
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου για την προστασία των συνδικαλιστικών δι
καιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου και την οικονομική αυ
τοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Άρθρο 1

Το Σύνταγμα (άρθρο 26, παρ. 3) ορίζει ότι η δικαστική λειτουρ
γία ασκείται από τα δικαστήρια και ότι οι αποφάσεις τους εκτε- 
λούνται εν ονόματι του Ελληνικού Λαού. Επομένως ο εργαζόμενος, 
ο οποίος κυρίως εκφράζει τον Ελληνικό Λαό, οφείλει σεβασμό στις 
δικαστικές αποφάσεις και όταν ακόμη αμφιβάλλει ότι είναι ορθές. 
Ο εργαζόμενος επομένως που απεργεί, όταν εκδιδεται δικαστική 
απόφαση που αναγνωρίζει την απεργία μη νόμιμη ή καταχρηστι
κή, οφείλει να τη σεβαστεί και να επιστρέφει στην εργασία του. 
Αλλιώς ματαιώνει την εφαρμογή της. Όταν μάλιστα το δικαστή
ριο απαγορεύει τη συνέχιση της απεργίας και κηρύσσει την από
φαση προσωρινώς εκτελεστή, ως προς την καταψηφιστική αυτή 
διάταξη, η εμμονή του εργαζομένου, είτε είναι απλός μισθωτός 
είτε είναι συνδικαλιστής, στην απεργία, σημαίνει περιφρόνηση και 
προς τον Ελληνικό Λαό, αφού εν ονόματι του εκτελούνται οι απο
φάσεις των δικαστηρίων.

Οι πρόσφατες απεργίες, ιδίως στο χώρο των επιχειρήσεων κοι
νής ωφέλειας, κατέδειξαν ότι, παρ' ό,τι τα δικαστήρια, με τις α
ποφάσεις που εξέδωσαν, τις αναγνώρισαν παράνομες ή κατα
χρηστικές, οι εργαζόμενοι, περιψρονώντας τις αποφάσεις, εξα
κολούθησαν να συμμετέχουν σ' αυτές.

Τη συμπεριφορά τους αυτήν η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του 
παρόντος νομοσχεδίου ανάγει σε σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας, πράγμα που προβλέπει ως λόγο καταγγελίας 
της σχέσεως, μεταξύ των άλλων που ορίζει αποκλειστικώς το ι- 
σχύον άρθρο 14, παρ. 10, περίπτωση ε' του ν. 1264/1982. για τους 
προστατευόμενους συνδικαλιστές, ρύθμιση όμως άκρως λακωνι
κή και ατελής, που πρέπει να ολοκληρωθεί και προβληθεί ανάλο
γα με τη σπουδαιότητα του θέματος.

'Ενας άλλος σπουδαίος λόγος καταγγελίας της εργασιακής σχέ
σεως, που επισήμανε η εμπειρία των πρόσφατων απεργιών, είναι 
η άρνηση των εργαζομένων, απλών μισθωτών ή συνδικαλιστών, 
να εργασθούν κατά τη διάρκεια της απεργίας όταν αποτελούν προ
σωπικό ασφαλείας, το οποίο στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτή
ρα ή κοινής ωφέλειας τάσσεται στη θέση αυτήν όχι μόνο για την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστροφών και 
ατυχημάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών 
του κοινωνικού συνόλου. Η άρνησή τους να προσφέρουν την ερ
γασία τους στις περιπτώσεις αυτές, εκτός του άμεσου κινδύνου 
που προκαλεί πολλές Φορές για τις εγκαταστάσεις της επιχειρή- 
σεως (περίπτωση ΔΕΗ), προσβάλλει βαθύτατα και το κοινωνικό 
σύνολο, βασικές ανάγκες του οποίου έχουν ταχθεί να θεραπεύ
ουν οι επιχειρήσεις αυτές.

Η άρνηση των εργαζομένων να εργασθούν υπό τις προηγού
μενες περιστάσεις αποτελεί παράβαση των υποχρεώσεων τους, 
που απορρέουν από τη Σύμβαση Εργασίος και συμμόρφωσή τους 
προς τις εντολές και τις οδηγίες συνδικαλιστικής οργανώσεως 
και όχι του εργοδότη, προς πς οποίες και μόνον οφείλουν να συμ
μορφώνονται.

Ένας τρίτος σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σχέσεως ερ
γασίας. που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο, είναι η κατά τη διάρ
κεια της απεργίας, οπό μέρους των απεργών, προσβολή του 
δικαιώματος της εργασίες των μη απεργοϋντων μισθωτών και του 
δικαιώματος της ιδιοκτησίας, με πράξεις καταστροφικές ή βλα
πτικές των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως. Η σπουδαιότητα του 
λόγου επιτείνεται από το γεγονός ότι οι απεργοί χρησιμοποιούν 
βία, απειλές ή άλλες ποοάνομες πράξεις, που κινούνται στα πλαί
σια του ποινικού κώδικα.

Για τους εογαζομενους που προστατεύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναφερονται στην παραγροφο 1 του άρθρου 1 του 
παρόντος νομοσχεδίου (συνδικαλιστές και μέλη συμβουλίων ερ
γασίας) οι προαναφερόμενοι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας προστίθενται στους λοιπούς αποκλειστικά α- 
ναψερόμενους λόγους της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 
1264/1982 και η διακρίβωση της υπάρξεώς τους υπόκειται στην 
προηγούμενη της καταγγελίας κρίση και απόφαση της επιτροπής 
του άρθρου 15 του ίδιου νόμου. Επειδή όμως η διαδικασία που θε
σπίζει το άρθρο αυτό, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το ν. 
1545/1985. που καθιέρωσε και δεύτερο βαθμό κρίσεως, είναι χρο- 
νοβόρα, το σχέδιο συντέμνει το θήμερο συγκλήσεως της Επιτρο
πής από την υποβολή της αιτήσεως ή της εφέσεως σε τριήμερο 
και καταργεί το δεκαήμερο, μέσα στο οποίο έχουν υποχρέωση οι 
επιτροπές να εκδώσουν την απόφασή τους αυτήν, ορίζοντας ότι 
η απόφαση αυτή εκδιδεται, μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, αυ
θημερόν.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2, παρ. 1 παρεμβάλλεται ένα νέο στοιχείο στο κε
φάλαιο περί απεργίας. Παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα διεξα
γωγής δημόσιου διαλόγου πριν οι μισθωτοί αποφασίσουν την 
κήρυξη απεργίας. Η διάταξη είναι απόλυτα συνεπής προς τη διά
ταξη που θεσπίζει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (άρθρο 118 β Συνθ. 
ΕΟΚ), βάσει της οποίας δίνεται η εξουσία στην Επιτροπή των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων να αναπτύξει διάλογο μεταξύ των κοινω
νικών εταίρων, που θα μπορούσε να καταλήξει στη σύναψη συμ
βατικών μεταξύ τους σχέσεων. Ο κοινωνικός αυτός διάλογος, για 
την ανάπτυξη του οποίου έχουν γίνει από τότε (Ιούλιος 1987) συ
ναντήσεις σε κοινοτικό επίπεδο και αποτελεί αντικείμενο δράσε- 
ως του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τις συνθήκες ζωής-εργασίας,. 
είναι αποτέλεσμα εκτενών συζητήσεων που έχουν γίνει μεταξύ 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, των εργο
δοτών, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της Επιτροπής και 
άλλων αρμόδιων κοινοτικών οργάνων.

