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σχεδίου v°!i0'J «“e?'! βρώσεως τής ύττ* άρι-3. 780/24. 
[957 Πράζεως Τζουργικοϋ Συμβουλίου καί ρυθμίσεώς

συναφών γεμάτων».

Ποός ιι/»· Βουλήν τιον 'Ελλήνων

! τής ύζ ά:θ. 730/24.4. 1957 Π
— r - Συμβουλ ίου. ένεκρίθη ό δ ’.ocitjlc; 5ύο (
τών Τ' 2 -νό; δ:' έκάστην Δημοσία» ν' ·> '—χολή·» το 5
Ν’λ '■Λ ZJ Άσζροζ:ύργου καί Κύμης τής ώς
if, */. ίση; ΐίσέτι διά νόμου.

2 Βά- ει τής ανιοτερω ζοαζεως διά τών jt:' a

(21 έζ

ά?ι·3. 8880/
•>07 4 2.1 °53 καί /^TS/4.2.10~8 σζοοάσεων τνϋ Ύ-
^,;γ0·5 Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 24 Γ'/8.2.1958) 
διωσίσθησα» δύο ιδιώται ώς έζιστάται έζί βαθμώ 12ω τής 
Γ' Κατηγορίας. φέ:·οντες νΰν τον Π ον βαθιχόν. διεζόνενοι δε 
Ττό των διατάξεων τού Νόμου 1811/1951 «ζερί Κώίικος 
καταστάσεως τών Δημοσίων Διοικητικών Ύζαλλήλων» (ΦΕΚ 
! 41 Λ Ί95Π.

3. Ή μη μέχρι σήμερον έζικύρωσις διά νόυου τής ώς εί- 
ρηται ζράξεω; δημιουργεί έζιζτώσεις έζί τής ύζαλληλικής 
σχέσεως. βαθμολογικής έξελίζεωζ καί συνταξιοδοτήσεως τών 
έζί !7ετίαν ύζηρετουντων έν λόγω ύζαλλήλων.

4 . ’ Η δη Γ εκ; ί-3 η σκόζιμος ζρος ά?σιν~τής—υφιστάμενης 
με-/?: "ή?-?57 έκκρεμότητος καί κατόζιν τού ύζ’ άρι-3. 770 
άζό 23.4.75 έγγράφου Ύζουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Γσαμματείας 'Τζουργικοϋ Συμβουλίου ή κατάρτισις σχεδίου 
νόυου οιά την κύρωσιν τής ύζ’ άρι-3. 780/24.4.1957 ΠΤΣ.

5. Διά τού καταρτισθέντος καί ύζοβ λλομένου ζρος έγ- 
κρισιν σχεδίου νόμου ζροβλέζεται ή κύρωσις τής ώς είρηται 
ζράξεως τού 'Τζουργικοϋ Συμβουλίου καί ή ένσωμάτωσις τών 
-3έσεων εις τάς ζροβλεζτμενας ύζό τοϋ ίτθρου 41 τ:ϋ Η.Δ. 
094/1970. τέσσαρες (41 θέτεις τ:5 Κλάδου Γ1 Κλητήρων 
τής I" Κατηγορίας, έζελισσανένων καί τών θέσεων τούτων 
μέχρι τοϋ 9ου 6α·3μοϋ.

Έν Ά·3ήναις τή 24 Δεκεμβρίου 1975 
Οί 'Τζουργοί

Προεδρίας Κυβεσνήσεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Έμζορικής Ναυτιλίας 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τ;ς ύζ' άρι-3. 780/24.4.1957 Πράξεως 

Τζουργικοϋ Συμβουλίου καί ρυθμ’σεως συναφών θεμάτων.
Άρ·3ρον μόνον.

I. Κυροϋται άφ' τς έτεδόθη ή ύζ’ άρι-3. 780 άζό 24 Ά- 
— '■:> 1957 τ-άτις ν' Ύζ- ;γ:ν' Σ·.·;ιί:·;λ'ς·. ίχζ· r

I
Π-άξις ύζ’ ά:ι·3. 787/24 4.1 οζγ

ΤΟ ΥΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΙΤΥΛ!ΓΝ
Λαβόν ύζ’ όψιν την άζό 8 Άζριλίου 1957 ύζ' άρι-3. 2318 

ζρότασιν τοϋ Ύζουργείου Οικονομικών (ΓΔΔΛ) ώς καί ζρο- 
_:7 -ρ- τρ:;·Ho·'; έξ Ύζαιργών Έζ-τρ-ο.-.ής.

Ά ζ ο φ α σ ί ζ ε ι:
Εγκοίνει τον διορισμόν δύο (2) έζιστατών (ενός δΓ έκά- 

στην Σχολήν) εις τάς Δημοσίας Σχολάς Έμζορικοϋ Ναυ
τικού Ασζροζύργου καί Κύμης.

Εκδόσαν ζρος τοϋτοί την ύζ" άρι-3. 780 ζαροϋσαν ζρά- 
='.ν του.

Ό Πρόεδρος Τα Μέλη

2. Αί άνωτέρω ·3έσεις ένσωματοϋνται ζεριλαμίανόμεναι εις 
τάς ζροίλεζομένας ύζό τοϋ άρ-3ρου 4 τοϋ Β.Δ. 694/1970. 
τεσσαρας (4) τοιαύτας τοϋ Κλάδου Γί Κλητήρων τής Γ'

^-10-3)
Κατηγορίας, διαβαθμιζόμενων άζασών τών ·3έσεων τοϋ Κλά
δου τούτου έζί βαθμούς 12ω—9ω.

Έ» Αθήνας τή 24 Δεκεμβρίου 1975

Έζί
Οί Τζουργοί

-r' Π-Γεδ--'— Κυβερνήσεως Έζί τήσ Έυζ. Ναυτιλίας 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ' Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Προβλεζομένης δα-ά»η: ύζό -ής ζαρ. 3 τοϋ άρθρου 75 τοϋ 

Συντάγματος έζί σχεδίου νόμου «ζερί κυοώσεως τής ύζ’ 
άρι-3. 780/24.4.57 ζράξεως Τζουργικοϋ Συμβουλίου».

Προαγωγή 2 ύζαλλήλων μέχρι τοϋ 9ου βα·3μοϋ:
Βασικός μισθός (διαροοά) 1010X2X14 ίσον 28.280
Έζίδοαα ζολυετίας 1010X2217X14 ίσον 3.111
Έζίδομα ζολυετίας 1010X14ΤΧ14 ίσον 1.980
Έζίδοαα εύδοκίμου ζαοαυ.ονής 1010Χ40ΤΧ2ΧΙ4 ίσον 12.312

Σύνολον δραχ. 45.683
Διά τήν στρογγυλοζοίησιν 46.000

(Βαθμολογική άνύψωσις άζό τοϋ 11ου εις τον 
9ον 2 ·3έσεων) .
Διά τήν κάλυψιν τής ζροαναφερομένης δαζάνης ύφίστανται 

έγγεγραμμέναι καί εγκεκριμένα! ζαρά τοϋ Γεν. Λογιστηρίου 
τού Κράτους εις τον ζροΰζολογισμόν YEN ζιστώσεις.

Έν Ά-3ήνα ς τή 24 Δεκε ιίρί'.υ 1975
Ο! Τζουργοί

Έζί τών Οικονομικών Έζί τής Έμζ. Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Ά?ι-3. 138/16/75

Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρ-3ρον 75—zap. 1 
τοϋ Συντάγματος) έζί τοϋ σχεδίου νόμου τού Ύζουργείου 
Έμζορικής Ναυτιλίας «ζερί κυρώσεως τής ύζ’ αριθμόν 
780/24.4.1957 Πράζεως Τζουργικοϋ Συμβουλίου».
Διά τού άρ-3ρου 4 ζαοαγρ. 1. τοϋ Β. Δ/τος 694/1970 

«ζερί συστάσεως κοινών Κλάδων, συγχωνενσεως όμοειδών TOt- 
ούτων καί κατανομής τών τακτικών ·3έσεων τών ζολιτικών 
ύ-αλλήλων τοϋ Τζουογείου Έμζορικής Ναυτιλίας» ορίζεται 
ότι, ό Κλάδος Γ1 Κλητήρων τοϋ Ύζουργείου Έμζορικής 
Ναυτιλίας ζεριλαμβά»ει τέσσαρες (4) -3έσεις έζί βα-3μοίς 
13ω εως 11ω. δύο δέ έκ τών -3έσεων τούτων διαβαθμίζον
ται μέχρι τοϋ 9ου βα-3μοϋ.

Εξ άλλου, διά ττς ζ’ άρι-3. 780 άζό 24 Άζριλίου 
1957 Πράζεως τοϋ Τζουργικοϋ Συμβουλίου ένεκρί·3η ό διο
ρισμός δύο (2) έζιστατών εις τάς Δημοσίας Σχολάς Έμ- 
ζορικοϋ Ναυτικού Ασζροζύργου καί Κύμης.

Ήδη. διά τοϋ έν θέματι σχεδίου νόμου κυροϋται. άφ’ ής 
έξεδόθη. ή ώς άνω ύζ' άρι-3. 780/24.4.1957 Πράξις Ύ- 
ζουργικοϋ Συμβουλίου καί ένσωματοϋνται αί ύζό τής ζράξεως 
ταύτης ζροβλεζόμεναι δύο (21 -3έσεις εις τάς ζροίλεζομένας 
ύζό τού άρ-3ρου 4 τοϋ Β. Δ/τος 694/70 τέσσαρες (4) τοιαύ
τας τοϋ Κλάδου Γ1 Κλητήρων, διαβα·3μιζομένων άζασών τών 
-3έσεων τοϋ Κλάδου τούτου, έζί 5α-3μοίς 12ω—9ω.

Έκ τών ζροτεινομένων ώς άνω διατάσεων ζροκ.αλείται δα- 
ζά/η δραχ. 46.000 ζερίζου. έτησίως, λόγω βαθμολογικής 
άνυψώσεως δύο (2) θέσεων ύζαλλήλων άζό τοϋ 11ου εις τόν 
9ον βαθμόν.

Ή έκ τής κυρώσεως τής ύζ’ άρι-3. 780/57 ΠΥΣ ζρο- 
καλουμένη δαζάνη δέν άζοτελεί, ουσία, νέαν έζιβάρυνσιν καθ’ 
όσον οί διά τής έν λόγω Π.Υ.Σ. ζροσληφθέντες ύζάλληλοι 
ύζηρετοϋν μέχρι σήμερον εις τάς Δημοσίας Σχολάς Έμζορι- 
κοϋ Ναυτικού.

Έν Άθήναις τή 24 Σεζτεμίρίου 1975
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΗΣ


