
 

 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

Ι. Δπί ηνπ εξωηήκαηνο.  

Μνπ δεηήζεθε λα γλωκνδνηήζω επί ηνπ θάηωζη εξωηήκαηνο:  

«Με ηξνπνινγία, πνπ ελζσκαηψζεθε, ζην ρέδην Νφκνπ «Δπξσπατθή εληνιή έξεπλαο ζηηο πνηληθέο 

ππνζέζεηο - Δλαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2014/41/ΔΔ» πξνβιέθζεθε, φηη «Οη αμηνινγεηέο, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξ.15, αλ ππαηηίσο δελ εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπο, δελ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

λ.3528/2007 (Α’ 26) θαη ηνπ λ. 3584/2007 (Α 143) ή ζχκθσλα κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο. Η πξνεγνχκελε 

βεβαίσζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ή 

Γηνηθεηηθνχ ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ν ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο 

θαη ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3528/2007 θαη ηνπ λ.3584/2007 ή ζχκθσλα κε 

άιιεο γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο». Μεηά ηελ ςήθηζε ηεο δηάηαμεο απηήο, εξσηάηαη εάλ κπνξεί ε ζπκκεηνρή 

ππαιιήινπ ζηελ λνκίκσο πξνθεξπρζείζα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. απφ θάζε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, λα εθιεθζεί σο ππαίηηα «κε εθπιήξωζε ηεο ππνρξέωζεο αμηνιόγεζεο, ε νπνία απνζηεξεί 

από ηνπο ππαιιήινπο ηελ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο 

Πξνϊζηακέλωλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3528/2007 θαη ηνπ Ν.3584/2007 ή ζύκθωλα κε άιιεο 

γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ λφκνπ; Οκνίσο, κπνξεί ε κε χπαξμε «βεβαίωζεο 

ηήξεζεο ηωλ ππνρξεώζεωλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο» λα απνηειέζεη πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Πξντζηακέλσλ, φηαλ ε κε εθπιήξσζε 

ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ, νθείιεηαη ζε ζπκκεηνρή ζηελ σο άλσ λφκηκα πξνθεξπρζείζα απεξγία;» 

ΙΙ. Δπί ηωλ εθαξκνζηέωλ δηαηάμεωλ. 

1. Σν λνκηθό πιαίζην, πνπ δηέπεη ην δηθαίωκα ηεο απεξγίαο. Η απνρή από ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα, ωο κνξθή ιεπθήο απεξγίαο.  

Σύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Σπληάγκαηνο,  

«1. Σν Κξάηνο ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη 

ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ δηθαησκάησλ, ελαληίνλ θάζε πξνζβνιήο ηνπ, κέζα ζηα φξηα 

ηνπ λφκνπ.  

2. Η απεξγία απνηειεί δηθαίσκα θαη αζθείηαη απφ ηηο λφκηκα ζπζηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

γηα ηελ δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ γεληθά ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

[..]».  

Σε πιήξε ζύκπλνηα πξνο ην Σύληαγκα, ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1264/1982 πξνβιέπεη «1. Η απεξγία 

απνηειεί δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζθείηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο α) σο κέζν γηα ηε 



δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαζηαθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη σο εθδήισζε αιιειεγγχεο γηα ηνπο απηνχο ζθνπνχο [..]». 

 Μεηαμύ ηωλ κνξθώλ απεξγίαο, πνπ αλαγλωξίδνληαη θαη πξνζηαηεύνληαη από ην ύληαγκα θαη 

ηνλ Νόκν είλαη θαη ε κνξθή ηεο ιεπθήο ή αθαλνύο απεξγίαο. Η ιεπθή ή αθαλήο απεξγία δελ ζπλίζηαηαη 

θαη’ αξρήλ ζηελ πιήξε απνρή από ηελ εξγαζία, αιιά ζηε κεηάβαζε θαη παξακνλή ζηνλ ηόπν απηήο, θαζ’ όιν 

ηνλ θαλνληθό ρξόλν θαη ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο, κε κείσζε όκσο ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο πνζόηεηαο απόδνζεο 

