
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεων και συμπληρώ

σεων ένίων διατάξεων εργατικών τινων νομών και ρυθμι- 
σεως συναφών θεμάτων».

Προς τψ Βουλήν ιών 'EXXrjvcor

A) Γενικά
1. Ή ανάγκη θεραπεία; διαπιστωθεισών αδυναμιών της. 

κειμένης εργατικής νομοθεσίας και προσαρμογής- ταυτης^προς 
νέας άνάγκας ή καταστάσεις καθιστά άναπόφευκτον την έκδο- 
σιν νομοθετημάτων ώς το ΰπο κρισιν σχεδιον.

2. ΔΓ αύτοϋ τροποποιούνται, συμπληροϋνται, αντικαθί
στανται ή καταργοϋνται ένιαι διατάξεις εργατικών ’ τινων 
νόμων, επί τώ τέλει εφαρμογής τής άρχής τής ίσης μεταχει
ρίσεων, άποδόσεως δικαιοσύνης εις ικανόν αριθμόν μισθωτών 
καί προσαρμογής τής κειμένης νομοθεσίας προς νέας κατα
στάσεις ή άνάγκας τής άενάως μεταβαλλόμενης κοινωνικής 
ζωής.

Β)ΕΙδικώτερον
" Έπί τών καθ’ εκαστα διατάξεων τοΰ ΰπό κρίσιν σχεδίου 
σημειοϋνται τ’ ακόλουθα:

. Γ. Διά τοΰ άρθρου 1 καθόρίζεταΤτό ύψος (άπό 25 %-75 %,- 
ύπολογιζόμενον έπί τών πράγματι καταβαλλομένων αποδο
χών) τής αμοιβής τής οποίας δικαιούνται πάντες οί μισθωτοί 
•οί απασχολούμενοι 7τέραν τών δΓ έκάστην κατηγορίαν μισθω
τών έπιτρ επομένων άνωτάτων χρονικών όρίων διάρκειας τής 
ήμερησίας έργασίας, μη θιγομένων τυχόν ίσχυόντων εύνοΐ- 
κωτέρων όρων δΓ αυτούς. 'Ωσαύτως καθορίζεται ή δΓ έκά
στην ώραν μη νομίμου ΰπερωριακής απασχολήσεων προσαύ- 
ξη'σις, εις Vrooocrrov 75 %. Ή ρύθμισις αότη κατέστη άνα- 
πόφευκτος μετά την, διά τών διατάξεων τής παρ. 3 τοΰ άρ
θρου 1 τοΰ Ν. Δ/τος 515/1970 «περί χρονικών όρίων εργα
σίας μισθωτών» παροχήν εξουσιοδοτήσεων διά τον καθορι
σμόν τοΰ άνωτάτου ορίου ΰπερωριακής άπασχολήσεως καί 
πέραν τών εκατόν είκοσι (120) ωρών έτησίως. Τέλος διά τοΰ 
άρθρου τούτου καταργοϋνται αί άχρι τοΰδε ίσχύουσαι έπί τοΰ 
θέματος διατάξεις τοΰ πρώτου εδαφίου τής’περιπτ. Jt τοΰ' 
άρθρου 9 τοΰ Π. Δ/τος τής 27-6/4-7-1932 «περί κωδικο
ποιήσεων καί συμπληρώσεων τών περί όκταώρου έργασίας 
διατάξεων »καί τών παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. Δ/τος 
4020/1959 «περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων ένίων^ 
διατάξεων εργατικών τινων νόμων» αίτινες έχουν ώς άκο— 
λούθως: " .
"ία) Πρώτον έδάφιον περιπτ. 4 τοΰ άρθρου 9 Π. Δ/τος 27-6/ 
4.7.1932: ’’ ·

. ' «4) Την διά τάς προσθέτους ώρας άναλογοϋσαν άντιμι- 
*-/ σθίαν, ήτις δέον νά είναι ηύξημένη τουλάχιστον κατά 25 % 
,·- έν σχέσει πρός την κανονικήν τοιαύτην».

β) Παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. Δ/τος 4020/1959: 
ί' «1. Μισθωτοί άπασχολούμενοι πέραν τών δΓ έκάστην 

κατηγορίαν έπιτρεπομένων άνωτάτων. χρονικών όρίων 
;2 διάρκειας τής ήμερησίας έργασίας κατόπιν άδείας τής·, 
ύ ’Αρχής καί καθ’ άς περιπτώσεις έπιτρέπεται τοΰτο, δικαι- 
';· οϋνται, διά τήν πέραν τών 60 ωρών έτησίως τοιαύτην άπα- 

σχόλησίν των, αμοιβής, δΓ έκάστην ώραν, ίσης πρός τό 
' καταβαλλόμενο ν ωρομίσθιον, ηύξημένον κατά 50 %, έάν 

... ύπό άλλων διατάξεων δέν προβλέπηται ΰψηλοτέρα άμοιβή. 
ή Διά τάς μέχρι τών 60 ωρών έτησίως πραγματοποιουμένας 

ύπερωρίας, έξοικολουθοϋν Ισχύουσαι αί κείμεναι διατάξεις.
' 2. Μισθωτοί απασχολούμενοι έπί πλέον τών δΓ έκάστην 
. κατηγορίαν έπιτρεπομένων άνωτάτων όρίων’ ΰπερωριακής 

άπασχολήσεως, ή άνευ άδείας τής ’Αρχής, πέραν τών έκ 
τών άρχών τοΰ άδικαιολογήτου πλουτισμού άπαιτησεών 

• των, δικαιούνται καί άποζημιώσεως ίσης πρός 75 % τοΰ 
καταβαλλομένου ωρομισθίου των». V
2. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ Σχεδίου, άντικαθίσταται ή παρ. 1 

τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. Δ/τος 3755/1957 «περί αύξήσεως άνα-

δρομικώς τών αποδοχών τών μισθωτών, τροποποιήσεων καί 
συμπληρώσεων τοΰ Ν. 3239/1955 καί άλλων διατάξεων 
τής Εργατικής Νομοθεσίας κ.λ.π.» έν σχέσει πρός τήν άμοι- 
βήν τής έργασίας κατά τάς Κυριακάς καί Έορτάς, έπί τώ 
τέλει παροχής μείζονος προστασίας πρός τούς έργαζομένους 
καί ορίζεται ότι οί άπασχολούμενοι κατά τάς Κυριακάς κάί 
νόμω εξαιρετέας έορτάς δικαιούνται, άνεξαρτήτως τοΰ κύρους 
τής συμφωνίας περί τής άπασχολήσεως ταύτης καί τών άλλων 
ενδεχομένων συνεπειών, τής κατά τάς κειμένας διατάξεις 
προσαυξήσεως έξ 75 %, ή χορήγησις τής οποίας μέχρι τοΰδε 
βάσει τών άντικαθισταμένων διατάξεων ώς αΰται ήρμ’ηνεύ- 
θησαν ύπό τής νομολογίας, περιωρίζετο μόνον εις τούς νομί- 
μως άπασχολουμένους κατ’ αύτάς μισθωτούς.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Ν. Δ/τος 3755/1957 έχει ώς άκολούθως:

«1. Οί μισθωτοί άπασχολούμενοι κατά τάς Κυριακάς καί 
τάς κατωτέρω· άναφερομένας έορτάς δικαιούνται τής ύπό 
τών ύπ’ άριθ. 8900/1946 καί 25825/1951 άποφάσεων τών 
Υπουργών Οικονομικών καί ’Εργασίας πρόβλεπομένης 
προσαυξήσεως έξ 75 % κατά τά ύπό τών έν λόγω άποφά
σεων, ώς αύται ΐσχύουσι σήμερον, οριζόμενα».
3. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου, ρυθμί

ζονται θέματα άναγόμενα είς τήν έβδομαδιαίαν άνάπαυσιν 
τών μισθω.τών__τών_ Δημοσίων ’Επιχειρήσεων τών όποιων ή 
έργασία παρέχεται έκτός κατωκήμένων περιοχών ώς καί 
θέματα λειτουργίας καταστημάτων κατά τήν Μ. Παρασκευήν.

Ούτω διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου τούτου όρίζεται ότι οί 
άνωτέρω μισθωτοί δύνανταί, άντί τής κατά τάς κειμένας δια
τάξεις άναπληρωματικής έβδομαδιαίας άναπαύσεως, νά 
λαμβάνουν, μετ’ άδειαν τής κατά τόπον αρμόδιας ύπηρεσίας 
τοΰ Υπουργείου Έργασίας άνά περίοδον τεσσάρων (4) έβδο- 
^χάδων, τόσας συνεχείς έργασίμους ήμέρας άπουσίας, δσαι 

. καί αί Κυριάκαί καθ’ άς οί μισθωτοί οΰτοι άπησχολήθησαν. 
Διά τής διατάξεως ταύτης ικανοποιείται αίτημα μισθωτών; 

Δημοσίων ’Επιχειρήσεων οίτινες άπασχολούμενοι ώς έκ τής 
φύσεως τής έργασίας τών καί κατά τάς Κυριακάς,’ εις άπο- 
μεμονωμένους καί μακράν κατωκήμένων περιοχών κειμένους 
τόπους έργασίας, κατά κανόνα δέ μακράν τής οικογενειακής 

'των έστίας, δέν δύνανταί νά ικανοποιήσουν τάς οικογένεια-, 
κάς, κοινωνικά; καί, λοιπά; άνάγκας των’, διά τής παρεχο- 
μένής είς αυτούς, βάσει τών κειμένων διατάξεων, άναπληρω
ματικής έβδομαδιαίας άναπαύσεως διάρκειας 24 ώρών, 
χρόνος ό όποιος κρίνεται δλως ά’νεπαρκής πρός τοΰτο. · 

Διά τής παρ. 2 τοΰ ίδιου άρθρου, θεσπίζεται άπαγόρευσις 
τής λειτουργίας τών καταστημάτων καί ή έν αύτοΐς άπασχό- 
λησις μισθωτών μέχρι τής 13.00 ώρας τής Μ. Παρασκευής 
καί περαιτέρω παρέχεται ή εύχέρεια όπως δΓ άποφάσεως. 
τοΰ άρμοδίου Νομάρχου, όρίζωνται άλλως τά τής λειτουρ
γίας τών καταστημάτων κατά τήν άνωτέρω ήμέραν, έφ’ όσον 
τοπικαί συνθήκαι έπιβάλλουν τοΰτο.

4. Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου έπαναφέρονται έν Εσχύι, 
διά λόγους ίσης μεταχειρίσεων, αί καταργηθεΐσαι ώς πρός' 
τά ΚΤΕΛ, διά τοΰ άρθρου 34 τοΰ Ν. Δ/τος 102/1973 «περί
όργανώσεως τών διά λεωφορείων αυτοκινήτων ,έκτελουμένων 
δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών» διατάξεις τοΰ Ν. Δ/τος 
937/1971 «περί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 3221/55 «περί κυ- 
ρώσεως τής ύπ’ άριθ. 211/27-2-1954 Πράξεως τοΰ 'Τπουρ- 
γικοΰ Συμβουλίου καί συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 3 τοΰ Νό
μου 2119/52 περί λεωφορείων κ.λ.π.» αίτινες άναφέρονται 
είς τούς λόγους καί τήν διαδικασίαν άπολύσεως τοΰ προσω
πικού τών ΚΤΕΛ, πρός τόν σκοπόν όπως ή άπόλυσις τοΰ 
προσωπικού τούτου χωρή μόνον διά τούς είς τούς οικείους 

^κανονισμούς περιοριστικών άναφερομένους λόγους, ώς τοΰτο 
ισχύει καί διά τό προσωπικόν τοΰ ΕΚΤΕΛ.

5. Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ σχεδίου, άντικαθίσταται τό 
' δεύτερον έδάφιον τοΰ άρθρου 8 τοΰ Νόμου’ 3198/1955 «περί

τρο'ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί καταγγελίας 
τής σχέσεως ’ έργασίας διατάξεων» τό προστεθέν διά τής 
διατάξεως τής παρ.,,4 τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν.Δ/τος 3789/1957 
«περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεις

3-^



Γης εργατικής νομοθεσίας», έν σχέσει πρός την άποζημί- 
ωσιν των άποχωρούντων της εργασίας ή άπόμακρυνομένων 
ύπό' τοϋ εργοδότου οίτινες συνεπλήρωσαν ή συμπλ.ηροϋν 
τάς προς χορήγησιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋπο
θέσεις έπϊ τώ τέλει έπεκτάσεως διά λόγους ίσης μεταχειρί- 
σεως των διατάξεων τούτων καί έπϊ παντός μισθωτού 
(καί ούχί μόνον των ιδιωτικών υπαλλήλων, ως νϋν ισχύει), 
ήσφαλισμένου εις οίονδήποτε '(καί ούχί μόνον εις το ΙΚΑ) 
‘Οργανισμόν Κυρίας Άσφαλίσεωςι

*Η άντικαθιστωμένη διάταξις τοϋ δευτέρου εδαφίου τοΰ 
άρθρου 8 τοϋ Νόμου 3198/1955, ή προστεθεϊσα διά της πάρ. 
4 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. Δ/τος 3789/1957 έχει ως ακολούθως :

«Ιδιωτικοί υπάλληλοι έν γένει υπαγόμενοι εις την άσφά- 
λισιν τοϋ ΙΚΑ διά την χορήγησιν συντάξεως, συμπληρώσαντες 
ή συμπληροΰντες τάς'πρός χορήγησιν πλ.ήρους συντάξεως 
γήρατος προϋποθέσεις δύνανται ν’ άποχωρώσι της εργασίας 
ή ν’ άπομιριρύνωνται ταύτης παρά τοϋ εργοδότου των, . 
λαμβάνο'ντες, εις τάς περιπτώσεις ταύτας, οί μέν έπικουρι- 
κώς ήσφαλισμένοι τά 40%, οί δέ μή ήσφαλισμένοι έπικου- 
ρικώς. τά 50% τής ύπό τοϋ Νόμου 2112/1920, ως ούτος 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, όριζομένης 
άπροειδόποιήτου - άποζημιώσεως. ~ - - ' ν. ·_ . '
‘•-“Διά την κατά τ’ άνωτέρω χορηίγουμένην εις τούς άποχω- 
ροϋντας ή άπομακρυνομένους υπαλλήλους μειωμένην άπο- 
ζημίώσιν έφαρμόζονται *κατά τά λοιπά, πάντα τά βριζόμενα 
ύπό των άρθρων 1, 2γ 3, 4, 5, 6, 7, 8 καί 9 τοϋ Ν.Δ/τος. 
3198/1955 ώς'καί των διατάξεων τοϋ Ν. 2112/1920, ως
έτροποτίοιήθη μεταγενεστέρως, πλήν των διατάξεων των 
άφορωσων.τήν.πρδμήνυσιν». \ ‘ '/.·λ'. * /"'V
,ί 6. . Διά του άρθρου 6 τοϋ σχεδίου επιδιώκεται ή ύποβο-.: 
ήθησίς τής συγχωνεύσεως των βιομηχανικών-κυρίως επι
χειρήσεων, πρός δημιουργίαν μεγάλων ή συγχρόνων άντα-ξ 
γώνιστικών μονάδων, έν δψει της πλ.ήρόυς έντάξεώς μας. 
εις την Ε.Ο.|Κ ώς καί της άποκεντρώσέως τών έπιχειρήσεων 
ή έκμεταλλεύσεών. έξασφαλιζομένου εις τό προσωπικόν τού-, 
των όπερ θέλει άπολυθή,- πέραν της έκ τών κειμένων διατά
ξεων προβλεπομένης άποζημιώσεως, μεγαλυτέρας διάρκειας 
καί ηύξημένου ύψους έπιδόματος ανεργίας, καταβαλλομένού ' 
ύπό τοϋ ’Οργανισμού Άπασχολήσεως Έργατικοϋ Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) βαρύνοντος κατά τό ήμισυ τον οΐκεϊον έργοδότην 
οστις καί αποδίδει τοϋτο εις τον έν λ.όγω ’Οργανισμόν, είς 
δόσεις. . .. , ·' ■ !··. .
• '7. Διά των διατάξεων ηοΰ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου σκοπεϊται 
ή· τακτοποίησις άπό μακροϋ ύφισταμένων έκκρεμοτήτών 
διά της διαγραφής τών κάτωθι όφειλών πρός τόν Όργανι- , 
σμόν Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)':.

α) Τοϋ Δημοσίου αίτινες προέρχονται έκ τής έπιβλη- 
θείσης διά τών διατάξεων τής ύπ’ άριθ. 41/25.4.1962 Π.Τ.Σ, 
ύπ°χρεώσεως συμμετοχής τούτου εις τάς δαπάνας λειτουρ
γίας τών 'Τπηρεσιών τοϋ 'Τπουργείου ’Εργασίας τών έπι- 
φορτισμένων μέ την συμπαράστασιν, έποπτείαν καί ένί- 
σχυσιν τών έν τή Δυτική Ευρώπη άπασχολ.ουμένων Έλ.- 
λ.ήνων μισθωτών, διά την χρονικήν περίοδον μέχρι τής έκ- 
δοσεως τοΰ Ν.. Δ/τος 4346/1964 «Περί Όργανώσεως *Τ- 
ττηρεσιων Προστασίας καί Έξυπηρετήσεως τών έν Γερμα
νία έργαζομένων 'Ελλ.ήνων καί άλλων τινών περί ’Οργα
νισμών Κοινωνικής Πολίτικης διατάξεων» ότε δυνάμει τής. 
διαταξεως-τής παρλ 1 τοϋ άρθρου 6 αύτοϋ, αί έν λόγω δαπά- 
ναι άνελήφθησαν έξ ολοκλήρου ύπό τοϋ ΟΑΕΔ.
Αι περί ών πρόκειται δαπάναι άνερχόμεναι είς τό ύψος τών, 
τεσσάρων εκατομμυρίων έπτακοοίων ένενήκοντα 7τέντε χι
λιάδων οκτακόσιων είκοσιν έννέα (4.795.829) δραχμών, κα- 
τεβλ.ηθησαν ύπό τοϋ Ο.Α.Ε.Δ., μή άποδοθεΐσαι μέχρι τοϋ-· 
δε ύπό τοΰ Δημοσίου.

