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Ετ: τχεοίον νομον ·,τερ: τοοτοτοιητεως καί τνμτληρώϊίως 

οιαταςεων τινων τής εργατικής -,ομονετιας κ2: ρνόμιτεως 
rvv xz.Cn -άεματων··.

Ιί·>ΰζ tiff Ihiv/.ijr u~n· Ε/λψωr 

Α . Γενικά.

I. Η άενάως μεταοαλλομένη κοινωνική ζωή οημιονργε: 
νέας άνάγκας ή καταττάτεις. ή άτοτελετματική άντ:μετώτι- 
ζ·.ζ τών ότοίε.jv ετ:όά7.λε: την έ/.οοτιν νομο·ί*ετημάτων ω: το 
ιταρόν. οιά τον ότοίον άντικαώίτταντα: ή καταογονντα: οια- 
τάςεις τ:νές τής κειμένης εργατική: νομο-ί>ετ:ας τρος τον 
τκοτον ίναρμονίτεως αντών τρος τα "νγχρονα κοινωνικά και 
οικονομικά δεδομένα ώς ετίτης καί τρος τάς δον άμε:ς Α:ε·!/νών 
Σνμοάτεων άνειλημμένας ντοχρεώτεις τήτ χώρας μας ν.λτ.

’2. At διατάςεις τον ντο -/.ρίτιν τχεοίον'1'ναι ταξινομημένα: 
7.202 /.ετάλαια εχοντα ιδίαν οργανικήν ενότητα '/.α: αρχήν 
ρνώμιζοντα: δε ο: αντών νεματα:

2 Κ 2Τ2ΤΤην.2Τ(ον Κ ΕΦ. Α ; 
ο Κταγγ ελ μ α τ:7.ών Σωματείων kΕΦ. 1»
V Παροχών ΠΑΚΑ ΚΕΦ. Γ 7.2:

___ ο . i0:o;jL2:i2.:2T 27μ τjiv7 εως_7.2ί .αργίας Κ ΚΦ. A *_______

Β'. Εϊοι/.ώτερον.

Ετί τών 7.2-ν ί7.27Τ2 I:2T22iC0V TOV VTO y.piT'.V T/iOlOV 7η-
μειονντα: τ’ άκ.όλον-δ 2:

I. Αιά τον 27'Sto'j I εΐόοντιοδοτειτα: ό "Γτονργός Εργα
τιάς ίτιος διά τό χρονικόν οιάττημα άτό 28 Φείροναρίον 1077 
μέχρι 7.2: 15 Μ2:07 1977 5: άτοτάτεών τον:

21 Κα·5θρίζε: την διάρκειαν τής εβδομαδιαίας 7.2': ήμερη- 
7·.2ς λειτονργιας τών καταττημάτων.

ί,) Κα·5ορ:ζει το 7·ν7τημα τον ώραρίον λειτονργιας τών κα
ταττημάτων ήτο:. κατά τρίτον τννεχή. διακεκομμένο·/ ή μι
κτόν.

γ · Μειώνει τάς ώρας είδομαδιαίας εργατίας τον τροτωτικον 
τών καταττημάτων.

■ Καθορίζει τήν διάρκειαν τής ήμερη?·ας έργατίας τέραν 
οτο:ας ταρεχεται ντοχρεωτικώς διακοτή. τήν διάρκειαν 

αντής ώς καί τήν διάρκειαν τής ήμερητίας εργατιάς τέραν 
τής ότοίας θεωρείται ότ: ταρέχετα: κα-ίΕ ντερωρίαν.

Περαιτέρω εςοντιοδοτειτα: ί Υτονργος Εργατιάς, ίτως 
:: άτοοάτεών τον μ,εταό'.όάζη τάς ν.ατά τήν τερίττωτιν μ'
τής τ2ρ. 2 τον αρ-Spcv I τον τγεοίον αρμοο-.ίτητας ε·ς τονς 
Χομάρχας.

A 2 .η, *.2ρ, ί ορ'.,ετα: οτ: μεχρις εν.οοτεως των ττοο/.ε- 
τ:;ενων ντο ν.οτ2 τ ανωτέρω 5:ο:ν.ττ:κών τράςεοιν. ώς τρός 
τας ιορας /.ε:τονργ:ας τών 7.ατατττ·εάτων y.2: έ;γατ:α; τον 
τροτωτ.ν.ον αντών. εςαν.ο/.οννονν :τχνο.:α: 2: τρο τής ΐτχνος 
τοντον ::2τ2ςε:ς και 2: ε:ς εν.τελετιν τοίτων εκ;θν£ίΤ2: κα:
:τχνο.τα: ο:θί7.ητ·.7.α: τράς·:ς.

, "ί* ■"> ”2;εχετ2·. εςο·.7·.::ότττ·.ς οτως όμοιων
α..07 2τεων 7.α-νορ-.τΑώτ: τροτνετο: ντοχρεώτεις ϊτγττοτών. 
νωΡ Αεωρητ:; -/.α: άνάρτητ:ς τινάκων κλτ.Ε τρός τόν τκοτόν 
- 2-τ2/.:?ΐως τον τ2.ρ2 τών αρμοοιων οργτ^ων i/.έγχον τής 
if αρμογής τών τχ-τίκών ::ατάςεων /.α: τών κατ' εςο-τιο- 
οοτητ'.ν τ:ντων εκίίίομένων ί·.ο:κττ:κίόν τράςεων.

Α: ά/ωτερω εςον·7:οίοτττε:ς ε/.ρ :S ητ; ν ΐταροιτττο: ::ά 
τήν ::κ:μϊ7τ:κήν κα^ιερωτ:·/ τον τννεχονς ώρορίον 7.ε·.τ:.ρ- 
γ:ας τών καταττημάτων κα: εργατίας τον τρο?ωτ:κον αντών 
κατά τό ατό 28 Φεορο.αρΙο. ε'ως κι: 15 Matov 1077 χρο- 
' - *7ττ;.2 τρος εςαγωγήν χρητ:;;ων τνμτερ: τματων ::ά
τήν μετά ταντα ορ:ττ:κήν ρ^νμ:?:/ τον όλον ·ί>ίι2τος.

~. Α:α τον apipoj 2 τροί/.ετοντα: τοιν.κα: κνρώτεις κ.ατά 
.ώ/ ..αραοατών των ο:ατάςεων. τοτον τερ: χρονικών ορίων 
/.ι...,.γιας τών καταττηματων. οτον κ.α: τερ: τών ωρών έε- 
.. *»·*» τροτωτικ,οά αντών. οιτινες είναι ονττηρότερα· τών 

·<*,ν α. ε ί μεν ων οιατάςεων τροόλετομενων κα: ίή τροκει-

:ερ: ,.αραοατεων αοορωτων ^ις τας ώρας εργατιάς το., 
τροτεντικον. τρός μείΐονα τροττατία-, τοντον.

.ί. Αια τον άράρον 8 τον τχεοίον καταργονντα: α: οιατα-
τειτ των τα:. 2 των ατάοίνν ^'* ·ία “ κα: 81 τον Νόμον 830 
1070 < · τ ε; ■ ετα*;γε/.ματ·.κών τωματεκνν κα: ενώτεων κα:
οιατοαλιτεως τής τννοικαλιττ:κής ε7.εννεριας·>.

12ς γνωττόν. κατά τον X. 330 1970 ήτκ.ηντταν τροττν- 
•·α: ενώτιον τής Αιεόνονς Ι!ργ;νώ?εως Εργατιάς A.U.F.. . 
ο: :έ εν ανταις τροοαλ/.ομενοι λόγοι τννιτταντο εις το ο.τ: α: 
;:α.τάςεις τον ώς άνω Νόμον ήταν ίντιΑετο: τρός τό τερι- 
εχόνενον τών κνρω-άε.τών .το τής χωράς. ::ά τών X. Α/των 
52CI 1001 καί 4205 1001 άντιττοιχως. ότ' άριν. 87 «τερ: 
τ.νοικαλιττικής ε’/.εννεριας κα: τροττατιας τον τννοικα/.ι- 
ττικον οικαιώνατος·· και 08 «τερ: ε:αρμογής τών αρχών τον 
οικαιώματος όργανωτεως κα: τνλλογικής ίιατραγματεντεως·· 
Α:ε·Ι»νών Ενμόατεων Εργατίας.