απηήο. Η ιεπθή ή αθαλήο απεξγία ζηελ θιαζηθή ηεο κνξθή κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο ε 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ εξγαζίαο θαη ε ζπλεπεία απηνύ κείσζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηεο, ε επίδεημε 

ππεξβνιηθνύ πιελ όκσο θαηλνκεληθνύ δήινπ, ε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ δηάθνξσλ θαλνληζκώλ θαη ηππηθώλ 

δηαηππώζεσλ ηεο εξγαζίαο, ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη δπζρέξεηεο θαη κείσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαζώο θαη ε 

ζύληνκε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο, ρσξίο εγθαηάιεηςε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Μνξθή απεξγίαο απνηειεί θαη ε 

απνρή ησλ εξγαδνκέλσλ από ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ ε απνρή από θάζε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, όπσο έρεη πξνθεξπρζεί (ad hoc Δθ. Αζελώλ 4843/2014, Μ.Π. Αζελώλ 2395/2014).  

Η ιεπθή απεξγία απνηειεί λόκηκε κνξθή απεξγίαο, κε θάπνηεο ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή 

κνξθή. Σηε ιεπθή απεξγία νη απεξγνί πξνζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε, πξνζθέξνπλ όκσο εξγαζία κεησκέλεο 

πνζόηεηαο ή απέρνπλ από ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, όκσο, ππάξρεη ην 

ζηνηρείν ηεο απνρήο, πνπ απνηειεί ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο απεξγίαο. Τν δηθαίσκα ηεο ιεπθήο απεξγίαο 

λνκίκσο κπνξεί λα αζθεζεί θαη ζην Δεκόζην, αθνύ θάηη ηέηνην έρεη επηζήκσο αλαγλσξηζηεί ηόζν από ηελ 

λνκνινγία όζν θαη από ζεηξά εγγξάθσλ ησλ αξκνδίσλ Υπνπξγείσλ.  

Έηζη, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Δθ. Αζελώλ 8384/79 θαη 8272/89 αιιά θαη κε ηελ απόθαζε  Μ.Π. 

Αζελώλ 920/1983 θξίζεθε, όηη ε κείσζε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (πνζνηηθή ή πνηνηηθή) ή ε 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ ηεο εξγαζίαο, ιεπθή απεξγία, απνηειεί κνξθή απεξγίαο. Σπλεπώο, ε απνρή από 

νξηζκέλα θαζήθνληα ζπλεπάγεηαη πνζνηηθή κείσζε ηεο απόδνζεο, ε νπνία, θαηά ηα αλσηέξσ, απνηειεί κνξθή 

απεξγίαο.  

Η λνκηκόηεηα ηεο ιεπθήο απεξγίαο ζην Δεκόζην έρεη νκνίσο λνκνινγεζεί νκνίσο κε ηελ  απόθαζε ηνπ 

Μ.Π. Θεζ/λίθεο 344Ν/1989, ε νπνία έθξηλε: «χκθσλα κε ηε γλψκε πνπ επηθξαηεί ζηε λνκηθή επηζηήκε, σο 

απεξγία ραξαθηεξίδεηαη ε απφ θνηλνχ θαη πξνζρεδηαζκέλε αλαζηνιή ηεο παξνρήο εξγαζίαο ηθαλνχ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ είηε αζθνχλ νξηζκέλν επάγγεικα είηε  απαζρνινχληαη ζε κηα επηρείξεζε, πξνο αγσληζηηθφ 

ζθνπφ θαη κε ηελ πξφζεζε ζπλερίζεσο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ή ηε ιήμε ηνπ 

απεξγηαθνχ αγψλα (βι. θαη Ι. Καπνδίζηξηα, Δξκ. ΑΚ άξζξν 652 αξηζκ. 65 φπνπ θαη παξαπνκπέο). Δπίζεο, 

ζχκθσλα ηφζν κε ηελ θξαηνχζα λνκνινγία, φζν θαη κε ηελ άπνςε κέξνπο ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, πνπ ην 

δηθαζηήξην ηνχην ζεσξεί θαη σο νξζή, απεξγία απνηειεί θαη ε ιεγφκελε "ιεπθή απεξγία", θαηά ηελ νπνία νη 

απεξγνί δελ απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, παξέρνπλ φκσο εξγαζία κεησκέλεο πνζφηεηνο (βι. Δθ. Αζ. 

8092/83 ΓΔΝ 1984. 667, Δθ. Αζ. 8272/80 ΓΔΝ 1981.354 Γ. ΛΔΒΔΝΣΗ" "Δξγαηηθή Ννκνζεζία" νπ. π. ππ` 

αξηζκ. 19 αξηζκ. 20-22 ζει. 296 επ.). […] . Δπίζεο ε λνκηκφηεηα ηεο ιεπθήο απεξγίαο πξνθχπηεη έκκεζα θαη 

απφ ην άξζξν 18 παξάγξ. 2 Ν. 3239/55 πνπ νξίδεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 45 ή 60 εκεξψλ απαγνξεχεηαη θάζε πξνζπάζεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα εθβηάζνπλ επλντθή 



γη’ απηνχο ιχζε ηεο ζπιινγηθήο δηαθνξάο "δηα δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο ή θαηαθαλνχο κεηψζεσο ηεο απνδφζεσο 

ηεο εξγαζίαο" (βι. Γ. Λεβεληή φπ.π. κε παξαπνκπέο θαη λνκνινγία)»  

Αληίζηνηρα, ε απόθαζε ηνπ Γ. Δθ. Πεηξαηώο 486/1995 έθξηλε «Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 

ηνπ πληάγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 εδάθην α` ηνπ λ. 1264/1982, απεξγία είλαη 

ε ζπιινγηθή απνρή ησλ κηζζσηψλ απφ ηελ εξγαζία, ε νπνία απνθαζίδεηαη θαη θεξχζζεηαη απφ ηηο λφκηκα 

ζπζηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, 

εξγαζηαθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο εθδήισζε 

αιιειεγγχεο γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. Δλφςεη ηνχησλ, θάζε ζπιινγηθή αγσληζηηθή απνρή εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνχο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απνηειεί απεξγία. Πεξαηηέξσ, κνξθή απεξγίαο 

απνηειεί θαη εθείλε θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη απφ θνηλνχ ζπκθσλνχλ λα κεηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο πξνο δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαζηαθψλ ελ γέλεη ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ιεπθή απεξγία). Δπνκέλσο, ε κε δηφξζσζε θαη ε κε θαηάζεζε, σο εθ ηνχηνπ, εκπξνζέζκσο 

απφ ηνπο αξκνδίνπο πξνο βαζκνιφγεζε θαζεγεηέο ηεο βαζκνινγίαο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ καζεηψλ 

εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην 4 πξναλαθεξζέλ άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ Π. Γ/ηνο 294/1979 πελζήκεξεο 

πξνζεζκίαο απφ ηνπ πέξαηνο ηεο δνθηκαζίαο θάζε καζήκαηνο, απνηειεί κνξθή απεξγίαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

κεηψζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Καη ηνχην, δηφηη, ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο αληί λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλε εληφο ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν έκκεζν δηα ηεο εζειεκέλεο επηβξαδχλζεσο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ελ γέλεη κεηψζεσο ηεο απνδφζεσο απηήο. Η άπνςε, φηη ε αλσηέξσ εθδήισζε απνηειεί κνξθή 

απεξγίαο, κε ηελ πξνεθηεζείζα έλλνηα ηεο κεηψζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, επξίζθεη έξεηζκα θαη 

ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ λ. 1264/1982, φπνπ ε νιηγφσξε ζηάζε εξγαζίαο εμνκνηψλεηαη πξνο απεξγία. 

πλεπψο, εθφζνλ ε ζηάζε εξγαζίαο είλαη θαη απηή απεξγία δηαθέξνπζα εθείλεο κφλνλ σο πξνο ην ρξφλν 

δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο, ζπλέπεηαη φηη θαη ε εζειεκέλε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηαπηίδεηαη ζηελ 

νπζία πξνο ηε ζηάζε εξγαζίαο, αθνχ εκπεξηέρεη θαη` αλάγθε θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρνιήζεσο (πξβι. 

