
Ε-; τσΰ σχεδίου νόμου «rip! κυρώσεως -τής άτό 2.3.11381 
Π ρήξεως Χοχοόετικοϋ Περιεχομένου τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας «τερί χ,αταβο/νής ΰτό τού Όργχ/ιτμϋΰ Άτσ- 
σχολήσεως ΕσγατιΧΛϋ Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Α.) δεδουλευμέ
νων άτοδσχών καί άτσζημιώσεων εις μισθωτούς» καί τ:σ- 
τοτοιήσεως διατάξεων ταύτης».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Προς iijv Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Τον τελευταίο καιρό έμφχ/ίζεται όλο καί μέ μεγαλύ
τερη συχνότττχ τό φαινόμενο τής κζ·3υστε:ήσεως καταβολής 
δεδουλυευμένων άτοδοχών σέ μ·.σ3ωτοΰς καί yàv άττάντηση ; 
αύτά. ή όλονεν xîs σ.χνότβρη έτίσχεση. τής εργασίας έν. μέ- 
ρους τών τελευταίων. Καί αν μεν ή καύυστέρητη καταβολής 
άτοδοχών οφείλεται σε δαλία προαίρεση τού έργοδότη, ό 
ότοίος με τον τράτο αύτέ -3-ελει νά εξοικονομήσει Κεφάλαιζ 
γιά τήν .Ετιχείρητή τον. είνα'. δεδομένη ή τοινκή του εύ·3ύ- 
νη —τοΰ δρά καί τροληττιχή χαί κατασταλτικά—- αν όμως, ή 
κχύυσιτέρηση οφείλεται σέ έκδηλ.η οίκονοτική άδυναμία τού 
έργεδότη δημιουργείται ένα ειδικό κοινωνικό πρόβλημα. τοΰ 
αναμένει τή λύτη του. Τ;ό ίο to άκριβώς πρόβλημα άνακύττε·. 
χαί σέ περίπτωση ττωχεύσεως του έργοδότη. στην ότοίζ. χζτα 
κχ/όνα. είναι δεδομένη χαί ή τρόσ-ύετη άδυνσμία του νά χα- 
ταβάλε: τή*/ χζ.τά νόμο αποζημίωση χαί ν’ άτολ,ύσει μέ κα
ταγγελία τους μισόωτούς.__  _ ___

2. Σ’όλες τχς παραπάνω περιπτώσεις, ή-3έση τού μισ-ύωτοϋ 
γίνεται μετέωρη γιατί ενώ ουσιαστικά είναι άνεργος, έφ’ όσον 
δεν εργάζεται, παρ’ όλα ζύτά ανήκει άχίόμη ττή «δύναμη» μιάς 
(Ορισμένης επιχείρησε ως. χοοΰ δεν έχε: λυ-3'εί νομότυπα ή 
σχέση εργασίας. τοΰ τόν συνδέει ·χέ τον εργοδότη·, χωρίς όμως 
νά εχει όφελος άτΰ τη σχέση αύτή.

3. "Οπως είνια»·'φυσικό. ή Πολιτεία δεν μτετεΐ νά μείνει 
άδιάφοοη όσον αφορά τή-/ κατάσταση αύτή χιζ'ι ιδιαίτερα στ ή 
σημερινή έτοτ/ή. Ίο σύστημα τής επιδοτήσει» ς των μίσθωσών 
αυτών με έτίδομα άνεργίζς. δεν είναι λυσιτελές, γιατί είναι 
δεδομένη ή περ κομισμένη διάρχειζ τής επιδοτήσεως αυτής, 
χα-ύώς χαί οΐ αυστηρές τροϋτο*3έσεις. τοΰ τη συνοδεύουν·. 
Έπρεπε. λοιπόν, τή ζήτημα ν’ άντιμεπωπισ-όεί ριζιχωτερα 
ουαί -/.ατά τ,ρότο συΐμφωνότερο τρδς τήν ιδέα τής κοινών ιχής 
δικαιοσύνης. ‘Εκτός τούτου, ή λύση, τοΰ *3ά δινότχ/. -Si ετρε- 
τε νά είναι άχεσηι. νά γίνε: τάχιστα, για νά ετιτρατεϊ ή λή
ξη τής έτισχέσεως εργασίας χαί ή έτχ/αλεύτονογίζ. τών έτι- 
χειρήσεων τρός τό καλή όλων τών ένδιιαφεσομένων. άλλα χαί 
τοΰ χοινωνιχοΰ συνόλου χαί. τρό τχ/τός. νά ικανοποιεί τους 
εργαζομένους. Ο! παραπάνω στόχο: επιτυγχάνονται χ.ζτά τόν 
χαλΰτεοο δυνατό τράτο, μέ την ΰτό κύρωση Πράξη Νοχο-5ε- 
στ/.οΰ Περιεχομένου.

4. Είδιχωτεραι. στην ύτό κύρωση, διά τοΰ άρ*3ρου τρώτου. 
Πσάξη Xσχο-ύετικοϋ Περιεχομένου. τεριέχο'/τα: οι εξής δια-

Α.— Στην ταρ. 1 τοΰ ζρΰρου μόνου χυτής ΰεστίζεται. ή. 
κατότιν άτοςάσεως τοϋ Ττουργοΰ Εργασίας, μ,ετά -γ/ώμην 
τοΰ Α.Σ. τοΰ ’Οργανισμού Άτασχολήσεως ’Εργατικού Δυνα- 
μιχοΰ (Ο.Α.ΗΔ.), χαταόολή εις τοΰς μισθωτούς ώρισμένης 
έτιχειρήσεως ή έκμεταλλεύσεως τών δεδουλευμένων άτοδο- 
χών τους, έχ/ ό εργοδότης καθυστερεί τή/· καταόολή. λόγω 
έκδήλου οικονομικής άδυ/χχίας. Έτύσης. για νά έ-τιτευχ-3εί 
έχν.χύ άσιση τής χτεταστάσεως. σέ τεσίτστωση ττο/χεύσεως. 
ταρέχετα: ή δυ/ατότης στό*/ 'Ττουργό Εργασίας, ότως τερι- 
λάβει στή/ ζτόφαση του καί τή/ κ,αταίολή τών άτοζημιώ- 
σεων για χ,ατχγγελία τής σχέσεως εργασίας!, σέ τερίττωση 
ττωχεύσεως τοΰ έογοδότη. μέ τήν τροσύήκτ). ότι ή καταγγε
λία χύτή -Sà λογίζεται, χατά τλάσμα διχ.αίσυ. σχ/ γενομένη 
κατά ηόν χρό·/ο δημοσιεύσεως της τερί ττωχεύσεως άτοφά- 
σεως.

Β.— Στην δεύτερα ταρ άγρ αφο ρυύμίζσ/ται τά δικαιώματα 
τοΰ Ο.Α.Ε.Α. ενχυτι τοΰ εργοδότη, σαχτερ’λχχδ άνετα: δέ χαί 
ή ασφαλιστική δικλείδα τοΰ δικαιώματος ΰτοδολής έγτ/.λή- 
σεως κατά τις διατάξεις τοΰ Α.Ν. 690/1945, για ν’ άντι- 
με.τωτισύούν τυχόν καταδολιεύσεις καί κακοτιστίες.

Γ.— Τέλος, στην ταρ. 3 ύεστίζετα·. ή αρχή τής ύτό τοϋ 
Κρατικού Προϋτο-λογισμοΰ ταροχής τών Βότανών, τοΰ τρο- 
έκυψαν για τόν ΟχΑ.Ε.Α. τό τρυηγούμενο κάδε φορά οίκον, 
έτος άτό τις ταρατάνω διατάξεις καί τής άτοδόσεως τών 
σχετικών τοσών άτό τόν Ο.Α-Ε-Α. στό Ατχχόσιο, εΰ-3ΰς ώς ό 
Όργσ/ισ^χός τά είστράξει άτό τόν εργοδότη. ,Οί τόκοι όμως, 
τοΰ ·3ά ΰτολογίζονται, για τρόσ-3ετη έξασφάλιση τών μισλι.ι- 
τών. άτό τήν ήμέσχ τού *3ά μτρετε οί άτοδοχές νά τοΰς είχαν 
καταβληθεί. ·3ά ατοδίδονται άτιό τόν Ο.Α.Ε.Α. σ’ χύτοΰς 
τοΰς ίδιους.

δ. Αιά τοΰ αρ-ίήου δευτέρου, τοϋ ύτό κοίτη σχεδίου νόιχου. 
χυροϋται άτοόφασις τοϋ ’Ττσυργοΰ ’Εργασίας, μέ τήν ότοίχ/. 
τροτ/,ειμένου νά ΰτολογστ*3εί τό σύνολο τών αξιώσεων τών μι
σθωτών έναντι τοϋ εργοδότη τους άτοσαιφτνίζετχ·.· ότι συ/υ- 
τολογίζοντα: καί ο: άτοδοχές τοΰ χρόνου χ/αττά τόν ότοίον ο: 
μ:σ3ωτοί διατελοϋσχ/ σέ έτίσχ·ση εργασίας καί ότι ό χρόνος 
αυτός λογίζεται σάν χρόνος τραγ-ματσ/.ής έργατίας.

6. Τέλος, μέ τό άρ'3ρο τρίτο, τοΰ ΰτό κρίση σχεδίου νόμου, 
τιχσέχεται στοΰς Ττουργοΰς Συντονισμού. Οίκο/ομικών και 
Εργασίας ή δυνατότητα συγκροτήσεως. κατά τερίττωση. τρι
μελών έτιτροτών γιά τή διατύτωση γνώμτ.ς. άν συντρέχει 
«έκδηλος οίκτα/ομιχή .άδ-υνχμία» τής έτιχειρήσεως ή έτ/.με- 
ταλλεύσεως. ή ότοία, κατά τό άρ-3ρο μόνο τής τρ.άξεοις νο- 
μο-3ετικοΰ τεριεχομένου. άιτοτελεί τήν τροϋτόόεση γιά τήν 
καταβολή «έν όλω ή έν μέρει» τών όφειλομένων στους μι- 
σ-3ωτοΰς άτοδοχών.

Έ/ Ά·3ήναις τή 3 Άτριλίου 

Οί Ττουργο:
’Αν. Συντονισμού

ΙΩ. Π Α.ΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

1981

Αικαιοσύ/ης 
Γ. ΣΓΑΜΑΤΙΙΣ

Οίχονθ(χ:κών
Μ. ΕΒΕΡΤ

Εργασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΊΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί χυρώτεως τής 'άτό 2.31981 Πράξεως Νομοθετικού 

Περτεχομένου τοΰ Προέδρου τής Αημο/,ραιτίας «τερί κα
ταβολής ΰτό τοϋ Όργχ/ιτυ.ού Άτασ/ολήσεως ’Εργατικού 
Αυ*/·αμ·ικοΰ (Ο.Α.Ε.Δ.) δεδουλεμχέ'/ων άτοδοχών και άτο- 
ζημιώσεων εις μισ3ωτθΰς» καί τροτοτοιήτεως διατάξεων 
τούτης».

Άρ-3ρον τρρώτον.
Κυροϋται ή άτό 2.3.1981 Πράξις Νε/χο-3ετ:χ.ού Περιε- 

χομένου τοΰ Προέδρου της Δημοοορατίας «τερί καταβολής ΰτό 
τοΰ ’Οργανισμού Άτατχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (0. 
Α.Ε.Δ.) δεδουλευμένων άτοδοχών καί άτοζηχιώτεων εις μι
σθωτούς». δημοσιευ*3είσα εις τό ΰτ’ άρ:*3. 55 τής 5.3.19S1 
φύλλο// τής Έφημερίδος τί*ς Κυβερνήσεως (τεύχος Α” ). έχου- 
σα ώς άκιολούύως :

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περί καταβολής ύττό τοϋ ’Οργανισμού Άστασχολήσεως 

’Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δεδουλευμένων άττοδο- 
χών καί άττοζημιώσεων εις μισθωτούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες ΰττ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις τής ιταρ. 1 τοϋ άρθρου 44 τοϋ Συντά

γματος.
2. Τήν άνακύψασαν έκτακτον, έξαιρετικώς έττείγουσαν καί 

άσσρόβλετττον άνά-ροην καταβολής τών δεδουλευμένων άττο- 
δοχών καί άττοζημιώσεων είς μισθωτούς επιχειρήσεων ή 
εκμεταλλεύσεων, αίτινες καθυστερούν τήν καταβολήν τού
των ένεκεν έκδήλου οικονομικής αδυναμίας ή πτωχεύσεως.


