ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζί τού σχεδίου Νόμο-J «*—Ep* οικονομικής εν-.σχύσεως Νο
μικών Προσώζων Ιδιωτικού Δίκαιου.
σκοζούντων τήν
εξωσχολικήν άγωγήν τής Νεότητες 72: άλλων τινών τννα
τών διατάξεων».

Οί.Τζουργοί
- Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Α'
1. Διά τού ΰζοδαλλομένου σχεδίου Νόμον, σκοζείται ά; 5ί*
•/.ονομική ένίσχυσις τών νομικών ζροσώζων ιοιωτικού -δικαίου,
τών όζοίων οι ίασικ.οί καταστατικοί σκοζοι άνάγονται εις την
εξωσχολικήν άγωγήν τής Ελληνικής Νεότητες άναττόττονν
δε άξιόλογον δραστηριότητα ζανελληνίου έττιττεϊου ή και οιεθνοΰς συνεργασίας.
2. Τά Νομικά ταύτα Πρόσωζα, ώς τυγχάνει γνωστόν,
έχουν μέχρι σήμερον άζοδώσει αξιοσημείωτο-/ ΰζέρ τής Ελ
ληνικής Νεότητος έργον, στηριζόμενα κυρίως εις έθελ.οντικήν εργασίαν σημαντικού αριθμού ζεσώζων και άζοίλέζοντα
εις την αρμονικήν ά/άζτυξιν καί καλλιέργειαν τού -νεύμα
τος, τού σώματος καί τήςψυχής τών νέων τής χώρας. έν
συνδυασμώ ζρός την κοινωνικότητα και την διαρκώς εΰρμνομένην ανάγκην έζαφής τών νέων τών Εΰρωζαϊκών Χω
ρών καί ολοκλήρου τού κόσμου γενικώτερον.
3. Δ:ά τον λόγον αυτόν κρίνετα; άναγκαίον ίσως τά ώς
άνω Νομικά Π ρoat. ζα ένισχύωνται οικονομικώς καί ΰζό τού
Κράτους διά την ζί^ρη εφαρμογήν τών προγραμμάτων των.
άσκουμένων ζαραλλήλως τών οικείων ελέγχων έζί τής ζροσφόρου χρησιμοζοιήσεως τής ένισχύσεως ταύτης.
4. Διά τών -ραγματοζοίουμένων έζαφών μεταξύ τών νέων
όλων τών χωρών, έζιτυγχάνεται ή άμοιδαία κατανόησις καί
σύσφιγξις τών σχέσεων μεταξύ των. Το γεγονός δέ, ότι τά
Νομικά ταυτα Πρόσωζα είναι δημιούργημα τής ιδιωτικής
ζρωτοόουλίας, συντελεί εις τήν δ'ημοκρατικωτέραν δομήν των
καί εις τήν άνάζτυξιν τής ενδεδειγμένης δραστηριοζοιήσεώς
των. μακράν ζάσης κομματικής ή ζολιτικής έ—ερροής.
,

:

1. Είδικώτερον, ΰζό τού άρθρου ί ζροόλέζεται ή έζιχορήγησ:ς τών κατά τήν ζαράγραφον 2 Νομικών Προσώζωνκλζ.
καί ό ζροσδιορισμός τούτων.
2. Τά Νομικά Πρόσωζα Ιδιωτικού Δικαίου θά έζιχορηγώνται κατά τό άρθρον 2 ζρός κάλυψιν μέρους τών δαζανών των, τών ΰζολοίζων καλυζτομένων ΰζό τών οικείων ζόρων, ώς καί τών εισφορών τών μελών των, κατά τάς ζερί
αυτών οικείας καταστατικάς διατάξεις.
2. Εις τό ίδιον άρθρον ζροόλέζετα: ή διά τον σκοζόν τού
τον έγγραφή τών οικείων ζιστώσεων εις τον τακτικόν ζρούζολογισμόν τού Ύζουργείου 'Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων καί ό νενομισμένος έλεγχος έζί τής διαθέσεως
τών έζιχορηγήσεων.
\

3. Διά τού άρθρου 3 ζαρέχεται εις τον Τζουργόν Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων ή εξουσιοδότησις όζως δι’ άζοφάσεών του, ρυθμίζη ζάσαν αναγκαία-/ λεζτομέρειαν διά τήν
έφαρμογήν τού έκδοθησομέ'/ου Νόμου.

r

Εν Άθήναι; τή 8 Αζριλίου 1976

Προεδρίας τής Κυίερνήσεως

Ζ7ρύς ιή>> Βουλήν- τών ’Ελλήνων

Β'

2.
Ή ώς άνω οικονομική ένίσχυσις θά ζαρέχηται κατ έτος
δι’ έζιχορηγ'ήσεως ΰζό τού έζοζτεύοντος τό έν λέγω ίδρυμα
'V
'
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Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟ-ΓΛΟΓ

Εθνικής . Π αιδείας καί Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί οικονομικής ένισχύσεως Νομικών Προσώζων Ιδιωτι
κού Δικαίου, σκοζούντων τήν εξωσχολικήν άγωγήν τής
Νεότητος καί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
_

_ "Άρθρον 1.

________ _______

1. Νομικά ζρόσωζα ιδιωτικού δικαίου τών όζοίων οί θασικοί καταστατικοί σκοζοι ά/άγονται εις τή-/ εξωσχολικήν άγω
γήν τής Εληνικής Νεότητος καί τά όζοϊα ά/αζτύσσουν άξιά
λογον δραστηριότητα ζανελληνίου έζεζέδου ή καί διεθνούς
συνεργασίας, δένονται νά έζιχορηγώνται ΰζό τού Κράτους ζρος
έζιτέλεσιν τών σκοζών τούτων.
2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων ζροτάσει
τού Γζουργού ‘Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καθορί
ζονται έκάστοτε τά έμζίζτοντα εις τάς διατάξεις τής ζροηγουμένης ζαρογράφου νομικά ζρόσωζα.
Άρθρον 2.
1. Ή κατά τό ζροηγούμενον άρθρον έζιχορήγησις ζαρέχεται κατ’ έτος ΰζό τού ’-Γζουργείου Εθνικής Παιδείας καί
Θρησκευμάτων. At σχετικοί ζιστώσεις έγγράφονται εις τόν τα
κτικόν Π ροϋζολογισμόν τού 'Γζουργείου τούτου ζρός κάλυψιν
μέρους τών λειτουργικών δχζ-ανών. άξιοζοίησιν τών ζεριουσιακών στοιχείων καί έζτέλεσιν συγκεκριμένων έργων καί δρα
στηριοτήτων.
·
2. Το ύψος τής έζιχορηγήσεως καθορίζεται δι’ άζοφάσεως
τών 'Γζουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί
Οικονομικών, δι’ ής ρυθμίζεται καί ζά-α σχετική με τήν έζι'/Ρτί’ΤΨ'-'1 λεπτομέρεια. _
3. Διά τήν διάθεσιν τών χορηγουμέτ/ων κατά τ’ ανωτέρω,
έζιχορηγήσεων, καταρτίζεται ειδικός ζρούζολογιομός ΰζό τών
Διοικήσεων τών Νομικών Προσώζων, έγκρινάμενος ΰζό τού
Γζουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
4. Ό κατά τάς κειμένας διατάξεις έλεγχος έζί τής χρ-ησιμοζοιήσεως τών έζιχορηγήσεων ασκείται ΰζό τού 'Γζουργού
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Άρθρον 3.
Δι' άζοφάσεων τοΰ ’Γζουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως ρυθμίζεται ζάσα αναγκαία διά τήν έφαρμογήν τού ζαρό/τος λεζτομέρεεα.
Άρθρον 4.

