
Ι;... Νομοσχέδιο K< ινωνικ κ ίηση τω\ επιχειρήσεων δημόοιου 
χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας". 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΌ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ιστορικής ευθύνης υποβάλΑΕί 

στην Εθνική Αντιπροσωπεία προς Φήψιση το Νομοσχέδιο για την κοινω

νικοποίηση των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα.κοινής ωφέλειας, τρα

πεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση δεν έρχεται απλώς να εκπλη

ρώσει ένα από τους πιο σημαντικούς όρους του συμβολαίου της με το 

λαό. Αλλά να ιεραρχήσει και να προτάξει επιλογές που έχουν ως καθο-

- ριατικό περιεχόμενο το εθνικό συμφέρον και που αποβλέπουν στην εξυ

πηρέτηση και ωφέλεια ολόκληρου του λαού. 

Η'πορεία της.αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης, προϋπόθεση της 

εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εθνικής επιβίωσης, απαιτεί, ιδιαί

τερα κάτω από τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, την ολόπλευρη αξιο

ποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας. 

Η κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα στοχεύει 

πρώτα απ'όλα ακριβώς στο μετασχηματισμό του τομέα στον, πιο βασικό 

μοχλό ανάπτυξης. Η ενέργεια, ή το πιστωτικό σύστημα και οι μεταφορές 

που "ελέγχονταν" από το Κράτος, με την υπεύθυνη πια συμμετοχή της Αυ

τοδιοίκησης, των εργαζομένων και. των ιαραγωγικών τ ξεων στην ίο „α 

την καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας, εν αρρονίζονται με τον Εθνι

κό Δημοκρατικό Προγραμματισμό.. · 

Προωθείται η ένταξη στις στρατηγικές επιλογές της πολιτείας, 

η αποτελεσματικότητα στη διοίκηστ
 Ρ
 η υτ * και ~_)νειδητή προσπά

θεια για την αύξηση της αποδοτικότητας, η εναρμόνιση με το περιβάλ

λον, η σύνδεση με τους εργαζο >υς και τις παρ .κές τάξεις ποο 

εξυπηρετούνται από τις επιχειρτ ¡εις. 

Δεν είναι μικρότερες φυσικό ση σίας η ι>λοποί ίση απο τις επι

χειρήσεις αυτές μιας πραγματικό ΦίλολαΙ'κής πολιτικ ; κοινωνικού χα

ρακτήρα, που απευθύνονται σ'όλο το κοινωνικό σύνολο και βελτιώνουν 

την καθημερινή διαβίωση και τη\ ποιοι τα ζωής. 

Ταυτόχρονα με την προώθηση της κοινωνικοποίησης των επιχειρή

σεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα γίνεται ένα αποφασιστικό και 

ώριμο πια βήμα στην πορεία τη; αλλα-f'-, με την κατοχύρωση ττ,ς συι,,ε-

τοχής των εργαζομένων και γενικότερα της λαΐ'κής συμμετοχής οίους πιο 

νευραλγικούς τομείς της πάρα
t
_ · .-. '_ kai κοινωνικής 5<αδικασιας. 



Ιωση τω\ Af ιάς u , ^ 

με την αύξηση χης παραγωγικότητας. Αυτή κατανέμεται __ όφελος τ„ . 

εργαζομένων αλλά και για τη βελτίωση των παρεχομ! υπηρεσιών ΤΙΟΟΓ 

το κοινωνικό σύνολο στο οποίο* εντάσσονται και οι ίδιοι φυσικά οι ερ

γαζόμενοι . 

Οι εργαζόμενοι στην κοινωνικοποιημένη επιχείρηση με την ουσια

στική συμμετοχή τους στη διοίκηση
;
 στον προγραμματισμό και στον έλεγ

χο αναγορεύονται σε συνειδητούς και υπεύθυνους συντελεστές της παρα

γωγής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. 
ι 

Με την αποφασιστική και απόλυτα αναγκαία αυτή επιλογή της κοι-j 

νωνικοποίησης είμαστε βέβαιαιότι δημιουργούμε τις σταθερές βάσεις 

για να ξεπεράσουμε οριστικά την μέχρι σήμερα εικόνα και λειτουργία 

του δημόσιου τομέα. Γιατί πράγματι d τομέας αυτός αποτυπώνει στις 

δομές και στις λειτουργίες του - με τα πιο εμφανή ίσως σημάδια σε 

σύγκριση με άλλους-τομείς - όλες τις διαστάσεις του εξαρτημένου και ' 

