
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως θέσεων προσωπικού 
εις τό 'Υπουργεΐον Εργασίας καί ετέρων τινών διατά
ξεων».

[Ισος την Βουλήν των 'Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

X ΓΕΝΙΚΑ
1. Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου καί κατά Συνταγματικήν 

Επιταγήν (άρθρ. 22) καθ’ ήν «ή εργασία άποτελεϊ δικαίωμα 
καί τελεί ΰπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους, μεριμνώντος 
διά τήν δημιουργίαν συνθηκών άποσχολήσεως πάντων των 
πολιτών διά τήν ηθικήν έςύψωσιν τοϋ εργαζομένου.... 
άστικοϋ πληθυσμού», επιδιώκεται ή δημιουργία τών προ
ϋποθέσεων εκείνων αί όποϊαι είναι άναγκαιαι διά τον εκσυγ
χρονισμόν τοϋ θεσμοϋ της Έπιθεωρήσεως Εργασίας, πρός 
τον σκοπόν τής δημιουργίας ενός άρτιου ελεγκτικού οργά
νου προσηρμοσμένου εις τά σημερινά δεδομένα, συμφώνους 
καί πρός τάς κατ’ έπανάληψιν έκφρασθείσας κυβερνητικός 
προθέσεις.

2. Πρός τούτοις, ή άνασύστασις τοϋ Σώματος Έπιθεω
ρήσεως Εργασίας, τό όποιον ούσιαστικώς κατηργήθη ΰπό 
τής δικτατορίας κατά την γενομένην τότε ένοποίησιν τών 
Κλάδων -τών Κεντρικών -καί- - Περιφερειακών 'Υπηρεσιών' 
τοϋ 'Υπουργείου, είναι υποχρεωτική διά τήν χώραν μας.

'Η υποχρέωσες αυτή πηγάζει έκ τών διατάξεων της ύπ’ 
άριθμ. 81 Διεθνοϋς Συμβάσεως ’Εργασίας, τοϋ 1947 «περί 
έπιθεωρήσεως εργασίας είς τήν Βιομηχανίαν και τό έμπό- 
ριον» τής κυρωθείσης ΰπό τής 'Ελλάδος, διά τοϋ Νόμου 
3249/1955 αίτινες σύν τοΐς άλλοις προβλέπουν όπως :

— "Εκαστον μέλος τής Διεθνοϋς Όργανώσεως Εργα
σίας διά τό όποιον ισχύει ή παροϋσα σύμβασις, δέον όπως 
κέκτηται σύστημα Έπιθεωρήσεως Εργασίας εις τά Βιο- 
μηχανικά. . . . καί Εμπορικά «Καταστήματα» (άρθρ. 1 
καί 22).

— Τό σύστημα τής Έπιθεωρήσεως Εργασίας επιφορ
τίζεται :

α) νά έξασφαλίζη τήν εφαρμογήν τών νομίμων διατά
ξεων, περί τών όρων εργασίας καί προστασίας τών εργα
ζομένων έν τή ενασκήσει τοϋ επαγγέλματος αυτών, όπως 
είναι αί διατάξεις περί διάρκειας τής εργασίας, ημερομισθίων, 
ασφαλείας, ΰγιεινής καί εύημερίας, άπασχολήσεως τών παι
διών καί τών νεαρών προσώπων ώς καί περί άλλων θεμάτων 
συναφών............. (5ρθρ. 3).

— Έκαστον Μέλος λαμβάνει τά άναγκαΐα μέτρα διά 
τήν έξασφάλισιν εις τήν λειτουργίαν τής Έπιθεωρήσεως 
τής συνεργασίας εμπειρογνωμόνων καί τεχνικών δεόντως 
ειδικευμένων, συμπεριλαμβανομένων καί ειδικευμένων ια
τρών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων καί χημικών.... ΐνα 
οΰτω έξασφαλισθή ή εφαρμογή τών νομίμων διατάξεων περί 
ΰγιεινής καί ασφαλείας τών εργαζομένων, κατά τήν άσκησιν 
τοϋ επαγγέλματος αυτών, άφ’ ενός καί έρευνώνται τά απο
τελέσματα τών χρησιμοποιούμενων μεθόδων καί υλικών ώς 
καί τών μεθόδων εργασίας, διά τήν ΰγιεινήν καί τήν ασφά
λειαν τών εργαζομένων άφ’ ετέρου, (άρθρ. 9) κ.ά.

