
Έπί της Προτάσεως Νόμου «περί καταβολής χειμερινού 
επιδόματος εις τούς έργατοτεχνίτας οικοδόμους τής χώρας».

Πρός τη Βουλή τών Έλλήνοτν
Κατά τά τελευταία οκτώ ετη καταβάλλεται κατά την. 

χειμερινήν περίοδον έκτακτος οικονομική ένίσχυσις εις τούς 
άνεργους έργατοτεχίτας οικοδόμους, οί όποιοι λόγω δυσμε
νών καιρικών συνθηκών αντιμετωπίζουν πρόβλημα άνεργίας 
καί στέρησιν τών άποδοχών των.

'Υπό τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου επιδιώκεται ή 
άντιμετώπισις τών συνεπειών τής έκ τών άνω λόγων δη- 
μιουργουμένης άνεργίας διά τής καταβολής χειμερινού 
επιδόματος είς τούς άνωτέρω έργατοτεχνίτας πρός . ένί- 
σχυσιν τοϋ εισοδήματος των.

Διά τών διατάξεων τοϋ άνωτέρω σχεδίου νόμου ικανο
ποιείται πάγιον αίτημα τών ένδιαφερομένων.

Είδικώτερον έπί τών καθ’ Ικαστα διατάξεων τοϋ σχεδίου 
νόμου σημειοϋνται τά άκόλουθα :

Άρθρον 1.
Τό άρθρον 1 ορίζει δτι τό ύπό τοϋ Ο.Α.Ε.Δ. καταβαλλό-. 

μενον- κατ’ έτος, εις τούς έργατοτεχνίτας οικοδόμους τής 
χώρας χειμερινόν έπίδομα είναι -ίσον πρός . πεντηκοντα 
(50) ήμερήσια έπιδόματα άνεργίας, κατανεμόμενον εις δύο 
ίσοπόσους δόσεις.

ή ' \ "Αρθρον 2.
'Υπό τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται δ; διά Π.Δ/των έκδιδο-, 

μένων κατά μήνα Δεκέμβριον έκαστου έτους, καθορισμός 
τών προϋποθέσεων χορηγήσεως τοϋ χειμερινού επιδόματος 
είς τούς οικοδόμους κατά τό άμέσως επόμενον έτος, ώς 
καί ο ορισμός τών προϋποθέσεων διά τήν λήψιν τοϋ έπιδο- 
ματος ύπδτών άπολυομένων έκ τών τάξεων τοϋ Στρατού 
οικοδόμων. -

"Αρθρον 3.
'Υπό τοϋ άρθρου 3 ορίζεται, δτι, οί έκ τών οικοδόμων 

δικαιούχοι τακτικής έπιδοτήσεως λόγω άνεργίας, επιδο
τούμενοι κατά τήν περίοδον καταβολής έκάστης τών δόσεων 
τοϋ χειμερινού έπιδόματος ή έπιδοτηθέντος κατά τόν άμέσως 
προηγούμενον ταύτης μήνα, δεν δικαιούνται τής άντιστοίχου 
δόσεως χειμερινού έπιδόματος.

Περαιτέρω, ορίζεται, δτι δικαιούχοι τακτικής έπιδοτή
σεως, οί όποιοι έτυχόν χειμερινού έπιδόματος, δέν δικαιούν
ται τοιαύτης κατά τον άμέσως επόμενον τής περιόδου 
καταβολής έκάστης τών δόσεων μήνα.

"Αρθρον 4.
Διά τού άρθρου 4 προβλέπεται δτι τό καταβαλλόμενον 

ήμερήσιον έπίδομα υπολογίζεται έπί τού έκάστοτε ίσχύοντος 
γενικού κατωτάτου όρίου ημερομισθίου έργατοτεχνίτου.

..."Αρθρον 5.
'Υπό τού άρθρου 5 ορίζεται δτι άπό τής ισχύος τού ύπό 

ψήφισιν νόμου δέν έχει εφαρμογήν διά τούς έργατοτεχνίτας 
οικοδόμους ή διάταξις τού άρθρου 17 παρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 
2961/1954 «περί συστάσεως ’Οργανισμού Άπασχολήσεως 
καί Άσφαλίσεως Άνεργίας», ώς έτροποποιήθη μεταγενε
στέρους, έκτός έάν συντρέχη περίπτωσις έκ τών είδικώς 
άναφερομένων είς τήν παρ. 1 τού άρθρου τετάρτου τού
Ν. 1172/1981.

Άρθρον 6.

Ύπό τού άρθρου 6 προβλ.έπεται δτι δύναται, διά ΓΙ.Δ/των, 
νά έπεκτείνωνται αΐ διατάξεις τού σχεδίου νόμου καί είς 
ετέρας κατηγορίας έποχιακώς άπασχολουμένων μισθωτών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ύπό τού άρθρου 7 προβλέπεται δτι δι* άποφάσεων του 
Υπουργού ’Εργασίας μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τά τής ΰπερωριακής 
άπασχολήσεως καί αμοιβής τών υπαλλήλων τού Ο.Α.Ε.Δ 
τών άπασχολουμένων είς τήν πληρωμήν έκτάκτουν έπι- 
δοτήσεων είς άνέργους.

Άρθρον 8. .

Διά τού άρθρου 8 καθορίζεται ή έναρξις ισχύος τού ύπό 
ψήφισιν νόμου.

Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1982 
··'· Οί προτείνοντες Βουλευταί

Λάσ/.αρης Κων/νος, Βαλταδώρος Άγγελος, Δαμιανός
Θεόδωρος, Κλεϊτος Νικόλαος, Κράτσας Απόστολος,
Μούτσιος Γεώργιος, Σπεντζάρη Ευφροσύνη

"Αρθρον 7.

. ·-■ Y "Γ Α.Γ,ώ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ- - -'-7A —-/γ- ή—
Περί καταβολής χειμερινού επιδόματος εις τούς έργατοτεχνί-' 

τας οικοδόμους τής χωράς'1 : is.·. .^ , “Γ ? ·■ ■

Άρ-δρον 1. -

1. Είς τους έργατοτεχνίτας οικοδόμους τής χώρας χορη
γείται κατ’ έτος έκ τού ’Οργανισμού Άπασχολήσεως Έργ?-’ 
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) χειμερινόν έπίδομα έκ πεντηκοντα' 
(50) ημερησίων έπιδομάτων άνεργίας. ; |
•','2. Τό άνωτέρω έπίδομα κατανέμεται είς δύο ίσοπόσους δέ-; 
σεις, ές ών ή πρώτη καταβάλλεται εντός τής άπό 1ης μέχρι' 
31ης Ιανουάριου περιόδου και ή δεύτερα έντός τής 1ης μέχρι 
31ης Μαρτίου τοιαύτης έκάστου έτους. Παρερχομένης άπρα
κτου καί τής τελευταίας ημέρας έκάστης τών άνωτέρω προ
θεσμιών άστοσβέννυται ή άξίωσις έπί τού είς έκάστην τούτΛν 
άντοστοιχούντος πιστϋ επιδόματος.

Άρθρον 2. ■ ·

1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδοδομενων κατά μήνα 
Δεκέμβριον έκαστου έτους, προτάσει τού Υπουργού Εργασίας 
καί μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ο.Α.Ε.Δ.. 
ορίζονται αί προϋποθέτεις άπό πλευράς άριθμοϋ κατ’ έλάχι
στόν και κατ’ άνώτατσν όριον πραγματοποιηθέντων κατά τό 
έτος τούτο ημερομισθίων είς οικοδομικός έργασίας καί εις τήν 
άσφόλισιν τού Κλάδου άνεργίας τοϋ Ο.Α.Ε.Δ. διά τόν προσ
διορισμόν τών δικαιούχων άπολήψεως τοϋ χειμερινού επιδόμα
τος κατά τό άμέσω; επόμενον έτος.

Προκειμένου περί τών άπολυομένων έκ τών τάξεων τού 
Στρατού, δύναται διά τών κατά τά ανωτέρω Προεδρικών Δια
ταγμάτων νά άρτζωνται προϋποθέτεις ημερών έργασίας βάσει 
τής άπασχολησεώς των κατά τό άμέσως πρό τής στρατεύ- 
σεως δωδεκάμηνον. . ; Ά

2. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προϋποθέσεις 
δύναντα: νά διοφοροποιώντα: έκάστοτε κατά περιοχάς τής χώ
ρας ή καί άναλόγως τής ηλικίας τών δικαιούχων.

Άρθρον 3.

1. Δικαιούχο: τακτικής έπιδοτήσεως λέγω άνεργίας. έπ:- 
δοτούμενοί κατά τήν περίοδον καταβολής έκάστης τών δόσεων 
τού χειμερινού έπιδόματος η έπιδοτηθέντες κα>τά τόν άμέσως 
προηγούμενον τούτης μήνα, δέν δικαιούνται τής άντιστοίχου 
δόσεως χειμερινού έπιδόματος.


