
Έπί-τοϋ-σχεδίου Νόμου «περί διασφαλίσεως τής συνδικα
λιστικής έ/.ευθερίας των δημοσίων κ./.π. υπαλλήλων καί
ττερί τοϋ δικαιώματος της άπεργίας αυτών».

Πρός τί.ν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Τό σχέδιον Νόμου, τό όποιον ΰ—ο βάλλομε ν ύπό την κρίσιν 
της Βουλής, ρυθμίζει κατ' επιταγήν των διατάξεων της παρ. 
4 τοϋ άρθρου 12 καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 23 τοϋ Συντά
γματος τό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλ
λήλων των οργανισμών τοπικής αΰτοδικοικήσεως καί τών 
λοιπών νοαικών προσώπων δημοσίου δικαίου όπως συνε- 
ταίρίζωνται ώς καί τό δικαίωμα τής προσφυγής αυτών εις 
απεργίαν. Τό δικαίωμα τοϋτο, τής προσφυγής εις απεργίαν, 
τό όποιον εις ώρισμένας εύρωπαϊκάς χώρας ειχεν ήδη 
άναγνωρισθή συνταγματικώς πολύ ένωρίτερον (Γαλ/.ια, 
’Ιταλία), έχει κατοχυρωθή συνταγματικώς διά τούς Έλ
ληνας δημοσίους υπαλλήλους τό πρώτον διά τοϋ νέου συν
τάγματος, έν άντιθέσει προς τό Σύνταγμα τοϋ 1952 και τον 
'Υπαλληλικόν Κώδικα, διά τών οποίων άπηγορεύετο απο
λύτως εις αύτοΰς ή προσφυγή εις άπεργίαν.

Βάσιν διά την υπό τοϋ σχεδίου ρύθμισιν τών δικαιω
μάτων τούτων άπετέλεσαν αί άναγνωρίζουσαι ταϋτα συν
ταγματικοί διατάξεις. Ώς γνωστόν, ό .συνταγματικος νομο- 
θέτης έχων ΰπ’.,δψιν ότι ή εύρυθμος λειτουργία τής κρατι
κής μηχανής ενδιαφέρει κατ’ εξοχήν, ιδιαιτέρως καί άμέσως 
τό εύού κοινόν, λόγω τών έπ’ αύτοϋ έπιπτώσεο/ν τής άπερ
γίας, παραλλήλους προς την άναγνώρισιν τοϋ δικαιώματος 
τής άπεργίας εις.τούς δημοσίους κ.λπ. ύπαλλήλους, προ
βλέπει καί τήν διά νόμου θέσπισιν τών άναγκαίων περιορι
σμών, οί όποιοι θά έγγυώνται την άσκησιν τοϋ δικαιώματος 
τούτου κατά τρόπον σύμφωνον προς τον σκοπον του και 
ικανόν νά προστατεύη τό ^κοινωνικόν σύνολον άπό τυχόν 
καταχρήσεις. Περαιτέρω, διά νά μή θεωρηθή' οτι ή Κυ- 
βέρνησις, θέτουσα μόνον περιορισμούς, επιδιώκει τήν οίαν- 
δήποτε κηδεμονίαν ή τήν άποθάρρυνσιν τοϋ δημοσιοϋπαλ
ληλικού συνδικαλισμού,' 'έκρίθη άναγκαϊον νά συμπερι- 
ληφθή εις τάς ρυθμίσεις τοϋ νόμου καί ή προστασία τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων καί τών συνδικαλιστικών στε
λεχών, κατά, τρόπον ό όποιος νά παρέχη επαρκείς εγγυή
σεις διά τήν άκώλυτον άσκησιν τών συνδικαλιστικών των 
ύποχρεώσεων. Ούτω καθίσταται σαφές οτι πρόθεσις τής 
Κυβερνήσεως δεν είναι ή παρεμπόδισις τής συνδικαλιστικής 
δράσεως άλλά ή ρύθμισις τοϋ δικαιούματος τής άπεργίας, 
κατά τρόπον άνταποκρινόμενον προς τόν σκοπόν τοϋ δι
καιώματος τούτου συμφώνως προς τάς ώς άνω συνταγμα- 
τικάς διατάξεις. ^ ■· - · ;-

Είδικώτερον διά τό θέμα τοϋ τρόπου καί τής διαδικασίας 
έπ'.λύσε ως τών προβαλλόμενων συνδικαλιστικών αίτη-- 
μάτων έμελετήθη καί έλήφθη ύπ* όψιν ό θεσμός τών κοινών 
διαβουλεύσεων καί συ/λογικών διαπραγματεύσεων (ώς π.χ. 
ό βρεταννικός θεσμός τών Μικτών Συμβουλίων Διαβου
λεύσεων — Whitley Councils)./Ανάλογος θεσμός ισχύει, 
είτε νομοθετικώς .κατοχυρωμένος, είτε εις τήν πράξιν 
άκολουθούμενος, είς πλείστας διοικητικούς ανεπτυγμένος 
χώρας (Καναδάς, Σουηδία, Νορβηγία, ’Ιταλία, Γαλλία κ.ά.). 
Εις αύτάς προσθέτομεν καί τό παράδειγμα τής Κύπρου, ή 
οποία ήκολούθησε'τό βρεταννικόν σύστημα.

Ούτω, τήν εισαγωγήν είς τήν χώραν μας άναλόγου συστή
ματος ειχεν είσηγηθή καί ή ΑΔΕΔΥ ήδη προ δύο έτών, 
(έγγραφόν της ύπ’ άριθ. 1172/26-6-1975). Φρονούμε'/, 
ότι ή διαδικασία έπιλύσεως τών συνδικαλιστικών διαφορών, 
η οποία προβ/.έπεται είς τό σχέδιον θά προάγη τάς καλ.άς 
σχεσεις τής Διοικήσεως καί τοϋ προσωπικού αύτής καί θά 
συμβάλη εις τήν έξισορρόπησιν καί ρύθμκην τών άντι- 
θέσεων τών συμφερόντων τών έπί μέρους Κλ.άδων καί Υ
πηρεσιών, άλλά καί είς τήν αύξησιν τής άποδοτικότητος 
τής Διοικήσεως καί τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής κρατικής 
μηχανής. '

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ur .

Τό σχέδιον διαιρείται εις τρία Κεφάλαια, έκ τών όποιων 
τό πρώτον άναφέρεται είς τήν προστασίαν τών συνδικαλι
στικών όργανώσεοιν, τό δεύτερον είς τήν άσκησιν τοϋ δι
καιώματος τής άπεργίας, ένώ τό τρίτον διαλαμβάνει .τάς 
τελικάς καί μεταβατικάς διατάξεις.

Έπί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου σημειοϋ- 
μεν τά εξής :

Λ. Αί βασικαί άρχαί, αί όποΐαι διέπουν τήν όργάνωσιν 
τών συνδικαλιστικών όργανώσεο/ν τών δημοσίων κ.λπ. 
ύπαλλ.ήλ.ων, διαγράφονται είς τό πρώτον κεφάλαιον άρθρα 
(1 - 5) καί έχουν ώς άκολούθως :

1. *Η σύστασις επαγγελματικών σωματείων ύπό μονί
μων πολιτικών υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου, τών οργανισμών 
τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τών λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου είναι έλευθέρα, ύπό τόν συνταγματικόν 
περιορισμόν, ότι τά έν λ.όγω σωματεία έχουν ώς άποκλει- 
στικόν σκοπόν τήν διαφύλαξιν καί προαγωγήν τών οικονο
μικών, επαγγελματικών καί άσφαλ.ιστικών έν γένει συμφε
ρόντων τών μελών των καί όχι τήν έπιδίωξιν σκοπών ξένων 
προς τά ώς άνω συμφέροντα τών μελών των, όπως π.χ. 
πολιτικών (άρθρον 1 παρ. 1). 'Ομοίως είναι έλευθέρα ή 
σύστασις ενώσεων επαγγελματικών σωματείων.

2. Περαιτέρω αί παρ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 1 κατοχυρώ
νουν τάς άρχάς τής ύπ’ άριθ. 87 διεθνούς συμβάσεώς έργα-

_σίας ._ «περί__.συνδικαλιατΐκής_ ελευθερίας, καί- προστασίας 
τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώματος», περί τής έλευθερίας 
συστάσεώς επαγγελματικών σωματείων, άνεξαρτήτως πάσης 
κρατικής έπεμβάσεως.

3. Προς άποφυγήν μελλοντικού κατακερματισμού τών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων, διά τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 1 
προβλ.έπεται ή έγγραφή τών ύπαλλήλων είς εν μόνον έκ τών 
ύφισταμένων τυχόν περισσοτέρων είς τό 'Υπουργείου των 
ή Ν.Π.Δ.Δ. έπαγγελματικών σωματείων.

4. Αί διατάξεις τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 1 έπαναλ,αμβάνουν
τάς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 48 τοϋ 'Υπαλληλικού 
Κώδικος, καθ’ όσον έκρίθη ήδη ύπό τοϋ Νομικού Συμβου
λίου τοϋ Κράτους (γνωμ. 600/1975), ότι ό περιορισμός 
ούτος τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος συμπορεύεται πρός τάς 
διατάξεις τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος καί δεν άποτελεΐ 
περιορισμόν τοϋ δικαιώματος τοϋ συνεταιρίζεσθαι. Σημειοϋ- 
ται ότι ή άπαγόρευσις τής παρ. 6 άναφέρεται μόνον είς τά 
έπαγγελματικά σωματεία καί όχι είς τά λοιπά, όπως π.χ. 
άλλ.ηλοβοηθητικά, έπιστημονικά κ.λπ., κατά τάς περί 
σωματείων γενικάς διατάξεις τοϋ ’Αστικού Κώδικος καί 
τάς κειμένας είδικάς διατάξεις. ,

5. Διά τοϋ άρθρου 2 έξαίρεται ή άνεξαρτησία έν τή διοι
κήσει καί λειτουργία τοϋ έπαγγελματικοϋ σωματείου έναντι 
οίασδήποτε έπεμβάσεως, οίουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου καί προσδιορίζονται ένδεικτικώς αί περιπτώσεις, 
αί όποΐαι συνιστοϋν έπέμβασιν οίουδήποτε κρατικού όρ- 
γάνου. Αί περιπτώσεις αύται είναι έκεΐναι of όποΐαι άπο- 
τελ,οϋν κυρίως προσβολήν έκ μέρους .τοϋ Κράτους τής θε
τικής ή τής αρνητικής συνδικαλιστικής έλευθερίας, όπως 
ή παρακώλυσις συστάσεώς σωματείου ή τής προσχωρήσεως 
είς αυτό, ό έξαναγκασμός είς σύστασιν" σωματείου ή είς 
προσχώρησιν είς αύτό κ.λ.π. ^ - ’>

6. Τό άρθρον 3 παρέχει είς τά έπαγγελ.ματικά σωματεία
εύρυτάτην νομικήν προστασίαν.' - , ·

7. Μέχρι σήμερον, έπειδή δεν ύπήρχε ειδική νομοθετική 
ρύθμισις, μόνον μέ τήν άνοχήν τής 'Υπηρεσίας ήτο δυνατόν 
νά χορηγώνται είς συνδικαλ.ιστάς ύπαλ,λήλ.ους βραχυχρόνιοι 
άδειαι άπουσίας, πέραν τής κανονικής των άδειας, διά τήν 
διεκπεραίωσιν τών συνδικαλιστικών των ύποχρεώσεων (π.χ. 
συζήτησις έκκρεμών ζητημάτων μετά τών αρμοδίων ύπη- 
ρεσιακών παραγόντων, συμμετοχή είς συσκέψεις μέ υπηρε
σιακούς παράγοντας κ.λπ.). Είς τήν κάλυψαν τοϋ νομο- 
θετικοϋ τούτου κενού άποβλέπουν αί διατάξεις τοϋ άρθρου 4.

