
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο νομοσχέδιο «νομιμοποίηση δαπάνης στο Υπουργείο 

Πολιτισμού καί Επιστημών».

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Μέ τό Ν. 11SS/1981 έδόθη το δικαίωμα νά τακτοποιηθούν 
ολοι οί μέχρι τότε έκτακτοι υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου 
Πολιτισμού και ’Επιστημών σέ μόνιμες ή έπί συμβάσει 
θέσεις.

’Επειδή ό νόμος καθυστερούσε νά ψηφισθεΐ και δεν 
ί>—7;ρχαν πιστ“σε·’ ν“ πληρωθούν οί υπάλληλοι αυτοί, 
κατά τή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή προ
στέθηκε διάταξη στο άρθρο 9 ότι «ή ισχύς τοϋ παρόντος

α? ης
υπαλλήλων αυτών ΰπό τήν νεαν των σχεσιν».

Ή ψήφιση τοϋ νόμου όμως καθυστεροϋσε πολύ καί οί 
υπάλληλοι άρχισαν νά κινητοποιούνται, νά διαμαρτύρονται 
καί νά άπειλοΰν άπεργία. Προ της άνάγκης αυτής κινητο
ποιήθηκε το Υπουργείο καί πέτυχε νά έγκριθεΐ ή δαπάνη 
πληρωμής τους οπότε καί πληρώθηκαν μέ το τότε μισθο- 
λογικο καθεστώς.

Το γεγονός αύτό δέν έλήφθη ύπόψη όταν ψηφίστηκε τό 
νομοσχέδιο στο σύνολό του καί ή διάταξη τοϋ άρθρου 9 
παρέμεινε όπως είχε.

"Οταν αργότερα μονιμοποιήθηκαν οί ώς άνω υπάλληλοι 
τούς έζηπηθη νά έπιστρέψουν τις άποδοχές πού είχαν λάβει 
σάν έκτα ήτοι υπάλληλοι κατά τό ποσόν πού ήταν άνοιτερες 
τών άποόοχών τοϋ βαθμοϋ τους. Τό ποσόν αύτό είναι πολύ 
σημαντικό γιά τον κάθε υπάλληλο γιατί οί άποδοχές τοϋ 
βαθμοϋ τους είναι πολύ χαμηλές καί άν περικοποϋν κατά 
τό ώς άνω ποσόν δέν θά παίρνουν σχεδόν τίποτε γιά πολύ 
’Επειδή δέν έφταιγαν βέβαια οί ύπάλληλοι πού καθυστέρησε 
ό νόμος οϋτε ή 'Υπηρεσία πού δέν μπορούσε νά τούς άφήσει 
χωρίς μισθό γιά τόσους μήνες έκρίθη δίκαιο νά νομιμο
ποιηθεί μέ νόμο αυτή ή δαπάνη διότι τό ελεγκτικό συνέδριο 
στο όποιο παρεπέμφθηκε τό θέμα άν καί άναγνώρισε τό 
δίκαιο τών υπαλλήλων άποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι 
τό Δημόσιο σύμφωνα μέ τό νόμο πρέπει νά καταλογίσει 
τή διαφορά στούς υπαλλήλους πού έλαβαν μεγαλύτερες 
άποδοχές άπό αύτές πού εδικαιούντο (38η έκτακτη Γεν. 
Συνεδρίαση 26.10.1981).
■ Μέ τή γ-νώμη αυτή διαφώνησαν ό Πρόεδρος, ό ’Αντιπρό
εδρος καί άλλοι τρεις Σύμβουλ.οι οί όποιοι υποστήριξαν ότι 
οί τυχόν μεγαλύτερες άποδοχές πού καταβλήθηκαν δέν 
πρέπει νά άναζητηθοϋν διότι έτσι οί υπάλληλοι θά υπαχθούν 
άναδρομικώς σέ δυσμενέστερο μισθολ,ογικό καθεστώς γιά 
χρονικό διάστημα πού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κάτω 
άπό διαφορετική σχέση εργασίας.

Άλλωστε κατά πσγία νομολ.ογία τοϋ ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου κάθε ποσόν πού καταβάλλεται άχοεωστήτως σέ 
ύπαλλήλ.ους τού Δημοσίου δέν άναζητεΐται έφ’ όσον συν
τρέχουν καλ,ή πίστη, δηλαδή πεποίθηση αύτοϋ γιά τό νόμιμο 
καί δίκαιο τής εΐσπράξεως ώς καί λ.όγοι οικονομικής αδυ
ναμίας.

Επομένως οί ύπάλληλ,οι πού θά τούς καταλ.ογισθοϋν τά 
ώς άνω ποσά θά προσφύγουν στά δικαστήρια καί είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θά κερδίσουν.

Γιά νά άποφύγουμε λοιπόν τις άντιδικίες καί νά έπιστρέ
ψουν άμέσως οί ύπάλληλ,οι στις εργασίες τους μέ ηρεμία καί 
έμπιστοσύνη στή διοίκηση παρακαλ,ούμε γιά τήν ψήφιση 
τού άρθρου μόνου πού προτείνουμε δεδομένου ότι δέν θά 
έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό διότι είχε εγγράφει 
ή σχετική πίστωση άκέραιη γιά όλο τό χρόνο καί επομένως

θά όπάοξει περίσσευμα άπό τή διαφορά τής. μισθοδοσ 
τών υπαλλήλων αυτών Αύγούστου-Δεκεμβρίου. 

’Αθήνα,* 7 ’Ιανουάριου 19S2

Μ.
Οικονομικών
ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Οί 'Υπουργοί
Πολ,ιτισμοϋ καί Έπιστηυ. 

Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Νομιμοποίητη ίαπάνης στο Υπουργείο Πολιτισμού 

καί ’Επιστημών.
Άρόρο μόνο.

Άποϊοχές υπαλλήλων τού Υπουργείου Πολιτισμού ι 
Έκτο ημών, πού μ:ν μοποιήό-ηααν τύμσωνα μέ τις ϊιατάσ 
τού άρ-όρου 9 τού νόμου 1189/1981 «περί τα/.τοποιήτεως 
παλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών», 
όποιες καταβλήθηκαν μέχρι τής ϊημοσιεύσεως τής άποι 
σεως ϊιοοισμού τους, σύν.ρωνα. μέ τό μισό ο λογικό καόεστ 
ττις προηγούμενης τους σχεσεως εργασίας, νομιμοποιούν- 
κατά τό ποσόν πού είναι ανώτερες τών ίικαιουμενων μετά 
έιορισμό καί τήν ένταξή τους.

Άόήνα, 7 Ίχ^ουαρίου 1982 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών Πολιτισμού καί ’Επιστημ
Μ;ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ * -------------Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 75 παρ. 3 τού Συντάγματος.

Μέ τήν εφαρμογή τοϋ σχεδίου Νόμου «Νομιμοποίη 
δαπάνης στο'Υπουργείο Πολιτισμού καί’Επιστημών» voj 
μοποιεϊται δαπάνη ύψους 30 εκατομμυρίων δραχμών, 
όποια καταβλήθηκε άπό τον προϋπολογισμό τών Δημοσί 
’Επενδύσεων.

'Η ανωτέρω δαπάνη αναλύεται ώς έξης :
'Ο Νόμος 1189/1981 «περί τακτοποιήσεως ύπαλλήλ 

τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών» προκάλε 
έτησία δαπάνη 580 έκατομ. ήτοι έξαμηνιαία δαπάνη 290 ί

'Η άντίστοιχη πού καταβλήθηκε άπό τό Π.Δ.Ε, εΐι 
ύψους 320 έκατ.

'Η διαφορά αύτών ήτοι 320-290 = 30 έκατ. είναι 
δαπάνη πού νομιμοποιεί τό άνωτέρω νομοσχέδιο.

’Αθήνα, 7 ’Ιανουάριου 1982 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών ■ Πολιτισμού καί Έπιστημ
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Μ. ΜΕΡΚΟΪΡ.Η

Άοιθμ. 1.1.1932
ΕΚΘΕΣΗ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 
τοϋ Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοϋ 'Υπουργεί 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών «Νομιμοποίηση δαπάνης c 
'Υπουργείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών».

Μέ τις διατάξεις τοϋ πιό πάνω νομοσχεδίου όρίζεται ί 
οί άποδοχές τών ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου Πολιτισιι 
καί ’Επιστημών, πού μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα μέ 
διατάξεις τού άρθρου 9 τού Ν. 1189/19S1 καί οί όπο’ 
καταβλήθηκαν άπό 1.1.1981 μέχρι τής δημοσιεύσεως ι 
άποφάσεως διορισμού τους, σύμφωνα μέ τό μισθολ.ογι 
καθεστώς τής προηγουμένης τους σχέσης εργασίας, νθ| 
μοποιοϋνται κατά τό ποσό πού είναι άνώτερες τών δικαιι 
μένων μετά τό διορισμό καί τήν ένταξή τους.

Άπό τις προτεινόμενες διατάξεις νομιμοποιείται δαπι 
τού Κρατικού Προϋπολογισμού άπό δρχ. 30.000.000.

Αθήνα, 7 ’Ιανουάριου 1982 ^ ■
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΥΡΙΛΖΗΣ


