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Α. ΓΕΝΙΚΑ
ΔΙε TO V. 1264/82 η Κυβέρνηση εβαλε τις βατεις V'·2 

τον ε’/-Βημοκρ ατι-σμο του jyvc;7.2WT7ixov κίνημα ·ος και ·η * 
εάυγίανση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ακό τον κατακεε- 
αατισμό και την οργανωτική αταξία. Παράλληλα, οκως ανα- 
5έρεκα: κα: ττην ε σηγητική έκδεση του νόμου αυτου, ε-.χε υκο- 
σχε-δε! ότ: νϊ συμκληρώσε: την εργατική νομο-δεσια με τους 
ακαραιτητους. γ:2 την εκκρσσωκηση ττην εκιχείρηση. των 
συμφερόντων των εργαζομένων, -δεσμούς. η κα-διέρωση των 
οκοίων ακοτελεί κροϋκό-δεση για την ουσιαστική εοαρμογη 
τη; 135 Λ.Σ.Ε. «γ:α την κροστασία των αντικροσώκων των 
εργαζομένων και τις διευκολύνσεις κου κρεκει να τους καρα- 
σχε-δουν».

'Είναι γνωττό ότι η κα-δ:έρω.ση των -δεσμών αυτών κα: η 
εκικύρωση τη; 135 Α.Σ.Ε ήταν καλαιά ακαίτηση όλων των 
κροοδευτικών συνδικαλιστικών δυνάμεων τη; χώρας, τον εκα- 
ναλήφ-δηκε ταν ένα ατό τα βασικότερα αιτήματα της εργα
τική; τάξη; ττο 22ο τονέοριο της Γ.Σ.Ε.Ε. αλλά και προε
κλογική -δέση too II Α-Σ-Ο.Κ. τοο είχε κεριλάβε: στη δια
κήρυξη της Κυβερνητικής τοο κολιτική; τα εξής:

«Η τ.μμετοχή των εργαζομένων ττ.ς ακοφάσει; αοο τοο; 
αφορούν. τ, δημιουργία νέων -δεσμών και φορέων. -δα δώσε: νέα 
διάττατη ττο συνδικαλιστικό κίνημα, τοο αγωνίζεται, διεκδι- 
κεί κα: κατακτά αλλά και συμμετέχει στην ανακτυξιακή τρο- 
σκά-δεια».

Με το -δεσμό των Αντικροσώκων κα; των Συμβουλίων των 
εργαζομένων ττις ετιχεερ-ήτεις δι-αφοροκοιείτα: ουσιακτικά τρος 
όφελος των εργαζομένων η τοιότητα των εργασιακών τχετεων 
στις οτοιες κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα. εξουσιαστικές δομές 
και κατοχυρώνονται δημοκρατικές διαδικασίες με το δικαίωμα 
των εργαζομένων να ετηρεάζοον -δετικά τοος όρους κα; τις 
συνθήκες της εργασίας τους.

Το νομοθετικό τλαίσιο τοο τεριλαμδάνει τα δικαιώματα των 
σονδικαλιττ κών οργανώσεων για ταρέμόαση στους χώροος 
δουλειάς, ότως αυτά κα-δ-, ερώ-δτμαν με το ν. 1264/1982. το 
δικαίωμα των εργαζομένων να εκτροσωτοόνται στην ετιχείρη- 
ση μέ όργανα ο: αρμοδιότητες των οτοίων τροίλέτοντα: στο 
νομοσχέδιο αυτό κα: οι -δεσμοί των ετιτροτών Τγιεινής και 
ασφά/.ειας της εργασίας, τοο γιατρού εργασίας, και τοο μη- 
χανικού ασφαλείας, ατοτελε! το τρίττυχο των κ,ατακτήσεων 
τη; εργατική; τάξη; στον τομέα των συλλογικών σχέσεων 
εργασία; κα: στοχεύει στη βελτίωση των σον-δηκών εργασίας, 
στην εξισορρέσηση των δικαιωμάτων των δύο μερών της κα- 
ραγωγικής διαδικασίας κα: στην ενίσχυση της παραγωγικότη
τας τη; ο κονομίας αρο; όφελος των εργαζομένων αλλά κα: 
του κοινωνικού συνόλου.

0: αντικρόσωκο: κα: τα Συμβούλια εργαζομένων χωρίς να 
χάνουν τον κα-δαρά ταξικέ τοος χαρακτήρα δεν ατοτελούν. 
οκως ο: συνδικαλιστικές οργανώσεις όργανα αντικαρά-δεσης 
των συμφερόντων των εργαζομένων ακέναντ: στα οργανωμένα 
συμφέροντα των εργοδοτών. Α στ τελούν όργχ/α αοο διασφα
λίζουν και οροθάλλουν τα δικαιώματα, τις ανάγκες κα: τις 
αααιτήσεις των εργαζομένων στα στενά αλαίσια κά-δε εκιχε:- 
ρησης και διευκολύνουν στη συνειδητοαοίτρση των ιδιαιτέρων 
κροβληματων της.

Συνεαώς η ααοστολή τους δεν αρέσει να συγχέεται με τοος 
σκοκους κα: την ααοστολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αντί-δετα. είναι όέόαιο. ότ: η συμίολή τοο -δεσμού των 
Συμβουλίων των εργαζόμενων στη μαζικοαοιηση τοο συνδικα
λιστικού κινήματος -δα είναι ααοφατιστική γ ατί -δα διεγείρει 
την ταξική συνείδηση των εργαζομένων και -δα καταδείξε: 
την- ανάγκη συσκείρωσής τοος στις συνδικαλιστικές τοος ορ
γανώσεις.

Το σχέδιο νόμου αεριλαμόάνε: δύο κεφάλαια. Μα το αρώτο 
κα'-διερώνεται ο -δεσμός της εκαροσώσεησης των εργαζομένων

στην επιχείρηση. η.α: κα-άορίζοντα: τα όργανα εκπροσώπησης. 
: σιικίς κα: ο: διαδικασίες ανάδειξης των εκαροσώαων των 
εργαζομένων σ' αυτά, τα δικαιώματα οι διευκολύνσεις και η 
προστασία των μελών των οργάνων κα: ο: αρμοδιότητές τους 
τε επίπεδο συνασόφασης με τον εργοδότη, -ληροφόρησης και 
ί-.αοουλευσειον.

Το δεύτερο κεφάλαιο αροόλέα:: την κύρωση της 135 Α.Σ.Ε.
11 '35 Λιε-δνης Σύμβαση Εργασίας αοο ψηφίστηκε κατά 

την 55η σύνοόο της Διε-δνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας (Γε
νεύη. Ιούνιος 1971). έχει κυρω-δε: μέχρι σήμερα αϊτέ 41 Κρά
τη—μέλη της Διε-δνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η διε-δνής αυτή σύμβαση δεν αναφερετα: στα μέλη της 
διοίκτ.σης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την ασοστασια 
των οκοίων. όαως είναι γνωστό, καλύατει η 98 Λιε-δνής Συμ- 
όαση Εσγασίας αοο έχει κορω-δεί ήδη ατό τη Χωοσ μας, 
αλλα καλυφτεί τοος αντιπροσώπους των εργαζόμενων μέσα 
στην εαιχειρητη. Γ:α τους αντιπροσώπους αυτούς προβλέπει 
αφ’ ενός την ααροχή διεοκολύσεων κα: αφετέρου την προστα
σία ααό κά-δε μέτρο κου. βασισμένο στην ιδιότητά τους. κα-. 
τις δραστηριότητες αοο αναπτύσσουν οκό την ιδιότητα αυτή, 
έχει σκοαό να τοος βλάψει.

Το προσωπικό κεοίο εφαρμογής της σύμβασης κεριλαμβά- 
νε: δύο κατηγορίες αντικροσώκων: α) τοος εκλεγμένους ακέ 
το σύνολο των εργαζομένων στην εκ.χείρηση (κ.χ. αντικρό- 
σωκο: τοο κροσωκικού, εργατικά μέλη στις εκιτροκές της εκι- 
χείρησης. στις εκιτροκές υγιεινής κα: ασφάλειας κλκ.) κα: 
1} του; συνδικαλιστικούς αντικροσώκοος μέσα στην εκιχεί-
?νη·

