
Στήν σρόταση νόμου «ττ·ξρίοικονομικής Αυτοδυναμίας τών 
συνδικαλεστικών οργανώσεων»-.

/7οβς t?;i' Bov/.hv ηνι· ’Ελλήνων

Μία άσό τις -5».=/. ακές σεοϋσεθέσεις για την αυτόνομη 
κ: αδέσμευτη χνάστυξη. ζτνύ; καί για τη δημοκρατική λει
τουργία τού Έεγατεϋσαλληλικεϋ Συνδικαλιστικού Κινήματος, 
είναι ή οικονομική του αύτεδυναμ’α. Πολύχρονες έδυντρές 
έμσειείες καί ίευίεεεα εκείνες τής μετασολεμικής σεριέδου 
ωτέεειξαν σώς ή οϊ/ονεχκή εξάρτηση τών συνδικαλιστικών 
όογανώσεων άσό όσειονδήσοτε φορέα (κρατικό. έργοδοτικό ή 
κομματικόν. ενει εάν άσετέλεσμα την άσώλεια τής άνεξζε- 
τητίας τους. την αλλοίωση τον ταξκεϋ τους χαρακτήρε καί 
την γράφε-εντατική τους σαεαμόεφωση. τή νόθευση τής συν- 
δικ: λ" ττ’ν.ής δημοκρ ατ ίας.

ΟΙ σοικιλόνιμοι όργανιεμοί (ό χουντικός ΟΛΕΠΈΣ —ή 
Έτ-'α'"/.·'- Έστ'α—- ό είδκός λογαριασμός τεΰ κ. Ύσουργοϋ 
Έεγασίασ τεν S% άτ’ τά έσοδα τής ΕΕ κλσ.) τεν ελέγχονται 
ά'έ την έ/.άττετε Κυβέρνηση /.αί τεν έσ·χορηγοΰν τις συνδι
καλιστικές όενανώσει; /.ατά τεετε αυθαίρετο κι όνεξέΐ εγκτο, 
ύστεξαν ·/: · ή ακολουθούν να είναι οι θεσμοσοιημένο: φορείς 
τεν κρατκοΰ σαεεμβατισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τά 

-οούεια στη: γ-μειτα τού-κρατικού συνδικαλισμού τεν τ’σ.τοτε- 
λέτχατα τής ετάσης τον. κατά κείνη οικολογία στάθηκαν 
σάντα διαλυτικά κι άσθσυνθετ-/.ά σέ βάεος ενός δασικόν κοι- 
νωνκον και ετχοκεατ κον θεσμού. Κατάλυση τής άνεξαρτη- 
σίας τών οργανώσεων. Λιαφθοεά συνειδήσεων. Αιαιώνιση τής 
ά';τ':τν.ε·/εατ-/.ής άνωααλίας. Ινλονσμός τής έμσιστοσύνης 
τών εργαζομένων τεος τις εσαγγελματικές τους οργανώσεις. 
Δ' ασυε-'χό; τοΰ Έλλην-/.ον συνδικαλιστικόν κινήματος τόσο 
στο έσωτεεικό οσο και διεθνώς.

Οί εεγαζενενο: τής χώρας .μας μέσα άτό τολνχεονονς αγώ
νες γι’ ανεξάρτητο. δττχοκρατικό και ταξικό σνχδικαλ'σμό 
έ'γ.υν σαράλληλα συνειδητοτοιήσει τον οιαβεωτ'κό κι άσο- 
συνθετικό ρόλο τον «Τακειον Έτ-κονεικής ’Ασφαλίσεω; Έκ 
τοοσώτων και Ύταλλήλων Έεγατ ικών Έταγγελματικών 
’Οργανώσεων». Το Ταμείο αυτό τον χρηματοδοτείται με το 
ΙιΟΓί άτ' τά ετοδα τής Εργατικής Εστίας, ΰτήεξε δασικό 
στήτ ·τ·α τον ΐ'έεγ-στετατερ'σν.ον» και τηγή διαφθοράς στο 
σνν'ικσλιττ κ" κίνημα. Γ·’ αυτό και χχεσο αίτημα τών έεγα- 
ζον.ενων τσεαΊενεί ή κατάεγησή τεν μέ την ταυτόχρονη άνα- 
γνΐ: ειστι τ'"ν ετμιουργημενων ασφαλιστικών δικαιωμάτων τών 
έν’ί .τσερομενων.

Ένε-ντον τεν άναχεονστικού αυτού καθεστώτος τής είκο- 
νεπ ··/?; ί-άετησκ; τεν ελλτνικον συνδικαλιστικού κινήν.ατος 
τον άτοτελεί μενάδικό φαινόμενο στο ταγκόσμιο σννίικαλι- 
στ κ.ό κ·!νη·κσ εχο-ν εκδηλωθεί έτανειλτ-χμένα ο! Διεθνείς 
Σννε■ καλ:στικες Ό:^α;ώσεις. στο Διεθνές Γοασείο Έεγα- 
σιας. (τεόστατα ή Έτ'τεοτή Μτλανσάρ) κι αυτή ακόμα ή 
σπι.-.:·νή ήγεσ·'α τής ΓΣΈΕ. Την άνά-γκη τής κατα’εγησης 
τοΰ άταεάεεκτεν αντον σνστήΐΛατος. τής ντεχρεωτικής εισφο
ρά; και τής ε-τιχορήγησης τών σν*;?ικαλιστικών όεγανώτεων 
ά“ό τονς κρατικούς όεγετχισμονς. εχει κατά καιρούς άναγ'^ο- 
ρισε: καί ή σημερινή Κνδέενητη καί ειδικά ό ίδιος ό 'Ττονρ- 
γόσ Έρ-γασίας. νωρίς ωστόσο νάχει τροχωρήσε: στ’ χ>Τ'ί.αία 
μέτεα ·γ:ά τή ΰ.νση τοΰ τεεδλήματοτ.

Ή οικονομική αυτοδυναμία τών συνδικαλιστικών όεγανώ- 
σεων θ άτοτελεσει δασικό όρο για τήν εξυγίανση καί θ’ άνοι
ξε·. τό ίρό/ζε στήν άτεκατάσταση τής αυτονομίας καί τής 
άνε ξα,ρτησίας τους. Θ’ ά-χυθώσει τό κόρες τους ανάμεσα στους 
δ?γκέγχενονς καί θά σηχδά/.ε: στήν ενότητα καί μαζκο-
κοιηση τοΰ σν.δικαλιστικεό κινιηχατος τής χώρας. Ώς έκ 
τούτου ετιθάλλεται άχεσα ή κατάργηση όλων τών όργανσμών 
(Εργατική Εστία σάν οργανισμό; χρηματοδότησης τών συν- 
δικσλ'στιν.ών όρ*/α·χώσεων. ΟΔΕΠΕΣ. ειδικοί λογαριασμοί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κλσ.) τον χειρίζονται ανεξέλεγκτα τεράστια ιεοσά. τροϊόν 
εισφοράς, τών εργαζομένων, συμβάλλοντας έτσι στήν. εξάρ
τηση τοΰ κινήματος καί διευκολύνοντας τήν άσκηση τοΰ κυ
βερνητικού συνδικαλισμού.

Αθήνα, 14 Φεβρουάριου 1980 

Ό τροτείνων βουλευτής
Λ. ΚΓΡΚΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟίΜΟΤ
Περί οικονομικής Αυτοδυναμίας τών Συνδικαλιστικών 

’Οργανώσεων.

Άρθρο» 1.

1. ’Αετό τήν ισχύ τεΰ ταρόντες καταργείτα: κάθε
διάταξη νόμου καί κάθε ΰιεευργική άτόφαση μέ τήν 
έσεια έσιβαλΰ.εται ή καταβολή ύσοχεεωτικής εισφοράς ή συν
δρομή; ή σαρακρατείται μέρος άτ1 τό ήμερομ'σθιο ή τό μισθό 
τών έρ-ραζομένων γιά λογαριασμό όιεοιουδήτεοτε όεγανσμοϋ.

