
στο σχέδιο νόμου ” Για την οικονομική αυτοτέλεια των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων κα διατάξεις για το διοι
κητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας"

Προς τη Βουλή των Γλλήνων

Ο ν. 1915/1990, με τις διατάξεις του άρθρου 7 επιδιώκει 
την οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων και την κατάργηση της κρατικής παρεμβάσεως σ' 
αυτές. Έτσι ικανοποιείται παλαιό αίτημα όλων των κομμάτων 
της Χώρας.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 7, καταργούνται 
οι περί οικονομικής ενισχύσεως των συνδικαλιστικών ορ- 
γανώσεον δ>ατάξεις, ενώ με την παρ. 3 περιορίζεται, από 
1.4.1991 έως 31.12.1991, η χρηματοδότησή τους μέσω της 
Εργατικής Εστίας κατά ποσοστό 50% από το 40% των 
πόρων της για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. α' 
του άρθρου 1 του ν. 678/1977, για να παυσει οριστικά η 
χρηματοδότηση αυτή από 1.1.1992.

Η πείρα κατέδειξε όπ η από 1.4.1991 περιορισμένη κατά 
50% κάλυψη των δαπανών για την εξυπηρέτηση των ως 
άνω σκοπών (δαπάνες για εξασφάλιση στέγης, για έπιπλα 
και σκεύη, δαπάνες λειτουργικές, μισθοδοσίας προσωπικού 
κ.λπ.) δεν επέτρεψε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
ικανοποιήσουν τους ως άνω σκοπούς.

Από 1.1.1992 η κατάσταση χειροτέρευσε αφού έπαυσε η 
καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, για την εξυπη
ρέτηση των εν λόγω σκοπών, ιδίως της μισθοδοσίας του 
προσωπικού των συνδικαλιστικών οργανώσεων (κυρίως της 
Γ.Σ.Ε.Ε.).

Την κατάσταση έχει ως σκοπό να θεραπεύσει η παρ. 1 
εδάφιο πρώτο του άρθρου 1 του κατατιθέμενου σχεδίου 
νόμου. Είναι προϊόν μακρών διαβουλεύσεων μεταξύ της 
ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και των εκπροσώπων 
της Γ.Σ.Ε.Ε. και των αντιπροσωπευτικότερων εργοδοτικών 
οργανώσεων (Σ.Ε.Β., Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ένωση Εμπορικών 
Συλλόγων Ελλάδος). Η διάταξη ως προς τον προσδιορισμό 
των δαπανών, απηχεί κατά βάση τις διατάξεις του ν. 
678/1977, τις οποίες όμως συμπληρώνει κατά τρόπο ώστε 
να ικανοποιήσει τις οργανωτικές κυρίως ανάγκες των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Καινοτομεί όμως ως προς 
τη διάταξη, ότι τα καταβαλλόμενα από τους πόρους της 
Εργατικής Εστίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις χρημα
τικά ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το 10% των πόρων 
της, στις οργανώσεις δε αυτές περιλαμβάνει και τις 
τριτοβάθμιες.

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 το 
σχέδιο παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να 
ρυθμίζει με αποφάσεις του, εκδιδόμενες μετά από γνώμη 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, θέματα ανα
γόμενα κυρίως στον ειδικότερο προσδιορισμό των κατα
βαλλόμενων βάσει του πρώτου εδαφίου, χρηματικών ποσών.

Η παρ. 2 έχει ως σκοπό με την εφάπαξ καταβολή, μόνο 
για το έτος 1992, ποσού μέχρι πεντακοσίων ογδόντα 
εκατομμυρίων (580.000.000) δραχμών να καλύψει σωρευ- 
θείσες οικονομικές υποχρεώσεις των δευτεροβάθμιων και 
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων οπό την εφαρ
μογή των ως άνω διατάξεων του άρθρου 7 tou ν. 
1915/1990. Η καταβολή του ποσού αυτού κρίνεται αναγκαία 
για να προσαρμοσθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο 
σύστημα αυτοχρηματοδοτήσεώς τους, που επιβάλλει ο 
προαναφερόμενος νόμος.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό 
Εργασίας να ορίσα με απόφασή του, εκόιδομένη μετά από 
γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, κάθε

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ λεπτομέρεια αναφει όμενη στη χορήγηση του ποσού αυτού.
Με το άρθρο 2 παρ 1 του σχεδ<ου ρυθμίζεται η 

συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας.

Η διάταξη του άπορου 7 νς Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας ετών 1991-1992 καθιέρωνα την αρχή 
της τριμερούς, ίσης εκπροσώπησης Κράτους, εργσίσαένων 
και εργοδοτών στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας.

Έτσι με την ως άνω ποράγραωο του σχεδίου νόμου 
ορίζονται τρεις εκπρόσωποι τ.κ; Δημοσίου, τοεις των 
εργαζομένων και τρεις των εργοδοτών, *wc μέλη του Δ.Σ 
του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Δύο ιρετσί εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στον Οργανισμό μσρυταντσι στο Δ.Σ. 
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ρύθμιζα την εκλογή του 
προέδρου και αντιπρόεδρου του Δ.Σ..

Η εκλογή του προέδρου γίνεται σε τρεις φάσας:
1. Ο Υπουργός Εργασίας κςι οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων και των εργοδοτών, προσκαλούμενοι από τον 
πρώτο, επιχειρούν την επιλογή προέδρου κοινής στ δοτής.

2. Αν αποτύχουν, ο πρόεδρος εκλέγεται οπό κατάλογο 
περιέχοντα τρεις υποψηφίους, που συντάσσει ο Υπουργός 
Εργασίας.

Για την εκλογή του αποφασίζουν οι εννέα ως άνω 
εκπρόσωποι με ειδική πλαοψηφία επτά εκπροσώπων.

3. Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφώ αυτή, ο Υπουργός 
Εργασίας διορίζει τον πρόεδρο του Δ.Σ. από τον ο:ς άνω 
κατάλογο των τριών υποψηφίων.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγετσι κατά τη δεύτερη ως 
άνω φάση μαζί με τον πρόεδρο, προερχόμενος για τον 
πρώτο χρόνο της θητείας των μελών του Δ.Σ. από την 
εργατική πλευρά και το δεύτερο ρπό την εργοδοτική, με 
την ειδική ως άνω πλειοψηφία.

Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τον αντιπρόεδρο 
διόριζα ο Υπουργός Εργασίας από τους ανωτέρω εκπρο
σώπους των εργαζομένων για τον πρώτο χρόνο και των 
εργοδοτών για το δεύτερο χρόνο της θητείας των μελών 
του Δ.Σ., που είναι διετής.

Τέλος με μεταβατική διάταξη ορίζεται, όπ η λειτουργία 
του διοικητικού συμβουλίου, υπό τη νέα του σύνθεση, αρχίζα 
την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ετσι το υπάρχον συμβούλιο εξακολοιΛεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του έως το τέλος του έφους, που λήγα και η 
θητεία του.

Αθήνα, 15 Μάίου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 90 της 14 Μαίου 1992, 
ώρα 6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, 
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Ν. Παπαθανασίου, αρεο
παγίτης, Π. Χριστόφορος, σύμβουλος επικρατείας (εισηγη
τής), Α. Κομισόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους,
I. Ταμβίσκος, σύμβουλος Ε.Σ., Ν. Σακελλαρίου, πάρεδρος 
ΣτΕ και Ν. Αγγελάρας, εφέτης Δ.Δ. και επεξεργάστηκε


