
70j σχεδίου νόμου «περί /.χρώσεως τής άπό 29 Δεκεμ
βρίου» 1980 Π ράΞεως Νόμρ&ετικοΰ Π εριεχομένου τού 
Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθ η
μέρου έβδομάδος εργασίας τών δημοσίων εν γένε: ύπηρε- 
σιών καί ρυθμισεως συναφών ναμάτων».

/7οός ι//»· Βουλήν τών 'Ελλήνων .
Αίά τού ύπ" 5-V.v σχεδίου νόμου κυρούται νομοθετικώς. κατά 

·?; άρθρο·/ 44 παρ. 1 τού Συντάγματος. ή άπό 29 Δεκεμβρίου 
1980 Πράσις Νομοθετικού II εριεχομένου τού Π ροεδρ ου 
τής Δτμοκρατιας «περί καθιερωσεως πενθήμερου εβδομάσος 
έ s ^ 2 7 ί 2 ς των Ξτ'Χ&τ’.ων εν γίνει '^τ.τριζίων 7.21 pjJ j.: 7 
συναοών θεχάτων». δηαοσιευθείσα εις το. Ψύλλον τής Εση- 
μερίδος τής Κυβερνήσεω; όπ' άριθ. 299/30.12.1980 (τεύ
χος Α').

Αί σημειωθείσα: ήδη έσ£λίσε4.ς.,είς..όλ&υς τους τομείς τής 
δράσεως τής Διοικήσεως καί α: σταθερώς μεταβαλλόμενα: 
κο:νωνικοοοκο νcrj.:κα 1 συνθήκαι. κατόπιν μαλιστα τής εντα- 
Ξεως τής Χώρας εις τάς Ευρωπαϊκά; Κοινότητας, κατέ
στησαν επιβεβλημένη·, την εφαρμογήν καί εις την Ελλάδα 
ένό,ς συστήματος έβδομαδιαίζς εργασίας πέντε ήμερων τόσον 
εις τόν δημόσιον όσον καί εις τον ιδιωτικόν ταμέα. πράγμα 

-το οποίον άπετέλει έπίμακρόν καθολικόν- αίτημα τών ίργσ- 
ζομένων καί τής συνδικαλιστικής έκπροσωσήσεως αύτών.

Ή διά τοΰ παρόντος κυρ θυμένη Πράσις έσεδόθη κατά 
τάς διατάσεις τής ταραγρ. 1 τοΰ άρθρου 44 τού Συνσάγμα- 
τος. λόγω τής άνατ/.νίάσης εκτάκτου καί εσαιρετικώς έπει- 
*;ούσης άνάγ· ης καθιερώσεως πενθημέρου έβδομάδος εργα
σίας τών δημοσίων εν γένε·· υπηρεσιών άπό 1ης Ίανουασίου 
1981 καί τής αδυναμίας αμέσου άντιμετωπίτεως τοΰ -δέμα
τος μέχρι τέλους τοΰ λήσαντος έτους διά τής συνήθους νο
μοθετικής διαδικασίας, συνέπεια παύσεως τών εργασιών τής 
Βουλής ένεκα τών έορτών τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου 
Έτους. '

Ή καθιέρωσις καί εις τή/ Ελλάδα τής τενδημέοου έβδο- 
μαδιαίας εργασίας βασίζεται επί ώρισμένων αρχών, ώς χυτά: 
εκτίθενται κατωτέρω καί εις τάς έτσι μέρους διατάσεις τής 
διά τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου χυρουμένης Πράςεως.

’Επί τοΰ άρθρου 1:
Κα-διεροΰται κατ’ αρχήν γενικώς άπό 1ης Ία/ουαρίου 1981 

σύστημα πενθημέρου έβίδομάδος εργασίας δι’ άπχ/τζς τούς 
εΡΤ2·»ομενους εις τον δημόσιον τομέα, ήτοι τόσο·/ διά τους τα
κτικούς υπάλληλους οσον και δια υο έπ: συμβάσει εργασίας 
ιοιωτικοΰ δίκαιου προσωπικόν τοΰ Δημοσίου, τών όργανισμών 
Τ&οτ’·κής αυτοοιοικησεως και τών λοιπών νομικών προσώπων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. πενθήμερος είδομάς εργασία; άπό Τρίττ.ς

α/ωτερω μέτρου.
κειμένου περί δημοσίων ή δημοτικών καί κοινοτικών έστιχε 
ρήσεων καί οργανισμών κοινής, ώοελείας.