Τό ‘Εθνικόν Ίδρυμα «Βασιλεύς Π τύλος» ζρός κάλυψιν
1.
Τέλος ΰζό τού άρθρου 4 ζροίλέζεται ή οικονομική ένί-.τών ίαζανών λειτουργίας τών μερίμνη αύτού λειτουργουσών
σχυσις τού ιδρύματος «Βασιλεύς Παύλος» ζροκειμένου τούτο
φοιτητικών εστιών, οικοτροφείων μέσης Παιδείας καί μέσης
νά καλύζτη τάς δαζάνας τών μερίμνη αύτού λειτουργουσώ'ν καί άνωτέρας Τεχνικής έκζαιδεύσεως, άγροτικών λεσχών,
φοιτητικών εστιών, οικοτροφείων Μέσης Παιδείας καί Μέ- κ.έντρων ζολιτισμού. κέντρων νεότητος καί λοιζών έκδήλώσης Άνωτέρας Τεχνικής ’Εκζαιδεύσεως. άγροτικών λεσχών.
σεων, έζιχορηγείται κατ' έτος ΰζό τού έζοζτεΰσντος τούτο
Κέντρων ζολιτισμοΰ, Κέντρων νεότη τος καί λοιζών εκδηλώ
'Γζουργείου, έγγραφομένης ά/αλέγου ζιρζώσεως εις τόν χακτισεων.
κόν ζρούζολογισμόν τούτου.

-δ
"Αρθρον 9 Ν.Δ. 580/70.

“Αρθρον 6.
Διά τοΰ παρόντος άρθρου αποκλείεται το δικαίωμα λή
ψεως άναδρομικών άποδοχών των ύπαγομένων είς τάς
διατάξεις τοΰ — αρόντος.
“Αρθρον 7.

1. Αί διά τοΰ άρθρου 5 συνιστώμεναι θέσεις κατανέμονται ώς άκολούθως :

5. Οί διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι είς θέσεις τών
κλάδων Al, Α5, Β1 καί Β2 εντάσσονται είς τόν άμέσως
άνώτερον βαθμόν τοΰ κλάδου ώς ακολούθως :
Οί τοΰ κλάδου A1, έφ’ όσον κέκτηνται (α) πτυχίον τής
ΣΕΛΕΤΕ ή συναφείς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν ή (β)
μεταπτυχιακάς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν ή (γ) πείραν
τριών ετών τουλάχιστον.

Κλάδος Β3 έκπαιδευτικών πτυχιούχων Μέσων Έπαγγ/
κών Σχολών, θέσεις 10, έξ ών τρεις έπί βαθμώ 5ω έως 4ω
καί έπτά έπί βαθμώ 9ω έως 6ω.
Κλάδος Β4 έκπ/κών έργαστηριακών άσκήσεων πτυ
χιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, θέσεις 120 έπί
βαθμώ 11ω έως 6ω.

Οί τοΰ κλάδου Α5, ώς έχοντες πτυχίον τής ΣΕΛΕΤΕ
ή συναφείς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν.
Οί τοΰ κλάδου Β1, έφ’ όσον κέκτηνται σπουδάς είς τήν
άλλοδαπήν ή πείραν τριών ετών τουλάχιστον.
Οί τοΰ κλάδου Β2, έφ’ όσον κέκτηνται : (α) πτυχίον
τής ΣΕΛΕΤΕ ή συναφείς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν ή
(β) μεταπτυχιακάς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν ή (γ) πείραν
τριών έτών τουλάχιστον.

Κλάδος Β5 έκπ/κών πτυχιούχων Κατωτέρων Έπαγγ/κών
Σχολών, θέσις 1 έπί βαθμώ 11ω έως 6ω.
2.
Κεναί θέσεις έν τω κλάδω Α5 μή δυνάμεναι να πλη
ρωθούν έλλείψει υποψηφίων διαθετόντων τά άπαιτούμενα
προσόντα προσαυξάνουν κατ’ ίσον άριθμόν τάς θέσεις τού
κλάδου Β1.
Αί θέσεις τοΰ κλάδου Β1 προσαυξάνουν τάς θέσεις τού
κλάδου Α5, έφ’ όσον οί διοριζόμενοι έχουν ή άποκτοΰν τά
προσόντα προς διορισμόν είς θέσεις τοΰ κλάδου τούτου.

Α'. Κατηγορία.
Κλάδος ΑΙ έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων,
Διά τοΰ άρθρου τούτου είσάγεται το προσωρινόν μέτρον πτυχιούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών, θέσεις 37 έπί
της διά της άποσπάσεως πληρώσεως έπειγουσών υπηρεσια
βαθμώ 6ω έως 2ω έξ ών 19 θέσεις Διευθυντών Μέσων ’Επαγ
κών αναγκών. Διά τοΰ μέτρου τούτου καλύπτεται νομο
γελματικών Σχολών·
θετικόν κενόν, τό όποιον πλείστας δυσχερείας παρενέβαλεν
Κλάδος Α2 έκπαιδευτικών μαθημάτων γενικής έκπαιδιά την εύρυθμον λειτουργίαν της υπηρεσίας.
δεύσεως, πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών, θέσεις 134, έξ
“Αρθρον 8.
ών 14 έπί βαθμώ 2ω, 30 έπί βαθμώ 3ω καί 90 έπί βαθμώ
Διά τοΰ παρόντος προβλέπεται ή έπαναπροκήρυξις θέ
7ω εως 4ω.
σεων προσωπικού προκηρυχθεισών μέχρι 23/7/74 και μη
Κλάδος A3 εκπαιδευτικών, πτυχιούχων Άνωτάτης Σχο
πληρωθεισών μέχρι ισχύος τοΰ παρόντος.
λής Καλών Τεχνών, θέσεις 16, έξ ών μία έπί βαθμώ 2ω,
τέσσαρες έπί βαθμώ 3ω καί 11 έπί βαθμώ 7ω εως 4ω.
Έν Άθήναις τη 1 ’Απριλίου 1976.
’Εκ τούτων ή έπί βαθμώ 2ω θέσις είναι θέσις Δ/ντοΰ
Ό 'Τπουργός
Μέσης Σχολής.
Γ. ΡΑΑΛΗΣ
Κλάδος Α4 έκπαιδευτικών πτυχιούχων Άνωτάτης Σχο
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
λής Οικιακής Οικονομίας θέσις μία έπί βαθμώ 8ω έ'ως 4ω.
Κλάδος Α5 έκπαιδευτικών, τεχνολογικών μαθημάτων,
Διά τοΰ σχεδίου Νόμου περί τροποποιήσεως διατάξεών
πτυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών θέσεις 103,
τινων τοΰ Ν.Δ. 580/70 καί ρυθμίσεως συναφών θεμά
έξ ών 26 έπί βαθμώ 3ω καί 77 έπί βαθμώ 8ω έ'ως 4ω τα
των.
κτικού τεχνικού υπαλλήλου. Έκ τούτων 26 θέσεις έπί βαθμώ
------- “Αρθρον 10, παρ. &-Ν.Δ. 580/70. —^------------3ω είναι θέσεις Δ/ντών Κατωτέρων Σχολών.
5.
"Οπου έν τώ παρόντι άρθρω άπαιτεΐται ώς προσόν Κλάδος Α6 πτυχιούχων Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής
Αγωγής θέσεις δύο, έξ ών μία έπί βαθμώ 8ω εως 4ω καί
διορισμού καί πείρα αύτη νοείται ώς διδακτική ή επαγγελ
μία έπί βαθμώ 3ω..
ματική ή διδακτική καί επαγγελματική.
- “Αρθρον 22 πάρ. 4, 5 καί 9 τοΰ αύτοΰ Ν.Δ.
Β'. Κατηγορία.
4. Οί κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου διοριζό
Κλάδος Β1 έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων,
μενοι ή μετατασσόμενοι είς θέσεις τοΰ κλάδου Β1, έφ’
πτυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών ‘θέσεις 157, έξ
όσον άποκτώσι πτυχίον της ΣΕΛΕΤΕ μετατάσσονται είς
ών 57 έπί βαθμώ 5ώ εως 4ω καί 100 έπί βαθμώ 8ω εως
τήν Α' κατηγορίαν καί εντάσσονται είς όμοιοβάθμους θέσεις 6ω.
τοΰ κλάδου Α5. Ή μετάταξις τών ανωτέρω ένεργεϊται δι’
Κλάδος Β2 έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων
άποφάσεως' τοΰ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
καί έργαστηριακών άσκήσεων πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών
σκευμάτων, έκδιδομένης μετά πρότασιν τοΰ ΚΣΕΕ καί Σχολών θέσεις 426, έξ ών 142 έπί βαθμώ 5ω εως 4ω καί
δημοσιευομένης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί 284 έπί βαθμώ 9ω εως 6ω τακτικού τεχνικού υπαλλήλου.
ισχύει, διά πάσαν περί—τωσιν, άπό τής κτήσεως τοΰ πτυχίου
Έκ τούτων μία θέσις έπί βαθμώ 4ω ώρολογοπο.ιού είναι
τής ΣΕΑΕΤΕ ύπό τών μετατασσομένων.
θέσις Δ/ντοΰ Σχολής Ώρολογοποιών.

Ή ένταςις τών άνωτέρω ένεργεϊται δι’ άποφάσεως τοΰ
*1 πουργοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έκδιδομένης μετά πρότασιν τοΰ ΚΣΕΕ καί δημοσιευομένης
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
9. Οί έκ τοΰ έκπ/κοΰ καί βοηθητικού εργαστηριακού
προσωπικού Μέσων και Κατωτέρων Έπαγγ/κών Σχολών
άποκτώντες τό κατά τήν πρσηγουμένην παράγραφον πτυχιον τής ΣΕΑΕΤΕ ή συναφείς σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν
εντάσσονται εις τον άμεσους άνώτερον βαθμόν, έφ’ όσον νεώτεροι των κατέχουν τόν βαθμόν τούτον καί ή υπηρεσία των
κρινεται ευδόκιμος κατά τά έν παραγράφω 6 τοΰ παρόντος
άρθρου οριζόμενα.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
μνημονευόμεναι έν τώ σχεδίω Νόμου « Περί τροποποιήσεως διατάςεων τινων τοΰ Ν.Δ. 580/70 καί ρυθυιίσεως
συναφών θεμάτων».

Αρθρον 20, παραγρ. 6 τού αύτού Ν.Δ.
6.
Έπί τριετίαν άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου επι
τρέπεται ό διορισμός κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων
1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου έκπαιδευτικού προσωπικού.
α) Είς θέσεις τοΰ κλάδου ΑΙ έπί βαθμώ 4μ> τών έχόντων
πλήν τών διά τήν κατάληψιν θέσεως έπί εισαγωγικοί βαθμώ
άπαιτουμένων προσόντων καί πενταετή πείραν άπό τής λήψεως τοΰ πτυχίου των.
β) Είς θέσεις τοΰ αύτοΰ κλάδου έπί βαθμώ 5ω τών έχόν
των πλήν τών διά τήν κατάληψιν θέσεως έπί είσαγωγικώ
βαθμώ άπαιτουμένων προσόντων καί τριετή πείραν άπό
τής λήψεως τού πτυχίου των.
- γ) Είς θέσεις τού κλάδου Α5 έπί βαθμώ 6ω τών έχόντων
πλήν τών διά τήν κατάληψιν θέσεως έπί είσαγωγικώ βαθμώ
άπαιτουμένων προσόντων καί τετραετή πείραν άπό τής
λήψεως τού πτυχίου των.

— 3 —
Αρθρο·/ 22, παραγρ. 7 τοΰ χύτου Ν.Α.

2.
Ή παράγραφος 5 τοΰ άρΔρου-22 τού-αύτοΰ ώς άνω Ν.
7.
'Η προϋπηρεσία τοΰ έκπ/κοΰ. βοηθητικού έργαστη- Α/τος άντικαΔίσταται. άφ’ ής ίτχυτεν. ώς εξής:
«5. Α;ά τους διοριζόμενους -εις -Δέσεις τών κατά τό άρ
ρ'.ακοΰ. διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού εις τάς
Δρον 9 τοΰ παρόντος Κλάδων ορίζεται ώς εισαγωγικός ίαΔημοσίας Έπαγγ/κάς Σχολάς αναγνωρίζεται ώς δημοσία
Δμος ό αμέσως ανώτερος τοΰ προί/.επομένου κατά περίπτωσιν
υπηρεσία, έφ’ όσον ή άπασχόλησις αύτού άνήρχετο εις
εις το άρΔρον 9 τοΰ παρόντος ή εις τό αρΔρον 20 παραγρ. 6
είκοσι τουλάχιστον ώρας έβδομαδιαίως διά πράξεως τού
τοΰ παρόντος, εφ οσον οί διοριζόμενοι κέκτηνται. πέεαν τών
Κεντρικού Συμβουλίου Έπαγγ/κής Έκπ/σεως.
λοιπών τυπικών προσόντων διορισμού, καί πτυχίου Σ.Ε.Λ.Ε.
Αυτή ώς καί πάσα άλλη δημοσία προϋπηρεσία αύτών
Τ.Ε. η πτυχίου εκ σπουδών εις τήν ά/.λοδαπήν συναφών προς
προσμετρεΐται διά τάς περιπτώσεις έντάξεως, προαγωγών
τας εν τή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. ή προσηκόντως άποδεικνυομένας με
καί χορηγήσεως επιδομάτων.
ταπτυχιακάς σπουδάς εις τήν ά/.λοδαπήν».
“Αρθρον 96 Νόμου 1811/51.
3. Ή παράγραφος 9 τοΰ άρΔ: 22 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Ν. Α/
1. Ή άπόσπασις οίουδήποτε υπαλλήλου όπου κατα τας
τος ά-/τικα-Δίσταται, άφ" ής ίσχυσεν, ώς έξής:
οικείας όργανικάς διατάξεις έπιτρέπεται αΰτη, χωρεΐ μόνον
«9. Οί άνήκοντες εϊς τό προσωπικόν τών κατά .τό άρΔρον
διά σοβαράν ύττηρεσιακήν άνάνκην καί δι’ έξάμηνον τό
9 τοΰ παρόντος ,Κ/.άδων, έφ- όσον άποκτήσουν πτυχίου τής
πολύ χρονικόν διάστημα, υπό τούς έξης όρους·:
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. ή πτυχίου σπουδών εις τήν ά/.λ.οδαπήν συνα
α) άπόσπασις υπαλλήλου εις θέσιν ύπαγομένην εις τό
φών προς τάς έν τή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εντάσσονται εις τον αμέ
αύτό 'Υπουργείου ένεργεΐται διά πράξεως τού 'Υπουργού
σως άνωτερον τοΰ κατεχομενου κατά τον χρόνον λ.ηψεως τοΰ
μετ’ άπόφασιν τού ύπηρεσιακοϋ συμβουλίου.
πτυχίου
ίαΔμόν καί ούχί πέραν τοΰ κατά τό άρΔρον 9
β) άπόσπασις ύπα/λήλου εις θέσιν ύπαγομένην εις έτερον
τοΰ παρόντος δε έκαστον Ινλ.άδον άνωτάτου ίαΔμοΰ. Ή ένταΥπουργείου ένεργεΐται διά κοινής πράξεως των οικείων
'Υπουργών μετ’ άπόφασιν των οικείων ύπηρεσιακών συμξις ένεργεΐται δι’ άποφάσεως τοΰ "Υπουργού "Εΰν.κής Παι
_βουλίων.
δείας καί θρησκευμάτων, μετά γνώμην τοΰ οικείου 'Υπηρε
2. Παράτασις της άποσπάσεως επί έν τό πολύ έξάμηνον
σιακού Συμβουλίου. Ό εις τόν^ πρόΆήξ έντάξεως, κατεχόμεη άρσις αύτης επιτρέπεται κατά τον αύτόν τρόπον.
νον ίαΔμόν χρόνος υπηρεσίας λ.ογίζεται ίιανυΔεις εις τόν ία
3. Ληγουσών των ώς άνω προθεσμιών ή άπόσπασις
Δμόν, εις τόν οποίον ένεργεΐται ή έντασις.
παύει αύτοδικαίως.
At διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν
4. 'Η ύτεηρεσία εις περιφερειακήν θέσιν τών κεντρικών
καί διά τους κατά τήν παράγραφον 4 τοΰ παρόντος αρ-3ρου
υπαλλήλων, ήτις είναι απαραίτητος διά την προαγωγήν
μετατασσομένους, ώς καί διά τούς εις τάς Δέσεις τών κατά
αύτών συμφώνως τώ άρθρω 98 παρ. 2 έδ. β' θά γίνηται
τό αίρ-Δρον 9 τοΰ παρόντος Κλίάδων μετατασσομένους έξ άλ.δι’ άποσπάσεως. Εις πλήρωσιν τών έκ τοιούτων άποσπάλ.ων Κλ.άδων».
σεων δημιουργουμένων αναγκών επιτρέπεται ή εις τάς
'Ap-Spov 3.
Κεντρ ικάς 'Υπηρεσίας άπόσπασις μέχρις ίσου άριθμοϋ όμοιο1.
Οί κατά τήν εναρσιν ισχύος τοΰ παρόντος νόμου ύπηρεβάθμων περιφερειακών υπάλληλων καί δι’ ίσον χρόνον,
τοΰντες εις τάς Δέσεις τών κατά τό άρ-Spov 9 τοΰ ώς <ανω
μετά τήν λήξιν της οποίας ό υπάλληλος επανέρχεται αύτοΝ. Δ/τος Κλάδων καί έχοντες χρόνον δημοσίας υπηρεσίας
δικαίως εις τήν θέσιν του.
άνώτερον τοΰ κατά τάς κειμένας διατάσεις άπαιτουμένου διά
5. ’Απαγορεύεται οπωσδήποτε άπόσπασις _ ματαιοϋσα
τών έν άρθροις 94 παρ. 2 καί 98 παρ'. 2 διαλαμβανομένων.
τήν έξέ/.ιξίν των άπό τοΰ εισαγωγικού τοΰ οικείου Κλάδου·
ώς ούτος καΔορίζεται εις τάς διατάξεις τοΰ ίδιου Ν. Α/τος
καί τοΰ παρόντος μέχρι τοΰ κατεχομένου ίαΔμοΰ. έπανεντάσσονται τή αιτήσει των, μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ οικείου
'Υπηρεσιακού Συμίου/.ίου. εις ά·/άλογον πρός τόν χρόνον υπη
ρεσίας ίαΔμόν, ώς άκολούΔως:
ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Οί τής Α' Κατηγορίας μέχρι καί τοΰ 4ου ίαΔμοΰ.
Οί τής Β' Κατηγορίας μέχρι καί τοΰ 0ου ίαΔμοΰ.
Π ip: τροποποιησεως διατάξεων τ:νων τοΰ ΝΑ. 589/1970
• 2. Λιά τήν κατά τ’ άνωτέρω ένταξιν λαμίάνεται ύπ’ όψιν
Χ2: ρ^·5μΐ7£ως Τϋναφύν δεμάτων.
ή μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διανυΔεΐσα υπηρεσία
"A^Sfcv i.