Δ.Α. 6384/1979). Η απνρή ησλ αηηνχλησλ απφ ηε κε δηφξζσζε θαη κε θαηάζεζε εκπξνζέζκσο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ καζεηψλ, Γ` ηξηκήλνπ 1990, έγηλε ζπιινγηθά θαη κε αγσληζηηθφ 

ζθνπφ, αθνχ ε κέζνδνο απηή επηιέρζεθε σο κνξθή εθ δειψζεσο ηεο θεξπρζείζεο απεξγηαθήο 

θηλεηνπνηήζεσο κε ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία απνθαζίζζεθε, 

ζηηο 16.5.1990, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγαλψζεσο ηεο ΟΛΜΔ, ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη 

νη αηηνχληεο (βι. ηελ, απφ 18.5.1990, έγγξαθα γλσζηνπνίεζε ηεο ΟΛΜΔ πξνο ηνπο αξκνδίνπο Τπνπξγνχο 

Πξνεδξίαο, Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηα ππ’ αξηζκ. 12 θαη 13/18.5.1990 ελεκεξσηηθά 

έγγξαθα ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, κε ηα νπνία παξέρνληαη νδεγίεο ζηνπο θαζεγεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

απεξγηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε κε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ 

δνθηκίσλ), ε εθδήισζε δε απηή, ζπγθεληξψλνληαο φια ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηεο απεξγίαο, απνηειεί, θαηά ηα 

πξνεθηεζέληα, κνξθή απεξγίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο κεηψζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δηφηη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο αληί λα είλαη ηνπνζεηεκέλε εληφο ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

ηξφπν έκκεζν δηα ηεο εζειεκέλεο επηβξαδχλζεσο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ελ γέλεη κεηψζεσο ηεο απνδφζεσο 



απηήο». Αληηζηνίρνπ πεξηερνκέλνπ ήηαλ θαη ε απνθάζεηο ηνπ Γ. Πξ. Θεζ/λίθεο 1238/1995 αιιά θαη ηνπ Γ. Πξ. 

ύξνπ 2/1992. 

 Αλαγλωξίδνληαο ηελ ιεπθή απεξγία ωο λόκηκε κνξθή απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο, ην ίδην ην 

Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, εμέδωζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξωη.: 2038978/4420/0022/14-6-1990 εγθύθιηό 

ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη: «1. χκθσλα κε ηε λνκνινγία (8384/79 θαη 8272/89 απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελψλ θαη 920/1983 ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ) ε κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(πνζνηηθή ή πνηνηηθή) ή ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο εξγαζίαο - ιεπθή απεξγία- απνηειεί κνξθή απεξγίαο. 

πλεπψο ε απνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ νξηζκέλα θαζήθνληα ηνπο, ζπλεπάγεηαη πνζνηηθή κείσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπο, ε νπνία θαηά ηα αλσηέξσ, απνηειεί κνξθή απεξγίαο, ηε ιεπθή απεξγία (βι. ζρεηηθψο θαη 

ΓΙΚΠΡ/Φ9/2741/7072/3.9.86 θαη ΓΙΚΠΡ/ Φ9 /241 /11026/ 23.10.85 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο 

Κπβεξλήζεσο)». Αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ είλαη θαη νη ππ’ αξηζκ. πξση.: ΓΙΚΠΡ/Φ9/2741/7072/3.9.86 θαη 

ΓΙΚΠΡ/Φ9/241/11026/23.10.85 εγθύθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεωο.  

Εθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη, όηη ε απνρή από ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, έρεη 

πιήξσο αλαγλσξηζηεί (ηόζν δηθαζηηθά όζν θαη δηνηθεηηθά) σο λόκηκε κνξθή απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο θαη 

ζηνλ ρώξν ηνπ Δεκνζίνπ.  

2. Η ζπκκεηνρή ζηελ ωο άλω απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε. πλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Όπσο θαη αλσηέξσ εθηέζεθε, ε απεξγία (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο) απνηειεί δηθαίσκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ αζθείηαη από ηα ζπιινγηθά όξγαλα απηώλ, ήηνη από ηηο λνκίκσο ζπζηεκέλεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο. Τν δηθαίσκα απηό αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζηαηεύεηαη πιήξσο ηόζν από ην 

Σύληαγκα όζν θαη από ππεξεζληθά-θνηλνηηθά λνκνζεηήκαηα.  

Έηζη ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο θαηνρπξώλεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο αγνξάο, ζην άξζξν 131 ηνπ 

Κνηλνηηθνύ Φάξηε ησλ Θεκειησδώλ Κνηλσληθώλ Δηθαησκάησλ ησλ Εξγαδνκέλσλ ηνπ 1989 ελώ ζε δηεζλέο 

επίπεδν δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ππ’ αξηζκόλ 87/1948 Δηεζλνύο Σπκβάζεσο Εξγαζίαο (γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

ειεπζεξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηώκαηνο νξγάλωζεο, θπξωζείζα ζηελ Διιάδα κε ην Ν.Γ. 

4204/1961).  

Σύκθσλα κε ην άξ. 46 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκόζησλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ θαη Υπαιιήισλ θαη 

Υπαιιήισλ ΝΠΔΔ (λ.3528/2007) αλαγλσξίδεηαη θαη πξνζηαηεύεηαη αθελόο ε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία ησλ 

Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη αθεηέξνπ ην δηθαίσκα απεξγίαο απηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ην σο άλσ άξζξν πξνβιέπεη: 

«πλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη δηθαίσκα απεξγίαο 1. Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ε αλεκπφδηζηε άζθεζε 

ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ δηθαησκάησλ δηαζθαιίδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο. 2. Οη ππάιιεινη κπνξνχλ ειεχζεξα 

λα ηδξχνπλ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λα γίλνληαη κέιε ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. 3. Η απεξγία απνηειεί δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ θαη αζθείηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο 

νξγαλψζεηο σο κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, εξγαζηαθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη σο εθδήισζε αιιειεγγχεο πξνο άιινπο εξγαδφκελνπο 

γηα ηνπο απηνχο ζθνπνχο. Σν δηθαίσκα ηεο απεξγίαο αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ ην 

ξπζκίδεη. 4. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 

ηνπο φξνπο, ηελ ακνηβή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπο».  



Τόζν από ηελ ίδηα ηελ ζπληαγκαηηθή αιιά θαη ππεξλνκνζεηηθή αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

απεξγίαο όζν θαη από ηελ ξεηή δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.3584/2007 πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα, όηη ε 

ζπκκεηνρή ζε απεξγία, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζπληζηά δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ, πξνζηαηεύεηαη πιήξσο 

από ηελ έλλνκε ηάμε θαη ζε θακία πεξίπησζε ε άζθεζε ελόο λνκίκνπ δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί 

σο πεηζαξρηθό παξάπησκα ή λα ζπλδεζεί έκκεζα ή άκεζα κε ηελ επηβνιή νπνηνπδήπνηε δπζκελνύο 

δηνηθεηηθνύ ή άιιε κνξθήο κέηξνπ εηο βάξνο ηνπ ππαιιήινπ, θαζώο θάηη ηέηνην, ζα έπιεηηε θαίξηα ηνλ ππξήλα 

ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο, ζπληζηώληαο κάιηζηα απαγνξεπκέλε θαηά ηνλ Ν.1264/1982 αληαπεξγία.  

Ωο αληαπεξγία λνείηαη θάζε ζπιινγηθό κέηξν, ην νπνίν ιακβάλεη ν εξγνδόηεο, πνπ είηε εθθξάδεηαη κε 

άκεζεο είηε κε ππνθξππηόκελεο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ε ζέζε ζε δηαζεζηκόηεηα ή ε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο 

εξγαζίαο, ππό ηελ αίξεζε ηεο απνδνρήο ησλ όξσλ, πνπ επηβάιιεη ν εξγνδόηεο ή ε επηβνιή πεηζαξρηθώλ 

θπξώζεσλ  θαη απνζθνπεί ζην λα εμαλαγθαζηνύλ νη απεξγνί λα παξαηηεζνύλ από ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο θαη λα 

απόζρνπλ από αγσληζηηθά κέηξα (Λ. Νηάζηνπ Δξγαηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην Σόκνο Β/ΙΙ ζει. 1003). Η 

αληαπεξγία γεληθά απαγνξεύεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 22, παξ.2 ηνπ Ν.1264/1982, ρσξίο δηαθξίζεηο είηε 

πξόθεηηαη πεξί θαλεξήο είηε πεξί ππνθξππηόκελεο αληαπεξγίαο, έρεη εθαξκνγή ε απαγνξεπηηθή δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 22, παξ.2 ηνπ Ν.1264/1982.  

Η παξάβαζε θάζε απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο, όπσο απηή ηνπ άξζξνπ 22, παξ.2 ηνπ Ν.1264/1982 

θαζηζηά άθπξε ηελ επηρεηξνύκελε δηθαηνπξαμία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ Α.Κ., ν νπνίνο είλαη θαλόλαο 

δεκόζηαο ηάμεσο. Άθπξε είλαη επίζεο, νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνπξαμία, πνπ ηπρόλ ήζειε επηλνήζεη ν 

εξγνδόηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξαηεγήζεη ηελ απαγνξεπηηθή δηάηαμε αθόκα θαη εάλ απηή έρεη λνκηκνθάλεηα, 

όπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο ζέζεσο ζε δηαζεζηκόηεηα ή ζε αξγία ησλ κηζζσηώλ γηα πεηζαξρηθά 

παξαπηώκαηα (Λ.Νηάζηνπ ν.α. ζει. 1004). Οκνίσο, εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ νη πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1264/1982 (άξζξν 23, παξ.1 ζε ζπλδπαζκό πξνο ην άξζξν 14, παξ.2) γηα παξαθώιπζε άζθεζεο 

ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ .  

Σεκεηώλεηαη, όηη, ζύκθσλα κε ηελ λνκνινγία, κέρξη ηελ ακεηάθιεηε δηθαζηηθή θξίζε κηαο απεξγηαθήο 

θηλεηνπνηήζεσο από ην αξκόδην Δηθαζηήξην, απηή δηαηεξεί ην ηεθκήξην ηεο λνκηκόηεηαο, ην νπνίν θαιύπηεη 

ηνπο απεξγνύο ππαιιήινπο θαη ζπλεπεία απηνύ θακία δπζκελήο έλλνκε ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα απεηιεζεί ή 

λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπο εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θέξνπζα ην ηεθκήξην λνκηκόηεηαο απεξγηαθή 

θηλεηνπνίεζε (βι. Οι. Α.Π. 27/2004, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην ηεθκήξην ηεο λνκηκόηεηαο, θαζώο 

θαη 45/2012 Μ.Π. Ρόδνπ, 1124/2011 Μ.Π.Α., 3470/2012 Μ.Π. Θεζ/λίθεο, 8492/2013 Μ.Π. Θεζ/λίθεο, 

1706/2012 Δθ. Αζελώλ). Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκόηεηαο ηεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο αιιά 

θαη ηνπ γεγνλόηνο, όηη θαζηεξώλεηαη απνθιεηζηηθόο ηξόπνο θξίζεο ηνπ λνκίκνπ ή κε ραξαθηήξα απηήο, δελ 

κπνξεί ην θύξνο κίαο απεξγίαο λα θξηζεί παξεκπηπηόλησο θαη ζε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα θξηζεί 

δηθαζηηθά.   

