
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ψηφισθείσης 
είε Γενεύην τό 19(6. ύπ’ ip. 144 Διεθνούς Συμβάσεως 
’Εργασίας «περί τών τριμερών συνεννοήσεων διά την 
—ροώθησιν της έφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας» 
καί ρυθμίσεως Θεμάτων άφορώντων εις την εφαρμογήν 
αυτής».

Πρός ri;)· Bor/.Sjv τών Ελλήνων

Λ. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ή ΰ—’ άρ. 144 Διεθνής Σύμβασις έψηφίσθη κατά 

τήν 61ην Σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως τής Διεθνούς 
Όργανώσεως Εργασίας, ή όποια έπραγματοποιήθη εις 
Γενεύην, τον ’Ιούνιον 1076.

2. Ή Διεθνής Όργάνωσις ’Εργασίας είναι ή μόνη διεθνής 
όργάνωσις, τής οποίας όλαι αί δραστηριότητες βασίζονται 
εις τήν αρχήν τής τριμερούς συμμετοχής καί συνεργασίας 
Κράτους, εργοδοτών καί εργαζομένων. 'Γούτο τής έπέτρεψε 
να επιβίωση άπο τής ΐδρύσεώς της τό 1919, καί να έξελιχθή, 
διότι άπολαμβάνει τής έμπιστοσύνης καί τών τριών μερών.

3. Συμφώνους προς τό πνεύμα αύτό, εις τά διεθνή κείμενα, 
τα όποια ψηφίζει ή Δ.Ο.Ε., ή αρχή τής τριμερούς συνεργα
σίας έπισημαίνεται μέ ιδιαιτέραν έμφασιν, ήτο δέ φυσικόν 
να ύπαρξη άνάγκη άποδοχής κειμένου, τό όποιον θά διηυκό- 
λυνε τήν καθιέρωσιν αποτελεσματικών διαδιι ισιών διά τήν 
διασφάλισιν τής συνεργασίας αυτής έπί έθν.κού επιπέδου 
εις τά θέματα προωθήσεως τών κανόνων, τούς όποιους 
ή ιδία θεσπίζει.

4. *Η απαρχή τής ιδέας αυτής, εύρίσκεται εις τήν άπό- 
φασιν, ή όποια είχε ψηφισθή ύπό τής Γενικής Συνδιασκέψεως 
’Εργασίας 1971 καί ή όποια άφεώρα εις τήν ένίσχυσιν τής 
τριμερούς συνεργασίας εις τό σύνολον τών δραστηριοτήτων 
τής Δ.Ο.Ε., εύρε δέ τήν πλήρη πραγμάτωσίν της εις τήν 
ψήφισιν δύο διεθνών κειμένων μιας συμβάσεως καί μιας 
συστάσεως κατά τήν 6 Γην Σύνοδον.

5. Τό κείμενον τής συμβάσεως. είναι διατυπωμένο'/ μέ 
αρκετήν ελαστικότητα, ώστε να άφήνη ελεύθερα τά Κράτη- 
Μέλη νά καθορίσουν τάς μεθόδους πραγματοποιήσεως τών 
συνεννοήσεων, άναλόγως τής έθνικής πρακτικής καί τών 
ειδικών συνθηκών έκαστου.

Τούτο διευκολύνει καί τήν χώρα μας νά άποδεχθή τάς 
άρχάς. αί όποϊαι διατυπούνται εις τήν προς κύρωσιν Διεθνή 
Σύμβασιν.

6. Κατόπιν τών ανωτέρω καί έν δψει τής θέσεως. τήν 
όποιαν καταλαμβάνει πλέον ή χώρα μας εις τόν Εύρωπαϊκόν 
καί Διεθνή χώρον καί ή όποια τής δημιουργεί ηύξημένας 
Υποχρεώσεις άναλήψεως δραστηριοτήτων διά τήν προώ- 
ίησιν μέτρων προσαρμογής τής νομοθεσίας μας πρός τά 
διεθνή πρότυπα, φρονούμε·/ ότι, ή έπικύρωσις τής Διεθνούς 
Συμβάσεως 144 «περί τών τριμερών συνεννοήσεων διά τήν 
τροώθησιν τής εφαρμογής τών διεθνών κανόνων εργασίας» 
)ά έπισημοποιήση καί θά ένισχύση. κατά τρόπον άποτελε- 
τματικόν, τήν τριμερή συνεργασίαν έπί εθνικού επιπέδου 
:ίς τά θέματα αύτά.

5. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΧ

1. Διά τών διατάξεων τού άρθρου πρώτου τού πρός 
υήφισιν σχεδίου νόμου κυρούται καί αποκτά ίσχύν νόμου 
- ύπ’ άρ. 144 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας «περί τών 
ριμερών συνεννοήσεων διά -τήν πρσώθησιν τής εφαρμογής 

*ών διεθνών κανόνων εργασίας».
2. Διά τών διατάξεων τού άρθρου δευτέρου ορίζεται 

’τι διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου κατόπιν 
τροτάσεως τού Υπουργού Εργασίας, θά καθορισθή τό
υλλογικόν όργανον καί ή διαδικασία βάσει τής όποιας 
ά διασφαλίζονται άποτελεσματικαί συνεννοήσεις έπί τών

θεμάτων τών άναφερομένων εις τό άρθρον 5 τής Συμβάσεως 
ώς καί τά τού διακανονισμού τής χρηματοδοτήσεως πάσης 
αναγκαίας έκπαιδεύσεως τών μετεχόντων τιών διαδικασιών 
τών τριμερών συνεννοήσεων.

3. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τρίτου ορίζονται 
τά τής ένάρξεως ισχύος τής κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως 
εργασίας.

Γ. ’Επί μιας εκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης 
Διεθνούς Συμβάσεως σημειούνται τά ακόλουθα :

1. Εις τό άρθρον 1 αυτής προσδιορίζεται ό όρος «αντι
προσωπευτικά* οργανώσεις», ό όποιος σημαίνει τάς πλέον 
άντιπροσωπευτικάς έργοδοτικάς καί έργατικάς οργανώσεις 
αί όποϊαι απολαύουν τού δικαιώματος τής συνδικαλιστικής 
ελευθερίας.

2. Εις τό άρθρον 2 άναφέρεται ότι τά έπικυρούντα τήν 
σύμβασιν Κράτη-Μέλη ύποχρεούνται νά εφαρμόσουν διαδι
κασίας διά τήν έξασφάλισιν άποτελεσματτκών συνεννοήσεων 
μεταξύ τών άντιπροσώπων τής Κυβερνήσεως, τών εργοδοτών 
καί τών εργαζομένων. 'Ο τρόπος πραγματοποιήσεως τών 
συνεννοήσεων αύτών καθορίζεται έλευθέρως ύπό τών Κρατών 
έν συνεννοήσει μέ τάς πλέον άντιπροσωπευτικάς όργανώσεις 
εργοδοτών καί εργαζομένων, άναλόγως πρός τήν πρακτικήν 
έκάστης χώρας. Τούτο άποσκοπεΐ εις τό νά δώσει τήν 
ευχέρειαν εις έκαστον κράτος νά προσαρμόση τάς διαδικασίας 
αύτάς μέ τό σύστημα τό όποιον εφαρμόζει, δίδει δέ, τήν 
ευχέρειαν εις οσας χώρας έχουν ήδη ένα συνεστημένον 
όργανον νά τό χρησιμοποιήσουν.

Σημειούται ότι αί συνεννοήσεις δύνανται νά πραγματο
ποιούνται καί άτύπως, όπως έγένετο δεκτόν καί κατά τάς 
συζητήσεις εις τήν επιτροπήν διά τήν ψήφισιν τής συμβάσεως.

3. Τό άρθρον 3 τής Συμβάσεως διευκρινίζει ότι οΐ αντι
πρόσωποι έργοδοτών καί εργαζομένων, επιλέγονται έλευθέρως 
καί εις ίσον αριθμόν έκ μέρους τών όργανώσεών των.

4. Εις τό άρθρον 4 παρ. 1 προβλέπεται ότι ή διοικητική 
ύποστήριξις τών διαδικασιών, εις τάς όποιας άναφέρεται 
ή σύμβασις, ανήκει εις τήν άρμοδίαν αρχήν, ή όποια διά 
τήν χώραν μας θά είναι τό Υπουργείο·/ ’Εργασίας.

Εις τήν παρ. 2 τού αύτού άρθρου ορίζεται ότι τά τής 
χρηματοδοτήσεως τής αναγκαίας έκπαιδεύσεως εκείνων οΐ 
όποιοι μετέχουν τών διαδικασιών συνεννοήσεων καθορίζονται 
ύπό τής αρμόδιας άρχής καί τών αντιπροσωπευτικών όργα _ 
νώσεων τών έργοδοτών καί τών έργαζομένων.

3. Τό άρθρον 5 απαριθμεί τά θέματα έπί τών όποιων 
θά πρέπει νά πραγματοποιούνται αί συνεννοήσεις.

Οΰτο/ς, αντικείμενο'/ τών συνεννοήσεων θά είναι :

α) Αί άπαντήσεις τών Κυβερνήσεων έπί τών έρωτηματο- 
λογίων καί απόψεις έπί τών προσχεδίων διεθνών κειμένων, 
τά όποια άποστέλλονται άπό τό Διεθνές Γραφεϊον ’Εργασίας, 
καί άναφέρονται εις θέματα τής ήμερησίας διατάξεως τής 
Γενικής Συνδιασκέψεως Εργασίας.

Τό τελικόν περιεχόμενο·/ τών απαντήσεων βεβαίως παρα
μένει εις τήν τελικήν κρίσιν τών κυβερνήσεων.

β) Ή ύποβολή εις τήν άρμοδίαν νομοθετικήν αρχήν, 
βάσει τού άρθρου 19 τού Καταστατικού Χάρτου τής ΔΟΕ, 
τών ψηφιζομένων διεθνών συμβάσεων καί συστάσεο/ν, πρός 
λήψιν νομοθετικών ή έτέρας φύσεως μέτρων.Έν προκειμένο), 
άντικείμενον τών συνεννοήσεων είναι αί προτάσεις αί όποϊαι 
υποβάλλονται έκ μέρους τής Κυβερνήσεως έπί τών ληπτέων 
μέτρων.

γ) Ή έπανεξέτασις εις διάφορα χρονικά διαστήματα 
τών μή κυρωθεισών διεθνών συμβάσεων καί τών συστάσεων, 
εις τάς οποίας δέν έχει δοθεί ισχύς, ύπό τό φώς τών νέων 
έξελίξεων εις τήν έθνικήν νομοθεσίαν ή πρακτικήν.



δ) Αι εκΟεσεις ετη επικυρωθεισών συμβάσεο>ν αεί όποιαι 
υποβάλλονται έχ μέρους των Κυβερνήσεων των Κρατών- 
Μελών καί διά των όποιων δίδονται πληροφορία1, επί των 
ληφΟέντων μέτρων, προς εφαρμογήν των διατάξεων των 
συμβάσεων.

ε) Ή τυχόν καταγγελία διεθνών συμβάσεων, μέ σκοπόν 
την άντιμετώπισιν των έξ αύτής προκυπτόντων προβλη
μάτων. At συνεννοήσεις θά πρέπει νά προηγούνται τής 
καταγγελίας.

6. Τό άρθρον 6 προβλέπει την κατάρτισιν ετήσιας έκΟέ- 
σεως. έκ μέρους τής αρμόδιας αρχής, έφ’ όσον τοϋτο κρίνεται 
σκόπιμου καί μετά γνώμην των αντιπροσωπευτικών οργα
νώσεων εργοδοτών καί εργαζομένων.

7. Αιά τών υπολοίπων άρθρων 7 έως 14 ρυθμίζονται 
διαδικαστικά θέματα, τά όποια άναφέρονται είδικώτερον 
εις την καταχώρησιν τών επισήμων επικυρώσεων τών 
Κρατών-Μελών τής ΔΟΕ, εις την έναρξιν ισχύος αυτής 
διεθνώς καί έναντι τών κυρούντων αυτήν Κρατών-Μελών 
καί εις την δυνατότητα καταγγελίας καί άναθεωρήσεως 
αυτής.

b. Τέλος, προβλέπεται ύποχρέωσις του Γενικού ΔιευΟυν- 
τοϋ τοϋ ΔΓΕ όπως άνακοινοϊ, τόσον προς τον Γενικόν 
Γραμματέα τοϋ ΟΗΕ όσον καί προς τά Κράτη-.Μέλη. 
πληροφορίας έν σχέσει προς τάς καταχωρισΟείσας ΰπ’αύτοΰ 
επικυρώσεις, καί πράξεις καταγγελίας τής κυρουμένης διε
θνούς συμβάσεως ώς καί την ημερομηνίαν άπό τής όποιας 
αί έν λόγω επικυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας άρχονται 
ίσχύουσαι.