3. Περαιτέρω δέον, νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι, ή δημιουργία 
εκσυγχρονισμένου οργάνου (Σώματος Έπιθεωρήσεως Ερ
γασίας) ίκανοϋ ν’ άνταποκριθή εις τά καθοριζόμενα, ΰπό 
τής άνωτέρω ΰπ’ άριθ. 81 Διεθνοϋς Συμβάσεως Εργασίας 
καί τών λοιπών διατάξεων τής εργατικής νομοθεσίας, άπο- 
τελεϊ πάγιον αίτημα τών εργαζομένων καί αποβλέπει εις 
τήν, διά τών οργάνων τοϋ Σώματος Έπιθεωρήσεως Εργα
σίας βελτίωσήν τών όρων εργασίας καί τήν έξασφάλισιν 
ΰγιεινοϋ καί άσφαλοϋς έργασιακοϋ περιβάλλοντος, έπί τώ 
τελεί τό μεν περιορισμού τοϋ άριθμοϋ τών έπισυμβαινόντων 
εργατικών άτυχημάτων, τό δέ, αποτελεσματικής συμβολής 
τών έν λόγω οργάνων εις τήν έξομάλυνσιν τών άναφυομένων 
μεταξύ έργαζομένων καί έργοδοτών διενέξεοιν καί Siarsoa- 
λίσεως τής κοινωνικής είρή'υης. ήτις είναι άπαραίτητος καί 
πρωταρχική προΟπόθεσις διά τήν κοινωνικήν ευημερίαν.

4. Ή πραγμάτωσις όμως τών άνωτέρω. ΰπό τήν παρού
σαν άνεπαρκή άριθμητικήν δύναμιν τοϋ προσωπικού τοϋ 
'Υπουργείου είναι άδύνατος, δεδομένου ότι μόνον 329 ύπάλ- 
ληλοι τών περιφερειακών ΰπηρεσιών τούτου είναι τεταγμέ- 
νοι νά ελέγχουν τήν ΰπό 383.463 επιχειρήσεων (Άπογραφή 
Καταστημάτων τής 27.9.1969) τήρησιν τών διατάξεων τής 
έργατικής νομοθεσίας. Έξ άλλου 21 περιφερειακά Γραφεία 
Εργασίας είναι μονοπρόσωπα μέ άποτέλεσμα ταΰτα νά 
παραμένουν πολλάκις κλειστά λόγω εξωτερικών άπασχο- 
λήσεων τών είς αύτά ΰπηρετούντων μοναδικών ΰπαλλήλων 
οΐτινες δέν δύνανται νά έξασφαλίσουν ούχί πλέον τήν εύρυ
θμον άλλ’ ουδέ κάν τήν στοιχειώδη λειτουργίαν τών περί 
ών πρόκειται ΰπηρεσιών. γεγονός τό όποιον κατ’ έπανάλη
ψιν έχει διαπιστωθή άρμοδίως.

Τέλος είς πολλάς άναπτυσσομένας βιομηχανικώς περιο- 
χάς, δέν κατέστι εΐσέτι δυνατή, λόγω άκριβώς τής έλλεί- 
ψεως προσωπικού, ή ίδρυσις τών αναγκαίων υπηρεσιακών 
μονάδων.

5. Σημειοϋται όλως ιδιαιτέρως ότι, ή εντός τοϋ πλαισίου 
τών διατάξεων τοϋ Νόμου 51/1975 «περί άναδιοργανώ- 
σεως τών Δημοσίων Πολιτικών 'Υπηρεσιών» κατάρτισις 
τοϋ νέου ’Οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου, ούδέν ούσιαστικόν 
άποτέλεσμα θά έχη, λαμβανομένων ύπ’ οψιν τής όλως άνε- 
παρκοΰς άριθμητικής δυνάμεως τοϋ προσωπικού τοϋ 'Υ
πουργείου ώς καί τοϋ όγκου καί τής σημασίας τοϋ ανατε
θειμένου - εις αύτό έξόχως κοινωνικού έργου.

6. Έκ πάντων τών "ανωτέρω έκτεθέντων καταδεικνύε
ται ή μεγάλη κοινωνική σπουδαιότης τοϋ ΰπό κρίσιν σχε
δίου Νόμου, τό όποιον ή Εθνική ’Αντιπροσωπεία καλείται 
νά ΰπερψηφίση ίνα δημιουργηθοϋν ούτως αί άπαραίτητοι 
προϋποθέσεις αί όποϊαι, έν συνδυασμώ καί προς τάς διατά
ξεις τοϋ ώς εΐρηται Νόμου 51/1975 θά παράσχουν τήν δυ
νατότητα εις τον Νέον ’Οργανισμόν τοϋ 'Υπουργείου Εργα
σίας ν’ άνταποκριθή κατά τό δυνατόν πληρέστερον είς τάς 
συγχρόνους άπαιτήσεις ώς αύται διαμορφοϋνται εις τόν χώ
ρον τής εργασίας, έκ τής οικονομικής καί κοινωνικής άνα- 
πτύξεως τής χώρας καί τής έπικειμένης έντάξεως αύτής ώς 
πλήρους μέλους εις τάς Ευρωπαϊκός Οικονομικός Κοινό
τητας.

Β' ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ

Έπί τών καθ’ έκαστα Διατάξεων τοϋ ΰπό κρίσιν σχεδίου 
σημειοϋνται τά κάτωθι : ■

1. Διά τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρ. 1 τοϋ σχεδίου ορίζε
ται ότι διά τοϋ έκδοθησομένου κατά τάς διατάξεις τοϋ Νό
μου 51/1975 ’Οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας δύ- 
ναται νά συσταθοϋν τριακόσιαι δέκα οκτώ (318) νέαι, είς 
έπαύξησιν τών ήδη ύφισταμένων, όργανικαί θέσεις (έξ ών 
διοικητικών 232, Τεχνικών καί 'Υγειονομικών 80 κ.λ.π.), 
προοριζόμεναι κυρίως διά τήν κάλυψιν άναγκών τής Έπι
θεωρήσεως Εργασίας.

Έξ άλλου διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου συν- 
ιστώνται δέκα έννέα (19) θέσεις έπί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου προσωπικού παρεχόμενης ούτω τής εύχερείας 
προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού ώς καί 
τεχνικού καί βοηθητικού προσωπικού λίαν άπαραιτήτου διά 
τήν έπάνδρωσιν τών 'Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου.

2. Διά τής μεταβατικής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχε
δίου προβλέπεται ή έντός τριμήνου άπό τής δημοσιεύσεως 
τοϋ νόμου πλήρωσις μέχρι πέντε (5) θέσεων τοϋ Ύπου?-· 
γείου Εργασίας, διά μετατάξεως, ούχί πάντως πέραν τοϋ 
4ου βαθμού, ΰπαλλήλων τών ΰπό τόν έλεγχον καί τήν έπο- 
πτείαν αύτοϋ οργανισμών, τελούντων έν άποσπάσει παρ’ 
αΰτώ έπί πενταετίαν.

3. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ή έκδο- 
σις τοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 51/1975. νέου ’Οργα
νισμού τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας έντός τριμήνου άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ νόμου.
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4. Τέλος διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου χροβλέχεται η 
σταδιακή χλήρωσις των διά των διατάξεων αυτοί συνιστω- 
μένων νέων θέσεων ήτις χροβλεχεται να ολοκληρωΟη εντός 
του έτους Ϊ979.

Έν ΆΟήναις τη 29 ’Ιουλίου' 1977 
Οί Ύχουργοί

Συντονισμοί Προεδρίας Κυβερνησεως
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Ε.
Οικονομικών

ΔΕΕΛΕΤΟΓΛΟΥ
Εργασίας

Κ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΥΜΟΥ

Περί συστάσεως -δέσεων χροσωχίκού εις ίο 1 ιΛυργείον 
Έύργασίας καί ετέρων "ινών ϊιχτάσεων.

Άρ·δ?ον 1.
1. Λ:ά τού κατά τά άρύρα 1 καί 2 τού Ν. 51/1975 «σερί 

άναίιοργχ.'ώσεως τών ίημοσίων χολιτικών ύχηρεσιών», έκοο- 
•δησομένου οργανισμού τού Ύχουργείου Εργασίας, ίΰναται νά 
συστα-δούν αΐ κάτω-δι κατ' άνώτατον όριον -δέσεις, εις έχαύ- 
ξησιν τών ·η$τς υφισταμένων -δεσεων:

Α' Κλάϊοι AT:
α) Εις τον Κλάοον ΑΤΙ Διοικητικού, μέχρι ένενήκοντα 

(90) -δέσεις.
β) Εις τον Κλάοον ΑΤ2 Τεχνικόν, μέχρι είκοσι τέσσαρας 

(24) -δέσεις.
. γ) Εις τον ΚΡ.άίον ΑΤ3 'Υγειονομικόν, μέχρι οκτώ (8) 
-δέσεις.

. . Β' Κλάϊοι ΑΡ:
Εις τάν Κλάϊον ΑΡ2 Τεχνικόν, μέχρι έννέα (9) -δέσεις.

Γ' Κλάϊοι ΜΕ:
α) Εις τον Κλάοον ΜΈ1 Διοικητικόν, μέχρι εκατόν τέσ- 

σαράκο-ντα (140) -δόσεις.
β) Εις τον Κλάοον ΜΕ2 Τεχνικ,όν, μέχρι τριάκοντα μιας 

(31) -δέσεις.
γ) Εις τον Κλάίον ΜΕ3 Μεταφραστών, μέχρι ίύσ (2) 

•δέσεις.

Δ' Κλάϊοι Σ1Ε:
Εις τον Κλάϊον ΣΕ Κλητήρων, μέχρι ές (6) -δέσεις.

2. Διά τού αύτοϋ 'κατά τήν; χροηγουμένην χαράγραφον 
οργανισμού, ϊόναται νά συστα-δούν, αί κάτω-δι κατ’ άνώτατον 
όριον -δέσεις νέων κλάϊων.

Α' Κ/.άϊος ΑΡ:
Εις τέν Κλάϊον ΑΡ Παραία-ροσκώτν Έταγγεν.μάτων. μέχρι 

όκ'ώ (8) -δέσεις.
3. Διά τού αύτού κατά τήν χαράγραφσν 1 οργανισμού ϊύ- 

ναται νά συστα-δούν. κατ' άνώτατον όριον, μέχρι ϊέκα έν
νέα (19) -δέσεις έχί σχέσει εργασίας ίίιωτ-κού ϊικαίου χρο- 
σωχικοϋ. Αί -δέσεις χύται ·δά κατχνεμη-δούν εις είϊικότητας 
ϊιά τού. κατά τήν χαρ. 1 έκίο-δησομένου οργανισμού τού 
Ύχουργείου Εργασίας.

Άρ-δρον 2.
1. Εντός τριμήνου άσό τής ϊημοσοεΰσεως τσύ ταρόντος 

έχιτρέχετχ. ή μετάτασις εις έμοιόόα-δμον -δέσιν και χάντως 
οΰχι χέραν τού 4ου βα-δμοϋ τού χύτού ή συναφούς Κλάϊου 
τού Ύχουργείου Εργασίας μέχρι χέντε (5) τακτικών ύχαλ- 
λήλων τών ύχό τον έλεγχον καί τήν έχοχτείαν αϋτο-ύ ’Οργανι
σμών, έφ όσον οί μετατασσόμενοι τείλοϋν έν άχοσχάσει τταρ’

αΰτφ τουλάχιστον έχί χενταετίαν. έχουν ϊέ τά τυχικά 
χροσόντατού εις όν ή μετάτασις Κλάδου:

2. Ή το:χύτη μετάτασις ένεργείται μετ' αίτησιν τών εν
διαφερομένων κατά χαρέκ.κ/.ισιν άχό χάσης ισχυούσης γενικής 
ή εΐϊικής οιατάσεως ϊι’ άχοφάσεως τού Ύχουργού 'Εργασίας, 
έκϊιϊομένης μετά γνώμην τών οικείων 'Υχηρεσιακών Συμβου
λίων καί ϊημοσιευομένης ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνή- 
σεως.

3. Ή σειρά άρχαιότητος τών μετατασσίμένων ύχαλλήλων. 
έν σχεσει χρός τούς λοιχούς όχηρετούντχς ύχαλλήλους, εις τήν

Ον η με.α.ασις Κ/,αοον, τ-.α-δορι^εται ϊι αχοςασεως του 
'Υχουργού 'Εργασίας, μετά γνώμην τού οικείου Ύχηρεσιακού 
Συμβουλίου, ίάσετ τής ημερομηνίας άφ' ής άχέκτησαν -τότν 
κατεχόμενον βα·δμόν, συνεχεία ϊιορισμού, χροαγωγής ή έντά- 
ξεως (/.ογιζομένη κτήσις τού βα-δμοϋ).

4. Οί μεταταχ-δησόυ.ενεί ΰχάλληλο: σά/χντα: κατ' έχιλογήν 
των είτε νά ές-ακολου-δήσουν ύχαγόμενο: εις τά Ταμεία Αρωγής 
ή Έχικουρικής ’Ασφαύάσεως, εις α μέχρι τής οημοσιεΰσεως 
τού χαρόντος όχάγονται, είτε νά ύχαχ-δούν εις τά τοιαύτα τού 
Ύχουργείου Εργασίας.

'Αρ-δρον 3.
Διά τήν κ,ατά τάς διατάξεις τού Νόμου 51/1975 «χερί 

άνάϊιοργανώσεως τών Δημοσίων Πολιτικών Ύχηρεσιών» έκ- 
οοσιν τού Όργανσιμού τού Ύχουργείου Εργασίας, τάσσεται 
νέα χρο-δεσμία τριών (3) μηνών άχό τής ϊημοσιεύσεως τού 
χαρόντος.

Άρ-δρον 4.
1. Αί βάσει τού άρ-δρου 1 τού χαρόντος συστα-δησόμεναι 

νέαι όργανικαί -δέσεις, ώς καί αί τοιαϋται έχί ισχέσει εργα
σίας ΐίιωτικού δικαίου ώς σύνολον λαμβανόμεναι, χληρούνται 
ϊιά οικισμού μέχρι χυσοστού 37% κατά τό έτος 1977, κατά 
έτερον χοσοστόν έκ 32% τό έτος 1978 καί κατά το'ΰχόλοιχον 
τό έτος 1979. .

2. Είϊικώς ή χλήρωσις τών -δέσεων -ϊιά τό έτος 1978 
ϊέν ούνχται νά γίνη χρό τής 1ης Μαρτίου τοϋ έτους τούτου.

Άρ-δρον 5.
Ή ίσχός τού χαρόντος άρχεται άχό τής ϊημοσιεύσεώς του, 

ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυόερνήσεως.
Έν Ά-δήναις τή 29 Ιουλίου 1.977

Ό Ύχουργοί
Συντονισμού

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ 
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Προεδρίας ΙΫυόερνήσεως 
. Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Εργασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΙ-ΓΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Άρθρον 75 χαρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Έχί τού σχεϊίου Νόμου «χέρι συστάσεως -δέσεων χροσωτιν.ού 
εις τό Ύχουργεΐον ’Εργασίας καί ετέρων τινών διατά
ξεων».

1. Έκ της εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ ύχό κρίσιν σχε
δίου Νόμου, χροκαλεΐται έτησία δαχάνη είς βάρος τοϋ Κρα
τικοί Π ροϋχο/.ογισμοϋ ύψους χερίχου 42.098.612 δραχμών, 
έκ τής αύξήσεως τών ’Οργανικών θέσεων τών ύχαλλήλων 
τοϋ Ύχουργείου ’Εργασίας, άνχλυομένη ώς άκολούθως :

Λρχχμχί
α) Έκ της αύξήσεως τών θέσεων τοϋ Κλάδου 

ΛΤ1 Διοικητικοί, μέχρι ένενήκοντα (90) ... 13.364.088


