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Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών νόµων. 
(ΦΕΚ 98/Α/19-3-37) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν : 

 
Άρθρον 1 

 
Αι ώραι εργασίας του µισθωτού προσωπικού των καταστηµάτων, όσα επιτρέπονται να 

παραµένουν ανοικτά υπέρ τας 10 ώρας ηµερησίως δύνανται δια Β. ∆/τος προκαλουµένου υπό 
του Υφυπουργού Εργασίας µετά γνώµην του Συµβουλίου Εργασίας να περιορίζωνται εις 10 
το πολύ εν εκάστη πόλει πληθυσµού κατά την τελευταίαν απογραφήν υπέρ των µάλλον 
ευεκτούτων οικονοµικώς καταστηµάτων εκάστης κατηγορίας. 
 

Άρθρον 2 
 

 Η κατάταξις των καταστηµάτων εκάστης κατηγορίας εν εκάστη των κατά τα άνω πόλεων 
ενεργείται παρ’ Επιτροπής συνιστωµένης δια πράξεως του Υφυπουργού Εργασίας και 
αποτελουµένης εξ ίσου αριθµού Εργοδοτών και Εργατών υποδεικνυοµένων εκ των 
κυριωτέρων εν του επαγγέλµατι Σωµατείων και ενός ∆ηµοσίου υπαλλήλου, ως Προέδρου, 
κατά τα ειδικώτερον δια πράξεως του Υφυπουργού Εργασίας οριζόµενα. 
 

Άρθρον 3 
 

 Η Επιτροπή δέον να λαµβάνη υπ’όψιν δια την κατάταξιν των καταστηµάτων την βαθµίδα 
ην  κατέχει έκαστον εις την κλίµακα των συναλλαγών καταρτιζοµένης επί τη βάσει 
τεκµηρίων οία η τοποθέτησις εκάστου καταστήµατος, ο καταβαλλόµενος φόρος 
επιτηδεύµατος, το ενοίκιον, ο αριθµός των απασχολουµένων υπαλλήλων κ.λ.π. 

 
Άρθρον 4 

 
Εν περιπτώσει παραβάσεως των κατά το άρθρον 1 ωρών εργασίας ή των δια τον έλεγχον 

αυτών υποβαλλοµένων εις την Επιθεώρησιν Εργασίας καταστάσεων ως και εν περιπτώσει 
υποβολής ανακριβών τοιούτων τιµωρείται ο κύριος του καταστήµατος ∆ιευθυντής, 
διαχειριστής και πας εν γένει προστηθείς κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 παραγ. 1-3 του 
Νόµου 3502. 

Τα αυτά ως άνω πρόσωπα µόνον τιµωρούνται κατά τας αυτάς διατάξεις και εν περιπτώσει 
παραβάσεως του Νόµου 3502. 

 
Άρθρον 5 

 
Η εργασία του Σαββάτου δια το προσωπικόν πάντων εν γένει των επαγγελµατικών 

καταστηµάτων και βιοτεχνικών εργαστηρίων δύναται εφ΄οσον εκ των κειµένων διατάξεων 
είναι διάρκειας 8 ωρών να παρατείνεται κατόπιν αδείας των οργάνων του σώµατος 
επιθεωρήσεως εργασίας και εν ελλείψει τούτων των αστυνοµικών αρχών, επί δίωρον, 
µειουµένων αναλόγως των µέχρι τούδε χορηγουµένων υπερωριών της ηµερήσιας εργασίας 
κατά την αύξησιν ταύτην. Αι άδειαι αύται παρατάσεως της εργασίας του Σαββάτου 
παραχωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρ.9 και 10 του από 27 Ιουνίου 1932 ∆/τος περί 
κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων, υπόκεινται εις τα 
τέλη χαρτοσήµου των αδειών του άρθρου τούτου. Αι τυχόν ισχύουσαι αντίθεται διατάξεις δια 



τας ώρας εργασίας κατά την ηµέραν του Σαββάτου του προσωπικού των εν λόγω 
καταστηµάτων δεν έχουσιν εφαρµογήν εν προκειµένω. 
 

΄Αρθρον 6 
 

Τα βιβλιάρια υγείας των ανηλίκων ισχύουσιν επ΄εν έτος από της εκδόσεως των, 
ανανεούµενα µετά νέαν ιατρικήν εξέτασιν των ανηλίκων. Ανήλικα και νεαρά  άτοµα 
φοιτώντα εις νυκτερινάς σχολάς απαγορεύεται να χρησιµοποιώνται παρά του κυρίου της 
επιχειρήσεως εις υπερωρίας. 
 

΄Αρθρον 7 
 

1.Αι ώραι εργασίας των νυκτοφυλάκων Τραπεζών και ανωνύµων εταιρειών εν γένει δεν 
δύνανται να υπερβαίνωσι τας 10 καθ΄εκάστην πλην αν κατά το εικοσιτετράωρο 
απασχολώνται τρεις εναλλασοµένοι οµάδες οπότε δεν δύναται να υπερβαίνωσι τας οκτώ 
ηµερησίως. Ταύτα εφαρµόζονται εφ΄όσον µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος η ηµερήσια 
εργασία των προσώπων τούτων δεν ήτο ολιγωτέρων ωρών οπότε εφαρµόζονται αι ώραι αυταί 
εργασίας. 

2. Αι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και δια τους εξωτερικούς υπαλλήλους και 
εργάτες εισπράξεως φόρων (διοδίων κλπ) και τους ζυγιστάς, ανεξαρτήτως αν ούτοι 
υπηρετώσιν εις ιδιωτικήν επιχείρησιν ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

3. Η υπό του άρθρου 18 του από 8 Απριλίου 1932 ∆ιατάγµατος, περί κωδικοποιήσεως 
των διατάξεων των νόµων περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήµατα κλπ. οριζόµενη 
οκτάωρος διάρκεια της ηµερησίας εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ανωνύµων 
εταιριών και των τραπεζών ορίζεται του λοιπού εις 7 ώρας. Εν περιπτώσει διακεκοµένης 
εργασίας ή µεσηµβρινή διακοπή δέον να είναι ουχί µικρότερα των δύο ουδέ ανωτέρα των 3 
ωρών. 
 Η δευτέρα παράγραφος του άρθρου 18 του ως άνω ∆ιατάγµατος αντικαθίστατι ούτω : 
 Εκ του ανωτέρω προγράµµατος εργασίας επιτρέπεται παρέκκλισις µέχρι 2 ωρών 
ηµερησίως και δια χρονικόν διάστηµα ουχί µείζον των 60 εργασίµων ηµερών κατ’ έτος. ∆ια 
τας προσθέτους ταύτας ώρας εργασίας και προκειµένου µόνον περί υπαλλήλων, εργατών ή 
υπηρετών, των οποίων αι µηνιαίαι τακτικαί αποδοχαί δεν υπερβαίνουσι τας 5.000 δραχχµών, 
καταβάλλεται ο αντίστοιχος µισθός, αποζηµίωσις, ή ηµεροµίσθιον της κανονικής ώρας 
εργασίας ηυξηµένης κατά 30%. ∆ια τας παρεκκλίσεις ταύτας χορηγούνται ειδικαί άδειαι 
παρά τωνΕπιθεωρητών ή Εποπτών Εργασίας και εν ελλείψει τούτων παρά των κατά τόπους 
Αστυν. Αρχών, υποκείµεναι εις το αυτό τέλος χαρτοσήµου εις ο και αι άδειαι υπερωρίας των 
Βιοµηχανικών Εργοστασίων. 
 4. Πρακτικοί µηχανικοί, µηχανοδηγοί και θερµασταί, εργαζόµενοι εν τη βιοµηχανία δεν 
εξαιρούνται της οκταώρου εργασίας, εφ΄όσον δεν είναι πρόσωπα εµπιστοσύνης. 
 ∆ι΄αποφάσεως του υφυπουργού Εργασίας µετά γνώµην του συµβουλίου εργασίας θέλουν 
ρυθµιστεί οι διέποντες τα πρόσωπα εµπιστοσύνης όροι εργασίας. 
 