Εμάιινπ, από ηελ ξεηή δηαηύπσζε ηεο ηξνπνινγίαο πξνθύπηεη, όηη ε «κε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο 

αμηνιόγεζεο» πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ηηο ζπλέπεηεο, πνπ πξνβιέπεη ε δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη «ππαίηηα», 

λα νθείιεηαη δειαδή ζε δόιν ή έζησ ακέιεηα ηνπ ππαιιήινπ. Η άζθεζε, σζηόζν, ελόο αηνκηθνύ δηθαηώκαηνο 

εθ κέξνπο ηνπ ππαιιήινπ, ην νπνίν, κάιηζηα, είλαη λνκνζεηηθά αιιά θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν, δελ 



κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εξκελεπηεί σο «ππαίηηα» παξάβαζε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο ηνπ θαη λα 

επηθέξεη ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή έκκεζεο ή άκεζεο θύξσζεο ή άιινπ είδνπο ζπλέπεηαο εηο βάξνο ηνπ. 

Εμάιινπ, ε σο άλσ δηάηαμε, εάλ ήζειε εθαξκνζηεί ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο 

ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε λνκίκσο πξνθεξπρζείζα απεξγία, ζα εξρόηαλ επζέσο ζε αληίζεζε πξνο ηηο αξρέο ηεο 

ηζόηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, νη νπνίεο ππνρξεώλνπλ ηνλ θνηλό λνκνζέηε, 

όηαλ ζεζπίδεη πξνζόληα θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηάιεςε δεκνζίσλ ζέζεσλ θαη ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ 

(γλώζεηο, επηδεμηόηεηεο, εκπεηξία, εξγαηηθόηεηα, ζπλεξγαζηκόηεηα θ.α), λα κελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο, βάζεη 

θξηηεξίσλ αζρέησλ πξνο ηελ ηθαλόηεηα ησλ ππνςεθίσλ. Σεκεηώλεηαη, όηη απνθιίζεηο από ηελ σο άλσ αξρή 

είλαη ζπληαγκαηηθά ζεκηηέο κόλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη δηθαηνινγνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ιόγνπο 

πνπ αλάγνληαη ζηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ (α. 21 Σ.) ή ε ζεηηθή δξάζε γηα ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ (α. 116 παξ. 2 Σ), πνπ 

βεβαίσο δελ ζπληξέρνπλ ελ πξνθεηκέλσ. 

ΙΙΙ. Δπί ηεο απάληεζεο, πνπ αξκόδεη ζην εξώηεκα, πνπ εηέζε. 

Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ είλαη πξνθαλέο, όηη νπνηαδήπνηε έκκεζε ή άκεζε δπζκελήο δηνηθεηηθή 

ζπλέπεηα ή κέηξν ή δηάθξηζε ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε εηο βάξνο ησλ απεξγώλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, 

εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε λνκίκσο θεξπρζείζα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, είλαη αληίζεηε ηόζν πξνο ην 

Σύληαγκα όζν θαη πξνο ηηο εζληθέο θαη ππεξλνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ πξνζηαηεύνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

απεξγίαο.  

Η απάληεζε, ζπλεπώο, πνπ αξκόδεη ζην εξώηεκα, πνπ εηέζε είλαη, όηη ε κε εθπιήξωζε ηεο 

«ππνρξέωζεο αμηνιόγεζεο», όηαλ νθείιεηαη ζε ζπκκεηνρή ζε λνκίκωο πξνθεξπρζείζα απεξγία δελ 

κπνξεί λα απνηειεί ιόγν απνζηέξεζεο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Πξνϊζηακέλωλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3528/2007 θαη ηνπ 

Ν.3584/2007 ή ζύκθωλα κε άιιεο γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο. Οκνίωο, εάλ δελ κπνξεί λα βεβαηωζεί ε 

ηήξεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, γηα ιόγνπο, πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπκκεηνρή ζε λνκίκωο πξνθεξπρζείζα απεξγία, απηό δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπόδην γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Πξνϊζηακέλωλ ή λα επηθέξεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή δπζκελνύο (δηνηθεηηθήο ή άιιεο θύζεωο) ζπλέπεηα εηο βάξνο ηνπ. 

Αζήλα, Δεπηέξα 19 Σεπηεκβξίνπ 2017 

Παξακέλω ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

Με εθηίκεζε 
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