8. Πρός άποφυγήν άκροτήτων, κατά τήν άσκησιν ύπό 
τών μελιών, τής διοικήσεως συνδικαλιστικής τίνος όργανώ- 
σεως τής συνδικαλιστικής των δραστηριότητος, έθεωρήθη,



— 2 —

άνάγκχΐον, όπως διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
σχεδίου ύπογραμμισθή δ-Λ χΤκείμένάι διατάξεις, αί οποίοι 
προσδιορίζουν τό υπαλληλικόν καθήκον, παρακολουθούν» 
τόν δημόσιον υπάλληλόν καί εις τον τομέα τής συνδικαλι
στικής του δράσεως, όπως άλλωστε τοϋτό έχει ήδη παγίως 
νομολογηθή υπό τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας (244/68, 
126 - 129/71 κ.ά.).

Β. Τό δεύτερον Κεφάλαιον (άρθρα 6-17) προβλέπει 
περί τοϋ- δικαιώματος τής άπεργίας.

9. Διά τοϋ άρθρου 6, κατά την συνταγματικήν επιταγήν, 
ορίζεται ότι ή άπεργία είναι δικαίωμα, των υπαλλήλων καί 
ασκείται νομίμως μόνον προς επιδίωξιν των συνταγματικούς 
ήγγυημένων συνδικαλιστικών των σκοπών.

10. Λόγω τής ιδιομορφίας, τής άποστολής καί τών αρμο
διοτήτων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως 
καί τοϋ Λιμενικοϋ Σώματος, έκρίθη άναγκαϊον όπως, 
διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, άπαγορευθή εις τούς υπαλ
λήλους των ή προσφυγή εις άπεργίαν. Κατά τά λοιπά ή 
παράγραφος αυτή αποτελεί έπανάληψιν τάς διατάξεως τοϋ 
άρθρου 23 τοϋ Συντάγματος.

11. Διά τών άρθρων 7 καί 9 προβλέπεται ή διαδικασία 
τής έπιλύσεως τών αιτημάτων.

Ή έξέτασις καί ή έπίλυσις τών άπασχολούντων έκάστοτε 
-τούς δημοσίους-ύπαλλήλους..θεμάτων, ανατίθεται είς πρώ- 
την μέν φάσιν είς τούς άρμοδίους 'Υπουργούς, περαιτέρω 
δέ είς ειδικόν δργανον, τό όποιον θά χειρίζεται τά θέματα, 
τά όποια άφοροϋν είς τούς όρους καί τάς προϋποθέσεις 
έργασίας τών δημοσίων ύπαλλήλων, διά" διαβουλεύσεων 
μετά τών εκπροσώπων τών υπαλληλικών δργανώσεων. 
“Ωστε, κατόπιν τής εμπεριστατωμένης έξετάσεως τών αί- 

,τημάτων καί τών δυνατοτήτων ίκανοποιήσεως τούτων, νά 
δύνανται οί υπάλληλοι, οί όποιοι προτίθενται νά άπεργή- 
σουν, νά σταθμίζουν μετά περισσοτέρας περισκέψεως τήν 
άπόφασιν περί καθόδου των είς άπεργίαν, ή δέ Κυβέρνησες 
νά έχη τό άπολύτως άναγκαϊον χρονικόν περιθώριον καί τόν 
μηχανισμόν πρός διευθέτησιν τοϋ αιτήματος πριν ή πραγμα- 
τοποιηθή ή άπεργία.

'Η διαδικασία έπιλύσεως τών συνδικαλιστικών διαφορών, 
ή όποια διαγράφεται είς τό δεύτερον Κεφάλαιον τοϋ σχεδίου 
αναλύεται είς τάς ακολούθους φάσεις :

α. Ή ένδιαφερομένη συνδικαλιστική όργάνωσις ύπο- 
χρεοϋται νά ύποβάλη τό πρός έπίλυσιν αίτημά της είς τούς 
'Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τόν κατά περί- 
πτωσιν αρμόδιον 'Υπουργόν καί νά κοινοποιήση τοϋτο καί 
είς τούς Υπουργούς Συντονισμού καί Οικονομικών (άρθρ. 7).

