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Έπι του σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ.
85/1974 Ν.Δ. «περί άποχαταστάσεως τών συνδικαλιστι
κών ελευθεριών τών εν θαλάσση εργαζομένων».

Προς τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

Το ύπ’ άριθ. 85/1974 Νομοθετικόν Διάταγμα, αντικατα
στήσου τήν διοίχησιν τής Πανελληνίου Ναυτικής 'Ομοσπον
δίας διά προσωρινής τοιαύτης χαί ύποχρεώσαν τάς διοικήσεις 
τών επαγγελματικών σωματείων τών ναυτιχών, όπως έντός 
ταχτής προθεσμίας διενεργήσουν αρχαιρεσίας προς άνάδειξιν 
νέων τόιούτων, έθεσε τάς βάσεις καί έδημιούργησε τάς 
προϋποθέσεις διά την άποχατάστασιν τών συνδικαλιστικών 
ελευθεριών τών έν θαλάσση εργαζομένων εις ήν άλλως τε χαΐ 
άπέβλεψεν. .

Νυν δια τοΰ ύποβαλλομένου σχεδίου νομοθετήματος, συμ- 
πληροΰντος τό ανωτέρω Νομοθετικόν Διάταγμα, έπιδιώκεται 
έν οψει χαι συναρτήσει προς το ολως ίδιάζον τοΰ ναυτικού

μεγαλυτέρ:
αριθμού μελών τών επαγγελματικών- σωματείων, εις τρόπον 
ώστε αι διοικήσεις αίτινες θ’ άναδειχθοΰν έξ αυτών, νά ex- 
φράζουν αδιαφιλονίκωσ πλέον. TTTV £Xei>S£.C 13TV ννττΓ'ΪΛέφραςουν αδιαφιλονικως πλέον, την. ελευθερίαν χαί γνησίαν 
βουληστν τοΰ συνολου σχεδόν τών Ελλήνων ναυτικών.,
' Εις; τ’ ανωτέρω άπέίλεψε τό σχέδ tcv. τοΰ ν-ομοθετήμα το ς. 

το όποιον εις τας κατ’ αρθρον-λεπτομέρειας τοο έχει ώς ακο
λούθως: · .. - ■

'Αρθρον' 1 - · · ■

.Κατά γενικήν αρχήν άλλά χαί κοινήν πϊραίο^ήν, την ελεύ
θερον καί γνησίαν εχφράσίν τής δουλήσεως των συμμέτεχόν*· 

ΐΐξ τας άβ^ίίβέσίίς, ϊιασ^άλίζβι ή' διενεργούσα αύτάς 
έφόρεϋτιχή έπιτρόπή, ή οποία εις αντίθετον πέρίπίω#ιν Χαί 
έί’ όσον θά έπεϊίωχε τούτο, θά ήδύνατό την εκφρασιν άΰτήν 
Vi άν£λεόθέ£όν λ*1 ου^ί γνήσιον. '.

σωματείου ευρισκόμενων με/.ων, οια τη» ι»..-.-.. ,.Γ.........
' κατά τά είδικώτερον έν τφ άρθρω αύτώ άναφερόμεναι ή ένοι- 

χίαισις ταχυδρομικής θυρίδος εις την οποίαν καί θά ταχυδρο
μούνται οί περιέχοντες τά ψηφοδέλτια αύτών φάκελλοι.

’Αρθρον 3 '2- —

'Ορίζονται τά άφορώντα εις την ψηφοφορίαν τών εις τήν 
έδραν τοΰ σωματείου διαμενόντων μελών, δι’ ήν οϋδέν ειδικόν 
μέτρον έκοίθη σκόπιμον όπως καθιερωθή δεδομένου ότι ίχ,ανο- 
ποιητικώς αντιμετωπίζεται τό όλον θέμα υπό τών· οικείων 
καταστατικών.

•'Αρθρον 4

'Ορίζονται τ’ άφορώντα εις την ψηφοφορίαν τών έκτος τής 
έδρας τοΰ Σωματείου διαμενόντων μελών αύτοΰ, διαγράφεται 
δε ή διαδικασία τής παρ’ αύτών ταχυδρομικής αποστολής τοΰ 
ψηφοδελτίου των ήτις διασφαλίζει τό μυστικόν τής · ψηφοφο
ρίας.

