
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έκί τής κροτάσεως νόμου «r-.pt κρσστασίας των συνδικαλι
στικών στελεχών».

Πρός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των ‘Ελλήνων

Ή έκιχύρωση άκέ μέρους τής 'Ελλάδος (μέ το Ν.Α. 
4205/1961'ΦΕΚ Α\’Γ74 19/9/1961) τής ϋ-' άρι·3. 98
Διεθνούς συμίάσεως «κερί ΐ?2?μογής τών αρχών τού δικαιώ
ματος όργανώσεως χαί συλλογικής διακραγματεύσεως» κοϋ 
:2τ*χή γενική ττ τ άρχή είναι οτι: «1. Ot είγα,ευενο: δέον να

ί) Νά άκολΰουν έργαζόμενον ή νά ζημιώνουν αύτον δι οιων
έ ή κοτε άλλων μέσων λόγω έγγραφης του εις το συνδιχάτον η
συ; ιετονήσ του ε:ς συνδιχαχιστιχας ενεργε'.2ς εχτος των ωρων 
εργασίας ή τή συγχστσθέσε· τού έργοϊότου σύτοϋ κατά τάς 
ώρας έργασίας».

Η έχδηλη άνεκάρχεια τοϋ ίσχύοντος τώρα Α.Ν. 1803/ 
195! «κερί κρ*στασίας τών συνδ'χαλ:στιχών στελεχών».

- Σωρεία -ροσφάτων κεριστατυκών άκόλυσης— συνδικαλιστή 
χών στελεχών είτε ίδρυτ··'ών μελών είτε ττρ ο τωρινών διοική
σεων ϋττό σύσταση σωμετείων είτε ακόμη μελών ϊ:ο·κτσεων. 
κοέ ϊέν χελύκτει μέ την ττροττατία του ό Α.Ν. 1803/1951 
όκως εχη τροκοκοιηθή άκέ τό άρθοο 12 τ:ϋ Ν.Λ. 4351/ 
1964 καθιστούν έττ:ταχτίχή την ανάγκη ά' αθεώρητης τής 
ίτχΰσυτας νομοθεσίας αναφορικά με την κροσυ ίσια τών συνδι
καλιστικών στελεχών.

Με τή·; -ρόθεση τής θερακείας όνος εγγενούς για τήν 
έλλ άδικη κ.ραγματ:χότητα χαχοΰ και τήν βεβαιότητα ότι ή 
κροτεινόμενη μεταρρύθμιση καράλληλα χαί ττρος άλλα μέτρα 
θά ενίσχυση χαί θά άκελευθερώση τον συνδικαλισμέ είση- 
γούμεθα έκέχταση τής. ώς τώρα κροστασίας κοέ χάλυτττε στις 
;'γν.ώ7? * ί/ν" τον Πον χ2ί οέν Γ. Γραμματέα χαί ττίς 
ένώτεις έκί κλέον τον άντικρόεδρο χαί τον ταμία, τ’ όλα τα 
μέλη τής Διοίχητης χαί τής εξελεγκτικές έκιτροκής. Ταυ- 
τόνρονα προτείνουμε καρόμοια ρύθμιση, άλλα για ένα μόνο 
χρόνο χαί διά τήν κροσωρινή διοίκηση καθώς χαί τά ίδρυτι- 
χά μέλη τών ύκέ σύσταση σωματείων. Γιά τήν ταυτότητα ίστο- 
ριχής χαί νομιχή-ς αιτίας χοίνουμε ότι χαί τά σύμφωνα μέ 
τά αρθσσ 69 Α’Κ. /αί 786 Κ. Π ολ. Α. διορισμένα μέλη διοι- 
χήτεων κρέκει νά κροστατευθούν.

Εκε·ϊή ή οίχονουιχτ ύκερονή καθιστά τυχνά τον έργοϊότη 
αδιάφορο γ:ά τις αστικές συνέκειες τής άχυρης χαταγελίας 
τής σύμβασης ενός συνδικαλιστικού στελέχους. άρχει νά άκσλ- 
λαγή άτι ττ.ν ένονλττική του καρότσια. θεωρούμε άναγχαία 
τήν κοινχοκοίττη αυτής τ?τ τράξης χαί μάλιστα τον κολασμέ 
της μέ κοινή άμετάτρεκτη αέ χρήμα γ:ά νά μήν είνα·. τέ τε
λευταία ανάλυση χαί χάλι ή οικονομική κχ;τοϊυνσμία ό ρυ
θμιστικές καράγοντας.

