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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί τροποποιησεως άντικαταστά-

σεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων ένίων εργατι
κών νόμων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Ποός τήν Bov/.ijv των ’Ελλήνων

I. ΓΕΝΙΚΑ
Ή έκδοσις Νόμων, ώς τό υπό κρίσιν σχέδιον, καθίσταται 

αναγκαία καί αναπόφευκτος έκ της ανάγκης θεραπείας τών 
διαπιστωθεισών αδυναμιών καί ελλείψεων ώρισμένων δια
τάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας ώς καί της προσαρμο
γής αυτών προς τάς δημιουργηθείσας νέας άνάγκας ή κατα
στάσεις.

Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου τροποποιούνται, 
αντικαθίστανται καί συμπληροϋνται ώρισμέναι διατάξεις 
ένίων εργατικών νόμων προς τον σκοπόν τό μέν της εφαρμο
γής της αρχής της ίση; μεταχειρίσεως καί άποδόσεως 
δικαιοσύνης εις ώρισμένας κατηγορίας μισθωτών, τό δέ 
τοϋ περιορισμού της γραφειοκρατίας καί προσαρμογής 
τών κειμένων διατάξεων προς τάς δημιουργηθείσας νέας 
άνάγκας καί καταστάσεις.
II. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ

’Επί τών καθ’ εκαστα διατάξεων, τοϋ σχεδίου, νόμου 
παρατηρούνται τ’ ακόλουθα :

1. ’Επί τοϋ άρθρου 1 :
Διά τών. διατάξεων τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α.Νόμου 

1777/51 «περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ N.2S/ 
1944 καί τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α.Ν. 866/1946» κυρωθέν- 

. τος διά τοϋ Νόμου 1901/1951 «περί κυρώσεως τοϋ Α. Νό
μου 1777/1951 «περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ 
Α. Νόμου 2S/1944 καί τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α. Νόμου 
866/1946», παρέχεται ή δυνατότης εις τούς Υπουργούς 
επί τών Οικονομικών καί Εργασίας νά προσδιορίζουν εκτά
κτους οικονομικάς ενισχύσεις επί ταϊς έορταΐς τών Χριστου
γέννων ή τοϋ Πάσχα (Δώρον) εις χρήμα ή εις είδος, τών 
μισθωτών τών παρεχόντων τάς υπηρεσίας των παρ’ οίω- 
ίητοτε έργοίότη φυτ.αώ ή νομτ/.ώ προτώπω επί τυμίάτε'. έρ- 
γασ:7ς ΐΣιωτιαοΰ ϊιν.αίου.

Άπο της ισχύος τών ώς άνω διατάξεων, κατ’ έτος έκ- 
δίδονται κοιναί αποφάσεις τών Υπουργών επί τών Οικο
νομικών καί ’Εργασίας, καθορίζουσαι την χορήγησιν δώρου 
έορτών (Χριστουγέννων καί Πάσχα) διά τούς έπί σχέσει 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου άπασχολουμένους μισθωτούς 
ίσου προς ένα μηνιαΐον μισθόν διά τούς έπί μισθώ άμειβο - 
μένους ή είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια διά τούς έπί ήμε- 
ρομισθίω άμειβομένους διά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων 
καί ήμισυ μηνιαΐον μισθόν ή δεκαπέντε (15) ημερομίσθια 
άντιστοίχως διά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα.

Αί ώς άνω χορηγήσεις έπαναλαμβάνονται τακτικώς, μο- 
νίμιος καί όμοιομόρφως, έπ’ ευκαιρία τών εορτών (Χρι- 
στουγέννουν καί Πάσχα) με μόνην διαφοράν την χρονικήν 
αφετηρίαν υπολογισμού καί καταβολής τών δώρων, λόγω 
τοϋ γεγονότος ότι ή εορτή τοϋ Πάσχα τυγχάνει κινητή.

' 'Υπό τών επαγγελματικών οργανώσεων ζητείται άλλα 
καί ύπό τοϋ τύπου υποδεικνύεται μετ’ επιμονής καί έπί 
σειράν ετών, άφ’ ενός ή μετονομασία τών ώς εΐρηται δώρων 
εις επιδόματα έορτών καί άφ’ έτέρου πάγιος τρόπος υπολο
γισμού τών παροχών τούτων.

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου παρέχεται 
ή δυνατότης παγίας ρυθμίσεως τών έπιδομάτων έορτών 
Πάσχα καί Χριστουγέννων καί εντεύθεν ικανοποιείται άπό 
μακροϋ υφιστάμενον αίτημα, περαιτέρω δέ προ βλέπεται 
ειδική διαδικασία διά την χορήγησιν έπιδομάτων έορτών 
δι’ εϊοικάς κατηγορίας μισθωτών άμειβομένων διά ποσο
στών, φιλοδωρημάτων κατά μονάδα εργασίας κ.λπ.

'Υπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 1 είδικώτερον προβλέπεται 
ό τρόπος χορηγήσεως τών έπιδομάτων λόγω έορτών Πάσχα 
καί Χριστουγέννων εις τούς φορτοεκφορτωτάς, έργάτας 
κομιστικής υπηρεσίας τελωνείων, άρχιεργάτας, σημειωτάς

καί φύλακας εμπορευμάτων τών λιμένων καί ξηράς. 'Η 
ειδικωτέρα αΰτη ρύθμισις διά την άνωτέρω κατηγορίαν 
μισθωτών καθίσταται άναγκαία έκ τοϋ ότι οί έργάται 
ουτοι προσφέρουν εργασίαν προς μή μόνιμον εργοδότην. 
Κατ άκολουθίαν τοϋ γεγονότος τούτου παρέχεται έξουσιο- 
δοτησις καθορισμού, δι’ υπουργικών άποφάσεων, τών προσ
αυξήσει·»./ τών τιμολογίων άμοιβής τών εργατών τούτων πρός 
σχηματισμόν τοϋ άναγκαιοϋντος χρηματικού κεφαλαίου 
οιά τήν παροχήν τών άνωτέρω έπιδομάτων, ώς καί τών 
προϋποθέσεων καί όρων χορηγήσεως τούτων.

2. Επί τοϋ άρθρου 2 :
Διά τοϋ άρθρου 9 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ τος 4020/1959 «περί 

τροποποιησεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων έργα- 
τικών τινων νόμο»/» καθιερώθη ή έςομοίωσις τών άποδοχών 
τοϋ υπαλληλικού καί υπηρετικού προσωπικού τοϋ επί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου άπασχολουμένου εις Νοσηλευ
τικά 'Ιδρύματα ή ’Οργανισμούς εν γένει, άποσκοποϋντας εις 
τήν προστασίαν τής δημοσίας υγείας, έξαιρέσει τών Νοση
λευτικών 'Ιδρυμάτων τοϋ Ν.Δ/τος 2592/1953 «περί όργα- 
νώσεως τής ’Ιατρικής άντιλήψεως» πρός τάς άποδοχάς τάς 
καθοριζομένας διά τό όμοιον προσωπικόν γραφείων άνω- 
νύμων εταιρειών καί επιχειρήσεων εν γένει. Διά τής προτει- 
νομένης άντικαταστάσεως τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ 
Ν.Δ/το'ς 4020/1959 καί διά την ταυτότητα τοϋ νομικού 
λόγου ον έχώρητεν ή εφαρμογή τής έκάττοτε ΐ—χυοότη; 
νεμούετίας περί τοϋ υπαλληλικού καί υπηρετικού προτωπτ/.ού 
ανωνύμων εταιρειών καί έπιχειρήσεων έν γένει, έπί τοϋ 
αντίστοιχου προσωπικού τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων 
κ.λπ. επιδιώκεται ή έπέκτασις τής εφαρμογής τών ΐσχυου- 
σών, περί ελάχιστων ορίων άποδοχών καί λοιπών όρων 
έργασίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών 
άποφάσεων, περί λογιστών καί βοηθών λογιστών καί έπί 
τοϋ ομοιου προσωπικού τοϋ έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, τοϋ άπασχολουμένου εις τά άνωτέρω Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα ή ’Οργανισμούς.

'Η, διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου νόμου άντικαθισταμένη 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ/τος 4020/1959 «περί τροπο- 
ποιησεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων εργατικών 
τινων νόμων» έχει ώς άκολούθως :

«I. 'II ύπ’ ά.ριθ. 16929/1959 άπόφασις τών 'Γπουργών 
Συντονισμού καί ’Εργασίας «περί έγκρίσεως μετά τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 2/1959 άποφά- 
σεως τοϋ ΔΔΔΔ ’Αθηνών κ.λπ.» (ΦΕΚ 77, τεύχος ΙΥ 
τής 28.2.1959) ώς καί αί έκάστοτε ίσχύουσαι. περί έλαχί- 
στων ορίων άποδοχών καί λοιπών όρων έργασίας, συλλογι
κά! συμβάσεις ή διαιτητικοί άποφάσεις διά τό ύπαλληλικόν 
και υπηρετικόν προσωπικόν γραφείων καί αποθηκών ’Ανω
νύμων Εταιρειών καί Επιχειρήσεων έν γένει. έφαρμόζονται, 
απο τής ισχύος των καί έπί τοϋ άντιστοίχου προσωπικού 
τοϋ έπί σχέσει έργασίας τοϋ ιδιωτικού δικαίου άπασχο
λουμένου εις νοσηλευτικά καί λοιπά ιδρύματα ή οργανισμούς 
έν γένει, άποσκοποϋντας εις τήν προστασίαν τής δημοσίας 
υγείαε. εξαιρέσει τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων τοϋ Ν.
Δ/τος 2592/1953».

β. ’Επί τοϋ άρθρου 3 :
Οί φορτοεκφορτωταί λιμένων καί ξηράς οί διεπόμενοι 

ο'υς πρός τούς όρους εργασίας καί άμοιβής ύπό τών διατά
ξεων τοϋ Κ. Νόμου 5167/1932 «περί ρυθμίσεως τών εις 
τούς λιμένας φορ τοεκφορτωτικών έργασιών» καί τοϋ 
Ν.Δ/τος 1254/1949 «περί τροποποιησεως καί συμπληρώ
σεως ένίων διατάξεων τών περί φορτοεκφορτώσεων νόμων» 
παρέχουν με σύμβασιν έργασίας τάς υπηρεσίας των πρός 
μή σταθερόν εργοδότην.

’Απόρροια τούτου είναι ότι ουτοι δέν τυγχάνουν τών ύπό 
τής εργατικής νομοθεσίας προβλεπομένων ευεργετημάτων, 
τά όποια παρέχονται εις τούς λοιπούς μισθωτούς. Πρός 
μερικήν άρσιν τής τοιαύτης άνίσου μεταχειρίσεως θεσπί
ζεται ή παρούσα διάταξις, δΓ ής παρέχεται ή δυνατότης 
χορηγήσεως επιδόματος γάμου εις τήν κατηγορίαν ταύτην 
τών εργαζομένων.
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_ Είδικώτερον, διά τής παραγρ. 1 τοϋ ύπό κρίσιν άρθρου 
καθορίζεται δ φορεύς παρά τοϋ όποιου θά παρέχεται τόέπί- 
δομα γάμου καί ώς τοιοϋτος προβλέπεται ειδικός Λογαρια
σμός Επιδόματος Υάμου, συνιστώμενος,- διά Π.Δ/τος 
έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού ’Εργασίας, παρ’ 
έκάστη Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος 
ή Ξηράς.

Διά τής παραγρ. 2 παρέχεται ή έξουσιοδότησις προς 
ρύθμισιν των διαδικαστικών λεπτομερειών εφαρμογής τοϋ 
συστήματος. Διά τής παραγρ. 3 καθορίζεται ή διαδικασία 
θεσπίσεως τών σχετικών πόρων. Τέλος δέ διά τής παραγρ. 
4, προβλέπεται ή δυνατότης έπιδοτήσεως τοϋ φορέως παρά 
τοϋ «Λογαριασμοϋ Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμε
νεργατών» (Λ.Π.Φ.Λ.) εις περίπτωσιν οικονομικής άδυ- 
ναμίας τούτου.’

. 4. ’Επί τοϋ άρθρου 4 : -
Διά τοϋ νόμου 103/1975 «περί καταβολής έφ’άπαξ 

χρηματικού βοηθήματος εις τούς έκ τής υπηρεσίας άποχω- 
ροϋντας λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους ΝΓΙΔΔ άπά- 
σης τής Χώρας» προβλέπεται καταβολή χρηματικών ποσών 
ύπό τών Ν.Π.Δ.Δ. είς τούς δικαιούχους ύπαλλήλους αυτών, 
είτε προς συμπλήρωσιν τοϋ έφ’ άπαξ χρηματικού βοηθή
ματος, όταν τά σχηματισθέντα διά τον σκοπόν τοΰτον έξ 
εισφορών κεφάλαια δεν επαρκούν, είτε ώς συμπληρωματικόν 
βοήθημα, όταν ή άπονεμητέα εις αύτούς έφ’ άπαξ παροχή 
ή άποζημίωσις έκ τής άσφαλίσεώς των εις Ταμεΐον Πρό
νοιας ή Κλάεον Πρόνοιας ή αύετηαα άποζημιώαεως ή Πρό
νοιας, υπολείπεται κατά ποαον τής άποζημιώαεως τής 
προβλεπομένης ύπό τούτου (τοϋ Νόμου 103/1975).

Επειδή ή τοιαύτη ρύθμισις, εΐδικώς ώς προς τά Κεφά
λαια Άποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΛΦ) Οά έπι- 
τείνη διά πλεΐστα έκ τούτων τήν ήδη ύφισταμένην οικονο
μικήν άδυναμίαν διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών των, 
παρέχεται ευχέρεια όπως τά ώς άνω ποσά, προκειμένου 
περί τών ύπαλλήλων τών οΐκονομικώς αδυνάτων ΚΛΦ 
Ξηράς καί Λιμένων, καταβάλλονται ύπό τοϋ Λογαριασμού 
Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (ΛΠΦΛ).

5. Έπί τοϋ άρθρου 5 :
Οί φορτοεκφορτωταί Λιμένος Πατρών τής κατηγορίας 

ιχθύων - πάγου, λόγω έκμηδενίσεως τής έργασίας των εις 
τήν ιχθυόσκαλαν Πατρών, έξηναγκάσθησαν νά απομακρυν
θούν άπαντες όριστικώς έκ τοϋ έπαγγέλματος. Μετά δέ 
τήν λήψιν τών ύπ’ αύτών δικαιουμένων έφ’ άπαξ άποζημιώ- 
σεων έκ τοϋ παρά τώ Κεφαλαία) Άποζημιώσεως Φορτοεκ
φορτωτών (ΚΛΦ) Λιμένος Πατρών τηρούμενου ειδικού 
λογαριασμού των άπέμεινεν αδιάθετον είς τούτον, χρημα
τικόν ποσόν (προερχόμενου έξ εισφορών) ύψους 450.000 
δραχμών περίπου.

