Ή’. ΕΙΔΙΚΑ
3.)

£2; προ; τι; διατάζεις του σχεδίου νόμου

• 1. Στο άρθρο πρώτο : Με το άρθρο αυτό γίνεται η κύρωσγ 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; αγρολήπτε; 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 πλεονεκτήιατα. 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; καταγγελίας 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
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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 :

