ΝΟΜΟΣ: 549/77
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων
(ΦΕΚ 55/Β/23-02-77)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Καταστήµατα
΄Αρθρον 1
΄Ωραι λειτουργίας καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών.
1. ∆ια το χρονικόν διάστηµα από 28 Φεβρουαρίου 1977 µέχρι και 15 Μαϊου 1977 δύναται
δι΄αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως, να καθορίζωνται είτε γενικώς, είτε κατά κατηγορίας ή ευρύτερας οµάδας,
είτε καθ΄άπασαν την Επικράτειαν, είτε δι΄ωρισµένην ή ωρισµένας Περιφέρειας:
Α. η διάρκεια της εβδοµαδιαίας και ηµερησίας λειτουργίας των καταστηµάτων, περί ων το
Ν.∆. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργείας καταστηµάτων και εργασίας του
προσωπικού αυτών» κατ΄ανώτατον όριον ή και κατ΄αµφότερα,
Β. συνεχές, διακεκοµµένον ή µικτόν ωράριον λειτουργίας των καταστηµάτων ως και αι ώραι
ενάρξεως και λήξεως της ηµερησίας λειτουργίας αυτών.
2. ∆ι΄οµοίων αποφάσεων και δια το αυτό χρονικόν διάστηµα δύναται είτε γενικώς, είτε κατά
ειδικότητας, είτε δι΄άπαντα τα καταστήµατα είτε κατά κατηγορίας ή ευρυτέρας οµάδας
τούτων:
Α. να µειούνται αι ώραι εργασίας των µισθωτών των κατά το παρόν άρθρον καταστηµάτων
είς 43 την εβδοµάδα
Β. να καθορίζεται η διάρκεια της ηµερησίας εργασίας των µισθωτών πέραν της οποίας
περέχεται υποχρεωτικώς διακοπή, η διάρκεια αυτής, ως και η διάρκεια της ηµερησίας
εργασίας πέραν της οποίας χαρακτηρίζεται αύτη ως παρεχοµένη καθ΄υπερωρίαν.
3. ∆ι΄οµοίων αποφάσεων δύναται αι κατά την περιπτ.β΄της παρ.1 αρµοδιότητες να
µεταβιβάζωνται, εν όλω ή εν µέρει, εις τους οικείους Νοµάρχας, προκειµένου δε περί του
Νοµού Αττικής εις τον Νοµάρχην Αττικής.
4. Μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλεποµένων πράξεων εφαρµόζονται, ως προς
τας ώρας λειτουργίας των καταστηµάτων και τας ώρας εργασίας του προσωπικοίυ αυτών,
αι προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κείµεναι διατάξεις και αι εις εκτέλεσιν τούτων
εκδοθείσαι και ισχύουσαι διοικητικαί πράξεις.
5. ∆ι΄οµοίων αποφάσεων δύναται να καθορίζονται δια το χρονικόν διάστηµα από 28
Φεβρουαρίου έως και 15 Μαϊου 1977 πρόσθετοι υποχρεώσεις των υπαγοµένων εις το Ν.
∆/µα 1037/1971 εργοδοτών προς τον σκοπόν διασφαλίσεως του παρά των αρµοδίων
οργάνων ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των
κατ΄εξουσιοδότησιν τούτων «εκδιδοµένων διοικητικών πράξεων (ως θεώρησις και
ανάρτησις περί της ενάρξεως και λήξεως ηµερησίας λειτουργίας των καταστηµάτων κλπ).

΄Αρθρο 2
Ποινικαί κυρώσεις.
1.Ο εργοδότης ή ο υπο τούτου προστηθείς, παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αµελείας τας διατάξεις
του άρθρου 1 του παρόντος ως και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησοµένων διαοικητικών
πράξεων, εφ΄όσον εν αυταίς γίνεται παραποµπή εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου,
τιµωρείται:
α. εφόσον πρόκειται περί παραβάσεων αφορωσών εις τας ώρας εργασίας των µισθωτών των
κατατηµάτων δια φυλακίσεως ενός (1) έως εξ (6) µηνών και διά χρηµατικής ποινής
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών.
Β. εφ΄όσον πρόκειται περί των λοιπών παραβάσεων δια φυλακίσεως µέχρις εξ (6) µηνών ή
δια χρηµατικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών ή και δι΄αµφοτέρων
των ποινών τούτων.
2. Παραβάσεις του άρθρου 1 του παρόντος αφορώσαι εις τας ώρας εργασίας των µισθωτών
εκδικάζονται κατά την εν άρθροις 418 έως 425 του Νόµου 1493/1950 «περί κυρώσεως του
Κώδικος Ποινικής ∆ικονοµίας» οριζοµένην διαδικασίαν, η δε έφεσις δεν έχει ανασταλτικόν
αποτέλεσµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επαγγελµατικά Σωµατεία
΄Αρθρον 3.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 21 και η παρ. 1 του άρθρου 31 του Νόµου 330/1976 «περί
επαγγελµατικών σωµατείων και ενώσεων και διασφαλίσεως της συνδικαλιστικής
ελευθερίας» καταργούνται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του αυτού ως άνω Νόµου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η υπό στοιχείον β΄της παρ. 1 προϋπόθεσις δεν ισχύει δια τας πρώτας από της συστάσεως
του σωµατείου εκλογάς».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Παροχαί Ο.Α.Ε.∆.
΄Αρθρον 4
Συµπληρωµατικαί παροχαί κυήσεως και µητρότητος.
1. Εις την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. ∆/τος 212/1969 «περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως
του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού» προστίθεται εδάφιον ζ΄έχον
ούτω:
«ζ. ∆ια την συµπλήρωσιν των παρεχοµένων υπό του Ι.Κ.Α. επιδοµάτων κυήσεως και
µητρότητος µέχρι του ποσού των τακτικών αποδοχών της µισθωτού µετ΄αφαίρεσιν των υπό
του οικείου εργοδότου καταβληθεισών αποδοχών».
2. Εν τέλει της παρ. 3 του άρθρου 7 του αυτού ως άνω Ν.∆/τος προστίθεται η ακόλουθος
περίοδος : «ως και ο κανονισµός δι΄ου ορισθήσοντι αι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά απονοµής των συµπληρωµατικών παροχών κυήσεως και µητρότητος».
΄Αρθρον 5
Αξίωσις προς επιδότησιν λόγω ανεργίας
Η παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. ∆/τος 2961/1954 «περί συστάσεως Οργανισµού
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών της εκµεταλλεύσεως και αδυναµίας εξ οιουδήποτε
λόγου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας και εκδόσεως της σχετικής βεβαιώσεως του
εργοδότου ή αποχής του µισθωτού εκ της εργασίας ένεκα ασκήσεως υπο τούτου του κατά το
άρθρον 325 Α.Κ. δικαιώµατος επισχέσεως, ο άνεργος δύναται κατά την εύλογον κρίσιν της
υπηρεσίας να τύχη επιδόµατος ανεργίας, εφ΄όσον συντρέχουν αι νόµιµοι προϋποθέσεις και

εφ΄οσον ούτος ενεργήση κατά τα εν τη παρ. 1 οριζόµενα. Αι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.
∆/τος 2698/1953 «περί διοικήσεως του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Μεταρρυθµίσεως της περί αυτού Νοµοθεσίας ως και άλλων τινών διατάξεων» εφαρµόζονται
αναλόγως και εν προκειµένω».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄
Εβδοµαδιαία ανάπαυσις και αργίαι.
΄Αρθρον 6
1. ∆ι΄αποφάσεως του αρµοδίου Νοµάρχου, ειδικώς δε προκειµένου περί του Νοµού Αττικής
δι΄αποφάσεως του Νοµάρχου Αττικής, µετά γνώµην των οικείων Επαγγελµατικών
Οργανώσεων Εργοδοτών και Μισθωτών εφ΄όσον υφίστανται τοιαύται, δύνανται αντί
χορηγήσεως της κατά τας κειµένας διατάξεις αναπληρωµατικής αναπαύσεως των
µισθωτών να θεσπίζηται υποχρεωτική αργία κατ΄άλλην πλην της Κυριακής ηµέραν δια
κατηγορίας τινάς επιχειρήσεων κατά ∆ήµους, Κοινότητας ή περιφερείας.
2. Οσάκις οιαδήποτε εκ των δυνάµει νόµου, διατάγµατος, διοικητικής πράξεως, συλλογικής
συµβάσεως εργασίας, εσωτερικού Κανονισµού ή εθίµου καθοριζοµένων ηµερών αργίας
των πάσης φύσεων επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει και του
προσωπικού αυτών, συµπίπτη προς ηµέραν Κυριακήν και εφ΄όσον αύται περιλαµβάνονται
µεταξύ των ισχυουσών εκάστοτε δια τους δηµοσίους υπαλλήλους ηµερών αργίας, ως
ηµέρα αργίας ορίζεται η εποµένη της Κυριακής ταύτης εργάσιµος ηµέρα, εκτός εάν
δι΄αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ήθελεν ορισθή ετέρα ηµέρα γενικώς ή κατά
κατηγορίας επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει.
3. Κυρούται η υπ΄αριθ. 54313/2939/21.12.1976 απόφασις του Υπουργού Εργασίας «περί
µεταθέσεως της αργίας της 26ης ∆εκεµβρίου 1976» δηµοσιευθείσα εις το υπ΄αριθ. 1529
(τεύχος Β΄) της 22.12.1976 Φ.Ε.Κ.
4. Οι παραβάται των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ως και του άρθρου 3
του Νόµου 435/1976 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων
εργατικών τινων νόµων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» τιµωρούνται κατά τας
διατάξεις του άρθρου 17 του Β. ∆’τος 748/1996 «περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως,
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας «περί
εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας». Κατά τας διατάξεις ταύτας
τιµωρούνται ωσαύτως και οι παραβάται των επί τη βάσει των αυτών ως άνω διατάξεων
εκδιδοµένων πράξεων, εφ΄όσον εν αυταίς γίνεται παραποµπή εις το άρθρον 17 του Β.
∆/τος 748/1966.
΄Αρθρον 7
Το πρώτον εδάφιον της παρ. 4 του άρθρου 5 του Νόµου 435/1976 «περί τροποποίησεω και
συµπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόµων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων»,
αντικαθίσταται αφ΄ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
«4. Υπάλληλοι ανωνύµων εταιρειών, διατελέσαντες ιδρυτικά µέλη και µέτοχοι αυτών
εργαζόµενοι δε παρ΄αυταίς ως υπάλληλοι από της ιδρύσεως των εταιρειών τούτων,
απολυθέντες από 23.7.74 µέχρι σήµερον ή απολυόµενοι εφ΄εξής, διακαιούνται της
αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20, ως ούτος τροποποιηθείς και συµπληρωθείς ισχύει νυν».
΄Αρθρο 8
Κυρούνται και έχουν ισχύν νόµου αι διατάξεις των άρθρων 3.4.5.6.7.8. και 10 παρ. 2 της από
26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας «περί αυξήσεως των γενικών
κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων και ρυθµίσεως θεµάτων αναφεροµένων εις την
άδειαν µετ΄αποδοχών των µισθωτών», δηµοσιευθείσης εις το υπ΄αριθ.60, τευχος Β΄της
1.2.1977 ΦΕΚ, έχουσαι ως ακολούθως:
«΄Αρθρον 3.
΄Αδεια ανηλικων.

Μισθωτοί, µη συµπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των, δικαιούνται κατά πάσαν
περίπτωσιν αδείας µετ΄αποδοχών διαρκείας κατ΄ελάχιστον όριον 18 αλλεπαλλήλων
εργασίµων ηµερών, εκτός εάν δικαιούνται µεγαλυτέρας διαρκείας τοιαύτης, κατ΄άλλας
διατάξεις.
΄Αρθρον 4.
΄Αδεια επι τη λύσει της εργασιακής σχέσεως και επί διαλειπούσης εργασίας.
1.
2.

3.

4.

Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της εποµένης παραγράφου, αι διατάξεις των παρ. 4
και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45 εφαρµόζονται επί λύσεως της σχέσεως εργασίας
καθ΄οιονδήποτε τρόπον.
Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεως εργασίας, συνεπεία λήξεως του χρόνου δι΄ον
συνωµολογήθη ή της εποχιακής απασχολήσεως, πριν ή ο µισθωτός συµπληρώση τον
βασικόν, δια την χορήγησιν αδείας χρόνον, ανεξαρτήτως άλλης εξ΄άλλου λόγου τυχόν
οφειλοµένης εις αυτόν αποζηµιώσεως, καταβάλλονται εις αυτόν τόσοι ηµερήσιοι µισθοί
του, όσοι οι µήνε απασχολήσεώς του, παρά τω παρ΄ω ειργάσθη εργοδότη.
Εις περίπτωσιν διαλειπούσης ή εκ περιτροπής απασχολήσεως, δυνάµει της συµβάσεως
εργασίας, ο µισθωτό δικαιούται µετά την συµπλήρωσιν δωδεκαµήνου εν τη σχέσει
εργασίας παρά τη υποκειµένη επιχειρήσει, καθ΄έκαστον ηµερολογιακόν έτος, αδείας
µετ΄αποδοχών ίσης προς το εν δωδέκατον (1/12) της κατά τον Α.Ν. 539/45 ή ετέραν
ειδικωτέραν
διάταξιν
τοιαύτης,
δι΄έκαστον
µήνα
απασχολήσεώς
του,
πραγµατοποιηθείσης εντός του χρονικού διαστήµατος, το οποίον διέρρευσεν από της
προσλήψεώς του ή από της λήψεως της αδείας του προηγούµενου έτους, µέχρι της
ηµέρας ενάρξεως της αδείας.
∆ια την εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ως µην θεωρείται
συνεχής ή διακεκοµµένη απασχόλησις είκοσι πέντε (25) ηµερών. Το κατά το ανωτέρω
υπολογισµόν, κλάσµα χρόνου αδείας, το υπερβαίνον την ηµίσειαν ηµέραν,
στρογγυλοποιείται εις ολόκληρον ηµέραν.
΄Αρθρον 5
Αποδοχαί αδείας κατ΄αποκοπήν αµειβοµένων.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Α. Νόµου 539/1945 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. ∆ι΄ατον κατ΄αποκοπήν ή κατ΄άλλον σύστηµα κυµαινοµένων αποδοχών αµειβόµενων
µισθωτόν, αι αποδοχαί, ως δικαιούται κατά την διάρκειαν της αδείας του, εξευρίσκονται,
πολλαπλασιαζοµένων των κατά µέσον όρον από της λήξεως της αδείας του προηγούµενου
έτους ή προκειµένου περί αδείας χορηγουµένης το πρώτον, από της προσλήψεως, µέχρι της
ενάρξεως της αδείας, ηµερησίων αποδοχών του, επί τον αριθµόν των εργασίµων ηµερών αι
οποίαι περιλαµβάνονται εις την χορηγηθείσαν αυτών άδειαν».
΄Αρθρον 6
Επίδοµα αδείας
Εις περίπτωσιν λύσεως της σχέσεων εργασίας καθ΄οιονδήποτε τρόπον πριν ή ο µισθωτός
συµπληρώσει παρά των αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν ή πριν ούτος
λάβη την οφειλοµένην εις αυτόν άδειαν ή τας αποδοχάς της αδείας χορηγείται υπο του
εργοδότου και επίδοµα αδείας ίσον προς τας αποδοχάς της αδείας. Το επίδοµα τούτο πάντως
δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του ηµίσεος µηνιαίου µισθού ή των 13 ηµεροµισθίων
αναλόγως του τρόπου αµοιβής.
΄Αρθρον 7
Κατάτµησις αδείας
Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεσιν η εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους κατάτµησις του χρόνου
αδείας εις δύο περιόδους, εξ ιδιαιτέρως σοβαράς ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή
εκµεταλλεύσεως ή κατά αίτησιν του µισθωτού, ένεκα δεδικαιολογηµένης αιτίας, µετ΄έγκρισιν
κατ΄άµφοτέρας τας περιπτώσεις της αρµοδίας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου

Εργασίας. Εν ουδεµία περιπτώσει η πρώτη περίοδος της αδείας δύναται να περιλαµβάνει
ολιγωτέρας των έξ (6) εργασίµων ηµερών, ή προκειµένου περί των περιπτώσεων του άρθρου
3 της παρούσης των δώδεκα (12) εργασίµων ηµερών.
΄Αρθρον 8
΄Εκτασις εφαρµογής διατάξεων περί αδειών.
1. Αι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης έχουν εφαρµογήν επί προσώπων περί
ων το άρθρον 8 παρ. 4 της από 26.2.1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως
Εργασίας «περί εφαρµογής των αρχών της ίσης αµοιβής αρρένων κα θηλέων, αυξήσεως
των ηµερών αδείας των εργασιών κλπ» (ΦΕΚ 276/τεύχος Β΄ της 4.3.1975) και υπο τους εν
αυτώ όρους και προϋποθέσεις.
2. Αι διατάξεις των κατά τα΄ανωτέρω άρθρων δεν εφαρµόζονται επί προσώπων, περί ων:
Α. Ο Νόµος 4469/1965 «περί χορηγήσεως αποδοχών κα επιδόµατος αδείας εις τους
εργατοτεχνίτας οικοδόµους»
Β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Νόµου 4504/1966 «περί τροποποίησεως και
συµπληρώσεως διατάξεων τίνων της εργατικής νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών
διατάξεων».
΄Αρθρον 10
Ισχύς
3. Μισθωτοί, εκ των υπαγοµένων εις τας διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 της παρούσης,
τυχόντες διά το τρέχον έτος και µέχρι της ενάρξεως ισχύος της παρούσης, αδείας
µετ΄αποδοχών διαρκείας µικροτέρας της δια της παρούσης οριζοµένης, δικαιούνται της
προκυπτούσης διαφοράς συµπληρωµατικώς, εις χρόνον ορισθησόµενον κατά την κρίσιν
του εργοδότου, εντός του τρέχοντος έτους».
΄Αρθρον 9
Εις την παράγραφον 3 του άρθρου 7 του Ν. 3239/55 «περί τρόπου ρυθµίσεως των
συλλογικών διαφορών εργασίας κλπ», προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
«Οµοίας συλλογιάς συµβάσεις εργασίας δύνανται να συνάπτουν και υπογράφουν από
πλευράς εργοδοτών δευτεροβάθµιοι ενώσεις επαγγελµατικών εργοδοτικών σωµατείων,
εφ΄οσον αι ανήκουσαι εις ταύτας πρωτοβάθµιοι ενώσεις περιλαµβάνουν µεταξύ των µελών
των επαγγελµατικά σωµατεία του επαγγέλµατος ή των επαγγελµάτων εις α αφορά η
συλλογική σύµβασις εργσαίας, εκτός αν υφίσταται πανελληνίου χαρακτήρος αντίστοιχος
πρωτοβάθµιος ένωσις ή επαγγελµατικός εργοδοτικόν σωµατείον».
΄Αρθρον 10
΄Εναρξις ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως.
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 23 Φεβρουαρίου 1977
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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