Έσίσης. κατά την πρώτην έςαρμογήν, δέν θά ίσχάση ή 
"ΐ.ΰήμερος έβδομζδιζίζ εργασία δ·.’ όλας τάς ίζθμίδζς τή;

Εκπαιδευσεως. προκειμένσυ νά μελετη-5οΰν χαί νά άντιμετω- 
πισθοΰν τά ειδικά προβλήματα πού ανακύπτουν εις τον χώρον 
αυτόν.

Επειδή δέν ήτο εφικτόν, όπως είναι εάνόητον. νά καλυ
φθούν ευθέως διά τής κυρουμένης Πράσεως όλα·, α! περι-

• πτώσεις υπηρεσιών, αί οποία: εμφανίζουν ιδιότυπους συνθήχας 
λειτουργίας και αί όποια! ·3ά έπρεπε ενδεχομένως νά εξαιρε
θούν άπό τοΰ συστήματος τής πεν-3ημέρου έβδομάδος εργασίας 
ή εν πάση περιπτώσε: νά διαφοροποίησή εν προκειμένω ή 
.εφαρμογή τοΰ μέτρου τούτου, δίδεται διά τής παραγρ. 4 ει
δική πρός τούτο έσουσιοδότησις.

Κ:.·3:ερ:ϋται ενιαίου ύράριον έδδσχαδιαίας εργασίας τώ/ 
μονίμων δημοσίων υπαλλήλων κα3' όλον το έτος ulT 1/2 
ώρα:), καταργουμένου τοΰ μέχρι τοϋδε έφαρμοζομένου ·3ερινοΰ 
χαί χειμερινού ωραρίου έκ 39 καί 39 ώοών, ά··τιστοίχως, 

,ώστε νο άτ.οφευχΰή αδικαιολόγητος επιμήκυνσις τής κασημε
ρινής άποεχολήσεως κατά τήν χειμερινήν περίοδον. ΕΞ άλ-- \· ■· Τ »'* ' ·ν ·'·.·· ο?««ί»^.^ΓΜί..-·- -*υ rrv- · *acj. ςεν ϊιγζ'/τχ: Τ2 st2cc:ir:7.2 ωρ2p'2 ετ:οΐ2:·.2:2ς εργα· 
τ:2ς. τά οποία ίτ*/ύο^ν ::α τάς Βιζςέρους 7.2τηγορ·2ς τοΰ 
προσωπικού επί συμόάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ή ρύ- 
-3μισις αυτή δέν -3ίγε: τό ίσχΰον κ.α·3εστώς τών ώρών εβδο
μαδιαίας άπασχολήσεως χαί διδασκαλίας τού εκπαιδευτικού 
προσωπικού εις όλας γενικώς τάς βα-5.μίδχς τής Έκπαιδεύ- 
σεως. "Επίσης, δέν ·3ίγονται ειδικαί διατάσεις άφορώσαι τόν 
χρονον εργασίας- ωρ'ισχένων κατηγοριοίν προσωπικού, ώς π.χ. 
τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1'953 καί τών 
Σχολών Τγειονομικού Δυναμικού αύτών (άρ-3ρ. 16 Ν. 3941/ 
1959 καί ά?·3ρ. 3 παρ. 1 Ν. 123/1975). τού Γενικού Κρα
τικού Νοσοκομείου 'Λ·3ηνών (άρ·3ρ. 8 Ν.Δ. 1343/1973). 
τών υονίχων ·3ε:απευτών ιατοών τού ΙΚΑ (ά?·3ο. 7 παο. 1 έδ. 
α' Β.Δ.' 17/18.2.1956 καί’Β.Δ. 24—6/22.7.78) κ.'ά.

Γενικώς, αί κα·3" ημέραν ώραι εργασίας ορίζονται συνεχείς, 
ήτοι ά.ευ διαλείμματος, κατ’ έςαίρεσιν δέ μόνον δύναταί νά 
όρίζωντα: καί διακεκομμένα: δι’ άποφάσεως τού 'Γπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως ή τού εις όν μετείιδάσ-ύη ή άρμο- 
διότης αΰτη ’Γπουργού ή Νομάρχου. ΕΞ άλλου, τό Σάδίατον 
ή ή Δευτέρα, κατά περίπτωσιν, δέν ΰεωρείται ώς ήμερα άρ- 
γίας διά τήν καταβολήν οίασδήποτε προσαυσήσεως. άλλά πρό
κειται απλώς περί μετακινήσεως τών ώρών εργασίας τοΰ 
•Σαββάτου (ή Δευτέρας) εΐ; τάς υπολοίπους εργασίμους ήμε- 
.ρας τής έβδομάδος. "Εσί πεν·5ημέρ·ου εβδομαδιαίας εργασίας, 
εις τούς τυχόν άπασχολουμένους κατά Σάββατον (ή Δευτέραν!, 
ώς έκ τής φύσεως τής εργασίας των. παρέχεται υποχρεωτικός 
έτέρα αναπληρωματική ημέρα άναπαύτεως. Πάντως, κατά 
τάς ημέρας άναπαύσεως δέν επιτρέπεται άπασχόλησις. ύπό 
μορφή/ ύπερωριακής. ύπερεργασιαχής ή άλλης μορφής προ- 
σ-3έτου εργασίας, έκτος ά·/ πρόκειται πρός συμπλήρωτιν ώρα- 
.ρίου φυλακών εργασίας (ώς π.χ. νοσηλευτικόν προσωπικόν 
νοσοκομείων κλπ.).

Διευκρινίζεται, ότι ή ρύ-ύμισις τής παρ. 9 τού ανωτέρω άρ- 
-3ρου καλύπτει τόσον τάς μονίμους μητέρας —υπαλλήλους 
όσον καί τάς μητέρας— υπαλλήλους έπί συμβάσει ιδιωτικού 
δικαίου τού Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

• Διά τής παρ. 11 σκοπείται. κατ' αντικατάσταση» τών δια
βάσεων τού άρ·3ρου 32 τού Ν. 434/1976. άφ’ ένός ό περιο
ρισμός ημιαργιών τινων τών δημοσίων υπηρεσιών καί άφ' 
ετέρου ό καθορισμός διά νόμου τών αργιών τού στρατιωτικού 
■καί πολιτικού προσωπικού τών 'Ενόπλων Δυνάμεων πρός συμ
μετοχήν του εις τόν εορτασμόν τών προστατών άγιω/ έκάστου 
■Κλάδου.

Είδικώτερον προβλέποντα:: α) Ή κατάfγησ!ς τών ημιαρ
γιών τής επομένης τού Νέου Έτους, τοΰ τελευταίου Σαβ
βάτου τής Άπόκρεω καί τής Τρίτης τοΰ Πάσχσ. καθ’ όσον 
ό υφιστάμενος άριθμός -τών 1-3 ημερών αργίας καί 7 ήμσ- 
ρών ημιαργίας εις τάς δημοσίας υπηρεσίας κρίνεται ύπερ- . 
βολικός, β) Ή νομοθέτησις τών άπό μακροΰ χρόνου ίσχυου- 
σών καί καθιερωθεισών διά Διαταγμάτων, Πράσεων 'Τπουρ-
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γικοϋ Συμβουλίου κλπ. αργιών, zi όποία-ι δεν περιελήφθησχν 
είς to άρθρον 32 τού N. 434/76, αναγκαία κυρίως διά την 
καταόολήν των αποδοχών εις το εργαζόμενον εις τάς ΕΛ, 
έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, πολιτικόν προσωπικον καί γ) 
ο περιορισμός τών δύο αργιών τού Πολεμικού Ναυτ.κοΰ (3ης 
Δεκ. έπετείου Ναυμαχίας τής ΕΛΛΗΣ καί 6ης Δεχ. εορ
τής τού Άγιον Νικολάου) ε!ς μιαν( τής 6ης Αεχ. εορτής 
τον Άγ. Νικολάου.

Διά τής παραγρ. 13 προόλέπεται ή καταοολή τον ημερο
μισθίου εις τό πόσης φύσεως προσωπικόν έπί συμδάσει ίδιω- 
τοχοΰ δικαίου τον Δημοσίου, Ο.Τ.Α. καί λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., 
τό άμειβομενον μέ ημερομίσθιον. 2:’ όλας τάς άναφερομένας 
εις την παράγρ-αφον 11 τής Πράξεως αργίας, πλήν τών 
Κυριακών, έφ’ όσον ή μ ή άπασχόλησις δεν οφείλεται είς 
τούτο.

Έττί τον άρθρου 2:
Δ:ά τής πσρ, 1 παρέχεται ή δυνατότης υποχρεωτικής ε

φαρμογής συστήματος έ£δομαδιιαία; εργασίας πέντε ημερών εις 
τον ιδιωτικόν τομέα, μέ την διαδικασίαν τον Ν. 3239/33, δη
λαδή διά συλλογικών συμδάσεων εργασίας ή έν αποτυχία τών 
σχετικών διαπραγματεύσεις δι’ αποφάσεων διαιτησίας. 'Ως 
γνωστόν, ή εφαρμογή τοιούτου συστήματος εργασίας έπαφίετο 
μέχρι τούδε_ εις την χρίσιν τον οικείου εργοδότου.

Διά τής σταρ. 2 ορίζεται ότι ή έπαύξησις τών ωρών τής 
ήμερησίας εργασίας, έττί τφ σκοττφ εφαρμογής σνστήματος 
εβδομαδιαίας εργασίας ττέντε εργασίμων ήμερων, 2έν άττο- 
τελεϊ όττερωρίαν ή ΰζερεργασίαν ή άλλης μορφής πρόσθετον 
εργασίαν. Τοντο παρίσταται ώς αναγκαία σννέττεια τής ε
φαρμογής τον ώς άνω σνστήματος έργασίας, ϊεϊομένον οτι 
ή εφαρμογή αάτοΰ προδλέπεται χωρίς τήν μείωσιν τής διάρ
κειας τής έ£ίομα'2:αίας έργασίας.

Διά τής πσφ. 3 παρέχεται ή όννατότης. όπως 2ta συλλογι
κών σνμίασεων έργασίας ή αποφάσεων ϊ:α:τησ!ας έπεκτει- 
νεται ή ισχύς τής τταρ. 5 τον άρθρου 7 τής ύπ’ άριθ. 6/ 
1979 άποφάσεως τον Δ.ΔΔΔ ’Αθηνών, κυρωθεισης 2ίά τον 
άρθρου 15 τον Ν. 1082/19SO. καί έττί τών εγχειρήσεων 
κλπ., τό προσωπικόν τών όττοίων έργάζετα: κατ’ εναλλαγήν.

Ή ρύθμισις αντη καθίσταται αναγκαία, καθ’ όσον, μετά 
τήν έπελθοϋσαν διά τον προσφάτου Νόμον 1082/80 μείωσιν 
τών ώρών έ&δομαδιαίας έργασίας τών μισθωτών εις 43 ώρας 
καί τήν ττεραιτέρω μείωσιν αντών άττό 1ης Όκτωόρίον 1981 
εις 42 ώρας, ανακύπτουν τεχνικά προβλήματα διαρρυθμί- 
σεως τών ώρών ήμερησίας καί έδδομαϊιαίας έργασίας τών 
μισθωτών τών έν λόγω επιχειρήσεων, αναγόμενα εις τήν 
κάλνψιν τών κυκλωμάτων έργασίας (βάρδια:).

Ε..ι τον αρορου 3.
Δ.ά τού άρθρου 3 τής κυρουμένης ΙΙράσεως μεταόάλλε- 

ται ό τρόπος υπολογισμού τής νπό τον Υπαλληλικόν Κώδι- 
κ:ς (άρθρα 101 καί έπόμ.) προίλεπομένης κανονικής άδειας 
τών υπαλλήλων, υπολογιζόμενης ταύτης έφεσής εις εργα
σίμους ημέρας, εις τάς όποιας σννοπολογίζεται χαί ή ήμερα 
τον Σαββάτου (ή τής Δευτέρας)^ έφ-’ όσον ή έν λόγω ήμε
ρα. όπως ρητώς προβλέπετα: οιά τής ύπ’ όψιν Πράσεως, 
οεν θεωρείται ώς έσαιρέσιμος ήμερα. Ή τοιαντη μετατρο
πή άποσκοπεί εις το νά καταστή- τό όλον σύστημα υπολογισμού 
τών κανονικών αδειών περισσότερον εύέλικτον. καθ’ όσον αφο
ρά εκικώτερον εις τήν λήψιν νπό τον υπαλλήλου μέρους μό
νον τής δικαιούμενης κχ/ονικής άοείας. πράγμα τό όποιον 
έσνπηρετεί τόσον τήν υπηρεσίαν όσον χα: τον υπάλληλον.

Το.οντον περιεχόμενον έχον τό νπ’ όψιν σχέοιον νόμον, πα- 
ρακαλοΰμεν οιά τήν έπιψηφισιν αυτού.

Έν Αθήναις τή 8 Ιανουάριον 1981 

Οί Υπουργοί
Ποοεοο.’ασ Κνόεονήσεως Εργασίας

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΕΛΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΠΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί χύρώσεως τής άπό 29 Δεκεμ£ρίον 1980 -Πράσεως 
Νομοθετικού Π εριεχομένοο τον Προέϊρον τής Δηταοκρα- 
τίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου, έβόεμάϊος έργασίας 
τών οηιοσίων έν γένει υπηρεσιών καί ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» καί τροποποιήσεως ίιατάσεων ταντης.

