
Έπ! τού σχεδίου vÔjlo «περί' επαναλειτουργίας διαλυ-ύέντων
Έρ γα τεύπαλληλικών 'Επαγγελματ:κών Σωματείων καί Ε
νώσεων. ίπιστρερής- τής περιουσίας των καί άλλων τινών
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Πρός τήν Ε' Άναϋεωρητικήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

I. Διά τού ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπείτα: ή άρσις μιάς 
ν.ατά τήν ζερίεδεν τής δικτατορίας δημιουργη-ύείσης ανωμα
λίας εις τάς σχέσεις Κράτους καί συνδικαλιστικών όργανώ- 
αεων. Ο σιδηρού; πέλεκυς τού αυταρχικού εκείνου κανεστώ- 
τος κατεκερμάτισε τον. ελεύ-ύερον συνδικαλισμόν. διά τής : α- 
κυσεως πλειστων εργατεϋπ αλληλικών επαγγελματικών ίργα- 
νώ^ων όλων των βανμίδων. ότε μέν κατ’ εραρμογήν τού 

τερ; καταστάσεως πολιορκίας. ότε δέ δυνάμει τών δια- 
ταςεω^ν τοά Ν.Α. 185/1969. κατά τάς όποιας τα κριτήρια 
τρες οιαλυσιν τών οργανώσεων ήταν εύσιαστικώς καί περιο
ριστικούς πολιτικά. τυνδεόμενα. έν τείς πράγματι. πρός τάς 
εσωσυνδικαλιστικάς πολιτικά; πεποιθήσεις, τών μελών τής 
οργανώσει»; και ιδία τής διοικήσει»; ταύτής. Ή περιουσία 
τών οϋτωσ: δ:αλυ-3ε:σών οργανώσεων παρεχιορή·3η είτα. δυνά- 
μ^: ,ικαστικών άπεράσεων, μετά τήν είς'τό συνελον ' σχεδόν 
των περιπτώσεων δήμευσίν τη; ε!ς έτεεας επαγγελματικά; 
οργανώσεις- διωκούσας τεν αυτόν ή τεαρεμρερή -εες τά; δια- 
λν-ίειτα; σκοπόν, έραρ,μεσίείσης σχετικώς . συνοπτικής δια- 
Ϊικατίας. κατ εραρμεγην κα: σύ·3:ς τών διατάσεων τεν ανω
τέρω νομού. Εσ άλλου μετρητά καί κατα-3έσεις καί μή δια- 
λυ·3εισών έτ: οργανώσεων πε:ιήλ·5ον αν·3α:ρέτως εις τό Αταό- 
σιον.

Αίτημα τα-·εν τών εκπροσώπων τεν έλ·υ·3έρου συνδικαλι
σμού. τόσον εις το εσωτερικόν, όσον καί εις τό εσωτερικόν, 
ήτο νά έπιτραπή ή επανυ,νειτουργία τών διαλυ-ύεισών συνδι- 
τ ιστικών οργανώσει»·. κα: νά επιστραρή εις αΰτάς ή περιου- 

των. Ή άναϊιεργανουμένη δημοκρ ατικ.ώς Πελ'.τεία δέν 
». ■· ϊυνχ.νν παρά νά άπεδεχ·$ή το αίτημα τούτο. τής άπο-
Î ής τιύτης ένσαρκενμενης εις τάς διατάσεις τού ντο κρίσιν 
Τχ Ϊίον.

ίομοτεχνικώς ή επαναλειτουργία ..ν; διαλυ-3ε:σών όργανώ- 
ίει ι λαμβάνει. κατά :ό σ/έδιον. τήν μορρήν τής αυτοδίκαια; 
άν κτήσεως τής νομικής αύτώ'< αρετωττ’.κότητες. ήτ:ς κατά 
ρη ήν ϊ:άταρ:ν τεν -χεείεν. ‘λαμίάνε·. χώραν άτε τής εημε- 
α'.ε,αεως - εν: ή άρ'.εμε··ι,ς ώς τρες το κα!ρ:εν τοντο
j-i. Τεν. *μ νλία- : ' ' μίίεϊβς χντη έ·5εωρή·3η ώς ή
τλεεν ΐνίεϊε-.γμένη. >. έν τροκειμένιο το κν?:ον μέ-
7-ημα :ής Πολιτείας ε:. έταναχορηγήεη ε!ς τάς 2:αλν- 
-3ε!αας τάτάς έργανώτε'.ς .ι,ί ικανότητα ε'.καίεν. τήν εννατό- 
τητα ϊη’λονότ·. τον νά είνα: αντα: ντεκείμενα ε:κα:ωμάτων κα: 
νττοχρεώαεων (τ.χ. τεν εικα'.ώματες κυριότητες εττt τών τε- 
Ρ'.εντ'.ακών των ατεχε* >.λτ.) ε'αν εέν κέκτητα: ή
ζττλ.ή όνωτ:ς τρετώτ. ", άτετ:λεέτα νομ·.κ»/ τρόαωτον.

Δ:ά τον ντό κρίΐ:ν -χεείεν λαμίάνετα: ΐ::α:τέρα τρόνε:α 
ΐ:ά τήν ·με·3ό:ενςιν έτ:ΐτρερής τής τερρένρίας εις τα ετανα- 
λΐίτονργονντα τω,.· κλτ. ώς καί ϊ:ά τήν ά·-ά:ε:Η:ν έντες 
τακτικής τρεί-εεμ.^, αιρετών ΐ:ο:κήτεων τεντών.

Ές άλλον, ϊ:ά τον ότε κρίτ:ν τχεοίον. νόμον λαμίά-ζετα: 
τρό-ίΟ'.α ά'>αγ·^ωρίαεως, εις ε:ωχ-3έντα κατά τήν τερίερεν τής 
εικτατορίας τννε·καλ:ττ:κά ττελέχη καί άτεμακρνν-άέντας τοιν 
-3έαεών των μ:ά-3ωτους ,ανν;:καλ:ατ:κών όργανώτεων, άτραλ:- 
ττ:κής αχε-εως. .iazx^i'.c τής Εργατικής Έρτίας. μετά τον 
Ταμείεν Έκτρετώττων καί νταλλήλων τών έργατενταλληλ:- 
κών Επαγγελματικών Όργχ;ώτεων. νρ·’ ώρ:τμένας αροντεΑέ- 
οε:ς καί ϊ:αΐ:κατίας. . ·.

II. Ε:::κώτερον κατά τε'ναό,κρίτ:ν αχέειον; ·
À. Εις τό άρ-Spov 1 τί·3ετα: ή αρχή τής ατό τής εημο- 

α:εναεως τεν νόμον ,άνακτήαεως τής νομικής τρετωτικότητες 
καί έφ’ έξής νόμιμόν λειτονργίάς τών ϊιαλν-όεντων κατά 
τήν ίετίαν εργατοΰααλληλικών έζαγγελματικών τωματειων 
καί ένώαεων; Ή κατά τήν ααράγράρον 2 τον αντεν άρΐρεν 
«τημείωαις τής άνακτήαεως τής νομικής ζροτωαικότητος εις
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Β. Εις τό άρ-ύρον 2 με-ύοδεΰετ α: η επ ισιρερτ τ τ,;
τ!:ι ς καί περιλαμβάνουν τα: σαρείς διιατάςεις îii* 1 «liiV -τθ·.χ·!ων
τή ς ΐ..ισ .,ι.. ..ε, •.ουσίας (παρ . 2 καί 41 op και περί μη
έττ ιβελής πόρου διά τήνι έπιστρερήν ταύτης ■ : *'· *’).

Γ. Εις τό άρ-ύρον :J1 περιλαμβάνΟνται L r.v.y'·. τινές δ ι α-
τά σεις περί τής άρμο διότητες τού Μενομιλου; 11 ίωτεδικείου
καί τής τηρητεας δ: αδικασίας π:ρός ά:: :ν πατη; άμρισβη-
τήσεως ττερί τήν έκκαάάρ'.ϊ'.ν τής ετιατρεττεας τερε,τ·.ας. ως 
καί ::ά τήν εκ:;καα:ν τάτης οιαρεράς άναννττενοης εκ τής 
έραρμεγής τών ϊ-.ατάαεων τον νόμον.

À. Εις τό άρ-λρεν 4 λαμόάνετα: apôvo«a'Jià τόν ::ερ:τμεν 
αροτωρινών οιο:κήτεων εις τας εαανα/.εΛοόρ^ρνί..··_ :κα-
λιατικάς οργανώνεις εραρμοζεμένων εν τεεκίιν,. ■ ■ - - ενι
κών ΐ'.ατάΞεων τον Α.Κ. (α;·3ρ. 69) ώς οέαί ε.:. , . ' ’ιός 
τακτική:: τρε·3ετμίας άνάοειτιν αιρετών ΐιοικήαεων : ερ-
γανώοεις ταντας. Εις το άρ-όρεν 5 περιλαμβάνονται ίιατά- 
ςΐις περί επαναροράς υπαλλήλων τών αυνεικαλιττικών όργα
νώτεων. άπε/.νίεντων ειά λόγους πολίτικους, ώς και ε·.a την 
άναγνώριτιν χρόνου ζτραλιτεως οιωχΑεντ ων τ υ ν ό :(κ a /. : τ τ ι κών 
ττελεχών καί ύπα/.λήλων. ενώ εις τό άρ-Spov 6 περιλαμβάνον
ται τχετικαί πρός τάς ειατάπεις τού νόμον ποινικά; κυρώτεις.
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Περί επαναλειτουργίας ϊιαλ :ίργάτ:ύ.παλλ·,,λ·>.ών
επαγγελματικών τωματείων κα -νωιεων',’ :;πι r ;■ . ήτ· τής 
περιουσίας των καί ά’ ’ 1 τινών ΐιατάπεων.

; -ρεν 1.
1. Έργατενπαλληλ·κά επαγγελματικά σωματεία, ώς καί

ένώ-εις τούτων βιαλυ!·- κατά -ό από 21 Άπρ:7.?0υ 1967 
μέχρις 23 'Ιουλίου 1974 χρεν · άττημα κ: τόπι, διατα
γής τής Στρατιωτικής 'Αρχής <με: ϊικατ ική; άπερά-
σεως κατ’ εραρμογήν τών ΐιατάπεω/ τοϋ άρ·3ρθυ 6 παρ. 1 
τού Ν.Α. 185/1969, .ανακτούν άπό τής Ϊημοσιεΰσεως τού πα
ρόντος νόμου τήν ιδιότητα - εϋ νομικού προσώπου, ϊννάμενα 
ερεπής νά λειτουργούν νομίμως. ώς τοιαύτα.

2. Ή κατά τήν προηγούμενη·; παράγράρον άνά/.Τηε:; τής
νομικής προσωπικότητες τημειούτα: εις τό οικείου βιβλίου σω
ματείων μερίμνη τής Γραμματείας τού Δικαστηρίου, αιτήσει' 
τής Α:εικήσεως τού σωματ-,ί.:.·.· · .ή ττ/ 'F-ώ·πΐ···(τντ - αυτός 
ένϊιαρερεμενου. >...*■

ΆρΧρεν 2.
1. Ή. περιουσία τών κατά τό-προηγούμενου άρ·5?θν σωμα

τείων ή ενώσεων, τής όποιας είχε ειαταχύή ή ,αραχώρησις 
εις έτεραν επαγγελματικήν όργά,ωσιν κατ' έραρμόγήν τής 
ειατάπεως τού άρ·5ρου 6 παρ. 2 τού Ν.Α.' !85/1969 ώς καί 
τών διατάσεων τού άρ-ύρευ 1 τού Â.N. 431/1968, έπιστρε- 
ρετα: εις τό άνακτών τήν νομικήν αύτού· προσωπικότητα σω
ματείου ή ένωσιν, άναστρερομενου τού άποτελεσ. : ;ος τώ'ν περί 
παραχωσήσεως δικαστικών άποράσεων.

2. Κινητά, πλήν χρεωγράρων καί αρχείων ώς καί πρόσο
δοι οΐασδήποτε μορρής τής κατά τήν παράγραρεν 1 -εύ πα
ρόντος περιουσίας, άναλογόύσαι εις τό άπό τ ή ς*«#α ρ α χω ρ ή σ ε ω ς 
ταυτης μέχρι τής άνακτήσεως τής νομικής πρόσω ΐτητος 
τού σωματείου ή τής ένώσεως χρονικόν ό:άστη;α> X-, περι
λαμβάνονται εις τήν κατά τάς διατάσεις τού π; ■ τ,ς νόμου 
έπιστρεπτεαν περιουσίαν.