αντιπαραγωγικού τρόπου ανάπτυξης της πατρίδας μας αλλά ταυτόχρονα 

και τις δομές μιας αντιλαΐ'κής και συντηρητικής εξουσίας που χρησιμο-> 

ποίησε τον ίδιο το δημόσιο τομέα σαν βραχίονα επιβολής μιας αυταρχι

κής πολιτικής, σαν πεδίο ρουσφετολογικής δράσης και κομματικής κατα

πίεσης. 

Τα αποτελέσματα είναι βέβαια δί,άψανα και παραδεκτά σήμερα από 

όλους: Γραφειοκρατική και αντιπαραγωγική λειτουργία, περιορισμένοι 

ή και ανύπαρκτοι ευρύτεροι- κοινωνικοί και αναπτυξιακοί στόχοι τερά

στια οικονομικά ελλεώώατα - όχι βέβαια παραγωγικών αλλά καταναλωτι- \ 

κών δαπανών ~ υποβάθμιση και περιθωριοποίηση του ίδιου του εργαζό

μενου στο ρόλο του άβουλου εντολοδόχου των επιταγών της γραφειοκρα

τικής πυραμίδας. Μοναδική διέξοδος του εργαζόμενου ήταν ένα συνδι

καλιστικό κίνημα κλαδικά κατακερματισμένο πολλές Φορές αμυντικό α

πέναντι στην αυταρχική πολιτική της τότε κεντοικής εξουσίας, η οποία 

δεν επέτρεπε καμμία πρόσβαση ποος το κλειδιά παραγωγικής διαδικασίας 

ή κάποιες μορφές συμμετοχής των ερ δομένων. 

Περιορίζονταν μ'αυτό τον τρόπ; ;• διεκδικήσεις σ'ένα στείρο -

και ανώδυνο για την Κεντρική εξουσία - πεδίο "επιδοματικών" αιτημά

των. Έτσι υποβαθμίζονταν η αμφισβήτηση της απαράδεκτης κατάστασης 

ή του αντιαναπτυξιακού προτύπου που τελικά εξυπηοετούσε μονοπωλικά 

ή μεταπρα τικά συμφέροντα. 

Με την πλήρη αγνόηση των πραγματικών συμφερόντων των παραγωγι

κών τάξεων ευνοήθηκε η ευκαιριακή αντιμετώπιση,ο παρασιτισμός και 

οι κάθε μορφής μεσάζοντες και όχι οι" παραγωγικές επενδυτικές δράστη-
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. προβληματικές επιχειρήσεις είναι οε μεγάλο βαό . αποτέλεσμα 

προβληματικότητας τοι 1 - >σιοι τομέα και ιου κατευθυνόμενου ano 

το Κράτος πιστωτικού συστήματος. 

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών οτις συγκοινωνίες, στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λ.π. καθιστούσε ευφημισμό τον όρο κοινή ωφέ

λεια. 

Τέλος ο αντιπαραγωγικός, δυσλειτουργικός και αντιαναπτυξιακός 

χαρακτήρας του δημόσιου τομέα διογκώθηκε και για ένα άλλο λόγο: 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικά και παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού 

μας μη βρίσκοντας διεξόδους απασχόλησης οι παραγωγικές και αναπτυ

ξιακές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, είτε διοχετεύθηκε στο ε

ξωτερικό, είτε κατευθύνθηκε στο δημόσιο τομέα ο οποίος και χρησιμο

ποιήθηκε σαν μηχανισμός απορρόφησης των κραδασμών που προκαλεί η α

νεργία και βέβαια σαν μηχανισμός εξυπηρέτησης μικροπολιτικών επιδιώ-

ξ εων. ; 

Η εικόνα του δημόσιου τομέα συμπληρώνονταν με τη συνεχή καθη

μερινή Κρατική παρέμβαση και κατάπνιξη ακόμα και των ίδιων των πρω

τοβουλιών των διορισμένων κομματικών διοικήσεων. Η σύγχυση ανάμεσα 

στη χάραξη της στρατηγικής και της διοίκησης, η πληθώρα των προλη

πτικών αντί των κατασταλτικών ελε
 s

v δημιούργησαν ένα υπερσυγκεν-

τρωτικό γραφειοκρατικό και φυσικά αναποτελεσματικό σύστημα. 

Ολοκληρώθηκε με τον τρόπο αϊ : το σχήμα; Δημόσιος τομέαΐίΓρα-

φειοκρατία, ρουσφέτι, καταναγκασμός, αντίπαραγωγικότητα. Με αποτέ

λεσμα να μην εκπληρώνει παρά υποτυπωδώς -.ο λόγο ύπαρξης του: το κοι

νωνικό συμφέρον, την εξυπηρέτηση τον. εργαζό ενο
?
- <ρ ι τελικά να κατα

στεί αναξιόπιστος, αναποτελεσματικός, να ταυτισθεί με τα ελλείμματα 

και την κακή διαχείριση. 

Την απαράδεκτη αυτή πράγματι» ; α θο ·.:-.· ;. ριζικά η κοινω

νικοποίηση του δημόσιου τομέα. 0 δημόσιος τομέα; ιοοσανατολίζεται 

τώρα σε νέες παραγωγικές και ... -ιακές δραστηριότητες στα πλαί

σια του δετούς προγράμματος, και θα υλοποιήσει συγκεκριμένους και 

προγραμματισμένους στόχους. Ταυτόχρονα ο δημόσιος τομέα θα συμπορευ-

θεί και με την ιδιωτική πρωτοβουλία - που θα κινηθεί μέσα στα ευρύ

τερα αναπτυξιακά και κοινωνικέ πλαίσια και τους μηχανισμούς κοινω-, 

νικού ελέγχου αλλά και με τις πειραματικές μορφές των νέων σχέσεων 

παραγωγής. (Δημοτικές επιχειρήσεις/ επιχειρήσεις συνεταιριστικής 

μορφής, λαΐ'κής βάσης κ.λ.π.), 0 τρεις αυτού τομείς, Δημόσιος, Ιδιω

τικός, Κοινωνικός, Πειραματικός θα συνθέσουν και θα ν.,νητοποιήσουν, 
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 ενότητα te oúvoXc των ηαραγωγι-Hc ί . 

μεων της νώρας και &α αξιοποιήσουν τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές 

πηγές για την εδραίωση της αυτοδύναμης αναι .νςιακής μας πορείας. 

Καταλυτικό στοιχείο για την αναζωογόνηση του δημόσιου τοαέα, 

για την εκμετάλλευση των τεράστιων δυνατοτήτων του στην πορεία wrf?--

κοινωνικοποίησης θεωρούμε την ίδια την αηοφασ ιστική συμμέτοχη στην. 

χάραξη της στρατηγικής, στη διοίκηση, στον προγραμματισμό και στον 

έλεγχο των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων. 

Η κοινωνικοποίηση είναι ριζικά αντίθετη προς τον ασφυκτικό _ 

κρατικό έλεγχο. Λυτός ο γραφειοκρατικός έλεγχος συγκεντρώνοντας ó-¿-

λες τις πολιτικές και οικονομικές εξουσίες αποξενώνει του εργαζόμετ 

νους και τις παραγωγικές τάξεις από την αναπτυξιακή διαδικασία και.. 

τελικά απομονώνει το Κράτος από το Λαό. 

Η κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα σημαίνει πρωταρχ taux .την 

κυριαρχία του εθνικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού και παραγωγικού κρι-, 

τηρίου στις επιλογές. Η δυνατότητα να εκφρασθεί μια τέτοια ποιότητα 

και ιεράρχηση κριτηρίων και επιλογών διασφαλίζεται με τη—συμμετοχή. 

11 ευρύτητα και η ποιοτική σύνθεση της συμμετοχής εξασφαλίζει την κυ

ριαρχία των κοινωνικών και αναπτυξιακών κριτηρίων, και ταυτόχρονα 

την ένταξη επί μέρους συμφερόντων κλαδικών ή τοπικών στα ευρύτερα 

αυτά κριτήρια. Δημιουργείται δηλαδή ένα πεδίο συγκροτημένου"Haw ano-

τελεσματικού δημοκρατικού διαλόγου και σύνθεσης του προβληματισμού 

των επί μέρους απόψεων, οε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης άλΧλα 

και σε μια αποτελεσματική και παραγωγική καθημερινή λειτουργία. 

Η εκπροσώπηση των εργαζομένων, του Κράτους, της Τοπικής Αυτο

διοίκησης και των κοινωνικών φορέων 5cv περιορίζεται σε μια εποπτεττα 

κορυφής, αλλά θα περιλάβει - με την αναγκαία κάθε φορά σύνθεση - χ. 

έλεγχο και τον προγραμματισμό τομέων και δραστηριοτήτων της επιχεί

ρησης^ καταργώντας τις γρο ειοκρατικές δομές. Παράλληλα ένα νέο 

πλαίσιο εργασιακών σχεσεω\ μέσα στο οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 

θα αναπτύξουνσε ανώτερα επίπεδα τη δημιουργική τους προσπάθεια. 

Με την κοινωνικοπε ~αη του δημόσιου τομέα της οικονομίας δ 

μιουργούνται νέες συνθήκες για τους εργαζόμενους στον τομέα. Η ου

σιαστική συμμετοχή τους σημαίνει παράλληλα ότι αναλαμβάνουν ευθύνες 

για την πορεία της επιχείρησης. Τίθενιαι ως πρωταρχικοί στόχοι > 

τους ίδιους τους εργαζόμενους η~άύξηση της παραγωγικότητας και της 

παραγωγής~~η "βΊεΧτιωση της παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης ζ : 

κοινωνικό σύνολο, η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρηση, 

η σταδιακή κάλυψη των ελλειμμάτων. 

. / . 
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επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας^των τραπεζών και 

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων" με το\ oye των φορέων, ιχου συμ

μετέχουν στη Διοίκηση, στη χάραξη της στρατηγικής/ στον προγραμματι

σμό και στον έλεγχο, καθώς και με τον προσδιορισμό των βασικών στό

χων. 

Οι φορείς αυτοί είναι το Κράτος ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ερ

γαζόμενοι στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς, κοινωνικοί φορείς 

που η δράση τους και η λειτουργία τους αλληλοεπηρεάζεται με τη δρά

ση και λειτουργία των κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων. 

Συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των νομικών ή φυσικών προσώπων 

που κατέχουν μετοχές της επιχείρησης. 

Οι στόχοι- της κοινωνικοποίησης, είναι η εξυπηρέτηση του συμ

φέροντος του κοινωνικού συνόλου, η συμμετοχή των εργαζομένων στη 

λήψη των αποφάσεων, η εναρμόνιση της λειτουργίας της επιχείρησης 

με τα εθνικά, τα περιφερειακά και τα τοπικά προγράμματα οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και με το φυσικό, κοινωνικό και πολι

τιστικό περιβάλλον, η εξοικονόμηση των οικονομικών πόρων, η αύξηση 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε όφελος των εργαζομέ

νων στην επιχείρηση και των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στο κοι

νωνικό σύνολο. 

Το άρθρο 2 προσδιορίζει ότι κοινωνικοποιούνται οι επιχειρήσεις 

όπως προσδιορίζονται στε d^ôpc 19 ιόυ'Ν. 1264/82, δηλαδή; 

α.- Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά ε*'γένει 

ιδρύμα.τα. 

β.- Διύλισης και διανομής ύί! ; ;ος. 

γ.- Πα και διανομής - - ;:κτρικού ρεύματος ή καυσίμου αέρι. 

δ.- Παραγωγής ή διύλισης ακάί .ρτου πετρελαίου. 

ε.- Μεταφ! ράς προσώπων HÍXÍ , ,θών από την ξηρά/ την θάλασσα 

χ ex L fc -ν \ a L- (_. W • 

στ.- Τηλεπικοινωνιών «Cv . ομείων, Ραδιοφωνίας και Τηλεό

ρασης . 

ζ.- Αποχέτευσης και απαγωγής ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων. 

η.- Φόρτοι :ωσης και ααο·5 t. σης εμπορευμάτων, στα λιμάνια, 

εφόσον το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει ολόκληρο ή κατ'α-

--'." - ·.:.' : ηφία ore· Δημ< όιο, οε ΝΠΔΔ MaL Κοινωφελή Ιδρύ

ματα ; Οργανισμούς του Δηηοσίου ή Νομικά Πρόσωπα που επρ-

πτεύ·: cai ..;.- επιδοτούνται από το Δημόσιο και ταυτόχρονα 
-

εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. 