- Άθήναι, 18 Αύγουστου 1979

Οί Υπουργοί
Εξωτερικών Έεγασίας

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί κυρώσεως τής ψηφισΟείσης εις Γενεύην τό 1976, ύπ’ 
άριΟμ. 144 Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας «περί τών 
τριμερών συνεννοήσεων διά την πρσώΟησιν τής εφαρμο
γής τών διεθνών κανόνων εργασίας» καί ρυθμίσεως Οε- 
μάτων άφορώντων εις την εφαρμογήν αύτής.

Άρθρον πρώτον
Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου, ή ύπ’ άριθ. 144 Διεθνής 

Σύμβασις Εργασίας «περί τών τριμερών συνεννοήσεων διά 
τήν πρσώΟησιν τής εφαρμογής τών διεθνών κανόνων εργα
σίας». ψηφισθεΐσα κατά, τήν 6Γην σύνοδον τής Γενικής 
Συνδιασκέψεως τής Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας τοϋ 
έτους 1976. τής όποιας το κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν 
γαλλικήν καί εις μετάφρασιν εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν 
έχει ώς άκολούΟωε:

CONVENTION 141
Convention concernant les consultations tripartite.' 
destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes 
internationales du travail.

La Conférence générale de l’Organisation interna
tionale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil 
d’ administration du Rureau international du Travail, 
et s’y étant réunie le 2 juin 1976. en sa soixante et 
unième session:

Rappelant les termes des con\'cntions et recomman
dations internationale.1 du travail existantes - en par

ticulier la convention sur ia liberté syndicale et la 
protection du droit syndical.. 194S, la convention sur 
le droit d’organisation et de négociation collective, 
1949, et la recommandation sur la consultation aux 
échelons industriel et national. I960-qui affirment 
le droit des employeurs et des travailleurs d’établir 
des organisations libres et indépendantes et demandent 
que des mesures soient prises pour promouvoir des 
consultations efficaces au niveau national entre les 
autorités publiques et les organisations d’employeurs 
et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreu
ses conventions et recommandations internationales 
du travail qui prévoient la consultation des organisa
tions d’employeurs et de travailleurs sur les mesures 
à prendre pour leur donner effet:

Après avoir examiné la quatrième question à l’ordre 
du jour de la session, qui est intitulée: «Création de 
mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise 
en oeuvre des normes internationales du travail», et 
après avoir décidé d’adopter certaines propositions 
concernant les consultations tripartites destinées à 
promouvoir la mise en oeuvre des normes internationa
les du travail;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient 
la forme d’une convention internationale, adopte,_ ce 
vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante- 
seize, la convention ci - après, qui sera dénommée 
Convention sur les consultations tripartites rebatives 
aux normes internationales du travail, 1976.

Article 1

Dans la présente convention, les termes «organisa
tions représentatives» signifient les organisations les 
plus représentatives des employeurs et des travailleurs, 
jouissant du droit à la liberté syndicale.

Article 2

1. Tout Membre de l’Organisation internationale du 
Travail qui ratifie la présente convention s’engage à 
mettre en oeuvre des procédures qui assurent des con
sultations efficaces entre les représentants du gouver
nement, des employeurs et des travailleurs sur les 
questions concernant les activités de l’Organisation 
internationale du Ttravail, éconcées à l’article 5. para
graphe 1. ci-dessous.

2. La nature cl la forme des procédures prévues au 
paragraphe I du présent article seront déterminées dans 
chaque pays, conformément à la pratique nationale, 
après consultation des organisations représentatives, 
s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore 
été établies.

Article 3

1. Aux fins des procédures visées par la présente 
convention, les représentants des employeurs et des 
travailleurs seront choisis librement par leurs organi
sations représentatives, s’il en existe.

2. Les employeurs et les travailleurs seront repré
sentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme 
au moyen duquel les consultations auraient lieu.

Article 4

J. L’autorité compétente assumera la responsabilité 
du support administratif des procédures visées par la 
présente convention.

2. Des arrangements appropriés seront pris entre 
l’autorité compétente et les organisations représenta-


