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Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων 
;είς το ποοσωπικόν τοϋ ’Οργανισμού Λιμένες Πειραιώς 

/ (0ΛΠ) καί άλλων τινών διατάξεων».

Πρός τ//)' βουλήν των 'Ελλήνων

Παρά τώ ’Οργανισμό» Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) 
υπηρετεί σήμερον πλήν τοϋ εργατικού ετερον προσωπικόν, 
αρκετά σημαντικόν μάλιστα εις άριθμόν, 0~ερ συνδέεται μετά 
τοϋ ’Οργανισμού τούτου δια σχεσεως εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τό προσωπικόν τοϋτο ανήκει εις δύο βασικάς κατηγορί 
ήτοι :

Ή ρύθμισες των ώς άνω θεμάτων έπιδιώκεται διά τοϋ 
παρόντος σχεδίου νόμου.

Είδικώτερον :

Διά τοϋ άρθρου 1 καθορίζεται ότι τό προσωπικόν τοϋ 
Ο.Λ.Π., όπερ θά τύχη τοϋ εύεργετήματος σής μονιμοποεή- 
σεως είναι τό διοικητικόν τοιοϋτον, καί τό πάσης φύσεως 
τεχνικόν. ’Επίσης διά τοϋ άρθρου τούτου παρέχε
ται έξουσιοδότησις όπως διά Προεδρικών Διαταγμάτων, 
έκδιδομένων τη τΐροτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως, Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας, συσταθοΰν 
νέαι μόνιμοι θέσεις προς διορισμόν εις αύτάς τοϋ άνωτέρω 
προσωπικού εντός .όμως τών υφισταμένων σχετικών πρα
γματικών αναγκών τοϋ Ο.Λ.Π.

α) Εις τό υπαλληλική ς φύσεως τοιοϋτον, τό όποιον ήδύ- 
νατο νά μονιμοποιηθή διά τοϋ Ν.Δ. 169/1969 καί δέν έτυχε 
τοϋ ευεργετήματος, καθ’ όσον υπό τοϋ Ο.Λ.Π. δέν έπροτάθη 
κατά την εφαρμογήν τοϋ Νομοθετικού τούτου Διατάγματος 
ή ΐδρυσις νέων θέσεων πρός ίκανοποίησιν όλου τοϋ ύπαγο- 
μένου εις αυτό προσωπικού,..αλλά"ή συμπλήρωσις μόνον τών 
υφισταμένων κενών τοιούτων.

Ή πρότασις αύτη τοϋ Ο.Λ.Π. έγένετο αποδεκτή υπό τής 
κατά την εποχήν εκείνην Διοικήσεως τοϋ έποπτεύοντος τόν 
Ο.Λ.Π. Υπουργείου Εμπορικής ΝαύτΔίας καί οΰτω μέγας 
άριθμός υπαλλήλων- έξηκολούθησε νά υπηρέτη παρά τώ 
Ο.Λ. Π. έπί σχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου (περίπου
300).

β) Εις τό έργατοτεχνικόν τοιοϋτον, ήτοι χειριστάς φορτο- 
εκφορτωτικών μηχανημάτων, οδηγούς αύτοκινήτων καί 
λοιπούς τεχνίτας. ,

Διά τμήμα τοϋ άνωτέρω προσωπικού είχον ΐδρυθή ήδη; 
διά τοϋ Ν.Δ. 4544/1966, 250 τακτικαί θέσεις έπί σχέσει 
Δημοσίου Δικαίου, αίτινες θά έπληρούντο υπό. τοϋ ύπηρε- 
τοϋντος εις τόν Ο.Λ.Π. έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού 
Δικαίου προσωπικού μετά την έκδοσιν σχετικού Β. Δ/τος, 
δι’ ού αί θέσεις αϋται θά διηρθροϋντο κατά βαθμούς. Λί εν 
λογω θέσεις δέν έπληρώθησαν διότι μετά τό πραξικόπημα 
τοϋ έτους 1967, δέν προωθήθη ή έκδοσις τοϋ ώς άνω Β. 
Δ/τος, μεταγενεστέρους δέ δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
385/1969 αί θέσεις αύται μετετράπησαν εις τοιαύτας ’Ιδιω
τικού Ακαίου. ^

Είναι δίκαιον, οθεν, νά ίδρυθοϋν νέαι μόνιμοι θέσεις δήμο- · 
σιου δικαίου πρός τακτοποίησιν τοϋ προσωπικού άμφοτέρων 
τών άνωτέρω περιπτώσεων. Είδικώτερον διά τήν περίπτωσιν 
β’ αί καταργηθεϊσαι ώς άνω 250 θέσεις δέον όπως έπανα1 
συσταθοϋν καί διευρυνθοϋν έπί τη βάσει τών δημιουργηθει- 
σών έκτοτε νέων αναγκών τοϋ Ο.Λ.Π. ώστε νά περιλάβουν 
άπαν τό υπηρετούν σήμερον παρά τώ έν λόγω ’Οργανισμοί 
σχετικόν προσωπικόν, υπό τόν όρον ότι τοϋτο θά κέκτηται 
τάς απαραιτήτους πρός μονιμοποίησιν προϋποθέσεις.
Έπιπροσθέτως έκ τής τακτοποιήσεως τοϋ έν λόγω προσω
πικού εις τακτικάς θέσεις δημοσίου δικαίου καί τής έντά- 
ξεώς του είτε εις υφισταμένους κλάδους είτε εις δημιουργη- - 
θησομένους νέους τοιούτους προκύπτουν rvta προβλήματα, 
άφορώντα εις τό μόνιμον υπαλληλικόν προσωπικόν τοϋ 
’Οργανισμού, άτινα χρήζουν νομοθετικής ρυθμίσεως, ίνα 
αφ ενός μέν μή εύρεθή τό προσωπικόν τοϋτο εις .μειονε
κτικήν θέσιν έναντι τών μονιμοποιηθησομένων, άφ’ ετέρου 
δέ μή δημιουργηθοϋν διά τόν Ο.Λ.Π. προβλήματα διοικήσεως 
τοϋ προσωπικού, ούτινος θά μεταβληθή ή μετά τοϋ ’Οργα
νισμού έργασιακή σχέσις. . ’ >.

Πρός τοϋ^ο, έάν κριθή ότι αί άνάγκαι αύται επιβάλλουν 
τήν ίδρυσιν όλιγωτέρων θέσεων τών ήδη ΰπηρετούντων, 
προβλέπεται ότι θά ίδρυθοϋν υπεράριθμοι τακτικαί θέσεις, 
ώστε εις τό μέ/Δον, μετά τήν άπορρόφησιν τής ύπεραριθμίας, 
αί θέσεις νά άνταποκρίνωνται πλέον προς τάς πραγματικάς 
άνάγκας τοϋ ’Οργανισμού.

’Επί τοϋ σημείου τούτου δέον νά τονισθή έπίσης ότι έκ 
τής μονιμοποιήσεως ταύτης άπέρχεται λίαν σημαντικόν 
οικονομικόν ύπέρ τοϋ ’Οργανισμού όφελος, καθ’ όσον μεγάλος 
άριθμσς~ύπαλΔήλων~έκ τών διορισθησομένων εις τάς μονί
μους θέσεις θά λάβουν κατωτέρας άποδοχάς Γτών σήμερον 
καταβαλλομένων εις αυτούς.

Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζονται αί προϋποθέσεις καί τά προ-, 
σόντα, άτινα απαιτούνται πρός διορισμόν εις’ τάς θέσεις 
ταύτας. Έπισημαίνεται ότι θεσπίζονται υψηλά όρια ηλικίας' 
διορισμού καί δη υψηλότερα τών προβλεφθέντων διά τού 

■ Ν.Δ. 169/1969. Τοϋτο έπιβάλλεται έκ τοϋ γεγονότος ότι, 
άν αί θεσπισθεΐσαι διά τοϋ Ν.Δ. 4544/1966 250 θέσεις Τεχ
νιτών δέν είχον καταργηθή καί τό Ν.Δ. 169/1969 εΐχεν έφαρ- 
μοσθή πλήρως διά τόν Ο.Λ.Π., θά διωρίζετο τήν έποχήν . 
έκείνην εις τακτικάς θέσεις προσωπικόν, όπερ δέν θά ήδύ- 
νατο νά τύχη τού εύεργετήματος σήμερον μετά παρέλεύσιν 
ικανού χρόνου, διότι δέν θά είχε πλέον τό άπαιτούμενον 
οριον ηλικίας,-πράγμα τελείως άδικον διά μερίδα ύπαλλήλων,- 
ύπέρ ών είχον θεσπισθή κυρίως αί άνωτέρω διατάξεις. ’Επί
σης διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι ό διορισμός θά 
γίνη εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τοϋ οικείου κατά περίπτω- 
σιν, Κλάεοιι ή καί εις άνώτερον άναλόγως τών ετών 
προϋπηρεσίας τοϋ διοριζομένου παρά τώ Ο.Λ.Π., τώ δημο- 
σίω ή έτέρω Ν.Π.Δ.Δ. καί πάντως ούχί εις βαθμόν άνώτ.'ρον 
τοϋ 6ου διά τήν Α'. καί Β'. κατηγορίαν καί τοϋ 9ου διά την Γ' 
κατηγορίαν. Ωσαύτως διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζονται 
καί πάντα τά συναφή πρός τόν διορισμόν αυτών θέματα, ώς τά 
τής μεταξύ αυτών σείράς άρχαιότητος καί τής τοιαύτης έναντι 
τών ήδη μονίμευν υπαλλήλων τοϋ ’Οργανισμού, τά τοϋ πλεο- 
νάζοντος εις έκαστον βαθμόν χρόνου υπηρεσίας κ.λπ. έντός 
τών πλαισίων τών ίσχυόντων γενικώς έπί παρομοίων περι
πτώσεων (Ν.Δ. 4464/1965, 169/1969 κλ.π.). Τέλος ειδική 
μνεία γίνεται έν αύτώ διά τάς άποδοχάς τών διορισθησομέ- 
νων καί αναγράφεται ρητώς, .ότι ούτοι θά δικαιούνται τών 
άποδοχών τής νέας των θέσεως έστω καί άν αύται είναι κατώ- 
τεραι τών αποδοχών,^ άς προ τοϋ διορισμού των έλάμβανον.

Ή διάταξις αυτή’ ήτο απαραίτητον νά τεθή καθ’ όσον 
πλεΐστοι έκ τών διοριζόμενων, κυρίως τεχνϊται καί σημειωταί, 
λαμβάνουν σήμερον ύψηλάς άποδοχάς καί ύφίστανται ένδεχό- 
μενον μειώσεως τούτων κατά τήν μονιμοποίησιν. Τό άντί- 
θετον θά εΐχεν ώς άποτέλεσμα νά εύρεθοϋν ούτοι εις πλεο
νεκτικήν θέσιν έναντι τών ήδη μονίμων υπαλλήλων.

Πλήν τών άνωτέρω λόγων, άποσκοπούντων εις ίκανοποίη- 
σιν δικαίων αιτημάτων, καί λόγοι άναγόμενοι εις τήν εύρυ
θμον λειτουργίαν τοϋ λιμένος συνηγορούν ύπέρ τής μονιμο- 
ποιήσεως τού. άνωτέρω προσωπικού, ώς ή δυνατότης έκπαι- 
δεύσεως τούτου εις τάς νέας μεθόδους έργασίας καί διοική- 
σεως, καί ή έπαύξησις τής άποδοτικότητος καί τοϋ αισθή
ματος εύθύνης αυτών, έκ τής νέας μονίμου πλέον μετά τοϋ 
’Οργανισμού σχεσεως των. ' \ ·.·

Διά τοϋ άρθρου 3 παρέχεται τό δικαίωμα εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοϋ Ο.Λ.Π. όπως δΓ άποφάσεώς του ρυθμίζη 
τήν έναρξιν καί λήξιν τοϋ κανονικού ώραρίου έργασίας τοϋ 
παρά τώ Ο.Λ.Π. ύπηρετοϋντος πάσης φύσεως υπαλληλικού 
προσωπικού του έπί τώ τέλει τής έπί 24ώρου βάσεως ομα
λής λειτουργίας τοϋ λιμένος.. Διά τής διατάξεως ταύτης 
έξασφαλίζεται εις τόν Ο.Λ.Π. ή δυνατότης καθιερώσεως τής 
κανονικής έργασίας τού μονίμου αύτοϋ προσωπικού κατά
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προσωπικού,
μονιμοποίησις( χειρισταί μηχανημάτων ,σημειωται κ.λπ.) 
εργάζεται καί σήμερον κατά φύλακας εργασίας, άλλ.αγή δέ 
του συστήματος θά έπέφερεν άναστάτωσιν εις την ομαλήν 
λειτουργίαν τοϋ λιμένος καί σημαντικήν οικονομικήν έττι-, 
βάρυνσιν εις τον ’Οργανισμόν. .

’Επειδή δέ διά τήν άντιμετώπισιν της ύπερωριακής εργασίας 
τοϋ μονίμου προσωπικού του ΟΑΠ έχει καθιερωθή ειδικόν 
τιμολόγιον κατά τόννον έκφορτωνομένου εμπορεύματος, το 
εσοδον τοϋ όποιου είσάγεται εις ίδιον ειδικόν λογ/σμόν, 
μετά τήν μονιμοποίησιν τοϋ προσωπικοϋ, εις δ άφορά το 
παρόν σχέδιον νόμου, ύφίσταται ένδεχόμενον τό κατα τα 
ανωτέρω εσοδον νά μή έπαρκέση διά τήν κάλυψιν των δαπα
νών της ύπερωριακής εργασίας τοϋ μονίμου προσωπικοϋ, δι’ 
δ καί εις τό άρθρον τοϋτο διαλαμβάνεται επίσης διάταξις, 
καθ’ ήν έάν δεν επαρκή τό εσοδον, ή επί πλέον δμπάνη θά 
βαρόνη τόν τακτικόν προϋπολογισμόν τοϋ ΟΛΠ ’Επί τοϋ 
σημείου τού-ου-διευκρινίζεται ότι τάς υπερωρίας τοϋ έπί- 
σχέσει έργασίας Ίδιωτ. Δικαίου προσωπικοϋ καταβάλλει 
ό Ο.Λ.Π."εις βάρος τοϋ προϋπολ,ογισμοϋ του κατά συνέπειαν 
σημαντική οικονομική έπιβάρυνσις δέν επέρχεται έκ της 
έν λόγω διατάξεως.
'· Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζονται τά θέματα της εργασιακής 
μετά τοϋ Όργανισμοΰ θέσεως τοϋ προσωπικοϋ, όπερ λ.όγω, 
έλλείξεώς προσόντων καί προϋποθέσεων ή λόγω μή υπο
βολής αΐτήσεως προς* μονιμοποίησιν δέν θά τύχη τοϋ ευερ
γετήματος τοϋ διορισμοϋ εις τακτικάς θέσεις δημοσίου δι
καίου, άλλά θά παραμείνη είς τον ’Οργανισμόν έπί σχέσει 
εργασίας ΐδιώτικόΰ δικαίου αορίστου χρόνου. Ή διάταξις 
σκοπεί νά καλ,ύψή κυρίως τό θέμα τής πειθαρχικής ευθύνης, 
δπερ έχει ιδιάζουσαν σημασίαν διά τόν ’Οργανισμόν προς 
άποτελεσματικήν άσκησιν τής διοικήσεως αύτοΰ εις ένα πολύ
πλευρον, ώς ό λιμενικός λειτουργικός τομεύς. Αί προβλε- 
πομεναι διαδικασίαι θά κινούνται πάντοτε εντός των πλ.αι- 
σίων τής εργατικής νομοθεσίας διά τοϋτο δέ ρητώς άναφέ- 
ρεται έν αύτώ δτι επιφυλάσσονται έπί τοϋ προκειμένου αί 
διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 3789/1957 «περί τροποποιήσεως καί. 
συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τής έργατικής Νομοθεσίας»."

Αί διατάξεις αύται διετυπώθησαν κατά τρόπον γενικόν, 
ώστε νά καλ.ύψουν καί πάσαν έτέραν περίπτωσιν συστάσεως 
παρά τω ΟΛΠ, θέσεων έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζεται ότι ώς χρόνος διά τήν χορή- 
γησιν εις τούς διορισθησομένους έπιδομάτων πο/.υετίας καί 
τήν άσφάλ.ισιν είς τά Άσφαλ.ιστικά Ταμεία των μονίμων 
υπαλλήλων τοϋ ΟΛΠ θά ληφθή ύπ’ δψιν ή προϋπηρεσία 
τούτων παρά τω ΟΛΠ, τω Δημοσίω ή έτέρω Ν.Π.Δ.Δ. 
Προβλ,έπεται έπίσης διά τούτου ό τρόπος ρυθμίσεως των 
προκυπτόντων θεμάτων έκ τής μονιμοποιήσεως τόσον διά τά 
ώς άνω Άσφαλ.ιστικά Ταμεία όσον ■ καί διά τόν ΟΑΠ, 
δοθέντος ότι ό τελ.ευταϊος, ένεργών ώς άσφαλ,ιστικός φορεΰς, 
παρέχει έκ των πόρων αύτοϋ κυρίαν σύνταξιν είς τό μόνιμον 
προσωπικόν του κατά τό σύστημα συνταξιοδοτήάεως των 
Δημοσίων Ύπαλλήλ.ων. Προς ρύθμισή των θεμάτων τούτων 
άφ’ ένός μέν παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά κοινής 
άποφάσεως των ’Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών καί Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμισθοΰν αί 
λεπτομέρειαι διά τήν άναγνώρισιν καί τήν έξαγοράν τής κατά 
τά άνωτέρω προϋπηρεσίας είς τά οικεία Άσφαλ.ιστικά 
Ταμεία, άφ’ ετέρου δέν προβλέπεται ότι τό “Ιδρυμα Κοινω
νικών Ασφαλίσεων ύποχρεοϋται όπως έπιστρέψη είς τόν 
ΟΛΠ άτόκως τάς καταβλ.ηθείσας είς αυτόν διά τον Κλ.άδον 
Συντάξεως εισφοράς έργοδότου καί ήσφαλισμένου διά πάντα 
μονιμοποιούμενον ΰπάλλ,ηλ.ον. γ.

Ή αύτή διάταξις έχει θεσπισθή υπέρ τοϋ Δημοσίου είς ^ 
περιπτώσεις μονιμοποιήσεως υπαλλήλων (Ν. 4202/1981 ) £

έκ τής σχετικής ΰποχρεώσεως. Πρός τον σκοπόν πάντως 
διευκολύνσεως τοϋ Ι.Κ.Α. διά τήν έπιστροφήν τών εισφορών 
παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Κοιν. 'Υπηρεσιών καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
καθορισθοϋν αί λ.επτομέρειαι τοϋ τρόπου καί τοϋ χρόνου 
έπιστροφής τών εισφορών τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 6 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά Π. 
Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τών 'Υπουργών Οικο
νομικών, Κοιν. 'Υπηρεσιών καί Έμπορί Ναυτιλίας, ρυθμισθή 
το θέμα τής αναπροσαρμογής καί έπεκτάσεως τών πόρων τοϋ 
Ταμείου Προνοίας 'Υπαλλήλων τοϋ ΟΛΠ καί τοϋ παρ’ αύτώ 
Κλ.άδου Αρωγής πρός άντιμετοιπισιν τών υποχρεώσεων, 
αίτινες θά προκόψουν έκ τής άσφαλίσεως παρ’ αύτοίς νέου 
είς σημαντικόν άριθμόν προσωπικού, δπερ, λόγω άναγνωρί- 
σεως προϋπηρεσίας, θά συνταξιοδοτηθή είς σύντομον άπό τής 
άσφαλίσεώς του χρονικόν διάστημα. 'Η ρύθμισις τοϋ θέματος 
δι’ ειδικής διατάξεως-είναι έπιβεβλημένη,' καθ’ ..όσον , τό 
άνωτέρω Ταμείον ένισχύεται τόσον έκ τοϋ άναφερομένου 
έν άρθρω 3 τοϋ παρόντος ειδικού λ.ογ/σμοϋ υπερωριών όσον 
καί έκ τών έσόδων τοϋ ΟΛΠ

*0 καθορισμός τής κατά τά άνωτέρω αναπροσαρμογής καί 
έπεκτάσεως θά γίνη έπί τή βάσει έκπονησθησομένης σχετικής 
άναλογιστικής μελ.έτης, δι’ δ καί δέν είναι δυνατός ό άπό 
τούδε καθορισμός τούτων διά τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου.

Πρός προστασίαν τών κεκτημένων δικαιωμάτων τών ήδη 
ήσφαλ.ισμένων ύπαλλήλ.ων θεσπίζεται προσέτι διάταξις 
περί μή μειώσεως τών ήδη καταβαλλ.ομένων είς αυτούς 
παροχών, καί μή αΰξήσεως πέραν τοϋ ήμίσεος τών 
σχετικών εισφορών των.

Διά τοϋ άρθρου 7 έπιτρέπεται ή τακτοποίησις τής έν 
τω ΟΛΠ ύπηρετούσης ’Οδοντιάτρου, ήτις άσκεΐ άπό.τής 
προσλήψεώς της τοιαϋτα καθήκοντα, ένώ κατέχει οργανι
κήν τακτικήν θέσιν Νοσοκόμου Β' κατηγορίας. Ούτως 
αίρεται μακροχρόνιος είς βάρος αυτής άδικία, όφ3*λ.ομένη 
είς τό γεγονός ότι κατά τό παρελθόν, ένεκεν έλλ.είψεως οργα
νικών θέσεων ιατρών προσελ.αμβάνοντο τοιοϋτοι είς τόν 
Κλ.άδον Νοσοκόμων (Β' Κατηγορίας), ένώ προσέφερον 
πάντοτε υπηρεσίας ιατρών καί ειχον τά τυπικά καί έπιστη- 
μονικά προσόντα καταλήψεως άντιστοίχου θέσεως Λ' Κα- 
τηγορίας.

Άλλ.ωστε διά τοϋ Ν.Δ. 226/1973 παρεσχέθη ή δυνατό- 
της όπω'ς οί νοσοκόμοι, άπόφοιτοι σχολών τριετοϋς τούλ.ά- 
χιστον μεταγυμνασιακής φοιτήσεως καταταγοϋν είς Κλά
δους Λ' Κατηγορίας. Θά ήτο οθεν, άνισος μεταχείρισις 
ή ’Οδοντίατρος νά άνήκη είς Κλ.άδον Β' Κατηγορίας, ήτοι 
τοϋ ’Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ανήκει είς τήν 
Β' Κατηγορίαν.·

Διά τοϋ άρθρου 8 αναπροσαρμόζεται τό ύψος τών δια
τεθειμένων ύπό τοϋ Ο.Λ.Π. κονδυλίων διά παιδικά; κατα
σκηνώσεις καί έτέρους κοινωφε/.εΐς σκοπούς, ώς καί διά 
τήν προικοδότησιν τών θυγατέρων τοϋ προσωπικού τοϋ 
’Οργανισμού.

Αί ύφιστάμεναι διατάξεις έχουν ώς κάτωθι :

«Ν.Δ. 4203/1961».

Άρθρον 3.

Αί διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Νόμου 
2323/53 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ύπό 
τοϋ Ν. 1630/51 κυριυθέντος Α.Ν. 1559/50 «περί Όργανι- 
σμοϋ Λιμένος Πειραιώς» άντίκαθίστανται ώς εξής :

«Επιτρέπεται όπως δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ ’Οεγανισμοϋ Λιειένοε Πειεαιώε. γ*'κείνο-
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μένης' ύπό τοϋ Ί πουργοϋ Συγκοινωνιών καί· Δημοσίων 
“Εργων, διατίθεται ύπό τοϋ ’Οργανισμού τούτου έτησίως 
ποσον μέχρι 600.000 δραχμών προς ένίσχυσιν των παιδι
κών κατασκηνώσεων τών τέκνων τών υπαλλήλων και έργα
τών τοϋ Ο.Λ.Π., οργάνωσιν εορτών διά ψυχαγωγίαν αύτών 
και διανομήν δώρων κατά την εορτήν τών Χριστουγέννων 
καί Νέου “Ετους, ώς καί‘διά την ένίσχυσιν τών Ναυτικών 
'Ομίλ.ων Πειραιώς, Ναυτικού Μουσείου Πειραιώς, ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου Πειραιώς ή καί δι’ άλλους κοινωφελείς 
σκοπούς, Έκ τοϋ άνωτέρω ποσοϋ τουλάχιστον τά πέντε 
δέκατα (δ/10) διατίθενται διά παιδικάς κατασκηνώσεις».

«Ν. Δ. 4344/1906».

“Αρθρον 13.
1. Τό ΰπδ τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4203/1901 «περί τρο- 

ποποιήσεο^ς καί συμπληρώσεως τών περί Ο.Α.Π. καί Λι
μενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» προβλεπόμενον 
ποσον προς ένίσχυσιν τών παιδικών κατασκηνούσεων τών 
τέκνων τών υπαλλήλων καί έργατών τοϋ Ο.Α.Π. κ.λπ. 
καθορίζεται άπδ τοϋ οικονομικού έτους 1906 εις τδ ποσον 
τοϋ ένος εκατομμυρίου (1,000.000) δραχμών.

2. Δύναται ό Ο.Α.Π., κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου, έγκρινομένης υπό τού 'Υπουργού Δημο
σίων “Εργώνψ νά διαθέτη τά άναγκαιοϋντα"χρηματικά ποσά- 
διά την άγοράν οίκοπεδικης έκτάσεως προς έγκατάστασιν 
καί λειτουργίαν θερινών κατασκηνώσεων τών τέκνων τών 
μονίμων υπαλλήλων καί τών μονίμων έργατών του, ώς καί 
τών συνταξιούχων τών κατηγοριών τούτων.

3. Επιτρέπεται όπως κατόν ΐν άποφάσεως τοϋ Διοικ.
Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π. έγκρινομένης υπό τοϋ Υπουργού 
Δημοσίων Έργων, διατίθεται υπό τοϋ 0;Λ.Π. ποσον μέχρι 
δραχμών διακοσίων χιλιάδων έτησίως διά δαπάνας μετεκ- 
παιδεύσεως έν τη άλλοδαπή υπαλλήλων τοϋ Ο.Λ.Π. εις 
θέματα σχέσιν έχοντα μέ την έκμετάλλευσιν .καί την λει
τουργίαν τοϋ Λιμένος, ώς καί διά δαπάνας μετεκπαιδεύσει»ς 
μονίμων έργατών. Οί μετεκπαιδευόμενοι υπάλληλοι ύπο- 
χρεοΰνται όπως ΰπηρετώσι παρά τώ Ο.Α.Π. έπί μίαν- 
ΙΟετίαν τουλάχιστον, είδ’ άλλως έπιστρέφουν τά έξοδα 
τής μετεκπαιδεύσεώς των. ' ·. * .

4. Δύναται ο Ο.Α.Π. κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου του, τή προτάσει καί έγκρίσει τοϋ 'Υπουργού 
Δημοσίων Έργων, νά διαθέτη τά άναγκαιοϋντα χρηματικά 
ποσά διά την άγοράν οίκοπεδικης έκτάσεως προς έγκατά- 
στασιν καί λειτουργίαν άθλητικών χώρων.

Η διάθεσις τών οίκοπεδικών τούτων εκτάσεων προς τρί
τους γίνεται έπί συμβολικοί μισθώματι.

5. ’Επιτρέπεται όπως, κατόπιν πράξεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π. έγκρινομένης ύπό τοϋ 'Υπουργού 
Δημοσίων “Εργων, διατίθηται έτησίως ποσον μέχρι τριά
κοντα χιλιάδων (30.000) δραχμών διά την ψυχαγωγίαν 
τοϋ είς τάς φορτοεκφορτωτικάς έν γένεί έργασίας άπασχο- 
λ.ουμένου προσωπικού.

6. Αί ύπό τοϋ Ο.Α.Π. προικοδοτούμεναι κατ’ έτος διά 
του ποσοϋ των δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών έκάστη, 
θυγατέρες τών μονίμων ή συνταξιούχων υπαλλήλων ή μο
νίμων καί δοκίμων ή συνταξιούχων έργατών ή ’Αρχιεργα
τών καί Εποπτών καθορίζεται είς 66.

Αί ώς άνω αύξήσεις κρίνονται άναγκαΐαι άφ’ ένός μέν 
διά την έξακολούθησν τής άποστολής τών τέκνων τοϋ 
προσωπικού τοϋ Ο.Α.Π. είς παιδικάς κατασκηνώσεις, διότι, 
υπο τάς σημερινάς βιοτικάς συνθήκας τό ποσόν τών_ δρχ. 
1.600.000 δεν έπαρκεΐ προς τούτο, άφ’ ετέρου δέ έκ λ.όγων 
'-τηί ,μεταχειρισεως προς ίκανοποίησιν άπασών τών σχε
τικών αιτήσεων προικοδοτήσεως άνευ περιορισμού καί είς 
ύψος άνταποκρινόμενον είς τά σημερινά οικονομικά δεδο
μένα.

Διά τοϋ άρθρου 9 προβλέπεται ή χορήγησις έπιδόματος 
ειδικής καί επιπόνου έργασίας είς τό μόνιμον προσωπικόν 
τοϋ Ο.Α.Π., τό άπασχολούμενον έκτος γραφείων. ,· . .

Ή θέσπισιςτής οιατάξεως ταύτης έκρίθη άναγκαία λόγω 
τοϋ έπιπόνου τής έργασίας *τοϋ άνωτέρω προσωπικού, 
όπερ έκτελεΐ τά καθήκοντά του πολλάκις ύπό δυσμενείς 
καιρικάς συνθήκας έν ύπαίθρω ή είς κλειστούς άποθηκευ- 
τικούς χώρους ήτοι είς περιβάλλον ούχί καθαρόν. Τά χορη-· 
γούμενα ποσοστά είναι ηύξημένα είς τούς κατωτέρους 
βαθμούς, άφ’ ένός μέν προς ένίσχυσιν τών κατωτέρων ύπαλ- 
λήλων, άφ’ ετέρου δέ διότι ούτοι είναι έκτεθειμένοι περισ
σότερον, λ.όγω τής φύσεως τών καθηκόντων των είς τάς 
δυσμενείς συνθήκας τοϋ περιβάλλοντος.

Ή διάταξις αυτή ικανοποιούσα ώς προς τον Λιμένα 
Πειραιώς σχετικόν ύπαλλ.ηλικόν αίτημα, άποτελεϊ μερικήν 
έπίλυσιν γενικωτέρου αιτήματος απάντων, τών είς τούς 
λοιπούς Λιμένας τοϋ Κράτους έργαζομένων.

Διά τοϋ άρθρου 10 αύξομειοϋνταιΐ κατά κατηγορίας αί 
θέσεις τοϋ έργατικοϋ προσωπικού διά τούς κάτωθι λόγους :

Αί φορτοεκφορτωτικαί έργασίαι τοϋ λιμένος έχουν αύξηθή 
σημαντικώς κατά την τελ,ευταίαν ΙΟετίαν ώς έκ τής σημειω- 
θείσης αύξήσεως κατά 50 % περίπου τής έμπορευματικής 
κινήσεως κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα. Ή διεξαγωγή 
τής φορτοεκφορτώσεως άντιμετωπίζεται κατά σειράν διά 
τής όμαδοποιήσεως πρώτον τών μονίμων, ύστερον τών 
δοκίμων “καί "τελευταίως τών- έλευθέρων - έργατών.---- -------

Έξ αύτών σημειωτέου ότι οί μέν μόνιμοι άπασχολοϋνται 
καθημερινώς, οί δόκιμοι κατά τό μεγαλύτερου μέρος τού 
έτους οί δέ έλεύθεροι κατά τό ήμισυ περίπου τών ήμερών 
αύτοϋ. ι

Κατ’ άκολουθίαν ύφίσταται άνάγκη αύξήσεως τών τακτι
κών θέσεων τών μομίμων έργατών, καθ’ όσον ό άριθμός 
αύτών, όρισθείς διά τοϋ Ν.Δ. 4344/1966 (άρθρ. 3) είς 
1660, δέν έπαρκεΐ ήδη διά την κάλυψιν τών σημερινών 
ηύξημένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών.

Συγχρόνως όμως θά πρέπει νά ληφθή μέριμνα μειώσεως 
τοϋ άριθμοϋ τών τακτικών θέσεων τών δοκίμων έργατών, 
δεδομένου ότι έν μέρος έξ αύτών θά προωθηθή είς τάς 
ίδρυθησομένας διά τοϋ ύπό ψήφισιν Νόμου νέας τακτικάς 
θέσεις μονίμων έργατών ώς καί είς ύφισταμένας κενάς 
τοιαύτας.

. Έξ άλλου, διά τούς εγγεγραμμένους ήδη είς τά μητρώα 
έλευθέρους έργάτας, έν όψει ότι ούτοι άπασχολ.οϋνται είς 
τον ’Οργανισμόν έπί σειράν έτών, άνε-υ έξελίξεως, σκόπιμου 
καί δίκαιον είναι νά προωθηθούν είς την τάξιν τών δοκίμων 
καί, έφ’ όσον δέν ύφίστανται είς αύτήν κεναί τακτικαί. θέ
σεις, νά διατηρηθούν ώς ύπεράριθμοι μέχρι της άπορρο- 
φήσεούς των είς τακτικάς θέσεις ή τής έξόδου των έκ τής«V * .1 πηρεσιας.

’Επίσης, προς τον σκοπόν όπως παρασχεθή είς τούς έλευ
θέρους φύλακας φορτηγίδων ή δυνατότης σταδιακής έξε
λίξεως των, κρίνεται άπαραίτητον όπως προβλεφθή τό 
πρώτον τάξις δοκίμων φυλάκων φορτηγίδων μέ καθορισμέ - 
νον άριθμόν θέσεων, τάς όποιας θά καταλαμβάνουν ελεύθεροι 
φύλακες φορτηγίδων. Ούτςι έν ελλείψει έργασίας είς τήν 
ειδικότητά τους θά δύνανται νά χρησιμοποιούνται καί είς 
άλλας παρεμφερείς έργασίας. Τέλος, είς τούς δοκίμους 
έργάτας καί δοκίμους φύλακας φορτηγίδων, οί όποιοι, ένώ 
άνήκουν είς τό προσωπικόν τοϋ Όργασισμοϋ, άμείβονται 
μόνον όταν ύπάρχη έργασία προς άπασχόλησίν των, καίτοι 
εύρίσκονται πάντοτε έν έτοιμότητι, λογικόν είναι νά έξασφα- 
λισθή έν έλάχιστον όριον ημερομισθίων μηνιαίως, τό όποιον 
θά λαμβάνουν ούτοι, έστω καί έάν, έξ έλλείψεως έργασίας 
δέν καθίσταται δυνατή ή αντίστοιχος άπασχόλ.ησίς των. 
Σημειοϋται ένταΰθα ότι δέν πρόκειται νά προκύψη σημαντική 
οικονομική έπιβάρυνσις διά τον ’Οργανισμόν, καθ’ όσον 
έκ στατιστικών στοιχείων έξάγεται ότι ούτοι απασχολούνται 
κατά μέσον όρον συνήθως 13 ημέρας περίπου μηνιαίως, τό δέ 
μέτρον λαμβάνεται άπλώς προς άσφαλιστικήν των κάλυ- 
ψιν. ■ ■ ’ ’· . ■■·■.·· —■ · - ή _■
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Διά τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζεται υφιστάμενον κενόν εις 
τήν νομοθεσίαν τοΰ Ο.Λ.Π., άφορών,εΐς το προσωπικόν 
τό όποιον συνδέεται μετ’ αυτού διά σχέσεως εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καί δεν υπάγεται εις 
’Ασφαλιστικόν τινα ’Οργανισμόν, παρ’ ού, κατά τον χρόνον 
της έξόδσυ του έκ τής ί'Υπηρεσίας θά δικαιωθή έφ’ άπαξ 
τίνος άποζημιώσεως.

Τό προσωπικόν τοϋτο άποχωρεϊ τής υπηρεσίας"' άνευ 
άπολήψεως άποζημιώσεως, ενώ το αντίστοιχον προσωπικόν 
των Λιμενικών Ταμείων, ήτοι ’Οργανισμών έλιγώτερον 
Ισχυρών οΐκονομικώς τοϋ Ο.Α.Π., λαμβάνει βάσει τής 
παρατιθέμενης κατωτέρω διατάξεως τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 
2942/1954 τοιαύτην άποζημίωσιν.

Άρθρον 9. ^
- 1. Οΐ δι’ οίανδήποτε αιτίαν άπολυόμενοι ώς καί έξερχό-
μενοι λόγω ορίου ηλικίας τακτικοί ή μη ύπάλληλ.όι Λιμε
νικών Ταμείων, δικαιοϋνται τής άποζημιώσεως, ήν προ- 
βλέπουσιν αΐ κείμεναι διατάξεις διά τούς άνευ έμπροθέσμους" 
καταγγελίας συμβάσεως άπολυομένους ιδιωτικούς υπαλλή
λους. . :.

2. Έάν ή άπόλυσις έγένετο συνεπεία βαρέος πειθαρχικοΰ 
παραπτώματος δΰνάτάι'ή Λιμενική-Επιτροπή ή τό Ύπη-- 
ρεσιακόν Συμβούλων, έφ’ όσον υπάρχει τοιοϋτο, νά άπο- 
φασίση την άποστέρησιν τοΰ άπολυομένου άπό τής άνωτέρω 
άποζημιώσεως.

3. 'Τής αύτής άποζημιώσεως δικαιούται ή οικογένεια 
- τοΰ, θανόντος έν υπηρεσία υπαλλήλου. 'Ως οικογένεια νοοΰνται

οί κατά τάς διατάξεις περί συντάξεως δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων καί κατά την έν αύταϊς σειράν δικαιούμενοι συντά- 

. ξεως, έάν ό θανών έτύγχανε δημόσιος πολιτικός υπάλληλος.
-τ 4. Ή ίσγΰς τοϋ παρόντος άρθρου άνατρένει άπό 31ης 
Δεκεμβρίου 1953. V y -· ·' » .

5. Δέν υπάγονται εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος'άρθρου
οί έπί συμβάσει ώρισμένου θρόνου υπάλληλοι τών Λιμενικών 
Ταμείων. *

6. Ό Υπουργός τών Δημοσίων “Εργων έπί τη προτάσει
της Λιμενικής Επιτροπής, δύναται νά έγκρίνη τήν μείωσιν 
τής κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου άποζημιώσεως 
ή την τμηματικήν καταβολήν αύτής άτόκως,' έφ’ όσον 
κρίνει ότι τό Λιμενικόν Ταμεΐον δεν έχει τήν άπαιτουμένην 
οικονομικήν δυνατότητα. .-· .

Δίκαιον, όθεν, είναι ή άνωτέρω διάταξις νά έπεκταθή 
καί ύπέρ τοϋ προσωπικοϋ τοϋ Όργανισμοϋ Λιμένος Πει
ραιώς υπό τον όρον βεβαίως ότι τοϋτο δεν θά λαμβάνη 
τοιαύτην άποζημίωσιν παρ’ ετέρου ’Ασφαλιστικού Ταμείου 
ή ’Οργανισμού.

Τέλος εις τό άρθρον 13 περιλαμβάνονται αί διατάξεις, 
αιτινες μετά τήν θέσπισιν τοϋ παρόντος δέν θά έχουν έφαρ- 
μογήν. έπί τοϋ Ο.Λ.Π. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 5 παρ. 2 
εδαφ. (ε) καί παρ. 3 τοϋ άπό 4/7-11/59 Β.Δ. «περί έφαρμο- 
γής τοΰ Υπαλληλικού Κώδικος έπί τών υπαλλήλων τοϋ. 
Ο.Λ.Π.» διότι ή μέν πρώτη δημιουργεί δίκαια παράπονα 
εκ μέρους τών 'Υπαλλήλων τοϋ Κλ.άδου Β5 ’Εργοδηγών 
Μηχανολόγων—’Ηλεκτρολόγων οΐτινες συγκρίν ονται προς 
καταληψιν τών έπί 6ω βαθμώ θέσεων τοϋ Κλ.άδου μέ ' Υπαλ,- 
ληλους ετερων Κλ.άδων ή δέ δευτέρα διότι καθιερώνει 
απαιτουμενον χρόνον προαγωγής εις Κλάδους Α’ Κατηγορίας, 
εις ους προβλέπεται .ώς τυπικόν προσόν διορισμού πτυχίον 
’Ανωτάτης Σχολής, τετραετή άντί τριετοϋς ύττηρεσίας έν 
αντιθέσει προς τά γενικώς ΐσχύοντα.

Αι διατάςεις αύται έχουν ώς κατωτέρω :

«“Αρθρον 5.

2............................... _................ .
3. Κεναί θέσεις έπί βαθμώ 6ω τοϋ Κλ.άδου Β5 ’Εργο

δηγών Μηχανολ.όγων -’Ηλεκτρολόγων πλ,ηροϋνται κατά προ“ 
τίμησιν διά μετατάξεως όμοιοβάθμων υπαλλήλων τοΰ Κλά" 
δου Β8 Τεχνιτών, έχόντων εικοσαετή συνεχή συνολικήν 
υπηρεσίαν τεχνίτου παρά τώ Ο.Α.Π. κάί έξαιρετικά ουσια
στικά προσόντα, άνεξαρτήτως ειδικών τυπικών προσόντων.

3. Διά τήν προαγωγήν τοϋ προσωπικού τών Κλάδων Α7 
Αρχιτεκτόνων, Α8 Ναυπηγών, Α9 Βοηθών Ναυπηγών, Α10 
Ναυτικών, All Τοπογράφων καί Α12 Χημικών άπό τοϋ 
5ου βαθμοΰ καί άνω άπαιτεΐται τετραετής υπηρεσία έν 
έκάστω βαθμώ.

γ) Αί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 385/1969 «περί προσλ.ήψεως 
προσωπικού έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου εις Δη
μοσίας 'Υπηρεσίας» άφ’ ενός μέν διότι τά θέματα τοϋ έπί 
σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου προσω
πικού τοϋ Ο.Α.Π. ρυθμίζονται διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου, 
4 τοϋ παρόντος, άφ’ ετέρου δέ οιότι διά τών διατάξεων τών 
άρθρων 1 καί 2 τοϋ παρόντος προβλ,έπεται διορισμός εις 
τακτικάς θέσεις δημοσίου δικαίου ειδικοτήτων προσωπικού, 
δι’ άς διατάξεις τοϋ άνωτέρω Ν.Δ. 385/1969 καθώριζον τήν 
θέσπισιν θέσεων έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου 
άορίστου χρόνου».

Αί διατάξεις αύται έχουν ώς κάτωθι :
' “ «Ν.Δ. ΥΙΓ ΛΡΙΘ. 385/1969. ·

Άρθρον 1. ν .
1. Αί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος κεναί 

καί αί έκάστοτε κενούμεναι όργανικαί θέσεις τοϋ κάτωθι 
προσωπικού τών δημοσιών υπηρεσιών, τών οργανισμών 
τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τών λ.οιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου μετατρέπονται είς θέσεις έπί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου.

α) 'Οδηγών αυτοκινήτων, καί 'Οδηγών καί χειριστών 
πάσης φύσεως μηχανημάτων καί οχημάτων, εξαιρέσει τών 
οδηγών ανελκυστήρων, ' τών χειριστών στατιστικών καί 
λογιστικών μηχανών, ήλ.εκτρονικών υπολογιστών, άριθμο- 
μηχανών έν γένει, χειριστών πολ,υγράφου καί λοιπών μηχα
νημάτων άναπαραγωγής έγγράφων καί σχεδίων.

β) Ραπτών, σιδηρωτών, μαγείρων, κουρέων τραπεζοκό
μων, θαλαμηπόλων.

γ) Τεχνιτών εΐδικότητος κτίστου, υδραυλικού, μηχανο
τεχνίτου, ήλ.εκτροτεχνίτου, ξυλ.ουργοϋ, έλαιοχρωματιστοϋ, 
έπιπλοποιοϋ, στιλ.βωτοϋ έπίπλων, έπισκευαστου γραφομη
χανών, υποδηματοποιού, υφαντού.

δ) Χειριστών κινηματογραφικών μηχανών.
ε) Θερμαστών, κλ.ιβανέων, άπολ.υμαντών.
στ) Λιπαντών, πλ,ηντών οχημάτων, πλ.υντριών, καθαρι

στριών. . -
ζ) ’Εργατών, φορτωτών, τραυματιοφορέων, μεταφορέων 

έν γένει κηπουρών, έργατών δασικών φυτωρίων, καθαριστών 
οργάνων, συσκευαστών. _ ^

η) Καλλιτεχνών πάσης φύσεως, έξαιρέσει τοϋ διδακτικού 
προσωπικού.

2. Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου δέν ισχύουν 
έπί τών υφισταμένων κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος 
κενών, ώς καί τών συσταθησομένων θέσεων, τών προοριζο- 
μένων είδικώς διά- τήν τακτοποίησιν έκτάκτων ύπαλλήλ.ων 
κατ’ έφαρμογήν τοϋ Ν.Δ. 169/1969 «περί τακτοποιήσεως 
έκτάκτων υπαλλήλων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί Ν.Π. 
Δ.Δ.», μόνον δι’ όσας έκ τών άνωτέρω κατηγοριών προβλέ- 
πεται τοιαύτη τακτοποίησις καί διά τό χρονικόν διάστημα 
μέχρι τής, κατά τάς διατάξεις τοϋ προδιαλ.ηφθέντος Ν.Δ. 
169/1969, πλ.ηρώσεως τών θέσεων τούτων.

3. Οί ύπηρετοϋντες κατά τήν έναρξιν τής Ισχύος τοΰ 
παρόντος εις όργανικάς θέσεις περί ών ή παράγραφος 1 δια
τηρούνται έν τή υπηρεσία μέχρι τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
άποχωρήσεώς των, τών ύπ’ αυτών κατεχομένων θέσεων



5 —

μετχτρεπομένων εις θέσεις έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου 
τη έκ της ύπηρεσίας άποχωρήσει των. Ή κατά τάς 

διατάξεις τοϋ παρόντος νομοθετικού διατάγματος μετα-- 
τεοπή οργανικών θέσεων εις τοιαύτας έττί συμβάσει ιδιω
τικού δικαίου λογίζεται γενομένη εις τον εισαγωγικόν βαθ
μόν τοϋ οικείου κλάδου.

4. Οί διατηρούμενοι ώς μόνιμοι εξελίσσονται κατά τάς 
κειοιένχς διατάξεις μέχρι τοϋ άνωτέρου της ειδικής αυτών 
ίεοαρχίας βαθμοϋν έντός πάντοτε τοϋ άριθμοϋ τών διά τούς 
βαθμούς τούτους προβλεπομένων ύπό τής κειμένης νομο
θεσίας θέσεων. Δι’ άποφάσεων τοϋ άρμοδίου κατά περίπτω- 
σιν Υπουργού, έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ Α.Σ.Δ.Τ. 
καθορίζονται τά της εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ προη
γουμένου εδαφίου διά τούς ύπηρετοϋντας εις θέσεις ύπαχθεί- 
σας κατ’ έφαρμογήν τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ Ν. 4464/65 
εις κοινούς κλάδους.

5. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
έχουν εφαρμογήν καί έπί άπασών τών θέσεων ή πληρωσις 
τών οποίων προεβλέπετο διά τής προσλήψεως προσωπικού 
έπί συμβάσει δημοσίου δικαίου».

_ . ΆρΟοον 2.___ ;___1 -_____________

Διά την πρόσληψιν εις τάς έν άρθρω* 1 τοϋ παρόντος έπί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου θέσεις άπαιτοϋνται τά ύπό τών 
διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα δι’ 
έκάστην τούτων τυπικά προσόντα, δυνάμενα νά τροποποιών- 
ται διά κοινών άποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως καί τοϋ άρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού 
έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ Α.Σ.Δ.Τ. ώς καί τά προσόντα 
τών άρθρων 14 έως καί 20 τοϋ Ν. 1811/51, εξαιρέσει τοϋ/ 
άνωτάτου ορίου ήλικίας τοϋ προβλεπομένδυ διά τον διορισμόν 
εις δημοσίαν θέσιν. ν . ·. · % : -

Δι’ όμοιων άποφάσεων καθορίζονται τά τής επιλογής τών 
προσλαμβανομένων. ■ ·

' - "Αρθρον 3. .
1. Τά τών άποδοχών.τοϋ έν άρθρω 1 τοϋ προσωπικού

αδειών, πειθαρχικού έλέγχου καί κυρώσεων ώς καί τά τής 
έν γένει καταστάσεως αυτού ρυθμίζονται ύπό τών διατά
σεων τής εργατικής νομοθεσίας καί τών διατάξεων τών 
παρ. 1 καί 2 τού άρθρου 4 καί τών παρ. 4 καί 5 τού άρθρου 
12 τού Ν.Δ. 169/1969, ώς τούτο έτροποποιήθη διά τού 
άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 238/1969. . ' .

2. Οί κατά τό Ν.Δ. 3789/57 κανονισμοί έργασίας προ- 
κειμένου περί τού προσωπικού τών δημοσίων, ύπηρεσιών', 
τών οργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως καί τών άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ., κυροϋνται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουρ
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Έργασίας καί τού κατά 
περίπτωσιν άρμοδίου έκδιδομένης μετά γνώμην τού Α Σ Δ Υ,

τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. τούτου έφαρμοζομένων άνεξαρτή 
τως άριθμοϋ τών ύφ’ έκάστης υπηρεσίας άπασχολουμένω 
μισθωτών.

"Αρθρον 4.
1. Διά κοινής άποφάσεως τών Ί/τουργών Προεδρίας

Κυβερνήσεως, Συντονισμού καί τοϋ άρμοδίου κατά περί- 
πτωσιν, έπιτρέπεται ή πρόσληψις προσωπικού έπί συμβά- 
σει ιδιωτικού δικαίου διά την έκτέλεσιν έπειγόντων προ
γραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή εις έκπλήρωσιν υποχρεώ
σεων έκ συμβάσεων μετά διεθνών οργανισμών έπειγόντως 
έμφανιζομένων. Ή είδικότης τού προσωπικού τούτου, ό 
κατ’ ειδικότητα άριθμός καί τά τυπικά προσόντα ορίζονται 
διά τής αυτής άποφάσεως. ' ,

Αί άποδοχαί τών προσλαμβανομένων καθορίζονται δι’ 
όμοιας άποφάσεως τή συμπράξει καί τού Υπουργού Οι
κονομικών.

2. Ή σύμβασις έργασίας τού κατά τάς διατάξεις τής 
προηγουμένης παραγράφου προσλαμβανομένου προσωπι
κού, μή δυναμένη νά διαρκέση πέραν τής τριετίας, θεωρεί
ται αυτοδικαίως καταγγελθεΐσα έπί τή λήξει τοϋ οικείου 
προγράμματος ή τώ πέρατι τής μετά τών Διεθνών ’Οργα
νισμών συμβάσεως, έκδιδομένης _πρός τούτο διαπιστωτικής 
πράξεως τών έπί τοϋ Συντονισμού καί τού άρμοδίου κατά 
περίπτωσιν 'Υπουργών.

3. Τοϋ άρθρου' 1 παρ. 5 έδάφ. (γ) τού Ν.Δ. 3398/1955 
«περί τροποποιήσεως τής περί Ο.Α.Π. νομοθεσίας», ώς 
άντικειμένης εις τάς ί ατάξεις τού άρθρου 11 τού παρόντος.

Αί διατάξεις αύται έχουν ώς κατωτέρω·:

’ «"Αρθρον 1. ··
. 5. ............................. .................... ................ ..

γ) Έξαιρετικώς διά την φορτοεκφόρτωσιν τών αποσκευών 
προσλαμβάνονται μέχρι πεντήκοντα τό πολύ έκτακτοι 
έρ-^άται άνεξαρτητως τής έξαντλήσεως τού άριθμοϋ τών 
μονίμων ή δ\κίμων έργατών».

Τούς ώς άνω σκοπούς έπιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νό
μου, οπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν -έγκρισιν 
καί κύρωσιν ύμών.

Έν Άθήναις τή 11 ’Ιουνίου 1976

. , ΟΙ 'Υπουργοί
Έπί τής Προεδρίας Κυβερνήσεως Έπί τών Οικονομικών 

, Γ. ΡΑΑΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών Έπί τής Άπασχολήσεως

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
Έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας 
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