Κάτω από το κλίμα αυτό θεσπίζεται η προαναφερόμενη διάτα
ξη. Με το διάλογο των μερών, που διευθύνεται από αρμόδιο στα 
εργασιακά θέματα μεσολαβητή, τον οποίο επιλέγουν τα μέρη, ε
πιδιώκεται η προσέγγιση των απόψεών τους, σε σχέση με τα αι
τήματα των εργαζομένων, με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.

Η δημοσιότητα που δίνεται στο διάλογο και η δυνατότητα να 
συμμετέχουν σ' αυτόν εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων οργανώσε
ων κ.λπ. εμπλέκουν στις συζητήσεις το ευρύτερο κοινά, για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών του οποίου λειτουργούν το Δημό
σιο, οι Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κυρίως 
οι επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, οι εργα
ζόμενοι των οποίων ασκούν πίεση για να πετύχουν την ικανοποίη
ση των αιτημάτων τους. Έτσι ευαισθητοποιούνται περισσότερο 
μισθωτοί και εργοδότες, γνωρίζοντας ότι η κοινή γνώμη, που σχη
ματίζει το κινδυνεύον να πληγεί από την απειλούμενη απεργία κοι
νωνικό σύνολο, ασκεί αποφασιστική επιρροή στην επιτυχία ή την 
αποτυχία της. αν κρίνει ότι η απεργία οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του ενός ή του άλλου κοινωνικού εταίρου.

Ο δημόσιος διάλογος καλώς περιορίζεται επομένως στους ερ
γαζόμενους και εργοδότες του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, 
αφού κυρίως στο χώρο αυτόν και ειδικότερα των επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας προσβάλλονται ζωτικά συμφέροντα του κοινού 
και της εθνικής οικονομίας.

Στην προσπάθεια προστασίας του κύρους των γενικών συνελεύ
σεων που λαμβάνονται αποφάσεις για σοβαρά θέματα, όπως η α
περγία, ανταποκρίνεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου, κατά 
την οποία η διεξαγωγή της ψηφοφορίας των μελών για την κήρυ
ξη απεργίας υποβάλλεται στις εγγυήσεις που παρέχουν τα άρθρα 
11 και 13 του ν. 1264/1982 σε σχέση με τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών 
και την ψηφοφορία.
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Άεθσ: "

ε το άρθρο 3 αντικαθίστατο. η -c.- -:L c- ζ του δεύτερου ε- 
ίου της παραγρώοου 2 το. ορ-ε:··. "θ του . “.25* *962 γιο να 
στεθούν στις αναοεοόυενεε c ο.ε-.χε.ρηοπς ", εκμετολ- 
τεις και εκείνες, των οποίων c εενεετμε·τ. με cxtor. έργο- 
; ιδιωτικού δικαίου οπόσ> ovcuvc. -Γ το. επο-ςμ,δή απορ- 
ιότων. έργο που εξυππρετε. rpoc rv_-c -σ ου το βασικές ονά- 
ς του κοινωνικού συνε-νου Ντε Τε· ιί,τ ο: τεο otic ποοαναφε- 
ενες επιχειρήσεις ή εκμετσ/,λει. σε.; ".σοοτιθε.'τα, υπό το 
ιχείο θ' η Τράπεζα της Ελλάδας r Γίολιτ,κη Αεροπορία re, οι 

■ε είδους χρηματοπιστωτικές υπποοα.ες υπολοι ιαυαύ και πλη- 
_ιής μιοθών και συντάξεων ^ *οαπ:Ια της Ελλάδος, αν και εί· 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ασκεί λόγω των προνομίων 
άμεση επιρροή στις χοηυατοπιστωτ.κές και τραπεζικές έργα· 

ς της χώρας και η λειτουργία της ο: ζωτική σημασίο για την 
,υψη των προαναοεαουενυ .· οναν-ων
"ις ίδιες ανάγκες κάλυπτε, κο. :■ Π ο- -..-η Αεροτ. ρ;ο και ο; χρη- 
ιοπιστωτικές υπηρεσίες, πσ. iyc.v ως εονο τον υπε-ογισυό 
την πληρωμή των μιοΕών κρ. cjwHClouv. Η αναν καιότητα των 
ευταίων υπηρεσιών για τε κοινωνικά σύνολο προεκυψε έντο- 
κατά τις πρόσφατες απεργίες, όταν χ.λιαδες ,διως μικροσυντα- 
ύχων αντιμετώπισαν πρόβλημα επιΡ.ιώοεως.

Άρθρο a

Με το άρθρο 4 παράγραφος 1 επιχειρείται ο ενδεικτικός προσ· 
,ρισμός των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Η 
ουδαιότητα των εργασιακών σχεσεων που λειτουργούν στο χώ- 
αυτόν επιβάλλει τον ειδικότερο ορ,ομό των αναγκών αυτών 

α την καλύτερη εξυπηρέτηση και αυτών και της εθνικής οικονο- 
ας. Οι ανάγκες προσδιορίζονται με πρότυπο την ελληνική προγ- 
ιτικότητα και τις αντίστοιχες δ,αταίπς του ιταλικού νόμου της 
ης Ιουνίου 1990 -Κανόνες γιο την άσκηση του δ.-ισιώματος της 
ιεργίας στις δημόσιες υπηρεσίες κ λ·;..- 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου c εργοδότης γνωστοποιεί στις 
νδικαλιστικές οργανώσεις με δικαστικό επ.μελπτή. τ,ς πασο- 
ς ή τις υπηρεσίες, προσδιοριζόμενε: κρτρ ποσά, είδος ή κατά 
ιοιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάλλε. " σ.:ν*.Γ.· Ριυένη παροχή η 
ιηρεσία. οι οποίες ιπαροχες η υπ-,ο:? εςι σπαιτεjvtc: γιε την 

. τιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών τε υ κσινω. ι-ού σμιόλου ιπ.χ. 
τόνος διανομής σπσ τσ ΕΛΤΑ. κοινών κα. επειγουοών επί- 
ολών).
Σε περίπτωση διάφωνίσς vie τις γνωστοποιούμενες παροχές 
τις υπηρεσίες, η επιτροπή το. αοθεε. Τδ του ν. τ2^-iΊ9S2 ή ο 
σόεδρός της, κοτά τις υπαρχουσε; οτπ.· οικείο δ,οτοξη διοκρί- 
:ις. αποφασίζει σχετικά.
Κοτά τη διάρκειο της απεογίες η .'δ.ε επιτροπή μπορεί, μετά 

πό αίτηση της σΐΛ·δ.καΛιοτ:·.ης εε ,ε. _εεως του ρρθραυ 19 πσρ. 
η του εργοδότη, να τοοπςπα.ε. τ,ς πιε πάνω ο.οσεοέμενες πα· 
σχές ή υπηρεσίες με ΰεση τις ευ.τ"· :ς πε. ευ. δημ.συργη· 
εί κατά το χοονο υπρύελη: τπς σ.τ-·εεω: κρι πσ, διαφέρουν οπό 
-είνες που υπήρχε. κρτρ τ: χε:·>ε εκδρσεω: της προηγούμε- 
ης αποοάσεώς της.
Πρόσθετο στοιχειρ του νέου -.ουό. ε.νρ. κα. η αναγνώριση της 

σμοδιότητας του ερνεί ε— να np:r!i:o.2o; ονο_αστι·.ως τα πρό- 
ωπα που αποτελούν το πρεεωπι·.: ρρρα··:;ρς. τα οπρ.α γνωστό- 
οιεί με δικαστικό επιμε/.ττ" στπ σ. .δ -ιρκιστικπ άρνονωση των 
σγοζομένων. Το μετοε απετε.-.ε ατ·~:~ τε. διευθυντικά1.· δικοί- 
ματος του εργοδετ- υ: : :.·· . τ .ε τε.ε . .ε της
πιχειρήοεως. Αυτό εν.στ -- ε-:-: ·.:-.ετ.·/ετ-τ: τ:.υ σ- ρπρ-.
.α τον οποίο έχε; καθ.ερ_-ί:. : θ.ε.ε. -ε. πρρε·-πικρύ α- 
οαλείας.

