
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί σχεδίου νόμου «περί "ών *πο2εχών των τεχνικών υπαλ
λήλων τού Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας». ____

Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τού Β.Λ. 094/16.10.1.970 (ΦΕΚ 233/1970 τ. Α') 
«περί συστάσεως κοινών κλάδων, συγχωνεΰσεως όμοειδών τοι- 
οΰτωυ καί κατανομής τών τακτικών θέσεων τών πολιτικών 
υπαλλήλων τοϋ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» εκδοθεν- 
τος εις έκτέλεσιν τοϋ Ν.Λ. 5X3/1970 (ΦΕΚ 103/1970 τεί
χος Α') «περί προαγωγής υπαλλήλων καί κχταργήσεως τής 
διακρίσεως τών Κλάδων εις κεντρικούς καί περιφερειακούς», 
συνεστήθησαν παρά τώ Ύπουργεί<ι> Εμπορικής Ναυτιλίας 
Κλάδοι A', Β' καί Γ' Κατηγορίας προς ένταξιν κ.αί διορι
σμόν τών ύπηρετοΰντων έπί συμβάσει υπαλλήλων, συμφωνως 
τήι Ν.Λ. 169/1969 «περί τακτοποιήσεως έκτακτων υπαλλή
λων τών Δημοσίων Υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.».

Μεταξύ τών συσταθέντων καί υφισταμένων Κλάδων, οί-Κλα- 
δοι Αϋ Μηχανολόγων—Ηλεκτρολόγων καί A3 Ναυπηγών, 
τής Α' Κατηγορίας, ώς καί ο! Κλάδοι Β4 'Υπομηχανικών, 
Β5 "Ηλεκτροτεχνιτών καί Β6 Σχεδιαστών τής Β' Κατηγο
ρίας. περιλαμβάνουν υπαλλήλους τεχνικής κχταρτί'σεως, οιτι- 
νες χρησιμοποιούνται, προς κάλυψιν κυρίως, τών αναγκών τής 
Έπιθεωρήσεως ’Εμπορικών Πλοίων.

Ήδη. έκρίθη σκόπιμον όπως το τεχνικόν προσωπικόν τού 
YEN διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως, έξομοιωθή άπό άπό
ψεως Επιδομάτων καί λοιπών παροχών, προς το αντίστοιχον, 
τών μονίμων τεχνικών υπαλλήλων, Υπουργείου Δημοσίων 
'Εργων.

Οΰτω διά τού άρθρου 1 σκοπείται ή έξαμοίωσις τού τακτι
κού τεχνικού προσωπικού τού Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας, προς το αντίστοιχον κατά κατηγορίας, Κλάδους καί 
βαθμούς προσωπικόν τού 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων άπό 
άπόψεως επιδομάτων καί λοιπών παροχών.

Έν Άθήναις τή 23 ’Ιουλίου 1975 

Οΐ 'Υπουργοί

’Επί τών Οικονομικών ’Επί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τών αποδοχών τών τεχνικών υπαλλήλων τού Υπουρ
γείου ’Εχθρικής Ναυτιλίας.

Άρθρον 1.

Ο! τακτικοί Τεχνικοί 'Υπάλληλοι τού Υπουργείου "Εμπο
ρικής Ναυτιλίας τών Κλάδων Α2 Μηχανολόγων—’Ηλεκτρο
λόγων καί A3 Ναυπηγών, τής Α' Κατηγορίας καί Κλάδων 
Β4 'Υπομηχανικών, Β5 ’Ηλεκτροτεχνιτών καί Β6 Σχεδια
στών τής Β' Κατηγορίας, περί ών τά άρθρα 2 καί 3 τού 
Β.Δ. 694/16.10.70 (ΦΕΚ 233 τ. Α'), έξομοιοϋνται άπό
άπόψεως μισθολογικής καί πάσης φΰσεως 'επιδομάτων, πρός 
τους επί άντιστοίχω κατηγορία, κλάδω καί δαθμώ τακτικούς 
τεχνικούς υπαλλήλους τού 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 2.

_ Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεΰσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως,

"Εν "Αθήναις τή 23 "Ιουλίου 1975

Οί 'Υπουργοί
"Επί τών Οικονομικών "Επί τής "Εμπορικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Καν άρθρον οι τού Συντάγματος) τών Υπουργών Οικονο
μικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας «περί τρόπου καλύψεως 
τής δαπανης τής προκαλουμένης έκ τών διατάξεων σχε
δίου νόμου «περί αποδοχών τών τεχνικών υπαλλήλων τού 
'Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας».
Εκ τών οιατάαεων τού άνωτέρω σχεδίου νόμου προκαλεί- 

τα; επι ετήσιας βάσεως ή άκόλουθος δαπάνη εις βάρος τού 
Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) 'Υπάλληλοι Α' Κατηγορίας δραχ. 55.000
β) Υπάλληλοι Β' Κατηγορίας » 55.000

ήτοι σΰνολον δραχμών 110.000
Διά την κάλυψιν τής άνωτέρω δαπάνης διά τό τρέχον οι

κονομικόν έτος 1975 ύφίσταται εγγεγραμμένη πίστωσις εις τό 
Σχέδ.ον τού προϋπολογισμού YEN υπό' φδρ.—87/210/ΚΑΕ 
0227 διά την καταβολήν τού διά τοϋ ώς άνω Νομοθετήματος 
νσρηγουμένου επιδόματος.

Έν "Αθήναις τή 23 Ιουλίου 1975 

Οι Υπουργοί
Έπί τών Οικονομικών ’Επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ'

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άρι-3. 27.6.1975

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-3ρον 57 παρ. 3 
τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου νόμου τοϋ Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας «περί τών άποδοχών τών Τεχνικών 

ύπαλλήλων τοϋ Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνωτέρω Νομοσχεδίου θεσπίζε

ται ότι οι τακτικοί τεχνικοί υπάλληλοι τοϋ Υπουργείου ’Εμ
πορικής Ναυτιλίας τών Κλάδων Α2 Μηχανολόγων—’Ηλε
κτρολόγων, A3 Ναυπηγών, τής Α' Κατηγορίας, Β4 Υπο
μηχανικών, Β5 "Ηλεκτροτεχνιτών καί Β6 Σχεδιαστών τής 
Β' Κατηγορίας, έξομοιοϋνται άπό άπόψεως μισ-3ολογικής καί 
πασης φΰσεως επιδομάτων, πρός τούς έπί άντιστοίχω κατη
γορία, κλάδω καί βαθμώ τακτικούς τεχνικούς υπαλλήλους 
τού Υπουργείου Δημοσίων ΈΙργων.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος τού Κρατικού Προϋπολογισμού έκ δραχμών 130.000, 
περίπου, έτησιως, έκ τής έξομοιώσεως τών τεχνικών υπαλ
λήλων τοϋ Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας πρός τούς τοι- 
ούτους τοϋ Υπουργείου Δημ. 'ΕΙργων. Ή δαπάνη αΰτη βάσει 
τοϋ άρι-3μού τών νϋν ϋπηρετουντων τεχνικών ύπαλλήλων, περι
ορίζεται είς δραχμάς 110.000, περίπου, έτησιως.

Έν Ά·3ήναις τή 13η Φεβρουάριου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


