
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

—την τροταση νομού «τερ: τροτοτοιητεως και συμτΛηρωσεως 
διατάξεων το3 Νόμου 330/1976».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Η άντίδραση άτό όλα άνεξαίρετα τα κόμματα τής Αντι
πολίτευσης καί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τής χώρας, 
στή ψήφιση ορισμένων άρθρων τοΰ Νόμου 330/1976. ϋπήρξεν 
έντονη καί δικαιολογημένη.

Υποστηρίχτηκε τότε ή άποψη, θεμελιωμένη με νομικά επι
χειρήματα, ότ: τζ άρθρα αύτζ είναι αντισυνταγματικά -/.ζ: 
συγκεκρ:μένα ότ: άντίκεινται στο άρ·5ρο 23 τού Συντάγματος 
καί ότ: παράλληλα έρχονται σέ σαφή σύγκρουση με τις νπ' 
άριθ. 87 καί 98 διεθνείς συμβάσεις.

Καταγγέλθηκε τότε επίσημα ατό το βήμα τής Βουλής 
καί άτό τήν ηγεσία τών συνδικαλιστικών οργανώσεων σε με
γάλες συγκεντρώσεις τών εργαζομένων, του είχαν κινητο
ποιηθεί γ:ά τή ματαίωση τής Ψήφισης τοΰ Νόμου 330. ότ: 
ή-Κυβερνήτη κάτω ατό τον απατηλό τίτλο τοΰ Νόμου «περί 
ελευθερίας», έτεδίωκε να επιτύχει την υπονόμευση καί τον 
ευνουχισμό τών αγωνιστικών κινητοποιήσεων τών εργαζομένων.

Ο: φόβο: του εκφράστηκαν κατά την ψήφιση τοΰ Νόμου 
επαληθεύτηκαν τλήρως καί ο: δυσμενείς επιπτώσεις δέν άρ
γησαν νά φανούν.

Τρία χρόνια μετά τήν εφαρμογή τώνΑιατάξεων τοΰ'Νόμου 
330 ήτα; υπεραρκετά γ:ά νά άποδειχθεί ανεπαρκής και 
περιορισμένη ή τροστζσία τών συνδικαλιστικών στελεχών του 
ίή3εν ταρέχετα: με τό άρθρο 26 τοΰ Νόμου 330.

Άν τότε, είχα; γίνε: δεκτές ο: τροτάσε:ς τών κομμάτων 
τής Αντιπολίτευσης και οι υποδείξεις τών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οέν -3ά ανέρχονται σέ εκατοντάδες τά άτολυ- 
θέντα συνδικαλιστικά στελέχη.

Τό δικαίωμα τής άτεργίας, του για τρώτη φορά ί:ασφαλί
ζεται' άότό τό Σύνταγμα τοΰ 1975 (άρ-3ρον 23), μέ τή διά
ταξη τοΰ άρ-3.ρου 32 τοΰ Νόμου 330. σέ συνδυασμό μέ τό Νόμο 
3239/55 ουσιαστικά καταργεΤτα: ή κατ’ έτιε'.κή έκφραση 
φαλκιδεύεται, άφοΰ μέ τήν υποχρεωτική Διαιτησία άναστάλ- 
λεται ή άτεργία στην τιό κρίσιμη γιά τόν εργαζόμενο φάση 
της. .Στήν κυριολεξία ουσιαστική κατάργηση τοΰ δικαιώμα
τος τής άτεργίας έχουμε στις τεριττώσεις τής τολιτικής 
έτιστράτευσης καί τών ’Ασφαλιστικών μέτρων.

Ή -5εσμοτοίηση τής έργοοοτιν.ής ανταπεργίας του γιά 
τρώτη φορά καθιερώνεται νομοθετικά, ώς έτι-3ετικό δικαίωμά 
τής εργοδοσίας, μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου 32 τοΰ Νόμου 330, 
θωρακίζει τήν έργοδοτική αυθαιρεσία και ταρέχει στήν οίκο 
νομική καί τολιτική ταντοδυναμία τοΰ κεφαλαίου τήν δυνα
τότητα νά υπονομεύει καί νά ευνουχίζει τις αγωνιστικές κινη

