
Στο Σχέδιο Νόμου. κύρωση -της διεθνούς σύμβασης εργα
σία; 141 «για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών
και το ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυεη»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α\ ΓΕΝΙΚΑ

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μέσα στα πλαίσια της προ
σπάθειας για εκσυγχρονισμό των διατάξεων της Ελληνικής 
Νομοθεσίας, γενικά, αλλά και ειδικότερα για τη ριζική ανα
μόρφωση των δομών της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας, 
σύμφωνα και με τις προεκλογικές της εξαγγελίες. φέρνει 
στη Βουλή, για κύρωση, την 141 ΛΣ «για τις οργανώσεις 
των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη».

Με την κύρωση αυτής της σύμβασης η Κυβέρνηση στο
χεύει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών και συνάμα στην 
ανύψωση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος και μέσω 
αυτής στην βελτίωση του επιπέδου ζωής και των συνθηκών 
εργασίας όλων των κατηγοριών γεωργικών εργατών και στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, που θα καταστή
σουν δυνατή τη συμμετοχή τους, σε μια πιο δίκαιη κατανομή 
του εθνικού εισοδήματος.

Η 141 δ. σύμβαση που έχει κυρωθεί μέχρι σήμερα, από 
26 Κράτη -Μέλη της ΛΟΕ, ψηφίστηκε στη Γενεύη, από 
τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
στη: διάρκεια της εξηκοστής συνόδου της, Τα προβλήματα 
των νεωογικών εργατών και ιδιαίτερα τα συνδικαλιστικά 
τους δικαιώματα, είχαν απασχολήσει το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας, εδώ και πολλά χρόνια.

Το ενδιαφέρον της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για 
την κατηγορία αυτή των εργαζομένων εκδηλώθηκε για πρώτη 
φορά, το 1921 με την υιοθέτηση της σύμβασης αριΟ. 11 «για 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι (γεωργία)» που σκοπό 
είχε να εξασφαλίσει σ όλα τα πρόσωπα, που απασχολούνται 
στον γεωργικό τομέα, τα ίδια συνδικαλιστικά δικαιώματα 
με τους εργαζόμενους στη βιομηχανία και καλούσε τις Κυ- 
βερνήσεις των Κρατών -Μελών να καταργήσουν κάθε νομο
θετική ή άλλη διάταξη που περιόριζε αυτά τα δικαιώματα 
όσον αφορά τους γεωργικούς εργάτες.

Τα άλλα διεθνή κείμενα, που υιοθετήθηκαν από τότε, 
η σύμβαση 84 «για το δικαίωμα οργάνωσης», 1947, η 
σύμβαση 87 «για τη συνδικαλιστική ελευθερία και την 
προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος», 1948 και 
η σύμβαση 98 «για το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης» 1949, καλύπτουν όλους τους εργαζό
μενους στους οποίους περλαμβάνονται και οι γεωργικοί 
εργάτες, ενώ πολλά ακόμα διεθνή κείμενα της ΔΟΕ, ανα- 
φέρονται στην ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης των 
οργανώσεων των γεωργικών εργατών.

Το θέμα πάντως των οργανώσεων των γεωργικών εργα
τών. καθώς και ο ρόλ.ος τους στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη, αποτελεί σε αντικείμενο συζητήσεων και άλλων 
συνδιασκέψεων και συνόδων της ΔΟΕ. όπως περιφερειακών 
συνδιασκέψεων, συνόδων της Επιτροπής Εργασίας στις 
Φυτείες, της Μόνιμης Επιτροπής για τη Γεωργία και άλλων.

Το 1965, η τελευταία αυτή Επιτροπή, εξέτασε ιδιαίτερα 
το ρόλ,ο των γεωργικών οργανώσεων στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και διατύ
πωσε συστάσεις, που σκοπό έχουν να εισάγουν μέτρα, για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ισχυρό)'/ και ανεξαρτήτων 
γεωργικών οργανώσεων.

Εξάλλου, η Ειδική Επιτροπή για τη γεωργική μεταρρύθμι
ση. στην έκθεσή της που εκοόθηκε τον Αύγουστο του 1971, 
καλ.ούσε τη ΔΟΕ να ασχοληθεί ειδικότερα με την κατάργηση 
των μέτρων, που περιορίζουν την ελευθερία οργάνωσης των 
γεωργικών εργατών, τον προσδιορισμό των διαρθρωτικό)·/ 
και οργανωτικών προβλημάτων που ενδιαφέρουν αυτή την 
κατηγορία εργαζομένων, την ενίσχυση των γεωργικών 
οργανώσεων με διάφορα εκπαιδευτικά μέτρα και την προ-
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και των συνεταιρισμών όσο και μεταξύ των αστικών και 
αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Έπειτα από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθ/ούς 
Γραφείου Εργασίας, αφού εξέτασε την παγκόσμια κατάσταση 
των αγροτικών οργανώσεων, έκρισε ότι έφθασε η στιγμή 
να επανεξετασθεί από τη Συνδιάσκεψη, στο σύνολό του, το 
θέμα των γεωργικών οργανώσεων με το σκοπό της ενδεχό
μενης αποδοχής του κατάλληλου διεθνούς κειμένου, που Θα 
κατηύθυνε τα Κράτη—Μέλη στη λήψη σχετικών μέτρων και 
αποφάσισε να εγγράψει το παραπάνω θέμα στην ημερησία 
διάταξη της συνόδου της ΔΣΕ. του 1974. προκειμένου να 
εξετασθεί με τη διαδικασία της διπλής συζήτησης.

Στη οιαρκεια αυτών το»/ συζητήσεων τονίστηκε η σημασία 
των γεωργικό)·/ εργατών για τα περισσότερα κράττ του κό
σμου και κρίθηκε ως εκ τούτου επιτακτική η ανάγκη συμ
μετοχής τους στις δραστηριότητες της οικονομικής και κοι
νωνικής ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργα
σίας και διαβίωσης τους, με τρόπο μόνιμο και αποτελεσμα
τικό. αφού είναι γενικά δεκτό ότι οι συνθήκες εογασία; και 
ζωής στις αγροτικές περιοχές δεν βελτιώνονται με τον ίδιο 
ρυθμό, όπως στις αστικές ζώνες οι οποίες έχουν σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο στην εκβιομηχάνιση και την τεχνολογία.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι σε πολλές χώρες του κόσμου 
και ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες, υπάρχει υποαπασχό
ληση του εργατικού δυναμικού που ασχολείται με την καλ
λιέργεια της γης. σε μεγάλη κλίμακα, ενώ από την άλλη 
πλευρά, παρόλο που στη θεωρία το δυναμικό αυτό' προστατεύ
εται από πολλ.ούς νόμους, που παρέχουν κοινωνική προστα
σία, στην πράξη δεν απολ.αμβάνει πάντοτε τα πλεονεκτή
ματα που απορρέουν από αυτούς (όπως η ετήσια άδεια με 
αποδοχές, η κοινωνική ασφάλεια και η ασφάλεια της απα
σχόλησης) λ,όγω του εποχιακού χαρακτήρα της απασχόλη
σής του.

Για τη βελ,τίωση των συνθηκών ζωής και εργασία; των 
γεωργικών εργατών, βασικό παράγοντα θεωρήθηκε ότι απο
τελεί η γεωργική μεταρρύθμιση. 0 αγροτικός συνδικαλι
σμός και οι συνεταιρισμοί κρίθηκε ότι αποτελ,ούν τα θεσαικά 
πλ,αίσια αυτής της μεταρρύθμισης που θα συμβάλλουν ενεργά 
στη συμμετοχή των ίδιων των εργατών της γης σ’ όλ.ε: τις 
δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
αλλά κ.αι στη μείωση τγς επίμονα συνεχιζόμενης έλλ.ειΊ/ηε 
ειδών διατροφής, σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Η Γενική Συνδιάσκεψη αφού έλαβε υπόόη της τα παεα- 
πάνω, καθώς και τους όρους των διεθνών συμβάσεων, και 
συστάσεων που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα όλων των ε ο να
ζό μένω ν και επομένως και των γεωργικών εργατών να συ
στήσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες οργανό)σεις. έκρινε ότι 
θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτά κείμενα που να περιέχουν 
διατάξεις οι οποίες θα συμπληρώνουν τους γενικούς κανόνες 
και θα ενθαρρύνουν τους γεωργικούς εργάτες να αναπτύξουν 
οργανώσεις ελεύθερες βιώσιμες και ικανές να προασπίζουν 
τα συμφέροντα των αλών τους και να διασφαλίζουν την απο
τελεσματική τους σμβολ.ή, χωρίς καμιά διάκριση, στην 
οικονομική και κοινονική ανάπτυξη και τη συμμετοχή τουε 
σε μια πιο δίκαιη κιτανομή του εθνικού εισοδήματος.

Η 141 δ. σύμβιση στην ψήφιση της οποίας κατέληξε 
η Συνδιάσκεψη καιη 149 δ. σύσταση, που τη συνοδεύει και 
τη συμπληρώνει, τεριέχει κυρίως διατάξεις σχετικές με την 
πολ.ιτ.κή, που θα τρέπει να υιοθετείται και να εφαρμόζεται 
από τα Κράτη - ίΊέλ.η. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να απο
σκοπεί στην διεικόλ.υνση και ενθάρρυνση της σύσταση; και 
ανάπτυξης ισχυρόν και ανεξάρτητων οργανώσεων όλων τουν 
κατηγοριών γεοργικών εργατών με βάση τις αρχές της συν
δικαλιστικής εέυθερίας και της ελεύθερης βούλησης, στην 
εξάλειψη τουν ίυχόν εμποδίων, που Οα καθυστερούσαν την 
αναμόρφωση ?υ αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος και 
Οα περιόριζαν Γην άσκηση των νόμιμων δραστηριοτήτων των 
οργανώσεων, ιαθώς και στην εξάλ.ειψη οποιασδήποτε μοοοής 
διάκρισης (ψμοθετικής. διοικητικής ή άλλης) αντικείμενο 
της οποίας θ μπορούσαν να αποτελόσουν οι γεωργικές οργα
νώσεις ή τεμέλη τους.



Ή’. ΕΙΔΙΚΑ
3.) £2; προ; τι; διατάζεις του σχεδίου νόμου

• 1. Στο άρθρο πρώτο : Με το άρθρο αυτό γίνεται η κύ- 
ρωσγ τη; Διεθνούς Σύμβασης 141/1975 καν παράλληλα κα
ταχωρίζεται σ’ αυτό, το κείμενο τη; σύμβαση; του κυρώ
νεται. στο γαλλικό πρωτότυπο καν σε ελληνική μετάφραση.

2. Στο άρθρο δεύτερο :.Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι. 
οι -διατάζει; τόσο του κυρωτικόν νόμου, όσο και τη; διεθνούς 
σύμβασης, του κυρώνεται, θα αρχίσουν να ισχύουν από την 
ημέεα τηε δημοσίευση; του κυρωτικού νόμου στην Εφημε
ρίδα τη; Κυβερνήσει^;.

β) 12; προ; τι; διατάζει; τη; Διεθνούς Σύμβαση; 141/ 
1975

1. Στο άρθρο 1 : Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η σύμβαση 
εφαρμόζεται σε όλου; του; τύπου; των οργανώσεων των 
γεωργικών εργατών.

Στι; οργανώσει; αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που 
δεν περιορίζονται μόνο σ' αυτή την κατηγορία εργαζομένων, 
αλλά του; αντιπροσωπεύουν.

2. Στο άρθρο 2 : -Με τι; διατάζεις του άρθρου αυτού κα
θορίζεται η σημασία του όρου «γεωργικοί εργάτες», που 
λαμβάνεται με ευρεία έννοια και καλύπτει όλες τι; κατηγορίες 
εργαζομένων στι; γεωργικές περιοχές, που ασκούν γεωργική, 
βιοτεχνική ή άλλη παρεμφερή ή συναφή απασχόληση, είτε 
πρόκειται για μισθωτού; είτε για πρόσωπα που εργάζονται 
για δικό του; λογαριασμό, όπως είναι οι κτηματίες, οι επί
μορτοι αγρολήπτες και οι αικροιδιοκτήτες καλλιεργητές. 
Οι τελευταίοι αυτοί θα πρέπει να έχουν σαν κύρια πηγή εισο
δήματος τη γεωργία.να καλλιεργούν τη γη οι ίδιοι, με τη 
βοήθεια μόνο τιυν μελών τη; οικογένειά; του; ή να προσφεύ
γουν στην ευκαιριακή εργασία τείτων και να μην απασχολούν 
μόνιμο εργατικό δυναμικό ή πολυάριθμο εποχιακό δυναμικ.ό. 
ούτε να καλλιεργούν τη γή του; με του; επίμορτου; αγρολή- 
πτε; ή του; κτηματίες.

ο. Στο άρθρο ο : Με τι; διατάζεις του άρθρου αυτού 
προβλέπεται ότι όλε; οι κατηγορίες των γεωργικό»; εργατοόν, 
είτε πρόκειται για μισθωτού; είτε για πρόσωπα εργαζόμενα 
για δικό του; λογαριασμό, έχουν το δικαίωμα να συστήσουν 
οργανιόσει; τη; εκλογή; του; και ν; υπάγονται σ’ αυτές, με 
μόνη την προϋπόθεση ότι θα συμμιρφώνονται με τα κατα
στατικά τους, χωρίς να απαιτείται Προηγούμενη άδεια.

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται επίόη; ότι θα πρέπει να τη
ρούνται. στο σύνολό τους, οι αρχές τη; συνδικαλιστική; 
ελευθερίας. Έτσι, οι οργανιόσει; τοό γεωργικιόν εργατών 
Οα πρέπει να έχουν πλήρη ανεζαρτησίο. να συστήνονται προ
αιρετικά και να μην υπύκεΐνται σε κανθός είδους παρέμβαση, 
:ζαναγκασμό ή καταπίεσ-η. η δε απόκτηση τη; νομική; του; 
προσωπικότητα; να μην εζαρτάται ;μό προϋποθέσεις τέ
τοιες. που να έρχονται σε αντίθετη με ν; παραπάνω αρχές.

Λπό την άλλη πλευρά, οι γεωργικοί φγάτες, και οι οργα- 
/ώσεις τους είναι υποχρεωμένοι κατα ι/ην άσκηση των δι
καιωμάτων. που του; αναγνωρίζονται ρί αυτό το άρθρο, να 
σέβονται τη νομιμότητα. Στο ίδιο άρθρο'ορίζεται ότι οι rv- 
•υήσει; που παρέχονται με τι; δια.τάςει; υτέ; δεν Οα πσέπει

• α θίγονται από την εθνική νομοθεσία ή τ,ν τρόπο εταειχο- 
-ή; τους.

4. Στο άρθρο 4 : Στο άρθρο αυτό ορίζται ότι η εθνική 
τολιτική για τη γεωργική ανάπτυζη θα V/ει σαν στόχο, 
χεταζύ άλ.λων την διευκόλυνση τη; σύττασηςκαι ανάπτυζη;. 
σχυρών και ανεζάρτητων οργανιόσεων γεωρ^κοόν εργατών, 
σε εθελοντική βάση, σαν ένα ιχέσο εζασφάλκήρ τη; συμμε
τοχή; των εργαζομένων χωρίς καμμία διάκρση, σύμφωνα 
χε τη σύμβαση για τη διάκριση (απασχόληση και επάγ
γελμα). 1958. στην κοινωνική ανάπτυζη και ί πλεονεκτή- 
ιατα. που απορρέουν από αυτή.

5. Στο άρθρο 5 : Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού 
προβλέπεται ότι, κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη 
σύμβαση θα πρέπει να υιοθετεί και να εφαρμόζει και πολι
τική που να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των γεωργικών 
οργανώσεων, ώστε να μπορούν οι οργανώσει; αυτές να 
διαδραματίζουν το ρόλο του; στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυζη. Η πολιτική αυτή θα έχει σαν κύριο σκοπό την 
εξάλειψη των εμποδίων, για τη σύσταση και ανάπτυζη των 
γεωργικών οργανώσεων και την άσκηση των νομίμων δρα
στηριοτήτων τους, καθώς και των διακρίσεων, νομοθετικήν 
ή διοικητικής φύσεως. αντικείμενα των οποίων θα μπορούσαν 
να αποτελόσουν οι οργανώσεις των γεωργικιόν εενατών 
ή τα μέλη τους.

Με το ίδιο άρθρο ορίζεται ότι κάθε Μέλος που επικυρώνει 
αυτή τη σύμβαση, θα πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι η 
εθνική νομοθεσία δεν αποτελεί εμπόδιο στη σύσταση και 
ανάπτυζη των γεωργικών οργανώσεων, έχοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες που αναοέρονται στον γεωργικό τομέα.

6. Στο άρθρο 6 : Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι θα 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, για. να γίνει όσο το δυνατόν 
περισσότερο κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξη; των οργα
νώσεων των γεωργικοόν εργατοκν και να προάγεται η συμ
βολή τους στην βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 
και των γενικών συνθηκών ζωής και εργασίας στις γεωργι
κές περιοχές, καθώς και στην αύξηση του εθνικού εισοδή
ματος και την καλύτερη κατανομή του.

7. Στα άρθρα 7 έως 14 : Με τι; διατάζει; των άρθρων 
αυτών ρυθμίζονται κυρίως θέματα που αναφέρονται ειδικό
τερα, στην καταχώρηση των επίσημων επικυρώσεων των 
Κρατών-Μελών από το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας, στην έναρξη ισχύος τη; σύμβασης, 
τόσο διεθνώς όσο και απέναντι στο Μέλος που την κυρώνει, 
καθώς και στη δυνατότητα καταγγελία; και αναθεώρησής 
της.

Προβλέπεται επίσης, στα άρθρα αυτά, υποχρέωση του 
Γενικού Διευθυντή του Λ.Γ.Ε. να ανακοινώνει, τόσο στο 
Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. όσο και στις Κυβερνήσεις 
των Κρατών—Μελό>ν, πληροφορίες σχετικές με όλες τις 
κυρ ο) σε ι; και δηλώσει; κατ αγγελίας της Διεθνούς Σύμβασης 
που έχει καταχωρίσει, καθώς και την ημερομηνία από την 
οποία αρχίζουν να ισχύουν οι πιο πάνω κυρώσεις και δηλώ
σεις καταγγελίας.

Αθήνα, 20 Ιανουάριου 1987 

Οι Υπουργοί
Εςωτερικών Γεωργία;

Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ 1’. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Εργασία;
Κ. Π Α Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Υ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ’ αριθμ. 141/1975 
«για τις οργανώσει; των νεωργικοόν εργατιόν χαι το ρόλο 
τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυζη».

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η 141 διεθνής σύμβαση 
εργασία; «για τις οργανώσεις των γεωργικοόν εργατών και 
το ρολο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυζη», 
που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασία; στην εξηκοστή σύνοδό της, στη Γε
νεύη το 1975.

Το κείμενο της σύμβασης, στο γαλλικό πρωτότυπο και 
την ελληνική του μετάφραση, είναι το ακόλουθο :


