
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

Ex: ;w σχεδίου νόμου «χερί ρυθμισεως -θεμάτων τακτικού 
χροσωχικοΰ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών».

Προς τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Είναι γεγονός ότι τελευταίως κατέστη αναγκαία ή 
3έσχ·ισ:ς ύχό τής Πολιτείας διατάξεων τινων δι’ ών χροε- 
βλέφ-θη ή βαθμολογική άνύψωσις διαφόρων Ελαίων τής 
Λημοτίας Διοιχήσεως ή ή άνύψωσις τού εισαγωγικού ή χχτα- 
ληχτιχοΰ βαθμοΰ χύτοΰ, έχί σχοχφ ρελτιώσεως τής χαρα- 
γωγιχότητος των Δημοσίων 'Τχηρεσιών χαί χροσελχύσεως 
ίν αώταΐς ίκχ/ών στελεχών χρος έχιτευηιν τοΰ υχ αώτής 
έχιδιωχομένου έργου.

2. Οΰτω, διά των διατάξεων τού ύχ’ άριθ. 125/1973
Ν’. Δ/τος άνυψωθη ό εΐσχγωγινός βαθμός των Β' χαί Γ' 
Κ ατηγχ ιών χατά ένα βαθμόν, διά τών τοιοότων των ύχ’ 
άρι-3-, 226/73 χαί 272/74 Ν. Δ/των χαρεσχέθη δυνατότης 
εις τάς Έχισκεχτρίας, Μαίας, Νοσοκόμους, Κοινωνικούς Λει
τουργούς χλχ. έξελίξεώς των μέχρι χαί τού 2συ βαθμού, 
ίι’ ετέρων δέ μεμονωμένων διατάξεων, διάφοροι Κλάδοι Ρ 
Κατηγορίας τής Δημοσίας Διοιχήσεως ύχήχθησαν εις την 
Β' τοιαύτην ώς χ.χ. οϊ Κλάδοι Ταχυδρόμων, Ραττών, Μα
γείρων, Καυρέων ... κλχ. διά τού Α.Ν. 66/67 (ΦΕΚ 
124/67)..__ ___________________ _________ ______

3. Διά τών διατάξεων τού έν θέματι σχεδίου νόμον σχο-
χείται ή απονομή δικαιοσύνης εις μιχράν σχετιχώς χατηγο- 
ρίαν υπαλλήλων τού 'Τχουργείου Κοινωνιχών 'Τχηρεσιών. 
οΐτινες, είτε χαραμέναυν εις την 'Γ' Κατηγορίαν χαρα το 
γεγονός ότι ύχάλληλοι του αύτου ή χαρεμρεροός χλαδοο ετέ
ρων Δημοσίων 'Τχηρεσιών ύχήχθησ χν εις την Β' Κατηγο
ρίαν, είτε έχουν καθηλω-θη εις μιχρούς βχόμους, λογφ ρυ- 
θμόσεως τής χροαγωγιχής των έξελίξεώς ύχό χρογενεστε- 
ρων διατάξεων, ένφ οί συνάδελφοί των τού Κλάδου εις όν 
όχήχύησαν καί ών ή χροαγωγιχή έξέλιξις διεχεται υχο 
νεωτέρων διατάξεων, δόνανται νά εξελιχθούν μέχρι χαί τού 
4ου βαθμοΰ, είτε δέν εξελίσσονται χέρα/ τού 4ου δχθμοΰ 
χαρά τά αναμφισβήτητα χροσόντα των (-Γεωχόνοι, ’Οδοντία
τροι χλχ.) . · |

4. Εΐδιχώτερον:
α) Διά τών διατάξεων τού άρθρου 1 χαρ. 1 χροόλέχετα: 

ή ύχ αγωγή εις την Β' Κατηγορίαν τών θέσεων τών Κλάδων 
'Γγειονομοφυλάχων, Έχαχτών Κωνωχοειδών χαί τών Βοη
θών Κοινωνιχών Ύ/χηρεσιών. ...

Δεδομένου ότι αί. θέσεις αύται χαταργοΰν/τοι άμα τή άχο- 
χωρήσει τών χατεχόντων ταύτας ύχαλλήλων, διά τής ίιατάι- 
ξεως τούτης έχτδιώχεταα ή διχαίωΐσις μιχρού αριθμού υπαλ
λήλων χατεχόντων τάς θέσεις ταύτας, οΐτινες, διά τον λόγο» 
χαί μόνον ότι δεν χέχτηνται το τυχιχόν χροσόν τοΰ άχολυτη- 
ρίου Γυμνασίου, χαραμένουν εις τήν Γ' Κατηγορίαν. Οί Τγει>’ 
νομοφύλαοεες χαί ΙΕχόχτατ >Κωνωχοειδών είναι οί χρωτεργά- 
ται τής χατχχσλεμήσεως χαί έχριζώσεως τής ελονοσίας έχ 
τής χώρας μας δΡ ό καά χρίνεται διχαία ή ύχαγωγή αυτών 
εις τήν Β' Κατηγορίαν, λόγψ τής έμχειρίας των. Οί δέ 
βοηθοί Κοινωνιχών Τχηρεσιών, χέχτηνται γυμνασιαχάς γνώ- 
σεις, έχτελούν γρσαριχήν ύχηρεσίχ/ χαί διά τής έμχειρίας των 
χροσέφερον χαί προσφέρουν χοίλλά εις τόν τομέα τών Κοινω- 
νιχών 'Τχηρεσιών. ’Εξ άλλου διά τούς ανωτέρω δέν χροίλί- 
χεται δυνατό της χροαγωγιχής έξελίξεώς χέρ*αν τοΰ 6ου ισ
θμού, γεγονός τό όχοίον θά χροσέχρουεν ενδεχομένως εις 
συμφέροντα ετέρων συναδέλφων των Β’ χατηγορίος χεχτη- 
μένων άχολυτηρίου Γυμνασίου.

β) Διά τής διατάξεως τής χαροογράφου 2 τοΰ.άρθρου 1 
σχοιχείται ή χαροίχή δυνατότητος εις τους Έχόχτ*ας 'Ελονο
σίας. 'Τϊραυλιχών χαί '(φηγούς Αύτοχινήτων, έξελίξεώς 
μέχρι χαί τοΰ 6ου βαθμοΰ, ένώ μέχρι τοΰδε εξελίσσονται ό μεν 
υδραυλικός μέχρι τοΰ 8ου δαθμοϋ, οί ϊέ λοιχοί μέχρι τοΰ 7ου 
ταιούτου. Διά τής τοιαύτης άνυψώσεως τοΰ καταληκτικού 6α- 
θμου άαονέμεται διοοαιοίτύνη, άφ’ ενός μεν εις μιχράν ομάδα

~ ύχαλλήλων (έεττά έν συνόλω), οΐτινες ΰχήρξαν οι χρόδρομο· 
τοΰ θεσμοΰ τών Έχοχτών Ηξυγιάνσεως εϊς τόν Κλαδον τόν 
όχο-ίον νϋν ά/ήχουν χαί εις ους χαρέχεται δυνατοτης έσε/.ι- 
ξεως μέχρι καί τού 4ου δαθμοΰ, άφ’ ετέρου, δέ εις τούς υδραυ
λικούς καί οδηγούς αύτοχινήτων χρός έξεμοιωσιν των, άχο 
χλευράς έξελίξεώς, μετά συναδέλφων των τού χύτου η 
χαρέμι ε ρους κλάδου ετέρων Δημοσίων Τχηρεσιών (A..V
66/67 ΦΕΚ 124/67).

γ) 'Τχό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 χροόλέχεται ή μετα
φορά τών θέσεων τού Κλάδου Τηλεφωνητών τής Γ Κατηγο
ρίας τού 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών, εις την Β 
τοιαύτην, ώς έγένετο ήδη χαί εις άλλας Δημοσίας Τιχηρε- 
σίας (Α.Ν. 66/67).

Προσέτι ορίζονται ηύξημάνα χροσόντα διά τήν κχνά- 
ληύιν θέσεων τού Κλάδου τούτου, ένώ χαραλλήλως λαμοά- 
νεται μέριμνα διά τήν χρόσληψιν τυφλών κατόχων χτυχίου 
τηλεφωνητοϋ, Σχολής Τυφλών, ανεξαρτήτως λοιχών τυχι- 
χών χροσόντων.

Ωσαύτως χροεόλέφθη ή κατά τήν χρώτην εφαρμογήν τού 
έν λόγω σχεδίου νόμου καταληψις τών θέσεων τούτων ύχο 
τών ΰχηρετούντων ήδη εις τόν κλάδον τούτον ύχαλλήλων.

δ) Διά τοΰ άρθρου 3 χροδλέχεται ή άνύόωσις τού κατα
ληκτικού 6‘αθμού τής θέσεως τοΰ χειριστοϋ κινηματογραφι
κής μηχανής άχό τού 6ου εις τόν δον τονοϋτον με χαράλλη,- 
λον αύξησιν τών χροδλεχομένων τυχικών χροσά/τω·/. Ή έν 
/.άγω ά/ύψωσις τοΰ καταληκτικού βαθμού έχρίθη σ/.άτιμος 
ύφ’ ήμών χρός έξομοίωσιν τοΰ οοατέχοντος τήν θέσιν ταύτη·. 
υπαλλήλου, άχό χλευράς χροαγωγιχής έξελίξεώς, μετά τών 
συνεδέλφων του Β' Κατηγορίας (Διοικητικοί), καθ’ οσον 
μάλιστα ούτος χέραν τοΰ άχαλυτηρίου Γυμνάσιού, θά κατέχη 
χαί χτυχίον χειρ ιστού κινηματογραφικής μηχανής.

ε) Διά τού άρνθρου 4 χροΚλέχεται ό άχχιτούμενος χρόνος 
προϋχηρεσίας εις τόν 8ον βαθμόν τών άίχολυμσντών χαί χαρα- 
σχευαστών τοΰ 'Τχουργείου Κοινωνιχών 'Τχηρεσιών, χροκει- 
μένου ουτοι νά χροίαχθοΰν εις τόν Τον βαθμόν. Ούτιν καλύ- 
χτεται τό δημιουργηθέν διά τών διατάξεων τοΰ Ν. Δ/το; 
226/)1973, Κενόν, καθ’ ό άνυψώ,θη μέν ό οζατάληκτικό; 
βαθμός τών θέσεων τών ώς άνω Κλάδων άχο τοΰ 8ο>υ ι·ς 
τόν 7ον τοιούταν, χλήν όμο>ς δέν χροεβλέφθη ό χρόνος όστις 
άχαιτείται νά χαραμείνη ό ύχάλληλος εις τόν 8ον βαθμό/ 
χροχειμένου νά χριθή χρός χροχγωγήν εις τον 7σν τοιοΰτον

στ) 'Τχό τού άρθρου 5 χριθλέχεται ή χοφοχή δυνατότητος 
χροαγωγιχής έξελίξεώς τών εις τόν Κλάδον τών Γεωχόνων 
τοΰ 'Τχαυργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών ύχηρετοόντων
ύχαλλήλων μέχρι καί ταϋ 2ου βαθμού, κατ’ άνάλογον εφαρμο
γήν τών εις έτερα 'Τχουργεία ('Τχουργεΐον Γεωργίας) 
ύχηρετοόντων ύχαλλήλων τοΰ αύτοΰ κλάδου ή τών λοιχών 
ύχαλλήλων Α' Κατηγορίας. Οί ύχάλληλοι ουτοι συμβάλλουν 
άχοφασιστεχώς είς τόν σημαντικόν έν τή άρμοδιότητ: τού 
'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών, γενικώς οΐχ-στιχόν 
στεγαστεχόν τομέα, εΐδικώτερον δέ έχί τής έρεύνης χαραχο- 
λου-ύήσεως χ* χαθοδηγήσεως τής- έξελίξεώς τοΰ οίχεδομι- 
χοΰ χλοότου τής χώρας, ιδία έχί αγροτικών οιχισμώ»ν( εχί 
τής οικιστικής άναχτόξεως τών vcc/δημιουργουμένων οικισμών 
χαί έχί τής μερίμνης διά τήν γεωργικήν, κτηνοτροφικήν χαί 
έχαγγελματιχήν άχακατάστασν τών έν αύτοΐς εγκαθιστά
μενων συμφώνως χρός τό ΝΑ. 11138/72, ώς χαί έχί τής 
οικονομίας χαί τοΰ ελέγχου έχί οικοδομικών συνεταιρισμών 
δημιουργοώντων, ώς έ^ιί τό χλεΐστοΓν, νέους οικισμούς, έχί 
αγροτικών κυρίως έχτάσεων. Έφ’ όσον ληφθή ύχ’ όψιν ή 
σοβαρά συμβολή τών ύχαλλήλων τοΰ χροχναφερθέντος κλά
δου εις τόν ώς είρητα* σηιανσιχόν, έν τή άρμαδιάτητ: τοΰ
'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών τομέα, διχαία χαί σύμ
φωνος χρός τάς άρχάς τής χρηστής διοιχήσεως τίθεται ή 
χαροχή δυνατότητος αύτοίς βαθμολογικής έξελίξεώς μέχρι 
καί τού 2ου βαθμού.

ζ) Διά τοΰ άρθρου 6 σκοχείτοϊ ή χαροχή δυνατότητος xpc'- 
αγωγιχής έξελίξεώς μέχρι καί τοΰ 2ου βαθμού τών εις τόν
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κλάδον τών Όδσνχριάτρων ΰχηρετούντων ΰχαλλήλων των 
όχοίων ή συμβολή εις το ΰχό τοϋ 'Τιχσυργείσυ Κοινωνικών 
'Τχηρεσιών1 έχιτελούμενίΛΓ έργον είς τον τομέα τής Δημοσίας 
'Τγείας είναι μεγίστη. Έξ άλλου τοιαύτη δυνατότης χαρέ- 
χεται καί εις τους λοιχοΰς ΰχαλ.λήλους τής Α' Κατηγορίας 
τής Δημοσίας Διοικήσεως. Ή ρύδμισ-.ς αΰτη χιστεύεται ότι 
δα χροσελ.κύση το ενδιαφέρον ικανών στιλ.εχών, διά την κατά- 
λ,ηδιν τών αντιστοίχων δέσεων. καδ’ όσον ή χλήρωσις τούτων 
με τά σημερινά δεδομένα δά είναι σχωσδήχοτε δυσχερής.

η) Τέλος διά τών διατάξεων τσϋ άρδρου 7 χροβλ.έτεται ή 
έχαυένταξι^ τών ΰχηρετούντων κατά την δημοσίευσιν τού 
έν λόγω Νόμου ΰχαλ'λήλων τών άνηκόντων εις τούς κλά
δους -σερί ών τά άρδρα 1 έως καί 4 αΰτοϋ συμφώνως ταΤς 
διατάξεσι τού ΰχ’ άριδ. 125/73 Ν. Δ/τος, ώς έτροχοχ-οιήδη- 
σαν διά τών τοιούτων τοϋ ΰχ άρι·$. 28//74 Ν. Δ/τος. Ουτω 
χως τακτοποιείται ή δημιουργουμένη διά τών διατάξεων τοϋ 
νέίο τούτου νομοδετήματος νέα ρύδμισις τής ΰχηρεσιακής 
καταστάτεως τών ΰχαλ,λ,ήλκυν τούτων.

5. Ούτως έχον το χρός έγκρισιν έν δέματι σχέδιον νόμου 
ΰχοβάλ.λ.εται Τμίν μέ την χαράκλησιν οχως χεριβλ.ηδή διά 
τής 'Τμετέρας έγκρίσεως.

Ε)ν Άδήναις τή 12 Άχριλίου 1975

Οί Ύχουργοί
Π ροεδρίας Κυβερνήσεως _______Οικονομικών _______

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ‘ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
Κοινών. Τχηρεσιών

Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
ΙΙερ: ρυδμίσεως -δεμάτων τακτικού χροσωχικοϋ 'Τχουργείου 

Κοινωνικών 'Τχηρεσιών.
Άρδρον 1.

Τ. Αί'ύχο τού άρδρου 42 τού ΰχ’ άρι-δ. 84/1965 Β. Δ/τος 
«χέρι όργανώσεως τοϋ 'Τχουργείου 'Τγιεινής», χροβλ.εχόμεναι 
δέσεις χροσωχικοϋ Γ' Κατηγορίας, τοϋ Κλ,άδου 'Τγειονομο- 
φυλ.άκων καί Έχοχτών Ινωνωχοειδών, ώς καί αί χροβλεχό- 
μεναι ΰχό τοϋ άρδρου 10 τοϋ ΰχ’ άριδ. 692/1970 Β. Δ/τος 
«χέρι συγχωνεύσεως όμοειδών Κλ.άδων τοϋ 'Τχουργείου Κοι
νωνικών ’Τχηρεσιών» δέσεις χροσωχικοϋ Γ" Κατηγορίας, τοϋ 
Κλάδου Γ7 βοηδών Κοινωνικών 'Τχηρεσιών τοϋ 'Τχουργείου 
Κοινωνικών Τχηρεσιών, ΰχάγονται εφεξής εις την Β' Κα
τηγορίαν, έχί βαδμοίς ΙΟω έως Οω.

2. Αί ΰχό τοϋ άρδρου 2 τοϋ ΰχ' άριδ. 786/1965 Β. Δ/τος 
ιιχερί συστάσεως τακτικών δέσεων χροσωχικοϋ χαρά ταϊς ύχη- 
ρεσίαις αρμοδιότητες 'Τχουργείου 'Τγιεινής», χροβλ.εχόμεναι 
δέσεις τοϋ τέως Κλάδου Β15 Εχοχτών Ελονοσίας, αί με- 
ταφερδείσαι διά τοϋ άρδρου 6 τοϋ ΰχ" άριδ. 692/1970 Β. 
Δ/τος εις τον Κλάδον Β8 Έχοχτών Έξυγιάνσεως. ώς καί 
αί χροβλ.εχόμεναι ΰχό τοϋ άρδρου 8 τοϋ ΰχ' άριδ. 692/1970 
Β. Δ/τος μία (1) δέσις Τεχνίτου 'Τδρχυ/.ικοϋ καί τών Β. 
Δ/των 563/62 (Άρδρ. 1. χαρ. 8), 84/65 (Άρδρ. 50 καί 
44. χαρ. 9) καί Ν.Δ. 1115/72 (άρδρ. 1) δέσεις μονίμων ή 
τακτικών οδηγών αυτοκινήτων της Β' Κατηγορίας τοϋ ’Τ
χουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών, κατατάσσονται έχί βαδμοίς 
ΙΟω έως 6ω.

Άρδρον 2.
1. Αί -ΰχό τοϋ άρδρου 78 τοϋ ΰχ’ άριδ. 682/1960 Β. Δ/τος 

«χερί οργανισμού τοϋ 'Τχουργείου Κοινωνικής Προνοίας. χρο- 
β’/,εχόμεναι δέσεις χροσωχικοϋ Τ' Κατηγορίας, τοϋ Κλάδου 
Γ8 Τηλ.εφωνητών τοϋ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών. 
ΰχάγονται όρεξής εις τήν Β’ Κατηγορίαν, έχί βαδμοίς ΙΟω 
έως 6ω. .

2. Τυχικά χροσόντα διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαδμόν 
τοϋ Κλ.άοου τούτ-ου ορίζονται, άχολυτήριον γυμνασίου ή έτέ- 
ρας ισοτίμου. Σχολ.ής Μέσης Έκχαιδεύσεως ή χτυχίον τηλ.ε- 
φωνητοϋ Σχολ,ής Τυφλών’.

3. Κατά την χρώτην εφαρμογήν τοϋ χαρό'τος τάς δέσεις 
ταύτας-καταλαμβάνουν οί ήδη ΰχηρετοϋντες κατά την δημοσί-

ευσιν τοϋ χαρόντος εις τον Κλ.άδον τούτον ΰχάλλη’/.ot, άνε- 
ξαρτήτως τυχικών χροσόντων.

Άρδρον 3.
1. Ή ΰχό τού άρδρου 8 τοϋ ΰχ' άριδ. 692/1970 Β. Δ/τος 

χροβλεχομένη μία (1) δέσις Χειριστοϋ κινηματογραφικής 
μηχανής κατατάσσεται έχί βαδμοίς ΙΟω—5ω.

2. Προσόντα διορισμού εις τήν δέσιν ταύτην ορίζονται, 
άχολ.υτήριον Γυμνασίου καί χτυχίον Μέσης Δημοσίας ή άνε- 
γνωρισμένης Τεχνικής Σχολ.ής αντιστοίχου είδικότητος.

Άρδρον 4.
Διά τήν χροαγωγήν έκ τοϋ 8ου εις τόν 7ον βαδμόν τών 

ΰχαλλήλ.ων τών Κλάδων Γί Άχολ.υμαντών καί Γ2 Π αρα- 
σκευαστών τής Γ' Κατηγορίας τοϋ 'Τχουργείου Κοινωνικών 
Τχηρεσιών, άχαιτείται έξαετής χροϋχηρεσία εις τόν 8ον 
βαδμόν.

Άρδρον 5.
1. Αί χροβλ.εχόμεναι ΰχό τού άρδρου 51 τοϋ ΰχ' άριδ. 

681/60 Β. Δ/τος δύο (2) δέσεις τοϋ Κλ.άοου Γεωχόνων έχί 
βαδμοίς 5ω—4ω διατηρούνται καί κατατάσσονται ώς άκολ.ού- 
δως:

α) Μία (1) δέσις έχί βαδμοίς 3φ—2ω.
6) Μία (1) δέσις έχί βαδμοίς 7ω—4ω.
2. .0! κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ χαρόντος ΰχηρετοϋντες

. Γεωχόνοι έξελ.ίσσονται ένιαίως μέχρι- καί τοϋ—2ου βαδμοΰ.-—
3. Καταργείται τό έδάφιον 6' τής χαρ. 2 τοϋ άρδρου 51 

τοϋ 682/60 Β.Δ.
Άρδρον 6.

1. Α! χροβλεχόμεναι ΰχό τής χαραγρ. 7 τοϋ άρδρου 42 τοΰ 
Β.Δ. 84/1965 «χερί όργανώσεως τοΰ 'Τχουργείου 'Τγιει- 
νής» δέσεις τοϋ Κλ,άδου Α7 'Οδοντιάτρων κατατάσσονται ώς 
κάτωδι:

α) Μία (1) δέσις έχί βαδμοίς 3ω έως 2ω.
β) "Εξ (6) δέσεις έχί βαδμοίς 7ψ έως 4ω.
2. Ο! κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ χαρόντος ΰχηρετοϋντες μό- 

νιαοι ΰχαλ.λ.ηλ.οι τοϋ ανωτέρω Κλ,άδου έξελ,ίσσονται ένιαίως 
μέχρι καί τοϋ 2ου βαδμοΰ.

Άρδρον 7.
Τό κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ χαρόντος ΰχηρετοϋν χροσω- 

χικόν εις δέσεις Κλ.άδων, χερί ών τά άρδρα 1 έως καί 4 
τοϋ χαρόντος, έχανεντάσσεται αυτοδικαίως εις τούς οικείους 
βαδμοΰς έφαρμοζομένων άναλ.όγως τών διατάξεων τοΰ ΰχ’ 
άριδ. 125/1973 Ν. Δ/τος «χερί τροχοχοιήσεως διατάξεών 
τινων τοϋ 'Τχαλληλ.ικοϋ Κώδικος» ώς έτροχοχοιήδησαν καί 
συνεχλ.ηρώδησαν ΰχό τών τοιούτων τοϋ ΰχ’ άριδ. 287/1974 
Ν. Δ/τος «χερί ρυδμίσεως δεμάτων τινών χροσωχικοϋ τοϋ 
Δημοσίου κλ,χ.».

Άρδρον 8.

Ή ίσχΰς τοϋ χαρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος χής Κυβερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 12 Άχριλίου 1975 

Οί 'Τχουργοϊ
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
Κοινών. 'Τχηρεσιών

Κ. ΧΡΤΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Άρθρον 57 χαράγρ. 5 τοϋ Συντάγματος)

Έχί τοϋ σχεδίου νόμου «χερί ρυθμίσεως θεμάτων τακτικοϋ 
χροσωχικοϋ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών».

1. Διά τών διατάξεων τοϋ έν θέματι σχεδίου Νόμου σκο- 
χεϊται ή άχονομή δικαιοσύνης εις μικράν σχετικώς κατη
γορίαν ΰχαλλήλ.ων τοϋ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρε
σιών οίτινες είτε χαραμένουν εις την Γ' Κατηγορίαν, 
χαρά τό γεγονός οτι ΰχάλληλ.οι τοϋ αύτοϋ ή. χαρεμφεροϋς 
Κλάδου έτέρων Δημοσίων 'Τχηρεσιών ύχήχθησαν εις Β' 
τοιαύτην είτε έχουν καθηλ,ωθή εις μικρούς βαθμούς λ.όγω 
ρυθμίσεως τής χροαγωγικής των έξελίξεως ΰχό χρογενε-


