
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Erl τού σχεϊίου Νόμου «περί συστάσεως παρά τώ 'Υπουρ
γείω Συντονισμού Κλάϊου ΜΕ8 Τηλεφωνητών».

Προς την Βουλήν τών ’Ελλήνων

εντάσσονται αύτοοικαίως είς^τας κατά τήν πζράγραφον 1 τού 
παρόντος αρδρου δέσεις καί εις βαδμόν ανάλογον πρός τον 
χρόνον τής πραγματικής αυτών υπηρεσίας. καί έν πάση πε- 
ριπτώσε: ούχί άνώτερον τοΰ 6ου._ καταργουμένοϋ τοΰ Κλάϊου 
ΣΕ3 Τηλεφωνητών καί τών δέσεων αυτού.

Εις τό Υπουργείου Συντονισμού ύφίσταται Κλάϊος ΣΕ3 
Τηλεφωνητών (ζρδρον 74 τού Π .Δ. 816/77 «περί 'Οργα
νισμού τού 'Υπουργείου Συντονισμού», ό όποιος περιλαμβάνει 
τοεΐς δέσεις έπί βαδμοίς ίΐω — 8<ρ.

Εις τά; δέσεις ταύτας υπηρετούν υπάλληλοι οί όττοΐ 
κτηνται απολυτήριον έξατσξίσυ γυμνασίου η ϊίπλωμα 
λής Τυφλών, ισότιμον τού απολυτηρίου γυμνασίου.

Τά προσόντα τών υπαλλήλων τούτων είναι εκείνα πού απαι
τούνται συμφώνως προς τόν Ν. 434/76 ϊιά τον ϊ: Ορισμόν 
υπαλλήλων σέ Κλάϊους ME. Me την εκϊοσιν τού ’Οργανι
σμού τού Υπουργείου Συντονισμού ϊέν ήτο ϊυνατή βάσει τών 
έξουσιοϊοτικών ϊιατάξεων τού Ν. 51//5 ή καταταςις τών 
υπαλλήλων αυτών άπό τον Κλάίον ΣΕ1 Τηλεφωνητών, στον 
όποιο υπηρετούσα/, εις Κλ.'όον ΜΕ ή ή σύσταση νέου Κλάϊου 
ΜΕ Τηλεφωνητών.

Λαυίχ/:μενού ϊέ ύπ’ όψιν ότι καί εις αλ/.α: Δημοσίας Ύ-. 
πτοε-ίας, ώς εις τό Ύπουν-είον Δηαοσίων Έογων (άρδρον 
132 Π.Α. 910/77. ΦΕΚ 305/Α/77) καί εις τό Ύποορ- 
γείον Έδνικής Παιοείας καί Θρησκευμάτων (Β.Δ. 493/ 
1963, ΦΕΚ 141/Α/63), υπάλληλοι με τά αύτά προσόντα 
έχουν καταταγεί σέ Κλάϊους ΜΕ, φρονούμε ότι ή ϊιά τού ύπ’ 
όψιν σχεϊίου Νόμου έπιϊιωκομένη ρύδμισις εί/αι απολύτως 
δικαία καί σύννομος.

Εΐϊικώτερον, ϊιά τού αρδρου 1 τού νομοσχεϊίου σκοπείται 
ή σύστασις Κλάϊου ΜΕ8 Τηλεφωνητών.·

Διά τού Νομοσχεϊίου συνιστώνται μέν τέσσαρες (4) δέ
σεις εις τον νεον Κλάϊον ΜΕ8 Τηλεφωνητών ϊιά την κάλυ- 
ψιν ηύξημένων ά'/αγκών τών 'Τπησεσιών τού 'Υπουργείου, 
καταργοΰνται όμως αί τρεις ύφιστάμεναι δέσεις τού Κλά- 
5ου ΣΕ3 Τηλεφωνητών, καί ώς εκ τούτου ή ϊαπά'/η πού δά 
προκληδεί σέ βάρος τού Κρατικού Προϋπολογισμού ·3ά είναι 
ελάχιστη, ήτοι αΰτη δά άνέλδη εις τό ποσόν τών ϊραχμών 
362.432 έτησίως.

’Εν Άδνγ/αις τή 27 Νοεμβρίου 1978 

Ο! Υπουργοί

Συντονισμού Προεϊρίας Κυβεονήσεως
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως παρά τφ 'Υπουργείω 'Συντονισμού 
Κ/.άϊου ΜΕ8 Τηλεφωνητών.

Άρδρον 1.

1. Συνιστάται παρά τφ· 'Υπουργείω Συντονισμού Κλάϊος 
ΜΕ8 Τηλεφωνητών, ό οποίος περιλαμβάνει τέσσαρες (4) 
■δέσεις ίιαρδρουμένας κατά 5α-3μούς ώς επεται :

Μία (1) ·3έσ:ς έπί βα·3μοίς 5ω—4ω
Τρεις (3) δέσεις έπί βαδμοίς 10ω-^-6ω

2. Προσόντα ϊιορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαδμόν (ΙΟον) 
ορίζοντα: ’Απολυτήριον Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλ
λου ισοτίμου σχολείου ή Πτυχίον Τηλεφωνητού Σχολής Τυ
φλών.

3. Οί κατά την ϊημοσίευσιν τού παρόντος ύπηρετοΰνπες εις 
τόν Κλάϊον ΣΕ3 Τηλεφωνητών τού 'Υπουργείου Συντονισμού,

Άρδρον 2.

Η ισχύς τού παρόντος άρχετα: άπό τής ϊημοσιεύσεως αυ
τού ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβεονήσεως.

Εν Ά·3ήνα:ς τή 27 Νοεμβρίου 1978

Ο! Υπουργοί

Συντονισμού Προεϊρίας Κυβεονήσεως

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών

Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-

(άρδρον 75 παρ. 3 τού Συντάγματος) 
έπί τού σχεϊίου Νόμου «περί συστάσεως Κλάϊου ΜΕ8 

Τηλεφωνητών παρά τώ 'Υπουργείω Συντονισμού».

1. Έκ τής συστάσεως τεσσάρων δέσεων εις τόν ϊιά τού 
ύπ' όψιν Νομοσχεϊίου συνιστώμενον Ινλάϊον ΜΕ8 Τηλεφω
νητών, έπί αντιστοιχώ καταργήσει τριών δέσεων τού Κλάοου 
ΣΕ3 Τηλεφωνητών, δέλει προκληδεϊ ϊαπάνη εις βάρος τού 
τακτικού προϋπολογισμού άνερχόμενη εις τό ποσόν τών ϊρα- 
χμών 362.432 περίπου έτησίως, άναλυομένη ώς άκολούδως:

α. Π ροκληδησάμενη ϊαπά'/η έκ τής 
(4) δέσεων:

συζτάσεως τεσσάρων

Μία (1) δέσις έπί 5ω—4ω 
(Ήτοι: 15.800 + 44% X ‘ί4)

*ΡΧ· 318.528

Τρείς (3) δέσεις έπί ΙΟω—6ω 
(Ήτοι: 13.200 + 28% X 14 Χ 3)

)) 709.632

Σύνολον » 1.028.160

8. Προχαλο^μένη ηίη δζ-άνΐ} έν. τί,ς 
σεων:

ύπάρξε ως τριών δέ-

Μία Π) δέσις έπί 7ω 
(Ήτοι: 12.400 + 44% X 14)

??-/· 249.984

Δύο (2) δέσεις έπί 8ω
(Ήτοι: 1Ί.600 + 28% X 14 X 2)

» 415.744

Σύνολον » 665.728

2. Σημειοϋται ότι. έπειίή οΰϊείς έκ τών ύπηρ ετούντων ήϊτ
τριών υπαλλήλων τού Κλάϊου ΣΕ3 Τηλεφωνητών δά ένταγει 
εις δέσιν άνωτέραν τού 6ου βαδμοϋ τού συνιστωμένου Κλά
οου ΜΕ8 Τηλεφωνητών, ή ϊαπά'/η ή οποία δά προκληδεϊ δά 
είναι μικρότερα τής ώς άνω έκ ϊραχμών 362.432 άναφερο- 
μένης. Ή έν λόγω ϊαπά'/η δά άντιμετωπισδή άπό τά περι- 
δώρια τών πιστώσεων τού Ύπ. Συντονισμού γιά μισδοϊοσία 
προσωπικού.

Έν Άδήναις τή 27 Νοεμβρίου 1978 
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Συντονισμού Οικονομικών

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