Η διάταξη έχει ως οκοπρ τπ. η μ. υ-· _. ε . τ/ί-.ν- . ι . wr.pi-

υι- νια την ορθότητα της δικαοτικής κρίσεως στα θέματα που ο- 
νοφερονται στην απεργία.

Ενώ το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 
ορίζει ως αρμόδιο να αποφασίζει γιο τα θέματα αυτά το μονομε
λές πρωτοδικείο, που συντίθεται από πρωτόδικη, το άρθρο 5 του 
σχεδίου μεταφέρει την αρμοδιότητα αυτήν στον πρόεδρο πρωτό
δικων και κατ' έφεση στον πρόεδρο εφετών, που δικάζει, όπως 
και ο πρώτος, κατο τη διοδικοσία των εργατικών διαφορών του 
Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας.

Άρθρο 6

Με το άρθρο αυτό αντιμετωπίζεται ένο φαινόμενο παρανομίας 
που έχει κάνει την εμφάνισή του το τελευτοία χρόνιο και που δεν 
έχει καμία σχέοη με τα συνταγματικά κοι νομοθετικά κατοχυρω
μένο δικαιώματα των εργαζομένων. Ακόμα δεν έχει καμιά κοινω
νική δικαίωση ή και λογική εξήγηση Είναι το φαινόμενο των 
καταλήψεων των εργασιακών χώρων και η παρακώλυση της πα
ραγωγικής εργασίας, σε οποιονδήποτε χρόνο κοι ανεξάρτητα ο
πό την ύπαρξη απεργίας. Με τη ρύθμιση που γίνεται αντι
μετωπίζεται ικανοποιητικά αυτό το φαινόμενο, αφού προβλέπε- 
τοι άμεση καταγγελία της συμβάσεως για τον εργαζόμενο που 
θο προβεί σε κατάληψη του εργασιακού χώρου, κατά τρόπο που 
εμποδίζει την παραγωγική εργασία και καταλύει την ελευθερία 
άλλου μισθωτού να εργασθεί.

Γιο τους προστατευόμενους οπό το άρθρο 14 του ν. 1264/1982 
συνδικαλιστές ακολουθείται και στην περίπτωση αυτήν, όπως εί
ναι αυτονόητο, η διοδικοσία παραπομπής στην επιτροπή του άρ
θρου 15 του ν. 1264/1982.

Άρθρο 7

Με το άρθρο αυτό του παρόντος νομοσχεδίου καταργείτοι η 
κροτική παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων. με τη μορφή της χρηματοδοτήοεώς τους από κρατική πη
γή Έτσι υλοποιείται, επί τέλους, η αρχή της οικονομικής αυτο
τέλειας κοι αυτοδυναμίας του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία 
ανογνωρίζετοι και κατοχυρώνεται με την ερμηνευτική διάταξη υ
πό το όρθρο 22 του Συντάγματος, τις διεθνείς συμβάσεις 87/1948 
και 98/1949 κοι το άρθρο 6 του ν. 1264/1982.

Η ορχή αυτή της οικονομικής αυτοτέλειας είναι στόχος, όχι μόνο 
της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και πάγια θέ
ση όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, που έχει εκφρασθεΙ 
οπό το παρελθόν κοι εξακολουθεί να διαδηλώνεται, μέχρι σήμε- 
■ρα. με κάθε τροπο, όπως με πολιτικό μηνύμοτο, αρθρογραφία στον 
τύπο, ψηφίομοτα συνεδρίων συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.λπ.

Ενα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτήν έγινε με το άρ
θρο 31 του ν. 1Ε76Ί990 -Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύ
σεις και άλλες διατάξεις», με το οποίο καταργήθηκε από 1/1/1991 
η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν.δ. 3755/1957, που προέβλε- 
πε το δικαίωμα του Υπουργού Εργαοίας να διαθέτει κατά την κρίση 
του το 8% των πόρων της Εργατικής Εστίας, για την κάλυψη συν
δικαλιστικής δραστηριότητας και δαπανών των συνδικαλιστικών 
οσγανώοευν.

Με το παρόν νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η κατάργηση κάθε κρα
τικής ποόεμβασεως στα συνδικάτα και αφήνεται το συνδικαλιστικό 
κύημα ελεύθερο, ανεξάρτητο και οικονομικά αυτοδύναμο να βα
δίσει σταθερά το δρόμο της προόδου ποι.· οδηγεί στην πραγμά
τωση των υγιών οικο.·ομικο*".:\—-νικών του στόχων.

Επειδή όμωε ε.νσι π- ..σ νο υπάρξουν δυσκολίες, κατά το στά- 
ό:ε αεταδάσεω: α-.·. κοδεστώς της κρατικής χρηματοδοτήσε- 
ωε στο καθεστώς ~.ς οικονομικής αυτοδυναμίας του συνδικα
λιστικό.· κι\-τ,μστες. ποοϋ'.επεται μια μεταβατική περίοδος προ- 
οαει ε> ητ τω. σ-.-νδι-ολιστικών οργανώσεων στο νέο σύστημα αυ- 
τ: -ση^αιο-1 ετ.Ρι,ως. που είναι αναγκαία. Έτσι, για τη χρονική 
τ.ειεόι υεχε: 3ΐΊ'9ΐ ποοβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδο- 
τ"π;ωτ των φ·.·νδ·καλ:στικών οργανώσεων από την Εργατική Ε- 
σ: ε. ur το υεύι.ς σύστημα της διαθέσεως του 40'Λ των πόρων
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της. Από την ι·4 ?■ ,εχοι την 3' τ2.91 5ο συνεχιστεί η χρηματο
δότηση μειωμενπ κατα 5C% 3α διατίθεται δηλαδή το 20% των 
πόρων τπς Εργατ.κός Εστίας για τους σκοπούς της παρ. 3'. Το 
υπόλοιπο 20% θα μεταφερθεί γιο την εξυπηρέτηση των σκοπών 
της παρ. α' του όοθοου 1 του ν. 578/1977. Από την 1/1/92 καταρ- 
γείται η χρηματοδότηση και το ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των 
πόρων της Εργατικής Εστίας μεταφέρεται και διατίθεται ολόκλη
ρο για την εξυπηρέτηση των σκο.'ών της παρ. α' του άρθρου 1 
του ν. 678/1977.

Αρθρο 8

Με το άρθρο αυτό ενεργοποιείται η διάταξη της παρ. 2 του άρ
θρου 6 του ν. 1264/1982 που έχει εγκαταλειφθεί να παγώσει από 
την ψήφιση του νόμου, το έτος 1982, μέχρι σήμερα, για τον απλού- 
στατο λόγο ότι προτιμήθηκε η χρηματοδότηση από την Εργατική 
Εστία. Με τον τρόπο αυτόν διατηρήθηκε το καθεστώς της οικο
νομικής εξάρτησης του συνδικαλιστικού κινήματος, γεγονός που 
υποβαθμίζει το ρόλο του και το αποδυναμώνει.

Τώρα η διάταξη αυτή όχι μόνον ενεργοποιείται, αλλά βελτιώ
νεται με την προσθήκη συμπληρωματικού εδαφίου. Με τον τρό
πο αυτόν τονίζεται αλλά και ενισχύεται η ελεύθερη βούληση του 
εργαζομένου να στηρίξει ο ίδιος, οικονομικό, τις συνδικαλιστικές 
του οργανώσεις και με τον τρόπο αυτόν να μπορέσει άμεσα και 
αποτελεσματικότερα να αξιολογήσει αλλό και να ελέγξει την ποιό
τητα της δράσεως και την ικανότητα της ηγεσίας του.

Η καθοριζόμενη να παρακρατείται, από τον εργοδότη, συνδρομή 
του εργαζομένου, είτε από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα
ση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ή όμοιας εκτάσεως απόφαση Διαιτησίας 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982, είτε της οιασδήποτε Συλ
λογικής Συμβάσεως Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 1876/1990. πρέπει να έχει σαν προϋπόθεση τη συνταγματικό κα
τοχυρωμένη ελεύθερη βούληση του εργαζομένου, που θα εκφρα- 
σθεί, στο σημείο αυτό, με την κατάθεση στον εργοδότη έγγραφης 
θετικής δηλώσεως. ότι δέχεται να του γίνει η παρακράτηση. Η δή
λωση αυτή θα είναι βέβαια ελευθέρως ανακλητή.

Οι τεχνικές λεπτομερειες που έχουν σχέση με το ύψος της συν
δρομής, καθώς και με τα ποσοστά κατανομής της, μεταξύ των συν
δικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμών, είναι εσωτερικό 
πρόβλημα των οργανώσεων αυτών. Αφήνεται να αποφασισθεί α
πό τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συμβούλια, σύμ
φωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα οικεία 
καταστατικό. Εκείνο όμως που ρυθμίζεται από το νόμο είναι ότι 
η απόδοση της παροκοατηθείσας συνδρομής θα γίνεται στο πρω
τοβάθμιο επιχειρησιακό σωματείο, που 9α έχει και την ευθύνη της 
περαιτέρω κατανομής στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
σύμφωνα με τις αποΦΰσεις που θα έχουν πάρει τα αρμόδια κατα
στατικό όργανα. Και αυτό γίνεται, γιατί η πρωτοβάθμια συνδικα
λιστική οργάνωση είναι η Φυσική και βασική πηγή εκπροσωπήσεως 
των συνδικαλισμένων μισθωτών.

Τέλος, καταογείται η παρ 3 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982. ως 
διάταξη χωρίς αντικείμενο.

Αθήνα. 27 Νοεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθανάσιος Κανελλόπουλος Αριστείδης Καλαντζάκος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ Κ AT ΑΡΓΟ ΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν. 1254/1982

Άρθρο 6
Είπραξη εισφορών

2. Οι σμ. ίικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράτ-
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και απόδοσής από τον εργοδότη, του οποίου οι λεπτομέρειες κα- 
θοοίζονται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ΕΡγασίας ή ό
μοιας έκτασης απόφαση διατησίας.

3. Αν μέσα σε 3 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού δεν υπο
γράφει σχετική Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή δεν 
εκδοθεί όμοιας έκτασης απόφαση της διαιτησίας, με Π.Δ. που εκ- 
δίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη 
εκπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, ρυθ
μίζεται προσωρινά το σύστημα της είσπραξης και απόδοσης των 
πιο πάνω εισφορών από τους εργοδότες μέχρι τη σύναψη της σχε
τικής ΕΓΣΣΕ ή την έκδοση απόφασης διαιτησίας.

Άρθρο 13
ψηφοφορία - Πρακτικά διαλογής

1. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομι
κής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού 
συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δι
καστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δι
καιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων 
που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που 
θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγραφών αυ
τών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του 
και τη σφραγίδα της οργάνωσης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 11 τα πρακτικά δια
λογής των ψηφοδελτίων και ανακυρήξεως των επιτυχόντων, κα
θώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας ως και απόσπασμα 
πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 2β απόφαση της Γ ενι
κής Συνέλευσης παραδίνονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος 
της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του 
αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελλο της οικείας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε-
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 14
Προστασία και διευκολύνσεις 

συνδικαλιστικής δράσης

Η .........
5. Είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας:
α) των μελών της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 Α.Κ., της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης,
β) των μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ., 

διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσςης που διορίζει το δικαστή
ριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα και

γ) των μελών της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά 
την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένc χρό
νο μετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους 
της παρ. 10 και διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 15.

6. Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην ακόλουθη έκταση:
α) Εάν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται επτά μέ

λη της διοίκησης,
β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται εννέα 

μέλη και
γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστα

τεύονται ένδεκα.
7. Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστα

τικό. Εάν το καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σει
ρά ο Πρόεδρος. Αναπλ. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γ ενικός 
Γ ραμματέας, Αναπλ. Γ ενικός Γ ραμματέας. Ταμίας και οι λοιποί κα
τά την τάξη της εκλογής.

8. Προστατεύονται επίσης:
Τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικα-
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ιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή του ε· 
αγγελματικού κλάδου απασχόλησης εφόσον η επιχείρηση στην 
ποια εργάζονται απασχολεί από 80 μέχρι 150 εργαζομένους. 25 
.έλη αν απασχολεί πάνω από 150. 30 μέλη αν απασχολεί πάνω 
ιπό 300 και 40 μέλη εάν απασχολεί πάνω από 500. Εφόσον οι ερ
γαζόμενοι είναι πάνω από 40 και μέχρι 80, προστατεύονται μέχρι 
ιδρυτικά μέλη κατά την τάξη υπογραφής της ιδρυτικής πράξης. 
Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα της υ- 

ογραφής της ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση 
εν συσταθεί πραγματικά μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της 
δρυτικής πράξης, η προστασία των ιδρυτικών μελών παύει και 
τχύει για τα μέλη της επόμενης υπό σύσταση οργάνωσης.

10. ε) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα 
■την εργασία του για περισσότερο από 7 μέρες διάστημα ή εξα- 
ολουθεί να συμμετέχει σε απεργία που κρίθηκε με δικαστική α- 
όφαση μη νόμιμη ή καταχρηστική.
Η συνδρομή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους 

εν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει θύμ
ωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εργατικής νο- 

,οθεσίας σχετικά με την καταγγελία της σχέσης εργασίας.

Άρθρο 15
Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών

1. Για την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρου 14 παρ.10 
ποφασίζει πριν από την καταγγελία κατά πλειοψηφία επιτροπή 
οποία αποτελείται:
α) Από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου παρέ- 

ει την εργασία του ο εργαζόμενος ή Πρωτόδικη που ορίζεται α- 
ό αυτόν με την αναφερόμενη στο όρθρο 11 παρ.3 εδαφ.β' σειρά 
α ετήσια θητεία.
β) Από έναν αντιπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελη- 

ΐρίου της περιφέρειας και αν δεν λειτουργεί Επιμελητήριο, του 
μπορικού Συλλόγου. Όταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά μι- 
θωτό βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ή ο Πε- 
φερειακός Σύνδεσμος Βιομηχάνων, όπου υπάρχει, υποδείχνει 
αν εκπρόσωπό του που συμμετέχει στην Επιτροπή αντί του εκ- 

οοσώπου του Επιμελητηρίου.
γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που υποδείχνει ή πιό 
τιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση.
2. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνο ο Πρό- 
ρος κάθε Πρωτοδικείου καλεί τις παραπάνω οργανώσεις να υ- 

;δείξουν μέσα στον Ιανουάριο έναν τακτικό και έναν 
απληρωματικό εκπρόσωπο για το ερχόμενο ημερολογιακό έτος. 
Εάν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους, 
Πρόεδρος ορίζει μέσα στο πρώτο ιΟήμερο του Φεβρουαρίου έ· 
:ν εργοδότη και έναν αναπληρωματικό του καθώς και έναν ερ- 
ιζόμενο και έναν αναπληρωματικό του και με απόφασή του 
γκροτεί την Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών 
ς περιφέρειάς του. Ένας από τους υπαλλήλους της δικαστικής 
αμματείας ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο με αίτηση του εργο- 
τη που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε 
τώ (θ) μέρες από την υποβολή της αίτησης και συζητεί την υπά
τη εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις του άρθρου 739 έως 
5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να εχδώσει την απόφασή της μέ
σε δέκα (10) μέρες από τη μέρα της συνεδρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΠΕΡΓΙΑ

Άρθρο 19 
Δικαίωμα απεργίας

.. Η απεργία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
αίου στο δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
: νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις επιχειρήσεις δημό

σιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έ
χει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται μετά από την τήρηση της δια
δικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 του παρόντος.

Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λει
τουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βα
σικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, χαρακτηρίζονται οι 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γέ- 
νει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.
γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου 

αερίου.
δ) Παραγωγής ή διύλησης ακάθαρτου πετρελαίου.
ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασ

σα και τον αέρα.
στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, Ραδιοφωνίας και Τηλε

όρασης.
ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων.
η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα 

λιμάνια.

Άρθρο 20 
Κήρυξη απεργίας

2. Προκειμένου για εργαζόμενους του άρθρου 19 παρ. 2 κήρυ
ξη απεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τέσ
σερις (4) πλήρεις ημέρες απ'τη γνωστοποίηση των αιτημάτων και 
των λόγων που τα θεμελιώνουν με έγγραφο που κοινοποιείται με 
δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή στους εργοδότες, στο Υ
πουργείο το οποίο ασκεί τη σχετική εποπτεία και στο Υπουργείο 
Εργασίας.

Η απεργία δεν μπορεί ν'αφορά αιτήματα διάφορα από εκείνα 
που γνωστοποιήθηκαν.

Άρθρο 21
Προσωπικό ασφαλείας

2. Κατά τη διάρκεια της απεργίας οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις των εργαζομένων, πουαναφέρονται στο άρθρο 19 παρ.2, πρέ
πει να διαθέτουν εκτός από το προσωπικό της παραγράφου 1 και 
το αναγκαίο προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών ανα
γκών του κοινωνικού συνόλου.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις γνωστοποιούν μέσα στο πρώ
το δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουάριου κάθε χρόνο στον εργο
δότη, στο εποπτεύον Υπουργείο και στο Υπουργείο Εργασίας με 
δικαστικό επιμελητή τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπι
κού που θα διαθέτουν κατά την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώ
ματος της απεργίας κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί για τον αριθμό και τις 
ειδικότητες του αναγκαίου προσωπικού ή η οργάνωση δεν υπο
βάλλει κατάσταση προσωπικού ύστερα από αίτηση του εργοδό
τη. η Επιτροπή του άρθρου 15 αποφασίζει μέσα στο δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα, ενώ σε περίπτωση έκτακτης και 
απρόβλεπτης ανάγκης αποφασίζει μόνος ο Πρόεδρος της Επιτρο
πής αυτής.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας μπορεί η συνδικαλιστική οργά
νωση ή ο εργοδότης να ζητήσει από την Επιτροπή του άρθρου 
15 την τροποποίηση της αρχικής καταστάσεως προσωπικού ασφα
λείας με βάση τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.

Άρθρο 22

4. Για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατά
ξεων των άρθρων 19-22 αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο 
της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει κηρύξει την 
απεργία, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 έως 676 του Κώδι
κα Πολιτικής Δικονομίας.



5

Αοθοο 27 
Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ

1. Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Ειδικών Πόοων Εργασιακών Σω
ματείων (ΟΔΕΠΕΣ) καταργείται όπως και το Ν.Δ. 891/1971 «περί 
οικονομικής υποβοηθήσεως εργασιακών σωματείων και ενώσεων». 
Η τύχη της περιουσίας του καταογούμενου ΟΔΕΠΕΣ διέπεται α
ποκλειστικά από τις επόμενες διατάξεις.

2. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου όλα τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ αναλαμβάνονται από την Εργατική 
Εστία χωρίς άλλη διατύπωση.

Η Εργατική Εστία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ΟΔΕΠΕΣ 
προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη διαδικασία και τους 
όρους του π.δ/τος 901/1976 .περί αντικαταστάσεως των διατάξε
ων του π.δ/τος 18SV1975 και περί της οικονομικής ενισχύσεως των 
επί τη βάσει του Νόμου 89/1975 ανασυσταθέντων εργατοϋπαλλη- 
λικών επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων» που εξακολου- 
θέι να ισχύει μέχρι και τρεις (3) μήνες από την κατάρτιση της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή την έκδοση 
της όμοιας έκτασης απόφασης διαιτησίας ή του Προεδρικού Δια
τάγματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού. Για το 
σκοπό αυτό το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ συνεχίζει να παρέχει τις 
υπηρεσίες του στην Εργατική Εστία μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών και των ρυθμίσεων της παρ. 3. Ειδικά για τις οικονο
μικές ενισχύσεις του έτους 1982 οι προθεσμίες της παραγράφου 
1 περίπτωση δ' του άρθρου 1 του π.δ/τος 901/1976 παρατείνονται 
μέχρι 31.8.1982.

3. Όλοι οι εργαζόμενοι, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, 
στον ΟΔΕΠΕΣ, μπορεί να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους και 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εργατικής Εστίας που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, ανεξάρτητα από το όριο 
ηλικίας τους, σε αντίστοιχες προσωρινές θέσεις που θα ουστα- 
θούν στην Εργατική Εστία, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υ
πουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας, 
θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της ένταξης, οι κλάδοι και οι βαθ
μοί των θέσεων που θα συσταθούν καθώς και τα τυπικά προσό
ντα διορισμού του προσωπικού που θα ενταχθεί.

Ειδικά για το προσωπικό του ΟΔΕΠΕΣ, ως προϋπηρεσία για την 
ένταξη αναγνωρίζεται και αυτή που διανύθηκε στον ΟΔΕΠΕΣ.

Κανένας από τους παραπάνω εργαζομένους, που εντάσσεται 
στην Εργατική Εστία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
δεν λαμβάνει συνολικά αποδοχές λιγότερες από εκείνες που ε· 
λάμβανε πριν από την ένταξή του. Σε περίπτωση επί πλέον δια
φοράς. αυτή διατηρείται σαν προσωρινό επίδομα μέχρι την κάλυψή 
του.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΔΕΠΕΣ, που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
θα ενταχθούν ως μόνιμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι δυνα
τόν ύστερα από αίτηση τους με απόφαση του Δ.Σ. της Εργατικής 
Εστίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας να συνεχίσουν 
την απασχόλησή τους στην Εργατική Εστία με τη σχέση και τους 
όρους που εργάζονται σ' αυτόν. Στους υπόλοιπους η Εργατική 
Εστία οοείλει τις νόμιμες αποζημιώσεις σαν να είχε καταγγελθεί 
η σύμβαση εργασίας τους και είχαν απολυθεί κατά τη δημοσίευ
ση του παραπάνω Π.Δ/τος.

Ν. 154S-85 (ΟΕΚ 91 Α/20-5-1985)
Αρθρο 25

Το άοθρο 15 του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
• Άρθρο 15

Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών
1. Γ ια την ύπαρξη ενός από τους λόγους του άρθρου 14 παρ. 

10 πριν από την καταγγελία της σχέσης εργασίας αποφασίζει, κατά 
πλεισψηφία. επιτροπή, ;ης οποίας η απόφαση υπόκειται σε έφε
ση και η οποία αποτελείται:

α) Από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας που παρέχει 
την εργασία του ο εργαζόμενος, εφ' όσον στο Πρωτοδικείο υπη

ρετουν δυο τουλοχισιον πρόεδροι, η άλλως από πρωτόδικη που 
ορίζεται απο τον πρόεδρο υε τη σειρά του άρθρου 11 παρ. 3 ε- 
δάφ. 0' του νομού αυτου κσι για ένα χρόνο.

0) Από έναν αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητη
ρίου της περιφέρειας και αν δεν λειτουργεί επιμελητήριο του ε
μπορικού συλλόγου. Όταν εκδικάζεται υπόθεση που αφορά 
μισθωτό βιομηχανίας, ο σύνδεσμος βιομηχάνων, όπου υπάρχει, 
υποδείχνει έναν εκπρόσωπό του που συμμετέχει στην Επιτροπή 
αντί του εκπροσώπου του επιμελητηρίου.

γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που υποδείχνει η πιο 
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση.

2. Η έφεση απευθύνεται σε δευτεροβάθμια επιτροπή που είναι 
και αυτή τριμελής και αποτελείται:

α) Από τον αρχαιότερο πρόεδρο πρωτοδικών, αναπληρούμενο 
από άλλον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύ- 
ματός του και μόνο σε περίπτωση που δεν υπηρετεί άλλος Πρόε
δρος προεδρεύει ο αρχαιότερος πρωτόδικης, που δεν συμμετέσχε 
στην πρωτοβάθμια επιτροπή, όταν αυτή έλαβε την προσβαλλό
μενη απόφαση.

β) Από έναν αντιπρόσωπο του εμποροβιομηχανικού επιμελητη
ρίου με τις πιο πάνω διακρίσεις, υποδεικνυόμενο όπως και στην 
παρ. 1 εδαφ. β’ του άρθρου αυτού.

γ) Από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων υποδεικνυόμενο ό
πως και στην παρ. 1 εδάφ. γ" του άρθρου αυτού.

3. Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της πρωτοβάθμιας επιτρο
πής δεν μπορούν, για τον ίδιο χρόνο, να ορίζονται ή να συμμετέ
χουν στη δευτεροβάθμια επιτροπή. Κατά τα λοιπά και για τις δύο 
επιτροπές εφαρμόζεται το άρθρο 11 παρ. 3 εδάφ. 0" του νόμου 
αυτού, και στην πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η θητεία 
και των δευτεροβαθμίων επιτροπών λήγει ταυτόχρονα με τς πρω
τοβάθμιες. Η απαρτία και στις δύο επιτροπές σχηματίζεται από 
τον Πρόεδρό της και ένα τουλάχιστο μέλος της επιτροπής.

4. Η δευτεροβάθμια επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από έφε
ση διαδίκου. που ασκείται μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την 
κοινοποίηση σ' αυτόν της πρωτοβάθμιας απόφασης.

5. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουάριου, κάθε χρόνο, ο πρό
εδρος κάθε πρωτοδικείου που θ' αναλάβει τη δευτεροβάθμια ε
πιτροπή καλεί τις παραπάνω οργανώσεις να υποδείξουν μέσα στον 
Ιανουάριο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο για 
το ερχόμενο ημερολογιακό έτος και για κάθε μια επιτροπή.

Εάν οι παραπάνω οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους, 
ο πρόεδρος ορίζει μέσα στο πρώτο ΙΟήμερο του Φεβρουάριου έ
ναν εργοδότη και έναν αναπληρωματικό του καθώς και έναν ερ
γαζόμενο και έναν αναπληρωματικό του και με απόφαση του 
συγκροτεί και τις δύο Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στε
λεχών της περιφέρειάς του. Ενας από τους υπαλλήλους της δι
καστικής γραμματείας ορίζεται γραμματέας για κάθε επιτροπή.

Η κάθε επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ύστερα α
πό αίτηση του εργοδότη η έοεση του ενδιαφερόμενου που κατα
τίθεται στη γραμματεία της, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την 
υποβολή της αίτησης ή της έφεσης και συζητεί την υπόθεση, ε
φαρμόζοντας σνάλογα τις διατάξεις των άρθρων 739 έως 759 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίσς.

Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εχδώσουν την απόφασή τους 
μέσα σε δέκα (10) μέρες οπό τη μέρα της συζήτησης της υ
πόθεσης».

Ν. 1767 (ΟΕΚ 80 Α,'6-4-1988)
Άρθρο 9 

Προστασία

1. Τα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων απολαμβάνουν την 
προστασία που παρέχεται στις διοικήσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων από τις διστάζεις των παρ. 5 και 9 του άρθρου 14 
του ν. 1264/1982, εξαιρουμένων των παραιτουμένων για οποιαδή
ποτε αιτία προ της λήξεως της θητείας τους.

Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 και του άρθρου 15 του ν. 
1264/1982 εφαρμόζονται και για τα μέλη των συμβουλίων έργο-
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ίο μένων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες σε πρόσωπα που ενεργούν 

για λογαριασμό τους ή σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε 
πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων που απορρέουν από το νόμο αυ
τόν και ιδίως:

α)να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους με απειλες απολύ
σεων ή άλλα μέσα για την πορεμπόδιση της οσκησης των δικαιω
μάτων που παρέχει ο νόμος αυτός.

β) να υποστηρίζουν την υποψης-ιότητο εργαζομένων με οικο
νομικά ή άλλα μέσα και

γ) να επεμβαίνουν με κάθε τρόπο στο εργσ των γενικών συνε
λεύσεων των εργαζομένων στην επιχείρηση.

3. Η ιδιότητα και οι δραστηριότητες των μελών των συμβουλίων 
που ασκούνται στα πλαίσια του νόμου αυτού, δεν μπορεί να απο
τελόσουν λόγο δυσμενούς μεταχείρισής από τον εργοδότη.

Ν. 1376-Ί990 
Άρθρα '5

3. Ο μεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από ειδικό κατάλο
γο μεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας τους ο μεσολαβη
τής ορίζεται με κλήρωση.

Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της 
αίτησης, καλούνται τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένη ώρα 
για την επιλογή μεσολαβητή και. σε περίπτωση διαφωνίας, για την 
ανάδειξή του με κλήρωση.

Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωματικός του με
σολαβητή. Με τον ορισμό τομ μεσολαβητή συντασοεται πρακτι
κά ανάληψης της μεσολάβησης.

Άρθρο 13 
Συμφιλίωση

2. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν ειδικό σώμα.
Ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του 

δημόσιου υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το οποία οφείλουν να 
εκτελούν με αντικειμενικότητα. Στον Οργον.ομο προσλαμβάνο
νται με τριετή θητείο που είναι ανανεώσιμη.

Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους μετά την πρώτη τριε
τία επανακρίνονται σύμφωνα με το όσα ορίζει ο ειδικός κανο
νισμός.

Οι υποψήφιοι μεσολαβητές και διαιτητές πρεπει:
α) να έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους.
β) να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικών ή οικονομικών επιστημών η 

συναφών σπουδών.
γ) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών 

σχέσεων.
Προτιμώνται όσα. από τους υπομης..ομς έχουν μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών και σχετικε: δημοσιεύσεις ιδίως σε θέματα ερ
γασιακών σχέσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να καθορίσει ε
πί πλέον προσόντα από όσα αναςεαονται.

Ο διορισμός γίνετε, μετσ δπμοαια προκήρυξή των θεσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν β.ο-, pocikc σημειωυα. τους τ-.- 

τλους σπουδών, ης σχετικές δημοσιεύσεις και ό.τι αλ.·.ο καθαρί
ζεται με την προκηουξη

Το διοικητικό συμβούλιο κρ.-.ε. του; ενδιααερευενους σε συνέ
ντευξη, μελετά τους οακελους των υποψήφιων και επιλενει τους 
ικανότερους.

Ν 676 (ΦΕΚ 246 Α/2-9-1977)
Άρθρον 1

Σκοποί της Εργατικής Εστίας

Η Εργατική Εστία σκοπόν και αποστολήν έχει: 
ο. Την πνευματικόν κοι κοινωνικήν ανάπτυξιν των μισθωτών εν 

γένει των οικογενειών αυτών.
Ε.δικώτεοον μεοιμνό διά την:
ααιΚολλιτέραν χρηοιμοποίησιν του χρόνου σχολής και αδείας 

αναπαύσεως των μισθωτών και των μελών των οικογενειών των, 
αψ'ενός μεν δια της ιδρύσεως, οργανώσεως. λειτουργίας και συ- 
ντηρησεως Κέντρων Νεότητας (Κέντρων Εργαζομένου Κοριτσιού- 
ΚΕΚ και Κέντρων Εργαζομένων Νέων-ΚΕΝ), προς επιμόρφωσιν, 
μελέτην, συναναστροφήν, άσκησιν και ψυχαγωγίαν των νέων ως 
και εντευκτηρίων εργαζομένων, αναψυκτηρίων εις τους τόπους 
εργασίας, θέρετρων ή κατασκηνώσεων, αφ'ετέρου δε δια της α
ποστολής εις εξοχας και κατασκηνώσεις των μισθωτών και των 
Οικογενειών των. συμπεριλαμβανομένων και των εις την αλλοδα
πήν εργαζομένων Ελλήνων και των οικογενειών αυτών.

ββ) Ούλαξιν και περιποίησιν των τέκνων των μισθωτών, διά της 
αναθέοεως του έργου τούτου εις νομίμως λειτουργούντας ή ιδρυό
μενους προς τούτο βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοσίου, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Οργανι
σμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Ιδιωτών.

γγ) Καλλιέργειαν τών καλών τεχνών μεταξύ των μισθωτών δια 
της ιδρύσεως, οργανώσεως και συντηρήσεως εργατικών καλλι
τεχνικών συγκροτημάτων.

δδ) Ανάπτυξιν του αθλητισμού μεταξύ των μισθωτών και των 
εις την αλλοδαπήν εργαζομένων Ελλήνων, δια της οργανώσεως 
ιδίων ή της ενισχύσεως των εν λειτουργία εργατικών αθλητικών 
ομάδων.

εει Χορήγηση γαμήλιων δώρων, προς γυναίκας μισθωτούς ερ- 
χομένας εις γάμου κοινωνίαν.

ζζ) Χορηγησιν χρηματικών βραβείων εις μισθωτούς ή τέκνα μι
σθωτών ©οιτητας. σπουδαστάς η μαθητάς φοιτούντας εις ανωτά- 
τας ή ανώτερος σχολάς ως και σχολεία στοιχειώδους και μέσης 
εκπαιδεύοεως.

ηηι Οικονομικήν ενίσχυσιν σχολών και σχολείων εν γένει συ- 
ντηρουυένων υπό εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωμα
τείων ή Ενώσεων τούτων.

Θ6| ιΡυχσγωγίαν των μισθωτών ως και των οικογενειών αυτών, 
δΓοργανώσεως εκδρομών, ταξιδίων και εορτών, δια της δωρεάν 
παροχής εισιτηρίων θεάτρων, κινηματογράφων άλλων καλλιτεχνι
κών η αθλητικών εκδηλώσεων ως και.δια της οργανώσεως καλλι
τεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων υπέρ των Ελλήνων 
εργαζομένων εις την αλλοδαπήν, και

ιι'ι δημιουργίαν βιβλιοθηκών ή διανομήν εις τους εργαζομένους 
έντυπων εθνικού, υοοφωτικού κοι ψυχαγωγικού περιεχομένου, 
δι'εκδόσεως ή αγοράς τούτων.

β) Την ανάπτυξιν της ομαδικής οργανώσεως και δράσεως των 
μισθωτών.

Ειδικωτερον μεριμνά διά την:
αοί ΕΕάοοάλισιν στέγης, συμπεριλαμβανομένης και της θερμάν- 

σεως. ει; το εογατούπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και ε- 
νώσε.ς τούτων, διά της αναγέοσεως ή αγοράς κτιρίων, 
συντηοουμένων υπό ταύτης ή διά της μισθώσεως καταλλήλων 
κτιρίων.

ββ: Χορηγησιν εις τα εργατούπαλλπλικά επαγγελματικά σωμα
τεία κοι ενώσεις τούτων τι·"· απαραίτητων επίπλων και σκευών.

νν. Οικονομικήν εν . ,υιν ειδικών κύκλων μαθημάτων (σεμινα
ρίων - σχολών προ; επιμόρφωσιν συνδικαλιστικών στελεχών.

δί ι Την ουνεχισιν της οικονομικής ενισχύσεως του Οργανισμού 
ΔιεχειΡίσεω; Ειδικών Γιορων Εογασιακών Σωματείων (ΟΔΕΠΕΣ) 
κατο τος πεεί του^ου ιοχυούσας εκάστοτε διατάξεις και εις πο- 
σοπτο.. ως τ:υ'.ο οοίζεται υπό των διατάξεων της παρ.2 του άρ- 
to;. ' του Νομού 515/1977 και μέχρις ου μεταβληθή το ισχύον 
ο.;τη_ά α-.πλποεως των πόρων των εργατικών οργανώσεων προς 
■· οκοπον ετ. Γ.Ληοερεστερας κατοχυρώσεως της οικονομικής
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αυτών auicJuA auvac
εει Αναπτυίιν διεθνών επασών ειετα συναφών οργανισμών της 

αλλοδαπής kci την διοργανωσιν επιστημονικών συναντήσεων, δια
λέξεων κ.λπ.

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρ. 759. Η απόδειξη που διστάζει το δικαστήριο διεξάγεται 
με την επιμόλεια κάποιου από τους διαδίκους.

2. Η διεξαγωγή αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης μπορεί να 
γίνει και κατά τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 650.

3. Το δικαστήριο, ακόμη και αποκλίνοντας από τις διατάξεις που 
ρυθμίζουν την απόδειξη, διατάζει αυτεπαγγέλτως κάθε τι που κατά 
την κρίση του είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας 
των πραγματικών γεγονότων.

4. Οι διάδικοι προσάγουν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ό
λα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για να α
ποδείξουν τους ισχυρισμούς τους.

Άρθρ. 739. Όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 782 
ζως 866 υπάγονται στην ειδική διαδικασία των άρθρων 741 έως 
781, καθώς και κάθε άλλη υπόθεση που υπάγεται με διάταξη νό
μου στη διαδικασία αυτή.

Άρθρ. 674. 1. Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση 
ασκούνται και με τις προτάσεις.

2. Τα άρθρα 668 έως 673 εφαρμόζονται και στην έφεση. (Βλ. ή
δη και άρθρο 32 ν.1545/85).

Ν. 1545/85 (ΦΕΚ 91 Α/20-5-85)
Άρθρο 32

1) Στις εργατικές διαφορές του άρθρου 663 περίπτ. 1, 2 και 3 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζεται υποχρεωτικώς δικά
σιμη που να μην απέχει περισσότερο από 15 ημέρες από την κα
τάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο ή τη σύνταξη της έκθεσης, 
η δε απόφαση να δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα από τη συζήτη
ση της διαφοράς.

2) Η επίδοση της αγωγής ή της έκθεσης στον εναγόμενο γίνε
ται εντός πέντε (5) ημερών.

3) Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτω
ση της έφεσης και της αναίρεσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γιο την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του 
κοινωνικού συνόλου και την οικονομική αυτοτέλεια του συνδικα
λιστικού κινήματος

Άρθρο 1
Ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις

1. Για του εργαζομένους και τους προστατευομένους κατά το 
άρθρο 14 παο. 5. 6. 7. 3 του ν. 1264/1982 και το άρθρο 9 nap. 1. 
2 του ν. 1767/1988 επιτρέπεται η καταγγελία της σχέοεως εργα
σίας και όταν:

χ Εξακολούθησαν να συμμετέχουν σε απεργία που κρίθηκε πα
ράνομη ή καταχρηστική με δικαστική οπόφαση τελεσίδικη ή ορι
στική που έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. 24 ώρες μετά την 
έκδοση και την με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως τοιχοκόλληση στον 
τόπο εργασίας) γνωστοποίηση της δικαστικής αποφάσεως.

β. Μετέχοντας στο προσωπικό ασφαλείας, κατά τη διάρκεια α
περγίας, δεν προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με τη σύμ
βαση εργασίος και τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη.

γ. Εμποδίζουν κατά τη διάρκεια της απεργίας με τη χρήση βίας, 
απειλής ή άλλης παράνομης πραξεως μισθωτούς να εργασθούν 
ή με πρόθεση καταστρέφουν ή βλάπτουν τις εγκαταστάσεις ή τον 
εξοπλισμό της επιχειρήσεως.

Ο εργοδοτ-ς οτ·ς ADoavacTOCuCvcp πεοιπτωσεις εχει την υ
ποχρέωση να καταβσλει στο μισθωτό τη νόμιμη αποζημίωση.

Διατάξεις κανονισμού η καταστατικού που θέτουν προϋποθέ
σεις η ορίζουν διαδικασίες για τπν καταγγελία της σχέσεως ερ
γασίας των μισθωτών των επιχειρήσεων του άρθρου 19 παρ. 2 του 
ν. 1264/1982 δεν εφορμόζονται στις προαναφερόμενες περιπτώ
σεις.

Το δεύτερο εδάφιο της περιπτωσεως ε' της πσρ. 10 του άρθρου 
14 του ν. 1264/1982 καταργείται.

Για την ύπαρξη των πιο πάνω λόγων καταγγελίας της σχέσε
ως εργασίας των προστατευόμενων κατά τις προαναφερόμενες 
διατάξεις μισθωτών αποφασίζει η επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 
1264/1982.

2. Η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών του τρίτου εδαφίου της παρ. 
5 του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 συντέμνεται σε προθεσμία τριών 
(3) ημερών.

Το τελευταίο εδάφιο της αυτής παραγράφου αντικαθίσταται ως 
εξής:

• Οι επιτροπές έχουν υποχρέωση να εκδώσουν την απόφασή 
τους την ίδια ημέρα συζητήοεως της υποθέσεως·.

Άρθρο 2
Δημόσιος διάλογος

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 1264/1982 προ
στίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής:

«3.Οι εργαζόμενοι του άρθρου 19 παρ. 2, πριν να λάβουν από
φαση για απεργία, μπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη με 
έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή να γίνει δη
μόσιος διάλογος με βάση τα αιτήματά τους και τους λόγους που 
τα θεμελιώνουν.

Αν οι εργαζόμενοι δεν ζητήσουν το διάλογο, μπορεί να τον ζη
τήσει από αυτούς ο εργοδότης, όταν κατά οποιονδήποτε τρόπο 
γνωστοποιηθούν σ'αυτόν τα αιτήματα των εργαζομένων, με έγ
γραφό του. που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

Αν τα μέρη συμφωνήσουν, ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται με 
εκπροσώπους τους, μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση του προ- 
αναφερόμενου εγγράφου, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από 
αυτούς και διευθύνεται από μεσολαβητή, που επιλέγουν οι εκπρό
σωποι, συναντόμενοι προηγουμένως στον οριζόμενο τόπο, από 
ειδικό κατάλογο μεσολαβητών, προβλεπόμενο από το άρθρο 15 
παρ. 3 του ν. 1876/1990.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας ο μεσολαβητής ορίζεται με κλήρωση.
Ο μεσολαβητής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των α

πόψεων των μερών για την επίλυση της διαφοράς.
Αν μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη του διαλόγου τα μέρη δεν 

καταλήξουν σε συμφωνία, ο μεσολαβητής μπορεί να υποβάλει 
σ'αυτά μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του 48ώρου, δική του πρό
ταση, που τα μέρη μπορούν να αποδεχθούν ή απορρίψουν μέσα 
σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της.

Η αποδοχή ή απόρριψη κοινοποιείται στο μεσολαβητή και στο 
άλλο μέρος με δικαστικό επιμελητή.

Η πρόταση του μεσολαβητή μποοεί. με φροντίδα του, να δημο
σιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Εως ότου καταρτιστεί ο ειδικός κατάλογος μεσολαβητών, ως 
μεσολαβητής επιλέγεται πρόσωπο από κατάσταση δέκα (10) προ
σώπων που ορίζει προσωρινά το Διοικητυιό Συμβούλιο του Οργα
νισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
προσόντα των υποψήφιων μεσολαβητών που ορίζονται στο άρθρο 
17 παο. 2 του ν.1876/1990,

Για τα αιτήματα των εργαζομένων, τις απόψεις των μερών και 
την πρότασή του ο μεσολαβητής συντάσσει πρακτικά.

Στο διάλογο μπορούν να συμμετέχουν, παριστάμενοι, εκπρό
σωποι παραγωγικών τάξεων, ενδιαφερόμενων οργανώσεων, του 
Τύπου κ.λπ., σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικότερα απόφαση του Υ
πουργού Εργασίας».

2. Μετά την πιο πάνω παρ. 3 προστίθεται παρ. 4, που έχει ως εξής:
■4. Η μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως που ανα-


