
Έτί τής τροτάσεως νόμον «τερί χορ ηγήσεως ότερωριακής 
αμοιβής τις τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (Αστυ
νομίας Πόλεων, Χωροφυλακής, Πνροσβ>εστι/.ής Ύτηρε- 
σίας, Λιμενικόν Σώματος) διά τή/ τέραν τον κεκανονι- 
σμένον ωραρίου άττασχάλησίν των εις τήν ότηρεσίαν, «χέρι 
τροσλέταν ότερωριακής αμοιβής διά τήν, τέραν τής κανο
νικής, νυκτερινή/ άτασχάλησίν των, «τερί κα^ιερωσεο/ς 
τεσσάρων ήμερων μηνιαίως it' άνάτανσίν tow καί ετ'. 
τλέον άχοζημιώσεώς των έάν τροσφέρονν ύτηρ'εσίχ/ κατ 
αότάς».

Προς τήν Ε' Άναϋεωρηηκψ> Βουλήν τών Ελλήνων

1. Ώς γνωστόν its: τά όργανα τών Σωμάτο/ν Ασφαλείας 
δεν ίσχνονν at διατάξεις τερί χορηγήσεως τροσ-λέτων αμοιβών 
διά τάς τέρα-/ τών κχ/.ανονισμένοαν ώρών εργασίας αι οτοίαι 
εφαρμόζονται έτ! τών τάσης φνσεως όχαλλήλων τον Δημο
σίου καί ’Ιδιωτικόν Δίκαιον.

■Είοτκώτερο·/ λόγω ·τής ρόσεως τού εταγγέλματός των το 
ότοίον τνγχά/ει λίαν έτικίνδνναν καί κοτιώδες με τροσφορχ/ 
εργασίας τ>ρ' οιαισδήτοτε συν-5ήκας ήμέρχ/ και νύκτα, ύτό 
δριμό ψύχος ή άρόρητον καύτωνα έν. όταί-όρω δέ, έν τολλοίς, 
«η-μιονργεΐται χατάστασις ·λίχ/ δυσάρεστος διά την υγείαν 
των. Ή τοιαύτη 'εργασία δεν δύναται νά χνγ/.ρι-2ή με οιανδή- 
τοτε άλλην έργαχίχ/ καί έν τολλοίς τών λοττών δημοσίων 
όχαλλήλων. 1

At κα-S’ άχασχ/ τήν έτιικίράτεΐΌν ισχνονσαι διατάξεις καί 
wapt τών δημοσίων νχάλίλήλων καί τερί τών ιδιωτικών όχαλ- 
λήλων όσον άρορά,

■α) τήν άχοζημίωσίν των St’ ότερωρ’.ακής αμοιβής, οσάκις 
τροσφέρονν έργασίχ/ τέραν τών ές καί ήμισ-ν ώρών ή οκτώ 
ήιερησίως, _ -

(δ) τήν άχοζημίωσίν διά τήν έτί τλέαν τών ανωτέρω 
ωραρίων (συνεχούς ή δίακεκομένοο) νυκτερινήν άχασχόλτ/σίν 
των καί

γ) τήν άνάτανσίν τονν κατά τάς Κνριχκάς καί έορτάς, 
δεν εχανσιν εφαρμογήν διά τά όργχνα τών Σωμάτων Ασφα
λείας, τά όχοία τάς τερισσοτερας ήχέρας τον έτους εργά
ζονται τολν τέρχν τών ντο τών κειμένων διατάξεων τρυβ/-ε- 
τεμενών ώρών ότηρεσίας χωρίς ονοεμίαν νά λ.αμβάνανν άτο- 
ζημίωσιν διά τοντο.

2. Ή άτοζημίωσις τών οργάνων Άσραλείας διά τάς τροσ- 
φερομένας εις το κράτος έτί τλέον ότηρεσίας τρός τροστα- 
σίαν τής τάξεως καί τον Νόμον άτοτελεί τράξιν δικαιιοσόνης 
στηριζομένη·/ εις τάς ότό τον Συντάγματος άναφερομένας τερί 
ίσότητος τών τολττών διατάξεις. Έν τροκειμένφ όμως ή ΐσό- 
της αντη κά;χττετα·. έκ τοΰ γε-ρανότος ότι όλα οί ά)Δ.α 
ντάλληλο! είτε τον Δημοσίαν είτε τον ’Ιδιωτικόν ταμέως, 
κροσρέρα/τες μάν.αστα τάς ότηρεσίας Tow ντο λίαν εΰαε*νε- 
στέρσνς όρονς, τνγχά·νονν ειδικής με,ταχειρίσεως καί άμοιίής

ΑΙΊΊΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

9. .IS-IX -
διά τήν έτί τλέον άτατχέλησίν των έν άντοό-έσει τρός τά
όργανα τών Γιομάτων ’Ασραλείας.__ ____

Έν όψ®ι. τών ανωτέρω δεδομέ*/ων ντοόάλλεται τρός τήν 
Έόνικήν Άντιτροσωτείχ/ το έν τεριλήψει Σχέδιον Νόμον 
μέ Την ταράκλησιν ότο>ς ψηρ:ισ5ή ταρ’ χότής καί καταττή 
Νόμας τής Πολιτείας ατό 1ης Ίανό.ίον 1974, τρός άρσιν 
τής δοχκρίτεως τών οργάνων τών Σωμάτων Άσρα/νείας άτό 
τούς λοιτοός έργαζομέ-^ους τής Χώρας, διάκρισις ή ότοία 
ώς τραελεχ-όη ά/τιβαίνει εις τή/ Σννταγματικώς κατωχνρω- 
μένη^ ισότητα τών τώ.ιτών, κα·>’ ήν στιγμήν μάλιστα οντο: 
στερούνται τής οια/ατότητος τροόολής καί διεκδικίσεως τών 
αιτημάτων των.

Έν Ά-όήναις τή 7 Ίανοοοτρίοο 1975 
Οί τροτεί'/οντες Βονλενταϊ

Μ. Έβερτ, Α. Κρίκος. Β. Μτεκίρης, Π. Καλογιάννη,ς, 
Κ. Γόντικας. Α. Δερίένχ;ας. Δ. Βονδοόρης. Μ. Γαλε- 
νιχής. X. Καρατζάς, X. Κάκαρης, Β. Κοντογιαννότον- 
λος, Γ. Π ατακωνσταντίνον.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟ.ΜΟΤ

«Περί χορηγήσεως ντερωριχκής άμοιίής εις τά όργανα tow. 

Σο>μάτων Άσραλείας (Άσταιομίας Πόλεων, Χωρο-μελα- 
κής, Πυροσίεστικής ΊΓτηρεσίας, Λιμενικόν Σώματος) διά 
τήν τέραν τον κεκανοτΛίχμένον ώραρίον άτασχόλησίν των εις 
τήν ότηρεσίαν, «τερί τροσ-όέτομ ντεροιριακής αμοιβής διά 
τήν, τέρχι τής κανονικής, νχκτεΚινήν άτασχόλησίν των, 
«τερί καόιερώσεως τεσσάρων ημερών μηνιαίως δι’ άνά- 
τανσίν τον/ καί έτί τλέο// άτοζημιώσεώς των έάν τροσρέ- 
ρονν ότηρεσίαν κατ’ χντάς».

Άρ-Spov μόνον.

Άτό 1ης ’Ιούλιον 1974 κα·5ορίζεται ότι τά όργανα τών 
Σωμάτων Άσραλείας άμείία/ται διά:

α) Τήν τέραν τοΰ κεκανανισμένον ώραρίον τροσρερομενηγ 
ότ’ αυτών ότηρεσίαν δ·.’ ότερωριακής άτοζημιώσεώς.

β) Διά τήν τέραν τής κανονικής νυκτερινής άτασχολή- 
σεώς των ώσχντως δι’ ότερωριακής νχ/.τερινής άτοζημιώσεονς.

•Καόιερονται τροσέτι. τέσσαρες ήχέρα: μηνιαίως δι’ άνά- 
τανσίν των ν.αί •λεστίζεται ότως, οσάκις άρενκτος ότηρε- 
σιακή ανάγκη έτιβάλλη τήν τρυσροράν ότηρεσίας κατ’ αντάς 
άμείβον/τα: έτί τλέο·/ διά ταντας.

Έν Ά-νή/αις τή 7 Τχ/οναρίου 1975 

Οί τροτεί·/οντες Βονλενταϊ

ΔΙ. 'Ενβερτ. Α. Κρίκος. Β. ΔΙτεκίρης, Π. Κ αλογι χ/νης 
Κ. Γόντικας, Α. Δερβέναγας, Δ. Βοάδονρης, Μ. Γα/.ε- 
νιχ/ός, X. Καρατζάς, X. Κάκαρης, Β. Κοντογιαννότον- 
λος, Γ. Π ατακωνστχ/τίνου.