Μέ μιά μεταβατ:χή διάταξη καλύκτουμε όλες τις κερικτώ- 
τε:ς άκολύσεων συνδικαλιστών κοέ έγιναν άκο τις 23.7.1974 
ώς τώρα.

Εν Ά·3ήνα:ς τή 22 Μαρτίου 1975 
Οί κροτείνοντες βουλευταί 

Σ. Α. Παταθεμελήσ. Λ. Λασχαρίδης.
Γ. Χιονίδης

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΤ
«Περί κροστασίας συνδικαλιστικών στελεχών»!.

Εκιφυλαττομένης τής ισχύος τών δ·χτάξεων τής έργατι- 
χής νομοθεσίας χαί τοϋ Άττιχοΰ Κώϊ χος, όσον άφορά τήν 
χαταγγελίαν τής συμίάσεως τής εργασίας, αρότωτοα ααρέ^ον- 
Τ2 ότωσϊήαοτε έαηρτημένη; εργασίαν έφ’ όσον τυγχάνουν μέλη 
τής Διοιχήσεως καί τής Εξελεγκτικής έπτροτής οίασϊή-

2_)'Γ_γ>ί/
τότε εργατικής έταγγελματιχής έργανώσεως ααντος ία3μοϋ 
άρι-3μούσης τλέον τών 1·00 μελών φυσικών τροσώττων ϊέν άττο- 
λΰονται ϊιά καταγγελίας τής συμδάσεως έργασίας ύττο τών 
-άσης φΰσεως έργοέοτών κατά τήν ϊιάρχειχ; τής ·3ητείας 
των χαί εαϊ 3 έτη μετ' αυτήν, εΐ μή μόνον ϊιά σαουϊαϊον λό
γον χαί κατά τήν ϊιαϊιχασίαν τοϋ άρ-3ρου 3 τ&ΰ τιαρόντος.

Ή αυτή -ροστασία παρέχεται εις τά μέλη τής προσωρινής 
ίιοιχήσεως ϋτέ σΰττασιν σωματείου ώς χαί εις τά μέλη διοική
σεων οιοριζουένων κατ’ ap-Spov 69 AJi. χαί 786 Κ. Πολ. Α. 
'Ομοια ώσαΰτως ττροστασία ϊιαρχείας όμως 1 έτους άτο τής 
συστάσεως ααρέχεται εις τά ιδρυτικά μέλη ύττο σόστασιν σω
ματείου.

Ά?·9?ον 2.

Σαουδαίος λόγος κατά τή·; έννοια; τοϋ προηγουμένου άρ
θρου είναι μόνον:

α) "Οταυ κατά τήν σΰνα4ιν τής άτομιχής συμδάσεως εργα
σίας μετά τοϋ εργοδότου του ό μισ·9ωτος έςητοάτησεν αΰτον αροσ- 
χομίσας ψευδή ττιστοτοιητιχά ή διδλιάρια ζρος λήψιν μεγαλυ- 
τέρας άμοιδής.

€) Όταν ό μισ-3ωτος έζρόδωσε ίιαλτγχανιχά ή έμιτοριχά 
μυστικά ή έζήτησεν ή εδέχ·3η ά·3έμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως 
αρομη3είας ταρά τρίτων έτι ζημία τοϋ εργοδότου αύτοΰ.

γ) Όταν ό μισθωτός έχηρύχθη ένοχος σωματικής δλάίης, 
ίαρείας έξυίρ'σεως ή σοδαρών άαειλών. κατά τής ζωής τοϋ 
εργοδότου χαί τών συγγενών αύτοϋ μέχρι β' βαθμού.

δ) Όταν ό μισθωτές άτοϊεϊειγμένως ήρνήθη κατ' έξα- 
χολοΰθητιν χαί έττιμόνως ΰαηρεσίαν ή ήττεί-θητεν εις δεϊιχαιο- 
λογημένας ϊισταγάς τοϋ εργοδότου ή ϊιά τής χουφότητές του 
έθετεν εν χινϊΰνω τήν άσφάλε·αν -ροσώαων ή αραγμάτων.