-. _ ’ 'Ap-Spov 5
’Αφορά εις την ψηφοφορίαν έπί τών πλοίων. Ούτως ορίζεται 

ότι ϊιενεργείται τήν αύτήν ήμερον δι’^άπαντα τά Σωματεία 
εις ημερομηνίαν δριζομένην ύπό τοΰ Πλοιάρχου καί · ένφ τό 
πλοίον εύρισκεται εν λιμένι. · ·

Τήν παραλαβήν και εν συνεχεία άμεσον προώθησιν πρός 
τά σωματεία τών φακέλλων τών περιεχόντων τά ψηφοδέλτια 
άναλο-μίάνει τριμελής επιτροπή συγκροτθυμένη υπό " τοΰ 
πλοιάρχου. ' -- ·

θά πρέπει νά ληφθή ύπ’ οψιν ότι ό διά τοΰ άρθρου αύτοΰ 
καθορισμός τής αυτής ημέρας ψηφοφορίας επί τοΰ πλοίου δι’ 
άπαντα τά σωματεία καί ή συγκρότησις ’Επιτροπής διά. τήν 
παραλαβήν καί τήν προώθησιν τών περιεχόντων τά ψηφοδέλ
τια φακέλλων' αποβλέπει εις τήν δημιουργίαν έπί τών πλοίων 
καταλλήλου κλίματος καί άτμοσφαίρας, έντός τής όποιας 
καί Οι τυχόν άμελοΰντες όπως ασκήσουν τό έκλογικόν τών δι
καίωμα, προσδοκάται νά παρακινηθούν πρός τοΰτο. ·

Έκ τής διατυπώσεως τοΰ όλου άρθρου ουδόλως συνάγεται 
ή ίποψις ότι ή. τυχόν εις ανεξάρτητον τής όρισθείσης' ύπό τοΰ 
πλοιάρχου ημερομηνίαν, άσκησις τοΰ έκλογιχοΰ δικαιώματος 
μέλους τοΰ πληρώματος χαί ή ύπ’ αότόϋ τοΰ ίδιου άπ’ εύ-θείας 
ταχυδρόμησις τοΰ φακέλλου τοΰ περιέχοντος τό ψηφοδέλτιον, 
καθιστφ τήν 0λην διαδικασίαν άκυρον. ·.. . ·

• ", . ..; ‘ --'Αρθρον 6

βάσει τών καταστατικών διατάξεων άί άρ^άίρίϊίαΐ ίίς τά 
επαγγελματικά σωματεία τών' ναυτικών, διενεργαΰνται υπο 
έ&ορϊυτίκών επιτροπών- εκλεγόμενων ύπό · τών ■ Γενικών Συν- 
Ιλίυϊέώϊί ^των μελών των, έίδιΧώς πρός τοΰτό άύνί/.άλονμί- 
νών. Αί έν πρόκειμένφ όμως άναγκαστικώς υφισταμενάι έξ 
αντικειμένου άδυνομίαι περιορίζουν αισθητώς τόν αριθμόν τών 'Ορίζεται oil θί ίχπρόσωποι τών σωματείων εις το Παναυ- 
νάυτιχών οί όποιοι τέλικώς παρευρίσκοντάι εις αύτάς. τιχόν ΣυνέδριΟν ?ια τη/ εκλογήν τοΰ Τενέκοΰ Ρραμματεως

τής Πανελληνίου Ναυτικής 'Ομοσπονδίας, ώς χαΐ εις τό το-' 
SiXov ίυνέδριον τοΰ εργατικού κέντρου Πειραιώς όρίζονται 
ίι1 άπόφάσεως τής διοιχήσεως αύτοΰ άντί τής μέχρι τοΰδε 
άναδείξεώς' των διά τών αρχαιρεσιών.

Ούτως άφ’ ένός μέν έπιτυγχάνεται όπως οί εις τα συνέδρια 
εκπρόσωπο: τοΰ σωματείου, έκφράζουν τάς απόψεις τής Διοτ- 
κήσεώς του μόνης υπευθύνου έναντι τών μελών του, άφ’ ετε-

αρχαιρεσ ι:
σωματεία τών ναυτικών, έκλεγόμεναι ύπό τάς ανωτέρω συν- 
θήκας δέν έδραιοΰνται επί εύρείας βάσεως ώς έκ τούτου tz 
?έν τυγχάνουν κοινής άναγνωρίσεως.

Πρός άποφυγήν τοιούτου ενδεχόμενου, εν τώ άρθρω αΰτώ 
ορίζεται ότι αί ύπό τών Γενικών Συνελεύσεων έκλεγόμεναι 
εφορευτικά: έπιτροπα! συμπληροΰνται δι’ ένός δικαστικού ως 
Προέδρου καί διά δύο εκπροσώπων τής Πανελληνίου Ναυτι
κής 'Ομοσπονδίας. Οΰτω κρίνετάι ότι κατ’ αύτόν τον τρόπον 
συμπληρούμεναι at ύπό τών Γενικών Συνελεύσεων έκλεγόμε
ναι έφορευτικαί έπιτροπαί, θά· είναι κοινής εμπιστοσύνης και 
παραδοχής, θά διασφαλίσουν δε τήν ήν επιδιώκεται γνησίαν 
μαΓ έλευθέραν διεξαγωγήν τών άρχαιρεσιών. *

'Αρθρον 2

’Ορίζεται ότι τά καθήκοντα καί αί άρμι^ιότητες τών κατά 
πό αρθρον 1 συγκρότουμένων έφορευτικών έπιτροπών ασκούν
ται σιμφώνως πρός τόν νόμον καί τάς ίσχυοόσας καταστατι
κές διατάξεις. Πέραν αύτών ρυθμίζεται κοττά τρόπον ικανο
ποιητικόν ή αποστολή καί παραλαβή αύτών ύ~ό τής έφορευτι-

ξίδευον κατά τάς ημερομηνίας συγκλήσεως τών συνεδρίων

'Αρθρον 7 ’.·ί" ' * —
Ή μακράν τής έδρας τών σωμιττείων των παραμονή λόγψ 

τής φύσεως τής έργασίας των τών ναυτικών συνεπίκουρου- 
μένην καί ύπό τής έν πρόκειμένφ κατά παράδοσιν έπιδεικνυο- 

. κενής αδιαφορίας, ειχον ώς συνέπειαν όπως,,ιά περισσότερα 
τών εγγεγραμμένων εις τά έπαγγελμ-ατικά-σωμοττεία τών{ 
'ναυτικών μελών νά μή είναι ταμι’ακώς εν τάξει νά μή δύ- 
νανται δέ ώς έκ τούτου νά άσκήσουν τό εκλογικόν των δικαιω-
μπ. .*" ' . ·/ % (

Ούτως, έάν at άρχαιρεσίαι έγένοντο ύπό τάς κρατοΰσας ση- ' 
μερον συνθήκας, έξ άπόψεως έχόντων δικαίωμα τοΰ έκλέγειν' 
μελών, ή συμμετοχή εις αύτάς θά ήτο κσ ’ έξοχήν περιωρι-'



— 2-

σμένη ai δέ ϊtoικήσεις a! οποία; -Sa άναϊεικνύοντο^ ελάχιστου 
μόνου τμήματος τού ναυτεργατικοΰ κόσμου την έουλησιν 
-$ά έξεπροσώπουν.

Συνεπεία τών" άνωτέρω rat —ρος διασφάλισιν τής συμμετο
χής εις τάς άρχ2ΐρεσίας μεγαλύτεροι», εις δυνατόν, αριθμού - 
'Ελλήνων ναυτικών, διευρύνεται κατ’ έξαίρεσιν rat διευκο
λύνεται το δικαίωμα τού έκλέγειν, όριζομένου ότι εις τάς αρ
χαιρεσίας τάς έπιίαλλομένας έκ τού Ν.Δ. 85/74 συμμετέ
χουν καί τα μή κατά τό καταστατικόν ταμιακώς έν τάξει 
μέλη, χωρίς τούτο νά σημαίνη ίείαίως ότι at ττρός τά σωμα
τεία όφειλαί παραγράφονται ή άλλως πως διαγράφονται, δια
τηρούμενοι άντι·5έτως καί κατά ρητήν διατύπωσιν τού αρ·3ρου 
άπαιτηταί.

“Ap-Spov 8 — 9

Διευρύνεται το δικαίωμα τού έκλέγεσ-Sa·, ίδια, όσον άφορά 
τον χρόνον τής άπαιτουμένης ύ-ό τών καταστατικών ·3αλασ- 
σιας ύπηρεσίας ήτις περιορίζεται άπό δεκαετή εις πενταετή 
τοιαύτην. Παραλλήλως. αποδίδεται τό δικαίωμα τού έκλέγε- 
σ·3αι εις ναυτικούξ, μέλη επαγγελματικών—σωματείων ναυτι
κών κ,ατά την 21.4.67 -οίτινες μεταγενέστέρως καί δι’ άποφά- 
σεων τών διοικήσεων ή τών γενικών συνελεύσεων διεγράφη- 
σαν τής δυνάμεώς των. Ουτοι έαανεγγράφονται διά τού αρ·3ρου ι 
αυτού εις τά σωματεία των θεωρούμενοι ώς μηδέποτε άπομα- 
κρυν-3έντες, αίρονται δε συγχρόνως αΐ εις αυτούς τυχόν έπι- 
6λη-9είσαι πει-ίαρχικαί ποιναί, πλήν τών *3εμελιουμένων έπί 
ποινικών άδικημάτων.

·.· 'Αρ·3ρον 10—11

■ Διά·τού άρ-3ρου 10 τίθενται έκτος ισχύος καταστατικοί 
διατάξεις επαγγελματικών σωματείων ναυτικών, έφ’ όσον καί 
κα-S’ δ μέρος άντι,τί-3ενται εις τάς διατάξεις τού όλου νομο-· 
-ύίετηματος, ένώ διά τού άρ-3ρου 11 παρέχεται ή ευχέρεια 
όαως δΓ υπουργικής άποφάσεως ττεριορίζωνται ή έπεκτείνων- 
ται αί υπό .τού αρ·3ρου 4 τού Ν.Δ. 85/74 τασσόμεναι προ-3ε- 
σμίαι' διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών έφ’ όσον τούτο έκ τών 
αραγμάτων ή-3ελε κρι·3ή ιέπιβεδλημένον.

Εφ’ ω καί ΰποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον νόμου καί παρα- 
καλοϋμεν διά την έγκρισιν καί κύρωσιν τούτου.

Εν Πειραιεϊ τή 21η ’Ιανουάριου 1975 

Ο έπί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργός

ΑΛΕΞ. ΠΑ ΠΑΔΟΓΓΟΝΛΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί συμπληρώσεως τού ύπ’ άρi-S. 85/74 Ν.Δ. «περί άπο- 
καταστασεως τών συνδικαλιστικών ελευθεριών τών έν τή 
θαλάσση εργαζομένων».

"Ap-Spov 1

6) Διά δύο άντιπροσώπων τής Π ανελληνίου . Ναυτική; 
'Ομοσπονδίας. μετ’ ισαρίθμων άναπληρωτών, τών οριζόμενων 
κατόπιν προς αυτήν αΐτήσεως τού σωματείου.

Αί οΰτω συμπληρούμεναι τελικώς εφορευτικά! έπιτροπαι 
συγκροτούνται εις σώμα διά πράξεως τού Προέδρου αυτών..

2. Π ροπαρ ασκευαστικαί ένέργειαι τής διεξαγωγής τών αρ
χαιρεσιών, άρξάμεναι ή όλοκληρω·3είσαι ύπό τών εφορευτικών 
έπιτροπών, τών άναδειχ·3εισών ΰττό τών Γενικών Συνελεύσεων, 
θεωρούνται έγκυροι. . _ · .

* 'Ap-Spov 2 'ζ.

'Αρμοδιότητες — Καθήκοντα ’Εφορευτικών ’Επιτροπών?

1. Αΐ κστά τάς διατάξεις τού προηγουμένου άρ-Spου, συγ
κροτούμενοι εφορευτικά! έπιτροπαι, άσκούν άπασας τας υπο 
τών οικείων καταστατικών καί τού Νόμου προίλεπομενσς δια 
τάς εφορευτικός έπιτροπάς αρμοδιότητας, έχουσαι άντιστοι- 
χως τάς αύτάς υποχρεώσεις καί δικαιώματα. “

2. Πέραν αύτών καί τών δι’ ειδικών διατάξεων τού πα
ρόντος Νόμου άνατι·3εμένων εις αύτάς καθηκόντων, αύται 
ύποχρεούνται όπως άμα τή συγκροτήσει των, έν πόση δέ περι- 
πτώσει πρό τής ένάρξεως τής ψηφοφορίας, προίούν είς' ενοι- 
κίασιν ταχυδρομικής--5υρίδος έντφΚεντρικώ ΚαταστήματΓ 
τού Ταχυδρομείου Πειραιώς, εις ήν καί ·5ά άποστέλλωνται τα- 
χυδρομικώς, οί περιέχοντες τά ψηφοδέλτια φάκελλοι τών έκτος 
τής έδρας τού σωματείου ευρισκομένων μελών. -

