
Επί τού σχεδίου/ Νόμου «περί καθιερώσεως κινήτρων
έπ α* 'νελ.ιιατικήζ καταρτίσεως εργατικού δυναμικού».

Ποός 71/1· Βονλΐ/ν τοjv Έ/./.ήι·ων
Ή ϊ—χννελματική κχτάρτισις τού εργατικού δυναμικού 

αποτελεί έπένδυστν διά τήν οικονομικήν πρόοδον. ά/λ.ά καί 
ττοτ/εΐον πεοσωπικής βε/.τιώσεως καί εευψώσεως του 
έργα,ομενου.

Ποόε τήν κατεύθυνστν αυτήν ή Κυβέρνησις λαμβάνει 
οειοάν μέτρων έν .συνδυασμέ» προ; τήν άναμόρφωσιν τής 
Παιδεία; εν γίνει.

’Ήδη είναι επιτακτική ή ανάγκη, μετά τήν άποφασισθεΐ- 
οαν ενταειν τη; Χώρα; μα: εις τήν E.U.K. όπως το 1 πουρ- 
γεΐον ’Εργασία;, εντός της ασκούμενης ύπ’ αύτού πολιτι
κής. προβη εϊς τήν τχχεϊαν προσαρμογήν τής προσφερομέ- 
νης εργασίας εις τάς άπαιτήσεις τής ζητήσεως, πραγμα- 
τοποιουμένην διά τού ’Οργανισμού Άπασχο/.ήσεως ’Εργα
τικού Δυναμικού (ΟΛΕΔ), ό όποιος άποτελεΐ τό κύριον 
οργάνου τής εφαρμογής τής πολιτικής εϊς τον τομέα τής επαγ
γελματικής καταρτίσεους τού έργατικού δυναμικού τής 
Χώρας.

Ό ΟΛΕΔ εφαρμόζω'/ έν προκειμένω εν εκτεταμένο'/ πρό
γραμμα μέριμνα διά τήν δημιουργίαν άρτίω;_κχτηρτισμέτ- 
νών~ τεχνιτών, τόσον δςά τού συστήματος μαθητείας όσον 
καί τής Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως, ένώ παροιλλήλως 
έπιδιούκει τήν αύξησιν τού άριθμού των έκπαιδευομένων 
εις τρόπον ώστε νά καλυφθούν κατά τό δυνατόν αΐ άνάγκαι 
τής ταχέως άναπτυσσομένης οικονομίας μας.

Ή δημιουργία ν,ών μικτών εκπαιδευτικών μονάδων μα
θητείας καί ταχυρρύθμου έκπαιδεύσεοϊς, ή άρτια έπάνδρω- 
σις τούτοον. ή έγκατάστασίς των εις άνεγειρόμενα κτίρια 
μέ άρτιον εξοπλισμόν κατέστη δυνατή καί προχωρεί μέ 
γοργόν ρυθμόν μετά τήν ψήφισιν τού Νόμου 254/1976 «περί 
συ στάσεως θέσεων παρά τω Όργανισμώ Άπασχολήσεως 
’Εργατικού Δυναμικού (ΟΛΕΔ) καί ρυθμίσεως θεμάτων 
πινών προσωπικού». Ήδη αναγκαίοι ή συμπλήρωσις τών 
μέτρων διά τήν έπιβαλλομένην άνάτττυξίν εις τον χώρον τής 
επαγγελματικής καταρτίσεως τού εργατικού δυναμικού.

Εις τούτο άποσκοπεϊ τό υπό κρίσιν σχέδιον Νόμου τό 
όποιον ή Κυβέρνησις έχει τήν τιμήν νά φέρη εις τήν ’Εθνι
κήν ’Αντιπροσωπείαν πρός ψήφισιν.

■ Διά τών διατάξεων τού ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου:
α) Βελτιούνται αί έν ίσχύι διαδικασίαι, καταργουμένων 

τών γραφειοκρατικών διατυπώσεουν καί καθίσταται ή πο
λιτική έπί τής επαγγελματικής καταρτίσεως περισσότερον 
εύέλικτος δυναμένη νά προσαρμόζεται έκάστοτε πρός τάς 
διαρκώς με τ α β αλλ.ομ έν α ς συνθήκας τής αγοράς έργασίας.

β) Παρέχονται έξουσιοδοτήσεις όπως δΓ Υπουργικών 
άποφάσεονν ή τοιούτων τού Δ.Σ. τού ΟΛΕΔ ρυθμίζονται 
τά έκάστοτε άνακύπτοντα θέματα.

γ) Παρέχεται ή δυνατότης διαρκούς προσαρμογής τής 
προσφοράς πρός τήν ζήτησιν έργασίας καί κυρίως ή διά 
τών προσφορωτέρων μέσων δυνατότης ύποβοηθήσεως τών 
εργαζομένων πρός άποφυγήν δυσμενών έπ’ αυτών επιπτώ
σεων έκ τής τεχνολογικής προόδου.

δ) Παρέχονται εις τούς εργαζομένους εύρεϊαι δυνατό
τητες διά τών θεσπιζόμενων κινήτρων πρός άπόκτησιν 
επαγγελματικής ειδικότητας ή καί έτέρας τοιαύτης έφ’ 
οσον ή άσκουμένη ύπ’ αυτών εΐδικότης κατέστη πεπερα
σμένη ή μή αρκούντως αποδοτική.

ε) Παρέχονται αί δυνατότητες δι’ επαγγελματικήν έξέλιξιν 
τών εργαζομένων δυναμένων οΰτω νά έκλέγουν ελευθέριος τήν 
απασχόλησίν των εις όλα τά διαμερίσματα τής Χώρας, άνα- 
λογως τών έκάστοτε υφισταμένων συνθηκών έργασίας.

Είδικώτερον. έπί τών καθ’ εκαστα διατάξεων τού σχε.- 
δίου, σημειούνται τά κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 1. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 1 προβλέπεται ή δυνα
τότης καταβολής οδοιπορικών έξόδων ως καί αποζημιώσει»; 
εις τούς έκ τού τόπου διαμονής των μετακινουμένους πρόέ 
έπιλογήν άνεργους, προκειμένου ούτοι νά παρακολουθήσουν 
εΐ: τάς εκπαιδευτικάς μονάδας τού ΟΛΕΔ. προγράμματα 
ταχυρρύθμου έπαγ~/ελματικής καταρτίσεως (ΤΕΚ), έφ’ 
όσον δεν ύφίσταται δυνατότης καταρτίσεως των έπιτοπίως.

Διά τού μέτρου τούτου, σκοπεΐται ή προσέλκυσις με-'α
νώτερου άριθμού υποψηφίων πρός έπιλογήν, δεδομένου ότι 
παρατηρεΐται ποία τις άπροθυμίά. ιδία έξ ώρισμένων κυ
ρίως άπομεμακρυσμένοιν περιοχών καί δΓ ώρισμένας ειδι
κότητα;.

Περαιτέρω διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ευθοιί- 
ζονται τά τής παραπομπής άνέργων πρός έπΓ/.ογή-ν ώς καί 
τά τού τόπου ένθα Οά πραγματοποιήται ή τελευταία.

2. Διά "τών διατάξεων τού άρθρου 2 καθορίζεται ότι,
εις τούς παρακολουθούντα; προγράμματα ΤΕΚ. εις τάς 
εκπαιδευτικάς μονάδας τού ΟΛΕΔ άνέργους.. καταβάλλεται 
έπιδόμα ΤΕΚ. ι.

Δυνάμει δέ'τών διατάξεων τούτων, τό ύψος τού έπιδό- 
ματος τούτου δύναται νά έξικνήται, άναλόγως τών συνθη
κών τής άγοράς έργασίας. τής ήμερησίας διάρκειας τού προ
γράμματος, τών οικογενειακών βαρών τού καταρτιζόμε
νου καί έτέρων συναφών κριτηρίων, μέχρι τού έκάστοτε 
ίσχύοντος γενικού κατωτάτου ορίου τού ημερομισθίου έργα=. 
το τεχνίτου ή έργατοτεχνιτρίας.

Περαιτέρω ορίζεται ότι τό έπίδομα τούτο, προκειμένου 
περί έπιδοτουμένων άνέργων, έν ούδεμια περιπτώσει δύνα- 
ται νά είναι κατώτερον τού ημερησίου έπιδόματος άνεργίας 
τού όποιου ούτοι δικαιούνται.

Οΰτω. πλέον τής δωρεάν παρεχομένης έπαγγελματικής 
καταρτίσεως. έξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικόν οριον συν- 
τηρήσεω: καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής καταρτίσεως ναύτης1', 
ήτις ώς είκός, θ’ άποβή ωφέλιμος ού μόνον διά τούς καταρ- 
τιζομένους. άλλ.ά καί διά την ’Εθνικήν Οικονομίαν γενικώ- 
τερον. τ

Τέλος, παρέχεται ή δυνατότης καταβολής τού άντι- 
τίμου τών εισιτηρίων εις τούς κανονικώς παρακολουθούντας 
προγράμματα ΤΕΚ εις τάς έκπαιδευτικάς μονάδας τού 
ΟΛΕΔ καί χρησιμοποιούντας πρός τούτο υπεραστικήν 
συγκοινωνίαν.

3. Διά τού άρθρου 3 σκοπεΐται ή, έντός τών πλαισίων 
τής καί διεθνώς έφαρμοζομένης πο/.ιτ.κής έπί τής συνεχούς 
έπαγγελματικής καταρτίσεως, παρότρυνσις τών έργαζο- 
μένων, όπως παρακολουθούν προγράμματα μετεκπαιδεύ- 
σεως καί έπιμορφώσεώς των, άτινα, έφαρμοζόμενα έκτος 
τών χώρων τών έπιχειρήσεων, παρ’ αίς ούτοι απασχολούν
ται καί κατά βάσιν έκτος τού κεκανονισμένου ωραρίου έργα
σίας, θά επιτρέψουν τήν προσαρμογήν των πρός τάς έκα- 
στοτε τεχνολογικές εξελίξεις τής ειδικότητάς των καί τήν 
έπαγγελματικήν τουν προαγωγήν.

Οΰτω προβλέπεται ή καταβολή εις τούς μετεκπαιδευό
μενους καί έπιμορφωμένους επιδομάτων μετεκπαιδεύσεως 
ή έπιμορφώσεώς. ■ ττ-.-ς--π~

Δυνάμει δέ τών διατάξεουν τούτων, τό ύψος τών περί ών 
πρόκειται έπιδομάτων δύναται νά έξικνήται μέχρι τού % 
τού έκάστοτε γενικού κατωτάτου ορίου τού ημερομισθίου 
έργατοτεχνίτου ή . έργατοτεχνιτρίας, άναλ.όγως τών συνθή- 
κών τής άγοράς έργασίας, τής διάρκειας (ήμερησίας καί 
συνολικής) τού οικείου προγράμματος καί τών οικογε
νειακών βαρών. ' ,

4. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 4 παρέχεται δυνατό
της.'ού μόνον εις τούς άνέργους, ώς μέχρι τούδε, άλλ.ά καί 
εις τούς μισθωτούς τών έπιχειρήσεων ή έκμεταλλ.εύσεων, 
όπως μετά σχετικήν έπαγγε/.ματικήν έπιλ.ογήν παρακο
λουθούν προγράμματα ΤΕΚ έφαρμοζόμενα εις έκπαιδευ- 
τικάς μονάδας τού ΟΛΕΔ. —_ . · ότ

Περαιτέρω ορίζεται ότι ό χρόνος άποχής τών μισθωτών 
έκ τής έργασίας των διά τήν κατά τ’ άνωτέρω έπαγγελ,μα- 
τικήν των καπάρτισιν, θεωρείται ώς άδεια μετ’ άποδοχών 
διά πάσαν συνέπειαν έπί τής έργασ.ακής σχέσεως, μή συμ-
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ψηφιζομένη μάλιστα πρός τήν άδειαν ήν κατά τάς κειμένας 
διατάξεις δικαιούνται ουτοι, . - ---- ----- - ~

Πρός ύποβοήθησ.ν τέλος της έκδηλώσεως ένδιαφέροντος 
των έπιχειρήσεων διά τήν παρακίνησιν τοϋ προσωπικού 
των προς έπαγγελματικήν κατάρτισιν, προβλέπεται ή δυνα- 
τότης καταβολής εις ταύτας ύπό τοΰ ΟΑΕΑ καί εις αντι
στάθμισμα τής έκ τοϋ λόγου τούτου αποχής τοΰ προσωπι- 
κοΰ των έκ τής έργασίας του, χρηματικού ποσού μέχρι 
τοϋ ήμίσεος, εκείνου, δπερ κατέβαλεν ό ΟΑΕΔ δι’ επιδό
ματος ΤΕΚ, έάν οί παρακολουθοϋντες τά προγράμματα ταΰτα 
μισθωτοί ήσαν άνεργοι.

5. Διά τής υπό των διατάξεων τοϋ άρθρου 5 θεσπιζό
μενης δυνατότητος συμμετοχής τοϋ ΟΑΕΑ εις τάς δαπά- 
νας τής εν τη ά>λοδαπή επαγγελματικής έκπαιδεύσεως ή 
καταρτίσεως των αποδήμων 'Ελλήνων εργαζομένων ώς 
καί των τέκνων αυτών, σκοπεΐται, τό μέν καί κυρίως όπως 
ούτοι έξελίσσωνται έπαγγελματικώς καί κατ’ έπέκτασιν

ίνα χρεσιμοποιηθοϋν ταΰτα έν συνεχεία ύπ’ αυτών τούτων 
των επιχειρήσεων, διά τήν έκπόνησιν καί έφαρμ-ογήν προ
γραμμάτων επαγγελματικής καταρτίσεως καί έξειδικεύ- 
σεως τοϋ έργατοτεχνικοϋ; των προσωπικού.

Διά τής παρεχομένης ούτω τεχνικής βοήθειας εις τάς 
επιχειρήσεις θά έξασφαλισθή ή ενεργός συμμετοχή τούτων 
εις τάς έκπαιδευτικάς δραστηριότητας καί ή άξιοποίησις 
τής υποδομής των επί τώ τέλει τής ταχυτέρας δυνατής καί 
προσφορωτέρας άντιμετωπίσεως τοϋ προβλήματος τής 
έξειδικεύσεως καί προσαρμογής τοϋ εργατικού των δυνα
μικού εις τάς άπαιτήσεις τής παραγωγικής των διαδικα
σίας.

10. Διά τοϋ άρθρου 10 σκοπεΐται ή διευκόλυνσις τής 
καταρτίσεως των μισθωτών - στελεχών τών επιχειρήσεων, 
ώς εκπαιδευτών, διά τής δυνατότητος παροχής εις αυτούς, 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής καταρτίσεώς των, πλέον τών 
καταβαλλομένων αύτοΐς ύπό τοϋ εργοδότου των άποδοχών,

οίκονομικώς καί κοινωνικώς^ τό δέ ή, διά τής παλιννμσπάμ.—-6*δ£κοϋ-έπιδόρτατσε. έξικνούμένου μέχρί'-τοϋ *4 
σεως, τροφοδότησις τής εγχωρίου άγοράς έργασίας δι’ ειδι
κευμένου έργατικοϋ δυναμικού τοϋ οποίου είναι εκδηλος 
ή ζήτησις.

