
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ6ΕΣΗ

*Επί προσθήκης διατάξεως εις τό σχέδιο νόμου "περί αυξησεως των 

συντάξεων τοΟ Δημοσίου των μή καθοριζόμενων επί τρ βάσει του 

μισθοΰ ένεργείας και ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων κατόπιν 

του νέου μισθολογίου*'*

Οι αποδοχές των Νομικών Συμβουλών του 'Οργανισμού Λιμενος Πειραιώς, 

αρχικά είχαν καθορισθεΤ δυνάμει της παρ* 2 του άρθρου 4 του άπό 4^7—11—1959 Β.Δ/τος 

"περί εφαρμογής του 'ΐπαλληλικοΰ Κωδικός επί των υπάλληλων, του Π»Λ*Π* " σε 

αντιστοιχία με τίς αποδοχές των παρεδρων καί τών συμβουλών του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους»

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Α»Ν, 274/1968 "περί των απο

δοχών τβ$ν δημοσίων υπάλληλων κλπ." η ανωτέρω αντιστοιχία τών αποδοχών τους καταρ—' 

γτ^θηκε, με αποτέλεσμα οι αποδοχές των νομικών συμβουλών του Ο,Δ.Π* άπό τοϋ έτους 

1968 καί εφεξής νά μειωθούν»

*Εν συνεχεία όμως, με τίς διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 146/1975 "περί 

τροποποιησεως καί συμπληρώσεως των περί 'Οργανισμού Λιμενος Πειραιώς κείμενων 

διατάξεων" καί της παρ» 2 του άρθρου 8 του Ν'. 411/1976 "περί ρυθμίσεως θεμάτων 

άφορώντων εις τό προσωπικόν του 'Οργανισμού Λιμενος Ιίειραιως καί άλλων τινών δια

τάξεων" άποκαταστάθηκε η διά του Α.Ν. 274/1968 γενομενη εις βάρος τών νομικών 

συμβουλών τοΰ Π.Λ.Π. αδικία, με τη χορηγηση στο βασικό τους μισθό της ποσοστιαίας 

διαφοράς που είχαν μέχρι 31-12-1967 κατ'αντιστοιχία προς τους παρεδρους καί 

συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους*

''Ηδη όμως, με τη διάταξη της παρ» 4 του άρθρ, 17 τοΰ Ν. 754/1978 "περί 

ρυθμίσεως των αποδοχών τών δημοσίων υπάλληλων πολιτικών καί στρατιωτικών των υπάλ

ληλων τών ΚΠΔΔ καί άλλων τινών συναφών διατάξεων", οι ανωτέρω πρόσφατες διατάξεις 

του άρθρου 6 τοΰ Ν. 146/1975 καί της παρ. 2 τοΰ άρθρ* 8 τοΰ Ν. 411/1976 καταργοΰνται 

με άποτελεομα οι μεν αποδοχές των εν ενεργεία νομικών συμβουλών τοΰ 0*Α»Π. νά 

παραμείνουν καθηλωμένες στο ύψος της 31-12-1977 γιά αρκετό χρονικό διάστημα η δε 

σύνταξη τών εξ αυτών εξελθόντων της υπηρεσίας νά μειωθεί»

Γιά τη ρύθμιση της ανωτέρω περιπτώσεως προτείνεται η προσθήκη, ^τό υπό 

ψήφισή σχέδιο νόμου, της κατωτέρω διατάξεως»

*α ρ θ ρ ο ν

"Αι διατάξεις τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν, 146/1975 "περί τροποποιησεως καί συμπληρωσεως τών 

περί ’Οργανισμοΰ Λιμενος Πειραιώς κείμενων διατάξεων" καί της παρ» 2 τοΰ αρθρ. 8 

τοΰ Β* 411/1976 "περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορωντων εις το προσωπικόν τοΰ Οργα-



νισμου Λιμενος Πεί-ρσιως καί άλλων τινών Διατάξεων" εξακολουθούν 

ισχυουσαι καί μετά την 31 Δεκεμβρίου 1977%—
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