τοΰ ώς άνω προσωπικού εις Δέσεις τών κατά τό αρΔρον 9
Ή_ταράγραφος 5 τοΰ άρΔρου 10 τοΰ Χ.Δ. 580/1970 «πε τοΰ Ν.Α. 580/70 κλ.άδων, ή προϋπηρεσία αύτοΰ εις Δημοσίας
ρί τοΰ εποπτικού, εκπαιδευτικού, ίοηΔητικοΰ εργαστηριακού, ’Επαγγελματικάς Σχολ.άς ή άναγνωρισΔείσα ώς δημοσία
ίιοικη.ικοΰ και ί οηΔητικοΰ προσωπικού τών Κατωτέρων καί υπηρεσία κατά τό άρΔρον 22 παραγρ. 7 τοΰ Ν.Α. 580/70,
Επαγγε/.ματικών Σχο/.ών καί τινων οργανωτικών ώς καί πάσα άλλη δημοσία προϋπηρεσία χύτοΰ.
διατάξεων» άντικαΔίσταται ώς έξής:
3. Ή σειρά άρχαιότητος τών κατά τάς διατάξεις τοΰ πα
«5. Οπου εν τώ παροντι αρΔρώ άπαιτεΐται ώς προσόν διο- ρόντος άρΔρου επανεντασσομένων "καΔορίζεται έκ τοΰ προκυfiTj.c5 Χ2ΐ η ~ζ·.ρ2, ως to’.tjttj νοειτίϊ η $'.cx/.T:y.rj ή εττιγπτοντος εις τόν ίαΔμόν έντάξεως πλ.εονάζοντος χρόνου υπη
γελμζτιχη. ή Ι'.ζζν.τιγ.τ, καί ε-αγγελματ:κή πείρα, ή άποκτηρεσίας. ό όποιος υπολογίζεται διά τήν περαιτέρω προαγωγιΔείσα. μετά τήν λήψιν τοΰ προς διορισμόν άπαιτουμένου πτυ κήν έξέΧιζιν.
χίου».
4. Ώς χρονο/.ογία έντάξεως λ.ογίζεται ό χρόνος ένάρ'
_
ΆρΔρον 2.
ξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου.
1.
Ή παράγραφος 4 τοΰ άρΔρου 22 τοΰ αύτοΰ ώς άνω
'ΑρΔρον 4. "
Ν. Α/το’ς άντικαΔίσταται. άφ’ ής Τσχυσεν. ώς εξής:
Οί'μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου
ά4. Ο! κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος διοριζόμενοι ή με διορισΔέντες εις Δέσεις τών Κλάδων Al. Α5. Β1 καί Β2
τατασσόμενοι εις Δεσεις τοΰ Κ/.άδΌυ Β1. έφ’ όσον άποκτοΰν έπανεντάσσονται εις τόν αμέσως άνώτερον τοΰ κατεχομενου
πτυχίου τής Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. -μετατάσσονται εις τήν._ Α' Κα- ίαΔμόν, έφ’ όσον κατά τήν δημοσίευσιν τής πράξεως διορι
τηγορίαν καί εντάσσονται εις όμοιοϊάΔμους -Δέσεις τοΰ Κλά σμού έκέκτηντο τριετή πείραν. έ·/τός έάν αΰτη έ/.ήφ-Δη ύπ
δου Α5.
όψιν διά τήν ίαΔμΟλογικήν έξέλιξιν χύτοτε/.ώς καί ούχί
όμοΰ μετά τοΰ πτυχίου ΣυΕ.ΛίΕ.Τ.Ε. ή πτυχίου έκ σπουδών
Ή μετατασις τών ανωτέρω ένεογεΐται δι’ άποφάσεως τοΰ
♦
!ΤΛ r
·>
T-r
V I*
«* Λ
<
εις τήν αλλοδαπήν συναφών προς τάς έν τή ΣυΕ.Α.Ε.Τ.Ε.
ή μεταπτυχιακών σπουδών εις τήν άλ/.οδαπήν.
ΆρΔρον 5.
Οί έκ τών μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντοξ .
νόμου διορισΔέντων κατέχοντες κατά τήν δημοσιευσιν τοΰ πα- .