β) Διακοσιων πεντήκοντα (250) Δήμων καί Κοινοτή
των τής χώρας, προερχομένων έκ τής’ μή ολοσχερούς έκ- 
,τελέσεως τών συναφθεισών κατά τά έτη 1959-Ϊ.967, δυ
νάμει τής διατάξεως τοϋ άρθρου 25 τοΰ Ν.Δ/τος 2961/ 
1954 «Περί συστασεως ’Οργανισμού Άπασχολ.ήσεως καί

Άσφαλ.ίσεως ’Ανεργίας», συμβάσεως χρηματοδοτήσεως έκ 
τών κεφαλ.αίων τοΰ Ο.Α.Ε.Δ. δι’ έκτέλεσιν ύπό τούτων δια-' 
φόρων έργων, έχόντων κοινωφελή ή τουριστικόν χαρακτή-- 
ρα καί έξυπηρετούντων τό δημόσιον συμφέρον, πρός τον 
σκοπόν άπασχολήσεως έπιδοτουμένων ανέργων, έπϊ άπο-· 
δόσει λ.ογαρίασμοϋ. Τά έκ τώ·/ χορηγηθεισών κατά τ’ άνω-: 
τέρω πιστώσεων ύφιστάμενα σήμερον ύπόλ.οιπα ανέρχον
ται είς τό ύψος τών πέντε εκατομμυρίου τεσσαράκοντα 
έννέα χλ.ιάδων τετρακοσίων τριάκοντα τεσσάρων (5.049r 
434). δραχμών άτινα συμφώνως πρός τάς ύπογραφείσας· 
συμβάσεις έδει νά έπιστραφοϋν είς τον Ο.Α.Ε.Δ., έφ’· όσον 
οί ύπόχρεοι Δήμοι καί αί κοινότητες δεν ύπέβαλον μέχρι., 
τοΰδε τά σχετικά δικαιλ.ογητικά άποδόσεως. ύη-ξ

Εις τάς έπανελημμένας δχλήσεις τοϋ Ο.Α.Ε.Δ. οί ύπόή 
χρεοί κατά τ’’ άνωτέρω Δήμοι καί Κοινότητες προβάλλουν 
οικονομικήν άδυναμίαν ή καί παραγραφήν, ή δέ προσφυ— 
γή είς τά δικαστήρια ούτε σκόπιμος κρίνεται ούδέ καί τεή 
λεσφόρος. 1 ξ/χ

8γ Διά τοΰ άρθρου 8'τοϋ σχεδίου καί κατ’εφαρμογήν τών 
άρχών τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής ίσότητος τών πο
λιτών έναντι τοΰ νόμου, ορίζεται ότι άπασαι αί διατάξεις 
τής κειμένης έργατικής νομοθεσίας, αίτινες ισχύουν έπϊ 
παντός'μισθωτού έφαρμόζονται έφ’ έξης καί έπΓτοΰ προσω
πικού τοϋ ’Εθνικού ’Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), τομ 
Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) ώς καί έπϊ τοΰ προ
σωπικού τών περί ών τό Ν. Δ/μα 1286/1949 «περί φορο-^ 
λογικών καί άλλ.ων διευκολύνσεων τοϋ ’Αμερικανικού Συμ-: 
βουλίου ’Εθελοντικών ’Οργανώσεων · (Α.Σ.Ε.Ο.)» ’Οργα
νώσεων—μελών τού Α.Σ.Ε.Ο. 'καταργουμένης πάσης γε-: 

/ νίκης ή ειδικής άντιθέτου διατάξεως. . '- " ' •ι .·
Ούτως έκλείπουν πλέον οί λόγοι οί προκαλέσαντες τά εϋ- 
λ.ογα παράπονα τών περί ών πρόκειται κατηγοριών μισθωχ 

. τών καί ικανοποιείται δίκαιον' καί άπό μακροϋ"' προβαλλό- 
μένον-αίτημα' αύτώνλ*":?·♦.rr;*’ Γ ; * - . ' -1-· ■
Αί διά τού άρθρου 8 τού σχεδίου καταργούμέναι διατάξεις 
ρίναι.αί κάτωθι. · .· ' * ···’ Ρ ·_ — -ν^

α) ε.ο.π.· ; · .. .■ ; · .

αα) .Τό άρθρον 1 τοϋ Α.Ν. 1427/1950 «Περί τροποποιή- 
σεως καί συμπλ.ηρώσεως.τών διατάξεων περί έράνου «Πρόγ 
νοια Βορείων ’Επαρχιών Ελλάδος» έχον ώς ακολούθως :

«Τό πάσης φύσεως προσωπικόν (ύπαλληλικόν, ύττηρε- 
τικόν, τεχνικόν, έργατικόν κλ.π.) τών Γραφείων, Παιδου- 
πόλ.εων, Κέντρων κλ.π. τόϋ Έράνου «Πρόνοια Βορείων Έπαρ- 
ρχιών τής Ελλάδος» δεν ύπάγεται είς τάς διατάξεις περί 
προσλ.ήψεως; μισθοδοσίας, όρων έργασίας, προβιβασμών, 
άπολύσεως κλ.π. τού προσωπικού τών ιδιωτικών έν γένει 
έπιχειρήσεων. Έξαιρετικώς καί μόνον προκειμένου περί 
άπολύσεως καταβάλλεται είς τό προσωπικόν τής προη- 
γουμένης παραγράφου ·ή ύπό τοϋ'Νόμου 2112/1920, ώς 
έτροποποιήθη ύπό τού Νόμου 4558/1930 ή ή ύπό τού Β.Δ. 

. τής 16.7.1920; προβλ.επομένη άποζημίωσις, ύπολΛγιζο- 
μένη μόνον έπϊ τής είς χρήμα μισθοδοσίας αύτοΰ.
'Τττό τών διατάξεων · τοΰ παρόντος διέπονται καί αί γενό- 
μεναι ήδη άπολύσεις προσωπικού, έφ’ ών δέν έξεδόθη τε
λεσίδικος άπόφασις». \

ββ) 'Η παρ. 2 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ/τος 572/1970
«περί όργανώσεως, διαρθώσεως, λειτουργίας καί άρμοδιο- 
τήτων τών πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, ’Ορ
γανισμών καί Επιτροπών έν τή Διοικήσει τών οποίων με
τέχει ό Βασιλεύς ή μέλος τής Βασιλικής .Οικογένειας», 
έχουσα ώς άκολ.ούθως : _

«2. *Η διά τών έν τή προηγουμένη παραγράφω διατα
γμάτων ρύθμισις τών θεμάτων τοΰ προσωπικού, δύναται νά 
συντελήται καί ύττό τάς έξαιρέσεις τάς θεσπιζομένας ύπό 
τής διατάξεως τοΰ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 1427/1950, έφαρμο- 
ζομένης δυνάμει τοϋ παρόντος έπϊ τοΰ πάσης κατηγορίας 
προσωπικού τών έν .άρθροις 2,3,4 καί 6 τοϋ παρόντος ’Ορ
γανισμών καί Ιδρυμάτων». ~
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β) Ε.Ε.Σ.
Ή τιερίπ. 2 τοϋ άρθρου I τοϋ Νόμου 3711/192S «περί 

καταστατικού χάρτου τοϋ Έλλην. Έρυθροϋ Σταυροϋ ώς ' 
τοϋτο άντικατεσταθη υπο του Α.Ν. 552/1945 «περί τρο- 
ποποιήσεως τοϋ Ν. 3711/1928 «περί καταστατικοϋ χάρ
του τοϋ Έλλην. Έρυθροϋ Σταυροϋ » καί συμπληρώσεως 
τοϋ ύπ’ άριθ. 70/1944 Α.Ν. «περί άνασυγκροτήσεως τοϋ 
Δ. Συμβουλίου τοϋ Έλλην. Έρυθροϋ Σταυροϋ» καί της 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νόμου 4504/1966 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων_ της εργατικής 

. νομοθεσίας καί περί ετέρων τινών διατάξεων»,- έχούσης 
ώς άκολούθως :

«Έκ των διατάξεων της ίσχυούσης έκάστοτε εργατι
κής νομοθεσίας εφαρμόζονται έπί των παρά τοϋ Ελληνι
κού Έρυθροϋ Σταυροϋ άπασχολουμένων μισθωτών αί τοι- 
αϋται περί καταγγελίας τής συμβάσεως εργασίας, χορηγή- 
σεως κατ’ έτος άδειας μετ’ αποδοχών, παροχής δώρων, 
περί χρονικών ορίων εργασίας, έβδομαδιαίας άναπαύσεως,

. άμοιβής υπερωριών, αμοιβής νυκτερινής εργασίας καί τοι- 
αύτης κατά Κυριακάς καί έορτάς, άποζημιώσεως δι’ υπη
ρεσίαν έκτος έδρας, ώς καί αί τοιαϋται περί κοινωνικής ά- 
σφαλείας.-'/ ' Γ- ’ " 7 '
.Κατά την άληθή έννοιαν τοϋ άρθρου 42 τοϋ Ν. 3239/1955 
.«περί τρόπου ρυθμίσεως τών- Συλλογικών Διαφορών Ερ
γασίας κλπ» έπί τών παρά τοϋ Έλληνικοϋ Έρυθροϋ Σταυ- 

"ροϋ άπασχολουμένων μισθωτών έχουσιν εφαρμογήν μόνον 
"αί έθνικαί γενικαί συ)· ‘.ογικαί συμβάσεις εργασίας ή αί ό
μοιας έκτάσεως διαιτητικά! άποφάσεις καί αί είδικαί τοι- 

: αΰται, άφορώσαι άποκλειστικώς εις την άμοιβήν καί λοι
πούς δρους εργασίας τοϋ προσωπικού τοϋ Ελληνικού Έρυ- 

;θροΰ Σταυρού.»'" ■ · [ ·"" ··■·-'

*h-:y)· ’Οργανώσεις - μέλη τοϋ Α.Σ.Ε.Ο. ·\~· --πί.:?
.. ς. Τό άρθρον 8 τοϋ Ν.Δ/τος/ 1286/1.949 «περί φορολογικών 
άπαλλαγών καί άλλων διευκολύνσεων τοϋ ’Αμερικανικού 
Συμβουλίου Εθελοντικών ’Οργανώσεων»,' έχόν ως άκολού
θως : 7 ' ' · ' ‘ -- ν. · η’ '■} ·*;_.

«* Η ΐσχύουσα νομοθεσία περί μισθωτών έν γένεί εις ο,τί 
αφορά την πρόσληψιν υπάλληλων ή εργατών,' καταπολέμήσιν 
τής άνεργίας, άπόλυσιν (εξαιρέσει τής υπό τοϋ Νόμου 2112 
ώς συνεπληρώθη, προβλχπομένης άποζημιώσεως διά καταγ
γελίαν συμβάσεως) ώς καί ή νομοθεσία περί μισθωτών 
παλαιών πολεμιστών έν γένει ή έν έπιστρατεύσει, (εξαιρέσει 
τής παροχής έφεδρικοϋ έπιδόματος τοϋ Ν.· 3514) δεν 
έχει έφαρμογην έπί τών μισθωτών τών ’Οργανώσεων - με- 
λών.τοϋ Α.Σ.Ε.Ο.». ' ·*.·.·
' ύ 9. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου, καταργοϋνται αί δια
τάξεις τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 4 τοϋ δικτατορικοϋ Α. Νόμου 
430/1968 «περί ,τροποποιήσεώς καί συμπληρώσεως διατά
ξεων τοϋ ’Οργανισμού τής ’Αγροτικής Τραπέζής τής Ελ
λάδος καί τής περί ταύτης Νομοθεσίας», προκειμένου νά 
έφαρμόζωνται έφ’ εξής καί έπί τοϋ προσωπικού τής ’Αγρο
τικής Τραπέζής, διά λόγους ίσης μεταχείρίσεως, αί γενικαί 
δι’ άπανταςτούς μισθωτούς καί είδικώτερον τούς μισθω
τούς τοϋ Τραπεζικού Κλάδου Εσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις, 
νόμων, διαταγμάτων, άποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων 
’Εργασίας καί άποφάσεων διαιτησίας,.περί τής ύπερωρια- 
κής άπασχολήσεως καί τής άμοιβής ταύτης ώς καί περί 
.τής άμοιβής δι’ άπασχόλησιν κατά τάς νυκτερινάς ώρας 
καί τάς άργίας, θέματα τά όποια, ^δυνάμει τών καταργου- 
μένων .διατάξεων, διά τό προσωπικόν τήςΑ.Τ.Ε. έρρυθμί 
ζοντο κατά παράβασιν τών ώς άνω άρχών κατά την άπό- 
λυτον κρίσιν τοϋ Συμβουλίου τής έν λόγω Τραπέζής.
Ή καταργουμένη διάτχξις τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 4' τοϋ 
Α., Νόμου 430/1968 έχει ώς άκολούθως : '· '

«Εις τό πέραν τών ώρών υποχρεωτικής εργασίας ή κατά 
τάς ημέρας άργίας ή κατά τάς νυκτερινάς ώρας άπασχολού- 
μενον πάσης" κατηγορίας προσωπικόν τής Α.Τ.Ε., παρέ
χεται άποζημίωσις κατά τά δι’ άποφάσεων τοϋ Διοικητικού 
Σιΐίίθουλίου όοιζόυενα. ιιή ίσνύόυσών ώε προς τό προσωπι

κόν τοϋτο τών διατάξεων περί άπαγορεύσεως τής ύπερω- 
ριακής άπασχολήσεως». '

10. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 10 τοϋ σχεδίου άντι- 
καθίστανται ή τροποποιούνται ένιαι διατάξεις τοϋ Ν.Δ/τος 
1198/1972 «περί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως τών όρων άμοιβής 
καί έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τοϋ Δημοσίου 
τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τροποποιήσεώς διατάξεων 
τής περί συλλογικών συμβάσεων έργασίας νομοθεσίας», προς 
τον σκοπόν συμπληρώσεως διαπιστωθέντων κενών, άπλου 
στεύσεως διαδικασιών, ώς καί άποφυγής καθυστερήσεων
εις τήν έπίλ.υσιν συλλογικών διαφορών έργασίας οΰτω :

/. '
- α) Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου, προστίθεται δεύ- 

• τερον έδάφιον έν τέλει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ/τος 
1198/1972, άπλουστευομένης οΰτω τής διαδικασίας ορισμού 
τοϋ έκπροσωποϋντος τούς ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως (Ο.Τ.Α.) καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οργάνου κατά την διαδικασίαν 
έπιλ.ύσεως τών συλλογικών διαφορών έργασίας, διά τής 

' παροχής δυνατότητος εις τούς έποπτεύοντας τούς ’Οργα
νισμούς τούτους 'Υπουργούς (έφ’ όσον ούτοι είναι πλ.είονες) 

_δπως συναινούν κεχωρισμένως διά τον παρά μόνου τοϋ 'Υ
πουργού τών Οικονομικών διορισμόν ώς κοινού έκπροσω- 
που, τοϋ ύπό τούτου έπιλεγησομένου οργάνου. >

β) Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοΰ άρθρου άντικαθίσταται ή 
παρ. 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ/τος 1198/1972 καί οΰτώ,

’ συμπληρωμένου νομοθετικού κενοΰ, παρέχεται ή δυνατότης 
προσδιορισμού, διά κοινής φποφάσεοχς τοϋ κατά περίπτωσιν 

7 άρμοδίου 'Υπουργού καί τοϋ 'Υπουργού Έργασίας, τοϋ 
κατά ποσοστόν ή ποσόν άνωτάτου ορίου άποκλίσεως άπό 
τά ίσχύοντα επίπεδα άμοιβής τών έπί σχέσει έργασίας 
.Ιδιωτικού δικαίου μισθωτών .τοϋ Δημοσίου "τών Ο.Τ.Α.' 
καί τών ΝΥ1.Δ.Δ., εις τάς ρυθμίσεις τών εξαιρετικών περι- 

. πτώσεων περί ών αί άντικαθιστάμεναί διατάξεις.' .. 7'' ■·' '
ν" Αί άντικαθιστάμεναι διατάξεις τής πάρ.' 3 τοϋ άρθρου 
5 τοϋ Ν.Δ/τος 1198/1972 έχουν_ ώς άκολούθως :

:. «Εις δλ.ως έξαιρετικάς περιπτώσεις, δι’.άποφάσεων τοϋ' 
άρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, δύναται νά καθορί- " 
ζηται κατ’ ειδικότητας τό ύψος τής άμοιβής τών μισθωτών,

- έκ τών δυναμένων νά άπασχοληθοϋν .έπί σχέσει έργασίας 
"’Ιδιωτικού Δικαίου παρά τώ Δημοσίω τοϊς Ν.Π.Δ.Δ. καί 

; τοϊς Ο.Τ.Α., εις έπίπεδα άνώτερα τών κατά την διαδικασίαν 
τοϋ παρόντος έκάστοτε ΐσχυόντων;

Αί κατά τά άνωτέρω ειδικότητες μετά τοϋ κατ’ άνώτατον 
δριον άριθμοϋ προσωπικού έκάστης τούτων προσδιορίζονται 
έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τοϋ άρμοδίου κατά περί- 

: πτωσιν 'Γπουργοϋ καί τοϋ ΎπουργοϋΈθνικής Οικονομίας».
γ) Διά τής πάρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου άντικαθίσταται ή 

περίπτ. ε' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ/τος 1198/1972 
' άπλ.ουστευομένης τής διαδικασίας χορηγήσεως αδειών ύπε- 

ρωριακής άπασχολήσεως τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου μισθωτών τοϋ Δημοσίου τών Ο.Τ.Α. καί τών - 
Ν.Π.Δ.Δ., μειουμένου οΰτω σημαντικώς τοϋ φόρτ.ου έργα
σίας τοϋ οικείου. Τμήματος τοϋ παρά τώ 'Υπουργείω Άπα- 
σχολήσεως Άνωτάτου Συμβουλίου Έργασίας (Α.Σ.Ε.).

'Η άντικαθισταμένη διάταξις τής περιπτώσεως ε τής; 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ/τος 1198/1972 έχει ώς ακο
λούθως :. .ν'” - . ' . .' . ·

«ε) ή γνωμοδότησις περί τής άνάγκης καθιεροΰσεως υπε- 
ρωριακής έργασίας τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου μισθωτών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. καί Ο.Τ.Α. 
ώς καί τών ώρών κατά μήνα κατά την διάρκειαν τής έργα
σίας ταύτης». · ·. * ,

11. Διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ σχεδίου άποσαφηνίζεται τό 
αρμόδιον δργανον καί συντομεύεται' ή .διαδικασία χορηγη
σεως τών άδειών ύπερωριακής άπασχολήσεως τών. έπί . 
σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών τοϋ Δημοσίου 
τών Ο.Τ.Α. καί τών Ν.Π.Δ.Δ., έντόςτών δι’ έκάστην κατη
γορίαν μισθωτών έπιτρεπομένων άνωτάτων ορίων ύπερω-, 
ριακής άπασχολήσεως.
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12. Τέλος διά των διατάξεων τόϋ άρθρου 12 τοϋ σχεδίου 
εναρμονίζονται αΐ ττοινικαι διατάξεις του Ιν.^/τος 2954/ 
1954 «περί όργανώσεως Σώματος Έπιθεωρήσεως ’Εργα
σίας παρά τω 'Τπουργείω ’Εργασίας κλπ.» προς τας δια
τάξεις τοϋ άρθρου 458 τοϋ Π.Κ., προς ύποβοήθησιν των 
’Οργάνων τοϋ 'Υπουργείου ’Εργασίας εις την άσκησιν τοϋ 
λίαν κοινωνικοί, πλήν άκρως δυσχεροϋς έργου των έν δψει 
μάλιστα τής έξαγγελθείσης καί έπικειμένης πλήρους άνα-_ 
διοργανώσεως τοϋ Σώματος_ Έπιθεωρήσ_εως ’_Εργασίας: 
Αί χαταργούμεναι διατάζεις της τζ&ρ. 2 του άρθρου 10 του
Ν.Δ/τος 2954/1954 έχουν ώς.άκολούθως :

«2. Τιμωρείται διά προστίμου πεντακοσίων μέχρι πέντε 
χιλιάδων· (500-5.000) μεταλλικών δραχμών, αν δυνάμει 
άλλων διατάξεων τοϋ ποινικοί Νόμου δεν συντρέχη περί- 
πτωσις έπιβολής μεγαλυτέρας ποινής, ό παρεμποδίζων την 
ςΐσοδον τών οργάνων τοϋ Σώματος Επιθεωρήσεως Εργα
σίας εις τους τόπους εργασίας^ προς έκτέλεσιν τών έργων 
των, ώς καί ό δολίως παρέχων στοιχεία ή πληροφορίας 
άνάκριβεϊς κατά την ενάσκησή τών καθηκόντων των ή 
κατά τ’ άνωτέρω». < _ ■■■ '

■ "λ ’Εν Άθήναις τή 18 Αύγούστου 1976
------ ;—- Οι·1 Υπουργοί "

. ^ Δικαιοσύνης ’Εργασίας
; · Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

τών άλλων ενδεχομένων συνεπειών, τής ύπό τής ϋπ’ άρι-S. 
8900/1946 Κοινής Άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών 
καί Εργασίας, ώς αύ-ϋ-εντικώς ήρμηνεύύη διά τής ύπ’ άρ 
25825/1951 τοιαύτης, π pot/επομένης προσαυξήσεως έξ 75% 
κατά τά ύπό τών έν λόγφ αποφάσεων, ώς αύται ισχύουν σή
μερον. οριζόμενα».

'Ap-Spov 3.
✓ ' ■ . .

. 1. Επιτρέπεται, μετ’ άδειαν τής κατά τόπον αρμόδιας Ύ- 
'πηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας όπως μισθωτοί Δημο- 
σίων Έπιχειρήσεων, ή εργασία τών οποίων παρέχεται έκτος 
κατωκημένων περιοχών, λαμίάνουν άντί τής κατά τάς διατά
ξεις τοϋ Β. Δ/τος 748/1966, «περί κωδικοποιήσεως, κα- 
ταργήσεως τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τών διατάξεων 
τής κείμενης νομοθεσίας περί εδδ ομοδικίας καί Κυριακής 
άναπαύσεως καί ημερών αργίας», άναπλ.ηρωματικής έδδομαί- 
διαίας άναπαύσεως, άνά περίοδον τεσσάρων (4) έόδομάδων 
τόσας συνεχείς έργασίμους ημέρας απουσίας (συμψηφιστικαί 
άδεια;) όσαι αί Κυριακαί κα-S’ ας ουτοι άπησχολήϋησαν.

2. Κατά την ημέραν τής Μ. Παρασκευής απαγορεύεται ή 
λειτουργία.τών καταστημάτων ώς καί ή .άπασχόλ.ητις τών μι
σθωτών αυτών μέχρι τής 13.00’ ώρας. Δε’ αποφάσεων' τοϋ 
αρμοδίου Νομάρχου, μετά γνώμην τών οικείων έπαγγελματι- 
κών οργανώσεων έργο>δοτών καί μισθωτών, έφ’ όσον ύφίσταν- 
ται τοιαΰται, δύνανται νά όρίζωνται άλλως τά τής λειτουρ
γίας τών καταστημάτων κατά την άνωτέρω ήμερον, έφ’ όσον 
τοπικοί μτυνϋήκαι έπι-ίάλλουν τοΰτο. . .

ψ ·: ·.· · . ·· ΣΧΕΔΙΟΝ:ΝΟΜΟΥ ££ ."·/ ν".;·. :
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ένίων διατάξεων ερ

γατικών τινων νόμων καί ρυ-ύμίσεως συναφών δεμάτων.-

•V"' :/· . i:'/'; \' '-/;'\'A^pov/i:.··.'
1. Μισθωτοί άπασχολ,ούμενοι νομίμως, πέραν τών δι’ έκά- 

στην κατηγορίαν επιτρεπόμενων άνωτάτων χρονικών ορίων 
διάρκειας τής ήμερησίας .εργασίας, δικαιούνται άμοιδής δι’ 
έκάστην ώραν τοιαύτης άπασχολ.ήσεως ίσης προς τό κατα-^ 
δαλλόμενον ώρομισ-Siov ηύξημένον τουλάχιστον : · ; '

α) κατά 25% διά τάς μέχρι 60 ωρών, .
• β) κατά 50% διά τάς πέραν τών 60 καί μέχρι τών 120 ·· 
ωρών καί ·

ρ γ) κατά 75% διά τάς πέραν τών 120 ώρών, έτησίως.

• . " 'Ap-Spov 4. --
Έπιφυλ.ασσομένης τής ισχύος τών διατάξεων, τής παρ. I1

τοϋ άρλρου 5 τοϋ Νόμου 2112/1920 «περί υποχρεωτικής κα-,
ταγγελίας τής συμόώσεως εργασίας ιδιωτικών ύπαλλήλ-ων» 
καί τής παρ. 2 τοΰ άρ·5ρου 6 τοϋ Β. Δ/τος τής 16/18.7. 
1920 «περί έπεκτάσεώς τοϋ Ν. 2112/1920 «περί καταγγε
λίας τής συμδάσεως εργασίας τών ιδιωτικών υπαλλήλων» και 
έπί τών μργατών, τεχνιτών καί υπηρετών», ώς αύται συνε- 
πλ.ηρώ-ϋησαν διά τοϋ άρ·$ρου 7 τοϋ Νόμου 3198/1955 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τών περί καταγγελίας τής 
σχάσεως εργασίας διατάξεων», τό προσωπικόν τοϋ ΕΚΤΗΑ 
καί τών ΚΤΈΛ άπολώεται μόνον διά πώς έν τώ οίκείω Καΐ- 
νονισμψ περιοιριστικώς· άναφερομένους λόγους, δικαιούμενου 
τής, όπό τών άνωτέρω διατάξεων, καί ύπό τάς έν αύταΐς 
προϋποθέσεις, προέλέπομενης άποζημιώσεως.-

2. Εις πάσαν περίπτωσιν μή νομίμου νπερωριακής άπασχο- 
λήσεως ό μισϋωτός δικαιούται άπό τής πρώτης ώρας, πέραν 
τών έκ τών άρχών τοϋ αδικαιολογήτου πλ.ουτισμοϋ άπαιτή- 
τήσεών του καί ίσης προς 75% τοϋ καταδζλλομένου ώρομισ-
ύ-ίου του πρόσθετον άμοιδήν.

.· . \
3. Τυχόν- εύνοϊκώτεροι διά τούς μισ-ϋωτοϋς όροι, περιεχό

μενο; εις άλλας διατάξεις, συλλογικός συμίάσεις εργασίας, 
κανονισμούς ή άτομικάς συμίάσείς έργασίας, δέν θίγονται υπό 
τοϋ παρόντος. r - - , .

4. 'Από τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος αί διατά
ξεις, τοϋ πρώτου εδαφίου τής περιπτ. 4 τοΰ άρ-ϋρου 9 τού 
Π. Δ/τος τής 27.6/4.7.1932 «περί Κωδικοποιήσεως καί 
συμπλ.ηρώσεως τών περί όκταώρσύ έργασίας διατάξεων» καί 
τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρ-ύραυ 8 τοϋ Ν. Δ/τος 4020/1959 
«περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως ένίων διατάξεων έρ- 
γατικών τινων νόμων»', .καταργοϋνται.

• ' ^ 'Ap-Spov 2.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρ-ϋρου 2 τοΰ Ν. Δ/τος 3755/1957 

«περί αύξήσεως άναδρομικώς τών αποδοχών τών μισϋωτών, 
τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τοϋ νόμου 3239/1955 καί 
άλλων, διατάξεων τής ’Εργατικής Νομοθεσίας κλ.π.», ώς 
τοΰτο ισχύει, αντικαθίσταται ώς ακολούθως :

«1. Μισ-5ωτοί άπασχολούμενοι κατά τάς Κυριάκός καί τάς 
κατωτέρω ά/αφερυμένας έορτάς δικαιούνται, ανεξαρτήτως τοΰ 
κύρους τής συμφωνίας περί τής άπασχολ.ήσεως ταύτης καί

'Ap-Spov 5ι
Τό δεύτερον έδάφιον τοϋ άρ-5ρου 8 τοΰ Νόμου 3198/1955 

«περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τών περί καταγγε
λίας τής σχέσεως εργασίας διατάξεων»< τό προστε-5έν διά 
τής παρ. 4 τοΰ άρ-5ρου 8 τοϋ Ν. Δ/τος 3789/1957 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως ένίων διατάξεων τής έργα- 
τικής Νομοθεσίας», αντικαθίσταται ώς άκολού-ϋως:

«,Μισ-5ωτοί έν γένει ύπαγέμενοι. εις την άσφάλ,ισιν οίουδή- 
ποτε άσφαλ.ιστικοΰ όργανισμοϋ διά την χορήγησιν συντάξεως 
συμπλ.ηρωσαντες ή συμπλ.ηροϋνπες τάς πρός λ.ήύιν πλήρους 
συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις δύνανται νά άποχωρώσι τής 
έργασίας ή ν’ άπομακρύνωνται ταύτης παρά τοΰ έργοδότου 
των. λαμδάνοντες. εις τάς-περιπτώσεις ταύτας. ο! μέν έπικο> 
ρικώς ήσφαλ.ισμένοι. τά 40%. οί δε μή ήσφαλ.ισμένοι έπικαυ- 
ρικώς τά 50% τής άποζημιώσεως τής οποίας δικαιούνται 
κατά τάς έα.άστοτε ίσχυούσας διατάξεις, διά την περίπτωσιν 
άπροεοδοποιήτου καταγγελ,ίας τής συμόάσεως έργασίας, έκ 
μέρους τοϋ εργοδότου. Τυχόν εύνοϊκώτεροι διά τούς μισθω
τούς όροι, περιεχόμενο: εις άλλ.ας διατάξεις, συλλογικός 
συμδάσεις έργασίας, κανονισμούς ή άτομικάς συμόάσεις έρ^α- 
σίας, δέν ·5ίγονται ύπό τοϋ παρόντος. Διά τήν κατά τ’ ά^ω- 
τέρω χορηγουμένην εις τούς άποχωροΰντας ή απομακρυνό
μενους μισ-ύωτούς μειωμένην άποζημίωσιν έφαρμόζονται κατά 
τά λοιπά, πάντα τά οριζόμενα ύπό τών άρ·$ρων 1, 2, 3, 4, 5. 
6, 7, 8 καί 9 τοΰ Ν. Δ/τος 3198/1955 ώς καί τών διατά
ξεων τοΰ Ν. 2112/1920 «περί υποχρεωτικής παταγγελ.ίας


