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Τό νομοθέτημα αυτό θά συμπληρωθεί στο άμεσο μελά.ον
"Ενα: μαζικός πολιτικοποιημένος και ακηδεμόνευτος
με νέα νομοθετήματχ σχετικά μέ τήν οργάνωση τών συλλοΣυνδικαλισμός αποτελεί βάθρο τής Δημοκρατίας μαζί μέ τό
Κοινοβούλιο καί την Τοπική Αυτοδιοίκηση καί μοχλό γιά γικών διαπραγματεύσεων, τήν επίλυση τών συλλογικών
διαφορών άπό τρίτους καί τήν εκπροσώπηση τών συμφε
τήν κοινωνική αλλαγή.
ρόντων τής εργασίας στήν επιχείρηση. Στό τελ.ευταϊο αυτό
Ό 'Ελληνικό: Συνδικαλισμός προϊόν τής ιστορικής,
οικονομικής καί πολιτικής εξέλιξης τοϋ τόπου φέρνει σκέλ.ος, εντάσσεται καί ή επικύρωση τής ΔΣΕ άριθμ.
135 μέ τήν παράλληλη καθιέρωση τών άπαραίτητων, γιά
έντονα τά σημάδια στή δομή καί παρουσία του τής αυταρ
τήν ουσιαστική εφαρμογή της, θεσμών, * πού ή άνάγκη
χικής διακυβέρνησης τής Δεξιάς.
Οί πολιτικές, νομοθετικές καί''διοικητικές επεμβάσεις έκφρασης καί νομοθετικής κάλυψής του; γίνεται καθεμηρινά
καί πιο έντονη.
των κυβερνήσεων τής Δεςιάς κατάφεγαν νά κρατήσουν
Μέ τήν ολοκλήρωση τοϋ νομοθετικού αυτού έργου, πού θά
τό συνδικαλιστικό κίνημα χωέάς^ένό-Βητχ, μαζικότητα
κμ,ί αυτονομία καί σ’ννεπώς .χωρίς ουσιαστικό ρόλο στην πρά-ήρΕ'μ^ότί’ό'ίήθεί σύντομα, ή χώρα μας θά αποκτήσει ένα
σύγχρονο ενιαίο καί άνταποκρινόμενο στις προσδοκίες τής
πολιτική, κοινωνική καί οικονομική ζωή τοϋ τόπου.
Γιά πολλά χρόνια οί κυβερνητικές καί έργοδοτικές εργατικής τάξης καθεστώς γιά τό σύνολο τών συλλογικών
δοαστηριότητες στά εσωτερικά των συνδικάτων, όπως καί έργασιχκών σχέσεουν.
Βασική αρχή τοϋ νομοσχεδίου είναι ότι οί συνδικαλιστι
ή τρομοκρατία, ή άνεργία καί οι στερήσεις γιά τους πρω
τοπόρους συνδικαλιστές αποθάρρυναν <*.ίς πιο πλατιές κές ελευθερίες τόσο περισσότερο συμβάλλ.ουν στήν κοινω
αάζες των Εργαζομένων—-νά --συνδικαλισμόν. Παράλληλα νική ισορροπία καί συνακόλουθα στήν ισορροπία τής σύγχρο
ς! ίδιες δυνάμεις μέ τήν καλλιέργεια καί εκμετάλλευση νης ελληνικής κοινωνίας, όσο περισσότερο ή πολ.ιτεία ισχυ
ροποιεί τήν άσκησή τους. Γιά νά παίξουν όμως τον αύξητεχνητών αντιθέσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους, κατάμένο αυτό ρόλο άναγκαία προϋπόθεση είναι ή μέριμνα τής
φερναν ν’ άδυνατίζουν, νά διασπούν καί νά καταστρέφουν
πολ.ιτείας γιά τή διασφάλιση τής δημοκρατικής όργάνωσης
—ήν ενότητά τους στην οργάνωση και δράση.
Σήμερα ή δομή τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος στή τών μηχανισμών μέ τούς όποιους οί συνδικαλιστικές ελευθε
ρίες εκφράζονται. Είναι άπαράδεκτη κατάσταση, νά παρου
χώρα μας χαρακτηρίζεται άπό πολυδιάσπαση καί οργανω
σιάζουν τά σωματεία πολλαπλή δύναμη άπό αύτή, πού
τικό χάος.
έχουν, νά μή μπορεί ή βάση νά ελέγχει τήν κορυφή, νά
Τό νομοσχέδιο αυτό είναι τό πρώτο θεσμικό μέτρο
νοθεύονται τά αποτελέσματα τών εκλογών μέ χίλιες δύο
γιά τον εκδημοκρατισμό τοϋ έργατοϋπαλληλικοϋ -.συνδι
καλισμού την κατοχύρωση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών καταστρατηγήσεις. Είναι γνωστό ότι τά πρωτοβάθμια
καί τήν ανάπτυξη ενός μαζικοΰ, πολιτικοποιημένου καί σωματεία στέλνουν άνάλ.ογχ μέ τον αριθμό, τών μελών τους
ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος.'
' ί'Δ πού ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες, αντιπροσώπους
τόσο στις 'Ομοσπονδίες όσο καί στά Εργατικά Κέντρα.
* Η αλυσίδα τών προβλημάτων, πού μαστίζουν καί. κακο
ποιούν τον ελληνικό συνδικαλιστικό χώρο, είναι λίγο-πολΰ Στή συνέχεια μέ βάση τον αριθμό τών ψηφισάντων φυσικών
γνωστή ακόμη καί στον άμύητο τοϋ όχι καί τόσο μυστικού προσώπων—μελών τών σωματείων, πού άνηκουν στήν
δύναμή τους, οί δευτεροβάθμιες όργανώσεις στέλνουν μέ τή
κυκλώματος, πού χρόνια τώρα εύθύνεται γιά τήν κακοδαι
μονία τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος στή χώρα μας. Τά σειρά τους τούς εκπροσώπους στις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ),
μέ συνέπεια ή αριθμητική συγκρότηση τού Συνέδριου
συμπτώματα τής βαρείας, μά όχι ανίατης ασθένειας, είναι
τών τελευταίων νά πολλαπλ.ασιάζεται ταχυδακτυλουργικά
πολύ ορατά, καί ή θεραπεία της είναι επιτακτική άνάγκη
γιά νά έξχσφαλισθεΐ ή συμμετοχή τών εργαζομένων στις άφοϋ τά ίδια μέλη τών πρωτοβάθμιων σωματείων μετράνε
δυο φορές, μιά σαν κριτήριο τής δύναμης τής 'Ομοσπονδίας
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις τοϋ τόπου μας. Τό περιεχό
μενο τοϋ νομοσχεδίου στρέφεται γύρω «πό τούς άκολούθους καί δεύτερη τοϋ ’Εργατικού Κέντρου. "Ετσι τό Συνέδριο
κύριους άξονες πού είναι : α) Οί εγγυήσεις γιά τήν άσκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε., πέρα άπό τις μεγάλες ομοσπονδίες πού για
τοϋ βασικού συνδικαλιστικού δικαιώματος καί ειδικότερα, γωστοΰς λόγους βρίσκονταν έξω άπό τήν ανώτατη συνδικάτ
οί εγγυήσεις γιά τή σύσταση, δργάνωση καί λειτουργία λιστική όργάνωση, τήν απουσία τών 2/3 τουλάχιστον τοϋ
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων μέ κύριο στόχο τήν εργατικού δυναμικού άπό τή συνδικαλιστική αύτοργάνωση,
αναδόμηση τοϋ ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος καί τήν ψευδοεκπροσώπηση τών σωματείων-σφραγίδων, σ’ ότι
τήν εξυγίανσή του. Στις εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνεται άπομένει, νοθεύεται ανεπίτρεπτα μέ τήν ευλογία τού νόμου
καί ή μέριμνα γιά τήν αποτελεσματική προστασία ιδιαίτερα καί τοϋ άπαράδεκτου συστήματος τής δομής τοϋ κινήματος,
εκείνων πού έχουν αύξημένες συνδικαλιστικές εύθύνες.' μέ τήν πλ.ασματική διόγκωση τής πραγματικής του δύναμης,
β) Οί εγγυήσεις γιά τήν άκώλητη άγωνιστική συνδικαλι άλλ.οιώνοντχς άκόμη περισσότερο τή μαζική εικόνα τής
στική δράση, όπου κορυφαία θέση κατέχει τό δικαίωμα εργασιακής εκπροσώπησης. ’Ακόμη ή πιο πάνω νομιμο
απεργίας, μέ κύριο στόχο τή φιλελευθεροποίηση τοϋ κοινω-, ποιημένη άριθμηττκή παραχάραξη μέ τήν πλασματική
νικοϋ ανταγωνισμού καί περιορισμό τών δεσμεύσεων στο παρουσίαση μελών είχε ώς τώρα σάν' αποτέλεσμα τήν
ελάχιστο δυνατό όριο, γ) Ή κατοχύρωση τής συνδικα αντίστοιχη αφαίμαξη τού πακτωλ.οϋ τοϋ ΟΔΕ ΠΕΣ. πού
λιστικής δράσης μέσα στούς χώρους δουλειάς με κύριο τά κεφάλ.αια του βέβαια προέρχονται άπό τά μεροκάματο
στόχο τήν προοδευτική αναμόρφωση τών σχέσεων εργασίας τοϋ έλληνα μισθωτού.
Είναι επίσης γνωστό, όσο δυστυχώς δυσαπόδειχτο τό
μέσα στήν εκμετάλλευση καί επιχείρηση. Ή κατοχύρωση
τοϋ δικαιώματος αυτού αποτελεί σταθμό γιά τήν ιστορία προκλητικό γιά τήν έννομη τάξη καί τό συνδικαλιστικό
τού ελληνικού συνδικαλισμού. Γιά πρώτη φορά ή πολ.'.τεία χώρο άπό μακροϋ επαναλαμβανόμενο μέ τήν ίδια συχνότητα
άλ/.ά καί τό αύτό αποτέλεσμα, φαινόμενο, τής ύπερδιόγκωνομιμοποιεί καί διευκολύνει τήν άσκηση τών συνδικα
σης τοϋ αριθμού τών ψηφισάντων σέ πολύ μεγάλ.ο άειθμό
λιστικών ελευθεριών εκεί όπου φυσιολογικά καί κατά
κύριο λνόγο εκδηλώνεται ό ανταγωνισμός εργασίας καί σωματείων, μέ άποτέλ.εσμα τήν πλήρη συσκότιση γύρω άπό
τήν πραγματική συνδικαλιστική εκπροσώπηση καί τήν
κεφαλ.αίου, θέτοντας τέρμα σέ μιά μακροχρόνια ύποβάθμιση
τού παράγοντα εργασία, δ) 'Η δημιουργία προϋποθέσεων κυριολεκτική διασπάθιση τών χρημάτιυν τοϋ ΟΔΕΠΕΣ
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δηλλ τών Εργατικών καί υπαλληλικών εισφορών για χάρη
τοΰ' έργα'σιακοΰ κινήματος. Μια άλλη συνέπεια τοΰ τόσον
απαράδεκτου αύτοϋ τρόπου εξαπάτησης των έλλήνων εργα
ζομένων άλλα καί της ίδιας της κρατικής εξουσίας, όπου δέν
είναι καί αύτή συμμετοχή στό ιδιότυπο αυτό έγκλημα, είναι
ή δημιουργία των σωματείων - φαντασμάτων πού κινούνται
μέ τη νομιμοφάνεια της πλήρωσης των προϋποθέσεων τοΰ
Νόμου, μέσα στην δυσώδη ομίχλη τοΰ παρά συνδικαλι
στικού χώρου. Σωματεία λιλιπούτιας δύναμης ύπερπολλαπλασιάζουν τό μητρώο των ψηφισάντων μελών, κατα
σκευάζουν πλασματικές ομοσπονδίες καί εργατικά κέντρα
καταλήγοντας καμμιά φορά καί στη δημιουργία τριτο
βάθμιων οργανώσεων, πού βέβαια δέν παραλείπουν νά εισ
πράττουν τό «νόμιμα» σ’ αυτούς κατανεμόμενο ποσοστό
τοΰ ΟΔΕΠΕΣ. "Ετσι παράλληλα μέ την κλασσική πυρα
μίδα τοΰ συνδικαλιστικού μας κινήματος πού καταλήγει
στη ΓΣΕΕ, δημιουργήθηκαν, μέ την άνοχή τοΰ κρατικοΰ
φορέα καί τις εισφορές τού εργάτη καί υπάλληλου, όλες
οι κατάλληλες προϋποθέσεις γιά τή“ λειτουργία ενός παρασιτικοΰ συνδικαλισμοΰ πού έκτρέφει μέ τη σειρά του ένα
πρότυπο καί πολύ κερδοφόοο επάγγελμα πού άκούει στην
επωνυμία «συνδικαλιστής». Δυστυχώς τό φαινόμενο της
πλασματικής εμφάνισης τών ένεργών μελών δέν φαίνεται
τούλάχιστον νά είναι ίδιο τών έξω άπό την Γ.Σ.Ε.Ε. οργα
νώσεων. Τ'Γ
'
Ή παραπάνω διάγραφόμένή κατάσταση πολυκερματισμοΰ καί νόθευσης στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας
ένισχύεται καί άπό τά στοιχεία πού οί πιο πρόσφατες εκτι
μήσεις τους μάς δείχνουν ότι λειτουργούν σήμερα 5 συνο
μοσπονδίες, 107 ομοσπονδίες, 103 Εργατικά, Κέντρα καί
περισσότερα άπό 4000 σωματεία βάσης.
Σέ καμμιά άλλη χώρα τής Εύρώπης δέν συναντιέται αύτό
τό φαινόμενο. ~ - '··
· *
Πρόθεση τοΰ νομοσχεδίου είναι νά άντικαταστήσει τό
διάχυτο σέ όλα τά προηγούμενα νομοθετήματα πνεύμα τής
άποδυνάμωσης τών συνδικαλιστικών όργανώσεων καί τής
έλαχιστοποίησης τοΰ ρόλου τους άλλά καί νά διαφυλάξει
τή γνήσια έκπροσώττηση τής βάσης. Μόνο έτσι θά μετά-,
τραπούν οί συνδικαλιστικές οργανώσεις σέ πρωταγωνιστές
στό διάλογο άνάμεσα στην έργασία καί τό κεφάλαιο και
ανάμεσα στην έργασία καί τό γραφειοκρατικό κράτος. Στη
μόνιμη επιδίωξή μας γιά τή βελτίωση τής αμεσότητας τής
δημοκρατίας, ή άναγνώρκτη τής πραγματικής διάστασης
τών συνδικαλιστικών ελευθεριών αποτελεί μιά άπό τις
πρωταρχικές σταθερές τής πολιτικής μας.
Β. Βέβαια καί στό παρελθόν δέν έλειψαν ορισμένες προσ
πάθειες γιά τήν φιλελευθεροποίηση τοΰ συνδικαλισμού, όμως
αύτές υπήρξαν επιφανειακές, ασύνδετες μεταξύ τους καί
τις περισσότερες φορές έντεχνα διατυπωμένες γιά νά καλύψουν κάτω άπό τό μανδύα τής φιλελευθεροποίησης μύριους
περιορισμούς καί υπονομεύσεις, μέ αποτέλεσμά μέχρι σή
μερα στή χώρα μας, άπό όλα τά συμφέροντα, τά μόνα πού
δέν μπορούσαν νά εκπροσωπηθούν γνήσια νά είναι τά συμ
φέροντα τών έργαζομένων.
"Αν περάσουμε τώρα άπό τό χώρο τοΰ δικαίου στό χώρο
τής πράξης ή κατάσταση υπήρξε εξίσου νοσηρή. * Η Γ.Σ.Ε.Ε.
άπό τά πρώτα βήματά της υπήρξε θέατρο έντονων πολιτικών
συγκρούσεων. Ή πρώτη διάσπαση δέν άργησε νά έρθει ώς
σύγκρουση μεταξύ σοσιαλιστών, πού διακήρυξαν τήν άνάγκη έντονης πολιτικοποίησης, καί μεταρρυθμιστών πού ή
θελαν περιορισμέ τοΰ ρόλου της σέ καθαρά επαγγελματικά
θέματα.
Αύτή έληξε μέ επικράτηση τών σοσιαλιστών πού όμως
καί αύτοί διασπάστηκαν, γιά νά φθάσουμε στό 2ο συνέδριο
πού συγκλήθηκε σέ δύο χωριστά μέρη (ένα στήν ’Αθήνα
μέ τούς σοσιαλιστές καί ένα στον Πειραιά μέ τούς άναθεωρητές).
_
Μέ τά γεγονότα τοΰ 1923 πού κατέληξαν στήν διάλυση
τών συνδικαλιστικών όργανώσεων, φθάνουμε στό 3ο συνέ
δριο όπου επικράτησαν οί άναθεωρητές, ένώ το 1928 οί
κομμουνιστές δημιουργούν χωριστή γενική συνομοσπονδία

(την ένώτική Γενική Συνομοσπονδία"). Λίγο αργότερα (1034)'
δημιουργήθηκε καί μιά τρίτη, ανεξάρτητη Πανελλαδική
Γενική 'Ομοσπονδία. Μόνο όμως ή Γ.Σ.Ε.Ε. άναγνωριζόταν άπό τήν Κυβέρνηση, γιά νά φθάσουμε τελικά στήν
ενοποίηση σέ νέα συνομοσπονδία μέ τόν ίδιο τίτλο. "Ετσι η
προσπάθεια έκφρασης τών διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων
μέ χωριστές συνομοσπονδίες άπέτυχε παταγωδώς.
'Η περίοδος τής δικτατορίας τού Μεταξά ένίσχυσε τή
μονολιθικότητα τοΰ συνδικαλισμού καί εγκαινιάζει μιά νέα
εποχή μεθοδεύσεως γιά τή συρρίκνωση τής αύτονομίας του
μέ νομοθετήματα πού άμεσα ή έμμεσα είναι καθοριστικά
μέ/οι σήμερα. Τότε επιβλήθηκε καί ή ύποχρεωτική εισφορά
υπέρ τής Γ.Σ.Ε.Ε.
Μετά τήν άπελευθέρωση οί προσπάθειες γιά τήν οργάνωση
τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος εμπλουτίζονται μέ νέες
άδυναμίες.
Γιά μιά σημαντική περίοδο καθιερώθηκε ή πρακτική
τοΰ διορισμού διοικήσεων άπό τά άνω (βλ. ν.δ. 325/45) πού
μέ τις αλλεπάλληλες άνακλήσεις είχαμε φθάσει στό σημείο
ή Γ.Σ.Ε.Ε. νά βρίσκεται συνεχώς ύπό ήγεσία δοτή άπό τήν
κυβέρνηση.
"Ας σημειωθεί ότι τό 1945 όλα τά μέρη είχαν συμφωνήσει
στήν καθιέρωση τοΰ άναλογικοΰ συστήματος μέ τό όποιο καί
διεξήχθησαν οί εκλογές τοΰ 8ου συνεδρίου τοΰ 1946. Ή
εγκατάλειψη τοΰ συστήματος αύτοΰ στά μετέπειτα συνέ
δρια (πλήν τοΰ 5ου βλ. Ν. 986/46) οδήγησε μέ τή βοήθεια
καί τών λοιπών μηχανισμών (ψυχολογική βία, διαγραφές
μαζικών όργανώσεων κ.τλ.) στήν οΐονεί ίσοβιότητα τών ί
διων προσώπων στήν διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. μέχρι τό 1964.
Άπό τήν έξιστόρηση αύτή άνάγλυφα δίνεται ή εικόνα τού
νοσηρού φαινομένου τοΰ νά βασίζεται ή εκπροσώπηση τής
εργατικής τάξης σέ μιά όργάνωση κορυφής, χωρίς νά μπο
ρεί παρ’ όλ.α αύτά νά τήν επηρεάσει καί χωρίς νά εκφρά
ζονται μέσα σ’ αύτή όλες οί τάσεις.
Τό 1964 γίνεται ή πρώτη σοβαρή μεταπολεμική προσ
πάθεια γιά τήν εξάλειψη τών διατάξεων εκείνων πού εμ
πόδιζαν τήν έλεύθερη άνάπτυξη τού συνδικαλιστικού κινή
ματος καί τήν άνεμπόδιστη έκφραση τών μελών στις εκ
λογές τών διοικητικών συμβουλίων.
Πράγματι μέ τό ν.δ. 4361/64 σταμάτησε ή άνάμιξη τών
νομαρχών στά εσωτερικά τών σωματείων, δίνεται στά σω
ματεία ή δυνατότητα απόκτησης ακίνητης περιουσίας χωρίς
άδεια τοΰ 'Υπουργείου, άποκαθίσταται πλήρως ή αύτονομία
στή διαχείρηση τών πόρων τους, καθορίζεται ή ισότητα στήν
έκπροσώττηση στις ενώσεις, ένισχύεται ό ρόλος τού δικαστού
ώς προέδρου τής εφορευτικής επιτροπής κ.τ.λ. 'Ορισμένες
άπό τις διατάξεις αύτές άποτέλεσαν άντικείμενο προσφυγής
στήν Δ.Ο.Ε. (επιτροπή συμφιλίωσης καί συμβιβασμού)
άπό εκείνους πού θά έπρεπε τελευταίοι νά διαμαρτύρονταν
καί οί όποιοι όπως λέγει καί τό πόρισμα καμιά συγκεκρι
μένη μορφή δέν θεμελίωσαν γιά τούς κινδύνους πού συνε
πάγονταν οί μεταρρυθμίσεις γιά τις συνδικαλιστικές ελευ
θερίες. Τελικά οί προσφεύγοντες άπέσυραν τήν προσφυγή
μέ παράλληλη ομολογία άπό ορισμένους γιά τόν ενεργητικό
χαρακτήρα τών διατάξεων εκείνων στήν άσκηση τών συνδικαλιστικών ελευθεριών.
’Επικαλούμαστε αύτό το γεγονός γιά νά τονίσουμε πώς
άντιδράσεις κατά τού νόμου έκείνου πρόβαλαν εκείνοι πού
είχαν κάθε συμφέρον νά διαιωνίζουν κάθε είδους άντισυνδικαλιστικές ενέργειες μέ άστήριχτες ερμηνείες τών διε
θνών συμβάσεων εργασίας.
Τά άποτελέσματα τοΰ ν.δ. 4361/64 δέν μπόρεσαν νά
φανούν πλήρως γιατί μεσολάβησαν τά -ρωστά πολιτικά
γεγονότα πού δέν έπέτρεψαν τήν συνέχιση τής προσπάθειας
καί τήν δικτατορία.
’Αμέσως μετά τή μεταπολίτευση στό πλαίσιο τής δήθεν
προσπάθειας γιά τήν άποκατάσταση τών συνδικαλιστικών
ελευθεριών έκδόθηκαν οί ν. 5 καί 6 1975 καί το ν.δ. 42/74
πού άποτέλεσαν άντικείμενο έντονης κριτικής άπό τήν επι
στήμη τού εργατικού δικαίου γιά τή σωρεία τών διατάξεων
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■^ryj διεστρέβλ.ωναν τήν έννοιαν τής συνδικαλιστικής έλευΟειίας. Κύριος στόχος των νομοθετημάτων αυτών ήταν
κάτω άπό τό πρόσχημα της αποκατάστασης των συνδι
καλιστικών έλευθεριών, ή αναπαραγωγή τοΰ ίδιου συστή
ματος εξάρτησης τής βάσης άπό τήν κορυφή.
Ο ΑΝΤΕ Ρ ΓΑΤΙ ΚΟΣ ΝΌΜΟΣ 330 76.
Γ. Τέλος φθάσαμε στο ν. 330/76. κάτω άπό τήν παράΟεστ ορισμένων διατάξεων προστατευτικών για τις συνδι
καλιστικές ελευθερίες ύφέρπει ένα πλέγμα άντισυνδικαλιστικών διατάξεουν μέ ποικίλλ.ουσες άποχρώσεις καί ποικίλοντα τό βαθμό δεξιοτεχνίας, πού όλες μαζί συνθέτουν
ένα νομικό σύστημα μέ κύριο στόχο : α) νά κάνουν τήν
άσκηση τών συνδικαλιστικών έλευθεριών για εκείνους πού
τήν άποτολμοϋσαν πράξη άρκετά ηρωική, β) νά υποβα
θμίσει τό ρόλο τών συνδικαλιστικών οργανώσεων, γ) νά
εκμηδενίσει τήν κοινωνική άποστολή τοΰ δικαιώματος της
απεργίας.
Ό ν. 330/76 κατά τό μέρος πού άναφέρεται στις συνδι
καλιστικές οργανώσεις είχε βάσιμα κατηγορηθεϊ, ειδικότερα
γιατί :
α) Περιόρισε τήν άποστολή τών συνδικαλιστικών όργανώσεων.
----β)-’Απαγόρευσε ορισμένες μόνο πράξεις άντισυνδικαλιστικές Ινώ οί σπουδαιότερες περιπτώσεις άγνοήθηκαν.
γ) ’Απέφυγε νά προστατεύσει τις συνδικαλιστικές οργα
νώσεις άπό τήν κρατική εξουσία στά θέματα τής λειτουρ-,
γίας τους, συνεχίζοντας έτσι τήν παράδοση.
δ) Παρείχε, σ’ εκείνους πού έχουν ιδιαίτερη ευθύνη καί
είναι εκτεθειμένοι περισσότερο στους κινδύνους εκδίκησης,
προστασία, άπό έλλειπη, :μέχρι ανύπαρκτη, προκειμένου
γιά τά Ιδρυτικά κυρίως μέλη. ’Αλλά ιδιαίτερα άποκαλυπτική τοΰ πνεύματος υπονόμευσης άπό τον ίδιο τό νόμο, όσων
μέ άλλες διατάξεις φερόταν νά κατοχυρώνει, υπήρξε ή διά
ταξη τοΰ άρθρου 3S παρ. 1 πού θέτει ώς γενικό λόγο άρσης
άσυλίας τών συνδικαλιστικών στελεχών, κάθε άπόφαση
απεργίας κατά παράβαση τοΰ ν. 330. 'Η διάταξη αυτή πού
δέν υπήρχε στον α.ν. 1803/1951 χειροτέρευσε τό καθεστοις
προστασίας.· Πράγματι άπό τή στιγμή πού ή διάκριση νό
μιμης καί παράνομης απεργίας ήταν περίπου άδύνατη, τά
συνδικαλιστικά στελέχη ζοΰσαν υπό τήν διαρκή άπειλ.ή τής
απόλυσης. 'Ο μόνος σίγουρος τρόπος νά τήν άποφύγουν ήταν
νά μή άποτολμήσουν τήν κήρυξη απεργίας.
Ή μόνη περίπτωση κατά τήν οποία ό ν. 330 υπήρξε
σαφής καί κατηγορηματικός γιά τήν άποτελεσματικότητα
τής προστασίας τών συνδικαλιστικών έλευθεριών, υπήρξε ή
περίπτωση τής προστασίας τής άρνητικής συνδικαλιστικής
ελευθερίας, έκείνης δηλ. ακριβώς πού είχε λιγότερη άνάγκη
προστασίας.
Είναι γνωστό ότι μιά άπό τις αιτίες τής κακοδαιμονίας
τής πολιτικής μας ζωής οφείλεται στό γεγονός ότι στήν
'Ελλ.άδα ή εργασία είτε προστατευόταν είτε κηδεμονευόταν
η υποτασσόταν, ούδέποτε όμως εκφράζονταν έλεύθερα.
Μέ τήν εμφάνιση τοΰ συνδικαλιστικού φαινομένου στή
χώρα μας τά νομικά εμπόδια γιά τήν άσκησή του ήταν έμμε
σα παρά άμεσα, γιατί συνταγματικά τούλ.άχιστο καλυπτό
ταν καί άπό αυτό τό σύνταγμα τοΰ 1864. Νωρίς πάντως οί
διάφορες κυβερνήσεις θέλ.ησαν νά διατηρήσουν τον έλεγχο
στά έπαγγελ.ματικ.ά σωματεία, έτσι πού άλλοτε νά γίνονται
όργανα στά χέρια τους καί άλ.λοτε τουλάχιστο όχι ενοχλη
τικοί συζητητές.
'II de facto κυβερνητική πατερναλιστική μέριμνα γρή
γορα βρήκε τή νομιμοποίησή της μέ τό πρώτο βασικό νομοθέτημα γιά τά σωματεία^ τό ν. 281/1914 πού περιείχε καί
ειδικές διατάξεις (άρθρ. 19-23) γιά τά επαγγελματικά
σωματεία.
Παρά τή διευκόλυνσή πού παρείχε ό νόμος αύτός στήν
οργάνωση τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος, είναι γεγονός

ότι απετελ.εσε επιβραδυτικό στοιχείο στήν προσπάθεια άνεξαρτητο ποίησης.
Πράγματι κατά τήν άντίληψη τοΰ τότε νομοθέτη, πού ρητά
καταχωρεΐται καί στήν εισηγητική έκθεση, ή κατοχύρωση
του δικαιώματος τοΰ συνεταιρίζεσθαι στό όποιο-στεγαζόταν
και το συνδικαλιστικό δικαίωμα περιλ.άμβανε τήν κατοχυρωση τής ελεύθερης σύστασης καί τήν προστασία άπό
τήν αύθαίρετη διάλυση, άφηνε όμως ελεύθερο τό νομοθέτη
και τή δημόσια διοίκηση γιά επεμβάσεις κάθε είδους στό
εσωτερικό τών σωματείων. “Εκτοτε ή έσωτερική αύτονομία
ύπήρςε ό μόνιμος χώρος τής προτίμησης τοΰ νομοθέτη μέ
τήν οποία έκφραζόταν τό πατερναλιστικό πνεΰμα τών δια
φόρων κυβερνήσεων. Τό πιο ενδιαφέρον όμως ήταν, ότι ή
παρουσιαζόμενη νοσηρή κατάσταση στις επαγγελματικές
οργανώσεις, γιά τήν οποία δέν ήσαν άμοιρες ευθυνών οί
κυβερνήσεις, άποτελοΰσαν τό άλλοθι γιά τήν όλο καί μεγα
λύτερη επέμβαση τών τελευταίων.
Τήν άντίλήψή αυτή εκφράζει καί ό ν. 2151/1920 πού ύπήρξε ο πρώτος ειδικός νόμος γιά επαγγελματικά σωματεία
με τον οποίο επιδιώκεται άκόμη πιο έντονη έποπτεία άπό
τήν πολιτική έξουσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ό τότε
εισηγητής τοΰ ν. 2151 πού έμελλε νά ΐσχύσει μέχρι τό 1976,
άνεφερε ώς λύγο γιά τήν καθιέρωση ειδικής νομοθεσίας γιά
τά επαγγελματικά σωματεία τήν «επί τή βάσει άλλων κα
νόνων σκοπιμότητος ρύθμισιν καί λειτουργίαν τών επαγ
γελματικών σωματείων» γιατί υποβαλλόταν «αύστηροτέρα μέριμνα τόσον προς τήν διοίκησιν όσον καί προς τήν
έν γένει κίνησιν αύτών».
Άπό τή σύντομη ιστορική έπισκόττηση πού προηγήθηκε
προκύπτει ότι τό σημερινό απαράδεκτο νομικό καθεστώς
γιά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καί ή κατάσταση πού
επικρατεί στήν όλη δομή τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος
παρουσίαζαν ορισμένα μόνιμα χαρακτηριστικά πού συνο
ψίζονται :
α) Στή μόνιμη εξάρτηση τής βάσης άπό τήν κορυφή. 'Ο
ελληνικός χώρος άποτελεί τό πρότυπο χώρας όπου ή βάση
ούδέποτε άπέκτησε γνήσιο δικαίωμα ελέγχου τής κορυφής.
β) Στήν έλλειψη άνππροσωπευτικότητας τής κορυφής
μέ μιά διαρκή παραποιημένη εικόνα τοΰ συσχετισμού δυ-·
νάμεων.
γ) Στή μειωμένη έσωτερική αύτονομία.
δ) Στό ιδιόρρυθμο σύστημα χρηματοδότησης.
ε) Στήν έπιλ.ογή ώς μοναδικού τύπου συνδικαλιστικής
οργάνωσης τοΰ σωματειακού τύπου.
στ ) Στήν συρρίκνωση τοΰ ρόλ.ου τών συνδικαλιστικών
Οργανώσεων. ·
·. : *
Δ. “Ετσι ή νομοθετική μεταρρύθμιση άποτελεί πράξη
πρωταρχικής σημασίας γιά τήν κυβέρνησή μας. ' ' ' :
1.
“Οπως άναφέρεται στό προοίμιο τής έκθεσης αυτής*
οί εγγυήσεις γιά τή σύσταση, οργάνωση καί λειτουργία τών
συνδικαλιστικών όργανώσεων άποτέλεσαν ένα άπό τούς
κύριους άξονες πού γύρω τους στρέφεται τό περιεχόμενο τοΰ
νομοσχεδίου.
·~
...
"·-··.
Ή εύθύνη είναι μεγάλη καί οι δυσχέρειες στήν επίλυση
τών άκανθωδών προβλημάτων πού συνδέονται μέ τήν όργάνωση καί τή λειτουργία τών συνδικαλιστικών όργανώσεων
είναι πολλές.
Δύο είναι τά δυνατά συστήματα πού προσφέρονται σαν
βάση θεμελιώδους επιλογής γιά τήν οργάνωση τών συνδικαλ.ιστικών φορέων.
Τό ένα συνδέεται μέ τήν κατάργηση κάθε είδους νομο
θετικού πλαισίου, μέ έξαίρεση ορισμένες υποτυπώδεις δια
τάξεις, σχετικώς μέ τήν οργάνωση καί τή λειτουργία τών
συνδικαλιστικών όργανώσεων, καί τήν παρ αχού ρηση στούς
ενδιαφερομένους άπόλυτης άνεξαρτησίας στήν επιλογή τοΰ
τύπου οργάνωσης καί τής μορφής λειτουργίας τών •ρύνδικαλ,ιστικών φορέων. Τό άλλο είναι ή διευκόλυνση της ενό
τητας τής κορυφής μέ κατοχύρωση όμως παράλληλα τής
γ-νήσιας εκπροσώπησης τής βάσης, πράγμα πού έξυπακούει
τήν μέριμνα άπό τήν πολιτεία γιά τή δημοκρατική λειτουρ
γία τών συνδικαλιστικών φορέων.
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Χ-4 πρώτο σύστημα έκτος τοϋ ότι δεν θεωρείται εφικτό άπό'καμμιά σχεδόν παράταξη, γι’ αυτό καί όλοι μιλούν για
ενότητα καί εκδημοκρατισμό τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ.λπ., θά έπέφερε μια γενική αναστάτωση μέ άμφίβολα τά αποτελέσμα
τα.
’Αναπόφευκτα λοιπόν επιλέχθηκε το δεύτερο μέ τίς συμπαραμαρτόϋσες συνήθειες τής ενίσχυσης των εγγυήσεων
για την ομαλή λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Στη λογική σειρά αυτών των συνεπειών, εντάσσονται καί :

γιατί ή άσκηση τους ύπσθάλπτει τήν εκδίκηση άπό εκείνους
που έχουν άντίθετα συμφέροντα. Πρωταρχική υποχρέωση
μιας δημοκρατικής πολιτείας, ήθική άλλά καί νομική, ιδιαί
τερα γιά τή χώρα μας πού σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα (βλ.
και δ.σ. έργ. άρ. 98) ύποχρεοΰται νά λάβει τά προσήκοντα
μέτρα γιά τήν άκώλυτη άσκηση τών συνδικαλιστικών έλευθεριών, είναι ή αποτελεσματική διασφάλιση όλων εκείνων
που μετέχουν σέ συνδικαλιστικές δραστηριότητες άπό τούς
κινδύνους πού τούς άπειλοϋν.

α) Ή επιλογή τής απλής αναλογικής ώς συστήματος
εκλογής τών διοικήσεων. Πρόκειται γιά. μια ενσυνείδητη
επιλογή γιά τή διατήρηση τής ενότητας τών συνδικαλιστικών
φορέων, μέ κύριες όμως παραμέτρους την ενίσχυση τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων τής βάσης καί τή διαδοχική
εξάρτηση τών οργανώσεων ανώτερης βαθμίδας απ’ αυτή.
Θά πρέπει ιδιαίτερα νά τονισθεΐ ή σημαντική αυτή καινο
τομία που σημαίνει πλήρη διακοπή μέ τίς άκολουθούμενες
μέχρι σήμερα πρακτικές καί μεθοδεύσεις.

Ή Κυβέρνηση ιδιαίτερα ευαίσθητη στά θέματα ενίσχυσης
τοϋ παράγοντα εργασίας, επιδιώκει νά εφαρμόσει ένα σύ
στημα αδιαίρετης καί καθολικής προστασίας άπό κινδύνους
όποιασδήποτε προέλευσης καί γιά προσβολές όποιασδήποτε
φύσης.

β),*Ή ρύθμιση τοϋ θέματος τής οικονομικής αυτοδυνα
μίας καί τής χρηματοδότησης τών συνδικαλιστικών όργανώσεων πού μέχρι σήμερα κανένα νομοθέτημα δέν άπετόλμησε νά λύσει κατά τρόπο ορθόδοξο.
"Οπως είναι γνωστό μέχρι τό 1938 ή χρηματοδότηση τών
συνδ. όργανούσεων βασιζόταν στις εισφορές, χωρίς όμως νά
προβλέπεται κάποια διαδικασία γιά τήν αποτελεσματική
τους είσπραξη. Στό δικτατορικό καθεστώς τοΰ Μεταξά μέ
τό ν.δ. 1435/38 επιβλήθηκε υποχρεωτική εισφορά σέ όλους
τούς μισθωτούς πού καταβαλλόταν υπέρ τής Γ.Σ.Ε.Ε. γιά
νά καθορίζει αύτή τήν κατανομή στά μέλη της.
Τό 1946 μέ υπουργική απόφαση ανανεώθηκε ή υποχρεω
τική συνδικαλιστική εισφορά, όπου οΐ οργανώσεις βάσεις
κρατούσαν μόνο τό 10 %. Τό σύστημα αύτό είχε καταγ
γελθεί άπό τήν Δ.Ο.Ε. ώς σύστημα επιβολής φόρου καί όχι
ώς σύστημα είσπραξης εισφοράς κυρίως γιατί ένώ ή ύποχοέωση βάρυνε μέλη και μή μέλη, τό οοελοε πήγαινε κυρίως
στη Γ.Σ.Ε.Ε. //
·'
.
‘1
;
Τό 1954 καταργήθηκε τό παραπάνω σύστημα γιά νά
ένισχυθεΐ ή Εργατική Εστία πού προοριζόταν νά άποτελέσει τό κύριο μέσο χρηματοδότησης καί νά περάσει ή
υποχρεωτική εισφορά υπέρ τής Γ.Σ.Ε.Ε. μέ συλλογικές
συμβάσεις (διατ. 4.2.54, ν. 3467/55). Μετά την προσβολή
άπό τό ΣτΕ δύο συλλογικών συμβάσεων μέ τίς όποιες
καθιερώθηκε ή υποχρεωτική εισφορά, κυριάρχησε τό κα
θεστώς χρηματοδότησης άπό τήν εργατική εστία, πού ισχύει
μέχρι σήμερα, μέ τήν τροποποίηση ότι άπό τό 1971 δημιουργήθηκε ένας ενδιάμεσος μηχανισμός ό γνωστός Ο.Δ.Ε. Π.Ε.Σ
Μέ λίγα λόγια μέχρι σήμερα, όσες φορές ό νομοθέτης θέ
λησε νά άναμιχθεϊ στό θέμα τής εξασφάλισης τών οικονο
μικών μέσων άπό τά επαγγελματικά σωματεία το έκανε,
άλλοτε απροκάλυπτα καί άλλοτε καλυμένα, κατά τρόπο
ασυμβίβαστο μέ τίς συνταγματικές ελευθερίες καί μέ σαφή
την προτίμηση νά ένισχύσει τίς οργανώσεις κορυφής.
Μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο γιά πρώτη φορά, ή ρύ”
θμιση τής συνδικαλιστικής εισφοράς γίνεται μέ τέτοιο τρόπο·
που να διασφαλίζεται ή οικονομική αυτοτέλεια τών συνδι
κάτων χωρίς άπεμπόλιση τής ανεξαρτησίας τους, μέ σεβασμό
τής ατομικής συνδικαλιστικής ελευθερίας τών μελών τους
και με κύριο στόχο τήν ενίσχυση τών οργανώσεων τής
βάση;·

"Ετσι ή σχετική διάταξη προβλέπει τή δυνατότητα είσ
πραξης τής εισφοράς άπό τούς εργοδότες, έφ’ όσον πρό
κειται γιά μέλη συνδικάτων ένώ συγχρόνως τούς παρέχει
τή διευκόλυνση είσπραξης τους μέσα στούς χώρους τής δου
λειάς.
γ) Ή προστασία τής συνδικαλιστικής δράσης καί τών
συνδικαλιστικών στελεχών ειδικότερα.
Κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών χωρίς άντίστοιχη άποτελεσματική προστασία εκείνων πού τίς ασκούν
καί κυρίως εκείνων πού έχουν αυξημένες ευθύνες δέν νοείται,

Τό προτεινόμενο σύστημα προστασίας στηρίζεται
τέσσερες νέες ρυθμίσεις.

σέ

αα) ’Ανάγει σέ θεμελιώδη υποχρέωση τοΰ κράτους τή
μέριμνα γιά“ τήν άκούλυτη άσκηση τών συνδικαλιστικών
ελευθεριών.
ββ) Προβλέπει γενική ρήτρα γιά άπαγόρευση στον εργο
δότη καί σέ άλλα τρίτα πρόσωπα κάθε ενέργειας πού παρα
κωλύει τήν άσκηση τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματος σέ
όλες τίς εκφάνσεις, έπισημαίνοντας παράλληλα ενδεικτικά
καί τίς σπουδαιότερες μορφές προσβολής. __ή ’μ ______
γγ) Κατατάσσει την προστασία τής συνδικαλιστικής ε
λευθερίας στά προστατευόμενα έννομα άγαθά καθιερώνοντας
άντίστοιχα ποινικό αδίκημα γιά τίς προσβολές της.
δδ) Επεκτείνει τήν ειδική προστασία τών συνδικαλι
στικό:": στελεχών σέ όλα τά μέλη τών διοικητικών συμ
βουλίων τών συνδικαλιστικών οργανώσεων, λαμβάνοντας
σαν βάση τό μέσο άριθμό τής σύνθεσής τους σέ συνδυασμό
καί μέ τή μαζικότητα τών δργανώσεων. Ταυτόχρονα κα
λύπτει κάθε μορφή προσωρινής διοίκησης καθώς καί τά
ιδρυτικά μέλη μέχρι ενός ορισμένου άριθμοϋ, καί εξομοιώνει
μέ τήν καταγγελία τή μετάθεση.
Τέλος καί "σως ένα άπό τά σπουδαιότερα σημεία τής
νέας προστασίας είναι ότι δέν συνδέει την άρση τής ειδικής
προστασίας τών συνδικαλιστικών στελεχών μέ τίς παραβά
σεις τών διατάξεων γιά άπεργία καί,
δ) ή καθιέρωση τής συνδικαλιστικής άδειας. Ή παροχή
διευκολύνσεων στά συνδικαλιστικά στελέχη, φορείς και εκ
φραστές τών συμφερόντων καί επιδιώξεων τών εργαζόμενων
κρίθηκε αναγκαία καί συμπληρώνει το πλέγμα τών εγγυή
σεων γιά τήν ομαλή λειτουργία τών συνδικαλιστικών οργα
νώσεων.
. Παράλληλα καί γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής
ελληνικής νομοθεσίας διακόπτεται τυπικά καί ουσιαστικά
ή παράδοση μέ τύ συντεχνιακό καί το στενώς επαγγελμα
τικό χαρακτήρα τών συνδικαλιστικών φορέων. Είναι χαρα
κτηριστικό πώς ό νομοθέτης
μέχρι σήμερα έπεμενε να
αγνοεί τόν όρο «συνδικαλιστικές οργανώσεις» ακόμα και
όταν τό σύνταγμα τόν ο κιιοποίησε, έμμένοντας στήν απο
κλειστική χρησιμοποίηση τοϋ όρου «επαγγελματικά σω
ματεία». 'Η μεταστροφή στό σημείο αύτό τής ορολογίας
πού χρησιμοποιεί τύ σχέδιο δέν είναι μόνο τυπική, α/υ.α
καί ούσιαστική.
Συνακόλουθα, κατά πρώτο λόγο, εντάσσονται στήν έννοια
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων με ορισμένες προϋποθέ
σεις. οΐ ενώσεις προσώπων καί τό τοπικά παραρτήματα
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων μέ πανελλήνια βάση. Η
ελαστικότητα αύτή στον τύπο τής οργάνωσης διασπά, το
παραδοσιακό μονοπούλιο τοϋ τύπου τοΰ σωματείου OJp
μοναδικού τύπου συσσωμάτωσης. Κατά δεύτερο λόγο εγκχταλείπεται ό συντεχνιακός προσδιορισμός τοϋ σκοποϋ τους,
πού παγίως άναπαρήγαγαν όλα τά μέχρι σήμερα νομοθετηματα μέχρι καί το ν. 330/76. Ό τελευταίος με ιδιαίτερη
φροντίδα θέλησε νά. συρρικνώσει τήν αποστολή των συνδι
καλιστικών οργανώσεων, παρά, το γεγονός ότι ή δ.σ. εργ.

ip. 87 άναφερόταν γενικά στα συμφέροντα των εργαζομένων,
καί παρά τό γεγονός ότι το σύνταγμα έμμεσα άλλα σαφώς,"
7.—0 τον προσδιορισμό τού σκοπού τοϋ δικαιώματος τής
απεργίας επιφύλαξε σέ αυτές γενικά τή διαφύλαξη καί τήν
προαγωγή όλων των οικονομικών καί τών εργασιακών
συμφερόντων τών εργαζομένων (άρθρ. 23 παρ. 2).
Ή πλατεία σύλληψη τών συνδικαλ ιστικών επιδιώξεων
άπό τό νομοσχέδιο άποτελεϊ βασική επίσης επιλογή τής
κυβέρνηση: πού εκδηλώνει μέ τον τρόπο αύτό τό σεβασμό
στον ιστορικό ρόλο πού οί συνδικαλιστικές οργανώσεις κα
λούνται νά παίζουν, ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες μέ
τά αυξημένα καθήκοντα. Πράγματι αυτές δέν περιορίζον
ται απλώς στήν εκπροσώπηση ορισμένων συμφερόντων τών
μελών τους άλλα καλύπτουν καί τά γενικότερα συμφέροντα
τής τάξης πού εκπροσωπούν.
"Αμεση πρακτική συνέπεια τής προτεινομένης μεταρρύθ
μισης είναι οτι οί συνδικαλιστικές οργανώσεις νομιμοποιούν
ται νά δρούν γιά τις γενικότερες οικονομικές καί κοινωνικές
σχέσεις τών μισθωτών, τόσο μέσα στήν επιχείρηση οσο
καί στο επίπεδο τής εθνική; οικονομίας. Μέ τον τρόπο αύτό
επιτυγχάνεται άκόμη ή διασφάλιση τής επιρροής τους στις
γενικότερες αποφάσεις τής οικονομικής καί κοινωνικής πο
λιτικής μέ στόχο τον περιορισμό τών μονομερών επιλογών
τής κρατικής εξουσίας, πού καιρός είναι νά γίνει λιγότερο
αύταρχική. Ή Κυβέρνηση, θεωρεί τις συνδικαλιστικές οργα
νώσεις ώς- ένα -άπό τούς- βασικότερους μηχανισμούς γιά
τήν αυξημένη συμμετοχή τών πολιτών στον καθορισμό τών
αποφάσεων πού τούς αφορούν.
;

Τό πλ,εγμα αύτό τών απαγορεύσεων καί δεσμεύσεων συμ
πληρώνεται άπό μιά ρητή άπαγόρεύση γιά τήν καταχρη
στική άσκηση τοϋ δικαιώματος άττεργίας ωσάν νά μήν
άρκοϋσε η γενική άπαγόρευση τοϋ άρθρ. 281 ΑΚ. μέ προ
φανή σκοπό νά περάσει τή κρίση γιά τή σκοπιμότητα τής
κήρυξης μιας άπεργίας άπό τούς ενδιαφερομένους στά δι
καστήρια καί τή δημιουργία μιας αόρατης άλλα δραστικής
άπειλ.ής γιά τούς κινδύνους πού περικλείει ό χαρακτηρισμός
κάθε άπεργιακής προσπάθειας ως παράνομης. Τά όρια μεταςύ
νόμιμης καί παράνομης άπεργίας είχαν καταλ.υθεϊ. πράγμα
πού ίσοδυναμοϋσε ή μέ άποθάρρυνση γιά τήν κήρυςη απερ
γίας ή μέ παρότρυνση γιά συμμετοχή σέ παράνομη άπεργία
υπονομεύοντας έτσι ή ίδια ή εννομη τάξη τήν έννοια τής
νομιμότητας. Σέ ολ.ες αυτές τις δεσμεύσεις θά πρέπει νά
προστεθούν ή ευκολία μέ τήν οποία κινδύνευαν νά χάσουν
οί άπεργοί τούς ήγέτες τους (άρθρ. 38) καί ή υπόθαλψη
τών άπεργοσπαστών (άρθρ. 40).

γ) Τέλος μέ τό άρθρο 32 Παρ. 3 πού καθιέρωσε κατά
τρόπο ρητό τήν αρχή τής ισότητας τών όπλων, νομιμο
ποιούνται στον ίδιο βαθμό άπεργία καί άνταπεργία. Ό
ν.330 άποτελ.εϊ μοναδικό νομοθέτημα ευθείας καί ισότιμης
άιαγνώρισις τοϋ δικαιώματος τής ανταπεργίας.
Βέβαια όλες οί παραπάνω επιδιώξεις τοϋ ν. 330 δέν πραγ
ματοποιήθηκαν στήν πράξη, γιατί τά δικαστήρια μας έδει
ξαν ευρύτητα πνεύματος στήν ερμηνεία τών σχετικών διατά
ξεων, πολλές φορές άποτρέποντας μέ τον τρόπο αύτό την
ιδιαίτερα επικίνδυνη φόρτιση στις κοινωνικές σχέσεις. 'Η
πληθώρα όμως τών δικών τών συνδικαλιστικών στελ.εχών
καί οί συχνές άπολ.ύσεις απεργών δέν παύουν νά άποτελ.οϋν
εΰγλωτο
δείγμα τών έπιδιούξεων τοϋ ν.330.
Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο άποτελεϊ έκφραση τής πο
Σέ
όλες
αύτές τις επιδιώξεις τό άλλοθι ήταν ότι παρόμοιες
λιτικής αυτής.
δεσμεύσεις ισχύουν καί στήν Δυτική Γερανία, όπου όμως
2.
'Ο δεύτερος κύριος άξονας τού νομοσχεδίου άποτελεϊται όλο τό σύστημα έπαγγελ.ματικών' σχέσεων στηρίζεται σέ
άπο τις διατάξεις πού επιδιώκουν τή διασφάλιση τής άγωάλλα σημεία ισορροπίας τά όποια σκοπίμως άποσιωποϋσαν.
νιστικής συνδικαλιστικής δράσης όπου κυριαρχεί ή ρύθμιση
Βάση γιά τή ρύθμιση τού δικαιώματος τής άπεργίας,
τού δικαιώματος άπεργίας.
άπό τό νομοσχέδιο, άποτέλ,εσαν οί συνταγματικές διατάξεις.
Τό μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς είχε δημιουργήσει ένα
Ή παράγραφος 2 έδ. α τού άρθρου 23 τού Συντάγματος
περίτεχνο πλέγμα διατάξεων μέ διάχυτο τό ττνεϋμα γιά έκπεριλαμβάνει δύο σκέλη.
..
.
μηδενισμό τής αποτελεσματικό-ήτας στήν άσκηση τού δι
Στό πρώτο ορίζεται ότι : ή άπεργία αποτελεί δικαίωμα.
καιώματος άπεργίας καί πού συνοπτικά στηρίζεται στους
«Ό Συντακτικός νομοθέτης έγκαταλείποντας, στό σημείο
άκολ.ούθους κανόνες."
. ■
"
ε;
ι.
αύτό, τή διατύπωση τών σχεδίων Συντάγματος, όπου ανα
α) Τήν ευθύνη γιά τήν κήρυξη τής άπεργίας έπιφολλάσφερόταν «τό δικαίωμα τής άπεργίας άναγνωρίζεται», σαφώς
σει μόνο τό σωματείο, ταυτίζοντας τον όρο τού άρθρ. 23
θέλησε όχι μόνο ν’ άναγνωρισθεϊ ή άπεργία σαν δικαίωμα
παρ. 2 τού συντάγματος «νομίμως άνεγνωρισμέναι συνδιτών εργαζομένων, γεγονός πού άπό πολλά ήδη χρόνια η
καλ.ιστικαί όργανούσεις» μέ τον όρο «σωματείο». Μέ τον
εννομη τάξη, άλλοτε μέ επιφυλάξεις καί άλλοτε μέ περισ
τρόπο αύτό τό 80°/ο περίπου τών εργαζομένων δέν διαθέτει σότερο φιλελεύθερη άντίληψη, είχε δεχθεί, άλλά θέλησε
τή δυνατότητα γιά άμεση προσφυγή μέ δική του προυτοβουεπί πλ.έον ή άπεργία νά είναι δικαίωμα πού αύτό τό Σύνταγμα
λία σεήν άπεργία, ένώ ένα άλλο ποσοστό εργαζομένων μέ κατοχυρώνει καί προστατεύει ουσιαστικά.
δυσκολία μπορούσε νά επιτύχει τήν άσκηση τού δικαιώμα
ν Στό δεύτερο σκέλος τής ίδιας διάταξης πού περιέχει δύο
τος τής άττεργίας γιατί έπρεπε γιά θέματα τής επιχείρησης
καί μοναδικά προσδιοριστικά στοιχεία τού τρόπου άσκησης
νά προσφύγει σέ κλαδικό σωματείο (όταν έλειπε τό επι
τού δικαιώματος ορίζεται ότι :
χειρησιακό σωματείο) τό όποιο όμως δύσκολα έξ αιτίας τής
«άσκεϊται δέ ύπό τών νομίμως συνεστημένων συνδικα
κλαδικής του σύνθεσης μπορούσε νά πάρει άπόφαση γιά λιστικών οργανώσεων προς διαφύλ.αξιν καί προαγωγήν
θέματα πού ένδιέφεραν τούς εργαζομένους μιας επιχείρησης.
τών οικονομικών καί εργασιακών έν γένει συμφερόντων
.. .
β) Τά πλαίσια γιά τή νόμιμη άσκηση τής άπεργίας είχαν τών εργαζομένων».
γίνει υπερβολικά στενά. Ειδικότερα
Ο σκοπός τής άπερ
Γενναται εδώ ένα ερώτημα : ή άπεργία είναι δικαίωμα
γίας προσδιορίζεται κατά τέτοιο τρόπο πού κατέλ.ηγε ό τών εργαζομένων ή τών «νομίμως συνεστημένων συνδικα
κανόνας νά ήταν μάλλον ή παράνομη άπεργία παρά ή νόμιμη.
λιστικών οργανώσεων».
Πράγματι άπό πή διατύπωση τού άρθρ. 32 τού 330 διαφαίνεται ή σαφής προσπάθεια νά τεθούν έκτος νόμου οί πολιτι
κές, καί αύοές άκόμη οί πολιτικοοικονομικές άπεργίες, καί
οί άπεργίες άλληλεγγύης, ένώ άπό τό άρθρ. 33 άποκλειόταν
ή δυνατότητα κήρυξης αιφνιδιαστικής άπεργίας, παρά τό
γεγονός ότι όλες οί μορφές αυτές απεργιών θεωρούνται
σήμερα σέ όλες τις χώρες μέ ορισμένες επιφυλάξεις γιά τή
Δυτική Γερμανία, νόμιμες. Συγχρόνως μέ τό ίδιο αύτό
άρθρο άντιστρεφόεαν ή λογική τής υποστήριξης τών διαπραγματεύσεων μέ άπεργία άφού έθετε ώς προϋπόθεση
γιά τήν κήρυξη τής άπεργίας τήν προηγούμενη έναρξη τών
διαπραγματεύσεων καί τήν άποτυχία τους.

Τόσο άπό τό γράμμα τής διάταξης τής παρ. 2 τοϋ άρθρου
23, όσον κΓ άπ’ το πνεύμα της καί τό σκοπό πού αυτή
έχει, είναι φανερό ότι τό δικαίωμα τής άπεργίας είναι
άτομικό δικαίωμα τών εργαζομένων κι’ όχι τών οργανώ
σεων, ή μόνο τών οργανώσεων. ’Από τά παραπάνω γίνεται
σαφές ότι ή διάταξη τοϋ άρθρου 23 παρ. 2 ανάγει τήν άπεργία,
πού σάν μορφή άγώνα τών εργαζομένων άποτελ.εϊ άπό
αιώνες ένα πραγματικό γεγονός, σέ δικαίωμα, πού τό ίδιο
τό Σύνταγμα κατοχυρώνει καί προστατεύει, · προσδιορί
ζοντας καί τούς δύο μοναδικούς όρους σύμφωνα μέ τους
οποίους πρέττει αύτό νά άσκεϊται χωρίς καμμία άλλη έπιφύλ.αξη υπέρ τοϋ νόμου.

6 —
Στο έδ. β της ίδιας παρ. περιέχοντας κατά τρόπο σαφώς ' συγχρόνως ορισμένες εγγυήσεις γιά την άσκησή τους καί
επιβάλλοντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις σέ Βάρος των
περιοριστικό. -,
·· %■
- Έ.''«ήίκ _ , ,χ ·ι αα) οί κατηγορίες για τίς όποιες απαγορεύεται ή προσ εργοδοτών γιά τήν παροχή διευκολύνσεων.
φυγή στην άπεργία καί
■
- Οί διατάξεις αυτές, μέ τίς όποιες άνοίγεται μια νέα έποχη
ββ) οΐ κατηγορίες για τίς όποιες ή προσφυγή στήν άπεργία
στο χώρο τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματος, άποτελοΰν
«τελεί υπό τούς συγκεκριμένους περιορισμούς τοϋ ρυθμί- τήν πρώτη φάση στήν προσπάθεια μεταρρύθμισης τοΰ
ζοντος τοΰτο νόμου».
καθεστώτος τής επιχείρησης καί ένίσχυσης της έκπροσο')Έτσι άντιδιαστέλλονται στο Σύνταγμα έκείνες οί κατη πησης τών συμφερόντων τής έργασίας. Πράγματι ή μεγάλη
πρακτική σημασία άπό τήν προτεινόμενη μεταρρύθμιση θά
γορίες εργαζομένων, απόλυτα περιοριστικά προσδιορισμένες,
πού ή προσφυγή τους σέ άπεργία μπορεί νά περιορισΟεΐ πρέπει νά άναζητηθεΐ στο γεγονός ότι άποτελεϊ τήν άφετηρία
συγκεκριμένα μέ ρυθμιστικό νόμο, άπ’ όλες τίς άλλες κατη γιά τήν νομιμοποίηση μιας άντεξουσίας στήν παραδοσιακή
γορίες πού μπορούν ελεύθερα ν’ άσκήσουν τό δικαίωμα της έργοδοτική έξουσία στούς χώρους τής δουλ,ειάς.
άπεργίας, χωρίς κανενός είδους, νομοθετικό ή άλλο περιο
Ειδικό Μέρος - ’Ανάλυση κατ’ άρθρο.
ρισμό ή
σύμφωνα μόνο μέ τούς προσδιορισμούς πού
Σχετικά μέ τίς έπί μέρους διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου
περιέχει για τόν τρόπο άσκησής του τό έδ. α τής παρ. 2 πρέπει νά άναφερθοϋν τά εξής ε
τοΰ άρθρου 23.
·
Τό άρθρο 1 άναφέρεται στό άντικείμενο ρύθμισης καί
Μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο ένα νέο καθεστώς άπερστήν έκταση εφαρμογής τοϋ νόμου. Έτσι άντικείμενο αύτοϋ
γιακοϋ άγώνα διαμορφώνεται μέ τελείως άντίθετες άφετηρίες,
σύμφωνες πάντοτε μέ τό Σύνταγμα. Ή νέα αντίληψη πού τοϋ νόμου είναι ή κατοχύρωση τής άνεμπόδ'.στης άσκησης
είσάγεται μέ τό νομοσχέδιο αυτό είναι ότι ή άπεργία είναι τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τών έργαζομένων καθώς
δικαίωμα πού άσκεΐται ελεύθερα καί μόνο σε ορισμένες καί ή ίδρυση λειτουργία καί δράση τών συνδικαλιστικών
εξαιρετικές περιπτώσεις ύπόκειται σέ περιορισμούς. Μόνο οργανώσεων τών έργαζομένων πού απασχολούνται μέ σχέση
έτσι θά μπορέσει νά εκπληρώσει τόν κοινωνικό της ρόλο έξαρτημένης έργασίας ιδιωτικού δικαίου τόσο στον ιδιωτικό
τομέα όσο καί στό δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
γιά τόν όποιο καί άναγνωρίσθηκε ή ανάγκη κατοχύρωσής της.
Παραπέρα στήν παράγραφο 3 τοϋ ίδιου άρθρου, άναφέρεται
ή έννοια καί τά είδη τών συνδικαλιστικών οργανώσεων
τών έργαζομένων έπί τών όποιων έχει έφαρμογή ό νόμος
αύτός. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό νομοσχέδιο αύτό έπεκτείνει τή «βάση» τής πυραμίδας τοϋ ελληνικού έργατικοϋ συν
δικαλιστικό κινήματος άναγνωρίζοντας σά πρωτοβάθμιες
συνδικαλ.ιστι ές οργανώσεις έκτος άπό τά σωματεία καί
α) τίς ένώο.ις προσώπων, πού συνιστοϋν έργαζόμενοι
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ Α.Κ. σέ έκμετάλλευση,
έπιχείρηση, ΝΠΔΔ ή σέ ΟΤΑ έφόσον δέν έχει συσταθεΐ
σωματείο καί ό συνολικός άριθμός τών έργαζομένων δέν
υπερβαίνει τούς σαράντα καί β) τά τοπικά παραρτήματα
συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελ,λ.αδικής έκτασης. ’Από τό γεγονός αύτό φαίνεται καθαρά ό
σκοπός τοϋ νομοσχεδίου νά έπεκτείνει τήν συνδικαλιστική
δράση κι’ έκεί όπου μέχρι σήμερα δέν είναι δυνατόν νά
Οί κοινωνίες πού θέλουν νά κρύπτουν τήν κοινωνική ύπάρξει, σκοπεύοντας νά ένεργοποιήσει συνδικαλιστικά καί
ένφαση καί νά τήν επιλύουν μέ άστυνομικά μέτρα άργά ή τίς μικρότερες εργατικές κοινότητες ένσωματώνοντάς τες
γρήγορα φθάνουν σέ μεγαλύτερο άδιέξοδο.
έτσι στον ενιαίο κορμό τοϋ έλ.λ.ηνικοϋ συνδικαλ.ιστκοϋ
3.
Ένα άλλο θέμα τοΰ νομοσχεδίου άναφέρεται σέ μία
κινήματος.
καινοτομία πού θά πρέπει νά θεωρηθεί πρωτοπορία καί
Τέλ,ος μέ τήν ρητή αναφορά της παρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ
γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα στήν Έλλ.άδα. Πρόκειται
εξαιρούνται άπό τήν έφαρμογή τοϋ νόμου αύτοϋ οί δημοσιο
γιά τή νομιμοποίηση καί τή διασφάλ.ιση τής συνδικαλ.ιστικής γραφικές καί οί ναυτεργατικές, οί όποιες σαν ιδιόμορφες
δράσης στούς χώρους τής δουλ,ειάς.
συνδικαλ.ιστικές οργανώσεις Οά άποτελ.έσουν αντικείμενο
Βέβαια Οά μπορούσε νά λ.εχθεΐ ότι άπό τή στιγμή πού χωριστής ρύθμισης πού θά όλ.οκλ.ηρωθεΐ σύντομα.
οί συνδικαλ.ιστικές έλ.ευθερίες γνώρισαν τή συνταγματική
Μέ τό άρθρο 2 ρυθμίζεται ή ύποχρέιυση τήρησης σέ κάθε
τους κατοχύρωση σέ όλ.ες τίς έκδηλ.ώσεις τους, ή άσκησή πρωτοδικείο ειδικού βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων
τους χωρίς περιορισμό στό χώρο στον οποίο θά πραγματο
στό όποιο καταχωρίζονται τά στοιχεία τοϋ άρθρ. SI Α.Κ.
ποιούνται συνεπάγεται καί τήν άσκησή τους στούς χώρους καθώς καί άλ,λ,α άπαραίτητα στοιχεία πού άναφέρονται στήν
τής δουλειάς, πράγμα πού ύποστηρίχθηκε καί άπό μερίδα ίδρυση-πορεία-διάλ.υση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων,
τής έπιστήμης.
στις τροποποιήσεις τών καταστατικών τους κλ.π.
'Όπως όμως καί στις άλλες χώρες έτσι καί στή δική μας,
Μέ τό άρθρο 3 διατηρείται ή ύποχρέιυση τώνσυνδικαλ.ιδιάχυτη υπήρξε ή άντίλ.ηψη ότι οί συνδικαλιστικές έλ.ευθερίες στικών οργανώσεων νά τηρούν ύποχρεωτ.κά ορισμένα βιβλ.ία.
είχαν ώς όριό τους χωρικό τά όρια τής επιχείρησης, έτσι Ή υποχρέωση τήρησης τών βιβλ.ίων τοϋ άρθρου αύτοϋ
πού ή άσκησή τους μέσα σε αύτή θά θεωρούνταν σχεδόν είναι «λειτουργική» καί διευκολύνει τήν ομαλή έσωτερική
άπαγορευμένη γιατί προσέκρούε στο δικαίωμα ιδιοκτησίας λ.ειτουργία τών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
τοΰ έργοδότη ή καί στο δικαίωμα τοϋ άσύλ.ου.
Στό άρθρο 4 προσδιορίζονται οί σκοποί τών συνδικαλι
Σιγά-σιγά οί άντιλ.ήψεις αυτές ξεπεράστηκαν μέ άποτέ- στικών οργανώσεων καθώς καί τά μέσα καί οί μέθοδοι
λ.εσμα ή άσκηση τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματος στούς πού μετέρχονται γιά τήν ικανοποίηση τών σκοπών αύτών.
χοίρους τής δουλ,ειάς νά νομιμοποιηθεί. Ό έλ.λ.ηνας νομο- ’Εδώ άξίζει νά σημειθεΐ ότι ό συντάκτης τοϋ νόμου αύτοϋ,
Οέτης μέχρι σήμερα αγνοεί παντελ.ώς τή δυνατότητα αύτή άντίθετα άπό εκείνον τοϋ Δ. 330/1973 διεύρυνε τό πεδίο
ενώ στήν πράξη σέ ορισμένες έπιχειρήσεις είχαμε μερικές λ.ειτουργίας καί δράσης τών συνδικαλιστικών οργανιύσειυν
υλοποιήσεις πού οφείλ.ονταν στήν άνοχή τοϋ έργοδότη ή λ.αμβάνυντας υπόψη τίς σύγχοονες κοινωνικοικονομικές συν
ακόμη υπήρξε άποτέλ.εσμα ' διαπραγματεύσεις'/.
θήκες καί άνάγκες τών εργαζομένων καί τών οργανώσεων
Τό μεγάλ.ο αυτό κενό άπό τήν έλλειψη νομοθετικής ρύθμι
τους. Γνώμονα γιά τήν διεύρυνση τοϋ κύκλου τών σκοπών
σης στή συνδικαλιστική δράση στήν επιχείρηση έρχεται τών συνδικαλιστικών οργανώσεων άποτέλ.εσε τό άρθρο 23
νά καλύψει το νομοσχέδιο στο Ε κεφάλ.αιο, παρέχοντας τοϋ συντάγματος τοϋ 1975 τοϋ άνχφερόμενου στήν άπεργία.
Ειδικότερα: διευκολύνεται ή άσκηση τοϋ δικαιώματος
άπεργίας άπό όλους τούς έργαζομένους, έπαφίεται ή έκτίμηση
γιά τή σκοπιμότητα τοϋ χρόνου κήρυξης τής άπεργίας καί
τόν τρόπο πραγματοποίησής της στούς ένδιαφερομένους,
καλύπτεται όλο τό φάσμα τών νόμιμων συμφερόντων τών
έργαζομένων άπό τίς νόμιμες έπιδιώξεις τής άπεργίας.
- ’Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν δύσκολο μέχρι τώρα νά
κατανοηθεΐ, πώς είναι δυνατόν ένα δικαίωμα τόσο δυναμικό
όσο ή άπεργία, πού περιέχει ένα είδος νομιμοποίησης τής
αυτοδικίας καί έκφράζει, τή διακοπή τής κοινωνικής συνοχής,
νά άφήνουν έλεύθερο στήν άσκησή του.'
'Όμως ή ιστορία έχει δείξει ότι, όσο καί άν είναι ένοχλητικό
τό δικαίωμα άπεργίας γιά τό κοινωνικό σύνολο, ή κοινωνική
ισορροπία διευκολύνεται περισσότερο άπό τήν ισχυροποίηση
παρά άπό τήν άποδυνάμωσή του.
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Στήν παρ. 1 τού άρθρου χύτου Αναφέρεται ότι «οί συνδι
καλιστικές οργανώσει; έχουν σκοπό τή διαφύλ,αξη καί προ
άγω·^/) των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών και
συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων».
Τή διεύρυνση όμωε των σκοπών τών συνδικαλιστικών
οργανώσεων ό συντάκτης περιφρούρησε μέ τη γενική εξαί
ρεση - απαγόρευση ότι οί συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν
απορούν ν’ άσκοϋν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Μέ την
Απαγόρευση αύτή διασφαλίζει στις συνδικαλιστικές όργχνοόσεις τήν κοινωνική καί συνδικαλιστική τους «καθαρότητα»·
Όμως καί σ’ αύτή τήν απαγόρευση, εΐσάγοντας μια καινο
τομία εντελώς νέα για τον ελληνικό εργατικό συνδικα
λισμό, επιτρέπει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις νά συνιστοΰν, χωρίς επιδίωξη κέρδους, καταναλωτικούς ή πιστω
τικούς συνεταιρισμούς ή νά διατηρούν εντευκτήρια καί
βιβλιοθήκες καί νά παρέχουν μαθήματα επιμόρφωσης στά
μέλη τους, καθώς έπίσης νά δημιουργούν καί ειδικά κεφάλ.α'.α γιά τήν εξυπηρέτηση έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης
καί άλ.λ,ηλοβοήθειας τών μελ,ών τους.
Στήν παρ. 3 τού ίδιου άρθρου γίνεται μία ενδεικτική
αναφορά τών μέσων πού μπορούν νά μετέρχονται οί συν
δικαλιστικές οργανώσεις γιά τήν πραγματοποίηση τών
σκοπών τους.
Τά άρθρα 5 καί 6 τού νομοσχεδίου είναι αφιερωμένα
στήν οικονομική αύτοτελ,εια τών συνδικαλιστικών όργανώσεων. Συγκεκριμένα μέ το άρθρο 5 ό συντάκτης τού νομο
σχεδίου φανερώνει τις πράγματι καθαρές καί γνήσιες δια
θέσεις του γιά τήν εισαγωγή καί θεμελίωση της βασικής
άρχής άνάπτυξης τού ελεύθερου ταξικού, ακηδεμόνευτου
καί ανεξάρτητου συνδικαλισμού. Τής οικονομικής του αύτοτέλ.ειας καί αύτοδυναμίας. Τούτο το κάνει εΐσάγοντας τό
σύστημα τής οικονομικής αύτοχρηματοδότησης τών συνδι
καλιστικών όργανώσεουν, ή οποία επιτυγχάνεται θετικά καί
άρνητικά. Θετικά μέ -τήν άναφορά ότι πόροι τών συνδικα
λιστικών οργανώσεων άποτελούν : α) Οί συνδρομές καί
εισφορές τών μελών, β) τά Αποθέματα άπό τήν Αξιοποίηση
τής περιουσίας τής οργάνωσης καί γ) τά έσοδα δωρεών,
κληρονομιών, κληροδοσιών καθώς καί έσοδα άπό διάφορες
εκδηλώσεις καί εορτές. Καί άρνητικά : μέ τήν Απαγόρευση
νά δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές κι’
ενισχύσεις άπό εργοδότες ή οργανώσεις τους καθώς καί άπό
κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
Μέ τήν Απαγόρευση αύτή, άπό τή μιά μεριά, έμποδίζεται ή
«κομματικοποίηση» καί στείρα εξάρτηση τών συνδικαλι
στικών οργανώσεων άπό τά κόμματα, ένώ άπό τήν άλλη
εύκολύνεται ή «πολιτικοποίησή του» καί ή Ανάδειξη τών
συνδικαλιστικών οργανώσεων σέ πραγματικές κοινωνικοί
οικονομικές όργχνώσεις τών εργαζομένων μαζικής διεκδί
κησης καί πάλης δίπλα καί μαζί μέ τούς άλλους κοινωνικο
οικονομικούς καί πολιτικούς φορείς καί κινήματα.
Ή άρχή τής οικονομικής αύτοτέλειας πού θεμελιώνεται
στο σύστημα «αύτοχρηματοδότησης» τών συνδικαλιστικών
οργανώσεων διασφαλίζεται στο ίδιο άρθρο : α) μέ τήν
άναφορά υποχρέωσης όπως οί δωρεές καί επιχορηγήσεις
προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γίνονται πάντοτε
επώνυμα καί β) τήν εισαγωγή τής άρχής τού άκατάσχετου
τής περιουσίας τού σωματείου, πού τού είναι στοιχειωδώς
Απαραίτητη γιά τή λ,ειτουργία του.
_
Θέλοντας νά ένισχύσει καί νά εξασφαλίσει τή λ.ειτουργία
τής άρχής τής «αύτοχρηματοδότησης» τών συνδικαλιστικών
οργανώσεων ό συντάκτης τού νομοσχεδίου μέ τις διατάξεις
τού άρθρου 6 εισάγει νέο σύστημα στο τρόπο είσπραξης
τών εισφορών. Εΐδικώτερα μέ τις παρ. 1 καί 2 τού άρθρου
αύτού εΐσάγονται δύο τρόποι είσπραξης εισφορών άπό τις
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις : είσπραξης άπό
τις ίδιες πού γίνεται μέσα στο χώρο εργασίας καί εκτός
χρόνου Απασχόλησης καί είσπραξη άπό τον εργοδότη ό
όποιος παρακρατατεΐ τήν εισφορά άπό τά μέλη γιά λογά
ριασμό τους καί ό όποιος ύποχρεοϋται στήν συνέχεια νά
τήν Αποδώσει.
....

Στήν παράγραφο 2 τού άρθρου αύτοΰ Αναφέρεται ότι οί
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη τριτοβά
θμιων οργανώσεων πού έχουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη
τους να απασχολ.ούνται στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται νά
,ητοϋν απο τον εργοδότη νά παρακρατεί γιά λ.ογαριασμό
τους και γιά λ.ογαριασμό τών ύπερκε'.μένουν τους οργανώ
σεων καί ν’ Αποδίδει χωρίς δαπάνη γιά αύτές άπό τις
Αποδοχές πού καταβάλλει στούς εργαζόμενους πού είναι
μέλη τους τις συνδρομές τους γιά κάθε όργάνοιση.
Συνέχεια στις παραγράφους 3 καί 4 καθορίζονται ό
τροπος και οι λ,επτομέρειες τής Ανάθεσης άπό τις συνδικα
λιστικές οργανώσεις τής υποχρέωσης είσπραξης εισφορών
καθώς καί ό τρόπος Απόδοσή τους άπό τούς έργοδότεε.
Στο άρθρο 7 ό συντάκτης τού νόμου σεβόμενος απόλυτα
τις άρχές καί τό πνεύμα τής 87ΔΣΕ περί συνδικαλιστικής
ελ.ευθερίας καί προστασίας τού συνδικαλιστικού δικαιώματος»
και τις συνταγματικές επιταγές, κατοχυρώνει Απόλυτα
τό δικαίωμα τών εργαζομένων νά μπορούν νά γίνουν μέλη
τών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τό δικαίωμχ αύτό θέλοντας νά τό κατοχυρώσει καί διασφαλίσει
περισσότερο τό εισάγει «έξ Αντιδιαστολής», υποχρεώνοντας
δηλαδή τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις νά
εγγράφουν ώς μέλη τους όλους τού: εργαζόμενους πού έχουν
συμπληρώσει δίμηνο στήν επιχείρηση ή στον κλ,άδο ή
Απασχόλησης καί β) εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋπο
θέσεις τού καταστατικού.
’Επίσης άναφέρεται ότι Ανήλικοι καί Αλλοδαποί εργαζό
μενοι νόμιμα μπορούν νά είναι μέλη συνδικαλιστικών όργανώσεεον.
Θετικά διασφαλίζει στή συνέχεια ό νομοθέτης τό δικαίωμα
τών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων νά γίνουν
μέλη δευτεροβαθμίων καί τών δευτεροβαθμίων νά γίνουν
μέλη τής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Είδικώτερα γιά τήν αίτηση εγγραφής καί συμμετοχής στή
συνδικαλιστική όργάνωση στήν παρ. δ τού άρθρου αύτού,
άναφέρεται'.ότι σέ περίπτωση πού τό Αρμόδιο γιά τήν
Απόφαση τής εγγραφής όργανο άπορρίψει τήν αίτηση ή
μέσα σέ 1 μήνα Από τήν υποβολή της δέν έχει γνωστοποιηθεί
Απόφαση τού οργάνου γιά Αποδοχή ή Απόρριψη τής αίτησης
τού αίτούντος, αύτός έχει τό δικαίωμα νά προσφύγει στο
Αρμόδιο Ειρηνοδικείο καί νά ζητήσει τήν έγγραφή κατά
τήν διαδικασία τών εργατικών διαφορών (άρθρ. 663 έπ. Κ.
Πολ. Δικ.). Ό εργαζόμενος ή ή όργάνωση άπό τήν κοινο
ποίηση τής Απόφασης τού ειρηνοδικείου πού διατάξει τήν
έγγραφή γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση μέλος τής Αντί
στοιχης όργάνωσης.
Στή παράγραφο 6 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ύστερα
άπό αίτηση μελών τής συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ύπερκείμενής της καί έφ’ όσον τό αρμόδιο γιά τήν έγγραφή
νέων μελών διοικητικό όργανο έντελ.ώς άδικαιολ,όγητα καί
κακόβουλ.α άρνείται τήν έγγραφή νέων μελών τό ειρηνο
δικείο μέ τήν διαδικασία τών άρθρων 663 έπ. Κ. Πολ. Δ.
κηρύσσει έκπτωτη τή Διοίκηση τής οργάνωσης. Στή περί
πτωση αύτή τό αρμόδιο δικαστήριο διορίζει προσωρινή
διοίκηση' γιά τήν έγγραφή νέων μελ,ών καί τή διενέργεια
έκλογών μέσα σέ τρεις μήνες.
.·';*· Μέ τό άρθρο 8 παρ. 1 ορίζεται ότι ή συνέλ.ευση τών μελ,ών
τής συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκαλεΐται κατά τούς
όρους τών άρθρων 95 καί 96 Α.Κ. καί Αποφασίζει γιά όλα
τά θέματα πού τήν Αφορούν έκτος άν κατά τό καταστατικό
της υπάγονται στήν Αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.
Στήν παρ. 2 τού ίδιου άρθρου άναφέρονται οί διάφορες
άπαρτίες πού είναι Απαραίτητες γιά τή συζήτηση καί λήψη
Αποφάσεων τής Γενικής Συνέλ,ευσης.
Βέβαια αύτές ισχύουν συμπληρωματικά καί μέ τήν
έπιφύλαξη τών άρθρων 99 καί 100 Α.Κ. όπως καί κάθε
άλλης διάταξης μέ τήν όποια πρυβλέπεται ειδική Απαρτία.
Έπίσης Απαγορεύεται ή συμμετοχή στις Γενικές Συνελ,εύ-

οείς κχ^τίς ψηφοφορίες τών συνδικαλιστικών. οργανώσεων
μέ -όπριουδήποτε είδους έξουσιοδότηση.Δί'
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έχει εκπληρώσει τ-ίς οικονομικές υποχρεώσεις, πού προβλ,έπονται άπό τά καταστατικά. τους.
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Με την" παράγραφο 3 τοϋ ίδιου άρθρου " ρυθμίζεται ό
τρόπος λήψης άποφάσεως άπό τη Συνέλευση των μελών καί
ή διαδικασία προσβολής τοϋ κύρους τους.
Άναφέρεται ότι ό τύπος τής λήψης άποφάσεων έπαφίεται
στο καταστατικό. Αποκλείεται όμως ή διά βοής λήψη
άποφάσεων. καί τοϋτο προκειμένου νά διχσφχλ.ισθεϊ ή
ελεύθερη έκφραση των μελών
’Ακόλουθα άπχριθμοϋνται οί περιπτώσεις κατά τίς όποιες
ή ψηφοφορία πρέπει νά διεξάγεται μυστικά, ενώ άναφέρεται
ότι στις λοιπές περιπτώσεις, άν δεν ορίζεται διαφορετικά
άπό τό καταστατικό, οί άποφάσεις λαμβάνονται μέ απλή
πλειοψηφία τών παρόντων.
Τέλος σέ κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας,
άν για την απαρτία τής Γενικής Συνέλευσης είναι αρκετή ή
παρουσία μέχρι καί τών 1/4 των μελών είναι δέ παρόντα
τόσα μέλη όσα νά καλύπτουν τον ελάχιστο αύτό αριθμό
απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τών παρόντων.
‘ ,

’Αναφορικά μέ την αντιπροσώπευση τών πρωτοβαθμίων
συνδικαλ,ιστικών όργανώσειυν' σέ τριτοβάθμιες, άναφέρεται
ότι αύτές αντιπροσωπεύονται διά μέσου μιας μόνο δευτερο
βάθμιας οργάνωσης.
Παραπέρα ορίζεται ότι ή Γενική Συνέλευση τών μελ.ών
κάθε πρωτοβάθμιας- συνδικαλιστικής οργάνωσης αποφα
σίζει γιά τό άν ή αντιπροσώπευση 0ά γίνει είτε διά
μέσου τοϋ εργατικού κέντρου είτε διά μέσου τής ομοσπον
δίας πού τυχόν ανήκει. Γιά την απόφαση αύτή ό νόμος
άρκεΐται στήν πλειοψηφία τών παρόντων μελών καί σέ
μυστική ψηφοφορία, ή όποια γίνεται στήν ίδια Συνεδρίαση
πού γίνεται καί ή έκλ.ογη τής Εφορευτικής ’Επιτροπής,
γιά τήν έκλ.ογή άντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργα
νώσεις. Επίσης ορίζεται ότι τήν απόφαση αύτή καί πίνακα
τών αντιπροσώπων ανακοινώνει μέ έγγραφό του ό Πρόεδρος
τής Εφορευτικής ’Επιτροπής καί στις δύο δευτεροβάθμιες
όργανώσεις πού τυχόν ανήκει ή όργάνωση καθώς επίσης
καί τήν άντίστοιχη τριτοβάθμια.

Στο τέλος τής παρ. 3 άναφέρεται ότι απόφαση Γενικής
Συνέλευσης πού λαμβάνεται μέ μυστική ψηφοφορία είναι
άκυρη άν σ’ αυτή παραβρέθηκαν πρόσωπα πού δέν ήταν
ιέλη τής συνδικαλιστικής οργάνωσης, καί ή παρουσία τους
ιποροΰσε νά επηρεάσει τό αποτέλεσμα.
Στη παρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου ρυθμίζεται ό τρόπος, ή
προθεσμία προσβολής τών άποφάσεων τής Συνέλευσης τών
ιελ.ών καθώς καί τό άρμόδιο Δικαστήριο εκδίκασης τών
σχετικών αιτήσεων.

. Ταυτόχρονα στις ίδιες ΰπερκείμενες οργανώσεις απο
στέλλει ό δικαστικός αντιπρόσωπο: αντίγραφα τοϋ μητρώου
πού άναφέρεται στήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 4361/64.
Ή παραπάνω δέσμευση τής συνδικαλιστικής οργάνωσης
ισχύει γιά ολ.ο τό χρόνο τής καταστατικής θητείας τών
άντιπροσώπων--ού ψήφισαν οι αντιπρόσωποί της στή
δευτεροβάθμια όργάνωση πού έπέλεξε.

Τέλος κατά τήν παρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου κάθε δευτερο
βάθμια συνδικαλιστική όργάνωση έκλ,εγει άντιπροσούπους
μόνο γιά μιά τριτοβάθμια συνδικαλιστική όργάνωση.
. Τό άρθρο 11 τοϋ νόμου κ» ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής
τών εκλογών στις συνδικαλ,ισ τικές οργανώσεις. ν
• Συγκεκριμένα άναφέρεται ότι τίς εκλογές γιά τά όργανα
τών συνδικαλ,ιστικών οργανώσεων διεξάγει εφορευτική επι
Ή σχετική αίτηση πρέπει νά υποβάλλεται γιά τίς πρωτο
τροπή καί μέ δυνατότητα παρουσίας ενός άντιπροσώπου
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις άπό το 1/50 τουλάχιστον
άπό κάθε συνδυασμό. .
τών μελών καί γιά τίς λοιπές άπό όποιαδήποτε συνδικα
’Αναφορικά μέ τήν παρουσία τοϋ δικαστικού άντιπροσώλιστική όργάνωση πού μετέχει, οικονομικά τακτοποιημένων,
που, τίς υποχρεώσεις του καί τά δικαιώματά του ό νόμος
'.ατά τή συζήτηση τής αίτησης.
έπαναλ,αμβάνει τά όσα αναφέρουν οί διατάξεις τών παρ.
Στο άρθρο 9 προσδιορίζεται ό τρόπος συγκρότησης καί 2-5 τοϋ άρθρου 6 τοϋ ν.δ. 4361/64.
' διάρκεια τής θητείας τών Διοικητικών Συμβουλίων τών
Παρακάτω στις παρ. 3, 4, 5 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζονται
Ελεγκτικών ’Επιτροπών καθώς καί ό τρόπος έκλ.ογής καί τά σχετικά μέ τήν παρουσία καί τον τρόπο διορισμού τοϋ
• θητεία τών άντιπροσώπων τών συνδικαλιστικών οργανώ
δικαστικού άντιπροσώπου κατά τή διάρκεια τής διεξαγωγής
σεων πρός τίς ύπερκείμενες οργανώσεις τους. Εΐδικώτερα τών έκλ.ογών.
ιά τή διάρκεια τής θητείας τών Διοικητικών οργάνων
• Στήν παρ. 6 ορίζεται ότι δέν άπαιτεΐται ή παρουσία
ρίζεται ότι δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό 3 χρόνια.
αντιπροσώπου δικαστικής άρχής σέ έκλ.ογές σωματείων
Μέ τό άρθρο 10 ε’.σάγονται σοβαρές καινοτομίες στό πού έχουν τήν έδρα τους εντός τής έδρας τοϋ Ειρηνοδικείου
-ύστημα συμμετοχής καί έκπροσώπησης, τών έργαζομένων καί ό άριθμός τών μελ.ών τους δέν ύπερβαίνει τούς 50
αί τών συνδικαλ,ιστικών τους οργανώσεων.
(πενήντα).
Μέ το άρθρο 12 παρ. 1 ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου μέ
Συγκεκριμένα στήν παρ. 1 ορίζεται ότι οί εργαζόμενοι
έλη τών πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων έκλ.έ- άπόλ.υτο θάρρος περνά στήν υλοποίηση ενός πάγιου αιτή
ματος όλων τών συνδικαλ,ιστικών οργανώσεων στήν 'Ελλά
ουν τά διοικητικά συμβούλ.ια καί τίς ελεγκτικές επιτροπές
δα,
τήν εισαγωγή τοϋ συστήματος τής απλής αναλογικής,
φόσον έχουν εκπληρώσει τίς οικονομικές υποχρεώσεις πού
σάν πιο δημοκρατικού καί σάν μόνου πού μπορεί πράγματι
-ροβλέπονται άπό τά καταστατικά τους.
νά έκφράσει καί νά έξασφαλ,ίσει τον πραγματικό συσχετισμό
Τό έδάφ. 2 τής παρ. 1 άναφέρεται στόν τρόπο άνάδειξης
τών δυνάμεων μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τό
/τιπροσώπων γιά τίς δευτεροβάθμιες συνδικαλ.ιστικές σύστημα αύτό σνγουρα θά βοηθήσει ν’ απαλλαγεί ό έλ,λ.ηεγανώσεις. Εΐδικώτερα άναφέρεται ότι τά μέλη τών πρωτο- νικός συνδικαλισμός άπό νόθες πλ.ειοψηφίες καί άπό παραχα
αθμίων συνδικαλ.ιστικών οργανώσεων δικαιούται νά υηφίράξεις τής γνήσιας θέλησης τών έργαζομένων, ένώ παράλ,ουν αντιπροσώπους μόνο γιά μιά ομοσπονδία καί ένα εργα λ.ηλ.α θά είναι δυνατή ή έκφραση όλων τών τάσεων τοϋ συν
τιό κέντρο ένώ άν ανήκουν σέ δύο πρωτοβάθμιες οργανώσεις δικαλιστικού κινήματος.
πιλ.έγουν τή μιά άπ’ αυτές γιά νά ασκήσουν τό δικαίωμά
Στήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρονται οί λεπτομέ
ου; αυτό, μέ δήλοισή τους πρός τον Πρόεδρο τής έφορευρειες .τή: εφαρμογής τοϋ άναλ,ογικοϋ συστήματος καθώς
κής επιτροπής τών εκλογών Ή δήλ,ωση αυτή δεσμεύει
καί ό τρόπο; κατανομή; τών εδρών τοϋ διοικητικού συμβου
ον εργαζόμενο γιά όλο το χρόνο τής θητείας τών άντιπρολίου, τή: ελεγκτικής επιτροπής καί τοϋ άριθμοϋ τών άντιώπων πού ψήφισε καί τής θητείας τών οργάνων πού προσώπων. ’Επίσης άναφέρεται ό τρόπο: έξχγωγής τοϋ
ήφισαν οί αντιπρόσωποι τής οργάνωσής τους.
εκλογικού μέτρου καί ότι κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει
Στήν παρ. 2 έδ. α ορίζεται ότι κάθε —ροιτοβάθμια συνδι- τόσες έδρες στό διοικητικό συμβούλ.ιο ή τήν ελεγκτική επι
αλ.ιστική όργάνωση συμμετέχει μέ τούς άντιπροσώπους τροπή καί έκλ.έγει τόσους άντιπροσώπους όσες φορές χωρεΐ
ης στήν έκλ.ογή τών οργάνων τής διοίκησης τής όμοσπον- τό έκλ.ογικό μέτρο στόν αριθμό τών εγκύρων ψηφοδελτίων
-α: καί τοϋ εργατικού κέντρου, πού ανήκει καί εφόσον πού έλαβε.
Εΐδικώτερα άναφέρεται ότι ή αίτηση για την άναγνιόριση
ακυρότητας απόφασης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται
ιέσχ σέ αποκλειστική προθεσμία 30 ήμερών άπό τή λήξη
,-ής Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο τής περιφέρειας πού
εδρεύει ή συνδικαλιστική οργάνωση.

Παρακάτω στις παραγράφους 3, 4, 5 καί 6, γίνεται λόγοςγια την εκλογή χωριστών υποψηφίων, για τήν άνάδειξη
αντιπροσώπων των συνδυασμών, πού περιλαμβάνουν υπο
ψήφιους λιγώτερους άπό τις έδρες πού τοϋ ανήκουν, καθώς
και για τον τρόπο κατανομής τών εδρών πού μένουν αδιά
θετες. Εΐδικώτερα, για τήν τελευταία αύτή περίπτωση ορί
ζονται, ότι ό άριθμός τών άντιπροσώπων πού δέν καλύ
πτεται, κατανέμεται άπό μία στούς συνδυασμούς εκείνους
πού έχουν καταλάβει τούλάχιστον μία έδρα ή έχουν έκλέβει
έναν αντιπρόσωπο και οί οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο
ψηφοδελτίων μαγαλύτερο άπο το 1,3 τοϋ εκλογικού μέτρου
ή πού πλησιάζουν περισσότερο τό μέτρο.

μεταχείριση τών εργαζομένων ανάλογα μέ τό αν συμμετέ
χουν σ’ ορισμένα σωματεία.
.
Στήν παρ. 3 άναφέρεται ή άπαγόρευση σύστασης μικτών
σωματείων (έργοδοτών καί εργατών). Τούτο άποσκοπεΐ
στήν εξασφάλιση τής γνησιότητας καί καθαρότητας τής
φυσιογνωμίας καί εργατικής ταυτότητας, λειτουργικότητας
τών εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.

’Ενδιαφερόμενος παραπάνω γιά τήν άκώλ.υτη άσκηση
τής συνδικαλιστικής δράσης ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου
εισάγει πλήρη προστασία στούς κατ’ εξοχήν εκφραστές της,
τά συνδικαλιστικά στελέχη, άπαγορεύοντας τήν καταγγελία
τής σύμβασης εργασίας τους γιά νόμιμη συνδικαλιστική
Τέλος οί έδρες πού μένουν αδιάθετες καί μετά την έφαρδράση. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται λόγος γιά τήν
αογή τών παραπάνω, κατανέμονται μεταξύ τών συδυασμών
ιδιότητα τών προστατευομένων προσώπων (μέλη διοικητι
πού έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων άνά μια
κών συμβουλίων, έλ.εγκτικών επιτροπών, μελών τής προσω
έδρα ή άνά ένα άντιπρόσωπο. Σέ περίπτωση ισοδυναμίας
ρινής διοίκησης) καί γιά τή διάρκεια προστασίας τους, (κατά
γίνεται κλήρωση.
τή διάρκεια τής θητείας τους καί γιά ένα χρόνο μετά τή
Στο άρθρο 13 τοϋ νομοσχεδίου ρυθμίζονται τά σχετικά λήξη της), ό κύκλος καί ή έκταση τών προστατευομένων
μέ τον τρόπο της ψηφοφορίας. Νέο στοιχείο εκσυγχρονισμού" προσώπων, μέ κριτήριο τό σύνολο τών μελών τών συνδικα
τοϋ συστήματος ψηφοφορίας στις συνδικαλιστικές οργανώ
λιστικών όργανώσεων (μέχρι 200 μέλη, προστατεύονται 7
σεις είσάγεται καί στην περίπτωση αύτή όπου ή ψηφοφορία
μέλη, μέχρι 1000 9, περισσότερα άπό 1000, 11), ή σειρά
γίνεται πάντοτε μέ τήν επίδειξη τής αστυνομικής ταυτότητας κατά τήν οποία έπεκτείνεται η προστασία σύμφωνα μέ τά
ή άλλου δημοσίου εγγράφου καί τοϋ εκλογικού συνδικαλι παραπάνω, (Πρόεδρος, ’Αναπληρωτής Πρόεδρος, ή ’Αντι
στικού βιβλιαρίου όπου σημειώνεται άπο τό δικαστικό άντι- πρόεδρος, Γ. Γραμματέας ή Άνχπλ. Γεν. Γραμματέας,
πρόσωπο ή χρονολογία άσκησης τοϋ εκλογικού δικαιώματος Ταμίας,
τοϋ μέλους καί ή διάρκεια τής θητείας τών άντιπροσώπων καί~οι λοιποί κατά τή τάξη τής εκλογής).
πού ψήφισε ό εργαζόμενος, καθώς καί ή διάρκεια τής θη
Μέ τήν παρ. 8 έπεκτείνεται ή παραπάνω προστασία καί
τείας τών οργάνων πού Οά ψηφίσουν οί αντιπρόσωποι.
στά ιδρυτικά μέλη τής πριν της ύπό σύσταση πρωτοβάθμιας
Στή συνέχεια τής παρ. 5 τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρεται συνδικαλιστικής όργάνωσης καί σέ .περίπτωση πού αύτή
ότι μέχρι τήν έκδοση τής άπόφασης αύτής τού Υπουργού δέν συστχθείσέ ένα εξάμηνο στά μέλη τής επόμενης ύπό
’Εργασίας ό έλεγχος τής ψηφοφορίας για τήν εκλογή άντι- σύσταση συνδικαλιστικής όργάνωσης καί συγκεκριμένα
προσώπων γίνεται μέ τή σφράγιση καί υπογραφή τοϋ άσφαστά πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη, αν ή επιχείρηση απασχολεί
λιστικοϋ βιβλιαρίου 'Τγείας τοϋ εργαζομένου άπό τον δικα
μέχρι 150 εργαζόμενους, 25 πάνω άπό 150, 30 πάνω άπό
στικό άντιπρόσωπο καί μέ σημείωση τής διάρκειας τής θη 300, 40 πάνω άπό 500. ' Η προστασία αύτή ισχύει γιά ένα
τείας τών αντιπροσώπων.
χρόνο άπό τήν υπογραφή τής ιδρυτικής πράξης.
Τέλος στην παρ. 4 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ό τρόπος
Μέ τήν παρ. 9 τοϋ ίδιου άρθρου ένισχύεται περισσότερο
παράδοσης τών πρακτικών διαλ.ογής τών ψηφοδελτίων καί
ή προστασία τών συνδικαλιστικών στελεχών μέ τήν εισα
ανακήρυξης τών έπιτυχόντων, τό πρωτόκολλο τής ψηφοφο
ρίας καί τό απόσπασμα τών πρακτικών άπό τό δικαστικό γωγή τής άπαγόρευσης μετάθεσης τών έργαζομένων άπό
.
.
_
άντιπρόσωπο στο γραμματέα τοϋ αρμόδιου πρωτοδικείου τον εργοδότη.
όπου φυλάσσονται στο φάκελλο τής οικείας συνδικαλιστι
Ή μετάθεση αύτή μπορεί νά γίνει μόνο μέ σύμφωνη
κής οργάνωσης.
γνώμη τής συνδικαλιστικής όργάνωσης πού άνήκει ό ύπό
μετάθεση συνδικαλιστής. Μέ τήν ίδια διάταξη παρέχεται
Στο άρθρο 14 έξαίρεται ή άοχή τής ελεύθερης καί άνετό δικαίωμα στον εργοδότη νά προσφύγει στήν επιτροπή
μπόδιστης συνδικαλιστικής δράσης καί τής αυτόνομης λει
τοϋ άρθρου 15 πού άποφασίζει γιά τήν άναγκαιότητα τής
τουργίας τών συνδικαλιστικόΐν οργανώσεων. Τήν ύποχρέμετάθεσης. .
*
.
ωση για τήν άκώλυτη άσκηση τών παραπάνω θελελιωδών
αρχών, πού είναι λειτουργικές» για τό συνδικαλιστικό κί
Στήν παρ. 10 τοϋ ίδιου άρθρου άνχφέρονται περιοριστικά
νημα, ό νόμος τήν αναθέτει στό Κράτος καί τά κρατικά
οί λόγοι γιά τούς οποίους έπιτρέπεται ή καταγγελία τής
όργανα.
σύμφασης έργασίας όλων τών παραπάνω προστατευομένων
Περαιτέρω τήν λειτουργικότητα τών παραπάνω άρχών
ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου διασφαλίζει καί άρνητικά,
απαγορεύοντας ρητά στούς εργοδότες, σέ πρόσωπα πού ενερ
γούν γιά λογαριασμό τους καθώς καί σέ όποιοδήποτε τρίτο,
πράξη ή παράλειψη πού κατατείνει στήν παρακώλυση τής
άσκησης τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. ’Επίσης γί
νεται μιά ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων που συνιστοϋν έπέμβαση τοϋ εργοδότη σύμφωνα μέ τά παραπάνω.
Οί περιπτώσεις είναι αυτές πού άποτελοϋν προσβολή άπό
τον εργοδότη τής θετικής καί άρνητικής έκφρασης τής συν
δικαλιστικής ελευθερίας όπως είναι: ό εξαναγκασμός στήν
ίδρυση ή μή ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης, ή επιβολή
μέ όποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γιά προσχώρηση τών εργαζο
μένων σ’ ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση, ή άπαίτηση
άπό τούς εργαζομένους δήλωσης συμμετοχής, μή συμμετο
χής ή άποχώρησης άπό συνδικαλιστική οργάνωση προκειμένου
να τούς προσλάβουν ή νά τούς διατηρήσουν στήν έργασία
ή υποστήριξη ορισμένης συνδικαλιστικής όργάνωσης είτε
μέ οικονομικά είτε μέ άλλα μέσα, ή έπέμβαση μέ όποιοδήποτε τρόπο στή διοίκηση, λειτουργία καί δράση τών συνδι
καλιστικών όργανώσεων καθώς καί ή δυσμενής ή εύμενής

προσώπων. Οί λόγοι αυτοί είναι οί έξής: α. όταν εξαπατά
εργαζόμενος τον εργοδότη μέ παρουσίαση ψεύτικων πιστο
ποιητικών ή βιβλιαρίων προκειμένου χύτός.νά προσληφθεϊ
ή νά λνάβει μεγαλ.ύτερη άμοιβή, β. όταν προδίδει βιομηχα
νικά ή εμπορικά μυστικά ή ζητεί ή δέχεται αθέμιτα πλεονε
κτήματα καί κυρίως προμήθειες άπό τρίτους, γ. όταν προκαλεΐ σωματικές βλάβες ή βρίζει, ή σοβορά απειλεί τον
έργοδότη δ. όταν επίμονα καί αδικαιολόγητα άρνεΐται τήν
έκτέλ.εση τής έργασίας γιά τήν όποια εχει προσληφθεϊ καί
ε. όταν ό έργαζόμενος δέν προσέρχεται άδικαιολόγητα στήν
έργασία του γιά περισσότερο άπό 15 μέρες. ’
Τό άρθρο 15 άναφέρεται στον τρόπο σύνθεσης καί λει
τουργίας τής ’Επιτροπής προστασίας Συνδικαλιστικών Στε
λεχών πού άποφασίζει γιά τήν ύπαρξη ένός από τούς σπου
δαίους λ.όγους τοϋ προηγούμενου άρθρου (14 παρ. 11).
Συγκεκριμένα ορίζεται, ότι συγκαλειται άπό τον,.πρόεδρό

τών άρθρων 739 έως 759 τοϋ Κ. Πολ. Δικονομίας.
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-X ‘Ορίζεται επίσης ότι, ή Επιτροπή έχει υποχρέωση νά
έκδύσει την άπόφασή σης μέσα σέ είκοσι (20) μέρες άπδ
την ημέρα τής συνεδρίασης.
.
Μέ τδ άρθρο 16 άνοίγει νέα σελίδα στην ιστορία τοϋ ελλη
νικού εργατικού συνδικαλισμού. Είσάγεται νομοθετικά καί
ρυθμίζεται ένα άπδ τά'πιδ βασικά αιτήματα των Ελλήνων
εργαζομένων: ή προστασία της συνδικαλιστικής δράσης στο
χώρο δουλειάς. "Ετσι μέ ρητή διάταξη τής παρ. 1 τοϋ
άρθρου 16 οί εργαζόμενοι καίοί συνδικαλιστικές τους οργανώ
σεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού
δικαιώματος καί στον τόπο εργασίας. Αυτή τη διάταξη για
να μην παραμείνει άπλή άφηρημένη διακήρυξη, ό συντάκτης
τοϋ σχεδίου τήν πλαισιώνει μέ συγκεκριμένα δικαιώματα
των εργαζομένων πού άντανακλοϋν αντίστοιχες υποχρεώ
σεις των εργοδοτών. "Ετσι δίνεται στίς συνδικαλιστικές
όργανώσεις τό δικαίωμα: νά άναρτοϋν πίνακες άνακοινώσεων γιά τούς σκοπούς τους στους τόπους εργασίας, νά
συνέρχονται σέ κατάλληλο χώρο καί τόπο εργασίας, έκτδς
χρόνου έργασίας, χώρο τδν όποιο ΰποχρεοϋται νά' διαθέτει
ό έργοδότης εφόσον άπασχολεΐ τουλάχιστον πενήντα (50)
εργαζόμενους, νά συναντούν τδν εργοδότη ή εξουσιοδοτη
μένο έκπρόσωπό του μετά άπδ αίτησή τους τουλάχιστον μιά
φορά τδ μήνα γιά θέματα πού απασχολούν τούς έογαζόμενους ή την δργάνωσή τους, νά έχουν κατάλληλο χώρο
γιά γραφείο στδν τόπο έργασίας (τδ δικαίωμα τούτο ό
νόμος παρέχει μόνο στην συνδικαλιστική οργάνωση τήςέπιχείρησης πού έχει τά περισσότερα μέλη) γιά τήν εξυπηρέτηση
τών συνδικαλιστικών της σποπών, νά διανέμουν άνακοινώσεις τους μέσα στδ χώρο έργασίας καί έκτδς χρόνου άπασχόλησης. ’Επίσης παρέχεται τδ δικαίωμα στούς έκπροσώπους τού δικοιτητικοΰ συμβουλίου τοϋ σωματείου τής επι
χείρησης καί άν δέν υπάρχει σωματείο, τοϋ εργατικού κέν
τρου τής περιοχής, νά παρευρίσκονται κατά τήν έπιθεώρηση
εργασίας άπδ τά άρμόδια όργανα τοϋ 'Υπουργείου Έργασίας
καί νά υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
Σέ περίπτωση διαφωνίας σ’ ίλες τις παραπάνω περιπτώ
σεις αρμόδιος είναι ό ’Επιθεωρητής ’Εργασίας ό όποιος δύναται νά έπιβάλλει στούς παραβάτες έργοδότες πρόστιμο
δρχ. 20 χιλ. έως 100 χιλ. υπέρ τής ’Εργατικής 'Εστίας πού
εΐσπράττεται σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ ΚΕΔΕ.
Τέλος, ορίζεται ό έργοδότης πού παραβαίνει τις διατάξεις
τοϋ άρθρου αύτοΰ είναι υποχρεωμένος νά καταβάλλει στη
συνδικαλιστική οργάνωση εύλογη άποζημίωση.
(Σύμφωνα τέλος μέ τήν παράγραφο 10 τοϋ ίδιου άρθρου
οί άποφάσεις τοϋ ’Επιθεωρητή ’Εργασίας προσβάλλονται
μέ ανακοπή στδ Ειρηνοδικείο τοϋ τόπου έργασίας τδ όποιο
δικάζει μέ τή διαδικασία τών 663 ΕΠ. Κ. ΓΙολ. Δικανομίας.
Ή ανακοπή ύτή δέν έχει ανασταλτικέ αποτέλεσμα).
Μέ τδ άρθρο 17 τοϋ σχεδίου τδ όποιο λειτουργεί συμπλη
ρωματικά προς τ,δ προηγούμενο καθιερώνεται καί άπδ τδ
νόμο πλέον ή υποχρέωση τοϋ έργοδότη νά παρέχει σέ
ορισμένα συνδικαλιστικά στελέχη άδειες διευκολύνοντάς
τους έτσι στην άπρόσκοπτη άσκηση τής συνδικαλιστικής
τους λειτουργίας. Οί διευκολύνσεις αύτές παρέχονται άπδ
τδν έργοδότη :
α) στά μέλη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής ΓΣΕΕ
καί τοϋ προεδρείου τών άλλων τριτοβάθμιων συνδικα
λιστικών οργανώσεων όσο χρόνο διαρκεΐ ή θητεία τους.
β) στά μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών δευτερο
βάθμιων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες τδ μήνα
καί έως 15 γιά τδν Πρόεδρο, ’Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμμα
τέα καί Ταμία,
γ) στούς Πρόεδρο, ’Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα,
τών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, άδεια
άπουσίχς έως 5 μέρες τδ μήνα, άν τά μέλη τους είναι
500 καί πάνω, καί έως 3 μέρες έάν είναι λιγώτερα.
δ) στούς άντιπροσώπους στίς δευτεροβάθμιες καί τριτο
βάθμιες οργανώσεις άδεια άπουσίας γιά όλη τή διάρκεια
σύνεδρείο)ν πού συμμετέχουν.
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-Στήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου ρυθμίζονται λεπτομερώς
οί δικαιούχοι άδειών καί οί μέρες άπουσίας τους.
Κατά τήν παρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου ό χρόνος άπουσίας
τών δικαιούχων θεωρείται χρόνος πραγματικής έργασίας
γιά όλα τά δικαιώματα πού άπορρέουν άπδ τήν έργασιακ.ή
καί άσφαλιστική σχέση έκτδς άπδ τδ δικαίωμα λήψης
άποδοχών γιά τδ άντίστοιχο χρόνο.
Τέλος ορίζεται, ότι οί άσφαλιστικές εισφορές συνδικα
λιστικών στελ.εχών γιά τδ χρόνο τής συνδικαλιστικής
άδειας τους καταβάλλονται άπδ τήν οργάνωσή τους.
Στδ άρθρο 18 άναφέρονται δύο γενικές άρχές πάνω στδ
θέμα τής προστασίας τών συνδικαλιστικών στελ,εχών καί
στή ρύθμιση τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ειδικώτερα ορίζονται : α) ότι τά παραπάνω δικαιώματα είναι τά
έλ.άχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα καί β) ότι τά παρα
πάνω ισχύουν μέ τήν έπιφύλ.αξη εύνοϊκωτέρων ρυθμίσεο,ιν
γιά τήν άσκηση τών δικαιωμάτων αυτών, πού έχουν ήδη
άποκτηθεΐ ή θά άποκτηθοϋν μέ συμφωνία μισθωτών καί
έργοδοτών ή μέ Συλλογικές Συμβάσεις ’Εργασίας ή Διαιτη
τικές ’Αποφάσεις.
Μέ τή θέσπιση τών διατάξεων αύτών φαίνεται ή διάθεση
τοϋ νομοθέτη νά εξασφαλίσει άπόλ.υτη ελευθερία στήν
άσκηση τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων έπιτρέποντας
είδικώτερες ρυθμίσεις μέ τή συμφωνία τών μερών.
Μέ τό άρθρο 19 ήπαρ. 1) έπανακαθορίζεται σέ'νέες
έντελώς βάσεις τδ δικαίωμα τής άπεργίας πού άποτελεί
τήν «αιχμή» τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Τήν έπανατοποθέτηση αυτή τοϋ δικαιώματος τής άπεργίας έπιχειρεΐ
ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τις
σύγχρονες τάσεις καί άνάγκες τοϋ ΐλληνικοΰ έργατικοϋ
συνδικαλισμού καί τις διεθνείς συγ ιυρίες. Έτσι έκτδς
τοϋ ότι διευρύνει τήν έννοια τής «καθαρής άπεργίας» μέ
κριτήρια κοινωνικά, προβαίνει μέ θάρρος καί στήν άναγνώριση καί άλλων μορφών άπεργίας όπως είναι ή άπεργία
άλληλεγγύης καί συμπαράστασης άνάμεσα στούς έργαζόμενους στή χώρα μας άλλ.ά καί άνάμεσα στούς έργαζόμενους μιας πολυεθνικής εταιρείας καί τέλ,ος συμπαραστάσεις
σ’ έργαζόμενους σέ χώρες πού δοκιμάζονται τά συνδικα
λιστικά δικαιώματα καί οί δημοκρατικές έλ.ευθερίες, καθώς
καί ή «πολ.ιτική» άπεργία ή όποια γίνεται ώς έκδήλωση
άγωνιστικής λαϊκής συμπαράταξης στά πλαίσια τής συν
ταγματικής νομιμότητας σέ περίπτωση σοβαρής άπειλ.ής ή
κινδύνου γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς. Άπ’ ολ.α αύτά
συνάγεται ή διάθεση τοϋ συντάκτη τοϋ νομοσχεδίου νά προ
χωρήσει στήν «κοινωνικοποίηση» τών στόχουν καί τής λει
τουργίας τών συνδικαλιστικών οργανώσεων βγάζοντάς τες
άπδ τδ στενά «συντεχνιακό» τους χαρακτήρα.
Στήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρεται ότι, προβλέπεται
ειδική διαδικασία γιά τήν άπεργία τών έργαζομένων μέ
σχέση έργασίας ιδιωτικού δικαίου στδ δημόσιο, ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ, στίς έπιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής
ώφελ.είας ή λειτουργία τών όποιων έχει ζωτική σημασία
γιά τήν έξυπηρέτηση βασικών άναγκών τοϋ κοινωνικού
συνόλου. ’Εδώ, σάν τέτοιες άπδ τδ νόμο θεωρούνται έκτδς
άπδ τις ήδη γνωστές καί ή Ραδιοφωνία καί Τηλ.εόραση.
Μέ τδ άρθρο 20 ρυθμίζεται ό τρόπος κήρυξης άπεργίας
άπδ τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς καί τά όργανα
πού δικαιούνται ν’ άποφασίσουν γι’ αύτό. Σημαντική και
νοτομία τοϋ νέου νόμου έδώ είναι ότι δικαίωμα άπεργίας
παρέχεται στίς ενώσεις προσώπων μέ άπόφαση πού λ.αμβάνεται μέ πλ,ειοψηφία τών έργαζομένων στήν επιχείρηση.
Επίσης άναφέρεται ότι γιά ολιγόωρες στάσεις, έφόσον δέν
πραγματοποιούνται τήν ίδια μέρα ή σέ συνεχείς μέρες, αρκεί
άποφαση τοϋ διοικητικού συμβουλ.ίου.
Στήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου γίνεται λ.όγος γιά τήν κή
ρυξη άπεργίας στίς έπιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή
κοινής ώφελ,είας τοϋ προηγούμενου άρθρου. Έδώ ισχύει ό
περιορισμός ότι ή άπεργία δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί
πριν περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις ήμέρες άπ’ τή γνωμοστοποίηση τών αιτημάτων καί τών λ.όγων πού τή Οελ.ελ,ιώ-

—

νουν με έγγραφο πού κοινοποιείται μέ δικαστικό επιμελητή
•στον εργοδότη, ή τούς εργοδότες στο 'Υπουργείο πού άσκεΐ
rrv σχετική εποπτεία στήν επιχείρηση καθώς καί τό 'Υπουογτϊο ’Εργασίας. ’Επίσης ισχύει καί ό περιορισμός ότι
γ κήρυξη άπεργίας δέν μπορεί ν’ άφορα αιτήματα διάφορα
άπό εκείνα πού γνωστοποιήθηκαν.
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'Οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει τό αποτέλεσμα
εκλογών για τήν ανάδειξη συλλογικών δργάνων ή άντιπροσώπων όποιασδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης τι
μωρείται μέ φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών καί στην
περίπτωση πού πρόκειται για μέλος της εφορευτικής
επιτροπής μ.έ φυλάκιση τουλάχιστον έξη μηνών.

Μέ τό άρθρο 21 ρυθμίζονται θέματα σχετικά μέ τό προ
σωπικό ασφαλείας σέ περίπτωση άπεργίας.

5. "Οποιος χρησιμοποιεί τήν επωνυμία ή αντιποιείται
τήν εκπροσώπηση συνδικαλιστικής οργάνωσης χωρίς δι
ΊΙ παρ. 1 άναφέρεται στο άναγκαΐο προσωπικό πού πρέ καίωμα γιά δικό του όφελος, τιμωρείται μέ φυλάκιση
πει νά υπάρχει μέ μέριμνα τής συνδικαλιστικής οργάνωσης μέχρι ενός έτους, αν ή πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα
πού κηρύσσει άπεργία για την άσφάλεια τών έγκαταστάσεων άπό άλλη διάταξη.
6. "Οποιος εμποδίζει μέ σωματική ή ψυχολογική βία
σάς επιχείρησης καί τήν πρόληψη καταστροφών ή άτυχη τις συνεδριάσεις τής διοίκησης ή τις συνελεύσεις μελών
μάτων.
συνδικαλιστικών οργανώσεων τιμωρείται μέ φυλάκιση μέχρις
Ή ταρ. 2 άναφέρεται ττήν άνάγχη γιά τήν ύπαρξη έκτος
ένός έτους, άν ή πράξη δέν τιμωρείται βαρύτερα άπό άλλη
άπό τό, προσωπικό ασφαλείας τής παρ. 1 καί τοϋ αναγκαίου
διάταξη.
προσωπικού τής επιχείρησης τοϋ άρ-ΰρου 19, παρ. 2, γιά τήν
Μέ τό άρθρο 24 ό νομοθέτης έρχεται νά άποκαταστήσει
αντιμετώπιση στοιχειοδών αναγκών τού κοινωνικού συνόλου." ηθικά καί νά δικαιώσει τούς συνδικαλιστές πού άγωνίσθηΠαραπάνω τό Ton άρ-Spo άναφέρετα: στή διαδικασία καί
καν γιά τήν προώθηση τοϋ συνδικαλισμού καί τής δημο
τόν τρόπο προσδιορισμού τοϋ αναγκαίου προσωπικού.
κρατίας στήν 'Ελλάδα καί οί όποιοι στερήθηκαν καί οικονο
μικά άφοϋ απολύθηκαν άπό τήν εργασία τους.
Με τό άρθρο 22 είσάγονται ορισμένα μέσα περιφρούρησης
’Επιθυμία τοϋ συντάκτη τοϋ νομοσχεδίου στή θέσπιση
καί διαφύλαξης τής «καθαριότητας» τοϋ δικαιώματος τής
τών
διατάξεων αυτού τοϋ άρθρου είναι νά έπανελθουν στή
άπεργίας. Τούτο κατορθώνει ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου
μέ τις εξής τρεις απαγορεύσεις τους, α) μέ τήν απαγόρευση εργασία τους όλοι-όσοι πράγματι άσκοϋσαν ενεργό συνδι
προς τον εργοδότη νά προσλαμβάνει εργάτες στήν επιχεί καλιστική δραστηριότητα πριν καί κατά τή διάρκεια τής
ρηση κατά τήν διάρκεια νόμιμης άπεργίας τοϋ προσωπικού, απόλυσής τους ή καθώς καί όσοι μετέπειτα άπολύθηκαν
β) μέ τήν απαγόρευση τής ανταπεργίας (λόκ-άουτ) καί γ) λόγω τής προηγούμενης ένεργοϋ συνδικαλιστικής δράσης
μέ τήν απαγόρευση νά λαμβάνονται άντασφαλιστικά μέτρα τους. 'Ο κύκλος τών προσώπων πού καλύπτει τό άρθρο
σε άπεργία μέ δικαστική απόφαση. "Ετσι μέ τις άπαγο- αυτό, καί πού δικαιούνται νά έπανέλθουν στήν εργασία τους
ρεύσεις αύτές ό συντάκτης τοϋ νομοσχεδίου θέλησε νά στα άναφέρεται στις παραγράφους 1-4 τοϋ άρθρου αυτού.
ματήσει τό κακό προηγούμενο πού ϊσχυε μέ τό καθεστώς
τής ισχύος τοϋ προηγουμένου νόμου όπου μέ τήν δυνατότητα
κήρυξης ανταπεργίας καί λήψης άσφαλιστικών μέτρων τών
άπεργιών, είχαμε καταλήξει σέ μία μόνιμη φαλκίδευση καί
ουσιαστικό περιορισμό τοϋ βασικώτερου συνδικαλιστικού
δικαιώματος τών έλλήνων εργαζομένων. Επιπλέον μέ τις
παραπάνω απαγορεύσεις ικανοποιείται ρητά καί χωρίς ταλαντεύσεις ένα άπό τά πάγια αιτήματα όλων τών συνδι
καλιστικών παρατάξεων.
Στήν παρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου ανατίθεται στήν αρμοδιό
τητα τοϋ Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας τής συνδικα
λιστικής οργάνωσης νά άποφαίνεται γιά θέματα πού προ
κύπτουν απο την κηρυςη απεργίας κατα
διαδικασία
των άρθρων 663 έως 676 τοϋ Κ. Πολ. Δικονομίας.
Μέ τό άρθρο 23 διώκονται οί παραβάτες τών ποινικών
διατάξεων τοϋ νόμου, ώς εξής:
^

Στήν παρ. 5 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται 0Tt ό εργοδότης
έχει τήν υποχρέωση νά έπαναπροσλάβει τόν εργαζόμενό
πού έχει άπολυθεΐ έφόσον ό έργαζόμενος τοϋ κοινοποιήσει
σχετική έγγραφη δήλωση μέ δικαστικό επιμελητή μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 60 ήμερων άπό τή δημοσίευση
τοϋ νόμου αύτοϋ. 'Η προθεσμία αυτή παρχτείνεται ώς τό
τέλος τής εκκρεμούς ποινικής δίκης γιά τις περιπτώσεις
τών παρ. 1 έδ. β καί παρ. 3 έδ. γ τοϋ νόμου αύτοϋ.
Στή συνέχεια άναφέρεται ότι άν οί έργαζόμενοι πού Οά
υποβάλλουν τή δήλωση έπαναπρόσληψης υπερβαίνουν το
5 % άλλα 5χι τό 10 % τών άπασχολουμένων στην έπιχείρηση,
ό έργοδότης έχει την υποχρέωση νά τούς έπαναποοσλαβει
ίσομερώς κατά μήνα μέσα σ’ ένα 6μηνο άπό τήν υποβολή
τής παραπάνω δήλωσης.

‘"Αν υπερβαίνουν τό 10 % καί μέχρι 20 % προσλαμβά
νονται ίσομερώς μέσα στά δύο έπύμενα εξάμηνα. Ή πρόσ
1.
'Ο εργοδότης καί οί έκπρόσωποί του, καθώς καίληψη γίνεται μέ τή σειρά υποβολής τής παραπάνω δήλωσης
οποιοσδήποτε τρίτος στήν περίπτωση πού προβαίνουν σέ καί μέ προτίμηση τών έργαζομένων τής παρ. 1 καί συνεχεία
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πού κατατείνει στήν παρα- τής παρ. 2 καί τέλος τής παρ. 3 καί μέσα σέ κάθε ομάδα μέ
κωλυση τής άσκησης τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων προτίμηση όσων είχαν μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην επικαι πού αριθμόϋνται στήν παρ. 2 έδ. α-στ καί παρ. 3 χείρηση.
(απαγόρευση μικτών σωματείων) τοϋ άρθρου 14 τοϋ νόμου
Τέλος ορίζεται ότι εκείνοι πού δέν καλύπτονται άπό τα
αυτού. Στις περιπτώσεις αύτές τά παραπάνω πρόσωπα παραπάνω ποσοστά έχουν δικαίωμα προτίμησης σέ μελ
τιμωρούνται μέ φυλάκιση καί χρηματική ποινή μέχρι λοντικές τυχόν προσλήψεις.
5.000.000 καί έφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή άπό
’Αποζημιώσεις πού έχουν τυχόν καταβληθεί δέν έπιστρέάλλη διάταξη.
φονται άπό τούς έπανχπροσλαμβανόμενους.
2. 'Ο εργοδότης καί οί έκπρόσωποί του πού παραβαίνουν
Στήν παράγραφο 7 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι γιά διά
την δικαστικά αναγνωρισμένη ή άπό τις διατάξεις τοϋ φορες πού προκύπτουν σχετικά μέ τήν εφαρμογή τών παρα
άρθρου 14 παρ. δ, 8 καί 9 καί τοϋ άρθρου 24 έπιβαλλο- πάνω διατάξεων αποφασίζει τό Μονομελές Πρωτοδικείο
μτνη υποχρέωση έπχναπρόσληψις, μή μετάθεσης ή κατά είτε τοϋ τόπου τής έδρας τής επιχείρησης είτε τοϋ τόπου
ή·- οιχτάξεις τοϋ άρθρου 15 μή απόλυσης καί πραγματικής παροχής τής εργασίας μέ τή διαδικασία τών άρθρων 663απασχόλησης έργαζομένων, τιμωρούνται μέ φυλάκιση καί 676 τοϋ Κ. Πολ. Δικονομίας.
ά*·ε χρηματική ποινή μέχρι 10.000.000 δρχ.-·
Σέ επείγουσες δέ περιπτώσεις ό πρόεδρος τοϋ αρμοδίου
δικαστηρίου προσδιορίζει σύντομη δικάσιμη άνεξάρτήτα απο
3. Πρόσωπα πού συμμετέχουν (άναφέρονται στήν παρ. 1
εόαφ. β τοϋ άρθρου 7) χωρίς δικαίωμα σέ γενική συνέ τόν άριθμό τών υποθέσεων πού έκκρεμοϋν.
λευση ή ψηφοφορία γιά τήν εκλογή έφορευτικών έπιτροπών
Τέλος στήν παρ. 8 τοϋ ίδιου άρθρου όρίζεται 6τι έάν ή
ή άλλων όργάνων ή άντιπροσώπων όποιασδήποτε όργάνω- έπιχείρηση πού ύποχρεώνεται σέ έπανάπρόσληψη βρίσκεται
®ης^τιμωρούνται μέ τήν ποινή τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 158 σέ προφανή οικονομική αδυναμία νά άντιμετωπίσει τις πρόσ
Π.Κ. (μέ φυλάκιση μέχρι 1 έτους).
θετες δαπάνες άπό τις έπαναπροσλήψεις μπορεί νά ύπαχθε
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με 'άποφ*<π/ 7°ϋ. 'Υπουργού ’Εργασίας στα προγράμματα ' τή συνέλευση πού θά πραγματοποιηθεί καί τύ σποπό της.
“Αν δέν γίνουν ή δημοσίευση καί οί κοινοποιήσεις τής πρόσ
τοϋ ΟΛΕΔ γιά τη'1 επιδότηση δημιουργίας νέων θέσεων *
κλησης αυτής, ή συνέλευση είναι άκυρη.
απασχόλησης, μέ βάση βέβαια τους όρους καί ύστερα άπό
ττ δ'άδικασία πού ορίζει κάθε πρόγραμμα.
_ Τέλος ορίζεται ότι δέν είναι υποχρεωτική ή δημοσίευση
| ν' Λ ν·*' · "*
Μέ το άρθρο 2δ συμπληρώνεται ή διαδικασία έγγραφης τής πιύ πάνω πρόσκλησης σέ εφημερίδα προκειμένου γιά
πρωτοβάθμιες οργανώσεις μέ λ.ιγώτερα άπο 300 γραμμένα
αέλους σε συνδικαλιστική οργάνωση τοϋ άρθρου 7 τοϋ ίδιου
μέλη.
νόμου."’
Συγκεκριμένα στην παρ. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ άναφέρεται
ότι έπί ένα χρόνο άπό τη δημοσίευση τοϋ νόμου αύτοϋ έάν
το όργανο πού είναι αρμόδιο ν’ αποφασίσει τήν έγγραφή
μελών σέ όποιαδήποτε οργάνωση δεν δεχθεί τήν αίτηση
τοϋ έργαζόμενου ή τής οργάνωσης πού θέλει νά έγγραφεΐ
ή μέσα σέ 15 μέρες άπο τήν υποβολή της δέν έχει γνωστό- ποιηθεί απόφαση τοϋ οργάνου γιά τήν αποδοχή ή άπόρριψη
της αίτησης στον αίτοϋντα, αύτύς έχει δικαίωμα νά προσφύγεί στύ άρμόδιο ειρηνοδικείο καί νά ζητήσει τήν έγγραφή
κατά τή διαδικασία των άρθρων 663 έπ. τοϋ Κ. Δολ. Δι
κονομίας.. Εξάλλου στήν παρ. 2 ορίζεται ότι ένα τουλάχιστον
μήνα πριν άπο τήν πρώτη μετά τήν έναρξη εφαρμογής τοϋνόμου συνέλευση κάθε συνδικαλιστικής δργάνωσης ή διοί κησή της οφείλει νά προβεΐ στήν έκκαθάριση τοϋ μητρώου
των μελών της σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στήν παρ. 1 τοϋ
άρθρου. Ί τοϋ νόμου αύτοϋ.
: ’

Μέ το άρθρο 27 είσάγεται μεταβατική διάταξη πού
αφορά στην προσωρινή οικονομική ένίσχυση τών συνδικα
λιστικών οργανώσεων καί τήν διάλ.υση τοϋ ΟΔΕΠΕΣ.
Μέ τήν παρ. 1 τοϋ ίδιου άρθρου καθορίζεται ό τρόπος καί
οί προϋποθέσεις συμμετοχής τής Εργατικής Εστίας στήν
οικονομική ένίσχυση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Τέλ,ος μέ τήν παρ.’ 2 τοϋ ίδιου άρθρου διαλ.ύεται ό ΟΔΕ
ΠΕΣ καί ή διοίκησή του καταργείται. "Ολ.ά τά δικαιώματα
καί οί ύποχρεώσεις τοϋ ΟΔΕΠΕΣ περιέρχονται αύτοδίκαια
στήν ’Εργατικήν’Εστία γιά τήν εξυπηρέτηση τών σκοπών,
της ή δέ διοίκηση τής ’Εργατικής Εστίας άναλ.άμβάνει στην
κατοχή της τά γραφεία, τήν κινητή περιουσία το αρχείο
καί τά λοιπά έγγραφα τοϋ ΟΔΕΠΕΣ. Τέλος στο τελευταίο
έδάφιο τοϋ άρθρου αυτής ρυθμίζονται θέματα πού άφοροΰν
στήν ένταξη τοϋ προσωπικού τοϋ ΟΔΕΠΕΣ στήν ’Εργατική
Εστία.

' Μέ τό'άρθρο 26 ρυθμίζεται ή διαδικασία καί ό τρόπος
Μέ τή διάλ.υση τοϋ ΟΔΕΠΕΣ ή Κυβέρνηση έκπλ.ήρωσε
τής άμεσης έφαρμογής τοϋ άναλογικοϋ έκλογικοΰ συστή
μέ συνέπεια τήν ύποχρέωση καί ύποχσεσή της απέναντι
ματος. Ειδικώτερα στήν παρ. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ ορίζεται
στούς εργαζόμενους τής Ελλάδας καί τις όργανώσεις τους
ότί ή συνέλευση τών μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνω
γιά τήν κατάργηση τοϋ όργανισμοϋ πού εδώ καί χρόνια
σης μπορεί ν’ άποφασίσει τήν άμεση έφαρμογή τών σχετικών
ευνόησε καί στήριξε τήν άμεση κυβερνητική (κρατική)
μέ τις έκλογές διατάξεων τοϋ νόμου αύτοϋ. Ή συνέλευση
παρέμβαση στά εσωτερικά τής λ.ειτουργίας τών συνδ1' -αλ,ιπού θά άποφασίσει σχετικά καί σέ καταφατική περίπτωση
στικών οργανώσεων καί κατά συνέπεια την παραβίασή, τής
θά προχοιρήσει στήν εκλογή έφορευτικής έπιτροπής καί στή
αυτονομίας τους. Μέ τήν ένέργειά της αύτή ή Κυβέρνηση
συνέχεια στήν έκλογή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής
έπανανεώνει τή διάθεσή της γιά δημιουργία ανεξάρτητου
’Ελεγκτικής ’Επιτροπής καί άντιπροσώπων συγκαλεΐται καί άκηδεμόνευτου ελληνικού εργατικού συνδικαλισμού.
ύστερα άπο έγγραφη αίτηση τοϋ 1/10 τών μελών της προς
Μέ το άρθρο 28 ρυθμίζονται ορισμένες άλλες μεταβατικές
το αρμόδιο γιά τή σύγκλησή της όργανο σύμφωνα μέ το .
διατάξεις.
Συγκεκριμένα στην παρ. 1 ορίζεται ότι μέχρι
καταστατικό τής οργάνωσης.
την έκδοση τοϋ συνδικαλιστικού έκλ,ογικοϋ βιβλ.ιαρίου πού
Άν σέ 10 μέρες δέν γνωστοποιηθεί στον πρώτο άπο τούς
ρυθμίζει ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 27 ό έργαζόμενος χρησιμο
αΐτοϋντες μέ έγγραφο τοϋ άρμοδίου οργάνου, ή άποδοχή
ποιεί το άσφαλ.ιστικύ βιβλιάριο ύγείας όπου γίνοναι όλες
τής αίτησης ή δέν πραγματοποιηθεί ή συνέλευση σέ 30
οί έγγραφες πού καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1.
μέρες άπο τήν υποβολή της ό Πρόεδρος Πρωτοδικών εξου
Επίσης με τήν παρ. 2 τοϋ νομοσχεδίου είσάγεται μεταβα
σιοδοτεί τούς αΐτοϋντες ύστερα άπο αίτησή της νά συγκατική
διάταξη κατά τήν όποια έργαζόμενος όταν κατά τήν
λέσουν αυτοί ή Γενική Συνέλευση καί ρυθμίζει τήν προεδρεία
δημοσίευση τοϋ παρόντος νόμου είναι μέλ.ος σέ περισσότερα
ά;·
άπό δύο σωματεία, όπως άναφέρεται παραπάνω κατά τη
Στήν παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται ότι άν ή συνέλευση
διάκριση τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 ύποχρεοϋται μέσα σέ
άποφασίσει άρνητικά, συνεχίζεται κανονικά ή
θητεία τών
δύο μήνες άπό τη δημοσίευση τοϋ νόμου νά έπιλέξει τις
οργάνων σύμφωνα μέ το καταστατικό. “Αν πρόκειται γιά
όργανώσεις στις οποίες θά είναι μέλ.ος καί νά ζητήσει τή
συνέλευση πρωτοβάθμιας οργάνωσης στήν περίπτωση αύτή,
διαγραφή του άπό τις λοιπές.
άμέσως μετά τήν ανακοίνωση τής άρνητικής της άπόφασης
Μετά τήν παραπάνω προθεσμία, έάν υπάρχουν πολλ.ές
καλείται άπο τύ Πρόεδρό της ν’ άποφασίσει έάν 0’ άντιέγγραφες, είναι έγκυρες οί δύο πρώτες κατά σειρά έγγραφής
προσωπευθεΐ στήν τριτοβάθμια οργάνωση διά μέσου τοϋ
καί μέ τη διάκριση τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 7.
’Εργατικού Κέντρου ή τής 'Ομοσπονδίας, πού τυχόν άνήκει.
Τέλ.ος άναφέρεται ότι ποινές πού έχουν έπιβλ.ηθεί γιά πρά
Γιά τήν άπόφαση αύτή τής Γενικής Συνέλευσης άρκεΐ ή
ξεις πού προέβλεπε καί τιμωρούσε ό ν. 330/76 καί πού δέν
πλειοψηφία τών παρόντων μελών καί ή σχετική μυστική
θεωρούνται άξιόποινες μέ το νόμο αύτό διαγράφονται άπο
ψηφοφορία γίνεται στήν ίδια συνεδρίαση τής Γενικής Συνέ
τά ποινικά μητρώα μέ φροντίδα τοϋ άρμόδιου Εισαγγελέα.
λευσης καί άμέσως μετά τήν έκλογή τής ’Εφορευτικής
’Επιτροπής.
Μέ τό άρθρο 29 τοϋ νομοσχεδίου παρέχεται ή έξουσιοδόΣτις παραγράφους 2,3,4 τοϋ ίδιου άρθρου ρυθμίζονται . τηση στούς αρμόδιους Υπουργούς γιά την έκδοση ορισμέ
οί προθεσμίες μέσα στις όποιες πρέπει νά γίνουν τά όσα νων Π. Δ/των. “Ετσι στην παρ. 1 τοϋ άρθρου αύτοϋ παρέχεται
ή εξουσιοδότηση στούς 'Υπουργούς ’Εργασίας καί Δικαιο
άναφέρονται άμέσως παραπάνω γιά τις διάφορες συνδικα
σύνης νά εκδίδουν Π. Δ/τα γιά θέματα πού ρυθμίζουν:
λιστικές οργανώσεις.
α) Τήν τήρηση τών ειδικών βιβλίων καί τοϋ φακέλ.λου'
Παρακάτω στήν zap. 5 τοϋ ϊϊιου άρ·$ρου άναφέρετα: ότι
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς καί τή χορήγηση
οί ϋττεύ-λυνο: γιά τήν σύγκληση τής συνέλευσης σέ κά-Ss μία
αντιγράφων τών εγγράφων καί τών βεβαιώσεων πού προάπό
τις
π:ό
πάνω περιπτώσεις
οφείλου·;
ανεξάρτη
βλ.έπονται στο άρθρο 2
τα άπό άλλη τυχόν πρόβλεψη τοϋ καταστατικού καί πριν από
15 τουλάχιστον μέρες νά οημοσιεύσουν σέ μία ημερήσια ε
φημερίδα καί άν δέν υπάρχει σέ μία εβδομαδιαία τοϋ τόπου
τής έδρας τής οργάνωσης καί νά κοινοποιήσουν στις ύπερ
κείμενες οργανώσεις πρόσκληση
πρός τά μέλη τους γιά

β) Τήν τήρηση τών βιβλίων τών συνδικαλιστικών οργα
νώσεων πού προβλ.έπονται στο άρθρο 3. Παρακάτω στήν
παρ. 2 μέ πρόταση τοϋ Υπουργού ’Εργασίας, έκδίδονται Π.
Δ/τα μέ τά οποία μπορούν.

α) νά καθορισθοϋν λεπτομέρειες ή νά τροποποιηθούν οί
Μέ τό άρθρο 30 προσδιορίζονται οί νόμοι κάί διατάζεις
δ'.χδ'·κασίες παρακράτησης και άπόδοσης των συνδρομών ποΰ καταργοϋνται άπό τή στιγμή πού θ’ αρχίσει νά ισχύει
ώς καί των ποσοστών τους, για κάθε βαθμίδα συνδικαλι ' ό νόμος αύτός.
στικών οργανώσεων, νά περιοριστεί χρονικά ή ποσοτικά ή
Έτσι σύμφωνα μέ τό άρθρο 30 καταργοϋνται:
^θιειση τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 27 ή- νά έπεκταθεί όχι όμως
1. Ό ν. 330/1976 «περί επαγγελματικών σωματείων καί
πέρα άπό μιά διετία καί όχι πέρα τοϋ διπλάσιου τών ποσών
ενώσεων καί διασφαλ.ίσεως τής συνδικαλιστικής έλ.ευθερίας».
-οΰ καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο.
2. Ή παρ. 2 άρθρου μόνου α.ν. 620/45 «περί τροποποιή9) νά ρυθμιστούν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή
σεως καί συμπ/.ηρώσεως τών νόμων 148 τοϋ 1945, 274
-Ϋς παρ. 2 τοϋ άρθρου 27 καί ενδεικτικά νά καθοριστούν
τοϋ 1945 καί 581 τοϋ ίδιου έτους.
λεπτομέρειες τών σχετικών διαδικασιών καί νά συσταθοϋν
3. "Οσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων καί υπουργικών
ανάλογες μέ τον αριθμό τοϋ μεταφερομένου στην ’Εργατική
αποφάσεων είναι αντίθετες πρός τις διατάξεις τοϋ παρόντος
'Εστία προσωπικοϋ θέσεις.
νόμου ή άναφέρονται σέ θέματα καί ρυθμίζονται άπ’ αύτόν.
γ) νά καθορίζονται οί λεπτομέρειες τής διαδικασίας γιά
4. Ό α.ν. 1803/1951 «περί προστασίας τών συνδικα
τήν άνάλογη εφαρμογή τών διατάξεων τής παρ. 4 τοϋ άρ
λιστικών στε/.εχών».
θρου 6 καί παρ. 1 τοϋ άρθρου 27 γιά οργανώσεις τής παρ. 2
5.
Οί διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, αναγκαστικών νό
τοϋ άρθρου 6 ποΰ τδ σύνολο ή μέρος τών μελών τους εμπίπτει
μων καί νομοθετικών διαταγμάτων ποΰ είχαν καταργηθεΐ
στον περιορισμό τοϋ στοιχείου β' τής παραγρ. 3 τού ίδιου
μέ τό άρθρο 41 παρ. 1 τοϋ Ν. 330/76 θεωρούνται επίσης
άρθρου.
κάταργή μένες.
Παρακάτω στην παρ. 3 ορίζεται ότι μέ άπόφαση τοϋ Υ
Τέλ.ος μέ τό άρθρο 31 ορίζεται ή έναρξη ισχύς τοϋ νέου
πουργού Εργασίας, ορίζεται ή διαδικασία έκδόσεως, τό
Νόμου.
σ/ήμα καί τά λοιπά στοιχεία τοϋ συνδικαλιστικού εκλογικού
’Αθήνα, 29 Μάρτη 1982
βιβλιαρίου καθώς καί οί έγγραφες ποΰ γίνονται σ’ αύτό.
Οί Υπουργοί
Τέλος στην παρ. 4 ορίζεται ότι μέ άπόφαση τοϋ Ύπ.
’Εργασίας
·
Δικαιοσύνης
Εργασίας, ρυθμίζεται ό τρόπος καί τό ύψος τής άμοιβής
ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ
ΕΤΣΙ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΠΣ
-τών δικαστικών άντιπροσώπων.

