ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 3789/57
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας.
(ΦΕΚ 210/Α/12-10-57)
Άρθρ. 1. - 1. Επιχειρήσεις, Εκµεταλλεύσεις ή Εργασίαι εν γένει, ανεξαρτήτως της νοµικής
µορφής αυτών ή του εις ον αύται ανήκουσι, φυσικού ή νοµικού προσώπου (∆ηµοσίου, Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, ∆ήµοι, Κοινότητες, Οργανισµοί, Ιδρύµατα κ.λπ.),
απασχολούσαι προσωπικόν µεγαλύτερον των εβδοµήκοντα προσώπων, οφείλουσι να
καταρτίσωσι κατά την διαδικασίαν του παρόντος, κανονισµόν εργασίας, ρυθµίζοντα κατά τους
κειµένους νόµους τας εν τη εκτελέσει της εργασίας διαµορφουµένας σχέσεις µεταξύ αυτών και
του πάσης φύσεως προσωπικού των, του συνδεοµένου µετά τούτων δια σχέσεως εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. ∆ια την κατάρτισιν και υποβολήν εις τα αρµόδια όργανα, προς επεξεργασίαν
και κύρωσιν των κανονισµών εργασίας, παρέχεται εξάµηνος προθεσµία από της ισχύος του
παρόντος, δυναµένη να παραταθή επί 12 το πολύ µήνας από της λήξεώς της, δι' αποφάσεως του
Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Η αυτή
προθεσµία παρέχεται δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος αναµόρφωσιν των ήδη
ισχυόντων κανονισµών εργασίας εις τας ως άνω επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή εργασίας.
∆ύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, εκδιδοµένης εκάστοτε µετά γνώµην του κατά
το άρθρ. 28 του ν. 3239 Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και
δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, να επεκτείνεται η υποχρέωσις
καταρτίσεως κανονισµού και εις επιχειρήσεις, εκµταλλεύσεις και εργασίας εν γένει,
απασχολούσας προσωπικόν κάτω µε των 70, ουχί δε και ολιγώτερον των 40 προσώπων. -2. Οι
κανονισµοί εργασίας δεν αποτελούν συµπλήρωσιν της ατοµικής συµβάσεως εργασίας, εάν δεν
έχουν εγκριθή κατά την διαδικασίαν του παρόντος και δεν είναι ανά πάσαν στιγµήν
ανηρτηµένοι εις εµφανή και προσιτά δια τους εργαζοµένους σηµεία του τόπου εργασίας. -3. ∆ια
πειθαρχικά παραπτώµατα, καθοριζόµενα εις έκαστον των κανονισµών εργασίας, δύναται να
προβλέπεται η επιβολή, εις τον παραβάτην µισθωτόν, των κάτωθι ποινών: α) Προφορική ή
έγγραφος παρατήρισις. β) Επίπληξις. γ) Πρόστιµον µέχρι ποσοστού 25% επί του µισθού του
αντιστοιχούντος εις µίαν ηµέραν ή του ηµεροµισθίου του µισθωτού. δ) Υποχρεωτική αποχή εκ
της εργασίας (προσωρινή απόλυσις) επί 10 το πολύ ηµέρας καθ' έκαστον ηµερολογιακόν έτος
και εφ' όσον ο µισθωτός καθ' υποτροπήν υποπέση εις σοβαράν αντιπειθαρχικήν παράβασιν. Εις
τον περιορισµόν του στοιχ. δ΄ της § 4 του άρθρ. 1 δεν υπόκεινται οι επιχειρήσεις,
εκµεταλλεύσεις ή εργασίαι εις ας η πειθαρχική εξουσία ασκείται υπό Πειθαρχικού Συµβουλίου
ή υφίσταται ∆ευτεροβάθµιον τοιούτον. Επιτρέπεται η άσκησις εφέσεως εντός 5νθηµέρου από
της κοινοποιήσεως της περί επιβολής της υποχρεωτικής αποχής εκ της εργασίας ποινής ενώπιον
του κατά το άρθρ. 2 Τµήµατος Κανονισµών Εργασίας, αναστελλοµένης της εκτελέσεως της
ποινής. -3. Κατά την δια του παρόντος καθιερουµένην διαδικασίαν θεσπίζονται και κανονισµοί
των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ή εργασιών, των µη υποχρέων εις κατάρτισιν κανονισµού
κατά τας διατάξεις του παρόντος, εφ' όσον αύται ήθελον ζητήσει τούτο. -4. Τα πρόστιµα
περιέχονται εις την Εργατικήν Εστία, τηρουµένων απασών των διατάξεων των άρθρ. 3, 4 και 5
του από 27-6-34 β.δ. "περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί
Εργατικής Εστίας διατάξεων".
΄Αρθρ.2. -1. Η κύρωσις των Κανονισµών Εργασίας γίνεται, δια µεν τας ιδιωτικάς εν γένει
επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή εργασίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, δια δε τας
ασκουµένας υπό του ∆ηµοσίου ή δια λογαριασµόν αυτού, των ∆ήµων και Κοινοτήτων, των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εν γένει, ως και τους Κανονισµούς Εργασίας των
Τραπεζών, δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και του εποπτεύοντος εις εκάστην
περίπτωσιν Υπουργού. -2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον, κυρωτική απόφασις,
εκδίδεται µετά προηγουµένην γνωµοδότησιν του δια του παρόντος συνιστωµένου Τµήµατος
Κανονισµών Εργασίας του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής,
αποτελουµένου εκ µελών αυτού, ήτοι του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, δύο δηµοσίων
υπαλλήλων, ενός εκπροσώπου των µισθωτών, οριζοµένων απάντων κατ' έτος και εις την

πρώτην κατ' Ιανουάριον συνεδρίασιν του Συµβουλίου. Εις τας συνεδριάσεις του Τµήµατος
τούτου µετέχει και ειδικός εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου, καλούµενος κατά τας ισχύουσας
διατάξεις του εδαφίου β΄ της § 2 του άρθρ. 28 του ν. 28 του ν. 3239/55 εφαρµοζοµένων
αναλόγως. Επίσης, δι' αναλόγου εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του ν. 3239/55 και του
από 30-8/12-9/1-55 β.δ. "περί τρόπου διεξαγωγής των εργασιών, συνεδριάσεων κ.λπ. του
Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής", ρυθµίζονται πάντα τα αφορώντα
εις την οργάνωσιν, λειτουργίαν, δαπάνας κ.λπ. του Τµήµατος Κανονισµών Εργασίας. Η γνώµη
του ειδικού Τµήµατος Κανονισµών Εργασίας είναι υποχρεωτική δια του Υπουργούς, µόνον εφ'
όσον ανάγεται εις την τήρησιν διατάξεων νόµου και των εις εκτέλεσιν τούτων διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων. Το Τµήµα δύναται ν' αποφαίνηται επίσης, ότι δεν συντρέχει λόγος
καταρτίσεως Κανονισµού Εργασίας, όπου η επιχείρισις ητήσατο την έγκρισιν τοιούτου, αλλά
απασχολεί κάτω των εβδοµήκοντα µισθωτών. Οι κατ' εξουσιοδότησιν όµως των ν. 3752/29,
3221/55, 3430/55 ως ούτοι ετροποποιήθησαν µεταγενεστέρως και παντός ετέρου ειδικού
νόµου, εκδοθέντες δια β.δ. η Υπουργικών αποφάσεων Κανονισµοί, εξακολουθούσιν ισχύοντες,
πλήν, δια πάσαν σύνταξιν, ανασύνταξιν ή τροποποίησιν Κανονισµών, περί ων προβλέπουσιν οι
ανωτέρω Νόµοι, ισχύουσιν αι διατάξεις των Νόµων τούτων εις ότι δεν αντιτίθενται εις τα
οριζόµενα υπό των άρθρ. 1 και 2 του παρόντος Νόµου. Εις τας περιπτώσεις ταύτας µετέχει του
τµήµατος ως µέλος εκπρόσωπος των µισθών των υπό της οικείας οργανώσεων οριζόµενος. -3.
Ενώπιον του ειδικού Τµήµατος Κανονισµών Εργασίας δύναται να προσφύγη η οικεία
οργάνωσις των εργαζοµένων µόνον εφ' όσον διάταξις κανονισµού αντίκειται εις τους κειµένους
νόµους και των εις εκτέλεσιν τούτων εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων,
το δε Τµήµα εφ' όσον κρίνει ότι αι προσβαλλόµεναι διατάξεις είναι παράνοµοι γνωµοδοτεί υπέρ
της εξαλείψεως ή τροποποιήσεως αυτών εις τον Υπουργόν Εργασίας, όστις αποφασίζει κατά τα
οριζόµενα υπό της § 1 του παρόντος, άλλως απορρίπτει την αίτησιν. -4. Από της λήξεως της
κατά την § 1 του άρθρ. 1 του παρόντος προθεσµίας, επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,
απασχολούσαι άνω των 70 µισθωτών οφείλουσαι να έχωσι εγκεκριµένον και ανηρτηµένον
Κανονισµόν, άλλως υπόκεινται εις τας πονάς τας οριζοµένας υπό του άρθρ. 2 του β.δ. της 24-71920 "περί κωδικοποιήσεως εις εν ενιαίον κείµενον των νόµων περί πληρωµής των µισθών των
υπηρετών και υπαλλήλων". Πάσα νεοϊδρυοµένη επιχείρησις, εκµετάλλευσις ή εργασία
απασχολούσα το εν άρθρω 1 του παρόντος προσωπικόν, οφείλει εντός τριών µηνών από της
λειτουργίας της να υποβάλη κατά τ' ανωτέρω Κανονισµόν Εργασίας, άλλως υπόκειται εις τας
κυρώσεις του παρόντος ν.δ. -5. ∆ια β.δ εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας µετά
γνωµοδότησιν του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, ορίζονται τα της
καταρτίσεως, διαδικασίας, υποβολής, επεξεργασίας, κυρώσεως, ανακοινώσεως, δηµοσιότητος,
πρότυπα Κανονισµών κατά επαγγελµατικής κατηγορίας, ως και πάσα άλλη λεπτοµέρεια δια την
εφαρµογήν του παρόντος ν. δ/τος.
Άρθρ. 3. Εις το εδάφιον 9 του άρθρ. 22 του ν.δ. 3430/55 προστίθενται τα εξής: -1. Κατά
των αποφάσεων των κατά τ' ανωτέρω Επιτροπών δύναται, εντός µηνός από της κοινοποιήσεως
της αποφάσεως ν’ ασκηθεί έφεσις παρά παντός ενδιαφεροµένου, ενώπιον ∆ευτεροβαθµίου
Επιτροπής, αποτελουµένης εξ ενός Εφέτου, ως Προέδρου, οριζοµένου υπό του Προέδρου των
Εφετών, του ∆ιευθυντού Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, του ∆ιευθυντού Ξενοδοχείων
του Οργανισµού Τουρισµού ενός εργοδότου υποδεικνυοµένου υπό του Ξενοδοχειακού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος και ενός ξενοδοχοϋπαλλήλου, υποδεικνυοµένου υπό της
Οµοσπονδίας Τουριστικών Επαγγελµάτων, µετά των αναπληρωτών των. Απαγορεύεται η
συµµετοχή µελών της Πρωτοβαθµίου Επιτροπής εις την ∆ευτεροβάθµιον. Χρέη Γραµµατέως
εκτελεί εις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας ή του Οργανισµού Τουρισµού. –2. Η
∆ευτεροβάθµιος Επιτροπή έχει γενικήν αρµοδιότητα πλην της εκδικάσεως των εφέσεων του
προσωπικού του υπηρετούντος εις Ξενοδοχεία λειτουργούντα εις την περιφέρειαν της Γενικής
∆ιοικήσεως Βορείου Ελλάδος, δια την εκδίκασην των οποίων συνιστάται ετέρα επιτροπή,
οµοίας συνθέσεως, πλην των περιπτώσεων των µελών του ∆ιευθυντού Εργασίας, αντί του
οποίου µετέχει ο ∆ιευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας ∆ιαιτησίας Βορείου Ελλάδος, και
του ∆ιευθυντού Ξενοδοχείων, αντί του οποίου µετέχει ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής
Θεσσαλονίκης . –3. Εκάστη των ∆ευτεροβαθµίων Επιτροπών, αναλόγως της αρµοδιότητός της,

επιλαµβάνεται της εξετάσεως τόσον των υπό των εργοδοτών, όσο και των υπό της
Πρωτοβαθµίου Επιτροπής επιβληθεισών ποινών, δυναµένη, εφ’ όσον κρίνη ότι συντρέχουσι
προς τούτο λόγοι, να µειώση ή και να εξαφανίση τας ποινάς ταύτας, -4. Η άσκησις εφέσεως
αναστέλλει την εκτέλεσιν της επιβληθείσης ποινής, δέον όµως, εκάστη των ∆ευτεροβαθµίων
Επιτροπών, να επιληφθή της εξετάσεως της υποθέσεως εντός 15νθηµέρου το πολύ από της
ασκήσεως της εφέσεως, εντός δε είκοσι το πολύ ηµερών από της εκπνοής της προθεσµίας
ταύτης, να εκδώση την απόφασίν της. – 5. Κατά την συζήτησιν της εφέσεως, δύναται να
παρίστανται οι διάδικοι, αυτοπροσώπως ή δια συναδέλφου των, οριζοµένου ειδικώς ως
αντιπροσώπου των. – 6. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται όπως, από της δηµοσιεύσεως του
παρόντος ν.δ. και εντός το πολύ 60 ηµερών από ταύτης, προσφύγωσιν ενώπιον της αρµοδίας
∆ευτεροβαθµίου Επιτροπής, πάντες όσοι ετιµωρήθησαν υπό του εργοδότου των ή της
Πρωτοβαθµίου τοιαύτης, από της κοινοποιήσεως του περί Ξενοδοχείων Κανονισµού του
καταρτισθέντος βάσει του ν.δ. 3430/55 και µέχρι της ενάρξεως της λειτουργίας των δια του
παρόντος συνιστωµένων Επιτροπών. – 7. Εκάστη έφεσις δέον να συνοδεύηται υπό παραβόλου,
οριζοµένου εις το τριπλάσιον του δια την Πρωτοβάθµιον Επιτροπήν οριζοµένου τοιούτου. –8.
Πάσα λεπτοµέρεια αναγκαία δια την λειτουργία των ∆ευτεροβαθµίων Επιτροπών, ορίζεται δια
β.δ., εκδιδοµένων προτάσει των υπουργών Εργασίας και Προεδρίας της Κυβερνήσεως. ∆ι’
οµοίων ∆ιαταγµάτων, ορίζονται τας της απαρτίας κλπ. των Επιτροπών τούτων, καθώς και τα
επί της τηρητέας διαδικασίας και η ανακοίνωσις των αποφάσεων αυτών εις του
ενδιαφεροµένους. –9. Αι προθεσµίαι του άρθρ. 22 του εδαφ. 2 του ν.δ. 3430/55, παρατείνονται
µέχρι 31ης Μαρτίου του 1958.
Κυριακή ανάπαυσις και χρονικά όρια εργασίας.
Άρθρ. 4. –1. Από της ισχύος του παρόντος ν.δ. οι ηθοποιοί, τεχνίται θεάτρου, δικαιούνται
24ώρου συνεχούς εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, καθοριζοµένης δια του παρόντος, ως ηµέρας
αργίας των επιχειρήσεων τούτων, εκάστης ∆ευτέρας. –2. Εις ας πόλεις, κωµοπόλεις κλπ. δεν
λειτουργούν κατά συνεχή τρόπον θέατρα, η ως ανωτέρω αργία επιβάλλεται από της ∆ευτέρας
εκείνης, αφ’ ης συµπληρούνται είκοσι συνεχείς παραστάσεις υπό του αυτού θιάσου και εις την
αυτήν πόλιν. –3. Κατά παντός παραβάτου (εργοδότου, θεατρώνου κ.λπ.) των ανωτέρω
διατάξεων, επιβάλλονται αι ποιναί του αρθρ. 24 του Π. ∆/τος της 14-3-30 «περί
κωδικοποιήσεως των Νόµων περί Κυριακής αναπαύσεως».
Άρθρ. 5. –1. Εις όσα καταστήµατα των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
πωλούνται πλείονα του ενός είδη, ως ωράριον εργασίας ή ανοίγµατος και κλεισίµατος τούτων,
καθορίζεται το ισχύον βραχύτερον, δι’ οιονδήποτε των πωλουµένων εις ταύτα ειδών και
ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών εκ του είδους τούτου, εκτός εάν είδος τι ή πλείονα τούτων,
πωλώνται εις τελείως κεχωρισµένον διαµέρισµα
του καταστήµατος, δυνάµενον να
λειτουργήση αυτοτελώς, οπότε, δια τούτο, εφαρµόζεται το ειδικόν ωράριον εργασίας ή
ανοίγµατος και κλεισίµατος, το ισχύον δια τα αµιγή καταστήµατα του είδους τούτου. – 2.
∆ύνανται να εξαιρώνται των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου µικρά καταστήµατα,
άτινα ήθελον κριθή παρ’ επιτροπών λειτουργουσών εις τας ανωτέρω πόλεις και συνιστωµένων
δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας. Έργο των επιτροπών τούτων είναι εισέτι η επίλυσις
πάσης αναφυοµένης διαφοράς επί της εφαρµογής της κατά τα’ ανωτέρω διατάξεως και ο
καθορισµός του είδους του καταστήµατος επί τη βάσει των εν αυτών πωλουµένων ειδών, η
διαπίστωσις της αυτοτελούς ή µη λειτουργίας των τµηµάτων του καταστήµατος εις
διακεκριµένους απ’ αλλήλων χώρους, καθώς και ο προσδιορισµός του ωραρίου ανοίγµατος και
κλεισίµατος. Αι ως άνω επιτροπαί, συνιστώµεναι δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας,
απαρτίζονται εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και ενός του Υπουργείου Εµπορίου
και εν ελλείψει τοιούτων, υπαλλήλων της οικείας Νοµαρχίας, εξ ενός αντιπροσώπου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, εξ ενός αντιπροσώπου του Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου, εξ ενός αντιπροσώπου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου και εξ ενός
αντιπροσώπου του Εργατικού Κέντρου, αποδεικνυοµένων υπ’ αυτών. Των επιτροπών τούτων
προεδρεύει ο κατά βαθµόν ανώτερος και επί ισοβάθµων ο αρχαιότερος των ως άνω δηµοσίων

υπαλλήλων. Των διατάξεων των §§ 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα δια των
αδειών των Επιτροπών του αν. ν. 1324/1949 και ν. 2805/1954 λειτουργούντα καπνοπωλεία εφ’
όσον εις ταύτα, πλην της λιανικής πωλήσεως των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, δεν
πωλούνται πλείονα των δια του άρθρ. 6 του ν. 2805/54 καθοριζοµένων ειδών δια τα περίπτερα.
Εξαιρούνται επίσης καταστήµατα λειτουργούντα κυρίως ως ζυθοπωλεία ή οινοπαντοπωλεία εφ’
όσον δι’ αποφάσεων των άνω Επιτροπών κριθή ότι ο υπάρχων χώρος εν συνδυασµώ προς το
είδος και την φύσιν της επιχειρήσεως δεν επαρκή δια τον αυτοτελή διαχωρισµό εις τµήµατα του
καταστήµατος. –3. ∆ι’ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιεοµένων δια της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να ορίζηται παράβολον µέχρι δραχµ. κατ’ ανώτατον
όριον, υπέρ του παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος και Αθηνών Ειδικού Λογαριασµού του
Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής δια την υποβολήν και συζήτησιν
παντός κανονισµού εργασίας ή την τροποποίησιν τούτου, κατατιθέµενον υπό του αιτούντος την
έγκρισιν ή τροποποίησιν του κανονισµού εργασίας. Εξαιρούνται της καταβολής παραβόλου αι
Επιχειρήσεις και Εκµεταλλεύσεις αι ασκούµεναι υπό του ∆ηµοσίου ή δια λογ/σµόν τούτου.
Επίσης, δι’ οµοίων αποφάσεων, δύναται να ορίζηται παράβολον, µέχρι δραχµών διακοσίων, δια
την κάλυψιν των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της § 2 του παρόντος άρθρου. - 4. Πάσα
παράβασις των διατάξεων του Π. ∆. της 8/14 Απριλίου 1932 «περί κωδικοποιήσεως και
συµπληρώσεως των διατάξεων των Νόµων, περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήµατα
κ.λπ.» και των προς εφαρµογήν αυτών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, τιµωρείται κατά τας
διατάξεις του άρθρ. 3 του ν. Γπ ∆Λ΄ ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως.
Άρθρ. 6. –1. Το άρθρον µόνον του Π.∆. της 3/18 Ιουνίου 1935 «περί τροποποιήσεως του
άρθρ. 14 του από 27 Ιουνίου 1932 ∆ιατάγµατος «περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των,
περί οκταώρου εργασίας διατάξεων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αι δια µεσηµβρινόν
γεύµα διακοπαί ουδέποτε υπερβαίνουσι τας δύο ώρας κατά το χειµώνα και τας τρεις κατά το
θέρος, εν ουδεµιά δε περιπτώσει είναι µικρότεραι της µιας ώρας. Εν η περιπτώσει, λόγω της
φύσεως της εργασίας, είναι εντελώς αδύνατος η διακοπή επί ολόκληρον ώραν δύναται ο
αρµόδιος Επιθεωρητής Εργασίας να καθορίση µειωµένον χρόνον διακοπής. Εξαιρετικώς, η
µεσηµβρινή διακοπή, καθ’ όλην την περίοδον του έτους, εν τοις µηχανουργείοις,
λεβητοποιείοις, χυτηρίοις και µεταλλουργικαίς εργασίαις, ορίζεται εις µίαν (1) ώραν. Αν όµως
αι επιχειρήσεις αύται κείνται εντός κατωγηµένης ζώνης, η κατά τ’ ανωτέρω µεσηµβρινή
διακοπή δύναται να ορίζηται µέχρι δύο (2) ωρών, αίτινες δέον να εµπίπτουν εντός των ορίων
της διακοπής της οριζοµένης δι’ αστυνοµικής διατάξεως «περί µέτρων κοινής ησυχίας». Εν η
παριπτώσει, λόγω της φύσεως της εργασίας, είναι εντελώς αδύνατος η διακοπή επί ολόκληρον
2ωρον, δύναται ο αρµόδιος Επιθεωρητής Εργασίας να καθορίζη µειωµένον χρόνον διακοπής.
Ωσαύτως, κατ’ εξαίρεσιν, εις τα ασχολούµενα µε εργασίας ηµερησίων εφηµερίδων,
τσιγκογραφεία, η µεσηµβρινή διακοπή δύναται να ορίζεται ανωτέρα των κατά τ' ανωτέρω δύο
ωρών κατά τον χειµώνα και τριών κατά το θέρος». –2. Εις το άρθρ.13 § 2 του Π.∆. της 8/13
Απριλίου 1932, «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόµων, περί χρονικών ορίων
εργασίας εις τα Κατ/µατα κ.λπ.» προστίθεται εδάφιον δ΄ έχον ούτω: «δ΄) Εις περίπτωσιν
ασυµφωνίας των ενδιαφεροµένων εργοδοτικών και υπαλληλικών οργανώσεων, επί των ωρών
ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των Καταστηµάτων κατά τας εν § 3 του
άρθρ. 13 του ως άνω Π.∆. οριζοµένας ηµέρας, δύναται ο Υπουργός της Εργασίας, δια τας
Αθήνας, Πειραιά και Προάστεια και οι Νοµάρχαι, δια τας ιδίας αυτών περιφερείας, όπως δι’
αποφάσεώς των ορίζουν ταύτας».
Άρθρ. 7. Αι διατάξεις των άρθρ. 1, 3 και 4 του ν.δ. της 8/13-4-1932 «περί κωδικοποιήσεως
των διατάξεων των Νόµων, περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα Καταστήµατα κλπ», δεν
εφαρµόζονται επί των αυτοµάτων µηχανηµάτων πωλήσεις, των εγκατεστηµένων εις
ανεξαρτήτως λειτουργούντα και απολύτως διακεχωρισµένα απ’ αλλήλων τµήµατα
καταστηµάτων ή εις εισόδους κτιρίων ή εν υπαίθρω, µη θεωρουµένων των αυτοµάτων πωλητών
ως καταστηµάτων κατά την έννοιαν του άρθρ. 1 του ως άνω ν.δ. και µη υπαγοµένων εις τους
περιορισµούς των ωρών εργασίας.
Καταγγελία συµβάσεως εργασίας.

Άρθρ. 8. –1. Το άρρεν και θήλυ προσωπικόν το υπηρετούν εις κουρεία ή κοµµωτήρια ή
ινστιτούτα καλλονής οι φορείς των οποίων ήθελον τύχει αποζηµιώσεως κατά τας διατάξεις του
ΚΗ΄ Ψηφίσµατος ή δι’ υπεκµίσθωσιν ή αλλαγήν χρήσεως του µισθίου, ανεξαρτήτως της
νοµικής µορφής της επιχειρήσεως, υφ’ ήν ταύτα εµφανίζονται, εφ’ όσον εκτελεί εργασίαν
κουρέως ή κοµµωτού ή περιποιητού χειρών ή ποδών, χαρακτηρίζεται δια τας περιπτώσεις
µόνον του ν. 2112/20, ως ούτος ετροποποιήθη υπό του ν. 4558/30 και του ν. 3198/55, ως
υπαλληλικόν και δικαιούνται του ηµίσεος της υπό των νόµων τούτων οριζοµένης
αποζηµιώσεως. –2. Η υπό της § 1 του παρόντος άρθρου οριζοµένη ηυξηµένη αποζηµίωσις,
χορηγείται µόνον εφ’ όσον οι κατ’ ανωτέρω οριζόµενοι έχουν συµπληρώσει, ή αφ’ ης
συµπληρώσουν πενταετή υπηρεσίαν εν τη ειδικότητί των, εν τω αυτώ ή ετέρω καταστήµατι,
άλλως, τυχόν απολυόµενοι προς της συµπληρώσεως του χρόνου τούτου εξακολουθούσιν
αποζηµιούµενοι µε την ισχύουσαν µέχρι της ισχύος του παρόντος αποζηµίωσιν λόγω
καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας. –3. Οι οδηγοί αγοραίων επιβατικών αυτοκινήτων (ταξί)
(κατά µετρητού ή µη) εφ’ όσον δεν τυγχάνουσι και ιδιοκτήται ή συνιδιοκτήται, τουλάχιστον
κατά το ήµισυ του αυτοκινήτου, αδιαφόρως του τύπου, της φύσεως ή του κύρους της
συµβάσεως ή του τρόπου της αµοιβής των, ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις τους οικείους
Οργανισµούς καθ’ όλων των κινδύνων, εις δε το Ι.Κ.Α. δια τον κίνδυνον της ασθενείας, δια του
ποσού της εργοδοτικής εισφοράς βαρυνοµένου του ιδιοκτήτου του αυτοκινήτου. ∆ια του ποσού
της εργοδοτικής εισφοράς δια την ασφάλισιν των ανωτέρω προσώπων βαρύνεται ο ιδιοκτήτης
του αυτοκινήτου, όστις και υπέχει απάσας τα κατά τον παρόντα νόµον ευθύνας εργοδότου.
Τυχόν ασφάλισις των ανωτέρω προσώπων δια προγενεστέρας της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος περιόδους λογίζεται καλώς γενοµένη, εφ’ όσον κατεβλήθησαν ή θέλουσι καταβληθή
εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος αι ασφαλιστικαί εισφοραί απαλασσόµεναι
προσθέτου τέλους. Χορηγηθείσαι παροχαί εις πρόσωπα εκ των ανωτέρω δι’ ας δεν
κατεβλήθησαν εισφοραί δεν αναζητούνται. –4. Εις το άρθρ.8 του ν.δ. 3198/55 «περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω: «Ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν γένει υπαγόµενοι εις την
ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. δια την χορήγισιν συντάξεως, συµπληρώσαντες ή συµπληρούντες τας
προς χορήγησιν πλήρους συντάξεως γήρατος προϋποθέσεις δύνανται ν’ αποχωρώσι της
εργασίας ή ν’ αποµακρύνωνται ταύτης παρά του εργοδότου των, λαµβάνοντες, εις τας
περιπτώσεις ταύτας, οι µεν επικουρικώς ησφαλισµένοι, τα 40%, οι δε µη ασφαλισµένοι
επικουρικώς τα 50% της υπό του νόµου 2112/20, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη
µεταγενεστέρως, οριζοµένης απροειδοποιήτου αποζηµιώσεως. ∆ια την κατά τ' ανωτέρω
χορηγουµένην εις τους αποχωρούντας ή αποµακρυνοµένους υπαλλήλους µειωµένην
αποζηµίωσιν εφαρµόζονται κατά τα λοιπά, πάντα τα οριζόµενα υπό των άρθρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 και 9 του ν.δ. 3198/55 ως και των διατάξεων του ν. 2112/20, ως ετροποποιήθη
µεταγενεστέρως, πλην των διατάξεων των αφορωσών την προµήνυσιν». –5. Η σχέσις η
συνδέουσα τους δασεργάτας µετά της Κ.Ε.∆. θεωρείται ως σχέσις εξηρτηµένης εργασίας και
εφαρµόζεται επ’ αυτής άπασα η εργατική Νοµοθεσία. Ο χαρακτηρισµός της σχέσεως απόκειται
εις τον δικαστήν µη δεσµευόµενον εν πάση περιπτώσει εκ του χαρακτηρισµού αυτής ως
εργολαβάις υπό τυχόν υπάρχοντος συµφωνητικού.
Νοµοθεσία περί Φορτοεκφορτώσεων και Φορτοεκφορτωτών.
Άρθρ. 9. –1. Η αληθής έννοια και ερµηνεία του άρθρου 14 του κωδικοποιηµένου Νόµου
5167/1932 «περί ρυθµίσεως των εις τους Λιµένας φορτ/τικών εργασιών, είναι ότι τα εν τη
διατάξει ταύτη αναφερόµενα επαγγελµατικά µέσα, περιλαµβάνουν και το µόνιµον εργατικόν
προσωπικόν των επιχειρήσεων όπερ απασχολείται κατά κύριον λόγον εις την διενέργειαν
φορτ/σεων. – 2. Από της ισχύος του παρόντος, η εν τη προηγουµένη παραγράφω ερµηνευτική
διάταξις, εφαρµόζεται, αναλόγως εφ’ όλων των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, είτε αύται
διεξάγονται εις λιµένας, είτε εις την ξηράν. –3. Η αληθής έννοια και ερµηνεία της β΄ περιόδου
της § 3 του άρθρ. 1 του ν.δ.1254/1949 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων ενίων

διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόµων» είναι ότι αι διατάξεις της περί
φορτοεκφορτώσεων νοµοθεσίας δεν εφαρµόζονται εις τας εκφορτώσεις τας διεξαγοµένας εις
τους δι’ έκαστον εργοστάσιον και τας συνεχόµενας αποθήκας του εντός ή εκτός αυτών
συνήθεις χώρους φορτοεκφορτώσεων και αφορώσας είδη ή εµπορεύµατα προοριζόµενα προς
εισαγωγήν ή εξαγωγήν εκ των εργοστασίων ή των συνεχοµένων αποθηκών των εφ’ όσον η
εργασία αύτη εξετελείτο αποδεδειγµένως προς της ισχύος του ν.δ. 1254/49 παρ’ εργατών της
επιχειρήσεως απασχολουµένων κυρίως εις τας άνω φορτοεκφορτωτικά εργασίας.
Άρθρ. 10. ∆ύναται, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εργασίας και Βιοµηχανίας,
δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκδιδοµένων µετά προηγουµένην
γνωµοδότησιν του Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλ. Κοινων. Πολιτ. να καθορίζηται γενικώς ή
ειδικώς ανώτατον όριον βάρους των εις δέµατα, τεµάχια κ.λπ. συσκευαζοµένων αγαθών ή
πραγµάτων εν γένει, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται µετακίνησις και φόρτ/σις εις τα
ασχολούµενα εις τας εργασίας ταύτας πρόσωπα. ∆ια των ιδίων αποφάσεων καθορίζεται και
πάσα ετέρα λεπτοµέρεια, προκύπτουσα εκ της εφαρµογής του παρόντος.
Νοµοθεσία µισθών και ηµεροµισθίων.
Άρθρ. 11. –1. Εξαιρετικώς δια τους φοιτώντες εις ανεγνωρισµένας τεχνικάς Σχολάς, προς
εκµάθησιν τέχνης και απασχολουµένους εις εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ. προς πρακτικήν
εξάσκησίν των, δύναται, κατά παρέκκλισιν εκ των, δια συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή
διαιτητικών ή υπουργικών αποφάσεων, καθοριζοµένων κατωτάτων ορίων ηµερησίων
µαθητευοµένων ή ανειδικεύτων εργατών και εργατριών, να καθορίζωντοι δι’ αποφάσεων του
Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένων µετά προηγουµένην γνώµην του δια του νόµου «περί
αυξήσεως αναδροµικώς των αποδοχών των µισθωτών, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του
νόµου 3239/55 κ.λπ.» συνιστωµένου τµήµατος αµοιβής και όρων εργασίας παρά τω Εθνικώ
Γνωµοδοτικώ Συµβουλίω Κοινωνικής Πολιτικής και δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως, ηµεροµίσθια, εις ποσοστόν επί του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του
ανειδικεύτου εργάτου ή εργατρίας και εις επίπεδον µικρότερον του κατωτάτου ορίου
ηµεροµισθίου µαθητευοµένου αναλόγως της ηλικίας και του χρόνου απασχολήσεως των εν
λόγω προσώπων. –2. Η υπ’ αριθ. 14/1956 απόφασις του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών καταχωρισθείσα εις
το υπ’ αριθ. 246/1956 τεύχος Β΄ της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, περί όρων αµοιβής και
εργασίας των ιδιωτικών γραφείων κ.λπ., ισχύει και δια τους διοικητικούς υπαλλήλους των
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. –3. Το πάσης φύσεως προσωπικόν των οργανισµών Κοινωνικής
Ασφαλίσεως ή Πολιτικής των υπαγοµένων εις το Υπουργείον Εργασίας, το υπηρετούν κατ’
απόστασιν όσον µισθοδοτείται υπό των Οργανισµών εξ ων απεσπάσθη, δικαιούται κατά την
διάρκειαν της αποσπάσεώς τούτων πλήρων αποδοχών των οµοιβάθµων του των υπηρετούντων
εις τους εξ ων απεσπάσθη Οργανισµούς δια τας περιπτώσεις καθ’ ας έχει την αυτήν µε τούτους
απασχόλησιν. Ως πλήρεις αποδοχαί νοούνται ο µισθός µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων και
προσαυξήσεων λόγω πολυετούς υπηρεσίας, παραµονής εις τον αυτόν βαθµόν, υπερωριακής
απασχολήσεως, εξόδων κινήσεως κλπ. Ποσά καταβληθέντα ή οφειλόµενα από 1ης Ιουλίου 1957
υπό την έννοιαν της παρούσης διατάξεως δεν αναζητούνται και οφειλόµενα καταβάλλονται,
θεωρούµενα ως εκ νοµίµου αιτίας προερχόµενα.
΄Αρθρ. 12. Πάσα διάταξις, γενική ή ειδική, αντικειµένη οπωσδήποτε δια του περιεχοµένου
της, εις τας διατάξεις του παρόντος ν.δ., καταργείται.
Άρθρ. 13. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος
της Κυβερνήσεως.