II άρμοοια Ετιτροτή Εννοικαλιττικών Ε7.εννερ:ων τής 
ΑΟΕ. έτ:7.γρνε:τ2 τών τχετικών κατά τον τροοιαληούεντός 
Νόμον 3311 1070 αίτιατεων. άτεοάνόη ότ·. αί οιατάςεις τον- 
το. ιοία όέ αί τερ': άτεργίας καν*' ών αντα: κνρίως εττρετον- 
το. τ.μτορενοντα: τ'/.ήρως τρός τά. ντό τών ώς ειρηται Α:ε- 
ννών Σνμόάτεων Εργατίας. ετιταττόμενα καί μόνον αί κα- 

—το-ργονμεναι- οιά τον ντό κρότον τχεόίον ::ατάτε:ς εκρί-άηταν
(9 · J.η 7JV 3Γν νάά 22>.C/>‘J .19^ **pC ^ , »17’J . 2? *^ΐτ ■/·* ^ ·

87 Αιεννοός Σνμόάτεως Εργατίας.

Στμειονται. εν τροκειμένω. ότ: άμςότεραι αί καταργον- 
μενα: οιατάςεις τον X. 330/1070 τροντήρχον εις τήν τερ: 
εταγγελματ:κών τωματείων νομοΑετιαν άρ/ρον 2 X. 2151
Ι02(ίκαί άρ-Spov 5 X. Α τος 4301 Ί 004',.

Η Ιννοερνητις τννετη^ ·. ρ . > · α . ο ι α κ. τ,. ν _ ι. ·τ ? και - - - 
όομενη τάς ::εν*νεις ντοχρεώτεις τής χώρας. <ος αλλωττε 
ρrτός ντό τον άρ-νρον 28 τον ίτχνοντος Γνντά-γαατος έτιτάτ- 
τετα:. τροία ίν ε: ήο η εις τήν κατάργητιν τών. ως τροεςετε- 
■νη. -ιατάςεων τον X. 330/191().

4. Αιά τον αρ·ν*ρον 4 κ.αΑιεροντα: τρότ·νετον μ.ετρον τροτ- 
τατίας τών εργαζομένων γνναικών κατά τήν τεριοοον κνήτεως 
κα: λοχείας οιά τής ντό τον ΟΛΕΑ καταόό/.ής εις αντάς. τνμ- 
τληρωμ2τ:κ.ον έτιοόματος κνήτεως κ.α: μητροτητος. μέχρι τον 
νόονς τών τακ.τικών άτοοοχών αντών.

5. Α:ά τον άρνρον 5 τον τχεοίον. ταρέχετα: ή οννατότης 
χορηγήτεως ν—ό τον UAEA έτιοόματος ανεργίας καί εις τονς 
μ-.τ-νωτονς ο: ότοίο: άτέχονν εκ τής εργατίας των. λόγω άτκή- 
τεως τον ο:κα:ώματος τής ετιτχέτεως εργατίας > άρ-νρον 325 
Α.Κ.’ι κα: οί ότοίο: ότωτοήτοτε κατά τόν χρόνον τής άτοχής 
ταντης καί μέχρι τής όρ:ττ:κής έτιλντεως τής μετά τον ερ- 
γοοότον των όιαοοράς ενριτκονται ε:ς κατάττατ:·/ άόεοαιοτητος 
καί τνγχοτ/ονν οντ:αττ:κώς άνεργο:.

0. Α:ά τον άρνρον 0. ταρίχετα: εςοντιοοότητις εις τονς 
Χομάρχας. ίτως όι' άτοτάτεών των -ά-εττιζονν ιος ημέραν 
ντοχρεωτικής άργίας. ο:ά κατηγορίας τ:νάς έτ:χε:ρήτεων. 
μίαν ήμέραν τής είοομάοος. τλήν τής Κνριακής ά·/τ: ταρο- 
χής εις τονς μ:τ·ό*ωτονς αντών τής κατά τάς κειμενας οια- 
τάςεις άν α τ/. η: ω μ α τ: κ ή ς έίοομαοιαίας ά'/αταντεως. λόγω 
άτατχο'/.ήτεώς των κατά τάς Κνριακάς.