Άρθρον 8 
 

1. Αι ώραι εργασίας των παντοπωλείων και κουρείων και του προσωπικού των εν άρθρω 7 
του παρόντος αναφεροµένων καταστηµάτων και κέντρων ορίζονται εις 10 καθ’εκάστην, 
εφ’όσον µέχρι τούδε δεν ίσχυσαν ευµενέστεροι όροι ως προς την διάρκειαν της ηµερησίας 
εργασίας. 

2. Εξαιρετικώς κατά Σάββατον και τας παραµονάς των µεγάλων εορτών, καθ’ ας τα 
παντοπωλεία και κουρεία παραµένουν κλειστά, αι ώραι εργασίας των µεν παντοπωλείων 
ορίζονται εις 11, των δε κουρείων εις 12. 

 
Άρθρο 9 

 



Σιδηρωτήρια, βαφεία, καθαριστήρια και πιλοκαθαριστήρια εν γένει λειτουργούντα 
συνεχώς, δεν επιτρέπεται να συναλλάσσωνται µετά του κοινού, µετά το πέρας των 
κεκανονισµένων ωρών εργασίας και συναλλαγής των Εµπορικών καταστηµάτων των υπό 
ετέρων µη συνεχούς λειτουργίας οµοειδών επιχειρήσεων εφαρµοζοµένων, απαγορευµένης 
δυνάµει του παρόντος πάσης παραλαβής και παραδόσεως εργασίας εις πελάτας. 

 
΄Αρθρον 10 

 
Η αληθής έννοια του άρθ. 5 του υπ.’αριθµού 199 του 1936 Αν. Νόµου είναι ότι τούτο 

εφαρµόζεται και επί των προ της ισχύος του Νόµου 199 γεννηθεισών διαφορών εν πάση 
εµπορική, βιοµηχανική, και Τραπεζιτική επιχειρήσει πλην των τερµατισθεισών 
δι’ανεκκλήτων δικαστικών αποφάσεων. 

Εις το τέλος του άρθρου 5 του υπ’αριθµού 199/1936 Αν Νόµου προστίθενται αι ακόλοθοι 
παράγραφοι. 

1) Υπάλληλοι ή υπηρέται ανωνύµων εταιρειών, εξερχόµενοι της υπηρεσίας αυτών, λόγω 
ελαττώσεως του ορίου ηλικίας, δικαιούνται να τύχωσι της συντάξεως, ην θα ελάµβανον εάν 
εξήρχωντο της υπηρεσίας δυνάµει του κατά την πρόσληψιν αυτών ισχύοντος ορίου ηλικίας, 
βάσει των κατά την πρόωρον ως άνω έξοδον αυτών συνταξίµων αποδοχών. Εν η δε 
περιπτώσει, κατά την πρόσληψιν αυτών, δεν υφίστατο όριον ηλικίας, καθορίζεται ως τοιούτο 
δια του παρόντος το 65ον έτος της ηλικίας των . 

2) Η κατά την προηγουµένην παράγραφον σύνταξις, από µεν της εξόδου των δικαιούχων 
εκ της υπηρεσίας µέχρι της χρονολογίας καθ’ην θα ηξήρχοντο επί τη βάσει του κατά την 
πρόσληψιν αυτών ισχύοντος ορίου ηλικίας, θα καταβάληται εις αυτούς υπό της επιχειρήσεως, 
από δε της τελευταίας ταύτης χρονολογίας υπό του οικείου Ταµείου Συντάξεων. 

3) ∆ια το χρονικόν τούτο διάστηµα (από της εξόδου εκ της υπηρεσίας του δικαιούχου 
µέχρι της χρονολογίας καθ’ην θα εξήρχετο επί τη βάσει του κατά την πρόσληψιν αυτού 
ισχύοντος ορίου ηλικίας ) θα καταβάλλωνται υπό των υποχρέων προς το οικείον Ταµείον 
Συντάξεων αι κεκανονισµέναι εισφοραί. 

4) Εν περιπτώσει καθ’ην οι εξερχόµενοι της υπηρεσίας Ανωνύµων Εταιρειών λόγω της 
ελαττώσεως του ορίου ηλικίας, δεν θα εδικαιούντο συντάξεως ούτε εάν εξήρχωντο, δυνάµει 
του κατά τον χρόνον της προσλήψεώς των ισχύοντος ορίου ηλικίας, δικαιούνται να τύχωσι 
µηνιαίας αποζηµιώσεως δια τον χρόνον καθ’ον θα παρέµενον εν υπηρεσία µέχρι της 
συµπληρώσεως του κατά την πρόσληψιν των ισχύοντος ορίου ηλικίας ή τοιούτου µη 
υφισταµένου τότε, µέχρι συµπληρώσεως του 65 έτους της ηλικίας των . Η µηνιαία αύτη 
αποζηµίωσις καθορίζεται εις το 1/3 του οργανικού µισθού, ον οι εξερχόµενοι της υπηρεσίας 
ελάµβανον κατά τον χρόνον της εξόδου των. 

5) Αι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται και επί των προ της ισχύος 
του παρόντος Νόµου ως και του Αναγκαστικού Νόµου 199/1936 γεννηθεισών διαφορών εν 
πάση εµπορική, βιοµηχανική και τραπεζική επιχειρήσει, πλην των τερµατισθεισών 
δι’ανεκκλήτων δικαστικών αποφάσεων. 

 
΄Αρθρον 11 

 
1.Εις το άρθρον 8 του Νόµου 2112 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συµβάσεως 

εργασίας κ.λ.π.» προστίθεται ∆ευτέρα παράγραφος έχουσα ούτω :  
« Η αληθής έννοια της προηγουµένης παραγράφου είναι ότι οιαδήποτε σύµβασις 
συναπτοµένη προ ή µετά την λύσιν της µισθώσεως εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρος πλην 
αν αύτη περιέχει αναγνώρισιν ή εξόφλησιν ειδικώς, των εκ του νόµου τούτου αξιώσεων του 
υπαλλήλου ή είναι µάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον. 

2.∆ια τας περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 4 του κωδικοποιηµένου ν. 3514 «περί της 
θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλών εν περιπτώσει στρατεύσεως» και του προηγουµένου 
εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως και επί του στρατευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού των 
πάσης φύσεως επιχειρήσεων (βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών, επαγγελµατικών, 
µεταφοράς κ.λ.π.). 
 



Άρθρον 12 
 
Πάσα παράβασις των άρθρων 5 έως 9 συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος και των δι΄αυτού 
τροποποιουµένων νόµων και του άρθρου 4 του ν. 5598 των προς εκτέλεσιν αυτου 
αποφάσεων των Υπουργών Υγιεινής και Εσωτερικών και του Υφυπουργείου Εργασίας ως 
και του άρθρου 1 του Α.Ν. της 19 Νοεµβρίου 1935 περί τροποποιήσεως εργατικών τινών 
νόµων και των προς εφαρµογήν αυτού πράξεων του υφυπουργού της Εργασίας, τιµωρείται 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓπΛ∆ ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως και 
εκδικάζεται βάσει των διατάξεων του Ν∆ της 22 Νοεµβρίου 1923 περί αµέσου εκδικάσεως 
πληµµεληµάτων τινών επ΄αυτοφώρω. 
 

Άρθρον 13 
 
Η υπό του άρθρου 14 παραγρ. 5 του υπ’αριθµού 46/1936 Αναγκαστικού Νόµου 
προβλεποµένη προθεσµίας ή παραταθείσα υπό του άρθρου 9 του υπ’αριθµού 199/1936 
Αναγκαστικού Νόµου παρατείνεται επί τρίµηνον εισέτι, του τριµήνου τούτου αρχοµένου από 
της δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου. 
 

Άρθρον14 
 

1. Εφεξής πάσα κρατική µέριµνα υπέρ των επαγγελµατικών και βιοτεχνικών τάξεων 
ασκείται υπό του Υφυπουργείου Εργασίας εις ο ανατίθεται ή επίβλεψις της εφαρµογής 
απάσης της σχετικής µε την τάξιν ταύτην Νοµοθεσίας. ∆ια του αυτού ως άνω Υφυπουργείου 
ασκείται η εποπτεία και ο έλεγχος επί των πάσης φύσεως επαγγελµατικών οργανώσεων και 
οργανισµών. 

2. ∆ια την εφαρµογήν της προηγουµένης παραγράφου συνιστάται παρά τη Γενική 
∆ιευθύνσει Εργασίας Ειδική Υπηρεσία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών, προϊστάµενος της 
οποίας τοποθετείται ο παρά τη θέσει του Εισηγητού του Γραφείου Προστασίας Παλαιών 
Πολεµιστών υπηρετών της υπό του άρθρου 2 του από 28/31 Οκτωβρίου 1935 Αναγκαστικού 
Νόµου «περί προστασίας Εφέδρων Παλαιών Πολεµιστών» προβλεποµένης θέσεως 
Εισηγητού µεταφεροµένης εις την υπηρεσίας ταύτην. ∆ια του «περί Οργανισµού του 
Υφυπουργείου Εργασίας» Β. ∆ιατάγµατος θέλουσι ορισθή λεπτοµερέστερον τα της 
συνθέσεως και λειτουργίας της υπηρεσίας ταύτης. 

 
Άρθρον 15 

 
 ∆ιαφοραί, αντικείµενον, έχουσαι αξιώσεις επαγγελµατιών και βιοτεχνών προερχοµένας εκ 
της παρεχοµένης υπ’αυτών εργασίας, ιδιοσκευασµάτων, ή ειδών του Καταστήµατος αυτών, 
από της ισχύος του παρόντος, εκδικάζονται παρά του Ειρηνοδίκου, συµφώνως προς τας 
διατάξεις του Νόµου ΓΟ∆΄»περί εκδικάσεως των µεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφορών» 
µέχρι ποσού δέκα χιλιάδων δραχµών, πλην της περιπτώσεως καθ’ην παρά του επισπεύδοντος 
επαγγελµατίου ή βιοτέχνου ήθελεν προτιµηθή η εκδίκασις της διαφορά κατά την µέχρι τούδε 
ισχύουσαν διαδικασίαν. 

 
Άρθρον 16 

 
Παράβασις οιουδήποτε των όρων των κατά τας διατάξεις του από 16/11/1935 

Αναγκαστικού Νόµου «περί συλλογικών συµβάσεων εργασίας»  υπογραφοµένων 
Συλλογικών Συµβάσεων, ως και των υπο του υπ’αριθµού 99/1936 κυρωθεισών τοιούτων 
συνεπάγεται, πλην της αστικής ευθύνης του παραβάτου, και ποινικήν τοιαύτην συνισταµένην 
εις χρηµατικήν ποινήν 1000-50.000 δραχµών. 

Η ποινική δίωξις ασκείται υπο του Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών, κατόπιν µηνύσεως 
των οργάνων του σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας είτε των Αστυνοµικών Αρχών, είτε και 
του εκ της παραβάσεως θιγοµένου, η δε εκδίκασις των αδικηµάτων γίνεται κατά τας 



διατάξεις του Ν.∆/τος της 22 Νοεµβρίου 1923 περί αµέσου εκδικάσεως πληµµεληµάτων 
τινών επ΄αυτοφώρω. 
 

Άρθρον 17 
 

1. ∆ύναται όπως τη εγκρίσει του Υφυπουργού Εργασίας το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του 
Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών, χορηγήση, ασφαλιστικά βιβλιάρια εις ελευθέρως 
εργαζοµένους καπνεργάτας, προσληφθέντας εις την επεξεργασίαν, των καπνών εκτάκτως 
κατά την διάρκειαν του έτους 1936. 

Ο αριθµός των ούτω χορηγηθησοµένων ασφαλιστικών βιβλιαρίων δεν δύναται να είναι 
ανώτερος των 250. 

2. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως του δια τη Εφηµερίδος της  
Κυβερνήσεως. 

 
Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1937 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ 
Το Υπουργικόν Συµβούλιον 

 
Ο Πρόεδρος 
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ 

 
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους Σφραγίς. 
 

Έν Αθήναις τη 17 Μαρτίου 1937 
 

Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

 
 
(Ο νόµος ούτος δεν εφαρµόζεται ως προς το Κρατικόν Εργοστάσιον Αεροπλάνων. 
Κατηργήθη δια του άρθρου 16 παρ. 2 ν.δ 1037/71 πλην των άρθρων 5,6,7,11,12 και 16) 
 


