
Στην πρόταση. Νόμου «γιά την κύρωση της ύπ’ άρ'.θμ. 
135 Διεθνούς Σύμβασης ’Εργασίας καί της ύπ’ άρ'.θμ. 
143 Σύστασης «γιά τήν προστασία των αντιπροσώπων 
των έργ'αζομένων μέσα στην επιχείρηση καί τις διευ
κολύνσεις, πού πρέπει νά τούς παρέχονται». ?

11ους τή Bor/.ij ιών 'Ελλήνων
Τέσσερις μήνες μετά τήν απομάκρυνση της Δεξιάς άπό 

τήν κυβέρνηση τής χώρας, οΐ εργαζόμενοι εξακολουθούν νά 
αντιμετωπίζουν όξύτατα προβλήματα στήν άσκηση των συν
δικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Τύ απαράδεκτο κατά κα
νόνα εργασιακό καθεστώς πού επικρατεί στα εργοστάσια 
καί γενικά στούς τόπους δουλιάς συμβαδίζει μέ τή συστημα
τική δίωξη τής συνδικαλιστικής δραστηριότητας των εργα
ζομένων άπό τήν πλευρά τής εργοδοσίας. Οΐ άπολύσεις των 
συνδικαλιστών δεν επαψαν νά άποτελούν καθημερινό φαι
νόμενο. Ή έλλειψη θεσμικού πλαίσιου, πού νά προστατεύει 
τά καί συνταγματικά κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώ
ματα, είναι ή βασική αιτία, πού επιτρέπει τή δίωξη τής 
συνδικαλιστικής δράσης και τήν άσυδοσία τής εργοδοσίας.
‘Η σύμβαση 135 χρονολογείται άπό τόν Ίούνη τού 1971, 

όταν καί ψηφίστηκε στήν 56η σύνοδο τής Γενικής Διά
σκεψης τής Διεθνούς ’Οργάνωσης ’Εργασίας. ' .
,'Η χουντική τότε κυβέρνηση άρνήΟηκε τήν επικύρωσή της 

μέ τό επιχείρημα ότι δέν υπάρχουν στήν Ελλάδα, οΐ Θεσμοί,: 
σφούς οποίους άναφέρεται ή 135 ΔΣΕ καί ότι ή σύμβαση δέν 
έχει άντικείμενο γιά τήν πραγματικότητα τής χώρας μας. · 
Μέ, τά ΐδια επιχειρήματα άρνιόταν επίμονα τήν·. επικύρωσή 
της κι ή κυβέρνηση τής «Ν.Δ.». "Ετσι, ό πρώην, 'Υπουργός · 
Εργασίας τής «Ν.Δ.» κ. Λάσκαρης είχε δηλώσει επανει
λημμένα ότι «ή σύμβαση αυτή άναφέρεται στήν, προστασία ; 
θεσμών, πού δέν υπάρχουν στήν Ελλάδα» ενώ «ένδιαφέρθηκε»’ 
καί γιά τή συνδικαλιστική ενότητα καί ισχυρίστηκε ότι 
κάτι τέτοιο Θά συνέβαλε στόν κατακερματισμό τού συνδικα
λιστικού κινήματος.",.;*; ’ :'■·'·.· . ‘ή μ,·. '1- ..
ί j! Οΐ ισχυρισμοί αυτοί, άσφαλώς, δέν άνταποκρίνονται_στήν 
πραγματικότητα.; ' ; fΛ ’ '' ’ . .
Vj'H 135 ΔΣΕ ήταν μια άναγνώριση τής δοσμένης πραγμα
τικότητας σέ πολλές χώρες καί έκφραζε τήν άναγκαιότητα 
νά αναγνωριστεί διεθνώς ένα υποφερτό καθεστώς, πού πρέπει’ 
νά υπάρχει γιά τούς εργαζόμενους1 στούς τόπους δουλιάς, ’ 
γιά τήν άνάπτυξη τών δραστηριοτήτων τους μέσα σ’ αυτούς.

' . .. ; : J : ..

ή'Η 135 ΔΣΕ, άναφέρεται σέ διαφόροον ειδών έκπροσωπή- 
σεις τών εργαζομένων, πού «πρέπει νά άπολαμβάνουν άπο- 
τελεσματική προστασία άπό κάθε μέτρο, πού θά μπορούσε 
νά τούς βλάψει, ,συμπεριλαμβανομένης καί τής άπόλυσης» 
(άρθρο 1 ) καί «νά τούς παρέχονται διευκολύνσεις μέσα 
στην επιχείρηση γιά νά μπορούν νά εκπληρώνουν άποτε- 
λεσματικά τό έργο τους» (άρθρο 2).
- * Οΐ εκπρόσωποι, στούς οποίους άναφέρεται ή σύμβαση, 
καθορίζονται μέ σαφήνεια καί είναι : /

1. Οΐ συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στούς τόπους δουύ 
λιάς. ' '
;Τ2. Τά μέλη τών εργοστασιακών επιτροπών καθώς καί 

κάθε άλλης έπιτροπής στήν έπιχείρησή (π.χ.ήτών δια-ξ 
φόρων έπιτροπών γιά τήν τήρηση τών κανόνων υγιεινής, 
την πρόληψη τών εργατικών άτυχημάτων κ.λπ. ).
;Όί συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι είναι τά μέλη τών κα

θοδηγήσεων τών συνδικαλιστικών παραρτημάτων στά εργο
στάσιά, οΐ συνδικαλιστικοί υπεύθυνοι στά διάφορα τμήαατα 
τού εργοστασίου. Οΐ εκπρόσωποι αυτοί είναι στις περισσό- 
τερες περιπτώσεις εκλεγμένοι άπό τά μέλη τού συνδικάτου 
στις δοσμένες επιχειρήσεις. ;·> ··. '■■

Ο ισχυρισμός ότι στή χώρα μας δέν υπάρχει κάτι άντί- 
στοιχο μέ τούς συνδικαλιστικούς εκπροσώπους άλλων καπι
ταλιστικών χωρών, δέν άνταποκρίνεται στήν \ πραγματι
κότητα. ' · V ·■;’ ■ .'I··.'

-,’,‘Στά εργοστάσια καί τούς τόπους δουλιάς της χώρας μας 
υπάρχουν, πέρα άπ’ τά μέλη τών διοικήσεων τών διαφόρων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σωματείων, καΓ μια σειρά άλλα συνδικαλιστικά στελέχη 
πού οί αρμοδιότητες τους, στούς τόπους δουλιάς μοιάζουν 
πολύ μέ εκείνες τών συναδέλφων τους τών άλλων χωρών.

"Ετσι, γιά τά περισσότερα κλαδικά σωματεία υπάρχουν 
οί σωματειακές επιτροπές κατά εργοστάσιο, πού .όμως τά 
μέλη τους δέν κατοχυρώνονται, δέν έχουν επίσημη άνα- 
γνώριση, δέν προστατεύονται άπό τήν άπόλυση καί λει
τουργούν συνήθως σά βοηθητικά όργανα τής διοίκησης τού 
σωματείου. Σαν τέτοια άναφέρονται καί στά περισσότερα 
καταστατικά. Τό ίδιο συμβαίνει σέ πολλές περιπτώσεις καί 
γιά σωματεία κατά επάγγελμα ή ειδικότητα.

Υπάρχουν, άκόμα, τά μέλη τών διοικήσεων τών εργο
στασιακών σωματείων, πού στήν πλειοψηφία τους — εκτός 
άπό ορισμένα μέλη τού προεδρείου — δέν έχουν νομική 
προστασία. Σέ άρκετές περιπτώσεις υπάρχουν έπίσης υπεύ
θυνοι τού σωματείου κατά τμήματα τού έργοστασίου, 
πού ούτε, βέβαια, προστατεύονται, άλλά άκόμα, πολλές φο
ρές, ούτε καί στά καταστατικά τών σωματείων δέν συμπερι- 
λαβαίνονται. - . -. - , , . ζ

Έτσι, λοιπόν, ένας άπό τούς θεσμούς στούς οποίους άνα- 
φέρεται ή 135 ΔΣΕ είναι σέ μεγάλη έκταση υπαρκτός στήν 
Ελλάδα. "
Ή ελληνική νομοθεσία άγνοεϊ αυτά τά συνδικαλιστικά 

όργανα στά εργοστάσια, γιατί δέν άρέσουν στά μονοπώ
λια, πού γιά νά έμποδίσουν τή συνδικαλιστική δράση στούς 
τόπους δουλιάς κάνουν ό,τι μπορούν γιά νά τά άποδυναμώ- 
σουν, νά τά περιορίσουν, όσο τούς είναι δυνατό, νά μήν 
επιτρέψουν τή διάδοσή τους καί τήν παραπέρα άνάπτυξή 
τους. Καί προσπαθούν νά τό πετύχουν μέ τις τρομακρατικές 
άπολύσεις. *0 άντεργατικός νόμος 330/76 διευκολύνει τήν 
τακτική, τους. *· '-’-’λ'' ' ' Γ ' : !
Έτσι, ή νομική προστασία τών συνδικαλιστών* στά εργο

στάσια καί τις επιχειρήσεις της χώρας μας είναι, σέ σχέση 
μέ άλλες καπιταλιστικές χώρες, άνύπαρκτη. :■ y ■';·;■

Γιά παράδειγμα, σ’ ένα εργοστάσιο τής ΟΔ Γερμανίας/ 
τής Γαλλίας ή τής 'Ολλανδίας μέ 1.000 εργατοϋπάλληλους, 
άπολαμβάνουν νομική προστασία άπό τήν άπόλυση 40 περί- ' 
που συνδικαλιστές. Στή χώρα "μας γιά. τό ίδιο μέγεθος, 
νομική προστασία άπολαμβάνουν 0-4 συνδικαλιστές.: Στήνί 
καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, .προστατεύονται νομικά "τά 
4 μέλη τού προεδρείου τού Δ.Σ. κάποιου εργοστασιακού σω
ματείου. : . ; ; "ν'·"·'
’Αλλά δέν είναι μόνο αυτό. Καί αυτοί οί νομικά προστα- 

τευόμενοι στις Ελληνικές επιχειρήσεις συνδικαλιστές, δέν 
έχουν τήν άπαιτούμενη ελευθερία κινήσεων, δέν μπορούν 
νά άναπτύξουν άνεμπόδιστα τή δραστηριότητά τούς. : ' "

Ό ίδιος ό νόμος 330/76, πού υποτίθεται ότι τούς προστα- ; 
τεΰει, προβλέπει παράλληλα βαρειές ποινές, έτσι πού κι’ 
αυτή ή λειψή κι ελάχιστη «προστασία» καταντάει ουσία-' 
στικά έμπαιγμός. Δίκες καί καταδίκες συνδικαλιστών,’άπό 
αυτούς άκριβώς πού υποτίθεται. πώς προστατεύονται, έγι-, 
ναν πολυάριθμες τά τελευταία χρόνια. '.'*7.

Δέν είναι, λοιπόν, καθόλ.ου άσχετοι μ’ αύτή τήν κατάσταση 
οί ύμνοι τών πολυεθνικών μονοπωλίων γιά τήν τελειότητα 
τής άντεργατικής νομοθεσίας στή χώρα μας.· nit;· i r L

’Αλλά καί ό δεύτερος θεσμός, στόν όποιο άναφέρεται ή 
135 ΔΣΕ, οί εργοστασιακές επιτροπές, δέν είναι καθόλου' 
άνύπαρκτος στή χώρα μας.· ·,·.·* < ·.··'/ ϊ i '

Οί εργοστασιακές επιτροπές είναι γνωστές στό εργατικό 
καί συνδικαλιστικό κίνημα τής χώρας μας σαν τά ενιαία 
όργανα πάλης τών εργαζομένων στούς τόπους δουλ.ιϊς. 
Αύτές οί επιτροπές είναι γνωστές στήν ελληνική άρθρο- 
γραφία καί βιβλιογραφία μέ διάφορα ονόματα. "Ετσι, 
ταυτόσημοι είναι οί οροί εργοστασιακή επιτροπή, φαμπρι-( 
κοεργοστασιακή επιτροπή, επιτροπή επιχείρησές, συμβού
λιο προσωπικού, εργοστασιακό συμβούλιο. . · ν,;

Πάντα υπονοείται ή εκλεγμένη έκπροσώπηση στό έρ',Ό- 
στάσιο, τήν επιχείρηση ή τόπο δουλιάς άπό όλ.ους τούς έρ-;* 
γάτες καί ύπάλλ.ηλ.ους, συνδικαλισμένους καί μή. ·'<·.:
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Στή χώρα μας εργοστασιακές επιτροπές υπήρχαν απ’ 
τη δεκαετία τοΰ ’30. 'Η έξάπλωσή τους καί ή ανάπτυξή- 
τους γνώρισε τό αποκορύφωμά της Ιδιαίτερα τά μεταπε- 
λευθερωτικά χρόνια 1945 - 46.

Στά προδικτατορικά χρόνια, οί εργοστασιακές επιτροπές 
έπαιξαν Θετικό ρόλο στις άγωνιστικές κινητοποιήσεις τής 
εργατικής τάξης. Μέ την πολιτική άλλάγή τοϋ ’74, έργο-: 
στασιακές επιτροπές άρχισαν νά δημιουργοϋνται σέ διάφο-' 
ρους χώρους. Αΰτή ή πορεία υπονομεύτηκε μέ τήν ψήφισή 
τοϋ ν' 330/76. Μέ τόν καθορισμό τής γνωστής διαδικασίας 
για τήν κήρυξη άπεργίας, πού θεωρείται νόμιμη, μόνο όταν 
άποφασίζεται άπό τή Γ.Σ. των μελών νόμιμου σωματείου, 
τέθηκε ύπό διωγμό ή εργοστασιακή επιτροπή. Άλλα παρά 
τήν άπεργοσπαστική ταχτική' καί πράχτική,- παρά τίς 
άπαγορεύσείς καί τούς διωγμούς, έξακολόυθοϋν νά δημιουρ- 
γοϋνται σέ πολλά έργοστάσια τέτοιες επιτροπές. Ή δου- 
λιά τους,' ωστόσο, είναι πολύ δύσκολ.η, γιατί τά μέλη τους: 
ζοϋν κάτω άπό τή συνεχή άπειλή τής απόλυσης.·' ι*· ν··.·.·. · 

Αύτές οί επιτροπές σάν όργανα πάλης όλων των εργαζο
μένων καί τά συνδικαλιστικά όργανα στούς τόπους δαυ
λιάς αποτελούν μία πραγματικότητα πού επιβάλλεται ή 
κυβέρνηση νά νομιμοποιήσει καί νά κατοχυρούσει.
Ή κύρωση τής 135 ΔΣΕ άποτελεϊ γενικό αίτημα τής ερ

γατικής τάξης τής πατρίδας μας, πού ή υλοποίησή του θά', 
συμβάλλει'* σημαντικά στήν ενίσχυση τοϋ συνδικαλιστικού ' 
κινήματος. Γι’ αυτό καί είσηγούμχστεΆτή Βουλή την έπι-' 
ψήφισή τής πρότασης νόμου πού καταθέτουμε. ' , ·*

. - ,, — Αθήνα, 19 Φλεβάρη 1982r , -··-''· \ · - * · » · ' 1
'·■' " ■ 1 ' Οί Βουλευτές ... · _
Ν. Καλούδης, Ά.Άμπατιέλος, Δ. Μαυροδόγλου, Δ. Σαχίνης, 
ήτάνΛΓϊπ Αϊμ,.>’Τψηλάντη, Μ.· Δαμανάκηιίτ ·χ·. χ.-ι-χττ*..ϊ

" J.-l ■ . " ' *."<-·■ - * · ~ ~ , k .Λ-, 'ι 1 · ^
Γ -/.X. ·.'kAA* V -Ν Ρ ν Λ1'■’ V *- Γ t X ·'· -'V*· - ' ^ r''■·*· ;·* Ί /ι *

‘ή .’·’Αϊ'ΠΡΟΤΑΣΗ. ΝΟΜΟΤ':^ΐ·ί
Γιά. Ιτην. κύρωση'τής ύπ’· άριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης·· 
^Εργασίας καί.τής ύπ’· άριθμ. 143 Σύστασης «Γιά τήν: 
- προστασία των άντιπροσώπων τών εργαζομένων μέσα' 

στήν επιχείρηση καί τίς διευκολύνσεις πού πρέπει νά 
-τούς.παρέχονται».·χ .t/i .1·τ'···: .7.'.; .·■ -.·; ·.:·'
■y ::·*'···'*·.·'«'Vr ···· Άρθέο 1: "" ·'·'; · ··“ · ■■■· :·'--

>■:■'(· ,·.·.ρ x ::■’··· . - : :πε ' τ ννο\·..
Κυρώνονται καί έχουν τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28, 

παρ.1 τοϋ Συντάγματος ή ύπ’ άριθμ. 135 Διεθνής Σύμβαση 
καί ή ύπ’ άριθμ. 143 Σύσταση «Γιά τήν προστασία των άντι-.. 
προσώπων των εργαζόμενων μέσα στήν επιχείρηση καί τίς. 
διευκολύνσεις πού πρέπει νά τούς παρέχονται», πού ψηφί-., 
στήκαν στή Γενεύη τό 1971 άπό τή Διεθνή Συνδιάσκεψη. 
’Εργασίας στήν 56η σύνοδό της καί πού τό κείμενό τους 
σέ πρωτότυπο στήν ’Αγγλική γλώσσα καί σέ μετάφραση 
στήν ■ Ελληνική έχει ώς έξής : ' · *'* ' ··

''international labour CONFERENCE - 
^ . CONVENTION 135. . ·. · .

Convention concerning protection- and Facilities to be 
afforded to Workers’ representatives in the Under
taking. . .. ....... · .

.The General Conference of the International Labour 
Organisation. · ■

Having been convened at Geneva by the Governing. 
Body of the International Labour Office, and having 
met in its Fifty-sixth Session on 2 June 1971, and.

Noting the terms of the Right to Organise, and Col- , 
lective Bargaining Convention, 1949, which provides 
for-protection of workers against acts of anti-inion 
discrimination in respect of their employment, and' ·' 

Considering that it is desirable to supplement these 
terms with respect to workers’ representatives, and

Having decided upon the adoption of certain pro-ά 
posais with regard to protection and ficililies afforded 
to workers’ representatives in the undertaking, which 
is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take 
the form of an international Convention, 
adopts this twenty-third day of June of the year one 
thousand nine hundred and seventy-one the following 
Convention, which may be cited as the Workers’- 
Representatives Convention, 1971 : - · · · *

. ..... Article 1 ‘Ύ• --- . - ;;v -, * .. · . ·; *i . ;v*'s
Workers’ representatives in. the undertaking shall- 

enjoy effective protection against any act prejudicial; 
to them, including dismissal, based; on their status; 
or activities as a workers’ representative or on union: 
membership or participation in union activities, in sô 
far as they act in conformity with existing laws or 
collective agreements or other jointly agreed arranger, 
ments. . .· ; · ■ ' ·; ; ·.· · . ·;·..·>

y I.;.·.! ·.- , Article 2 . · . - ; I ‘
1. Such facilities in the undertaking shall be afforded'

to workers’ representatives as' may be appropriate, ijv 
order to enable them to carry out their functions prompt 
lyi. and''efficientlÿ.-i'iî^- i ·.· y·--' '-y -

2. In this connection account shall be taken of the;
characteristics of the industrial relations system of 
the country and the needs, size, and capabilities of the’ 
undertaking'concerned.·'·' ; '·■-■'·>· :·»·. · '·*.· · ■ -s · F

3. The granting of such facilities shall· not impair
the efficient operation of the undertaking concerned 
concerned. ’U- >* <·>·.ί <·χ5χΛ'.~Ί ν,-.τν >·ι ο-. ν.τ.· «·-.··. .'■,·»eesl

τύ :λ;νττ·;·{.’ΛΓ,: ;ι.\ .vArticîe '3:·ΤΓ·:··-·>·'''-ξ 77 ή"' ή
For the purposè of this Convention the term «workers’, 

representatives»., means persons . who pire' recognised 
as such uridernational law or'practice, ^vhether they.
are— -------------!. .V I·.·.· K-xry M . L •'■ i 1Γ·

_ (aJ trade .'union representatives, namely, représenta^ 
tiÿes designated or elected by’trade unions or by the 
members' of'such unions; hr.77.’. . j.
"(b) elected representatives,.’namely, representatives 

who are freely elected by thé workers of the undertaking 
in accorsarice with proxusioXis of national- laws Or 
regulations·1 or of' collective' agreements arid whose' 
functions do'not include activities which'are recognised 
as the'exclusive ' pretogativè of trade' unions ή in the 
country, concerned. ■ ··· · ' \-· - * *>·.- - · >■ .- ■■ ·' p·.' -

·' ' ·....... Article 11 ^ 1'..; ' ·.. ....... ’. ,
The Director-General of .the International Labour 

Office shall communicaté to the Secretary-General 
of the United Nations for registration in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United Nations 
full particulars of all ratifications and acts of denun
ciation registered by him.iri accordance.with the provi
sions of the preceding Articles.. , A > ··.

,· ·.-; Article 12 :. v”- . ."·'· π
At such times as it may consider necessary the Govern 

ing Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on the 
working of this Convention and shall examine the de
sirability of placing on the agenda of the Conference 
the question of its revision in whole or in part.

Article 13
1. Should the Conference adopt a new Convention 

revising this Convention in whole or in part, then, 
unless the new Convention otherwise provides—

(a) the ratification by a Member of the new revising 
Convention shall ipso jure involve the immediate 
denunciation of this Convention, notwithstanding the


