
Επί τοϋ σχεϊίου Νόμον «περί τροποποιήσεως καί συμπληρω-
τϊωΐ εργατικών τ;νων νόμων καί περί άλλων τινών οια-
τάπεων».
Ποΰς τ<;»’ Ε' Άναϋεωοψιχήν Βονλψ· τών Ελλήνων
I. Χομο-3ετήματα. ώς τό ύπό κρίσιν σχέοιον. καθίστανται 

-ολλά-κ.:- άναγκαία. Πράγματι, ή εις νομοϋετικά κείμενα έκ- 
φρασνεισα βούλησις τον νομούέτου, ή κατ' άντικειμεν.κήν κρι- 
τ:ν εκ τεντών συναγομένη οέν είναι ϊυνατόν νά περιεχη προ* 
όλεψιν ο:' άπάσας τάς κατά την οιάρκειχ/ ισχύος τον νομο- 
■άετήματος περιπτώσεις.

Τό κείμενον τον νόμον, κατ' ανάγκην στοιχειον στατικόν, 
έρχεται πολλά-/.:; εί; άντί·3εσ:ν πρός τον ϊυναμισμόν τής αε
νάως κινουμένης κοινωνικής ζωής καί παρ' όλην την προσπά
θειαν ήν καταβάλλουν ο! ερμηνευταί, ΐιά τής χρήσεως με νό
θων ϊιασταλτικής ή κατ' αναλογίαν ερμηνείας ή καί έλεν·5έ
ρια ς έτι εοαρμογής τών κανόνων τον οικαίον, είναι, ενίοτε, 
άοννατον νά γερνρωνή τό χάσμα. Εις την περίπτωσιν αύτήν 
έχει τημάνε: ή ώρα τον νομο·3έτου. ό όποιος ϊιά νέας ρννμί- 
τεως ήτ:ς ·ν à λαμβάνη πρόνοιαν καλόψεως όλων τών έμφ αν ι
όν εν των κατά την έφ αρμογήν τον νόμον κενών καί τών ίια- 
π:στω·3εισών ελλείψεων. ·3à κλη-άή νά προσαρμόση τό κείμε
νον ϊίκαιον προ; τάς άναγκας τής κοινωνικής ζωής.

Ή ανάγκη αντη τής νέας ρννμίτεως είνα: πλέον εμφανής 
εις την περίπτωσιν οιοικ.ητικών καί γενικώς προστατευτικών 
ϊ.ιατάςεων,-ίι' ών-τίθενται ώρισμένα; πρόςλήψν—τοϋ ϊιοικη- 
τικού μέτρου ή παροχήν προστασίας προϋπονέσεις, όταν άνα- 
κνψη νέμα καλόψεως καί άλλων μή ύπαγομένων εις τάς 
προϋποθέτεις ταντας περιπτώτεων.

ΕΞ άλλου οέν πρέπει νά παραγνωρίζεται ή άτια τών κα- 
λονμένων «νόμων—πλαισίων». ο:' ών παρέχεται κατά τό 
μάλλον ή ήττεν εΰρεία έςουσιοϊότησις πρός την Λ·.οίκησιν πρός 
ρό-ύμισιν ουσιαστικών -ϋεμάτων, αν a λ όγ ως πρός τάς εκάστοτε 
περιστάσεις, χωρίς νά νπάρχη ανάγκη έκϊόσεως νέου νόμου, 
όστις, ώς είκός, οέν είνα; ϊυνατόν νά έχη ούτε τήν ευχέρειαν, 
οϋτε τήν εις τοιαότας περιπτώσεις άπαιτουμένην εύελιπίαν 
τής απλής οιοικητικής πράςεως.

II. "Απατα: αί άνωτέρω ικέψε:ς εκράτηταν κατά τήν σύν- 
ταπιν τού ΰπό κρίτ:ν σχεϊίου νόμου. Λ:’ αυτού σκοπεΐται ή ρύ- 
•ύμισις ώρισμένων δεμάτων, έπιβαλλομένη εκ τής ανάγκης 
προταρμογής τής κειμένης νομο·3ετίας, πρός νέας καταττάτει; 
ή νέας ά-/άγκας, ελήφ-5η όέ πρόνοια, όπως, όπου τοϋτο ήτο 
ϊυνατόν, ή νέα ρύ-3μ:σις λάόη τήν μορφήν νόμου—πλα'.τίου 
ϊιά τους ανωτέρω άναπτυχ-ύέντας λόγους.

Συγκεκρ :μένω ς :
1. Ή πρός ϊιορισμόν εφορευτικών επιτροπών εις τά εργα- 

τοϋπαλληλ'.κά τωματεία καί ένώτε:ς 2μηνος προ-5ετμία ή τι- 
υεμένη ϊιά τοϋ άρϋρου 4 nap. 1 τοϋ Ν. 6/1975. απεϊείχώη 
εκ τών πραγμάτων ανεπαρκής. κυρίως λόγω τοϋ φόρτου εργα
τιάς τών Αικαστηρίων τής χώρας εκ τής ϊιενεργείας εκλογών 
/.λπ. ’Ανακόπτει. ό3εν, ανάγκη -ϋεσπίσεως νέας οιαταςεως 
τε,ρί παρατάτεως τής προθεσμίας ταότης ώς καί τών προ·5ε·. 
τμίών τής nap. 1 τοϋ άρ-5ρου 6 τοϋ αύτοϋ νόμου. Τό ύπό κρίτ:ν 
σχέϊιον προβαίνει εις τήν ρύ3μ:σιν τχ-ύτην (άρ·5ρ. 1).

2. Θέμα, επίσης, ανακύπτει ώ; πρός τήν σόν-ϋεσιν τών Επι
τροπών Ρυώμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένων καί Ξηράς
Ε.Ρ.Φ.Λ.Ξ.) καί τήν εν αύταΐς ύπόϊειίόιν τών εκπροσώπων 

τών έργοϊοτών καί τών μισθωτών, συνέπεια τών ά/.επαλλή- 
-ων μεταβολών κατά τήν περισσόν τής οικτατορίας. Τό ·5έμα 
τοϋτο ρυθμίζεται ο:ά τοϋ άρ3ρου 2 τοϋ νομοτχεόίου.

3. Ή πρότφατος ::ε·3νής οικονομική ΰφετις, ώς καί ή Κυ- 
τριακή κρίτ-.ς είχον ώς γνωττόν, ουτμενή άποτελέτματα εις

ήν κίνητ'.ν τών λιμένων τής χώρας καί τό είτόοημα τών 
αρ* αύτοίς άπατχολουμένων φορτ/τών. Ώς έκ τούτου κα·3ί- 
ταταί αναγκαΤον όπως. τροποπο:ουμένων τών χχετικών ΐ:ατά- 
εων, παρατχε-Sf, όυνατότης οικονομικής εν.-χύτεως τών ϋπο- 
πατχολουμένων μονίμων φορτοεκφορτωτών λιμένων, κομιττών 
ελωνείων καί οημε’.ωτών λιμένος, ύπό τοϋ παρά τφ Ύπουρ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γείω Άπατχο/.ηπεως /.ειτουργοϋντος Λογάριατμοϋ Προατατιας 
Φορτοεκφορτωτών καί Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.) τοϋ όποιου 
τά ϊ:α-3έΐ:μα κεφάλαια κρίνοντα: επαρκή πρός τοϋτο (àp-Spov 
3 τχεοίου).

4. Ή έπίοότητις τών ανέργων χωρεί. ώς γνω-τόν, επί τή 
βάτε: ώρ'.τμένων νομίμων προϋποϋέτεων ι_ελαχίττου _άρ:·3μθϋ 
πραγματοπο:η·3έντων εν τή άτφαλίτε: ανεργίας ήμερομ:τ·3ίων 
εντός ώρίτμένου πρό τής έπ’.οοτήτεως χρονικού οιαττήματος 
κλπ.Ε Εςαιρετικώς παρέχεται, ίυνάμε: παλαιοτέρας ::ατά- 
Ξεως νόμου (Ν.Λ. 2961/1954 άρ·3ρ. 17 παρ. 3). ή ουνατό

ν Απατχολήτεως, όπως, εις εςα'.ρετικάςΎποτης ε:φ
περιπτώτεις, ο:α3έτη ποιόν έκ τών κεφαλαίων τού Ο.Α. 
Ε.Α. πρός τόν τκοπόν έν.τχότεως ανέργων μή ο:κα:ουμένων έπο- 
οόματος. είτε λόγω μή τυνορομής τών νομίμων προϋπο-άέτεων 
είτε λόγω έςαντλήτεως τού χρόνου έπίίοτήτεως. Η έκτακτος 
χύτη έπίοότητις οόνατα: κατά τήν όιάταςιν εκείνην νά έπ:- 
κνήτα: μέχρι 45 ήμερητίων έπιοομάτων x/εργίας. Ή εις τήν 
χώραν, όμως, κρατούτα τήμερον οικονομική κατάττατ:; κα·3:- 
ατά άναγκαίαν τήν αϋπητίν τής εκτάκτου ταότης επιοοτήτεως, 
χωροότης πάντοτε κατόπιν ήτιολοημένης άποφάτεως τού Α.Σ. 
τοϋ Ο.Α.Ε.Α. Ή άνάγκη αϋτη καλύπτεται όιά τής οιατά- 
Ξεως τοϋ άρ·3ρου 4 παρ. 1 τού τχεοίου.

Ό αυτός τκοπός. παροχής, οηλονότι. εόρυτέρας προττατίας, 
λόγω τών κρατουτών οικονομικών τυν-3ηκών εις τήν χώραν, 
ύπηγόρευτε καί τήν -ϋέ-πιτιν τών οιατάάεων τών παρ. 2. 3 
καί 4 τοϋ. αυτού άρ·3ρου τοϋ τχεοίου. Ηοιαιτέρας μνείας χρή- 
ζουν ή μείωτις τών προϋποψέτεων πρός λήψιν έπιόόματος 
ττρατεότεως εν περιπτώτε: εκτάκτου ανάγκης ώς είναι π.χ. 
ή έπττράτευτις (παρ. 3) ή παροχή εκτάκτου έπιόοτήτεως 
εις ύποαπατχολουμένους οίτινες είναι μέλη οατοκομικών ή 
αλιευτικών άτφαλιττικών τυνεταιριτμών (πρόκειται κυρίως 
περί τής φ·3ινοότης εις άρι·3μόν λόγω τής προΐοότης έκβιο- 
μηχανίτεως, τάίόεως τών ρητινοτυλλεκτών τών άλιεργατών 
κλπ.), ύπαγορευ-ϋείτα έκ τής αρχής τής ίτορρόπου ένιτχό- 
τεως τής απατχολήτεως, τής τυγκρατήτεως οηλονότι εις τό 
έπάγγελμα, ου τκοπε'ΐται ή προττατία, πρός τόν τκοπόν πλή
ρους άπιοποιήτεως όλων τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 
χώρας, (παρ. 2) καί ή μείωτις τών προϋπο-υέτεων χορηγή- 
τεως έκτάκτων οικονομικών ένιτχότεων εις ανέργους έπί ταις 
έορταϊς τών Χριστουγέννων καί Π άτχα επί σκοπώ λήψεως 
τούτων ύπό εΰρυτέρου άρι·3μοϋ ανέργων (παρ. 4).

(5. Τό ύπό κρίτιν τχέοιον. τέλος, αφορμής οο/είτης άπό 
τήν εφετεινήν τόμπτωτιν τής 1ης Μαιου πρός ημέραν τής 
Μ. Έβοομάοος (Μ. Πέμπτη) ήτοι πρός ήμέρχ/ εις ήν οέν 
είναι ϊυνατόν νά ϊο·3ή ό ιοιαίτερος έορταττικός τόνος τής 1ης 
Μαιου, παρέχει τήν ουνατότητα εις τόν Υπουργόν ’Απατχολή
τεως όπως μετα-3έτη ϊΓ άποφάτεώς του τήν -υποχρεωτικήν αρ
γίαν τής «Πρωτομαγιάς» εις έτέραν έργάτιμον ημέραν, ότάκις 
αϋτη τνμπίπτη πρός ήμέρχ; τής Μ. Εβοομάοος ή τήν Κυρια
κήν τοϋ Π άτχα (άρ·3ρον 5).

III. Αί ύπό τοϋ τχεοίου τροποποιούμενα! οιατάπεις έχουν 
ο), ε ^ τ, ç.

1. Παρ. 1 άρΑρου 4 Ν. 6/1975.
«Αί κατά τό άρ3ρον 2 τοϋ παρόντος ’Ανώτατοι Εφορευ

τικά! Έπιτροπαί ύποχρεοϋνται, όπως έντός οόο μηνών, άπό 
τής ίτχόος τοϋ παρόντος νόμου, έπί τή αίτήτει τοϋ ένοιαφε- 
ρομένου τωματείου ή ένώτεως αυτών ή καί οίκοίεν, εν περι- 
πτώτε: άρνήτεως ή μή ύποοείπεως εντός οκτώ ημερών άπό 
τής πρός τούτο προτκλήτεως ύπό τής ‘Ανώτατης Εφορευτι
κής Επιτροπής, προβοϋν εις τόν οιοριτμόν ’Εφορευτικής Ε
πιτροπής εις έκαστον τών άνά τήν χώραν λειτουργούντων έρ- 
γατοϋπαλληλκών σωματείων καί τών ενώσεων αυτών, έπί 
τώ τέλι: τής ύπ’ αυτής προετοιμασίας καί οιεςαγωγής αρχαι
ρεσιών καί εκλογής άντιποοσώπων εις εκατόν τούτων».

2. Πα?. 1 άρ3?ου 6 Ν. 6/1975.
«I. ’Εντός τεσσάρων μηνών,. ποοκειμένου περί σωματείων 

καί ές μηνών, προκειμενου περί ενώσεων, άπό τής λήπεως 
τής κατά τό άρ3ρον 4 προθεσμίας at ’Εφορευτικαί Έπι
τροπαί ύποχρεοϋνται όπως ϊιενεργήσουν αρχαιρεσίας ϊιά τήν
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άνάϊιιξιν των ΰζό τοΰ καταστατικοΰ ζροίλεζομένων συλλογι- 
κών οργάνων Σιοικήσεως είς έκαστον έρ γ ατοΰζαλλV-1 y-^v 
έζβγγελματικόν σωματεΐον η ένωσιν αΰτών, ώς και εκλογας 
ît’ άνάΣειξιν άντιζρτσώζων ît’ενώσεις».

3. Π ap. 3 άρθρου 17 Ν.Δ. 2961/1954.
«3. Ό Ύζουργός Έργασίας έξουσιοϊοτείται °“ωήι.ίΑΐτ* 

ζροηγουμένην ήτιολογημένην άζόφασιν τοΰ Δ.Σ. εις ες αιρε
τικός ζεριζτώσεις ΐιαθέση έκ τού κεφαλαίου τοΰ ’Οργανισμού 
ίοηψήματα ανεργίας εις μή Σικ3ΐουμ2νους έζιΣοτήσεως άνερ
γοί; μέχρι 45 έζιϊομάτων ανεργίας κατά το άρ-Spov 21 ζαρα- 
γραφος 3 τοΰ βρόντος».

4. üap. 5 άρθρου 34 Ν.Δ. 2961/1954.
«5. Άζό τής ισχύος τοΰ παρόντος Ν.Δ. Σικαιοΰνται των 

ΰζό τοΰ Ν. 2054/1952 ζροίλεζομένων έζιϊομάτων οί μισθω
τοί (καίτοι μή τελοΰντες έν ενεργώ συμόάσει εργασίας κατα 
τήν στράτευσιν βΰτών) έφ’ όσον κατά την κλήσιν αυτών υζο 
τά όζλβ έχουν ζραγματοζοιήσει 150 ήμέρας έργασίας έντος 
τών ΰζό τοΰ άρθρου 35 zap. ί' Α.Ν. 1846/1951 οριζόμενων 
χρονικών ζεριόϊων».

5. Παρ. 6 ap-Sp. 19 ΝΑ. 2961/1954 zpcστεθείσα it’ άρ
θρου μόνο.υ Α.Ν. 213/1967. ν

«6. Έζί τatς έορταΤς τών Χριστουγέννων χαΐ τοΰ Πάτχα 
Σΰναται, ΐι!___άζοφάσεων τοΰ 'Τεουργοΰ. Έργασίας, έκΣιϊ.ομέ-__ 
νων, μετά ζρότασιν τοΰ Δ.Σ. τοΰ ’Οργανισμού, νά ζαρέχηται 
έκτακτος οικονομική ένίσχυσις:

λα σω
2. ν'.

àvà την χώραν λειτουργούντων έργατουζαλλη/.ικω 
xaî τών ενώσεων βΰτών, ζαρατείνεται έζ 
τής λήξεώς τής.

2. At ζροθεσμίαι τής zap. 1 τοΰ ap-Sp ου G τοΰ αυτού 
αυξάνονται εις εξ xaî οκτώ μήνας άντιστοίχως.

Άρ-Sp ον 2.

ως και va χ;ασ 
κατά Έσιτροτή 
σεως.

ς Γ u .
ά.τ I

yiO'j

Υ.2~Λ rήν ΰζό τής zap. 4 τοΰ άρ
«ζερι οργανωσεως υζηρεσίων ζρ 
τών έν Γερμανία εργαζομένων Ελλήνων κλζ.», 
ϊιαϊικασίαν.

ί ε j «ως ε-j r /a: C’<τος, Σΰ-
α -, ών Et.: tpcζών ί' )-

Λ·.μ»ΛrG)V y. 3· ·
;εν: */.ώς υ; μαίας ή
;ο j r-cup,νς j Λ:-α:χο/ν'.Γ

y-.zLz-j j T üj‘« έργοίο-
ών cl·/.,£ίων N : ά : y ώ'·

?ryj, 8 το> X. 43·10/1964
2’ί 2ς y.a! ές·. εττ^εως

ήνων κλζ.», ζρ CCAxzc;xévr,v

Άρθρον 3.

1. Άζό τής ϊημοσιεΰσεως τοΰ ζαρόντος, μεταξύ τών 
σκοζών τοΰ, îtà τής ΰζ' άριθ. 59609/1967 ΰζουργικής άζυ- 
φάσεως συσταθέντος Λογαριασμού Προστασίας Φορτ/τών καί
Λιμενεργατών (ΛΠΦΛ)___ζ ε ρ ώ. αμ Σ άν ετ a ι _κ a : ή έζιΣότησις
τών ύζοαζασχολουμένων μονίμων φορτ/τών λιμένων, κομητών 
τελωνείων καί σημειωτών λιμενος.

a) Είς ήσφαλισμένους τών όζοίων ή λόγω ανεργίας έζι- 
Σότησις έτερματίσθη έντος τοΰ ζροηγουμένου αντίστοιχος, 
τή : 1ης Άζριλίου ή τής 1ης Δεκεμίρίου έκάστου έτους, 
έζ αμήνου, έφ’ όσον οΰ.τοι άζό τής λήξεως τής έζιίοτήσεως 
ΐέν έχουσι ζραγματοζοιήσει zap’ έργοΣότη άζασχόλησιν Συνα- 
μει σχέσεως έργασίας ιϊιωτικοΰ ϊικαίου έζΐ χρόνον μείζονα 
τών ζεντήκοντα (50) ημερών καί ί) είς ήσφαλισμένους άζο- 
λυ·5ίντας έντος τών ώς άνω χρονικών ζεριόΐων, άντιστοίχως 
και μή ΐικακοθέντας τακτικής έζιΣοτήσεως, ΰζό την ζροϋ- 
ζόθεσιν ότι έντος έκατέρας τών ζεριόϊων τοΰτων, άντιστα- 
χως, είχον ζραγματοζοιήσει 100 τουλάχιστον ημέρας άσφαλι- 
στέας ζαρά τώ ΟΑΑΑ έργασίας».

θ. Άρθρον 1 Α.Ν. 380/1968,

«Άρ·5ρον 1. 1. Δΰναται it’ άζοφάσεως τοΰ Ύζουργοΰ ’Ερ
γασίας, κατ’ έτος έκϊ:Ϊομένης, νά καθοριζηται ώς ήμερα 
ύζοχρεωτικής αργίας ή ΙηΜαΐου.

2. At ΐ:ατάξε!ς τών άρθρων 7, 8 καί 9 τοΰ ΰζ’ άριθ. 
748/1966 Β. Διατάγματος «ζερί κωΣικοζοιήσεως, καταργή- 
σεως, τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως τών Σιατάξεων τής 
κειμένης νομοθεσίας, ζερί έόΣομαΣιαίας καί Κυριακής άνα- 
ζαΰσεως και ημερών αργίας», ώς καί τών zap. 1 καί 3 τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 3755/1957 «ζερί αΰξήσεως άναορομικώς 
τών άζοΣοχών τών μισθωτών κλζ.» έχουσιν έφ αρμογήν καί 
έζΐ τής κατά την ζροηγουμένην ζαράγραφον οριζόμενης αρ
γίας».

Έν Άθήναις τή 25 Άζριλίου 1975

■'0 'Τζουργός Άζασχολησεως 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί τροζοζοιήσεως και συμζληρώσεως εργατικών τινων 
νόμων και ζερί άλλων τινών Σιατάξεων.

"Ap-Spov 1.
1. Ή ΰζό τής zap. 1 τοΰ άρ-Spου 4 τοΰ ΰζ’ àpi-S. 6/1975 

νόμου «ζερί τρόζου Σιενεργείας τών αρχαιρεσιών καί ζάσης 
ςΰσεως έκλογών εις τβ ^ έργατοΰζαλληλικά έζαγγελματικά 
σωματεία και ενώσεις βΰτών» όριζομένη 2μηνος ζρο·5εσμία 
ΐιά τον ΐιορισμον έςορευτικών έζιτροζών είς έκαστον τών

2. Οι όροι, at ζροϋζο·5έσεις. ή ΣιαΣικασία, 
Σιάρκεια τής έζιίοτήσεως, ό άρι-ΰμος τών έζ 
καί ζασα συναφής λεζτομ.έρεια ρυ-ΰμίζονται Σι’ 
Ύζουργοΰ Άζασχολήσεως.

τό ύψος καί ή 
ιΣοτουμένων ώς 
άζο: άσεων "οΰ

Διά τών βΰτών άζοτάσεων κα-ΰορίζονται τα τής οικονομι
κής ένισχΰσεως τών οικείων Κεφαλαίων Αζοζημιότεως Φορ
τοεκφορτωτών (ΚΑΦ) zapà τοΰ Λ Π ΦΛ Σιά τήν, μέσω τοΰ
των καταίολήν τής έζιίοτήσεως είς τους Σικαιοΰχους ώς και 
τά τοΰ τρόζου ΐιαχειρισεως τών ένισχΰσεων τοΰτων καί άζο- 
Σόσεως λογαριασμού έζ’ αΰτών.

3. Πρός κάλυψιν τής Σιά τοΰ ζαρόντος άρ-ΰρου ζρο· :. 
μένης ΐαζάνης Σΰναται νά ά-ναζροσβρμόζωνται οί ζόροι "... 
ΛΠΦΛ κατά τά έν άρψρω 38 zap. 3 τοΰ Ν. 3239/'955 
«ζερί τρόζου ρυΨμίσεως τών συλλογικών Σι αφορώ* έργασί 
κλζ.», οριζόμενα.

Άρ·5ρον 4.
1. Ή κατά τήν zap. 3 τοΰ άρ-Sp ου 17 τοΰ Ν.Δ. 2961/ 

1954 «ζερί συστάσεως Οργανισμού Άζασχολήσεως καί Ά- 
σφαλίσεως ’Ανεργίας» έκτακτος, κατά κλαΣους ή *■”-λγο- 
ρίας ή κατά τόζους, έζιΣότησις ανέργων μισ/ωτώ·'
Σι’ άζοφάσεων τοΰ Ύζουργοΰ Άζασχολήσεως νά έζ: 
νεται, μέχρι τοΰ άριψμοΰ τών 45 ημερησίων έζιοεμάτ 
γνώμην τοΰ Δ.Σ. τοΰ 0.Α.Ε.Δ.

2. Εις τήν zap. 3 τοΰ ap-Sp ου 17 τοΰ αΰτοΰ Ν.Δ. ~ 
1954, ζροστίΔεντα: Σεΰτερον και τρίτον έΐάφια, έχοντα ο.

«Ή κατά τά ά/ωτέρω έκτακτος έζιΣότησις Σΰναται νά ζ:· 
ρέχηται καί εις α/έργους—μέλη Σασοκομικών ή άλιευτ:/ 
ασφαλιστικών συνεταιρισμών, ήσφαΰ.σμένους εις τό ΙΚΑ 
ΰζαγομένους όμως είς τήν κατά τής ά-,εργίας άσφάΰ.ισιν ·.. 
Όργανισμοΰ, έφ’ όσον ή κατά τό ζροηγούμενον τής έζιοοτή- 
σεως έτος, έζοχιακή άζασχόλησίς των είς τον οικειον κλάΣον 
Σέν ήτο ζλήρης.

Οί ειΣικώτεροι όροι 
Σοτήσεως ρυθμίζονται 
λήσεως».

και αί ζροΰζοψέσεις -ής τοιαΰτης έζι- 
Σι άζοφάσεων τοΰ Ύζουργοΰ Λζασχο-

3. Είς τήν 
1954 ζροστί-5ε

αρ. 5 τοΰ ap-Sp ου 34 τοΰ αΰτοΰ Ν.Δ. 2961/ 
ει Σεΰτερον έυάφιον, έχον οΰτω:

«Είς ζεριόΣους έκτακτου ανάγκης, Σι’ άζοφάσεων τοΰ Ύ
ζουργοΰ Άζασχολήσεως, μετά γνώμην τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ο.Α.Ε.Δ.. 
Σΰναται νά μειοΰται ό άρι-ψμός τών κατά τά άνωτέρω ήμερόν


