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'Επί σχεδίου Νόμου «περί τρόπου διενεργείας των άρχάιρε—
σιών και πάσης φύσεως έκλογών εις τά έργατοϋπαλληλικά
έπχγγελ.μχτικά Σωματεία καί ενώσεις αύτών».

Πρός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

I. Ώς είναι γνωστόν, εκ της λαίλ.χπος της έπταετίας, έ
πληγησαν καιρίως αί συνδικαλιστικαί έργατοϋπα/ληλικαί 
οργανώσεις της Χώρας. Σωματεία διελύθησχν αύθαιρέτως 
διά απλών διαταγών της στρατιωτικής αρχής, συνδικαλιστι
κά στελέχη έδιώχθησαν καί έφυλ.ακίσθησαν διά τήν συνδικα
λιστικήν των δράσιν, διοικήσεις έξέπεσαν καί διωρίσθησχν 
άλλχι κ.λ.π. κ.λ.π. Ή όλη είκών ένεφάνισε τήν γνωστήν εις 
όλα τά τυραννικά καί αυταρχικά καθεστώτα μορφήν διώ- 
ξεως της άντιπροσωπευτικότητος τών οργάνων τοϋ εργατι
κού συνδικαλισμού, ή οποία θά άπετέλει καί τήν μόνην πηγήν 
άντιστάσεως κατά τών αύθαιρέτων πράξεων τών Κυβερνών- 
των.Διότι είναι γνωστή ή μεγίστη σπουδαιότης, ήν έχει ό 
ελεύθερος συνδικαλισμός διά τήν Πολιτείαν. Eivat εόλ.ογον, 
ότι, έφ’ όσον ό συνδικαλισμός είναι υγιής καί εύρωστος και τά 
όργανα αΰτοΰ εκφράζουν τήν βούλησιν της βάσεως, εκλεγό
μενα έλεύθέρως ύπ’ αυτής, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνωνται 
κυβερνητικά! αποφάσεις, στρχγγχλ.ίζουσχι τά άνθρώπινα 
δικαιώματα ή καταπατοϋσαι τά δίκαια αιτήματα τών μισθω
τών διά τήν βελ.τίώσιν τών συνθηκών διάβιώσεώς των καί γε- 
γενικώς διά δικχιότέραν κατανομήν τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος, 
καί προστασίαν τοϋ προϊόντος τοϋ μόχθου των.

. Τό τυραννικόν καθεστώς διά τών πράξεών του, τών μεθό
δων του κίχί τής όλης συμπεριφοράς του θετικώς μέν άπέ- 
δειξε τήν άπέχθειάν του πρός τήν ελευθερίαν τοϋ συνεταιρί- 
ζεσθαι, άρνητικώς δέ τήν μεγίστήν σημασίαν τήν οποίαν εχει 
εις μίαν εύνομΟυμένην καί γνησίως δημοκρατικήν χώραν, ό 
έλ.εύθερος συνδικαλισμός.

Εκφραστής τής βουλήσεως καί τών πόθων τής μεγάλης 
μερίδος τοϋ λαού, ή οποία άποτελεϊται άπό όλους τούς έπί 
σχέσει · έξηρτημένης εργασίας άπασχολουμένους, 'άποτελεϊ 
τόν συνδετικόν. κρίκον μεταξύ τής μερίδος ταύτης (ή όποια 
αυξάνεται όλονέν,είς· βάρος τοϋ εις καθαρώς’άγροτικάς έργα- 
σίας άπασχολουμ'ένου πληθυσμού,'λόγω τής'βιομηχανικής ά- 
ναπτύξεως) καί τής Πολιτείας. Διά τής;ΰπάρξεως μιας γνη
σίως έλευθέρας συνδικαλιστικής κινήσεως' γνωρίζει ή· Πολι
τεία καί τά έντεταλμένα διά τήν άσκησιν κοινωνικής πο
λιτικής όργανά ττς, τί ποθϊί, τΐ έπιδιώκει 'ή έργατοϋπίιλ- 
ληλική τάξις, ώς οι πόθοι καί al έπιδιώξεις αύταί έκφράζονται 
είς τόν διάλογόν των μέτήν πλευράν τής.έργοδοσίας Καί τοιου
τοτρόπως καθίσταται δυνατή ή χάρχξις ένός σϋνέπούς Καί ά- 
ποτελισματικοϋ προγράμματος οίχονομικής'καί Κοινωνικής 
άναπτΰξεωςι'Πλ.ήν τούτου} ό έλεόθεροςήτύνδικαλισ|Ιός'είναι 
πάντοτε- είς θέσιν νά'προσφέρη άμέσους υπηρεσίας είς ¥ήνχά- 
ράξιν κυβερνητικής πολιτικής, ' έφ' όσον -είς τά ίτανΥοεϊδή 
συλλογικά όργανα (άσφ.· ταμεία} όργανισμοί κοίνωνι πολι
τικής κλ/π/) μετέχουν έκπρ'όσωποι τούτου, πρ'άγ'μαΤικοΙ ύ·> 
πεύθι/νοι έκφρασταί τής άληθοϋς βσυλ.ήσεωξ τών' έργ'αζομένατε

Είναι γνώστόν έπίσής, "πόσόν μεγάλήν σήμ-ασίαν έχεί ή 
ελευθερία τοϋ συνδικαλισμού διά τήν Οικονομίαν έν γένει. Ή 
σπουδαιότης αδτη έμφάνίζεταί κυρίως είς τήν ανάγκην διε-· 
ξαγωγής άληθοϋς διαλόγου είς τάς "σύλλογιΚάς διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ έργαζομένων άφ’ ενός καί εργοδοτών άφ’ ε
τέρου/ ‘Π Ιλλειψίς πβάγματικοϋ διαλόγου (έλείπει δέ ή δυνα- 
τότης διά διάλ.ογον έφ’ όσον’ τά στελέχη τοϋ συνδικαλ.ισμοΰ 
δέ-/ έχούν έλεύθέρως εκλεγή άπό τήν βάσιν, άλλά έχουν άπλ,ώς 
διορισθή ή έκλίεγή είς ψεύδοεκλ.ογάς) έχει δυσμενέστατα άπο- 
τελέσματα είς τήν καθόλου διαμόρφώσίν τών σχέσεων εργα
σίας, πράγμα όπερ τέλικώς αποβαίνει εις βάρος αυτής ταύτης 
τής οικονομίας της/ '

* Η ανωτέρω σκιαγραφηθεΐσα μεγίστη σπουδαιότης τοϋ ε
λευθέρου συνδικαλισμού εις μίαν δημοκρατικήν πολιτείαν, 
τόσον άπό πλευράς Πολιτείας όσον καί άπό πλευράς Οικο
νομίας, καθιστά έπιτακτικήν τήν ανάγκην θεσπίσεως ίδίου 
νομοθετήματος, είς τό όποιον, έν συνεχεία πρός τό Χ.Δ.

συνδικαλιστικού κινήματος τής Χώρας μας άπό τά δεινά, τά 
οποία έπεσώρεύσεν επ’ αΰτοΰ ή δικτατορία, περιλαμβάνονται 
οί κανόνες δια τήν άνάδειξιν γ'νησίως ελευθέρων συλλογικοί'/ 
οργάνων (τόσον είς-τάς πρωτοβαθμίους οργανώσεις όσον καί 

~είς τάς~ένώσεις τούτων ) έκφραστών τής πραγματικής βουλή
σεως τής βάσεως, κανόνες δηλονότι περί τοϋ έν γένει τρόπου 
διενεργείας τών αρχαιρεσιών καί τών πάσης φύσεως εκλογών 
εις τά έργατοϋπαλληλ.ικά σωματεία ύπό τό πρίσμα τοϋ άπό 
πάσης άπόψεως άδικβλήτου αύτών. Τήν επιτακτικήν ταύτην 
ανάγκην καλύπτει τό ύπό κρίσιν σχέδιον Χόμου. 2/Ο—”Ζ_

II. Εις τό ύπό κρίσιν σχέδιον περιλαμβάνονται διατάξεις, 
περί συστάσεως παρ’ έκάστη Λευτεροβαθμίω Ενώσει ’Α
νώτατης Εφορευτικής ’Επιτροπής, λαμβανομένης προνοίας, 
όπως είς ταύτην μετέχουν έκπρόσωποι τών συνδικαλιστικών 
ενώσεων ύπό τήν Προεδρίαν δικαστικού λειτουργού, επιφορ
τισμένης μέ τό έργον τή; διεξαγουγής αδιάβλητων αρχαιρε
σιών καί πάσης φύσεως έκλογών είς τά καθ’έκαστον σωματεία 
καί ενώσεις τούτων καί έποπτευούσης αύτών διά μερικωτέρων 
εφορευτικών επιτροπών είς έκαστον σωματεΐον ή ένωσιν, 
έπί τώ τέλει έπιτεύξεως τής μεγίστης δυνατής έγγυήσεως 
διά τήν άψογον διενέργειαν τής τε ψηφοφορίας καί τής δια
λογής καί άνακήρύξεως τών έπιτυχόντων, περί τής διαδικα
σίας τών έκλογών (οΰσης μυσηικής καί διενεργουμένης διά 
ψηφοδελτίων, κατά ρητήν περί τούτου διάταξ'.ν τοϋ σχεδίου) 
περί τών τηρουμένων ύπό τών Εφορευτικών ’Επιτροπών 
Πρακτικών, περί τής άναδείξεως τών έπιτυχόντων κατ’ άνα-

_λαγίαν τής έκλογικής δυνάμεως έκαστου, έπιτύγχανόμένης 
οότω τής μεγίστης δυνατής άντιπροσωπευτικότητος τών συλ
λογικών όργάνων, περί διαδικασίας έπανεγγραφής τών’ δια- 
γραφέντων μελών τών σωματείων ή ένούσεο^, συνθέσεως τής 
πρός τούτο Εφορευτικής ’Επιτροπής, ώς καί περί ποινικών 
κυρώσεων κατά τών παραβατών τών ύπό τώνδιατάξεων τοϋ 
σχεδίου έπιβαλλομένων υποχρεώσεων. ... . . .

III. Είδικώτερον είς τό ύπό κρίσιν σχέδιον ορίζεται :

• 1. Διά τοϋ άρθρου 1 αί βχσικαί προϋποθέσεις έγκυρου διε
ξαγωγής άρχχιρεσιών καί πάσης φύσεως έκλογών,.ήτοι ύπό 
τής συνελχύσεως τών μελών, παρουσία ’Εφορευτικής Επι
τροπής, διά ψηφοδελτίων'καί κατά τάς'δία'τάξείς τών νόμων 
καί τών''οίκείών'Καταστατικών. ■ ..

2, Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεταί ή’ παρ'.έκαστη Δευτε
ροβάθμια) Ενώσει σύστασις Ανώτατης 'Εφορευτικής Επι
τροπής 'Καί τό έργον'αυτής /ύργάνωσις κάΐ έποτϊτείχ άρναι- 
όεσιών'Καί πάσης φύσεως έκλογών) ώς κχίή σύνθεσις αυτής 
(ξ έκπρόσώπών τών Εργαζομένων ύτίό τήν rtpocSplav Δι* 

'καστοϋι
3* Δια ίου üpêjioù 3 προβλέ^ονίαί ία ίοί) τβόϊΐοθ ύποδεί* 

ξεώί^κάΐ διορισμού τών μίλών_αύτής, τά τής (τυγκβοτ^σεως 
αυτής είς σώμα,· τά τοϋ τρόπου λειτουργίας, συνεδριάσεων 
Καί άποζημίώσεων τών μελών αύτήςι

4; Διά του άσθρου 4 προβλ.έπ&νίαι τά Τού διορισμού νίίλ 
ίής 'Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής είς έκαστον σώμα- 
Τεΐον η πρωτοβάθμιον "Ενωσιν 3μελ.οϋς Εφορευτικής Έπι- 
τβοπής, άρμοδίας διά τήν προετοιμασίαν καί διεξαγωγήν 
τών άρχοιρεσιών καί πάσης φύσεως έκλογών είς τό σωματεΐον 
ή -ίήν ένωσιν. ' " "

5. Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζονται λεπτομερώς at άρμοδιό- 
τητες τών μερικωτέρων τούτων ’Εφορευτικών ’Επιτροπών 
είς τήν έκκαθάρισιν ' τών μητρώών, τήν έπανεγγραφήν δια-' 
γραφέντων άπό 21ης ’Απριλίου 1967 καί έφεξής, τήν προκήζ 
ρυξιν άρχχιρεσιών καί τήν σύγκλησιν γενικών συνελεύσεων 
περιορίζονται αί άρμοδιότητες τών ύφισταμένών διοική
σεων είς τά έργατοϋπαλληλικά σωματεία, καί ενώσεις καί 
καθορίζεται ό τρόπος διορισμού Δικαστοϋ, ώς Προέδρου τής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής κατά τήν διεξαγωγήν τών άρχαι- 
ρεσιών καί έκλογών.

6. Διά τοϋ άρθρου 6 άνακαθορίζονται αί διά τού άρθρου 3 
τοϋ Ν.Δ. 42/74 όρισθεΐσαι προθεσμίαι διεξαγωγής τών 
άρχαιρεσιών καί πάσης φύσεως έκλογών μέ γνώμονα τό μέν
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ίνα δοθή é άπαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας καθ’ 6λχ 
γνησίων εκλογών, το δέ ίνά έπισπευσθή κ.ατά το δυνατόν ο 
πλήρης εκδημοκρατισμός τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος.

7. Διά των άρθρων 7 καί 8 διαγράφονται αί λεπτομέρειαι 
διενεργείας των άρχαιρεσιών έπί τώ τέλει διασφαλίσεωςτής τε 
άδιαβλήτου διεξαγωγής αυτών καί τής γνησιότητος τοϋ 
άποτεΐ.έσματός των,

’Αξιοσημείωτα έν προκειμένω τυγχάνουν,

α) "Οτι τά μέλη τών σωματείων έχουν το δικαίωμα τοϋ 
έκλέγειν καί έκλέγεσθαι ανεξαρτήτως τής ταμιακής των 
ένημερότητος,

β) "Οτι τά μέλη τών διορισθεισών, βάσει τοΰΝ.Δ. 42/74 
προσωρινών διοικήσεων άποκτοϋν το δικαίωμα τοϋ εκλεγε- 
σθαι, άνεξαρτήτως τοΰ άν τυγχάνουν ή οΰ μέλη σωματείων.

γ) "Οτι στεροΰνται τοΰ δικαιώματος τοΰ έκλέγεσθαι όσοι 
κατά τήν περίοδον τής δικτατορίας διετέλεσαν μέλη τής συμ
βουλευτικής έπιτροπής ή τών νομαρχιακών συμβουλίων, 
ή άπεδέχθησαν διορισμόν είς αξίωμα όργανισμών τοπικής 
αύτοδιοικήσεως ή άπετέλεσαν ιδρυτικά μέλη πολιτικών σχη
ματισμών τής δικτατορίας.

δ ) Ότι τά μέλ.η τών Εφορευτικών Επιτροπών θεωροΰνται 
παραιτηθέντα τοΰ δικαιώματος τοΰ έκλέγεσθαι.

ε) Ότι ή ψηφοφορία διεξάγεται ..μυστικώς καίέπί τή 
~ έπιδείξει τής άστυνομικής ταΰτότητος τοΰ έκλογέως καί

στ) ότι κατά τήν ψηφοφορίαν καί τήν διαλογήν τών ψηφο- 
δελ.τίων δικαιούνται να παρίστανται αντιπρόσωποι τών διεκ- 
δικουσών τήν εκλογήν παρατάξεων. ■· ' ·- * '· '

8. Διά τοΰ άρθρου 9 είσάγεται ή άναλογική εις τήν έκλογήν 
τών οργάνων τής διοικήσεώς τών σωματείων καί ενώσεων, 
ώς πλέον δημοκρατική μέθοδος άντιπροσωπεύσεως τών 
διαφόρων τάσεων είς τήν συνδικαλιστικήν έκπροσώπησιν 
άλλά καί ώς μέσον περιστολής τοΰ κατακερματισμοΰ τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων, προκαλουμένου συνηθέστατα έκ 
τής πικρίας ή τοΰ πείσματός μή έκλεγέντων συνδικαλιστικών 
στελεχών έκπροσωπούντών έν'τώ συνδικαλιστικά) κινήματι 
διαφόρους τάσεις.

Αί λεπτομέρειαι τοΰ καθορισμοΰ τών εδρών έν τή διοι
κήσει, έκάστης παρατάξεως έλήφθησαν έκ τής άντιστοίχου 
νομοθεσίας περί έκλογής βουλευτών.

9. Διά τοΰ άρθρου 10 άποσαφηνίζεται ότι αί διατάξεις τοΰ 
παρόντος νομοσχεδίου κατισχύουν άντιθέτων διατάξεων 
τής κειμένης περί έπαγγελματικών σωματείων καί ενώσεων 
νομοθεσίας ή τών καταστατικών αυτών καί καταργοΰνται 
ενιοι τών διατάξεων τής κειμένης περί έπαγγελματικών 
σωματείων νομοθεσίας.

10. Διά τοΰ άρθρου 11 άπαγγέλλεται άκυρότης αρχαιρεσιών 
καί έκλογών αίτινες ήθελον διεξαχθή κατά παράβασιν τών 
διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου.

11. Τέλ.ος διά τοΰ άρθρου 12 προβλέπονται ποινικαί κυ
ρώσεις κατά τών παραβατών τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
νομοσχεδίου ώς καί τών έκ προθέσεως νοθευόντων καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον τό αποτέλεσμα τής έκλογής.

IV. Τοιούτου δντος έν περιλήψει τοΰ παρόντος νομοσχε
δίου είσηγούμεθα τήν υπό τής Βουλής τών Ελλήνων ψή- 
φισιν αΰτοΰ.

Έν Άθήναις τή 27 ’Ιανουάριου 1975
ν

Ό Υπουργός Άπασχολήσεως 
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 

Βουλευτής Β' Περιφέρειας ’Αθηνών

ΚΑΤΑ ΡΓΟΤΜ ΕΝΑ I ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜ£:ΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 ) "Αρθρον 3 τοΰ Ν. Δ/τος 42/74 «περί άποκαταστάσεως 
τών συνδικαλιστικών έλευθεριών καί ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων».

1. Ή διενέργεια άρχαιρεσιών καί πάσης φύσεως έκλογών 
είς τά έργατοϋπαλληλικά έπαγγελματικά σωματεία καί ενώ*· 
σεις έπιτρέπεται μόνον μετά τήν παρέλ.ευσιν τριμήνου άπά 
τής διενεργείας τών πρώτων βουλευτικών έκλογών. Πάσα 
κατά παράβασιν τών ορισμών τής παροόσης διατάξεως ενέρ
γεια θεωρείται ανυπόστατος. · -
- 2. Εντός τριών μηνών άπό τής παρόδου τής ΰπό τής παρ,
1 όριζομένης προθεσμίας, αί διοικήσεις παντός έργχτο- 
ϋπαλληλικοΰ έπαγγελ.ματικοΰ σωματείου καί πάσης πρωτο
βαθμίου ένώσεως έργχτοΟπαλληλικών σωματείων ύποχρεοΰν- 
ται έπί ποινή αποκλεισμού τοϋ σωματείου ή τής ένώσεως 
έκ τών άρχαιρεσιών δι’ άνάδειξιν διοικήσεώς είς τήν ενωσιν, 
ής τυγχάνουν μέλη, είς διενέργειαν έκλογής άντιπροσώπων 
διά τήν ενωσιν, κατά τάς διατάξεις τοΰ καταστατικοΰ των, 
τής έπαναφερομένης έν ίσχύΐ νομοθεσίας καί τοΰ παρόντος.

3. ’Εντός Ιξ (6) μηνών άπό τής λήξεως τής ύπό τής παρ. 
1 όριζομένης προθεσμίας αί προσωρινά! διοικήσεις ύπο- 
χρεοΰνται όπως διενεργήσουν αρχαιρεσίας πρός άνάδειξιν 
αιρετών διοικήσεων. Ή κατά τήν παροΰσαν παράγραφον 
δμηνος προθεσμία δύναται νά παραταθή έπί εν είσέτι 6μηνον 
δι’ άποφάσεων τοΰ Ύπουργοΰ Άπασχολήσεως.

4. Έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 7 τοΰ 
παρόντος, θητεία διοικήσεώς έργατοϋπαλληλικοΰ σωματείου 
λήγουσα, διαρκούσης τής έν παρ. 1 προθεσμίας, 'παρατεί- 
νεται μέχρι λήξεως τής προθεσμίας ταύτης καί έπί £ν είσέτι 
3μηνον, έντός τοΰ όποιου ύποχρεοΰται ή διοί^ησις είς τήν 
διεξαγωγήν άρχαιρεσιών.

2) Άρθρον 2 Ν. 2151/1920 «περί έπαγγελματικών σω-
ματείωχ καί ενώσεων». · ·

«Είς .τήν διοίκίησιν έπαγγελματικοΰ σο)ματείου έκλέγον- 
ται μόνον ένήλικοι, έχοντες συμπληρώσει τούλάχιστον έτος 
ώς τακτικά μέλη αΰτοΰ, πλήν έάν ό άπό τής συστάσεως τοΰ 
σωματείου χρόνος είναι βραχύτερος τοΰ ώς άνω διαστήμα
τος, ό πότε ό έκλεγό μένος πρέπει νά είναι μέλος άπό τής 
συστάσεως τοΰ σωματείου. Πάντως οι έκλεγόμενοι είς τήν 
διοίκησιν δέον νά υπήρξαν πάντοτε έν τάξει μέ τάς πρός 
τό.ταμεϊον υποχρεώσει; των ώς μελών».

3) Άρθρον 5 Ν. 2151/1920 «περί έπαγγελματικών σωμα
τείων καί ενώσεων».

«Πάσα ψηφοφορία έν γενική συνελεύσει, άφορώσα αρχαι
ρεσίας, ζητήματα έμπιστοσύνης πρός τήν διοίκησιν, έγκρισιν 
λογοδοσίας, προσωπικά έν γένει ζητήματα καί απεργίαν, 
είναι άκυρος άν δεν είναι μυστική, πάσα δέ έπί άλλων θε
μάτων -ψηφοφορία γίνεται δι’ άναστάσεως ή δι’ όνομαστι-* 
κής κλήσεως ή ώς ορίζει τό καταστατικόν, ούδέποτε όμως 
διά βοής».

4) Άρθρον 7 Ν. 2151/1920 «περί επαγγελματικών σωμα
τείων καί ενώσεων».

«Μέλη -έπαγγελματικοΰ σωματείου, μή ίίχοντα συμπε- 
πληρωμέιον τό 18ον έτος τής ηλικίας, δέν έχουσι ψήφον 
είς τάς άποφάσεις τών γενικών συνελεύσεων, οσαι λαμβά- 
νονται διά μυστικής ψηφοφορίας, μετέχουσιν όμως τών 
άρχαιρεσιών»,

5) Άρθρον 6 παρ. 1 έδάφ. α! τοΰ Ν.Δ. 4361/64 «περί 
έπαγγελματικών σωματείων καί ενώσεων».

«Αί άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεως έκλογαί τών έπαγγελ
ματικών εργατικών Σωματείων καί παντός βαθμοΰ Ενώ
σεων αύτών, διεξάγονται ΰπό τών Εφορευτικών ’Επιτρο
πών τών προβλεπομένων ΰπό τών οικείων Καταστατικών»,
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Ζ. 1ιθε·. αι 2-.τη tv Iσχύι ϊωοεκα μήνις μετά την υπο του 
Γενικοί Διευθυντοΰ καταχώσισιν τών επικυρώσεων ϋπο όυο
Μιλώ.. ^ ^ ■

3. ’Ακολούθως ή σύμίασις αύ :η άρχεται ίσχύουσα ΐί* έχα- 
ττν, λΐέΧϊί 'ευίεκα μήνας à;' ής καταχωρισθή ή έζικύρω-
J . ~ J '· 'J J .

Άρθρον 7.

ί. Λ'.Τ.ς i'r.tAvV Διευθυντήν roi A.r'■••οίς Γραφείου 
·: > ' ·.; Μ* άμε: 'ής παραγράφου

2 τού άρθρου 35 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς 
’Οργανώσεως Εργασίας, όέον όπως αναφέρουν:

a) Τά έΐάφη ϊιά τά όποια το ένΐιαφερόμενον Μέλος, άνα- 
>·'.·*/’**! τήν ύζοχρέωσιν όπως αί ΐιατάξεις τής συμίάσεως 

• , ζωντα: ίνευ τροποποιήσεων.
Τν- έ-ΐάφη *.·-< τά όποια άναλαμίάνει τήν ύζοχρέωσιν 

ôr.u..; r/'-JL-a-.à*-.· _ :ής συμίάσεως έφαρμόζωνται μετά τρο- 
-Λ-...μ^··,Λν; ·, ·»' rjf r't συνιστανται at έν λογφ τροποποιήσεις.

γ) Τλ ίού,η ε!ς τά όποια ή σύμίασις είναι ανεφάρμοστος
. ίν .ή - ;.ρ :τ(·.·τ:: ->ύ"η *ους λόγους οίτινες τήν καθι- 

" /. ά.ςφά;y.’-ον.
ς Τά έίάφη î’.à τά όποια έπιφυλάσσεται νά άποφασίση εν 

ρ,,,μςνή πλέον έμπεριστατωμένης έςετάσεως τής κσταστά- 
Uw* ;ίς τά έν λόγω έϊάφη.

___ £__ΑΙ. εις τά έϊάφια a) χαί β) τής πρώτης παραγρά-
φ; :οϋ χαροντος άρθρου μνημονευόμενοι υποχρεώσεις όέον 
ή. θεωρούνται ώς αποτελούσα'. αναπόσπαστο·/ μέρος τής

.κυρώσεως καί ενάγονται τά αυτά αποτελέσματα.
3. Kây Μέλος ϊύναται ϊιά νεωτέρας ϊηλώσεως αύτοΰ 

όπως παραιτήται έν όλφ ή έν μέρει των εις τήν προγενέ
στερα·/ ΐήλοσίν του. Ϊιατυπωθεισών επιφυλάξεων, ΐυνάμει των 
εΐαφίων. β'·, γ) καί ΐ) τής -τρωτής παραγράφου τού παρόν
τος άρθρου

4. liai Μέλος, καθ’ ά χρονικά ίιαστήματα έπιτρέπεται 
ή χαταγγίλίο τής παρούσης συμίάσεως. συμφώνως πρός τάς 
ϊιατάξεις του άρθρου 9. ϊύναται νά χι.νοποιή ιερός τόν Γε- 
ν.χον Διευθυντήν νεωτέραν ΐήλωσιν τροποποιούσαν τους όρους 
πάσης προγενεστέρας ϊηλώσεως αύτοΰ καί γνωρίζουσαν τήν 
επικρατούσαν κατάστασιν ε!ς χαθωρισμένα έϊάφη.

Άρθρον 8.

1. Αί εις τόν Γεν;χόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας κοινοποιούμενα! îr,λύσεις, συμφώνως —ρός τάς
παραγράφους 4 χαί 5 τοΰ άρθρου 35 τού Καταστατικού Χάρ
του τής Διεθνούς Όργανύσεως ’Εργασίας ϊέον όπως ανα
φέρουν έάν λ. ϊιατάξεις τής συμίάσεως έχουν εφαρμογήν tzî 
τοΰ έϊάφους μετά ή άνευ τροζοζοιήσεων. ’Εφ’ όσον ή ΐήλω- 

-σις άνσφ'ρε< 5τ; αί ϊ α-άξεις τής συμίάσεως εφαρμόζονται., 
-*υτο τήν έζίφυλαξιν τροζοττιήσεων ΐέον νά ζροσΪιορίζη εις 
ν.αυν*Γτ£»τά· ·αε.έν.λόνχν τσοζοζοιάσει:·.

•ι. .'to-»vïtc^sfο^ευνίν -Μέλο-ς ή rs Μέλη ή ή εν?ιαφερο- 
;ίέν; ί’-^νής ά~/ή -Μ·;α>/ται νά ■ αραιτηθούν. έν όλφ ή έν 
ripa ïtà μιταγενεστέρας ΐηλύ?:'_ς αύτύν, τού ϊικαιώματος 
τρισφυγής εις τροζοτοίησιν μνημ-ονευθείσαν είς ζρογενεστέ- 
ραν ΐτ’λωσιν τούτων.

3. Τό ένϊ:αφερόμε·/ον Μέλος ή τά Μέλη ή ή ένΐιαφερο- 
μεση Ϊιεθ'Γί,ς 'άρχήτ-λίυ- α-χρονικά ΐιασνήματα έζιτρέζεται 
ή καταγγελία τής συμίάσεως. συμφώνως ιερός τάς ΐιστά- 
ςε·.ς τού άρθρου 9. ϊύντ/ται νά κοινσετοοούν ε’ς τόν Γενικόν 
Διευθυντήν νεωτέρχ/ ϊήλωσιν τροζοαοιοΰσαν κάσαν ιερογενε- 
στεραν ϊή/.ωσεν αύτών κσί νά γνωρίζουν τήν κατάστασιν ώς 
σ:;ός έφαρμογή; τής ουμίάσεως ταύτης. '

Άρθρον 9.
ι. XIάν Μέλος έζικυρούν τήν ζαροΰσαν τύμίασιν) 3·^ναται 

,άκαταγγέλλη αύτή-; με,τά ιεάροΐον 3εκα?τ’τς άαό τής c-vudqp— 
ςειεγ —ής ίσνύος τής ζαρούσης συμίάεεως ?;«. ζράςεως άνα- 
κοενουμένης είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τού Διεθνούς Γρα
φείου Εργασίας χαί ύζ’ αύτοΰ καταχωριζομένης. Ή κατοιγ.- 
*'ελ:α ,αβχ^τΐί ίσγνουσα εν |τος μετά τήν καζαχώρισιν αύτής.

2. Π τι Μέλος έζικυρούν τήν παρούσαν συμίασιν, τοοζοιον 
εντός έτους-άζό τής λήςεως τής έν τή ζροηγουμένη ζαρα- 
γράφφ μνημονευόμενης Δεκαετίας ίέν έχει κάμει χρήσιν τής 
ύζό τοΰ παρόντος άρθρου ζροίλεζομένης ΐυνατότητος καταγ
γελίας ΐεσμεύεται ΐιά μίαν' νέαν ΐεκαετίαν καί συνεπώς 3ι- 
καιούται νά καταγγέλλη τήν παρούσαν αυμίασιν έπι τή λή
ξει έκάστης ϊεχαετίας. ύζό τούς έν τφ ζαρό'^τι άρθρφ προ- 
ίλεζομένους όρους.

Άρθρον 10.
Γ. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργα

σίας γνωστοζοιεί είς άζα-ίτα τά Μέλη τής Διεθνούς Όργα- 
νώσεως ‘Ep72J‘2î καταχώρισιν ζασών των έζικυρώσεων, 
Ϊηλώσεων καί καταγγελιών, αίτινες άνακοινούνται ζρός αύ- 
τόν υπό των Μελών τής Όργανώσεως.

2. Γνΐι>στοποιών είς τά Μέλη τής Όργανώσεως- τήν κατα- 
χώρισιν τής ΐευτέρας έζικυρώσεως, ήτις τφ εχει άνακοινω- 
θή, ό Γενικός Διευθυντής έφιστά τήν προσοχήν τών Μελών 
τής Όργανώσεως έζί τής ημερομηνίας άφ’ ής ή παρούσα σύμ- 
ίασις άρχεται ίσχύουσα.

Άρθρον Γ1.
Ό Γενικός Διευθυντής τού Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας 

άνακοινοί είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων ’Εθνών 
πρός καταχώρισιν. συμφώνως τώ άρθρφ 102 τού Καταστα

λτικού Χάρτου _τών ’Ηνωμένων_ΙΕθνών, ζλήρεις πληροφορίας 
σχετικός πρός πάσας τάς επικυρώσεις, ΐηλώσιις κ»ί χα'*γ- 
γελίβις, τάς όποιας ούτος έχει καταχωρίσει συμφώνως πρός 
τά προηγούμενα άρθρα. ... ·... ..· ι

Άρθρον 12.

‘ Τό Διοικητικόν Συμίούλιον τοΰ Διεθνούς Γρ φείου. ’Ερ
γασίας. οσάκις κρι’νη τούτο άναγκαίον ύποίάλλει ε.ς τήν Γε
νικήν Συνϊιάσκεψιν εκθεσιν- έζί τής εφαρμογής τής παρούσης 
συμίάσεως καί αποφασίζει εάν συντρέχη ζερίπτωσις εγγραφής, 
είς τήν ήμερησίαν ΐιάταςιν τής Συνίιασκέθεως, θέματος ολι
κής ή μερικής άναθεωρήσεως αύτής.

Άρθρον 13., . ..
1. ’Di ή ζεριζτώσει ή Συνίιάσκεψις άζοίεχθή-νεωτέραν 

σύμίασιν έζαγομένην έν όλφ ή έν μέρει άναθεώρησιν τής τα- 
ρούσης συμίάσεως καί έφ’ όσον ή νεωτέρα άύμίασις ϊέν ορί
ζει άλλως:

α) Ή έπικύρωσις ύζό Μέλους τής'νεωτέρας τυμίάσεως 
τής άναθεωρούσης τήν παρούσαν, έζάγεται αύτοίικαίως. παρά 
τάς ϊιβτάςεις τού ώς άνω άρθρου 9. άμεσον καταγγελίαν 
τής παρούσης συμίάσεως ύζό τήν έπιφύλαξιν ότι ίχιι τεθή 
έν ισχύ·, ή αναθεωρούσα ταύτην νεωτέρα σύμίασις.

β) Άφ’ ής ή έζαγομένη τήν άναθεώρησιν νεωτέρα σύμίά- 
σις τεθή έν ίσχύι ή παρούσα σύμίασις παύει ουσα ΐεκτική 
έζικυρώσεως υπό τών Μελών. _

2. Ή παρούσα σύμίασις παραμένει, ούχ^ ήττον, έν ίσχύι
•υπό τόν τύπον καί τό περιεχόμενον αύτής îta τά Μέλη άτινά 
έπικυρώσαντα αύτήν Ϊεν ήθελον επικυρώσει τήν αναθεωρού
σαν ταύτην νεωτέραν σύμίασιν. ·

Άρθρον 14. ■' ·..,
Τό Γαλλικόν καί ’Αγγλικόν κείμενον τής παρούσης συμδά- 

σιως είναι έξ ίσου αύθιντικά. . - -. .
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