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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΤΝΕΛΡΙΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τής παρ. 4
·7θΰ άρθρου 3 τού Ν.Δ. 1679/1942 «περί όργανώσεως
ετ,ς Βιβλιοθήκης Δημητσάνης, τοΰ Μουσείου καί 'Ιστοιικοϋ ’Αρχείου Γορτυνίας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 16ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τού
Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 15ης ’Οκτωβρίου 1975.

Μέλη: Γεώργιος Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Άντ.
Παπαδάτος, ’Αντιπρόεδρος,
Κων. Χουρδάκης, Πετρ.
Πετρίδης, Νικ. Σπυράκος, Νικ. Θέμελης, Γεώργ. Δημό1.
Έν άρθρω 3 τοΰ Ν.Δ. 1679/1942 «περί όργανώπουλος, Κων. Σαραντόπουλος, Κων. Παρασκευόπουλος,
σεως της Βιβλιοθήκης Δημητσάνης» προεβλέφθη η σύνθεΔημ. Καμβύσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσιος, ’Ιωάν.
σις τοΰ προσωπικού της έν λόγω Βιβλιοθήκης έξ ένος Εφό
Κατσικάς, Γεώργ: Βιτάλης και Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι.
δου Βιβλιοθήκης καί έξ ενός Βοηθού Βιβλιοφύλακος, αμειβοΌ Βασ. Παπαστυλιανίς, Σύμβουλος, κωλυόμενος δεν
μένων έκ των πόρων αυτής.
2. Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 459/1943 «περί τροπο- προσήλθε.
ποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοΰ υπ αριθ.
Γενικός Επίτροπος τής Επικράτειας:
1679/1942 Ν. Δ/τος κ.λπ.», ώρίσθη 6τι ό ήδη διορισθείς
εις βάρος των πόρων της Βιβλιοθήκης "Έφορος άμείβεται
Παν. Φωτόπουλος.
έφ’ έξης έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου, έγγραφομένης προς
τοϋτο σχετικής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμού.
Γ ραμματεύς: Γεράσ. Μπουκογιάννης.
3. Έκ των άνωτέρω έκτεθέντων σαφώς προκύπτει δτι,
Άρχομένης τής συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει εις την
- μεταξύ των ήδη ύπηρετούντων δύο (2) υπάλληλων τής αυ
'Ολομέλειαν τό διά τού ΰπ’ άριθ. 86471/1331 Λ113/1-34/
τής Δημοσίας 'Υπηρεσίας, όφίσταται διάφορον καθεστώς 1-10-1975 έγγράφου τού^'Υπουργείου Οικονομικών (Γενι
έξ άπόψεως προελεύσεως τοΰ μισθού των, άμειβομένων τού
κόν Λογιστήριον τού Κράτους) πρός τόν Γενικόν Επίτρο
έ/ός έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου, τού δ’ ετέρου εκ των πόρων
πον τής Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί τροτής Βιβλιοθήκης, ένώ κατά τά λοιπά ούτοι έχουν τά αυτα
ποποιήσεως τής παραγράφου 4 τού άρθρου 3 τού Ν.Δ.
δικαιώματα (π.χ. ώς πρόςτάςπροαγωγάς,τριετίας κ.λπ.),
1679/1942 «περί όργανώσεως τής Βιβλιοθήκης Δημητσάως πάντες οί λοιποί Δημόσιοι 'Υπάλληλοι.
, νης, τού Μουσείου καί 'Ιστορικού ’Αρχείου Γ ρτυνίας»,
Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων

4. Ή καταβολή τού μισθού τού Βοηθού Βιβλιοφύλακος
έκ των πόρων τής Βιβλιοθήκης καί ούχί έκ τού Δημοσίου
Ταμείου εύλόγως γέννα τό έρώτημα, ποιος θά είναι ο συντα- ·
ξιοδοτικός φορεΰς διά τον υπάλληλον τούτον, άμα τη απο
χωρήσει του έκ τής 'Υπηρεσίας.
.ν '

δπως προκληθή ή γνώμη ταύτης συμφώνως πρός ;ό άρθρον
73 παράγραφος 2 τού Συντάγματος έχον ώς εξής :

5. Τό έν λόγω πρόβλημα έχει κατ’ έπανάληψιν απασχο
λήσει την 'Υπηρεσίαν καί ιδία τον ύπηρετοΰντα υπάλληλον,
δστις έπιπροσθέτως δεν φέρεται ήσφαλισμένος εις τό Ταμεϊον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουργείου ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων, Πρόνοιας Δημοσίων 'Υπαλλή
λων, Μ.Τ.Π.Υ. κ.λπ.

«Περί τροποποιήσεως τής παραγρ. 4 τού άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ.
; 1679/1942 «περί όργανώσεως τής Βιβλιοθήκης Δημητσά
νης, τού Μουσείου καί 'Ιστορικού ’Αρχείου Γορτυνίας».'

«Προτάσει τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής δύναται να
διορισθή Βοηθός Βιβλιοφύλαξ, τής ώς άνω Βιβλιοθήκης,
έπί βαθμώ αί μισθώ γραφέως α' τάξεως πτυχιούχος τού
γυμνασίου, προτιμωμένου τού καταγομένου έκ Δημητσάνης,
μισθοδοτούμενος δ’ ώσαύτως έκ των πόρων τής αυτής Βι
βλιοθήκης».
. _
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τερικών, Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλλήλων κ.λπ. άσφαλιστικών Ταμείων, εις ά άσφαλίζεται ό ώς άνω άναδρομικώς
(άπό τού διορισμού του) δύναται νά έξοφλώνται ΰπ’ αΰτοΰ
τή αιτήσει του.
,

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

. “Αρθρον 1.

'Η παράγραφος 4 τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 1679/1942.
- *
6. Πρός άρσιν τής ύφισταμένης ανωμαλίας άποσκοπεΐ αντικαθίσταται ώς άκολούθως :
καί τό ΰπό ψήφισιν σχέδιον Νόμου εις δ ορίζεται 6Tt (α)
«Προτάσει τής Εφορευτικής Επιτροπής δύναται νά
ή μισθοδοσία τού Βοηθού Βιβλιοφύλακος τής Δημοσίας διορισθή Βοηθός Βιβλιοφύλαξ τής ώς άνω Βιβλιοθήκης
Βιβλιοθήκης Δημητσάνης θά βαρύνη έφεξής τό Δημόσιον έπί βαθμώ ΙΟω κάτοχος άπολυτηρίου γυμνασίου, ή μισθο
Ταμεΐον (έπκτημαίνεται δτι ή Βιβλιοθήκη έπιχορηγεΐται δοσία δέ αυτού βαρύνει τό Δημόσιον Ταμεΐον, έγγραφο
δΓ δλας σχεδόν τάς δαπάνας της ύπό τού Κράτους), (β) ότι μένης πρός τούτο σχετικής πιστώσεως είς τόν Προϋπολογι
αί μέχρι τοϋδε καταβληθεΐσαι άποδοχαί εις τόν ύπηρετοΰντα σμόν τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών».
Βοηθόν Βιβλιοφύλακα, λογίζονται ώς καταβληθεΐσαι έκ
Άρθρον 2.
τού Δημοσίου Ταμείου μέ δυνατότητα καταβολής των όφειλών του εις τό Ταμεΐον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουργείου
1. Άποδοχαί καταβληθεΐσαι έκ τών πόρων τής Δημοσίας
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Μ.Τ.Π.Υ., Πρό Βιβλιοθήκης Δημητσάνης, εις τόν κατά την δημοσίευσιν
νοιας Δημοσίων ‘Υπαλλήλων, κ.λπ. καί (γ) ή άναγνώρι' τού παρόντος ύπηρετοΰντα Βοηθόν Βιβλιοφύλακα ταύτης,
σις ώς συνταταξίμου τής παρά τη ώς άνω θέσει υπηρεσίας . θεωρούνται, οίονεί καταβληθεΐσαι έκ τού Δημοσίου Ταμείου,
τού ύπηρετοΰντος υπαλλήλου.
μέ άπάσας τάς έννόμους συνέπειας.
7. 'Η άντικαθιστωμένη παράγραφος 4 τού άρθρου 3 τού
2. Κρατήσεις ύπό τών Ταμείων ’Αρωγής καί 'Υγείας
Ν.Δ. 1679/1942 έχει ώς κάτωθι :
υπαλλήλων 'Υπουργείων Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Εξω

Έν Άθήναις τη 30 Μαρτίου 1976

3. 'Η μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διανυθεΐσα
υπηρεσία είς την θέσιν Βοηθού Βιβλιοφύλαηος τής ώς άνω
Βιβλιοθήκης άναγνωρίζεται ώς συντάξιμος δημοσία πραγμα
τική υπηρεσία διά πάσας τάς περιπτώσεις.

Οί 'Υπουργοί
Πολιτισμού καί Επιστημών
Κ. Α.
‘
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ΤΡΥΠΑΝΗΣ

Έν Άθήναις τή J ’Οκτωβρίου 1975
Οικονομικών
Οί 'Υπουργοί
V
Πολιτισμού καί Επιστημών

Έ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
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Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

