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Η απεργία ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας 
  
 
 Απεργία είναι η συλλογική αποχή των µισθωτών από την εργασία, η οποία αποφασίζεται 
και κηρύσσεται από νόµιµα συνεστηµένες συνδικαλιστικές οργανώσεις µε σκοπό τη διαφύλαξη 
και προαγωγή των οικονοµικών, εργασιακών (άρθρο 23, παρ. 2 Συντ.) συνδικαλιστικών και 
ασφαλιστικών γενικά συµφερόντων της (άρθρο 19 του Ν. 1264/82). 
 Το δικαίωµα της απεργίας ανήκει στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα του Συντάγµατος. 
Επιπλέον, ο νόµος 1264/82 ορίζει ότι "η απεργία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων" 
(άρθρο 19, παρ. 1). 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Η απόφαση µιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για απεργία αφορά - κατ' αρχήν - 
στα µέλη της. Μπορούν, όµως, να απεργήσουν και όσοι µισθωτοί δεν είναι µέλη της, ασκώντας 
το ατοµικό δικαίωµα της απεργίας (άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 1264/82). Είναι δυνατόν η 
συνδικαλιστική οργάνωση να πάρει µέτρα (πειθαρχικές κυρώσεις, αποβολή κ.τ.λ.) κατά µελών 
της τα οποία δεν συµµετέχουν στην απεργία, αφού ληφθούν υπόψη οι συγκεκριµένες συνθήκες. 
Το δικαίωµα της αποχής από την εργασία ανήκει, βέβαια, στους µισθωτούς, αλλά από το άλλο 
µέρος οι µισθωτοί ως µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης έχουν υποχρέωση 
υπακοής στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και πίστης στην εξυπηρέτηση του 
συλλογικού συµφέροντος, το οποίο το χειρίζεται υπεύθυνα η συνδικαλιστική 
οργάνωση. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ:  
� Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας (άρθρο 16 του Ν. 

643/1977). Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις 
εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε ηµέρα, του 1/25 του µηνιαίου καθαρού µισθού (µετά 
την αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων). Για τις στάσεις εργασίας 
περικόπτονται τόσα ωροµίσθια όσες είναι οι ώρες της στάσης εργασίας (άρθρο 25 του Ν. 
3205/03). 

� Αν ο µισθωτός βρίσκεται σε άδεια και γίνει στο µεταξύ απεργία, θεωρείται ότι συνεχίζει την 
άδειά του και δεν χάνει λόγω της απεργίας τις αποδοχές των ηµερών της άδειας. 

� Αν ο µισθωτός απεργεί και εµφανιστεί σπουδαίο κώλυµα (π.χ. ασθένεια) που να δικαιολογεί 
τη λήψη άδειας, τότε ο µισθωτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας και θεωρείται ότι 
συνεχίζει να απεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα. 
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