β. ’Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ήμερών, ό 'Υ
πουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, δύναται είτε νά άπαντήση 
επί τοϋ αιτήματος θετικώς ή άρνητικώς, είτε νά παραπέμψη 
τό συνδικαλιστικόν αίτημα είς διαπραγματευτικόν συμβού- 
λιον πρός συμβιβαστικήν διευθέτησιν. Δικαίωμα παρα
πομπής τοϋ αιτήματος είς τό Συμβούλιον Συνδιαλλαγής 
έχει επίσης οποτεδήποτε καί ή οικεία συνδικαλιστική οργά- 
νωσις, μετά τήν άπάντησιν τοϋ 'Υπουργού επί τού αιτή
ματος της ή τήν πάροδον απράκτου ενός δεκαημέρου άπό 
τής είς αυτόν ύποβολής τοϋ αιτήματος. Διά τοϋ άρθρου 8 
τοϋ νομοσχεδίου συνιστάται Συμβούλιον Συνδιαλλαγής, 
τό όποιον έχει αρμοδιότητα όχι άποφασιστικήν, άλλά δια
πραγματευτικήν, καί επιδιώκει τήν συμβιβαστικήν διευ- 
θέτησιν' τοϋ συνδικαλιστικού αιτήματος. Τό Συμβούλιον 
τοϋτο συγκροτείται έξ ενός άνωτάτου δικαστικού λειτουργού 
προερχομένου έκ τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας ή τοϋ 
Άρείου Πάγου ή τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, άπό τοϋ βα
θμού τοϋ Συμβούλου καί άνω, δύο κυβερνητικών εκπρο
σώπων, ενός εκπροσώπου τής προβαλλούσης τό αίτημα 
συνδικαλιστικής όργανώσεως καί ενός εκπροσώπου τής 
ΑΔΕΔΥ. Διά τής κατά τά άνωτέρω συνθέσεως τοϋ Συμβου- · 
λίου Συνδιαλλαγής έπεδιώχθη ή παροχή πλ.ήρων εγγυή
σεων διά τήν άντικειμενικήν καί άμερόληπτον έκτίμησιν 
τών έκάστοτε άπασχολ.ούντων τον δημοσιοϋπαλληλικόν 
κόσμον ζητημάτων.

Διά τήν έπίτευξιν όμως τοϋ έπιδιωκομένου τούτου σκοπού, 
πρέπει νά'τονισθή ότι ό πρότεινόμενσς νέος διαπραγματευ
τικός θεσμός άπαιτεΐ τήν δημιουργίαν κλίματός άμοιβαίος 
εμπιστοσύνης καί άμοιβαίου σεβασμού μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως καί τών συνδικαλαστικών.οργανώσεων τών δημο
σίων ύπάλλήλ.ων, ιδιαιτέρως δέ είλ.ικρινή πρόθεσιν, έκ μέ
ρους άμφοτέρων τών μερών, διά τήν προσέγγισιν τών αντι
θέτων, τυχόν, άπόψεών των καί τήν έπίτευξιν συμφωνίας.

Διά τής διατάξεως τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 8 προβλέπεται 
ή δυνατότης συστάσεως καί έτέρων Συμβουλίων Συνδιαλ- 
λ.αγής, ύπό τήν αυτήν πάντοτε συγκρότησιν, πρός άποφϋ- 
γήν καθυστερήσεως τής διευθετήσεως τών αιτημάτων, έάν 
τό έν Συμβούλ.ιον ήθελ,ε άποδειχθή άνεπαρκές. '

12. Είς τό άρθρον 9 ορίζονται τά τής λειτουργίας τοϋ 
Συμβουλίου Συνδιαλλαγής. Κατά τάς παρ. 9, 10 καί 11 
τοϋ άρθρου τούτου είς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν άπαντα 
τά -μέλη τοϋ Συμβουλίου συμφωνήσουν περί τής δοτέας 
λ.ύσεως, απόσπασμα τοϋ οικείου πρακτικού υποβάλλεται 
είς τούς 'Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών 
καί τόν τυχόν έτερον άρμόδιον 'Υπουργόν διά τήν λήψιν 
τών άναγκαίων, κατά τήν κρίσιν των, μέτρων. Είς τήν άντί- 
θετον' περίπτωσιν, δηλαδή τής μή έπιτεύξεως συμφωνίας, 
δημοσιεύεται, είς δύο ήμερησίας έφημερίδας τής πρωτεύούσης 
καί' μίαν έπαγγελ.ματικήν τοιαύτην, πραξις τοϋ Προέδρου 
τοϋ-Συμβουλίου περί τοϋ συζητηθέντος αιτήματος. Ουτώ, 
τό συζητηθέν αίτημα νά καθίσταται εύρύτερον γνωστόν 
είς τήν κοινήν γνώμην καί θά πληροφορείται αΰτη έπί τών 
θέσεων τάς όποιας ύπεστήριξχν τά μέλη τοϋ Συμβουλίου.!

13. Κατά τό νομοσχέδιον, ή πραγματοποίησις τής άπερ-;
γίας προϋποθέτει. έξάντλησιν πάσης δυνατότητος διαπρα- 
γμχτεύσεως καί συνδιαλλαγής. Οΰτω διά τοϋ άρθρου 11 αύ- 
τοΰ προβλέπεται 6τι δέν δύναται νά ληφθή άπόφχσις περί 
κηρύξεως άπεργίας έάν τό αίτημα δέν παραπεμφθή προηγου
μένως είς τό Συμβούλιον Συνδιαλλαγής καί περατωθή ή 
ενώπιον αύτοϋ διαδικασία. ’ .: .

1*4. Διά τοϋ άρθρου 12 καθορίζεται ή διαδικασία λήψεως 
τής περί άπεργίας άττοφάσεως. Κατά τήν παρ. 1 τό άπο- 
φασίζον δργανον, προκειμένου περί έπαγγελματικοΰ σωμα
τείου, είναι ή συνέλ.ευσις τών μελ.ών ή, προκειμένου περί 
έπαγγελμχτικών σωματείων ών δ μεγαλύτερος άριθμός 
μελών υπηρετεί έκτος τής έδρας αυτών, ή διοίκησις αύτών. 
'Ως έκ τούτου, έπί έπαγγελμχτικών σωματείων τό καταστα
τικόν δέν δύναται νά ορίζει έτερον δργανον, διάφορον τώς 
άνωτέρω, τό όποιον θά άποφχσίζη περί τής άπεργίας. 
Κατά τήν παρ. 3, προκειμένου περί ενώσεων, ή άπόφχσις 
περί τής άπεργίας λ.χμβάνεται ύπό τών μελ.ών τής διοική- 
σεως αυτής καί τών προέδρων τών ύπ’ αύτής έκπροσωπου- 
μένων σωματείων ή ένώσεων, ώστε νά καθίσταται περισ
σότερον ένεργός ή συμμετοχή τών μελών, τής άποφασι- 
ζούσης τήν άπεργίαν ένώσεως, είς τήν διαδικασίαν λ.ήψεως 
τής σχετικής άποφάσεως.

15. Διά τοϋ άρθρου 13 παρέχεται δυνατότης άναστολ.ής 
τής ένάρξεως τής άπεργίας ή διακοπής τής άρξαμένης 
τοιαύτης, πρός προστασίαν τής κοινωνικής ή οικονομικής 
ζωής. Είδικώς σημειοϋτχι, ότι ή άνχστολή ή ή διακοπή 
άπεργίας είναι μέτρον έξαιρετικόν, διά τοϋτο καί προβλ.έ- 
πεται ότι θά άποφασίζεται όχι ύπό τοϋ 'Υπουργού, άλλ.ά 
ύπό τοϋ προέδρου τοϋ Συμβουλίου Συνδιαλλαγής, είς έξαι- 
ρετικάς μόνον περιπτώσεις.

16. Περαιτέρω, κρίνεται άπαραίτητον νά διευκρινισθή, ότι 
αί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 14 τοϋ 
σχεδίου, συμφώνους πρός τάς όποιας ή πραγματοποιούσα τήν 
άπεργίαν συνδικαλιστική όργάνωσις ύποχρεοϋται νά μέρι
μνα όπως ώρισμένος άριθμός ύπαλλήλ.ων έξχκολ.ουθήση 
νά παρέχη τάς ύπηρεσίας του διά τήν άσφάλειαν τών εγκα
ταστάσεων τών ύπηρεσιών καί τήν πρόληψιν καταστροφών 
ή άτυχημάτων, άλλ.ά έπί πλέον καί νά διαθέτη προσωπικόν 
διά τήν στοιχειώδη λειτουργίαν τής δημοσίας ύπηρεσίας 
ή τοϋ ΝΠΔΔ καί τήν άντιμετώπισιν ηύξη’μένων έποχιακών 
άναγκών, ρυθμίζουν τά θέματα ταϋτα κατ’ άναλ,ογίαν
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τών προβλεπομένων ύπδ των διατάξεων τοΐΓΝ, 330/1976 
«περί επαγγελματικών σωματείων—καί -ενώσεων καί δια- 
σφαλίσεως της συνδικαλιστικής ελευθερίας» (άρθρ. 37), 
αί όποϊαι άναφέρονται εις τδ έπί συμβάσει ιδιωτικού δι
καίου1 —ροσωττικον τοΰ δημοσίου καί ΝΠΔΔ.

17. 'Ως προσδιορίζεται εις τδ άρθρον 15, απεργία πρα- 
γματοποιουμένη κατά παράβασιν των διατάξεων τοΰ σχε
δίου, είναι παράνομος καί δεν τυγχάνει προστασίας. 'Ομοίως 
διά τής παρ. 2 τοΰ αΰτοϋ άρθρου διευκρινίζεται OTt παρά
νομος είναι καί. ή καταχρηστική άπεργία.

jl8. Εις τδ άρθρον 16 ορίζεται ότι, κατά πάσαν περί- 
πτωσιν, αί άντιστοιχοϋσαι εις τάς ήμέρας τής άπεργίας 
άποδοχαί των άπεργούντων περικόπτονται, κατά παγίαν 
άρχήν ΐσχύουσαν εις τδν ίδιωτικδν τομέα αλλά καί κατά τά 
γενόμενα δεκτά, ύπδ των, ύπδ τδ κράτος τοΰ ΐσχύοντος Συν
τάγματος, έκδοθεισών άποφάσεων τοΰ Συμβουλίου τής Έπι- 
κρατείας, περί περικοπής των άποδοχών των άπεργούντων 
εις τδν δημόσιον τομέα.

19. Περαιτέρω, εις τδ άρθρον 17, πρδς άποφυγήν οίασ-
δήποτε άμφισβητήσεως εις τδ μέλλον, προβλέπεται ρητώς 
ότι ό χρόνος τής άπεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής 
δημοσίας υπηρεσίας, κατά την έννοιαν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 
39 τοΰ Ν. 22/1975 καί λαμβάνεται ούτως ύπ’ οψιν διά πάσαν 
μεταβολήν τής υπηρεσιακής καταστάσεως τοΰ υπαλλήλου 
(προαγωγήν, ένταξιν, συμπλήρωσίν τριακονταπενταετίας 
κ.λπ.). · ' / .

Γ. Τδ τρίτον Κεφάλαιον (άρθρα 18-23) περιλαμβάνει τάς 
τελικάς καί μεταβατικάς διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου.

20. Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου 18 (παρ. 1) αναγνω
ρίζεται ό συμπληρωματικός χαρακτήρ των γενικών δια
τάξεων περί επαγγελματικών σωματείων καί ένώσεων, 
δι* όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ευθέως διά τοΰ σχεδίου.

21. Επειδή είναι δυνατόν νά γεννηθούν άμφισβητήσεις 
ώς πρδς τήν μορφήν, ύπδ τήν οποίαν λειτουργούν αί ύφι- 
στάμεναι συνδικαλιστικά! οργανώσεις τών. δημοσίων κ.λπ. 
υπαλλήλων, προκειμένου νά έφαρμοσθοϋν ύπ’ αυτών αί 
διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου", καί διά νά μή άνατράπή ή ήδη 
διαμορφωμένη εις τδν χώρον τούτον κατάστασις, έθεωρήθη 
σκόπιμον όπως διά τών διατάξεων τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 
18, διευκρινισθή ή έννοια τών έμπιπτουσών εις τδ σχέδιον 
ένώσεων. Περαιτέρω, διά νά οργανωθούν όρθολογιστικώς ■ 
αί συνδικαλιστικά', οργανώσεις επί συγχρόνων βάσεων, 
προβλεπεται ότι άπαγοοεύεται έφεξής ή σύστασις μικτών

ένώσεων, δηλαδή ενώσεων- άποτελουμένων όχι μόνον έξ 
επαγγελματικών σωματείων, άλλά καί έξ ένώσεων επαγ
γελματικών σωματείων,άλλα καί έξ ένώσεων επαγγελματι
κών σωματείων. ...

22. Διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 19 άνάγεται εις ποινικόν 
άδίκημα ή παράβασις τών διατάξεων τών παρ. 1, 2, 3 καί 
4 τού άρθρου 1 καί τών διατάξεων τού άρθρου 2 τού σχε
δίου. δηλαδή ή έπέμβασις τού Κράτους ή άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου έπί τής συστάσεως, διοικήσεως καί λει
τουργίας συνδικαλιστικής τίνος όργανώσεως.

Επίσης διά τής παρ. 2, καθορίζονται ποινικά! κυρώσεις 
διά τά μέλη τής διοικήσεως τής συνδικαλιστικής όργανώσεως 
εις πάσας τάς περί—ώσεις πραγματοποιήσεως παρανό
μων απεργιών, μέ περαιτέρω συνέπειαν, διά τούς έξ αυτών 
καταδικαζομένους άμετακλήτως, τήν αύτοδικαίαν έκπτωσιν 
έκ τού παρ’ αυτών κατεχομένου άξιώματος εις τήν διοίκησιν 
τής συνδικαλιστικής όργανώσεως.

23. Παραλλήλους πρδς τήν άπεργίαν, διά τής παρ. 3 
προστατεύεται τδ δικαίωμα παντός έπιθυμούντος νά έργα- 
σθή, κατά τήν διάρκειαν τής άπεργίας, υπαλλήλου, άπαγο- 
ρευομένης τής παρεμποδίσεως αύτού όπως έργασθή. Οί 
παραβάται τιμωρούνται ποινικώς, ύπδ τάς προϋποθέσεις 
καί διά τής ποινής τού άρθρου 330 τού Ποινικού Κώδικος. 
’Ομοίως^ προβλέπεται ποινική κύρωσις καί δι’ οίονδήποτε . 
ό όποιος ήθελε παρεμποδίσει ύπάλληλον νά άσκήση τδ δι
καίωμα άπεργίας.

Τέλος άνάγεται εις ποινικόν άδίκημα καί ή παράβασις τών 
διατάξεων τών άρθρων 14 καί 16 τοΰ σχεδίου.

24. Διά τών τελινΤυν διατάξεων τού άρθρου 21 προβλέ- 
πεται ότι είς τάς δ χτάξεις τοΰ ύπδ κρίσιν σχεδίου δεν 
περιλαμβάνονται αί συνδικαλιστικά! όργανώσεις τών έπί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ύπαλλήλων τού δημοσίου, τών 
οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τών λοιπών νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθ’ όσον έπί τούτων 
έφαρμόζονται αί σχετικά! διατάξεις τού ν. 330/1976.

Έν ΆΟήναις τή 14 ’Ιουνίου 1977. .
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