
ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Έτι τοΰ σχεδίου νόμου «περί χυοωσεως τής άπό 4 ^Μαρτίου 
1980 Πράξεως Nc^o-Settxoii Π εριεχομένου τοΰ Προε- 
όρου τής Δημοχρατίας «περί τού ωραρίου των απασχολού
μενων εις ύπηρεσίας τού Δηίλοσίου χλπ. λειτουργουσας 
έχϊ 24ωρου δασέως ή ύπό τήν μορφήν έίγοστασίσ» ή 
εργοταξίου ή συνεργείου ή εις εργασίας ύπαίδρου».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ποός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

διοιχητιχών υπαλλήλων εφαρμόζονται άναλέγως χαι επί του 
είδιχοΰ έπιστημονιχοΰ. τεγνιχοΰ τχ δοηδητιχοΰ προσωπιχοΐΛ 
τοϋ προσλαμίανομένου. διά συμδάσεως έργασίας ίδιωτιχου 
ϊιχαίου. ύπό τοϋ Δημοσίου, τών οργανισμών τεπιχής αϋτο- 
διοιχήσεως χαί τών νομ χών προσώπων δημοσίου διχαίου.

Με τή διάταξη αύτή έσχοπείτο, όπως οι εργαζόμενοι ύπό 
συνδήχες άνάλογες προς τις συν-όήχες εργασίας τών τα- 
χτίχών πολιτιχών διο'χητιχών υπαλλήλων άχολουδησουν, 
λόγω τής αρμοδιότητα; τών παρεχόμενων υπηρεσιών, τό 
ώράοιο τών δημοσίων πολιτιχών διοιχητιχών υπαλλήλων
(36 ώρες για την περίοδο 16 Μαίου μέχρι 15 ’Οχτωδρίου 
χαι 39 ώρες γ·ά την περίοδο 16 ’Οχτωδρίου μέχρι 15 Μαΐου 
—εδδομαδιαίως).

Ή εύρεία διατύπωση όμως τής διαπάξεως αύτής οδηγησε 
στην εσφαλμένη ερμηνεία, ότι τό ωράριο εργασίας τών δημο
σίων υπηρεσιών δά ίσχυε χαι για τούς εργαζομένους σέ ύπη- 
___Γ- - ^ rvr'» 9 ΛίΤ'ΤβίΛΓ ΤΙ ίΙΧ ΤΠ LLDO©T.

τοΰ ίσχύοντος ωραρίου για τους δημοσίους διοιχητιχους υπαλ
λήλους. την οποίο: αναλογία ή δ'άταξη αύτή ρητώς προδλεπε
ώς όρο έοαρμογ^-τ της. δηλαδή σε εργασίες για τις όποιες 
ούδείς λόγος υπήρχε νά χαδορισδεί ωράριο διάφορο άπό το 
ώράριο τής έργατιχής νομοθεσίας. 'Αλλωστε τοΰ ωραρίου 

..αΰτοΰ προδλέπεται ούσιαστιχή μείωση, για τους απασχολού
μενους τόσο στο δημόσιο όσο χαί στον ίδιωτιχό τομέα, με την 
6/79 άπόφσσ·*» τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, την όποια χήουξε 
έχτελεστά ή άπόοαστ, τοΰ Ύπουονοΰ Έργτζσίας άριδ. 11282/
23 2.1979 (<ϊ>ΕΚ BV194/24.2.1979).

Ή έσπαλυένγ> αύτή ερμηνεία πού δόδηχε στήν ανωτέρω 
δ-άταΕη όχι μόνο δεν έγε: χααιά διχαιολογία. χατά τή σημε
ρινή περίοδο .χατά τήν όποια απαιτείται ή ένταση τών προ
σπαθειών όλων για τήν παοαγωγή άποδοτιχοτέρου έργου. 
Αλλά δηυιουρνεΐ άνυπέρδλητεσ δυσχέρειες, μι όποιες ύπό τις 
σημερινές γενιχότερα σννδήχες τής οίχσνομίας δεν είναι 
δυνατό νά μή άντιμετωπ:σ-Sοΰν από τήν ποώτη στιγμή.

’Από αύτή όδεν τήν ερμηνεία. προέχυψε έχταχτη χαι
απρόβλεπτη άναγχπ πρόσ δ·ευχ?ίνηση τοΰ ότι τό ώράοιο τής 
έργατιχής νομοθεσία: έξαχολουδεί νά έβαοαόϋεται έπί τών 
έογαζομενων σέ ύπτοεσίε; πού λε:τουρ-*·οΰν επί 24ώοου βάσεως 
ή με τή ιιοοσή έογοστασίου ή έργοταξίου ή συνεργείου ή σέ 
εργασίες ύχαίδρου.

Στά άνωτέοω άπέδλεπε ή άπό 4 Μαρτίου 1980 Πράξη 
Νομοδετιχοΰ Περιενομένοο τοΰ Προέδρου τής Δημοχρατίας, 
χωρίς νά δίγει τυχόν ίσχύφντα ή έοαρμοζόαενα μέχρι τής 
ένάρξεωο τής ίσνύοσ τοΰ ν. 993/1979 (22.2.1980) εύνοϊ- 
χότερα ωράρια εργασίας.

Μέ τό ύπόψη νοαοσνέδιο ζπτείται ή χύοωση τής Πράαεως 
τής, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 44 τοΰ Συν-αυ

τάγματος.
αρδρο

Άδήναι, 31 Μαρτίου 1980

Οϊ 'Τπουργοί 

Προεδρίας Κνδεσνήσεω:
Κ. ΣΊΈΦΑίΝΌ Π ΟΓΛΟΣ

Οίχονουιχών
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

Έσωτεριχών
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Ί^τζτίος
Κ.ΛΑΣΚΑΡΉΣ

Περί χυρώσεως τής άπό 4 Μαρτίου 1980 Π.ράξεως Νομο- 
ό-ετιιχ-ού Περιεχομένου τοΰ Προέδρεχ τής Δημμχρ-ατυας 
«περί τοΰ ωραρίου τών απασχολούμενων εις υπηρεσίας ττΰ 
Δημοσίου χλπ. λ·«τουογσι>σας έχι 24ωοσυ δασέως ή ύπό 
τήν μορφήν εργοστασίου ή εργοταξιου ή συνεργείου, ή εις 
έργαίσας ύχαίόρ<»>ι.

'Αρόρον Πρώτον.

Κυροΰται ή άπό 4 Μαρτίου 19Θ0 Πράξις Ν-οασόετιχοϋ 
Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί τού 
ώ-.αρίου τών άπατχολκχεένων εις υπηρεσίας τοΰ Δημοσίου 
χλπ. λειτουργούσας επί 24ωρου δασέως ή ύπό τήν μορφήν εργο
στασίου ή εργοταξίου ή συνβργείου. ή εις εργασίας ϋπαίδρ-ου», 
δημοσιευδείσα πίς τό ύπ’ άριδ. 52 τής 4ης Μαρτίου 1980 
φΰλλοτν τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως (τεύχος Α'), έχου- 
σα ώς άχολούδως :

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟβΕΠΚΟΓ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ

Περί τοϋ ώοαρίου τών απασχολούμενων εις υπηρεσίας τού 
Δημοσίου χλπ. λειτουργούσα; έπ! 24ώϊθυ δασέως ή ύπό 
τήν μορφήν εργοστασίου ή έργοταξίου ή συνεργείου, ή εις 
εργασίας ύπαίδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες ύπ’ όψει :

1. Τάς δ«Γτάξεις τοϋ άρδρου 44 -αρ. 1 τοϋ Σέυντάγμα- 
τος.

2. Τήν άναχτύψασχν έχταχτον, εξαιρετυχώς έπείγουσαν χαί 
βπροδλεπocrv ’άναγχητν χαΔορισμού τού χρόινσυ εργασίας τών 
άπασχολοιμένων εις ύπτ^ιεσίας (τού Δημοσίου χλπ. λειτουρ
γούσα; επί 24ώρ>ου δάσεως ή ύπό τή1/ μορφήν έργαστασίου ή 
έργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργασίας ύπαί-λρου) προς «απο
τροπήν σοδαρωτάτου χτ\Α«υν<ιυ εις τήν οίχονομίαν τού τόπου φχ 
τοϋ ενδεχομένου τής εφαφεΐγής ιχια! έπ! τών έογ*ατ:ύτοα.λλή- 
λοχν τουτωτν νσυ ωραρίου οπερ ισχύει επί τών πολιτιχών/ διοι- 
χητιχών υπαλλήλων τοΰ Κράτους, χατά παρσνόησιν τής -λεσ- 
πισδετσης διατάξεως διά τούς προσλαμδανομένους γενιχώς 
χατ’ εφαρμογήν τού χεφαλαίου Γ' τού Νόμου 993/197-9. 
ητις. εν ο6ει τόλ; υφισταμένων σήμεσεν είδιχών συ-νδηιχών εις 
τήν προσπά-λεκτ/ τής παραγωγής, δέν επιτρέπεται νά έφαρ- 
μοσλή, εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ούδ1 έπ’ έλάχιστον χρονι- 
*έτν διάστημα.

3. Τήν δυσχέρειαν εχδόσεως νόμου εντός δρσχέσς χρόνου, 
ώς έπίδά/λ-εται. χατά τήν συ/ή-δη δταδηοασίαν, προτάσει τοΰ 
'Τπουργιχπΰ Σνμδουλίου, βποφασίζομεν :

ΓΑρ-Spoν μόνον.

1. Χρόνος άργασίας του επί ιτιμδάσε: έργασίας Ιδιωτιτοϋ 
όηοαίου χροσωπιχοΰ τοΰ Δηχοσίου, τών όφγανιομών τοπιχής 
αϋτοί ιστχήσεως χοτί τών "«μιχών προσώπων δημοσίου δσχαίου. 
τοΰ διεποπένου ύπό τών διατάξεων τοΰ χεφαλαίου V τοΰ Ν. 
993/1979 «περί τοϋ επί συμδάσει, εργασίας έδιωτεχοϋ διχαίου 
προσωπιχοΰ τοϋ Δημοσίου, τών οργανισμών τσπ χής ■αύτοδιοι- 
χήσεως χαί τώ«ν λοιπών νομιχών προσώπων δημοσίου διχαίου» 
χαί άπασχλουμένου εις ύπηοεσίας, λειτουσγούσας έπί 24ωρσυ 
δάσεως ή ύπό την μορφήν έργοστασίον ή εργοταξίου ή συνερ
γείου, ή «ίς εργασίας ύπαί-ύρσυ, ορίζεται ό πρσδλεπόμε·υος 

.ύπό τών διατάξεων τής έργατιχής νομοδεσίας.

2. Ωράρια έδδομαδιαίας εργασίας ίσχύοντα ή εφαρμοζό
μενα μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Ν. 993/1979. 6ρ<α- 
χύτερ» τών ύπό τής ππρσγρ. 1 τοΰ άρδρου 6 τής ύπ’ άρυδ. 
6/79 τής άποφάσεως τοΰ ΔΛΛ.Δ. Άδηνών. χηρυχδείσης 
έχτελεστής διά τής ύπ’ άριδ. 11282/23ϋ-1979 άποφάσεως 
τοΰ Υπουργού Εργασίας, δέν δίγονται διά τσΰ παρόντος.


