ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο Νομοσχέδιο ((Κοινώνικαχοίηση των εχιχβιρήσεων δημόσιου
χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας^.
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η Κυβέρνηση του ΓΙΑΣ'ΟΚ με αίσθημα ιστορικής ευθύ
νης υποβάλει στην Εθνική Αντιπροσωπεία χρος ψήφιση το
Νομοσχέδιο για την κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων :ημόσιου χαρακτήρα. κοινής ωφέλειας, τραπεζών και ασφαλι
στικών επιχειρήσεων.
.Με το νομοσχέδιο α^τ; η Κ-υδέμνη;η ϊεν έρχεται απλώς
να εκπληρώσει ένα αχό τους πιο σημαντικούς όρους του συμ
βολαίου της με το λαό. Αλλά να ιεραρχήσει χαι να προ
τάξει επιλογές χου έχουν ως καθοριστικό περιεχόμενο το
εθνικό συμφέρον χα: που αποβλέπουν στη/ εξυπηρέτηση χαι
ωφέλεια ολόκληρου του λαού.
Η χορεία της αυτοδύναμης οικονομικής ανάχτυξης, προϋπό
θεση της εθνικής μας ανεξαρτησίας χαι της εθνικής επι
βίωσης, απαιτεί. ιδιαίτερα χ-ατω αχό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες. την ολόπλευρη αξιοποίηση τον/ αναχτυξιαχών
δυνατοτήτων της χώρας.
Η κ ο ινω ν ·,κ οx ο ί η ση των εχιχειρήσεων του δημόσιου τομέα
στοχεύει πρώτα αχ’ όλα ακριβώς στο μετασχηματισμό του
τομέα στον χιο βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η ενέργεια, ή το
χιστωτικό σύστημα χα: ο: μεταφορές χου «ελέγχονταν» αχό
το Κράτος, με την υπεύθυνη χ·α συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. των εργαζομένων χα: των παραγωγικών τάξεων στην
ίδια την καρδιά της χαραγωγ:χής διαδικασίας, εναρμονίζον
ται με τον Εθνικό Δημοκρατικό Προγραμματισμό.
Προωθείται η ένταξη στις στρατηγικές εχιλογές της
χολιτείας, η αχοτελεσματ:χότητα στη διοίκηση, η υπεύθυνη
χαι σρνειδητή προσπάθεια για την αύξηση της αχοδο τι χότη
τα ς, η εναρμόνιση μίε το περιβάλλον, η σύνδεση με τους εργα
ζόμενους χα: τις χαραγώγιχές τάξεις χου εξυπηρετούνται
αχό τις επιχειρήσεις.
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Δεν είναι μικρότερης φυσικά σημασίας η υλοποίηση αχό
τις εχιχειρήσεις αυτές μιας πραγματικά φιλολαϊκής χολιτιχής κοινωνικού χαρακτήρα, κου απευθύνονται σ’ όλο το
*ΑΟ :ν (ιλνίΑΟ JUV δλο και βελτιώνουν τη/ xZ'STjj.sptvr, ί’.α^ίωιτ;
χα: τι;ν “0*.όττ;τ2 ,ωης.
Τ Χ>Τθχρ GV 2 LU την προώθηση
χο:ν*ων:χοχοίησης των
τ ε<ιτ; χα: οργανισμών του δηυ,οσιου τομέα γίνεται
ίνα αττ>φαρσιστιχέ χοτι ώ^ιμο xtso βήμα στην πορεία της αλ-

Λχγης, με την κατοχύρωση της συμμέτοχης των εργαζόμενων
και γενικότερα της λαϊκής συμμετοχής στους χιο νευραλγι
κούς τομείς της παραγωγικής και κο:νωντκής διαδικασίας.
Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς των εργαζομένων συμβα
δίζει μα τη/ αύξηση της καραγωγικότητας. Αυτή κατχ/έμετα·. χρος όφελος των εργαζομένων αλλά και για τη βελ
τίωση των παρεχόμενων υχηρεσιών χρος το κοινωνικό σύνο
λο στο οχοίο εντάσσονται και οι ίδιο: φυσικά οι εργαζόμενοι.
Οι εργαζόμενοι στην κοινωνιοοόχοιημένη επιχείρηση με την
ουσιαστική συμμετοχή τους στη διοίκηση, στον κρογραμματισμό χαι στον έλεγχο αναγορεύονται σε συνειδητούς χα>: υπεύθυ
νους συντελεστές της χαραγωγής, της ανάχτυξης χαι της
κοινωνικής κροόδου.
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Με την αποφασιστική χα: αχόλυτα α/αγκαία χυτή εχιλοχή της χοινωνικοχοίησης είμαστε βέβαιο: ότι δημιουργόύμε
τις σταθερές βάσεις για να ξενερίσουμε ^ οριστικά τη/ μέχρι
σήμερα εικόνα χαι λειτουργία του δτμόσιου τομέα. Γιατί
χράγίμΛτι ο τομέας αυτός αχοτυχώνει στις δομές χαι στις
λειτουργίες του —μ: τα χιο εμφανή ίσως σημάδια σε σύγκρι
ση με άλλους τομείς— όλες τις διαστάσεις του εξαρτημένου
χαι αντιχαραγωγιχού .τρόπου ανάχτυξης της πατρίδας μας
αλλά ταυτόχρονα και τις δομές μιας αντιλαϊκής και συντη
ρητικής εξουσίας χου χρησιμοχοίησε το// ίδιο το δημόσιο το
μέα σαν βραχίονα εχιβολής μιας αυταρχικής χολιτιχής. σα/
χεδίο ρουσφετολογιχής δράσης χαι κομματικής καταχίεσης.

Τα αχοτελέσματα «ναι βέβαια διαφανή και χαρχδεκτά
σήμερα αχό όλους : Γραφειοκρατική και αντιχαρχγωγική λει
τουργία.- χερι-οστσμένο; ή και ανύπαρκτοι ευρύτεροι κοινωνι
κοί και αναπτυξιακοί στόχοι, τεράστια οικονομικά ελλείμμα
τα —όχι βέβαια παραγωγικών αλλά καταναλωτικών δαχανών— υχοβάύμιση και χερ:θωρ:οχοίηση του ίδιου του εον2.
ζόμενου στο ρόλο του άβουλου εντολοδόχου των εχιταγών της
γραφειοκρατικής πυραμίδας. Μοναδική διέξοδος του εργαζό
μενου ήταν ένα συνδικαλιστικό κίνημα κλαδικά κατακερμα
τισμένο χολλές φορές αμυντικό αχέ γάντι στην αυταρχική χολιτιχή της τότε κεντρικής εξουσίας, η οχοίχ δεν εχέτρεχε
καμμία χρόσραση χρος τα κλειδιά χαραγωγιχής διαδιασίας.
11 εριορίζονταν μ" αυτό τον τρόχο οι διεκδικήσεις σ’ ένα
στείρο --και ανώδυνο για την Κεντρική εξουσία— χεδίο
«εχιόοματικών» αιτημάτων. Έτσι υποβαθμίζονταν η αμφισβή
τηση της απαράδεκτης κατάστασης ή του αντιαναχτυξιακού
προτύπου χου τελικά εξυπηρετούσε μονοχωλιακά ή μεταχρατιχά συμφέροντα.
Με την πλήρη αγνόηση των χραγματικών συμφερόντων των
χαραγωγιχών τάξεων ευνοήθηκε η συκαιριακή αντιμετώχιση.
ο παρασιτισμός και οι κάθε μορφής μεσάζοντες και όχι ο:
χχραγωγικές επενδυτικός δραστηριότητες ή οι αναπτυξιακές
ανάγκες της χώρας.
Ο: προβληματικές εχιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό
αχοτέλεσμα της ζροβληματικότητχς του δημόσιου τομέα και
του κ.ατευθ-υνόμ εν ου αχό το Κράτος ζιστωτικού συστήματος.
II ποιότητα των χχρεχομ-όνων υχηρεσιών στις συγκοινω
νίες. στα νοσηλευτικά ιδρύματα χλχ. καθιστούσε ευφημισμό
τον όρο κοινή ωφέλεια.
, Τέλος ο α/τι.ταραγωγ:κός, δυσλειτουργικός χα: αντιανα'χτυξ ιαχές χαρακτήρας του δημόσιου τομέα διογκώθηκε και
για ένα άλλο λόγο:
•Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και χαραγωγικό κομμάτι του
πληθυσμού μας μη βρίσκοντας διεξόδους απασχόλησης οι
χαραγωγικές και ‘αναπτυξιακές δραστηριότητες του ιδιω
τικού τομέα," είτε διοχετεύτηκε στο εξωτερικό, είτε κατευθύνθηκε στο δημόσιο τομέα ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε
σαν μηχανισμός απορρόφηίσης των κραδασμών χου προκαλεί
η ανεργία χαι βέβαια σαν μηχανισμό εξυζηρέτησης μικροχολιτοχών εχιδιώξεων.
- Η εικόνα του δημόσιου τομέα συμζληρώνονταν με τη συ
νεχή καθημερινή Κρατική χαρέμβαση και κατάχνιξη ακόμα
και των ίδιων των πρωτοβουλιών των διορισμένων κομματι
κών διοικήσεων. Η σύγχυση ανάμεσα στη χάραξη της στρα
τηγικής και της διοίκησης, η πληθώρα των χροληχτικων
αντί των κατασταλτικών ελέγχων δημιούργησαν ένα υχερσυ
γκεντρωτικό γραφειοκρατικό χαι φυσικά αναποτελεσματικό σύ
στημα.
Ολοκληρώθηκε με τον τρόχο αυτό το σχήμα: Δημόσιος
τομέας: Γραφειοκρατία, ρουσφέτι, καταναγκασμός, ανπ[πα
ραγωγικότητα. Με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνει χαρά υχοτυχωδώς το λόγο ύπαρξής του: το κοινωνικό συμφέρον, την
εξυπηρέτηση του εργαζόμενου και τελικά να καταστεί ανα
ξιόπιστος, αναποτελεσματικός, να ταυπισθεέ με τα ελλείμ
ματα και την κακή διαχείριση.
Την απαράδεκτη αυτή πραγματικότητα θα αλλάξει ρι
ζικά η κοινώνικοποίηρη του δημόσιου τομέα. Ο δημόσιος το
μέας προσανατολίζεται
τώρα σε νέες
παραγωγικές και
αναπτυξιακός δραστηριότητες στα πλαίσια τθυ δετούς προ
γράμματος. και θ-α υλοποιήσει συγκεκριμένους και προγραμ
ματισμένους στόχους. : Ταυτόχρονα ο δημόσιος τομέας θα
συμπορευθίεί και ;υε την ιδιωτική πρωτοβουλία - που θα κινη
θεί μέσα στα ευρύτερα αναπτυξιακά και κοινωνικά_πλαίσια
κ.αι τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου αλλά και με τις
πειραματικές μορηές των νέων σχέσεων παραγωγής. (Δη
μοτικός επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συνεταιριστικής μορφής,
λαϊκής βάσης κ.λπ.). Ο: τρε’ς αυτοί τομείς, Δημόσιος, Ιδιω
τικός. Κοινωνικός, (Πειραματικός) θα συνθέσουν χαι θα
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χινητοποιήσουν, σε μιά άρρηκτη παραγωγική ενότητα το σύ
νολο των παραγωγικων δυνεςχεων της 'χώρας χαι ία αξιοπειήσουν τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές για την
εδραίωση της αυτοδύναμης αναπτυξιακής μας πορείας.
Καταλυτιχό στοιχείο για την αναζωογόν-ηση του δημόσιον
τομέα, για την εκμετάλλευση των τεράστιων δυνατοτήτων
τον στην πορεία της κοινωνικοποίησης θεωρούμε την ίδια την
αποφασιστική συμμετοχή' στην χάραξη της στρατηγικής, στη
ίιοίχηση, στον προγραμματισμό χαι στον έλεγχο των εργαζο
μένων χαι των χοινωνιχών φορέων.
Η κοινωνικοποίηση είνα· ριζικά αντίθετη προς τον ασφυ
κτικό χρατιχό έλεγχο. Αυτός ο γραφειοκρατικός
έλεγχος
συγκεντρώνοντας όλες τις πολιτικές και οικονομικές εξου
σίες αποξενώνει τους εργαζόμενους και τις παραγωγικές
τάξεις, από την αναπτυξιαχή διαδικασία και τελιχά απομο'livet το Κράτος από το Λαό.
Η κοινωνικοποίηση τον δημόσιον τομέα σημαίνει πρωταρ
χικά την κυριαρχία του εθνικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού
/.α: παραγωγικού κριτηρίου στις επιλογές. Η δυνατότητα να
κφρασθεί μια τέτοια ποιότητα και ιεράρχηση κριτηρίων και
πιλογών διασφαλίζεται με τη συμμέτοχη. Η ευρύτητα και η
οιοτικη σύνθεση της συμμετοχής εξασφαλίζει την κυριαρχία
ων κοινωνικών και αναπτυξιακών κριτηρίων, και ταυτό
χρονα την ένταξη επί μέρους συμφερόντων κλαδικών ή τοπι
κών στα ευρυτερα^αυτά κριτήρια. Δημιουργείται δηλαδή ένα
εδέο συγκροτημένου και αποτελεσματικού δημοκρατικού δια.όγον και σύνδεσης του προβληματισμού των επέ μέρους
πέψεων, σε μιά ενιαία στρατηγική ανάπτυξης αλλά και σε
.ιά αποτελεσματική και παραγωγική καθημερινή λειτουργία.
Η εκπροσώπηση των εργαζομ. νων, του Κράτους, της Τοικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων δεν περιοίζεται σε μιά εποπτεία κορυφής, αλλά -ία περιλάβέι - με
ην αναγκαία κάθε φορά σύνθεση - τον έλεγχο και τον προ•ραμματισμό τομέων και δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
.αταργώντας τις γραφειοκρατικές δομές. Παράλληλα ένα
έο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, μέσα στο οποίο οι ίδιοι οι
ργαζέμενοι ία αναπτύξουν σε ανώτερα επίπεδα τη δημιουρική τους προσπάθεια.
Με την κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα της οικονο:ας δημιουργούνται νέες συνθήκες για τους εργαζόμενους
:ον τομέα. Η ουσιαστική συμμετοχή τους σημαίνει παράλληλα
ι αναλαμβάνουν ευθύνες για την πορεία της επιχείρησης,
ίθ'ενται ως πρωταρχικοί στόχοι για τους ίδιους τους εργαμενους η αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωίς η βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης
Ό κοινωνικό σύνολο, η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της
ιιχείρησης, η σταδιακή κάλυψη των ελλειμμάτων.
Στο αρθρο i προσδιορίζεται ο όρος της .(κοινωνικοποίησης
>ν επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας,
>ν τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων» με τον
ιθ ορισμό των φορέων που συμμετέχουν στη Διοίκηση, στη
ραξη της στρατηγικής, στον προγραμματισμό και στον
εγχο. καθώς και με τον προσδιορισμό των δασικών στό)V.

Ο: φορείς αυτοί είναι το Κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς, κοινω-οί φορείς που η δράση τους και η λειτουργία τους αλληεπηρεάζεται με τη δράση και λειτουργία των κοινωνικοημένων επιχειρήσεων.
Συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των νομικών ή φυσικών
οσώπων που κατέχουν μετοχές της επιχείρησης.
Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης, είνα: η εξυπηρέτηση του
εφεροντος του κοινωνικού συνόλου, η συμμετοχή των εργαένων στη λήψη των αποφάσεων, η εναρμόνιση της λειτουρΐ '•η? επιχείρησης με τα εθνικά. τα περιφερειακά κα-ι τα
τικα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυς καθώς και με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεαλλον. η εξοικονόμηση των οικονομικών πόρων, η αύξηση
; παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε όφελος των
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εργαζομένων στην επιχείρηση και' των υπηρεσιών που -αυτές
προσφέρουν -στο κοινωνικό σύνολο.
Το άρθρο 2 προσδιορίζει ότι κοινωνικοποιούντο», οι επιχει
ρήσεις όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 1264/82,
δηλαδή θ

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν
γενει ιδρύματα.
β; Διύλισης και διανομής ύδατος.
γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καυ
σίμου αερίου.
δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου,
ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη
θάλασσα και τον αέρα.
στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης.
ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και
λυμάτων.
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η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα
λιμάνια, εφόσον το μετοχικό τους κεφάλαιο, ανήκει ολόκλη
ρο ή κατ’ απόλυτη πλειοψηφία στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Α.Δ.
και Κοινωφελή Ιδρύματα ή Οργανισμούς του Δημοσίου ή Νο
μικά Πρόσωπα που -εποπτεύονται χαι επιδοτούνται από το Δη
μόσιο χαι ταυτόχρονα εξυπηρετούν δασικές ανάγκες του κοι
νωνικού συνόλου.
-■ ·■ ' ■· » ·ν
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Επίσης κοινωνικοποιούνται ο: τράπεζες και οι ασφαλιστι
κές επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα όπως αυτές
καθορίζονται από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82' πάντο
τε με την προηγούμενη προϋπόθεση."
Οι νέες εργασιακές σχέσεις καί το πλαίσιο των οικονομι
κών λειτουργιών που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με τα
οπό έκδοση Προεδρικά Διατάγματα -3α ρυθμισθοόν με ειδι
κούς νόμους. ;·ΤΓ r:;.,'· λ
;.- ,·>. ■ _ ■... .
Με την παράγραφο 2 προδλέπετα: η έκδοσή Προεδρικών '
Διαταγμάτων για τον καθορισμό'της δομής, του ρόλου'και
του τρόπου διοίκησης κάθε κοινωνικοποιημένης επιχείρησης.
II ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη ατό το
πλήθος των επιχειρήσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της καθεμιάς.
Η διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων και η πλήρης
αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, ανθρώπινου και μη
χανικού, είναι απαραίτητα στοιχεία κάθε επιχείρησης που
στόχο της έχει την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και
την παροχή αγαθών και υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος.
Το άρ-Spo αυτό ορίζει επίσης ότι ο: ρυθμίσεις που θα γί
νουν με τα διατάγματα που πραβλέπονται σ’ αυτό θα πρέπει
να είνα: τέτοιες ώστε να υπάρχει ενιαίε κέντρο διοίκησης,
η συμμετοχή των διαφόρων φορέων .ν:α είναι ανάλογη με την
ιδιομορφία της επιχείρησης, ότι θα υπάρχει η. δυνατότητα
κάθετης και γεωγραφικής αποκέντρωσης, ανάπτυξη των νέων
εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση των δικαιωμάτων σύμ
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των φυσικών και νομικών
προσώπων ποιί κατέχουν μετοχές στις επιχειρήσεις.. .·
Τα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται στο άρθρο
θα εκδοθοόν μετά από πρόταση του Υπουργού Εθν. Οικονο
μίας και του συν αρμόδιου Υπουργού ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης. Οι Υπουργοί θα ζητήσουν πριν από την έκδοση
κάθε διατάγματος τη γνώμη επιτροπής, η σύνθεση της οποίας
αποτελείτα: από εκπροσώπους του Κράτους, της διοίκησης
της επιχείρησης ή της ομάδας ομοειδών επιχειρήσεων και από
εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων και των φορέων
που συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 1.
Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των επιτροπών θα ορισθούν με υπουργικές αποφάσεις.
Ανοίγει με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ένας ευρύς
δημοκρατικός διάλογος με τους εργαζόμενους, τους κοινωνι
κούς' φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με περιεχόμενο τη
σύνθεση, το ρόλο, τη λειτουργία των οργάνων της κοινωνι
κοποίησης.
Ο διάλογος είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη και απο-
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τελεσματικος ώστε μέσα σε 8 μήνες να καταλήξε: σε ορι
στικές αποφάσεις.
Το άρθρο 3 ορίζει ότι η προσαρμογή των ιδρυτικών νόμων
των καταστατικών y.at των εσωτε ρ ιν-ών κανονισμών-λειτουργίας των κοινώνικυτοιημένων επιχειρήσεων, θα γίνει με Προ
εδρικά Διατάγματα που θa προταθούν ατό τον Υπουργό Εθν.
Οικονομίας ν.α: των συναρμόδιων Υπουργών για κάθε επιχείρηση.^
Στο άρθρο 4 κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνδικαλιστικών
ελευ-ό-εριών και στις χοινωνικοπο ιημένες
επιχειρήσεις, με
τροποποίηση τον Ν. 12.64/82. Η κοινωνικοποίηση των επι
χειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα χ.λτ. δημιουργεί νέες σχέσεις
τον απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα to αναφαίρετη δικαίωμα της «αεργίας πρέπει
να συμβαδίζει με τις νεες μορφές δημοκρατικής οργάνωσης
χα: διαχείρισης των επιχειρήσεων xat προϋποθέτει τη δημο
κρατική αρχή της πλειοψηφίας.
Όπως αποκεντρώνεται η διοίκηση με τη συμμετοχή των
εργαζομένων xat με την ευρύτερη λαϊχή συμμετοχή έτσι θα
τρίτε: να διευρύνεται η βάση των εργαζομένων τον θα στηρί
ξουν τη μ:α ή την άλλη απόφαση σχετιχά με οποιαδήποτε
ατεργιακή χινητοτοίηση.
IV χυτό θεστίζεται το δημοκρατικό μέτρο της αναγκαι
ότητας ακόλυτης πλειοψηφίας (50%-Ηΐ) των εγγεγραμμέ
νο^; μελών για ιτίυς τρωτοίάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
τον τροϋτοθέτει, τροκειμένον για πανελλήνιον χαρακτήρα
οργανώσεις, ψηφοφορία και στην περιφέρεια.
- Κρίνεται αναγκαίο στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις
να εξαντλείται ολόκληρο το εύρος της δημοκρατικής συμμε
τοχής τόσο στο κέντρο όσο και στην περίφερει>α στη λήψη
τόσο σημαντικών αποφάσεων όπως οι κινητοποιήσεις και οι
απεργίες. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο προτατεύεται το δικαίωμα
της απεργίας και της δουλειάς, αλλά και τα συμφέροντα
τον κοινωνικού συνόλου από κάθε μορφής παρεμβάσεις και
στενά συμφέροντα οργανωμένων μειοψηφιών.
Ευνοείται ακόμα η οιρχή της μαζικοτοίησης και της πο
λιτικοποίησης τον συνδικαλιστικού κινήματος στη θέση της
κομματικοποίησης'ή του κροττικού ταρεμίατισμού.
Δίνεται επίσης το δικαίωμα οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις
κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων να προσφεύγουν στη ίάση
τους όταν διαφωνούν με δευτεροίάθμιες οργανώσεις έιταν μά
λιστα τα· ενδιαφέροντα των τελευταίων πιθανόν να καλύ
πτουν και επιχειρήσεις τον ιδιωτικού τομέα.
Με το ίδιο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στις, συνδικαλι
στικές οργανώσεις για επίσπευση διαδικασιών ώστε να διευ
κολύνεται η γρήγορη έκδοση αποφάσεων.
Ανεξάρτητα όμως οπτό τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 ο:
εργαζόμενοι ot ίδιοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα
προστατεύσουν αποφασιστικά τη μεγάλη κατάχτηση της κοι
νωνικοποίησης τόσο προς την κατεύθυνση των ολοκληρω
μένων προτάσεων κατά την ευαίσθητη περίαδο της μετάβασης
κατά το διάστημα της σύνταξης των Προεδρικών Διαταγμά
των όσο και μετά, κατά την πλήρη ανάπτυξη και δράση
των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων.
ύστερα από τα παραπάνω και με τη; πεποίθηση ότι το
σχέδιο Νόμο» που στις υποβάλλουμε γοα την «Κοινώνικιοποίητη
των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας,
τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» επιτελείται απο
φασιστικό ίήμα για την ανάπτυξη για την ριζική βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο και
την καταξίωση της λαϊκής συμμετοχής όχι μόνο στο επίπεδο
των πολιτικών αποφάσεων αλλά στην J2ta την κοινωνική και
παραγωγική διαδικασία, παρακαλούμε για την ψήφισή του.
Αθήνα, 20 Μαίου 1983
Ot Υπουργοί
Προεδρίας
Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Εσωτεοικών
Γ. ΠΕΝΝΗΔΙΑΤΑΣ ·/·
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Εθν. Οικονομία;
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Εργασίας
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
«Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δημόσιου χασακτήρύ
ή κοινής ωφέλειας».
Άρθρο 1.
1.
Με τον όρο «κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δηυ
σιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, τραπεζών και ατφαΐ
στικών επιχειρήσεων» νοείται η συμμετοχή, στη διοίκησ
στη χάραξη της στρατηγικής, στον προγραμματισμό και στ
εχεγχο, εκπσοσ ωτ:ων :
του Κσά τους.
τα:: οίκησης.
της Το=
των εργαζομένων -την επιχείρηση ή στον κλάδο ή στ
ή στην -εκφέρει;2 η στο σύνολο τ ης χώρας,
5) των χοί*/ω νικών φορέων και οργ χ;ώσεων που εξυπ
ρετούντα: ή επηρεάζονται άμεσα από τις επιχειρήσεις αυτί
ε) νομικών ή φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές τ
επιχείρησης.
31)
5)
γ)
τομέα

2. Η κοινωνικοποίηση αυτή έχει ως στόχους :
α) την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και του κ
νωνικού συνόλου._____
...
__ ;_____ __
_________β) την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφ
«<ί,
..
;
... γ) την εναρμόνιση της λειτουργίας της, επιχείρησης ;
τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά, προγράμματα οικονον
κής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και στο φυσικό, κι
νωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
δ) την εξοικονόμηση κατά το μέγιστο δυνατό οικονομικι
πόρων, . .
. ..
ε) την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτί'/
τητας προς όφελος των εργαζομένων στην επιχείρηση κ
για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κι
νωνικό σύνολο.
··
.."

. .

. Άρθρο 2.

■'· 1. Κοινωνικοποιούνται, εφόσον το μετοχικό τους κεφάλο
ανήκε: ολόκληρο ή κατά την απόλυτη πλε-.οψηφία του σ
Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ' δικαίου και σε κι
νωφελή Ιδρύματα ή Οργανισμούς του Δημοσίου ή νομικά πρ
σωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσον εποπτεύονται ή επιχορηγούντ
από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου :
ά) οι επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλεια
όπως rru; προσδιορίζει το άρθρο 19 παρ. 2 εδαφ. δ' τ
ν. .1264/82, ΦΕΚ 79,'
-· ;
· '· ·
' ·' .
. β) οι Τράπεζες και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αν
κουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από το ά
θρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/82. ΦΕΚ 65.
2, Η δομή, ο ρόλος και ο τρόπος διοίκησης και λειτου
γίας κάθε κοινωνικοποιημένης επιχείρησης ή ομάδας «μοι
δών επιχειρήσεων από τις αναφερόμενες στην παράγραφό
σε σχέση με την εθνική οικονομία και το εθνικό συμφέρ:
το κοινωνικό όφελος, το τοπικό ενδιαφέρον και τους εργαί
μένους σ’ αυτή, καθορίζονται, ανάλογα με την ιδνομορφ
κάθε επιχείρησης, με Προεδρικά Διατάγματα που θα εκί
θούν το αργότερο μέσα σε οκτώ μήνες, απυό την ισχύ του νόμ
αυτού. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε κοινωνικοποιημένης ετ
χείρησης μορφοποιείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλ
ρης αξιοποίηση και απίδοτικότητα τ ου παραγωγικού της δ
νομικού και η δ«οφά;εια της οικονομικής διαχείρισης.
Με τα διατάγματα χυτά θα κχθορισθεί επίσης η σύνθ
ση των αργά;ων διοίκησης, προγραμματισμού και ελεγχου τι
παραπάνω επιχειρήσεων με τρόπο που να διασφαλίζει :
α) ενιαίο κέντρο διοίκησης για τητν αποτελεσματικότη:
της λειτουργίας τους, με τη δυνατότητα κάθετης, κατά κλ
δους ή μονάδες ή γεωγραφικής αποκέντρωσης,'
/ .

