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Ετη του ΣΙ^εδιου Νομ,ου «ττερί υ.ετατροτττ4ζ των συιυβΛ- 
σεων των μέχρι τής 31.12.1974 προσληφθέντων *Λο τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων ύπχ/λήλ,ων έττί συμβα- 
σει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εις συμβάσεις έργασίας 
αορίστου χρόνου».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τό Ύπουργεϊον Δημοσίων “Εργων άπό τής εφαρμο

γής τών —ρώτων προγραμμάτων μετά την λήξιν τοϋ δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου κατέστη π αγία πρακτική ή άπα- 
σχόλησις υπαλλήλων επί σϋμβάσει ιδιωτικού δικαίου (άρ- 
χικώς διά τών προγραμμάτων Συμμαχικής βοήθειας καί 
κατόπιν διά τοϋ άρθρ. 7 Ν.Δ. 2386/53) λόγω τών υφιστα
μένων οργανικών κενών ιδία εις νευραλγικούς κλάδους 
άλλα καί λόγω τής ανάγκης εύχεροϋς προσαρμογής τής 
έπανδρώσεως τών Υπηρεσιών του προς τάς άπαιτήσεις 
τών έκάστοτε έκτελουμένων προγραμμάτων έργων.

Κατά τά δικτατορικά συντάγματα καί μετά την ρύθμι
σην τοϋ θέματος διά τούς τότε ύπηρετοϋντας τήν γενομένην 
διά τοϋ Ν.Δ. 169/1969, ή άντιμετώπισις τής άνάγκης 
ταύτης ήτο δυνατόν νά προβλέπεται υπό τοϋ Νόμου μόνον 
διά περιοριστικούς όριζόαενον έν αΰτώ χοόνον. Ούτως έεε- 
δόΟησαν διαδοχικούς τά Ν.Δ. 195/1969, 1088/71, 1186/72. 
12 < 3 καί 242/73 καλύπτοντα εις τήν πραγματικότητα τήν 
διαρκώς ύφισταμένην κατά τά άνωτέρω άνάγκην.

---- Διά-τών νομοθεσημάτων σούτοΑν__προεβλέπετο_ ή πρόσλη-
ψις παρά τώ Ύπουργείω τούτω έπί σϋμβάσει έργασίας ιδιω
τικού δικαίου ώρισμένου χρόνου, κατ’ άνώτατον δριον, 
330 διπλωματούχων μηχανικών πάσης είδικότητος, 10 
γεωπόνων ή γεωλόγων, ISO τεχνικών πτυχιούχων άνω- 
τέρων ή μέσων τεχνικών σχολών καί 130 διοικητικών υπαλ
λήλων αποφοίτων Γυμνασίου καί διά τήν εις τά μεγάλα 
αστικά κέντρα εφαρμογήν συστήματος άστυνομίας ιδιωτι
κών κατασκευών, 20 διπλωματούχων μηχανικών πάσης 
είδικότητος καί 200 τεχνικών πτυχιούχων άνωτέρων ή 
μέσων τεχνικών σχολών.

Διά τών νομοθετημάτων τούτων ή προθεσμία προσλή
ψεως τοϋ κατά τά άνωτέρω προσωπικού παρετάθη μέχρι 
τής 31.12.1974, ύφισταμένης τής προοπτικής παρατάσεως 
ταύτης.

Μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ Ν.Δ. 21/74 καί τήν τροποποίη- 
σιν αΰτοΰ διά τοϋ Ν.Δ. 226/1974 αί συμβάσεις τών κατά 
τήν 7.12.1974 (χρόνος ένάρξεως ισχύος τοϋ Ν.Δ. 226/74) 
ύπηρετούντων κατά τά άνωτέρω υπαλλήλων μετετράπησαν 
εις συμβάσεις έργασίας αορίστου χρόνου πλήν όμως μικρός 
αριθμός υπαλλήλων (8 διπλωματούχοι Μηχανικοί καί 2 
απόφοιτοι Γυμνασίου) προσελήφθη βάσει τοϋ Ν.Δ. 242/73 
καί έντός τοϋ υπό τούτου προβλεπομένων θέσεων, μετά τήν 
7.12.1974 καί μέχρι 31.12.1974. Δοθέντος ότι καί οί κατά 
τό διάστημα τούτο προσληφθέντες υπάλληλοι τυγχάνουν 
άπολύτως άπαραίτητοι διά τήν κάλυψιν άναγκών έπανδρώ
σεως τών περιφερειακών ιδία υπηρεσιών διετηρήθησαν είς 
τήν υπηρεσίαν καί μετά τήν 31.12.1974, δΓ δ καί προς 
νομιμοποίησιν τής έκτότε άπασχολήσεώς των παρίσταται 
άνάγκη μετατροπής καί τών συμβάσεων τούτων είς τοιαύ- 
τας άορίστου χρόνου διά τής έφαρμογής καί έπ’ αυτών τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 21/74, είς τούτο δέ άπο- 
σκοπεΐ τό παρόν σχέδιον Νόμου δπερ ύποβάλλομεν μϊν 
πρός ψήφισιν.
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Συναφείς πρός τό Σχέδιον Νόμου «περί μετατροπής τών 

συμβάσεων τών μέχρι τής 31.12.1974 προσληφθέντων 
υπό τοϋ Υπουργείου Δημοσίων Έργων υπαλλήλων έπί 
σϋμβάσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου, είς συμβάσεις έρ
γασίας άορίστου χρόνου».
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- “Αρθρον 1.
Τό άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 21/1974 άντικ-.θίσταται ώς άκο- 

λούθως :
«1. Συμβάσεις υπαλληλικού ή έργατοτεχνικοϋ προσωπικού 

τοϋ Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έπί 
σχέσει έργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συναφθεϊσαι 
μετά τή/ 21ην ’Απριλίου 1937 έπί ώρισμένω χρόνω με-τα- 
τρέπονται αυτοδικαίως άπό τής έ/άρξεως τής ισχύος τοϋ 
παρόντος είς συμβάσεις άορίστου χρόνου, έπιτρεπομένης 
έφεξής τής καταγγελίας τούτων κατά τάς οικείας περί 
καταγγελίας συμβάσεων έργασίας άορίστου χρόνου διατά
ξεις, άνεξαρτήτως αντιθέτου ρήτρας τώ » συμβάσεων τού
των ή τών εσωτερικών κανονισμών τών οικείων υπηρεσιών.

2. Είς τούς έκ τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άνα- 
φερομένους άπολυομένους χορηγείται ή υπό τών παρ. 4 ή 
5, κατά περίπτωσιν, τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 169/1969 
«περί τακτοποιήσεως έκτάκτων υπαλλήλων τών δημοσίων 
υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.» προβλεπομένη άποζημίωσις».

2. Ν.Δ. 242/1973 (ΦΕΚ 327/73).
“Αρθρον 1.

1. Ή κατά τό αρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 1088/1971 «περί προσω
ρινής προσλήψεως υπό τοϋ ‘Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων 
προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου διά τήν άντιμετώ- 
πισιν άναγκών αύτοϋ» προθεσμία προσλήψεως παρά τώ 
Ύπουργείω Δημοσίων “Εργων έπί σϋμβάσει έργασίας 
ιδιωτικού δικαίου μέχρι 330 διπλωματούχων μηχανικών 
πάσης είδικότητος 10 γεωπόνων ή γεωλόγων καί 180 τεχνι
κών πτυχιούχων άνωτέρων ή μέσων τεχνικών σχολών 
παρατείνεται μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1974.

2. ΓΗ κατά τό αρθρον 2 τοϋ αυτού Ν.Δ. 10SS/1971 προ
θεσμία προσλήψεως παρά τώ Ύπουργείω Δημοσίων Έρ
γων 20 διπλωματούχων μηχανικών πάσης είδικότητος ή 
έν άποστρατεία ’Αξιωματικών τοϋ Μηχανικού ή άποφοί- 
των τής Σχολής Τεχνικής Έκπαιδεύσεως ’Αξιωματικών 
Μηχανικού καί 200 τεχνικών πτυχιούχων άνωτέρων τεχνι
κών σχολών ή μέσων τοιούτων τών έν τή διατάξει ταύτη 
όριζομένων ειδικοτήτων έπί σϋμβάσει έργασίας ιδιωτικού 
δ.καίου, παρατείνεται όμοίως μέχρι τής 31ηε Δεκεμβρίου 
1974.

“Αρθρον 2.
‘Η ισχύς τής διατάξεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1088/71 

«περί προσωρινής προσλήψεως ΰπό τοϋ Υπουργείου Δημ. 
Έργων προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου διά τήν 
άντιμετώπισιν άναγκών αύτοϋ», όσον άφορα είς τήν πρόσ- 
ληψιν καί διατήρησιν 130 διοικητικών υπαλλήλων άποφοί- 
των Γυμνασίου, έπί σϋμβάσει ιδιωτικού δικαίου, ώ; ή διά- 
ταξις αύτη παρετάθη διά τών Ν. Δ/των 1186/72 καί 12/73 
παρατείνεται μέχρι τής πληρώσεως τών διά τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Ν.Δ. 1394/73 «περί συστάσεως θέσεων διοικητικών 
υπαλλήλων Β' Κατηγορίας καί οδηγών αυτοκινήτων τού 
Υπουργείου Δημ. Έργων» συσταθεισών ισαρίθμων τα
κτικών μονίμων θέσεων διοικητικών Β' Κατηγορίας καί 
ούχί πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 1974.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Καλύψεως δαπάνης προκαλουμένης έκ τοϋ Σχεδίου Νό
μου «περί μετατροπής τών συμβάσεων τών μέχρι τής 
31.12.74 προσληφθέντων υπό τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων ύπαλλήλ.ων έπί σϋμβάσει έργασίας ιδιωτικού δι
καίου, εις συμβάσεις έργασίας άορίστου χρόνου».
Τό άνωτέρω σχέδιον Νόμου προξενεί δαπάνην εις βά

ρος τοϋ προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων άνερχομένην 
είς δρχ. 3.300.000 έτησίως περίπου, ήτις καί θά καλυφθή 
άνευ έπιβολής έτέρου φορολογικού βάρους ή έσόδου έκ τών, 
διά διοικηηκάς δαπάνας τών έργων, διαθεσίμων τοϋ Προϋ
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
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