6. Διά τοϋ άρθρου 6 έπιτρέπεται τοϋ λοιπού καί εις τούς 
ομογενείς, είς τά τέκνα αυτών, ώς καί εις τούς γεννηθέντας 
καί διαμένοντας έν Έλλάδι αλλοδαπούς, όπως καταρτί- 
ζωνται έπαγγελματικώς είς τάς - έκπαιδευτικάς μονάδας 
τοΰ ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι ύπό τών έν ΐσχύι διατάξεων ή 
έπαγγελριατική κατάρτισις είς τάς μονάδας ταύτας έπιτρέ- 
πεται μόνον είς τούς ήμεδαπούς.

Οΰτω θά καταστή νόμιμος ή εις τάς έκπαιδευτικάς μονά
δας τοϋ ΟΑΕΔ έπαγγελματική κατάρτισις τών ομογενών 
καί κυρίως τών έξ αυτών Κυπριακής καί Τουρκικής ύπη- 
κοότητος, ήτις ώς είκός θά συμβάλη αποτελεσματικούς καί 
είς τήν έτι περαιτέρω σύσφιγξιν τών σχέσεων αυτών μετά 
τής μητρός πατρίδος.

7. Διά τοϋ άρθρου 7 σκοπεΐται, πέραν τής παρεχομένης 
ύπό τοΰ ΟΑΕΔ δωρεάν επαγγελματικής καταρτίσεως, ή 
δυνατότης παροχής ύπ’ αύτοϋ είς τούς παρακολουθοϋντάς 
προγράμματα μαθητείας καί έν γένει έπαγγελματικής κα
ταρτίσεως είς τάς έκπαιδευτικάς μονάδας του, δωρεάν ή 
έναντι καταβολής συμβολικού μόνον αντιτίμου, τροφής καί 
στέγης κατά βάσιν είς συγκροτημένα οικοτροφεία τοϋ ’Ορ
γανισμό ϋ, ώς καί ή. έξασφάλισις ιατροφαρμακευτικής καί 
νοσοκομειακής περιθάλψεως, προς τον σκοπόν, όπως ή 
κατά τ’ άνωτέρω επαγγελματική κατάρτισις, μήν είναι 
μόνον επωφελής διά τό μέλλον τών καταρτιζομένων άλλά 
καί νά παρέχεται αύτη ύπό συνθήκας πλήρους κοινωνικο- 
ασφαλιστικής καλύψεως καί προστασίας τούτων.

8. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 παρέχεται ή δυνα
τότης ίδρύσεως έντός τοϋ χώρου τών έπιχειρήσεων ή έκμε- 
ταλλεύσεων, έκπαιδευτικών μονάδων τοϋ ΟΑΕΔ διά τήν 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν τοϋ έργατικοϋ δυναμικού.

Διά τών διατάξεων τούτων σκοπεΐται ή έξασφάλισις 
τής ένεργοϋ συμμετοχής τών μεγάλων ιδία έπιχε.ρήσεων 
είς τάς έκπαιδευτικάς δραστηριότητας τοϋ ΟΑΕΔ καί ή 
άξιοποίησις τής οργανωτικής ύποδομής τούτων.

Ή έπιδιωκομένη κατά τ’ άνωτέρω ένεργός συμμετοχή 
τών έπιχειρήσεων είς τήν καθόλου προσπάθειαν τής έπχγ
γελματικής καταρτίσεων τοϋ έργατικοϋ δυναμικού τής 
χώρας θ’ άποβή έπ’ ώφελεία ού μόνον τής ’Εθνικής Οικο
νομίας γενικώτερον άλλά καί αύτών τούτων τών έπιχειρή
σεων καί τοΰ προσωπικού των καί θά συμβάλη άποτελε- 
σματικώς είς τήν βελτίωσιν τών βιομηχανικών σχέσεων.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι οί ειδικοί όροι λειτουργίας 
τών περί ών πρόκειται έκπαιδευτικών μονάδων καθορίζον
ται διά συμβάσεως, συναπτομένης μεταξύ τοϋ ΟΑΈΔ^καί 
τής οικείας έπιχειρήσεως.

9. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 9 προβλέπεται ή δυνα
τότης παροχής ύπό τοϋ ΟΑΕΔ είς έπιχειρήσεις ή έκμε- 
ταλλευσεις τεχνικής βοήθειας, ύπό τήν μορφήν οργανώσεων 
και εφαρμογής προγραμμάτων καταρτίσεως στελεχών των,

κατωτάτου ορίου ήμερομισθίου έργατοτεχνίτου η εργατο- 
τεχνιτρίας.

11. Διά τοϋ άρθρου 11 τό μέν επιδιώκεται όπως ένθαρυν- 
θοϋν αί πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις νά 
άναλάβουν τήν δι’ ιδίων μέσων έπαγγελματικήν έξειδί- 
κευσιν καί προσαρμογήν τοΰ έργατοτεχνικοϋ των προσω
πικού τερός τάς'άπαιτήσεις τής παραγωγικής των διαδικα
σίας, τό δέ διά τής έπαγγελματικής καταρτίσεως καθί
σταται τό προσωπικόν περισσότερον άπαραίτητον δυσκό- 
λως άντικαθιστάμενον καί περισσότερον άμειβόμενον.

Ούτω προβλέπεται ή συμμετοχή τοϋ ΟΑΕΑ είς τάς δαπά- 
νας τών έπιχειρήσεων διά τήν ύπ’ αύτών παροχήν έκπαι- 
δευτικοϋ έργου ήτις δέν δύναται νά ύπερβαίνη ποσοστιαίους 
κατά καταρτιζόμενο'/ καί ήμέραν καταρτίσεως τό 50% τοϋ 
καταβαλλομένου έκάστοτε έπιδόματος ΤΕΚ είς τούς έπαγ
γελματικώς καταρτιζομένους ανέργους είς τήν αυτήν ή 
συναφή ειδικότητα.

Π εραιτέρω
γόϋ Έργασίας, ρύθμισις ϋεματων άναφερομένων εις τους 
όρους καί προϋποθέσεις έγκρίσεως έφαρμογής ύπό τών έπι
χειρήσεων τοιούτων προγραμμάτων έπαγγελματική: έξει- 
δικεύσεως, είς τήν έποπτείαν έπ’ αύτών ώς καί είς τήν ποσο
στιαία·/ συμμετοχήν τοϋ ΟΑΕΔ είς τάς δαπάνας έφαρμο- 
γής των.

12. Διά τών διατάξεων τών πχρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου· 12 
καλύπτεται

EF

τροβλέπεται η(, δι’ αποφάσεων τοϋ Ύπουρ- 
θεμάτων

η αναγκη χορηγησεως εις τουςκυρίως
χώς περατοϋντας έκπαιδευτικα προγράμματα τόσον εις 
τάς Έκπαιδευτικάς Μονάδας τοϋ ΟΑΕΔ όσον καί έν τή 
αλλοδαπή πιστοποιητικών, δηλωτικών τοϋ τύπου καί εί
δους τής έκπαιδεύσεώς των.

Διά τών διατάξειυν τής παρ. 3 θεσπίζεται άρμοδιότης
τοϋ Υπουργού Έργασίας διά τον καθορισμόν, τοϋ τύπου
καί τοΰ τ:εριεχομενου τών ώς άνω πιστοποιητικών ώς καί
τών ορών, προϋποθέσεων καί διαδικασιών χορηγήσεως
τούτων.

