
Στή πρόταση τού νόμου «γιά τα Συμβούλια Προσωπικού 
των Επιχειρήσεων».

Πως ιήν Βονλήν ιών Ελλήνων
Λ'. ΓΕΝΙΚΑ

Ή προστασία πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 12 τοϋ 
Συντάγματος γιά τό δικαίωμα τοϋ συνδικαλίζεσθαι περι
λαμβάνει όλους τού; εργαζόμενους οπουδήποτε καί άν έργά- 
ζωνται.

*0 περιορισμός τη; ελευθερία; τοϋ συνδικαλίζεσθαι καί ή 
αδυναμία άσκηση; τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματα; άπό 
λόγους αντικειμενικούς δέν αποτελεί μόνο παράνομη ενέρ
γεια άλλα καί παραβίαση Συνταγματικής επιταγής.

Ή σωματειακή Νομοθεσία πού ισχύει σέ μάς καί ή οργά
νωση των εργαζομένων στα σωματεία καί τις ένώσεις τους, 
πού προβλέπεται απ’ αύτή. αναμφισβήτητα δέν καλύπτει όλους 
τούς εργαζόμενους.

Οί δυνατότητες των συνδικάτων ν’ ασκήσουν επιρροή 
μέσα στις επιχειρήσεις καί στα εργοστάσια είναι ανεπαρ
κείς άν όχι ανύπαρκτες.

Ή σύγχρονη κοινωνική καί οικονομική άναπτυξη, ή 
τεχνολογική εξέλιξη καί ή δημιουργία μεγάλων βιομηχανι
κών μονάδων κάνουν αναγκαία την προσαρμογή τής οργα
νωτικής δομής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως συμ- 
βαίνη στις περισσότερες Εύρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, ’Ιτα
λία, Γερμανία).

Ή δημιουργία τοϋ θεσμοΰ τών Συμβούλιων επιχειρή
σεων δίνει τη δυνατότητα καί δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
στούς εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, στά · εργοστάσια, στα 
εργοτάξια καί στις εκμεταλλεύσεις όποιασδήποτε φύσης, νά 
ύπερασπίζωνται τά συμφέροντά τους. Έδώ διευκρινίζεται 
ότι τό συμβούλιο προσωπικού δέν (ανταγωνίζεται ούτε ύπο- 
καθιστά τό Σωματείο, σε κάθε περίπτωση τύ Σωματείο 
διατηρεί τά δικαιώματα πού έχει άπό τή νομοθεσία, δηλαδή 
νά κάνει έγγραφες μελών, νά εισπράττει συνδρομές, νά ορί
ζει αντιπροσώπους στήν επιχείρηση, νά διαπραγματεύεται 
μέ τον εργοδότη, νά μετέχει στον καταρτισμό εσωτερικών 
κανονισμών κλπ.

Γιά τήν εφαρμογή τής 135 Διεθνής Σύμβασης πού άφορα 
στήν προστασία τών αντιπρόσωπων τών εργαζόμενων μέσα 
στήν επιχείρηση καί τις διευκολύνσεις πού πρέπει νά παρέ- 
χωνται σ’ αυτούς, όπως καί τής 143 σχετικής Σύστασης 
προτείνουμε τή παρούσα πρόταση νόμου.
3'. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΛ :

1. Άρθρο 1
Μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 1 καθορίζεται ό άριθμός τών 

εργαζόμενων στήν επιχείρηση καθώς καί ή έννοια τής επι
χείρησης. Ό καθορισμός τής έννοιας τής επιχείρησης κρί- 
υέται αναγκαίος γιά τήν αποφυγή άμφισβητήσεων καί παρερ
μηνειών.

2. Άρθρο 2 ■
Μέ σή διάταξη τοϋ άρθρου αυτού καθορίζονται οί σκοποί 

<αί οί άρμοδιότητες τών Συμβούλιων προσωπικού. Οΐ άρμο- 
Ιιότητες ορίζονται ένδεικτικά. Έτσι δίνεται ή δυνατότητα 
στά Συμβούλια προσωπικού, ύστερα άπό συμφωνία μέ τον 
ιργοδότη, νά καθορίσουν νέες άρμοδιότητες άφοΰ τό κρί- 
ουν αναγκαίο.

Επίσης'προσδιορίζονται τό δικαίωμα τού έκλεγειν καί 
ικλέγεσθαι, οί άμοιβαΐες σχέσεις Συμβούλιου ’Επιχείρησης 
'.αι Συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3. Άρθρο 3
Μέ τή διάταξη αυτού αναγνωρίζεται τό δικαίωμα στούς 

κπρόσωπους τοϋ σωματείου τοϋ κλάδου, τής έλεύθερης 
ισόδου στο χώρο εργασίας, μέ προηγούμενη ειδοποίηση 
οΰ εργοδότη, γιά τήν εξακρίβωση τών συνθηκών εργασίας 
αί τής τήρησης τών όρων υγιεινής καί άσφάλειας τών έργα- 
ο μενών.

4. Άοθοο 4·
Μέ αύτό καθορίζονται οί έννοιες τών παραρτημάτων καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τών τμημάτων τών επιχειρήσεων σπά όποια μπορούν νά 
συσταθούνε Συμβούλια προσωπικού.

5. Άρθρο 5 ^ -
.’Εδώ καθορίζεται ή έννο.α τοϋ έργαζόαενου, ή οποία 

περιλαμβάνει εργάτες καί υπάλληλου;.
6. Άρθρα 6,7,8,0 καί 10
Μέ τις διατάξει; αύτών τών άρθρων καθορίζονται, ή 

σύνθεση, ή έκλ.ογή τών Συμβούλιων καθώς, καί ό χρόνο; 
διενέογειας τών έκλ.ογών.

7. Άρθρα 11,12,13 καί 14
’Εδώ προβλέπεται ά τρόπος διεξαγωγή; τών έκλ.ογών καί 

ό τρόπο; απώλειας τής ιδιότητα; τοϋ μέλους τού Συμβού
λιου προσωπικού.

8. “Αρθρα 15, 16, 17 καί 18
Έδώ προβλ,έπεται ό τρόπος λειτουργία; τών Συμβούλιων 

προσωπικού καί ό τρόπο; λήψης τών αποφάσεων.
9. “Αρθρα 19 καί 20
Έδώ προβλ,έπεται ή χορήγηση άδειας α) γιά τήν άσκηση 

τοϋ λειτουργήματος καί β) γιά εκπαιδευτικές καί μορφω
τικές εκδηλώσεις.

10. Άρθρο 21
Μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου αυτού προβλ,έπεται ή άρμοδιό- 

τητα τών Συμβούλιων νά δέχωνται παράπονα τών εργαζό
μενων, τά όποΐχ'άφοΰ κρίνουν εύλογα νά προσπαθούν νά 
πετύχουν τήν ικανοποίησή τους άπό τόν έργοδότη.

11. Άρθρα 22' καί 23
Μέ αύτά προβλ.έπονται τά δικαιώματα τής συναπόφασης 

καί ενημέρωσης τών Συμβούλιων σέ θέματα πού αφορούν 
στήν τάξη τής επιχείρησης, στή συμπεριφορά τών εργαζό
μενων, στήν έναρξη καί λήξη τοϋ ώράριου εργασίας, στόν 
χρόνο καί τόπο καταβολής τών αποδοχών, στόν κανονισμό 
πρόληψης εργατικών άτυχημάτων, στις τεχνικές εγκατα
στάσεις, στις μέθοδες καί συστήματα εργασίας κλπ.

12. Άρθρα 24 καί 25
Έδώ προβλέπεται ό προγραμματισμός στόν τομέα τού 

προσωπικού καί τό έρωτηματολ.όγιο πού συμπληρώνουν οί 
εργαζόμενοι.

13. Άρθρα 26 καί 27
Έδώ προβλέπονται τά μέτρα πού λαμβάνονται στόν' 

τομέα τοϋ προσωπικού καί άφοροϋν στις προσλήψεις τής 
σύμβασης εργασίας.

14. Άρθρο 28
Έδώ δημιουργεϊται Επιτροπή Διαιτησίας, ή οποία επι

λαμβάνεται γιά τις διχογνωμίες πού προκύπτουν μεταξύ 
Συμβούλκου Προσωπικού καί έργοδότη.

15. Άρθρο 29
Τέλος μέ τή διάταξη τού άρθρου 29 καθορίζεται ή προστα

σία πού παρέχεται στά μέλ.η τού Συμβούλιου προσωπικού.

Άόήνα 23 Γενάρη 1978 
Ό προτείνων Βουλευτής 

ΛΕΩΝ. ΚΪΊΡΚΟΣ

• ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ
«Γιά τά Συμβούλια προσωπικού επιχειρήσεων».

Άρθρο 1.
Σέ κάθε φύσης επιχειρήσεις, πού απασχολούν σάν μόνιμο 

προσωπικό τούλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους, εκλέγονται 
συμβούλ.ια, πού έχουν σάν σκοπό τους τήν εκπροσώπηση 
τών εργαζόμενων.

Στήν έννοια τής επιχείρησης'περιλαμβάνονται εργοστάσια 
εργοτάξια καί κάθε φύσης εκμεταλλεύσεις.

ΣΚΟΠΟΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Άρθρο 2.

Τά συμβούλια προσωπικού επιχειρήσεων εκπροσωπούν 
τούς εργαζόμενους καί έχουν ενδεικτικά τις εξής άρμοδιό
τητες : ... ^

α'. Νά επιτηρούν τήν τήρηση τών νόμων, διαταγμάτων, 
κανονισμών πρόληψη; άτυχημάτων, συλλογικών συμβάσεων


