
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζ: τού σχεδίου Νόμου «Zip': συστάσεως οργανικών Δεσεων

τακτικών ύζαλλήλων Εζαρχιαν,ών Παραρτημάτων Οικου
Ναύτου».

Προς 7ή1· βονλήι· τών 'Ελλήνων

1. Δυνάμει τών διατάσεων τού άρΔρου 4 τού Ν. 4502/66 
«ζεσί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως τών διατάσεων τού 
Ν. 3170/1955 κλζ. καί τών τοιούτων τού άρΔρου 1 τού Β.Δ. 
175/1970 «ζερί συστάσεως τακτικών Δέσεων ζαρά τώ 
Ν. Π.Α.Λ. κλζ.». συνεστήΔησαν ζί σήαερον υφιστάμενα: Δε- 
σ»:ς τακτικών διοικητικών ύζαλλήλων Ο.Ν. Αί Δεσεις όμως 
αϋτα ζροεβλέφΔησαν, ϊνα ν.αλύψουν τάς ύζηρεσιακας άναγκας 
τών Ύζηρεσιών καί Κλιμακίων Ο.Ν. Κέντρου.

2. "Her,, έν Εζαρχίαις λειτουργούν 36 συνολικώς Παραρ
τήματα καί έτερα 28 έζαρχιακά Γραφεία Οίκου Νζυτου. δι 
ών ύλοζοιείται ό σκοζός τής ! ατρ ο φ ι ρμ ακευ τ ι κή ς κζί νοσεκο- 
•αεισκάς συνδρομής τών έν έζαρχίαις διαμενόντων. ών ό άρι- 
Δμός έσκνείτα: μέχρι τού ύψους τών 99.500 άτόμων.

3. Αί ζεριφερειακα: αύτσι ύζηρεσίαι. έσ αρτυμένων "3 ύζη-
ρεσιακών κλιμζκίων. δεν τυγχάνουν έζηνδρωμένα: ϊ: υζζλ-
λήλων. άλλ’ έσυζηρετοϋντα: υέχρ· σήμερον ο:’ οργάνων Λ.Σ. 
ίτινα ασχολούμενα μέ την ένάτκηϊΐν τών κυρίων ζϋτών καΔη- 
κόντων οέν έχουν τον χρόνον ν’ άσχοληΔούν έζαρκώς με το 
άντ κείμενον τού Οίκου Ναύτου.

4. Διά τού άρΔρου 1 Γτροβλεζετσι ή'σύστασις' καί διάρΔρω- 
τ:: 16 ζεριφερειακών Δέσεων τακτ:κών ύζαλλήλων έζί σκο- 
ζώ έζανδρώσεως. έν αρχή τών μεγαλύτερων, είς ασφαλιστικόν 
δυναμικόν. Π αραρτημάτων.

5. Διά τού άρθρου 3 ζροβλέζετα: ό τρόζος κζί ή διαδ κα- 
σία ζληρώσεως τών διά τού ζαρόντος Νόμου συν ισιωμένων 
ζεριρερε"οκών οργανικών Δέσεων. καί ή άζζγόρευτ'.ς τοζοΔε- 
τήσεως τών έν λόγφ τακτικών ζεριφερειακών ύζαλλήλων ε:ς 
Ύτητεσίας Κέντρου καί άντιστρόφως.

6. Λ·ά τού άρΔρου 2 ζροβλέζετα: ή κατανομή τών Δέσεων 
Ό-ύτων καΔ’ ΰζηρεσιακόν κλ:μάκ:ον.

7. Δ:ά τοΰ άρΔρου 4 ζροβλέζοντα: τά ειδικά ζροαόντα ?to- 
ρσμοϋ είς τάς συνιστωμένας Δέσεις.

8. Ή σύ στάσις τών έν λόγω Δέσεων κρίνετα: ύζτρεσιακώς 
άζολύτως αναγκαία μή δυναμένη' τάς Ύζηρεσίας νά έζαν- 
δρώση άλλως τά κλ:μάκ:ά της ταΰτα.

9. Τέλος ύζογρ οσμίζεται ότ:. ή κάλυώι: τών ϊαζανών αι- 
σΔοδοσίας τών ζροσληφΔησομένων ύζαλλήλων καλυφΔήσετα: 
ύζό τοΰ ζροϋζολογισμοΰ ΚΑΑΝ αν ευ ούδεμιάς έζιβαρΰνσεως 
τού Κρατικού Π ροϋζολογισμοΰ.

Παρακζλούμεν 5-5εν όζως ζεριβάλητε διά τάς ΰμετέρας 
έγκριτε ως το τυναζοττελλάμενον σνέδιον Νόμου.

Εν Πε·ρκεί τή 25 Φεβρουάριου 1976 
Οί Τζουργοί

Πσοεδσίος Κυβεσνήσεως Έκζορικής Ναυτ:λ?ας
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Α. ΠΑ Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τυττάτεως οργανικών Δέσεων τσκτικών ύζαλλήλων 

Βζαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου.
ΆρΔρον 1.

Σύστασις Δέσεων.
Προς έζάνδρωσιν τών έν Έζαρχίαις λειτουργούντων Π α

ραρτημάτων Οίκου Ναύτου. τυνττώντα· όογαν.κζί Δέσε:ς 
διαρΔρούμεναι ώς άκολούΔως:

Β' Κατηγορία:
Β1 Κλάδος Διοικητικός Λογιστικός:

Δύο (2) δέσεις έζί βαΔμώ 5ω.
Δέκα τετταρες (14) Δέσεις έζί 5α5;ιοίς ΙΟω έως 6<ο.

'Ap-Spoy 2. 
Κατανομή -^ετεων.

Αί ϊ:ά τού άρνρου 1 τού ζαοόντος ζυν.ττώαενα: όργαν.καί 
•ύέτε ς κατανέμοντα: ώς ακολούθως;

1. ΠΟΝ/ΧΙΟΓ τρεις (3)
2. ΠΟΝ/ΚΑΛΓΜΝΟΓ ούο (2)
3. ΠΟΝ/ΧΑΛΚΙΔΟΣ ϊύο (2)
4., ΠΟΝ
α) 'Ανόμου. ,3; Βόλου, γ) Θεσσαλονίκη:, ο) Κέρκυρας, 

ε) Κεςαλλη-νίας. στ) Νεαζόλεως Βο:ών. Ρόόου. η) Σαλα- 
μίνος. -S) Σύρου, άνά μία (1).

Άρ-3ρον 3.
Πλήρωσ'.ς Δέσεων.

1. Οί κατά τήν :ημοσίευσ:ν τού ζαρό-ντος ύζηρετούντες διοι
κητικοί ύζάλληλοι Ο.Ν. είς Έζαρχιακά ΠΟΝ καταλαμβά
νουν αυτοδικαίως είς τον ον κέκτηνται βαΔμόν τάς διά τού 
ζαρόντος Νόμου συνιστωμένας Δέσεις, έρ’ όσον κέκτηνται τά 
ύζο τού άρΔρου 4 τού ζαρό-ντο: όρ'-όυενα ζροτόντα. Αί λο'.ζαί 
Δέσεις ζληρούντα: κατά τά ύζό τών οικείων διατάσεων τού 
Κωδικός Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Ύζαλλήλων 
οριζόμενα.

2. Άζό τής ένάρζεως ισχύος τού ζαρόντος άζαγορεύεται 
ή _έκ τώγ έζαοχιών τοζοΔέτησις τακτικών ζεριρερειακών 
ύζαλλήλων Ο.Ν. είς Ινλ·μακ:α τών Κεντρικών Ύζηρεσιών 
Ο.Ν. έστω καί ύζό μο.ροήν ζροσωρινής άζοσζάσεως ή μεταΔέ- 
σεως.

ΆρΔρσν 4.
Π ροσόντα.

Διά τον διορισμόν είς τον εισαγωγικόν βαΔμον τών ύζό τού 
ζαρόντ:; ζροβλεζο;κένων Δέσεων ορίζονται ώς ειδικά τυζικά 
ζροτόντα διορ τμού. τό άζολυττ,ριον έςαταζίου Γυμνασίου ή 
άλλης ισοτίμου Μέσης Σχολής.

ΆρΔρον 5.
Ή ισχύ: τού ζαρόντος Νύκου άρχεται άζό τής δημοσιεύ- 

σεως διά τής ’Ερημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν ΆΔήναις τή 25 Φεβρουάριου 1976 

Οί Ύζουογοί
Ποοεδ:ίας Κυβε:·-ήσεως

Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ
Εαζοσικής Ναυτιλίας 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΆριΔ. 123/14/75
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρΔρον 75—ζαράγρ. 
1 τ:ύ Συντάγματος) έζί τού σχεδίου Νόμου τού Ύζουργείου 
Έμζκικής Ναυτιλίας «ζερί συστάσεως οργανικών Δέσεων 
τακτικών ύζαλλήλων Έζαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου 
Ναύτου».
Διά τών διατάσεων τού ώς ανωτέρω σχεδίου Νόμου συνι- 

στώντα: δύο (2) Δέσεις έζί βαΔμώ 5ω καί 14 Δέσεις έζί βα- 
Δμοί: ΙΟω—6ω τακτικών ζεριοερειτκών ύζαλλήλων τοΰ Οί
κου Ναύτου, ζρός έζάνδρωσιν τών έν Έζαρχίαις λειτουργούν- 
των Π αρ αρτημάτων αύτού.

Έκ τών ζροτεινομένων διατάσεων ζροκαλείτα: δαζάνη 
Ιΐτ/. 1.200.000. ζερίζου. έτησίως. είς βάροσ τού Κεφαλαίου 
Ανεργίας καί ΆσΔενείας τών Ναυτικών (ΚΑΑΝ). μή έζι- 

γ'ρηγουμέντυ ύζό τού Κρατικού Π ρούζολογισμού.
Εν "ΑΔήναις τή 20 Σεζτεμβρίου 1975

Ό Γενκος ΔιευΔυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


