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1-xt _ςού σχεϊίοο νόμου «χερί-συστάσεως θέσεων χροσωχικ'.ύ
χαρά τφ Σχολικφ Ταμείω τή; Τωνιϊείου Σχολής Πει
ραιώς».

Πρός ι.γν Ε' 'Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

Το χροτεινόμενον σχέϊιον νόμου σκοχόν έχει νά ρυθμίση τα 
τής συστοσεμ; έχτά (71 θέσεων χροσωχιχού χαρά τφ Σχο- 
λ·.·/.φ Ταμείω τής Τωνιϊείου Προτύχοο Σχολής Π ειραιώς.

At jjviττώμενΖί '5έτεϊ£ 'S2 ε cj :: rj: ε τ r4 τ cov Τ2ς λΐίτουργ'.- 
χάς άνάγχζς tf ς Σ*/ολτς τής ό-ο·.ας τά τχχφεροντζ tzyr.rj- 
ρετε’Γ το Σχολικόν Τσμείον το όχοίον άχοτελεί Νομικόν Πρό- 
juro-; Δημοσίου Δικαίου ώς καί τά λοιχά σχολικά Τσμεια.

Έχ τής συστάσεως τών θέσεων τούτων ούϊεμί-α έχιίάρυν- 
j; — ϊη-χιουογείται ϊια τον Κρατικόν Π ρούχολογισμον, ϊιοτι at 
χάσης φύσεως άχοϊοχαί τών ύχαλλήλων τούτων -S* βαρύνουν 
τον χρούχολογ:σμόν τού Σχολικού Ταμείου. ενώ χέραν τής 
χροσφερομένης χρός το νομικόν χρόσωχον όχηρεσιας θά 
έΞοχτρετούν ούτε: καί το Σχολείο·/ το όχοίον είναι Δημοσία 
Ιχηρεσια.

θέμα άντιμετωχίσεως τής οότω ϊημιοοργουμένης ϊαχάνης 
ϊέν χροκ.ύχτει ίιότι το ΣχολικόνΤσμείον έχε: ίϊιαεσοϊα έχ 
ενοικίων έχ τού εις τό χέντρον τού Πειραιώς ευρισκομένου 
ακινήτου της, εις τό όχοίον στεγάζεται ή Σχολή.

Εΐϊικώτερον:
1. Ύχό τού άρθρευ 1 χροίλέχεται ή σύστασις (7) θέ

σεων. έξ ών ϊύο ϊιοικητικών ύχαλλήλων, μια συντηρητού έγ- 
καταστάσεων χαί τέσσαρε; ημερομισθίων καθαριστριών.

2. Τχό τού άρθρου 2 καθορίζονται τά είϊιχά τυχιχά χρο- 
σόντα ϊιορισμού εις τάς ίϊροομένας θέτεις.

3. 'Τχό τού άρθρού 3 ορίζεται -δτε καθήκοντα 'Τχηρε- 
σιακού Συμβουλίου ασκεί τό οίκείον Νομαρχιακόν ’Τχηρεσια- 
κον Συμβούλιον Μέσης Έκχαιϊεύσεως.

’Εν Άθήναις τή 6 ΜαρτίουΊ975
Ό 'Τχουργός Εθνικής Π αιϊείας 

χαί Θσηκσευμάτων
Π.' ΖΕΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

<. Περί συστάσεως θέτεων χροσωχιχού χαρά τφ Σχολικφ 
Ταμείω τής Των:·ϊε!ου Προτύχοο Σχ.λής Πειραιώς».

Άρθρο·/ 1.
Σύστασις θέσεων.

Παρά τφ Σχολικφ Ταμείω τής Τωνιϊείου Προτύχοο Σχο
λής Πειραιώς συνιστώνται έχτά (7) θέσεις χροσωχιχού Stoop- . 
θρούμεναι κατά κατηγορίας και κλάδους ώς ακολούθως:

I. Τακτικοί ύχάλληλοι.

Β' Κατηγορία 
ΒΙ Κλάϊος Διοικητικός

Μία (1) θέσις έχί βαθμφ 5ω.
Μία (1) θέσις.έχί βαθμφ ΙΟω—6ω.

Π' Κατηγορία
ΓΙ Κλάϊος Συντηρητών—Κλητήρων 

Μία (Ί) θέσις έχί βαθμφ 12<ρ—. .

II. Έχί σχέσει «ργασίας Ίίιωτικοΰ Δικαίου. - ·-

Τέσσαρες (4) θέσεις ημερομισθίων καθαριστριών. .

Τυχικά χροσόντα.'
Τά είϊιχά τυχιχά χοοσύντα ϊιορισμού εις τόν εισαγωγικόν 

βαθμόν τών ανωτέρω ΒΙ χαί Π κλαϊων ορίζοντα: ώς ακο
λούθως:

1. Δ:ά τόν κλάίον ΒΙ Δ·ο·χητικόν άχολυτήριον Γυμνασίου 
ή άλλης ισοτίμου Σχολής Γενικής Έκχ/σεως χαί γνώσεις λο
γιστικής καί γραφομηχανής.

2. Διά τόν κλάϊτν ΓΙ Συντηρητών—Κλητήρων άχολυτή- 
ρισν Aru οτικού χαί τεχνικά! γνώσεις εις την συντήρησιν κτη
ριακών. ηλεκτρικών κ*·ί ύϊ.οσυλικ.ών εγκαταστάσεων.

Άρθρον 3.
’Τχηρεσιακόν Συμβούλιον.

Καθήκοντα 'Τχ-ησεσιακού Συμβουλίου τού χροσωχιχού τού 
Σχολικού Ταμείου άσκεί τό οικείο·/ Νομαρχιακόν Ύχηρεσια- 
χον Συμβούλιον Μέσης Έκχαιϊεύσεως.

Άρθρον 4.
Μεταβατικαί ϊιάταΐέις.

Κατά την χρώτην εφαρμογήν τού χαρόντος ή έχί 5ω βα- 
θμώ θέσις τού κλάϊοο ΒΙ Διοικητικού λογίζεται ώς κενή 
θέσις έχί βαθμφ ΙΟω—6ω..
__._________ __ ;. "Αρθρον 5-___ ____

Ή ισχύς τού χαρόντος άρχεται άχό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Εφημερίϊος τής Κοβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 6 Μαρτίου 1975
Ό 'Τχουργός ’Εθνικής Π αιϊείας 

Λα! Θρηκσευυάτων
Π. ΖΕΠΟΣ 3 

, . ' Ε Κ θ Ε Σ I Σ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57 χαρ. 3 
τού Συντάγματος) έχί τού σχεβίου Ν. Δ/τος τού Ύχουργείου 
Εθνικής Π αιϊείας «χερί τυστάσεως θέσεων χροσωχιχού 
χαρά τφ Σχολικφ Ταμείω τής Τωνιϊείου Προτύχοο Σχολής 
Πειραιώςί».
Διά τών ίιατάςεων τού ώς άνωτέρω σχεϊίοο ΝΛ. θεσχί- 

ζονται τά χάτωθιΐ
1. Σονιστώντα: χαρά τφ Σχολικφ Ταμείερ τής Τωνιϊείου 

. Προτύχοο Σχολής Πειραιώς έχτά (7) θέσεις ταχτικού χρο-
σωχικού ϊιαρθρούμεναι κατά κατ-ηγορίας καί κλάϊους ώς ακο
λούθως:

Β' Κατηγορία 

ΒΙ Κλάϊος Διοικητικός 
Μία (1) θέσις έχί βαθμφ δω.
Μία (Ί) θέσις έχί βαθμοίς ΙΟω—6ω.

Γ' Κατηγορία
ΓΙ Κλάϊος Συντηρητών—Κλητήρων 

Μία (I) θέσις έχί βαθμοίς 1·2ψ—8ω, ■ '
Έχί σχέσει εργασίας 'Κιωτικοϋ Δικαίου ' *

Τετσαρες (4) θέσεις ημερομίσθιων καθαριστριών. * *
2. Κατά την χρώτη/ εφαρμογήν τού νομοσχεϊίοο’ή έχί βα

θμφ 5ω θέσις τού Κλάϊου ΒΙ Διοικητικού λογίζεται ώς κε
νή θέσις έχί βαθμοίς 10ω—6ω. '

Εκ τών θεσχιζομένων ϊιατάςεων χροκαλείται ϊαχάνη είς 
βάρος τού χρούχολογισμού τού Σχολικού Ταμείου τής Τωνι- 
ϊείου Προτύχου Σχολής Πειραιώς έκ ϊραχμών 400.000, χε- 
ρίχου έτησίως. κατά τήν χρώτην έφαρμογήν, μή έχιχορηγουμέ- 
νΟυ έκ τ·:ύ Κρατικού Προύχολογισμού, καθ’ όσον ή Σχολή έχει 
ίϊια έσοϊα. χροερχόμενα κυρίως έκ μισθωμάτων ακινήτων.

■ 1 · Έν Άθήναις τή 6 Σεχτεμβρίου 1974 
Ό Γενικός Διευθυντής

. · '· I. Η. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

Άρθρον 2.


