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43η ∆ιδακτική Ενότητα  
 

Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο  ∆ Ι Κ Α Ι Ο  
 

Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 
 

1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις 
εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση των εργασιακών, 
οικονοµικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών τους συµφερόντων.  

2. Η συνδικαλιστική ελευθερία κατοχυρώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 23 § 1 του 
Συντάγµατός µας.  

3. Η σύσταση, η οργάνωση, η λειτουργία και η δράση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ρυθµίζονται και προστατεύονται από το Ν. 1264/82 και από τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα σωµατεία.  

4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και 
τριτοβάθµιες.  
 

Α. Πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι: 
α)  τα σωµατεία 
β)  τα τοπικά παραρτήµατα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή 
πανελλαδικής έκτασης 

γ) οι ενώσεις προσώπων που συνιστούν δέκα (10) τουλάχιστον εργαζόµενοι σε 
επιχειρήσεις µε συνολικό αριθµό εργαζοµένων µικρότερο των σαράντα (40).  

 

Β. ∆ευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι: 
α)  οι οµοσπονδίες που είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωµατείων του ίδιου ή 
συναφών επαγγελµάτων  

β)  τα εργατικά κέντρα που είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωµατείων και τοπικών 
παραρτηµάτων και έχουν την έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου 
εργατικού κέντρου. 

 

Γ.  Τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (δηλαδή συνοµοσπονδίες) είναι οι 
ενώσεις οµοσπονδιών και εργατικών κέντρων.  

 

Κάθε οµοσπονδία και κάθε εργατικό κέντρο έχει δικαίωµα να γίνει µέλος µιας 
συνοµοσπονδίας.  
Ανάµεσα στις συνοµοσπονδίες η πιο αντιπροσωπευτική είναι η Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).  
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� Εργασία για το σπίτι 

 

♦ Ο Α προσελήφθη ως λογιστής στην εταιρία «∆έλτα» στο υποκατάστηµα της 
Κηφισίας µε το νόµιµο µισθό και το καθορισµένο ωράριο, επιθυµεί όµως να 
προσφέρει την εργασία του σε υποκατάστηµα στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, 
θέλει να εφαρµόσει τις δικές του ιδέες και, αντί να ασχοληθεί µε τους 
χρεώστες που του έχουν ανατεθεί, θέλει να ασχοληθεί µε τις εισαγωγές της 
εταιρίας. Ο Α έχει όλα αυτά τα δικαιώµατα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»  
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Το Εργατικό ∆ίκαιο είναι κλάδος του ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  Σ Λ 
2. Το Εργατικό ∆ίκαιο διακρίνεται σε ατοµικό και συλλογικό. Σ Λ 
3. Η ανεξάρτητη εργασία αποτελεί αντικείµενο του 
Εργατικού ∆ικαίου.  

 
Σ Λ 

4. Η σχέση εργασίας δηµιουργείται µε τη σύναψη της 
ατοµικής σύµβασης εργασίας.  

 
Σ Λ 

5. Αντικείµενο του δικαίου της εκµετάλλευσης είναι η 
παροχή εργασίας του εργαζόµενου προς τον εργοδότη. 

 
Σ Λ 

6. Ο κανονισµός της εργασίας αποτελεί τον εσωτερικό νόµο 
της επιχείρησης.  

 
Σ Λ 

7. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζοµένων έχουν 
κατοχυρωθεί µε νόµο.  

 
Σ Λ 

8. Η συλλογική σύµβαση εργασίας εξασφαλίζει τα 
συµφέροντα των εργαζοµένων.  

 
Σ Λ 

9. Η απεργία των εργαζοµένων παρέχει δικαίωµα στον 
εργοδότη να λύσει τη σύµβαση εργασίας.  

 
Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Αντικείµενο του Εργατικού ∆ικαίου αποτελεί:  
α) η πνευµατική εργασία 
β) η ανεξάρτητη εργασία 
γ) η άµισθη εργασία 
δ) η εξαρτηµένη εργασία 
 

2. Οι κανονισµοί εργασίας και το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη συνιστούν:  
α) το ατοµικό εργατικό δίκαιο 
β) το δίκαιο της εκµετάλλευσης 
γ) το σύνολο των κανόνων της εξαρτηµένης και ανεξάρτητης εργασίας 
δ) την έµµισθη και άµισθη εργασία 
 

3.  Η συλλογική διαπραγµάτευση στοχεύει:  
α)  στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των εργαζοµένων 
β)  στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τους εργοδότες 
γ)  στη µετατόπιση των σχέσεων µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων από το 
ατοµικό στο συλλογικό επίπεδο 

δ)  στον καθορισµό των χρονικών ορίων εργασίας 
 
Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Σχέση εργασίας είναι η ������  σχέση µεταξύ εργοδότη και 
εργαζοµένου, µε την οποία ο εργαζόµενος έχει ������ να παρέχει 
������ στον εργοδότη (για ������ ή ������ χρόνο) 
και ο εργοδότης να καταβάλλει τον �������  ������� .  

2. Αντικείµενο του εργατικού δικαίου είναι η ������  ������ . 
3. Συλλογική σύµβαση εργασίας είναι η ������ µεταξύ εκπροσώπων 
των συλλογικών συµφερόντων των ������ και των ������ 
που καθορίζει τους όρους τους οποίους πρέπει να περιλαµβάνουν οι 
επιµέρους  ������ των προσώπων που δεσµεύονται από τη 
συλλογική σύµβαση. 
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Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

1. Ο Α προσελήφθη σαν πωλητής, σε ένα κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών, µε το νόµιµο µισθό και ωράριο 
εργασίας. Η εργασία που προσφέρει είναι ανεξάρτητη 
εργασία.  
..................................................................................................

 
 

Σ Λ 

2. Ο Β διορίστηκε δηµόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο 
Γεωργίας. Η εργασία που προσφέρει ρυθµίζεται από τους 
κανόνες του Εργατικού ∆ικαίου.  
..................................................................................................

 

 
Σ Λ 

3. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει µόνο το 
µισθό στον εργαζόµενο.   
..................................................................................................

 
Σ Λ 

 

4. Ο εργαζόµενος υποχρεούται να προσφέρει την εργασία 
του στον εργοδότη και να µην ανακοινώνει τα µυστικά της 
επιχείρησης σε τρίτους.  
..................................................................................................

 
 

Σ Λ 
 

5. Ο κανονισµός της εργασίας επιβάλλει υποχρεώσεις µόνο 
στους εργαζοµένους.  
..................................................................................................

 

Σ Λ 
 

6. Στη συλλογική σύµβαση εργασίας, συµβαλλόµενοι είναι 
αντιπροσωπευτικές επαγγελµατικές οργανώσεις.  
..................................................................................................

 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποια είναι η εξαρτηµένη εργασία;  
2. Τι ρυθµίζει το ατοµικό και τι το συλλογικό εργατικό δίκαιο;  
3. Τι είναι το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη;  
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα.  

1. Να αναπτύξετε το σκοπό της συλλογικής σύµβασης εργασίας.  
2. Να αιτιολογήσετε τη σύνδεση των συνδικαλιστικών ελευθεριών µε το 
δικαίωµα της απεργίας.  
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