13. Λιά τών. διατάξεων τοϋ άρθρου 13 προβλέπεται. ή,
κατόπιν άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΟΑΕΑ. δωρεάν ή έναντι 
συμβολικοϋ τιμήματος, διάθεσις τών παραγομένων, κατά 
Try έοχρμογήν προγραμμάτων επαγγελματικής καταετί-
σεω:
του

εις τας έκπαιδευτικάς μονάδας τοϋ ’Οργανισμού τού- 
προϊόντων άτινα άλλως θά παρέμενον άχρησιμοποί-

ητα. είς ιδρύματα, νοσοκομεία κ.λ.π.. είς μαθητάς ως και 
είς πρόσωπα έχοντα έντονον κοινωνικήν καί οικονομικήν 

. ανάγκην.
14. Διά. τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 παρέχεται εύχέ- 

ρεια χρησιμοποιήσεως. επί μερική άπασχολήσεμ.^ατκ/λή- 
λων προσώπων ώς διευθυντών καί γραμματέων, εις τά: 
έκπαιδευτικάς μονάδας τοϋ Ο APIA, αίτινες λειτουργούν εΐ: 
περιοχάς είς άς δέν λειτουργούν υπηρεσία1. τοϋ ’Οργανισμού 
τούτου.

Ή ρύθμισις αύτη έπεβλήθη έκ τής άδηρίτου ανάγκης 
χρησιμοποιήσεως τοιούτων προσώπων διά τήν,έξασφά-
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λισιν —καί δή κατά τον πλέον οικονομικόν τρόπον— τής 
όιοικήσεως των μονάδων τούτων, λαμβανομένων ύπ’ 8ψιν 
των ιδιόμορφων συνθηκών λειτουργίας αυτών.

Ιό. Διά τοΰ άρθρου ί5 παρέχονται εύρεϊαι εξουσιοδο
τήσεις δι’ ών ρυθμίζονται, δι’ Υπουργικών ’Αποφάσεων, 
Κανονισμών καί ’Αποφάσεων τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΟΑΕΔ θέματα 
έντος τών καθορισθέντων διά των προεκτεθεισών διατάςεων 
πλαισίων, ώς καί τοιαϋτα αναγόμενα εις τάς αρμοδιότητας 
καί την εσωτερικήν λειτουργίαν κ.λ.π. τών έκπαιδευτικών 
μονάδων τοΰ ΟΑΕΔ.

Διά τούτων, ενώ προσδίδεται ή αναγκαία ευελιξία καί 
προσαρμοστικότης εις τάς διατάξεις τοΰ σχεδίου, έπιτυγ- 
χάνεται βελτίωσις τών διαδικασιών καί κατάργησις πε
ριττών γραφειοκρατικών διατυπώσεων.

16. Τό άοθοον 16 προβλέπει περί τών, άπό τής ισχύος— ν·/ ■ — ,ΟΕίΜΐϊΛί."' ς, / - . ~ Π 'του Λομου, καταργουμενων οιαταςεων κατόπιν της ρυυμι- 
σεως τών θεμάτων υπό τοΰ σχεδίου καί αΐτινες είναι αί 
κάτωθι:

α) Δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ/ 
τος 2656/1953 «περί όργανώσεως καί ελέγχου αγοράς εργα
σίας». εχον ώς άκολούΟως:

_«Εΐς τούς έπχγγελματικώς έκπαιδευομένους ανέργους, 
καταβάλλεται βοήθημα υπό τοΰ Ίπρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων, καθοριζόμενο·/ δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ 
’Εργασίας μετά προηγουμένην ‘ρώμην τοΰ Δ.Σ. τούτου, 
προκαλουμένην υπό τοΰ 'Υπουργοΰ Εργασίας καί ύποβαλ- 
λομένην εις τό 'Υπουργείο·/ ’Εργασίας εντός 15 ήμερων άπό 
τής παραπομπής αύτω τοΰ σχετικού ερωτήματος», καί

β). Αί περιπτώσεις β καί γ τοΰ άρθρου 4 τοΰ Νόμου 1654/ 
1951 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τοΰ Α.Ν. 1542/1950 «περί συστάσεως παρά τώ Ύπουογείω 
’Εργασίας Τεχνικοΰ Τμήματος Έκπαιδεύσεως ΜαθηΤευο- 
μένων καί Συμβουλίου Τεχνικής Έκπαιδεύσεως Μαθητευο- 
μένων» εχουσαι ώς άκολούθως:

«β) ό τρόπος πληρωμής τών μαθητευομένων εντός τών 
ορίων τής έκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής επί τής αμοι
βής τών εργαζομένων.

γ) ό τρόπος προσλήψεως καί ή αναλογία, ήτις δέον να 
ΰφίσταται έκάστοτε μεταξύ τοΰ άριθμοΰ τών μαθητευομένων 
καί τοΰ άριθμοΰ τών υπηρετούνται·/ τεχνικών».

17. Διά τοΰ άρθρου 17 έπανορθοΰται ό έκ λάθους έν άρ- 
θρω 1 τοΰ Ν. 254/1976 ορισμός διά τόν Κλάδον Β2Ε ώς 
είσαγωγικοΰ βαθμοΰ τοΰ 10ου άντί τοΰ 9ου.

18. Τέλος διά τοΰ άρθρου 1S τοΰ Σχεδίου άντικαθίστα- 
ται έξ ολοκλήρου τό έδ. στ' τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ

Ν.Δ. 212/1969, καθ’ όσον ή άντικαθισταμένη διάταξις 
λόγω τής άοριστίας της είναι τελείως άνεφάρμοστος δι’ δ 
καί μέχρι σήμερον δέν έτυχεν έφαρμογής. ’Ενώ αΰτη έχει 
μεγίστη·/ σπουόαιότητα διά τήν άπασχόλησιν τοΰ προσω- 
πικοΰ τών έποχιακώς λειτουργουσών τουριστικών επιχει
ρήσεων κατά τήν περίοδον τής κάμψεως τής δραστηριό- 
τητός των.

Τοΰ μέτρου τούτου τής ένισχύσεως έξηρέθησαν αί ξενο
δοχειακά! επιχειρήσεις. ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, αίτι- 
νες κατά τό πλειστον δέν έχουν άνάγκην τής ένυσχύσεως 
ταύτης.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις τοΰ εδαφίου στ' τής παρ. 
3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ/τος 212/1969 έχει ώς άκολούθως:

«στ) Διά τήν παροχήν ενισχύσεων, ιδία υπό τήν μορφήν 
έπιδοτήσεως, ε’ις^^μχιακώς^ λειταυργούσας επιχειρήσεις, 
έφ’ όσον αύται ήθελον συνεχίσει, κατά τήν περίοδον τής 
κάμψεως τής δραστηριότητός των, τήν άπασχόλησιν μισθω
τών.

' Η ένίσχυσις αύτη παρεχόμενη κατά τήν περίοδον κάμ
ψεως τής δραστηριότητός έκάστης, τών ώς άνω επιχειρή
σεων, δέν δύναται, κατά πάσαν περίπτωσιν, νά ύπερβή 
τα τρία πέμπτα-τής έπιβαρύνσεως, ήν θά ύφίστατσ ό ’Οργα
νισμός έκ τής καταβολής επιδομάτων άνεργίας εις τούς, 
συνεπεία τής κατά τά άνω κάμψεως τής δραστηριότητός 
καί κατά τήν διάρκειας αυτής, άπολυομένους μισθωτούς τής 
έπιχειρήσεως ταύτης. Αί προϋποθέσεις, Ιδία δέ ό χαρακτη
ρισμός τών επιχειρήσεων ώς έποχιακώς λειτουργουσών, καί 
ή διαδικασία τής παροχής ένισχύσεως, ώς καί ό χρόνος ένάρ- 
ξεως έφαρμογής τοΰ θεσμοΰ τούτου Οέλουσι καθορισθή διά 
Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοΰ Υπουργοΰ 
’Εργασίας, μετά γνώμην τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ ’Οργα
νισμού Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού καί κατό
πιν άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής».

19. Τέλος, τό άρθρον 19 προβλέπει περί τής ισχύος τοΰ 
νόμου άπό τής δημοσιεύσεως του διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 25 Αύγούστου 1977
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