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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

1. ΓΕΝΙΚΑ
*'i‘.'&V5v OTI 0 γυν2ΐ7.ϊ1θ; ζληνυΤμ.θ;. i - 01 '/ 1‘. 207,4.2

..;v/>.2.' έχε: αρχίτι: vj zaipv·: ό'/.c κα: ζεριττότερο μέρος
r-r;/ ο:κονομ:κή ζωή της χώρας 7.2·· ότ: ένα τημαντ:κό zo- 
zzzzz του εργατικού ουναμικοΰ αζοτελείτα: αζο γυναίκες. ;ε:- 

•/V£·.. ότ: r, τυνειτςορα τους τ’ όλους τους τομείς ζης κοινωνι- 
7'r,; εζέλιςης t:v« ζολύ τημαντ-.κή.

Μέχρ: τήμερ 2. -.2 ζροόλήματα ζου τημιουργού-ταν zi zyi- 
zr. με "r.v αζατχόλητη /.a: το εζάγγελμα /.a: ήταν τυνοεϊεμέ- 
·,a με τ:; οικογενειακές υζοχρεώτε:; τοιν εργαζομένtov. ε z 
τάζονταν 7.7*. ρυύμίζουν νομοθετικά μονοοιάττατα για την 
ζροττατία των εργαζομένων γυνα:κών. ώττε να μζορεί vat r/t- 
αχύετα: r, ενεργός τυμμετοχή ζους 2777 zap270)7-17 701::; 
va λητμονείζα: 7.2: ο ουτ:2ΐζ:/.ός ρόλο; ζου ζαίζουν a or, 0:2:- 
ών.τη toy αν3:ώζ:νου 70702;. Εζεχή όμως. με or,7 2/.λ27ή 
των κοινωνικών τυνύηκών μεταοαλλετα: η zapaiocta/.i· έως 
τώρα τυμόολή του άντρα μ έ τ α ττην οικογένεια. ε:ν2· αναγ
καίο va τυνε::ητθζο:ήτουμε: ότ: ο: οικογενειακές υζοχρεώτε:ς 
7.2·. κυρίως 0: υζοχτεώτεις ζρο; oa ζα:::ά ζρίζο; va αντ:- 
μετωζίζοντα: ζλέον. 2ζό ττ, τ/.οζ:a 7.2: των -.ο εργαζόμενων 
70700)7. ώττε 72 υζαρζε: αζοτελετματ:κή όοή·3·:α τ’ Λυτούς, 
•".a τ77 εκζλήρωτη του ο’.ζλοΰ του; ρόλου. οικογενειακού 7.2: 
εζαγγελματικού.

Με τ:ς οιατάζεις του Κεςαλαίου αυτού γ·.2 ζρώτη. φορά 
jτr,v Ιΰλλάτα. αναγνωρίζεται ότ: Τ2 ζροολήματα των εργα
ζομένων με οικογενειακές υζο/ρ·ώτ::ς είνα: ζροολήματα με 
ζολλό; θύεις. γενικότερου εντ-.αςέροντος. ζ?οω·3ε:τα:. ο:α- 
μορςώνετα: y.a: εραρμόζεΖ2: 7. ζολιτικη 7:2 την ζραγμα-ϊϊκήι 
εςίτωτη άντρa 7.2: 7772:7.2; 7.2: καθιερώνεται η ιτότηζα «υ- 
7.2:ρ:ών y.a: μεζαχείριτης μεταζϋ τω7 εργαζομένων των ούο 
ούλων, ζου έχουν 0:7.07070:2,7.0; υζοχρεώτε: ς. 7.2-3ώ; 7.2: μο-
ταΞΰ αυτών 7.2: των άλλων εργαζομένων χωρίς αυτές τις 
υζοχρεώτεις,

2. 1·:·.ϊ:/.ότορ2.

1. Με τ:ς ί:ατάζε:ς του άρ·3ρου I κα·3ορ:ζετα: τε ζοχύς 
εργαζόμενους ε; αρμόζετε: η ε:;:κή ζροττατία y.a: ζ2ρέ-/οντ2·. 
ο: ϊ:ου-/.ολύν?ο:ς ζου ζροόλέζοντζ: 2ζό τα οζόμονα άρ.3ρα, 
ορέζοτα: :ο. ότ: αυτό: οίνα: ο: οργαζόμονο: 7.2: των Βΰο ούλων, 
ζου έχουν υζοχροώτο:; ζρο; οςαρτώμονα αζό Χυτούς zaxti

άλλα μέλν, της οζ/.ογένοιάς τους. Λίόοντα: 27.όμτ, ο: :ο:ος 
0J7.a:p:o; οΞέ/.-.Ξτ,ς ττον ά;:ρa 7.2: jtt.v γυναίκα τ’ όλα τα 
οτάί’.α της £Ζ2γγολμ2τ:κτ,ς τους ζωής.

2. Μο τ:ς ο:2τάζο:ς του άρ·3ρου 2 ζροτοχρίζοντα: οζαν.ρ:- 
όω; ζο:2 ·3οωρουντ2:. τύμοωνα μο το τχέοχ. «οϊαρτώμενα 
τα:?:ά-η άλλα μέλη της ο:κογένο:2ς. μο ανάγκες γ:α ?ρον- 
τίίος ή υζο:τ7.ρ:Ξη·>. Τ2 τζοία αζοτολούν την aaorr. ο:κογέ- 
'ϊ:α των οργαζομένων ζου χ<·αρέροντατ jto άρ·3ρο I κ.α: γ>* 
ουτό το λόγο ζροττατούοντα: αζό χυτούς. Ο: ίιατάςο:; του 
όρ·3ρου 3 αναοέροντα: ττ:ς ζ:οϋζο·3έτο:ς ζροττατ·2ς των ζρο- 
ττατουομένων αζό τους οργαζόμονου; μο ο:7.ογ:νο:α/.ές υζο- 
/ροώ-ο:; μελών τη; οικογένειας τους κα: καθορίζουν κυρίως. 
το:ά oiva: τα αζο:ο:κτ:κά ττο:·/ο?α ζου ζρέζο: να ζροτκομί- 
.'ουν ττον οργοοότη του; ο: εργαζόμενο: κα: ζότε. ώττε να ··.. 
οαχυντα: τ:ς τυγκοκρ-.μένος 5:ευκο/.ύναε:ς .ζου ζ2ρέχοντα: 
:ζό τ2 οζόμονα άρ-3ρα.