ε) Όταν μισθωτές τυγχάνη άτοϊεδειγμένως ανίκανος διά 
τήν συμτεφωνηυένην εργασία; ή ααραδιάζη κατ’ έξαχολοΰθη- 
τιν ουσιώδεις ΰαοχρεώσεις του.

ττ) Όταν ό μισθωτές έτέτχεν άδικαιολογήτως καί άνευ 
άϊε·'ας έτί 1 δνθήμερον τής εργασίας.
- 2. Ώς σαουϊαίος λόγος ϊέν δύνσται έν οΰδεμιά -εριατώτει 
νά θεωρηθή ή συνδικαλιστική δράτις τοϋ έναγομένου, ιδία 
έφι’ όσον αΰτη ασκείται έξω τοϋ τότου έργσσίας χαί έν γένει 
έντές τών ορίων τοϋ Νόμου, αάντως αΰτη ϊέν ϊΰναται νά θεω
ρηθή ότι άταλλάττει τούτον τής ύτοχρεώτεώς του ττρος έργα- 
τίαν κατά τήν διάρκειαν τών χεχανονιτμένων ορίων.

Άρθρον 3.
Περί τής συνδρομής σαουδαίευ λόγου έχ τών άναφερομένων 

εις τό άρθρον 2 άτοφαίνετα: κατά αλειο’ψηφίαν έαιτροαή άαο- 
τελο.νένη: α) Έχ τού Προέδρου τοϋ οικείου Πρωτοδικείου ή 
τοϋ ααρ’ αύτοϋ όριζομένου Πρωτοδίκου, ώς Προέδρου, β) έξ 
ένος άντιαροσώαου τής Γ.Σ.Ε.Ε. χαί γ) έξ ένος άντιαροσώαου 
τοϋ οικείου Έμαοροίιομηχανικοΰ ΈπμεληΤηρίου ή έλλείψει 
τοιοΰτου τοϋ οικείου Έμαοριχοϋ Συλλόγου ή έλλείψει τοιοΰ- 
του τής οικείας Όμοστονδίας Εταγγελματιχών, ώς με
λών. Προχε:μέι;ου ττερί Π ρωτοϊιχειαχών Επτροτών τών 
κολεών Αθηνών. Πειραιώς χαί Θεσσαλονίκης, ααρ' έχάστη 
Έπτροτή ορίζεται χαί δεύτερον εργοδοτιχέν μέλος ΰκοδειχνυό- 
μενον ύαό τοϋ Συνδέσμου Βιομηχά,;ων έκατέρας τών κόλεων 
τούτων, όκερ μετέχει τής Έκιτροκής. άντί τοϋ έκκροσώκου 
τοϋ Έμκοροδιομηχανιχοϋ Έκιμελητηρίου. οσάκις έχϊιχάζεται 
ϊισφορά μεταξύ ίιομηχχ;:χοϋ έργατοτεχνίτου ή ΰκαλλήλου καί 
ί:ομηχά·;:υ.

Αΰτη συγχαλεϊται ΰκό τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών αιτήσει 
•καντές έργοδότου έχοντος έννομον συμφέρον, χατατιθεμένη 
καρά τώ Γραμματεί κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 682 
έ-, τοϋ Κώδιχο.ς Πολιτικής Δικονομίας χαί έντές οχτώ ημε
ρών άκο τής ύκοίολής τής αίτήσεως.

Η Εκιτροκή χρίνουσα έχ τών ενόντων. ϋκοχρεοϋται νά 
έκϊώση τήν άκόφασίν της έντές 20 ήμερων άκέ τής ημέρας 
τής συνεδριάσεως. άκοφαίνεται ϊέ κερί τής ΰκάρξεως ή μή τοϋ 
κατά τέ άρθρον 2 σκουδαίου λόγου άκολΰσεως. .
. Καταγγελία συμίάσεως έργασίας τών έν άρθρω 1 κροσώκων 
άνευ κροηγουμένης διακιστώσεως κερί τής συνδρομής τοϋ κατά 
τέ άρθρον 2 σκουδαίου λόγου είναι άκυρος.