Er.ίσης KO*. κοπσιε . άπεζες και οι ! >αλιχ; : 

πιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα όπως αυτές καθορίζονται 

από το άοθρο 1 τιαο. 6 του Ν. 1256/82 πάντοτε με την προηγούμενη 

προϋπόθεση. 

Οι νέες εργασιακές σχέσεις και το πλαίσιο ,των οικονομικών λει-

τουργιών που δεν μπορούν να προσδιορισθούν με το; υπό έκδοση Προεδρ^-

κό Διατάγματα θα ρυθμισθούν με ειδικούς νόμους. 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διάταγμα- ί 

των για τον καθορισμό της δομής, του ρόλου και του τρόπου διοίκησης i 

κάθε κοινωνικοποιημένης επιχείρησης. 

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη από το πλήθος · 

των επιχειρήσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμιάς. 

. i 
Η οιαψάνειet των οικονομικών στοιχείων και η πλήρης α£ιοτιοίηση 

f 
του παραγωγικού δυναμικού, ανθρώπινου και μηχανικού, είναι απαραίτη- | 

τα στοιχεία κάθε επιχείρησης που στόχο της έχει την εξυπηρέτηση του 
L 

κοινωνικού συνόλου και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών με το χαμηλό- | 

τερο δυνατό κόστος. ¡Ρ 
i' 

Το άρθρο αυτό ορίζει επίσης ότι οι ρυθμίσεις που θα γίνουν με k 

ĵ a διατάγματα που προβλέπονται σ'αυτό θα πρέπει να είναι τέτοιες^ύ- Γ

άτε να υπάρχει ενιαίο κέντρο διοίκησης η συμμετοχή των διαφόρων φο

ρέων να είναι ανάλογη με την ιδιομορφία της επιχείρησης, ότι θα υ-

πάρχει η δυνατότητα κάθετης ^αι γεωγραφικής αποκέντρωσης, ανάπτυξη 

των νέων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση των δικαιωμάτων σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία των Φυσικών και νομικών προσώπων που >:a~. έ

χουν μετοχές στις επιχειρήσεις. 

Τα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπονται στο άρθοο θα εκδοθού\ 

μετά από πρόταση του Υπουργού Εθν.Οικονομίας και του συναρμόόιου Υ

πουργού avâXcyn με είδος τ
τι
ς επιχείρησης. Οι Υπουργοί θα ζητήσ2υ\ 

πριν από την έκδοση >άθε διάταγμα COQ τη γνώμη επιτροπής, η σύνθεση 

της οποίας αποτε
1
 e :'~ :αι από εκπροσώπους του.Κράτους, της o.e.' σι 

της επιχείρησης ή ν ομάδας ομοειδών επιχειρήσεων και από ελεγμέ

νους εκπροσώπους τω' εργαζομένων και των φορέων που συμμετέχουν σύμ

φωνα με το άοθρο 1. 

Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των επιτροπών θα ορισθούν 

με υπουργικές αποφάσεις. 

Ανοίγει με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ένας ευρύς " μοκρατι-^ 

κός διάλογος με τους εργαζόμενους, τους κοινωνικούς Φορείς, tr\\ Το-
! 

π ι κ ή Αυτοδιο ίκηση, με π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τη σύνθεση, το ρόλο, τη λ ε ι τ ο ^ Ρ ί ν α μ 
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ϋ δ ι ά λ ο γ ο ς ε ί ν α ι δεσμευτικούς tío. ύ ω tu μέλη και ano ι ελεαματ t -
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HOC ώστε μεοα οε tí μήνες va καταλήγει οε οριστικές απο^κιοεις. 

Το άρθρο 3 ορίζει ¿XL η προσαρμογή ίων ιδρυτικών νόμων των 

καταοτατικών και των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των κοινωνι

κοποιημένων επιχειρήσεων, θα γίνει με Προεδρικά Διατάγματα που 5α 

προταθούν από τον Υπουργό Εθν.Οικονομίας και τον συναρμόδιο Υπουρ- ;. 

γ ο , για κάθε επιχείρηση. 

Στο άρθρο 4 κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνδικαλιστικών ελευθε

ριών και στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις, με τροποποίηση του 

Ν. 1264/82. Η κοινωνικοτιοίηση των επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα 

κ.λ.π. δημιουργεί νέες σχέσεις που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις. 

Ειδικότερα το αναφαίρετο δικαίωμα της απεργίας πρέπει να συμ

βαδίζει με τις νέες μορφές δημοκρατικής οργάνωσης και διαχείρισης 

των επιχειρήσεων και προϋποθέτει τη δημοκρατική αρχή της πλειοψη

φίας. 

Όπως αποκεντρώνεται η διοίκηση με τη συμμετοχή των εργαζομένων 

,και με την ευρύτερη λαΐ'κή συμμετοχή
>
 έτσι θα πρέπει να διευρύνεται η 

βάση των εργαζομένων που θα στηρίζουν τη μια ή την άλλη απόφαση σχε- |
L 

τικα με οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση. 

Γι'αυτό θεσπίζεται το δημοκρατικό μέτρο της αναγκαιότητας από- Γ 

λυτής πλειοψηφίας (50% χ 1) των εγγεγραμμένων μελών για τις πρωτοβά- ϊ 

θμιες συνδι ¡αλιστικές οργανώσεις, που προϋποθέτει, προκειμένου γιο .1 

πανελλήνιοι, χαρακτήρα οργανώσεις, ψηφοφορία και στην περιφέρεια. 

Ι 

Κρίνεται avaYKaíc στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις να ε

ξαντλείται κλήρο το ε.,:>ος της δημοκρατικής συμμετοχής τόσο etc 

κέντρε ócc it στην περίί ρεια σττ) λήψη ΤΟΛΟ σημαντικών αποφάσεω\ 

όπως οι κινητοποιήσεις - οι απεργίες. Μόνο μ'αυτό τον τρόπο προ

στατεύεται το δικαίωμα ττ απεργίας και της δουλειάς, αλλά και τα 

συμφέροντα του κοινωνικοί συνόλου από κάθε μορφής παρεμβάσεις KG. 

στενά συμφέροντα οργανωμέ ων μειοψηφιών. 

Εννοείται ακόμα η αρχή της μαζικοποίηοης και της πολιτικοποίη

σης του e νδικαλιστίκού κινήματος στη θέοη της κομματικοποίησης ή 

του κρατ» παρεμβατισμοί . | 
ι 

/ ' :ι ; επίσης τ ε Γ καίωμα οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις κοινών ι-
ι 

κοποιημένων επιχειρήσεων να προσφεύγουν στη βάση τους όταν διαφω-

νούλ r ροβάθμιες oc.ανώοεις
>
όταν μάλεστα τα ενδιαφέροντα των |" 

τελευ οίων πιθανόν να καλύπτουν και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.^ 
i 

Ι . i 
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·. - ! κασιών ώαχι να 61 ε OHI . LUI ΐ, 

Ανεξάρτητα όμως αιιώ ιις ρυθμίσεις τυο άρθρου 4 οι εργαζόμενοι 

οι ίδιοι και, οι ουνόικαλιοτ ι >ιέ.ς οργανώσεις θα προστατιόοουν απος κ -

στικά τη μεγάλη κατάκττ'ίοιι της κοινωνικοποίησης τόσο προς την κατεύ

θυνση [ων ολοκληρωμένων up n>.\\ L.OJV κατά u p ευαίσθηιιι ιιερίοδο της 

μετάβασης κατά το διάστημα της σύνταξης των Προεδρικών Διαταγμάτων 

όοο και μετά, κατά την πλήρη ανάπτυξη και δράση των κοινωνικοποιη

μένων επιχειρήσεων. 

Ύστερα από τα παραπάνω και με την πεποίθηση ότι το σχέδιο Νό-

μα,υ που σας υποβάλλουμε για την "Κοινωνικοποίηση των Επιχειρήσεων 

δ/μόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, τραπεζών και ασφαλιστικών επι-

χι^ερήσεων" επιτελείται αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη για την 
Γ 

ριζική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο 

και την καταξίωση της λαϊκής συμμετοχής όχι μόνο στο επίπεδο των 

πολιτικών αποφάσεων αλλά στην ίδια τι ν κοινωνική και παραγωγική δια

δικασία, παρακαλούμε για την ψήφιση του.-

ι 

Αθήνα, 20 Μάιου 1&83 ; 

Προεδρίας 
Α.ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 

Οι Υπουργοί 

Εθν.Οικονομίας 
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ 
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