
Τίτλος IV: Αλληλεγγύη  

Άρθρο 27 - Δικαίωμα των εργαζομένων στην 

ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της 

επιχείρησης 

Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα 

επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 28 - Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 

συλλογικών δράσεων 

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα 

με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να 

διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα 

επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε 

συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, 

συμπεριλαμβανομένης της απεργίας. 

Άρθρο 29 - Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 

ευρέσεως εργασίας 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. 

Άρθρο 30 - Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

απόλυσης 

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 31 - Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 

1. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την 

υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.  

2. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε 

ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο 

αμειβόμενων διακοπών. 

Άρθρο 32 - Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών 

και προστασία των νέων στην εργασία 
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Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική 

σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και πλην 

περιορισμένων παρεκκλίσεων.  

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων 

στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή από 

οποιαδήποτε εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, 

τη σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο 

την εκπαίδευσή τους. 

Άρθρο 33 - Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή 

1. Εξασφαλίζεται η νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας.  

2. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή του, έχει δικαίωμα προστασίας από την απόλυση για λόγους που 

συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας 

και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού. 

Άρθρο 34 - Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική 

αρωγή 

1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές 

κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία 

σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή 

το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους 

κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και 

πρακτικές.  

2. Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως εντός της Ένωσης έχει 

δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.  

3. Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η 

φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής 

βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν 

επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης 

και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 35 - Προστασία της υγείας 

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να 

απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 

εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 

πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 

υγείας του ανθρώπου. 

Άρθρο 36 - Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος 
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Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και 

πρακτικές, σύμφωνα με τις Συνθήκες, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και 

εδαφική συνοχή της Ένωσης. 

Άρθρο 37 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του 

πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται 

σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. 

Άρθρο 38 - Προστασία του καταναλωτή 

Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. 
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