2. Όργανισχοί τού λειτουργούν όσο όσο'αεήσετε νομική 
μορφή κι έχουν ώς εεγε τή διαχείριση καί διάθεση κόρων 
σου αρεέεχενται άσό εισφορά ή συνδρομή τών έεγαζεμενων. 
ό'σως ό ΟΔΕΠΕΣ. ό ειδικός λογαριασμός 8ίο τού κ. Υ- 
σουργοϋ Εργασίας-χλσ.. καταργοϋνταΓ.

Άρθεον 2.

1. ’Αετό τήν ισχύ τεΰ σαεόντος, κάθε εργοδότης ύτε- 
χρεώνε τα· νά σαεακρατεί άαό τό ήχερομίσθιο ή τό μι
σθό τών ί εργαζομένων σ’ αύτόν. τό 0.2δ% σάν εισφορά ύσερ 
τής εττα-; ελματικής τους οργάνωσης. Τό σοσό σου είσσεάτ- 
τετα: άσ’ τούς εργοδότες, όσως σαρασά-ζω καθορίζεται, κατα
τίθεται σέ ειδικό λογάριασμ.ό στήν Εθνική Τεάσεζα τής 
Ελλάδος καί κατανέμεται στις έσαγγελματικές οργανώσεις.

2. Εργαζόμενοι σου δεν έσιθυμοΰν νά καταβάλουν την 
σαρασά·/ω εισφορά, άσαλάσσονται άσ’ τήν καταβολή, αν δη- 
,λώσουν έγγράφως στον ε’εγ-οδότη ότι δεν έσιθυμοΰν νά είναι 
μέλη τού οικείου έσαγγε)μχατ'.κού σωματείου.

Άρθρον 3.

1. Οί σόροι τοΰ λογαριασμού τοΰ άεθρ. 2 σαρ. 1 
τού σαενότος κατανέμονται κατ’ αναλογίαν ώς άκολεύθως

κ. 604ο χορηγείται στις σρωσεβάθμιες 
όρ-'ανώσεις.

β. 304ό χορηγείται στις δευτεροβάθμιες 
όργανώσε'ς. όχοσσονδ'ες κ: εργατικά Κέντρα 

' γ. 1040 στή ΓΣΕΕ.

συνδικαλιστικές

συνδικαλιστικές 
(κατά τό μισό).

2. Ή κατανομή τών ετέρων σεαγχατοσειεϊτα: ;xi βάση αδιά
βλητα κριτήρια (σ.χ. σρακτικό ψηφοφορίας ύσεγεκχμενο άσ’ 
τον δικαστικό άντισρόσωσε), σεες όλες τις συνδικαλιστικές 
όργανώτεις, όμοσσονδίες κι έργατικά Κέντρα (κατά τό μισό), 
μελών σου ψήφισα·/.

3. Τυχόν άδ'άθετα σοσά άσό τον ειδικό λογαριασμό τοΰ 
άεθρ. 2 σαρ. 1. ανακατανέμονται στις σεωτοβάθμιες οργα
νώσει;.

Άρθρον 4.
1. Ή αντίστοιχη εισφορά τών εργοδοτών 0,25%. (όσως 

καί ο! σόροι ττου ένασομένουν) έξακολευθεί σρεσωρινά 
νά κατατίθεται στήν Έργασική Εστία ή όσοία ϋσαγόμενη 
κάτω άσό τον κυρίαρχο έ/.εγχο τών έργα ζεμένων θά εχε· στί 
έξης άσοκλειστικό σκοσό τήν ίκανοσοίηση τών ψυχαγωγικών 
τους καί σολιτιστικών τους ά·;αγκών. Καθώς καί τήν στέ
γαση τών έεγατοΰσαλληλικών όργχ/ώσεων.

2. Ή οικονομική έσιχοεήγηση μέ σοσεστό 10% άσε τά 
εσο-δα τής Εργατικής Εστίας σρός τό Ταμείο Έσικουρικής 
Άσφαλσεως Έκσροσώσων καί 'Υσαλλήλων ’Εργατικών 
Έσαγγελματικών ’Οργανώσεων καταργεΐται.


