
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

'Ex: τοΰ Σχεδίου Νόμου icr.ttί χυρώσεως τής άχό 17 Άχρ ιλίου
1979 Πράξεως Νομοά-ετιχοϋ Περιεχομένου «χερί χορη-
--ησεως έχ νέου έχιδόματος εις Δημοσίους 'Τχαλλήλ£υς.
ώς χαί άλλων τινών 'Τχουργιχών Αχοφάτεων».

Προς ιήν Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Η Κοόερνησις χατόχιν μελέτης τών ϋχοδληύέντων ύχ; 
τών έχχροσώχων τών Δημοσι οΰχαλληλιχών οργανώσεων, αιτη
μάτων τών χναφερεμένων είς την δελτίωσιν τών άχοδοχών 
τών Δημοσίων Ύχαλλήλων τέραν τών χορηγηόεισών αυξή
σεων ϋχό τών Μ:σ-3ολογιχών Νόμων 754 χαί 755/78 διά 
τό έτος 19/9. χαί λαδούσσ ύχ’ it!/tv της τάς έν γενεt οίχο- 
νομιχάς συν-όήχας τής Χώρας χα: την χορεία/ τού έχτελου
μένου Κρατικού Π ροόχολογισμοΰ. άχεφάσισε τήν αΰξησιν τών 
μη/ιαίων άχοδοχών των, αχό 1ης Ίχ/ουαρίου 1979.

Πρός τούτο. έχειδή έ·5εώρησε άμεσον χαί έτττχχτιχήν τήν 
ανάγκην της οίχονσμιχής ένισχύσεως τών Δημοσίων 'Τταλ- 
λήλων. ή δέ ψήφισις σχετιχοΰ Νόμου ντο τής Βολής 5ά 
έτέρερε μεγάλη-/. χχ^νστέρησιν. είσηγήύη εις τόν χ. Π ρόε- 
δρον τής Δημοκρατίας ότως χάμνοντας χρήσιν τής ταρεχο- 
μένης εις αυτόν ουνατότητος ντο τον ip-Spou 44 τον Συντά- 
γχατος. χροίή εϊς τήν έχδοσιν Πράξεως Νομο-3εττχοϋ 
Περιεχόμενό, ρυύμιζούσης τό ανωτέρω ·ύέμα.

Α'.ά τών διατάξεων τής έχδο&είσης χράξεως έχορηγήύη 
ex νέο εις όλονς τούς ταχτίχοϋς δημ&τίους ύχαλλήλους τών 
όχοίων α! άχοδοχαί ρυόμίζονται όχό τών διατάξεων τον Ν. 
754 χα: 755/78. το μη/ιαίον έχιδομα τών χιλίων (1.000; 
δραχμών τό όχοίον είχε χαταργη5ή άχό τής ιδίας ημερομηνίας 
ντο τών διατάξεων τον ίρ-δ-ρου 5 τχρ. ί -χερίττωσις II τού 
Ν. 754/78 χαί τον άρ-δρου 4 χχρ. 1 χερίττωσις Π τον Ν. 
755/78.

Έχί σχοτω ίτης μεταχειρίσεως τό ανωτέρω έχιδομα έχο- 
ρηγήδη άχό 1 ’Ιανουάριου 1979 χαί εις τούς χάτωδι οί όχοίοι 
δέν τό έλάμδ αν ον χρ έτερον.

α) Τους ύχαλλήλους τών ’Οργανισμών Τορτιχής Αύτοδιοι- 
χήσεως οί όχοίοι διέχοντα: ύχό τών διατάξεων τον Ν. 292/76 
χαί τον Σώματος ’Αγροφυλακής, εις τους μονιμοχθ!ηώέντας 
ίασει τών διατάξεων τοΰ Νόμον 340/76.

ρ) Τους 'Ιερείς τών όχοίων οί άχοδοχές ρυθμίζονται οχό
τοΰ Ν. 4538/66 χαί ΑΝ. 469/68.

η) Εϊς τους ύχαλλήλους τού Ύτουργείου Έξωτεριχών τών 
όχοίων α! άχοδοχαί ρυθμίζονται όχό τών διατάξεων τού Ν.
419/76.

Π. Είτάγοντα: χρός χόρωωσιν at κάτωθι όχουργιχαί ότο- 
φάστις έχδοθείσχι διά τη/ ιχχ/οχαίησιν έτχτάχτων χαί ετει- 
γουσών άν αγχών.

1. Ή ύχ’ άριθ. Ε.Π. 2067/38/12J0.78 χοινή άχόφασις 
τών 'Τχονργών Οίχονομιχών χαί Δημοσίας Τάξεως «τερι 
χορηγήτεως ειδικής άτοζημιώσεως εις τοός ά-/δρας τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας χατά τη/ χερίοίο τών Δημοτιχών χαί Κοι
νοτικών Έχλογών τής 15.10.78 διά τήν έχταχτον άχχσχό- 
λησιν των χατά τήν χερίοδον αυτήν.

2. Ή ύχ' άριθ. 147012/5609718.10.78 χοονή άτόφχσις 
τών 'Τχονργών Οίχονομιχών χαί Έμχοριχής Ναυτιλίας «χερί 
χορηγήσεως ειδικής άτοζημιώσεως στους Έδρες τον Λιμε-

νιχοΰ Σώματος χατά την χεριοτο τών Δημοτιχών χαί Κ;:.τ- 
τ:χών Έχλογών τής 15ης Οχτωότιου 1978» διά τήν εχτα- 
χτο·/ άχατχόλητίν των χατά τήν χερίοδον αύτη/.

3. Ή ϋχ- άριό. 167531/6198/15.12.78 αχόρααις τοΰ
Τχουργον τών Οίχονομιχών «χερί εξαιρεσεως άχό τους χερι- 

ορισμούς τοΰ άρ-άρου 7 χαρ. 3 τοΰ Ν. 754/78 Κ αχνέ το; ια
χών ύχαλλήλων, χοΰ όχηρετοΰν σχίς 'Εφορίες Καχνοΰ Ά·ΰη- 
νών, Πειραιώς χαί Κχλααάτας» δημοσιευόείτα εις τό ά::-5.
1105/78 ΦΕΚ (τεύχος Β').

4. Ή ΰχ' άρι-S. 178006/6511/28.12.78 άχόρατις τοΰ
'Γχουργοΰ τών Οίχονομιχών «χερί αναδρομικής χαταοολής 
τοΰ Είδιχοΰ Προσωρινοΰ Εχιδόματος τοΰ άρ-άρου 45 τοΰ Ν. 
22/75 στους Διχαττιχούς Λειτουργούς». Me την χαραχά-.ω 
άχόοαση έχορηγηέη άχό 1ης ’Ιανουάριου 1976 μέχρι 31 Αε- 
χεμβρίου 1977 τό έχ δραχμών 1.200 έχιττημονιχόν έχιδομα. 
τό όχοίον είχε χοσηγηΰή άχό τής αυτής ήχερομηνίας διά τοΰ 
άρ-ΰρου 45 τοΰ Ν. 22/75 εις τους λοιχοΰς Δημοσίους 'Τχαλ- 
λήΰ.ους.

Ή χαραχά-ζω άχόρααη έξεδό-άη χατόχιν τής ΰι 
5582//8 αχοτάσεως του Έφετειου ’Α-ΰη/ών χα: 
άρι-S. 3423/20.10.78 χραχτιχοΰ τής 'Ολομέλειας τι

τοΰ ύχ’ 
ΰ Νομ ι

χθύ Συμδουλίου τοΰ Κράτους.
5. Τήν ύχ' άρι-S. 178005/6512/28.12.78 άχόοασιν τοΰ

'Τχουργοΰ τών Οίχονομιχών «χερί τροχοχοιήσεως τής ύχ' 
άρι-S. 45109/1631/26.3.1977 άχοο-άτεως «χερί χροσωρινοΰ 
έχεδόματος Έΰ.εγχτών ’Ιατρών τής 'Τχηρεσίας 'Τγειονομι- 
χής Περι-Sάλψεως τού Δημοσίου».

Με τή·/ άνωτέρω άχέχρασιν, έχορηγήύη χαί εις τους Έ- 
λεγχτάς ’Ιατρούς τό χροσωρινόν έχιδομα έχ δραχμών 2.000 
crxi 1.1.76 όχως χαί εις τούς λοιχούς Δημοσίους 'Τχαλλή- 
λους, ένώ μέ τήν ϋχ’ άptS. 45109/1631/26^.77 όμοια ή 
όχοία έχυρώ-5η με τόν Ν. 754/78, τό άνωτέρω έχιδομα είχε 
χορ7ργη-5εί εις τούτους άχό 1ης ’Ιανουάριου 1977.

III. Μέ τις διατάξεις τοΰ Ν. 411/76 «χερί ρυ-όμίσεως 
Sεμάτωv άοορώντων είς τό Π ροσωχιχόν τοΰ ’Οργανισμού Δι- 
μένος Πειραιώς» είχε χαρασχε-λεί είς τόν Όργα/ισμόν ή 
ευχέρεια μονιμοχοιήσεως τού έχτάχτου χροσωχιχοΰ, τό όχοίον 
άνήρχετο είς 1.400 χερίχου ΰχαλλήλους.

Έξ ύχαιτιότητος τοΰ ’Οργανισμού δεν χατέστη δυνατή ή 
μονιμοχοίηση όλων τών άνωτέρω μέχσι 31.12.77, χαί ένας 
άρι-5μός 400 χερίχου ύχαλλήλων έμονιμοχοιήόη τόν Μάρτιον 
τού 1978. Ούτως οί μεν μονιμοχο:η-Sέντ:ς αέχρι τής 31.12.77, 
έδιχαιώ-όησοτ/ χροσωρινοΰ χροσωχιχοΰ εχιδόματος είς τό όχοίον 
μετέτρτψαν τάς άχοζημιώσεις ύχερωριαχής εργασίας χού ελα- 
6αν τόν μήνα Δεχέμδριον 1977, είς εφαρμογήν τών διατάξεων 
τού Ν. 754/78, οί δε μονιμοτεκηΦέντες έντός τοΰ 1978, δεν 
έλαόον ά·/άλογον έχίδομαΔιά λόγους χρηστής διοιχήσεως χαί 
ίσης μεταχειρίσεως. είσάγετα: χρός ιήήοισιν ή διάταξις τοΰ 
άρ-3ρου 3 Ινα χαταστή δυνατή ή χαταίολή χαί είς τούς μονι- 
μοχοιη-ΰέντας εντός τού έτους 1978, ίσου χροσωρινοΰ χροσωχι
χοΰ εχιδόματος χρός τό χατατόαλλόμενον σήμερον είς τούς 
όμοιοόά-λμ/χυς των τούς μεν -.μυχοί η-υ έν τ ας χρό τής 3! Δενχμ- 
6ρίου 1977.

Έν Άύήναις τή 14 Μαίου 1979 
Ό 'Τχουργός Οϊχσ·/οαιχών

ΑΘΑΝ. Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ


