
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόκου «Κατάργηση του άοΨσου 4 
του N. 1365/83»

Προς τη Βουλή των Ελλήνωι
Ατό το 1982 η Κυβέρνηση με νομοδετιχές ρυδμίσεις απε- 

λευ-δέ:ωσε το συνδικαλιστικό κίνημα κατοχυρώνοντας τη-/ 
άσκηση των συνδιχαλιστ:χών ελευδεριών.

Δείγμα γραφής αυτής της προσπάδειας αποτελεί ο Ν. 
1254/82. Νέοι -δεσμοί οχδημ5 χρ α τ ισμ&ύ χα: εκσυγχρονισμού 
y.a: αλλαγές δεσμών. όπως η κοινωνικοποίηση του δημόσιου 
τομέα 7.α*. τα εποπτικά συμβούλια, αναίαδμισαν το ρόλο των 
εργαζομένων χαι τη συνεργασία με άλλες κοινωνικές δυνά
μεις. Ο: παρεμβάσεις αυτές βεβαίως έγιναν για λόγους ιδεο
λογικούς χα: πολίτικους μα ταυτόχρονα αποτελούν εκσυγχρο
νιστικές τομές, του στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγιχό- 
τητας των δημόσιων επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος της προσπάδειας της κοινωνικοποίησης του 
δημόσιου τομέα ήταν χα: είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη ατό 
τα Νοσοκομεία μέχρι τ:ς Τράποζος χα: ατό την ε/έργεια 
μέχρι τ:ς συγκοινωνίες. επικοινωνίας, τα ταχυδρομεία κ·λτ.

Η απότομη μεταβολή των σχέσεων αυτών υποχρέωσε την 
Κυβέρνηση να τάρε: χα: μέτρα οε σχέση με τ:ς εργατ:α·/.ές 
σχέσεις γ:α να πρυσατεύσο: χα: το νέο δεσμό χα: το χρήοτη 
(ασδενή. επιβατικό κοι.ό. συνδρομητές ΛΕΗ. ΟΤΕ χ.λτ.).

Το όρ-όρο 4 του X. 1305/83 του ζητούσε ουσιαστικά αυ
ξημένες πλειοψηφίες οο:ς .αποφάσεις γ:α ατεργ:αχές χ:νητο- 
το:ήαε:ς ήταν τράγματ: χαταναγχααμός.

Τα τρία χρόν·α του μεσολάβησαν. έδειξαν ότ: ο: ίδιο: ο. 
εργαζόμενο: ττ:ς κοινωνικοποιημένες ή τρος χοινωνικοποιη- 
αη δηιεόσιες ετ:χε:ρήαε:ς ανταποχρίδηχαν με υψηλό αίσδημα 
ευ-όύνης χα: τρος το δεσμό χα: τρος τους χρήστες.

Η συγκυρία λο:.τόν οήμερα είναι διαφορετική εξάλλου. II 
αρχή της δημοκρατικής πλειοψηφίας χα. η μαζ:χότητα ατη 
λήψη αποφάσεων είνα: προτιμότερο να τροω-όούντα: (εε την 
ετ:λογή του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος χα: οχ: μο 
νομοδετικές υποχρεώσεις.

Γι’ αυτό το λόγο η Κυβέρνηση δεωρεί ότ: ήρδε η ώρα 
της αποκατάστασης της ισχΰος του Ν. 1264/82 χα: γ:α τ:ς 
επιχειρήσεις του Χτ. 1365/83 χα: τροτείνε: την κατάργηση 
του άρδφου 4 του νόμου αυτου·

Αδήνα. 30 Νοεμβρίου 1981 

Ο: Γπουργοί
Βδνιχής Ο’.χΌνου,ίας Εογααίας

Π ΑΧ. ΡΟΓ.ΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΤ ΚΑΤΑΡΓΌΓΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ 

«Άΐρόρο 4.

1. Η απόφαση γ:α χήρυξη οποιοσδήποτε μορφής αχεργια- 
χτής κινητοποίησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του 
άρδρου 2 ταρ. 1 του παρόντος νόμου λαμβάνεται οττό τη Γ.Σ. 
της πρωτοβάδμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η rJL η οτοία ευρώχετα: σε νόμιμη αταρτία με τη/ πα
ρουσία οποιουδήποτε αριδμού των μελών της, συζητά για το 
•δέμα της αχεργιαχής χενητοτοίηαης χα: σχλέγει με πλειο- 
ψηφία των παρόντων σε χεντριχό χα: περιφερειακό επίπβδο 
τις εφορευτικές ετιτροτές για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Για να ληφόεί απόφαση για απεργιαχή κινητοποίηση απα:- 
τείτχ: η απόλυτη πλειοψηφια των εγγεγραμμένων μελών της 
οργάνωσης.

Στ:ς τρωτούάόμιες οργανώσεις ευρύτερης ή πανελλαδικής 
έχτασης η ψηφοφορία για τη λήψη της παραπάνω ατ όρασης 
γίνεται στις έδρες των χεντριχών χαι περιφερειακών παραρ
τημάτων του προβλβπονται από τα χαταστατιχά τους. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη ή ρόύμιση η ψηφοφορία για τα μέ
λη του εργαζοντα: στην περιφέρεια γίνεται στην έϊρα του 
νομού του τόπου δουλειάς τους ή στους τόπους του ορίζοντα: 
ατό τη διοίκηση της οργάνωσης με ατόρασή της.

Η απόραση για χήρυξη οποιοσδήποτε μορφής ατεργιαχής 
χινητοτοίητης ατό τοτηοά ταραρτήματεα συνό:χαλ:στιχής 
οργάνωσης ευρύτερης τεριρέρειας ή τανελλαίιχής έχτασης 
τλην της τεριρέρειας του νομού Αττιχής χαι για Ψέματα 
τοτιχού ατοχλειστιχά χαραχτήρα λαμύάνεται ατό τη συνέ
λευση των τοτκχών ταραρτημάτων χατά τη ί:αό·:χασία του 
βί. 6' χα: εγχρίνετα: ατό το χεντριχό ϊιοιχητιχό συ;χίούλ:ο 
της συ*/β:χαλιστ:χής οργά/ωσης.

2. Στις ανωτέρου ύα-ίμού συνί:χαλ:στ:χές οργανώσεις των 
παραπάνω εργαζομέ-/ων η απόραση για την χήρυξη οποίασοή- 
ποτε μορρής απεργιαχών χιντητοποιήσεων λαμύάνεται από το 
Δ.Γ με απόλυτη πλειοψηρία του συνόλου των μελών του.

Η ίιοίχηση πρωτούάδμιας συνόίχαλκττιχής οργάνωσης ή 
το ένα ύέχατο (1/10) των μελών της μπορεί να ζητήσε: να 
συγχληδεί η Γενιχή της Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέ
ρες από την βτόραση του Δ.Σ. ή την χατάδεση της σχετ:- 
χής αίτησης, πρσχειμένου να απορασίσει τη συμμετοχή ή όχ: 
στην απεργιαχή χινητοττοίηση που απορασίστηχε από την 
ανωτέρω συνϊιχαλιστιχή οργάνωση στην οποία μετέχει άμεσα 
ή έμμεσα. Για την απαρτία χα: τις αρμοίιότητες της γενι
κής συνέλευσης εραρμόζετα: η παρ. 1. Από τη λήψη της 
απόρασης της οιοίκτρτης του σωματείου ή την χατάδ-εση αί
τησης του 1/10 των μελών χα: μέχρις όπου αποφασίσει με 
την απόλυτη πλεαιψηφία των εγγεγραμμένων μελών σχετιχά 
η Γεν-χή Συνέλευση, η συμμετοχή των εργαζομένων με)ών 
της πρωτούά-δ.χιας αυττ,ς οργάνωσης στις απεργιαχές κινη
τοποιήσεις είνα: παράνομη.

3. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για λήώη από
φασης απεργιαχών κινητοποιήσεων από τη ?'οίκηση Της συν- 
ύιχαλιστιχής οεγάνωσης γίνεται οποτεδήποτε με την επιφύ
λαξη του εδαφίου 6' της παραγράφου 2, ανεξάρτητα από τις 
τροδβσμίες που προβλέπουν τα χαταστατιχά ή ο ν. 1264/ 
1982 χαι η ψηφοφορία μπορεί να διαρκέσει, ανάλογα με τις 
περιστάσεις, μέχρι due ημέρες.

4. Η απόφαση για την κήρυξη και την πραγματοποίηση 
οποιοσδήποτε μορφής απεργιαχης κινητοποίησης λαμύάνεται 
υστέρα από μυστική ψηφοφορία, με την παρουσία ϊικαττικον 
αντιπροσώπου χαι την επίδοξη της αστυνομικής ταυτότητας 
χαι του εχλοτιχού βιβλιαρίου, σόαοωνα με τα άσδρα 13 χα: 
28 πα?. .1 του ν. 1264/1982.

Στην ψηφοφορία των περιφερειακών τμημάτων ο Πρόεερος 
του αρμάειου Πρωτοδικείου μπορεί να ορίσει ως διχαστικό 
αντιεοσόσωπο χα: δικηγόρο της περιφέρειας του Πρωτοδικείου.

5. Το εδάφιο δ' της παρ. 1 του άρ·δρ<» 20 του ν. 1264/ 
1982 πρσχειμένου για τις κοινωνικοποιημένες επιχεισήσεις 
του παρόντος νόμου xnt μόνο αν τ ικαΨ-ί στ ατα ι ως εςής:

«Εργαζέμε-νοι της επ-χάρη-ης που ;εν είναι μέλη Ί.τμας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορούν να λάβουν μέρος 'ι α
περγία που κ,ήρυξε νόμιμα η πλέον αντιπροσωπευτική σε 
σχέση με την εργασιακή τους ιδιότητα οργάνωση».

6. Κατά τα λοιπά εοαομόζονται ο: διατάσεις του ν.
1264/1982».
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Τη λειτουργία της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων 

η.ς επιχείρηση: (σύγκληση τακτικώς και εκτάκτως, απαρ- 
.2, λήψη αποφάσεων) ρυδμίζοσν ο: διατάξεις του άρδρου 3 
-μ προβλέπουν επίσης και τη διαδικασία σύγκλησης της πρώ- 
ης γενικής συνέλευσης με πρωτοβουλία των εργαζομένων.
Με τσ άρδρα 4 κα: δ καθορίζονται ο; εκλογικές διαοι- 

ασίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κα: των μελών 
jv Συμβουλίων των εργαζομένων, ορίζετα: ότι η ψηφοοορια 
ναι άμεση. καδολική χα: μυστική χα: καθιερώνεται ως εκλο
κό σύστημα η απλή αναλογική, όπως προβλέπεται στο άρδρο 
’ του ν. 1264/1982. Για την κατοχύρωση τον αδιάβλητου 
jv εκλογών η διεξαγωγή τευς ανατίδεται σε εφορευτικές 
ντροπές που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των εργα- 
μένων.

διατάξεις του άρδρου 6 καδορίζουν τον τροπο συγκρο- 
σης κα: λειτουργίας των Συμέοολίων των εργαζομένων ενώ 
διατάξεις του άρδρου 7 καδορίζουν τον χρόνο της θητείας 
,ς. τον τρόπο ανάκλησής τους από τη γενική συνέλευση των 
•αζεμένων χα: αντικατάστασή τους από τα αναπληρωματικά 
κη.

Με το άρδρο 8 παραχωρείτα: στοάς εργαζόμενους το δι- 
ιωμα να πραγματοποιούν τις γενικές τους συνελεύσεις στο 
ρο εργασίας ή τε χώρο που δα συμφωνήσουν με τον ερ- 
:ότη κα: καθιερώνονται ο: υποχρεώσεις τον εργοδότη να πα- 
/ωρε! γραφείο στον τόπο εργασίας για τη λειτουργία του 
εβουλίου εργαζομένων κα: κάλυψης των δαπανών που είναι 
αραίτητες για τη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων 
: των με/.ών των συμβουλίων.

Το άρδρο 9 του σχεδίου νόμου αναφέρετα: γενικά στην προ- 
ασία του -δεσμού της εκπροσώπησης των εργαζομένων στην 
χείρηση και ειδικότερα στην ατομική προστασία των αντι- 
σώπων και των μελών των συμβουλίων εργαζομένων από 
-λύσεις ή μεταδόσεις κατ: αναλογία όσων εσχύοον με το 
.ο 1254-/1982 γτα τα μέλη των διοικήσεων των συνί .καλιστι- 
/ οργανώσεων. Ακόμη κατοχυρώνεται η υπηρεσιακή τους 
ελιξη και μεταχείριση. Πρέπει να σημειωδεί ότι η προστα- 

αυτή δωρακίζετα: ακόμη περισσότερο με τις ποινικές χύ
σεις που προέλέποντα: στο άρδρο 18 για οποιονδήποτε πα- 
αινεί τις διατάσεις του άρδρου αυτού.
ιΐε τις διατάξεις το-υ άρδρου 10 παρέχονται στους αντι- 
σώπους και στα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων διευ- 
ύνσεις (απαλλαγές) για την άσκηση των καδηκάντων τους 
για την συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης 
ις οικονομική για αυτούς επιτάχυνση.

ο άρδρο 11 καδιερώνει την υποχρέωση του εργοδότη και 
εκπροσώπων των εργαζομένων σε κοινές συναντήσεις, ανά 
νο. Ο: κοινές αυτές συνεδριάσεις έχουν σκοπό να ευαισδη- 
,ιήσουν κα: τις δύο πλευρές στα προδλήματα που τ.ς 
σχολούν -κα: να όοηδήσουν σσον εποικοδομητικό διάλογο με-

τις διατάσεις των άρδρων 12. 13, 14 κα: 15 καδο- 
σα: το ουσιαστικό περιεχόμενο του δεσμού της εκπροσώπη- 
των εργαζομένων στην επιχείρηση δεδομένου ότι πεσιλαμβά- 
τις αρμοδιότητες των αντιπροσώπων και των συμίοο- 
εργαζομένων κα: τις αντίστοιχες εργοδ&τικες υπο-χρεώσεις 

πίπεδο συναπόφασης. πληροφόρησης και διαβουλεύσεων. 
κεκριμένα: στο άρδρο 12 καδορίζοντα: τα δέματα τα 
α αποφασίζοντα: 2πό κοινού με τον εργοδότη κα: το αρ- 
. για επίλυση της διαφοράς, σε περίπτωση διαφωνίας, όρ- 
. Στο άρδρο 13 καδορίζοντα: τα δέματα για τα οποία 
γοδότης υποχρεεύτα: σε παροχή πληροφοριών, πριν από 
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του. Τα δέματα οστά 
εροντα: στο ν:μ:χ; καδεστώς της επιχείρησης, στην κα- 
αση των εγκαταττάσεών της. την εισαγωγή σύγχρονης 
ελογι ας. τον αριδμό των εργαζομένων και τη διάρδρωση 
τροοωπικού καδώς και τη δέοη σε διαδεσιμότησα ή εκ 
τροπής εργασία. Πέραν όμως από τα παραπάνω δέματα, 
:ων οποίων τυχόν αποφάσεις του εργοδότη δα έχουν επυ- 
εις ευνοϊκές ή δυσμε-.εις για τους εργαζομένους, η πλη- 

οηση που υποχρεούται να δώσε: ο εργοδότης στους εκπρο

σώπους των εργαζομένων αναοέοεται και στη γενική οικονο
μική κατάσταση τηςεπιχείρησης.

Με τις διατάξεις του ααδρού .14 ο: αντιπρόσωποι κα: τα 
Συμβούλια εργαζομένων αναγορεύονται από το νόμο τα αρμό
δια όργοτνα των διαβουλεύσεων με τον εργοδότη όταν από την 
κείμενη νομοδεσία. όπως π.χ. στις ομαδικές απολύσεις, 
απαιτούνται αυτές.

Τέλος στο άρδρο 15 προσδιορίζονται ο: λοιπές αρμοδιό
τητες των αντιπροσώπων κα: των συμβουλίων εργαζομένων
πάντοτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση κα: χωρίς
να διγσνται τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
η συνεργασία με τις οποίες εντάσσεται στις παραπάνω αρμο
διότητες.

Με διατάξεις του άρδρου 16 διασφαλίζεται το επιχει
ρησιακό απόρρητο και ο: αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και καδορίζετα: σταδιακή εφαρμογή για την ει
σαγωγή του δεσμού στις επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση ο δε
σμός δα εφαρμοοδεί, από τη δημοσίευση του νόμου, στις επι
χειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζό
μενους ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας 
να επεκτείνει, με αποφάσεις, την εφαρμογή του και στις επι
χειρήσεις π·ου απασχολούν μικρότερο αριδμό εργαζομένων. Πα
ρέχεται επίσης εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικών δια
ταγμάτων, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας για τη 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των αντιπροσώπων και των Συμ
βουλίων εργαζομένων.

Ο: διατάξεις του άρδρου 17 προβλέπουν τις κυρώσεις, 
ποινικές ή διοικητικές, κατά περίπτωση, που επιβάλλονται 
κατά των παραβατών του νόμου. Συγκεκριμένα όποιος παρα
βαίνει τις διατάξεις του άρδρου 9 παρ. 1 και 2 παο αναφέ- 
ροντα: στην προστασία του δεσμού των αντιπροσώπων κα: συμ
βουλίων των εργαζομένων κα: στην ατομική προστασία των αντι
προσώπων κα: των μελών των συμβουλίων τιμωρείται σύμφωνα 
με το άρδρο 458 του ποινικού κώδικα που προβλέπει ποινές 
ενώ επιβάλλεται ποινή προστίμου, με ανάλογη εφαρμογή του 
άρδρου 1G παρ. 8 και 9 του ν. 1264/1982, κατά των εργο
δοτών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορ- 
ρέοον από τις διατάξεις των άρδρων 8, 12 και 13.

Τέλος, με το άρδρο 18 κυρώνεται η 135 Διεδνής Σύμβα
ση Εργασίας «Για την προστασία των αντιπροσώπων των ερ
γαζομένων στην επιχείρηση κα: τις διευκολύνσεις που πρέπει 
να τους παρασχεδούν». Το άρδρο αυτό περιλαμβάνει κα: το 
κείμενο της σύμβασης αυτής στο γαλλικά πρωτότυπε και την 
Ελληνική του μετάφραση.

Για κάδε μία από τις διατάξεις της Διεδνούς Σύμβασης 
που κυρώνεται σημειώνονται τα ακόλουδα:

Με το άρδρο 1 ορίζετα: ότι ε: αντιπρόσωποι των εργσ«- 
ζεμένων μέσα στη·/ επιχείρηση, εφόσον ενεργούν στα πλαίσια 
των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων ή άλλων ισχυουσών 
ρυδμίσεων. δα πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά από 
οποιοδήποτε μέτρο που δα μπορούσε να τους βλάψει κα: δα
βασίζονται στην ιδιότητα και στις δραστηριότητες τους.

Με το άρδρο 2 ορίζετα: ότι για να είναι σε δέση ο: αντι
πρόσωπο: των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση να εκπλη
ρώνουν γρήγορα κα: αποτελεσματικά τα καδήκοντά τους δα 
πρέπει να τους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις. Ο: διευ
κολύνσεις αυτές δα πρέπει να είναι συνάρτηση του συστήμα- 
τες συλλογικών σχέσεων που ισχύει στη χωρά, καδώς και των 
αναγκών, της σπουδαιότητας κα: των δυνατοτήτων της ενδια- 
οερεαενης επιχείρηση; κα· να μη; παρεμποδίζουν την αποτελε
σματική λειτουργία της επιχείρησης απτής.

Μ-: το άρδρο 3 καδορίζετα: ο όρος «αντιπρόσωπο: των 
εργαζομένων» κα: αναλύονται ο: δύο κατηγορίες των αντιπρό
σωπων που περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου αυτού.

Με το άρδρο 4 προβλεπετα: ότι η κατηγορία ή κατηγο
ρίες των αντιπρόσωπων τω·. εργαζομένων που δα πρέπει να δι- 
καιολτα: την προστασία κα: τις διευκολύνσεις πευ προβλέπο- 
ντα: σπ; τη Συμβατή που κυρώνεται δα μπορούν να καδορί
ζοντα: από την εδνική νομοδεσία. τις συλλογικές συμβάσεις 
και τις διαιτητικές ή δικαστικές αποφάσεις.
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Με το άρθρο 5 y-χθιερώνετχ: η αρχή σύχοωνα με την 
οποία σε πεσ-ί πτώση του χε χία επιχείρηση υπάρχουν ταυτό
χρονα ay.: c: δύο κατηγορίες αντιπροσώπων των εργαζομένων 
θα πρεπε: να λαμβάνοντχ: κατάλληλα μέτρα ώστε να εζ α
σφαλίζεται ότι η παρουσία των εκλεγμένων αντιπροσώπων δεν 
-Sa ΧΗοίυναχωνε: τη θέση των ενδιαφεροχένων σωματείων ή 
των αντιπροσώπων του; αλλά κα: ταυτόχρονα να -ενθαρρύνε- 
τα: η συνεργασία των εκλεγμένων αντιποοσωπων με τα ενδια- 
φερόμενα σωματεία κα: τους αντιπροσώπου; του; στα διάφορα 
σχετικά θέματα.

Με TO άρθρο 6 δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των δια
τάξεων τη; Διεθνούς Σύμβαση; του κυρώνεται με τη νομοθε
σία. τ:ς συλλογικές συμβάσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρότο 
του -Sa είνα: σύχρωνο; με την εθνική πρακτική του κάθε 
Κράτους—Μέλους.

Με τα ετόμενα άρθρα 7—13 ρυθμίζονται διάοορα διαδι- 
καστικά ζητήματα του αναοέροντα: στον τρότο καταχώρισης 
της επικύρωσής της ατό τα Μέλη στη-/ ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος της. στον τρότο καταγγελίας, στην ανακοίνωση 
των καταχωρήσεων κα: καταγγελιών της σε όλα τα Μέλη 
της -Οργάνωσης, στην σχ:τ:κή ενημέρωση του Γενικού Γραμμα- 
τεα των Ηνωμένων Εθνών κα: στον τρότο κα: τα αποτελέ
σματα μελλοντικής αναθεώρησής της.

Τέλος, στο άρθρο 14 ορίζεται ότι το γαλλ’.κό κα: αγγλι
κό κείμενο της σύχίσση; έχουν την ίδια :σχύ.

Αθήνα. 13 Αυγούστου 1985 

Ο: Υπουργοί 
Εξωτερικών

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης Εογασίας

Γ.—ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΛΝΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Συμβούλια εργαζομένων κα: άλλες εργατικές διατάξεις — 
Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Συμβούλια εργαζομένων.

'Ap-Spo 1.
Σκοτός κα: πεδίο εφαρμογής.

ί. Ο: εργαζόμενο: κάθε επιχείρησης. του απασχολεί τουλά- 
χ:στον είκοσ: (20; άτοκα, έχουν δικαίωμα να εκλέγου-/ αντι
προσώπους κα: να συγκροτούν συμβούλια εργαζομένων. γ:α 
τη-/ εκτροσώτησή τους στην ετ:χείρηση.

2. Με τον όρο «ετ:χείρηση». γ:α την εφαρμογή των δια
τάξεων του νόμου αυτού, νοούνται οι κάθε μορσής κα: κλά- 
οου ετ:χε:ρήσε:ς. εκ.κεταλ/.εύσε:ς y-α: εργασίες του ιδιωτικού 
καθώς κα: του δημόσιου τομέα, ότως καθορίστηκε με τ'-ς 
διατάξεετς του άρθρου 1 ταράγραρος 6 εδάφια γ' έως ζ' του 
ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Παραρτήματα. -υποκαταστήματα ή 
εγκαταστασε:; της ίσιας ετιχείρησης. του βρίσκονται σε δια
φορετική τόπο. ατό την κύρια εγκ.ατάσταση, θεωρούνται αυ
τοτελείς ετ:χε:ρήσε:ς για την εφαρμογή του νόμου χυτού, εφό
σον χττσχολούν τουλάχιστο-/ τενήντα (50) εργαζόμενους. Αν 
ο: εργαζόμενο: είναι λιγότερο: ατό τενήντα (50). εκτροσω- 
τούντα: ενιαία με τοτς εργαζόμενους της τλησιέστερης μονά- 
όας της ετιχείρησης.

" 3. Με τον όρο «εργαζόμενο:», για την εφαρμογή των δια
τάξεων του νόμου αυτού, νοούνται ο: ατασχολούμενο: με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα ατό το χρόνο διάρ- 
κε-.ας της σχέσης εργασίας, καθώς κα; αυτοί του συνδέο- 
ντα: με τον εργοδότη με σχέση μαθητείας, εφόσον έχουν συμ
πληρώσει τη νόμιμη ηλικία για τη συγκεκριμένη ατασχό- 
ληση.

4. Οι διατάξεις του νόμου αυτού οεν εφαρμόζονται στις

ναυτιλιακές επιχειρήσεις για το ναυτεργατικό τροσωτικό. 
καθώς -και στις κοινωνικοποιημένες επχεισήσεις του ν.
1205 1983 (ΦΕΚ 80V

Άρθρο 2.
Όργανα εκτροσώτησης εργαζομένων.

1. Τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επι
χείρηση είναι:

α) Οι αντισοό ωτοι τω εργαζομένων όταν στην επιχείρηση 
ατασχολούνται τουλάχιστον είκοσι (20: αλλά όχ: τερισσότεροι 
ατό τενήντα (50 > εργαζόμενοι και

ρ· τα συμβούλια των εργαζομένων όταν στην επιχείρηση 
ατασχολούνται τερισσότεροι ατο τενήντα (50) εργαζόμενοι.

2. Αντιτρόσωτο: εργαζομένων εκλέγονται ένας (1) σε 
ετιχειρήσεις του ατχτχολούν ατό είκοσι (20) μέχρι τριάντα 
(30) εργαζάυενους και δύο (2) αε ετιχειρήσεις του ατασχο- 
λούν ατό τριάντα ένα (31) μέχρι τενήντα (50) εργαζόμενους.

3. Τα συμβούλια των εργαζομένων αποτελούνται ατο:
α) Τρία (3) υέλη σε ετιχειρήσεις του ατασχολούν ατό 

51 έως 300 εργαζόμενους.
ρ' τόντε (5' μέλη σε ετιχειρήσεις του ατασχολούν ατό 

301 έως j 000 εργαζόμενους.
γ) εττά (7) μέλη σε ετιχε ρήσεις του ατασχολούν ατό 

1001 και ί./ω εργαζόμενους.
4. Για τον υπολογισμό του αριθμού των αντιπροσώπων και 

των μελών των συμβουλίων των εργαζομένων λαμβάνεται υπό
ψη ο αριθμός των εργαζομένων στην ετιχείρηση κ.ατά το 
χρόνο οιεξαγωγής των εκλογών.

5. Οι αντιτρόσωτο: και τα συμβούλια εργαζομένων θεωρού
νται αντιτρόσωτο: των εργαζομένων, κατά την έννοια ταυ 
άρθρου 3 της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

Άρθρο 3.

Γενική συνέλευση εργαζομένων.

!. II γενική συνέλευση ατοτελείτα: ατό το σύνολο των ερ
γαζομένων στην επιχείρηση.

2. Ο: τακτικές γενικές συνελεύσεις των εργαζόμενων συ- 
γκαλούνται τον Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους, από τους 
χ/τιπτοσώπους εσγαζοχένων ή από τα συμβούλια εργαζόμενων 
και εκλέγουν το προεδρείο τους που αποτελείται από ^ τρία 
(3) τουλάχιστον μέλη. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση 
περιέχει τα θέματα τη; ηαερήσιας διάταξης κα: γνωστοποιεί
ται στον εργοοότη και στους εργαζόμενους (4) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της γενικής 
συνέλευσης οι χ/τιπρόσωπο: κα: τα συμβούλια εργαζομένων 
κάνου-/ τον απολογισμέ του έργου τους. Αν ο τρόπος λειτουρ
γίας της επιχείρησης ί εν επιτρέπει την πραγματοποίηση της 
γενικής συνέλευσης όλου του προσωπικού την ίδια ημέρα και 
ώρα. διενεργούντα; τμηματικές γενικές συνελεύσεις.

3. Για την απαρτία της γενικής συνέλευσης κα: τη λή
ψη αποφάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
8 του V. ί254/1982 (ΦΕΚ 7C). Η γενική συνέλευση για 
τις εκλογές βρίσκεται σε απαρτία όταν πχρίστχται το ήχ;- 
συ του σοιθμού των εργαζομένων στη/ επχειρηση. Οι εκτακτές 
γενικές συνελεύσεις συγκαλούντα: εφόσον το ζητήσει εγγρα- 
φως το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των εργαζομένων.

Στις γενικές συνελεύσεις απαγορεύεται να παριστανται 
πρόσωπα που οεν είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης.

4. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής 
συνέλευσης ασκείται στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας ^ που 
βτισ/.ετα: η. επιχείρηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οε-
7.x (10) εργάσιμων ηχερών από τη λήξη της συνέλευσης. 
Αίταση μπορεί να ασ/.ήαε: το ένα πέμπτο (1/5) του αριθ
μού των εργαζομένων καθώς 7.x: όποιος εχει προσωπικό εν- 
νοχο συμφέρον, εφόσον απούσιασε από τη συνέλευση ή οιαφωνησε 
με την προσβαλλόμενη απόφαση.

5. Η πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γε
νική συνέλευση συγκαλείτχ: οποτεδήποτε από το ενα δέν-στο 
(1/10) τουλάχιστον των εργαζομένων. Την προσωρινή προε-