Α:ά τής οιατάαεως ταντης ίκανοτοιείτα: τάγ:ον και -ότ:- 
μονον α:τημα τών τννή-όως αντοτελώς άτατχολονμενων :ο:ο- 
κτητών μ:κροετ:χε:ρήτεων ώς τωτογρατειων κλτ. και τών 
τνχόν μιτνωτών αντών. τρός εΞατοάλ:τ:ν μιας ημέρας άνα- 
ταντεως καί»' είοομάοα τίτον οιά τονς μιτνωτονς οτον κα: ::ά 
τονς άτατχο/.ονμένονς έργοοότας. ετ οτον ώς εκ. τής τντεως 
τών έν λόγω· ετιχειρήτεων ανται εςαιρονντα: εκ. τών οιατά- 
Ξεων. τερί ντοχρεωτικής κατά Κνριακήν άργίας. Περαιτέρω 
ορίζεται ότι. ότάκ:ς οίαοήτοτε εκ τών εοαρμοζομένων οννάμ,ει 
νόμον, οιατάγματος. διοικητικής τράςεως. τνλ/.ογικής τνμ- 
όάτεως εργατίας. ετωτερικον κανονιτμον ή έ·ν*:μον ημερών άρ- 
γιας τών τάτης τντεως ετιχειρήτεων. έκμεταλλεντεων καί ερ
γατιών εν γενει καί τον τροτωτικον αντών. τνμτίττη τρος 
ημέραν Κνριακήν και Ιο οτον αντη τερι/.αμόά'/ετα: μεταςν
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τών -αχυουαών έκάττοτε δια το./; δημοοιους ύταλλήλους ημε
ρών αργίας, ώ: ημέρα αργίας ορίζεται ή έτόμενη τής Κυρια
κής τούτης εργάσιμος ήμερα, έκτος εάν οι άτοφάσεως τοϋ 
Ττουργοΰ Εργατιάς ή-ΰελεν όρισ-ΰή έτέρα ήμερα γενικώς ή 

κατά κατηγορίας έτιχειρήσεων. έκμετα/.λεύαεων καί εργα
τιών έν γενει.

7. Α! καταργούμενα: καί άντικα-ΰιττώμενα: ΰτό τον ναό 
κοίτιν σχεδίου διατάσεις εμοαίνονται εις το συνημμένο·/ ΠΑ
ΡΑΡΤΗΜΑ.

Έν "Α-ΰήναις τή 7 Φεβρουάριου 1977 

Οί Ύτουργοί
Αικαιοσύνης Εογασίας

ΚΩΧ. ΣΤΕΦΑΧΑΚΗΣ ΚΩΧ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

ΣΧΕΑΙΟΧ XOMOV

Περί τοοτοτοιησεως και συμτληρωσεως διατάσεων τινων τής 
εργατικής νομο-ΰεσίας καί ρυ-ΰμίσεως συναφών -ΰεμάτων.

__________________ ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ Α'.
Καταττήματα.

Άρ-ΰρον 1.

Ωρα: λειτουργίας καταττημάτων και εργατιάς τον
τροσωτικοΰ αυτών.

1. Λιά τό χρονικόν όιάττημα άτό 28 Φεβρουάριου 1977 
μέχρι καί 15 Μαιου 1977 δύνατα: ο:’ άτοφάσεων τοΰ Ττουρ- 
γοϋ Εργασίας. δημοσιευόμενων διά τής Εφημερίδες τής Κυ- 
βερνήτεως. να κα-ΰορίζωντα: είτε γενικώς, είτε κατά κατηγο
ρίας ή εύρυτερας ομάδας. είτε κα-ΰ άτασαν τή·/ Επικράτειαν, 
είτε δι: ώριτμένην ή ώριτμένας Περιφέρειας:

α; ή διάρκεια τής εβδομαδιαίας καί ήμερητίας λειτουρ
γίας τών καταστημάτω». ττερί ών τό Χ.Α. 1037/1971 «τερί 
χρονικήν ορίων λειτουργίας καταττημάτων καί έργατίας τοΰ 
τροσωτ-ικοΰ αυτών» κατ' άνώτατον ή κατώτατον οριον ή καί 
κ.ατ άμ,οότερα. "-

β; συνεχές. διακεκομμένο·/ ή μικτόν ωράριο·/ λειτουργίας 
τών καταττημάτων ώς καί α: ώρα: ένάραεως καί 7-ήαεως 
τής ήμερητίας λειτουργίας αυτών.

2. Λ: ομοιων άτιοφάτεων καί διά τό αυτό χρονικόν διάστη- 
μα δυνατα: είτε γενικώς, είτε κατά είόικ.ότητας. είτε δι: άταν- 
τα τά καταττήματα είτε κατά κατηγορίας ή εΰρ.τέρας όμάοας 
tvjtojv :

α Χα μειουντα: ο: ώρα: εργατιάς τών μισ-ΰωτών τών κατά 
το τα:ον άρ-ΰρον καταττημάτων εις 43 κα·ΰ εβδομάδα.

: Χα κα-ΰορίζετα: ή οιάρκεια τής ήμερητίας έργατίας
των μισ-ΰωτών τέραν τής ότοιας ταρέχετα: ΰτοχρεωτικώς 
όιακοτή. ή οιάρκεια αυτής, ώς καί ή οιάρκεια τής ήμερητίας 
εργατιάς τέρα·/ τής ότοιας χαρακτηρίζεται αϋτη ώς ταρεχο- 
μενη κα-ΰ ΰτερωρίαν.

ο. Α: όμοιων : 
τής ταρ. 1 αρμοί: 
ρει. εις τούς οίκε:: 
μου Αττικής εις

4. Μεχρ.ς έκοό 
τραςεων εοαρμόζο 
κάτιστημάτων καί 
α! τρό τής ενάρξε
και α: εκτε/.εο

τοοατεων δύνατα: α! κατά τήν τεριττ. ό’ 
τητες νά μεταοιόάζωνται. έν όλω ή έν μέ- 
-ς Χομαρχας. τροκειμένου οέ τερί τοΰ Χο- 
ον Χομάρχην Αττικής.

ε.νς τών υτό τοϋ ταρόντος τροόλετομένων 
ται. ώς τρος τάς ώρας λειτουργίας τι·)·/ 
οας ώρας εργατιάς τοΰ τροσωτικοΰ αυτών, 
ις ιτχΰος τοΰ ταρόντος κείμενα: οιατάαεις 
ν τούτων ε/.οοΰειτα: καί ίσχύουσα: διοικη-

ο. Α: όμοιων άτοράσεων ουνατα: νά καΰ ορ.ίζωντα: οιά το 
χρονικόν οιαττ.,μα άτό 28 Φεβρουάριου έως καί 15 Μαίου 
19ι< ττροονετο: υτοχοεώτεις τών ΰταγομένων εις τό X.
Α μα 105. 19/1 εργοδοτών ·ρ:ς τον τκοτον δ-.ασφα/.ίσεως 
του ταρα τών αρμοδίων οργάνων ελέγχου τής εφαρμογής

τών διατάσεων τοΰ ταροντος αρΰρου κυ: τών κ,ατ' έςουτί'.- 
δότησιν τούτων έ/.οιοομένων διοικητικών τράςεων ώς -ΰεώ- 
ρητις κα! ά/άρτησις τινάκων τερί τής ένάραεως καί λή- 
σεως ήμερητίας λειτουργίας τών καταττηυάτων κλτΛ.

Π

Άρ-ΰρον 2. 

οινιι/.α: κυοώτεις.

1. Ο εργοόοτης ή ό υτο τούτου τροστηΰεις. ταραβαινων 
έκ δόλου ή εσ αμελείας τάς οιατάαεις τοΰ X. Α τος 1037/ 
1971. τοΰ άρ-ΰρου 1 τοΰ ταρόντος ώς και τών εις έκτέλεσ·.·. 
τούτων έκοιοομένων διοικητικών -στάσεων. έο' ότον έν αύταΐς 
γίνεται ταρατομτή εις τάς οιατάαεις τοΰ ταρόντος άρΰρου. 
τιμωρείται;

αΐ Εο οτον τρέκειται τερι ταραβάτεων άφορωσών εις 
τάς ώρας έργατίας τών μ.:σ·ΰωτών τών καταττημάτων οιά 
φυλακιτεως ενός Μ εως εα 9 .μηνών καί οιά χρηματική: 
τοινής τοΰ/.άχιττον δέκα χιλιάδων ΊΟ.009' δραχμών. ή και 
οι’ άμοοτέρων τών τοινών τούτων.

