
«Γιά τήν αντικατάσταση τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 2112/1920».
?

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

i Σκοπός τοΰ άρθρου 7 τοΰ Νόμου 2112/1920 (ΦΕΙή —- 
LV 67/18.3.1920) ήταν νά προστατεύσει τούς μισθωτούς 
άπό τον κίνδυνο νά έςαναγκαστοΰν σε άποχώρηση «τ’ την 
όργασία τους καί συνεπώς νά χάσουν το δικαίωμα άποζπυίω- 
σίς τους άπ’ τον έργοδότη που θά έπιδίωκε την απόλυσή 
τους χωρίς άποζημίωση μέ τή μέθοδο τής μονόπλευρη: βλα
πτικής μεταβολής των όρων τής σύμβασης εργασίας. Ό σκο
πός αυτός τοΰ Νόμου, φαίνεται, καθαρά άπ’ τό κείμενο τοΰ 
άόρθρου 7, π:ΐι όοίζει ότ: «Πάσα μονομερής μεταβολή των 
όρων τής υπαλληλικής συμίάσεως, θεωρείται ως καταγγε
λία ταΰτης, δι’ ήν ίσχόουσιν αί διατάσεις τοΰ παρόντος νό
τιου», δηλ. ό εργοδότης ΰπο·χρεοΰται σε άποζημίωση τοΰ μι- 
μθωτοΰ σαν νά τόν είχε άπολύσει.

* Όμως τά Δικαστήρια έραη,ιεύοντας καί έφαομόζοντας τό 
‘άρθρο 7 με άκρατο νομικισμό, χατέλησαν ν’ άοήν'υν τελείως 
απροστάτευτο τον μισθωτό αν άπό οικονομική ανάγκη, ή κάτω 
'«τ’ τήν άπειλή διοικητικών κ.ά. κυρώσεων (όπως έγινε έπί 
δικτατορίας) δέν θέλησε νά θεωρήσει τήν μ/ονόπλευοη μετα
βολή σάν καταγγελία τής σύμβασης εργασίας, άλλά έζ ακο
λούθησε νά εργάζεται καί κάτω άττ’ τους νέους χειρότερους 
■όρους, χωρίς μάλιστα νά έπ'δικάζατν τό άντάλλανμα τής έπί 
πλέον εργασίας του. Έτσι, ή ύπ’ άριθ. 565/1970 απόφαση 
'τοΰ Άρείου Πάγου ένομολόγησε ότι δ μισθωτός δέν δικα·οΰ- 
ιται ύπερωρ-ακή αμοιβή, εάν αποδεχτεί τή μονόπλευρη βλα
πτική μεταβολή ρητά ή σιωπηρά γιατί τότ- γίνεται συμβατι
κή, καί «αποκτά πλήρη ΐσχύν», καί μόλις α «έστω καί αν 
άρχικώς διεμαρτυρήθη ό μισθωτός διά τήν βλαπτικήν μετα
βολήν». . .... - ' ■ : : ·

,ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ Επειδή ή μετατροπή αύτή τού Νόμου άπό φιλεργατικό σε 
‘άντεργατικό, είναι άδικη. Πριτείνουμε τήν αντικατάσταση 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Νόμου 2112/1920 με τή πιο κάτω διά
ταξη.
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Οί Βουλευτές που προτείνουν
Άπόστ. Κακλαμάνης, ’Ιωάν. Ζαφειρόπουλος, ’Ιωάν. Σχουλα- 

ρίχης, Έλευθ. Βερυβάχης, Δημ. Τσοβόλας, Νιχ. Άθανα- 
σόπουλος, Άναστ. Ίντζές, Άθαν. Σχουλάς, Γεώργ. Κα- 
τσιμπάρδης, Δημ. Σαπουντζής, Στέφανος Τζουμάχας, 
Άναστ. Καρράς.

. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ 
'Αρθρο Μόνο.

Τό άρθρο 7 τοΰ Ν. 2112/1920 άλλάζει χαί γίνεται:
«Πάσα μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων τής συμ- 

(βάσεως έξηρτημένης εργασίας, ίόναται νά θεωρηθή κατ’ 
επιλογήν τοΰ μισθωτοΰ είτε ώς καταγγελία τής συμβάσεως 
εργασίας, δι’ ήν ισχύουν αί ϊ ατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, 
είτε ώς άδικοπραξία όπό τοΰ παραμένοντις εις τήν εργασίαν 
μισθωτοΰ, όστις δικαιοΰται προ ή μετά τήν λύσιν τής συμδά- 
/σεως εργασίας ν’ άξιώση άποζημίωσιν καί χρηματικήν ίκα- 
νοποίησιν τής ηθικής βλάβης του».-----—·■----------- ·
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■ ’Απόστολος Κακλαμάνης, Γιάννης Ζσφειρόπουλος, Τάσος 
Ίντζές, Θανάσης Σκουλάς, Γεώργ. Κατσιμπάρδης, Γιάν
νης Σκουλαρίχης, Άναστ. Καρράς, Δημ. Σαπουντζής, 
Στέφ. Τζουμάχας, ’Ελευθ. Βερυβάχης, Δημ. Τσοβόλας,

■ Νιχ. Άθανασόπουλος.