3. Μο την ό-.άταζη του άρ·3ρου ·ί κετοχυρώνοτα: η :τότη- 
α μοταζυ των εργαζόμενων μο Ο'.κογενο:ακές υζοχροώτο:; 
α: των άλλων εργαζομένων χωρίς Ο’-κΟγενειακές υζοχρεώ- 
ο:ς. 2ςού αζαγορούετα: οζο:α:ηζοτο ::άκρ:τη. ζου έχε: τχέ-

;η με ττ// ε:ΐ:κη.νθ?η ζου όρ-.οκοντα: ο: ζρωτο:. /.ογω των 
:ϊ:α:τορων υζοχροώτοών του; ζρο; την ο:/.ο*;ονο:ά τους κα: 
ζου εμζοοίζο: την είτοοό του; τ τ ην aza-χόλητη. τη ο-.ατηρη · 
τη τη; νέτη; ζ'.υ κατέχουν, ή γονικά, την οζαγγολματίκή.

···/'··. Ο*
ί. Με τ:; ::ατά.ζε:ς του αράρο^ ·υ 7.2·3:ερωνοτα:. η γονι

κή άοε-.α ανατρορής. ένα μέτρο, ζου αζοόλοζο: ττη όολτ-.ω- 
τη των όρων οργατ:ας των εργαζόμενων, ζου έχουν ζα:ο:ά ο; 
όρερ-.κή ηλικία κα: τυμόχάζο: αρμονικά τ:ς οζαγγελματ-.κέ; 
του; υζοχρεώτε:; μο τ:; οικογενειακέ;. Γ:α την καυ-.έρωτη 
τη; γονική; 2:ε:a; λήούηκαν υζόψη τότο ο: :ο:α:τορε; α
νάγκες των γονέων ότο κα: των ίο:ων των ζα:ο:ών. II ευνα- 
τότητ2 τη; μητέρα; ή του Ζ2τέρ2. μετά την άόο:α λόγω μη
τρότητα;. να ζητήτουν μ:α άεχοριττή ά:ο:α. ζου ·3α ο ττ: τ ρ έ - 
ζε: α* έ.αν αζό του; ούο να μένε: ττο τζίτ: κα: να ατχο/.οί- 
τα: μο την ανατρορή του όρορους. χωρίς να κ:νίννούο: 72 
χάτο: την εργααία του. ή τα ε-.ν.αιώματ ί ζου αζορρέουν αζ’ 
αυτήν, οίνα: ένα αζό τα ζ:ο αζιόλογα καινούργια μοτ,ρ.α. ζου
ζροόλέζοντα: αζό τ:ς ο:ατάζε:ς του Ινεραλαίου αυτού.

Με την ζαράγραρο I του άρύρου 5 ζροτϊχρίζετα: ζοίο: 
εργαζόμενο: έχουν το ;:κα:ωμα τη; γονικής άόε:α;. τ) ό:άρ- 
κε:ά τη; ζου οίνα: 3 μήνες για κά-3ο γονοα χωρ-.ττά. κα·3ώς 
κα: ζο:έ; ο: ζροϋζο·3έ*ε:ς γ:α τη χορήγητή της.

II ζαράγραρο; 2 καύορίζο: ότ:. το ο-.καίωμα να ζητήτουν 
γονική άοε-.α ανατρορή; το έχουν κα; ο: εργαζόμενο: ζου έ
χουν υ:ο·3οτήτε: ζα:ο: ηλικία; μέχρ: 2 1 ;2 ετών κα: αυτό γ:α-- 
τι έχε: αζοϊο:χ·3ε: ζλέον αζό τη τύγχρονη ψυχολογία ότ: το 
υιοθετημένο ζα::ί ζαρουτ:άζε: ε:ϊ:κά ζροόλήματα κατά τη 
οιάρκεια ζροταρμογής του κα: έχε: οζίτου. αν όχ: μεγαλύτε
ρη ανάγκη αζό :ο:α?τερε; ρροντίοες.

Στις ζαραγράρους 3 κα: 4 κα·3ορ:ζετα: ότ: το όικχωμα 
των γονέων είνα: αυτοτελές γ:α κά·3ε ζα:οί ζου ·3α γεννη·3ε: 
κα: ρυ-3μ!ζετα: ότ: με κοινή τυμρωνία. κά·5ε ρορά. -3α αζορα- 
τίζουν. γ:α το ζο:ός αζό τους ούο- -3α κάνε: ζρώτος χρήτη 
του ί:κα:ώματός του κα: γ:α ζοτο χρονικό ο:άττηκα. Σ-ε ζε- 
ρίζτοατη ό/μως οιάττατης ή ::αζυγ:ου τη γονική αοεια τη 
καιούτα: ο γονέας ζου έχε: την εζ:μέλε:α. του ζα:ο:ού κα: η 

' 5:άρν.ε:ά τη; για τον ο’.καιουχο είν2: 6 μήνες, αρού ζροτμετρώ- 
ντα: τ’ αυτόν κα: ο: 3 μήνες του άλλου γο/έα.

Τέλος, .με την ζαράγραρο ο κατοχυρώνεται η -3έ:η του 
εργαζόμενου γονέα .κατά την εζχτρορή τοι ττην εργατία με- 

- τά τη λήζη της γονική; άοειας. .....
5. Με τις ο:ατάςε:ς του άρ·3ρου G κατοχυρώνονται τα α- 

ζραλ:ϊτ:κά ο-.καιώματα των εργαζο.μένων. ζου ·?:κα:ούντα: 
γονική άοε:α κατά την οιάρκεια τη; αζουοία; του; αζό την 
εργατία τους.

G. Με το άρ-3ρο 7 αντιμετωζίζετα: ένα αζό τα οοόαρότερα 
ζροόλήματα των εργαζομένων με οικογενειακέ; υζοχρεώτε:;. 
η οτοντίτα των άρρωττω/ ζαχ:ώ·< του;.

Είνα: γεγονός ότ: ο: όρεροττα-3μοί, τα ·<η.τ:2γωγε:α ή Τ2 
Γ/ολε?α. οέχοντα: ζα:::ά ζου η υγεία τους είνα: τε καλή κα- 
τάττατη. όμως τα ζα:ο:ά αυτά είνα: εκτε·3ε:μένα τυχνότερα 
τε μ:ά τε:ρά αζό ατ·3ένε:ες ·/.: ότχ/ αυτά αορωτταίνουν κα: ο: 
γονείς τους εργάζονται οημχυργείτα: οςύτα-ο ζρόόλημα. ζο:ό; 
·5α τα ζερ:ζο:η·3ε:.

Με το αρ·3ρο αυτό κά·3ε εργαζόμενο;, άντρα; ή ·;υναίκα. 
χ/εςάρτητα αζό τ:; μεταζύ τους τυζυγικέ; τχέτε:;. εοότον 
ζροττατεύε: ζα:ο! ή άλλα μέλη της ο:κογενεία; του κα: αυτά 
ατ·3ενήτουν ζαρν.κά ή ζάτχουν αζό χρόνια ατ·3ένε·α ή αναζη- 
ρία. ::κα:θύτα: να αζουτιάτε. έ ζ: ;·.ι) r αέτε; το χρόνο αζό τη·< 
εργατία του. Λαμτάνετα: εζάλλου :::α?τερη ζρόνοια. για τους

λύτερε; ανάγκες κα: υζοχρεώτε:;. γιατί αυτό: είνα: τίκαχ 
να ο'.ευκολύνοντα: ζ:ρ:ττότ::τ.

Έττ:. η οιάρκεια της ά:ε:α; αυτή; αυζανετα: τε*οκτώ 
(31 ημέρες για τους γονείς ζου ζροττατεύουν ούο. ζα ::α κα: 
αε οέκα (ΙΟΙ ημέρες γ:’ αυτούς ζου ζροττατεύουν ζ:ρ:;τότε-



Επιπλέον με τη Κάταάη αντή κατοχνρωνετ α '>·. ιού :~'.v a 
11 όννατοτητα των εργαζομενων vj απουσ'.ασονν ano την εργα
σία : 0 v :. 7ροκε:μένΟν -/a ςροντίσουν ;; *<■>ar; ασ 3έ%:: a; 7.:
άλλα μέλη τη: άμεση: ο:κογ·έν::ά; tea;. οπω; i:vj: 7 7λλο; 
σύζυγο;. καλώ; /.a: 0: γίνε·:, o: αόελροί r 0: αεελεε: σου; 
που ::v έχουν άλλου; στενού ; σνγγενε:; vj το*; νρο/τ:77vv ή 
TOV; 77 7: αίτηΤΟυ: 77:77:. 77 V {j 7 77 7 επίτρεπαν - 7 v:r σ:- 
μοπο:ήσθνν τ:; νπηρ εσίε: τρ:των προσώπων.

Η ρύ·3μ:ση αντή έχε: :;:a·τΐ_:η σημασία λίγοι τη: εομ.ή; 
της ελληνική; οικογένεια; 7.7: των στενών σχ:σεων. 777 ε: a-
7.0/.OV'3oVV va 77 7 7-/77V 7. ί Τ 2 7 7 T(vV μίλω/ Τη:.

II α:ε:α 27777:2; γ:α 277:77:2 εσαρτώμενων μελών :··, a· 
ίννατέν να ζητηλεί 277 :c ϊ:κα:ούχο εργαζόμενο. είτε ολό
κληρη. είτε ·3ε τμήματα. κατά τη ::ά.:/.ε:α εν:; ημε:ολογ:α-
7.77 •/:7V77. 27 72 προσκομίσει 7T7V εργ'οόότη TOV Τ2 272:2'ίτητ2
·::κα:ολογητ:κα. 772 αναοέρε: το άρ-3ρο 3.

7. Με τ:; ό’.ατάαε:; τον 27-2772 8 ο'νετα: τνί'.,καίωμα 7:72;
γονετ;. 772 έχουν ανάπηρα ή προόλημαν./.α πα:::ά να 7η772/ 
277 T7V εργοόότη tcj; να έχουν μειωμένο ωράριο κατά μία 
ώρα. γ:α να μπορούν να αο:ερο>σονν περισσότερο χρόνο ττ:; 
ε:ό:/.έ; οροντίόε:. που είνα: αναγκαίε; γ·.α ένα τ £ τ ο ·. ε πα:οί. 
II ελλε'.ψη. μέχρι ιήμερα. οπο:ασόήποτε .τρόόλελη; ;:ενκό- 

■λυνση; στον; γονείς αναπήρων ή προόλημ ατ.κων πα::·ών ή
ταν αττία και κυρίως γ:α ττ. μητέρα·.-να αρνείτα:να-αναλαόε:- 
εργααία ή να σταματά να εσγάζετα: και έτα: να μένε: μα
κρύ ά ατό τον ενεργό π/.ηλυσμό._________ _____

8. Με τ:; ό'.ατάίίε:; τον άρλρου 0 όίνετα: ακόμα μ:α ση
μαντική 5:ευκό7.υνση στον; εργαζόμενον; γονείς. αοού ·3α 
μπορούν ν’ απουσ’.ασονν μέρο; τη; ημέρα; εργαοία; κα: μ.έχρ:
2 ήμερε; κά·5ε ημερολογικό χρόνο ατό την εργαοία τον;. με 
σκοπό να πραγματοποιούν επ:σκε·3ε:ς οτο οχολείο των π2:;:ών . 
τον; κα! να παρακολουθούν τη σχολ'.κή τον; οραστηρ:ότητα.

9. Με τη 5:άταπη τον αρ-3ρον ΙΟ κα .οχυρώνετα. το ό:- 
καίωμα των εργαζομένων, χοο για λίγους οικογενειακών υπο
χρεώσεων ανμρωνονν με τον εργοόότη τον;, από την αρχή τη; 
■εργασιακή; τον; σχέση; ή μεταγενέστερα κατά τη ο:::ρκ::ά 
τη;, να απασχολούν τα: είτε καθημερινά με μειωτένο ω:άρ:ο. 
εσόσον το αποφασίσουν. σε καλεστώ; πλήρους απασχόληση;.
Ο εργοόότη; νποχρεούτα: να χορηγήσει στον ενο:αοερόμενο 
εργασία με π λήρε; ωράρ:ο. εοόσον νπάοχε: κενή παρόμοια 
·3έση μ’ αυτή που κατέχει.

Η μερ:κή απασχόληση επ'.τρέπε'. κνρίω; στ:; παντρεμένε; 
εργαζόμενε; γυναίκες να αναλσμίάνουν ή να ϊ:ατηρενν μία 
κανον.κή επαγγελματική όραστη::ότητα. έχεντ2; συγχρόνως 
τον επαρκή χρόνο γ:α να αντιμετωπίζουν τ:; υποχρέωσε:; προ; 
τα πα:ί:ά τον;. Είνα: λε:πόν απαραίτητο να έχουν την 2πα:- 
τού;χενη προστασία, πεν ·5α τον; ε;ασεαλίζε: τη εννατότητα 
να απασχοληνοίν πλήρω; κα: που -3α :Ξ:σώνε· τον; όρον; 
απασχόλησή; τον; με τον; όρον; απασχόληση; των άλλων ερ
γαζομένων.

10. Με τη ο’.άτααη τον άσ νρεν II είνετα: στον; εργαζο
μένου; με οικογενειακέ; υπεχρεώσ::; :·.2: κνρέω; σ’ σντεύ:. 
που έχουν πα:::α που πηγαίνουν σε ό: ε ο ο π α:: εκ οχ: κ ο ν ; σταθ
μού; ή πσραν.ολον-ύονν μα·5ήιατ7 στο σχολείο. ·;.:α προνονόακή 
μεταχείριση κατά τον προ -ραχεατισμ-ό τον χρόνου χορήγηση; 
των ετήσ:ων κα·νον:κεόν α:ε:ών του π:ο:ωπ:κον τη; επ.χείρη- 
ση;. Κα: τούτο. γ:ατί είνα! αναγ-καίο να μπορούν ο: γονείς 
να κρατήσουν τα πα:::ά τον; στην εσοχή τον; μήνες, που 
:: λειτουργούν τα σχολεία, ή ο: στ2·3μοί.

11. Μ: τ:; ::ατάσε·.; του άρ·3ρον 12 τοποΰετούντα: ο: όά- 
σε:; γ:α καλλίτερη Γ/τ.μετώπ:σ/ τον προόλήν.ατο; τη; όη- 
μ:ονργ:α; ό : - ο ο π 2: ν: ν.ο ν,: υ:·> ν στα ·νμων. ·α:ον η ρν/,ασ-η τ ων 
πα:θίών. κατά το χρόνο που ο: γονεί; τον; εργάζονται. ·3:ω- 
ρείτα:. χωρίς αμ;:όολ?α. απ' όλου; τον; εργαζομένου: μ:α 
ανάγκη ζωτική; σημασία;.

Μ: την παράγρασο I τον αρλρον. νποχρεούτα' πλέον ,·ά3ε 
ό'.ομηχαν.κή επιχείρηση ή εκμετάλλευση, που απασχολεί πά

νω από !ίΙ>() άτομα, είτε αντή 3α λε:τονργήσε: γ:α πρώτη σορα. 
είτε ή:η '/.ε:τονργεί. όταν »·/εγ*:ίρ:. καπ/ούργ::: :ε:·ρ:ακέ:
εγκαταστάσε:; να προόλέπε: κ: ε<αν επαρκή κα: κατάλλη/.ο 
χώρο, ο οποίο; ·3α χρη::μοπο:η3.;: γ:α ·. α στ:γσσ·3:ί όρεοοπα:- 
:07.ομ:κό; στανμ:!· op i ρ οπ α: οον.ομ :κο ; στ/vyo; α - το; ·3α. 
προορίζετα: μόνο γ:α τη εν/α τη τω< τ;α:::ων τω·. εργαζόμενων 
στην επιχείρηση. Ι\ατ αντο τον τρεπο ο: εργαζόμε.ο: γεν·:; 
·3α :::νκολννοντα: περ:σσοτερο αοον ο χρόνε; τη: μεταοερα; 
των πα:::ών τον: στο σταλι.ο ·3α σνμπ-.πτε; με το χρενο τη; 
μετάόαση; στην εργασία τον:. Κσαλλον η σκέλη ότ: το πα:εί 
τον; έχε: τ:; συγκεκριμένε: σρονττοεε κα: προσεχή που απα:- 
τε! η ηλικία τον. ενώ σνγχρόνω: ;ε όρίσκετα: μακρεά από αυ
τού;. ·3α τον; :ημ:ονργεί την απαραίτητη Ίνχολογ:κή ασοά- 
λ::α να εργασλούν απερίσπαστα κα: π:ο παραγ·ωγ:κά.

Με την παράγ-ραοο '2 τεν άράρον καλερίζετα: ο τρόπο; επί
λυση; των αμ;:σόητή·σεων. που τυχόν ·3α προκύύονν κατά τη/ 
ε;α:χο··ή των ::ατάσεων τη; πα:α··εά:ον I.

12. ‘Με τ:; ::στά;::; των άρ'ύσων 13 κα· 15 ορίζετα: 
πότε ο χρόνο; απουσία; των εργαζομένων λόγω γονν/.ή; ά:ε:α;. 
Tt:::a; ασ-3ενε!α; προστατευομένων *·/.ών κα: ά:ε:7; γ:α :π:- 
σκέλε:; στο σχολείο των πα:ε:ών τον;, ζεωρείτα: («; χρόνο; 
π:αγματ:κή; υπηρεσία;, ω: προ; τα ::κα·.ώματα που πηγά
ζουν από την εργασιακή τον: σχέση ν έμμ:σ·3η; εντολή; κα
λώ; κα: ότ: ο: εργαζόμενο: με ο:κογενε·.ακέ; υποχρέωσε:; όεν 
μπορούν να απολν·3ούν ’γ:α λόγουσ. που όασίζοντα: σ’ αντέ;
•τ U.. ^ ρ I (ι) “ i! ^.

13. Με τ;; οεατάΞε:; τον άρ·3:ον !Γ» προστατεύετα: η ερ- 
-γαζόμενη κατά τη; απόλυση: κατά τη οεάρκεεα τη; εγκυμοσύ
νη; κα: G μήνε; τον τοκετό, καλώ; επίση; κα: στην περίπτω
ση που απΟυσ’.άσε: λόγω α;-3ενεία; που ορείλετα: στην κύηση 
ή τον τοκετό.

14. Με τ:; :·.ατά;ε:; των άσλρων !ο κα: 17 προί’/.έποντα: 
ευνοϊκότερε; ρυλμίσε:: μ: πρωτοόον/.ία έργο:ετών κα: ε:.γ·α- 
ζομένων κα: οί ό:ο:κητ:κε; ’κυρώσε:; σε όάρο; εκείνων που 
παραίαίνουν τ:; ::ατά;ε:; αυτόν τον Κερα'.αίου κα: ο τρό-

.πο; επ:?ολή; τον;.
1Γ». Το άρ·3ρο 18 προόλέπε: εςουσ:οόοτ:κέσ ::ατάςε:; κά: 

όριζε: στην nap. 1 τον τρόπο σταόιακή; εοαρμογή; των ό:α- 
τάαεων στο Δημόσιο ή σ’ άλλον; κλάοου; ο:κονομ:κή; όρα- 
στηρ'.ότηταΓ· ---------------- “ ■ ’ '

Η παράγρασο; 2 του άρλρου αυτού προόλέπε: πο:ε: περ:- 
πτώσε:; ρνλμίζοντα: με αποσασε:; τον Υπουργού Εργασία; 
μετά γνώμη του Λνωτάτον Ενμόονλίον Εργασία; κ: έτσ: νλο- 
πο:ε:τα: η συμμετοχή των κο'.νων.κών εταίρων, εεεομένον ότ: 
στο Σνμόούλ:ο χυτό μετέχουν εκπρόσωπο: των εργαζομένων 
κα: των εργοοοτών.

II παρ-άγραοο; 3 ασορά τον; προόλεπόμενον: από το άρλρο 
12 όρ:σοπα::οκομ:κον; σταλμού; κα: προόέπε: τον τρόπο κα
θορισμού τον σορέα. που ·5α καλύλε: τ:; σαπάνε; ανέγερση; 
κα: λε:τουργ!α; τον;, τ:; τεχν.κέ; τον; προ::αγ·ραοέ;. κά
νω; κα: την ογ'άνωσή τον;.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. .
I G. Με το άρ·3ρο 19 προ-όλέπετα: η ο:κον:μ:κή ενίσχυση ερ- 

·;ατοΰπαλλη/.:κών Οργ-χ/ώσεων. Κ παράταση της προλεσμία; 
έω; κα: όνο (2) μήνες, μετά τη όημοσίενση τον /όμον αυτού. 
γ:α την νποόολή τ ω-ν- ό/y.a ιο-ΰ. ο γ η τ: κών. που προόλέποντα: από 
το άρ·3ρο 1 παράγγσαοο; I περίπτωση ό του Π. Δ/το; 901/ 
1970. όπως τροποπο:ή·3ηκε αε την παράγρασο 2 του άρλρου 
11 του X. 1429/1984 κρίνε τα: αναγ/αία γ:α να μη στερηνεί 
μεγα/.ο; αρ:·3νό; εργατοΰπα/./.ηύ.π/.'όν οργανώσεων τη; ο:κο- 
νομ.:κή; νποόοήνηση; που ϊ:κα:ούτα: από την Εργατ:κή Ε
στία.

Κα: αυτό επε:όή. γ:α .:ντ:κε:μεν:κού; λόγου;, ορεσμί'ε; 
συν;:καλ:στ:κέ; ορ·;ανώσε:; ,7.ν;ί:·ι; :εν:εροόάύμ:ε;' όεν μπό
ρεσαν έγν.α::α να σχγκα/.-όσου-/ συνέ:ρ:ο γ:α έγκριση του προϋ- 
πο/.ογ:σμού του; κα: υποόο/.ή του μέχ.: .'!() Ιοα/ίον 1985.

17. Με το άρ·3:ο 20 προόλέποντα! ο: εισοορέ; *;:α του; σκο
πού; του Ο.ΥΚΔ κα: τη; Κργατπ'.ή; Εστία;. Από εργαζομέ
νου; σε Οργτ/ίσμού; Κο:νή: Ωσέλεοα: αμ;:σόητή·ίηΓ/.ε η υπο
χρέωσή του; γ:α την πληρωμή ε ίσο ορών που προόλέποντα: από
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γαν ·. τμοχ Λτ ζτχολήτεως 
τοχ Οργαν.τμοχ Εργαττ/.τ: 
ν:τμοχ Εογατικτς Ηττίζς.
ατό ζχτοχ; ‘/.ατά των εργαοοτων '.οχ; γ■ 7 τη·/ ετ:ττροοή των 
τοτών τοχ τζ:7/.;ζτήθην.ζ> ζτ; τ:; ζτοοοχες τοχ: τχμοωνζ
νε τις 77:ζτζ/ω οατζςε.ς

γαττ:κή τχνορομή /.λτ.

Π εΞζίρετη ετομένο>ς ζτό την χτοχ:έωτη κζτζό-ςλής τω

'58. Χ.Δ. 21.
ν. tcj Ο: - ζχτό /.

• ολκλ* . Υτοχογ
TCJ 1 ):*; i- 198 5 ·

: 2 2*;!■>·;(·/> τη :το.
; τρ: ς ή των • ..ι·;λι·:ι

Τ-/.Σί>ν 2 O'.OivV 1
με:ναν

, 22.ν»α
::*;τ^.τ;χών

ΖΤΛζί'12'7. ΤΣ J:*;i2
Τ2% η 7ΤΙ- μΣ:των

λην:τ.ώ
7.::νιτ2

cO.r,; των
> 7.2ν·.·:ώ- ίΐ 7.
έων. αλλά C'./.r τ:/.

•ν ::/.2Τττ- 2 ~ί'2Ζ
ς 7.α: εττ: 7. α τ τη::
*.7.υ ίν;τ:2 · ς:τςο:2
χΣΣΤων 7.2*. Τ: 2τ:·ζ
τολλά €7.2- —- Λα:
; £:7cc:i; *;: 2 την
ων ετό:ων των Τ:
: ?.7.c:rcrr £-:7.c*j:

> V.7ZO ;ών II 7.·:
·3ε;χ 2tc;. Σύ;2:27·
:ο:τ,τη της 7.τ ατ ης

7.2: Ξελ, ΤελοV 7.2! TCJ
Ε:ί:7.ής’ζ: η 'τρο-

ζχτό κχϊώνοντζ: ζτο τότε τοχ εκοονη/.ζν ο: ζτο: ζτ::ς τοχ 
Υτοχργο’χ Εργζτίζς ζρ:θ. :j. I Siiil/J9. 4.8 ί κα: :i I 2 i2/1 ί?. i. 
198 5 ν.ε τ:; οτοίε; yo:r-'irir/.s έκτακτη, ο:7Λνον.:κη ενίτχχ- 
τη ττο'χ: :ημοτ:ογ:ά=οχς των Εοημερίϊων «ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ» 7.7·.

:τθωτοχς των Ε; ημ.ε-

2’J. Ιο άρθρο 2·> αναοερεται τε μεταοζτ:κες ::ατα.ς::ς. 
Ετ:·.:ή μία ζτό τ:; οζττ/.ε; τροχτοθετε:ς της ομζ/.ης λε:- 
τοχιγ-ίας τοχ Τρζτεζ'.ν.οχ τχττήματος είνα: η εοαρμογή ομο:ό- 
μορ των κζνόνων ·/.7: όρων εργατ:ζς τοχ τροτωτ'.ν.οχ των ε/.- 

ζ: Ξένων τρζτεζών γ:α 7.όγ*οχς ίτης μετζχείρ'.της. 
/χ--κζίο νζ γίνοχν ο: τροτε'.νόμενες νον.οθετ:κέ:

II κχρωτη της 7/1983 ζτόοζτης τοχ Πρωτοοάθμ’.οχ Δ:- 
Ο'./.ητ'./.οχ Δ·.ζ'.τητ:·/.οχ Δ'.κζττηρίοχ Αθηνών κα: της 43/1984 
ζτόςζτης τοχ Διχτεροόζθμίοχ Λ;ο:ν.ττ'·/.οχ Δ'.ζιτητα.οχ Δ'.
κζττηρίοχ .Αθηνών, τοχ ζτοροχν την κζτζόολή εργο:οτ:κής

........ρετε: ·<7 τροκόττε: ;χε ερμηνεία όατάαεων τοχ καν'.ερώ
νοχν γεν.ν.ζ ή ε·.:*.7.7 τρονόμα χτέρ ορ’.τμένων τορεων. ζ/.λό 
vi ορ·“ετ7: ρητά. Με τρότοζτες όμως ατο'.άτε:; των ::καττη- 
ρ!ων έγ'.νζν οεκτες οραμένες ατό τ:τ αγ<·>*;ες ζ..τίς 7.ζ: ίττ: 
ενϊέχετα: ο: Οργαναμοί αχτοΕΟΛΕΔ. ()Ι·.!\. Εργατική Εττίζ·
ν7 χτοχρεωθοχν τελ./.ά τε ετατροοή .ντο ορών -ργοοοτών 7.2: _____ _ . ........ ........ ,.........,___ „ .................................,,
εργαζομένων. το χθος των οτοίων χτολογίζετα: τε τολλά «7.2- — ΛζΤκής Τρατέζη.ς κα: άλλων Τρζτεζών (ΤΛ ΠΙΑΤΛΤ'ΐ
το;χ;χχρ:7 7.2-, να μη εατράττοχν 7.7; ττο μέλλον τ:ς εαοορές γ;2 την ατοοχγή αμοαοητήτεων 7.ζ: γ;2 την νομ:κή κάλχθη
ζχτες τοχ ζτοτελοχν τημαν τα. ο τοτοττο των ετητιων ετοοων τινν Τρζτε’ίοχτζ/.λήλίον τοχ έ'/οχν χτζ'/θε; ττην τζρζττχω
τοχ;. Ι':2 τοχς λόγοχς ζχτοχ; ν.ι: γ·ζ νζ ζρθοχν ο; ημτ;τόη- 
τήτε’.ς ότον ζτορά την χτο/ρέωτη -/.ζτζόολής των ε;τοορών 
2χτών ε!νζ; χ/ζγν.ζέζ η νομ.οθετ'.ν.ή ρύθμυη τοχ θέμζτος.

18. ,\1ε το άρθρο τροό/.ετετζ; η ζτοτο;ν;7.οτθ·ητη της 
ζτεργίζς.

Σχμτοχνζ μ.ε τις ετζγγε/.ίες τοχ IIρωθ.τοχργοχ 7.2; τοχ 
Υτοχργοχ Εργζτίας. τρόθετη της Κχίερνητης είνζ: η’ορο- 
τοτοίητη τοχ νόμοχ 3239/55. Μέχρι την ολο/λήρωτη όμως 
τη; μελέτης ν.ζ; της τχντζτης τχεοίοχ νόμοχ τοχ θ’ αντ;7.ά- 
θιττά τον τζρζτζνω νόμο 7.ζ; μέιζ ττζ τλζίτ'.ζ τοχ·ε/οημο-
7.:2τ;τμοχ ττοχ; εργζτ'.ζν.οχς χώροχς οεν έχοχν θέτη ϊ’.ζτά- 
ςε:ς τοχ ατε’.λοχν το;ν;·/.χς 7.χρώτε;ς ττοχς εκτροτώτοχς των 
εργζζομένων γ;2 την άτν.ητη των τχνοίζ,ζλ'.ττ’.ν.ών τοχς ο;- 
•/.ζ'.ωμάτων. ότως των 2τεργ'.ζν.ών ν.;νητοτο;ητεων 7.7.τ.

Τέτο·.ες ϊ'.ζτάτε;; είνζ; ζχτες τοχ τροίλετοντζ: ζτό το 
οεχτερο. τρίτο y.z; τέτζρτο εοάο'.ο της τζρζγράοοχ 3. χζθώς 
ν.2; ζτό την τζράγρζοο 4 τοχ ζρθροχ 18 τοχ ν. 3239/55. 
με όζτη τ;ς οτοίε; έχοχν ζ.ζτζοιν.ζττε: -/.ζτζ το τζρ·7.θόν
ϊχνο;·/. ζ/.;:τες.

Η νομο/.ογίζ των Ανωτζτων Δ’.ζζττηρέων της χώρζς ϊ:μά- 
ζετζ; τάνω 7το θέμζ ζχτό. Γ'.ζ την ζτοτχγη ί!7.ζττ:7.ών αγώ
νων μετζΔχ των ε/.τροτώτων των γζζομένοον 7.ζ; των εργο- 
οοτών με ττγχ τροτε;νίμενη ρχθμ::η 7.ζτζργοχντζ; οι το;ν;·/.ες 
ο·.ζτζΞε;ς ζχτές. ότως έχε: ετζνε:7.ημμένζ ζ·/2/.ο;νωθε· ζτό 
τον Υτοχ:··ό Ε:*'Ζϊ:ζς.• · · * / -ν

19. Με το άρθρο 22 ρχθμίζοντζ: τζ χρον.χά όρ:α 7.ε:τοχρ- 
γίζς ςζρμζκείων. Με τις ο;ζτάΞε;ς τοχ άρθροχ ζχτοχ οτχ- 
ο·τημζτοτο:οχντζ; 7.2: ζτον.εντρώνοντζ: οριτμένες ζρμοϊώτη·- 
τ:; τοχ έχοχν τχέτη με την 7.ε:τοχργίζ των ςζρμζν.είων.. Σχγ-
7.ε/.ρ;μένζ. τζρέχετζ: η εχ·χέρ::ζ ττοχ; Χομάρχε;. •f/ώττες 
των τοτ;/ών τχνθην.ών. νζ ν.ζθορίζοχν τον τρότο 7.ε:τοχργ·2ς 
των τζρμα/.είων μετά ζτό γνώμη, των ενΐ'.ζτερομένων ετζγ- 
γ ε 7.μ ζ τ: ν. ώ ν ο ρ γ ζ ν <ό τ: ω ν.

20. Αίε το άρθρο 23 γένετζ: ετέζ.τζτη τοχ ετ::όμ2τος των% » Λ, /*\ i I Ί έ » « « / #

τε όλες τ;ς Τρζτεζες (Ε9.7.ην:κες y.z: Ξένες) τοχ λε:τοχρ- 
γοχν ττην Ε7.7.ά:ζ. ■

23. Τέλος, με τα άρθρα 20 y.z: 27 -/.ζτζργείτζ: ηι ταρζ- 
γρζςο; 1 τοχ άρθροχ 23 τοχ X. 1082Λ80 κα: κζθορίζετα: 
η ένα:τ:ς τ:ς :τχχος τοχ νόμοχ.

Αθηνζ. δ Σεττεμίρ:οχ 1984 

Ο; Ττοχργοί

Εόν;·/η; Ο;7.Ονον·7: κα: Ο'.κονον,’.κών Υ-'είζς κα: Ποόνο:ας
ΓΕΓ. ΛΡΣΕΧΙΕ2 ' ΓΕΩΡΓ.ΓΕΝΧΙΤΑΙΛΤΑΣ

Εογζτίζς Ινοεν. Ατ;α7.:τεων
• ΕΥΛΓΡ. ΡΙΛΧΧΟΠΟΥΛΟΣ — ΕΛ. ΒΕΡΥΒΛΚΗΣ

τα:ϊ:ών. Ο Γ).\ΕΛ τζρέχε: Οικογενειακά ετ’.οόμζτζ τε ότοχς 
έχοχν τ:ς τροχτοθέτε:; τοχ ορΕοχν το Ν.Λ. 3808/58 κα: τζ 
εκτελεττ:κά τοχ ο:ατάνματα.

Λό·;ω τοχ κο:νων:κοχ χζρκτήρζ των τζροχών τοχ ΠΛΕΛ. Ο
τζρέχετζ: η εχχερεα. με την τροτε:νό;χενη ό'.άτζςη. κζτζ- θεωρ
όολης εταομ.άτων τζ:;:ών κζ: τε; ο ραμένες κατηγορίες ο:- κότη
κογενε:ών μ.ε :ο:ζίτερζ τροόλήμζτ ζ (οικογένειες ττρατεχομέ- • ο
νων. κρζτοχμ.ενων. τζ7.:νοττοχντων κ7.τ/ τοχ οεν έχοχν τ:ς κων
··,-0χ..Ο'Χε.^. μ.* τ:. :οχχοχτες ::2 τάςε’.ς γ:α κζτζίολη ο:κο- Σχμξ
γ:νε:ζκοχ ετ:;όμ.ζτος. ί τχχ,τ

............ ΚΛΤΑΡΓΟΥΜΕΧΕΣ
ΤΡΟΠ Ο Π ΟΙΟΥΜΕΧΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο Σχέό:ο Νόμοχ «Προττ2τία κζ: ?:εχκό).χντη των εργαζο
μένων με οικογενειακές χτοχρεώτε:ς—Τροτθτο:ητε:ς κα: 
ίε7.τ:(οτε:; εργ*ζτ:τ.ών νομών··.
1. Ν. 1082 «Περί τροτοτο'.ητεως ζντ’.κζτζττάτεως κα: 

τοατ/.ηρωτεω; ο:ζτάΞεών τ:νων ενίων εργ'ατν/.ών νόμων κζ: 
ρχθμίτεως τχνζοών θεμάτων».

Άρθρον 25.

1. Ε:ς τερίττεοτ-.ν, κατά την οτοία η εγ·κχμοτχνη γ·χνα:κό; 
μιτθωτοχ έχε: κατζττή καθ’ ο:ον:ήτοτε τρότον γνωττη ε:ς 
τον εργ'οόότην. ζταγορεχετα: κα: ε:να: ατολχτω; άκχρος η 
τζρ ζχτοχ κζταγ'γελία τη; χ,ετά τη; κχοοοροότη; τχέτεω; ερ
γατιάς αορ'ττοχ χρόνοχ. εκτός εάν νοίττζτζ: ττοχόζίο; ’/.όγ·ος 
τρο; τοχτο.

τοχοζίος λόγος οεν οχνατζ: εν τάχγ τε::ττώτε: να
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Άρθρο 18.

Π y. α τ ά ταράόατίν των αταγοριύτεων τούτων :: α/.οτή 
της εργατίας. ω: /.a: r.izx μεταβολή τω/ ορω/ α,:ή: /.2τα 
το αυτό χρον:·/.όν ::άττημ 2. 9εω: ε:τα: ως ζό:·/.:::ολογητο: 
ν.αταγγελία της τυμόάτεως εργατίας. τυν;τ:ρέρουτα ο:α μεν 
τους ενεχόμενους ε·/. των εργοοοτών υτοχ: εωτ;ν ζαταόολής 
ατοζημ:«ότεως -ίτλατίζς ::7 τους υταλλήλου: 7.α: τεντατλα- 
οία: ::α του: ε:γάτ2: τη: */.2νο::ζομένης υτό του Νόμου 
21 ί2 α.α: του Β. Λ/τος της K./1S Ιουλίου 11)20 ω; εζάττο- 
τε α: ::ζτάςε:ς αύτα: :τχύουτ:. 5:2 οε τους ενεχόμενους :/. 
των μ:τ·3ωτών λύτ:ν της μετά του εργοοότ'.υ τούτων τχέτεως 
εργατίας υταιτιότητ: αυτών των :::ων.

ΓΤρΐύταίτιο: ή υτθ7.:νητα: ::ζ·/.οτής της εργατ!2ς τ:μω- 
ρούντα: Β:2 ρυλαν.ίτεως με·/:: τριών μηνώυ 7.2*. ::α χρημα- 
τ-.κης το-.νής.

Λ:α των -/.2τά το τροηγούμενον ε:άρ:ον το:νών τμωρούντα: 
7.2! ο: τρωτ αίτιο: η υτο·/.:νητα! ετεζ,τάτεως της 5:27.0τής της 
εργατίας ν.ν. ε:ς άλλας ετ:χε:ρήτε:ς.

οΞΐ:7ς ‘2::άς ή χρό- 
οεν ντο::! ·<2 αυτοε-

ετερα αί'.α.ηματα.

ι’’· Τα μέχρι I 7 ετών τα:?:ά. ρυτ:·/.ά έ. υιοθετημένα. ερο- 
* ον Ο! γονείς έχουν την ετ:μέλε:2 τους.

ί) τ2 τ7:ο:ά του είνα: τα<ω 2Γ.ό I ·’» ετών, νλλα του έχουν 
ατο:ε:ε:γμ:ν α ανάγν.η ατο ;:οντ::ετ. γ:α λογους όα-
ρ:άς ή χρόν: 2ς ατ·3ένε:2.τ ή w /-η; ί 7 :. ετοτον 0: γονε:ς έ
χουν την ετ:μέλε:ά τους.

γ) ο ή η τύζυγος. εοότον γ:2 λόγου 
ν·.2ς 2:9όνε:2ς ή ανατηρίας ή ηλ:/::
Ξυτηρετηνεί.

5) ο: γονείς 7.2: ο: άγαμο αεελροί 7.2: ζεελοές του γ:2 
λόγους οςείας 6 2 ο: ά ς ή χρον.ας 2: 9 εν ε: 2 ς ή ανατηρίας ή 
ηλ'.ν.ίας. οεν μτΟρούν να αυτοεςυτηρετη·3ούν. εοότον ο εργα- 
ζόμενος έχε: τη οροντί:2 του: ·/.: το ετήτ:ο ::τό:ηνά τους οεν 
είν2: μεγαλύτερο ατό το ετήτ:ο ε:τό:ημζ του ημε:0μ!τ·3:ου 
τ-ε’.οί/.ευτου εργάτη του αυείόετα: με :ο γεντ/.ό ν.α.τ/ιτατ: ό
ριο ημερομ-.τνίου του :τνύε: 7.ά·3ε popά. υπολογιζόμενο μ: 2Π 
ημερομ!τ·3:α το μην2.

Ά:·5:ο 3.
• · /

λτθϊε:·/.τ:7.2 ττο:χε!α.

1. II ατ·5ένε:α ή η ανατηρία των τροτώτων του άρθρα 2 
ατοοετ/.νύετα: με τρίτοατη :ατρ·7.ή γνωμάτευτη νοτηλευτ:7.ου 
:ορύματος _(νομ:7.ού τροτώτου οημοτίου ή :ο:ωτ:7.ού ::7.αίου του 
ετοττεύετα: 2τό το Υτουργείου Υγείας 7.2: Πρόνο:ζς). η

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΔΓΟΥ

<εΠ ροττατία 7.2: όιετ/.όλυνοη των εργ2ζομίν<ον με ο.ν.ογενε:2- 
ν.Ις οτοχρειόϊεις—Τροτοτο:ήτε:ς 7.2: ίε^.τίώ-ε:: εργ2τ:^ 
7.ών νόμων». .

J ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ίΕΠροιτττία 7.2: οιευν.όλυντη των εργτίομενων 

με θ!7.ογενε·.27.ες υτο/ρεώτε'.ς·'.

Άρ·3?ο 1. ··

Έ/.τ2:η ερ2ρμογης.

1. Ο: ο:2τάτε:ς του Κες2/.2?ου 2υτοΰ. ε;2ρμόόοντ·/: ττους 
εργ2"όμενους με τ/ό:η εργ22·2ς :ο:ωτ:7.οΰ ::7.2·ου ή r/ετη 
εμμ::·9ης εντολής. :: ετι/είρήτεις ή ε7.μετ2λλ:ΰτε:ς. Αρο- 

"ροΰν τους εργαζόμενους 7.2: των ουο ρόλων, του r/ουν υτοχρε- 
ο)?ε:ς τρος εττρτώμενα 2τό αυτούς τα:ο:ά ή άλλα μέλη της 
Ο'ν.ογενείας τους του έχουν ανάγν.η τ:ς ρροντίοες ή την υτο- 
ατήρ'.Ξή τους, ώοτε να 5:ευ7.ολύνετα: η τροετο-.μαοία τους 
"γ:α την είιοοο ατην αταοχόλητη. η ϊ:ατήρη:ή της. 7.2·5(ός 7.2: 

η ετ2γελματ:7.ής τους ετελ'.ςη.

2. Δεν εο2ρμόζοντα: ο: ο:2τάςε:ς χυτές ττους ατατχολού- 
μενους:

α) Στο Δημόαιο. τους οργαν.αμούς τοτ:7.ής αυτοο'.οί/.ητης 
7.2: τα λο:τά 'υομ'.α.ά τρόσο)τα οημότ’.ου ?:7.7:ου. με οτο:α?ή- 
τοτε οχετη.

ό) Στη ναυτ:7.ή εργατιά.

Άρθρο 2.

Εςαρτώμενα μέλη.

τ Στην έννοια των όρων του τρονγρούμενου άρ·3ρου. «εταρτώ- 
μενα τα:::ά ή άλλα μέλη της ο’.τ,ογίνε:ας του έχουν ανάγκη 

^γ:α ρροντίοες ή υτοττήρ::η» τερ’.λαμόάνοντα:;

2. Το ετήτ'.ο ε:τόοημα των εςαρτώμενων μελών της τερί- 
ττωτης 5 του τρτηρούμενου άρ·3ρου. ατοοεν/νύετα: με τχετ:7.ή 
ίεόαίωτη α) της ο:7.ονομ:7.ής : pop ία: του υτάγοντα: αυτά τα 
μέλη, ή ί) του ατρ2λ:ττ:7.ού ρορέα ατό τον οτοίο τυντας:οοο- 
τούντα: ή ετ:5οτούντα:. ή ρΜ τη: 2ρμό;:α: αρχής τε τερ:ττωτη 
του είνα: άτορα. Η ίεόαίωττ αυτή αναρέρετα: ττο εετόοηυα 
του τροηγοόμε·υου έτο-υς. :τχύε: γ:α το ημερολογ:27.ό έτος ε7.- 
5οτής της 7.α: τροτν.ομίζετα: ατό τον εν::20ερόμενο εργαζό-
με·υο ατον εργ-οτότη 
του νόμου χυτού.

:ου. οτχυ ,ητητ'ε: την αοε:ί5ε:α το-υ ά:-υ·?ου 7

Άρθρο 4.

Λταγόρευτη 5:ά·/ρ:της. ------

Αταγορεύετα: /.ά·3ε άμετη ή έμμετη ::ά.:'.ρ:τη τε όάρος των 
εγαζομτυων του άρ·3ρου 1 ταρ. I. του ανατέρετα: ττην είτο- 
τό τους ττην ατατχόλητη. ττη ο:2τήρητή της 7.2: ττην εταγ- 
γελματιτ.ή τους εςέλ’.ςη.

Άρθρο 5.
Γο·υ:/.ή ά:ε:7 ανατρορής.

1. Ο γονέας του έχε: τ:ς τροϋτο·3ετε:ς της ααρ2*;ράρθυ I 
του άρθρα 1 7.α: ιργάζ:τ2: τε ετ:χε!ρητη ή εαυτετάλλευτη 
του ατατχολεί τουλάχεττον εν.ατό (100) άτομα, εάν: έχε: 
τυμτληρώτε: ένα (I) χρόνο εργατιάς ττον !ο:ο εργοοότη. 7.2: 

λάβε: γον·.7.ή άοε:α ανατρορής του τα:ο:ού. ττο χροντ/.ό ο:ά- 
οτημα ατό τη λήςη της άοε·.α: μητρότητας ν.έχρ:ς οτου το 
τα::: τυμτληριότε: ηλ'.'/.ία ουόμ:τυ :2 1/2) ετών. II ά:ε:2 
αυτή είνα: χωρίς ατοοοχές. η ο·ά:7.ε:ά της μτορεί να ρ-3άτε: 
έως τρε:ς (3) μήνες γ:α 7.ά·2ε γονέα /.α: ίίνετα: ατό τον ερ- 
γοτότη. με όάτη τη τεερά τροτεραεότητας των α:τή;εων των 
εν5:αρερομέν<·ν; ::7.α:ούχωυ. μέχρ: να ζ,αλυρίε: τοτοττό 8Ά 
του τυνόλου των ατατχολουμένων τ:ην ετ.χείρητη γ:α 7.α·3ε 
η·ιι:ολο·”:α7.ό έτος.

2. Το ::7.αί<·νμ2 της ταρ-αγράοου I. 
μενο:. του έχουν υ:ο·3ετήτ:: τα:::.

το έχουν 7.2: έργα,ο-