ρΛ he οτον τροκειται τερι τών /.Οιτών ταραβάτεων ϊιά 
ουλακίίίως μέχρι ς εα ΈΊ μηνών ή οιά χρηματικής τοινή; 
του/.άχιττον οέκα χιλιάοων ' 10.000 οραχμών ή καί οι άμοο
τέρων τών τοινών τούτων.

‘2. Η αραόάτεις άοορώτα·- εις τάς ώρας χογτατίας τών μ; 
τύωτών έκοικάζο'/τα: κατά τήν έν άρ-ύροις 418 έως 425 το 
Χόμου 1493/1950 «τερί κυρώτεως τοΰ Κώίικος Ποινική 
Αικονομίας» όριζομένην οιαίικατία·/. ή οέ έφεσις οέν έχε
οναττα/.τικον ατοτε/.ετμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ Β'.

Έταγγε/.ματικά Σωματεία.

Άρ-ύρον 3.

1. Ή ταρ. 2 τοΰ αρ·ύρου 21 καί ή ταρ. 2 τοΰ άρ-ΰρου 31 
τοΰ Κόμου 330/197G «τερί έταγγε’/,ματικών τωματείων καί 
ένώτεων κ.α: οιατφαλίτεως τής τυνοικα/.ιττικής έλευ-ΰερίας» 
καταργοΰνται.

2. Ή ταρ. 3 τοΰ άρ-ΰρου 21 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Χόμου άντι- 
κα-ΰίττατα: ώς άκο/.ού-ΰως :

«3. Ή ΰτό ττοιχειον ί' τής ταρ. 1 τροΰτό-ΰετις οέν ίτχύε: 
οιά τάς τρώτας άτό τής αυατάοεως τοΰ οωματείου έκ/.ογάς··.

ΚΕΦ>ΑΛΑΙΟΧ Γ'.
Παροχαί Ο.Α.Ε.Α.

Άρ-ΰρον 4.

Συμτληρωματικαί ταροχαί κυήαεως καί μητρότητος.

1. Εις τήν ταρ. 3 τοΰ άρ-ΰρου 1 τοΰ X. Α'τος 212 /1 Μ:ί'· 
«τερί Όργανώοεως καί Αιοικήοεως τοΰ Οργχ/ιομοΰ Λτ/- 
τχολήοεως Εργατικού Αυναμικοΰ» τροοτί-ΰετα: έοάοιον ζ 
εχον οΰτω :

«ζ'. Αιά τήν αυμτ/.ήοωτιν τών ταρεχομενων -ΰτό τοΰ Ι.Κ.Α. 
έτιοομάτων κυήαεως καί μητρότητος μέχρι τοΰ τοοοΰ τών 
τακτικών άτοοοχών τής μια-ΰωτοΰ μετ’ άοαίρεαιν τών ΰτο τοΰ 
οικείου εργοδότου καταβ/.η-ΰειαών άτοοοχών».

2. Έν τέ/.ε: τής ταρ. 3 τοΰ άρ-ΰρου 7 τοΰ αύτοΰ ώς α-'·.
X. Α τος τροατί-ΰεντα: τα άκόΰ.ου·ΰα: «ώς και ό κανο-
νιαμός δ: οΰ όρια-ΰήαοντα: αί τροϋτο-ΰεαεις. ή διαοικααία και 
τά οικαιολογητικά άτονομής τών αυμτληρωματικών ταροχώ- 
ν.υήαεως καί μητρότητος».

Ά:·ΰρον 5.

Άτίωαις τρό: έτιοό:ηα:ν ΰ.ογω ά'/εργιας.

Ή ταρ. 5 τοΰ άρ-ΰρου 27 τοΰ X. Α το: 299], 19·>4 »τε:ι 
:υ::άαεως Όργανιαμοΰ Άταοχο/.ήαεως καί Ααοαλίτεως ’Α
νεργίας». ά·/::κα·ΰί::α:α: ιός άκ.ολου-ΰως:

»5. Έν τεοιττώαε: όιακοτής τών εργατιών τή: -εκμεταλ- 
λεύ:εω; καί άουναμίας ές οίουίήτοτε ΰ.όγου καταγγελίας τής 
r/έαεως έργατίας καί εκ.ίόαεως τής αχετικής βεβαιωτεως


