
Ext της Προτάσεως Νόμου «χερί καταβολής χειμερινού εχι
δόματος εις τους εργατοτεχ;ίτας οικοδόμου; της Χώρας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ψήφισιν νόμου.

Άρθρον 8.
Δια του άρθρου 8 καθορίζεται η έναρξις ισχύος TOj τ-το

/7οος τη Β&νλή των Ελλήνων ’

Κατά τα τελευταία έτη καταβάλλεται κατά την χειμερινήν 
χερίοδον έκτακτος οικονομική ενίσχυσις εις τους ανέργους 
έργατοτεχνίτας οικοδόμους, οι οχοίοι λόγω δυσμενών χαιριχών 
συνθηκών αντιμετωχίζουν χρόβλημα ανεργίας χαι στέρησ'.ν 
των αχοδοχών των.

Υχό του χροτεινομένου σχεδίου νόμου εχιδιώκεται η αντι- 
μετώχισις των συνεχειών της εχ των άνω λόγων δημιουργου- 
μένης χ;εργίας δια της καταβολής χειμερινού εχιδόματος εις 
τους ανωτέρω εργατ&τεχνίτας τρος ενισχυσιν του εισοδήματος 
των.
-■ Δια των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου ιχανοχοιει- 
ται χάγιον αίτημα των ενδιαφερομένων.

Ειδικώχερον εχί των καθ’ έκαστα διατάξεων του σχεδίου 
νόμου σημειούνται τα ακόλουθα :

Άρθρ ον 1.
Το άρθρον 1 ορίζει ότι το υχό του Ο.Α.Ε.Δ. καταβαλλό- 

μενον χατ’ έτος, εις τους εργατοτεχ/τας οικοδόμους της Χώ
ρας χειμερινόν εχίδομα είναι ίσον χρος χενττχοντα (50) ημε
ρήσια εχιδόματα ανεργίας, χατανεμόμενον εις δυο ισΟχόσους 
δόσεις.

Άρθρον 2.
Υχό του άρθρου 2 χροβλέχεται ο δια Π. Δ/των εκδιδομέ- 

νων χατά μήνα Δεκέμβριον εχάστου έτους, καθορισμός των 
χροϋχοθέσεων χορηγήσεως του χειμερινού εχιδόματος εις τους 
οιχοδόμους χατά το αμέσως εχόμενον έτος, ως χαι ο ορισμός 
των χροϋχοδέσεων δια την λήψιν του εχιδόματος υχό των αχο- 
λυομένων εχ των τάξεων του Στρατού οιχοδόμων.

Άρθρον 3.
μ-Υχό του άρθρου 3 ορίζεται, ότι, οι εχ των οιχοδόμων δι
καιούχοι ταχτικής εχιδοτήσεως λόγω ανεργίας, εχιδοτουμενοι 
χατά την χερίοδον χαταβολής εχάστης των δόσεων του χειμε
ρινού εχιδόματος η εχίδοτηθ εντός χατά τον αμέσως χροηγού- 
μενον τούτης μήνα, δεν δικαιούνται της αντιστοίχου δόσεως 
χετμερινού εχιδόματος. . -· r - ,-

Περαιτέρω, ορίζεται, ότι δικαιούχοι ταχτικής εχιδοτήσεως, 
οι oxoiot έτυχον χειμερινού εχιδόματος, δεν δικαιούνται τοιαύ- 
της χατά τον αμέσως εχόμενον της χεριόδου καταβολής εχά
στης των δόσεων μήνα.

Άρθρον 4.
Δια ταυ άρθρου 4 χροβλέχεται ότι το καταβαλλόμενο·; 

ημερήσιον εχίδομα υχολογίζεται εχί του εκάστοτε ισχύοντος 
γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου εργ2τοτεχνίτου.

Άρθρο·; 5.
·’- Υχό του άρθρου 5 ορίζεται ότι αχό της ισχύος του υχό ύή- 
φισιν νόμου δεν έχει εφαρμογήν δια τους εργατοτεχνίτας οι
κοδόμους η διάταξες του άρθρου 17 χαρ. 3 του Ν.Δ. 2961/ 
1954 «χέρι συστάσεως Οργανισμού Αχασχολήσεως χαι Α- 
σφαλίσεως Ανεργίας», ως ετροχοχοιήθη μεταγενεστέρως, 
εκτός εάν συντρέχη χερίχτωσις εχ των ειδιχώς ιαναφερομένων 
εις την χαρ. 1 του άρθρου τετάρτου του Ν. 1172/1981.

Άρθρον 6.
Υχό του άρθρου 6 χροβλέχεται ότι δύναται, δια Π. Δ/των, 

να εχεχτείνωνται αι διατάξεις του σχεδίου νόμου και εις ετέ- 
ρας κατηγορίας εχοχ'-ακώς ατασχολουμένων μισθωτών.

'Αρθρον 7.
Υχό του άρθρου 7 χροβλέχεται ότι δι’ αχοφάσεων του Υ- 

χουργού Εργασίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα της υχερωριαχής αχασχολή
σεως και αμοιβής των υχαλλήλων του ΟΆΕ.Δ. των αχα- 
σχολουμένων εις την χληρωμήν εκτάκτων εχιδοτήσεων εις 
ανέργους.

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουάριου 1985 
Οι χροτείνοντες βουλευταί

Λάσκαρης Κων/νος, Βαλταδώρος Άγγελος, Δαμιανός Θϊό- 
διυρος, Κλείτος Νικόλαος, Κλής Παναγιώτης, Μού
τσους Γεώργιος. Σπεντζάρη Ευφροσύνη. Μουτζουρίδης 
Γεώργιος, Δερβέναγας Αθανάσιος.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί -καταβολής χειμερινού εχιδόματος εις τους εργατοτεχνί- 

τας οικοδόμους της Χώρας.

Άρθρον 1.
Εις τους εργατοτεχνίτας οικοδόμους της χώρας χορηγείται 

κατ’ έτος εκ του Οργανισμού Αχασχολήσεως Εργατικού Δυ
ναμικού (ΟΑΕΔ) χειμερινόν εχίδομα εκ χεντήκοντα (50) ημε
ρησίων εχιδομάτων ανεργίας.
Το ανωτέρω εχίδομα κατανεύεται εις δύο ισοχόσους δόσεις, 

εξ ών η χρώση καταβάλλεται εντός της αχό 1ης μέχρι -31ην 
Ιανουάριου χεριόδου και η δευτέρα εντός της 1ης μέχρι 31ης 
Μαρτίου τοιαύτης εχάστου έτους. Π αρερχομένης αχρέκτου 
κ.αι της τελευταίας ημέρας εκάστης των ανωτέρω χροθε- 
σμιών αχοσβέννυ-αι η αξίωσις εχί του εις εχάστην τούτων 
αντιστοιχουντος χοσού εχιδόματος.

· '·' - Άρθρον 2. · -
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εχδιδομένων κατά μήνα Δε

κέμβριον εχάστου έτους, χροτάσει του Υχουργού Εργασίας 
και μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., 
ορίζονται οι χροϋχοθέσεις αχό χλευράς αριθμού κατ’ ελάχι- 
στΟν και κατ’ ανώτατο·; όριον χραγματοχοιηθέντων κατά το 
έτος τούτο ημερομισθίων εις οικοδομικάς εργασίας και εις 
την ασφάλισιν του Κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. δια . τον 
χροσδιορισμόν των δικαιούχων αχολήψεως του χειμερινού εχΐ- 

• δόματος κατά το αμέσως εχόμενον έτος.
Προκειμένου χερί των αχολυομένων εκ των τάξεων του 

Στρατού δύναται δια των κατά τα ανωτέρω Προεδρικών Δια
ταγμάτων να ορίζωνται χροϋχοθέσεις ημερών εργασίας βάσει 
της αχασχολήσεώς των κατά το αμέσως χρο της στρατεύ- 
σεως δωδεκάμηνον.

At κατά την χροηγσυμένην χαράγραφον χροϋχοθέσεις δέ
νονται να δκαφοροχοιώνται εκάστοτε κατά χεριεχάς της Χώ
ρας ή και αναλόγως της ηλικίας των δικαιούχων.

Άρθρον 3.
Δικαιούχοι τακτικής εχιδοτήσεως λόγω α;-:ργίας, εχιδο- 

τούμενοι κατά την χερίοδον καταβολής εκάστης των δόσεων 
του χειμερινού εχιδόμ-ατος ή εχιδοτηθέντες κατά τον αμέσως 
χροηγούμενον τούτης μήνα, δεν δικαιούνται της αντιστοίχου 
δόσεως χειμερινού εχιδόματος.

Δικαιούχο*, τακτικής εχιδοτήσεως λόγω ανεργίας, τυχόν
τος χειμερινού εχιδόματος, δεν δικαιούνται τακτικής εχιδοτή
σεως κατά τον αμέσως εχόμενον της χεριόδου καταβολής εκά
στης των δόσεων μήνα.

Άρθρον 4.
Το δυνάμει του χαρόντος νόμου καταβαλλόμενο·; ημερήσιον 

εχίδομα υχολογίζεται εχί του εκάστοτε ισχύοντος γενικού κα
τωτάτου ορίου ημερομισθίου εργατοτεχνίτου.'

Άρθρον 5. Λ
Αχό της ισχύος του χαρόντος δεν έχει εφαρμογήν η διάταξις 

της χαρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 2961/54 «χερί συστά
σεως Οργανισμού Αχασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», 
ως ετροχοχοιήθη μεταγενεστέρως, δια τους καλυχτομένους



υχό του χάρόντος νόμου μιχόωτους, εκτός εάν-συντρέχη χερί- 
χτωαις εκ των ειδικώς αναφερομένων εις το άρ-Spov τέταρ
τον χαρ. 1 τοο Ν. 1172/81 «χέρι κυρώαεως συμχληρώαεως 
και ερμηνείας της υχό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1981 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου «ττερί καταβολής υχό του Οργα- 
νιβμοΰ Αχατχολήτεως Εργχτιχού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
δεδουλευμένων αχοδοχών και χχοζημιώοεων εις μιτ-ύωτούς», 
κυρώοεως αχΟφάσεων του Τ χουργού Εργασίας και ρ >5 μίτε ως 
συναφών -όεματων».

Άρόρον 6.
Δια Προεϊρικών Διαταγμάτων, εκδίδομένων χροτάτει τθο 

Υχουργού Εργασίας και μετά γνώμην του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 
δύνανται αι διατάξεις του χάρόντος νόμου να εχεκτείνωνται 
και εις ετέρας κατηγορίας ε-οχιακως αχασχολουμένων μίσ-όω- 
τών.

Άp-Spov 7.
Τα της υχερωριακής αχασχολήοεως και αυ,οιίης των υπαλ

λήλων του Ο.Α.Ε.Δ., δια την καταβολήν εκτάκτων εχίδοτή- 
σεων εις ανέργους, καθορίζονται δι’ αχοφάχεως του Τχουρ
γοΰ Εργασίας, μετά γνώμην του Διοικητικού Συαβουλίου του 
Ο.Α.Ε.Δ. - -

Άρ-όρον 8.
Η ισχύς του χαρόντος άρχετα·. αχό της δημοσιεύσεώς του 

εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν Αόήναις τη 20 Φεβρουάριου 1985

Οι χροτείνοντες βουλευταί
Λάακαρης Κων/νος, Βαλταδώρος Άγγελος, Δαμιανός Θεό

δωρος. Κλε-ίτος Νικόλαος, Κλεις Παναγιώτης, Μούτσιος 
Γεώργιος, Σχεντζ,άρη Ευφροσύνη. Μουτζουρίδης Γεώρ- 
γιος. Δερβέναγας Αόχνάσιος. -


