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Σύντομες υποδείξεις  

 

Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου 
επιχειρήσεως 

 

Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα των εργαζομένων. Ένα συμβούλιο επιχειρήσεως θα πρέπει να εκλεχθεί τώρα. Οι 

σύντομες υποδείξεις δίνουν μια πρώτη εικόνα, σε ποιες επιχειρήσεις είναι δυνατή η εκλογή 

ενός συμβουλίου επιχειρήσεως και πώς διεξάγεται αυτή η εκλογή. Λεπτομερείς πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στις εκλογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ομαλή και την απλοποιημένη 

εκλογική διαδικασία. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά από δείγματα κειμένων και 

καταλόγους ελέγχου προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εκλογών του συμβουλίου 

επιχειρήσεως. 

 

1. Πού μπορεί να εκλεχθεί ένα συμβούλιο επιχειρήσεως;  

 

Ο συνταγματικός νόμος των επιχειρήσεων προβλέπει την σύσταση συμβουλίων επιχειρήσεως 

σε οικονομικές μονάδες όπου εργάζονται μονίμως τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι με 

δικαίωμα ψήφου. Τρεις από αυτούς πρέπει να είναι εκλέξιμοι. 

 

Πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις οικονομικές μονάδες και στις επιχειρήσεις. Μία 

επιχείρηση (π.χ. μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή μία ανώνυμος εταιρεία) μπορεί να έχει 

μία ή περισσότερες οικονομικές μονάδες. Σε μια επιχείρηση λοιπόν μπορεί να υπάρχουν ένα ή 

περισσότερα συμβούλια επιχειρήσεως, τα οποία αποστέλλουν στην συνέχεια μέλη σε ένα γενικό 

συμβούλιο επιχειρήσεως. Η οικονομική μονάδα είναι μια συγχώνευση αποτελούμενη από τους 

εργαζόμενους και την τεχνολογία, οι οποίοι διευθύνονται οργανωτικά από ένα ενιαίο σύστημα 

διαχειρίσεως. Αυτό το σύστημα διαχειρίσεως πρέπει να κατέχει τις κύριες αρμοδιότητες λήψεως 

αποφάσεων στις υποθέσεις ανθρώπινου δυναμικού (πρόσληψη, μετάθεση, απόλυση) και των 

κοινωνικών υποθέσεων (τάξη, χρόνος εργασίας, σχεδιασμός των διακοπών, κλπ.). 

 

Το δικαίωμα του εκλέγειν το έχουν όλοι οι εργαζομένοι ανεξαρτήτως από την εθνικότητά τους, 

οι οποίοι εργάζονται στην οικονομική μονάδα και μέχρι την ημέρα των εκλογών έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στους εκλογείς συμπεριλαμβάνονται επίσης 

εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Έκτακτοι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, εάν 

εργάζονται περισσότερο από τρεις μήνες στην επιχείρηση ή έχει προγραμματιστεί να εργασθούν 

σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Δικαίωμα ψήφου δεν έχουν ανώτατα στελέχη, τα οποίο εκτελούν 

επιχειρηματικές αποστολές. 

 

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι το έχει το σύνολο των εργαζομένων ανεξαρτήτως από την 

εθνικότητα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και εργάζονται στην οικονομική μονάδα 
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τουλάχιστον έξι μήνες. Ο χρόνος απασχολήσεως σε μία άλλη οικονομική μονάδα  της ίδιας 

εταιρείας ή μίας άλλης εταιρείας του ομίλου επιχειρήσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

 

2. Πώς διεξάγονται οι εκλογές συμβουλίου επιχειρήσεως;  

 

Οι εκλογές συμβουλίου επιχειρήσεως προετοιμάζονται και διεξάγονται από το διοικητικό 

συμβούλιο εκλογών. Αν υπάρχει ήδη ένα συμβούλιο επιχειρήσεως, τότε διορίζει αυτό το 

διοικητικό συμβούλιο εκλογών. Αν δεν υπάρχει συμβούλιο επιχειρήσεως, τότε η εφορευτική 

επιτροπή μπορεί να διορισθεί από το γενικό συμβούλιο επιχειρήσεως ή από το συμβούλιο 

επιχειρήσεως του ομίλου επιχειρήσεων. Αν δεν υπάρχει γενικό συμβούλιο επιχειρήσεως και/ή 

κανένα συμβούλιο επιχειρήσεως ομίλου επιχειρήσεων ή αυτό δεν λειτουργεί, η εφορευτική 

επιτροπή εκλέγεται σε μία οικονομική μονάδα, η οποία δεν έχει συμβούλιο επιχειρήσεως, στην 

συνέλευση προσωπικού κατά πλειοψηφία των παρόντων εργαζομένων. Αν ο ορισμός 

διοικητικού εκλογικού συμβουλίου στην συνέλευση προσωπικού αποτύχει, τρεις εκλέξιμοι 

εργαζόμενοι ή ένα συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπείται στην οικονομική μονάδα, μπορούν να 

καταθέσουν αίτηση στο εργατοδικείο για τον διορισμό ενός διοικητικού συμβουλίου εκλογών. 

 

Ο τρόπος της εκλογικής διαδικασίας και τα επί μέρους βήματα που απαιτούνται εξαρτάται 

από τον αριθμό των εκλέξιμων εργαζομένων, οι οποίοι  απασχολούνται σε μια οικονομική 

μονάδα. Όταν κατά κανόνα σε μια οικονομική μονάδα απασχολούνται από 5 έως 50 εκλέξιμοι 

εργαζόμενοι, εφαρμόζεται η απλουστευμένη εκλογική διαδικασία.  

 

Εάν απασχολούνται περισσότεροι από 50 εργαζομένοι με δικαίωμα ψήφου στην οικονομική 

μονάδα, συνήθως εφαρμόζεται η κανονική εκλογική διαδικασία. Σε οικονομικές μονάδες με 51 

έως 100 εργαζόμενους με δικαίωμα ψήφου, υπάρχει η δυνατότητα να  συμφωνηθεί με τον 

εργοδότη η εφαρμογή της απλοποιημένης εκλογικής διαδικασίας. Εάν απασχολούνται 

περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι με δικαίωμα ψήφου θα γίνεται εφαρμογή αποκλειστικά της 

κανονικής εκλογικής διαδικασίας. 

 

Η απλοποιημένη εκλογική διαδικασία εξηγείται κατωτέρω στο σημείο 2.1. Η κανονική εκλογική 

διαδικασία εξηγείται στο σημείο 2.2. 

 

2.1. Εξέλιξη της απλοποιημένης εκλογικής διαδικασίας  

 

Στην απλοποιημένη εκλογική διαδικασία πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δύο 

παραλλαγές: η διαδικασία ενός και δύο σταδίων. Η διαδικασία δύο σταδίων (2.1.1.) 

εφαρμόζεται, εφ’ όσον δεν υπάρχει ακόμη συμβούλιο επιχειρήσεως και σε μια συνεδρίαση της 

επιχειρήσεως εκλέγεται εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία ενός σταδίου (2.1.2.) εφαρμόζεται, 

όταν το διοικητικό συμβούλιο εκλογών διορίζεται από ένα ήδη υπάρχον συμβούλιο επιχειρήσεως 

ή από ένα γενικό συμβούλιο επιχειρήσεως ή από ένα συμβούλιο επιχειρήσεως του ομίλου 

επιχειρήσεων.  
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2.1.1. Διαδικασία δύο σταδίων: Εάν το διοικητικό συμβούλιο εκλογών πρέπει να εκλεγεί στην 

συνέλευση της επιχειρήσεως, τότε γίνονται δύο εκλογικές συνελεύσεις. Κατά την πρώτη 

εκλογική συνέλευση εκλέγονται τα μέλη του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και ο πρόεδρος 

του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου από τους εργαζόμενους. Σε αυτήν την πρώτη εκλογική 

συνέλευση μπορούν να προσκαλέσουν τρεις εργαζομένοι με δικαίωμα ψήφου ή ένα συνδικάτο, 

το οποίο εκπροσωπείται στην οικονομική μονάδα. Στην πρόσκληση πρέπει να τηρούνται 

ορισμένες διατυπώσεις. Η εφορευτική επιτροπή δημιουργεί στην πρώτη εκλογική συνέλευση 

έναν εκλογικό κατάλογο, στον οποίο καταχωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι με δικαίωμα ψήφου 

ξεχωριστά συμφώνως προς το φύλο τους. Τα απαραίτητα έγγραφα παραλαμβάνει η εφορευτική 

επιτροπή από εκείνους, οι οποίοι προσκαλούν στην εκλογική συνέλευση, τα οποία ζήτησαν πριν 

από τον εργοδότη. Η εφορευτική επιτροπή στη συνέχεια καταρτίζει μία εκλογική πρόσκληση. Η 

εκλογική πρόσκληση περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες για τους ψηφοφόρους. Η 

ελάχιστες έδρες για την μειοψηφία των φύλων θα πρέπει να τηρούνται. Οι υποψήφιοι θα 

προτείνονται κατά την διάρκεια της πρώτης εκλογικής συνελεύσεως. Σε έναν φάκελο 

υποψηφιότητας μπορεί να διορισθούν ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι. Αποτελείται από μια 

δήλωση των υποψηφίων και την δήλωση υποστηρίξεως από 3 εργαζόμενους (για έως 20 

εκλέξιμους εργαζόμενους αρκούν δύο δηλώσεις υποστηρίξεως). Ο φάκελος υποψηφιότητας 

μπορεί να υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς. 

 

Μία εβδομάδα μετά την πρώτη εκλογική συνέλευση λαμβάνει χώρα η δεύτερη εκλογική 

συνέλευση για την εκλογή του συμβουλίου επιχειρήσεως. Το συμβούλιο επιχειρήσεως 

εκλέγεται σε μυστική και άμεση εκλογή. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στους εργαζόμενους 

με δικάιωμα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο και έναν εκλογικό φάκελο. Στο ψηφοδέλτιο είναι 

καταχωρημένα τα ονόματα των υποψηφίων κατ 'αλφαβητική σειρά. Ο εργαζόμενος μπορεί να 

σημειώσει το σημείο του σταυρού σε τόσους υποψήφιους όσες είναι και οι έδρες, που πρόκειται 

να χορηγηθούν. Το ψηφοδέλτιο, μετά την τοποθέτηση του σημείου του σταυρού στο όνομα των 

υποψηφίων, τοποθετείται στον εκλογικό φάκελο και ρίχνεται στην εκλογική κάλπη. Όταν οι 

εργαζόμενοι είναι απόντες την ημέρα των εκλογών, θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία για 

γραπτή ψηφοφορία (επιστολική ψήφος). Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως και 

τρεις ημέρες πριν από τη δεύτερη εκλογική συνεδρίαση για γραπτή ψηφοφορία. Η καταμέτρηση 

των ψήφων γίνεται δημοσίως μετά την εκλογική συνέλευση, ή - εάν έχει κατατεθεί αίτηση για 

μεταγενέστερη γραπτή ψηφοφορία - σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία έχει ανακοινωθεί 

προηγουμένως από την εφορευτική επιτροπή. Οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες 

ψήφους εκλέγονται. Η μειοψηφία των φύλων πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την κατανομή 

των εδρών. Οι εκλεγμένοι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται αμέσως. 

 

2.1.2 Ενιαίο στάδιο διαδικασίας: Εάν η εφορευτική επιτροπή έχει διορισθεί από το υφιστάμενο 

συμβούλιο της επιχειρήσεως, το γενικό συμβούλιο της επιχειρήσεως ή το συμβούλιο 

επιχειρήσεως του ομίλου επιχειρήσεων, τότε αρχίζει αμέσως μετά τον διορισμό του τις εκλογές. 

Προς τούτο παραθέτει πρώτα την λίστα των ψηφοφόρων, οι οποίοι χωρίζονται αναλόγως με το 
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φύλο. Στην συνέχεια θα πρέπει να εκδώσει εκλογική πρόσκληση. Η εκλογική πρόσκληση 

περιέχει πολλές  σημαντικές πληροφορίες για τους ψηφοφόρους. Πρέπει να αναφερθεί, μεταξύ 

των άλλων, ότι οι εκλογικές προσκλήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς το αργότερο μία 

εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της εκλογικής συνελεύσεως για την εκλογή του συμβουλίου 

της επιχειρήσεως. Η εκλογική συνέλευση για την εκλογή του συμβουλίου επιχειρήσεως 

εξελίσσεται ακριβώς όπως περιγράφεται ανωτέρω στο 2.1.1. για την δεύτερη εκλογική 

συνέλευση για την εκλογή του συμβουλίου επιχειρήσεως σε διαδικασία δύο σταδίων.  

 

2.2. Εξέλιξη της κανονικής εκλογικής διαδικασίας  

 

Αν υπάρχει ήδη ένα συμβούλιο επιχειρήσεως, τότε διορίζει αυτό την εφορευτική επιτροπή και 

καθορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου. Εάν το τρέχον συμβούλιο 

επιχειρήσεως παραμένει αδρανές, τότε τον διορισμό τον αναλαμβάνει το γενικό συμβούλιο 

επιχειρήσεως ή το συμβούλιο επιχειρήσεως του ομίλου επιχειρήσεων. Παρομοίως μπορούν 

τρεις εργαζόμενοι με δικαίωμα ψήφου ή ένα συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπείται στην 

οικονομική μονάδα, να καταθέσουν αίτηση στο εργατοδικείο για τον διορισμό ενός διοικητικού 

εκλογικού συμβουλίου. 

 

Εάν δεν υπάρχει ακόμη συμβούλιο επιχειρήσεως στην οικονομική μονάδα, τότε το γενικό 

συμβούλιο επιχειρήσεως ή το συμβούλιο επιχειρήσεως του ομίλου επιχειρήσεων μπορεί να 

διορίσει την εφορευτική επιτροπή και να καθορίσει τον πρόεδρό της. Εάν ο διορισμός δεν γίνει 

με αυτόν τον τρόπο, τότε η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται σε μία συνέλευση του συμβουλίου 

επιχειρήσεως, η οποία βασικά πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εργασίας, από όλους 

τους εργαζόμενους της οικονομικής μονάδας. Σε αυτήν την εκλογική συνέλευση μπορούν να 

προσκαλέσουν τρεις εργαζομένοι με δικαίωμα ψήφου ή ένα συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπείται 

στην οικονομική μονάδα. Αν η συνέλευση της επιχειρήσεως δεν πραγματοποιηθεί, παρά την 

πρόσκληση ή αν δεν επιλέξει διοικητικό συμβούλιο, τότε τρεις εργαζόμενοι με δικαίωμα ψήφου ή 

ένα συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπείται στην οικονομική μονάδα μπορούν να καταθέσουν 

αίτηση στο εργατοδικείο για τον διορισμό ενός διοικητικού εκλογικού συμβουλίου.  

 

Η εφορευτική επιτροπή δημιουργεί έναν εκλογικό κατάλογο, στον οποίο καταχωρούνται όλοι οι 

εκλέξιμοι εργαζόμενοι ξεχωριστά συμφώνως προς το φύλο τους. Τα προς τούτο απαιτούμενα 

έγγραφα παραλαμβάνει η εφορευτική επιτροπή από τον εργοδότη κατόπιν αιτήσεως. Η 

εφορευτική επιτροπή καταρτίζει στην συνέχεια εκλογική πρόσκληση. Η εκλογική πρόσκληση 

περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες για τους ψηφοφόρους. Οι ελάχιστες έδρες για την 

μειονότητα των φύλων θα πρέπει να τηρούνται. 

 

Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή, πρέπει να καταχωρηθεί σε έναν εκλογικό 

κατάλογο, ο οποίος πρέπει να κατατεθεί εντός δύο εβδομάδων μετά την τοιχοκόλληση του 

εκλογικού καταλόγου στην εφορευτική επιτροπή. Τον εκλογικό κατάλογο, ο οποίος μπορεί να 

περιέχει έναν ή περισσότερους υποψηφίους πρέπει να υπογράψουν πάνω από το 5% των 
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εργαζομένων με δικαίωμα ψήφου, αλλά τουλάχιστον τρεις εργαζόμενοι με δικαίωμα ψήφου 

(υπογραφές υποστηρίξεως). Ο αναγνωρισμένος ως έγκυρος εκλογικός κατάλογος θα παραδοθεί 

τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία των εκλογών. 

 

Εάν θεωρηθούν δύο εκλογικοί κατάλογοι ως έγκυροι, τότε οι εργαζόμενοι στις εκλογές μπορούν 

να αποφασίσουν για έναν μόνο από τους δύο εκλογικούς καταλόγους (ψήφιση συνδιασμού). 

Εάν έχει κατατεθεί μόνο ένας εκλογικός κατάλογος ή θεωρήθηκε μόνο ένας ως έγκυρος, τότε οι 

εργαζόμενοι μπορούν να ψηφίσουν έναν μεμονωμένο υποψήφιο (ψήφιση ατόμων). Ο 

εργαζόμενος μπορεί τότε να θέσει το σημείο του σταυρού σε τόσους υποψήφιους όσες είναι και 

οι έδρες που πρέπει να διατεθούν. 

 

Την ημέρα των εκλογών θα γίνουν μυστικές και άμεσες εκλογές του συμβουλίου της 

επιχειρήσεως σε ένα εκλογικό κέντρο της επιχειρήσεως. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει 

στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ένα ψηφοδέλτιο και έναν εκλογικό 

φάκελο. Το ψηφοδέλτιο, μετά την τοποθέτηση του σημείου του σταυρού στον εκλογικό κατάλογο 

ή στο όνομα του μεμονωμένου υποψηφίου, τοποθετείται στον εκλογικό φάκελο και ρίχνεται στην 

εκλογική κάλπη. Όταν οι εργαζόμενοι είναι απόντες την ημέρα των εκλογών, θα πρέπει να τους 

δοθεί η ευκαιρία για γραπτή ψηφοφορία (επιστολική ψήφος). 

 

Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται δημοσίως μετά το κλείσιμο του εκλογικού κέντρου. Στην 

ψήφιση συνδιασμού εξακριβώνεται ο αριθμός των εδρών, ο οποίος αντιστοιχεί στους 

μεμονωμένους εκλογικούς καταλόγους . Εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά, όπως έχουν 

καταχωρηθεί στον εκλογικό κατάλογο και στον αριθμό, όπως αναλογούν οι έδρες στον εκλογικό 

κατάλογο. Στην ψήφιση ατόμων εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τους περισσότερους 

ψήφους, αλλά η μειονότητα των φύλων πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται αριθμητικά υπ’ όψιν. 

Οι εκλεγμένοι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. 

 

3. Προστασία και έξοδα των εκλογών  

 

Οι εκλογές συμβουλίου επιχειρήσεως βρίσκοται υπό ειδική νομική προστασία. Όποιος σε μια 

εκλογική συνέλευση προσκαλεί ως ένας από τους τρεις προσκαλούντες, όποιος ως ένας από 

τρεις αιτούντες αιτείται τον διορισμό ενός διοικητικού εκλογικού συμβουλίου, όποιος είναι μέλος 

του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και όποιος θέτει υποψηφιότητα για την εκλογή 

συμβουλίου επιχειρήσεως απολαύει μια ειδική, χρονικώς περιορισμένη προστασία από τις 

κανονικές απολύσεις.   

 

Η κανονική απόλυση των τριών προσκαλούντων ή των τριών αιτούντων είναι άκυρη μέχρι την 

ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αν δεν έχει λάβει χώρα εκλογή συμβουλίου 

επιχειρήσεως, τότε δεν μπορούν να τους απολύσουν με κανονική καταγγελία της συμβάσεως 

εργασίας για ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της προσκλήσεως ή της 

αιτήσεως στο εργατοδικείο. Μόνο η έκτακτη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας των 
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προσκαλούντων και των αιτούντων παραμένει δυνατή υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις για 

έκτακτες απολύσεις. 

 

Η κανονική απόλυση μελών του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και υποψηφίων για 

εκλογή είναι επίσης μέχρι την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων άκυρη. Επιπλέον τα 

μέλη του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και οι υποψήφιοι απολαύουν συνεχή προστασία από 

τις απολύσεις για ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως των 

εκλογικών αποτελεσμάτων. 

Μία έκτακτη απόλυση μελών του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και υποψηφίων για εκλογή 

παραμένει δυνατή υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις για τις έκτακτες απολύσεις. Μέχρι την 

ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων πρέπει το συμβούλιο επιχειρήσεως να συναινέσει 

για μία τέτοια έκτακτη απόλυση μελών του διοικητικού εκλογικού συμβουλίου και υποψηφίων για 

την εκλογή. Ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει στο εργατοδικείο αίτηση για την αντικατάσταση 

της αρνηθείσας συναινέσεως. 

 

Στον εργοδότη απαγορεύεται, εφ’ όσον υπάρχει η απειλή επιβολής νομικής ποινής, να 

παρεμποδίζει την διεξαγωγή των εκλογών του συμβουλίου επιχειρήσεως ή να τις επηρεάζει. 

Κανείς δεν επιτρέπεται να εμποδίσει την εξάσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των 

εργαζομένων.  

 

Με το κόστος των εκλογών συμβουλίου επιχειρήσεως επιβαρύνεται ο εργοδότης. 