Άρθρον πρώτον.
Κ-.’ρούτα: ή άπό 29 Δεκεμόρίον 1980 Ποάσις Νομο-θετι- 

κον Περιεχομένου τον Προέορον τής Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου έόο-ομάοος έργασίας τών ίημοσίων 
έν γένει υπηρεσιών καί ρν-θμίσεως συναφών θεμάτων», δη-
μοσιεν-θείσα εις τό νζ' άριθ. 299/30.12.1980 φΰλλον τής 
Έσημερίίος τής Κνόερνήσιως (τεύχος Α'), έχονσα ώς ακο
λούθως: . .

Π ΡΑΪΙΣ ^
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : '

Περί καθιερώσεως πενθημέρου έίδομάοος έργασίας τών δη
μοσίων έν γένει υπηρεσιών καί ρυθμίσεως συναφών θεμά
των. τ·».·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ό
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ C_

Έχοντες ϋπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου 44 τού 

Συντάγματος.
2. Τήν άνακνέασαν έκτακτον, έξαιρετικώς έπείγουσαν καί 

άπρόδλεπτον χνάγκψ καθιερώσεως πενθημέρου έδδομάδος 
έργασίας τών δημοσίων έν γένει υπηρεσιών, κατόπιν καί τής 
σχετικής επαγγελίας τής Κυόερνήσεως διά τήν εφαρμογήν 
τού μέτρου τούτου άσό 1ης ’Ιανουάριου 1981.

3. Τήν 'άιδσναμίαν άμεσου άντιμετωπίσεως τού ανωτέρω 
θέματος μέχρι τέλους τού τρέχοντος έτους διά τής συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, λόγω πχύσεως τών έργασιών τής 
Ηο.λής ένεκα τών εορτών τών Χριστουγέννων καί τού Νέου 
"Ετους, προτάσει τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, άποφασίζομεν:

Άρθρον 1.
Χρόνος έργασίας.

1. Καθι&ροΰταε άπό 1 Ιανουάριου 1981 πενθήμερος έόδο^ 
μάς εργασίας, άρχομένη άπό Δευτέρας μέχρι καί Παρα
σκευής. διά τό ύφ’ οΐχ/οήποτε σχέσιν προσωπικόν τού Δημο
σίου. τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τών λοι
πών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αν ευ μειώσεως το: 
κατά περίπτουσιν ίαχύοντος ή έφαομοζομένου συνολικού αρι
θμού ώρών έίδομοδιαίας εργασίας, έπιφυλασσομένων τών δια
τάσεων τών επομένων παραγράφω*.. Εις τήν ρύθμισιν ταύ 
τη^ ύπαροντα: καί οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες.

2. Τή; κατά τήν προηγούμενη*/ παράγραφον ρυθμίσεως 
έσαιροΰ/τα:: α) οί δικαστικοί λειτουργοί. £) τό Υπουργείο·- 
Δημόσιό ς Τάσεως κοί αϊ Υπηρεσία·, αυτού (πλήν τής Γε 
νική; Δ/νο'εως ’Αγροφυλακής), ώς καί τά όργανα Αγρο
φυλακή;—Άρχιφύλακες καί ’Αγροφύλακες), γ) αί Λιμενι 
καί Άρχαί. Σ/ολαί Λιμενικού Σώματος καί Δημόσια·. Σχο 
λαί "Εμπορικού Ναυτικού, δ) τό Στρατητρείον Διοικήσεω: 
'Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΛΜ). ε) τά νοση/α-υτικά ιδρό 
ματα καί οι υγειονομικοί σχηματισμοί τών Υπουργείων, ορ 
γ ενισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως καί λοιπών νομικών προ 
σώπων δηιοσίου δικαίου, στ) τά ιδρύματα καί α! σχού.α: κοι 
νωνική-ς προνοίας (πλήν τών κεντρικών υπηρεσιών το 
Π.Ι.Κ.Π.Λ. και τού Έΐνικού Οργανισμού Προνοίας κα 
όλων τών υπηρεσιών τού Κοινωνικού Κέντρου Οικογένεια: 
καί Νεότατος), ζ) τά αγροτικά ίστρεια καί οί υγειονομικό 
σταθμοί, η) ή Άνωτέ-ρα Σχολή Έ.τισκεπτριών Αδελφών κα 
Χ'οσοκόμ.ων Αθηνών καί ή Ανώτερα Κρατική Σχολή Αοελ 
οών Νοσοκόμων Ηεσοαλονίκης, θ' 2:. Φύλακα·., τά Σωσρονι 
οτικά Καταστήματα καί Ίορέματα Αγωγή; Ανηλίκων κα


