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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣΕχί σχεδίου Νόμο» «κερί άντικαταττάτεως τής τα?. “2 άρ
θρο» 6 το» Α.Ν. 1362/1949 «χερί ίδρυτεως, άνασυγκροτήσεως καί ενιαίας έργανώτεως των άνά το Κράτος Βι
βλιοθηκών».
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
ί. At δυνάμει των διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1362/1949 ό?»θείσαι καί τυχόν μέλλουσαι νά ίδρυθοίν Κεντμτκαί Βιβλίο·
θήκαι, χέραν τής ανατεθειμένης είςαΰτάς άκοττολης »κοκινήτεως τού ένδιαφέροντος και τής αγατης το» κοινοί χρος

)ο

καίο» εις δημοτίας ίιχηρετίας καί Ν.Π.Δ.Δ.» καί 1198/
1972 «χερ: το» τρόχο» ρ»θμίτεως τών όρων αμοιβής καί
έργατίας τών έχί τχέτει έργατίας ιδιωτικό» δίκαιο» χροτωχικο» το» Δημοτίο», τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τροχοχοιήτεως διατάξεων τής χερί συλλογικών συμβάσεων νο
μοθεσίας».
Δυο (2) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων.
Το έν λόγω χροσωχικον δάναται νά μετακινήται όνε» χρο
νικοί χεριοριτμο», καταβάλλονται δε α»τώ, χάντα τά έξοδα
μετακινήτεως καί χαραμονής έκτος έδρας, κατά τάς ίσχυούσας έκάττοτε διατάξεις.
Άρθρον 2.
Ή ισχύς το» χαρόντος άρχεται άχό τής δημοτιεόσεώς το»
διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 10

θε»ομένων καί διατιθεμένων αΰταΐς βιβλιοαυτοκίνητων. ^
2. Διά τήν έκιτυχή όλοκλήρωιιν το» δεύτερο» τούτο» σκέ
λους τής άκοττολης των ώς εΓρηται βιβλιοθηκών, κροίκοτίθεται ή έκάνδρωσις των βιβλιοαυτοκινήτων αυτών διά φοί
άχαραιτήτο» κροσωκικο», το» έξασφαλίζοντος, άφ’ ενός μεν
τήν ομαλήν λειτουργίαν αυτών ώς κινητών άφ’ έτερο» δέ
τήν κληρότητα διακινήτεώς των.
3. Ααμδανομένο» όμως »χ’~ όψΐν’ ότιγ »χο των ϊρατάςεων—
το»'Α.Ν. 1362/1949, δεν δΰναντκι νά καλυφθοίν αί εις τό
χερί ο» ανωτέρω κροτωχικόν δημιουργοΰμεναι άνάγκαι, ναθόσον αί μέν χροίλεχόμεναι
»χ’ αυτοί θέτεις ταξινόμων
έξασφαλίζο»ν τήν εσωτερικήν λειτουργίαν τών οικείων Βι
βλιοθηκών έν τή έδρα των, θέτεις δέ οδηγών διβλιοαυτοκινήτων δεν εχανν νομοθετηθή,
ηχθημεν εις τήν άχόφατιν
όχως χροέλθωμεν εις τήν σύνταξιν τοΰ χαρόντος σχεδίου
Νόμο», καλόχτοντος όλοκληρωτικώς τήν άμεσον άντιμετώκιτιν καί εφαρμογήν το» Έθνικώς έχιβαλλομένο» δευτέρο»
σκέλους τής άχοστολής τών ώς είρηται Βιβλιοθηκών.
·'
4. Ή άντικαθιττωμένη χαράγραφος 2 το» Α.Ν. 1362/
1949 έχει ώς κάτωθι :
'
μ
\
«Προκειμένο» χερί Κεντρικών κατά χεριφερειας Βιβλιο
θηκών ό ώς άνω αριθμός τών Ταξινόμων , ορίζεται εις
τρείς».
· ·
’Ev Άθήναις τή 10 ’Ιουλίου 1976
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 75 χαράγραφος 3 το» Σ»ντάγματος)
Περί τρόχο»;: καλύψεως τής δαχάνης τής χροκαλουμένης έκ
το» νομοσχέδιο» ιοχερί άντικαταιστάσεως τής χαρ. 2 τοΰ
άρθρο» 6 το» Α.Ν. 1362/1949 «χερί ίδρόσεως, άνασυγκροτήτεως καί ενιαίας όργανώτέως τών άνά τό Κράτος.
Βιβλιοθηκών».
_

;. 1. Έν όψει το» χροκειμένο» νομοσχέδιο», δοθέντος οτι μέιχϋ>ι σήμερον έχο»ν ιδρυθή .καί λειτουργούν έννέα (9) Κεντρι
κά*. Βιβλιοθήκαι, θέλει χροκληθή δα κάνη εις βάρος το»
Κρατικοί Προϋχολογισμοί διά τό έτος 1976 ώς κάτωθι :
α) έκ τής συστάσεως δυο (2) θέσεων μονίμων ΰχαλλήλων
άχό 1.1.76 :
9X2 Ταξινόμοι έχί όχθμ. ΙΟω Χ(4431)
Χ4,5 ... ...............................‘.·...............
=
358.911.
άχό 1.5.76 :
Ο Τχουργοί
_
r
.9X2 Ταξινόμοι έχί βαθμ. ΙΟω Χ(4642)
Προεδρίας Κυβερνήσεως
Πολιτισμοί καί Έχιττημών
1 Χ9,5.................................... ........................
=
793.782
'Γ. ΡΑΛΛΗΣ
*
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ .
Προτωριν. Έχίδομα 2.000X 18 = 36.000
X 12................................................ ·...........
= . 432.000
ι
. Οικονομικών
.
—
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ■ " ’ '
<
~
.
. ·.
·
1.584.693

‘ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ*
Περί άντικχταστάτεως τής χαραγράφο» 2 το» άρθρο» 6 το»
..· Α.Ν. 1362/1949 «χερί ίδρ»τέως, άνασυγκροτήτεως καί
ενιαίας έργανώτεως τών άνά το Κράτος Βιβλιοθηκών».
γ,

Άρθρον 1.

* ■-

Ή χαράγραφος 2 το» άρθρο» 6 το» Α.Ν. 1362/1949,
άντικαθίτταται ώς κάτωθι :
'
■
«Προκειμένο» χερί Κεντρικών κατά χεριφερειας Βιβλιο
θηκών, ο ώς άνω αριθμός τών Ταξινόμων
ορίζεται εις
τρεις.
Προς τον τκοχον τής διακινήτεως τών εις τάς ΚεντριΧας ^ Βιδλιοθήχας διατιθεμένων βιβλιοαοτοκινήτων εις χεΐρίοχας τής αρμόδιό τη τός των, συνιστώνται αί κάτωθι θέ
σεις»:
_
α) Μόνιμοι.
Β' Κατηγορίας.

:

■

Δυο (2) θέτεις Ταξινόμων έχί βαθμοΐς ΙΟω έως 6ω.
β) Π^ροσωχικόν έχί σχέσει-εργασίας . ιδιωτικοί .δικαίου
διεχόμενον ΰχό τών διατάξεων τών-, Ν.Δ. 385/69
«χερί
χροτλήψεως χροτωχεκο» έχί τχέτει έργατίας ιδιωτικό» δι-

β) Έκ τής σοστάτεως δ»ο (2) "θέσεων έχί σχέσε*. ίδιωτ.
δικαίου 9X2 'Οδηγοί αύτ/των
Χ6.000Χ14= 1.512.000.
γ) Έκ τής μετάκινήσεως το» ώς ά·/ω χροσωχικσ» ή δακάνη δεν δ»·»αται νά καθοριτθή άχό. τοίδε, ώς έξαρτωμένη
έκ χραγματικών γεγονότων. ·
«*
,·.*...
2. Αί ώς (άνω χροκαλοόμεναι δαχάναι θά δαρχ»ο»ν τοός
κάτωθι κιοδικοός άριθμοός τοΰ κροΰκολογισμο» έτοος 1976
τοΰ Τχο»ργείο» Πολιτισμοί καί Έκιστημών :
■α) Κ.Α. 0211 διά τήν μυθοδοσίαν τών Ταξινόμων, οΐτινες σο;χφώνι»ς χρός τό άρθρον 6 χαρ. 7 το» Α.Ν. 1362/
1949 τ»γχά-^ο»ν δημόσιοι ίχάλληλοι.
β) Κ.Α. 2283. διά τήν μισθοδοσίαν τών 'Οδηγών αυτο
κινήτων ών ό μισθός θά καθοριτθή κατά τάς διατάξεις το»
άρθρο» 5 το» Ν.Δ. 1198/1972.
γ) Κ.Α. 0721 διά τά όδοικορικά καί τήν ήμερησίαν άκοζημίωσιν τών μετακινούμενων έκτος έδρας ΰχαλλήλων (ή
χίστωσις αΰτη είναι έγγεγραμμένη εις τόν χροίχολογιτμόν
έκάστης Κεντρικής Βιβλιοθήκης).
ί

Έν Άθήναις τή 5 Ίουλίο» 1976
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Π ολιτισμο» 'καί Έχιττημών
Κ. Α. ΤΡΓΠΑΝΗΣ * ·,_

Οικονομικών
'ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