Ή ούτως, ένοικιαζομένη ταχυδρομική Δυρίς. αφού, πρότερον 
διαπίστωσή τό κενόν τού περιεχο, ίνου της, σφραγίζεται και 
αΐ κλείδες αυτής παραλαμβάνονται υπό τού Προέδρου. Άμα 
τή ένάρξει τής ψηφοφορίας καί άνά χρονικά διαστήματα μιάς 
έίδομάδος' μέχρι τού πέρατος τών άρχαιρεσιών. ή ταχυδρο
μική ·9υρίς άποσφραγίζεται ύπό τής έφορευτικής έπιτροπής, 
παραλαμδάνονται ο! εις αυτήν περιεχόμενοι φάκελλοι συντασΤ 
σομένόυ περί τούτου σχετικού πρακτικού με-S’ ο αυτή σφραγί
ζεται έκ νέου.

3. Αί διαστάσεις, ό τύπος καί αί λοιπά! λεπτομέρεια! αΐ 
άφορώσαι εις τό ψηφοδέλτιον, καθορίζονται διά πράξεως τής 
έφορευτικής έπιτροπής.

Άρ·3ρον 3

Ψηφοφορία μελών διαμενόντων εις τήν έδραν 
τού Σωματείου. '

1. Τά εις τήν έδραν τού σωματείου διαμένοντα ή άλλως 
καί ευρισκόμενα μέλη αυτού, άσκούν τό εκλογικόν των δικαίω
μα διά τής αύτοπροσώπου προσελεύσεως αυτών εις τήν αί·3ου- 
σαν τής ψηφοφορίας εις τακτάς καί συγκεκριμένας ημερομη
νίας καί ώρας, έγκαίρως κα·5οριζομένας καί γνωστοποιου- 
μένας Οπό τής έφορευτικής έπιτροπής.

'Ap-Spov 4 ' ,

Ψηφοφορία μελών διαμενόντων έκτος.τής έδρας , 
τού Σωματείου. . ,

Συγκρότησις 'Εφορευτικών 'Επιτροπών.

1. Αί, κατα τας οικείας καταστατικός διατάξεις τών έπαγ 
γελματικών σωματείων τών ναυτικών, έκλεγείσαι τ.ρο Τή 
εναρςεως^τής ισχύος τού παρόντος Νόμου ή έκλεγόμενα: μετ: 
τήν έναρξιν τής. ισχύος αυτού, εφορευτικά! έπιτροπαί, πρό: 
οιενεργειαν τών υπό τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 2 το: 
ap-Spou 4 τού Ν.Δ. 85/74 «περί άποκαταστάσεως τών συν 
δικαλιστικών έλευΔεριών τών έν τή Δαλάσση έργαζομένων> 
προβλεπομένων αρχαιρεσιών, συμπληρούται ώς ακολούθως

α) Δι ένός Δικαστικού, ώς Προέδρου, όριζομένου ύπό τοί 
Προϊστάμενου τού Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατόπιν προς 
αυτόν αΐτήσεως τού σωματείου.

1. Ή ψηφοφορία τών εκτός τής έδρας τού σωματείου δια- 
μενόντων μελών αυτού, διενεργείται διά τής παρ’ αυτών τα
χυδρομικής ·έπί συστάσει άποστολής τού ψηφοδελτίου,· εις τήν 
πρός τούτο ειδικήν ταχυδρομικήν ·3υρίδα περί ής τό ap-Spov 
2 τού παρόντος Νόμου.

2. Τό ψηφοδέλτιον κλείεται ύπό τού άποστολέως έντός φα- 
κέλλου άνευ άναγραφής έπ’ αυτού ούδεμιάς ένδείξεως, ό περι- 
έχων δέ αυτό φάκελλος, περικλείεται έκ νέου εις έτερον φά- 
κελλον έπί τού οποίου καί άναγράφεται ή Διεύ-5υνσις τής 
αποστολής του καί τό όνοματεπώνυμον τού άποστολέως.

3. Ή μή άναγραφή έν τώ φακέλλω τού ονοματεπωνύμου
τού άποστολέως, καΨιστά αυτόν άπαράδεκτον διά τήν έφορευ- 
τικήν έπιτροπήν. ■