τοποιήσεις τω·ν εργαζομένων. Τό έτιχείρημα τής ϊσότητος τών 
όπλων δέν αντέχει στη λογική γιατί υπάρχει βασική καί θε
μελιώδης διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδηλώσεις (απεργίας-- 
άντατεργίας). Ο! εργαζόμενοι μέ τήν άτεργία έτιδιώκουν τή 
βελτίωση τών όρων καί συνθηκών εργασίας καί διακινδυνεύουν 
καί αυτόν άκόμη τόν επιούσιο, ενώ οι έργοδότες μέ τήν άντα-. 
τεργία άτοβλέτουν στήν έξασφάλιση τών υπερκερδών του: 
και τίτοτε άτολύτως δέν διακινδυνεύουν.

Οι άφόρητες γραφειοκρατικές διατυτώσεις γιά τήν κήρυξη 
τής άτεργίας καί οί τροβλετόμενες άτό τό Νόμο 330 αυστη
ρές τοινές καί ή στέρηση τής συνδικαλιστικής τροστασίας, 
άφαιροϋν άτό τους εργαζόμενους τό ότλο τοΰ αιφνιδιασμού, 
ταγιδεύουν τις άτεργιακές εκδηλώσεις και περιορίζουν ασφυ
κτικά το δικαίωμα τής άτεργίας.

Τό τροβλετόμενο, κατά τρότο άσαφή καί αόριστο, άτό τό 
άρθρο 37 τοΰ Νόμου 330 αναγκαίο προσωπικό. γιά τήν ύξυτη-
ρετηση της Λειτουργίας ετιχειρησεων δημοσίου χαρακτήρα ή 
κοινής ώφέλειας γιά τήν άντιμετώτιση εκτάκτων ή ζωτικών 
άναγκών τοΰ- κοινωνικού συνόλου, εξάσθενίζει τόν άτόλυτο 
καί δυναμικό χαρακτήρα τής άτεργίας.

Ή άταγόρευση τής άτεργίας. γιά τήν προάσπιση τών Δη
μοκρατικών θεσμών καθώς καί τής άτεργίας αλληλεγγύης 
ή συμπαράστασης, θέτει ανεπίτρεπτους φραγμούς στους εργα
ζομένους και δέν αναγνώριζε: σ' αυτους ενεργό και πρωταο- 
χικό ρόλο στήν κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη τής χώρας, 
καί παράλληλα τους στερεί καί τό δικαίωμα νά υπερασπίσουν 
θεμελιώδεις ’Αρχές τοΰ Συντάγματος καί τους ταρεμτοδίζε. 
νά άναττύξουν πνεύμα αλληλεγγύης.·

Άφοΰ ή άτεργία είναι δικαίωμα τών εργαζομένων, σύντα
γμα τι κώς διασφαλιζόμενο, ή συμμετοχή σ’ αυτήν άτοτελεί 
άσκηση δικαιώματος καί όχι αυθαίρετη άτουσία άτό τήν 
εργασία.

Ή 3χρονη εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ Νόμου 330 έπ.- 
βάλλει τήν τλήρη κατάργηση τών άντεργατικών διατάξεων 
ή τουλάχιστο τήν τροτοτοίηση καί συμτλήρωσή τους σέ τρότο 
ώστε· άτό τή μια νά διασφαλίζονται οί συνδικαλιστικές ελευ
θερίες τών έργαζομένων καί νά εξασφαλίζεται ή τλήρης και 
έλεύθερη άσκηση τοΰ δικαιώματος τής· άτεργίας. άτό τήν 
άλλη νά εναρμονιστούν οί διατάξεις τ.ου τόσο μέ τις διεθνείς 
συμβάσεις όσο καί μέ τήν άντίστοιχη νομοθεσία τών χωρών 
τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ·

Είναι καιρός τλέον, Κυβέρνηση καί έργοδοσία νά άντιλη- 
φθοΰν ότι οί εργαζόμενοι αποτελούν παράγοντα στη διαμόρφωση 
τής κοινωνικής, οικονομικής καί τολιτικής ζωής τοΰ τότου.

’Αθήνα, 2 ’Οκτωβρίου 1979 .

Ό τροτείνων Βουλευτής 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΤΡΚΟΣ


