
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
Έττί σχεδίου Νόμου «περί αναδρομικής ισχύος ένίων διατά

ξεων τού Ν. 411/1976 «περί ρυθμίσει»; θεμάτων άφορών- 
των τό προσωπικόν τοϋ ’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(Ο.Λ.Π.) καί άλλων τινών διατάξεων».

Προς τήν Βουλήν τών Ελλήνων
1. ‘Υπό τών διατάξεων τοϋ Ν. 411/1976 «περί ρυΟμίσεως 

θεμάτων άφορώντων εις τό προσωπικόν τοϋ Ο.Λ.Π. καί 
άλλων τινών διατάξεων», άρθρον 11 παράγραφοι 3 καί 4, 
ορίζεται ότι :

«3. Οί μέχρι τής 31ης Μαίου 1976 άπασχολούμενοι ώς 
έκτακτο; ελεύθεροι έργάται τοϋ Ο.Λ.Π., κεκτημένοι τά νό
μιμα προσόντα, ονομάζονται δόκιμοι έργάται κατά τήν προ- 
βλεπομένην ύπό τών κειμένων διατάξεων διαδικασίαν.

4. Οί πέραν τών καθοριζομένων, διά τοϋ παρόντος άρ
θρου νέων οργανικών θέσεων δοκίμων έργατών ΰττηρετοϋντες 
ή όνομασθησόμενοι συμφώνως τή προηγούμενη παραγράφω 
διατηρούνται εις προσωρινάς ισαρίθμους θέσεις δοκίμων έργα
τών μέχρις άπορροφήσεώς των εις θέσεις μονίμων έργατών ή 
τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξόδου των έκ τής υπηρεσίας».

2. * Η εφαρμογή τών άνωτέρω διατάξεων δεν κατέστη δυ
νατή διότι έδόθη ή ερμηνεία ότι ή έν παραγράφω 3 φράσις: 

«κεκτημένοι τά νόμιμα προσόντα» ΰποδηλοΐ τήν συνδρο
μήν τόσον τών ουσιαστικών προϋποθέσεων αίτινες άνα- 
φέρονται είς τό έν γένει ήθος καί τήν έκ μέρους τοϋ έργα- 
ζομένου έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών υποχρεώσεων 
καί τών όποιων ή ελλειψις κωλύει τήν έξέλιξιν τοϋ έργατι- 
κοΰ προσωπικού όσον καί τήν μή ύπέρβασιν τοϋ 35ου έτους 
τής ηλικίας, τό όποιον τίθεται ώς όριον ύπό τών διατά
ξεων τών προβά.επουσών τήν κατ’ έτος πλήρωσιν τών δη- 
μιουργουμένων κενών θέσεων δοκίμων έργατών καί τών 
έλευθέρων τοιούτων». :-
3. ’ΑλΧ* είναι φανερόν έκ τοϋ όλου πνεύματος τών άνω 

διατάξεων τοϋ Ν. 411/76 δι’ οΰ έθεσπίσθησαν έξαιρετικοΰ 
δικαίου διατάξεις προς τον σκοπόν τακτοποιήσεως (μονι- 
μοποιήσεως), τοϋ υπηρετούντο; είς τον Ο.Λ.Π. επί σχέσει 
ΐδιωτικοϋ δικαίου πάσης φύσεως προσωπικοΰ (διοικητικοϋ, 
τεχνικού κ.λ.π.), ότι ή βούλησις τοϋ νομοθέτου ήτο νά περι- 
λάβη άπαντας τούς ύπηρετοϋντας κατά τήν 31-5-76 έλευθέ- 
ρους έργάτας ανεξαρτήτως ορίου ήλικίας, δι’ ό καί προέβλεψε 
τήν διατήρησιν τών υπεραρίθμων είς προσωρινάς θέσεις, ύπό 
τήν προϋπόθεσιν βεβαίως μή ύπάρξεως κωλύματος τίνος 
έμποδίζοντος καί τήν περαιτέρω έξέλιξιν των.

4. Προτείνεταί ίθεν διά τοϋ άρθρου 1 του σχεδίου ή άντι- 
. κατάστασις τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 411/
1976 ώς κάτωθι:

“Αρθρον

Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 411/1976 αντικα
θίσταται ώς ακολούθως: ·

«3. Οί μέχρι τής 31 Μαίου 1976 απασχολούμενοι ώς έκτα
κτοι ελεύθεροι έργάται τον Ο.Λ.Π. κεκτημένοι τά νόμιμα προ
σόντα ονομάζονται, άσχέτως ήλικίας, δόκιμοι έργάται εντός 
εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσει»; τοϋ παρόντος είς τήν Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσει»; τηρουμένης κατά τά λοιπά τής προ- 
.βλεττομένης ύπό τών κειμένων διατάξεων διαδικασίας».

5. Λαμβανομένου όμως ύπ’ δψιν ότι έξ αυτών οί ύπερβάν- 
τες τό 45ον έτος τής ηλικία; των ώς έλεύθερικ έργάται δέν θά 
έχουν τήν άπαιτουμένην εμπειρίαν διά νά αποδώσουν είς έρ- 
γασίας όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικέ»; μόνιμοι έρ- 
γάται καί περαιτέρω εξελισσόμενοι είς τά καθήκοντα αρχιερ
γατών καί εποπτών, έπιβάλλεται οί έρ^τοα αυτοί νά παρα- 
■μείνουν στάσιμοι δόκιμοι άνευ άλλης έςελίξεως. '

“Αλλωστε όμοια ρύθμισις έγένετο καί ύπό τοϋ Ν.Δ. 4544/ 
1966 διά τοϋ όποιου μεταξύ άλλων έδοκιμοποιήθησαν 860 
έκτακτοι έργάται τοϋ Ο.Λ.Π. κατά σειράν άρχαιότητός των.

Ούτως έν παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νομοθετικού τούτου 
Διατάγματος περιελήφθη ρητή διάταςις έχουσα ώς εξής : 
«’Εν πάση περιπτώσει οί έχοντες ηλικίαν άνω τών 45 ετών 
θά παραμένουν στάσιμοι δόκιμοι». Κατόπιν τών άνωτέρω 
καί λόγοι ίσης μεταχειρίσεως επιβάλλουν τήν άνάλογον καί 
έν προκειμένω ρύθμισιν. Είσηγούμεθα όθεν όπως άντικατα- 
σταθή ή παρ. 4 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 411/1976 ώς κατωτέ
ρω:

Άρθρον
Ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 411/1976 άντικα- 

θίσταται ώς άκολούθως:
«4. Οί πέραν τών καθοριζομένων, διά τοϋ παρόντος άρθρου 

νέων οργανικών θέσεων δοκίμων έργατών ύπηρετοΰντες ή 
όνομασθησόμενοι συμφώνως τή προηγουμένη παραγράφω 
διατηρούνται είς προσωρινά; ισαρίθμους θέσεις δοκίμων έρ
γατών μέχρι τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον έξόδου των, έκ τής 
υπηρεσίας, πλήν τών έχόντων ηλικίαν άνω τών 45 έτών, οί 
όποιοι θά παραμείνουν στάσιμοι δόκιμοι».

6. Προκειμένου λοιπόν νά καταστή δυνατή ή έφαρμογή τών 
προαναφερθέντων προτείνεταί διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου 
ή άναδρομική ισχύς τούτων ήτοι άπό τοϋ χρόνου ισχύος τοϋ
Ν. 411/76.

Έν Πειραιεΐ τή 13 Φεβρουάριου 1979
Ό ‘Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί αναδρομικής ισχύος ένίων διατάξεων τοϋ Νόμου 411/ 

1976 «περί ρυδμίσεως δεμάτων άφορώντων είς τό προ
σωπικόν τοϋ ’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) 
καί άλλων τινών διατάξεων». 1

- Άρδρον 1.
Ή παράγραφος 3 τού άρδρου 11 τού Ν. 411/1976 αντι

καθίσταται ώς άκολούύως:
«;3. Οί μέχρι τής 31 Μαίου 1976 απασχολούμενοι ώς 

έκτχκτοι έλεύδεροι έργάται τού Ο.Λ.Π. κεκτημένοι τά νό
μιμα προσόντα ονομάζονται, άτχέτως ηλικίας, δόκιμο: έργά- 
ται, εντός εξαμήνου άπό. τής δημοσιεύσει»; τού παρόντος 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσει»;, τηρούμενη; κατά τά 
λοιπά τής προίλεπομένης ύπό τών κειμένων διατάξεων δια
δικασίας».

Άρδρον 2.
Ή παράγραφος 4 τού άρδρου 11 τού Ν. 411/1976 αντι

καθίσταται ώς άκολού3ως:
<<4. Οί πέραν τών καθοριζομένων, διά τού παρόντος άρ

δρου νέων οργανικών δέσεων δοκίμων έργατών ύπηρετούντες 
ή όνομασδησόμενοι συμφώνως τή προηγούμενη παραγράφιρ 
διατηρούνται είς προσωρινάς ίσαρίδμους δέσεις δοκίμων 
έργατών μέχρι τής κχδ’ οίονδήποτε τρόπον έξόδου των έκ 
τής υπηρεσίας, πλήν τών έχόντων ηλικίαν άνω τών 45 
ετών οί οποίοι δ-ά παραμείνουν στάσιμοι δόκιμοι». ·

Άρδρον 3. \

Ή ισχύς τού παρόντος ανατρέχει άπό τού χρόνου τής 
ισχύος τοϋ Ν. 411/1976 πλήν τών άντιδέτως έν τώ παρόν τι 
όριζομένων. ' .. " _ . '

- Έν Άδήναις τή 13 Φεβρουάριου 1979

Ό Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


