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1. Τό ΰπό κρίϊ-.ν τχίίιον νόμου ρύθμιζε-. ύεμελιώίη ?ι- 

χώματα αναγόμενα εις τήν συνδικαλιστικήν ελευθερίαν,
I προστατευόμενα εϊδικώς υπο τοϋ Συντάγματος (αρΟρ.

: καί 23). Άφορα τ.έ. εις τήν σύστασιν καί λειτουργίαν 
jv επαγγελματικών όργανώσεων των μισθωτών και την 
τεϋθεν άνακύπτουσαν άνάγκην προστασίας της νομίμου 

>νδικαλιστικής δράσεως, ώς καί εις τό δικαίωμα άπεργίας.
Βάσιν διά την ύπό τοΰ σχεδίου ρύθμισιν τών δικαιωμάτων 

,ύτων άπετέλεσαν αί άναγνωρίζουσαι ταυτα συνταγματικαι 
ατάξεις. 'Η πρόθεσις τοϋ συνταγματικού νομοθέτου είναι 
αφής. Τόσον τό δικαίωμα προς σύστασιν καί λειτουργίαν 
..νδικαλιστικών οργανώσεων, άνεξαρτήτων πάσης κρατικής 
τεμβάσεως, όσον καί τό δικαίωμα κηρύξεως άπεργίας, 
/ήκοντα εις. την σφαίραν τών ΰπό τοϋ Συντάγματος εϊδικώς 
χτωχύρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων, τυγχάνουν άπο- 
ντου ελευθερίας καί άσκοϋνται άκωλύτως, έφ’ όσον βεβαίως 
ι’ αυτών δεν παραβλάπτονται ούσιωδώς τα συμφέροντα τοΰ 
οινωνικοϋ συνόλου.

Είδικώτερον : .
Α. Ή ελευθερία τοϋ συνδικοιλισμοΰ είναι συνυφασμένή 

τρος την έννοιαν της δημοκρατίας. Διά τοΰτο ή άναδυθεΐσα 
ιετά τήν πτώσιν τής σκοταδικής δικτατορίας ελληνική δη
μοκρατία, προέβη διά τών άνωτέριο άναφερθεισών διατάξεων 
■.ϋ Συντάγματος, έ'.- συνδυασμώ προς την διάταξιν τοΰ άρθρου 
22 τούτου, εις πλήρη κατοχύρωσιν τοϋ ελευθέρου συνδικα- . 
,ισμοϋ, ήδη δέ διά τοϋ ΰπό κρίσιν σχεδίου νόμου επιδιώκει 
/ά υλοποίηση τάς συνταγματικάς αύτάς διατάξεις έν πάση 
λεπτομέρεια υπό τήν μορφήν τής πλήρους άναμορφώσ,εως τής 
ταρ’ ήμϊν ΐσχυούσης νομοθεσίας περί επαγγελματικών σω
ματείων καί ενώσεων, ν'11 ' V" ; · ·■ γ ··;

Ή κατοχύρωσις τοΰ ελευθέρου συνδικαλισμοϋ δέον είς 
πάσαν περίπτωσιν νά περιλαμβάνη τον άποκλεισμόν τοΰ 
κινδύνου έπεμβάσεως τής Διοικήσεως είς τα συνδικαλιστικά 
θέματα, τήν άπαγόρευσιν πάσης άναμίξεως τοϋ εργοδότου 
εις τήν σύστασιν ή λειτουργίαν συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
τήν προστασίαν τών συνδικαλιστικών στελεχών άπό σκό
πιμους καταγγελίας τής σχέσεως εργασίας καί τήν έξασφά- 
λισιν δημοκρατικών άρχών είς τήν διοίκησιν καί λειτουργίαν 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων. 'Ολόκληρον τό πλέγμα 
τ,ϋτο τών μέτρων δι’ ών κατοχυροϋται ή συνδικαλιστική 
έλΓυθερία περιλαμβάνεται είς. τάς διατάξεις τοΰ υπό κρίσιν 
σχεδίου. . · · · - %

Διά τοϋ άρθρου 22 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος άναγνωρίζεταμ 
έπισήμως (ώς είς ελάχιστα τών συγχρόνων Συνταγμάτων 
συμβαίνει), ή κανονιστική λειτουργία τών συλλογικών συμ-" 
βάσεων εργασίας. Κατά τήν διάταξιν ταύτην οί τιθέμενοι 
διά νόμου γενικοί όροι έργασίας συμπληροϋνται ύπό τών δι’ 
ελευθέρων διαπραγματεύσεων συναπτομένων συλλογικών 
συμβάσεων έργασίας. ’Αναγνωρίζεται δηλονότι ή αυτονομία 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων καθ’ όλην τήν έκτασιν, 
έξικνουμένη μέχρι τής παροχής εις αύτάς έξουσίας αυτό
χρημα νομοθετικής. 'Η αυτονομία όμως αΰτη θά παρέμενε 
γράμμα κενόν καί ή δι’ αύτής παρεχόμενη εις τήν τάξιν τών 
εργαζομένων προστασία θ’ άπετέλει ούσιαστικώς φενάκην,_ 
εάν δεν ΰφίστατο πραγματική ελευθερία είς τήν συνδικαλι
στικήν δρασιν καί πραγματικήν δημοκρατίαν είς τήν λειτουρ 
γίαν τών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έάν έλλείπη έστω 
καί έν έκ τών προαναφερθέντων μέτρων πρός πλήρη κατο- 
χύρωσιν τής συνδικαλιστικής ελευθερίας αΰτη φαλκιδεύεται 
καί δημιουργεΐται έρεισμα πρός δι,ατάραξιν τής κοινωνικής 
ειρήνης είς τήν χώραν. _ · ^

Ή Κυβέρνησις έχουσα ώς γνώμονα τά άνωτέρω προβαίνει 
νϋν, διά τοϋ ΰπό κρίσιν σχεδίου, είς πραγμάτωσιν τών επιτα
γών τοϋ Συντάγματος όσον άφορα είς τήν συνδικαλιστικήν

ελευθερίαν διά τής πραγματικής κατοχυρώσεως ταύτης, άπο- 
δεικνύουσα ούτω ότι πρόθεσις της ήτο καί είναι ή έγκαθίδρυσις 
έπί τέλους τής κοινωνικής δημοκρατίας είς τον τόπον αύτόν.

Β. Τό προαναφερθέν άρθρον 23 τοϋ Συντάγματος διασφα
λίζει: ώς προελέχθη, καί τό δικαίωμα τής άπεργίας τής κηρυσ- 
σοαένης ύπό τών νομίμως συνεστημένων· οργανώσεων τών 
μισθωτών. Έκ τής διατάξεως ταύτης διαφαίνεται ή μεγίστη 
σημασία ήν άποδίδει ή ελληνική έννομος τάξις είς τήν δρα- 
στςριοποίησιν τής συνδικαλιστικής ελευθερίας καί τήν αιχμήν 
αύτής, ήτοι τήν άπεργίαν. Πράγματι είς ελάχιστα τών συγ
χρόνων Συνταγμάτων ύφίσταται ρητή άναγνώρισις τοϋ δικ
αιώματος τής άπεργίας. Ή ελληνική δημοκρατία, περιέλαβε 
είς τον "Καταστατικόν αύτής Χάρτην τήν διάταξιν ταύτην 
άποσκοποϋσα είς τήν έδραίωσιν τής κοινωνικής δημοκρατίας 
είς τήν χώραν μας. (Έκ τών χωρών τής Κοινής ’Αγοράς 
έξαιοουμένης τής Μ." Βρεταννίας είς ήν δεν ύφίσταται γρα
πτόν Σύνταγμα; μόνον είς τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλλίμν καί τό 
Λουξεμβούργου ύφίσταται ρητή Συνταγματική κατοχύρωσις 
τοϋ δικαιώματος τής άπεργίας καί δή ύπό περιορισμούς)'. 
*0 άπεργιακός άγων ήτο ίστορικώς καί 'εξακολουθεί νά 
είναι έτι καί σήμερον τό μοναδικόν όπλον τό όποιον έχει είς 
μίαν φιλελευθέραν οικονομίαν, ή εργατική τάξις, ίνα έπιτύχη 
βελτίωσιν τοΰ βιοτικού της επιπέδου, διά τής έξασφαλίσεως 
όσον τό δυνατόν ύψηλοτέρας τιμής είς τήν άμοιβήν έργασίας 
Αποκλεισμένης^ πάσης έπεμβάσεωςτοΰ Κράτους είς τοΰτο, ’ 
ούχί όμως καί τοΰ έργοδότου είς δν, διά τήν ίσότητά~τών' 
όπλων άναγνωρίζεται, ώς· δικαίωμα, τό όπλον τής ανταπερ
γίας. Βεβαίως, ό άγων ούτος, ώς διεμορφώθη ίστορικώς δεν 
δύναται παρά νά έχη τήν μορφήν τοϋ «έσχάτου όπλου», είς 
τα όποιον ϊΰναται νά καταφεύγουν ο! εργαζόμενοι, έφ’ όαον 
πάντα τά λοιπά μέσα είρην ής όιευύετήαεω; τών ϊιαφορών 
πρός τήν έργοϊοτικήν πλευράν, άποτΰχουν. Ή ιστορική έξέλι--. 
ξις τοϋ φαινομένου τοΰ άπεργιακοϋ άγώνος. μέχρι τής άναγνω- 
ρίσεώς του. ώς («λεσμού», ΰπό τής έννόμου τάαεως. περιέχει 
άκριβώς αύτήν τήν μεταβολήν. ’Από τήν άρχήθεν έμφανι- ' 

• σθεΐσαν άδέσποτον πάλην όμάδων έργαζομένων, συνδεομένην 
πολλάκις μέ τον κίνδυνον, δν διέτρεχον ούτοι, νά ευρεθοϋν 
άνευ τών άπαραιτήτων μέσων έπιβιώσεως, έκδηλουμένην δέ 
ανεξαρτήτως πάσης γενικωτέρας έκτιμήσεως τής καταστά- 
σεώς των καί τών δυνατοτήτων τής οικονομίας, (ήτις, βεβαίως " 
είχε δικαιολογίαν, λόγω τών αυθαιρεσιών τής άλλης πλευράς, 
ή οποία μόνη έδρεπε τούς καρπούς μιας «έλευθέρας» οικο
νομίας λειτουργούσες άνευ κοινωνικού τίνος προσανατολισμού, 
πρός άποκλειστικόν όφελος τών νεμομένων τά μέσα παραγω
γής καί γενικώς τών «έχόντων» τήν δυνατότητα όπως έμφα- 
νίζωνται είς τήν έλευθέραν άγοράν, ώς αυτοτελείς μονάδες), 
ή άπεργίά έξειλίχθη είς «θεσμόν» άναγνωριζόμενον ύπό τής 
έννόμου τάξεως είς μίαν έποχήν είς τήν όποίαν ό κοινωνικός 
προσανατολισμός τής οικονομίας άποτελεΐ βασικήν μέριμναν ’ 
τοϋ Κράτους. ~ - . " ·■--

Είς τό άρθρον 22 τοϋ Συντάγματος τής Ελληνικής Δημο
κρατίας, ήτοι τό άμέσως προηγούμενου τοϋ περί συνδικαλι
στικής έλευθερίας, κατά τό όποιον (παρ. 1) «ή έργασία άπο
τελεΐ δικαίωμα καί τελεΐ ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους 
μεριμνώντος ....διά τήν ύλικήν καί ήθικήν έξύψωσιν τοΰ 
έργαζομένου άγροτικοϋ καί άστικοϋ πληθυσμού», έκδηλοϋται ό 
ή κοινωνική αΰτη πλευρά είς τήν δρμήν τής συγχρόνου οίκο-, 
νομικής ζωής, διασφαλιζομένη ύπό εϊδικώς πρός τούτο προ- 
βλεπομένων ύπηρεσιών τοϋ Κράτους. '

Ή θεσμοποίησις, επομένως, τοϋ άπεργιακοϋ άγώνος, 
πόρρω άπέχουσα άπό τοϋ ν’ άποτελή προσπάθειαν χαλινα
γώγησε ως ή παρεμποδίσεώς του, κατέστη ίστορικώς άνα- 
γκαία ώς έκ τοϋ ότι είς τήν έποχήν μας, οΰτε άκρατος φιλε
λευθερισμός είς τήν οικονομίαν ισχύει, οΰτε άδιάφορος ή 
πολιτεία είς τήν έξέλιξιν τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής 
παραμένει, ή δέ κρατούσα νοοτροπία δέν έπιτρέπει τήν άγρ.ό- 
τητα τής έποχής τής πρωτογενούς συσσωρεύσεως κεφαλαίου. 
Άπόδειξιν τοϋ τελευταίου τούτου άποτελεΐ τό γεγονός, 
ότι σήμερον τό βάρος τών κοινωνικών προβλημάτων έχει, 
αίσθητώς μετατοπισθή πρός τήν πλευράν τής άξιολογήσεως 
καί κριτικής τής καλουμένης «καταναλωτικής κοινωνίας».
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Εΐναι αυτονόητον, ύπ’.-αύτάς τας συνθήκας, ότι ή άσ/.ησις 
τού δικαιώματος τής άπεργίας εντός τοΰ πλαισίου τής κοινω
νικούς σκεπτομένης έννόμου τάξεως δύναται να μή· έπιτρέ- 
πεται μόνον είς ώρισμένας περιπτώσεις. Τό ζήτημα άρχίζει 
νά γίνεται δυσχερές, άφ’ ής στιγμής τεθή τό πρόβλημα τής' 
όριοθετήσεως τοΰ πλαισίου εντός τοΰ οποίου θά κληθούν 
νά κινηθούν αί συνδικαλιστικά', οργανώσεις κατά τον άπερ- 
νιακόν άγώνα. Είς τό σημεΐον τοΰτο τονίζεται ότι ή δοθη-- 
σομένη είς τό πρόβλημα τοΰτο λύσις δέον νά άπηχή τήν εις 
τό πεδίον τοΰ καθ’ όλου συστήματος τοΰ έργατικοΰ καί κοινω- 
νικοΰ δικαίου κυριαρχούσαν ιδέαν τής μόυσικότητος των 
διατάξεων, τής έναρμονίσεως δηλαδή των διΐσταμένων διά · 
τής έξευρέσεω; τής χρυσής τομής καί ν’ άπέχη άπο πάσαν 
έκ των προτέρων άρνησιν τοΰ δικαιώματος κηρύξεως τής 
απεργίας. ,· f

Έφ' όσον είς την σύγχρονον κοινωνίαν έχει έκλείψει πλέ:γ ή 
νοοτροπία τής πάλης τών πάντων κατά πάντων και τής^ ελευ
θερίας είς την έ/μετάλλευσιν τοΰ ανθρώπου άπο τον άνθρω
πον. ο! κανόνες τοΰ παιχνιδιού είς την άσκησιν τών δικαιω
μάτων τών άναφερομένων είς την απεργίαν, ή όποια αποτελεί, 
ώς εΐκός. τήν οικαίωσιν καί πραγμάτωσιν τής συνδικαλιστι
κής ελευθερίας. μετεβλήθησαν ριζικώς καί ή Πολιτεία κα
λείται νά τούς κατονομάση καί όριοθετήση. Βεβαίως, το εύκο- 
λώτερον έν_ προκειμένω_ ·$ά_ήτο νά.άφεθοΰν.τά πράγματα ώς.. 
έχουν καί νά μή επιχείρησή νά εύρεθή τό ϊυσχερώς πράγματι 
ϊυνάμενον νά έντοπισθή πλαίσιον. Ν' άφεθή δηλαδή είς αυτήν 
τούτην τήν οικονομίαν ν' άνεύρη τή βοήθεια καί τής νομολο
γίας. τούς νέους τούτους κανόνας, τοΰ παιχνιδιού.. Ή Κυβέρ- 
νησις όμως, ήίτις ‘απέδειξε μέχρι σήμερον ότι δεν διστάζει, 
προκειμένου νά λάβη τά ένδεικνυόμενα έκάττοτε μέτρα προς , 
έδραίωσιν τής Δημοκρατίας, δεν έπέλεξε τήν ευχερή ταύτην 
διέξοδον καί διά τον πρόσθετον .ετι λόγον, οτι ή χώρα μας . 
«δεν έχει καιρόν», έν όψει τής πλήρους έντάξεώς της είς τήν . 
Ευρωπαϊκήν Κοινότητα. ί: ■■·.. ’ · Λ". \ ■ ·

; Γ. Διά τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου ή Κυόέρνησις επωμί
ζεται τό βάρος καί τήν μεγίστην ευθύνην τής βασικής ρυθαι- 
σεως τών ανωτέρω θεμάτων, ήτις, χωρίς νά άποκόπτη τήν 
όδόν διά περαιτέρω έξέλιξιν μέσω τής αυτονομίας τών οργα
νώσεων. καί τής δικαστικής πρακτικής, περιλαμβάνει τάς βα- 
σικάς άρχάς διά τήν φιλοσοφίαν τής κοινωνικής δημοκρατίας, 
όσον αφορά είς τήν. άσκησιν θεμελιωδών κοινωνικών δικαιω
μάτων. ή συναισθηματική φόρτισις τών όποιων είναι τερά
στια καί τό δι" αυτά έκδηλούμενον ενδιαφέρον τοΰ κοινού
εναργες. ' ■ ·

Είδικώς οσον αφορά είς τον συνδικαλισμόν, αί τιθέμεναι ύπό 
τοΰ σχεδίου άρχαί ύπηγορεύθησαν καί ύπό τής ανάγκης περι
στολής τών πιθανών αυθαιρεσιών καί νομοτύπων μέν. ουσια
στικών όμως παρανόμων 'και. εν τελευταία αναλυθεί, αντικοι
νωνικών και αντιδημοκρατικών ένεογειών. αίτινες είναι δυνα
τόν ν' αναπτυχθούν είς τόν χώρον αυτόν. Πικρά είναι πράγματι 
ή. ϊν τούτω πείρα είς τήν χώρα·; μας κατά τά τελευταία, 
ιδίως, έτη.'

Δ·. Έν συμπεράσματι. τό ύπό κρίσιν σχέδιον περιλαμβάνει 
τας αρχας τάς διεπούσας τήν σύστασιν καί λειτουργία·; επαγ
γελματικών σωματείων καί ενώσεων καί τήν άσκησιν τοΰ δι
καιώματος τής απεργίας. Ούτως αναγνωρίζει τήν ελευθερίαν 
συστάσεως επαγγελματικών οργανώσεων παντός βαθμού καί 
τήν ανεξάρτητον πάσης κρατικής έπεμβάσεως λειτουργίαν 
των. μεθοδεύει τήν οικονομικήν αυτοδυναμίαν τούτων καί δια
σφαλίζει γνησίαν καί δημοκρατικώς ήγγυημένην εκλογήν τών 
εκπρόσωπων τής εσγατικής τάέεως. άποτασεύει υιέ βασυτά-I «ι . . ' ·

νόμιμόν συνοικαλιστικην δράσιν καί διευσύνει τόν κύκλον τών
* r. ~rr

προαγωγήν ή διασφαλισιν των οικονομικών καί έργασιακών 
έν γένει συμφερόντων τούτων.

Περαιτέρω τό σχέδιον Θέτει κανόνας διέποντας την άσκησιν
του α,.εργιακου αγωνος άπορρέοντος τόσον έκ τοΰ ίσχύοντος

Συντάγματος όσον καί τών συναφών διεθνών συμβάσεων 
εργασίας, τοΰ υπό κύρωσιν Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου, 
της διεθνοΰς επιστήμης καί πρακτικής καί τών πορισμάτων 
της έλληνικής νομολογίας.

Ώς γνωστόν κατά το παρ’ ήμϊν ίσχΰον Σύνταγμα ή απερ
γία δεν είναι απλώς έν θεμελιώδες ανθρώπινον δικαίωμα 
δυνάμενον ν’ άσκηθή παρ’ οίουδήποτε καί άνευ επιδιώξεως 
σκοποΰ τίνος άλλ’ αντιθέτους τοΰτο, καίπερ θεμελιώδες δύ- 
ναται ν’ άσκηθή μόνον ύπό νομίμως συνεστημένων επαγ
γελματικών σωματείων καί μόνον έφ’ όσον συνδέεται προς 
συγκεκριμένον σκοπόν, της διαφυλάξεως τούτέστιν καί προα
γωγής τών οικονομικών καί εργασιακών έν γένει συμφερόντων 
τών, εργαζομένων. Πάσα έπομένως άλλη μορφή απεργίας 
(αδέσποτος π.'χ.) ή έπιδιώκουσα άλλους σκοπούς (πολι
τικούς π.χ.) άπαγορεύεται ύπό τοΰ ήμετέρου Συντάγματος. -

’ Ανεξαρτήτως τοΰ ότι μόνον ό νόμιμος σκοπός δύνατο:ι νά 
δικαιολογήσω τήν βλάβην, ήτις προκαλενται είς τό κοινωνικόν 
σύνολο·; έκ τής παύσεως τής εργασίας δέον νά σημειουθή ότι 
καί είς 6σας χιόρας (Γαλλία, ’Ιταλία) ή απεργία άναγνωρί- 
ζεται ώς θεμελιώδες ανθρώπινον δικαίωμα χωρίς νά συνδέεται 
ή άσκησίς του μέ τήν επιδίωξιν σκοποΰ τίνος γίνεται διά.- · 
κρισις μεταξύ νομίμων καί παρανόμων μεθόδων, άποκλειομέ- 
νης τής προστασίας εις ώρισμένας μορφάς άπεργιακών έκδη-γ 
λώσέων, σΰνιστωσών κατάχοησιν δικαιώματος (.ποβ. CON-.
SEIL DE L’ EUROPE: LE DROIT DE GREYE STRA
SBOURG 1974 σελίς 4.). Έξ άλλου κατά τό άρθρο·; 31 τοΰ 
Εΰρωπαϊκοΰ Κοινωνικού Χάρτου, περιορισμοί εις τά ύπ’ 
αύτοΰ προστατευόμενχ κοινωνικά δικαιούματα, έν οίς καί 
τό τής άπεργίας επιτρέπονται ύπό τής εθνικής νομοθεσίας 
οσάκις τυγχάνουν απαραίτητοι είς μίαν δημοκρατικήν κοινω
νίαν διά τήν εγγύησιν τοΰ σεβασμού τών δικαιωμάτων' καί,’ 
ελευθεριών τών άλλων ή διά τήν προστασίαν τής δημοσίας 
τάξεως. της έθνικής ασφαλείας, τής δημοσίας υγείας ή τών.' 
χρηστών ηθών. Παρ’ ήμϊν. διά τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 25 τούξ 
συντάγματος δεν επιτρέπεται καταχρηστική άσκησίς τών κοι
νωνικών δικαιωμάτων.

Τέλος δέον νά λεχΟή ότι κατά το ς άκολουθο·. μένας ύπό των. 
περισσότερων έκ τών δημοκρατιών, τής Δύσεώς επί τοΰ1 
θέματος τής απεργίας άρχάς. ή άπεργία δεν είναι αυτοτελής 
θεσμός άλλα συμπληρωματικός τοιοΰτος. έν τω πλαισίω τών 
συλλογικών διαπραγματεύσεων προς τόν σκοπόν όπως έπιτευχθή 
μέσω οικονομικής πιέσεως εκείνο, όπερ δεν έπετεύχθη διά τών 
διαπραγματεύσεων, τούτο δέ έν συνεπείά πρός τήν -κρατούσαν 
μάλλον αρχήν τοΰ ότι ή άπευγία είναι ΟΒΤΙΜΑ RATIO 
καί επομένως προϋποθέτει έξάντλησιν πάσης δυνατότητος 
διαπραγματεύσεων, συνδιαλλαγής καί διαιτησίας ένώ έξ 
άλλου έπΐ τή βάσει τής αρχής τής άναλογικότητος τό Σωμα
τείο·; έν τή άσκησει τοΰ δικαιώματος τής άπεργ-ίας οφείλει, 
ενεργούν καλοπίστως. νά σταθμίση καί ύπολογιση ώς πρός τε 
τήν διάρκειαν καί τάς μεθόδους όλιγώτερον επιζήμιας διά τό 
έτερον μέρος συνέπειας.

’Εν παραβάσει τών αρχών τούτων ότέ μέν ή άπεργία κη
ρύσσεται παράνομος, ότέ δέ καταχρηστική, πάντοτε δέ 
έπισυρει άστικάς συνέπειας, ενδεχομένως δέ καί ποινικάς 
τοιαύτας.

Έν συνεπείά πρός τάς ώς άνω συνταγματικάς έπιταγάς, 
τας κρατούσας περί τής απεργίας άρχάς περιγράφονται έν 
τω νομοσχεδίου ένδεικτικώς μορφαί καταχρηστικής άσκήσεως 
τοΰ δικαιώματος τής άπεργίας, ένώ ειδική διάταξις κατ’ επι
ταγήν τοΰ άρθρου 23 παρ. 2 τοΰ Συντάγματος ρυθμίζει τά 
τής άπεργίας τοΰ έπί σχέσει εργασίας προσωπικοΰ τοΰ Δημο
σίου καί τών Χ.Π.Δ.Δ. ώς καί τοΰ προσωπικού τών επιχει
ρήσεων δημοσίου χαρακτήρος ή κοινής ώφελείας ή λειτουργ-ία 
τών οποίων έχει ζωτικήν σημασίαν διά τήν έξυπηρέτησιν 
βασικών αναγκών τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου. Το σχέδιον θέτει, 
έν ολίγοις, τούς κανόνας κοινωνικής συνειδήσεως. Οι κανόνες 
τοΰ ύπο κρίσιν σχεδίου φέρουν τήν χώραν μας είς τόν 20' ν 
αιώνα καί άποτελοΰν σταθμόν είς τήν ελληνικήν καί κοινού - 
νικήν νομοθεσίαν. Υλοποιούν τάς έπιταγ-άς τοΰ Συντάγματος 
διά τής πραγματώσεως τ7(ς κοινωνικής δημοκρατίας. Επι
σημοποιούν τον κοινωνικόν προσανατολισμόν τής δρά.σεως 
τοΰ Κράτους καί διανοίγουν τήν οδόν διά περαιτέρω ανά- 
πτυξιν καί πρόοδον.
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Ε. Άναλυτικώτερον αί διατάξεις τοϋ σχεδίου παρατίθεν
ται κατ’ αύστυρώς συστηματικήν καί λογικήν σειράν, Συ^~ 
σχηματικούς το σχέδιον διακρίνεται είς δέκα κεφάλαια.

Εις το πρώτον Κεφάλαιον (άρθρα 1-6) περιέχονται αί 
γενικαί διατάξεις. Αύται εν άρχή προσδιορίζουν τό πεδίον 
εφαρμογής των διατάςεων του νομοσχέδιου, την έννοιαν και 
τον σκοπόν των επαγγελματικών σωματείων, την ελευθερίαν 
συστάσεους καί λ.ειτουργίας τούτων ιός και την νομικήν προ
στασίαν των.

Τό δεύτερον κεφάλαιον (άρθρα 7-11) άφορα εις τό περιεχό- 
μ-.νον τού Καταστατικού, τήν άπόκτςσιν νομικής προσωπι- 
κότητος, τήν τήρησιν ιδιαιτέρου φακέλλου παρά τώ οίκείω 
πρωτοδικείο) δι’ έκαστον σουματεΐον καί τήν υποχρεωτικήν 
τήρησιν παρ’ έκάστου σωματείου ώρισμένων βιβλίων.

Τά κεφάλαια τρίτον έως εκ τον άναφέρονται εις τα μέλη 
των σωματείων, τάς συνελεύσεις των μελών, τήν διοίκησίν 
των τούς πόρους καί τήν έπ’ αυτών έποπτείαν. Τό έβδομον 
κεφάλαιον άναφέρεται εις τήν προστασίαν τής νομίμου συν- 
δικαλιστικής δράσεως, τό όγδοον 'εις τό επί τής άπεργίας 
δικαίωμα καί τέλος τό δέκατον κεφάλαιον ρυθμίζει μεταβατι- 
κάς καί τελικάς διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εις τά.ς 
τελευταίας καί ποινικών κυρώσεων. "Ητοι διά τοϋ νομοσχε
δίου διαγράφονται τόσον ή εσωτερική δομή και λειτουργία 
τών επαγγελματικών σωματείων καί διασφαλίζονται αϋτα.ι 
άπό έξωτερικάς επεμβάσεις καί πάσης φύσεως επιδράσεις, 
όσον καί αύτό τοΰτο τό λειτουργικόν καί ουσιαστικόν περιε- 
χόμενον τήε συνδικαλιστικής ελευθερίας (IIUECK-NIP- 
PERDET. lEHRBUCH DES ARBEITS-RECHTS 7η 
έκδοσ. Τομ. ΙΙ/1, σ.137 έπ. HUBER WIRTSCHAFTS 
VERFASSUNGS RECHT 1954 Τομ.' II,. σ. 381 έπ.)
ήτοι είς τήν δραστηριότητα προς προστασίαν καί προαγωγήν 
τών οικονομικών καί εργασιακών συμφερόντων τών μελών 
τών επαγγελματικών σωματείων. Εις τήν δραστηριότητα 
ταύτην ανήκουν ή συλλογική σύμβχσις εργασίας καί'ή απερ
γία.'-Η πρώτη αποτελεί ύλην ρυθμιζομένην έκ παραδόσεως 
υπο τών ειδικών περί, συλλογικών συμβάσεουν εργασίας δια
τάξεων, ενώ αί περί άπεργίας διατάξεις συμπεριλαμβάνοντο 
ανέκαθεν εις τούς περί επαγγελματικών σωματείων νόμους. 
Ουτας εις τό ένατον κεφάλαιον τοϋ σχεδίου συμπεριελήφθησαν 
διατάξεις άφορώσαι μόνον εις τούς συλλογικούς εργατικούς 
άγώνας.

ΣΤ. ’Επί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου 
παράτηρητέα τά έξης : ·
. 1. Εις τό πρώτον Κεφάλαιον (άρθρα 1-6) άξια ιδιαιτέρας 
μνείας είναι ότι: α) ό χαρακτήρ τών διατάξεων αύτοϋ είναι 
συμπληρωματικός έναντι τών διατάξεων τοϋ Άστικόϋ Κώ
δικας εις ότι άφορα τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τών έπαγ- 
γελματικών σωματείων (άρθρον 1 παρ. 1). β) τό ,νομο- * 
σχέδιον άφορα εις σωματεία μισθωτών καί έργοδοτών ή 
ανεξαρτήτων έπαγγελματιών μόνον, έν τη έννοια τών μισθαγ 
τών περιλαμβανόμενων καί τών άπασχολουμένων επί σχέσει 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου είς τό Δημόσιον καί τά ν.π.δ.δ., ' 
έξαίρουμένων όμως έκ τούτων τών δημοσιογραφικών καί 
ναυτεργατικών σωματείων, άτινα ως' έκ τής ιδιομορφίας των 
εςακολσυθοϋν διεπόμενα υπό τών κατ’ ιδίαν περί αυτών 
διατάξεων, πλήν τών κεφαλαίων περί προστασίας τής νομίμου 
συνδικαλιστικής δράσεως, περί άπεργίας ώς καί τών διατά
ξεων περί ποινικών κυροόσεων περί ών όλων καί σήμερον 
ισχύουν κσιναί δι’ όλους τούς μισθωτούς διατάξεις (άρθρον 1·" 
παράγρ. 2 καί έπόμεναι).

2. Εις τό άρθρον 2 προσδιορίζεται ό σκοπός τοϋ σωματείου 
ως και τα μέσα καί αί μέθοδοι έπιδιώξεως τοϋ σκοπού τούτου, 
έπαναλαμβανομένης (παρ. 3) τής άρχής τοϋ ίσχύοντος δί
καιου οτι τό έπαγγελματικον σωματεΐον δεν δύναταινά άσκή 
έμπορίαν.

Ειδικωτερον επί τοϋ. σκοποϋ τοϋ επαγγελματικού σωμα
τείου προεκρίθη ή διαφύλαξις καί π.ρραγωγή τών κοινών έπαγ- 
γελματικών συμφερόντων τών μελών των άντί τοϋ έν άρθρω 
23 τοϋ συντάγματος άναφερομένου σκοπού τής άπεργίας— ’λ . Τ. . ..____ ___\ _ ~ . » - » > —

συμφερόντων τών έργαζομένων), καθ’ όσον τό σχέδιον άφορα 
καί εις έργοδοτικά σωματεία τά μέλη τών οποίων, ώς εικος 
δεν έχουν έργασιακά συμφέροντα.

Τά άρθρα 3 καί 4 κατοχυρώνουν τάς άρχάς τής. ύπ’ άριθμ. 
87 διεθνούς συμβάσεως έργασίας, «περί συνδικαλιστικής 
έλευθερίας καί προστασίας τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματος» 
περί τής έλευθερίας συστάσεως έπαγγελματικών σωματείων, 
άνεξαρτήτων πάσης κρατικής έπεμβάσεως καί περί άπαγο- 
ρεύσεως συστάσεως μικτών (έργοδοτικών καί εργατικών) 
σωματείων.

3. Διά τοϋ άρθρου 5 έξαίρεται ή ανεξαρτησία έν τή διοι
κήσει καί λειτουργία τοϋ επαγγελματικού σωματείου έναντι 
οίασδήποτε έπεμβάσεευς. οίουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου, πλήν βεβαίως τής έκ τοϋ Καταστατικού ένώσεως, 
είς ήν άνήκει τό σωματεΐον προβλεπομένης τοιαύτςς, ενώ 
ή παρ. 2 προσδιορίζει ένδεικτικώς τάς περιπτώσεις, αι 
όποΐαι συνιστοϋν έπέμβασιν τοϋ έργοδότου. Αί περιπτώσεις 
αύται είναι αί άποτελοϋσαι κυρίως προσβολήν έκ μέρους τοϋ 
έργοδότου τής Οετι. ής καί τής άρνητικής- συνδικαλιστικής 
έλευθερίας, ώς ή πχρχκοόλυσις συστάσεως σωματείου ή τςς 
προσχωρήσεως εις αύτό, ό εξαναγκασμός εις σύστασιν 
σωματείου ή είς προσχώρησιν εις αύτό ή δήλωσις τοϋ μισθω- 
τοϋ περί μή συμμετοχής ή περί άποχωρήσεως άπό σωματείου, 
ή ύποστήριξις ώρισμένου σωματείου κ.λ.π.

4. Τό άρθρον 669 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας παρέχει 
είς άνεγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία καί εις ενώσεις 
κυτών τό δικαίωμα 1) νά άσκοϋν υπέρ τών μελών αύτών,

ciu&.i ;υ υ’./α'.(0{ΧΧ TOO I <*0’jpy0U 

σεως τ.οός έκδοσιν τοιούτων άποφάσεων, ώς π.χ. προκειμενου 
περί δώρων καί είς τάς περιπτώσεις τοϋ Α.Ν. 435/68 καί 
άποφάσεων διαιτησίας, δικαιώματα τών μελών αυτών, εν 
πάση δέ περιπτώσει δικαιούνται νά παρεμβαίνουν είς σχετικάς 
δίκας. 2) νά παρεμβαίνουν υπέρ τών μελών των η προκει- 

' μένου περί ένοόσεων ύπέρ τών φυσικών προσώπων μελών 
τών άποτελουσών τήν ένωσιν οργανώσεων. 3) νά παρεμ-

ων

τέσχον προς προστασίαν τοϋ συλλογικού συμφέροντος
5. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου ή εύρυτάτη αυτή προ 

στασία έπεκτείνεται καί επί τών παραβάσεων τών υπέρ τω 
μισθωτών προστατευτικών διατάςεων τού νόμου, αιτί'ες 
διώκονται ποινικώς. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς τα επαγγελ
ματικά σωματεία δικαιούνται νά καταγγέλ',ουν τας εν λογω 
παραβάσεις ένώπιον τής διοικητικής καί τής δικαστικής
ά?7;?Α·

6. Τό άρθρον 7 καθορίζει τί δέον νά περιέχη υποχρεωτικώς 
τό Καταστατικόν τοϋ έπαγγελματικοϋ σωματείου, περάν τοϋ

άπό τής εγγραφής του είς τό βιβλίου τοΰτο.



— 4 —

των παρά Δημοσίων ’Αρχών έφ’ όσον δέν φέρουν τά έν λόγω 
στοιχεία.

9. Πρός προστασίαν καί διασφάλισιν τής γνήσιότητος των 
εκλογών·καί της περιουσίας τών επαγγελματικών σωματείων 
άφ’ ένος καί άψογου οικονομικής διαχειρίσεως άφ’ έτέρου διά 
τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται ποια βιβλία δέον όπως τηρούνται 
ΰποχρεωτικώς υπό τών σωματείων. Πέραν τούτων τό κατα
στατικόν δύναται νά όρίζη την τήρησιν .καί ετέρων βιβλίων.

10. Διά τοϋ άρθρου 12 άφ’ ένός έξαίρεται ή άρχή της θε- 
’ τικής καί άποθετικής ελευθερίας τοϋ συνεταιρίζεοθαι καί άφ’
έτέρου, έν αρμονία προς την διάταξιν τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 12 
τοϋ συντάγματος καί προς άποφυγήν κατακερματισμού των 
συνδικαλιστικών δυνάμεων προκειμένου περί δημοσίων του
λάχιστον επιχειρήσεων ορίζεται ότι άπαγορεύεται.ή συμμετο
χή τοϋ μισθωτού εις πλείονα τοϋ ενός κατ’ έπιχείρησιν ή , 
υπηρεσίαν σωματείου. .-·■■'

11. Διά τών άρθρων 13,14 καί 15 ρυθμίζονται θέματα ά- 
ναγόμενα εις την εγγραφήν καί άποχώρησιν μελών ώς καί τά 
βασικά δικαιώματα καί υποχρεώσεις τούτων, έπιλυομένου 
κατά τάς συγχρόνους άντιλήψεις τόσον τής έγγραφής άνηλί- 
κων εις τά σωματεία όσον κχί άλλοδαπών εργαζομένων έν Έλ- 
λάόι (άρθρ. 13).

12. Διά τοϋ άρθρου 16 ορίζεται ότιή συνέλευσις τών μελών
έπαγγελματικοϋ σωματείου συγκαλεΐται κατά τούς όρους τών 
άρθρων 95 καί 96 τοϋ Α.Κ. επιλαμβάνεται δέ παντός θέματος, 
τό όποιον είτε ύπήχθη εις αύτήν δυνάμει τοϋ καταστατικού 
είτε κατά τάς διατάξεις αύτοϋ δέν ύπάγεται εις την αρμοδιό
τητα έτέρου οργάνου. . ? τ
; 13. Τό άρθρον 17 τοϋ σχεί ου άναφέρεται είς τήν άπαρτίαν
τής συνελεύσεως τών μελών τοϋ έπαγγελματικοΰ:σωματείου. 
Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζονται μέν άπαρτίαι, πλήν αύται 
ισχύουν συμπληρωματικούς ήτοι διά την περίπτωσιν καθ’ ήν 
τό καταστατικόν δέν ορίζει περί απαρτίας ή ό νόμος δέν προ- . 
βλέπει ειδικήν άπαρτίαν./ _ς .·■· . .' ή -

14. Διά τοϋ άρθρου 18 ρυθμίζεται ό τρόπος τής λήψεως ά-'· 
ποφάσεων υπό τής συνελεύσεως τών μελών καί ή διαδικασία 
προσβολής τοϋ κύρους τούτων. Εις τήν παράγρ. 1 ό τύπος τής 
λήψεως τής άποφάσεως έπαφίεται είς τό καταστατικόν, ά- 
ποκλειομένης έν πάση περιπτώσει πρός διασφάλισιν τής βου
λή σε ως τών μελών, τής διά βοής ύ.ήψεως άποφάσεως. Εις 
τήν παράγρ. 2 άπαριθμοϋνται αί περιπτώσεις καθ’ άς ή ψηφο
φορία δέον νά είναι'μυστική. Τέλος διά τής παρ. 3 εΐσάγεται 
ή άρχή τής σχετικής πλειοψηφίας έπί τών πάσης φύσεως 
έκλογών είς τά επαγγελματικά σωματεία, καί οσάκις επιτρέ
πεται μικρά άπαρτία, ή πλειοψηφία τών 3/4 τών παρόντων 
μελών, έπί θεμάτων, δι’ ά προβλέπε,ταΐ μυστική ψηφοφορία, 
παραμενούσης διά πάντα τά λοιπά θέματα τής ύπό τών άρ- · 
Ορων'97 καί 99 τοϋ Α.Κ. προβλεπομένης πλειοψηφίας τών 
παρόντων μελών ή της τυχόν, ύπό τοϋ καταστατικού προβλε
πομένης περαιτέρω ηύξημένης τοιαύτης.

15. Έξ άλλου διά τών παρ. 5, 6, καί 7 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
ρυθμίζεται ό τρότίος, ή προθεσμία προσβολής τών άποφάσεων 
τής συνελεύσεως τών μελών κα£ τό αρμόδιον Δικαστήριον 
έκδικάσεως τών σχετικών αιτήσεων. Ή παρ. 5 ορίζει ότι ή 
περί άκυρώσεως τής άποφάσεως τής συνελεύσεως-τών μελών 
αΐτησις, υποβάλλεται ύπό τοϋ 1/3 τοϋ όλου άριθμοϋ τών με
λών. ’Εάν ή αΐτησις άφορα είς τήν άκύρωσιν τής άποφάσεως 
ένώσεως, εις τήν ύποβολήν ταύτης δικαιούνται μέλη της, ήτοι 
(σωματεία ή ένώσεις) άριθμοϋντα μόνα ή .μετ’ άλλην δύ- 
ναμιν ΐσην πρός τό 1/30 τοϋ συνόλου τών φυσικών προσώπων- 
μελών τών συνιστώντων αύτήν σωματείων ή ένώσεων.

16. Τά άρθρα 19 καί 20 προβλέπουν περί τής συγκροτή- 
σεως τής διοικήσεως τοϋ σωματείου καί τοϋ άνωτάτου ορίου 
διάρκειας τής θητείας τής διοικήσεως, διασφαλίζεται δέ ή 
δημοκρατική άρχή τής άναβαπτίσεως τής διοικήσεως ύπό 
τής βουλήσεως τής πλειοψηφίας τών μ,ελών διά τής κηρύξεως 
ως άκύρου πάσης δικαιοπραξίας ή άσκήσεως καθηκόντων 
διοικήσεως παρά μελών ταύτης μετά τήν λήξιν τής θητείας 
των;

. . .Κατά το άρθρον 21 τοϋ σχεδίου ή ίκανότης τοϋ έκλέ- 
γειν καί έκλέγεσθαι τελεί ύπό δύο προϋποθέσεις : α) τήν

συμπλήρωσιν τοϋ 18ου έτους τής ηλικίας τοϋ μέλους καί β) 
τήν πάροδον έτους άπό τής εγγραφής των. .

Δέν χρειάζεται νομίζομεν ιδιαιτέρα δικαιολόγησες τής 
πρώτης προϋποθέσεως ιδία διά τήν ικανότητα τοϋ έκλέγεσθαι, 
έφ’ όσον επιδίωξις όλων μας είναι ή άνύψωσις τής στάθμης 
τοϋ συνδικαλισμού καί ή πέριαγωγή αύτοϋ εις υπεύθυνον, 
έπρικοδομητικόν καί δημιουργικόν έκφραστήν τής έπαγγελ- 
ματικής βουλήσεως καί τών πόθων τών εύρυτέρουν λαϊκών 
μαζών, ένώ ή προϋπόθεσις τής παρόδου έτους άπό τής έγ
γραφης τοϋ μέλους, ιδία ώς πρός τήν ικανότητα τοϋ έκλέγειν 
συμβάλλει είς τήν γνησίαν έκφρασιν τής βουλήσεως τής πλειο-, 
ψηφίας της συνελεύσεως τών μελών τοϋ σωματείου, καθ’ όσον 
άποτρέπει καί ανακόπτει παλαιάς κακάς συνήθειας άθρόας 
έγγραφης νέων μελών είς τάς παραμονάς έκλογών πρός δια- 
σφάλισιν τής επανεκλογής τής άπερχομένης διοικήσεως.

·* "Απαντα τά/ άνωτέρω άρθρα συμπορεύονται άπολύτως 
πρός τήν μνημονευθεΐσαν άνωτέρω ύπ’ άριθ. 87 διεθνή συμ- 
βασιν έργασίας, περί τής οποίας ή ερμηνευτική έκθεσις τοϋ 
Προέδρου τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας ορίζει οτι 
ή σύμβασις δέν άποβλέπει νά καταστή «Κώδιξ ρυθμίσεως» 
τοϋ δικαιώματος τής όργανώσεως, άλλα μάλλον μιά σύντο
μος έκθεσις ώρισμέ/ων θεμελιωδών άρχών. Τά Κράτη παρα
μένουν ελεύθερα νά'κρίνουν ποια ϊμέτρα είναι κατά τήν νομο
θεσίαν των κατάλληλα διά νά εξασφαλίσουν τήν κανονικήν 
λειτουργίαν τών εργατικών οργανώσεων. Κατ’ άκολόυθιαν 
τούτων τά μέτρα τά λαμβανόμενα ύπό τών εθνικών ρυθμίσεων, 
τά άφορώντα είς τήν κατάστασιν καί τήν λειτουργίαν τών 
έργατοϋπαλληλικών οργανώσεων θά ήσαν σύμφωνα πρός τας 
ρυθμίσεις τής συμβάσεως, έφ’ όσον αί έθνικάί ρυθμίσεις δεν· 

^'περιορίζουν τάς παρεχομένας ύπό τής Συμβάσεως έγγυήσεις». 
v (I.L.O. The International Albour Code, 1951 Τομ. 1 σ. 

682 ύποσ. 2'). , . ' · > ·

17. Τό άρθρον 22 ορίζει τά όργανα-διά τών όποιων διενερ- 
γοϋνται αί έκλογαί είς τά σωματεία. Ταϋτα είναι ή συνέλευσις 
τών μελών καί ή Εφορευτική ’Επιτροπή. Ή παράγραφος 
2 διαγράφει τάς άρμοδιότητας.τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής. 
Χαρακτηριστικόν είναι ότι ύπό τοϋ σχεδίου χρησιμοποιείται 
μόνον ό όρος «έκλογαί» άντί τών ύπό τοϋ ίσχύοντος δίκαιου 
έν χρήσει όρων «άρχαιρεσίαι καί έκλογαί». ’ Γπό τον ορον 
έκλογαί νοούνται τόσον ή έκλογή διοικήσεως καί λοιπών συλ
λογικών οργάνων όσον καί ή‘εκλογή άντιπροσωπων εις τας 
ενώσεις.

1S. Διά τοϋ άρθρου 23 ορίζεται ότι τής ’Εφορευτικής Ε
πιτροπής προεδρεύει Πρωτόδικης ή Είρηνοδίκης, εάν ή έδρα· 
τοϋ Σωματείου κεΐται έκτος τής έδρας τοϋ Πρωτοδικείου.· 
Ή παρουσία τοϋ άνεξαρτήτου Δικαστοϋ αποβλέπει εις την 
παροχήν περισσοτέρων εγγυήσεων περί τής διεςαγωγής 
άδιαβλήτων καί γνησίων έκλογών.

19. Διά τήν γνησιότητα τής έκφράσεως τής βουλήσεως. 
τών μελών τοϋ επαγγελματικού σωματείου σημασίαν ιδιαι
τέραν έχει ή όλη διαδικασία τών έκλογών, ήτις άρχεται διά τής 
προκηρύξεως αύτών καί περατοϋται διά τής ανακηρυςεως 
τών υποψηφίων. Αί ενδιάμεσοι φάσεις, κατά τάς όποιας ή 
διαδικασία αότη όλοκληροϋται είναι ή διανομή τοϋ εκλογικού 
ύλικοϋ (κάλπαι, ψηφοδέλτια, μητρώον μελών) καί ή έςασφα- 
λισις τής γνησιότητος αύτοϋ, ή διεξαγωγή τής ψηφοφορίας, η 
παρακολούθησις τών έκλογών ύπό άντιπροσωπων τών υπο
ψηφίων, ή τήρησις πρακτικών ψηφοφορίας καί ή επιλυσις 
τών τυχόν κατά τήν διάρκειαν αύτής άναφυομέ/ων διαφορών.

Ή ρύ-άμισις τών -δεμάτων τούτων άπ’ εύ-λείας ύπό 
τού νόμου -όά -/.ατέτριόε τήν έ-όνικήν αντιπροσωπείαν 
είς μακράς συζητήσεις έπί λεπτομερειών, δι’ ο καί προεκριθη 
ή ρύθμισις τούτων διά πρ. δ/των. παρεχομένης ύπό τοϋ σχε
δίου συγκεκριμένης καί σαφοϋς έξουσιοδοτήσεως είς τον ’ 1 - 
πουργόν Άπασχολήσεως διά τοϋ άρθρου 41.

20. Διά τοϋ άρθρου 24 έπιδιώκεται οπούς ή διοίκησες τοϋ 
σωματείου περιέλθη τό ταχύτερον δυνατόν άπό τής ίδρύσειυς 
του είς αιρετήν διοίκησιν. Πρός τούτο ή πρώτη παράγραφος 
τής διατάξεως ταύτης ορίζει ότι ή προσωρινή διοίκησες τοϋ



σωματείου οφείλει έντός τεσσάρων μηνών άπο της έγγραφης 
τοϋ σωματείου εις τό βιβλ.ίον έπαγγε/.ματικών σωματείων 
νά συγκχλ.έση τήν συνέλευσιν πρός άνάδειξιν αιρετής διοι- 
κήσεως κατά τούς όρους τοϋ καταστατικού.

Διά της δευτέρας παραγράφου το σωματείου διασφαλίζεται 
κατά τής παρανόμου παραμονής τής προσωρινής διοικήσεως, 
καθ’ όσον ή διάταςις από τής παροδου τοϋ τετράμηνου θεωρεί 
λήξασαν τήν θητείαν τχύτης καί τά μέλη αυτής αυτοδικαίως 
έκπτωτα.

21. Τό περί πόρων των έπαγγελματ. σωματείων άρθ. 25 
θέτει τάς βάσεις τής οικονομικής αυτοδυναμίας των επαγγελ
ματικών σωματείων καί τής άνεξαρτησίας τούτων, τό μέν διά 
τοϋ καθορισμοϋ ώς κυρίας πηγής εσόδων τοϋ σωματείου τών 
συνδρομών καί εκουσίων εισφορών τών μελών του. προσ
διοριζόμενων καί άνακα-ύοριζομένων κατά τους όρους 
τοϋ καταστατικού, το δέ διά τής άπαγορεΰσεως τής οικο
νομικής ένισχύσεως τών σωματείων τών εργατοϋπαλλήλων 
παρ’ εργοδοτών ή έργοδοτικών σωματείων πάντων δέ τών 
επαγγελματικών σωματείων παρά πολιτικών κομμάτων ή 
κομματικών οργανώσεων. Εις τούς αυτούς σκοπούς έξ άλλου 
κατατείνει καί ή διάταςις τής παρ. 3, έπιτάσσουσα τό έπώ- 

—νυμον τών--προς τά-έπαγγελματικΐ σωματεία δωρεών καί 
επιχορηγήσεων.

. Τέλος μέχρι τής κατά τήν ερμηνευτικήν ύπό τό άρθρον 22 
τοϋ Συντάγματος δήλωσιν καταθέσεως καί ψηφίσεως τοϋ 
νομοσχεδίου περί τών ύποχρέων καί τοϋ τρόπου εΐσπράξεως 

, τών πρός τά επαγγελματικά σωματεία συνδρομών θά έξακο- 
■ λουθήσουν καταβαλλόμεναι, άνευ διακρίσεώς τίνος, πρός όλα 
τά .σωματεία τών έργατοϋπαλ,λήλ,ων αί παρά τοϋ ΟΑΕΠΕΣ 
επιχορηγήσεις κατά τάς περί τούτου διατάξεις, διατηρουμένας 

; έν ίσχύι. , ,.γ .
:.ύγ.22. Πρός άρσιν άνακυψασών αμφισβητήσεων περί τής 
~ κατα τούς κειμένους νόμους έποπτευούσης άρχής, προσδιορί- 
; ζεται διά τοϋ άρθρου 25 ποία είναι αϋτη καθ’ ομάδας σωμα- 
. τείων. J · γ .. ·: , ’

23. Διά τοϋ άρθρου 27 διευρύνεται ιδιαιτέρως ή προστασία 
τών συνδικαλιστικών στε/,εχών. Οΰτω προστατεύονται'τόσον

>μσ
Εξ άλλ.ου ή προστασία εκτείνεται έπί τών αναπληρωτών 

'προέδρων τών άντιπροέδρων · καί τών ταμιών.

■° α'υ'-ο αςιωμα μετά τών διά τής πρώτης παραγράφου, 
πρύστατευομένων.

ταυτης
τής δραστηριότητος ταύτής.'
... Η λύσις τής σχέσεως εργασίας τών έν λόγο) προσώπων 
είναι δυνατή μόνον διά σπουδαίου λόγον.

24. Τα αρθρα 28 καί 29 καθορίζουν τον σπουδαίου λόγον, 
το οργανον διαπιστωσεως αύτου καί τάς συνέπειας έν ττερι- 
πτωσειγκαταγγελ,ίας άνευ διαπιστώσεως τοϋ λόγου τούτου :

,.— .ujv υ^-ματων αυτών υφισταται πλ
λογία, έπιλύουσα πλ,εϊστα .προβλήματα.

• Ως πρός το οργανον διαπιστώσεως τοϋ σπου<

-----, Πρώτοβάθμι
Διοικητικού Διαιτητικόν Δικαστηρίου τής περιφέρειας εις 
οποίαν παρέχεται ή εργασία.

Το ιοι
οποίαν παρέχεται η εργασία.
γ Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνεται ένοποίησις τών οργάνων 
κάι της διαδικασίας επιλ,υσεως των διαφορών, αίτινες ανα
κύπτουν εις τόν χώρον τής έργασίαε.

Διά τής δευτέρας παραγράφου τοϋ άρθρου 30 ορίζεται κατά 
τά εις τό ΐσχϋον δίκαιον κρατούντα, ότι ή καταγγελία τής σχέ
σεως εργασίας τών συνδικαλιστικών στελ.εχέϋν είναι άκυρος 
έφ’ όσον, γίνεται άνευ διαπιστώσεως τοϋ σπουδαίου λ.όγου.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 27 τοϋ σχεδίου (παρ. 3) προτείνεται 
το πρώτον παρ’ ήμΐν, ή νομοθέτησις τής άπό μακροϋ ύπό τής 
νομολογίας διαπλασθείσης καί κρατούσης άρχής, ότι ή κα
ταγγελία τής σχέσεως έργασίας ένεκα νομίμου συνδικαλιστι
κής δραστηριότητος τοϋ μισθωτού συνιστά κατάχρησιν δι
καιώματος πιστεύομεν ότι ή θεσμοθέτησις τής ανωτέρω δια- 
τάξεώς άποτελ,εΐ κεφαλαιώδους σημασίας προσφοράν πρός 
τούς μισθωτούς έν γένει, ιδιαίτατα δέ πρός τούς άναπτύσ- 
σοντας νόμιμον συνδικαλιστικήν δράσιν καί προστατεύει 
τούτους κατά τον καλλ.ίτερον δυνατόν τρόπον έκ τών κινδύνων 
αύθαιρέτων ύπό τών έργοδοτών των απολύσεων καί θέτει 

. ουσιαστικούς φραγμούς εις τήν έσκεμμένην τών έργοδοτών 
άντίδρασιν κατά τής νομίμου συνδικαλιστικής δράσεως τών 
μισθωτών των.

25. Διά τών άρθρων 30-32 ρυθμίζονται θέματα άναφερύ-
μενα εις τάς ενώσεις έπαγγελματικών σιυματείων. Ούτω διά 
τοϋ άρθρου 30 ορίζεται, ότι δύο πλ,είονα έπαγγελματτκά σω-, 
ματεϊα δύνανται νά συστήσουν ενωσιν καί δύο ή πλ,ειονες 
ένοόσεις δευτεροβάθμιον ενωσιν. Ούτως έπιλ.ύετατ όριστικώς 
τό άπασχολήσαν τό Διεθνές Γραφεϊον ’Εργασίας ζήτημα τοϋ 
άριθμοϋ τών κατά τό ελληνικόν δίκαιον δυναμένων νά συστή
σουν ενωσιν ή δευτεροβάθμιον τοιαύτην σωματείων καί πρωτο- 
τοβαθμίων ενώσεων άντιστοίχως. Εις τό σημεΐον αυτό έπι- 
σημαίνεται ότι ή διάταξις αύτη έναρμονίζει τό ελληνικόν 
δίκαιον πλήρως πρός τήν ύπ’ άριθ. 87 Διεθνή Σύμβασιν 
Έργασίας. · · ’

Διά τοϋ άρθρου 31 ορίζεται ότι αί περί επαγγελματικών 
■ σωματείων διατάξεις έφαρμόζονται άναλ,όγως καί έπί τών ε
νώσεων αύτών έάν δέν ορίζεται άλλους εις τον νόμον καί τέλος 
διά τοϋ άρθρου 32 προβλ.έπονται τά τής συνελεύσεως τών με
λών τών ενώσεων τών έπαγγελατικών σωματείων καί καθο
ρίζεται ή άναλ,ογία τών ψήφων, τάς οποίας διαθέτει εις τήν 
συνέλευσιν' τών μελών τής ένωσε ως έκαστον σωματεϊον ή 
ένωσις. Αί διατάξεις αύται άποβλέπουν εις τήν έξασφάλισιν 
τής έλευθέρας καί άνοθεύτου έκφράσεως τής βουλήσεως τών 
φυσικών· προσοϋπων μελών εις τάς συνελεύσεις τών μελών 
ενώσεων, κατά τρόπον άνταποκρινόμενον εις τό δίκαιον και 
τάς άρχάς τής ΐσότητος. Δι’ αυτών έκφράζεται ή ορθή καί 
δίκαια άρχή τής ισοτίμου έκπροσωττήσεώς τών μελών είς τάς 
έν λ.όγ’ω συνελ,εύσεις. '

26. Τό κεφάλ.αιον ένατον προβλ.έπει περί τοϋ δικαιώματος' 
τής απεργίας. Έχουν άναπτυχθή έπαρκώς είς τήν εισαγωγήν 
τής παρούσης έκθέσεως οί λ,όγοι τής νομοθετικής ρυθμίσεως 
τοϋ έπί τής άπεργίας δικαιώματος, αί συνταγματικαί δια-, 
τάξεις κατ’ έπιταγήν τών όποιων ή συμφώνους πρός τάς οποί
ας ρυθμίζεται τούτο ώς καί αί διέπουσαι τήν ρύθμισιν τοϋ δι
καιώματος τής άπεργίας γενικαί άρχαί. Εΐδικώτερον ένταϋθα 
κρίνομεν σκόπιμον ν’ άναφερθώσι τά άκόλ.ουθα :

27. Ό έπιστημονικός προσδιορισμός τής έννοιας τής α
περγίας αποφεύγεται καθ’ όσον ή διαμόρφωση τής έπιστη- 
μονικής έννοιας τής άπεργίας είναι έργον τής έπιστήμης καί 
τής νομολογίας. Διά τοϋ άρθρου όμως 33, κατά συνταγματικήν 
κήν έπιταγήν, ορίζεται ότι ή άπεργία είναι νόμιμος μόνον 
όταν άποτελ.ή πρόσφορον μέσον διά τήν έπιδίωξιν τών νομι-

. μων καί συνταγματικώς ήγγυημένων συνδικαλιστικών σκο
πών. Εις τό σημεΐον τούτο τό σχέδιον άκολουθεΐ καί τήν κρα- 
τήσασαν εις τήν έπιστήμην άποψιν. Ή άπεργία αύτη και 
μόνον άποτελεΐ δικαίωμα τών μισθωτών. Ή μή προερχόμενη 
έξ επαγγελματικού σωματείου άπεργία ή καλουμένη «α
δέσποτος» δέν τυγχάνει προστασίας, ώς επίσης ώς προσδιορί- · 
ζεται είς τήν παρ. 2 τοϋ αυτούς άρθρου δέν τυγχάνει προστα
σίας καί πάσα άπεργία κηρυσσομένη κατά παράβασιν τών 
διατάξεων τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου ή ετέρου νόμου, μνη- 
μονευομένου εΐδικώς εις τό σημεΐον τούτο τοϋ ν. 3239/55.

Διά τής παρ. 3 ορίζεται κατά τά ύπό τών Δικαστηρίου'/· 
νομολογηθέντα, έπί τη βάσει τοϋ ΐσχύοντος δικαίου (Α.Π.
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55/1069) ότι αί διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου περί άπεργίας έν τώ 
σύνολο! των εφαρμόζονται άναλόγως και επί έργοδοτών ή 
έργοδοτικών σωματείων έν περιπτώσει ανταπεργίας. Ή 
ρύθμισις αυτή συμπορεύεται προς τά υπό της επιστήμης περί 
άπεργίας καί άνταπεργίας διδασκόμενα.

28. Σπουδαιότατης έξ άλλου πρακτικής σημασίας είναι ή 
διάταξις της παρ. 4 τοϋ άρθρου 33 έπιτρέπουσα, κατά σύν
τομον διαδικασίαν, άλλά μέ ηύξημένην δικαστικήν έγγύησιν. 
άρσιν πάσης άμφισβητήσεως επί τής νομιμότητος ή μή κηρυ- 
χθείσης άπεργίας κατά τρόπον άμετάκλητον ώστε πάντως 
οί ενδιαφερόμενοι έργοδόται ή μισθωτοί νά γνωρίζουν έάν 

,τελούν έν νομίμω ή οΰ απεργία ή άνταπεργία καί νά σταθμί
ζουν τά έντεϋθεν δικαιώματα ή υποχρεώσεις των.

ΓΙαραλλήλωςπρός την απεργίαν τό σχέδιον διά τοϋ άρθρου 
34 προστατεύει καί τούς κατά την διάρκειαν άπεργίας έπιθυ- 
μοϋντας νά έργασθοϋν μισθωτούς, άπαγόρεΰον τήν παρεμπό- 
δισιν αυτών όπως έργασθοϋν. Οί παραβάται τιμωρούνται 
καί ποινικώς κατά την παρ. 3 τοϋ άρθρου 42 τοϋ σχεδίου. 
(Σχετ. ποινικαί διατάξεις περιλαμβάνονται καί εις τά άρθρα 
414 καί 415 τοϋ Γαλλικού Ποινικού Κώδικος).

29. Το άρθρον 35 έπιτάσσει συμφώνους άλλωστε καί προς 
συνταγματικήν έπιταγήν όπως τό δικαίωμα τής άπεργίας μή 
άσκήται καταχρηστικούς, ένώ είς την παρ. 2 ένδεικτικώς περι- 
γράφεται κλασική μορφή καταχρηστικής άσκήσεως τοϋ δι
καιώματος τής άπεργίας.

Διά τοϋ άρθρου 36 καθορίζεται ή διαδικασία λήψεως τής 
περί άπεργίας άποφάσεως. Κατά τήν'παρ. 1 το άποφασίζον 
οργανον προκειμένου περί ενώσεων είναι ή διοίκησις αυτής, 
έάν άλλο τι δεν ορίζεται εις τό καταστατικόν. Είς πάσαν άλλην 
περίπτωσιν άποφαίνεται ή συνέλευσις των μελών. Τό κατα-, 
στατικόν όθεν έπί έπαγγελματικών σωματείων δεν δύναται νά 
όρίζη ετερον οργανον πέραν τής γενικής συνελεύσεως'τών με
λών δυνάμενον νά άποφασίζη περί της άπεργίας. · *

• Διά τής παρ. 2 ορίζεται ή διάρκεια ισχύος τής περί άπερ
γίας άποφάσεως καί ότι αυτή λαμβάνεται διά μυστικής ψη
φοφορίας.

30. Τό άρθρον 37 άπαριθμέΐ ένδεικτικώς ώρισμένας κατη
γορίας έπιχειρήσεων Οεωρουμένων ώς δημοσίου χαρακτήρος 
ή κοι·/ής ώφελείας. ■··..,

31. ‘Η άπεργία τοϋ έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικού τοϋ Δημοσίου καί των Κ.Π.Δ.Δ. ώς καί,τών 
δημοσίου χαρακτήρος ή κοινωφελών έπιχειρήσεων καί έκ- 
μεταλλεύσεων ένδιαφέρει κατ’ εξοχήν καί ιδιαιτέρως καί 
αμέσως το εύρΰ κοινόν λόγω τών έπ’ αύτοϋ έπιπτώσεων τής 
άπεργίας. Διά τόν λόγον αυτόν διά τοϋ άρθρου 3S λαμβάνεται 
ιδιαιτέρα πρόνοια ώστε κατόπιν ενδελεχούς έξετάσεως τών τε 
αιτημάτων καί τών δυνατοτήτων ίκανοποιήσεως τούτων παρά 
τοϋ Προέδρου (Δικαστικού) τοϋ αρμοδίου διαιτητικού δικα
στηρίου, νά δύνανται οί μισθωτοί νά σταθμίζουν μετά περισ- 
σοτέρας περισκέψεως τήν άπόφασιν περί καθόδου των είς 
απεργίαν. Προς τόν σκοπόν αυτόν, τό άρθρον 38 προβλέπει 
ωρισμένην διαδικασίαν προ τής όλοκληρώσεως τής όποιας 
οι εις οΰς άφορά ή διάταξις αΰτη έργαζόμενοι δέν δύνανται νά 
άπεργήσουν.

Ή διαδικααία αΰτη γίνεται . ενώπιον τοϋ Προέορου τοϋ 
Π.Δ.Δ.Δ. τής εορας τού αωματείου ή τής ένώτεως ή προν.ει- 
μενης άπεργίας είς πλείονας περιοχάς τοϋ Προέορου τοϋ 
Π.Δ.Δ.Δ. Ανηνών.

Η διαδικασία κινείται δΓ έκθέσεως τοϋ άποφασίζοντος' 
τήν άπεργίαν επαγγελματικού σωματείου περί τών αιτημά
των του, ήτις κοινοποιείται καί είς τόν έργοδότην. Εις τόν 
πρόεδρον τοϋ Π.Δ.Δ.Δ. παρέχεται εύρυτάτη έξουσία νά συλ- 
λέξη πληροφορίας έπί τών αιτημάτων καί τής καταστάσεως 
τών μερών, χρησιμοποιών προς τούτο καί έμπειρογνώμονας. 
Μετ’ άκρόασιν τών μερών, ύποβαλλόντων έγγράφως καί ύ- 
πομνήματα, έφ’ όσον δεν έπέλθη συμφωνία ό πρόεδρος τοϋ 
Π .Δ.Δ.Δ. κοινοποιεί τό πρακτικόν τής ένώπιον αύτοϋ συζη- 
τ-ήσεως εις τά ένδιαφερόμενα μέρη. Ή διαδικασία αΰτη είναι 
σχετικώς ταχεία όλοκληρουμένη εντός διαστήματος 20 τό 
πολύ ημερών, μεθ’ ό οί εργαζόμενοι δύνανται νά άπεργήσουν.

Σχετική διαδικασία προβλέπεται καί είς τό Γαλλικόν δί
καιον (άρθρα L 424-1 εως 424-8 τοϋ Γαλλικού Κώδικος 
’Εργασίας), έφαρμοζομένη έφ’ όλων γενικώς τών περιπτώ
σεων συλλογικών διαφορών καί ούχί μόνον είς τόν δημόσιοι 
τομέα καί τάς επιχειρήσεις κοινής ώφελείας.

Διαρκούσής τής ένώπιον τοϋ Προέδρου διαδικασίας είναι 
άπαράδεκτος ή έγερσις συλλογικής διαφοράς έκ μέρους τών 
έργοδοτών καί τούτο ίνα μή παρέχεται είς τούτους δυνατότης 
ματαιώεεως τής άπεργίας ϊιά τής εγέρτεως έκ μέρους τού
των ουλλογικής ίιαςοράς εργασίας.

32. Νέαι διά τό ελληνικόν δίκαιον είναι καί άί διατάξεις 
τοϋ άρθρου 39 τοϋ σχεδίου περί προσωπικού ασφαλείας. - 

Προκειμένου περί άπεργίας είς τον ιδιωτικόν τομέα τό 
πραγματοποιούν ταύτην επαγγελματικόν σωματεΐον' ύπο- 
χρεοΰται νά μεριμνά όπως ώρισμένος άριθμός μισθωτών 
έξακολουθήση νά παρέχη τάς υπηρεσίας του, διά τήν ασφά
λειαν τών έγκαταστάσεων καί τήν πρόληψιν καταστροφών ή 
άτυχημάτωνΝ Ή διάταξις αΰτη άποτελεί συγκεκριμενοποιή
σω τών άρχών τής καλής πίστεως, παλαιότερον δέ έγένετο 
δεκτόν υπό τής νομολογίας, ότι έκ τών άρχών αύτών άπορρέει
καί σχετική ύποχρέωσις τών άπεργών. -·

( - ·
—Διά τόν δημόσιον τομέα "ή ύποχρέωσις τοϋ πραγματοποί- 
οϋντος τήν άπεργίαν επαγγελματικού σωματείου είναι έντό- 
νωτέρα, καθ’ όσον, τούτο ύποχρεοϋται νά διαθέτη προσωπικόν 
διά τήν .στοιχειώδη λειτουργίαν τής δημοσίας υπηρεσίας ή 
Ν.Π.Δ.Δ. καί δημοσίου χαρακτήρος ή κοινής ώφελείας έπι- 
χείρησιν ή έ, ιετάλλευσιν προς άντιμετώπισιν έπειγουσών 
άναγκών τοϋ ; οινωνικοϋ συνόλου. -

Διαφωνίαι περί τοϋ άριθμοϋ καί τών ειδικοτήτων τοϋ προ
σωπικού άσφαλείας, έπιλύονται τελεσιδίκως ύπό τοϋ Προέ
δρου τοϋ Π.Δ.Δ.Δ. άποφαινομένου έπί τή αιτήσει τοϋ επαγ
γελματικού σωματείου. Προκειμένου περί τοϋ δημοσίου το- 
μέως ή αϊτησις υποβάλλεται όμοΰ μετά τής έκθέσεως τοϋ 
άρθρου 38 παρ. 2' ή τοϋ κατά τήν παρ. 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
υπομνήματος.

Σχετική διαδικασία'τηρείται καί κατά τό Βελγικόν δίκαιον, 
ένώπιον ειδικών επιτροπών, ή σΰστασις τών οποίων προβλέ- 
πεται ύπό τοϋ νόμου τής 19.8.1948.

33. Διά τοϋ άρθρου 40 τοϋ σχεδίου καθορίζονται άστικαί 
κυρώσεις διά τάς περιπτώσεις πραγματοποιήσεως παρανό
μων άπεργιών.

Αί κυρώσεις αύται διαβαθμίζονται τόσον έπί τή βάσει τής 
ίδιότητος τοϋ παρανόμους έν άπεργία τελοϋντος όσον καί έκ 
τοϋ είδους τής παρανομίας.

Οΰτως είς πάσαν μορφήν παρανόμου άπεργίας διά τά μέλη 
τής διοικήσεώς τοϋ άποφασίζοντος τήν παράνομον άπεργίαν 
οργάνου αίρεται ή προστασία των, ώς συνδικαλιστικών στε
λεχών (άρθρ. 27 τοϋ νομοσχεδίου).

’Εξ άλλου, έάν ή άπεργία κηρύσσεται κατά παράβασιν τοϋ 
συντάγματος (παρά μή νομίμως συνεστημένου καί λειτουρ- 
γοϋντος σωματείου ή διά σκοπούς ξένους προς τά έργασιακά 
συμφέροντα) αί μετά τών έργοδοτών σχέσεως έργασίας τών 
άπεργών θεωρούνται αυτοδικαίως λυθεΐσαι, άζημίως δε δια 
τον έργοδότην. Πλήττονται δηλονότι βαρύτατα τά άτομα 
τά όποια παραβιάζουν καταφώρως τό σύνταγμα, συμφώνως 
άλλωστε καί προς τό ακροτελεύτιου άρθρον τούτου (120) καθ’ 
ό ό σεβασμός πρός τό Σύνταγμα συνιστά θεμελιώδη ύποχρέ- 
ωσιν παντός ελληνος.

Είς πάσαν άλλην μορφήν παρανόμου άπεργίας παρέχεται 
είς τόν έργοδότην τό δικαίωμα νά θεώρηση τάς μετά τών 
άπεργών μισθωτών του έργασιακάς σχέσεις ώς καταγγελθει- 
σας ύπ’ αυτών. Ή διαφορά μεταξύ τών δύο κυρώσεων είναι 
προφανής. -Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν το αναγνωριζόμενου 
είς τόν έργοδότην δικαίιυμα ύπόκειται είς τόν κατά τό άρθρον 
281 τοϋ Άστ. Κώδικος έλεγχον.

34. Διά τοϋ άρθρου 41 παρέχεται έξουσιοδότησις ρυθμί- 
σεως διά-πρ. δ/τών τών έν αύτώ θεμάτων, έξ ών ιδιαιτέρας 
σημασίας είναι ή έξουσιοδότησις διά τήν ρύθμισιν λεπτομε-
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,ειών καί θεμάτων έν γένει ττερί διχσφχλ.ίσεως τής γ/ησιο- 
-ητοςτών εκλογών εις τά επαγγελματικά σωματεία καί περί 
;ς ανωτέρω έγένετο ήδη,λόγος.

35. Δ'.ά τοϋ άρθρου 42 ανάγονται εις ποινικά αδικήματα 
<αί τιμωρούνται εις βαθμόν πλημμελήματος αι εςής ττραςεις :

α) ή άνευ δικαιώματος χρησιμοποίησις της επωνυμίας 
τοϋ σωματείου,

β) ή παρεμπόδισις των συνεδριάσεων τής διοικήσεως ή 
τής σ’υνε/.εύσεως των μελ.ων επαγγελματικού σωματείου η 
'ιχτάραξις τούτων,

γ) ή πχράβχσις των διατχςεων των άρθρων 3 και 5 του 
σχεδίου δηλ. ή έπέμβασις εργοδοτών ή έργοδοτικών σωμα
τείων επί τής συστάσεως διοικήσεως και λειτουργίας επαγ
γελματικού. σωματείου,

δ) ή ΰπό μέλους τής διοικήσεως επαγγελματικού σωματείου 
ασκησις πράξεων διοικήσεως μετά την λήςιν τής θητείας 
αΰτοϋ,

ε) ή παραποίησις ή νόθευσις τοϋ αποτελέσματος εκλογών 
•ιαί άποφάσεων περί κηρύξεως απεργίας καί

στ) ή παρεμπόδισις τής ελευθέρας χρήσεως τών χώρων 
εργασίας κατά τήν διάρκειαν τής απεργίας

’Εξ άλλου τιμωρείται ή. πχράβασις_ϊ_ών Απαγορευτικών 
διατάξεων τοϋ σχεδίου, κατά παραπομπήν εις τό άρθρον 458 
τοϋ Ποινικού Κώδικος. t

36. Διά τοϋ άρθρου 43 τοϋ σχεδίου προσδιορίζονται αί 
καταργούμεναι διατάξεις τής ίσχυούσης νομοθεσίας, περι- 
λαμβανόμεναι εις τό'συνοδεΰον τήν παρούσαν έκθεσιν «Πα
ράρτημα Α».

37. Τέλος διά τού άρθρου 44 ορίζεται ή έναρξις τής ισχύος
τών διατάξεων τοϋ σχεδίου άπό τής δημοσιεύσεώς των εις τήν 
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί διευκρινίζεται ότι αί περί 
εκλογών διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου δεν εφαρμόζονται εις τάς 
κατ’ εφαρμογήν τοϋ ν. 6/75 ένεργηθησομένας τοιαύτας. ■ .

' ;■/'"·’» ή Έν' Άθήναίς τη 29 Μαρτίου 1976 . ,

• ' Οί 'Τπρυργοί · ' · ' : '
'Δικαιοσύνης Άπασχολήσεως -

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΧ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ
X ' ; , - · ’

\ -. V. - β . . ■ . .

λ λ.' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ·
Άνήκον εις την Εισηγητικήν Έκθεσιν τοϋ σχεδίου Νόμου 
«περί επαγγελματικών σωματείων καί ενώσεων καί διασφα- , 
λίσεως τής συνδικαλιστικής ελευθερίας».

Καταργούμεναι διατάξεις

α) Νόυοε 2151/1920 «πεεί επαγγελματικών σωυατείων» 
(ΦΕΚ 77 τεύχος Α’ τής 10.4.1920) ‘

(Παρατήρησις : Καταργοϋνται άπασαι αί διατάξεις αυτού 
πλήν τών άναοερομένων εις τά άλληλοβοηθητικα σωματεία . 
ήτοι τών παρ. 2 καί 4 τοϋ άρθρου 12. Ή διάταξις τής παρ. 3 
τοϋ αΰτοϋ άρθρου ισχύει εφ’ εξής μόνον διά τά άλληλοβοη- 
Οητικά σωματεία). · .

, Άρθρον 1. ·.·/.
Πλήν τών γενικών διατάξεων τοϋ Νόμου 281 περί σωμα

τείων, ως ουτος έτροποποιήθη διά τών νεωτέρων νόμων, 
ισχυουσιν έπί επαγγελματικών σωματείων καί αί κάτωθι 
διατάξεις : ·

Άρθρον 2. - ·
Εις τήν διοίκησιν επαγγελματικού σωματείου έκλέγονται 

μόνον ενήλικοι, έχοντες συμπληρώσει· τουλάχιστον έτος ώς 
τακτικά μέλη αΰτοϋ, πλήν εάν ό άπό τής συστάσεως τοϋ 
Σωματείου χρόνος είναι βραχύτερος τοϋ ώς άνω διαστή
ματος, οπότε ό εκλεγόμενος πρέπει νά είναι μέλος άπό τής 
συστάσεως τοϋ σωματείου.

Πάντως οί εκλεγόμενοι εις τήν διοίκησιν δέον νά υπήρξαν 
πάντοτε έν τάςει μέ τάς προς τό ταμεΐον υποχρεώσεις των 
ώς μελών.

Άρθρον 3.
1. Αί άποφάσεις τών συνελεύσεων επαγγελματικού σω

ματείου λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίχν τών πα
ρόντων καί είναι άκυροι εάν δεν παρέστησαν κατ’ χύτάς 
τό 1 /3 τουλάχιστον τοϋ όλου αριθμού τών τακτικών μελών. 
Μή γενομένης άπαρτίας εις πρώτην συνέλευσιν. καλείται 
νέα· τοιαύτη. μέ τά αυτά απολύτως θέματα, μετά παρέλευ- 
σιν τριών τό όλ.ιγώτερον καί εντός 10 τό πο/.ύ ημερών. 'Η 
απαρτία τής συνελεύσεως ταύτης δεν δύναται νά είναι κάτω 
τοϋ 1/4 τοϋ όλ.ου άριθμοϋ τών τακτικών μελών. ’Εάν δεν 
ήθελεν εύρεθή έν απαρτία καί ή δευτέρα χύτη συνέλ.ευσις, 
κα/.εϊται τρίτη εντός όκτοι τό πο/.ύ ημερών, ής ή απαρτία 
δέον νά είναι τό 1/5 τούλ.άχιστον τοϋ αΰτοϋ ώς άνω άριθμοϋ 
με/.ών. Ή απαρτία όμως αύτη δεν δύναται νά είναι μικρό- 
τέρα τοϋ άριθμοϋ τών 30 με/.ών, έφ’ όσον τό σωματεϊον 
έχει μέλη όλιγώτερα τών 100 καί πλ.είονα τών 60. Έάν δεν 
ήύε/,εν εϋρε-Sf, έν απαρτία '/.α! ή γ' αύτη. δεν δύναται νά '/.λη- 
ί>ή έπί τοΰ Δέματος προ τής παρελεόιεως. μηνός νέα συνέλευ- 
ιις ήτις τότε Δεωρειται ώς πρώτη.

2. Προκειμένου όμως περί διαλύσεως σωματείου ή τρο- 
ποποιήσεως Καταστατικοΰ, έάν κατά την δευτέραν συνέλευ- 
σιν δεν σχηματισθή ή κατά τά ανωτέρω άπαρτία, ή διοί
κησες δέν δύναται νά καλέση νέαν συνέλευσιν προ τής παρε- 
λεύσεως μηνός. Ή ούτω συγκληθησομένη συνέλ.ευσις θεω
ρείται ώς πρώτη καί ίσχύουσιν έπ’ αυτής αί διατάξεις τών 
πρώτων εδαφίων τοϋ παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4
1. Έξαιρετικώς α) σωματεία σιδηροδρομικών, β) ναυτιλ,- 

• λομένων υπαλλήλων ή εργατών, ή γ) τοιαϋτα έν γένει, ών 
τά μέλη ώς έκ τής φύσεως τοϋ επαγέλματός των εύρίσκονται 
διαρκώς έν κινήσει ή έν άδιαλείπτω εργασία ή είναι εγκατε
στημένα μακράν τής έδρας τοϋ Σωματείου, (άλλ’ άμφότερχ 
τά τελ.ευτχΐα ταϋτα μετά προηγουμένην εγκρισιν τοϋ νομάρ
χου ή, όπου δεν εδρεύει τοιοϋτος, τοϋ είρηνσδίκου, δστ.ς 
εντός 3 ημερών άπό τής σχετικής αΐτήσεως κρίνει έάν συν-' 
τρέχη καί δι’ αυτά τοιαύτη περίπτωσις), δύνανται νά καλώ- 
σι γενικήν συνέλευσιν με παρουσίαν τοϋ 1/4 τών τακτικών 
μελών, έν έλλ.είψει δέ άπχοτίας εντός 8 ημερών μέ όσους 
παρόντα:, ή μέ τήν κατά το Καταστατικήν όριζομένην άπαρ- 
τίαν.

■2. Προκειμένου όμως ν’ άποφασίση ή γενική συνέλ.ευσις 
περί ένώσεως πρός άλλ.ο σωματεϊον ή ενωσιν σωματείων,’ 
τροποποιήσεως ' καταστατικών ή διαλύσεως σωματείου 
απαιτείται νά τηρηθώσιν αί γενικαί διατάξεις τοϋ άρθρου 3. 
Έάν όμως κατόπιν μιας πρώτης συνελ.εύσεο>ς άποδειχθή 
τοϋτο αδύνατον, δέον νά έρωτηθώσι τά μέ/.η διά δελτίων 
ψηφοφορίας. Τό καταστατικόν δύναται νά έπιτρέπη ψηφοφο- 
ρίαν ϊιά ψηφοδελτίων καί έπί άλλ.ων -Δεμάτων, εξαιρέσει λογο
δοσίας. · .

3. Έάν ό νομάρχης ή ό είρηνοδίκης άρνηθή τήν κατά τά 
ανωτέρω έγκρισιν τής συγκαλ.ουμένης συνελ.εύσεως, δύναται 
μέν αύτη νά λ.άβη χώραν έάν άποφασισθή υπό τοΰ διοικητικού 
συμβουλ.ίου τοϋ σωματείου, άλλ.ά δύναται ν’ άκυρωθή υπό

. τοϋ ειρηνοδικείου έπί τη αιτήσει τοϋ άρνηθέντος τήν εγκρισιν 
δημοσίου όργάνου ή τοϋ 1/20 τών μελ.ών, κατά τούς όρους 
τοϋ άρθρου 9 τοϋ νόμου 281. ? . · ι ,

Άρθρον .5
Πάσα ψηφοφορία έν γενική 'συνελ.εύσει, άφορώσα αρ

χαιρεσίας ζητήματα εμπιστοσύνης πρός τήν διοίκησιν, 
εγκρισιν λογοδοσίας, προσωπικά έν γένει ζητήματα καί 
άπεργίαν, είναι άκυρος αν δεν είναι μυστική, πάσα δέ έπί 
άλλων θεμάτων ψηφοφορία γίνεται δι’ άναστάσεως ή δ6 
ονομαστικής κλ.ήσεως ή ώς ορίζει τό καταστατικόν, ουδέποτε 
όμως διά βοής. ~

\ Άρθρον 6 .
Άπόφασις γενικής συνελ.εύσεως, διά μυστικής ψηφοφο

ρίας λ.αμβανομένη, είναι άκυρος έάν παρέστησαν κατά τήν 
ψηφοφορίαν πρόσωπα μή οντα συνάμα ενεργά μέλ.η τοϋ 
σωματείου. Ή διοίκησις τών σωματείων οφείλει νά έπι- 
βλέπη τήν εφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης.
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Μέλη επαγγελματικού σωματείου, μή έχοντα συμπεπλη- 
ρωμένον.τό'18ον έτος της ηλικίας, δεν έχουσι ψήφον εις τάς 
άποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, όσαι λαμβάνονται 
διά μυστικής' ψηφοφορίας, μετέχουσιν όμως' των αρχαι
ρεσιών. ■ Ί

"Αρθρον 8
1. Έν περιρττώσει άπεργίας επαγγελματικού σωματείου 

οπωσδήποτε λαβούσης χώραν ΰποχρεοϋνται οί κατά τήν

"Αρθρον 7 ημέρας τής έγγραφης καί τοΰ δι’ άπαντα τά μέλη (ορισμένου
τυχόν δικαιώματος έγγραφης όπερ δεν δύναται νά είναι άνώ- 
τερον τών δραχμών 20.

(Ή ανωτέρω παράγρ. 3 ισχύει έφεξής μόνον διά τά άλ- 
ληλοβοηθητικά σωματεία).

"Αρθρον 13 ,
Τό καταστατικόν έπαγγελματικοϋ σωματείου δέοΌ νά 

καθορίζη προς τοϊς άλλοις το ποσόν τής εισφοράς τών μελ.ών 
ώς καί τον τρόπον τής μεταβολής αύτοϋ.

- "Αρθρον 14
Δημόσιοι έρανοι καί έορταί, έκ τών κατά τό άρθρ. 25 τοΰ 

νόμου 281 έπιτρεπομένων έκτος έάν προορίζονται προς’ 
- ^ , , „ ένίσχυσιν μελών σωματείου ευρισκομένων έν άπεργία δεν'

κήν συνελευσιν τών μ-λων, /.Λην αν η απ^,ργ α~α,.εφασι η δύνανται νά διενεργηθώσιν άνέυ προηγούμενης "άποφάσεως, 
υπο γενικής συνελεύσεως >ο πο υ προ ημ-ρων ctjjz. ο υ γενικής συνελεύσεων τών μελών, καθοριζούσης συνάμα καί 
σης. Μη γενομένης απαο.ιας, κα/.ειται ν α συν ευσις εν.ος τδν _.ρ£_ον _0~ έλέγχόυ τών εισπράξεων καί τής διαθέσεως

αυτών. Διά πράξεως τοΰ ύπουργοϋ (τής έθνικής Οικονομίας) 
Εργασίας ή τοΰ νομάρχου δύναται νά έπιτραπή παρέκκλι- 
σις άπό τής διατάξεως ταύτης. . , >’

"Αρθρον 15 .
Τά έπαγγελματικά σωματεία δεν δύνανται πλέον νά έπι- 

‘χειρώσιν εΐμή διά συστάσεως ιδίων συνεταιρισμών κατά τον 
νόμον 602, τάς έν άρθρω 20 τοΰ νόμου 281 υπό στοιχεία β'- 
καί γ' πράξειςτΑί αντίστοιχοι διατάξεις τοΰ άρθρου 2(1 τοΰ 
ώς άνω νόμου καταργοϋνται. *Η διάταξις αυτή θέλει ίσχύσει 
6 μήνας μετά τήν,έναρξιν τής. ισχύος τοΰ παρόντος νόμου

• - "Αρθρον 16 ·
ί. Ενωσις έπαγγελμχτικών σωματείων, πρός άλληλα 

κατά τούς όρους τοΰ άρθρου 43 τοΰ νόμου 281 είναι άκυρος, 
άν δεν άπεφασίσθη υπό γενικής συνελεύσεως.

2. Εις τάς ενώσεις σωματείων αί ψήφοι, ών έκαστον 
τούτων δικαιούται κατά τό άρθρον 43 παρ. 3 τοΰ νόμου 281, 
έχουν την αυτήν καί εις τά κατ’ ιδίαν σωματεία ΐσχύν.

Προκειμένου όμως περί σχηματισμού απαρτίας ή πλειο-

πλήν τής συγκλήσεως νέας συνελεύσεως, καί τής έκπροσω- 
πήσεως τοΰ σωματείου ένώπιον τών διοικητικών άρχών.

2. Αί ώς άνω διατάξεις έφαρμόζονται καί έπί έργοδοτι- 
κών σωματείων έν περΐπτώσει άνταπεργίας (λόκ άουτ).

■ - ■ · _-  ------L "Αρθρον 9 : ί , · _ _
1. Οΰτε ή διοίκησις έπαγγελματικοϋ σωματείου ούτε ή

γενική συνέλευσις δύνανται νά έπι βάλλω σι πειθαρχικάς 
ποινάς είς τά μέλη, πέραν προστίμου έξισούμένου μέ τρία 
τό πολύ ήμερομίσθια. Τό καταστατικόν κανονίζει, λεπτομε
ρώς τάς περιπτώσεις καί τήν διαδικασίαν ,τής έπιβολής αύτοϋ. 
Ή εϊσπραξις τών προστίμων γίνεται καθ’ όν τρόπον καί ή 
τών εισφορών, έφαρμοζομένης άναλόγως τής διατάξεως τοΰ 
άρθρου 6 έδάφ. 1 τοΰ νόμου 281. ' ' ’

2. Μόνον μέλος τιμωρηθέν τρις ,έντός' έτους , δύναται
δι’ άποφάσεως συνελεύσεως νά διαγραφή κατά τούς όρους 
τοΰ καταστατικού. ’ - ■ . ’ ' ' . * ■

3. .'Η διοίκησις έπι βάλλει τό πρόστιμου, ή 8ε γενική
συνέλευσις δύναται κατ’ έφεσιν ν’ άποφανθή όριστικώς έπ’ 
αύτοϋ. , . ν·

4. Μέλος έ—αγγελματικοϋ σωματείου, καθ’ ού άπηγγέλθη 
κατηγορία έπί άδικήματι έκ τών έν τώ άρθρω 22 τοΰ ποινι
κού νόμου κατονομαζομένων, δύναται νά διαγραφή δι’ άπο- 
φάεεως τού διοικητικού συμβουλίου. ύποκειμένης είς προσ- 
φυγήν ένώπιον τής γενικής συνελεύσεως. 'Ο απαλλαγείς 
δι’ οριστικού βουλεύματος τής κατηγορίας έπανέρχεται 
αυτοδικαίως είς τήν ιδιότητα τού μέλους.

• "Λρθρον 10
’Απαγορεύεται'νά χορη·,ώνται ήμεραργίαι δι’ υποθέ

σεις επαγγελματικού σωματείου έάν αύται δεν καθορισθοϋν 
είς τήν α' τακτικήν γενικήν συνέλευσιν ήτις ορίζει τό συνολι
κήν αυτών κατά μήνα ποσόν μή δυνάμενον νά ΰπερβή 40 
συνήθη ήμερομίοθια. 
ν . "Αρθρον 11

1. ’Επ’ ούδεμια προφάσει δύναται νά χορηγώνται έκ τού 
ταμείου τού σωματείου ή δι’ εισφοράς τών μελών εις τούς 
διοικοϋντας άμοιβαί διά τάς υπηρεσίας των πλήν τών ήμε- 
ρ αργιών.

2. Τό καταστατικόν όμως ενώσεων σωματείων ή καί 
άπλών σωματείων, ών τά μέλη, ώς έκ τού επαγγέλματος 
των εύρίσκονται διαρκώς έν κινήσει, ή προσλαμβάνονται έν 
τή έργασία ούχί έπί ήμερομισθίω, δύναται νά όρίζη ύπέρ 
τών διοικούντων άποζημίωσιν κατά μήνα, έφ’ όσον ούτοι 
απομακρύνονται μονίμως τής συνήθους των εργασίας.

"Λρθρον 12 ·
1. Άποχώρησις μέλους έκ σωματείου δεν είναι έγκυρος 

έάν δεν λάβη χώραν εγγράφω;.
3. Έπαγγελματίαι έγγραφόμενοι μεταγενεστέρως εις 

υφιστάμενον επαγγελματικόν σωματείον δέν ΰποχρεοϋνται 
νά καταβάλουν ούδέν πλέον τής κατά τό καταστατικόν ή 
άλλως ώρισμένης μηνιαίας καταβολής άρνομένης άπό τής

ψηφία; κατά τ' ανωτέρω άρθρα, δέν δύνανται αί ψήφοι 
έκάστου σιυματείου έν τώ συνόλω των ν’ άποτελέσουν δύνα- 
μιν ύπερβαίνουσαν τό 1 /δ τοΰ όλου αριθμού τών ψήφων.

"Αρθρον 17.
1. Πλήν τών έν άρθρω 10 τού νόμου 281 διατεταγμένων, 

ΰποχρεοϋνται τά έργατικά σωματεία καί αί ένώσεις αύτών 
νά ύποβάλωσιν κατ’ έ’τος καί προ τής 31 Μαρτίου: 1)

■ ακριβή έκθεσιν περί τών κατά τό διαρρεϋσαν έτος γενομένων 
απεργιών καί 2) σύνοψιν, τών πρακτικών τών κατά τό αυτό 
διάστημα συγκροτηθεισών γενικών συνελεύσεων.

2. Τά στοιχεία ταϋτα ύποβάλλονται ταυτοχρόνους είς τον 
νομάρχην καί έπόπτην έργασίας τής περιφέρειας καί εις τό 
ύπουργείον τής (’Εθνικής Οικονομίας) ’Εργασίας.

3. Ό Νομάρχης άναπληροΐ πάντοτε άπόντας ή κωλυό
μενους τούς περιφερειακούς έπόπτας έργασίας, είς οΰς ανήκει 
ή κατά' τον νόμον 281 καί τάς διατάξεις τού παρόντος έπο- 
πτεία έπί τών εργατικών σωματείων.

"Αρθρον 1S
Διοικηταί ή μέλη ·έπαγγελματικοϋ σωματείου, έκ προθέ- 

σεως παρεμβάλλοντες προσκόμματα είς τήν ενέργειαν έλέγ- 
. χου κατά τό άρθρον 29 καί 30 τοΰ νόμου 281, ώς έτροπο- 
ποιήθη, τιμωρούνται έπί τή έγκλήσει τής έποπτικής αρχής 
διά προστίμου (πεντήκ.οντα) διακοσίων δραχμών καί κρα- 
τήσεως 8 τουλάχιστον ημερών.

- "Αρθρον 19
Ό Γραμματεύς του πρωτοδικείου ύποβάλλει εις το τέλος 

έκάστου μηνος κατάστασιν έμφαίνουσαν τάς κατά τον 
παρελθόντα μήνα γενομένας αναγνωρίσεις επαγγελματικών 
σωματείων τροποποιήσεις, καταστατικών αύτών ή διαλύ
σεις είς το ύπουργείον τής (’Εθνικής Οικονομίας) Έργα
σίας καί είς τον νομάρχην καί έπόπτην έργασίας.

"Αρθρον 20
1. Είς έπαγγελματικά γεωργικά σωματεία δύνανται νά 

μετέχουν όμοϋ ίδιοκτήται καί μισθωταί ή κχλλιεργητχί τής
γή?·
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2. Εις τάς ύπό μορφήν σωματείων ενώσεις,συνεταιρισμών 
ό άριθμός των ψήφων έκάστου συνεταιρισμοί κανονίζεται 
διά τοϋ καταστατικού, δύναται δέ να μή είναι, ανάλογος 
—ρδς τον αριθμόν των μελών.

3. Ή έποπτεία των γεωργικών επαγγελματικών σωμα
τείων ανήκει εις τό υπουργεΐον τής Γεωργίας, ασκούμενη 
κατά διά β. διατάγματος εΐδικώτερον καθορισθησομενα.

Άρθρον 21.
Επαγγελματικοί ή άλλης φύσεως σύλλογοι δημοσίων ή 

δημοτικών υπάλληλων και υπηρετών δεν όυναν. αι /χ ~ ,’ω- 
νωνται πεόε άλλα σίαδήποτε σωματεία.

‘ ' Άεθρον 22.

υπηρετών διαλύεται κατά τάς κοινάς διαταςεις τοϋ νομού περί'Jr
σωματείων

Άοθρον 23.
' Η κατά τά ανωτέρω συνέπεια τής άκυρότητος έπεκτεινεται 

καί επί σωματείων, ύποπεσόντων ήδη εις τάς ανωτέρω παρα
βάσεις.

Άρθρον 24.
Κατά τούς όρους τοϋ άρθρου 41 τοϋ νόμου 281, ώς έτρο- 

ποποιήθη. τιμωρούνται διά τών εν αύτώ όριζομένων ποινών 
οί παραβάται τών διατάξεων τοϋ.παρόντος νόμου.

Άρθρον 25. ' f
Εις τό τέλος τοϋ άρθρου 12 το νόμου 281 «περί Σωματείων 

προστίθεται διάταξις έχουσα ούτω : -
Επιτρέπεται ή άναγνώρισις άλληλοβοηθητικών Σωμα

τείων καί άν σύγκειται εκ μελών μή άνηκόντων εις την αυτήν 
ή συναφή τάξιν, έφ’ όσον τά σωματεία ταϋτα συνεστη- 
θησαν προ ΙΟετίας καί εΰρέθησαν λειτουργοϋντα κατά τήν 
έναρξιν τής ισχύος τοϋ νόμου 281 «περί Σωματείων».
;.Α· Άρθρον 26. · <

' Μεταβατικαί Διατάξεις
1. ’Εντός 4 μηνών από τής ισχύος τού παρόντος ύποχρεοϋ- 

ται παν επαγγελματικόν σωματεϊον νά τροποποίηση έφ’ όσον 
είναι ανάγκη, τό καταστατικόν του ούτως ώστε νά είναι σύμ- · 
φωνον προς τάς διατάξεις τοϋ νόμου τούτου. · ■-'·

' 'Η τροποποίησις γίνεται κατά τάς ήδη ίσχυούσας διατά
ξεις τοϋ νόμου 281. · //

■·■ 2. Μέχρι τής άναγνωρίσεως τών ώς άνω τροποποιήσεων. 
πάσα διάταξις καταστατικού άντίθετος προς τάς τοϋ παρόν
τος νόμου δεν έχει εφαρμογήν. ι..

3. ' Η προθεσμία δύναται νά παραταθή διά Β. Διατάγμα
τος .’Εάν παρέλθη άπρακτος ή τροποποίησις δέον νά γίνη 
κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 3-5 τού παρόντος.

?'·. ’ Άρθρον 27.
; Διά β. διατάγματος θέλει κανονισθή ό τρόπος τής συγκρο- 

τήσεως καί διεξαγωγής τών γενικών συνελεύσεων τών επαγ
γελματικών σωματείων, ώς καί ό τρόπος τής ψηφοφορίας. 
Μέχρι τής έκδόσεως τοιούτου διατάγματος εφαρμόζονται 
αί σχετικαί διατάξεις τών καταστατικών.

Άρθρον 2S.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται μετά 45 ημέρας άπό 

τής δημοσιεύσΐως. Χ
'Ο παρών νόμος,ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ 'Ημών 

σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά. τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως καί ψκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.

■ Έν Άθήναις τη 21 Μαρτίου 1920
ν ’ * ’ » . * ·. ·

Β. Δ/μα τής 15/20 Μαίου 1920.
,. · «Περί ’Επαγγελματικών Σωματείων»

(ΦΕΚ 112 τεύχος Λ' τής 20.5.1920)

(Παρατήρη’σις : Καταργοϋνται άπασαι αί "διατάξεις αύτοϋ, 
πλήν τών τοιούτων τών άναφερομένων εις 
τά άλληλοβοηθητικά σωματεία, ήτοι τών 
άρθρων 33-39).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

’Έχοντες ύπ’ όψει τόν νόμον 2S1 «περί σωματείων», τούς 
νόμους 957, 977, 1207, περί τροποποιήσεως τοϋ νόαου 
τούτου, καί τόν νόμον 2151 «περί επαγγελματικών σωμα
τείων». προτάσει τοϋ ' Ημετέρου έπί τής Εθνικής Οικονο
μίας Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

Κ Ε Φ Λ ΛΑΙΟ Ν Λ'
Σύστασις καί έκουσία διάλυσις επαγγελματικών σωματείων.

Καταστατικόν καί τροποποιήσεις αύτοϋ.
Άρθρον 1.

1. Τά συμφώνως τώ άρθρω 19 τοϋ νόμου 281 «περί 
σωματείων» επαγγελματικά Σωματεία αποκλειστικόν σκο
πόν έχουν τήν μελέτην, τήν προστασίαν καί τήν προαγωγήν 
τών Οικονομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων τών με
λών αυτών, άποτελοϋνται δέ έκ μελών έξασκούντων συνή
θως τό αύτό ή συναφές βιομηχανικόν, έμπορικόν, γεωργικόν 
ή άλλο οίονδήποτε επάγγελμα, ανεξαρτήτου φύλου.

2. Προς σύστασιν έπαγγελματικοΰ Σωματείου άπαιτεϊ- 
Tat νά συνέλθουν 7 τούλάχιστον φυσικά πρόσωπα άσκοΰντα 
τό αύτό ή συναφές έπάγγελμα καί νά αποφασίσουν τοΰτο, 
καθορίζοντα εις τό πρακτικόν ίδρύσεως τόν τίτλον τοϋ Σω
ματείου, τό έπάγγελμα τών μελών, τόν σκοπόν τοϋ Σωμα
τείου καί τόν τρόπον τής συντάξεως καί ψηφίσεως τοϋ κατα
στατικού αύτοϋ. Τό πρακτικόν τούτο ύπογραφόμενον παρά 
τών ιδρυτών φυλάσσεται εις τό Άρχεΐον τοϋ Σωματείου.

Άρθρον 2.
’Εν τώ καταστατικώ δέον νά καθορίζωνται ρητώς, υπό 

τούς περιορισμούς τών σχετικών διατάξεων τοϋ παρόντος :
1) Ό τίτλος καί ή έδρα τοϋ Σωματείου.
2) Ό σκοπός αύτοϋ κατά τρόπον σαφή, ώστε νά καθορί-' 

ζηται τό Σωματεϊον ώς έπαγγελματικόν.
- 3 ) Οί όροι τής παραδοχής, τοϋ αποκλεισμού καί τής 

άποχωρήσεως τών μελών, αί υποχρεώσεις καί τά δικαιώ
ματα αύτών, τό ποσόν τής εισφοράς τών μελών καί ό τρόπος 
τής μεταβολής αύτοϋ (άρθρ. 7-15 τοϋ παρόντος).

4) Ό τρόπος γης παρά τής συνελεύσεως έκλογής τών 
διοικούντων προσώπων, τά προσόντα αύτών, ή διάρκεια

.καί ή έκτασις της έντολής αύτών (άρθρα 16 καί 17 τοϋ 
παρόντος). '

5) Ό τρόπος τής προσκλήσεως τής συνελεύσεως, τά τής 
άπαρτίας καί τής λήψεως άποφάσεων παρ’ αύτής .(άρθρα 
18-29 τοϋ παρόντος).

6) Διατάξεις καί έγγυήσεις διά τήν τοποθέτησιν καί έξα- 
σφάλισιν τών κεφαλαίων τοϋ Σωματείου (άρθρα 40-45).

7) Ό τρόπος τής λογοδοτήσεως τοϋ έλέγχου της διά-
χειρήσεως καί τής έγκρίσεως αύτής. - . .

8) Ό τρόπος τής έκπροσωπήσεως, έξωδίκου ή ένούπιον" 
τών δικαστικών καί λοιπών δημοσίων άρχών..

9) Οι όροι ύπό τούς όποιους άποοασίζεται ή χωρεϊ ή 
διάλυσις τοϋ Σωματείου, ώς καί ή έν τοιαύτη περιπτώσει 
τύχη τής περιουσίας τοϋ Σωματείου (άρθρα 3 καί 20 τοϋ 
παρόντος), καί

10) Αί διατυπούσεις ύφ’ άς τροποποιείται τό καταστα
τικόν, έφ’ όσον αί τροποποιήσεις δεν άντίκεινται εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος Β. διατάγματος καί τών σχετικών 
νόμων (άρθρα 3 καί 20 τοϋ παρόντος).

Άρθρον 3. 1
• Διάλυσις τοϋ Σωματείου ή τροποποίησις τοϋ καταστατι

κού άποφασίζονται διά πλειονοψηφίας τών τριών τετάρτων 
τών παρόντων μελών έν γενική συνελεύσει, ήτις συγκαλεϊται 
είδικώς προς τόν σκοπόν τούτον καί άπαρτίζεται άπό τό 
ήμισυ τούλάχιστον τών έχόντων ψήφον μελών. ·, ;
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Κ Ε Φ Α ΛΑΙΟ X Β'
Άνχγνώρισις
Άρθρον 4.

Ηοδς άναγνώρισιν Σ(ο μχτειου υποβαλλεται xiτησ l ς εφ 
άπλοϋ χάρτου εις τδ Π ρωτοδικεΐον τής περιφερείας όπου 
πρόκειται νά έδρεύση. Μετά τής αίτήσεως υποβάλλονται :

α) Δύο αντίγραφα του καταστατικού του Σωματείου.
β) Άντίγραφον του πρακτικού της ιδρυσεως, και ^

Πίναξ των ονομάτων των ιδρυτών και ιων απο.*.- 
λούντων τήν διοίκησιν μετά των διευθύνσεων αυτών καί των 
αναγκαίων πληροφοριών προς ίεβαίωοιν των έν άρύριρ 16 
τοΰ παρόντος προϊόντων των οιοιαουντων και των εν αρυροι ς 
7 καί 9 καθοριζόμενων προϊόντων τών μελών. - . -

Άρθρον 5.
1. Τό Πρωτοδικείου εντός μηνος απο τής υποβολής, 

μετά τήν έξακρίβωσιν του οτι το Καταστατικόν πληροί 
τάς διατάξεις τών σχετικών νόμων καί τοΰ παρόντος Β.Δ., 
διατάσσει τήν τοιχοκόλλησιν τοΰ Καταστατικού έπί δεκαήμε
ρον έν τώ άκροατηρίω αύτοϋ καί τήν μετά τοϋτο καταχωρισιν 
τοΰ σωματείου εις ειδικόν βιβλίου, καλούμενου «βιβλίου 
αναγνωρισμένων Σωματείων», έν ιδία σελίδι καί μέ τήν 
σημείωσιν ότι πρόκειται περί επαγγελματικού σωματείου.

2. Μετά τήν ένέργειαν τών διατυπώσεων τούτων, τό 
Σωματείου είναι ανέγνωρίσμένον καί αποκτά νομικήν προ
σωπικότητα!

Άρθρου 6. . . -· ■
. 1. Πάσα τροποποίησις καταστατικού Σωματείου άνε- 
γνωρισμένου, άφ’ ού ψηφισθή κατά το άρθρον 3 τοΰ παρόντος,' 
υποβάλλεται παρά τής διοικήσεως. αύτοϋ εις διπλοϋν μετ’ 
αίτήσεως έφ’ άπλοϋ χάρτου προς τό αρμόδιον Πρωτοδικείου, 
όπερ, εντός δεκαπενθημέρου άποφαινόμενον, διατάσσει τήν 
ενέργειαν τών διατυπώσεων τοΰ προηγουμένου άρθρου.

2. At τροποποιήσεις καταχωρίζονται ,είς τήν οίκείαν σε-. 
λίδα τοΰ Σωματείου έν τώ «βιβλ.ίω άνεγνωρισμένων Σωμα
τείων» έχουν δι’ ίσχύν άπό τής καταχωρίσεως.

3. Ό Γραμμχτεΰς τοΰ Πρωτοδικείου υποβάλλει εις τό 
τέλος έκάστού μηνός κατάστασιν, έμφαίνουσαν τάς κατά 
τον παρελθόντα μήνα γενομένχς άνχγνωρίσεις επαγγελμα
τικών Σωματείων, τροποποιήσεις καταστατικών αυτών ή 
διαλύσεις, εις τό Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας, 
εις τον Νομάρχην καί εις τον Επόπτην εργασίας τής περι
φέρειας.

Κ Ε Φ A Λ A I Ο Ν Γ
Μέλη Σωματείων. '

, Άρθρον 7. ·
1. Μέλη επαγγελματικού Σωματείου δύνανται νά είναι 

ανήλικοι άνω τών 16 ετών άδιακρίτως φύλου ώς καί γυ
ναίκες υπανδροι, έφ’ όσον δεν αντιλέγει εις τοϋτο ό πατήρ, 
ό έπίτροπος ή ό κηδεμών τοϋ ανηλίκου, ή ό σύζυγος τής γυ- 
νχικός. Ή σιωπή τών ώς άνω προσώπων θεωρείται ώς 
συγκατάθεσις.

2. Έάν όμως άνχγγείλωσιν- έγγράφως προς τήν διοίκη- 
σιν τοΰ Σωματείου ότι δέν συναινοϋν εις τήν εγγραφήν τοϋ 
ανηλίκου ή τής ύπάνδρου, ή διοίκησις οφείλει νά διαγραψη 
τά πρόσωπα ταΰτα.

3. Έπί τή αιτήσει τοϋ ανηλίκου ή τής γυναικός ό αρμό
διος Είρηνοδίκης δύναται νά έπιτρέψη τήν έγγ'ραφήν τοϋ 
αίτοϋντος μετ’ άκρόασιν ή πρόσκλησιν καί τοϋ άντιτιθε- 
μενου κατ’ αυτής.

Άρθρον 8.
1. Τά μέλη παντός επαγγελματικού Σωματείου διαιρούν

ται εις έπίτιμα καί εις ενεργά.
2. Τό καταστατικόν δύναται νά άναγνωρίζη μέλη έπίτιμα

τοϋ Σωματείου καί μή άνήκοντχ εις τινα τών κατά τάς 
διατάςεις τοϋ καταστατικοϋ έπαγγελματικών κατηγοριών. 
Τά επίτιμα μέλη απαγορεύεται νά μετέχωσιν εις τάς συν
ελεύσεις ή εις οίανδήποτε συζήτησιν έπί ποινή άκυρότητος 
αύτών. ,ρ/ ' Χ! ύ - ’

3. ’Ενεργά μέλη είναι πάντες οί εις τό μητρώον τοϋ 
Σωματείου έγγεγραμμένοι έπχγγελμχτίαι.

4. Έκ τών ενεργών μελών, όσοι δέν οφείλουν εις τό 
ταμείου τοΰ Σωματείου ούδεμίχν καταβολήν (συνδρομήν )“ 
άναφέρονται έν τώ παρόντι Β. Διατάγματι ώς έχοντες 
έκπληρώσει τάς υποχρεώσεις αυτών.

5. “Οσοι έχουν δικαίωμά ψήφου κατά τάς Γενικάς
Συνελεύσεις, έστω καί αν κατά τό Καταστατικόν δύνανται 
νά καθυστερούν μέχρις ώρισμένου άριθμοϋ καταβολών, 
ονομάζονται «τακτικά μέλη». ‘ '

Άρθρον 9. >
1. Απαγορεύεται νά μετέχουν εις έν καί τό αυτόν Σωμα

τείου έργοδόται καί έργάται.
2. Εις έπαγγελματικά γεωργικά Σωματεία δύνανται νά 

μετέχουν όμοΰ ΐδιοκτήται καί μισθωτοί ή καλλιεργηταί 
τής γης.

3. Διά τής λέξεως εργάτης νοείται πας έργάτης ή υπάλ
ληλος ή τεχνίτης, έκατέρου φύλου καί πάσης ηλικίας, έργα- 
ζόμενος έπί μισβώ ήμερησίω, εβδομαδιαία), μηνιαία) ή 
έτησίω ή κατ’ αποκοπήν ή κατά μονάδα έργασίας, πρός 
κατασκευήν ειδών έμπορευσίμων παρ’ άρχηγώ ή διευθυντή 
ή ιδιοκτήτη βιομηχανικού έργοστασίου ή βιοτεχνικού εργα
στηρίου, εντός αύτοϋ ή έξω αύτοϋ, ή παρά πάση έπί κέρδει- 
έπιχειρήσει, οί μή έργολάβορ άρχιτεχνϊται ή άρχιεργάται, οί 
έργάται μεταλλείων καί λατομείων, οί έργάται ή υπάλληλοι 
φορτώσεων ή έκφορτώσεων ή μεταφορών διά γής ή ΰδατος, 
οί πωληταί ή διανομείς προϊόντων βιομηχανίας, οί έργάται 
υλοτομίας, οί ιδιωτικοί υπάλληλοι καί έμποροϋπάλληλοι έν 
γένει καί πας χειροτέχνης έπί μισθώ παρέχων τήν προσω
πικήν αύτοϋ' έργασίαν.

4.. Οί'κάτοχοι ή ΐδιοκτήται τών απαραιτήτων εργαλείων 
τής τέχνης ή έργασίας των (οίον κτίσται, λεμβούχοι, καρρα- 
γωγεΐς κ.λπ. ), -έφ’ όσον αύτοπροσώπως έργάζονται δι’ αύ
τών, .θεωρούνται έπίσης έργάται.

5. Διά τής λέξεως έργοδότης νοείται πας αρχηγός · ή 
ιδιοκτήτης ή διευθυντής βιομηχανικής έπιχειρήσεως, έργο- 
στασιάρχης, διαχειριστής, διευθυντής ή έπιτετραμμένος πά
σης έπιχειρήσεως έπί κέρδει απλής ή εταιρικής, αρχηγός 
μεταλλευτικής ή μεταλλουργικής έπιχειρήσεως ή λατομείου.

Άρθρον 10.
1. ’Εργάτης, μέλος έπαγγελματικοϋ Σωματείου, γενό- 

μενος έργοδότης ή τραπείς εις άλλο έπάγγελμα, αύτοδικαίως 
παίει νά είναι μέλος τοϋ έπαγγελματικοϋ Σωματείου.

2. Ή διοίκησις τοϋ Σωματείου ύποχρεοϋται, μόλις βε- 
βαιωθή περί τούτου, νά διαγράψη έκ τοϋ μητρώου τών με
λών τον γενόμενον έργοδότην ή μετάβαλόντα έπάγγελμα, 
ειδοποιούσα αύτόν έγγράφως. Έάν ούτος κατόπιν άποδείξη 
ότι δέν μετέβαλεν έπάγγελμα ή ότι δέν έγένετο έργοδότης, 
έπαναγράφεται ώς μέλος καί ή διαγραφή του θεωρείται 
ώς μή γενομένη.

3. Δέν θεωρείται ώς μεταβολών έπάγγελμα ή ώς γινό
μενος έργοδότης ό άναλαμβάνων έξαιρετικώς καί προσκαί- 
ρως άλλην έργασίαν ή ό άπαξ μόνον χνκλχβών έργολαβικώς 
έργασίαν τοϋ έπαγγέλματός του καί έκτελέσας χύτήν δι’ 
ά/λ.ων ή μετ’ άλλων έργατών.

Άρθρον 11.
Μέλη καθυστεροϋντα τήν έν τώ καταστατικό) όριζομένην 

εισφοράν ενός έτους εις τό ταμείου τού Σωματείου απο
κλείονται αύτοδικαίως τών συνελεύσεων. Διά διατάξεως 
όμως τοϋ καταστατικού δύναται νά έπεκτείνεται ό άποκλει- 
κλεισμός καί έπί μελών καθυστερούντων εισφοράν κάτι» 
τοΰ έτους.

Άρθρον 12.
1. Παν μέλος Σωματείου δύναται νά άποσύρεται οποτεδή

ποτε, καταβάλλον τήν εισφοράν τοϋ τρέχοντος έτους. Ή 
άποχώρησις όμως αυτή δέν είναι έγκυρος άν δέν λάβη χώραν 
έγγράφως.
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2. Διά τήν “ληρωμήν τής εισφοράς τού έτους εν τάση 
πε-ριπτώσει δύναται νά ενάγεται ό άποχωρών ταρά τοΰ 
Σωματείου ένώπιον τοΰ αρμοδίου Ειρηνοδικείου, έφαρμο- 
ζοαένης κατ’ αναλογίαν τής διαδικασίας τοΰ νόμου ΓπΟΔ' 
(3974) «τερί έκδικάσεως των μεταξύ εργατών και εργοδο
τών διατοεών τερί τληρωμής εργατικών μισθών καί ήμερο- 
μισθίον». Κατά τήν τοιαύτην διαδικασίαν τό Σωματεΐον 
έπέχει θέσιν εργάτου.

, 3. Τό Καταστατικόν δύναται νά όρίζη ότι ό άτοχωρών
εξακολουθεί νά εύθύνεται έναντι τοΰ Σωματείου διά τάς 
υποχρεώσεις τάς άναληφθείσας ΰτό τοΰ Σωματείου, καθ’ ον 
χοόνον ήτο μέλος αΰτοΰ. . .

“Αρθρου 13.
Μέλος Σωματείου, έχον άξίωσιν κατά τοΰ Σωματείου 

τερί παροχής χρηματικής ή άλλης φύσεως, δύναται νά ένάγη 
τό Σωματεΐον ενώπιον τοΰ αρμοδίου Ειρηνοδικείου, έφαρμο- 
ζομένης κατ’ άναλογίαν τής διαδικασίας τοΰ ώς άνω νόμου 
Γπ ΟΛ' (3974). Κατά τήν τοιαύτην διαδικασίαν τό Σουμα- 
τεΐον έτέχει θέσιν εργοδότου.

Άρθρον 14.
1. Έπαγγελματία·.,''έγγραφόμενοι-- μεταγενεστέρως- εις -

υφιστάμενον ήδη επαγγελματικόν Σωματεΐον, ύποχρεοΰνται 
νά καταβάλουν α') την κατά τό Καταστατικόν ή άλλως πως 
ώρισμένην μηνιαίαν καταβολήν, άρχομένην από τής ημέρας 
τής εγγραφής καί β') τό δι’ άπαντα τά μέλη ώρισμένον 
τυχόν δικαίωμα εγγραφής, όπερ δεν δύναται .νά είναι άνώ- 
τερον τών δραχμών 20. Πέραν τών δύο τούτων καταβολών 
ούδεμίαν άλλην χρηματικήν ύποχρέωσιν έχει ό νεοεγγραφό- 
μενος. · ·

2. Αί αύταί διατάξεις ισχύουν καί διά τήν συμμετοχήν
εις τό ταμεϊον ’Αλληλοβοήθειας τοΰ Σουματείου. Τό Κατα
στατικόν όμως'καθορίζει λεπτομερώς άπό πότε ό ουτω 
μεταγενεστέρως συμμετέχουν δικαιούται ν’ άπολαύση τών 
δικαιωμάτων περιθάλψεως κ.λπ. Κ.:.· ... ‘
γ - " ·'. “Αρθρον 15. ■ ·!· · ·
\ 1. Ούτε ή Διοίκησις επαγγελματικού Σωματείου, ούτε 
ή Γενική Συνέλευσις δύνανται νά έπιβάλλωσι πειθαρχικώς 
ττοινάς εις τά μέλη, πέραν προστίμου έξισουμένου, μέ τρία 
τό πολύ ήμερομίσθια τοΰ επαγγέλματος τών μελών τοΰ 
Σωματείου. Τό Καταστατικόν δέον νά κανονίζη λεπτομερώς 
τας περιπτώσεις καί τήν διαδικασίαν ’ της επιβολής αύτοΰ. 
,*Η εΐσπραξις τών προστίμουν γίνεται καθ’ όν τρόπον καί ή 
τών εισφορών, έφαρμοζομένης άναλόγως της διατάξεως 
τοΰ άρθρου 12 παρ. 2 τοΰ παρόντος Β. Διατάγματος.
• 2. Μόνον μέλος τιμωρηθέν τρις εντός έτους δύναται δι’ 

■άποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως νά διαγραφή, κατά 
τούς όρους τοΰ Καταστατικού. 1
'. 3. Ή Διοίκησις επιβάλλει τό πρόστιμον, ή δέ Γενική 
Συνέλευσις δύναται κατ’ έφεσιν ν’ άποφανθή όριστικώς 
έπ’ αυτού. ■· . .

4. Δύναται ωσαύτως νά διαγραφή δι’ άποφάσεως τοΰ . 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Σωματείου μέλος, καθ’ ου 
άπηγγέλθη κατηγορία επί. άδική μάτι έκ' των έν άρθρου 22 
τοΰ Ποινικού νόμου κατονομαζομένων, ήτοι έπί κλ.οπή, 
ύπεςαιρέσει, άπάτη, παραποιήσει, ψευδεΐ διά χειραψίας 
υποσχέσει ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, ψευδορκία, ψευδεΐ 
καταμηνύσει, συκοφαντία καί τέλος διά πλημμελήματα 
άφορώντα τά νομίσματα ή προσβάλλοντα τά ήθη. 'Η άπόφασις 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ύπόκειται εις προσφυγήν 
ένώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως. Ό άπαλλαγεις δι’ 
οριστικού βουλεύματος τής κατηγορίας επανέρχεται αύτο- 
δικαίους' εις τήν ιδιότητα τού μέλους καί θεωρείται ώς άν 
δεν διεγράφη ποτέ. · ' ■ .

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ. Δ’
Διοικητικόν Συμβούλιου.

; “Αρθρον 16.
: 1. Οί διοικοϋντες επαγγελματικόν Σωματεΐον, άδιακρί- 

δί«·,ν νά είναι πολΐται “Ελληνες, νά έχουν συμ

πληρώσει τό 2Ιον έτος τής ήλικίας των, οί δέ άνδρες νά 
άσκοΰν τά πολιτικά αυτών δικαιώματα.

2. Εις τήν Διοίκησιν όμως Σωματείου άποτελουμένου έξ 
ολοκλήρου έξ άλλοδαπών, εγκατεστημένων έν Έλλάδι, 
δύνανται νά μετέχουν μή πολΐται “Ελληνες.

3. Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 
μεταξύ τών τακτικών μελών τοΰ Σωματείου, πρέπει δέ νά 
έχουν συμπληρώσει έτος τουλάχιστον ώς τακτικά μέλη 
αύτοΰ, πλήν εάν ό άπό τής συστάσεως τοΰ σωματείου χρόνος 
είναι βραχύτερος τοΰ ώς άνω διαστήματος, οπότε ό εκλε
γόμενος πρέπει νά είναι μέλος άπό τής συστάσεως τού 
Σωματείου. Πάντως οί εκλεγόμενοι εις τήν διοίκησιν δέον 
νά υπήρξαν πάντοτε έν τάξει μέ τάς προς τό ταμεϊον υπο
χρεώσεις των ώς μελών.

“Αρθρον 17.
ν 1. Οί διοικοϋντες έπαγγελματικόν Σωματεΐον είναι μετα

κλητοί καί προσωπτκώς καί άλληλεγγύως υπεύθυνοι διά τήν 
έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων αύτών, δσαι άπορρεουν 
έκ τού καταστατικού, τών άποφάσεων τών Γενικών Συνε
λεύσεων καί τών νόμων.

2. Ή ίδιότης τού προέδρου ή προϊσταμένου καί τού 
ταμίου δέν επιτρέπεται νά συμπίπτουν εις τό αΰτό προσώπου.

3. 'Ομοίως δέν έπιτρέπεφαι νά μετέχουν τής διοικήσεως 
πρόσωπα συνδεόμενα διά συγγένειας μέχρι καί τού δ' βαθ
μού. ’Εν ή περιπτώσει κατά τάς άρχαιρεσίας εκλεγούν 
εις τήν διοίκηστ',πρόσωπα συνδεόμενα διά συγγένειας μέχρι 
δ' βαθμού, δύνα άι ό Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας, 
κατόπιν α’.τήσεως τοΰ Σωματείου: βασιζομένης έπί ήτιο- 
λογημένης άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, νά παράσχη 
«συγγνώμην συγγένειας».

4. Τά μέλη τής διοικήσεως δέν εύθύνονται δι’ άποφάσεις
Χαμβανομένας είς συνεδρίασιν καθ’ ήν δέν παρίσταντο ή 
παριστάμενοι διεφώνησαν, ή δέ διαφωνία τουν βεβαιουται 
έκ τού πρακτικού τού Συμβουλίου. . '

■ ·; . ‘ ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε' . . /
Γενικαί Συνελεύσεις 

' . . “Αρθρον 1S.
1. Αί προσκλήσεις διά Γενικήν Συνέλευσιν, κοινοποιού

μενα'. ώς ορίζει τό Καταστατικόν τού Σωματείου, δέον νά 
καθορίζουν σαφώς. . , ,

. α) Τον τόπον, τήν ήμέραν καί τήν ώραν τής Συνελεύσεως.,
β) Τά συζητητέα θέματά, καί ;

«
γ) “Αν ή καλούμενη Συνέλευσις είναι πρώτη, δεύτερα ή 

τρίτη καί τον δι’ άπαρτίαν άπαιτούμενον άριθμόν μελών, 
συμφώνως πρός τά έν τοΐς έπομένοις άρθροις οριζόμενα.

2. Έκάστης Γενικής Συνελεύσεως δέον νά προηγήται 
πρόσκλησ'.ς, συμφώνως πρός τ’ άνωτέρω, έστω καί άν 

'πρόκειται περί έπαναλήψεως Συνελεύσεως ματαιωθείσης 
δι’ έ)λ.ειψιν άπαρτίας.

3. Προσθήκη νέων θεμάτων πρός συζήτησιν δέ·; επιτρέ
πεται νά γίνη είς τάς προσκλήσεις διά δευτέραν ή τρίτην.

■Συνέλευσιν. ι ’
' Άρθρον 19. '

1. Αί άποφάσεις τών Συνελεύσεων έπαγγελματικού Σω
ματείου λαμβάνονται κατά πλειο·ψηφίκν τού ήμίσεος πλέον 
ενός τών παρόντων καί είναι άκυροι^, άν ή συνέλευσις δέν 
είχεν άπαρτίαν, ήτις . ορίζεται ώς έξής : - ν .

α) Κατά τήν πρώτην συνέλευσιν πρέπει νά είναι παρόντες 
τό 1/3 τούλάχιστον τοΰ όλου άριθμού τών τακτικών μελών, 
τών έχόντων δικαίωμα .ψήφου. ···)·’· ; ■ ' ·

' . β) Μή γενομένης άπαρτίας είς τήν πρώτην Συνέλευσιν,· 
καλείται νέα τοιαύτη μέ τά αύτά άπολύτως θέματα, μετά 
παρέλευσιν 3 τό όλιγώτερον καί έντός 10 τό πολύ ήμερών| 
άπό τής πρώτης. Κατά· τήν δευτέραν ταύτην Συνέλευσιν 
πρέπει νά είναι παρόντες τό 1/4 τούλάχιστον τού όλου 
άριθμού των έχόντιυν δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
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γ) Έάν δέν ήθελεν εύρεθή έν άπαρτία καί ή δευτέρα 
αυτή Συνέλευσις, καλείται τρίτη, εντός οκτώ το .πολύ ήμερων. 
Κατά την τρίτην ταύτην Συνέλευσιν .πρέπει νά είναι παρόντες 
τό 1/5 τουλάχιστον τοϋ όλου άριθμοϋ των έχόντων δικαίωμα 
ψήφου τακτικών μελών. Ή άπαρτια όμως εις την περι- 
πτωσιν ταύτην δεν δύναται νά είναι μικροτέρα τοϋ άριθμοϋ 
τών 30 μελών, έφ’ όσον τό Σωματεϊον έχει μέλη όλιγώτερα 
τών 100 καί πλείονα τών 60.

δ) Έάν δεν ήθελεν εύρεθή έν άπαρτία καί ή τρίτη αυτή 
Συνέλευσις, δεν δύναται νά κληθή επι τοϋ αυτοϋ θέματος 
προ της παρελεύσεως μηνός νέα Συνέλευσις, ητις, τότε 
θεωρείται ώς πρώτη όσον άφορα σήί κατα το παρόν αρθρον 
άπαιτουμένην άπαρτίαν. '

2. Προκειμένου περί διαλύσεως Σωματείου η τροπο- 
ποιήσεως καταστατικού ή άπαρτία της Συνελεύσεως καί ή 
άπαιτουμένη διά τήν απόφασή πλειονοψηφία ορίζονται 
ύπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος διατάγματος πλήν τής έζοει- 
ρέσεως της 2 παραγράφου τοϋ έπομένου άρθρου όσον άφορά 
την άπαρτίαν.
\ * "Αρθρον 20.

1. Έξαιρετικώς Σωματεία Σιδηροδρομικών καί ναυτιλ- 
λομένων υπαλλήλων ή έργατών δύνανται νά καλώσι Γενικήν 
Συνέλευσιν μέ παρουσίαν τοϋ"~Γ/4 τών έχόντών δικαίωμα 
ψήφου τακτικών μελών, έν έλλείψει δέ άπαρτίας, δύνανται

, νά καλώσιν έντός 8 ήμερών νέαν Συνέλευσιν, ήτις εύρί- 
σκεται έν άπαρτία μέ όσους παρόντας ή μέ τήν κατά τό 
Καταστατικόν όριζομένην άπαρτίαν. ·, ...

2. Προκειμένου όμως ν’ άποφασίση ή Γενική Συνέλευσις 
μτοιούτου Σωματείου περί ένώσεως προς άλλο Σωματεϊον
ή Ένωσιν Σωματείων, περί τροποποιήσεως καταστατικού 
ή. περί διαλύσεως Σωματείου,, άπαιτεϊται νά τηρηθώσιν 
αί γενικαί διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου. Έάν όμως, 
κατόπιν μιας πρώτης Συνελεύσεως άποδειχθή τοϋτο άδύ- 
νατόν, δέον νά έρωτηθώσι τά μέλη διά δελτίων ψηφοφορίας. 
Ό τρόπος της άποστολής τών ψηφοδελτίων προς τά μέλη, 
αι προθεσμία! καί ό τρόπος τής διαλογής ορίζονται σαφώς 
ύπό τοϋ Καταστατικού. Τό Καταστατικόν δύναται νά 
έπιτρέπη τήν τοιαύτην διά τών ψηφοδελτίων ψηφοφορίαν 
τών μελών καί έπί άλλων θεμάτων, έξααρέσει τής λογοδο
σίας τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. , ·_

3. Δικαιούνται ώσαύτως νά καλώσι γενικάς Συνελεύσεις, 
κατά τάς έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις διατάξεις· 
έπαγγελματικά Σωματεία, ών τά μέλη ώς έκ τής φύσεως 
τοϋ έπαγγέλματός των εύρίσκονται διαρκώς έν κινήσει 
η εν άδιαλείπτω έργασία ή είναι εγκατεστημένα μακράν 
τής έδρας τοϋ Σωματείου, άλλά μόνον μετά προηγουμένην 
έγκρισιν τοϋ Επόπτου Εργασίας ή όπου δεν εδρεύει τοιοϋ- 
τος, τοϋ Νομάρχου, ή όπου δέν εδρεύει τοιοϋτος, τοϋ Είρη- 
νοδίκου, δστις έντός 3 ήμερών άπό τής σχετικής αΐτήσεως 
κρίνη έάν συντρέχη καί διά τά ,τοιαϋτα Σωματεία ή περί- 
πτωσις τοϋ προηγουμένου έδαφίου.

4. Έάν ό Επόπτης, ό Νομάρχης, ή ό Είρηνοδίκης 
αρνηθή τήν κατά τά άνωτέρω έγκρισιν τής συγκαλουμένης 
Συνελεύσεως, δύναται μέν αΰτη νά λάβη χώραν έάν άπο- 
φασισθή ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Σωματείου

ορούς περί τών κατά τοϋ κύρους τών αποφάσεων τών 
συνελεύσεων ένστάσεων.

"Αρθρον 21.
1. Το Καταστατικόν έκάστου Σωματείου δύναται ν’ 

απαισή διά. τήν κατά τάς Γενικάς Συνελεύσεις άπαρτίαν 
την παρουσίαν μεγαλυτέρου άριθμοϋ μελών άπό τάς εις τά 
ανωτέρω άρθρα καθοριζόμενα έλάχιστα όρια άπαρτίας.

2- Κατα. τάς άρχαιρεσίας, έπιτυχόντες θεωρούνται οί 
λαβοντες τήν σχετικήν μεταξύ τών υποψηφίων πλειονο- 
•ψηφίαν έκτος άν τό Καταστατικόν άλλως όρίζη.

"Αρθρον 22.
1. Εις τό Καταστατικόν δέον νά καθορίζηται σαφώς ή 

έποχή καθ’ ήν ή Διοίκησις ύποχρεοϋται νά καλέση τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν εις τακτικήν συνεδρίασιν, ώς καί αί 
περιπτώσεις καί αί διατυπώσεις προσκλήσεως εις έκτακτον 
Συνεδρίασιν.

2. Ή διοίκησις τοϋ Σωματείου ύποχρεοϋται νά καλή τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν, έάν τό έν εικοστόν τών έκπληρωσάν- 
των τάς συμφώνως τώ Καταστατικοί ύποχρεώσεις των με
λών ζητήσωσι τοϋτο έγγράφως καί δι’ ώρισμένα θέματα*. 
’Εν τώ Καταστατικώ δέον νά όρίζηται ή προθεσμία έντός

, τής οποίας ή Διοίκησις οφείλει νά συμμορφωθή προς τήν 
αίτησιν ταύτην τών μελών, ώς καί ή προθεσμία έντός τής 
οποίας δέον νά συνέλθη ή ούτω καλούμενη Γενική Συνέλευ- 
σις. Πάντως ή προθεσμία αυτή δέν δύναται νά είναι μακρο-~ 
τέρα τών 20 ήμερών άπό τής ύποβολής τής αΐτήσεως μέ-; 
χρι τής ήμέρας τής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Έάν ή διοίκησις άρνηθή νά καλέση τήν Γενικήν Συνέ-
λευσιν, ή άφήση νά παρέλθουν τόσαι ήμέραι άπό τής έπιδό- 
σεως τής αΐτήσεως τών μελών, ώστε νά μή προφθάνη πλέ
ον νά καλέση τήν Συνέλευσιν έντός’τής ύπό τοϋ Καταστα
τικού ώρισμένης προθεσμίας, ή Εποπτική Αρχή προσκα-;.'. 
λεϊ τήν-Συνέλευσιν ή αύτεπαγγέλτως, ή έφ’ όσον, ζητήσουν 
παρ’ αύτής τοϋτο τό 1/20 τών έκπληρωσάντων τάς ύποχρεώ-, 
σεις των μελών. ~

"Αρθρον 23,
Πάσα ψηφοφορία έν Γενική Συνελεύσει, άφορώσα άρ-.· 

χαιρεσίας, ζητήματα έμπιστοσύνης προς τήν Διοίκησιν, έγ- 
κρισιν λογοδοσίας, προσωπικά έν γένει ζητήματα καί άπερ- 
γίαν, είναι άκυρος άν δέν είναι μυστική, πάσα δέ έπί άλλων 
θεμάτων ψηφοφορία γίνεται δι’ άναστάσεως ή δι’ ονομαστι
κής κλήσεως ή ώς άλλως ορίζει τό καταστατικόν, ούδέπο- 

• τε όμως διά βοής. . . ; . .. ... .. . .. v.i
"Αρθρον 24.

1. Μυστική ψηφοφορία γίνεται, είτε διά σφαιριδίων καί
καλπών είτε διά ψηφοδελτίων. ·

2. Προκειμένου περί μυστικής διά ψηφοδελτίων ψη'φοφο- 
ρίας, οί άγράμματοι έκ τών μελών δέν έπιτρέπεται νά δί
δουν εις άλλον τό ψηφοδέλτιόν των προς συμπλήρωσή, άλ
λά δέον, έάν θέλουν νά ψηφίσουν ναι νά γράφουν έπί τοϋ ψη
φοδελτίου σημεΐον σταυρού +, έάν δέν θέλουν νά 'ψηφίσουν · 
όχι, δέον, νά γράφουν έπί τοϋ ψηφοδελτίου κύκλον εις σχή
μα Ο.

3. Ό προεδρεύων τής Συνελεύσεως δέον προ πάσης μυ
στικής ψηφοφορίας, θέτων σαφώς τό ζήτημα καί έξηγών 
πότε τό μέλος θέλει γράψει έπί τοϋ ψηφοδελτίου ναι καί πό
τε όχι, νά έπεξηγη τον άνωτέρω διά τούς αγραμμάτους τρό
πον ψηφοφορίας.

4. Έν τώ Καταστατικοί δέον νά λαμβάνωνται τά προ
σήκοντα μέτρα ώστε νά έξασφαλ.ίζηται ή μυστικότης τής 
διεξαγωγής τής δι’ άρχαιρεσίας ψηφοφορίας.

5. "Οπου τεχνικώς είναι δυνατόν, δέον νά προτιμάται, 
διά τάς άχαιρεσίας, τό σύστημα τής διά σφαιριδίων καί καλ
πών ψηφοφορίας.

"Αρθρον 25.
Άπόφασις Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφο

ρίας λαμβανομένη, είναι άκυρος, έάν παρέστησαν κατά τήν 
ψηφοφορίαν πρόσωπα μή όντα συνάμα ένεργά μέλη τοϋ Σω
ματείου.
Ή Διοίκησις τοϋ Σωματείου οφείλει νά έπιβλέπη τήν έφαρ- 
μογήν σής διατάξεως ταύτης, διατάσσουσα μετά τό πέρας 
τής σχετικής συζητήσεως καί προ σής ένάρξεως σής ψηφο
φορίας τήν εξοδον άπό σής αιθούσης σής ψηφοφορίας παντός 
ατόμου μή έχοντος δικαίωμα ψήφου, πλήν τοϋ έμμισθου 
γραφικού προσωπικού τοϋ Σωματείου.

"Αρθρον 26.
Μέλη έπαγγελματικοϋ σωματείου μή έ'χοντα συμπεπλη- 

ρωμένον τό ISov έτος τής ηλικίας, δέν έχουν ψήφον εις τάς 
αποφάσεις _τών Γενικών Συνελεύσεων, υσαι λαμβάνονται 
διά μυστικής ψηφοφορίας, μετέχουν, όμως τών άρχ αι-
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σιών. 'Η διοίκησις οφείλει νά έλέγχη διά τοϋ μητρώο'-» 
ν τήρησιν της άνω διατάςεως πρός πρόληψιν άκυροτητων.

"Αρθρον 27.
1. Έν περιπτώσει άπεργίας επαγγελματικού σωματεί- 
όπωσδήποτε λαβούσης χώραν, ύποχρεοϋνται οί κατά την

ιγμήν εκείνην μονίμως ή προσωρινώς διοικοϋντες το Σω- 
/.τεΐον, έστω καί αν διατελοΰν ύπό παραίτησιν, νά καλέ- 
υν εντός 48 ωρών άπό της έναρςεως της αττεργιας Γε- 
κήν Συνέλευσιν των μελών. ’Εάν όμως η απεργία εκηρυχ- 
/ κατ’ άπόφασιν Γενικής Συνελεύσεως τό πολύ προ 8 η- . 
ρών' συνελθούσης, δεν έπιβάλλεται εις τους διοικοϋντας 
ώς άνω ύποχρέωσις.

ή γενομένης απαρτίας, καλείται νέα Συνέλευσις εντός 24 
ιών.
άν δέ καί αΰτη δεν ήθελεν εύρεθή έν νομίμω απαρτία, ή 
οίκησις τοϋ Σωματείου δεν δύναται διαρκούσης τής άπερ- 
ας νά επιχείρηση,ούδεμίαν έν όνόματι αύτοϋ πράξιν, πλήν 
ς συγκλήσεως νέας Συνελεύσεως καί τής έκπροσωπή- 
ως τοϋ Σωματείου ένώπιον τών Διοικητικών ’Αρχών.
2. Αί ώς άνω διατάξεις έφαρμόζονται καί επί έργοδοτι- 
»ν σωματείων έν περιπτώσει (ανταπεργίας. (Λοκ-άουτ).

"Αρθρον 28.
1. -Εντός δέκα ημερών άπό τής Συνελεύσεως · Σωματεί- 
δύναται νά προσβληθή τό κϋρος τών αποφάσεων αύτής,

:ί παραβάσει διατάξεων τοϋ Καταστατικού ή τών σχετι- 
ΐ>ν νόμων και Β. διαταγμάτων, δι’ αίτήσεως ένώπιον τοϋ 
ρηνοδίκου, άνακοινουμένης παρά τούτου εντός τριών ή- 
ρών εις τούς ένδιαφερομένους. Ή άπόφασις τοϋ Εΐρηνο- 
κου, κρίνοντος έκ τών ένόντων εντός δέκα ημερών άπό 
,ς υποβολής τής. αΐτήσεωςν έκδίδεται κατόπιν άκροάσεως , 
ύν μερών, δύναται δέ νά έκκληθή εντός- δέκα ήμερών ένώ- 
ον τοϋ προέδρου τών Πρωτοδικών, άποφασίζοντος άνεκ- 
ητως. .;·;■· · - -- · - .' _ ,
2. ' Η αίτησις περί άκυρώσεως υποβάλλεται ύπό 'μελών 
οτελοΰντων τό έν εικοστόν τουλάχιστον τοϋ όλου άριθ- 
ϋ τών εγγεγραμμένων μελών τοϋ Σούματείου, είναι δέ 
αράδεκτος, άν οί αΐτοϋντες δέν έχωσιν έκπληρώσει τάς 
ός τό Σωματείου υποχρεώσεις αυτών. Οί αΐτοϋντες έν 
ριπτώσει ήττης καταδικάζονται άλληλεγγύως εις τά έξο-
τοϋ Σωματείου.

. » "Αρθρον 29.
1. Αί ποιναί τοϋ άρθρου 202 τοϋ Ποινικοϋ Νόμου έπι-
λλονται καί εις έκείνους, οίτινες, χωρίς νά ταοάττωσι την 
ινήν ειρήνην, έμποδίζουσιν αύθαιρέτως νομίμους συνε- 
ίσεις άνεγνωρισμένων σωματείων, παρεισέρχονται εις 
ύτας, διακόπτουσι τάς πράξεις των, ή άλλως δι’ άπρε- 
ϋς 'τρόπου ταράττουσι την ησυχίαν ή καί εύταξίαν τοι- 
του σωματείου ή τών πράξεών του. /

ένοχος τών άνωτέρω πράξεων τιμωρείται μέ φυλάκισιν. 
α ) Έάν έγιναν βιαιοπραγίαι εις πρόσωπα, τούλάχι- 
ον 'ενός έτους.
β') ’Εάν εις πράγματα, τό πολύ έξ μηνών, 
γ') Έάν ούδέτερον έκ τών δύο έπράχθη, τό πολύ τριών 
,νών. ‘Η χρήσις τών όπλων καί ή όπλοφορία θεωροϋ'/ται 
; -ιδιαιτέρως έπιβαρυντικαί αίτίαι.
2. 'Ο καταδικασθείς κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου έπί 
-ταράξει τής ησυχίας καί εύταξίας Σωματείου ή τών πρά
ων του, καταδικάζεται εις στέρησιν έπί έν έως πέντε' έ-
τοϋ δικαιώματος τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι έν tc”) Σω- 
τείω ουτινος την ειρήνην διετάραξε.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ'.
, Ενώσεις επαγγελματικών Σωματείων.

"Αρθρον 30. ·
1- Δύο ή· πλείονα έπαγγελματικά Σωματεία δύνανται 
ένώνωνται εις σύνδεσμον ή ένωσιν (Κέντρον, Όμοσπον- 

-ν, Συνδικάτου, Συνομοσπονδίαν κ.λ.π.) διά την έπιδίω-

2. Ή ένωσις αύτη ή ή προσχώρησις εις ήδη ύφισταμέ- 
νην ένωσιν Σωματείων’είναι άκυρος άν δέν άπεφασίσθη ύπό 
Γενικής Συνελεύσεως τοϋ προσχωροϋντος Σωματείου.

3. Εις τάς έκλογάς καί άποφάσεις τών ενώσεων Σωμα
τείων, έκαστον Σωματείου διαθέτει άριθμόν ψήφων άνά- 
λογον προς τον άριθμόν τών έκπληρωσάντων τάς υποχρεώ
σεις των μελών αύτοϋ.

