δεσποζοµένων υπό εργοδότου ή υπό ενώσεως εργοδοτών ή να υποστηρίξουν 
οργανώσεις εργαζοµένων δι’ οικονοµικών µέσων ή άλλως, επί τω σκοπών θέσεως 
των οργανώσεων τούτων υπό τον έλεγχον εργοδότου ή ενώσεως εργοδοτών. 
 

Άρθρον 3 
∆έον να συνιστώνται εφ’ όσον είναι τούτο αναγκαίον κατάλληλοι οργανισµοί 
ανταποκρινόµενοι  εις τας εθνικάς συνθήκας εξασφαλίζοντες τον σεβασµόν του εν 
τοις προηγουµένοις άρθροις οριζοµένου δικαιώµατος οργανώσεως. 
 

Άρθρον 4 
∆έον να λαµβάνωνται εφ’ όσον είναι τούτο αναγκαίον, µέτρα ανταποκρινόµενα εις 
τας εθνικάς συνθήκας δι’ ων να ενισχύεται και να προωθήται η εις ευρυτάτην 
κλίµακα ανάπτυξις και χρησιµοποίησις διαδικασίας δι’ ης εργοδόται και εργοδοτικαί 
οργανώσεις αφ’ ενός και οργανώσεις εργαζοµένων αφ’ ετέρου, να έρχωνται εκουσίως 
εις διαπραγµατεύσεις δια την διά συλλογικών συµβάσεων ρύθµισιν των όρων 
απασχολήσεως. 
 

 



Άρθρον 5 
1. Το µέτρον εν ω αι, υπό της παρούσης Συµβάσεως, προβλεπόµεναι διασφαλίσεις, 
θέλουν εφαρµοσθή εις τας ενόπλους δυνάµεις ή την αστυνοµίαν, καθορίζεται υπό της 
εθνικής νοµοθεσίας. 
2. Συµφώνως προς τας, υπό της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του Καταστατικού  
Χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, καθιερωθείσας αρχάς, η 
επικύρωσις της Συµβάσεως υπό Μέλους δέον να µη θεωρήται ως θίγουσα οιονδήποτε 
νόµον, απόφασιν, έθιµον,  ή συµφωνίαν, εφ’ όσον ήδη υφίστανται και παρέχουν εις 
τους ανήκοντας εις τας ενόπλους δυνάµεις και την αστυνοµίας, εγγυήσεις 
προβλεπόµενας υπό της παρούσης Συµβάσεως, 
 

Άρθρον 6 
Η παρούσα Σύµβασις δεν πραγµατεύεται τα της θέσεως των δηµοσίων υπαλλήλων 
και δεν δύναται οπωσδήποτε να ερµηνευθή ως ζηµιούσα τα δικαιώµατα και το 
καθεστώς αυτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


