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Summary 

This law establishes the system of protection and facilitation of workers with 

family ypochreoseis.Sto regime under workers of both sexes, working with private 

employment relationship or relationship salaried office, businesses or farms, and 

have obligations to dependents children or other members of their families who 

need their care or support (Article 1). 

Detriment of the workers, any direct or indirect discrimination, which refers to 

entry into employment, the preservation and advancement of their careers 

(Article 3). 

Parental leave is 

A working parent who has completed one (1) year working for the same employer 

is entitled to take parental leave is unpaid child (Article 5). During the period of 

absence from work, have full insurance coverage from the insurance company, but 

is obliged to pay the entire insurance contribution, which corresponds to the time 

(Article 6). 

Leave of absence 

In case of illness dependent children or other family members, the employee that, 

if full employment is entitled to unpaid leave (Article 9). 

Part-Time 

A parent who works in a company or operation that employs at least fifty people 
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and has children with intellectual, mental or physical disability may apply to 

reduce their working hours by one hour a day, with a corresponding cut in pay 

(Article 8). However, it has the right to return, upon request, a full-time 

employment, if any vacancy (Article 10). 

Planning permits 

Employers are required when scheduling time for the annual leave of absence for 

staff to take into account the needs of workers to protect persons from the above 

cases (Article 11). 

Nurseries 

Industrial enterprises or farms with a staff of more than three hundred (300) 

people are required during the construction of building the facilities to provide 

adequate and suitable space for housing vrefopaidokomikou station, covering the 

needs of their employees (Article 12). 

Termination of employment relationship 

These family responsibilities of workers does not constitute grounds for 

termination of their employment (Article 14). Also prohibited and is totally invalid 

termination of employment relationship the worker by the employer, both during 

pregnancy and for a period of one year after childbirth or during her absence for a 

longer time due to illness due in pregnancy or childbirth, unless there is a serious 

reason for complaint (Article 15). 

Administrative penalties 

In case of breach of those obligations imposed administrative sanctions (Article 

17). 

Νόμος 1483/1984 «Προστασία και 
διευκόλυνση των εργαζομένων με 
οικογενειακές 
υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις εργατικών Νόμων» (ΦΕΚ 
Α' 153/8.10.84.) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Άρθρο 1 
Έκταση εφαρμογής 
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού 
εφαρμόζονται στους εργαζόμενους με 
σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμισθης 
εντολής, σε επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις. Αφορούν τους 

Law 1483/1984 "Protection and 
facilitation of workers with family 
obligations. Modifications and 
improvements to labor laws 
"(Government Gazette 153/8.10.84.) 
CHAPTER A 
PROTECTION AND EASE OF WORKERS 
WITH FAMILY 
OBLIGATIONS 
Article 1 
Scope 
1. The provisions of this chapter 
applicable to workers with a job 
private or relationship salaried office, 
businesses or farms.Concern 
workers of both sexes, who have 
obligations to dependents 
children or other family members who 



εργαζόμενους και των δύο φύλων, 
που έχουν υποχρεώσεις προς 
εξαρτώμενα από αυτούς 
παιδιά ή άλλα μέλη της οικογενείας 
τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες 
ή την υποστήριξή 
τους, ώστε να διευκολύνεται η 
προετοιμασία τους για την είσοδο 
στην απασχόληση, η 
διατήρησή της, καθώς και η 
επαγγελματική τους εξέλιξη. 
2. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
αυτές στους απασχολούμενους: 
α) Στο δημόσιο, τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά 
νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου, με οποιαδήποτε 
σχέση. 
β) Στη ναυτική εργασία. 
Άρθρο 2 
Εξαρτώμενα μέλη 
Στην έννοια των όρων του 
προηγούμενου άρθρου «εξαρτώμενα 
παιδιά ή άλλα μέλη της 
οικογένειας που έχουν ανάγκη για 
φροντίδες ή υποστήριξη» 
περιλαμβάνονται: 
α) Τα μέχρι 16 ετών παιδιά, φυσικά ή 
υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν 
την επιμέλειά τους. 
β) Τα παιδιά που είναι πάνω από 16 
ετών, αλλά που έχουν αποδεδειγμένα 
ανάγκη από 
ειδικές φροντίδες, για λόγους βαριάς 
ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, 
εφόσον οι γονείς 
έχουν την επιμέλειά τους. 
γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους 
οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή 
αναπηρίας δεν 
μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. 
δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και 
αδελφές που για λόγους οξείας, 
βαριάς ή χρόνιας 
ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, 
εφόσον ο 
εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους 
και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι 
μεγαλύτερο από το 
ετήσιο εισόδημα του ημερομίσθιου 

need their care or support 
, in order to facilitate their preparation 
for entry to employment, 
conservation, and professional 
development. 
2. Not apply to these employees: 
a) In public, local authorities and other 
entities 
public law, in any relationship. 
b) in marine work. 
Article 2 
Dependents 
The concept of the terms of the 
previous article 'dependent children or 
other members of 
family in need of care or support 
"include: 
a) up to 16 years old children, natural 
or adopted, if the parents are 
responsible for them. 
b) Children who are over 16 years, but 
have proven need 
special care, for severe or chronic 
illness or disability, if the parents 
have custody. 
c) The spouse, if for acute, severe or 
chronic illness or disability is not 
can look after themselves. 
d) The parents and unmarried 
brothers and sisters for acute, severe 
or chronic 
illness or disability, or age, can not 
look after themselves, if the 
worker is caring and the annual 
income is greater than the 
annual income of an unskilled worker 
wages paid on the overall lower 
threshold wage applicable at a time, 
calculated with 25 monthly salaries. 
Article 3 
Evidence 
1. The illness or disability of the 
persons referred to in Article 2 shall be 
demonstrated by recent 
medical examination medical 
institution (legal entity of public or 
private 
law supervised by the Ministry of 
Health and Welfare), which is 
considered by the 
physician director of the clinic of the 



ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται 
με το γενικό κατώτερο 
όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε 
φορά, υπολογιζόμενο με 25 
ημερομίσθια το μήνα. 
Άρθρο 3 
Αποδεικτικά στοιχεία 
1. Η ασθένεια ή η αναπηρία των 
προσώπων του άρθρου 2 
αποδεικνύεται με πρόσφατη 
ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού 
ιδρύματος (νομικού προσώπου 
δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας), η 
οποία θεωρείται από το 
διευθυντή γιατρό της σχετικής 
κλινικής του ιδρύματος, ή 
γνωμάτευση γιατρού του 
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο 
υπάγονται τα πρόσωπα αυτά. 
2. Το ετήσιο εισόδημα των 
εξαρτώμενων μελών της περίπτωσης 
δ του προηγούμενου 
άρθρου, αποδεικνύεται με σχετική 
βεβαίωση α) της οικονομικής εφορίας 
που υπάγονται αυτά 
τα μέλη ή β) του ασφαλιστικού φορέα 
από τον οποίο συνταξιοδοτούνται η 
επιδοτούνται ή γ) 
της αρμόδιας αρχής σε περίπτωση 
που είναι άπορα. Η βεβαίωση αυτή 
αναφέρεται στο 
εισόδημα του προηγούμενου έτους, 
ισχύει για το ημερολογιακό έτος 
έκδοσής της και 
προσκομίζεται από τον 
ενδιαφερόμενο εργαζόμενο στον 
εργοδότη του, όταν ζητήσει την 
άδεια του άρθρου 7 του νόμου αυτού. 
Άρθρο 4 
Απαγόρευση διάκρισης 
Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση σε βάρος των εργαζομένων 
του άρθρου 1 παρ. 
1, που αναφέρεται στην είσοδο τους 
στην απασχόληση, στη διατήρησή της 
και στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη. 
Άρθρο 5 
Γονική άδεια ανατροφής 

institution or doctor's opinion 
insurance entity by which those 
persons. 
2. The annual income of dependents in 
the case of the previous d 
Article, evidenced by a relevant 
certificate) economic IRS under these 
members, or b) the insurer from 
whom the subsidized retire or c) 
the competent authority in case they 
are deprived. The statement refers to 
income last year is the calendar year 
of issue and 
presented by the concerned employee 
to the employer, when requested 
authorization of Article 7 hereof. 
Article 4 
Prohibition of discrimination 
Any direct or indirect discrimination 
against workers with Article 1 § 
1, referred to their entry to 
employment, conservation and 
their careers. 
Article 5 
Parental leave is 
1. The parent who meets the 
requirements of paragraph 1 of Article 
1 and has 
completed one (1) year working for 
the same employer is entitled to take 
parental leave 
upbringing of the child, the period 
between the end of maternity leave 
until 
until the child reached the age of three 
and a half (3 1 / 2) years.This permit is 
not 
pay, the duration may be up to three 
and a half (3 1 / 2) months for each 
parent 
and is given by the employer, based on 
the ranking of employees in 
company for each calendar year. 
the rules of this paragraph apply to 
employees in 
Government, the public entity and 
local authorities. 
Termination of employment contract, 
which is due to the exercise of the 
right to 
receiving parenting is invalid. 



1. Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και 
έχει 
συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας 
στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να 
λάβει γονική άδεια 
ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό 
διάστημα από τη λήξη της άδειας 
μητρότητας μέχρις 
ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 
τριών και μισό (3 1/2) ετών. Η άδεια 
αυτή είναι χωρίς 
αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να 
φθάσει τους τρεις και μισό (3 1/2) 
μήνες για κάθε γονέα 
και δίνεται από τον εργοδότη, με 
βάση τη σειρά προτεραιότητας των 
απασχολούμενων στην 
επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό 
έτος. 
οι ρυθμίσεις της παρούσας 
παραγράφου ισχύουν και για τους 
απασχολούμενους στο 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 
που γίνεται εξαιτίας της άσκησης του 
δικαιώματος για 
λήψη γονικής άδειας ανατροφής, 
είναι άκυρη. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 
Ν.2640/1998 ( ΦΕΚ Α΄ 206)] 
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 το 
έχουν και εργαζόμενοι που έχουν 
υιοθετήσει παιδί. 3. 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 
παιδιών, το δικαίωμα των γονέων 
είναι αυτοτελές για 
το καθένα από αυτά, εφόσον από τη 
λήξη της άδειας που δόθηκε για το 
προηγούμενο παιδί 
μεσολάβησε ένας (1) χρόνος 
πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο 
εργοδότη. 4. Αν και οι δύο 
γονείς απασχολούνται με τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
αυτού του άρθρου, 
αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, 
κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα 
κάνει πρώτος χρήση 

[This is para 1 as amended by article 
25 N.2640/1998 (Government Gazette 
A 206)] 
2. The right conferred by paragraph 1 
to have employees who adopt a 
child. 3. 
In case of more children, the parents' 
right is independent of 
each of them, since the expiry of the 
permit granted for previous child 
elapsed one (1) years of actual 
employment with the same 
employer. 4. Although the two 
parents are employed with the 
requirements of paragraph 1 of this 
article 
decide by mutual agreement, each 
time, which of the two will first use 
this right and for how long. 
In the event of separation or divorce 
or are widowed or unmarried child 
birth parental 
leave and up to 6 months is entitled to 
the parent who has custody of the 
child. 
5. After the end of the parenting he is 
entitled to return to 
work in the same or similar position, 
which can in no case be 
less than that which had before taking 
parental leave is. *** NOTE: In 
Article 3 paragraph 1 of Presidential 
Decree 193/1988 (A 84): "For the 
purposes of Article 5 of Law 
1483/1984 to the State, the Public 
Entity and local government, which in 
the law firm stated 
or exploitation, means all of its 
branches or decentralized 
services served by the same Office for 
Personnel Management or 
where and who employ at least one 
hundred (100) persons, any 
relationship. 
Article 6 
Insurance rights 
1. A working parent who takes 
parental leave is, has, at the time 
period of absence from work, full 
insurance coverage from 
insurance company, but is obliged to 



αυτού του δικαιώματος και για πόσο 
χρονικό διάστημα. 
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου 
ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός 
γάμου τη γονική 
άδεια και μέχρι 6 μήνες δικαιούται ο 
γονέας που έχει την επιμέλεια του 
παιδιού. 
5. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας 
ανατροφής ο εργαζόμενος δικαιούται 
να επανέλθει στην 
εργασία του, στην ίδια ή σε παρόμοια 
θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να είναι 
κατώτερη από αυτήν που είχε πριν 
λάβει τη γονική άδεια ανατροφής. 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά 
το άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 193/1988 (Α 
84): «Για την εφαρμογή του άρθρου 5 
του ν. 
1483/1984 στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. 
και τους Ο.Τ.Α., όπου στο νόμο 
αναφέρεται επιχείρηση 
ή εκμετάλλευση, νοείται το σύνολο 
των υπηρεσιακών μονάδων ή 
αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από 
την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού ή 
Διεύθυνση Προσωπικού 
κατά περίπτωση και που απασχολούν 
τουλάχιστον εκατό (100) άτομα, με 
οποιαδήποτε 
σχέση. 
Άρθρο 6 
Ασφαλιστικά δικαιώματα 
1. Ο εργαζόμενος γονέας, που 
λαμβάνει γονική άδεια ανατροφής, 
έχει, κατά το χρονικό 
διάστημα της απουσίας από την 
εργασία του, πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη από τον 
ασφαλιστικό του φορέα, υποχρεούται 
όμως, να καταβάλει ολόκληρη την 
ασφαλιστική 
εισφορά, εργατική και εργοδοτική, 
που αντιστοιχεί σε αυτό το διάστημα. 
2. Ο χρόνος της παραγράφου 1 
λαμβάνεται υπόψη τόσο για την 
θεμελίωση του ασφαλιστικού 
δικαιώματος, όσο και για την 
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. 