4. Αί ψήφοι, ών έκαστον Σωματείου δικαιούται εις τάς 
ένώσεις ταύτας, έχουσι την αύτήν ήν καί εις τά κατ’ ιδί
αν Σωματεία ίσχύν.

5. Έν τώ Καταστατικοί τών ένώσεων τούτων, δέον νά 
καθορίζηται ή άναλογία τών ψήφων τών καθ’ έκαστα Σω
ματείων, ώς καί ό άπαιτούμενος άριθμός ψήφων προς κα
ταρτισμόν νομίμου άπαρτίας διά τάς συνεδρίας είτε τών 
παρά τη Ενώσει άντιπροσώπων σωματείων είτε τής ο
λομέλειας τών συμβουλίων τών άποτελούντων -την ένωσιν 
Σωματείων.

6. Προκριμένου περί άπαρτίας ή πλειοψηφίας εις τάς 
ώς άνω συνεδρίας, έφαρμόζονται naoat αί περί Γενικών 
Συνελεύσεων τών απλών Σωματείων άντίστοιχοι διατάξεις 
τών άρθρων 19,20,21,22,23,24 καί 25 τοϋ παρόντος Β, 
διατάγματος. Αί ψήφοι όμως έκάστου Σωματείου έν τώ 
συνόλω των, δέν δύνανται εις τάς ώς άνω περιπτώσεις ν’ 
άποτελέσουν δύναμιν ύπερβαίνουσαν τό 1/5 τόϋ όλου άρι- 
θμοϋ τών ψήφων.

7. Εις τάς ύπό μορφήν Σωματείων Ενώσεις Συνεται
ρισμών ό άριθμός τών ψήφων έκάστου Συνεταιρισμού κα
νονίζεται διά τοϋ καταστατικού, 'δύναται δέ νά μη είναι 
άνάλογος προς τον άριθμόν τών μελών. ·

, · "Αρθρου 31.
1. Αί ενώσεις έπαγγελματικών Σωματείων άναγνωρί- 

ζονται ύπό τούς όρους τοϋ παρόντος, ύποχρεούμεναι νά 
δηλώνουν άρμοδίως τά ονόματα τών άποτελούντων την 
διοίκησιν τών συγκροτούντων αύτάς Σωματείων.

2. Αί άνεγνωρισμέναι Ένούσεις καί οί διοικοϋντες αύτάς 
έχουν τά αύτά δικαιώματα καί τάς αύτάς ύποχρεώσεις μέ 
τά άπλά Σωματεία κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 32.
. 1. Επαγγελματικοί ή άλλης φύσεως σύλλογοι δημοσίων
ή δημοτικών ύπαλλήλων καί ύπηρετών δέν· δύναται νά 
ένώνωνται πρός άλλα οίαδήποτε Σωματεία.

2. Πάσα ένωσις Σωματείων κατά παράβασιν τής άνω
τέρω άπαγορεύσεως είναι άκυρος, τό δέ μετ’ άλλων ένού- 
μ,ενον Σωματείου δημοσίων ή δημοτικών ύπαλλήλων καί 
ύπηρετών, διαλύεται κατά τάς κοινάς διατάξεις τοϋ νόμου 
περί Σωματείων καί τοϋ παρόντος.

3. 'Η κατά τά άνωτέρω συνέπεια τής άκυρότητος έπε-
κτείνεται καί έπί Σωματείο»ν ν~οπεσόντων ήδη εις τάς 
άνωτέρω παραβάσεις. ' '

4. 'Η Εποπτική ’Αρχή έντός μηνός άπό τής ισχύος 
τοϋ παρόντος καλεΐ έγγράφως τά τοιαϋτα σωματεία όπως 
έντός τασσομένης προθεσμίας συμμορφωθούν πρός τάς 
άνωτέρω διατάξεις. Παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης 
άπράκτου, ή ύπόθεσις παραπέμπεται εις τό δικαστήριον 
ύπό τοϋ Υπουργού.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Η'. -
Διαχείρισις. ;
"Αρθρον 40.

1. Οί πόροι τών Έπαγγελματικών Σωματείων είναι 
τακτικοί καί έκτακτοι.

' . - -. . ι

2. Τακτικοί πόροι είναι :
α') Αί καταβολαί τών μελών, κανονιζόμεναι διά τοϋ 

καταστατικού; όρίζοντος τόν χρόνον καί τόν τρόπον τής 
πληρωμής αύτών εις τό-Ταμείον τοϋ Σωματείου. Τό κατα-



ετθεισών καταβολών. Έάν έν τώ καταστατικοί δεν προβλέ- 
πεται τοιαύτη περίπτωση, δεν δύναται νά γίνη αύξηση ή 
έλάττωσις τών έν τώ καταστατικώ κανονιζο μένων κατα
βολών άνευ τροποποιήσεως αύτοϋ κατά τάς σχετικάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος Β.Δ.

β') Τα δικαιώματα έγγραφης τών μεταγενεστέρως έγγρα- 
φομένων μελών, άτινα όμως δεν δύνανται νά είναι ανώτερα 
τών δρχ. 20, κανονίζονται δέ ρητώς έν τώ καταστατικώ. 

■ Τό Καταστατικόν δύναται νά όρίζη ότι τά νεοεγγραφόμενκ 
μέλη δεν καταβάλλουν δικαιώματα έγγραφης.

γ') Τά έκ της περιουσίας τοϋ Σωματείου, χρηματικής ή 
κτηματικής, .τακτικά εισοδήματα.

3. Έκτακτοι πόροι είναι αί τυχόν δωρεαί, κληροδοσία'., 
κληρονομίαι, έρανοι καί παν άλλο έσοδον νομίμως περιεχό- 
μενον εις τό Ταμεΐον τοϋ Σωματείου.

"Αρθρον 41.
1. ’Απαγορεύεται νά χορηγώνται ήμεραργίαι δι’ υπο

θέσεις έπαγγελ.ματικοϋ Σωματείου, έάν αύται δεν καΟο- 
ρισθοϋν εις την α' τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκάστου 
έτους, ήτις ορίζει τό συνολ.ικόν αυτών κατά μήνα ποσόν 
κατ’ άνώτατον όριον, μή δυνάμενον νά ύπερβή 40 συνήθη 
ημερομίσθια τοϋ έπαγγέλματοςτών μελών του σωματείου. 
Τό διοικητικόν συμβούλιον, έπί τή βάσει τής ώς άνω άπο- 
φάσεως τής γενικής συνελχύσεως, έγκρίνει- έκάστοτε τήν 
χορήγησιν, ήμεραργιών, άναγραφομέ'/ης εις τά πρακτικά 
αύτοϋ λεπτομερώς τής αιτιολογίας έκάστης έγκρινομένης 
τοιαύτης δαπάνης.

2. Έν ούδεμια προφάσει δύνανται νά χορηγώνται έκ
τοϋ ταμείου τοϋ Σωματείου ή δι’, εισφοράς τών μελών εις 
τούς διοικοΰντας άμοιβαί διά τάς ύτρηρεσίας των πλήν τών 
ήμεραργιών, ί--·ν >, ' . .

-λ·. 3. Τό καταστατικόν όμως ενώσεων Σωματείων, ή καί 
άπλ.ών σωματείων ών τά μέλη ώς έκ τοϋ επαγγέλματος 
των εύρίσκονται διαρκώς έν κινήσει ή προσλαμβάνονται 
έν τή έργασία οΰχί έπί ήμερομισθίω, δύναται νά όρίζη υπέρ 
τών διοικούντων άποζημίωσιν κατά μήνα, έφ’ όσον ούτοι 
απομακρύνονται μονίμως τής συνήθους των έργασίας. Τό 

rποσόν τής τοιαύτης μηνιαίας άποζημιώσεως δεν δύναται νά 
ύπερβαίνη τό σύνολον τών έκ τής έργασίας έξ ής άπεμακρύνθη 
ό δικαιούχος μηνιαίων ,άποδοχών αύτοϋ. 'Ο οότω κατά 
μήνα άποζημιούμενος δεν δικαιούται ημεραργιών;

"Αρθρον 42.
1. 'Η διοίκησις έκάστου σωματείου ύποχρεοϋται νά 

καταθέτη έπ’ όνόματι τοϋ Σωματείου εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος ή, τή έγκρίσει τοϋ Υπουργείου 
τής Εθνικής Οικονομίας, εις άλλην Τράπεζαν, τά έν τώ 
Ταμείω χρήματα αύτούσια ή ένδεδυμένα εις χρεώγραφα 
έθνικών δανείων, όταν τό ποσόν ύπερβαίνη τάς χιλίας δρχχμάς. 
Τό καταστατικόν δύναται νά όρίζη καί κατώτερον ποσόν.

2. Τά κατατεθειμένα ποσά ή χρεώγραφα αναλαμβά
νονται κατόπιν άποφάσεως, λ.αμβανομένης συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοϋ καταστατικού, κατατίθενται δέ πάλ.ιν 
αν δέν χρησιμοποιηθούν διά τον σκοπόν δΓ ον άνελήφθησαν, 
εφ’ όσον ό σκοπός ούτος αναγράφεται έν τώ καταστατικώ.

"Αρθρον 43.
1. Τά ’Επαγγελ.ματικά Σωματεία καί αί Ενώσεις αυτών 

δέν δύνανται νά έξχσκοϋν έπάγγελ.μα ή επιτήδευμα.
2. Δύνανται .όμως α') νά προβαίνουν εις αγοράς καί νά 

συνάπτουν συμβάσεις οίασδήποτε προς λειτουργίαν σχο- 
λ-είων ή έργαστηρίων μαθητευομένων β') νά αποκτούν 
ακίνητα, άλλά μόνον προς έγκατάστασιν τών γραοείων 
των, αιθουσών συνεδριάσεων καί ομιλιών, βιβλιοθηκών, 
επαγγελματικών σχολ.είων καί έν γένει προς έπίτευξιν 
τινός τών σκοπών αύτών κατόπιν ειδικής άδειας τοϋ 'Τπουρ- 
γείου τής ’Εθνικής Οικονομίας γ') νά συνάπτουν όμαδικάς 
συμβάσεις έργασίας μετά προσώπων φυσικών ή νομικών 
ή μετ’ άντιπροσώπων ομάδων, καθοριζούσχς τούς όρους 
τής εργασίας τοϋ ετέρου τών μερών, ήτοι προσλ.ήψεως καί 
αποβολής ή άπο/ωρήσεως έργατών. πληρωμής τής άντι-
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μίσθιας αύτών, ωρών έργασίας κλ.π. Ώς άντιπρόσω 
τοϋ Σωματείου συμβάλλονται έν ή πλ.είονα μέλη έντετ 
μένα παρά τής συνελχύσεως. '

3. ’Απαγορεύεται ή λήψις προμήθειας ή κέρδους κ; 
τήν ένέργειαν τών έν παραγράφω 2 τοϋ άρθρου τού' 
ύπό στοιχ. α' άναγραφομένων πράξεων. Επίσης άπα 
ρεύεται εις τά έπαγγελματικά Σωματεία νά διχνέμ 
εις τά μέλη αύτών κέρδη ύφ’ οίανδήποτε μορφήν, .προ 
χόμενα έκ πράξεων αύτών.

4. Τά έπαγγελματικά Σωματεία δύνανται έπί της 
καταθέτωσι βιομηχανικά καί έμπορικά σήματα διά · 
ατομικήν τών μελών χρήσιν, συμφώνως προς τάς δια- 
ξεις τοϋ νόμου ΒΡΝΣΤ' τής 16 Φεβρουάριου 1893 «π 
προστασίας τών βιομηχανικών καί έμπορικών σημάτω 
Ή κυριότης τών σημάτων ανήκει εις αύτά, έπιτρέπε 
δέ ή άνευ κέρδους τινός τοϋ Σωματείου παραχώρηση * 
χρήσεως αύτών - ύπέρ τών μελ.ών, κατά τούς όρους - 
καταστατικού ή ιδιαιτέρου κανονισμού τοϋ Σωματείου.

5. Αί έν τώ άρθρω τούτω πράξεις, ένεργούμεναι. ί
Σωματείων, δέν θεωρούνται έμπορικαί. Κρατούνται 
δι’ αύτάς χωριστοί λ.ογαριασμοί. . ··. ε ’

-----β. Έάν-έπκγγελματίκόν τι Σωμαρεΐον-ίδρύση σχολ.ε-
έπαγγελ.ματικόν ή έργαστήριον μαθητευομένων^' δύνα' 
τό Ύπουργεΐον τής ’Εθνικής Οικονομίας νά παρέχη 
αύτό, έπί τώ σκοπώ τής λ.ειτουργίας ’ τού σχολ,είου ή ι 
έργαστηρίου, έτήσιον χρηματικόν βοήθημα ή νά διορί 
τό διδάσκον προσωπικόν, έξ ήμεδαπών ή άλλοδαπών, άι 
γραφομένης τής άπαιτουμένης πιστώσεως εις τον είδι> 
προϋπολογισμόν" τοϋ Υπουργείου. .

"Αρθρον 44.
' 1. Μόνον τά άνεγνωρισμένα Σωματεία δύνανται, μ:
άδειαν τής αρμόδιας έποπτικής αρχής, νά διοργανώνε 
δημοσίως έράνους ή έορτάς έπί τιμήματι εισόδου ή συμρ
"°χήζ· t w ,r . , , '

2. Οί fpavot όμως όυτοι ή αί έορτάί, έκτος έάν προθ| 
ζωνται προς ένίσχυσιν μελών Σωματείου εύρισκομέν 
έν απεργία, δέν δύνανται νά διενεργηθώσιν άνευ προηγε 
μένης άποφάσεως Γενικής Συνελ.εύσεως τών μελ.ών, κ 
θοριζούσης συνάμα καί τον τρόπον τοϋ έλέγχου τών είσπρ 
ξεων καί τής διαθέσεως αύτών. Διά πράξεως τοϋ ' ΤποΙ 
γοΰ τής ’Εθνικής Οικονομίας, τοϋ έπόπτου έργασίας 
τοϋ Νομάρχου, δύναται νά έπιτραπη πχρέκκλ.ισις ύπό τ 
διατάξεως ταύτης δι’ ώρισμένον Σωματεϊον.

"Αρθρον 45.
1. Έάν έν τώ καταστατικώ τοϋ έπαγγελ.ματικοϋ Σι 

ματείου άναγράφεται ύποχρέωσις συντάξεως καί ψηφίσει 
προϋπολογισμού τών έτησίων έσόδων1 καί έξόδων αύτε 
έφαρμόζονται έν τή περιπτεόσει τ κύτη αί περί προϋπολ 
γισμοϋ τών Άλληλοβοηθηττκών Ταμείων διατάξεις τ 
παρόντος Β.Δ.

2. Έν τώ Καταστατικέ”» δέον νά καθορίζηται ό τρόπ 
καί ό χρόνος τής διοικητικής καί διαχειριστικής λ.ογοδοσί 
τών διοικούντων πρός.τά μέλη, διά τό άπό 1ης Ίανουαρί 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου τοϋ προηγουμένου έτους χρονικ 
διάστημα, ώς καί ό τρόπος τοϋ έλέγχου αύτών. Εις τ 
διάθεσιν τής. ύπό τής Γενικής Συνελ.εύσεως έκλ.εγομέν 
έξελ,εγκτικής Επιτροπής δέον νά τίθενται τά πρακτι; 
τών συνεδριάσεων τής Διοικήσεως καί τών Συνελ.εύσεο 
τά βιβλ.ία διαχειρίσεως, ή άλληλογραφία καί τό άρχει 
τοϋ Σωματείου έν γένει.

"Αρθρον 46.
1. Διά Β.Δ. έκδιδομένου έκάστοτε προτάσει τοϋ Ύπου 

γοϋ τής Εθνικής Οικονομίας καί ΐσχύοντος μόνον έπί έξ: 
μηνον, δύναται λόγιο έξαιρετικών όλ.ως περιστάσεων ■ 
έπιτραπη όπως αί γενικαί Συνελ.εύσεις τών Σωματείε 
κανονίσωσιν έφ’ άπαξ τήν κατά δόσεις έξόφλησιν τών πλ.έι 
τοϋ τριμήνου καθυστερουμένων εισφορών, έφ’ όσον αΰ· 
κατά τήν γνώμην τής Γενικής Συνελ.εύσεεος οφείλεται ε 
αποδεδειγμένη·/ οικονομικήν δυσχέρειαν.
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2. Άπό τής — ερί τούτου πράξεως της Συνχλεύσεως τχ 
ις άνω κχϋυστεροϋντχ μέλη απολαύουν δικαιώματος ψήφου, 
όνον δέ άπό της καταβολής τής πρώτης δόσεως ή λοιπή 
αθυστέρησις δεν συνεπάγεται διά τό μέλλον την στέρησιν 
ών λοιπών εκ τοϋ νόμου καί τοϋ καταστατικού δικαιωμάτων.

' ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Θ'.
Έποπτεία τοϋ Κράτους.

ΆρΟρον 47.
1. 'Η έπι των έπαγ,-ελματικών Σωματείων έποπτεία 

οΰ Κράτους άφορα άποκλειστικώς.
α) Την εφαρμογήν των διατάςεων των σχετικών προς 

ΰτά νόμων καί Β. Διαταγμάτων.
β) Την τήρησιν τοϋ καταστατικού αυτών, και 
γ) Τον έλεγχον τής ταμιακής διαχειρίσεως αυτών.
2. Άνωτέρα Εποπτική Αρχή τών έπαγγελματικών καί

.λληλοβοηΟητικών Σωματείων είναι τό 'Τπουργεΐον Έθνι- 
ής Οικονομίας. Κατώτερα εποπτική άρχή, τών μέν έργα- 
ικών επαγγελματικών Σωματείων καί τών άλληλοβοηΟητι- 
ών ταμίων αυτών είναι ή Έπιθεώρησις ’Εργασίας καί 
ί παρά τώ Τμήματι ’Εργασίας τοϋ Υπουργείου Εθνικής 
οικονομίας έπόπται εργασίας καί λογισταί Σωματείων, 
ών δε έργοδοτικών ό Νομάρχης. ’Ο Νομάρχης αντικαθιστά 
ίς τήν έποπτείαν τών εργατικών Σωματείων τον έπιθεω- 
ητήν ή τον επόπτην ’Εργασίας ή τον λογιστήν Σωματείων, 
ίπόντα ή κωλυόμενον. ·

3. Κατά πάσης ένεργείας τών άποτελούντων τήν κατω- 
εέραν Εποπτικήν ’Αρχήν Δημοσίων 'Υπαλλήλων έπιτρέ- 
τετάι προσφυγή ενώπιον τοϋ Υπουργού τής ’Εθνικής 
Οικονομίας, ώς άνωτέρας εποπτικής άρχής τών Σωματείων, 
ίποφασίζοντος άνεκκλήτως.

4. Ή έποπτεία τών γεωργικών επαγγελματικών Σωμα
τείων άνήκει είς.τό Ύπουργεΐον τής Γεωργίας, άσκουμένη 
.ατά τά διά Β. Διατάγματος εΐδικώτερον καθορισθησόμενα.

* - Άρθρον 48.
•1. Οί άποτελοϋντες τήν κατωτέραν ’Εποπτικήν ’Αρχήν 

ών Σωματείοιν δημόσιοι υπάλληλοι προβαίνουν, συνεπεία 
ιαταγής τοϋ αρμοδίου Ύπουργοϋ, ένεργοϋντος είτε αύτε- 
ταγγέλτως είτε έπι τη αιτήσει τοϋ ενός εικοστού τουλά
χιστον τών έκτελεσάντων τάς υποχρεώσεις των μελών, εις 
ξέτασιν έγγραφον ή προφορικήν τών διοικούντων τό Σω- 
ιατεΐον προσώπων ή άλλων μελών, ή" εις ερευνάν βιβλίων 
; εις έξακρίβωσιν λογαριασμών, συντάσσοντες έκάστοτε 
κθεσιν. · ...

2. Δύνανται επίσης νά παρίστανται εις συνελεύσεις καί 
ά εποπτεύουν εις τήν κατά τόν νόμον καί τό καταστατικόν 
’’.εξαγωγήν αυτών.

3. Εις τήν περίπτωσιν τής αΐτήσεως τοϋ εικοστού τών 
ιελών, οί ένεργοϋντες τόν έλεγχον, έγκρίσεΐ τοϋ Ύπουργοϋ, 
Δνανται νά προσλάβωσιν ειδικόν λογιστήν, ή αμοιβή τοϋ 
ποιου ορίζεται υπό τής δια,ταξάσης τόν έλεγχον ’Αρχής 
ιαί καταβάλλεται ύπό τοϋ Σωματείου.

• · - "Αρθρον 49.
1. “Οταν βεβαιοϋται παράβασις τών διατάξεων τοϋ κατα

φατικού τοϋ Σωματείου, ή άνωμαλία διοικητική ή διαχει- 
ιστική, ή ’Εποπτική Άρχή δι’ άποφάσεώς της, άνακοινου/-

εενης πρός τούς διοικοϋντας τό Σωματεΐον, διατάσσει τά 
ίέοντα προς εφαρμογήν τοϋ καταστατικοϋ ή άποκατάστασιν 
τής τάξεως έν τή διοικήσει ή τή διαχειρίσει, τάσσουσα 
ορισμένην πρός τοΰτο προθεσμίαν.

2. ’Εάν ή . προθεσμία παρέλθη άπρακτος, εφαρμόζονται 
φ έκαστου τών άπειθούντων αί ποιναι τοϋ άρθρου 66 τοϋ 
ταρόντος Β. Διατάγματος.

3. "Οταν βεβαιοϋται παράβασις δυναμένη νά έπισύρη 
τοινικήν καταδίωξιν κατά τάς διατάξεις τών σχετικών περί 
τωματείων νόμων καί τοϋ παρόντος Β. Διατάγματος, ή 
τπουδαία διαχειριστική άνωμαλία ή χρηματική κατάχρησις, 
υναμένη νά έπισύρη καταδίωξιν κατά τάς διατάξεις τόΰ 
.οίνου Ποινικού νόμου, ή ύπόθεσις παραπέμπεται εις τήν

άρμοδίαν δικαστικήν αρχήν, δύναται όμως το Ύπουργεΐον 
τής ’Εθνικής Οικονομίας νά κηρύσση έκπτωτον τό διοικη
τικόν σ/μβούλιον τοϋ σωματείου καί νά όρίζη καί έγκαθιστα 
προσωρινήν διοικητικήν ή διαχειριστικήν-έπιτροπήν. Ύπο- 
χρεοϋται όμως ταύτοχρόνως νά σ/γκαλή έκτακτον συνέ- 
λευσιν πρός έκλογήν διοικητικού συμβουλίου.

4. "Οταν βεβαιοϋται παράβασις τοϋ νόμου τούτου, δυνα- 
μένη νά έπισύρη τήν διάλυσιν τοϋ σωματείου, ή ύπόθεσις 
παραπέμπεται πάντοτε ύπό τής κατωτέρας ’Εποπτικές 
’Αρχής εις τό Ύπουργεΐον τής Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 50.
Διοικηταί ή μέλη έπχγγελματικοϋ Σωματείου, έκ προθέ- 

σεως πχρεμβάλλοντες προσκόμματα- εις τήν ενέργειαν τοϋ 
έλέγχου ύπό τής ’Εποπτικής ’Αρχής, τιμωρούνται, έπι τή 
έγκλήσει αυτής, διά προστίμου πεντήκοντα δραχμών καί 
κρατήσεως 8 τούλάχιστον ημερών.

ΆρΟρον 51.
Ή Διοίκησις έκάστου έπαγγελματικοϋ Σωματείου ύπο- 

χρεοϋται νά ύποβάλη εις τό Ύπουργεΐον τής Εθνικής Οι
κονομίας, τόν Νομάρχην καί τόν ’Επόπτην Εργασίας τής 
περιφέρειας τής έδρας του.:

εντός μηνος απο της αναγνωρισεως, ως και ανα εν αντιτυπον 
τών εις αυτό έπενεχθεισών τροποποιήσεων έντός μηνός άπό 
τής έγκρίσεως αυτών.

2. Έφ’ άπαξ όνομαστικόν κατάλογον τών μελών ή 
έκάστοτε έπι τή αιτήσει τής ’Εποπτικής Άρχκής, έτησίως 
δέ κατάλογον τών κατά τό προηγούμενον έτος έγγραφέντων 
νέων μελών ώς καί τών κατά τό αυτό διάστημα διχγραφέν- 
των, άποχωρησάντων ή άλλως πως έκλιπόντων μελών.

3. Πίνακα τών μελών τής διοικήσέως εις έκάστην μετα
βολήν τών άποτελούντων αύτήν προσώπων, καί

4. Έτησίως, πρός τής 31 Μαρτίου.
α) ’Απολογισμόν έσόδων καί έξόδων τοϋ προηγουμένου 

έτους κεκλεισμένον τήν 31 Δεκεμβρίου.
β) Π ροθπολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων τοϋ ’Αλλη- 

λοβοηθητικοϋ Ταμείου αύτοϋ, άν έχη τοιοϋτο, ώς καί προϋ
πολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων τοϋ Επαγγελματικού, 
άν έν τώ Καταστατικώ προβλέπεται ή σύνταξις προϋπολο
γισμού.

γ). Άντίγραφον τοϋ πρακτικού τής Συνελεύσεως περί 
έγκρίσεο)ς τοϋ άπολογισμοϋ ώς καί τοϋ περί έγκρίσεως τοϋ 
προϋπολογισμού εις τάς περιπτώσεις τής προηγουμένης παρα
γράφου.

δ) Κατάστασιν έμφαίνουσαν τήν κινητήν καί άκίνητον 
περιουσίαν τοϋ Σωματείου καί τάς έξ αυτής έτησίας προσό
δους άναλυτικώς.

ε) ’Ακριβή έκθεσιν περί τών κατά τό διαρρεϋσαν έτος 
γενομένων άπεργιών, καί

στ) Σύνοψη/' τών πρακτικών τών κατά τό αύτό διάστημα 
συγκροτηθεισών Γενικών Συνελεύσεων.

γ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Γ. ■ · -
Διάλυσις Σωματείων ύπό τοϋ Δικαστηρίου.

Άρθρον 52.
1. Διάλυσις έπαγγελματικοϋ Σωματείου, δύναται ν’ 

άπαγρελθή ύπό τών Δικαστηρίων.
α) "Οταν τό Σωματεΐον δέν συμμορφοϋται πρός τό άρθρον 

1 τοϋ νόμου 281 «περί Σωματείων» καί πρός τά άρθρα, 2,16, 
17 καί 43 παρ. 1 καί 2 β' τοϋ παρόντος.

β) "Οταν ή περιουσία τοϋ Σωματείου χρησιμοποιείται 
πρός σκοπόν διάφορον έκείνου διά τόν όποιον συνέστη.

γ) Όταν τό Σωματεΐον έκτραπη τών σκοπών δι’ ους 
‘ άνεγ/ωρίσθη. . >

. δ) "Οταν τό Σωματεΐον ήδράνησεν έπι τοσοΰτον χρόνον, ώστε 
κατά τήν κρίσιντοϋ δικαστηρίου συνάγεται ότι έγκατέλιπε 
τόν σκοπόν αύτοϋ. . . ,

2. Ή άπεργία δέν αποτελεί λόγον διαλύσεως τοϋ Σωμα: 
τείου.
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"Αρθρον 53.
Προκειμένου _περί_παρχβάσεως διατάξεως τών σχετικών 

νόμων καί τοϋ Β. Διατάγματος τούτου, δυναμένης νά έπι- 
σύρη την διάλυσιν τοϋ σωματείου, ό 'Υπουργός τής Εθνικής 
Οικονομίας ή ό — αρά Πρωτοδίκαις Εΐσαγγελεύς ή καί μέλη 
τοϋ Σωματείου άποτελοϋντα τό εν εικοστόν τουλάχιστον 
των εγγεγραμμένων μελών αύτοϋ ν καί έκπληρώσαντα τάς 
υποχρεώσεις των προς τό Σωματεϊον, υποβάλλουν περί 
τούτου αίτησιν εις τον Πρόεδρον τοϋ άρμοδίου Πρωτοδι
κείου, οστις μετ’ έξέτασιν, ή άπορρίπτει ταύτην ήτιολογη- 
μένως ή προσκαλεϊ τό Σωματεϊον νά συμμορφωθή προς τον 
νόμον εντός τασσομένης προθεσμίας, μή ύπερβαινούσης τάς 
δεκαπέντε ημέρας. Παρελθούσης άπράκτου τής προθεσμίας 
ταύτης, τό Πρωτοδικεϊον, μετά κλήτευσιν τής διοικήσεως 
τού Σωματείου, δύναται νά κηρύξη την διάλυσιν αύτοϋ, 
διατάσσον την διαγραφήν του ~εκ τοϋ «βιβλίου άνεγνωρισ- 
μένων Σωματείων)),/ την επί δεκαήμερον τοιχοκόλλησή 
τής άποφάσεως έν τώ άκροατηρίω του καί τήν δημοσίευσιν 
αυτής εις δύο εφημερίδας καθημερινάς, δαπάνη τοϋ ταμείου 
τοϋ Σωματείου, προκαταβαλλομένη έκ τοϋ δημοσίου τα
μείου.

"Αρθρον 54.
1. Ή συζήτησις τής ύποθέσεως γίνεται την όριστέαν 

υπό τοϋ Προέδρου δικάσιμον. . - r ' ■ ·
2. Τό καθ’ ού ή αΐτησις σωματεϊον δικαιούται νά πα- 

ραστή εις την δίκην. Τό -Πρωτοδικεϊον κρίνει έκ των 
ένόντων, μή κωλυόμενον άλλως νά διατάσση οσας νομίζει 
αναγκαίας άποδείξεις.

3. Κατά τής οριστικής άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου 
επιτρέπεται έ'φεσις μόνον εις τό Σωματεϊον ενώπιον τοϋ 
άρμοδίου Έφετείου, δπερ δικάζει κατά την αύτήν διαδικα
σίαν.’ . " ■ -.

4.’.Άναίρεσις δεν επιτρέπεται.
. "Αρθρον 55:' , ' 

Προσωρινή διάταξις.'
- Εις κατεπειγουσας περιστάσεις καί ένεκα λόγων δημο
σίας τάξεως, δύναται ν’ άπαγγελθή διάλυσις Επαγγελματι
κού Σωματείου, υφισταμένου συμφώνως προς τάς δια-άξεις 
των σχετικών νόμων καί Β. Διαταγμάτων, δι’ άποφάσεως 
τής ολομέλειας τοϋ Νομικού Συμβουλίου, ώς Διοικητικού 
Δικαστηρίου.

'Η περί διαλύσεως πρότασις περιέχουσα τούς λόγους 
τής διαλύσεως υποβάλλεται έγγράφως τώ είρημένω Συμβου- 
λίω ύπό τοϋ Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας.

Τό -Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ πέντε τούλάχιστον 
μελών αύτοϋ, συνεδριάζον δημοσία την επομένην τής λήξεως 
τής περί διαλύσεως προτάσεως, άποφαίνεται έπ’ αύτής 
καί απάντων τών ένδιαφερομένων μελών.

Διά τής άποφάσεως τής άπαγγελούσης τήν διάλυσιν τοϋ 
Σωματείου ρυθμίζεται καί ή τύχη τής περιουσίας τοϋ διαλυ- 
θέντός Σωματείου.

Ό είσάγων την πρότασιν παρά τώ Συμβουλίω Υπουργός 
εκπροσωπείται δι’ ενός Άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ 'Υπουρ
γείου, όριζομένου ΰπ’ αύτοϋ, όστις παρίσταται ώς εισηγητής 
αύτής άνευ ψήφου.

Τό παρόν άρθρον έφαρμόζεται καί έπί ενώσεων Σωμα
τείων, ισχύει δέ διαρκοϋντος τοϋ παρόντος πολέμου καί 
εξ μήνες μετ’ αύτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ ΙΑ'
Έκκαθάρισις.

"Αρθρον 56.
1. Σωματεϊον διαλυθέν κατά τούς όρους τών άρθρων τοϋ 

προηγουμένου κεφαλαίου περιέρχεται άμέσως εις κατάστασιν 
έκκαθαρίσεως καί θεωρείται υφιστάμενον μόνον διά τον 
σκοπόν τής έκκαθαρίσεως. παν δ’ έγγραφον άναφέρει ότι τό 
Σωματεϊον διατελεϊ ύπό έκκαθάρισιν.

2. Ώς έκκαθαρισταί, άν μή προνοεϊ τό Καταστατικόν 
άλλως εκλέγονται ύπό τής Συνελεύσεως τρεις έκ τών μελών

τοϋ Σωματείου, οίτινες έντός προθεσμίας όριζομένης ■ 
τής εποπτικής αρχής, ύποχρεοϋνται νά προβοϋν εις 
έκκαθάρισιν τής περιουσίας τοϋ Σωματείου.

3. ’Εάν τά μέλη δεν έκλέξουν έκκαθαριστάς, διορίζει τ 
ούτους ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών, τη αιτήσει τής Έ: 
πτικής ’Αρχής, καί κατά τον αύτόν τρόπον άντικαθίσταν 
οί υπάρχοντες έκκαθαρισταί ενεκα σπουδαίων λόγων.

4. Οί έκκαθαρισταί ύποχρεοϋνται νά συμμορφώνουν 
μέ τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 42 τοϋ παρόντος. Ή άνάλη 
γίνεται μετ’ άδειαν τής ’ Εποπτικής ’Αρχής.

"Αρθρον 57.
1. Μετά τήν πληρωμήν τών χρεών τοϋ σωματείου καί - 

έκποίησιν τών έν τώ ένεργητικώ αύτοϋ κινητών ή άκινήτ 
τό άπομένον καθαρόν κεφάλαιον διατίθεται συμφώνως π; 
τάς διατάξεις τοϋ Καταστατικού. .

. 2. ’Εάν δεν ορίζεται διά διατάξεως τοϋ Καταστατικοί 
τύχη τής περιουσίας τοϋ Σωματείου μετά τήν διάλυσ 
ή περιουσία αύτοϋ διατίθεται ύπέρ φιλανθρωπικού σκοπι 
διά Β. Διατάγματος μετ’ άπόφασιν τοϋ Υπουργικού Συμβι 
λίου, προτάσει τοϋ έπί τής Εθνικής Οικονομίας Ύπουργι 
Οί ύπέρ' ών διατίθεται τό ταμεϊον δέν ένέχονται πέραν - 
ένεργητικοϋ. ’ , .

3. ’Εάν όμως τό διά δικαστικής άποφάσεως διαλυί 
Σωματεϊον είναι έργατικόν, άλληλοβοηθητφ/.όν ή έπη 
γελμάτικύν ή~ένώσις τοιούτων, ή περιουσία του περιέρχε- 
πάντοτε ύπέρ τοϋ «Ταμείου Προνοίας ύπέρ τών Έργατώ' 
έκτος έάν τό Καταστατικόν κανονίζει τά τής τύχης τής πε( 
ουσίας έν περιπτώσει διαλύσεως.

4. "Οταν διαλύεται σωματεϊον ούχί διά δικαστικής άτι
φάσεο ς, δέν ώρίσθη δέ διά τοϋ καταστατικού ή ύπό τ 
Συνελεύσεως, έντός έτους από τής διαλύσεως ή τύχη τ 
περιουσίας του, έφαρμόζεται ή διάταξις τής δευτέρας π 
ραγράφου τού παρόντος άρθρου. ·

5. ’Εάν διαλυθή έργατικόν σωματεϊον, Επαγγελματικόν 
Άλληλοβοηθητικόν ή "Ενωσις τοιούτων ούχί διά δικαστικ 
άποφάσεως, δέν ώρίσθη δέ διά τοϋ Καταστατικού ή. ύ 
τής Συνελεύσεως ή τύχη τής περιουσίας, ό ταμίας, ύ; 
ιδίαν άτομικήν εύθύνην, ύποχρεοϋται έντός 15 ήμερων ά; 
τής διαλύσεως : α) ν’ άνακοινώση έγγράφως καί λεπτομ 
ρώς προς τό Ύπουργεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας τά στι 
χεϊα τής περιουσίας τοϋ Σωματείου, καί β) νά καταθέ 
τά εις χεϊρας του χρήματα ή έγγραφα παραστατικά άξί 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, εις Λογαριασμ 
«τοϋ Ταμείου ,Προνοίας ύπέρ τών έργατών». Τό ταμει 
δέν ένέχεται πέραν τοϋ ενεργητικού τοϋ Σωματείου τούτο

. "Αρθρον 58. - ν>
1. Έν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται ίνα το ένεργητικ 

τής περιουσίας τοϋ Σωματείου διανέμεται μεταξύ τών μελί 
αύτοϋ.

2. Αί δωρεαί καί τά κληροδοτήματα έπιστρέφονται ε 
δόντα ή τούς διαδόχους του, έφ’ όσον ύπάρχει τοιοϋτ 
όρος έν τη δωρεά ή τη κληροδοσία. Ή περί τούτου άγω- 
παραγράφεται έν έτος μετά/τήν διάλυσιν.

3. Έάν όμως έν τή δωρεά ή κληροδοσία δέν ύπάρχη 
όρος τής έπιστροφής εις τον δόντα ή τούς διαδόχους το 
αί μέν προς έργοδοτικόν ή έργατικόν έπαγγελματικόν Σι 
ματεϊον ή "Ενωσιν τοιούτων δωρεαί ή κληροδοσία*, άκολουθο 
τήν τύχην τής όλης περιουσίας τοϋ Σωματείου έν περιπτώσ 
διαλύσεως, αί δέ πρός άλληλοβοηθητικά Σωματεία ή Τι 
μεϊα, είτε έργοδοτικά είτε έργατικά περιέρχονται πάντο 
ύπέρ τοϋ «Ταμείου Προνοίας ύπέρ τών έργατών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Β'
Άτέλειαι καί προνόμοια άνεγνωρισμένων επαγγελματικέ

Σωματείων.
"Αρθρον 59.

Τά άνεγνωρισμένα επαγγελματικά Σωματεία δικαιούνται
α) Ν’ αποστέλλουν τούς κατά τό άρθρον 3 άριθ. ε' κ 

στ' τοϋ νόμου ΓπΛΒ (3932 ) «περί συστάσεως τμήματ*
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Εργασίας καί Κοινωνικής Προνοίας» ώς έτροποπόιήθη 
διά νεωτέρων νόμων, άντιπροσώπους εις τό Άνώτατον 
Συμβούλιον ’Εργασίας. *

β) Νά έγκαλοϋν ένώπιον τής οικείας ’Αρχής διά των 
νομίμων άντιπροσώπων τούς —αραβάτας των εργατικών 
νόμων, των εκτελεστικών αυτών Β. Διαταγμάτων καί των 
ειδικών κανονισμών.

καί εργατών και οωρεαν .ναρυ/μμ υΐΛ.-,γορικών
συμβουλών, έφ’ όσον δεν «-αγορεύονται τά τοιαϋτα γραφεία 
ύπό ειδικών νόμο-ν τοΰ Κράτους. ' ·

: Άρθρον 60.
’Απαγορεύεται εις τούς έργοδότας ή διευθυντάς ή πρά

κτορας ή άλλους υπαλλήλους πάσης έπιχειρήσεως :
α) Ν'ά παρακωλύουν έργάτας, υπαλλήλους ή άλλους' 

μισθωτούς άπό τοΰ νά συνιστοϋν έπαγγελματικά Σωματεία, 
νά προσχωρούν εις τοιαϋτα ή ν’ άνήκουν εις πολιτικά κόμ
ματα, δι’ άπολύσεως ή δι’ άπειλής άπολύσεως έκ τής εργα
σίας αυτών, ή δι’ άλλων αθεμίτων μέσων. ,

β) Νά εξαναγκάζουν διά τών αυτών μέσων, εις σύστασιν 
επαγγελματικών Σωματείων ή εις προσχώρησιν εις ώρι- 
σμένα ""τοιαϋτα: — — -------.——— —----- -----------1 -

γ) Ν’ απαιτούν οπωσδήποτε άπό έργάτας γραπτήν δή
λωσή περί μή συμμετοχής ή άποχωρήσεως άπό τοιούτων 
σωματείων, νά μισθώσουν την εργασίαν των ή ίνα εξακο
λουθήσουν διατελοϋντες μετ’ αυτών έν συμβάσει.

Άρθρον 61.
1.. Αί άναφοραί καί αιτήσεις τών άνεγνωρισμένων σω

ματείων ή ενώσεων προς τάς διοικητικής καί δικαστικής, 
άρχάς συντάσσονται έψ’ άπλοϋ χάρτου. .
Ιτϊ%, ' Η κατά τό άρθρον 43 τοΰ .παρόντος κατάθεσις σή- 
ύμάτός' είναι άπηλλαγμένη τού κατά τον νόμον ΒΡΝς' τής 
.10 Φεβρουάριου 1893 τέλους.
Δ-:: 3. ’Επίσης έφ’ άπλοϋ χάρτου' συντάσσονται πάντα τά 
πληρεξούσια, αντίγραφα, άλλα έγγραφα, τά δικόγραφα καί 
αί άποφάσεις τών έν τώ νόμω τούτω άναφερομένων διαδικα
σιών. · » ·

4. Ή μετά τών άρχών αλληλογραφία τών άνεγνωρισμένων 
Σωματείων ή Ενώσεων διαβιβάζεται άτελώς.
. 5. Τά άνεγνωρισμένα σωματεία δεν ύπόκεινται εις την 
πληρωμήν φόρου εισοδήματος. ,

6. At προς τά ’Αλληλοβοηθητικά Ταμεία δωρεαί αιτία 
θανάτου, κλ.ηρονομίαι καί κληροδοσία'., δεν ύπόκεινται εις 
τά κατά τον νόμον ΑΞΚΕ' τής 30 Δεκεμβρίου 1SS7 τέλη 
ουδέ εις την φορολογίαν τοϋ άρθρου 2 παράγραφος α' τοΰ 
νόμου ΓΤΣΑ' (3391) τής 24 ’Οκτωβρίου 1909 «περί 
φορολογίας κληρονομιών, κληροδοσιών καί αίτια θανάτου 
δωρεών».
' '· .· Άοθοον 62.'

- ί " ;· - - ■ * r : ; it
'·-» 1; Αί Πράξεις καί τά έγγραφα τά προερχόμενα έκ μέρους 
Σωματείου άνεγνωρισμένου μνημονεύουν την ιδιότητα 
«Άνεγνωρισμένον Σωματεϊον» κάτωθεν τού τίτλου αύτοϋ. 
ι, 2, Σωματεϊον μή άνεγνωοισμένον δεν άποτελεϊ νομικόν 
πρόσωπον, ουδέ επιτρέπεται νά παρίσταται ώς άνεγνωρί- 
σμένον. — - ~ .0 s»* · « ι / - * ~• ο. Αναγορεύεται η ναρα προσωνου φυσικου η νομικού 
δόλια χρήσις ή άπομίμησις τής επωνυμίας Σωματείου άνε- 
γνωρισμένου" ή ένώσεως Σωματείων άνεγνωρισμένης.

4. Τά Σωματεία καί αί Ενώσεις τοιούτων υποχρεούνταν 
νά παρέχουν άκριβώς πρός τό αρμόδιον 'Τπουργεϊον τάς 
αΐτουμένας πληροφορίας περί πράξεων' έπιχειρηθεισών υπό 
τής διοικήσεως αυτών. . i

. ν , Άρθρον 63.
j- 1. Ό Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας καταθέτει 
κατά τριετίαν εις τήν Βουλήν εκθεσιν περί τών έν τώ Κράτει 
έπάγγελματικών καί άλληλοβοηθητικών οργανώσεων μετά 
στατιστικών πινάκων.

πληρεξουσίου
συμβολαιογραφικού νόμιμον άντιπρόσωπον έν ή πλείονα 
τών μελών προς διεςαγωγήν τής διαδικασίας ύπ’ αυτού 
καί εν όνόματι αυτών ώς τοιούτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ. ΙΓ'
Ποινικαί διατάξεις.

' Άρθρον 64.
Διοικηταί, έλεγκταί καί έκκαθαρισταί Σωματείου, έν 

γνώσει καί έκ προθέσεως βεβαιούντες ψευδή γεγονότα περί

ται υπο του αρμοοιου ιΐταισματ 
300 δρ. ή μέ κράτησίν, ή μέ άμφοτέρας τάς ποινάς, έπί τη 
εγκλησει τής έποπτικής τών Σωματείων ’Αρχής ή παντός 
έχοντος έννομον συμφέρον έπιφυλασσομένων τών περι
πτώσεων εφ ων προ’νοεϊ ό κοινός ποινικός νόμος καί τής 
άστικής αύτών εύθύνης.

Εν υποτροπή διπλασιάζεται τό άνώτατον όριον τής ποινής.
Άρθρον 65.

1. Εν περιπτωσει διαλύσεως Σωματείου κατά τό άρθρον 
52 τού παρόντος Β. Διατάγματος, επιβάλλεται, κατ’ έγκλη- 
σιν τής έποπτικής ’Αρχής, χρηματική ποινή μέχρι χιλίων 
δραχ. καί φυλάκισις μέχρι τριών μηνών, ή ή έτέρα τών 
ποινών τούτων, εις έκείνους οΐτινες, διατηροϋντες ή άνασυνι- 
στώντες τό διαλ.υθέν σωματεϊον, προβαίνουν έκ προθέσεως 
είς τήν ένέργειαν πράξεων έξ έκείνων αίτινες.έδωκαν, άφορ- 
μήν πρός διάλυσιν τοΰ Σωματείου. ·,

\ 2. Πρόεδρος καί γραμματεύς Σωματείου ή άλλα μέλη
τής διοικήσεως οίτινες συντάσσουν έν γνώσει καί έκ προθέ
σεως πρακτικά βεβαιοϋντα γεγονότα άλλ,οΐα τών πράγματι 
λεχθςντών ή γενομένων έν συνεδριάσει ή. συνελεύσει, έφ’ 
όσον ή τοιαύτη άλλ,οίωσις κρίνεται έχουσα ούσιώδη έπιρ- 

• ροήν έπί τών υποθέσεων τοϋ Σωματείου, τιμωρείται μέ 
κράτησίν ,μέχρις 60 ήμερών η χρηματικήν ποινήν μέχρι 
500 δρχ. η είς άμφοτέρας τάς ποινάς, έπκρυλασσομένης 
πάσης δεινοτέρας ποινής έπί παραβάσει διατάξεων τοΰ 
Ποινικού νόμου. Ή δίωξις έπιτρέπεται μόνον κατ’ έγκλησιν 
μελ.ών τοΰ Σωματείου άποτελούντων τό. έν εικοστόν τού 
όλ.ου αριθμού τών μενών τών παραστάντων κατά τήν συζή- 
τησιν, καί έκπλ.ηρωσάντων τάς υποχρεώσεις των.

r ' 'Άρθρον 66.
Έπί τή-έγκλήσει τής έποπτικής τών σωματείων άρχής ή 

παντός έχοντος έννομον συμφέρον, τιμωρούνται ύπό τού 
αρμοδίου Πλημμελειοδικείου μέ χρηματικήν ποινήν μέχρι 
δραχμών χιλίων ή φυλάκισιν μέχρι δύο μηνών ή μέ άμφοτέ
ρας τάς.ποινάς, τού ήμίσεος τής χρηματικής ποινής κατατι- 
θεμένου είς τό ταμεϊον τοϋ Σωματείου, κατά τά κατωτέρω 
οριζόμενα. ■

1. Οί διοικηταί μή άνεγνωρισμένου Σωματείου, ούτινος, 
■ τό καταστατικόν είναι συντεταγμένον' κατά παράβασιν
διατάξεων τοϋ άρθρου 2 ■ τού παρόντος Β.Δ.

2. Οί μετέχοντες τής διοικήσεως τών Σωματείων κατά 
παράβασιν τών άρθρων 16 καί 17 παράγρ. 2 καί 3 τού 
παρόντος.

3. Οί διοικηταί Σωματείου ή ένώσεως οί παραβαίνοντες 
τά άρθρα 42, 43 καί 3, 33, 44, 62 καί 1, 2 καί 4, 51, 34 
παράγρ. τελευταία, 36, 38 καί 2, 3 καί 4, 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 15, 41, 14, 32, 68 καί 69 τού παρόντος.

4. Οί παραβάται τών άρθρων 60, 56 καί 1 καί 4, 62 
καί 3 τού παρόντος.

5. Ό ταμίας διαλυθέντος σωματείου, ό παραβαίνων τό 
άρθρον 57 παρ. τελευταία τοϋ παρόντος.

Έν υποτροπή διπλασιάζεται' τό άνώτατον δριον τής 
- ποινής.
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“Αρθρον 67.
1. Τό δικαστήριον έν τή άποφάσει δέον νά καθορίζη 

τό είς το Σωματειον αναλογούν τμήμα της χρηματικής

ΑΝ. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 148.
«Περί τρόπου ·. άρχαιρεσιών επαγγελματικών - εργατικό 

. - σωματείων».
ποινής

2
χρεοϋται

. 'Ο γραμματεΰς τοΰ αρμοδίου Πλημμελειοδικείου ύπο- 
3υται νά κοινοποιή τω ένδιαοερομένω Σωματείω άντί- 

γραφον τής καταδικαστικης αποφασεως.
3. 'Η ενεργούσα την εΐσπραξιν τής χρχρηματικής ποινής

παρά τώ Δημοσίω τούτω Ταμείω.
4. Ή ενεργούσα την εΐσπραξιν άρχή ύποχρεοϋται, άμα 

τή καταθέσει είς τό Δημόσιον Ταμεϊον τοΰ είς τό Σωματειον 
άνήκοντος χρηματικού ποσοϋ, νά γνωστοποίηση έγγράφως 
είς τό ένδιαφερόμενον Σωματειον τον άριθμόν τοΰ έκδο- 
θέντος γραμματίου παραλαβής. 'Ο ταμίας τοΰ Σωματείου 
εξοφλεί τό γραμμάτιον τοϋτο παρέχων την κατά τό Κατα1 
στατικόν του κεκανονισμένην άπόδειξιν είσπράξεως, άνα- 
φέρων συνάμα σχετικώς εντός 8 ήμερων άπό τής είσπρά
ξεως πρός τό Ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας.

5. Ή παράλειψις τής κατά τ’ άνωτέρω γνωστοποιήσεως 
πρός τό Σωματειον συνεπάγεται κατά τοΰ υπευθύνου 
υπαλλήλου πειθαρχικήν ποινήν.

ΚΕΦΑΑΙΟΝ ΙΔ': .
I ' ■ ■

1 · ' Μεταβατικαί διατάξεις. . . ι• | . . ·
, ' “Αρθρον 68. . ;

Είς Σωματειον υφιστάμενον προ τής ισχύος τοΰ νόμου ’ 
281 «περί Σωματείων» έφ’ όσον δεν συνεμορφώθη πρός 
τάς διατάξεις αύτοϋ άπαγορεύεται νά προβάλη ή οπωσδή
ποτε χρησιμοποιή έγκρισιν τοΰ Καταστατικού.του γενομένην 
πρό τής ισχύος τοΰ νόμου τούτου. ’ * .

(Φ.Ε.Κ. 40, τεϋχος Α' τής 24-2-1945) ως ούτος συνεπλι 
ρώθη υπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 274/1945 «περί παροχί 
δικαιώματος έκλ.έγειν καί έκλ.έγεσθαι είς άπολυθέντ: 
μισθωτούς». (ΦΕΚ 93 τεϋχος Α' τής 14-4-1945).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.
. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοΰ Ήμετέρου ’Υπουργικού Συμβουλίου, άπι 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

- “Αρθρον μόνον.
Αΐ άρχαιρεσίαι των επαγγελματικών εργατικών σωμο 

τείων γίνονται επί ποινή άκυρότητος υπό τον έλεγχον έφι 
ρευτικής έπιτροττής ώς αΰτη ορίζεται είς τά οικεία καταστο 
τιχά, προστιθεμένου ώς προέδρου ενός δικαστοϋ.

Έπί τή αύτή ποινή δέον νά παρίσταται είς τάς γενικό 
συνελεύσεις τών επαγγελματικών έργατικών σωματείο 
διά την έκλογην εφορευτικής έπιτροττής, εις δικαστής. ' 

-— Ό-ούτω παρισταμενος δικαστής, είς-περίπτωσιν διαπι 
στώσεως άνυπαρξίας μητρώου, καθορίζει τάς γενικάς άρχό 
βάσει τών οποίων δέον τούτο νά άνασυνταχθή.

Ό παρών νόμος ισχύει άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τή 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. - /

' Ν
ΑΝ. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 1803' .

Περί προστασίας τών συνδικαλιστικών στελ.εχών.
(ΦΕΚ 126 τεύχος Α' τής 28.4.195,1) ’ ,.'

' > .·"·

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΕλΈΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ · ' .

“Αρθρον 69.
1. ’Εντός 4 μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος Β.Δ., 

παν επαγγελματικόν Σωματειον ύποχρεοϋται νά τροποποιή- 
ση, έφ’ όσον είναι άνάγκη τό Καταστατικόν του, ούτως ώστε 
νά είναι σύμφωνον πρός τάς διατάξεις τοΰ Β.Δ. τούτου.

2. Μέχρι τής άναγνωρίσεως τών ώς άνω τροποποιήσεών, 
πάσα διάταξις αντίθετος .πρός τάς τού παρόντος Β.Δ. δεν 
έχει εφαρμογήν.

3. Ή προθεσμία δύναται νά παραταθή άπαξ μόνον διά 
Β. Διατάγματος, εάν δέ παρέλθη άπρακτος, έφαρμόζονται 
έπί τών μή συμμορφωθέντων Σωματείων αί διατάξεις τού 
άρθρου 52 τού παρόντος.

“Αρθρον 70.
Ή ισχύς τού παρόντος Β. Διατάγματος άρχεται άπό τής 

21 Μαίου 1920,. οπότε άρχεται καί ή ισχύς τού νόμου 2151.
Είς τόν Ήμέτερον έπί τής ’Εθνικής Οικονομίας ’Υπουρ

γόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί εκτέλεσή τού παρόντος.· 
Έν Άθήναις τή 15 Μαΐου 1920.

Νόμος 2193/1920. ' ·
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων έργα
τικών τινων νόμων» (ΦΕΚ 129 τεϋχος Α' τής 13-6-1920)

Καταργεϊται ή διάταξις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 12 αύτοϋ 
έχουσα ώς άκολούθως :

3. Καταργεϊται το έδάφιον 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ νόμου 
2151 «περί επαγγελματικών Σωματείω». ’Επίσης εκ τοϋ 
άρθρου 26 τοΰ αυτού νόμου έδάφιον 1 διαγράφονται αί 
λέξεις «ή τροποποίησις γίνεται κατά τάς ήδη ίσχυούσας 
διατάξεις τοΰ νόμου 281»· τό δέ έδάφιον 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
αντικαθίσταται διά τοϋ εξής- «Ή προθεσμία δύναται νά 
παραταθή άπαξ μόνον διά Β.Διατάγ'ματος, έάν δέ παρέλθη 
άπρακτος, έφαρμόζονται έπί τών μή συμμορφωθέντων σωμα
τείων αί διατάξεις τοϋ άρθρου 31 τοΰ νόμου 281 «περί 
Σωματείων».

Λαβόντες ύπ’ όψει τήν κατά την συνεδρίασιν τής 2 
’Απριλίου 1951 τοϋ Ήμετέρου ’Υπουργ'ΐκοϋ Συμβούλιο 
ληφθεϊσαν άπόφασιν περί έκδόσεως, λόγω κατεπειγούση 
καί άναποφεύκτου άνάγ-κης, ’Αναγκαστικού Νόμου «περ 
προστασίας τών συνδικαλιστικών στελεχών», άπεφασίσα 
μεν καί διατάσσομεν :

*Άρθρον 1.•
Έπιφυλαττομένης τής ισχύος τών διατάξεων τής ’Εργα 

τικής Νομοθεσίας καί τού ’Αστικού Κώδικος, όσον άφορί 
την καταγγελίαν τής συμβάσεως έργασίας, πρόσωπα παρέ 
χοντα οπωσδήποτε έξηρτημένην έργασίαν, έφ’ όσον τυγγά 
νουσι Πρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς οίασδήποτε έργατι 
κής έπαγγελματικής Όργανώσεως παντός βαθμού άριθμού 
σης πλέον τών 100 μελών φυσικών προσώπων δέν άπολύοντα 
διά καταγγελίας τής συμβάσεως έργασίας ύπό τών πάση 
φύσεως έργοδοτών κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των κα 
εν έτος μετ’ αυτήν εί μή μόνον διά σπουδαΐον λ.όγον καί κατ: 
τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος.

“Αρθρον 2.
1. Σπουδαίος λ.όγος κατά τήν έννοιαν τοϋ προηγ-ουμένοι 

άρθρου είναι μόνον :
α) "Οταν κατά τήν σύναψιν τής άτομικής συμβάσεωι 

έργασίας μετά τοϋ έργοδότου του ό μισθωτός έξηπάτησε αυτό- 
προσκομίσας ψευδή πιστοποιητικά ή βιβλιάρια πρός λ.ήψιι 
μεγαλ.υτέρας άμοιβής.

β) "Οταν ό μισθωτός έπρόδωσε βιομηχανικά ή έμπορικό 
μυστικά ή έζήτησεν ή έδέχθη άθέμιτα πλεονεκτήματα κυρίω: 
προμήθειας παρά τρίτων έπί ζημία τοϋ έργ'οδότου αύτοϋ.

γ) Όταν ό μισθωτός έγινε ένοχος αίτιων ή βαρείας έςυ- 
βρίοεως ή σοβαρών άπειλ,ών κατά τοϋ έργοιότοο ή τών οι
κείων του.

I) Όταν ό μισθωτός έπιμόνως ήρνή-ύη υπηρεσίαν ή ήπεί- 
■$ησεν είς οικαιολ.ογημένας ϊιαταγάς τοΰ έργοοότου ή Star τή: 
κρυφότητός του έ·5εσεν έν κινδύνω τήν άσοάλειαν προσώπων
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ή πραγμάτων ή '/.αϊτοί άχοτραχεί; αασ έχανάληψιν. με-άύσαε- 
τα: i-.apy.cjjr,; τή; έσγασία; f, προσέρχεται ειςαύτήν έν κα- 
ταστάσε: μέ-$η;.

ε) Oja·; :-,αχ-.στ: 
την συμχεφωνημενην 
χρεώσει; τον ή καί 
όμως τον έγένοντο ν:

;ΰται ότ! ό μ-.τρωτός είναι ανίκανος 2ιά 
έργ·ασίαν η χαρεβίασεν ούσιώϊεις ύχο- 

έχουσ-.ώίεις τοιαύτα;. οιά τά; όποια; 
:ό τον εργοϊότον τον έχανε-.λημμέναι ύχο-

στ) "Οταν ό μισ-άωτο; άχέσχε τής εργ 
έχί μακρόν σχετικώ; χρονικόν ϊιάστημα. 
οιάστημα ύεωρείται κατά τά; περιστάσεις 
νεϊ τό οεκαχεν-ύημερον έχί υπαλλήλων καί 
τεχνιτών. έργ-ατών ή υπηρετών.

ασία; avev άίεια; 
Μακρόν χρονικόν 
ΐίία όταν ύπερβαί- 
το δεκαήμερον έχί

2. 'Ως σπουδαίο; λόγο; ο εν δύναται έν ούδεμιά περιχτωσει 
νά -ϊεωρηΔή ή συνδικαλιστική ίράσις τον έναγομένου ιοία έφ 
όνον αυτή ασκείται έσω τον τόπου έργασίa; κζΐ εν γένει εντός 
των ορίων τον Νόμον, πάντω; αυτή δεν δύναται νά ·5εωρη-ϋή 
ότι απαλλάσσει τούτον τής ύχοχρεώσεώ; τον χρός έργασίαν 
κατά την διάρκειαν των κεκανονισμένων ορίων.

Άρ-Spov 3.

Περί τής συνδρομή; σπουδαίου λόγον έκ τών άναςερομέ- 
νων εις τό ap-Spov 2 άχοσαίνεται κατά χλειοψηφίαν ’Επιτρο
πή άποτελουμένη: a) έκ τον Προέδρου τον οικείου Πρωτοδι
κείου ή τον xap’ αύτοΰ όριζομένον Πρωτοδίκου, ώς Προέ
δρου, β) έσ ένός άντιχροσώχο: τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί γ) έξ ένό-ς 
αντιπροσώπου τοΰ οικείου Έ χοροβιομηχανικοΰ Έχιμελητη- 
ρίου ή ελλείψει τοιοΰτου τοΰ οικείου ’Εμπορικού Συλλόγου, ή 
ελλείψει τοιοντον τής οικείας 'Ομοσπονδία; Έχαγγελματιών, 
ώς μελών. Προσκειμένου χέρι Πρωτοδικειακών Έχιτροχώ/. 
τών πόλεων ’Αθηνών,· Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, χαρ’ έκα
στη -’Εχιτροχή ορίζεται και δεύτερον έργοδοτικόν 'μέλος υπο
δεικνυόμενο·/ ύχό τοΰ Συνδέσμου Βιομηχάνων έκατέρας τών 
πόλεων τούτων, όχερ μετέχει τής ’Επιτροπής άντί τοΰ έκχρο- 
σωχου τοΰ Έμχοροβιομηχανικοΰ 'Επιμελητηρίου, οσάκις έκδι- ' 
κάζεται διαφορά μετασύ Βιομηχανικοΰ έργατοτεχνίτου ή υπαλ
λήλου καί Βιομηχάνου.

Αυτή συγκαλείται υπό τοΰ Προέδσου Πρωτοδικών αιτήσει 
χΓ^τός έργοδότον έχοντος έννομον συμφέρον, κατατιθέμενη χαρά 
τώ Τ'ραμματεί κατά τήν διαδικασίαν τοΰ άρθρον 634 τής Πο
λιτικής Δικονομίας καί έντός οκτώ ημερών άχό τής υποβολής 
τής αίτήσεως.

Ή.Έχπ
δώση τήν 
τής' σννεδρ 
τοΰ κατά τ

:ροχη κρινουσα εκ των ενοντων υχοχρεοΰται να εκ- 
άποοασίν της έντός 20 ημερών άχό τής ημέρας 
ίώτεως. άχοσαίνεται δέ περί τής νχάρςεως ή μή 
:ο άρθρον 2 σχονδαίον λόγον άχολύσεως.

• Καταγγελία συμβάσεως έργασίας τών έν άρθρω 1 χροσώ-'
χων ανευ χροηγουμένη; διαχιστώσεως περί τής συνδρομής τοΰ 
κατα το άρ-Spcv 2 σπουδαίου λόγου είναι άκυρος. . •

• . Άρθρον 4.

Το πρώτον Ιδθήμερον τοΰ ’Ιανουάριου έκάστου έτους ό. 
Πρόεδρός έκαστου^ Πρωτοδικείου ορίζει ως αναπληρωτή.'/ 
~°ν ενα τών Πρωτοδικών, προσκαλεϊ δεν τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
και^ την οικειαν ερνοδοτικήν οργάνωσιν όπως ύποδείξωσιν 
εντός τοΰ ’Ιανουάριου ένα τακτικόν καί ένα άναπλήρωμα- 
τικον αντιπρόσωπόν δια τό ερχόμενον ήμερολογιακόν έτος. 
Εαν αι προβλεπόμεναι οργανώσεις δεν ύποδείςωσιν άντι- 

προσωπους ο Πρόεδρός των Πρωτοδικών έντός τοΰ πρώ
του ΙΟημερου τοΰ Φεβρουάριου, ορίζει ένα βιομήχανον ή 
έμπορον ή έπαγγελματοβιοτέχνην καί ενα άναπληρωματικόν 
εκ τών εγγεγραμμένων εις τούς φορολογικούς καταλόγους 
καθως^ και ενα εργάτην ή ύπάλληλον καί ένα -αναπληρωτήν 
και δι άποφασεώ; του σ·νγκροτεΐ τήν ’Επιτροπήν τοΰ άρ
θρου 3 όριζων καί ένα τών υπαλλήλων τής δικαστικής γραμ
ματείας ώς γραμματέα αυτής.

"Αρθρον 5.

’Εάν τά προσκληθέντα ύπό τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών 
μέλη της ’Επιτροπής δεν προσέλθουν εΐς τινα συνεδρίασιν 

, εφαρμόζεται κατ’ αυτών ή διάτας-.ς τοΰ άρθρου 10 τοΰ Άν. 
Νόμου τής 16/20.11.1935 «περί ρυθμίσεως συλλογικών 
διαφορών εργασίας». ,

"Αρθρον 6.
Πάσα διάταξις γενική ή ειδική άντικειμένη είς τον πα

ρόντα Νόμον καταργεϊται.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του εΐς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, .ύποβληθήσεται 
δέ εΐς τήν Βουλήν πρός κύρωσιν άμα τή έπαναλήψει τών 
έργασιών αυτής.

’Εν Άθήναις τή 26 ’Απριλίου 1951 

Ν. Δ/γμα 4361/64.
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάςεών 

τινων τής περί ’ Επαγγελματικών Σωματείων Νομοθε
σίας». I ■
(ΦΕΚ. 149 τεΰχος Α' τής 2.9.1964).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ

(’Από τής ισχύος τοΰ Νόμου καταργούνταε άπασαι αΐ δια
τάξεις τοΰ ώς άνω Ν. Δ/τος πλήν τών τοιούτων τοΰ άρθρου 
6 αύτοΰ αίτινες καταργοΰνται μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
κατά τήν περίπτωσιν α τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 41 
Π.Δ/τος). · '
"Εχοντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τοΰ άρθρ. 35 τοΰ Συντά
γματος καί τήν άπό 26 Αύγουστου 1964 σύμφωνον γνώμην 
τής κατά τήν παράγραφον 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου 35 Ειδικής 
’Επιτροπής έκ Βουλευτών, προτάσει τοΰ Ήμετέρου' Υ
πουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

Λ Άρθρον 1. ...
1. Τά άρθρα 29, 30, 32 καί 33 τοΰ Νόμου 281/14 «περί 

Σωματείων», αΐ παράγραφοι 1,4 καί 5 τοΰ άρθρου 14 τοΰ 
.Α.Ν. 1179 τής 13/14 ’Απριλίου 1938 «περί Νομαρχών», 
ώς καί ή παράγραφος 10 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Β.Δ. 864/60 
«περί ’Οργανισμού τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών» δέ'/ έ- 
χουσιν έφαρμογήν έπί τών έπαγ-γελματικών Σωματείων.
' 2. Τά άρθρα 10,11,17 καί 18 καί ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 
16 τοΰ νόμου 2151/1920 «περί έπαγγελματικών Σωματεί
ων» καί τά άρθρα 11,41,47,48,49,50 καί 51, ώς καί τό 
δεύτερον έδάφιον τής παρ. 6 τοΰ άρθρ. 30 τοΰ Β.Δ. τής 15/ 
20.5.20 «περί έπαγγελματικών Σωματείων» καταργοΰν- 
ται. . ' - 1 ·

Άρθρον 2. .
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 21 τοΰ Β. Δ/τος τής 15/20.5. 

20 «περί επαγγελματικών Σωματείων» άπαναφέρονται έ'/ 
ΐσχύι καί κατισχύουσιν εφεξής πάσης άντιθέτου διατάξεως.

Άρθρον 3..
1. Ή αίτησις περί άκυρώσεως άποφάσεως Συνελεύσεως 

έπαγγελματικοΰ Σωματείου διά παράβασιν τοΰ Νόμου ή 
τοΰ Καταστατικού αύτοΰ, είσάγεται καί έκδικάζεται άπο- 
κλειστικώς ύπό τοΰ Εΐρηνοδίκου, συμφώνως πρός τό άρθρον 
28 τοΰ Β. Δ/τος τής 15/20.5.20. «περί έπαγγελματικών 
Σωματείων» τής έν αύτώ ΙΟημέρου προθεσμίας διά τήν 
προσβολήν άποκλειστικώς τοΰ κύρους τών άπό τής ισχύος 
τοΰ παρόντος καί έφεξής λαμβανουσών χώραν συνελεύσεων 
όριζομένης είς τριάκοντα (30) ημέρας.

2. Ή παράγραφος 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου (28 τοΰ Β.Δ/τος 
τής 15/20.5.20) άντικαθίσταται Six τών έξής :
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«2. 'Η αΐτησις περί άκυρώσεως ύποβά/,λετχι ύπό μελών 
άποτελούντων τό έν τριχιό στον τουλάχιστον τοϋ όλου ά- 
ριθμοΰ των εγγεγραμμένων μελών τοϋ σωματείου ή ένώ- . 
σεως χυτών, είναι δέ άπαράδεκτος άν οι αΐτοϋντες δεν έχου- 
σιν εκπληρώσει τάς προς τό σωματεΐον ή τήν ένωσιν υπο
χρεώσεις αυτών. Οί αΐτοϋντες έν περιπτώσει ήττης καταδι
κάζονται άλληλεγγύως εις jά έξοδα τοϋ σωματείου ή ένώ- 
σεως»«

I
Άρθρον 4.

Τό στοιχεϊον δ' της" πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου 20 
τοϋ νόμου 281/14 «περί Σωματείων» καί β' της παραγρ.
2 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Β.Δ. της 15/20.5.20, αντικαθίσταται 
ώς ακολούθως : ^

«δ) Νά αποκτούν άκίνητα, προς έγκατάστασιν των γρα
φείων των, αιθουσών συνεδριάσεων καί ομιλιών, βιβλιοθη
κών, επαγγελματικών σχολείων καί έν γένει προς έπίτευ- 
ξίν τίνος τών σκοπών αυτών».

Άρθρον 5.
1. Ή παράγρ. 3 τοϋ άρθρου 43 τοϋ νόμου 28 /14 «περί 

Σωματείων» καί αΐ 7ταρ,_3,4 καί 5, τοϋ άρθρου 30 τοϋ Β.Δ, 
της 15/20.5.20 «περί έπαγγελματικών Σωματείων», αντι
καθίστανται ώς ακολούθως :

«Εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις (Συνέδρια κλπ.) τοιού- 
των- Ενώσεων παντός βαθμοϋ (’Εργατικών Κέντρων, 
‘Ομοσπονδιών Συνομοσπονδιών), έκαστον Σωματεΐον ή 
Ένωσις τούτων έκπροσωπεΐται καί διαθέτει άριθμόν ψή- . 
φων άνάλογον προς τον άριθμόν τών ψηφισάντων έκ τών 
έκπληρωσάντων τάς υποχρεώσεις των μελών αύτών. ‘Η 
άναλογία αυτή άριθμοϋ ψήφων όριζομένη υπό τοϋ Κατα
στατικού έκάστης τών Ενώσεων, δέον νά είναι τοϋ αύτοϋ 
μέτρου δι’ άπαντα τά εις έκάστην Ένωσιν άνήκοντα Σω
ματεία, καί καθ’ όλον τον άριθμόν τών ψηφισάντων μελών, 
εν περιπτώσει δέ κλάσματος, έφ* όσον τοϋτο ύπερβαίνει 
τό ήμισυ τοϋ άποτελοϋντος τό μέτρον άριθμοϋ θά λογίζηται 
πλήρης ό άριθμός αύτοϋ. . " .
Εν πάση περιπτώσει, αί ψήφοι έκάστου Σωματείου ή Έ-, 

νώσεως τούτων έν τώ συνόλω των δεν δύνανται νά άποτελέ- - 
σουν δύναμιν ύπερβαίνουσαν τό 1/10 τοϋ όλου’άριθμοϋ τών 
ψήφων».

2. Κατ’ έξαίρεσιν διά τήν προσαρμογήν τών οικείων κα
ταστατικών τών έπαγγελματικών ενώσεων παντός βαθμού 
υπο τών Γενικών Συνελεύσεων αυτών προς τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος Ν.Δ., ώς μέτρον άναλογίας άντιπροσωπεύ- 
σεως έκάστου σωματείου εις τάς ενώσεις παντός βαθμοϋ κατά 
τά έν παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα, λχμβά- 
νεται το υπό τοϋ έν ίσχύι, κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόν
τος, καταστατικού έκάστης ένώσεως παντός βαθμοϋ προβλε- 
πομενον κατώτατον όριον ψήφων (μέτρον), τό ΐσχϋον διά 
τα σωματεία καί ένώσεις, αΐτινες δικαιούνται ένός άντιπρο- 
σωπου εις τάς άποφάσεις καί έκλογάς τών ενώσεων.

Τό αύτό ισχύει καί διά τήν έκλογήν άντιπροσώπων διά 
τάς Γενικάς Συνελεύσεις (Συνέδρια κλπ.) ’Επαγγελματι
κών ‘Ενώσεων παντός βαθμοϋ διά τήν άνάδειξη» νέων διοι
κήσεων ή άλλων συλλογικών οργάνων, τών οποίων ή θη
τεία λήγει μετά τήν ισχύν τοϋ παρόντος Ν. Διατάγματος, 
οπότε άποφασίζεται καί ή τροποποίησις τοϋ Καταστατικού 
και προσαρμογή τούτου προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
Νομοθ. Διατάγματος.

3. "Οπου έν τη κειμένη νομοθεσία γίνεται, παραπομπή 
εις τας διατάξεις τής ώς άνω παρ. 3 τοϋ άρθρου 43 τοϋ νό
μου 281/14 «περί Σωματείων» καί τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 
30 τοϋ Β.Δ. τής 15/20.5.20 «περί έπαγγελματικών Σωμα
τείων» νοούνται καί έφαρμόζο . ται αυται, ώς άνωτέρω άντι- 
καθίστανται.

"Αρθρον 6. . . .
1. Αί άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεώς έκλογαί τών έπαγ

γελματικών έργατικών Σωματείων καί παντός βαθμοϋ Ε
νώσεων αυτών, διεξάγονται υπό τών ’Εφορευτικών ’Επι
τροπών τών προβλεπομένων- -ύπό τών οικείων Καταστα
τικών.

Ό παρίστάμενος εις αΰτάς, κατά τάς κειμένας διατά
ξεις δικαστικός, μεριμνά καί έποπτεύει όπως αύται διενερ- 
γοϋνται βάσει τών διατάξεων τών οικείων Καταστατικών 
καί τοϋ Νόμου.

V "
2. Προκειμένου περί Σωματείων, προ πάσης ψηφοφο

ρίας δΓ άρχαιρεσίχς, ό παρίστάμενος δικαστικός, μετ’ έ
ρευναν καί έξακρίβωσιν περί τής γνησιότητος τοϋ ύπό τής

. διοικήσεως τοϋ Σωματείου καί ύπό τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής βεβαιωθέντος άντιγράφου Μητρώου, έπικυρώνει 
τοϋτο διά πράξεως αύτοϋ καταχωρουμ'ένης έν τέλει τοϋ τε 
άντιγράφου καί τοϋ Μητρώου.
• Τά άντίγραφχ ταϋτα δέον νά ,περιλάβουν, τό όνοματε- 
πώνυμον, τήν έπαγγελματικήν ιδιότητα, τήν διεύθυνσιν 
κατοικίας, τον άριθμόν δελτίου ταυτότητας έκάστου μέ
λους, τάς συνδρομάς τάς όποιας κατέβαλε τούτο καί μετά 
την ψηφοφορίαν ένδειξιν τών ψηφοφορησάντων προκύπτου- 
σαν διά τής μονογραφής τοϋ δικαστικού, εις τό περιθώριον 
τοϋ ονόματος ένός έκάστου. ‘Ο παρίστάμενος δικαστικός 
μετά τήν ψηφοφορίαν άναγράφει έπί τοϋ μητρώου καί δύο 
άντιγράφων τά άποτελέσματα αύτής, έξ ών τό έν παράδί- 
δει εις τήν Εφορευτικήν Επιτροπήν καί τό έτερον καταθέ
τει εις τό άρμόδιον Είρηνοδικεΐον, τήν έπομένην τής έκ- 
δόσεώς των.

Εις περίπτωσιν έκλογής άντιπροσώπων τοϋ Σωματείου 
εις ένωσιν, χορηγείται ύπό τοϋ παραστάντος εις τάς έκλο
γάς δικαστικού, βεβαίωσις πρός τήν ένωσιν βάσει τών άνω
τέρω στοιχείων, περιέχουσα τον άριθμόν τών έκπληρωσάν- 
των τάς ύποχρεώσεις των μελών, τόν άριθμόν τών ψηφι
σάντων έξ αύτών καί τών έκλεγέντων διά τήν ένωσιν άντι- 
προσώπων.

3. Προκειμένου περί Ενώσεων (’Εργατικά Κέντρα,
‘Ομοσπονδία’.) ό παρίστάμενος εις τάς έκλογάς δικαστικός, 
έλέγχει τάς βεβαιώσεις τής προηγουμένης παραγράφου, 
βάσει τών όποιων έπικυρώνει κατά τ’ άνωτέρω οριζόμε
να άντίγραφα τοϋ ύπό τής διοικήσεως τής Ένώσεως κα- 
ταρτισθέντος καί τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής βεβαιω
θέντος μητρώου σωματείων μελών αυτής. ι
\ (
Τά άντίγραφα ταϋτα περιλαμβάνουν : Τόν τίτλον τών Σω
ματείων, Μελών τής Ένώσεως τά ονοματεπώνυμα τών άν- 
τιπροσώπων έκάστου τούτων, τόν άριθμόν τών έκπληρω- 

' σάντων τάς ύποχρεώσεις τών μελών έκάστου σωματείου, 
τόν άριθμόν τών έξ αύτών ψηφισάντων κατά τάς έκλογάς 
τοϋ σωματείου, τάς συνδρομάς τάς όποιας κατέβαλεν έκα
στον τών σωματείων τούτων πρός τήν Ένωσιν, καθώς καί 
ένδειξιν διά τής μονογραφής τοϋ δικαστικού περί τών ψη- 
φοφορούντων κατά τάς έκλογάς τής Ένώσεως άντιπροσω- 
πων εις τό περιθώριον τοϋ ονοματεπωνύμου έκάστου. Μετά 
τήν ψηφοφορίαν άναγράφει έπί τοϋ μητρώου καί δύο άν- 
τιγράφων τά άποτελέσματα αύτής χρησιμοποιών ταϋτα ώς 
έν τη προηγουμένη παραγράφω ορίζεται.

Διά περιπτώσεις έκλογής άντιπροσούπων τής Ένώσεως 
εις ένωσιν άνωτέρου βαθμοϋ. χορηγείται ύπό τοϋ παραστάν
τος εις τάς έκλογάς ή συνέδριον δικαστικού βεβαίωσις διά 
τήν ένωσιν άνωτέρου βαθμοϋ βάσει τών άνωτέρω στοιχεί
ων περί τοϋ άριθμοϋ τών έκπληρωσάντων τάς ύποχρεώσεις 
των μελών τών άντιπροσώπων οίτινες έλαβον μέρος εις χυ- 
τάς, τών οργανώσεων έκ τών όποιων προέρχονται ουτοι, 
τής χρονολογίας, έκλογής των. τοϋ άριθμοϋ τών ψηφισαν- 
των κατ’ αύτήν μελών σωματείου καί τών έκλεγέντων δια 
τήν ένωσιν άνωτέρου βαθμοϋ αντιπροσώπων.

4. Διά τάς πάσης φύσεως έκλογάς άνωτέρου βαθμοϋ 
ενώσεων (Συνομοσπονδία!) έφχρμόζονται κχτ’ άνχλογίαν 
τά ύπό τοϋ παρόντος άρθρου κατά τ’ άνωτέρω οριζόμενα.



ή. At διοικήσεις τών Σωμα* είων καί * Ενώσεων αυτών, 
ώς καί αί ’Εφορευτικά'. Έπιτροπαί ύποχρεοϋνται νά θέ- 

_τουν είς τήν διάθεσιν τοϋ παρισταμένου δικαστικού πάντα 
τά στοιχεία καί νά παράσχουν πάσαν συνδρομήν προς έκ- 
πλήρωσιν τοϋ κατά τ’ ανωτέρω έργου αύτοϋ.

Παρατήρησις : Α1 διατάξεις τοϋ ώς άνω άρΟρ. 6 καταρ- 
γοϋνται μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ. κατά τήν περίπτωσιν χ 
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 41. Προεδρικοΰ Διατάγματος.

"Αρθρον 7.
1. Τά τής διοικήσεως, τής διαθέσεως και διαχειρίσεως 

των πόρων των επαγγελματικών σωματείων ή ενώσεων τού
των, διέπονται υπό των οικείων καταστατικών αυτών δια
τάξεων.

2. Αί πάσης φύσεως δαπάναι άποφασίζονται και έκ τε
λούνται συμ.φώνως προς τάς καταστατικάς διατάξεις καί 
υπό τών ύπ’ αυτών πρ'οβλεπομένων οργάνων.

3. Ό έλεγχος τής οικονομικής διαχειρίσεως τών επαγ
γελματικών σωματείων ή ένώσεων τούτων, διενεργεΐται 
υπό των εποπτικών καί εξελεγκτικών επιτροπών τών προ- 
βλεπομένων υπό τών καταστατικών αυτών. . .

4. Τά τής χορη'ρήσεώς' αποζημιώσεων καί ημεραργιών 
δι’ υποθέσεις επαγγελματικών σωματείων ή ένωσεων αυ
τών, προβλέπονται υπό τών οικείων καταστατικών, το ύ
ψος δέ αυτών καθορίζεται διά τοϋ προϋπολογισμοΰ τοϋ 
έγκρινομένου δι’ άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μελών. '· .

"Αρθρον 8. w
'Η διάρκεια τής εντολής (θητεία) τών διοικήσεων εξε

λεγκτικών έπιτροπών καί τών πάσης φύσεως συλλογικών 
-οργάνων καί άντιπροσώπων επαγγελματικών σωματείων 
καί ένώσεων αυτών παντός βαθμοϋ, ορίζεται υπό τών οι
κείων καταστατικών αύτών καί δι’ ώρισμένον χρόνον. 
Προβλεπομένη τυχόν υπό καταστατικών παράτασις θη
τείας μετά, τήν λήξιν αύτής ή άσκήσεως καθηκόντων ΰπό 
διοικήσεων καί πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων πέραν 
τοϋ μηνός άπό τής λήξεως τοϋ ώρισμένου τούτου χρόνου 
είναι άκυρος, εφαρμοζόμενων περαιτέρω τών διατάξεων 
τού άρθρου 69 τοϋ ’Αστικού Κώδικος. *

"Αρθρον 9. ·
1. 'Η διοίκησις έκάστου επαγγελματικού σωματείου 

ή ενωσεως αύτών ύποχρεοϋται, επί ταΐς ποιναΐς τοϋ άρθρου 
41 τοϋ Νόμου 281/1914 νά ύποβάλη είς τό αρμόδιον ' Υ- 
πουργεϊον καί τόν Νομάρχην τής περιφέρειας τής έδρας 
του εις διπλοϋν :

α) Άντίτυπον τοϋ Καταστατικού τοϋ Σωματείου ή Έ- 
νούσεως αύτών, έ'/τός μηνός άπό τής άναγνωρίσεως, ώς καί 
τών εις αυτό έπενεχθεισών τροποποιήσεων έ'/τός μηνός 
άπό τής έγκρίσεως αύτών. _

β) Πίνακα τών μελών τής διοικήσεως καθ’ έκάστην σύγ- 
κρότησιν αύτής ή μεταβολών τών άποτελούντων αύτήν προ
σώπων.

γ) Εις τήν αρχήν έκάστου έτους κατάστασιν τής αριθ
μητικής δυνάμεως τοϋ Σωματείου ή Ένώσεως αύτών καί

δ) τον εγκεκριμένου ισολογισμόν εκάστης διαχειριστι
κής περιόδου.

2. Είδικώς τά Σωματεία τών ναυτιλλομένων έν γένει 
καί αί Ενώσεις τούτων, ύποχρεοϋνται νά υποβάλουν τά 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον στοιχεία εις τό Ύ- 
πουργεΐον ’Εμπορικής Ναυτιλίας.

"Αρθρον 10.
’Αρχαιρεσία', ώς καί πάσης φύσεως έκλογαί επαγγελμα

τικών σωματείων καί ένώσεων αύτών ριενεργούμεναι εφε
ξής βάσει · καταστατικών διατάξεων άντιθέτων πρός τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος Ν.Δ. είναι αύτοδικαίως' άκυροι, 
οι καθ’ οΐονδήποτε τρόπον δε συγκαλοϋντες Γεν. Συνελεύ
σεις (Συνέδρια κλπ.) ώς καί οι ύποβάλλοντες υποψηφιό
τητα η αποδεχόμενοι τΟιαύτην είς αύτάς τιμωρούνται, επί 
τή έγκλήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον, μέ τάς ποι- 
νάς τοϋ άρθρου- 41 τοϋ-Νόμου- 281/1914:----------- -------

"Αρθρον 11.
Διά τήν συμμετοχήν εις Γενικάς Συνελεύσεις Σωματείου 

ή Ένώσεως αυτών, απαιτείται όπως τό μέλος εκπλήρωσή 
πάσας τάς έκ τοϋ Καταστατικού προβλεπομένας οίκονομι- 
κάς ύποχρεώσΛς του. ; ■

Κατ’ έξαίρεσιν διά συμμετοχήν εις Γενικάς Συνελεύσεις 
συγκαλουμένας κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ παρόντος, 
τά ήδη εγγεγραμμένα μέλη ύποχρεοϋνται νά εξοφλούν όφει^ 
λομένας τυχόν συνδρομάς,'ούχί όμως καί πέραν τοϋ έτους 
τοιαύτας. . ' ' *. : ' '''1 '

"Αρθρον 12. '
Αί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1S03/51, «περί προστασίας συνδι

καλιστικών στελεχών» έπεκτείνονται καί επί τών χ αντι
προέδρου, β’ άντιπροέδρου καί ταμείου τουν Διοικητικών 
Συμβουλίων, τών άνεγνωρισμένων εργατικών · επαγγελμα
τικών ένώσεων, (Εργατικών Κέντρων. 'Ομοσπονδιών καί 
Συνομοσπονδιών). '

ι
. ' ■ ■ ·.- ■ "Αρθρον 13.
Διά Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδιδομένου, προτάσει τοϋ 

επί τής ’Εργασίας 'Υπουργού, έπιτρέπεται ή κωδικοποίη- 
σις είς ένιαΐον κείμενον —ής νομοθεσίας «περί ’Επαγγελ
ματικών Σωματείων». .

"Αρθρον 14.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 

αύτοϋ είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. \ .