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 5 σκοπεΐται ή διάθεσις είς 
τούς διατελέσαντας μετόχους τοϋ λογαριασμού ιχθύων - 
πάγου τοϋ έναπομείναντος ανωτέρω ποσού, όπερ παρα- 
μένον αδιάθετον ούδέν σκοπόν έξυπηρετεΐ, ένώ άντιθέτως, 
κατανεμόμενον εις τούτους άπατε).εϊ οίονεί άποζημίωσιν 
διά τήν άπολεσθεισαν εργασίαν των.

6. Έπί τοϋ άρθρου 6 :
Διά τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 6, 

ορίζεται ότι αί διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Λ.Ν. 
2212/1940 «περί τροποποιήσεους καί συμπληρώσεως δια- 
τάξεών τινων τών περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων», εφαρ
μόζονται καί έπί εργασιών τής κομιστικής ύπηρεσίας τών 
Τελωνείων Ξηράς (καί οΰχί μόνον έπί τών έργασιών τής 
Κομιστικής 'Υπηρεσίας Τελωνείων Λιμένων) καί ότι τών 
οικείων έπιτροπών ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένων 
ή Ξηράς μετέχει ώς μέλος καί ύπάλληλος τοϋ οικείου Τελω
νείου, οσάκις συζητυϋνται θέματα ’Εργατών Κομιστικής 
'Υπηρεσίας Τελωνείων.

Περαιτέρω διά. τής παρ. 3. ό προϊστάμενος τής οικείας 
τελωνειακής άρχής, διά λόγους ταχύτητας καί αμέσου 
απονομής τής πειθαρχικής δικαιοσύνης, καθίσταται μονο
μελές πειθαρχικόν όργανον δυνάμενον νά έπιβάλλη τάς

πειθαρχικάς ποινάς τοϋ προστίμου ώς καί τής πρόσκαιρου 
άφαιρέσεως τοϋ έπαγγελματικοϋ βιβλιαρίου έργατών κομι- 

’ στικής ύπηρεσίας καί έν περιπτώσει ύποτροττής τήν πειθαρ
χικήν ποινήν τής άπαγορεύσεως έργασίας τών ύπαϊτίων, 
εις τούς τελωνειακούς χώρους καί άποθήκας έπί τρίμηνον 
τουλάχιστον.

7. Έπί τοϋ άρθρου 7 :
Συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 

Π.Δ/τος 901/1976 «περί άντικαταστάσεως τών διατάξεων 
τοϋ Π.Δ/τος 189/1975 καί «περί τής οικονομικής ένισχύσεως 
τών έπί τή βάσει τοϋ Ν.89/1975 άνασυσταθέντων έργατοϋ- 
παλληλικών έπαγγελματικών σωματείων καί ενώσεων», 
τά σωματεία καί αί ενώσεις διά νά τύχουν οικονομικής 
ένισχύσεως παρά τοϋ ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Ειδικών 
Πόρων Εργασιακών Σωματείων (ΟΔΕΙΪΕΣ), δέον όπως, 
πέραν τών άλλων προϋποθέσεων, ύποβάλουν τήν σχετικήν, 
αΐτησιν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοϋ προηγουμένου έτους.

’Επειδή, πολλά έργατοϋπαλληλικά σωματεία καί ενώσεις 
τούτων, άπομεμακρυσμένων, ιδία περιοχών, διά διαφόρους 
λόγους δέν ήδυνήθησαν νά ύποβάλουν τήν προς τον ΟΔΕ- 
ΠΕΣ αΐτησίν των έντός τής τασσομένης, ύπό τής παρ. 1 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Π.Δ/τος 901/1976, προθεσμίας (ήτοι 
μέχρι 31.12.77 καί 31.12.78) καί ίνα μη ταϋτα στερηθούν 
τοϋ πόρου τών τούτου διά τά έτη 1978 καί 1979 άντιστοίχως, 
διά τής διατάξεως τοϋ ύπό κρίσιν άρθρου θεωρούνται ως 
έμπρόθεσμοι αί σχετικαί αιτήσεις έφ’ όσον αύται έχουν 
ύποβληθεΐ μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου τών έτών 1978 καί 
1979 άντιστοίχως. ’ . .

'Η διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου νόμου τροποποιουμένή 
διάταξις ύπό στοιχείου δ) τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Π.Δ/τος 901/1976 «περί άντικαταστάσεως τών διατάξεων 
τοϋ Π.Δ/τος 189/1975 καί «περί τής οικονομικής ένισχύσεως' 
τών έπί τή βάσει τοϋ Ν.89/1975 άνασυσταθέντων έργατοϋτ 
παλληλικών έπαγγελματικών σωματείων καί ενώσεων» 
έχει ώς άκο/.ούθως :

«δ) έχουν ύποβάλει τήν σχετικήν αΐτησιν εις τον ’Οργα
νισμόν, τό βραδύτερου μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου τοϋ 
άμέσως προηγουμένου έτους, τά δέ δικαιολογητικά τών 
περιπτώσεων β καί γ τής παρούσης παραγράφου τό βρα
δύτερου μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου τοϋ έτους εις ο άφορα 
ή οικονομική ένίσχυσις».

8. Έπί τοϋ άρθρου S :
Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου σκοπεΐται ή άπαγόρευσις 

τής δραστηριότητος φυσικών ή νομικών προσώπων (κυρίως 
τεχνικών έταιρειών) διά τήν στρατολόγησιν, έπ’ άμοιβή, 
έλλήνων πρός άπασχόλησιν εις τό έξωτερικόν καί δή είς 
χώρας τής Μέσης ’Ανατολής καί Αφρικής καί περαιτέρω 
προβλέπεται ή έπιβολή είς τούς παραβάτας, τών ποινών τοϋ 
άρθρου 458 τοϋ Ποινικού Κώδικος.

9. Έπί τοϋ άρθρου 9 :
Διά τών διατάξεων τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 9 σκοπεΐται 

ή συμμετοχή είς τά προγράμματα ’Επαγγελματικής καί 
Τεχνικής Καταρτίσεως τοϋ Κοινωνικού ’Οργανισμού Νεό- 
τητος τής Δυτικής Γερμανίας τών έν τή χώρα ταύτη άπα- 
σχολουμένων έλλήνων καί τών τέκνων αύτών, εις τρόπον 
ώστε ούτοι νά βελτιώσουν τήν θέσιν των είς τήν Γερμανίαν 
άλλά καί παλλινοστοΰντες είς τήν Ελλάδα νά δύνανται νά 
χρησιμοποιηθούν άμεσα ώς ειδικευμένου προσωπικόν πρός 
όφελος τών ίδιων άλλά καί τής ’Εθνικής Οικονομίας γενι- 
κώτερον. Περαιτέρω, διά τής αυτής διατάξεως παρέχεται 
έξουσιοδότησις, όπως δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Έρ
γασίας έγκρίνονται αί σχετικαί πιστώσεις διά τήν κάλυψιν 
ύπό τοϋ ΟΛΕΔ τών δαπανών έπαγγελματικής καταρτίσεως 
είς διάφορα στάδια τών ώς άνω προγραμμάτων ώς καί τών 
δαπανών διά τήν παροχήν σχετικών βραβείων.

Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 2. θεσπίζεται κί
νητρου ύπό μορφήν μηνιαίου έκπαιδευτικοϋ έπιδόματος διά 
τήν παρότρυνσιν τών έν Γερμανία έλληνοπαίδων ηλικίας 
16 έως 20 ετών, πρός συμμετοχήν των εις τά έτήσια ειδικά
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πσογράμματα τών μέτρων Βιά τήν κοινωνικήν καί έπαγγε/.- 
■χατ'.κήν ένσωμάτωσιν άλλοδαπών νέων (M.S.B.E.). Αιά 
τών τελευταίων τούτων προγραμμάτων σκοπείται άρ' ένος 
μέν ή περάτωσι; τής θετούς υποχρεωτικής σχολικής μορ- 
οώσεως τών έλληνοπαίδων. άρ' ετέρου Βέ ή επαγγελματική 
κατάρτισίς των c;ά τήν είσοδόν των είτε εις τήν άπασχόλησιν 
είτε είς τήν κανονικήν έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν ή μαθη- 
τείαν.

10. Έπί τού άρθρου 10:
Αιά τής Βιατάξεως τού άρθρου 10 σκοπείται όπως. σι 

ο:ατάξε:ς τής παρ. 3 του άρθρου 15 τού Β. A/τος 993/10blj 
«—ερt έφαρμογής τού 'Υπαλληλικού Κωδικός έπί τών 
υπαλλήλων τού Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφ αλίσεων», 
έπεκταθοΰν έπί τών ΰτ:αλλή/.ω·; :ού Οργανισμού Απσσχο- 
λήσεως ΒρΥ'ζτ'.'χού Αν»αμικού (ΟΑΕΑ).. τών υπαλλήλων
τού Αυτονόμου ’Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 
καί τών υπαλλήλων τής Εργατικής Εστίας, έπί τώ τελεί 
τα> μή συμψηφισμού με τάς άποδοχάς. τών επιδομάτων 
κυήσεως y.z: λοχείας, τών χορηγούμενων ύπό τού ΙΚΑ είς 
τάς υπαλλήλους τών 'Οργανισμών τούτων ώς τούτο :~/ύεε 
ότι τών υπαλλήλων τού ΙΚΑ.

• Ώς αφετηρία εφαρμογής τής Βιατάξεως ορίζεται ή 30.4. 
1973. διότι άπό τής ημερομηνίας ταύτης. οί έν λόγω ’Οργα
νισμοί ήρχ:σαν να συμψηφίζουν τά ώς άνω επιδόματα.
- · Περαιτέρω, προβλέπεται ή μετατροπή τών θέσεων καθαρι
στριών' μερικής άπασχολήσεως εις τοιαύτας π/.ήρους άπα- 
τχολήσεως ώς καί ή παροχή Ιΰχερείας είς το Δ.Σ. τού 

.ΟΑΕΑ, όπως Βι! άποφάσεώς του χορηγή δύο ένϊυμασίας 
κατ’ έτος εις τούς υπαλλήλους τών Κλάδων ΣΕ τών έν τώ 

-Έσωτερικφ 'Υπηρεσιών (Κλητήρες, νυκτορύλακες. άπο- 
θηκάριοι κ.λπ.) τού ’Οργανισμού καί τέλος παρέχεται ευ
χέρεια εις τό εκπαιδευτικόν προσωπικόν τού ΟΑΕΑ. ά·/α- 
γνωρίσεως τής προϋπηρεεσείας του. τής διανυθείσης εις 
Δημοσίας Έπαγγελματικάς Σχολάς ή είς Σχολάς τού ΟΑΕΑ 
κατ’ αντιστοιχίαν τών ισχυόντων έπί τού έκπαιΒευτικού προ
σωπικού τού 'Υπουργείου ΠαιΒείας.

11. Έπί τού άρθρου 11:
_ ,Αιά τού Π. Δ/τος 2/1977 «περί Όργανώσεως καί Λει
τουργίας τού ’Οργανισμού Εργατική; Εστίας» συνεστή- 
-3 η σαν τριάκοντα πέντε (33) τακτικαί θέσεις μονίμων υπαλ
λήλων. είς έκαστον τών ΚλάΒων API Κοινωνικών Λειτουρ
γών καί ΑΡ3 Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας, τού Οργα
νισμού Εργατικής Εστίας.

Έκ τών θέσεων τούτων παραμένουν κεναί. τού μεν Κλά
δου API άπασαι τού Be ΚλάΒου ΑΡ3 είκοσι (2,0).
"Διά τής Βιατάξεως τού άρθρου 11 σκοπείται ή ίντσξις 

είς τάς ώς άνω κενάς θέσεις. τών ήΒη ΰπηρετούντων ε^ς τήν 
Εργατικήν Εστία; έπί σχέσει ίΒιωτικού Βικαίου υπαλλή
λων. οίτινες κέκτηνται τά άπαιτοΰμενα πρός διορισμόν 
προσόντα, έπιπροσθέτως Βέ διαθέτουν πολύτιμον έμπειρίαν. 
ώς' έκ τής επί μακράν ένασχολήσεώς των είς τά Κέντρα 
Εργαζόμενης Νεότητες, έραρμοζομένων τών διατάξεων τού 
"Ν. Α/τος 1G9/1969 «περί τακτοποιήσεως ‘εκτάκτων υπαλ
λήλων τών Δημοσίων Υπηρεσιών καί ΝΠΔΔ».
'. 12. Έπί τού άρθρου 12:

■;· Αιά τής παρ. 4 τού άρθρου 2 τού Ν. 704/1977 «περί 
συστάσεως θέσεων προσωπικού εις τό Υπουργείο·; Εργα
σίας και έτεριον τινών Βιατάςεων» έσκοπήθη ή παροχή Βυνα- 
τότητος επιλογής είς τούς μεταχψησομένους είς τό 'Υπουρ
γείο·; Εργασίας, πέντε υπαλλήλους, τών υπό τον έλεγχον 
καί έποπτείαν του ’Οργανισμών, εις τρόπον ώστε νά είναι 
Βυνατόν είτε νά συνεχίσου·; ουτοι τήν άσράλισίν των είς 
τα είς ά μέχρι τής μετατάςεώς των ύπήγοντο Τζμεία Πρό
νοιας ή Λογαριασμούς Πρόνοιας (Νόμος 103/1975) ώς κα
είς τά Ταμεία Επικουρικής Ά*ραλίσεως πρός αποφυγήν 
προσθέτων Βι’ αύτούς ΒιαΒικασιών καί δαπανών, είτε νά 
ΰπαχνούν είς τά πάσης ρύσεως Ταμεία ή Λογαριασμούς 
όπου άσραλίζονται οί υπάλληλοι τού 'Υπουργείου ’Εργασίας.

ΈπειΒή έγεννήθη αμφιβολία έκ τής Βιατυπώσεως τού 
όρου «είς τά Ταμεία ’Αρωγής ή ’Επικουρικής άσφαλίσεωσ»

Βιά τής Βιατάςεως τού άρθρου 12 τού σχεδίου σκοπείται 
απλώς, ή Βιόρθωσις τής προειρημένης Βιατυπώσεως πρός 
άρσιν τής προκληθείσης άμρισϊητήσεως έπί τώ τέλει 
όπως ο! περί ού πρόκειται υπάλληλοι Βύνανται είτε νά 
συνεχίσου·; τήν άσράλισίν των εις τά πάσης ρύσεως Ταμεία 
ή Λογαριασμούς είς τά όποια καί πρό τής μετατάσεώς των 
ύπήγοντο είπε νά ΰπαχθούν είς τά Ταμεία Πρόνοιας. Λογα
ριασμούς Πρόνοιας ή Ταμεία Επικουρικής Ά,σραλίσεως 
κ.λ.π. εις τά όποια υπάγονται καί οι υπάλληλοι τού Υπουρ
γείου Εργασίας.

Ή Βιά τού άρθρου 12 τού σχεΒίου νόμου άντικαθιστα- 
μένη Βιάτασις τής παρ. 4 τού άρθρου 2 τού Νόμου 704/1977 
«περί συστάσεως. θέσεων προσωπικού εις τό Υπουργείο·; 
’Εργασίας καί έτέρων τινών διατάξεων». έχει ό>ς ακολούθως:

«4. Οί μεταταχ-δησόμενοι υπάλληλοι Βύνανται κατ’ επι
λογήν των είτε νά εξακολουθήσουν υπαγόμενοι είς τά Ταμεία 
’Αρωγής ή ’Επικουρικής Άσραλίσεως. ^εις 5 μέχρι τής 
Βηΐμοσιεύσεως τΟ’ύ, παρόντος υπάγονται, είτε νά υπαχθούν 
εΐσ τά τοιαύτα τού Ύπουσγείου Εργασίας».

13. Έπί τού άρθρου 13:
Ή προσράτως έκΒοθείσα ύπ' άριθ. 6/1979 άπόφασις 

τού Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
’Αθηνών «περί αύςήσεως τών Γενικών κατωτάτων όσιων

μισθών καί ημερομισθίων κ.λ;π.» εκτός τών άλλων, τροπο
ποιεί καίριας Βιατάσεις τού Δικαίου τής εργασίας, έπ’ ώρε- 
λεία τών μισθωτών.

Δια νά προληρθή καί άποσοδηθή όμως κάθε; κίνδυνος 
ακυροτητος αυτής, εκ τυχόν προσβολών ένώπιον Βικαστηρίων, 
τοσον άπό άπόψεως αποτελεσμάτων ενοχικών (π.χ. πλησε- 
ςουσιοτης τών εγειραντων την συλλογική διαφοράν εκπρό
σωπων τών ’Οργανώσεων κ.λ.π.). όσον κ'αί κανονιστικών 
(π.χ. καθ όσον άρορά εις το περιεχόμενον καί τήν διάρκειαν 
ίσχύο^ ςαυτής) κρίνεται άναγκαία ή θέσπισες τής Βιατάςεως 
τού άρθρου 13. Διά ταύτης ορίζεται ότι, αί διατάξεις τών 
άρθρων αυτής 3. περί έξομοιώσεως, εντός τριετίας, πάντων 
τών μισθωτών ώς. πρός τήν διάρκειαν τής μετ’ αποδοχών 
άδειας. 4, περί ηΰξημένης άδειας τών μ:σ-5ωτών οίτινες 
τυγχά·;ουν φοιτηταί. σπουδασταί καί μαθηταί. 6 καί 7 
περί μειωσεοις τών ώρών εβδομαδιαίας εργασίας τών μι
σθωτών άπο 45 εις 42. έντός τριετίας, καί ρυθμίσεως συνα
φών πρός τήν τοιαύτην μείωσιν θεμάτων, θεωροϋ·;ται 
έγκυροι καί πληρούν, άπό τού έν αϋταίς όριζομένου χρόνου 
ισχύος των. άπαντας τούς όρους, τάς προύπο-θεσεις καί τούς 
περιορισμούς τού Ν. 3239/1955, ώς έτροποποιήθη καί συνε- 
πληρώθη μεταγενεστέρως.

Πέρα·; τών άνωτέρω καί επειδή Βυνατόν νά δημιουργηθοΰν 
δυσχέρεια: ώς πρός τόν τρόπον εφαρμογής τών άναφερο- 
μένων διατάξεων, ορίζεται (έν παρ. 2) ότι καί διαρκούντος 
έτι τού χρόνου ισχύος των Βύνανται αύται νά τροποποιούνται 
καί συμπληρούνται. άλλά μόνον ώς πρός τόν σκοπόν απρό
σκοπτου έφαρμογής αϋτών.

1 4. Έπί τού άρθρου 14: ., -
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 14. εναρμονίζονται αΐ 

διατάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου 5 τού Α_Ν. 539/1945 
καί τών παρ. 2 καί 3 τού άρθρου 4 τής άπό 26.1.1977 Εθνι
κής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως ’Εργασία, τών κυρω- 
θεισών Βιά τού άρθρου 8 τού Ν. 549/1977. πρός τάς τοιαύτας 
τού άρθρου 2 τής άπό 20.2.1975 ’Εθνικής Γενικής Συλλο
γικής Συμβάσεως ’Εργασίας. ήτις κατέστη έγκυρος διά 
τού Ν. 133/1975, καί τών άρθρων 3 καί 4 τής ύπ’ άριθ. 
6/1979 άποράσεως τού Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Διοι
κητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών, τής καθιστάμενης έγκυρου 
Βιά τού προηγουμένου άρθρου τού παρόντος, εις τρόπον 
ώστε οί μισθωτοί τών όποιων ή σχέσις έργασίας λύεται 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον ή λήγει ή εποχιακή άπασχόλησις 
πρό τής συμπληρώσεως τού βασικού Βιά τήν θεμελίωσιν τού 
είς άδειαν δικαιώματος των χρόνου απασχολήσεως (δωδε
καμήνου). νά λαμβάνουν, ποσόν ά;άλογον πρός τάς άποδοχάς 
άδειας τάς όποιας θά έλάμβανον μετά τήν συαπλήρωσιν τού 
βασικού τούτου χρόνου.
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Ουτω, διχ τών ύπό κοίσιν διατάξεων, εις περίπτωσιν 
λύσεως της σβέσεως εργασίας των προ της συμπληρώσεως 
τοΰ βασικού χρόνου, θά λαμβάνουν, άνεξαρτήτως της ΐδιό- 
τητος αυτών ως ύπαλλήλων, έργατοτεχνιτϊϋν η ύπηρετο>ν, 
έν ημερομίσθιον δι’ έκαστον μήνα απασχολήσεων (έναντι 
ήμίσεος ημερομισθίου τό όποιον λαμβάνουν σήμερον οι ές 
αυτών έργατοτεχνϊται καί ύπηρέται. Εΐδικώς οί ανήλικοι 
μισθωτοί οΐ μή συμπληρώσαντες το 18ον έτος τής ηλικίας 
των καί οί φοιτηταί, σπουδασταί καί μαΟηταί, περί των 
οποίων τό άρθρον 4 τής ύπ’ άριθ. 6/1979 άποφάσεως τοΰ 
Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικαστηρίου Α
θηνών, Θα λαμβάνουν έν καί ήμισυ ημερομίσθιον δι’ έκαστον 
μήνα άπασχολήσεως (έναντι ενός ή ήμίσεος ημερομισθίου 
τό όποιον λαμβάνουν σήμερον άναλόγως τής ίδιότητος των 
ώς υπαλλήλων ή έργατοτεχνιτών καί ύπηρετών). Περαιτέρω 
λαμβάνεται μέριμνα εις τρόπον ώστε καί οί παρέχοντες έκ 
περιτροπής ή διαλλείπουσαν εργασίαν, εις περίπτωσιν λυ- 
σεως τής σχέσεως εργασίας των ή λήξεως τής εποχιακής 
άπασχολήσεως προ τής συμπληρώσεως τοΰ δωδεκαμήνου 
βασικού χρόνου νά λαμβάνουν ποσόν άνάλογον πρός τήν 
άπασχόλησίν των.

15. ’Επί τοΰ άρθρου 15 :
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 15, παρέχεται έξουσιοδό- 

τησις όπως δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Εργασίας,-έκδι- 
δομένης μετά γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
ΟΑΕΔ, ορίζεται ή έκ μέρους τοΰ ’Οργανισμοί» τούτου κατα
βολή αποδοχών εις τούς φοιτητάς, σπουδαστής καί μαθη- 
τάς, οί όποιοι απέχουν έκ τής έργασίας των (έπί έξαή- 
μερον κατ’ έτος) διά νά συμμετάσχουν εις τάς έξετάσεις, 
συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 4 τής ύπ’ άριθ. 
6/1979 άποφάσεως τοΰ Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαι
τητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών.

16. Έπί τοΰ άρθρου 16 :
Δεν. ύφίσταται σήμερον διάταξις τής εργατικής νομοθε

σίας προβλέπουσα τήν υποχρέωση» τών έργοδοτών όπως 
χορηγούν εις τούς ύπ’ αύτών άπασχολουμένους μισθωτούς 
εκκαθαριστικόν σημείωμά, περί τοΰ ύψους τών άποδοχών 
των καί τών γενόμένων έπ’ αύτών κρατήσεων.

"Ενεκα τούτου, οί μισθωτοί δέν γνωρίζουν τό ύψος τών 
άποδοχών τάς όποιας λαμβάνουν ή τών προσαυξήσεων έπί 
τών άποδοχών αύτών, λόγω ύπερωριακής άπασχολήσεως, 
νυκτερινής έργασίας, αμοιβής διά Κυριακάς καί έξαιρεσί- 
νυκτερινής έργασίας, αμοιβής διά Κυριακάς καί έξαιρεσίμους 
ήμέρας, ώς επίσης καί τάς γενομένας έπ’ αύτών κρατήσεις, 
μέ συνέπειαν νά γεννώντχι άμφιβολίαι περί αύτών καί νά 
δημιουργοϋντχι εύλογα παράπονα καί διενέξεις.

Διά τούτον ύπό τής διατάξεως τοΰ άρθρου 16, ορίζεται 
ότι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ύποχρεούν- 
ται όπως, κατά τήν έξόφλησιν τών μηνιαίων άποδοχών τού 
προσιυπικού των καί έφ’ όσον τούτο ήθελε ζητηθή ύπό τών 
δικαιούχων, χορηγούν έκκαθαριστικόν σημείο» μα εις τό 
όποιον θά απεικονίζονται άναλυτικώς αί πάσης φύσεως 
άποδοχαί των ώς καί αί έπ’ αύτών γενόμεναι κρατήσεις

17. Έπί τού άρθρου 17 :
Εις τήν περίπτωσιν γ' τής παρ. 1 τού άρθρου 6 τού 

Νόμου 678/1977 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών διατάξεων «περί ’Οργανισμού Εργατικής Εστίας καί 
άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι :

«1. Δι’ άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Εργατικής Εστίας, έγκρινομένων ύπό τού Υπουργού 
Έργασίας, καθορίζονται :

γ) ή άνέγερσις. άγορά. έπέκτχσις. διαρρύθμισίς, βελτίιυ- 
σις, συμπλήρωσις, επισκευή καί συντήρησις κτιρίων στε- 
γάσεως έργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωματείων καί 
ενώσεων τούτων».

Διά τής διατάξεως τού άρθρου 17 τροποποιείται ή ώς άνω 
διάταξις πρός τον σκοπόν περιορισμού τών γραφειοκρατικών

διατυπώσεων καί άπλουστεύσεως τών διαδικασιών πραγμα-' 
τοποιήσεως τών σκοπών τής Εργατικής Εστίας. Οΰτω 
θά ύπόκεινται είς τό εξής εις τήν έγκρισιν τού Υπουργού 
Έργασίας μόνον αί άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Εργατικής Εστίας αί άφορώσχι εις τήν αγοράν άκι- 
νήτων (καί ούχί ώς μέχρι τούδε αί άφορώσαι εις τήν άνέ- 
γερσιν, έπέκτασιν, διαρρύθμισιν, βε/.τίωσιν, συμπλήρωση», 
έπισκευήν καί συντήρηση» κτιρίων).

18. Έπί τού άρθρου 18 :
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 13 τού Νόμου 754/1978 

«περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων 
Πολιτικών καί Στρατιωτικών, τών ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
ώς καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται ότι :

«Αί διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου δέν έχουν έφαρμογήν :
α) Έπί τών περί ών τό άρθρον 4 τού Ν.Δ.169/1969 

«περί τακτοποιήσεως έκτάκτων ύπαλλήλων τών Δημοσίων 
'Υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.», ώς τούτο έτροποποιήθη διά 
τού Ν.Δ.238/1969.

«Περί τροποποιήσεως τού Ν.Δ.169/1969 κ.λπ.» έκτά
κτων ύπαλλήλων τού Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ. άνε
ξαρτήτως τής βαθμολογικής ή μισθολογικής έξομοιώσεώς 
των πρός τακτικούς ύπαλλήλους, τών άποδοχών τούτων 
ρυθμιζομένων δυνάμει πού Ν.Δ.1198/1972 «περί τρόπου 
ρυθμίσεως τών όρων άμοιβής καί έργασίας τού έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τού Δημοσίου, 
τών Ο.Τ.Α. καί τών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. .;.

β) Έπί τών ιατρών τών ’Αγροτικών ’Ιατρείων, τών 
Υγειονομικών Σταθμών καί τών κινητήν 'Υγειονομικών 
Μονάδων, ών τό μισθολόγιον ρυθμίζεται δι’ ειδικών δια
τάξεων».

Εξάλλου, διά τών διατάξεων τού άρθρου 11 τού Νόμου 
S2S/197S «περί μονιμοποιήσεως προσωπικού ’Αγροτικών 
’Ιατρείων καί 'Υγειονομικών Σταθμών, ώς καί περί ρυθμί
σεως ετέρων συναφών θεμάτων άρμοδιότητος τοΰ 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών» ορίζεται ότι :

«Αί διατάξεις τού Ν.754/1978 «περί ρυθμίσεως τών άπο
δοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων πολιτικών καί στρατιω
τικών, τών ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καί άλλων τινών συναφών 
διατάξεων», έχουν έφαρμογήν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978 
καί δι’ ά.παντας τούς ιατρούς τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμά
των άνεξαρτήτως τής σχέσεως έργασίας μέ τήν όποιαν 
προσλαμβάνονται πλήν τού άρθρου 11 παράγρ. 1 τού έν 
λόγω νόμου».

Επειδή, κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού άρθρου 
13 τού Νόμου 754/197S άνέκυψαν άμφιβολίαι περί τού 
έάν οί έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου ’Ιατροί τών 
’Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, οί κατέχοντες όργα- 
νικάς θέσεις καί έχοντες βαθμολογικήν άντιστοιχίαν τακτι
κού δημοσίου ύπκλλήλου, δικαιούνται τού ύπό τής παρ. 2 
τού άρθρου 3 τού Ν.754/1978 προβλεπομένου έπιδόμχτος 
σπουδών καί έπειδή διά τών διατάξεων τού άρθρου 11 τού 
Νόμου S2S/1978, έχορηγήθη τούτο άπό 1ης ’Ιανουάριου 
1978 είς άπαντας τούς ιατρούς τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυ
μάτων. διά τής διατάξεως, τού άρθρου 18 σκοπεΐται, διά 
λόγους ίσης μεταχειρίσεως, ή έφαρμογή τής διατάξεως τής 
παραγράε-ου 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. 754 1078 καί έπ:
των ’Ιατρών τών •/.ατε/έντων ο :γανικάς όέαεις εΐ;
Όργα·. ιτυιΰς Κοινωνικής ΙΙο/.ιτ: κής ά:;.κ :.; τ r τ c ; τοΰ
f Τττουργείου Έργασίας έττί σχέσει 'ασίας ιδιωτικού δι-
καί ου καί έχοντων βαθμολογικήν >αντ: στοιχί:χν τττος τούς
τακτικούς μονίμους ύτταΛ/.ήΛους.

19. Έπί τού άρθρου 19:
Διά τής διατάξεως τού άρθρου 19 , συμτ:ν.ηοούται καί

τροποποιείται ή παραγρ. 1 τού άρθρου 12 τού Ν.Δ/τος 
2961/54 «περί συστάσεως ’Οργανισμού Άπασχολήσεως καί 
Άστα/.ίσεοις ’Ανεργίας». Οΰτω διά τού εδαφίου α) εςαι- 
ρούνται τής άσφαλίσεως άνεργίας οί ανήλικοι μέχρι συμπλη-
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ρώσεως τού 15ου έτους , τής ηλικίας, ενώ ΰπό τό ΐσχύον 
σήμερον καθεστώς εξαιρούνται οι ανήλικοι μέχρι τού 18ου 
έτους τής ηλικίας. *Η υπαγωγή εις τήν άσφάλισιν των άνη- 
/.ίκων άπό τού 16ου έτους τής ηλικίας παρέχει πλέον τήν 
δυνατότητα εις αύτοΰς από τού Ιδού έτους τής ηλικίας των, 
;ά λαμβάνουν έπίδομα ανεργίας έφ’ όσον ούτοι καθίστανται 
άνεργοι.

Διά .τής άνωτέρω τροποποιήσεως ικανοποιείται πάγιον 
,ιίτημα των ενδιαφερομένων καί εναρμονίζεται ή· νομοθεσία 
τής χώρας μας, ως προς τήν προστασίαν των νέων κατά τής 
ανεργίας προς τήν τοιαύτην των άλλων κρατών τής Ευρώπης.

Διά τού έδαφίου β) σκοπεϊται ή έξαίρεσις έκ τής άσφα- 
,ίσεως ανεργίας των άπασχολουμένων τέκνων εις Ιίϊιχει- 
ιήσεις ή εκμεταλλεύσεις άσκουμένας ΰπό τής μητρός, 
τρός κάλυψιν υφισταμένου κενού καί αποφυγήν παρεξη
γήσεων κατά τήν εφαρμογήν τής διατάξεως.

Διά τον αυτόν λόγον σκοπεϊται ΰπό τού έδαφίου γ' ή 
ςαίρεσις των προσώπων τού έδαφίου β' έφ’ όσον άπασχο- 
οΰνται εις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις αί όποΐαι λειτουρ- 
οΰν ΰπό μορφήν εταιρίας, έφ’ όσον εν τουλάχιστον έξ αυτών 
υμμετέχει εις εταιρίαν κατά ποσοστόν 50 %, καθ’ όσον 
ά πρόσωπα αυτά έχουν τήν ιδιότητα τού έπιχειρηματίου 
αί όχι τού μισθωτού.
Ή διά τού άρθρου 19 άντικαθισταμένη διάταξις τής παρ. 1 

ού άρθρου 12 τού Χ.Δ/τος 2961/1954, ώς άντικατεστάθη 
πό τού άρθρου 2 τού X.3464/1955 «περί τροποποιήσεως καί 
υμπληρώσεως των περί άσφαλ.ίσεως ανεργίας διατάξεων» 
χει ώς άκολούθως :

«1. Εξαιρούνται τής άσφαλίσεως ανεργίας:
α) )ί ανήλικοι μέχρις ήλικίας 18 έτών καί οί μαθηταί 

εχνϊται περί ών τό Β.Δ. τής 6.6.52 «περί έκπαιδεύσεως 
αθητών τεχνιτών». Διά τήν εφαρμογήν τής διατάξεως 
χύτης ώς ήμερομηνία γεννήσεως λογίζεται ή 1η ’Ιουλίου 
ού έτους γεννήσεως τού ήσφαλισμένου.
β) Οί σύζυγοι, οί γονείς ή τά τέκνα έφ’ όσον άπασχολούν- 

χι εις έκμεταλλεύσεις άσκουμένας ΰπό συζύγου, πατρός 
τέκνου.
γ) Οί ές ίδιου δικαιώματος συνταξιούχοι τού Δημοσίου 
των πάσης φύσεως ’Οργανισμών τού Δημοσίου Δικαίου, 
δ) Οί συμπληροΰσαντες τό 65ον έτος τής ήλικίας των. 
ε) Οί τακτικοί υπάλληλοι καί ύπηρέται τού Δημοσίου 

■ιί τών ’Οργανισμών τού Δημοσίου Δικαίου.
στ) Γά πρόσωπα τά παρέχοντα έξηρτημένην εργασίαν 
χί προς σταθερόν έργοδότην (ώς φορτοεκφορτωταί, 
γάται έκδορας καί σφαγής, νεκροπομποί κ.λπ.), ών ή 
; τόν οίαείον φορέα ϊ:ά τον αλάίον άτφαλεια; άτφάλ.ιτ:; 
με: Είϊιαοΰ Κανονισμού τνντελ.είτα: μέεω τών Έταγγιλμα- 
κών αυτών Σωματείων ή Συνεταιρισμών, 
ζ) Οί οΐκόσιτοι μισθωτοί.
η) Οί ήσφαλ.ισμένοι διά τόν κίνδυνον τής ανεργίας παρ’ 
ερω Ταμείω άσφαλ.ίσεως έχοντος τήν μορφήν Χ.Π.Δ.Δ. 
θ) Οί άπασχολ.ούμενοι εις γεωργικάς, δασικάς καί κτη- 
τροφικάς έργασίας, πλ.ήν τών ύπαγομένων εις τήν άσφά- 
τιν τού ΙΚΑ».

20. ’Επί τού άρθρου 20 :

Διά τής διατάξεως τού άρθρου 20 επιδιώκεται ή άπλ.ού- 
ευσις υφισταμένων διαδικασιών καί ή διευκόλυνσις διεξα-

21. ’Επί τού άρθρου 21 : _ -
’Εκ τής μέχρι τούδε έφαρμογής τών διατάξεων τών 

άρθρων 29 καί 30 τού Χ.Δ/τος 2961/54 διεπιστώθη ότι ό 
έλεγχος τής άπασχολήσεως τών έπιδοτουμένων άνεργων 
με τήν έμφάνισίν των εις τάς κατά τόπους αρμόδιας 'Υπη
ρεσίας Άπασχολ.ήσεως τού ΟΛΕΔ, δεν είχε τά άναμενόμενα 
άποτε/νέσματα. Τουναντίον τό μέτρον τούτο έχει καταστεί 
μία γραφειοκρατική διαδικασία, ή οποία προσθέτει σοβαρόν 
φόρτον περιττής έργασίας εις τάς ‘Υπηρεσίας καί καθυστέ- 
ρησιν εις τήν όμαλ,ήν καί ταχεϊαν διεκπεραίωσιν τών άλ,λων 
αντικειμένων τού ’Οργανισμού καί εΐδικώτερον εις τήν 
καταβολήν τών άσφαλιστικών παροχών. Ή άνωτέρω καθυ- 
στέρησις περί τήν χορήγησιν τών παροχών προκαλ.εΐ ταλαι
πωρίας εις τούς ή σφαλισμένους καί τήν αιτίαν διενέξεων 
μεταξύ τούτων καί τής ΰπηρεσίας.
■ Διά τών προτεινομένων ΰπό τών διατάξεων τού άρθρου 
21,- τροποποιήσεων τών άρθρων 29 καί 30 τού X.Δ.2961/ 

•·34 σκοπεϊται όπως άφ’ ενός μέν τά μέτρα έλέγχου τής άνερ- 
γίας όρίζωνται διά Κανονισμού, έκδιδομένου δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού ’Εργασίας μετά πρότασιν τού Δ. Συμβουλίου 
τού ΟΔΕΔ. άφ’ ετέρου δέ όπως καταργηθή τό σύστημα 
τής έμφανίσεως τού άνέργου εις τήν 'Υπηρεσίαν Άπασχο- 
λ.ήσεως, άρκούσης έπί τού προκειμένου τής δηλώσεως αύτού, 
ότι, μετά τήν λήξιν τής σχέσεως εργασίας, δεν εύρε νέαν 
άπασχόλησιν. _ ______— ------- ---------

Εις περίπτωσιν άρνήσεως νά δηλώση τούτο διακόπτεται 
ή έπιδότησις άνεργίας.

Τό, διά τής παρ. 1 τού άρθρου 21 τροποποιούμενον άρθρον 
29 τού Χ.Δ/τος 2961/1954 ώς τούτο άντικατεστάθη ΰπό 
τού άρθρου 9 τού Χόμου 3464/1955 έχει ώς άκολούθως :

«Άρθρον 9.

1. *0 άνεργος διά τήν έξασφάλισιν τής άξιώσεώς του 
προς έπιδότησιν δέον νά εμφανίζεται αυτοπροσώπως εις τήν 
άρμοδίαν 'Υπηρεσίαν τού ’Οργανισμού ή τό Γραφεϊον Εύ- 
ρέσεως Έργασίας ή έφ’ όσον δεν ύφίσταται εις τόν τόπον 
τής κατοικίας τού άνέργου Γραφεϊον Εΰρέσεως Έργασίας 
εις τήν άρμοδίαν άστυνομικήν άρχήν ή τόν Πρόεδρον τής 
Κοινότητος κατά τάς όριζομένας ΰπό τής Υπηρεσίας ημέρας 
καί ώρας.

2. Άνεργος, όστις δεν συμμορφούται ττρός τάς κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον ΰποχρεώσεις αΐτινες δεν δύναν- 
ται πάντως νά προβλέπουν ύποχρέωσιν παρουσιάσεως πλέον 
τών τριών ημερών καθ’ έβδομάδα, στερείται τού έπιδόματος 
άνεργίας τού 15θημέρου, καθ’ ό έλαβε χώραν ή παράλειψις.

3. Διά κανονισμού όρισθήσονται αί λοιπαί λεπτομέρεια1, 
έφαρμογής τού έλ,έγχου άνεργίας.

Διά τού αύτού Κανονισμού δύναται νά έξουσιοδοτηθή 
τό Δ.Σ. τού ’Οργανισμού όπως προσδιορίση καί έτέρας πλ.ήν 
τών έν παρ. 1 άναφερομένων ΰπηρεσίας διά τήν άσκησιν τού 
τοιούτου ελέγχου.

4. Τών Γραφείων Εΰρέσεως Εργασίας περιφέρειας ’Αθη
νών προΐσταται άνώτερος ΰπάλληλ.ος τού 'Υπουργείου Έρ
γασίας, έχων τήν έποπτείαν έπί τής όργανώσεως καί έν 
γένει λειτουργίας αΰτών ώς καί τήν κατεύθυνσιν καί τόν 
συντονισμόν τής δράσεως τού προσωπικού, εΐσηγούμενος 
τ’ άφορώντα τούτο θέματα.

Προς τούτο εις τήν οργανικήν σύνθεσιν τού προσωπικού 
τού 'Υπουργείου ’Εργασίας προστίθεται μία θέσις Διευ- 
θυντού Γραφείων Εΰρέσεως Έργασίας ’Αθηνών έπί βαθμώ 
4ω, 3ω ή 2ω πλ.ηρουμέ'/η διά μετατάξεως έπί τώ ω κέκτηται 
βαθμώ καί μισθώ ενός τών έχόντων δίπλωμα ’Ανώτατης 
Σχολής Διε·υθυντών Γραφείων Έργασίας λιμένων, έπί 
καταργήσει τής παρ’ αύτού κατεχομένης θέσεως, συνεχι- 
ζομέυης τής παρά τώ οΐκείω ΚΑΦ λ.ιμέ/ος ύφισταμένης 
άσφαλ.ιστικής αυτού σχέσεως».

5. Μία θέσις Τμηματάρχου τής Διευθύνσεως Άπασχο- 
λήσεως μετατρέπεται εις θέσιν Έπιθεωρητού Γραφείων
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Εύρέσεως Εργασίας έπί βαθμώ 5ω, 4ω, 3ω ή 2ω, αύξα- 
νομένών άναλόγως των δργανικών θέσεων τοϋ Υπουργείου 
τούτου.' . 1

. Κατά την. πρώτην εφαρμογήν τοϋ παρόντος την θέσιν 
ταύτην καταλαμβάνει επί τω ω κέκτηται βαθμω, είς έκ 
των Τμήματαρχών τοϋ Υπουργείου Εργασίας, έχων κατά 
την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ΰπερεικοσαετη υπηρεσίαν 
παρά τη Βουλή καί τω Υπουργεία), εξ’ ής υπερδεκαετη 
είς την Δ/νσιν Άπασχολησεως».

T6r διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου τούτου τροποποιούμενου 
άρθρον 30 τοϋ Ν.Δ/τος 2961/1954 έχει ώς ακολούθως :
" «"Αρθρον 30. ■

1. Ό επιδοτούμενος άνεργος υποχρεοΰτα: νά δήλωσή κατά 
πάσαν άπόληψιν επιδόματος ανεργίας ότι δεν έχει άπασχόλη- 
σιν -κατά την έν παρ. 1 τού άρ-Spoi» 16 έννοιαν, επίσης όπο- 
χρέόΰταΓνά δηλώση την κατάρτισιν πόσης νέας; σχέσεως ερ
γασίας', ώς καί τους λόγους τής αναστολής ή τής διακοπής 
τοϋ· επιδόματος είς την άρμοίίαν Τοπικήν 'Υπηρεσίαν Άπα-

σχολήσεως καί Ανεργίας άνίυ αναβολής, τό βραδύτερου δέ 
. μέχρι τής προσεχούς προσελεύσεως διά τόν έλεγχόν τής 
. .ανεργίας. .... , . · ....

2. Έπί' παραλείόεως μέν τής σχετικής δηλώσεώς τό αρ
μόδιον οργανον διά την εγκρισιν τής παροχής έπιβάλλ.ει δια
κοπήν τού επιδόματος άπό 8-15 ημέρας, έπί Ψευδούς δε 
δηλώσεώς ό άνεργος τιμωρείται μέ τάς ποινάς της παρ. 4 
τού άρ-Spou 5 τού Ν.Δ. 2656/53»).'

Έν Ά-όηναις τή 12 Σεπτεμβρίου 1979 
__  ... Οί 'Υπουργοί _ , ■

Προεδρίας.Κςυβερνήσεως ■.·. ·: Δικαιοσύνης-Ο
ΚΩΝ. ΣΤΈΦΑίΝΟ Π Ο ΥΛΟΣ Γ; ZTVuMAfTHE

"ΰ - · Οικονομικών ........ - γ ·-· ’Εργασίας
Αθ. ΚΑΜΕΛΛΟΠΟΥΔΟΣ ·. ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

: „■··. *··*'. ·■ Κοινωνικών ' Υπηρεσιών Γ. /
- . .■! V ■ ΣΠ. ΔΟΞ1ΑΔΗΕ. · -·:····.·--


