
· >.·_; -ryj σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών 
ττ: Ύπηεεσίας τοϋ ’Εθνικού Τυπογραφείου. _

Προς τήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

Λ.ά τοϋ ύπό κείσιν σχεδίου νόμου ρυθμίζονται ώρισμένά 
"έματα άναφερόμενα εις τήν φοίτησιν εις τήν ύπό τών δια- 
-άΐειον τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 2065/1952 προβλεπομένην Σχο- 
,··>ν τοϋ ΈΟνικοϋ Τυπογραφείου, προσαυξάνεται τό υπό των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Προεδρικού Διατάγματος 
: ·ι »4 1978 προβλεπόμενον έπίδομα ανθυγιεινής εργασίας, 
συνιστώνται 26 προσωρινά! θέσεις επί βαθμοΐς 5ω - 4ω,. 
ώστε νά καταστεί δυνατή ή μισθολογική προαγωγή υπαλ
λήλων ύπηρετούντων κατά τήν ισχύ τοϋ Ν. 434/1976 
21-9-1976) καί δικαιουμένων μισθολογικής προαγωγής εις 

τόν 3ο βαθμό, κατά τάς συνδεδυασμένας διατάξεις τής. παρα
γράφου S τοϋ άρθρου 21 τοϋ Ν. 434 1976 καί τής παρα- 
•·:άφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 8S7/1979 καί προβλέπεται 
ειδικά τόσον ό τρόπος πληρώσεως αυτών, όσον καί ή κατάρ
γησες tojv.

Έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 19S1 

Οί 'Υπουργοί
IIροε;ιίας Κυβερνήτεως Οΐ/ΐνοαικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τής 'Υπηρεσίας τοϋ 

’Εθνικού Τυπογραφείου.

ροϋνται διά προαγωγής, κατά τάς κειμένας διατάξεις, 
_ υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ9 Στοιχειοθετών καί ΑΡ4 έως 

ΑΡ17 τής υπηρεσίας ταύτης, καταρτιζομένου ίδιου διά τάς 
θέσεις ταύτας πίνακος προακτέων, εφαρμοζόμενων κατά τά 
λοιπά τών περί πινάκων προακτέων κειμένων διατάξεων. 
'Η διάταξις ισχύει μόνον έπί υπαλλήλων ύπηρετούντων κατά 
τήν 14-9-76. Αί θέσεις αύται κενούμεναι καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον καταργοϋνται βαθμηδόν καί καθ’ ο μέρος εκάστοτε 
υπερβαίνουν κατ’ αριθμόν τούς δικαιούμενους προαγωγής 
εις ταύτας.

2. Κενούμεναι θέσεις 5ου - 4ου βαθμού τών κατ’ ιδίαν 
κλάδων, καταλαμβάνονται παρ’ υπαλλήλων τών οικείων 
κλάδων προαχθέντων εις τάς προσωρινάς θέσεις τής παρ. 1 
τοϋ παρόντος καί έν ελλείψει τοιούτων πληροϋνται διά 
προαγωγής εκ τών οικείων πινάκων προακτέων τοϋ Κλάδου.

3. Οί προαγόμενοι εις θέσεις 5ου - 4ου βαθμού τών εις 
τήν παράγραφον 1 άναφερομένων κλάδων ώς καί οί προα- 
γόμενοι εις προσωρινάς θέσεις 5ου - 4ου βαθμού δικαιούν
ται περαιτέρω βαθμολογικής εξελίξεως εις θέσεις 3ου - 2ου 
βαθμού τοϋ Κλάδου ΑΡ3 Προϊσταμένων Παραγωγής ώς 
καί μισθολογική: προαγωγής εις τόν 3ον βαθμόν κατά τάς 
κειμένας διατάξεις.

___ 4. Τό-ύπό τού-άρθρου..2 τοϋ. Προεδρικού Διατάγματος.
904/197S προβλεπόμενον έπίδομα ανθυγιεινής εργασίας ορί
ζεται εις ποσοστόν 20 % διά τούς άπασχολουμένους εις τήν 
Υπηρεσίαν Παραγωγής καί Διεύθυνσιν ΜΗΕ καί τούς Διευ
θυντής καί εις 15 % διά πάντας τούς λοιπούς.

5. Διά τήν κατά τήν παράγραφον 4 τοϋ άρθ. <υ 7 τοϋ 
νόμου 754/1978 υπολογισμό τοϋ ωρομισθίου ύπίρωριακής 
εργασίας, προκειμένου περί τών υπαλλήλων τοϋ ΈΟνικοϋ 
Τυπογραφείου προστίθεται εις τό βασικόν μισθόν καί τό 
έπίδομα ανθυγιεινής έργασίας.

Άρθρον 1.
1. 'Η φοίτησις εις τήν υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 

τοϋ ν. 2065/1952 «περί τρόπου διορισμού τεχνιτών έν τώ 
Έθνικώ Τυπογραφείω» προβλεπομένην Σχολήν τοϋ ’Εθνι
κού Τυπογραφείου ορίζεται διετής.

2. Εις τήν Σχολήν είσάγονται απόφοιτοι σχολών μέσης 
έκπαιδεύσεως. ’Απόφοιτοι τών τμημάτων Τεχνολόγων καί 
Γραφιστών τής Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής Γραφικών Τε
χνών δύνανται νά έγγράφουνται εις ειδικόν πρόγραμμα τής 
Σχολής εξαμήνου διάρκειας, μετά τήν έπιτυχή παρακολού- 
θησιν τοϋ όποιου καθίστανται απόφοιτοι καί τής Σχολής 
ταύτης.

3. 'Ο αριθμός τών κατ’ έτος εΐσαγομένων εις τήν Σχολήν 
πρός φοίτησιν καί τών εις τό ειδικόν πρόγραμμα έγγραφο- 
μένων ορίζεται οΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως. 'Ο προσδιοριζόμενος διά τό ειδικόν πρό
γραμμα αριθμός δεν δύναται νά είναι ανώτερος τοϋ άριθμοϋ 
τών πρός φοίτησιν εΐσαγομένων.

4. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοϋ Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καθορίζονται τά 
τής εισαγωγής εις τήν Σχολήν, τά άπαιτούμενα πρός τούτο 
προσόντα, τό πρόγραμμα έκπαιδεύσεως, τά τοϋ έκπαιδευτι- 
κοϋ προσωπικού, καθηγητών, ώς καί παν θέμα σχετιζόμενον 
προς τήν λειτουργίαν τής Σχολής.

5. Οί απόφοιτοι τής Σχολής τοϋ ΈΟνικοϋ Τυπογραφείου 
μονοετούς φοιτήσεως έξομοιοϋνται πρός τούς αποφοίτους 
τής Σχολής ταύτης διετούς φοιτήσεως κατόπιν επιτυχούς 
παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος μετεκπαιδεύσεως 
διάρκειας ενός έκπαιδευτικοϋ εξαμήνου, όργανουμένου παρά 
τή Σχολή. Τά τοϋ προγράμματος τούτου καθορίζονται δΓ 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2.
1. Παρά το 

σωριναί
ιρά τώ Έθνικώ Τυπογραφείω συνιστώνται 26 προ
θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. Αί θέσεις αύται πλη-

Άρθρον 3.
Ή ίτχίις τοϋ παρόντος νόμου έρχεται άπό τής οημοτ'.εότεώς 

του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1981 

Οί 'Υπουργοί
ΠροεΣοίας ΚΑεονήτεως Οί/ονοαικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΙ'ΑΟΣ ΜΙΑΤ. ΕΒΕΡΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Διά τήν προσθετήν έπιβάρυνσιν τοϋ Κρατικού Προϋπο
λογισμού, ή όποια προκαλεϊται έκ τοϋ σχεδίου νόμου «περί 
ρυθμίσεως θεμάτων τινών τής ‘Υπηρεσίας τοϋ ΈΟνικοϋ 
Τυπογραφείου».

Επιβαρύνσεις Κρατικού Προϋπολογισμού.
Μέ τό ανωτέρω σχέδιο νόμου έπέρχονται οί κάτωθι έπι- 

βαρύνσεις εις τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν εις δραχμάς 
διά τά αντίστοιχα διαστήματα :

Άρθρον 1.
Παρ. 5 :

Άπό τήν λειτουργίαν τής 
Σχολής Τυπογραφίας καί 
τήν χρονολογικήν - τμημα
τικήν φοίτησιν τών ήδη ύ
πηρετούντων τεχνικών υ
παλλήλων εις ειδικό πρό
γραμμα εξαμήνου φοιτή- 
σεως, θά προκόψει θέμα
άναγνωρίσεως τοϋ πτυχίου τους ώς ισοτίμου διετούς φοι- 
τήσεως καί θά τούς χοοηγηθή επιστημονικό έπίδοαα 10 % 
(Κ.Α. 0222).

.V έξάα.19δ2 πεείπ. 1.000.000
Β' » 1982 )) 1.000.000
Α' » 1983 )) 1.000.000
Β' » 19S3 )) 1.000.000
Α' » 1984 )) 1.000.000

Σύνολο 5.000.000


