
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ’ -
ν_, r/£f:- . Μ: :5 ολογ:χές :o-Sτ. ίσε: ς Λίχαστιχών Λε:-

τοοογών».

Που; 7// Βου/.ι'ι ίων Ε/,/.ψΐίίίτ

,; Α.εερνηοη. κατ’- ερχρμογή της Σονταγμχοίκής .ετετα- 
αολοο 88 rap. 2 ecu Σοντάγμχτος). χόαρωνα με την 
ς; χτοοοχές των :τ/.τττ'.'/.ων λε:τΌο·ργών ροόαίζοντχ: με 

. νέα; 7.2'. τρέχε να είνα: X/άλογες τρις το λε’.τοόργη- 
αα too:. ε:σάγε: ττην Εόν.χή Αντ'.τροσωχεία το ταοόν σχε- 

,ο.·.οο. ”:α τ:ς μ:-5ολογ:χές ρο5μίσε:ς των ο:χαστ:χών 
λ- τοορ·;ων.

Ετ-.τοόοόετα. έχω;, ο: χροτε-.νέμενες ρο5μίσε:ς κρίόηχχ/ 
αναγκαίε;!έτε:τα_·/.α: ατό τ·.; ρρ5μίσε:;_το» έγιναν γ:α το»; 
χλ/.θ'-ςΓΓμρν:μόο; τ·ολ'.τ:χοό; οημόσ:οο; οχαλλήλοος με τον 
X. ΐ Γ>!;Γι if 84 .. Αναε:άρ5ρωχη μ.σόολογίρο τροσωτ-.χοό της 
'4Λ;::ί; Λ:ο:·/.ητη; χα: ά/./,ε; σοναοείς -;:χτάξε·.;>>. τρος 
τ:ς οτε:ες εηρεχε ν;< εναρμον.σόοόν χα: όεοτές των ο’.χαστ:- 
·/.·. λε:τοοργών. χωρ:; τη·/ ταοαόίαση τη; ταρατάνω Σ>

\ναλ.τ:χότερχ. γ.α τ;: ετ:μέρο»; ::ατάξε:ς too νομοσχε- 
νετοομε οτόόη σας τα εξής:

lor: του χρί-ρο» 1·........ - - --------- - ■ -

Με το χρόρο αυτό αοξ άνετα: ο δασοχό; μην:αίος μ:σ5ές 
των λε:τοοργών της ταχτικής y.a: ο:ο:κητ:7.ή; ϊ-.κχ-.οσύνης, 
καόώ; τα: τοο κόρ:οο τροτωπκοό. τοο τρώην Νομεχοό Σομ- 
όο.λίοο τοο Κράτοος. με την ενσωμάτωση~τοό τοτοό της Α. 
Τ.Α. μέχρ: y.a: τοο τελεοταίοο τετραμήνοο τοο 1985 (τοσό 
της 8(1.4.1986 με οάση τ:ς ν.ατ α ο αλλόμεν ε ς σήμερα οτόοο- 
•/ες!. καόώς y.a: των άλλων ετ'.οομχτων χοο καταργοόντα:. 
y.a τ αναλογία των οοόαίσεων roo έ-χναν. αε τοο: νσαοο:
! 305 ! 984 y.a: 151.7/1935.

Hr: too άρόροο 2.

Στο αρ5οο αοτό ορίζοντα: ρητά Τ2 ετ:οόματα roo 3 α χα 
τχεάλλοντα:. αέρα ατό το δχσ:χ.ό μ:σ5ό (χρόνοο οαηρετίας. 
ο κογενειακών ζαρών. εορτών y.a: άοε:ας, μεταχτοχοακών
ττοοοών ττα ετίχε-εχ τσο όριζε: ο νόμος 1505/84. ν.αόώς 
■/.: η ε:ο:κή ν.ατ ατοκοχή αταζημίωτη roo χατα&άλλετα: 
ττοος ::·/.αττ:·/.οος λε:τοοργοό; y.a: στο -/.όρ:ο τροσωτακέ τοο 
τρώην Χ.Σ.Κ.. λόγω των ε:ο:·/.ών σονόηκών άτν.ησης τοο 
/.ε:τοοργηματός τοος.

I...- . 2, V. ό J Ο.

Με το ά: 5 ρ ο 8 τοο χ/εοίοο νέτε ο ο καταργοόντα: έλα τα άλ- 
/.: ετ:οοματα. το. χατχόάλλοντχ: -τοος ο-χαοτϊχοός λειτοορ- 
γοός y.a: ττο ν.όρ:ο τροτωτ:-/.ό τοο τρώην Ν.Σ.Κ. (Π ροτω- 
ρ:νο ! ,ΟυΟ όρχ. τροτωρ:νό τροτωτ:·/.ό. ε:ο:5ωτ:χό. ττοοοών 
:ο./..τ.} -/.ατ χ/τ:στο:χ>α των ρο-λαίτεων το. άγ:ναν γ:α τα 
:τ:ο:ματα α.τά -/.α: γ:α τοος ά/.λοος τολ:τ:χοός οημότ:οος 
.τελλήλο.ς. y.a-λώς y.a: το τοτά της Α.Τ.Α. τοο 5α ο:χμορ- 
-ίνόε: μεγρ: 30.4.198C. με όάτη τ:ς ταλ:ες ατοοο^ές τοος, 
το οτο:ο τοτο εντωματωνετα: ττοος νέοος όατ:7.οός αατ-λοός.

Κτ: τοο άρώροο 4.

-Ηε τ:ς ::ατάαε:ς too ip-Sp-oo αοτοό ορίζοντα::
1- Η ημερομηνία Χάρτης -/.αταίολής της τρώτης Α.Τ.Α. 

ττοος /.ε:τθνργοός τοο άράροο J τοο τγεοίοο νόμο» '/.α: ο τεί- 
ν.της τ:μων -/.ατχ/αλωτή με τον oroio -3α -τολογ:τ5ε! η Α. 
Ι—ν. αοτή.

8. Η οάτη οτο-.ογ:τρ.οό τέτο της τρώτης, ότο y.a: της ετε- 
άήτ .Λ.Τ.Α. χα:

<ί. (J τονοτολογ-.τμος της Α.Τ.Α. ττα ετ:οόματα εορτών 
•/.2^.χοε:ας.

£τ: τοο άρά.ροο 5.
Με το άρ5ρο αοτό ατοσαρηνίζετα: ο τρότος εοαρμογης των 

τ:ατ::αεων too αρόροο 18 τοο Σ'. 1505/84 ττοος Μν.αττ:- 
'/.οος /.ε:τοοργοός y.a: ττο y.0p:c τροτωτ:·/.ό τοο τρώη/ Ν.Σ.Κ.. 
x/apopiy.a μ: τ:ς α:οζηα:ώ·τε:ς τοος ατό τομμετογή τοος σε 
'-'/'./·ί'."/-ά ο.:γτ/α τοο Ατμότιοο Τομέα (Σομίοόλια, Ετ:τρο-

τές y.a: Ομάοες Ετ-ρατίας'ι χατ’" αντ-ττοοχία τρος τα tcyo- 
οντα γ:α ολοος τοος οταλλήλοτος τον Ατμόϊοοο 'Τοίίέα χα: σε 
τονοοατμο με το γεγονός ότ: ο εν εγοον -/. α3 ο ρ:τμέν ο <·>οα;ιο 
εργατίας.

Οείζετα: τη/.αεή οτ: το όνος της αμοΑής ταος ατό Σοα- 
όοόλ:α. Ετ:ττοτες -/.α: Ομάοες Εργοτιας είνα: το ίϊ:ο. όττωο 
y.a των άλλων οτχλλήλων τοο Αημότ:οο Τομέα, το'ωράριο, 
όμως εργατίας των ιΜηρετιων τοο Τομέα αοτοό οεν :τγόε: 
γ:α τοος λϋτοοργοός τοο αρόροο 1 τοο τγεοίοο νόμο».

Ετ: το. αρόροο 0.

Με το αρόρο αοτό ο:ααραλ:ζετα: τε όώος των χαταόαλλο- 
μένων μην.αίων ατοοομών όλων των όαόμών των ο/.χοτστίχών 
λε:τθοργών. ότως ο: ατοεοχες τοος αοτές 5α ο:αμορρω3οόν 
•/.ατμ. τηχ,εναμςη.ιης.^.ηχ^ος τοο νόμο.ο χρτοό. ώττε να ατο- 
τρατεί αχόμα χαι ορ:χχή τερ’.ττωση μείωσής τους ατό τ:ς 
τροτε-.νόμενες ρο5μίτε:ς.

Με το αρ-όοο αοτό χαταργοόντα: ορισμένες ::ατάξε:ς τοο 
είνα: αντί-όετες με τ:ς τροτε:νόμενε; ροόμίσεις ή -/.ατά το 
μέρες ro. ρονμίζοον νάματα τοο έ:έτοντα: ατά το τροτε:νό
μον ο τμέο: ο νόμοο.

Ετ: τοο ά;5ροο 8.

Τέλος, με το άρόρο 9 ορίζετα: η έναρξη της ισχόος τοο 
τροτ::νόμενοο σμεείοο νόμοο ατό την 1η Ιανοοχρίοο 1986. 
εχτός αν στ:ς ετί μέροος ::ατάξε:ς τοο αναρέρετα- οιαρορε- 
τ:χά.

Α5ήνα. 30 Σεττεμέρίοο 1985 

Ο: Ττοοργοί
Α:χα:οαονη: Ο:χονοχ:χων

Γ. Α. ΜΑΓΚΑΙ4ΗΣ Α. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποο αν ήχε: -την ε:·σηγητ:χή έχ-λεση τοο σχεείαο νόμοο «Μ .- 

σ5ο.λογ:χές ρο3αίσε:ς ί:χαστ:χών λε:τοοργών» χα: τερΆ/ε: 
τ:ς ά:ατάξε:ς της χείμενης νομοόεσίας τοο αναρέροντα: 
στο τ/ίϊ'.ΰ τοο ‘/όασο.

1. Ά:5?ο 9 ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984Μ 

Ετίομια χρόνοο οτηρεοίας.

Το ετίοομα χρόνοο ντηρεσίας ορίζετα: σε τοαοττό 4%. με 
τη σαμτλήρωση ενός έτοος οτηρετίας, τροσχοξχ/όαιενο :ττ 
σονέχε:α x/ά ί-.ετία ατό τη χορήγηση τοο τοσαττοό χοτοό χα: 
γ:α οεχατέσσερ:ς (14) ίεετίες, χατά τέσσερ:ς το-οατ:αίες 
μονάΒες χα: μέχρ: χονολ:χοό τοασστχό 60/έ. Το ετίοομα αοτο 
οτολογίζετα: στο όασ:χό μ:σ3έ> τοο μ:σ3ολογ;χοό χλ:μαχίοο 
τοο έχε: χάόε ρορά ο οτάλληλος.

2. Ά?5ρο 11 ν. 1505/1984.

Ετίοομα ς:χογε>ε:·α·/.ών £>αρών.

1. Το ετίοομα οιχογενε:αχών έαρών ορίζετα: γ:α όλσος 
τοος οταλλήλους σε τοσεστό ετί τοο ίατ:χοό μισόοό τοο μ:τ3ο· 
λογεχοό χλ:μαχίοο 24 ο>ς εξής:

α) Έγγαμος χωρίς ταΆιά 10%.
6) Γ:α χάόε τα:οί το ετίοομα αοτό τροσχοξάνετα:: 

αα. Γ:α τα οόο τρώτα 5% γ:α το χαόένα.
£ί. Γ:α το τρίτο τα:όί 7%.
γγ. Γ:α το τέταρτο ταιόί 10%.
όό. Γ:α χαόένα ατό τέντε τα:?:ά χα: τά·/ω 15%.

2. Το ετίοομα χχοό χορηγείται γ:α τα:ο:ά τροερχόμενα ατό 
νόμιμο γάμο, poar/.ά. 5ετά. νομμοοτο:η3έντα χχ: χ/α-η/ωρ:- 
χόέντα, ερόσχ/ είνα: άγαμα χα: -οεν orsρέχίνοον το- 18ο έτος 
της ηλίχίας τοος.

Η χαταδολή τοο ·ετ:οόματος μετά το 18ο έτος της ηλί
χίας Μχαιολογείτα: μόνο για τα:οιά τοο είνα: σωματιχά ή
τνε·ομ«τ:χά χ/ίχανα για άσχηση 6:οτορΓστ:χοό εταγγέλματος.


