
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ' ,
Επι^ σχεδίου Νομού «—opt κυρώ τεω ς τής άπό 10/10.12.19/5 
τράξεως νομοθετικού περιεχομένου-τού Προέδρου Δημοκρά
τη*» «~ερι ληψεως μέτρων τινών λειτουργίας των τεχνικών 
υπηρεσιών κατά την διάρκειαν τής άπεργίας τών. διπλωμα
τούχων Μηχανικών — δημοσίων υπαλλήλων».

!
Προς την βονλ'ήν των 'Ελ/.ήνων

Δ:a τη-/ άντιμετώπισιν τής, έκ τής κηρυχ-όείσης άπό 8ης 
Δεκεμβρίου 1975 άπεργίας των Μηχαν ικών—δημοσίων 
υπαλλήλων, προκυψάσης έξαιρετικώς ‘ έπειγούσης καί μπρο- 
δλέπτου ανάγκη>ς αποφυγής δημιουργίας γεν'.κωτέρων οικο
νομικών καί κοινωνικών παρενεργειών διά τής διακοπής τών 
πληρωμών τών δημοσίων έργων (αδυναμία πληρωμής ύπό 
τών εργολάβων τών αποδοχών καί τού δώρου τών εργαζομέ
νων εν όψει τών εορτών κλπ.), ώς καί -ϊιά τής διχκοπής 
τής έκδόσεως Οικοδομικών αδειών, παρέστη.-άνάγκη έκδό- 
σεω; ύπό τοΰ Π,τοέορου τής Δττεοκοατίατ. κατά το ap-Srcv ", 
44 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος, τής άπό 10/10.12.1975 (ΦΕΚ 
280 τ. Α') πράξεως νομοθετικού'περιεχομένου.

Ή κηρυχ-3εϊσα άτεργία έληξε την 31.12.1975.
Ή ανωτέρω πρίξις τί-3ετα: ύπ’ δψ;ν ύαώ<; πιριός κόρωί- 

σιν έ'/Τος τής ύπό τοΰ Συντάγματος (άρ-3ρ. 44 παρ. 1) προ- 
βλεπσμένης - προθεσμίας:— ----- - —“'· '* τ—----- ~·

Έν Ά-3ήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976
Ό ’Υπουργός Δτμοσίων Έογων 

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ · '
· · · - ι

ΣΧΕΔΙΟΝ :ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώτεως τής άπο 10/10.12.1975 πράξεως νοαο-όε- 

τικοΰ περιεχομένου τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας περί- λή- 
ψεως μέτρων τινών λειτουργίας τών τεχνικών υπηρεσιών 
κατά την ϊιάρκειαν απεργίας τών διπλωματούχων Μηχανι-ήο 
κών — δημοσίων υπαλλήλων. ' ■ τ'·
/.,··■ . "\· ; .'· 'Aip&pOV μόνον. > .... ■· r ·
7 ίΚυροΰτα: αφ’ Ις έξεδό·3η η άπο’JO/10.12.1975 πράσις 

.νομο-λετικοΰ περιεχομένου τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
(όπερί λήψεως μέτρων τινών λειτουργίας τών τεχνικών ύπη- 
ρεσιών κατά την διάρκειαν απεργίας, τών διπλωματούχων 
Μηχανικών—δτμοσίων υπαλλήλων» ής το κείμενο·/ έδ-ιγο- ( 
σιεύ-3η εις το ΰπ’.άρι-S. 280 τής 10.12.1975 Φύλλσν τής 
Έρημερίδος τής Κυβερνήσεως (τεύχος-πρώτο·/).
" λ / Έν Άύήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1976 ·
• · · ■ ν'*

Ό Υπουργός Δημοπίων 'Εργων t 
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ - ;τ

. ■ ’ _ . ι ·

< Πρίξις' ί
.Περί λήψεως μέτρων τινών'λειτουργίας τών τεχνικών ΰπη- 

- ρεπών κατά την διάρκεια; απεργίας τών διπλωματούχων 
Μηχανικών-—δημοσίων υπαλλήλων. ' ;;

\- > Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• - ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ■ ■

*

Έχοντες ύπ’ δψει: . _
1. Τό άρΦρον 14 παράγρ. 1 τοΰ Συντάγματος.
2. TV έκ τής κηρυχ-3είσης απεργίας τών διπλωματού

χων Μηχανικών—δημοσίων υπαλλήλων προκύψασαν έςαιρε- 
τικώς. επείγουσα; καί απρόβλεπτόν ανάγκη; αποφυγής τής.

διακοπής τών πληρωμών τών δημοσίων έργων, έκ.δόσεως τών 
οικοδομικών άδειων κλπ.. προτάτει τού Ήμε'έρου 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου, άπεφατίσαμεν:

Άρ-3?ον 1.
’Από τής 8ης Δεκεμβρίου 1975. λόγω τής κηρνχύείσηι; 

άπεργίας τών διπλωματοόχων Μηχανικών—δημοσίων υπάλ
ληλων καί μέχρις οριστικής λήαεως ταύτης:

α) Ή πληρωμή τών κατά τό άρ-Spov 7 τού Ν.Δ. 1266/72 
πιστοποιήσεων (πλήν τών τελικών τοιούτων) διά την έκτέ- 
λεσιν τών πάσης φύσεως δημοσίων έργων γίνεται άνευ τής 
έπισημειωματικής τούτων έγκρίσεως καί ά/ευ τής κατά τό 
άρ-3ρον 51 τού Πρ. Δ/τος 55/1973, εντολής πληρωμής. 
Διά την το: χύτην πληρωμήν απαιτείται ή ύπό τού δικαιούχου 
άναδόχσυ υποβολή ύπεΑύνου δηλώσεως συν τασσόμενης έπί 
εντύπου τού ΝΑ. 105/1969 «περί ατομικής εύύύνης τοΰ 
δηλτνντ1:ς ή βεβαιοΰ/τος», βεβαιούσης τη; άη-ίβε-.αιν τών έν . 
τή πιστοποιήσει στοιχείων. Τά αύτά εφαρμόζονται καί έπί 
τών έργων τών ύπαγομένων είς τάς διατάσεις τού Ν. 5367/ 
1932 ή πάσης έτέρας περί έκτελέσεως δημοσίων έργων δια- 
τάξεως.

β) Όπου κατά τάς κειμένας περί έκτελέσεως τών δημρ- 
σίων έργων διατάσεις απαιτείται γνώμη τού Συμβουλίου Δη
μοσίων Έργων ή ετέρου τεχνικού Συμβουλίου ό άρμόδ;ος 'Υ
πουργός Προϊστάμενος ΔΐανομαρχιάκήςΠ 'Υπηρεσίας” ή Νο
μάρχης, δύναται νά τάση εις τό έν λόγω Συμβούλιο·; πιρο- 
,-3εσμίαν πρός γνωμοδότησιν, ής παρερχομέ'νης απράκτου άπο- 
φαίνεται άνεν τής γνωμοίοτήσεως ταύτης. \

γ) Α! ύπό τών Υπηρεσιών Πολεοδομίας καί Πολεοδομι- 
κών γραφείων έκδιδόμεναι οίκτιδομκαί άδεια:, άπουσιάζο/τος 
τού Προϊστάμενου, δύ·;αται νά ύπογράφω’^ται καί ύπό τού 
άνωτέρτο κατα βαίμον καί έπί όαοτοβά-ίμων ύπό τού άρχαιοιτε- 
ρου υπαλλήλου τής Α' ή Β' Κατηγορίας τής αυτής 'Υπη
ρεσίας ή Γραφείου ανεξαρτήτως Κλάδου. };·.'·.·;. *' .··"'*·. /

>. Άρ-ύρον 2. ' · .'~'1 ·: ’' Γ.■'·'/’'• . , γί · ; ~ ·-;·
■Α! διατάξεις τού προηγουμένου άρ-3ρσυ δύν,αται νά τί-Sev-

ται εν ισχύι καί είς -ανάλογους περιπτώσεις ,σύνεχίσεώς ή 
έπεκτάσεως τής έν άρ-3ρ. 1 άναφερομένης άπεργίας δι’ άπο- 
φάσεως τών 'Υπουργών Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, Συν
τονισμού καί Προγραμματισμού, Οικονομικών καί Δημοσίων 
Έργων, κα-3σριζούσης καί τον χρόνον εφαρμογής των.' ■„·

: ί...'· Άρ3ρον 3. . ·'
Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως..

'Γ;τ' ' Έν *Α*3ήναις τή 10 Δεκεμβρίου 1975 ' - . /
'. ' - C \
/. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ, ΤΣΑΤΣΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
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ΠΑΧΑΓ. ΠΛΠΑΛΚ1Ό7ΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΕΤΑΓΓ.
' ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛΣ. ΚΩΧΣΤ. ΣΤΕΦΑΧΟΠΟΤΛΟΣ, 

ΚΩΧΣΤ. ΣΤΕΦΛΧΑΚΗΣ, ΣΟΛΩΧ ΓΚΙΚΑΣ, ΠΑΧΑΓ. 
ΖΕΠΟΣ, ΕΤΑΓΓ. ,^ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ, ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡΔΑΧΟ- 
ΓΛΟΤ, ΚΩΧΣΤ. ΚΟΧΟΦΑΓΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,

.’ ΚΩΧΣΤ. ΛΑΣΚΛΡΙ1Σ, ΚΩΧΣΤ. ΧΡΤΣΑΧΘΟΠ ΟΤΛΟΣ, 
ΧΡΪΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.