Ή Κυβέρνηση τοο Κράτους—μέλους μκορεί να εκ λέξει τη 
μία ακό τις δύο αυτές κατηγορίες αντικροσώκων. εκείνη δηλα
δή κου εκι-δυμεί να κροστατεύσε: με το νομο-δετικέ κλαίσιο 
κου κα-διερώνει. χωρίς να εμκοδίζετα: να κροστατεύσε'·. εφό
σον το εκι-δυμεί και τις δυο κατηγορίες αντικροσώκων. Στην 
κερίκτωση όμως αυτή η καρουσία των εκλεγμένων αντικροσώ- 
κων σττην εκιχί-ιρηση δεν κρεκε: να χρτσιμοκοι-είτα: ενάντια 
στη/ κιαγματική ή ενδεχόμενη καρουσία κα: στις δραστηριό
τητες των συνδικαλιστικών αντικροσώκων.

Πρεκε: να σημειω-δεί ότ: η Κυβέρνηση με τις διατάξεις 
τ:υ άρ-δσου 2 του σχεδίου νόμου έχε: εκιλέξε: τόσο τα όργα
να εκκροσώκησης των εργαζομένων στην εκιχείρηση όσο κα: 
την κατηγορία των αντικροσώκων κου -δεωρε: ότι έχουν την 
ιδιότητα αυτή για την εφαρμογή της 135 Α.Σ.Ε. η κύρωση 
της οκοιας την δεσμεύει διε-δνώς ώστε ο: κράξεις κα: ο: ενέρ- 
γειές της κου αναφέεοντα: στον τομέα αυτό να υκόκειντα: στην 
εκοκτεία κα: τον έλεγχο της Λιε-δνούς Οργάνωσης Εσγασίας.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Σχετικά με τις εκ: μέρους διατάξεις του r/εείευ νόμου 
κρόκε: να αναφερ-δούν τα εξής:
Το άρ-δεο 1 αναφέρετα: τσε αντικείμενο της ρύ-δμ:σης κου 
εινα: η κα-διερωση του -δεσμού των αντικροσώκων κα: των
Σε αβουλιών εργ-αζομένων κα-δώς κα: η εφαρμογή του σε όλες 
τις εκιχειρήσεις κου ακασχολούν τουλάχιστον εάκκσ: (20)' 
-εργαζόμενους.

Ακόαη κροσδιορίζετα: το κεδίο εφαρμογής σε όλες τις εκι- 
χειρήσεις του ιδιωτικού κα: του δημόσιου τομέα με εξαίρεση 
το Δημόσιο, τα νομικά κσόσωκα δημοσίου δικαίου, τις κοι- 
νωνικοκοιτμένες εκιχειρήσεις για τις οκοίες κροβλέκοντα: ίσια 
ορ-ρα/α. εκκεοσώκττητ των εργαζόμενων ακό τα σχετικά κροε- 
δρικά διατάγματα και τευς ναυτικούς, για τους οκοίους, η 
ιδιαιτεεότττ;· του εκαγγέλματός τους ακαιτεί ειδικές ρυ-δμί- 
σειε. κα: δίνονται ο- ακαραίτητοι εννοιολογικο! οσικμοί.

Το άρ-δρο 2 του σχεδίου νόμοτ κα-δορίζει τα όργανα ·χε τα 
οκοία εκκεοτωκούντα: ο: εργαζόμενο: στην εκιχείρηση κα: η 
Τ-'/δεση των οργάνων σναλόγα ·αε τον αρ:-δμό των εργαζομένων 
σ αυτήν. Τα όργανα αυτά είναι ό: αντικρόσωκο: κροκε:μέ- 
νου γ:α εκιχειρήσεις κου ακασχολούν τουλάχιστον είκοσι (20) 
μέχρ: κενήντα εργαζομένους κα: τα Συμβούλια εργαζομένων 
κροκειμένευ γ:σ εκιχειρήσεις κο> ακασχολούν κερισσότερους 
ακό κενήνσα ένα (51) εργαζόμενους κα: άνω. Τα καρακάυω 
όργανα χαρακτηρίζονται ως «αντικρόσωκο: των εργαζομένων» 
γ α την εσαεμο-ή της 135 Δ.Σ.Ε.


