
Έτί τού Σχεδίου Νόμον «κερί τροτοχοιήσεως τού άρΑρον 98 
τον Ν. 5325/1932 ^κτερι «νσ^«γμ,·*τιχής χ«{ γραμματίου 
εις διαταγήν» χαί τοΰ άρΑρου 62 τού Ν. 5960/1933 «τερί 
εΤΙΤΟγής». »

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

'Γχό τών ίιατάςεων τών άρΑρων 98 τού Ν. 5325/1932 
uxs.pt σνναίλίλατγματ'.χής «αί γραμματίου εις διαταγήν» χαι 
62 τον Ν. 5960/1933 «-rest έτιταγής» τροόλέτοντα··. ώς 
ήμερα· άργίας, όσον άφορά εις τάς owsrs ία,ς διά την έμφά- 
νισιν τρις άτοδοχήν ή τληρωμήν συναλλαγματιχών, γραμμα
τίων εις διαταγήν χαί έττταγών, ώς χαί διά την τρσΑεσμ:αν 
συντάξεως διαμαρτνριχον, ή Κυρ ιαχή χαί αί ήμερα·! τλήρονς 
άργίας των δημοσίων γραφείων.

'Ετιχειμενης ήδη τής ηοαΑιβρώσδως τον συστήματος τών 
χέντε εργασίμων ήμερων χαΑ’ εβδομάδα, ντο τών Ελληνι- 
χών Τροτεζών, ταρίσταται άνάγχιη τροχοτο ιήσεως των ως
άνω άρΑρων τών Νόμων 5324/1932 χαί 5960/1933, χρος 
τον σχοτόν όχως ορίζονται ώς «νόμιμοι εορτασμοί ήμεροι» 
χαί at ήμέραι τλήρονς άργίας τών Τροτεζών, εις τας τερι- 
χτώσεις όεόαίως χασά τάς όχοίας δεν σνμτιττει χαι αργία 
τών Δημοσίων Γραφείων.

Ταϋτα σχοχούνται ίιά τον τροχειμενου σχεδίου Νόμον ' τό 
ότοΐοχ εχομίεν την τ-μτήν- νά ντοδάλωμίεν _εΐς τήωΒ;'νλήν_χat 
νά ταρχεαλέσωμεν διά την έτιψήφισίν του. .

'Εν ’ΑΑή/αις τη 7 Ίαίλίον 1977 · ·
Ο! 'Γτουριγοί ζ · ’ (

Διχαισυνης ’Εμτορίον
ΚΩΝ. STL ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΔΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΙΣ

- · ·: ■ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ . ··. , ·
Περί τροχοτοιήσεως τον άρΑρον 98 τον Ν. 5&25/1932 «τερι 
σι>«ίλλ«γματίχ1ής Χαί γραμματίου εις διαταγήν» *» τον άρ- 
Αρον 62 τον Ν. 5960/1933 «rapt έχιτχγής». j ■ .

"· * ---Γ ΆρΑρον 1. ". .
Τό άρΑρον 98 τον Ν. 5325/1932 «rapt συνάλλαγματιχής 

χχτ: γραμματίου ·ε!ς διαταγήν» άντίχανόττατα: ώς άχολον- 
Αως: *

■«'ΑρΑρον 98. Νόμιμο! έορτάσιμοι ήμέραι έν τή έννοια τοό 
χαράν το ς Νόμον είνα! τάσα Κνριχχή χαι τόσα ήμερα τλήρονς 
άργίας τών Δημοσίων Γραφείων ή τών Τροτεζών».

"Ap-Stpw 2. '.
Τό άρΑρον 62 τον Ν. 5960/1933 ατερί ϊχιταγής» άντν 

χοΑ-ίστατα: ώς άχολσνΑως: .

•(ΆρΑρον 62. Νόμιμοι εορτασμοί ήμεροι εν τή έννοια τον 
ταρόντος Νόμον elvat τάσα Κνρ'.αχή χαί τόσα ήμερα τλήρονς 
άργίας τών Δημοσίων Γραφείων ή τών Τροτεζών·/

ΆρΑρον 3. ^ -54α
Ή ισχύς τον ταρόντος άρχεται άτό τής δηαοσι-εντεώς τον 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν ΆΑήνα'.ς τή 7 Ιούλιον 1977 

Οί Ύτσυργοί
Διχαισσννης Εμχοοίον

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΉΣ

ΤΡΟ ΠΟΠ ΟΙΟΓΜΒΝΆ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α'. Ν. 5325/1932

98.—Νόμιμο! έαρτάτιμοι ήχεραι w τή έννοια τον ταρόν
τος νόμ<χι είνα.: τάσα Κυρ ι αχή χα'. τάσα ήαερα τλήρονς όρ
γιας τών δημοσίων γραφείων.

Β'. Ν. 5960/1933

'ΑρΑρον 62.—Νόμιμοι εορτασμοί ήαιέραι έν τή έ-ν<οία 
τον ταρόντος νόμον είναι τάσα Κυριαχή χαι τάσα ήμερα τλή- 
ρους άργίας τών δημοσίων γραφείων.

ΕΚΘΕΣΙΣ —‘ ’
* ΆριΑ. 84/10/1977 

Τον Γενιχον Λτγιστηρίοο τον Κράτονς (ap-Spw 75 ταράγρ. 
1 τού Σνντά-γματος έτί τον σχεδίον Νόμον τον Ττονρ- 
γείον Διχαιοσάνης «τερί τροτστοιήσεως τσύ άρΑρον 98 τοό 
Ν. 5325/1932 «περί σαν αλλ αγμ α τ ι χή ς χαί γραμματίου εις 
διαταγήν» χαί τον άρΑρου 62 τον Ν. 5960/1933 «τερί 
ετιταγής».
Διά τών Αιατάςοων τον άρΑρον 98 τον Ν. 5325/1932 χαί 

τον άρΑρον 62 τοΰ Ν. 5960/1933 ορίζεται ότι νόμιμοι έορ- 
τάσιμο! ήμέραι είναι τάσα Κ·νρι-αχή χα: τάσα ήνίέρα τλήρονς 
άργίας τών δημοσίων γρ«<ρείων.

Ήϊη, ίιά τών δεατάξθων τον ώς άνω νομοσχεδίου, άντι- 
ΧοΑιστωμέ-νων τώιν δΐΌττάξβων τον άρΑρου 98 τοΰ Ν. 5325/ 
1932 χαί τών διατάξεων τοΰ άρΑρον 62 τον Ν. 5960/1933 
ορίζεται ότι, νόμιμοι έορτάσιμοι ήιεραι είναι τάσα Κνριαχή 
χαί τάσα ήμερα τλήρονς άργίας τόσον τών δημοσίων γρα
φείων όσον χαί τών Τρατεζών.

Έχ τών τρστεινομένων δΐΌτάςεω·^ δεν τροχαλεϊται ϊατά- 
νη εις δάρος τον Κρατίχον Προντολογισμού.

Έν ΆΑήναις τή 7 Ίονλίσν 1977 s
Ό Γενεχός ΔιχνΑοντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. Π Α ΠιΑΓΕΩΡΓΙΟΓ


