
' Επί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής από 10.3. /< 
—οάΐεω; τού Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί λήψεως 
μέτρων προς έπιτάχυνσιν των φορτοεκφορτώσεων και 
αποσυμφόρησιν τοΰ /.'.μένος Πειραιώς».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Διά —7c από 10.3.77 πράςεως τοΰ Προέδρου τής Δημο- 
ιισατίχς εκδοθείσης κατ’ εφαρμογήν τοΰ άρθρου 44 παρ. 1 
τόϋ Συντάναατος καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριΟμ. 70 
ΦΕΚ τής 14.3.77 (τεϋχος Λ') άντιμετωπίσθη ή έςαιρετικώς 
επείγουσα καί απρόβλεπτος^ανάγκη, ή όποια έδημιουργήθη 
εκ —7c όλως χίονιδίας καί άπροειδοποιήτου άπό 2.2.77
αποχής απο τςς εοεργασίας των μονίμων, δοκίμων καί 
έλευθέοων εργατών τοΰ ’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, 
εεοός έςαναγκασμόν τοΰ εργοδότου των. διά τήν αποδοχήν
αιτηιιατων των

Έκ τής αποχής ταύτης παρετηρήθη έπιβράδυνσις καί 
άνωιεαλίχ εις τάς φορτοεκφορτώσεις τών έμεεορευματων εκ 
τών τελοίων, ·χέ συνέτεειαν τό μεν τήν σαμφορησιν τοΰ λ’.με- 
νος εις άναμένοντα τ/,ν φορτοεκφορτωσιν των τελοιχ, την 
καΟυστέρησιν τής διχκινήσεως τών έμεεορευματων εις τό 
έσωτεεικόν καί τερός τό έςωτερικόν, τό όέ τήν άτεειλήν ΰτεό 
τών ναυτιλιακών Εταιρειών επιβολής επίναυλου δια τα 
κόίΤιζόμε'/οΓέίς τον Πειραιά καί έκ-τοϋ Πειραιώς, φορτία, 
έπί μεγίστη ζημία καί δή εις συνάλλαγμα τής Εθνικής
Οικονομίας.

Προς άρσιν τής ανωμαλίας ταύτης παρέστη επιτακτική 
καί άμεσος άνάγκη, προσλήψεως μέχρι πεντακοσίων έκ
τακτων ελευθέρων έργατών, άναλόγως τών καθ’ ημέραν 
αναγκών τοΰ ’Οργανισμού, διά νά σχήμα τι σθή καί συμπληρω- 
θή δευτέρα καί τρίτη άνά εικοσιτετράωρον φυλακή καί οΰτω 
νά καλυφθή ή παρατηρουμένη έπιβράδυνσις εις τάςφορτοεκ- 
φορτώσεις, χωρίς νά έπέλθη οίαδήποτε οικονομική έπιβάρυν- 
σις εις ΟΛΠ, δεδομένου ότι τά ήμερομίσθια τούτων καλύ
πτονται έκ τής άμοιβής τής ύπερεργασίας, ήτις θά κατεβάλετο 
εις τούς απέχοντας τακτικούς έργάτας έάν ούτοί παρειχον
ύπερεργασίαν.

Σημειοϋται ότι χωρίς νά ληφθοϋν ύπ’ 6ψιγ αί σχετικαί 
άποφάσεις τοΰ Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, συνεχίζεται μέχρι καί σήμερον ή αποχή έκ 
τής ΰπερεργασίας τών έν λόγω έργατών τοΰ ’Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς, μέ τάς δυσμενείς γενικωτέρας επιπτώ
σεις ώς άνωτέρω προεςετέθησαν.

Διά τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου προβλέπεται ή 
νομοθετική κύρωσις τής ώς άνω έκδοθείσης πράςεως νομο
θετικού περιεχομένου καί ή ισχύς ταύτης άφ’ ής έδημοσιεύθη 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

’Εν Πειραιεΐ τή 18 ’Απριλίου 1977
'Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής άπό 10.3.77 πράςεως τού Προέδρου 

τής Δημοκρατίας «περί λήψεως μέτρων προς επιτάχυνα:·/ 
τών φορτοεκφορτώσεων καί αποσυμφόρησιν τοΰ λιμένος 
Πειραιώς».

Άρ-Spov πρώτον.
Κυροΰται καί ισχύει άφ’ ής έδημοσιεύψη είς τήν ’Εφημε

ρίδα τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 79/14.3.77 τ. Α') ή νομοθε
τικού περιεχομένου πράςις τού Προέδρου τής Δημοκρατίας 
«περί λήψεως μέτρων προς έπιτάχυνσιν τών φορτοεκφορτώ
σεων καί άποσυμφόρησιν τοΰ λιμένος Πειραιώς», έκδο&είσα 
κατ’ εφαρμογήν τοΰ άρ-3ρου 44 παρ. 1 τοΰ Συντάγματος, 'λό
γω συντρεχοΰσης εκτάκτου περιπτώσεως έςαιρετικώς έπειγού-

σης καί άπροβλέπτου ανάγκης, τής όποιας τό περιεχόμενο·/ 
έχει οΰτω:

ΠΡΑΖΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΓ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί λήψεως μέτρων πρός έπιτάχυνσιν τών φορτοεκφορτώσεων 
καί άποσυμφ-όρησιν τοΰ λιμένος Πειραιώς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντε; ύπ' οψει:
1. Τά άρ·5ρα 44 παρ. 1 καί 103 παρ. 2 τοΰ Συντάγματος:
2. Τήν ά/ακύψασχν έκτακτον, έςαιρετικώς επείγουσα·/ καί 

ό/.ως απρόβλεπτόν ανάγκην καλύψει»ς τών έμφανισ-ΰέντων κε
νών κατά τήν εργασίαν φορτοεκφορτώσεως έμπορευμάτων εις 
τον λιμένα τοΰ Πειραιώς, λόγω αιφνίδιας άποχής τών έργα
τών τοΰ Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, άπο τής κα-3ημε- 
ρινής καί εϊδικώς άμειβομένης ΰπερεργασίας, δημιουργουμένου 
οΰτω κινδύνου μεγίστων οικονομικών επιπτώσεων καί σοβαρών 
λειτουργικών ά/ωμαλιών είς τον λιμένα, προτάσει τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου, άποφασίζομεν:

Άρ-5ρον 1. . ·,
Επί τρεις μήνας άπό όής δηχοσιεύσεως τής παρούτης εις 

τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, δύναται ό 'Οργανισμός Αι- 
μενος Πειραιώς δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού του Συμβου
λίου, έγκρινομένης ύπό τοΰ 'Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
νά προσλαμβάνη, άνευ περιορισμού έκ τών περί προσλήψεως 
κειμένων διατάσεων, μέχρι πεντακοσίων έΰ.ευ-ΰέρους έργάτας 
έπι πλέον τών προβλεπομένων υπό τής οργανικής του συν·3έ- 
σεως, έπί συμβάσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ή σχέσις 
τούτων, πλήν τοΰ δικαιώματος εγγραφής είς τους οικείους 
καταλόγους, *$ά διέπεται κατά τά λοιπά υπό τών ορισμών τής 
παραγράφου 3 τοΰ άρ-3ρου 64 τοΰ ύπ’ άρι-S. 965/78 ΐίρ. Δια- 
τάρματος «περί συν-άέσεως, όργανώσεως καί κατανομής τών 
•υπηρεσιών τοΰ Ο.Α.Π.».

Άρ-Spov 2.
_ Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της 

είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. --

Εν Ά-υήναις τή 10 Μαρτίου 1977

Ο Πρόεδρός τής Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ό Π ρω-υ-υπουργό ς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τά Μέλη

Π. Π Α Π ΑΛΗΓΌ ΥΡΑΣ, Γ. ΡΑΛΑΗΣ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΑ-
ΚΗΣ, ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, I. ΜΠΟΥΤΟΣ, Κ.
ΤΡΥΠΑΝΗΣ, I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ.
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Γ. ΣΤΑ-
ΜΑΤΗΣ. ΑΛΕΖ. Π Α Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ.

“Ap-Spov δεύτερο·/.
Ή ισχύς του παρόντος άρχεται άπό τής ΙΟης Μαρτίου

1977.

Έν Πειραιεΐ τή 18 ’Απριλίου 1977

Ό Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
Α. Π Α Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


