
Στην πρόταση νόμου «περί τροποποιήσεως- καί συμπληρω* 
σεως των διπτάξεων τοΰ Νόμου 3239/1955.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕ9Η

Προς τήν Βουλήν τώκ'Ελλήνων

Βασική αρχή -άνω στην όσο ία επιβάλλεται να είναι θε
μελιωμένη ή νομοθεσία γιά τις συλλογικές διαπραγματεύ
σεις καί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αυτή -ου

κη τροποποίηση και συμπλήρωση.

'Οπως, έχουν σήμερα οί ίιατάςεις το:ϋ Ν. 3239/55 ε·.να| 
άνσεσγατ^εςάν^τυντ α-ρμ ατικές_ ^^^.τίίετες προς την 
ύπ’ άσιθ: 93 Δΐϊθνή σύμβασή/ ~

Κράτος καί παρέχουν πή-δυνατότητα.,στην Κυβέρνηση να 
έπεμβαίνεει; υπέρ τής εργοϊοσί·**· *«1 *νά -έπιβαλλει τήν πο· 
λιτική τής διατίμησης στους μίσχους- κα^τα ημερομίσθια.

Μέ' την/όστοχρε ω τ ική παραπομπήξ-ξΐ^.δΐί φοράς στην διαι
τησία^ άναοτελλονται «τήν «ηο κρίσιμη- φάση τους οί άπερ-

Στήν Έκθεση των εμπειρογνωμόνων πού Διεθ'νοΰς Γρα
φείου ’Εργασίας, γνωστή ως «Έκθεση-Μίίλανσάρ» άναφε- 
ρεται: «Ή υποχρεωτική διαιτησία σημαίνει τήν επιβίωση 
ενός συνδικαλισμού, χωρίς πραγματική ανεξαρτησία άπέ- 
ναντι στο Κράτος καί τήν παρεμπόδιση κά·3ε πραγματικής 
κοινωνικής προόδου».

Ή σύνθεση των Διαιτητικών Δικαστηρίων (Πρωτοβα
θμίου καί Δευτεροβαθμίου) καί το δικαίωμα τής αναπομπής 
πού eves ό Υπουργός Εργασίας, παρέχουν τή δυνατότητα 
στήν Κυβέρνηση να διατιμα τήν αμοιβή τής εργασίας, εφαρ
μόζοντας έτσι τήν μονομερή σε βάρος των εργαζομένων πο
λιτική τής λιτότητας, καί αποστερεί από τους εργαζόμενους 
τό δικαίωμα να διαπραγματεύονται ελεύθερα καί χωρίς τήν 
•κρατική παρέμβαση τις εργασιακές σχέσεις.

Ή περιοριστική ερμηνεία που έχει δοθεί στα δυνατά αντι
κείμενα τών συλλογικών διαφορών («όροι, συνθήκες καί 
άμοιβή τής εργασίας», άρ. 1 παρ. 2 τοΰ Ν. 3239/55) μαζί 
με ενα πλέγμα άλλων νομοθετημάτων στερεί τή δυνατότητα 
στους εργαζόμενους νά διαπραγματευθοΰν μια σειρά άπό αι
τήματα ποίι άμεσα συνδέονται με τή βελτίωση τών όρων καί 
•συνθηκών εργασίας (όπως λ.χ. άσφαλ’ιστικά θέματα, μετρι 
■υγιεινής, εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες, 
κανονισμοί εργασίας, αύτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμο
γή μισθών καί ημερομισθίων, συμμετοχή τών εργαζομένων 
στον προγραμματισμό καί τον έλεγχο τής παοαγωγικής δια
δικασίας, τήν ίδρυση ιδρυμάτων κοινωνικής πολιτικής μέσα 
στήν επιχείρηση καί τή συμμετοχή τών εργαζομένων στή 
διοίκησή τους, εκπαιδευτικές άδειες καί προγράμματα, διευ
κόλυνση γιά τήν ελεύθερη άσκηση τοΰ συνδικαλιστικού δι
καιώματος στο χώρο τής επιχείρησης κλπ.).

Ή έλλειψη νομικής δυνατότητας νά υπογράφουν άπ’ ευ
θείας οί έργαζόμενοι συλλογικές συμβάσεις έργασίας μέ τον 
•έργοδοτη. χωρίς τήν παρέμβαση τής έργοδοτικής όρ-ν άνω

σης.. εμποδίζει τούς εργαζόμενους ν’ επιτύχουν ευνοϊκότερους 
όρους, σέ περιπτώσεις που υπάρχουν περιθώρια. ~
- Γιά νά έξασφαλισθεί ή ελευθερία τών διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στις ένδιαφερόμενες τάξεις (έργαζομένους—εργο
δότες) καί γιά νά άποκτήσουν οί συνδικαλιστικές όργα;ώ- 
σεις τήν ανεξαρτησία τους καί τήν αυτόνομη δράση τους 
απέναντι στό Κράτος, έπιβάλλεται ή ριζική αναμόρφωση τών 
διατάξεων τοΰ Νόμου 3239/1955 καί συγκεκριμένα επιβάλ
λεται όπως:

1. Καταργηθεί ή υποχρεωτική Διαιτησία καί καθιερω
θεί ό θεσμός τής προαιρετικής, σύμφωνα μέ τά ΐσχύοντα 
στις ανεπτυγμένες χώρες τής Δύσης. m

2. Καταργηθεί τό δικαίωμα τοΰ 'Υπουργού Εργασίας 
τής αναπομπής καί τής παράτασης τής ισχύος τών Συλλο
γικών Συμβάσεων κα:. Διαιτητικών, αποφάσεων.

3. Ή προσφυγή στή Διαιτησία νά γίνεται έπειτα άπό κοι
νή* συμφωνία τών ενδιαφερομένων μερών (Ιργατών—έργοδό- 
τών) καί MMfirH5*·*-fητά τό δικαίωμα τοΰ 'Υπουργού Ερ
γασίας νά παραπέμπει στή Διαιτησία όποιαδήποτε διαφορά 
__4. Νά καταργηθεί τό δικαίωμα τής παρέμβασης ή προσε
πίκλησης τών γενικοτέρων εργατικών καί έργοδοτικών ορ
γανώσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις καί στή Διαι
τησία.

5. Νά καταργηθεί ή διάταξη τοΰ άρθρου 18 ή όποια 
απαγορεύει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τών. εργαζομέ
νων-σέ περίπτωση παραπομπής τής διαφοράς στή διαιτησία.

6. Ή σύνθεση τών Διαιτητικών Δικαστηρίων (Πρωτο
βαθμίου καί .Δευτεροβαθμίου) νά περιέχει ίσο αριθμό εκ
προσώπων εργαζομένων καί εργοδοτών που θά ορίζονται 
άπό τους ενδιαφερομένους αποκλεισμένων ρητά τών- κρατι
κών υπαλλήλων μέ πρόεδρο πρόσωπο κοινής έμπισνόσΰνης 
που νά έχει τά άπαραίτητα επιστημονικά εφόδια καί νά 
παρέχει τά έχέγγυα μιας αμερόληπτου κρίσεως.

7. Ή χρονική διάρκεια τής ισχύος τής Σ.Σ.Ε. ή τής 
Διαιτητικής απόφασης δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό 
ένα (1) χρόνο. Οί εργαζόμενοι νά έχουν τό' δικαίωμα τής 
•καταγγελίας καί μέσα στό χρόνο έφ’ όσον δέν περιλαμβά
νεται ό όρος τής τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

' 8. Νά διευρυνθεί τέ αντικείμενο τών συλλογικών συμβά
σεων καί Διαιτητικών αποφάσεων.

9. Νά καθορισθοΰν αντικειμενικά κριτήρια τά όποια υπο
χρεωτικά πρέπει νά λάβοyp/ ΰπ’ όψη τους τά Διαιτητικά Δι
καστήρια προκειμένου νά έκδώσουν τις άποφάσεις τους 
(άνοδος τοΰ τιμαρίθμου, ακαθόριστα έσοδα τής εργοδοσίας, 
αύξηση τοΰ εθνικού εισοδήματος, αύξηση τής παραγωγικό
τητες, συνθήκες έργασίας κλπ.).

10. Νά όρισθεί ρητά ότι σέ συλλογικές διαπραγματεύσεις 
καί στή διαιτησία μπορούν νά προβαίνουν συνδικαλιτικές ορ
γανώσει ς;

α) Ή Γενική Συνομοσπονδία ’Εργατών Ελλάδος, όταν τά 
υπό διαπραγμάτευση θέματα αφορούν στό σύνολο τών εργαζο
μένων σέ όλη τή χώρα.

β) Οί 'Ομοσπονδίες καί Πανελλήνιες Ενώσεις, όταν τά 
όπό διαπραγμάτευση θέματα άναφέρονται στους έργαζομένους 
ένος βιομηχανικού κλάδου.

γ) Εργοστασιακά ή επιχειρησιακά σωματεία όταν πρόκει
ται γιά τά ειδικά προβλήματα ενός εργοστασίου ή μιας επι
χείρησης.

δ) Κλαδικά σωματεία όταν πρόκειται γιά τά ζητήματα 
ένός κλάδου.

Σέ κάθε περίπτωση οί ευνοϊκότεροι γιά τους εργαζόμενους 
όροι τής συλλογικής σύμβασης είναι οί επικρατέστεροι.

’Αθήνα 2.10.1979

'Ο προτείνων βουλευτής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ KJYPKOS