pay the entire insurance 
contributions, labor and employer, 
which corresponds to this time. 
2. The years of paragraph 1 shall be 
taken into account for the acquisition 
of insurance 
right, and to increase the amount of 
pension. 
Article 7 
Leave of absence for illness 
dependents 
Employees of paragraph 1 of Article 1, 
provided that full employment 
entitled, regardless of rights conferred 
by other provisions, to take 
with their request be granted unpaid 
leave from their employer, which is 
not greater 
six (6) working days per calendar year 
for sickness 
dependent children or other family 
members, as defined in 
Article 2. This permit may be granted a 
lump sum or in installments and grows 
to eight 
(8) working days if the recipient 
protects two children and ten (10) 
working 
days, if protected by more than two. 
If the beneficiaries are spouses, the 
permit shall be issued to each 
them separately. 
Article 8 
Part-Time 
1. Parents who work with the 
requirements of paragraph 1 of Article 
1 to 
business or farm that employs at least 
fifty (50) persons and have children 
with spiritual, mental or physical 
disability may apply to reduce the time 
work one hour a day, with a 
corresponding cut in pay. 
2. The spiritual, mental or physical 
disability of the child and the most 
appropriate for 
child care component is defined by the 
medical opinion provided by 
paragraph 1 of Article 3. 
Article 9 
Leave of absence 



Άρθρο 7 
Άδεια απουσίας για ασθένεια 
εξαρτωμένων μελών 
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 
του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη 
απασχόληση, 
δικαιούνται, ανεξάρτητα από 
δικαιώματα που παρέχονται από 
άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, 
με αίτηση τους, άδεια χωρίς αποδοχές 
από τον εργοδότη τους, που δεν θα 
είναι μεγαλύτερη 
από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε 
ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση 
ασθένειας 
εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών 
της οικογένειας, όπως αυτά 
προσδιορίζονται, στο 
άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό 
να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και 
αυξάνεται σε οκτώ 
(8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο 
δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά 
και σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα 
από δυο. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι 
σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον 
καθένα από 
αυτούς χωριστά. 
Άρθρο 8 
Μειωμένο ωράριο 
1. Οι γονείς που εργάζονται με τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 σε 
επιχείρηση ή εκμετάλλευση που 
απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) 
άτομα και έχουν παιδιά 
με πνευματική, ψυχική ή σωματική 
αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να 
μειωθεί το ωράριο 
εργασίας τους κατά μία ώρα την 
ημέρα, με ανάλογη περικοπή των 
αποδοχών τους. 
2. Η πνευματική, ψυχική ή σωματική 
αναπηρία του παιδιού καθώς και ο 
καταλληλότερος για 
τη φροντίδα του παιδιού γονέας 
ορίζεται με την ιατρική γνωμάτευση, 
που προβλέπεται από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

1. Employees referred to in Article 7, 
with children aged up to 16 years 
that attending elementary and 
secondary schools are entitled to 
absent some hours or whole days off 
work until the 
completion of four (4) working days 
each calendar year, with permission 
employer, to visit the school their 
children, to monitor 
their school performance. 
2. The furlough granted to one of the 
two parents. If both parents 
employed with the requirements of 
paragraph 1 of this Article, decide 
agreement, each time, which one 
would make use of this right and 
for how long, though they may not 
total for both parents 
than the period specified in paragraph 
1. 
Article 10 
Right on full time 
Employees who are being engaged or 
later _N =____ • _ [agreement, 
written or 
hearing, the employer, be employed 
for reasons of family 
liabilities-time are entitled to take up 
work or return, 
with their application in full-time 
employment, if any vacancy occurs, 
whether 
The circumstances are still forced to 
work part time. 
Article 11 
Planning permits 
Employers who employ workers who 
protect persons 
cases a and b of Article 2 shall be 
required during the planning time 
granting annual leave of absence for 
staff to take into account 
needs of workers in this category. 
Article 12 
Nurseries 
1. Industrial companies or 
establishments with 12 
prosopiko__Arthro 
Nurseries 
1. Industrial enterprises or farms with 



Άρθρο 9 
Άδειες απουσίας 
1. Οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται 
στο άρθρο 7, που έχουν παιδιά 
ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα 
οποία παρακολουθούν μαθήματα 
στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης 
δικαιούνται να 
απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή 
ολόκληρη την ημέρα από την εργασία 
τους μέχρι τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων 
ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με 
άδεια του 
εργοδότη, για να επισκεφθούν το 
σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό 
την παρακολούθηση 
της σχολικής τους επίδοσης. 
2. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον 
έναν από τους δύο γονείς. Αν και οι 
δύο γονείς 
απασχολούνται με τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 αυτού του 
άρθρου, αποφασίζουν με 
κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος 
από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού 
του δικαιώματος και 
για πόσο χρονικό διάστημα, που 
πάντως δεν μπορεί συνολικά και για 
τους δύο γονείς να 
υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται 
στην παρ. 1. 
Άρθρο 10 
Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση 
Οι εργαζόμενοι, που έχουν από την 
πρόσληψή τους ή μεταγενέστερα 
_Ν=____·_[συμφωνία, γραπτή ή 
προφορική, με τον εργοδότη τους, να 
απασχολούνται για λόγους 
οικογενειακών 
υποχρεώσεων με μειωμένο ωράριο, 
έχουν δικαίωμα να αναλάβουν 
εργασία ή να επανέλθουν, 
με αίτηση τους, σε απασχόληση με 
πλήρες ωράριο, εάν υπάρχει κενή 
θέση, ανεξάρτητα εάν 
εξακολουθούν οι περιστάσεις που 
τους ανάγκασαν να εργάζονται με 
μειωμένο ωράριο. 
Άρθρο 11 
Προγραμματισμός αδειών 

a staff of more than three hundred 
(300) 
people are required during the 
construction of the building facilities 
to provide 
adequate and suitable space for 
housing vrefopaidokomikou station 
covering 
the needs of employees. For the 
suitability of the area is 
to establish vrefopaidokomikos Station 
give an opinion on the requested 
Department of the Ministry of Health 
and Welfare. 
2. Challenges to the extent that the 
provisions of the previous 
paragraph shall be settled by the 
Minister of Labour, issued on 
assent of the Supreme Labour Council, 
upon review of 
stakeholders and relevant reference 
responsible for Labour. 
Article 13 
Time off 
The period of absence of employees 
from their work in accordance with 
the provisions of 
Articles 5.7 and 9 shall be considered 
as actual service for the calculation of 
earnings for the granting of annual 
leave of absence and the allowance 
license and for the calculation of 
compensation for their dismissal. 
Article 14 
Termination of employment 
relationship 
The family responsibilities of workers 
in paragraph 1 of Article 1 are not 
reason of termination of their 
employment. 
Article 15 
Maternity Protection 
1. Is strictly prohibited and void the 
termination of their employment 
worker 
by the employer, both during 
pregnancy and for the time 
one year after childbirth or during her 
absence for a longer time because 
disease due to pregnancy or childbirth, 
unless there is a serious reason 



Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν 
εργαζόμενους, που προστατεύουν 
πρόσωπα των 
περιπτώσεων α' και β' του άρθρου 2, 
υποχρεούνται κατά τον 
προγραμματισμό του χρόνου 
χορήγησης των ετήσιων αδειών 
απουσίας του προσωπικού τους να 
λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των εργαζομένων της 
κατηγορίας αυτής. 
Άρθρο 12 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
1. Βιομηχανικές επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις με 
προσωπικό__Άρθρο 12 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
1. Βιομηχανικές επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις με προσωπικό πάνω 
από τριακόσια (300) 
άτομα υποχρεούνται κατά την 
ανέγερση των κτιριακών τους 
εγκαταστάσεων να προβλέπουν 
επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη 
στέγαση βρεφοπαιδοκομικού 
σταθμού, που να καλύπτει 
τις ανάγκες των εργαζομένων σε 
αυτές. Για την καταλληλότητα της 
περιοχής όπου πρόκειται 
να ιδρυθεί βρεφοπαιδοκομικός 
σταθμός αποφαίνεται με σχετική 
γνωμάτευση της η αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας. 
2. Αμφισβητήσεις για την έκταση της 
εφαρμογής των διατάξεων της 
προηγούμενης 
παραγράφου επιλύονται με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, που 
εκδίδεται ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας, κατόπιν 
προσφυγής των 
ενδιαφερόμενων μερών ή σχετικής 
αναφοράς του αρμοδίου Επιθεωρητή 
Εργασίας. 
Άρθρο 13 
Χρόνος απουσίας 
Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων 
από την εργασία τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των 

complaint. 
A major reason that in no 
circumstances be regarded as 
potentially reduced 
efficiency of working pregnant women 
due to pregnancy. 
2. Law 1302/1982 (Government 
Gazette 133 vol), Law 1414/84 (Gov. 
t.A 10), and any 
provision referred to maternity 
protection applies to 
workers with a paid order. 
Article 16 
More favorable 
Settings relating to the rights provided 
to employees by the provisions 
of this chapter, provided agreements 
and employers or 
in collective agreements or arbitration 
decisions prevail if 
more favorable. 
Article 17 
Administrative penalties 
1. An employer who violates the 
provisions of this chapter shall be 
punished by a fine 
from 10,000 to 100,000 drachmas 
drachmas The fine imposed by a 
reasoned act of 
competent labor inspector and 
charged to the Workers' Housing in 
accordance with 
provisions of KEDE 
2. The employer is entitled to appeal 
in the first and second grade in 
ordinary administrative 
courts. 3. These differences are 
governed by the Code of Fiscal 
Procedure, 
as applicable. 
Article 18 
Enabling provisions 
1. By presidential decree, a joint 
proposal from the Ministers of 
Finance, 
Labour and the relevant Minister, the 
provisions of this Chapter 
can be progressively extended, 
adjusted accordingly, the public, the 
municipalities and other public 
entities or in other sectors 



άρθρων 5,7 και 9, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας για τον 
υπολογισμό των 
αποδοχών τους, για τη χορήγηση της 
ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας 
και του επιδόματος 
αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό 
της αποζημίωσης σε περίπτωση 
απόλυσής τους. 
Άρθρο 14 
Λύση σχέσης εργασίας 
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των 
εργαζομένων της παρ. 1 του άρθρου 1 
δεν αποτελούν 
λόγο καταγγελίας της σχέσης 
εργασίας τους. 
Άρθρο 15 
Προστασία μητρότητας 
1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα 
άκυρη η καταγγελία της σχέσης 
εργασίας εργαζομένης 
από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο 
και για το χρονικό 
διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό 
ή κατά την απουσία της για 
μεγαλύτερο χρόνο, λόγω 
ασθένειας που οφείλεται στην κύηση 
ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος για 
καταγγελία. 
Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε 
καμιά περίπτωση να θεωρηθεί 
ενδεχομένη μείωση της 
απόδοσης της εργασίας της εγκύου 
που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. 
2. Ο Νόμος 1302/1982 (ΦΕΚ 133 τ. Α'), 
ο Νόμος 1414/84 (ΦΕΚ 10 τ.Α΄ ), όπως 
και κάθε 
διάταξη που αναφέρεται στην 
προστασία της μητρότητας 
εφαρμόζεται και στους 
εργαζόμενους με σχέση έμμισθης 
εντολής. 
Άρθρο 16 
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις σχετικές με τα δικαιώματα 
που παρέχονται στους εργαζόμενους 
από τις διατάξεις 
του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες 
προβλέπονται σε συμφωνίες 

economic activity. 
2. By decisions of the Minister of 
Labour, with the consent of the 
Supreme 
Labour Council, may: 
a) To increase the periods of absence 
for employees with family 
obligations provided for in paragraph 1 
of Article 5. Article 7 and 
paragraph 1 of Article 9, and 
percentage of beneficiaries of 
paragraph 1 of Article 
5. 
b) To extend the validity of the 
provisions of Articles 5, 8 and 12 in 
firms 
employ fewer people than those 
provided for therein. 
c) define more specifically, to expand 
or limit evidence 
under the provisions of this chapter. 
3. By joint decision of the Ministers of 
Finance, Labor and Health and Welfare 
down the institution will cover the 
cost of erecting buildings 
facilities to house vrefopaidokomikou 
station, costs of operation, 
the building program and the technical 
specifications, and the organization of 
vrefopaidokomikou station. 
CHAPTER II 
MODIFICATIONS AND IMPROVEMENTS 
labor laws 
Article 19 
Financial support of Labor Unions 
The deadlines for application and 
supporting documents for financial 
assistance 
unions the year 1984 under the 
provisions of paragraph 1 
d of Article 1 of Decree 901/1976, as 
extended by the provisions of 
paragraph 2 second subparagraph of 
Article 11 of Law 1429/1984, be 
extended until two (2) 
months from the publication hereof. 
Article 20 
Contributions for the purposes of the 
Employment Agency, the OEK and 
working fireplace 
1. The employer and employee 



εργαζομένων και εργοδοτών ή 
σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή 
διαιτητικές αποφάσεις, υπερισχύουν, 
εάν είναι 
ευνοϊκότερες. 
Άρθρο 17 
Διοικητικές κυρώσεις 
1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις 
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού 
τιμωρείται με πρόστιμο 
από 10.000 δρχ. έως 100.000 δρχ. Το 
πρόστιμο επιβάλλεται με 
αιτιολογημένη πράξη του 
αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας και 
εισπράττεται υπέρ της Εργατικής 
Εστίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
2. Ο εργοδότης δικαιούται να 
προσφύγει, σε πρώτο και δεύτερο 
βαθμό στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια. 3. Οι παραπάνω 
διαφορές διέπονται από τον Κώδικα 
Φορολογικής Δικονομίας, 
όπως ισχύει. 
Άρθρο 18 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
1. Με προεδρικά διατάγματα, ύστερα 
από κοινή πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών, 
Εργασίας και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, οι διατάξεις του 
Κεφαλαίου αυτού 
μπορεί να επεκτείνονται σταδιακά, 
προσαρμοζόμενες ανάλογα, στο 
δημόσιο, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τα άλλους Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε 
άλλους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Εργασίας, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας, μπορεί: 
α) Να αυξάνονται τα χρονικά 
διαστήματα απουσίας των 
εργαζομένων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5. στο 
άρθρο 7 και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 9, καθώς 
και το ποσοστό των δικαιούχων της 

contributions to the Employment 
Agency Labour 
(OAED) for classes unemployment, 
military service and Distributive 
Log Allowances Fund for Employees 
(D.L.O.E.M.), the Agency Workers 
Housing (OEK) for providing housing 
assistance and Agency Workers 
Hearth for their purposes, are social 
resources for these organizations 
social policy and continue to be paid 
regardless of whether the 
beneficiaries 
Employees are entitled to similar 
benefits from their employers or other 
bodies. 2. Contributions of the 
previous paragraph, paid by the 
publication of this law in the 
Employment, OEK and Labor fireplace 
in no 
if not wanted. Any pending lawsuits 
for the recovery of these charges 
are repealed. 
3. Special provisions for exemption 
from the insurance and payment 
contributions to the Employment 
Agency, OEK and Labor House 
maintained. 
Article 21 
Decriminalisation strike 
The provisions of the second, third and 
fourth subparagraphs of paragraph 3, 
and 
paragraph 4 of Article 18 of Law 
3239/1955 (Government Gazette 125 
vol), are repealed. 
Article 22 
Temporal operation of pharmacies, 
etc. 
1. The opening hours of pharmacies 
and pharmaceutical warehouses, the 
number of 
Pharmacy duty and night, the series 
diimerefsis and accommodation 
(Partial or total) and these cases and 
the reasons for exemption of 
pharmacists 
from the obligation diimerefsis and 
night out by decision of the 
prefect after consulting with the 
relevant unions and employers, where 



παρ. 1 του άρθρου 
5. 
β) Να επεκτείνεται η ισχύς των 
διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 12 σε 
επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα άτομα από όσα 
προβλέπονται στα άρθρα αυτά. 
γ) Να καθορίζονται ειδικότερα, να 
διευρύνονται ή να περιορίζονται τα 
αποδεικτικά στοιχεία 
που προβλέπονται στις διατάξεις 
αυτού του κεφαλαίου. 
3. Με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Υγείας και Πρόνοιας 
καθορίζονται ο φορέας που θα 
καλύπτει τις δαπάνες ανέγερσης των 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων για τη στέγαση του 
βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, οι 
δαπάνες λειτουργίας του, 
το κτιριολογικό πρόγραμμα και οι 
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η 
οργάνωση του 
βρεφοπαιδοκομικού σταθμού. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
Άρθρο 19 
Οικονομική ενίσχυση 
Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων 
Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης και 
δικαιολογητικών για οικονομική 
ενίσχυση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 
1984 που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 1 
περίπτωση δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 
901/1976, όπως αυτές παρατάθηκαν 
με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 εδάφιο δεύτερο του 
άρθρου 11 του Ν. 1429/1984, 
παρατείνονται μέχρι δύο (2) 
μήνες από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού. 
Άρθρο 20 
Εισφορές για τους σκοπούς του ΟΑΕΔ, 
του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας 
1. Οι εισφορές εργοδοτών και 
εργαζομένων προς τον Οργανισμό 
Απασχολήσεως Εργατικού 

such organizations exist. For the Attica 
these responsibilities 
exercised by the Prefect of Attica. 
2. The staff of pharmacists working at 
the time or diimerefsis 
overnight for at least five hours 
entitled to a full rest the next day. 
The portion of working time provided 
in diimerefsi or night and not 
off-time of rest shall be deemed as 
Overtime work and apply for this 
current provisions for the payment of 
overtime. 
3. Tables and diimerefsis overnight 
pharmacy prepared with care 
and responsibility of the 
pharmaceutical association. 
4. In each pharmacy must be mounted 
with the responsibility of the tenant 
list of 
Pharmacy duty and night. 
5. From the settings of the preceding 
paragraphs of this article, regarding 
the 
opening hours of pharmacies, 
excluding pharmacies located in 
International Airport, which can 
operate continuously without 
limit, 24 hours a day throughout the 
year. 
[Para 5 of Article 22 was added to 
Article 41 b of Law 1892/1990 
(Government Gazette A 101)] 
6. The pharmacies of islands and 
thermal spa towns may 
work beyond normal hours and all 
days of the week 
following a decision by the 
Prefect. The strength of this paragraph 
begins 
publication of the law. " 
[Para 6 has been added to paragraph 3 
of Article 9 of Law 1963/1991 
(Government Gazette A 138)] 
Article 23 
Extended child allowance 
From the entry into force of this Law 
shall be replaced or supplemented by 
the following 
provisions. 
1. Article 8 of Decree 2868/1958 



Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους κλάδους 
ανεργίας, στράτευσης και του 
Διανεμητικού 
Λογαριασμού Οικογενειακών 
Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.), 
τον Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας (ΟΕΚ), για την παροχή 
στεγαστικής συνδρομής και τον 
Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας για τους σκοπούς τους, είναι 
κοινωνικοί πόροι υπέρ των ανωτέρω 
οργανισμών 
κοινωνικής πολιτικής και 
εξακολουθούν να καταβάλλονται 
ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα για 
όμοιες παροχές από τους εργοδότες 
τους ή από άλλους 
φορείς. 2. Εισφορές της 
προηγούμενης παραγράφου, που 
έχουν καταβληθεί μέχρι τη 
δημοσίευση αυτού του νόμου στον 
ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία, 
σε καμιά 
περίπτωση δεν αναζητούνται. Τυχόν 
εκκρεμείς δίκες για την αναζήτηση 
των εισφορών αυτών 
καταργούνται. 
3. Ειδικές διατάξεις για την εξαίρεση 
από την υπαγωγή στην ασφάλιση και 
την καταβολή 
εισφορών στον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ και την 
Εργατική Εστία διατηρούνται σε ισχύ. 
Άρθρο 21 
Αποποινικοποίηση απεργίας 
Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3, 
ως και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 
3239/1955 (ΦΕΚ 125 τ. Α'), 
καταργούνται. 
Άρθρο 22 
Χρονικά όρια λειτουργίας 
φαρμακείων κλπ. 
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των 
φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ο 
αριθμός των 
φαρμακείων που διημερεύουν και 
διανυκτερεύουν, η σειρά διημέρευσης 
και διανυκτέρευσης 
(μερική ή ολική) αυτών καθώς και οι 

(Government Gazette A 178) added 
the third paragraph as follows: 
"3. The Employment Agency can pay 
benefit children in the following cases: 
a) In the non-working mother with a 
spouse serving in the armed forces of 
the country as 
conscript or reservist or spouse 
prisoner serving a custodial sentence 
or 
security measures or reformatory 
measures to correctional facilities or 
institutions. 
b) On or repatriated migrant 
employment in Greece Greek 
nationals 
and expatriates, who do not have 
conditions for receiving child benefit 
and only for 
first year of entering the country. 
By decisions of the Minister of Labour 
issued an opinion to the Board of the 
Public Employment 
out the amount of the allowance, in 
whole or block the above 
beneficiaries, 
which can not be greater than twice 
the minimum allowance 
children apply each time, the terms, 
conditions, procedure and required 
documents for payment and any other 
necessary details for implementation 
the provisions of this paragraph. " 
2. The case c of Article 5 of this Decree 
shall be replaced 
follows: 
"C) The amount of paid-in allowance 
may be calculated in general for all or 
for certain categories of workers 
under a single average wage fixed for 
annually or annual net family income, 
according to what are specified 
with the same orders. " 
3. In paragraph 4 of Article 17 of Law 
1346/1983 (Government Gazette A 46) 
added paragraph as follows: "The 
Employment Agency may also 
contribute to the costs of establishing 
and operating Suppliers 
or consumer cooperatives employees. 
" 



περιπτώσεις και οι λόγοι απαλλαγής 
των φαρμακοποιών 
από την υποχρέωση διημέρευσης και 
διανυκτέρευσης καθορίζονται με 
απόφαση του οικείου 
νομάρχη ύστερα από γνώμη των 
οικείων οργανώσεων εργαζομένων 
και εργοδοτών, όπου 
υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις. 
Προκειμένου για το Νομό Αττικής οι 
ανωτέρω αρμοδιότητες 
ασκούνται από το Νομάρχη Αττικής. 
2. Το προσωπικό των φαρμακείων 
που εργάζονται κατά το χρόνο 
διημέρευσης ή 
διανυκτέρευσης τουλάχιστον επί 
πέντε ώρες δικαιούται πλήρη 
ανάπαυση την επόμενη ημέρα. 
Το τμήμα του χρόνου εργασίας που 
παρέχεται σε διημέρευση ή 
διανυκτέρευση και που δεν 
συμψηφίζεται με το χρόνο της 
ανάπαυσης του προηγούμενου 
εδαφίου θεωρείται ως 
υπερωριακή εργασία και 
εφαρμόζονται για αυτό οι ισχύουσες 
διατάξεις για την αμοιβή της 
υπερωριακής εργασίας. 
3. Οι πίνακες διημέρευσης και 
διανυκτέρευσης των φαρμακείων 
συντάσσονται με τη φροντίδα 
και ευθύνη του οικείου 
φαρμακευτικού συλλόγου. 
4. Σε κάθε φαρμακείο πρέπει να 
αναρτάται με ευθύνη του 
καταστηματάρχη πίνακας των 
φαρμακείων που διημερεύουν και 
διανυκτερεύουν. 
5. Από τις ρυθμίσεις των 
προηγούμενων παραγράφων αυτού 
του άρθρου, όσον αφορά τα 
χρονικά όρια λειτουργίας των 
φαρμακείων, εξαιρούνται τα 
φαρμακεία που βρίσκονται στους 
διεθνείς κρατικούς αερολιμένες, τα 
οποία μπορούν να λειτουργούν 
συνεχώς, χωρίς 
περιορισμό, όλο το 24ωρο και καθ' 
όλο το έτος. 
[Η παρ. 5 του άρθρου 22 προστέθηκε 
με το άρθρο 41 β' του Ν. 1892/1990 

Article 24 
Ratification of decisions 
Promulgated since issued: 1. The 
decision of the Minister of Labour No 
31239/19.4.1984 "exceptional 
financial assistance to journalists 
newspaper "News" and "free opinion", 
published in sheet 
Government Gazette No 
302/t.V./15.5.1984 and whose text 
reads as 
follows: 
'DECISION 
The MINISTER OF LABOUR 
Having regard to: 
1. The provisions of paragraph 3 of 
Article 17 of Legislative Decree / Tosh 
2961/54 'on up 
Agency of Employment and 
Unemployment Insurance. " 2. The 
provisions of LD / Tosh 212/69 
"On Organization and Administration 
of the Manpower Employment 
Organization." 
3. The fact that in this case the 
circumstances are exceptional. 
Decide 
Approve a lump sum emergency 
financial aid from eighteen thousand 
(18,000) drachmas to each of the 
reporters of the newspapers 'NEWS' 
and 
"Free opinion" because of the Easter 
holidays. 
This decision will be ratified by law. 
The claim of the above financial 
assistance barred after thirty (30) days 
from 
notification of this decision, notify the 
Agency grant. 
The decision, communicated for 
execution, be published in newspaper 
Government. 
The Minister Evangelos Giannopoulos' 
2. The decision of the Minister of 
Labour No 31242/19.4.1984 
"exceptional 
financial assistance to employees of 
the newspapers 'NEWS' and 'opinion', 
not subject to the branch of the Public 
Employment and Unemployment, 



(ΦΕΚ Α' 101)] 
6. Τα φαρμακεία των νησιωτικών 
περιοχών και ιαματικών 
λουτροπόλεων δύνανται να 
λειτουργούν πέραν από τις κανονικές 
ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες 
της εβδομάδος, 
μετά από σχετική απόφαση του 
οικείου νομάρχη. Η ισχύς της 
παραγράφου αυτής αρχίζει από 
της δημοσιεύσεως του νόμου». 
[Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 9 του Ν. 1963/ 1991 (ΦΕΚ 
Α΄ 138)] 
Άρθρο 23 
Επέκταση επιδόματος παιδιών 
Από την έναρξη της ισχύος του νόμου 
αυτού, αντικαθίστανται ή 
συμπληρούνται οι παρακάτω 
διατάξεις. 
1. Στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 2868/1958 
(ΦΕΚ 178 Α) προστίθεται τρίτη 
παράγραφος ως εξής: 
«3. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταβάλλει 
επίδομα παιδιών και στις εξής 
περιπτώσεις: 
α) Στη μη εργαζόμενη μητέρα με 
σύζυγο που υπηρετεί στις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας ως 
κληρωτός ή έφεδρος ή με σύζυγο 
κρατούμενο που εκτίει ποινή 
στερητική της ελευθέρας ή 
μέτρα ασφαλείας ή αναμορφωτικά 
μέτρα σε σωφρονιστικά καταστήματα 
ή ιδρύματα. 
β) Σε παλιννοστούντες ή 
μετακινούμενους για απασχόληση 
στην Ελλάδα έλληνες υπηκόους 
και ομογενείς, που δεν έχουν 
προϋποθέσεις για λήψη επιδόματος 
παιδιών και μόνο για τον 
πρώτο χρόνο από την είσοδό τους στη 
Χώρα. 
Με αποφάσεις του Υπουργού 
Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη 
του ΔΣ του ΟΑΕΔ 
καθορίζονται το ύψος του 
επιδόματος, γενικά ή κατά κατηγορία 
των ανωτέρω δικαιούχων, το 
οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου 

published in the Gazette 
Prime t.V No 302 / 15.5.1984 and 
whose text reads as follows: 
'DECISION 
The MINISTER OF LABOUR 
Having regard to: 
1. The provisions of paragraph 3 of 
Article 17 of Legislative Decree / Tosh 
2961/1954 "for the establishment 
Agency of Employment and 
Unemployment Insurance. " 
2. The provisions of LD / Tosh 
212/1969 "on the Organization and 
Administration Agency 
Manpower Employment. " 
3. The fact that in this case there are 
special reasons. " 
Decide: 
1 amends § 1 of the No 31205/18.4.84 
our decision to grant emergency 
financial assistance to employees of 
the newspaper "opinion" and "NEWS" 
and 
we define as the allocated with it 
emergency financial assistance for 
(18,000) drachmas entitled all 
employees of these newspapers, 
whether 
within or outside the insurance 
industry OAED unemployment. 2.The 
claim of the above 
financial assistance barred after thirty 
(30) days of notification of 
thereof, notify the grant agency. 
The decision, communicated to run, to 
be published in the Journal of 
Government will not ratified by law. 
The Minister Evangelos Giannopoulos' 
Article 25 
Transitional provisions 
1. Ratified and in force since 28.1.1983 
the No. 7 / 1983 Decision First 
Athens Administrative Court of 
Arbitration, which was declared 
enforceable, No 15590 
The Minister of Labour and published 
in the Journal of Sex 
Government Issue No 488 of 
14.5.1984 Vy. 
The operative part of No. 7 / 1983 
Decision on the Banks: 



επιδόματος 
παιδιών που ισχύει κάθε φορά, οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία 
και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την καταβολή του 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου». 
2. Η περίπτωση γ του άρθρου 5 του 
ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος 
αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«γ) Το ύψος του καταβαλλόμενου 
επιδόματος, που μπορεί να 
υπολογίζεται γενικά για όλους ή 
για ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων με βάση ενιαίο μέσο 
ημερομίσθιο που ορίζεται για 
κάθε χρόνο ή το ετήσιο καθαρό 
οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα ορίζονται 
με τα ίδια διατάγματα». 
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ Α 46) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: «Ο 
ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να συμμετέχει 
στα έξοδα για την ίδρυση και 
λειτουργία προμηθευτικών 
ή καταναλωτικών συνεταιρισμών των 
υπαλλήλων του». 
Άρθρο 24 
Κύρωση αποφάσεων 
Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν: 
1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
αριθ. 
31239/19.4.1984 «χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης στους 
δημοσιογράφους των 
εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ», που 
δημοσιεύτηκε στο φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 
302/τ.Β./15.5.1984 και της οποίας το 
κείμενο έχει ως 
εξής: 
«ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
17 του Ν.Δ/τος 2961/54 «περί 

1) ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V., 
2) BANK OF AMERIKA N.T. and S.A., 
3) THE CIASE MANIATTAN BANK NA, 
4) CONTINENTAL BANK, 
5) WILLIAMS AND CLYN'S BANK LTD, 
6) NATIONAI WESTMINSTER BANK 
LTD, 
7) GRINDLAYS BANK LIMITED, 
8) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, 
9) BANK OF NOVA SCOTIA, 
10) CITIBANK NA 
is as follows: 
1. Banks 
1) ALGEMENE, 
2) BANK OF AMERICA, 
3) CHASE MANIATTAN, 
4) CONTINENTAL BANK, 
5) WILLIAMS AND GLYN'S, 
6) WESTMINSTER, 
7) GRINDLAYS, 
8) CCF, 
9) NOVA SCOTIA, 
10) CITI BANK 
required to pay directly to TAPILTAT 
monthly rate of 4% on 
all kinds of salaries of their staff. 
The validity of that decision begins on 
January 28, 1983. " 
2. Ratified by then in force and applies 
to all banks (Greek and 
Foreign) operating in Greece from May 
17, 1984 Special Collective Agreement 
Work on the staff of Banks signed in 
the presence of 
Minister of Labour and that the 
Decision No. 15474/1984 of the same 
Minister 
published in the Government Gazette 
No 356 sq. second 5.6.1984. 
3. Extended and applied to personnel 
of all banks (Greek and foreign) 
operating in Greece from August 4, 
1982 Special Collective Labor 
Agreement 
"On pay and working conditions of 
staff of the Banks ratified by 
Article 29 paragraph 2 of Law 
1346/1983 (Government Gazette vol 
46 A/14 4.1983). 
Article 26 
Repeals 



συστάσεως 
Οργανισμού Απασχολήσεως και 
Ασφαλίσεως Ανεργίας». 2. Τις 
διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/69 
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως 
του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού». 
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη 
περίπτωση συντρέχουν εξαιρετικοί 
λόγοι. 
Αποφασίζουμε 
Εγκρίνουμε την εφάπαξ καταβολή 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από 
δέκα οκτώ χιλιάδες 
(18.000) δρχ. σε καθένα από τους 
δημοσιογράφους των εφημερίδων 
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»λόγω των 
γιορτών του Πάσχα. 
Η παρούσα απόφαση θα επικυρωθεί 
με νομοθετική διάταξη. 
Η αξίωση της παραπάνω οικονομικής 
ενίσχυσης παραγράφεται μετά 
τριάντα (30) ημέρες από 
της κοινοποιήσεως της απόφασης 
αυτής στην αρμόδια για την 
επιδότηση Υπηρεσία. 
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται 
για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
αριθ. 31242/19.4.1984 «χορήγηση 
έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης στους 
μισθωτούς των εφημερίδων 
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και «ΓΝΩΜΗ», που 
δεν υπάγονται στον κλάδο ανεργίας 
του ΟΑΕΔ και που δημοσιεύθηκε στο 
Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης αριθ. 302 τ.Β/ 
15.5.1984 και της οποίας το κείμενο 
έχει ως εξής: 
«ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
17 του Ν.Δ/τος 2961/1954 «περί 
συστάσεως 

The provisions of paragraph 1 of 
Article 25 of Law 1082/1980 
"amending etc. 
enion labor laws, etc "(Gov. 
250/A/29.10.1980) are repealed. 
Article 27 2Article 
Entry into force 
This law comes into force following its 
publication in the Official Gazette 
except as otherwise provided in 
individual articles. 
 



Οργανισμού Απασχολήσεως και 
Ασφαλίσεως Ανεργίας». 
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/1969 
«περί Οργανώσεως και διοικήσεως 
του Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού». 
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη 
περίπτωση συντρέχουν ειδικοί λόγοι». 
Αποφασίζουμε: 
1 Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ. 
31205/18.4.84 απόφασής μας για 
χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης στους 
μισθωτούς των εφημερίδων 
«ΓΝΩΜΗ»και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και 
ορίζουμε όπως της χορηγούμενης με 
την απόφαση αυτή έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης των 
(18.000) δρχ. δικαιούνται όλοι οι 
μισθωτοί των εν λόγω εφημερίδων, 
ανεξάρτητα αν 
υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του 
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 2. Η 
αξίωση της παραπάνω 
οικονομικής ενίσχυσης παραγράφεται 
μετά τριάντα (30) μέρες από της 
κοινοποιήσεως της 
απόφασης αυτής στην αρμόδια για 
την επιδότηση υπηρεσία. 
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται 
για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, θα επικυρωθεί δε με 
νομοθετική διάταξη. 
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
Άρθρο 25 
Μεταβατικές διατάξεις 
1. Κυρώνεται και ισχύει από 28.1.1983 
η με αριθ. 7/1983 απόφαση του 
Πρωτοβάθμιου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
Αθηνών που κηρύχτηκε εκτελεστή με 
την αριθ. 15590 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της 
Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης αριθ. 488 τεύχος Βύ της 
14.5.1984. 
Το διατακτικό της αρ. 7/1983 



απόφασης που αφορά τις Τράπεζες: 
1) ΑLGΕΜΕΝΕ ΒΑΝΚ NΕDERLAND N.V., 
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRΙΚΑ Ν.Τ. και S.Α., 
3) ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ 
Ν.Α., 
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ, 
5) WILLIAMS ΑΝD CLΥΝ'S ΒΑΝΚ LΤD, 
6) ΝΑΤΙΟΝΑΙ WESΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ 
LTD, 
7) GRINDLAYS ΒΑΝΚ LIΜΙTED, 
8) CREDIT CΟΜΜΕRCIAL DΕ FRANCE, 
9) ΒΑΝΚ ΟF ΝΟVΑ SCOTIA, 
10) CITIBANK Ν.Α. 
έχει ως εξής: 
1. Οι Τράπεζες 
1) ΑLGΕΜΕΝΕ, 
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRICA, 
3) CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ, 
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ, 
5) WILLIAMS ΑΝD GLYN'S, 
6) WESTMINSTER, 
7) GRINDLAYS, 
8) CCF, 
9) ΝΟVΑ SCOTIA, 
10) CΙΤΙ ΒΑΝΚ 
υποχρεούνται να καταβάλουν απ' 
ευθείας στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ κάθε μήνα 
ποσοστό 4% επί των 
πάσης φύσεως αποδοχών του 
προσωπικού τους. 
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει 
από τις 28 Ιανουαρίου 1983». 
2. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε και 
εφαρμόζεται για όλες τις Τράπεζες 
(Ελληνικές και 
Ξένες) που λειτουργούν στην Ελλάδα 
η από 17 Μαΐου 1984 Ειδική 
Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας που αφορά το προσωπικό 
των Τραπεζών που υπογράφηκε 
παρουσία του 
Υπουργού Εργασίας και η οποία με 
την αριθμ. 15474/1984 απόφαση του 
ίδιου Υπουργού 
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης αριθ. 356 τ. δεύτερο 
5.6.1984 . 
3. Επεκτείνεται και εφαρμόζεται στο 
προσωπικό όλων των τραπεζών 
(Ελληνικών και Ξένων) 
που λειτουργούν στην Ελλάδα η από 4 



Αυγούστου 1982 ειδική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας 
«περί των όρων αμοιβής και εργασίας 
του προσωπικού των Τραπεζών που 
κυρώθηκε με το 
άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46 τ. Α/14 4.1983). 
Άρθρο 26 
Καταργούμενες διατάξεις 
Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του 
άρθρου 25 του Ν. 1082/1980 «περί 
τροποποιήσεως κλπ., 
ενίων εργατικών νόμων κλπ»(ΦΕΚ 
250/Α/29.10.1980) καταργούνται. 
Άρθρο 2Άρθρο 27 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 
τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 
εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 
διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα 
του. 

  

 

 


