
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «II::’. μετατροπή; των Ιδιωτικών
I εχνικών Σχολών Χανιών «Ό Δαίδαλο;» εί; Δημοσία;
Τεχνικά; Σχολά; καί συγχωνεύσεως αυτών — ρό; τά;
λειτουργούσα; ήδη Δημοσία; Τεχνικά; Σχολών Χανιών».

Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Εϊ; Χανιά Κρήτη; λειτουργεί ιδιωτική ’Επαγγελματική 

Σχολή υπό τήν επωνυμίαν «'Ο Δαίδαλο;», ιδρυθεϊσχ ύπό 
τοϋ Περιφερειακού Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμε
λητηρίου Χανιών τη; λειτουργία; τη; έγκριθείση; διά τή; 
ύπ’ άριθ. 131500/2.10.1947 άποφάσεω; τοϋ 'Υπουργού 
Εθνική; Οικονομία; (Φ.Ε.Κ. 135 193/).

Ή Σχολή διαθέτει ιδιόκτητον διδακτήριον άνεγερθέν επί 
οικοπέδου, τό όποιον κατά εν μέρο; παρεχωρήθη εΐ; τήν 
Σχολήν ύπό τοϋ Δήμου Χανιών, επί σκοπώ άνεγέρσεω; επ’ 
αυτού διδακτηρίου Τεχνική; Σχολή; καί κατά τό υπόλοιπον 
παρεχωρήθη ύπό τοϋ Ταμείου ’Εφέδρων Πολεμιστών Χα
νιών, ύπό^όν^0γ«^*§^:ή*ΈχΆή*^^ δωρεάν-
έγγραφήν καί φοίτησιν εΐ; αυτήν τέκνων εφέδρων πολεμι
στών κατά τό εν τέταρτον ,κατ’ άνώτατόν οριον, τοϋ συνό
λου τών έν αυτή φοιτώντων.

Τό διδακτήριον άνηγέρθη δαπάνα·.; τοϋ Ταμείου εφέδρων 
πολεμιστών Χανιών καί μέ οικονομικήν συμβολήν τή; ’Α
μερικανική; Οικονομική; ’Αποστολή;.

'Ωσαύτως ή Σχολή διαθέτει στοιχειώδη καί 'πεπαλαιω
μένου εργαστηριακόν εξοπλισμόν, προερχόμενον έκ τοϋ 
σχεδίου Μάρσαλ.

Σήμερον λειτουργεί Κχτωτέρα Σχολή, ήμερησία; φοι
τήσει»;, περιλαμβάνουσα Τμήμα Μηχανοτεχνιτών μέ 174 
μαθητά; καί Τμήμα ’Ηλεκτροτεχνιτών μέ 35 μαθητά;, ώς 
επίσης καί Μέσην Τεχνικήν Σχολήν, εσπερινή; φοιτήσεω;, 
περιλαμβάνουσα Τμήμα Μηχανολόγων μέ 207 μαθητά; καί 
Τμήμα ’Ηλεκτρολόγων μέ 64 μαθητά;, ήτοι σύνολ.ον μα
θητών 480.

Ή όλη λειτουργία τής Σχολής δέν είναι ικανοποιητική· 
Μοναδικόν έσοδον άποτελοϋν τά εΐσπραττόμενα δίδακτρα 
τών μαθητών. Ταϋτα όμως μόλις επαρκούν διά τάς στοιχειώ
δεις λειτουργικά; δαπάνα;. Διά τήν συντήρησιν τοϋ διδα
κτηρίου καί τον έκσυχρονισμόν τοϋ εξοπλισμού οΰδέν δια
τίθεται. 'Ως έκ τούτου παρίσταται άνάγκη λήψεως μέτρων 
διά τήν άναδιοργάνωοιν τή; Σχολής, τήν βελτίωσιν καί 
έπέκτασιν τοϋ διδακτηρίου καί τήν συμπλήρωσιν τοϋ εξο
πλισμού. Πέραν τούτων είναι άναγκαΐον νά έξευρεθή τρόπος 
απαλλαγή; τών μαθητών έκ τών καταβαλλομένων διδάκ
τρων.

Έν όύει τών ανωτέρω ήχθημεν εΐ; τήν άπόφασιν τή; 
μετατροπή; τής ι»; άνω Σχολή; εΐ; Δημοσίαν. Τούτο επι
διώκεται διά τοϋ ύποβαλλομένου πρός ψήφισιν σχεδίου νόμου 
εί; τό όποιον είδικοιτερον :

Έν άρθρω 1 ορίζεται ότι αί ο/; άνω Σχολαί καθίστανται 
δημόσια·, διατηρούσα·, τά τμήματα ειδικοτήτων, τά όποια 
λειτουργούν σήμερον.

Έν άρθρω 2 ορίζεται ότι αί έφορευτικαί έπιτροπαί απο
τελούνται έξ εκπροσώπων τών ’Οργανισμών, οί όποιοι σή
μερον έχουν τήν ευθύνην τή; λειτουργία; τή; Σχολής.

Διά τοϋ άρθρου 3 μεταβιβάζονται εις τό δημόσιον καί 
έπ’ όνόματ^ τής συνιστωμένης Δημοσίας Μέσης Τεχνική; 
Σχολή; τά περιουσιακά στοιχεία τή; ’Ιδιωτικής Σχολή;.

Διά τών άρθρων 4, 5 καί 6 συνιστώνται αί άναγκαΐαι 
θέσεις εκπαιδευτικού, βοηθητικού εργαστηριακού, διοι
κητικού καί βοηθητικού προσωπικού διά τήν λειτουργίαν 
τών Σχολών, κατανέμονται αύται κατά κατηγορία;, κλά
δους καί βαθμούς καί ορίζονται τά προσόντα διορισμού εΐ; 
τά; θέσεις ταύτας.

Διά τοϋ άρθΫόυ 7 λαμβάνεται μέριμνα συγχωνεύσεως τών 
ήδη λειτουργουσών εις Χανιά Δημοσίων Τεχνικών Σχολών, 
Μέσης καί Κατωτέρας εις τά; Τεχνικά; Σχολάς «Ό Δαί
δαλο;» ώστε νά ΰπάρξη ένιαΐον συγκρότημα Σχολών εί; 
.τά Χανιά, παρά τώ όποίω δύνανται νά λειτουργήσουν καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ εσπερινά"Τμήματα πρό; έςϋπηεέτησιν τών εργαζομένων 
μαθητών. Ωσαύτως ϋ.αμβάνεται πρόνο α διατηρήσει»; τού- 
νϋν. υπηρετούντο; προσωπικού πλήρους.- -απασχολήσει»;,. 
τό όποιον άποτελεΐται εξ ενός μαθηματικού ,ένό; μηχανικού, 
δύο εργοδηγών, ενο; γραμματέω; καί ενός κλητήρος έχόν- 
των-μακράν υπηρεσίαν εΐ; τήν Σχολήν. <— | ’ή) Τ

Διά τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζονται θέματα άφορώντα εις τήν 
όργάνωσιν, λειτουργίαν καί υπηρεσιακήν κατάστασιν τοϋ 
προσωπικού τών Σχολών «Ο ΔΑΙΔΑΑΟΣ».

Τέλος τό άρθρον 9 περιλαμβάνει τήν άναγκαίαν τελ’,κήν 
διάταξιν διά τήν έφαρμογήν τοϋ νόμου.

Εν Ά-ΰήνα:ς τή 24 Σι.ττεαί::’ο. 1976 
Οί 'Υπουργοί

Εθνικής Παιδεία; καί Θοτσκευυ,άτων Οικονομικών
Γ. ΡΑΑΑΗΣ ' ' Ε- ΔΕΒΑΕΤΘΓΑΟΥ

ΙΙεοεδοία; Κυβεενήσεως 
Γ. ΡΑΑΑΪΙΣ

^ 'ϋΧΈΤΙΚΛί'ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «Περί μετατροπή; τών ’Ιδιωτικών 

Τεχνικών Σχολών Χανιών «Ό Δαίδαλο;» εΐ; Δημοσία; 
Τεχνικά; Σχολάς καί συγχωνεύσεως αυτών προ; τά; λει
τουργούσα; ήδη Δημοσίας Τεχνικά; Σχολάς».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 530
------------ ' (ΦΕΚ 139-V/24.6.1970)---------*

Περί τοϋ εποπτικού, έκπαιδευτικοϋ, βοηθητικού έργαστη- 
ριακοϋ, διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού τών Κα 
τωτέρων καί Μέσων ’Επαγγελματικών Σχολών καί τινων 
οργανωτικών διατάξεων.

'Αρθρον 3.
1. Ή διάρκεια φοιτήσεω;. εί; τά Τμήματα ειδικοτήτων 

τών Κατωτέρων καί Μέσων Επαγγελματικών Σχολών, ημε
ρησίων καί εσπερινών, ό αριθμός τών μαθητών εκάστης τά
ξει»;, ό άριθμός εκάστης όμάδο; άσκουμένη; εί; τά έργαστή- 
ρια, ώς καί πάσα συναφή; λεπτομέρεια, καθορίζονται δΓ 
αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Εθνική; Παιδεία; καί Θρησκευ
μάτων, δημοσιευομέ/ων εΐ; τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως.

Άρθρον 9.
Κατανομή τών θέσεων κατά κατηγορίας, κλάδους 

• καί βαθμούς.
1. At διά τοϋ άρθρου 5 συνιστώμεναι θέσει; κατανέμονται 

ώς ακολούθως. :
Α' Κατηγορία.

Κλάδος ΑΙ εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων, 
πτυχιούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών, θέσεις 37 έπί 
βαθμώ 6ω, εως 2ω έξ ών 19 θέσει; Διευθυντών Μέσων Ε
παγγελματικών Σχολών.

Κλάδος Α2 εκπαιδευτικών μαθημάτων, γενική; έκπαι- 
δεύσεως, πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών, θέσει; 134, έξ 
ών 14, έπί βαθμώ 2ω, 30 έπί βαθμώ 3ω, καί 90 έπί βαθμώ 
7ω εως 4ω. (

Κλάδος A3 έκπαιδευτικών, πτυχιούχων Άνωτάτη; Σχο
λής Καλών Τεχνών, θέσεις 16, έξ ών μία έπί βαθμώ 2ω, τέσ- 
σαρες έπί βαθμώ 3ω καί 11 έπί βαθμώ 7ω εως 4ω.

Έκ τούτων ή έπί βαθμώ 2ω Οέσι; είναι Οέσι; Διευθυντοϋ 
Μέσης Σχολής.

Κλάδος Α4 έκπαιδευτικών, πτυχιούχων Άνωτάτη; Σχο
λής Οικιακής Οικονομίας, θέσι; μία έπί βαθμώ δω, εως 4ω.

Κλάδος Α5 εκπαιδευτικών, τεχνολογικών μαθημάτων, 
πτυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών θέσεις 103, έξ 
ών 26 έπί βαθμώ 3ω καί 77 έπί βαθμώ S εω; 4ω τακτικού 
τεχνικού υπαλλήλου. Έκ τούτων 26 θέσεις* επί βαθμώ 3ω 
είναι θέσεις Διευθυντών Κατωτέρων Σχολών.

Κλάδος Α6 πτυχιούχων Εθνικής Ακαδημίας Σωματι
κής ’Αγωγής θέσεις δύο, έξ ών μία έπί βαθμώ δω εως 4ω καί 
μία έπί βαθμώ 3ω.
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Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδος B1 έκπαιδεοτικών τεχνολογικών μαθημάτων, πτυ

χιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών θέσεις 157, έξ ών 
57 έπί βαθμώ 5ω έως 4ω καί 100 έπί βαθμώ δω έως 6ω.

Κλάδος Β2 εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων καί 
εργαστηριακών άσκήσεων πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών
Σχολών θέσεις 426, έξ ών 142 έττί βαθμώ 5ω έως 4ω καί 284 
έπί βαθμώ 9ω έως 6ω τακτικού τεχνικού υπαλλήλου. Έκ 
τούτων μία Οέσις επί βαθμώ 4ω ώρολογοποιού είναι θέσις 
Διευθυντοϋ Σχολής Ώρολογοποιών.

Κλάδος Β3 εκπαιδευτικών πτυχιούχων Μέσων Έπαγγελ- 
ματικών Σχολών, θέσεις 10, ές ών τρεις έπί βαθμώ 5ω έως 
4ω καί επτά έπί βαθμώ 9ω εως 6ω.

Κλάδος Β4 εκπαιδευτικών εργαστηριακών άσκήσεων, 
πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολούν, θεσεις 120 επι 
βαθμώ ϊΐω έως 6ω.

Κλάδος Β5 εκπαιδευτικών πτυχιούχων Κατωτέρων Επαγ
γελματικών Σχολών, Οέσις 1 έπί βαθυω 11 to εως 6ω.

2. Κεναι θεσεις εν τω κ/.αοω Λο μη δυναμώναι vy. .*/.ηρω- 
Οοϋν ελλείψει υποψηφίων διαθετόντο>ν τά άπαιτούμενα προ
σόντα πεοσαυξάνουν κατ’ ίσον άειθμον τάε θέσεις τοΰ κλά
δου'Β1. '

At θέσεις τοΰ κλάδου Β1 προσαυξάνουν τάς θέσεις τοΰ 
κλάδου Α5, έφ’ όσον οι διοριζόμενοι έχουν' ή αποκτούν τά 
προσόντα προς διορισμόν εις θέσεις τού κλάδου τούτου.

"Λρθρον 1.
1. 'Ιδρύονται δέκα τέσσερες Μέσαι Δημόσια'. Τενχικαι 

Σχολαί Εργοδηγών, άνά μία εις’Αθήνας, Πειραιά, Θεσσα
λονίκην, Βόλον, Δράμαν, "Εδεσσαν, Κατερίνην, Λαμίαν, 
Αάρισαν, Αεβάδειαν, Ναύπακτον, Ξάνθην, Πύργον, Τρίκαλα.

2. Έκάστη τών ώς άνω Σχολών περιλαμβάνει τά ακό
λουθα Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) ’Ηλεκτρολόγων, 
β) Μηχανολόγων, 

γ) Μηχανικών αυτοκινήτων, 
δ) Δομικών.
3. Αί κάτωθι Σχολαί πέραν τών ανωτέρω Τμημάτων Ειδι

κοτήτων περιλαμβάνουν καί τά άκύλουθα :
α) Έκατέρα τών Μέσων Τεχνικών Σχολών ’Αθηνών καί 

Πειραιώς περιλαμβάνει καί τά Τμήματα Ειδικοτήτων : 
t) Ευκτικών, 
ιι) ’ II λεκτρονικών.

. · in) Ναυπηγών. ·
β) Ή Μέση Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 

καί τά Τμήματα Ειδικοτήτων : 
ι) Ευκτικών, 
ιι) Ή λεκτρονικών.
γ) Έκατέρα τών Μέσων Τεχνικών Σχολών Βόλου καί ’Ε

δέσσης περιλαμβάνει καί το Τμήμα Ειδικότατος Ευκτικών.

"Λρθρον 18.
Κατανομή θέσεων κατά, κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς,
1. Αί διά τοΰ άρθρου 17 συνιστώμεναι θέσεις κατανέμον- 

ται ώς άκολούθως : ή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'. 1

Κλάδος Β6 γραφέων - δακτυλογράοων θέσεις 69, έξ ών 
δύο έπί βαθμώ 4ω, τέσσαρες έπί βαθμώ 5ω καί 63 έπί βα
θμώ 11ω έως 6ω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.
Κλάδος Γ1 έπιστατών καί φυλάκων θέσεις 26 έπί βαθμώ 

13ω έως 8ω.
2. Αί θέσεις συντηρητών κτιρίων καί έγκαταστάσεων 

ορίζονται έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου 
κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 3S5/69 «περί προσλήψεως 
προσωπικού έπί σχέσεt ιδιωτικού δικαίου εις Δημοσίας 
'Τπηρεσίας καί Χ.Π.Δ.Δ.»..

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ TIP ΑΡΙΘ. 754 
(ΦΕΚ 24SA’/20.11.1970).

Περί ίδρύσεως Μέσων καί Κατωτέρων Δημοσίων Έπαγγελ- 
ματικών Σχολών καί συστάσεως θέσεων έκπαιδευτικού, 
βοηθητικού εργαστηριακού, διοικητικού καί βοηθητικού 
προσωπικού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΧ

"Εχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις :
α) Τών άρθρων 16 παρ. 3 καί 20 τού Ν.Δ. 3971/1959 

«περί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, Όρ- 
γανώσεως τής Μέσης Έκπαιδεύσεως καί Διοικήσεως τής 
Π αιδείχς».

β) Τών άρθρων 1, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 1S, 19 καί 39 τού 
Ν.Δ. 580)1970 «περί τού έποπτικού, έκπαιδευτικού, βοηθη
τικού εργαστηριακού, διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού 
τών Κατωτέρων καί Μέσων ’Επαγγελματικών Σχολών».

"Αρθρον 2.
Εις έκάστην τών πόλεων ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσα

λονίκης ιδρύονται αί κάτωθι Μέσαι ’Επαγγελματικά.'. Σχο
λαί :

α) Εργοδηγών Χημικών, 
β.) Λογιστών.
γ) ’Εργοδηγών Σχεδιαστών καί Διακοσμητών περιλαμ- 

βάνουσα Τμήμα Σχεδιαστών.
δ) Εργοδηγών Γραφικών Τεχνών.

"Αρθρον 3.
1. Ιδρύονται 43 Δημόσιαι Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί, 

άνά μία. εις ’Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, Αίγιον. ’Α
γρίνιου, Άλεξανδρούπολιν, Άμαλιάδα, "Αρταν, Άχαρνάς. 
Βέροιον, Βόλον, Γιαννιτσά, Ελευσίνα, Έρμούπολιν, 'Ηρά
κλειον - Κρήτης, ’Ιωάννινα, Καβάλαν, Καλαμάταν, Καστοριάν 
Κατερίνην, Κέρκυραν, Κοζάνην, Κομοτηνήν, Κόρινθον. 
Λαμίαν, Λάρισαν, Μέγαρα, Μεσολογγίου, Μυτιλήνην. Όρε- 
στιάδα, Πάτρας, Πρέβεζαν, Πύργον, Ρέθυμνον, Ρόδον, 
Σαλαμίνα, Σέρρας, Σπάρτην, Τύρναβον, Φλώριναν, Χαλκίδα, 
Χανιά, Χίον.

2. Αί διά τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου ίδρυό- 
μεναι Σχολαί περιλαμβάνουν Τμήματα Ειδικοτήτων ώς ακο
λούθως :

A'. At Σχολαί Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης. Βόλου. 
Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, ΙΙατρών καί Χανιών περι
λαμβάνουν τά Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) Υδραυλικών, ε) Τεχνιτών Ί υξεως, στ) Με- 
ταλλοτεχνιτών, ζ) Ξυλουργών - Επιπλοποιών, η) Οικοδό
μων.

Β' Αί Σχολαί Αίγιου. Άμαλιάδος ,’Αχαρνών, Έρμουπό- 
λεως. Ινερκύρας, Κομοτηνής, Μεγάρων, Μεσολογγίου. Μυ
τιλήνης, ’Θρεστιάδος, Πύργου, Ρεθύμνου. Ρόδου. Σαλαμΐνος. 
Σερρών. Σπάρτης, Τυρνάβου, Φλωρίνης, Χα/,κίδος καί Χίου 
περιλαμβάνουν τά Τμήματα ,Εΐδικοτήτιυν :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων.

γ) Τάς ύπ’ άριθ. 1 καί 20) 1970 γνωμοδοτήσεις τού Κεντρι
κού Συμβουλίου ’ Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.

δ) Τάς ύπ’ άριθ. 661 καί 853. Ι&ψ-Ο γνωμοδοτήσεις τού 
’Ανώτατου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών.

Γ'. Αί Σχολαί ’Αγρίνιου καί Ίωαννίνων περιλαμβάνουν τά
Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) Ξυλουργών - ’Επιπλοποιών, ε) Οικοδόμων.

ε) Τάς ύπ’ άριθ. 696. 762)1970 καί 804/1970 γνωμοδο
τήσεις τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τών ' Ημε- 
τέρων έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οι
κονομικών 'Υπουργών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Δ'. Αί Σχολαί Βέροιας, Γιαννιτσών καί ΚορίνΟου περι
λαμβάνουν τά Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) Τεχνιτών Μ ύξεως.



— 3 —

Ε'. Αί Σχ^/.χί Λαμία: καί Ααρίση; περιλαμβάνουν τα 
Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών. 3) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) 'Υδραυλικών.

ΣΤ'. Λί Σ/ολα.ί Άρτης καί Κατερίνη;, περιλαμβάνουν τά 
Τμήματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) Υδραυλικών, ε) —υλουργουν - Επιπλοποι- 
ών, στ) Οικοδόμων.

Ζ'. Ή Σχολή ’Αλεξανδρουπόλεως περιλαμβάνει τά Τμή
ματα Ειδικοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) 'Υδραυλικών, ε) Οικοδόμων.

Η λν' II Σχολή Έλευσΐνο; περιλάυ.3άνεττά Τμήματα Είδι- 
κοτήτων :

α) Μηχανοτεχνιτών, β) Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αυτοκινήτων, δ) 'Υδραυλικών, ε) Τεχνιτών Ψύξεως, στ) 
Μεταλλοτεχνιτών.

Θ'. Η Σχολή Καλαμάτα; περιλαμβάνει τά Τμήματα Ει
δικοτήτων :

— α) - Μηχανοτεχνιτών, -β-) ’ 11 λεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών - 
αυτοκινήτων, δ) Τεχνιτών Ψύξεως, ε) Οικοδόμων.

Γ. Ή Σχολή Πρεβέζης περιλαμβάνει τά Τμήματα Ειδι
κοτήτων : ’

α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 
αύτοκινήταχμ ;) 'Υδραυλικών, ε) Τεχνιτών Ψύξεως.
ΙΑ'. Ή Σχολή Καστοεία' πεειλαυ3άνει τά. Ταήυατα εί- , ν ' 1οικοτητω :
α) Μηχανοτεχνιτών, β) ’Ηλεκτροτεχνιτών, γ) Τεχνιτών 

αυτοκινήτων, δ) 'Υδραυλικών, ε) Γουνοποιών.
Άρθρον 4.

Προστίθενται εις λειτουργούσα? Δημοσίας Τεχνικάς Σχο
λάς τά κάτωθι Τμήματα Ειδικοτήτων : ' ’

α) Ναυπηγών εί; τήν Μέσην Δημοσίαν Τεχνικήν Σχολήν 
Καλαυάτας.

β) Τεχνιτών Ψύξεως είς τάς Κατωτέρας Δημοσίας Τε
χνικάς Σχολάς ’Εδέσσης καί Ναούσης.

γ) Υδραυλικών εί; τάς Κατωτέρας Δημοσίας Τεχνικάς 
Σχολάς Δράμας, Τρικάλων καί Τριπόλεως.

δ) εευλουργών - ’Επιπλοποιών εις τάς Κατωτέρας Δημο
σία; Τεχνικά; Σχολά; Αεβαδείας καί Ξάνθης.

ε) Μετα/λοτεχνιτών εις τήν Κατωτέραν Δημοσίαν Τεχνι
κήν Σχολήν Πτολεμαίδος.

Άρθρον 5.
Αί ύπό των άρθρων 1, 2. 3 καί 4 τοϋ παρόντος Β.Δ. 

ιδρυόμενα1. Σχολαί καί Τμήματα Ειδικοτήτων δύναται νά 
λειτουργϊόσιν ώς ήμερήσιαι ή εσπεριναί.

Ή φοίτησις ορίζεται τριετής μέν προκειμένου περί ήμερη- 
σίων, τετραετής δέ προκειμένου περί εσπερινών.

Εΐδικώς εΐ; τό Τμήμα εευλουργών - ’^επιπλοποιών ή οοί- 
τησις ορίζεται διετής μέν αν τό Τμήμα λειτουργή ως ημε
ρήσιον καί τριετής αν λειτουργό] ώς εσπερινόν.

Άρθρον 6.
Ή σύνθεσις τών θέσεινν εκπαιδευτικού, βοηθητικού εργα

στηριακού, διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού εις τάς 
Μέσας ’Επαγγελματικά; Σχολάς Αογιστών καί Γραφικών 
Τεχνών, ώ: καί εις τά Τμήματα Ειδικοτήτων Ναυπηγών, 
Τεχνιτών Ψύξεως καί Γουνοποιών ορίζεται ώς ακολούθως :

1. Σχολή Αογιστών :
α) Θέσεις ’Εκπαιδευτικού προσωπικού.
Δύο πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμ

πορικών ’Επιστημών ή Οικονομικού καί Πολιτικού Τμήμα
τος Νομικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή τής ΓΙαυ- 
τείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών ή Άνωτά- 
της Βιομηχανικής Σχολής.

Δύο πτυχιούχων Άνωτέρας Σχολής Στελεχών ’Επιχειρή
σεων είδικότητος λογιστού, έν ελλείψει δε δύο πτυχιούχων 
Μέσκ; Σνολτ; Αονιστών.

Δύο πτυχιούχων Μέσης Σχολής Στενοδακτυλογράφων, εί 
δικευμένων εις τήν χρήσιν λογιστικών μηχανών.

β) Θέσεις διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού : 
Μία γραφέω; - δχκτυλογράφου.
Μία επιστάτου.
Δύο καθαριστριών.
2. Σχολή Γραφικών Τεχνών : 
α) Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού :
Μία άρχιτέκτονος ή χημικού μηχανικού ή πτυχιούχου 

Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εξειδικευμένου διά πασα· 
περίπτωσιν εις τήν γενικήν τεχνολογίαν εκτυπώσεων.

Τρεις πτυχιούχων Άνωτέρας Σχολής Γραφικών Τεχνώι 
καί έν ελλείψει υπομηχανικών μηχανολόγων, εξ ών δύο έξειδι- 

. κρυυένω.νεεί; τήν τεχνικήν τών εκτυπώσεων καί ενός εις τήι• ' ι , ^ Vφωτομτ;/αν»κην ανατταραγωγήν.
Μία πτυχιούχου Μέσης Σχολής Διακοσμητών.
•Μία ’Εργοδηγού είδικότητος μηχανολόγου, 
β) Θέσεις βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικούς. 

ι.Μία μηχανοτεχνίτου ή έμπειροτεχνίτου. 
γ) Θέσεις διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού :

/ Μίαγραφέως - δακτυλογραφου.
Μία έπιστάτου.
Δύο καθαριστριών.

3. Τμήμα Ναυπηγών :
α) Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού :
Δύο ναυπηγών Άνωτέρας Σχολής.
Μία υπομηχανικού είδικότητος μηχανολόγου.
Δύο ’Εργοδηγών είδικότητος ναυπηγού.
Μία ’Εργοδηγού είδικότητος μηχανολόγου, 
β) Θέσεις βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικού :
Μία μηχανοτεχνίτου ή έμπειροτεχνίτου.

4. Τμήμα Τεχνιτών Ψύξεως :
α) Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού :
Μία υπομηχανικού ηλεκτρολόγου.
Τέσσαρες εργοδηγών, έξ ών τρεις είδικότητος ψυκτικού ή 

μηχανολόγου καί μία είδικότητος ήλεκτρολόγου.
β) Θέσεις βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικού:
Μία τεχνίτου ψυκτικού ή έμπειροτεχνίτου.

5. Τμήμα Γουνοποιών :
α) Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού :
Μία πτυχιούχου Άνωτέρας Σχολής, είδικότητος κτηνοτρο

φ ικής παραγωγής καί έν έ/λ.είψει πτυχιούχου Μέσης Γεωργι
κής Σχολής.

Δύο έργοδηγών είδικότητος χημικού, έξειδικευμένων εις τήν 
τήν κατεργασίαν δέρματος γούνας.

β) Θέσεις βοηθητικού έργαστηριακού προσωπικού : 
Δύο τεχνιτών γουνοποιών ή έμπειροτεχνιτών.

Άρθρον 7.
Εις τάς διά τού παρόντος Β.Δ. ίδρυομένας Κατωτέρας καί 

Μέσα: ’ Επαγγελματικός Σχολάς καί τά Τμήματα Ειδικοτή
των συνιστώνται αί κάτωθι θέσεις έκπαιδευτικού καί βοηθητι
κού έργαστηριακού προσωπικού, προσαυξανόμενων τών διά 
τού άρθρου S τού Ν.Δ. 5S0/1970 συσταθεισών.

Κατώτερα1. Έπαγγελματικαί Σχολαί :
α) Υπομηχανικών 251, έξ ών είδικότητος ήλεκτρολόγου ή 

μηχανολόγου ή ή/.εκτρονικού ή πολιτικού υπομηχανικού 43, 
ήλεκτρολόγου 17, ήλεκτρολόγου ή ήλεκτρονικού 43, μηχανο
λόγου ή έργοδηγού μηχανολόγου 117, πολιτικού υπομηχανι
κού 15, πολιτικού υπομηχανικού ή έργοδηγού δομικού 15, 
είδικότητος κτηνοτροφικής παραγωγής καί έν έλλείψει πτυ
χιούχου Μέσης Γεωργικής Σχολής, ειδικευμένου εις τήν 
ζωοτροφίαν 1.

β) Έργοδηγών 770, έξ ών είδικότητος ήλεκτρολόγου 189, 
μηχανολόγου 322, μηχανικού αυτοκινήτων ή μηχανολόγου 86, 
υδραυλικού ή μηχανολόγου 60, σχεδιαστού 30, έπιπλοποιού 
μηχανολόγου 15, δομικού 15, ψυκτικού ή μηχανολόγου 51, 
χημικού ειδικευμένου εις τήν κατεργασίαν δέρματος γούνας 2.

γ) Τεχνιτών ή έμπειροτεχνιτών 239, έξ ών είδικότητος 
τ.λεκτοοτεννίτου 43. υτντνοτενν'του 43. τ.-νν'—ου ?ύ—ονντ-
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των 43, υδραυλικόν 20. μετχϋλ.οτεχνίτου 11, ξυλουργού - έπι- 
πλοποιού 30. οικοδόμου 30, ψυκτικού 17 καί γουνοπο ιού 2.

δ) ’Εκπαιδευτικών, μαθημάτων γενικής έκπαιδεύσεως 
190, έξ ών ειδικότητες φιλολόγου ή θεολόγου 89, μαθηματι
κού ή φυσικού ή χημικού 89 καί σωματικής αγωγής 12.

Μέσαι Έπαγγελματικαί Σχολαί : 
α) Πτυχιούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών 23, έξ ών 

ειδικότητες πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου ή ηλεκτρο
λόγου η μηχανολόγου — ηλεκτρολόγου 14, αρχιτέκτονες 3, 
χημικού μηχανικού 3, και αρχιτέκτονες ή χημικού μηχανικού 
ή —τυχιούχου Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 3.

β) 'Υπομηχανικών 208. ές ών ειδικότητες ηλεκτρολόγου 
33, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού 14, μηχανολόγου 76, μηχα
νολόγου ή ηλεκτρολόγου 14, πολιτικού υπομηχανικού 31, 
πολιτικού υπομηχανικού ή σχεδιαστοΰ 14, ηλεκτρονικού 9, 
ναυπηγού 6,γραφικών τεχνών ή υπομηχανικού μηχανολόγου 9.

γ) ’Εργοδηγών 213, ές ών ειδικότητες ηλεκτρολόγου 47, 
μηχανολόγου 62, δομικού 28, μηχανικού αυτοκινήτων 14, 
μηχανικού αυτοκινήτων ή μηχανολόγου 14, ψυκτικού ή μηχα
νολόγου 15, ηλεκτρονικού 9, ναυπηγού 6, διακοσμητού 3, 
χημικού 9 καί σχεδιαστού 6.

δ) Τεχνιτών ή έμπειροτεχνιτών 70, ές ών ειδικότητες 
ηλεκτροτεχνίτου 17ζ μηχανοτεχνίτου 20, τεχνίτου αυτοκινή
των 14, οικοδόμου 14, τεχνίτου ψύξεως ή μηχανοτεχνίτου 5.

ε) Εκπαιδευτικών, μαθημάτων γενικής έκπαιδεύσεως 82, 
ές ών ειδικότητες φιλολόγου ή θεολόγου 31, μαθηματικού ή 
φυσικού ή χημικού 31, χημικού 3, αγγλικής γλώσσης 14, καί 
σωματικής άγωγής 3. —

στ) Πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 3. 
ζ) Πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί 

Εμπορικών ’Επιστημών ή Πολιτικού καί Οικονομικού Τμή
ματος Νομικής Σχολής ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών ή Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 6.

η) Πτυχιούχων Άνωτέρας Σχολής Στελεχών ’Επιχειρή
σεων ειδικότητας λογιστού ή πτυχιούχων Μέσης Σχολής Λο
γιστών 6.

θ) Πτυχιούχων Μέσης Σχολής Στενοδακτυλογράφων 6.
Άρθρον 8.

1. Αί δια τού άρθρου 7 τού παρόντος Β. Διατάγματος συν- 
ιστώμεναι θέσεις κατανέμονται εις τάς ύπό τού άρθρου 9 τού 
Ν.Δ. 580/1970 προβλεπομένας κατηγορίας, κλάδους καί 
Ρ-αΟμούς, ώς ακολούθως :

Λ' Κατηγορία.
Κλάδος Λ1 εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων, πτυ

χιούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών θέσεις 23 έπί βαθμώ 
6ω έως 2ω ές ών θέσειε Διευθυντών Μέσων ’Επαγγελματικών 
Σχολών 14.

Εις περίπτωσιν έπιλογής. ενός εως τριών πτυχιούχων Ά
νωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διά τάς προβλεπομένας θέσεις 
ύπό τού άρθρου 6 παρ. 2 τού παρόντος τών Σχολών Γραφι
κών Τεχνών αί θέσεις τού κλάδου Α1 μειούνται άναλόγως 
αύξανομένων άντιστοίχως τών θέσεων τού κλάδου ’ A3.

Κλάδος A2 εκπαιδευτικών μαθημάτων γενικής έκπαιδεύ- 
σεως, πτυχιούχων Άνουτάτων Σχολών θέσεις 26S, έξ ών 25 
έπί βαθμώ 2ω, 50 έπί βαθμώ 3ω καί 193 έπί βαθμώ 7ω εως 
4ω.

Κλάδος A3 πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Καλών Τε
χνών θέσεις 3 ές ών μία έπί βαθμώ 3ω καί δύο έπί βαθμώ 
7ω έως 4ω. Χ

Κλάδος Α5 έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων, πτυ
χιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών θέσεις 18*1, ές ών 
60 έπί βαθμώ 3ω καί 12*.·" έπί βαθμώ 8ω εως 4ω. Έκ τούτων 
θέσεις 43 έπί βαθμώ 3ω είναι θέσεις Διευθυντών Κατωτέρων 
Τεχνικών Σχολών.

Κλάδος Α6 πτυχιούχων ’Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής 
Άγωγής θέσεις 15, ές ών 5 έπί βαθμώ 3ω καί 10 έπί βαθμώ 
8ω εως 4ω.

Β' Κατηγορία.
Κλάδος Β1 έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων θέσεις 

πτυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών 279, ές ών 93 
επί βαθμώ 5ω εως 4ω καί 1S6 έπί βαθμώ δω έως 6ω.

Κλάδος Β2 εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων καί 
έργαστηριακών ασκήσεων πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχο
λών θέσεις 983, έξ ών 328 έπί βαθμώ 5ω έως 4ω καί 655 έπί 
βαθμώ 9ω έως 6ω.

Κλάδος Β4 έκπαιδευτικών πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνι
κών Σχολών θέσεις 309 έπί βαθμώ 11ω έως 6ω.

2. Αί θέσεις α) πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Οικονομι
κών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών ή Οικονομικού καί Πολι
τικού Τμήματος Νομικής Σχολής ήμεδαπού Πανεπιστημίου 
ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών 
ή Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής καί β) Άνωτέρας Σχο
λής Στελεχών Επιχειρήσεων εΐδικότητος λογιστού, κατα- 
νέμονται κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς, συνιστω- 
μένων νέων κλάδων πέραν τών ύπό τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 
580/1970 προβλεπομένων, ώς άκολούθως :

■... Κατηγορία.
Κλάδος Α7 πτυχιούχων Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών 

καί ’Εμπορικών Επιστημών ή Οικονομικού καί ’Εμπορικού 
Τμήματος τής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου τής ημεδα
πής ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επι
στημών ή Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής θέσεις 6, ες 
ών τρεις έπί βαθμώ 3ω έως 2ω καί τρεις έπί βαθμώ 7ω εως 
4ω λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως. ----------- ----—

Έκ τούτων αί θέσεις έπί βαθμώ 3ω έως 2ω είναι θέσεις 
Διευθυντών τών Μέσων Σχολών Λογιστών.

Εισαγωγικός βαθμός τού κλάδου ορίζεται ό 7ος.
Κλάδος Α8 πτυχιούχων Άνωτέρας Σχολής Στελεχών 

Έπιχειρ·, ϊεων εΐδικότητος λογιστού θέσεις τρεις, έξ ών μία 
έπί βαθμέ 5ω έως 4ω καί δύο έπί βαθμώ δω έως 6ω.

Εισαγωγικός βαθμός τού κλάδου ορίζεται ό 8ος.
_ Β' Κα. ^γορία.
Κλάδος Β6 πτυχιούχων Μέσης Σχολής Λογιστών θέσεις 

τρεις έπί βαθμώ 9ω έως 5ω.
Εισαγωγικός βαθμός τού κλάδου ορίζεται ό 9ος.
Κλάδος Β7 πτυχιούχων Μέσης Σχολής Στενοδακτυλογρά

φων, θέσεις έξ, έξ ών μία έπί 5ω έως 4ω καί πέντε έπί βαθμιΤ) 
9ω έως 6ω.

Εισαγωγικός βαθμός τού Κλάδου ορίζεται ό 9ος.
3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 

580/1970 έχουν έφαρμογήν καί διά την πλήρωσιν τών θέσεων 
τών Κλάδων Α8 καί Β6 τής προηγούμενης παραγράφου τού 
παρόντος άρθρου.

Άρθρον 9.
1. Εις τάς ύπό τού παρόντος Β.Δ. συνιστώ μένας θέσεις έκ- 

παιδευτικού καί βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικού τών 
Κατωτέρων καί Μέσων ’Επαγγελματικών Σχολών τών Κλά-, 
δων Λ1, Α2, A3, Α5, Α6, Β1, U2 καί Β4 διορίζονται σί 
έχοντες τά ύπό τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 580/1970 καθοριζό
μενα προσόντα.

2. Εις την Οέσιν πτυχιούχου Μέσης Γεωργικής Σχολής, ει
δικευμένου εις την ζωοτροφίαν διορίζεται ό έχων πέραν τών 
ύπό τής προηγουμένης παραγράφου όριζομένων προσόντων 
καί έξειδίκευσιν εις την ζωοτροφίαν εις Μέσην Σχολήν τής η
μεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Εις τάς θέσεις πτυχιούχων Μέσης Σχολής Χημικών 
ειδικευμένων εις :m κατεργασία·/ δερμάτων γού·'χς διορίζονται 
οί έχοντες πέραν τών ύπό τής παραγράφου 1 τού παρόντος 
άρθρου όριζομένων προσόντων καί έξειδίκευσιν εις την 
κατεργασίαν δερμάτων γούνας εις Μέσην Σχολήν τής 'ημεδα
πής ή αλλοδαπής.

4. Εις θέσεις τού Κλάδου Α7 διορίζονται οί έχοντες πτυ- 
χίον Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών Επι
στημών ή Οικονομικού καί Πολιτικού Τμήματος Νομικής 
Σχολής ήμεδαπού Πανεπιστημίου ή τής Παντ/ίου Άνωτά
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Άνωτάτης Βιομηχανι
κής Σχολής καί έμπειρίαν εις τήν λογιστικήν διά πάσας τάς

5. Εις θέσεις τού Κλάδου Α8 διορίζονται οί έχοντες πτυ- 
χίον Άνωτέρας Σχολής Στελεχών ’Επιχειρήσεων τής -ημεδα
πής ή ισότιμον πτυχίον Σχολής τής αλλοδαπής εΐδικότητος λυ
γιστού καί έμπειρίαν εις τήν λογιστικήν.
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Η. Εις θέσεις τού ΙΟ άδου 136 διορίζονται οί έχοντες πτυχίον 
Μέστς· Σχολ.ής Λογιστών καί έμπειρίαν εις τήν λογιστικήν 
δύο ετών τούλάχιστον.

7. Εις θέσει; τον Κλάδου 117 διορίζονται οί έχοντες πτυχίον 
Μέστ; Σχολ.ής Στενοδακτυλ.ογράμων καί έμπειρίαν εις τήν 
χεήσιν Λογιστικών μηχανών δύο -τούλάχιστον ετών.

S. Ή ΰπο των παραγράφων 4, 5. ιΐ καί 7 τοϋ παρόντος 
άοθεου έμπειρία άποδεικνύεται διά δοκιμασίας οριζόμενης 
κατά τα; διαταςεις τον αρΟρον 20 παρ. I τον Χ.Δ. oSO 19/0 
έκδιδομένης υπουργικής άπομάσεως μετά γνώμην τον Άνω- 
τάτον Σνμβονλίον Δημοσίων Υπηρεσιών.

Άρθρον 10.
1. Εις τάς διά τον παρόντος 13.Δ. ίδρύομένας Κατωτέρας 

καί Μέσας ’Επαγγελματικά; Σχολάς σννιστώνται αί κάτωθι 
θέσεις διοικητικόν καί βοηθητικού προσο/πικού, προσαυςά- 
νονσαι τάς υπό τον άρθρον 17 τον Χ.Δ. 580/1070 συσταθεί- 
σας : Γραμέων - δακτυλ.ογράμων 84. συντηρητών κτιρίων 72. 
επιστατών 84. μυλ.άκων /2 και καθαριστριών 324.

2. Λί διά της παραγράφου ! τον παρόντος άρθρου σννιστώ-
μεναι θέσεις κατανέμονται εις τάς ύπό τον αρΟρον 1S τον 
Χ.Δ. 580,10/0 προβλεπομένας κατηγορίας, κλάδους καί βα
θμούς, ώς άκσλ.ούθο/c τ----------------------------- ------- 1—-----------

Β' Κατηγορία.
Κλ.άδος Β6 γραμέων - δακτνλογράμων θέσεις 84, έξ ών 

τρεις έπί βαθμώ 4ω, πέντε έπί βαθμώ 5ω καί 76 επί βαθμώ 
11ω έως.6ου.

Γ' Κατηγορία.
Κλάδος Γ1 επιστατών καί μυλ.άκων 156 έπί βαθμώ 13ω 

έως δω.
3. Αί θέσεις συντηρητών κτιρίων καί καθαριστριών ορί

ζονται επί συμβάσει Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνον κατά 
τάς διατάξεις τού Χ.Δ. 385/1970 «περί προσλ.ήψεως προσω
πικού έπί σνέσει ιδιωτικού δικαίου εΐ; Δήν.οσίας Ύπηοεσία; 
καί Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Προσόντα διορισμού εις τάς υπό τού παρόντος άρθρου 
συνιστωμένας θέσεις ορίζονται τά ύπό τού άρθρον 19 τού 
Χ.Δ. 580/1970 προβλεπόμενχ.

Εις τον έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
'4 πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίενσιν καί έκτέλεσιν τού 
παρόντος Βασιλικού Διατάγματος.

Έν ΆΟήναις τή 14 Χοεμβρίου 1970

Έν Όνόματι τού Βασιλέως 
‘Ο Άντιβασιλεύς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

Οί Υπουργοί
Επι τών Οίκονοιιικών Έπί τη;’Εθνική; Παιδείας κ.λπ.

ΛΔΛ.Μ. Α.ΧΔΡΟ ΥΤΣΟΠΟΥΑΟΣ ΧΊΚ. ΣΙΩΡΠΣ

ΓΙΡΟΕΔΡΙΚΟΧ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓ1" ΑΡΙΘ. 220 
(ΦΕΚ 79.V/23.3.74)

Περί ιδρύσεω; Μέσων Δημοσίων Τεχνικών Σχολουν, προσ
θήκης Τμημάτων ειδικοτήτων εις ήδη λειτουργούσα; Σχο-
Λας και σνστασεως θεσεουν εκπαιδευτικού καί λοιπού
προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΑΗΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

L·/οντες υττ oyss :

_ 1. Γας διατάξεις: α) τού άρθρου 16 (παράγρ. 3) τού 
Χ.Δ.3971 /1959 «περί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκ- 
παιόενσεως, Όργανούσεως, τής Μέσης Έκπαιδεύεως καί 
Διοικήσεως τής Παιδεία;» (ΦΕΚ 187), β) τών άρθρων 7 
καί 1/ πού Ν.Δ.580/1970 «περί τού εποπτικού, εκπαιδευ
τικού, εργαστηριακού, διοικητικού καί" βοηθητικού πρόσω- 
>.ικον τών κατωτέρων καί μέσων έπαγγελματικών σχολών 
και τινων οργανωτικών διατάξεων» (ΦΕΚ 139).

2. Τάς διατάξεις τού Χ.Δ. 1/5 19/3 «περί ’ 1 πουργικού 
Σ υμβουλίου καί Υπουργείων», ώς έτροποποτηθη και συν- 
επληρωθη διά τού Χ.Δ.26/ 74.

3. Τήν ύπ’ άριθ. 1333 18.1.11*74 άπόμασιν τού Πρω- 
Ουπονεγού «πεοί καθοοισαού άταοδιοτήτων τού Ύπουογού 
παρά τώ Πρωθυπουργοί' (ΦΕΚ 51,13 T9.1.1974).

4. Τήν ύπ’ άριθ. 98 18.1.1973 γνωμοδότησιν τού Κεν
τρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.

5. Τήν ύπ’ άριθ. 8/ 14.2.19/4 γνωμοδότησιν τού Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, προτάσει τών Ήμετέρων Υ
πουργών παρά τώ Πρωθυπουργω, ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί’ τών Οικονομικών, άπεμασίσαμεν καί 
διατάσσουεν :

ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ .V.
■Άρθρον 1. ... . ,· ·, ■ .

'Ιδρύονται είκοσιν εννέα (29) Μέσαι Δημόσιαι Τεχνικαί 
Σχολαί ’ Εργοδηγο/ν, περιλαμβάνονσαι τά έναντι έκάστης 
τμήματα ειδικοτήτων ώς ακολούθως :

1. Β' ’Αθηνών : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Ηλεκ
τρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) ’Ηλεκτρονικών, 
στ) ‘Ευκτικών, ζ) ’Επιπλοποιών καί η) Υδραυλικών.

2. Έ'-Αθηνών : α) Δομικών, β) 'Μηχανολόγων," γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) ’Ηλεκτρονι
κών, ζ) Ευκτικών, η) Επιπλοποιών, καί 0) Υδραυλικών.

3. Άμμίσσης: α) Δομικών, β) Μηχανολόγων καί γ)
’ Ηλεκτρολόγων.

4. ’Αργοστολιού : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων καί γ)
’ Ηλεκτρολόγο)·).

5. Άρτης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων/ γ) ’Ηλεκ
τρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Ευκτικών.

6. Βέροιας : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Ηλεκ
τρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, - ε) Ευκτικών καί 
στ) Υδραυλικών.

7. Έλευσΐνος : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) Ή 
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) Ευκτικών 
καί στ) Χαυπηγών.

8. Ελληνικού ’Αρκαδίας : α) Δομικών, β) Μηχανολό
γων καί γ) ’Ηλεκτρολόγων.

9. 'Ηρακλείου: α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’II-
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) 'Υδραυλικών 
καί στ) Χαυπηγών. —

10. Β’ Θεσ,νίκης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων , γ) 
’Ηλεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) ’Ηλεκ
τρονικών, στ) Ψυκτικών, ζ) ’Επιπλοποιών καί η) Υδραυ
λικών.

11. Γ' Θεσ/νίκης: α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) 
’Ηλεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) ’Ηλεκτρο
νικών, στ) Ψυκτικών, ζ) Έπιπλ.οποιών καί η) 'Υδραυλικών.

12. Καρδίτσης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων,'δ) Μηχανικών Αύτοκινήτων καί ε) Ύδραυ- 
λ.ικών.

13. Καρπενησιού : α) Δομικών, β) Μηχανολ.όγων, γ) 
’Ηλεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Έπι- 
πλ.οποιών.

14. Καστελ.λίου : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων καί γ)
’ 11 λεκτρολόγων.

15. Καστόρια; : α) Δομικών, β) Μηχανολ.όγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Γουνο
πο ιών.

16. Κιλκίς : α) Δομικών, β) Μηχανολ.όγων καί γ) ’Η
λεκτρολόγων.

17. Κομοτηνής : α) Δομικών, β) Μηχανολ.όγων, γ) Η
λεκτρολόγων. καί δ) Έπιπλ.οποιών.

18. Αευκάδος : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων καί γ)
’ Ηλεκτρολόγων.

19. Μεσολογγίου : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ)
’Ηλεκτρολόγων καί δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων. ·■

20. Ναυπλίου*: α) Δομικών, β) Μηχανολ.όγων, γ) Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Ψυκτικών.
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21. Β' Πειραιώς : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ)
’Ηλεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) ’Ηλεκ
τρονικών, στ) Η’υκτικών, ζ) ’Επιπλοποιών, η) Υδραυλι
κών καί θ) Ναυπηγών. ___

22. Πολυγύρου : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Έπιπλο-, 
no ιών.

23. Πρεβέζης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων και ε) Η'υκτικών.

24. Πτολεμαίδος : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ)
’Ηλεκτρολόγων δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) Η’υκτικών, 
στ) Υδραυλικών καί ζ) Μεταλλειολογιών.

25. Σάμου : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων καί γ) ’Η
λεκτρολόγων.

26. Σπάρτης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Η'υκτικών.

27. Φλωρίνης : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Η
λεκτρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί ε) Η’υκτικών.

28. Χανιών : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) Ηλεκ
τρολόγων, δ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, ε) Η'υκτικών καί 
στ) Ναυπηγών.

29. Χίου : α) Δομικών, β) Μηχανολόγων, γ) ’Ηλεκ
τρολόγων καί δ) Ναυπηγών.

------------------------ Άρθρον 2.
Ιδρύονται δέκα τέσσαρες (14) Μέσαι Δημόσιαι Έπαγ- 

γελματτκαί Σχολαί ’Εργοδηγών· Χημικών άνά μία εις Βέ
ροιαν, “Εδεσσαν, Ελευσίνα. Ηράκλειον, Κοζάνην, Λάρισαν, 
Μεσολόγγιον, Χαύπλιον, Ξάνθην, Πάτρας, Πύργον, Σάμον, 
Σπάρτην καί Χαλκίδα.

“Αρθρον 3.
'Ιδρύονται έννέα (9) Μέσαι Δημόσιαι Έπαγγελματικαί 

Σχολαί ’Εργοδηγών Σχεδιαστών καί Διακοσμητών, περι- 
λαμβάνουσαι Τμήμα ειδικότητας Σχεδιαστών, άνά μία εις 
'Ηράκλειον, Καρδίτσαν, Κέρκυραν, Λάρισαν, Μυτιλήνην, 
Ναύπακτον, Πτολεμαίδα, Χανιά καί Τρίκαλα.·

“Αρθρον 4.
'Ιδρύονται έπτά (7) Μέσαι Δημόσιαι Έπαγγελματικαί 

Σχολαί' Εργοδηγών Κλωστοϋφαυτουργών άνά μία εις ’Α
θήνας, Βόλον, “Εδεσσαν. Θεσσαλονίκην, Πάτρας, Πειραιά 
καί Σύρον, περιλαμβάνουσαι Τμήματα ειδικοτήτων : α) Υ
φαντικής, β) Κλωστικής καί γ) Π λεκτικής.

“Αρθρον 5.
Μετονομάζονται αί ήδη λειτουργούσα1. Μέσαι Δημόσιαι 

Τεχνικαί Σχολαί ’Εργοδηγών ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσ
σαλονίκη: εΐε Α” ’Αθηνών. .V Πειεαιώε καί Α’ Θεσσαλονί- 
κης αντιστοιχως.

“Αρθρον 6.
1. Προστίθενται εις τάς ήδη λειτουργούσας Μέας Δη

μοσίας Τεχνικάς Σχολάς ’Εργοδηγών τά έναντι έκάστης 
τών Σχολών άναφερόμενα Τμήματα ειδικοτήτων ως ακο
λούθως :

1. Α' ’Αθηνών : α) 'Υδραυλικών καί Ε) ’Επιπλοποιών.
2. Άλεςανδρουπόλεως : α) Μηχανικών Αυτοκινήτων.
3. ’Αγρίνιου α) Μηχανικών .Αυτοκινήτων καί β) ’Η

λεκτρονικών.
4. Βόλου : α) 'Υδραυλικών καί β) ’Ηλεκτρονικών.
5. Δράμας : 'Υδραυλικών.
6. 'Ηγουμενίτσης : Μηχανικών Αυτοκινήτων.
7. Α' Θεσσαλονίκης : 'Υδραυλικών.
8. Ίωαννίνων : α) Μηχανικών Αυτοκινήτων. β) Έπι-

πλοποιών καί γ) ’ Η λεκτρονικών.
9. Καβάλας : α ) Μηχανικών Αυτοκινήτων, β) ’ 1’δραυ-

όικών1 καί γ) Ηλεκτρονικών.
10. Καλαμάτας : α) Μηχανικών .Αυτοκινήτων καί β)

Υδραυλικών.
11. Κατερίνης : Η υκτικών.
12. Κερκύρας : ’ Ηλεκτρονικών.
13. Κοζάνης : α:) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί β) Με-

ταλλειο λόγων.

14. Κορίνθου : Μηχανικών Αυτοκινήτων.
15. Λαμίας : α) ’Ηλεκτρονικών καί β) Η'υκτικών.
16. Λαρίσης : α) Υδραυλικών, β) ’Ηλεκτρονικών καί

γ) Η’υκτικών;
17. Αεβαδείας : α) Υδραυλικών καί β) Η'υκτικών.
18. Ναούσης :α) Δομικών, β) Η'υκτικών καί γ) ’Ηλεκ

τρονικών.
19.. Χαυπάκτου : Υδραυλικών.
20. Χεαπόλεως : Μηχανικών .Αυτοκινήτων.
21. π άνθη ς : Υδραυλικών.
22. Πατρωνία) Μηχανικών Αυτοκινήτων, β) 'Υδραυ

λικών, γ) ’Ηλεκτρονικών καί δ) Η'υκτικών.
23. Πύργου : Η'υκτικών.
24. Α’ Πειραιώς : α) Υδραυλικών καί β) ’Επιπλοποιών.
25. Ρόδου : α) Μηχανικών Αυτοκινήτων καί β) Ναυπη

γών
26. Ρεθύμνου : Μηχανικών Αυτοκινήτων.
27. Σερρών : α) Μηχανικών .Αυτοκινήτων, β) Υδραυ

λικών, γ) Επιπλοποιών καί δ) Η'υκτικών.
2S. Σιατίστης : α) Μηχανικών .Αυτοκινήτων, β) Ι'ουνο- 

πο!ών γ) Δομικών καί δ) ’Ηλεκτρονικών.
29. Σύρου : α) Ναυττηγών καί β) Δομικών.
30. Τριπόλεως : α) Μηχανικών Αυτοκινήτων, β) Η

λεκτρονικών-καί γ) Δομικών; ----------- ;
31. Τρικάλων : ’Επιπλοποιών.
32. Χαλκίδος : α) Μηχανικών Αυτοκινήτων, β) ’Ηλεκ

τρονικών καί γ) Η’υκτικών.
2. 'Ομοίως εις τάς ήδη λειτουργούσας Μέσας Δημοσίας 

Έπαγγελματικάς Σχολάς ’Εργοδηγών—Σχεδιαστών καί 
Διακοσμητών ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης προσ
τίθενται Τμήματα ειδικοτήτων α) Άμφιέσεως καί β) Δια- 
κοσμήσεως, εις δέ την Π απαστράτειον Δημοσίαν Σχολήν 
’Αθηνών Τμήμα ’Εργοδηγών Σχεδιαστών.

“Αρθρον 7.
'Η σύνθεσις τών Οέσειυν εκπαιδευτικού εργαστηριακού 

προσωπικού εις τά Τμήματα ειδικοτήτων Υδραυλικών Έρ
γων καί Γουνοποιών ορίζεται ώς κάτωθι :

Τμήμα Υδραυλικών Έργων :
α) Δύο 'Υπομηχανικών εΐδικότητος Πιλιτικού.
β) Μία Υπομηχανικού Μηχανολόγου.
γ) Μία ’Εργοδηγού Δομικού.
δ) Μία ’Εργοδηγού Υδραυλικού.
ε) Μία ’Εργοδηγού Μηχανολόγου.
στ) Μία τεχνίτου Υδραυλικού ή έμπειροτεχνίτου.

Τμήμα Γουνοποιών : 
α) Μία Χημικού Μηχανικού, 
β) Μία 'Υπομηχανικού Μηχανολόγου, 
γ) Δύο ’Εργοδηγών Χημικών, 
δ) Δύο Εργοδηγών Γουνοποιών. 
ε. Μία τεχνίτου Γουνοποιού ή έμπειροτεχνίτου.

"Αρθρον S.
Εις τάς διά τού παρόντος Π.Δ. ίδρυομένας Μέσας Δημο

σίας ’Επαγγελματικάς Σχολάς καί τά προστιθέμενα Τμή
ματα ειδικοτήτων, συνιστώνται αί κάτωθι θέσεις εκπαιδευ
τικού καί βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικού, προσαυ- 
ςανομένων τών διά τού άρθρου 8 τού Ν.Δ.580 1970 συστα- 
θεισών :

α) Διπλωματούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών έβδο- 
μήκοντα (70), ές ών εΐδικότητος μηχανολόγου ή ηλεκτρο
λόγου ή μηχανολόγου—ηλεκτρολόγου ή πολιτικού μηχανι
κού είκοσιν έννέα (29) άρχιτέκτονος είκοσι τρεις (23), χη
μικού μηχανικού δέκα ές (16) καί μεταλλειολόγου ή χημι
κού μηχανικού δύο (2).· .

β) Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών διακόσια1, ένενη- 
κοντα δύο (292). ές ών εΐδικότητος φιλολόγου ή θεολόγου 
εκατόν τρεις (103), μαθηματικού ή φυσικού εκατόν τρεις 
(103), χημικού δέκα ές (16), αγγλικής γλώσσης τεσσαρά
κοντα μ.ίαν (41) καί σωματικής άγωγήε είκοσιν έννέα (29).

ν) Πτυχιούχων Άνωτάτηε Σνολήε Καλών Γε/νών δεκ α
(10).
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δ) Πτ'jyj.'j'ji'ty ’ Χνωτάτη: Σχολής Οικιακής Οικονομία: 
τρεις'(3). . _

ε) 11 τυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών Ύπ ο μη
χανικών έξακόσιαι δέκα πέντε (Η15). έ: ών είδτκότητος πο
λιτικού εκατόν τριάκοντα -έντε (135), — ολιτικοϋ ή έργοδη- 
—οϋ σχεδιαστού τριάκοντα τρεις (33), μηχανολόγου διακό- 
σιαι δέκα —έντε (215). μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου τριά
κοντα εξ (36), ηλεκτρολόγου ογδοήκοντα μία (81), ήλεκ- 
τεολόγου ή ηλεκτρονικού εΐκοσιν εννέα (29). ηλεκτρονικού 
πεντήκοντα μία (51). ναυπηγού δέα τέσσαρες (14), ύφαν- 
τουογοϋ ή έργοδηγοϋ υφαντουργού ε—τά (/ ), υφαντουργού 
ή εργοδηγού κλώστου έπτά (7) καί ύφαντουργού ή εργοδη
γού —λέκτου ε-τά (7 )

στ) ’Εργοδηγών πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών 
επτακόσια', πεντήκοντα πέντε (/θ5),ές ών εϊδικότητος δο
μικού ογδοήκοντα οκτώ (88), μηχανολόγου εκατόν εξήκοντα 
μία (161 ηλεκτρολόγου εκατόν δέκα πέντε (115). ηλεκ
τρονικού πεντήκοντα μία (51 ), μηχανικών αυτοκινήτων τριά
κοντα έ: (36), μηχανικών αυτοκινήτων ή μηχανολόγου τριά
κοντα ε: (36), ψυκτικού ή μηχανολόγου εξήκοντα εννέα (69), 
έπιπλοποιοϋ ή μηχανολόγου δέκα τρεΐ: (13), ΰδραυλικοϋ 
είκοσι δύο (22), ναυπηγού δέκα τέσσαρες (14) γουνοπο ιού 
τέσσαρες (4), χημικού τεσσαράκοντα οκτώ (48), μεταλλειο- 
λόγου δύο (2) σχεδιαστοϋ είκοσι τρεις (23), υφαντουργού 
"δέκα" τεσσαρες (14")7~βαφέως επτά "(7) κλώστώϋ "δέκα "τέσ~ 
σάρες (14), πλέκτου δέκα τέσσαρες (14), σχεδίου, κοπτι- 
κής καί ραπτικής εξ (6) άμφιέσεως εξ (6) καί διακοσμητι- 
κής ή άμφιέσεως καί διακοσμητικής δώδεκα (12).

ζ) Τεχνιτών ή έ ιπειροτεχνιτών διακόσιαι τεσσαράκοντα 
(240), εξ ώ>ν εΐδικ· ίητος οικοδόμου τριάκοντα τρεις (33), 
μηχανοτεχνίτου είκοσι εννέα (29), ηλεκτροτεχνίτου τεσσα
ράκοντα έξ (46), αυτοκινήτων τριάκοντα εξ (36), ψύξεως 
τ, μηχανοτεχνίτου είκοσι τρεις (23), ξυλουργού εΐκοσιν έξ 
(26), υδραυλικού είκοσι δύο (22), γούνας δύο (2), μεταλ
λοτεχνίτου δύο (2), υφαντουργού επτά (7), κλώστου επτά 
(7) καί πλέκτου έπτά (7).

Άρθρον 9.
Αΐ διά. τού άρθρου 3 τού παρόντος συνιστώμεναι θέσεις 

κατανέμονται εις τάς ΰπό τού άρθρου 9 τού Ν.Δ.580/1970 
προβλεπομένας κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς ώς ακο
λούθως : ·

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Κλάδος Α1 εκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων, 

διπλωματούχων Άνωτάτων Τεχνικών Σχολών, θέσεις έβδο- 
μήκοντα (/<>) έπί βαθμώ 6ω - 2ω, έξ ών εΐκοσιν έννέα (29) 
θέσεις Διευθυντών Μέσων Δημοσίοιν ’Επαγγελματικόν; Σχο-
λών.

β) Κλάδος Α2 εκπαιδευτικών μαθημάτων γενικής εκπαι- 
οευσεως, πτυχιούχων ’Ανωτάτων Σχολών θέσεις διακόσιαι 
εξήκοντα τρεις (263). έξ ών δέκα πέντε (15) έπί βαθμιΰ 2ω 
εβδομήκοντα οκτώ (78) έπί βαθμώ 3ω καί εκατόν έβδομή- 
κοντα (170) έπί βαθμώ 7ω — 4ω.

γ) Κλάδος A3 έκπαιδευτικών, πτυχιούχων Άνωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών, θέσεις δέκα (10), έξ ών μία (1) έπί 
βαμθώ 2ω, δύο (2) έπί βαθμώ 3ω καί έπτά (7) έπί βαθμώ 
7ω - 4ω.

δ) Κλάδος Α4 έκπαιδευτικών, πτυχιούχων Άνωτάτης 
Σχολής Οικιακής Οικονομίας, θέσεις τρεις (3), έπί βαθμϊϋ 
δω — 4ω.

ε) Κλάδος Α5 έκπαιδευτικών. τεχνολογικών μαθημάτων, 
πτυχιούχων Άνωτέρουν Τεχνικών Σχολών, θέσεις εκατόν 
δέκα πέντε (115), έξ ών τριάκοντα πέντε (35) έπί βαθμώ 
3ω καί ογδοήκοντα (80) έπί βαθμΐΓ) 8ω - 4ω. "

στ) Κλάδος Α6 πτυχιούχων ’Εθνικής ’Ακαδημίας Σω
ματικής ’Αγωγής, θέσεις εΐκοσιν έννέα (29) έξ ών εξ (6) 
έπί βαθμώ 3ω καί είκοσι τρεις (23) έπί βαθμώ δω - 4ω.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Κ/.άδος ΒΙ έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων 

πτυχιούχων Άνωτέρων Τεχνικών Σχολών θέσεις πεντακό

σια.'. (500). έξ ών έκατον (100) έπί βαθμώ 5ω - 4ω καί τε- 
τρακόσιαι (400) έπι βαθμώ "8ω - 6ω. »

β) Κλάδος Β2 έκπαιδευτικών, τεχνολογικών μαθημάτων 
καί έργαστηριακών άσκήσεων, πτυχιούχων Μέσων Τεχνι
κών Σχολών θέσεις έπτακόσια', τριάκοντα μία (731), έξ ών 
διακόσιαι πεντήκοντα μία (251) έπί βαθμώ 5ω — 4ω καί 
τετρακόσια', ογδοήκοντα (480) έπί βαθμώ 9ω - 6ω.

γ) Κλάδος 133 έκπαιδευτικών. πτυχιούχων Μέσων Δη
μοσίων Τεχνικών Σχολών, θέσεις είκοσι τέσσαρες (24), έξ 
ών έξ (6) έπί βαθμώ 5ω - 4ω καί δέκα οκτώ (18) έπί βαθμώ 
9ω - 6ω.

δ) Κλάδος Β4 εκπαιδευτικών, εργαστηριακών άσκήσεων 
πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, θέσεις διακό
σια1. τεσσαράκοντα (240) έπί βαθμώ ΙΟω — 6ω.

Προσόντα διορισμού εις τά ύπό τού άρθρου S τού παρόν
τος συνιστωμένας θέσεις ορίζονται τά ύπό τού άρθρου 10 τού 
Χ.Δ.580 1970 προβλεπόμενα.

Άρθρον 10.
1. Εις τάς διά τού παρόντος ίδρυομένας Μέσας Δημοσίας 

’Επαγγελματικές Σχολάς ώς καί εις τάς ήδη λειτουργούσας 
εις άτινας προστίθενται τμήματα ειδικοτήτων, συνιστώνται 
αί κάτωθι θέσεις διοικητικού καί βοηθητικού προσωπικού 
προσαυξανομένων. τών διά .τού.άρθρου 17 τού .\.Δ. 5S0;19 < 0- 
συσταθεισών :

«) έξήκοντα ττέντε (65)
?) έξήκοντα ττέντε (65)
τ) έξήκοντα ττεντε (6ο)
δ) έξήκοντα —έντε (65) c

αστάσεων,

γραφέων - δακτυλογράφων, 
έπιστατών, 
φυλάκων,

υντηρητών κτιρίων καί έγκα-

ε) διακόσιαι έξήκοντα τέσσαρες (264) καθαριστριών.
2. Αί διά τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου συνι- 

στώμεναι θέσεις κατανέμονται εις τάς ύπό τού άρθρου 17 τού 
X.Δ.580/1970 προβλεπομένας κατηγορίας, κλάδους καί βα
θμούς ώς άκολούθως :

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδος Β10 γραφέων - δακτυλογράφων, θέσεις έξήκοντα 

πέντε (65), έξ ών μία (1 ) έπί βαθμώ 4ω τρεις (3) έπί βαθμώ 
5ω καί έξήκοντα μία (61) έπί βαθμώ ΙΟω — 6ω.

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδος Γ1 έπιστατών καί φυλάκων θέσεις εκατόν τριά

κοντα (130) έπί βαθμώ 12ω - 8ω.
3. Αί θέσεις συντηρητών κτιρίων καί εγκαταστάσεων καί 

καθαριστριών ορίζονται έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου άο- 
ρίστου χρόνου.

Τά τής προσλήψεως καί τής έν γένει καταστάσεως τών εις 
ταύτας προσλαμβανομένουν διέπονται ύπό τών διατάξεων 
τού Χ.Δ.385 i960, τά δέ τών άποδοχώιν ύπό τών διατάξεων 
τού Ν.Δ.119S. 1972.

4. Προσόντα διορισμού εις τάς ύπό τού παρόντος άρθρου 
συνιστωμένας θέσεις, ορίζονται τά ύπό τού άρθρου 19 τού 
Χ.Δ.580/1970 πρεβλεπόμενα.

Εις τον έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
Υπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί' έκτέλεσιν τού 
παρόντος Πρ. Διατάγματος.

’Εν ΆΟήναις τή 1S Μαρτίου 1974

Ό Πρόεδεο: τής Δημοκοατία:
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 

Στρατηγός

*0 Πρωθυπουργός 
καί Ύπουεγός Οικονομικών

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΧΔΡΟΥΤΣΟII ΟΥΔΟΣ 

Οι 'Υπουργοί
Παεά τώ Πρωθυπουογώ Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝ. Ρ.ΧΑΑΗΣ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ'ΧΡΗΣΤΟΥ
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Or* άριθμ. 1198 

(Φ.Ε.Κ. 109 Λ' 15.7.72).
Περί τού τρόπου ρυθμίσεως των όρων άμοιβής καί εργασία; 

τον έπί σχέσει εργασία; ιδιωτικόν δίκαιον προσωπικού 
τον Δημόσιόν, των Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τροποποιή
σεων διατάξεων τη: περί συλλογικών συμβάσεων εργα
σία: νομοθεσίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τον Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
οασίσαυεν καί διατασσομεν :

“Αρθρον 1.
Διαδικασία.

1. Οί οροί, αί συνθήκαι καί ή αμοιβή τη: εργασίας, τον 
επί σ/έσει εργασίας ιδιωτικόν δικαίου άπασχολουμένου, 
παρά ήώ Δημοσίω τοΐς ’Οργανισμοί; τοπικής αύτοδιοική- 
σεως (Ο.Τ.Α.) καί τοΐς Νομικοΐς προσώποις δημόσιόν 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πάσης φ-ύσεως προσωπικού ρυθμίζον
ται δΓ ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας μόνον καί, 
έν αδυναμία έπιτεύξεως συμφωνίας διά την υπογραφήν τον- 
tcov, δι’ όμοιας έκτάσεως αποφάσεων υποχρεωτικής διαι
τησίας, κατά τήν ύπό τοΰ Ν. 3239/1955 «περί τρόπου ρυ- 
Ομίσεως- των συλλογικών διαφορών εργασίας,1 συστάσεως 
’Εθνικόν Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής 
καί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων διατάξεων ένίων 
εργατικών νόμων», ώς ούτος έτροποποιήθη καί σννεπληρώθη 
μεταγενεστέρων, προβλεπομένην διαδικασίαν καί υπό τους 
έν αύτώ όρους, προϋποθέσεις καί περιορισμούς.

2. Σνλλογικαί συμβάσεις εργασίας ΰπογραφόμεναι πα
ρουσία τοΰ Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ώς καί συλ- 
λογικαί συμβάσεις εργασίας καί αποφάσεις διαιτησίας κηρυσ- 
σόμεναι ύπο/ρεωτικαί κατά τήν διαδικασίαν τού άρθρου 5 
τοΰ Ν. 3239/1955, δεν δεσμε.ύουν τό Δημόσιον, τούς Ο. Γ.Α. 
καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ώς προς τό παρ’ αύτοΐς επί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου άπασχολούμενον προσωπικόν.

3. Τά κατά τήν διαδικασίαν τού άρθρου 16 τού Ν.Δ. 
186/1969 «περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων τού Ν. 
3239/1955 ώς έτροποποιήθη καί σννεπληρώθη διά τού Ν.Δ. 
3755/1957» καθοριζόμενα κατώτατα όρια μισθών καί ήμε- 
ρομισθίων δεσμεύουν, ώς έλάχιστα όρια αποδοχών καί τό 
Δημόσιον, τους Ο.Τ.Α. καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ώς πρός το παρ’ 
αύτοΐς επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου άπασχολούμενον 
προσωπικόν.

’Άρθρον 2.
Έκπροσώπησις.

1. Κατά τάς διαπραγματεύσεις, -τήν κατάρτισιν καί υπο
γραφήν τών ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασία^, περί 
ών τό άρθρον 1 παράγραφος 3 τού παρόντος, ώς καί κατά τήν 
ενώπιον τών Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων · δια
δικασίαν, τό Δημόσιον εκπροσωπείται αποκλειστικών ύπό 
τού Υπουργού έπί τών Οικονομικών ή τού ύπό τούτου έξου- 
σιοδοτονμένον οργάνου, οί δέ Ο.Τ.Α. καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ύπό 
τού 'Υπουργού έπί τών Οικονομικών καί τού κατά περίπτωσιν 
έποπτεύοντος τούτους Υπουργού, όριζομένον πρός τον σκο
πόν τούτον έκάστοτε. διά κοινής αυτών άποφάσεως τού έκ- 
προσωπούντος τούτους οργάνου.

2. 'Ως πρός τήν έκπροσώπησιν τού έπί σχέσει έργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τον Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. 
καί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν κατάρτισιν καί υπογραφήν τών ειδι
κών συλλογικών συμβάσεων, περί ών τό άρθρον 1 παρ. 1 
τού παρόντος, ώς καί κατά τήν ενώπιον τών Διοικητικών 
Διαιτητικών Δικαστηρίων διαδικασίαν, εφαρμόζονται ανα
λογώ; αί διατάξεις τού άρθρου 7 παρ. 5 τού Ν. 3239/1955 
ώς έτροποποιήθησαν διά τού Ν.Δ. 186/1969. ώς καί το Β.Δ. 
ί7/24.8.1955 «περί τού τρόπου παραστάσεως τών εργοδοτών 
καί μισθωτών ενώπιον τών κατά τον Ν. 3239/1955 Διοικητι
κών Διαιτητικών Δικαστηρίων yj~.it.

“Αρθρον 3.
Σύνθεσις Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων.

1. Κατά τήν έπίλυσιν διενέξεων άφορωσών εις το έπί 
σχέσει έργασίας ιδιωτικοί/δικαίου προσωπικόν τού Δημοσίου, 
τών Ο.Τ.Α. καί τών Ν.Π.Δ.Δ., το έναλλασσόμενον έργο- 
δοτικόν μέλος τών Π ρωτοβαθμίων Διοικητικών Διαιτητικών 
Δικαστηρίων (II.Δ.Δ.Δ.) ορίζει έκάστοτε καί δι’ έκάστην 
συγκεκριμένη'/ περίπτωσιν, αιτήσει τού Προέδρου τών Δι
καστηρίων τούτων ό Υπουργός έπί τών Οικονομικών, διά 
τήν Περιφέρειαν τέως διοικήσεως πρωτευούσης, διά δέ 
τάς λοιπά; ό Υφυπουργός τής κατά τύπον αρμόδιας Περι
φερειακής Διοικήσεως.

2. Κατά τήν έκδίκασιν έφέσεων κατά πρωτοβαθμίων άπο- 
φάσεουν άφορωσών εις τμ_ προσωπικόν τού Δημοσίου, τών 
Ο.Τ.Α. καί τών Ν.Π.Δ.Δ. εις τήν σύνθεσιν τού αρμοδίου 
Δευτεροβαθμίου Δ.Δ.Δ. μετέχει, ώς μόνιμον έργοδοτικόν 
μέλος, έκπρόσωπος τού Υπουργού έπί τών Οικονομικών 
ώς εναλλασσόμενο'/ δε έργοδοτικόν μέλος έκπρόσωπος τού 
Υπουργού εις ον υπάγεται ή έν διενέξει δημοσία υπηρεσία ή 
εις ον ανήκει ή έποπτεία έπί τού έν διενέξει Ο.Τ.Α.ή Ν.Π.Δ.Δ.

3. *0, ώς μόνιμον έργοδοτικόν μέλος μετέχουν έκπρόσωπος
τού Υπουργού έπί τών Οικονομικών, υποδεικνυόμενος ύπό 
τούτου διορίζεται έπί τή αυτή ώς καί τά λοιπά τακτικά, μέλη 
τών Δευτεροβαθμίων Δ.Δ.Δ. θητεία. ___________

4. Τό έναλλασσόμενον έργοδοτικόν μέλος ορίζεται έκά
στοτε καί δι’ έκάστην συγκεκριμένη-/ περίπτωσιν ύπό τού, 
ώ; ανωτέρω, αρμοδίου 'Υπουργού διά. τήν περιφέρειαν τέως 
διοικήσεως πρωτευούσης ή ύπό τού 'Υφυπουργού τής άρμο- 
δίας Περιφερειακής Διοικήσεως αιτήσει τού Προέδρου τών 
Δευτεροβαθμίων Δ.Δ.Δ.

5. Κατά, τήν έπίλυσιν διενέξεων, περί ών τό παρόν άρθρον, 
τό δεύτερον έναλλασσόμενον έργατικον μέλος τών Δευτερο- 
βαθμίουν Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων, προσκλήσει 
τοΰ αρμοδίου Προέδρου, ορίζεται έκάστοτε ύπό της έν διενέξει 
ένώσεως εργασιακών σουματείων ή τής ένώσεως μέλος τής 
όποιας είναι το έν διενέξει έργασιακόν σωματείο-/.

“Αν τό έν διενέξει έργασιακόν σωματεΐον δεν τυχγάνη 
μέλος ένώσεως, το δεύτερον εργατικόν μέλος ορίζεται, κατά 
τήν αύτήν διαδικασίαν, ύπό τούτου.

“Αρθρον 4.
Έκτελεστότης-Έννομα άποτελέσματα.

1. Αί είδικαί συλλογικαί συμβάσεις έργασίας καί αί 
όμοιας έκτάσεως αποφάσεις διαιτησίας, περί ών το άρθρον 1 
παρ. 1 τού παρόντος δημοσιεύονται διά. τής Έοημερίδος τής 
Κυβερνήσει»; ή κατατίθενται εις τό Ειρηνοδικείο-/, κηρύσ
σονται έκτελεσταί ή τροποποιούνται έν όλω ή έν μέρει κατά 
τάς διατάξεις τών άρθρων 2 (παρ. 2) 12, 14 καί 20 τού Ν. 
3239) /1955, ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρως ύπό τούς έν αύτοΐς όρους, προϋποθέσεις 
περιορισμούς καί προθεσμίας, Αί κατά το άρθρον 20 τού Ν. 
3239/1955 έκδιδόμεναι αποφάσεις έπί συλλογικών συμβάσεων 
έργασίας ή άποφάσεων διαιτησίας, περί ών τό παρόν Ν.Δ/γμα 
συνυπογράφονται καί ύπό τού 'Υπουργού έπί τών Οικονο
μικών.

2. Αί περί ών το παρόν είδικαί συλλογικαί συμβάσεις 
έργασίας καί όμοιας έκτάσεως αποφάσεις διαιτησία: διέπονται 
περαιτέρω ώς προς τά. χρονικά όρια ισχύος αυτών, τά. δε
σμευτικά των άποτελέσματα. τήν ερμηνείαν τών άμφισβη- 
τουμένης έννοιας όρων αυτών τήν καταγγελίαν καί τάς έξ 
αυτής συνέπειας τήν αναστολήν τών έννόμων αποτελεσμάτων 
τής καταγγελίας, τάς προϋποθέσεις έγέρσεως συλλογικών 
διάφορό» καί εισαγωγής τούτων εις -υποχρεωτικήν διαιτη
σίαν. ύπό τών διατάξεων τού Ν. 3239/19.55. ώς ούτος έτρο
ποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

“Αρθρον 5.
Είδικαί κατηγορία.'..

1. Έ-J αδυναμία -υπογραφής ειδικών συλλογικώνσυμ βάσεων 
έργασίας ελλείψει επαγγελματικής οργανώσει»; τών μισθω-
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των, οί όροι, αί συνθήκαι κ«Γή άμοιβή.τής έργασίας.τώνο!-., 
κείων κατηγοριών .προσωπικού έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τοϋ Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. καί των Ν. Π.Δ.Δ. δύ- 
ναται νά καθορίζονται διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών 
Βοηθού Πρωθυπουργοϋ, Εθνικής Οικονομίας και Οικονο
μικών δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεως.

2. At’ όμοιων πρός τήν παράγραφον 1 αποφάσεων καθορί
ζονται κατώτατα όρια άμοιβής προκειμένου περί μισθωτών 
ειδικών ή ηύξημένων προσόντων άπασχολουμένων έπί σχέσει 
εργασία; ιδιωτικού δικαίου παρά τώ Δημοσίω τους Ο.Τ.Α. 
καί τοϋ Δ.Π.Δ.Λ.

3. Εί: όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις δι’ αποφάσεων τοϋ 
αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Τπουργοϋ δύναται νά καθορίζηται 
κατ’ ειδικότητας τό ΰψος τής άμοιβής μισθωτών έκ τών δυ- 
ναμένων νά απασχοληθούν έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου παρά τώ Δημοσίω τοΐς Δ.Π.Δ.Δ. καί τοΐς Ο.Τ.Α. 
εις επίπεδα ανώτερα τών κατά τήν διαδικασίαν τοϋ παρόντος 
έκάστοτε ΐσχυόντων. Αί κατά τά ανωτέρω ειδικότητες 
μετά(τοϋ κατ’ άνώτατον οριον άριθμοϋ προσωπικού εκάστης 
τούτων προσδιορίζονται έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως 
τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού καί τοϋ Υπουργού 
’Εθνικής Οικονομίας.

4. Προκειμένου- περί- Ν.Π.Δ.Δ.τ ών προορισμός είναι 
ή επιστημονική ερευνά, ή άμοιβή τοϋ έπί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου άπασχολ.ουμένου επιστημονικού προσωπι
κού καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. εντός πλαισίων 
οριζόμενων κατ’ ειδικότητας διά κοινής άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου 
Υπουργού.

Άρθρον 6.
Γνωμοδοτικόν οργανον. _

1. Παρά τώ κατά τό ΔΤ.Δ. 184/1969 Άνωτάτω Συμβου- 
λίω ’Εργασίας (Α.Σ.Ε.) συνισταται Τμήμα άμωβής καί 
όρων εργασίας εργαζομένων εις τον δημόσιον τομέα. Τό 
τμήμα τούτο άπαρτίζεται έκ τοϋ Προέδρου τοϋ Α.Σ.Δ.Υ. 
ώς Προέδρου, άναπληρουμένου έν τή Προεδρία υπό τοϋ υπό 
τούτου ύποδεικνυομένου τακτικού μέλους τοϋ Α.Σ.Δ.Υ. 
καί έκ τεσσάρων, τακτικών υπαλλήλων έπί. βαθμώ 3ω ή 
μισθολνογικώς άντιστοίχω τούλάχιστον ώς μελών, έξ ών οι 
δύο ές Ύττηρεσιών άνηκουσών ή υπαγόμενων εις τό 'Υπουρ
γείου Κυβερνητικής Πολ.ιτικής καί άνά εις έκ τών 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Οικονομίας καί Οικονομικών, ύποδεικνυο- 
μένων, μετά τών άναπλ.ηρωτών των ύπό τών κατά περί- 
πτωσιν αρμοδίων Υπουργών. Είδικώς κατά τήν συζήτησιν 
θεμάτων περί ών ή —ρίπτωσις δ' τής παραγράφου 1 τοϋ 
επομένου άρθρου, τοϋ τμήματος μετέχει οϋς τακτικόν μέλ,ος 
καί εκπρόσωπος τών έργαζομένων. Πρός τον σκοπόν αύτόν, 
κατά τήν συγκρότησιν τοϋ Τμήματος διορίζονται δύο τακτικά 
μέλ.η μετ’ ισαρίθμων άναπ/.ηρωματικών, υποδεικνυόμενα 
κατά περίπτωσιν υπό τών μάλλον άντιπροσωπευτικών Ένώ- 
czd'j : α) τοϋ έπί σχέσοι έργασίας ιδιωτικού δικαίου προ
σωπικού τοϋ Δημοσίου καί β) τοϋ όμοιου προσωπικού τών 
Ο.Τ.Α. καί τών Ν.Π.Δ.Δ., έκ τούτων δέ έκάστοτε καλείται 
όπως μετάσχη εις τήν συνεδρίασιν ό προερχόμενος έκ τής 
κατηγορίας προσωπικού, θέμα τής όποιας συζητειται ενώ
πιον τοϋ Τμήματος.

2. Αί περί διορισμού, θητείας καί άποζημιώσεως τοϋ 
Προέδρου Μελών, Είσηγητοϋ καί Γραμματέως, άπαρτίας, 
τρόπου διεξαγωγής τών συνεδριάσεων κλ.π. διατάξεις, αί 
διέπουσαι τό Άνώτατον Συμβούλ.ιον Έργασίας καί τά παρ’ 
αύτώ Τμήματα, έφαρμόζονται άναλ.όγως καί ώς πρός τό 
Τμήμα άμοιβής καί όρων έργασίας έργαζομένων εις τον 
δημόσιον τομέα.

3. 'Η 'Υπηρεσία Γραμματείας τοϋ Τμήματος έκτελ,εϊται 
ύπό τής παρά τώ 'Υπουργέίω ’Εθνικής Οικονομίας Διευθύν- 
σεως Άμοιβής ’Εργασίας. Χρέη Είσηγητοϋ, άνευ ψήφου, 
εκτελ.εϊ ό Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ταύτης.

4. Τό δυνάμει τοϋ Δ.Δ. 3755/1957 «περί αύξήσεως άνα- 
δρομικώς τών άποδοχών τών μισθωτών, τροποποιήσεως καί

συμπλ.ηρώσεως τοϋ X. 3239/1955 καί άλλων διατάξεων τής 
’Εργατικής Νομοθεσίας κλ.π.», συσταθέν τμήμα άμοιβής 
καί όρων έργασίας μετονομάζεται εις τμήμα άμοιβής καί 
όρων έργασίας έργαζομένων εις τον ιδιωτικόν τομέα διατη
ρούν τάς κατά τάς κειμένας διατάξεις αρμοδιότητας αύτοϋ.

Άρθρον 7.
Αρμοδιότητες.

1. Είι 
λ.ίω Έρ 
άμοιβής

: τήν αρμοδιότητα τοϋ παρά τώ Άνωτάτω Συειβου- 
γασίας διά τοϋ παρόντος συνιστωυένου τ ιά.υατος 
όρων εργασίας έργαζουένων εις τον δηυ.όσι ,ν ;ου.έα

ανήκει :
α) 'Η συστηματική κατάταξις εις ομάδας έπαγγελμάτων 

τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άπασχολουμένων 
παρά τώ Δημοσίω, τοϊς Ο.Τ.Α. καί τοΐς X. Π.Δ.Δ. καί ό 
καθορισμός τής ίεραρχήσεως τούτων, άναλόγως τοϋ βαθμού 
έξειδικεύσεώς καί τής σημασίας τοϋ οικείου έπάγγέλμάτος,

β) ή έκπόνησις διαχρονικών μισθολογικών οργανογραμ
μάτων καί ή εΐσήγησις διά τήν ενταξιν εις τά πλ,αίσια αύτών 
τών ομάδων, έπαγγελμάτων, τών άπασχολουμένων έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου παρά τω Δημοσίω τοΐς Ο.Τ.Α. 
καί τοΐς X. Π.Δ.Δ. καί ή σταδιακή έξομάλ.υνσις τών μισθο- 
λ.ογικών διαφορών καί έναρμόνισις τών χορηγουμένων _άμοι- 
βών πρός τάς καταβαλλ.ομένας τοιαύτας εις τον ιδιωτικόν 
τομέα.

γ) 'Η παρακολ.ούθησις τής κατανομής τοϋ έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τοϋ Δημοσίου, τών 
Ο.Τ Α. καί τών X. Π.Δ.Δ. μεταξύ φορέων καί γεωγραφικών 
περιοχών καί ή εΐσήγησις μέτρων πρός βελτίωσιν ταύτης 
ή ανακατανομήν τοϋ ειδικευμένου προσωπικού, άναλ.όγως 
τών παρουσϊαζομένων άναγκών καί τών συνθηκών τής άγορας 
έργασίας.

δ) ή γνωμοδότησις, τηρουμένων τών προθεσμιών τοϋ 
άρθρου 9 παράγραφος 4 τοϋ Χ.Δ. 3755/1957, έπί διαφωνιών 
τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας ή Οικονομικών, κατά 
τό άρθρον 4 παράγραφος 1 τοϋ παρόντος.

ε) ή γνωμοδότησις περί τής άνάγκης καθιερώσεως ύπερω- 
ριακής έργασίας τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου 
μισθωτών τοϋ Δημοσίου, X. Π.Δ.Δ. καί Ο.Τ. Α. όος καί τών 
ωρών κατά μήνα, κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας ταύτης,

στ) ή γνωμοδότησις έπί παντός έοωτήματος, παραπεμ- 
πομένου αύτώ ύπό τοϋ καθ’ ΰλ.ην αρμοδίου 'Υπουργού, έπί 
θεμάτων άφορώντων εις τούς όρους, τάς συνθήκας καί τήν 
άμοιβήν τής έργασίας τοϋ έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου άπασχολ.ουμένου πεοσωπικοϋ τοϋ Δηαοσίου, τών 
Ο.Τ.Α. καί τών X.Π.Δ.Δ.'

2. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 30 τοϋ X.. 3239/1-955 έφαρμό- 
ζονται καί ιός πρός τό διά τοϋ παρόντος συνιστώμενον τμήμα 
άμοιβής καί όρων έργασίας έργαζομένων εις τό δημόσιον 
τομέα.

Άρθρον S.
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Διατάξεις Νόμων, Β. Δ/των, Υπουργικών Αποφά
σεων, .πράξεων τής Διοικήσεως έν γένει, συλλογικών συμ
βάσεων έργασίας, άποφάσεων διαιτησίας καί Κανονισμών 
ή ύφιστάμεναι άτομικαί συμβάσεις έργασίας περί τών όρων, 
συνθηκών καί άμοιβής τής έργασίας έν γένει τοϋ έπί σχέσει 
έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τοϋ Δημο
σίου, Ο.Τ.Α. καί X.Π.Δ.Δ. έξακολ.ουθοϋν ίσχύουσαι μέχρι 
τής εΰνοϊκωτέρας ρυθμίσεως τών άποδοχών τοϋ προσωπι
κού τούτου κατά τάς ύπό τών άρθρων 1 καί 5 τοϋ παρόντος 
διαγραφομένας διαδικασίας.

2. 'Ωσαύτως μέχρι τής εΰνοϊκωτέρας ρυθμίσεως τών ό
ρων άμοιβής τών ύποκειμένων εις τό παρόν νομοθετικόν διά
ταγμα μισθωτών έξακολ.ουθοϋν ίσχύουσαι αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 4 παράγραφος 2 τοϋ Χ.Δ. 169/1969 «περί τακτοποιή- 
σεως έκτάκτων ύπαλλήλων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί
Ν. Π.Δ.Δ.)).
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3. Διά τον προσδιορισμόν τής κατά τάς προηγούμενος 
παραγράφους εύνοϊκωτέρας ρυθμίσεως των όρων αμοιβής 
λκυβάνονται ύπ’ οψιν έν τώ συνόλω αί* καταβαλλόμενα; βά
σει τής νέας ρυθμίσεως αποδοχαί.

4. ’Εκκρεμείς συλλογικοί διάφοροί εργασίας εις οίονδή- 
ποτε στάδιον των διαπραγματεύσεων συνεχίζονται, προσεπι- 
καλουμένου οπωσδήποτε τοΰ 'Υπουργού έπΐ των Οικονομι
κών ώ; καί τοΰ έποπτεύοντος τον οίκεΐον Ο.Τ.Α. ή Δ.Π.Δ.Δ. 
'Υπουργού, άναλόγως τής περιπτώσεως, έφ’ όσον άρχήθεν 
ή διένεξις δεν έστράφη έναντι τούτων.

δ. Εκκρεμείς συλλογικοί διάφοροί εργασίας άφορώσαι 
ειε αισθωτοΰς άπχσχολουμένους εις τε τον ιδιωτικόν καί τον 
δημόσιον τομέα, διατηρούν τό κύρος των καί άκολουθούν τήν 
ποοβλεπομένην διαδικασίαν έπιλύσεώς των, μόνον καθ’ όσον 
άφορα είς τούς μισθωτούς τής πρώτες κατηγορίας. · ·

6. Έκκοεαεΐς ενώπιον των Δ.Δ.Δ. συλλογικοί διάφοροί 
εργασίας, άφορώσαι είς τό έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου προσωπικόν τού Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί τών 
Ν.Π.Δ.Δ. συζητούνται ή άνασυζητούνται υπό τήν διά τού 
παρόντος καθοριζομένην σύνθεσιν τών Δ.Δ.Δ.

7. Κατά, τήν πρώτην εφαρμογήν τού παρόντος το μόνιμον 
έργοδοτικον μέλος—εκπρόσωπος του Υπουργού επι των 
Οικονομικών- διορίζεται δε’ άποφάσεως τού 'Υπουργού 
’Εθνικής Οικονομίας έπί τή ύπολειπομένη θητεία τών λοιπών
τακτικών μελών-τών Δευτεροβαθμίων Δ.Δ.Δ.----Ωσαύτως- -
έπί τή ύπολειπομένη θητεία τών μελών τού Α.Σ.Ε. διορί
ζονται δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας 
καί τά. μέλη τού τμήματος αμοιβής καί όρων έργασίας έργα- 
ζουένουν είς τον δημόσιον τομέα..

“Αρθρον 9. . '
Καταργούμεναι διατάζεις.

1. Διαφυλασσομένων τών διατάςεων του προηγουμένου 
άρθρου, άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος καταργεϊται πασα 
γενική ή ειδική διάταςις όρίζουσα άλλως τα τού τροπου 
ρυθμίσεως τών όρων, συνθηκών καί αμοιβών τής έργασίας 
τοΰ έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου 
παρά τώ Δημοσίω, τοϊς Ο.Τ.Α. καί τοΐς Ν.Π.Δ.Δ. προσω
πικού, ώς καί πασα γενική ή ειδική διάταςις άντικειμένη 
οπωσδήποτε διά. τού περιεχομένου της είς τό παρόν Ν.Δ/γμα.

2. 'Ωσαύτως άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος διά. τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καταργούνται αί διατάξεις 
τών άρθρων 1 παρ. 3 καί 3 παρ. 2 τού Ν.Δ. 1S6/1969 «περί 
τοοποποιήσεωςκαί συυιπληοώσεω; τού X. 3239/1955 κλπ.».

‘ ’Άρθρον 10.

, - Οί Άντιπτόεδροι
ΣΤΥΑΙΑΝΟΣ IIΑΤΤΑΚΟΣ 
Ν1ΚΟΑΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΑΗ
ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΑΟΥ, ΑΔ Α.Μ. ΑΝΔΡΟ ΥΤΣΟ Π ΟΥ

ΔΟΣ. Ν1ΚΟΑ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΓΙΕΖΟΓΙΟΥΑΟΣ 
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΑΗΣ, ΑΓΓΕΑ. ΤΣΟΥΚΑΑΑΣ. Ε.Μ.ΜΑΝ. 
ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ. Α.ΝΤΩΝ. 
.ψΙΕΡΧΑΡΗΣ. ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΓΡ. BE \- 
ΑΤΑΝΙΤΗΣ.
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφρανίς 

Εν Α-ύήνχις τή 3 "Ιουλίου 1972
'Ο έπί τή; Δικαιοσύνης Ύπουογός

αγγεΛος ςτουκααας

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί μετατροπής τών Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Χα

νιών « Ο Δαίδαλος» εις Δημοσίας Τεχνικάς Σχολάς καί 
συγ-χωνεύσεως αυτών προς τάς λειτουργούσας ήδη Δημοσίας 
Τεχνικάς Σχολάς Χανιών.

■ “Αρύρον 1.
Μετατροπή Σχολών.

Αί εις Χανιά εδρεύουσχι καί λειτουργούσα’. Ιδιωτικά! Τε- 
χνικ.αή Σχολά! ύπό τήν έπωνυμίαν_ «Ό -Δαίδαλος» καύίσταν- 
ται άπο τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος Δημόσια; Τεχνι
κά! Σχολαι διατηρούσα! τήν αυτήν επωνυμίαν. Α! έν λόγω 
Σχολά! περιλαμβάνουν τά άκόλουύα Τμήματα ειδικοτήτων: 

α) Η Μέση Τεχνική Σχολή τά Τμήματα Εργοδηγών 
εσπερινής τετραετούς οοιτήσεως: αα) Μηχανολόγων καί ββ) 
Ηλεκτρολόγων.

ί) Η Κατώτερα Τεχνική Σχολή τά Τμήματα Τεχνιτών 
ήμερησίας οοιτήσεως: αα) Μηχανοτεχνιτών καί ββ) Ηλε
κτροτεχνιτών.

* Άρ-Spov 2.
Εσορευτικαί Έπιτροπαι.

1. Η διοικούσα το Σχολικόν Ταμείον έκάστης Σχολής 
πενταμελής Εοορευτική Επιτροπή άποτελείτα: έτ ένός άντι- 
προσώπου τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Χανιών, ενός αντιπροσώπου τού Δήμου Χανιών καί ένός άντι- 
προσώπου τού Εργατικού Κέντρου, έκαστου υποδεικνυόμενου 
μετά τού άναπληρωτού του ύπο τού οικείου Διοικητικού ή Δη
μοτικού Συμδουλίευ. καί έκ δύο Έρ εδρών Πολεμιστών, 
ών έκατερος μετά τού άναπληρωτού του ορίζεται ύπό τού Συν
δέσμου Ερέδρων Αξιωματικών Νομού Χανιών καί τού Συν
δέσμου Οπλιτών — Πολεμιστών — Τραυματιών Νομού Χα-

1. Ή ισχύς τού παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος 
άρχεται άπό τής 1ης τού μεθεπομένου τής δημοσιεύσεώς του 
διά. τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως μηνός, έκτος έά.ν 
άλλως ορίζεται ύπό τών έπί μέρους διατάξεων αύτού.

2. Αί μέχρι τέλους τρέχοντος έτους κατ’ έφαρμογήν τού 
παρόντος Ν.Δ/τος ύπογραφησόμεναι συλλογικά! συμβάσεις 
έργασίας καί έκδο-ύησόμεναι υπουργικά; άποράσεις δεν δύνσ- 
ται νά τεόούν εις έραρμογήν προ τής 1ης Ιανουάριου 1973 
εκτός άν έν αύτχϊς περιλαμόχνητχ: ειδικός όρος ορίζων προ- 
γενεστέρχν ημερομηνίαν.

3. Προκειμένου περί άποφάσεων. διαιτησίας, έκδιδομένων 
κατά τήν παρούσαν ή τήν προϊσχύουσαν διαδικασίαν, ό 
όρίζων διάφορον τής άνωτέρω ήμερομηνίαν ισχύος όρος, 
δέον νά. περιλαμβάνηται είς τήν περί κηρύξει»; των ώς εκτε
λεστών υπουργικήν άπόφασιν.

Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουνίου 1972 
Έν Όνόοιατι τού Βασιλέως

νιων αντιστοιχως.
2. Τά τού διορισμού τών άνωτέρω μετά τών αναπληρωτών 

των ώς καί τά τής λειτουργίας καί τών αρμοδιοτήτων τών 
Ερορευτικών Επιτροπών διέποντα; ύπό τού Προεδρικού Δια

τάγματος 275/1974.
"Αρ-ύρον 3.

Μετχίίδασις περιουσιακών δικαιωμάτων.
Τά πάσης ρύσεως δικαιώματα και α; υποχρεώσεις 

Χανιά εδρεύοντος νομικού προσώπου ύπό τήν έπωνυμ 
Δαίδαλος·’ μετχδιδάζοντα; διά τού παρόντος αύτοδικα 
άνευ άλλης διατυπώσεως εις τό Σχολικόν Ταμείον τ 
σης Δημοσίας Τεχνικής Σχολής Χανιών <· Ο Δαίδαλ 
οποίον ύποκαύίστατα: είς τό έν λόγω νομικόν πρόσω; 
οιονε! κανολικός διάδοχος αυτού. Προκειμένου περ! 
γματων δικαιωμάτων έπ! ακινήτων, περίληύις τού π 
έγγρ άρεσα: είς .τό περιύώριον τών οικείων διίλίων μ 
οών.

του εις
■.o'· «Ό
ίως και
ής Μέ- 
■ος». τό 
τον. ώς 

έμπρ α- 
αρέντος 
ετα*·:α-

Ό Άντιόασιλεύς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΔΟΓΙΟΥΑΟΣ

Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιου 
Ό Π οωθυπουεγο;

Γ. Π A Π ΑΔΟ Π Ο ΥΔΟΣ

“AoSocv 4.
Σύστασις ύεσεουν έκπαιδευτικού και όοηύητικού 

εργαστηριακού προσωπικού.
Παρ" έκάστη τών κατά το χρ-ύρον ] τού παρόντος Δημο

σίων Τεχνικών Σχολών συνιστώντα: α! άκόλουνοι -ύέσεις έκ- 
σ.αιδευτικού κα!· όοηύητικού εργαστηριακού προσωπικού:



il

α Μέτη Τεχν.κή Σχολή:
Mia 1 ·ίλίζ·.ζ έκπα:οευτ:κοϋ τεχνολογ:κών μαδημάτων, 

πτυχ:ούχου Ανώτατη; Τεχν.κή; Σχολής. ε:ο:κότητος μηχα
νολόγου ή r~i.zz.~pολίγου ή μηχανολόγου—ήλεκτρολόγου.

Αΰο '2! νέτε:; έκπα:οευτ:κών. μαδημάτων γεν.κή; έκ- 
πα:οεΰτεως. έΞ ών μία μα-ληματ:κοϋ ή τυτ:κοϋ ή χημ:κθϋ καί 
μία ο:λολίγου ή -λεολογου.

"[Μ Ο) νέτε:; έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μα-λημάτων. 
πτυχμοΰχων Άνωτέρα; Τεχν.κή; Σχολή;, έΞ ών τρεί; είο:- 
κότητο; μηχανολόγου, όύο ε:ο:κότητο; ηλεκτρολόγου καί μία 
ε:ο:κέτητος ηλεκτρολόγου ή ήλεκτρονκού.

"ΕΞ 6) νέτε:; έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μα-λημάτων 
καί έργαττηρ:ακών άτκήτεων. πτυχ'.ουχων Μετων Τεχν.κών 
Σχολών, έΞ ων τέτταρε; ε:ο:κότητος έργοοηγοϋ μηχανολίγου 
καί-οΰο ε:::κότητο; έργοοηγοϋ ηλεκτρολόγου.

Αΰο (2) νέτε:; έκπα:οευτ:κών έργαττηρ:ακών άτκήτεων. 
πτυχ:οΰχων Κατωτέρων Τεχν.κών Σχολών ή έμπε:ροτεχν:τών. 
έΞ ών μία είο’.κότητο; μηχανοτεχνίτου καί μία είοικότητο; 
ήλεκτρο τεχνίτου.

|ό) Κατωτέρα Τεχνική Σχολή:
Αΰο (21 νέτε:; έκπα::ευτ:κών. μαδημάτων γενική; έκ- 

πα’.ίεΰτεως. έΞ ών μία μαθηματικού ή ρυτ:κοϋ ή χημικού καί 
μία τ:λολόγου ή θεολόγου.,

Αΰο ι2) νέτε:; έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μαδημάτων. 
πτυχ:οΰχων Άνωτέρας Τεχν.κή; Σχολής, έΞ ών μία ε:ο:κέτη- 
τος μηχανολόγου καί μία ε:ο:κέτητος ήλεκτρολόγου.

Όκτώ (8) νέτε:; έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μαδημάτων 
καί έργ-αττηρ:ακών άτκήτεων. πτυχεούχων Μετων Τεχν.κών 
Σχολών, έΞ ών ττέντε είοεκότητος μηχανολόγου καί τρεις είο:- 
κότητο; ήλεκτρολόγου.

Δύο (2) -λέτε:; έκπα:οευτ:κών έργαττηρεακών άτκήτεων. 
πτυχεούχων Κατωτέρων Τεχν.κών Σχολών ή έμπε:ροτεχν:τών. 
IS ών μία είοεκότητος μηχανοτεχνίτου καί μία είοεκότητος ηλε
κτροτεχνίτου.

- --Άρ λρον 5.
Σόττατ:; νέτεων ο:ο:κητ:κοΰ καί όοη-λητ

Ινλαοος- Λ2 έκ.πα:οευτ:κών. μανημάτων γεν.κή; εκπαεοευ- 
τεω; πτυχεούχων Ανώτατων Σχολών, νετε:; τετταρες. επ ων 

- τρεις έπ: όανμώ 7ω έως 4ω _κα: μία εκ: όανμω οω.
Κλάοος Α5 έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μανημάτων. ττυ- 

χ:ούχων Ανωτέρων Τεχν.κών Σχολών, νετε:; τετταρες. IS 
ών μία. έπ: όανμώ 3ω καί τρεις έπ: όανμώ 8ω έως 4ω. Η 
νέτες έπ! όανμώ οω είνα: νέτ:; Α.ευνυντοΰ τής Ινατωτέρα; 
Σχολής.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάοο; ΒΙ έκπα:οευτ:κών τεχνολογικών μανημάτων. πτυ- 

χεούχων Ανωτέρων Τεχν.κών Σχολών, νέτε:; τέτταρε;. έΞ ών 
μία έττί όανμώ 5ω έω; 4ω καί τρεις έττί όανμώ 8ω έω; 6ω.

Κλάοο; Β2 έκπαεοευτεκών τεχνολογικών μανημάτων καί ερ- 
γαττηρ:ακών άτκήτεων. πτυχεούχων Μέτων Τεχν.κών Σχο
λών, λέτε:; οέκα τέτταρε; έΞ ών τέτταρε; έττί όα-λμώ 5ω έως 
4ω καί οέκα έττί όανμώ 9ω εω; Οω.

Κλάοο; Β4 έκπαεοευτεκών έργαττηρ: ακών άτκήτεων πτυ
χεούχων Κατωτέρων Τεχν.κών Σχολών νέτε:; τέτταρε; έττ: 
όανμώ !0ω έωςΌω.

β) Κλάοο: τού άρ-λρου 18 Χ.Α. 380/1970.
_________ ____Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ---------
Κλάοο; ΒΙΟ γραφέων — όακτυλογράρων. -λέτε:; όύο έττί 

ία-λμώ ΙΟω έω; Οω.
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάοο; Γ1 έττιττατών καί φυλάκων -Sέτε:; τέτταρε έττί 
όανμώ 12ω έω; 8ω.

Α! νέτε:; τυντηρητών κτιρίων καί έγκαταττάτεων καί κα- 
•λαρειτρεών ορίζοντα: έττί τυμόάτε: ίο:ωτ:κοϋ ο:καίου άορίττο· 
χρόνου κατά τά; οεατάΞε:; τού άο-λοου 18 παο. 2 τού Ν:Α 
380/1970.

"Αρνρον 7.
Μεταόατεκαί 5:ατάΞε:ς.

1. Ή ο:ά τού ύττ’ άρ:·3. 734/1970 Β. Α/το; (ΦΕΚ 248/ 
Α/20.11.19701 ίίρυ-λείτα Κατωτέρα Αημοτία Τεχνική Σχο
λή Χανιών, περελαμί άνουτα Τμήματα είο-.κοτήτων: α) Μη-

κητικοΰ καί όοτνητεκοϋ προτωπ:κοϋ:
α) Μέτη Τεχνική Σχολή:
Μία ι 11 νέτ:; γραρέω; - οακτυλογράρου.
Μία 1) νέτες έπεττάτου.
Μία ί 1) νέτ:; τύλακος.
Μία (,1) νέτ:; τυντηρητοΰ κτιρίων.
Τέτταρε; > 4) νέτε:; κα·λαρ:ττρ:ών.
6) Κατωτέρα Τεχν.κή Σχολή.
Μία Μ) -S έ τ:; γοατέω; ϊακτυλο-'ράςου.
Μία (1) -λέτες έπεττάτου.
Μία (1) νέτ:ς βΰλακο;.
Μία (1) -όέτ:ς τυντηρητοΰ κτ:ρ!ων.
Τέτταρε; (4) ν*έτε:ς καναρ:ττρ:ών.

”Αρ·&ρΌν 6.
Ινατα’ζομή τών νέτεων κ.ατά κατηγορία; 

κλάοου; καί όανμού;.
Α! ΰττο- τών άρ-λρων 4 καί 3 τού τταρόντος τυν.ττώμενα: νέ

τε:; κατανέμονται εί; τάς ΰαό τών άρνρων 9 καί 18 τού Χ’.Α. 
580/1970 αροόλεττομένας κατηγορία;, κλάοου; καί όαόμούς. 
ώς άκολούνω;:

α) Κλάοο: άρθρου 9 τού Χ.Α. 580/1970.

. Ά' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάοο; ΑΙ έκαα:οευτ:κοϋ τεχνολογ·:κών μανη-μάτων. ο:αλώ- 
ματοΰχου Ανωτάτης Τεχν.κ,ής Σχολής. Α:ευ-5υντοϋ τής Μέ- 
της Τεχν.κής Σχολής. ·ύέτ:ς μία (1) έτί όα-όμώ Οω έω; 2ω.

χανοτεχνιτών. ρ) Ήλεκτροτεχ-ζ
:7.οΰ -ρζ~ωζ:7.ζϊ. των. 5) Ί*οραυλ :κών. ε) Τεχν:

§ τεννιτων, ,) jijl/.gjsvwv—
;οΰ -βροντές Λημ,ο- / . ’ γ 1 -* <" . f ' Ν .. -UTy(jv£jET2’. εις την c 12 tcj,AGUES’ νετΐ'.ς G».c:- Αημοτίαν Κατωτέραν Τεχν.κήν

2. Ή ο:ά τού 220/1974 Π. Α:ατάγματος (ΦΕΚ 79/Α/ 
23.3.1974) !ορυ-λε:τα Μέτη Αημοτία Τεχ-Ζ:κή Σχολή Χα
νιών. ζερ:7.αμόάνουτα Τμήματα ε:ο:κοτήτων: α) Αομ:κών. 
Μηχανολόγων, γ) Ηλεκτρολόγων, ο) Μηχανικών Αύτοκ.:- 
νήτων. ε) Ί'υκτ:κών καί ττ) Ν’αυτοηγών τυγχωνεΰετα: εις τήν 
ο:ά τού παρόντος νόμου κα·5:τταμένην Μέτη-z Αημοτίαν Τε- 
χν.κήν Σχολήν « Ο Ααίοαλος» Χανιών.

3. Α: εις τά; Σχολάς τών παραγράφων 1 καί 2 τού πα
ρόντος άρ-όρου άνήκουτα: -λέτε:; έκπα:οευτ:κοϋ. όοη-λητ:κοϋ 
έργαττηρ:ακοϋ. ο:ο:κητ:κοΰ καί όοηνητ:κοΰ προτωπ:κοϋ προ- 
ταυΞάνουν τάς ί:ά τών άρ-λρων 4 καί 5 τού παρόντος νόμου 
τυν.ττωμένας άντ:ττοίχους -λέτε:;.

4. Εί; τήν Κατωτέραν. ώς καί τήν Μέτην. Αημοτίαν Τε- 
χν.κήν Σχολήν Χανιών «Ό Ααίοαλος» όύνατα: νά λειτουρ
γούν καί Τμήματα έτπερ:νής φο:τήτεως μα-λητών κατά, τά 
έρ’.ζόμενα ϊ:' άποτάτεως τού Γπουργοϋ Έ-λν:κής Παιοείας 
καί Θρητκευυάτων έκο:οομένης κατά τό άρ-λρον 3 παρ. 1 τού
Ν.Α. 580/1970.

5. Τό κατά πλήρη άπατχόλητ:ν υπηρετούν ήϊη εις τάς 
Ι::ωτ:κ.άς Τεχν:κάς Σχολά; Χανιών «Ό Ααίοαλος» έκπα:- 

ϊευτ:κόν, όοη-5ητ:κόν έργαττηρ:ακόν. ό:ο:κητ:κόν καί όοη-υη- 
τ:κόν προτωπικόν κα-λίττατα: προτωπ:κόν τών έν άρ·λρω 1 τού 
παρόντος Σχολών καί τυνεχίζε: άπατχολούμενον εί; τάς ως 
άνο> Σχολάς υπό τούς αυτούς ώς μέχρ: τοϋίε όρους έργατίας. 
'Από. τής ένάρήεως Ιίχυος τού παρόντος καί μέχρ: τής κα-λ’
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cicvSTjTTOTi τροττον λήςεως τής τ^ετεως εργατιάς των άνωτέ- 
ρω προσώπων αί αζοίοχαί των ρυθμίζονται ύπό τών ί:ατά- 
εεων τον Ν.Δ. 1 198/1972 «ζερ: τρόπου ρυ-ΰμίτεως τών όρων 
αμοιβή; καί εργασία; τού ε—· σχέσε: εργασία; !ϊ:ωτ:·/.οΰ ΐ:- 
χαίου προσωπικού τοΰ Δημοσίου. τών Ο.Τ.Α. y.a't Ν. Π .Δ.Λ. 
καί τροποποιήσει»; ό’.αταεεων τής περί συλλογικών ουμίά- 
σεων εργασίας νομοθεσίας». παραμένουν οέ κεναί ισάριθμοι 
ύέσε:ς εκ τών ο:ά τών αρνρων 4 καί δ τοΰ ζαρόντο; συν:- 
στωμενων.

Άρύρον 8.
Έπί πάντων τών δεμάτων τών άοορώντων εί; τήν όργα- 

νωσιν καί λειτουργίαν τών έν αρύρω 1 τού ζαρόντο; Σχολών 
καί τήν κατάστασ’.ν τοΰ προσωπικού των έν γένε:, έφ" όσον οέν 
ρυθμίζονται είίικώ; ίιπό τοΰ ζαρόντο; νόμου, έοαρμόζονται α! 
ίιέπουσαι τό προσωπικόν τών Δημοσίων Έζαγγε/.ματικών 
Σχο/.ών κείμενα: ο:ατάζε:ς.

’ Άρύρον 9. ·
Τελική τ.αταεις.

Η ίσχυ; τοΰ ζαρόντο; άσχετα: από τή; όημοσ:εύσεώ; του 
ο:ά τή; Έςημερίοο; τής Κυβερνήσει»;.

Έν Αύήνα:; τή 24 Σεπτεμβρίου 1976 
Οί 'Τζουργοί

Έύν-.κή; Π α:οεία;
καί θρησκευμάτων Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ · Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
Προεορία; Κυβερνήσει»;

Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Συμφώνους τή παραγράφω 3 τοΰ άρθρου 75 τοΰ Συντάγ-
μΖτ&ς)·.«Περί τής προκαλουμένης οικονομικής έπιβαρύνσεως 

έκ τοΰ ύπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου «Περί μετατροπής 
τής ιδιωτικής Τεχνικής Σχολής «Ό Δαίδαλος» Χανίων 
εις Δημοσίαν».
1. Διά τοΰ διαβιβασθέντος υμΐν σχεδίου νόμου «περί 

μετατροπής τών ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών «Ο ΔΑΙ
ΔΑΛΟΣ» Χανίων » εις δημοσίαν τή; οποίας ή λειτουργία" 
προβλέπεται νά άρχίση άπό το Σχολ. έτος 1976 - 77 τό 
ποσόν τή; δαπάνης άπό τοΰ Σεπτεμβρίου εως τον Δεκέμ
βριον 1976 θά άνέλθη εις δρχ. 625.000 περίπου.

2. Το ποσόν τοΰτο προβλέπεται νά καλυφθή έκ τής 
πιστώσεως τοΰ προϋπολογισμού τών έξόδων τοΰ καθ’ 
ημάς 'Υπουργείου ύπό Φ. 40/630 ή Κ.Λ. 0267 διά τής 
προσλήψεως προσωπικού έπί ωριαία άντιμισθία.

3. Ή άνωτέρω δαπάνη προβλέπεται διά τά εσπερινά' 
τμήματα τής Σχολής δεδομένου ότι διά τά ημερήσια δεν 
προκαλεΐται δαπάνη καθ’ όσον ταΰτα συγχωνεύονται μέ 
την ήδη ύπάρχουσαν καί λειτουργούσαν Δημοσίαν Τεχνικήν 
Σχολήν.

4. Ή άνωτέρω δαπάνη αναλύεται ώς ακολούθως : 
Τμήματα Ειδικοτήτων 2
Τάξεις άνά τμήμα 4
Σύνολον τάξεουν 2x4 =8
’Εβδομαδιαία·, ώραι διδασκαλίας έκάστης τάςεως 22 
Σύνολον εβδομαδιαίων ωρών 22,8= 176
Σύνολον μηνιαίων ωρών 176-4 = 704
"Ητοι 704 ώραι προς 100 δρχ. έκάστη. μηνιαία δαπάνη 

70.400 έπί 5' μήνας (μετά τοΰ δώρου τών Χριστουγέννων) 
σύνολον δρχ. 350.000.

Πέραν τούτου θέλει, προκληθή δαπάνη δρχ. 275.000 
περίπου, έκ τής προσλήψεως προσωπικού πλήρους άπα-

σχολήσεως, ήτις θά καλυφθή έκ τών εγγεγραμμένων πι
στώσεων.

5. ’Από τοΰ οικονομικού έτους 1977 καί έφεξής πρσκα- 
λεϊται δαπάνη δρχ. 4.050.000 περίπου, έτησίως.

Έν Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1976 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών ’Εθνικής Παιδείας καί Θοησκευυάτων 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Άριύ. 150/27/76
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 - παράγρ. 
1 τού Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τού Υπουρ
γείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων «περί με
τατροπής τών ’Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Χανίων «'Ο 
Δαίδαλος» εις Δημοσίας Τεχνικά; Σχολάς καί συγχωνεύ- 
σεως αυτών προς τάς λειτουργούσα; ήδη Δημοσίας Τε
χνικά; Σχολάς Χανίων».
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω Νομοσχεδίου θεσπίζονται 

τά άκόλουθα :
ΤτΆί εΐς' Χανιά “εδρεύόυσαΓ καί λεΤτουργούσαι ^Ιδιωτικά! 

Σχολαί ύπό την έπωνυμίαν «'Ο Δαίδαλος» καθίστανται 
άπό τής ένάρξεως ισχύος τού νομοσχεδίου Δημόσια1. Τε
χνικά! Σχολαί, διατηρούσα: την αυτήν έπωνυμίαν. Λί έν 
λόγω Σχολαί περιλαμβάνουν τά άκόλουθα Τμήματα ειδι
κοτήτων :

α) 'Η Μέση Τεχνική Σχολή τά Τμήματα ’Εργοδηγών 
εσπερινής τετραετούς φοιτήσεως : αα) Μηχανολόγων καί 
καί ββ) ’Ηλεκτρολόγων.

β) Ή Κατωτέρα Τεχνική Σχολή τά Τμήματα Τεχνιτών 
ήμερησίας φοιτήσεως : αα) Μηχανοτεχνιτών .καί ββ) ’Η
λεκτροτεχνιτών (άρθρον 1).

2. Τά πάσης φύσεως δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις 
τού εις Χανιά έδρεύοντος νομικού προσώπου ύπό τήν έπω
νυμίαν «Ό Δαίδαλος» μεταβιβάζονται διά τού νομοσχεδίου 
αύτοδικαίως καί άνευ άλλης διατυπώσεως εις το Σχολικόν 
Ταμεΐον τής Μέσης Δημοσίας Τεχνικής Σχολής Χανίων 
«'Ο Δαίδαλος», τό όποιον υποκαθίσταται εις τό έν λόγω 
νομικόν πρόσωπον, ώς οίονεί καθολικός διάδοχος αύτού. 
Προκειμένου περί έμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί άκινήτων, 
περίληψις τού νομοσχεδίου έγγράφεται εις τό περιθώριον 
τών οικείων βιβλίων μεταγραφών (άρθρον 3).

3. Παρ’ έκάστη τών ώς άνω Δημοσίων Τεχνικών Σχο
λών συνιστώνται αί άκόλουθοι θέσεις προσωπικού :

Λ’. Θέσεις εκπαιδευτικού καί βοηθητικού έργαστηριακοΰ 
προσωπικού :
α) Μέση Τεχνική Σχολή :

— Μία (1) Οέσις έκπαιδευτικού τεχνολογικών μαθη
μάτων, πτυχιούχου Άνωτάτης Τεχνικής Σχολής.

— Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων, γενικής 
έκπαιδεύσεως.

— "Εξ (6) θέσεις έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθη
μάτων, πτυχιούχων Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής.

— "Εξ (6) θέσεις έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθη
μάτων καί έργαστηριακών ασκήσεων, πτυχιούχων Μέσων 
I εχνικών Σχολών.

— Δύο (2) θέσεις έκπαιδευτικών έργαστηριακών ασκή
σεων. πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ή εμπει- 
ροτεχνιτών.

β) Κατωτέρα Τεχνική Σχολή :
— Δύο (2) θέσεις έκπαιδευτικών μαθημάτων γενικής 

έκπαιδεύσεως.
— Δύο (2) θέσει; ’Εκπαιδευτικών .τεχνολογικών μαθη

μάτων. πτυχιούχων Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής.
— ’Οκτώ (8) θέσεις έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθη

μάτων καί έργαστηριακών άσκήσεων, πτυχιούχων Μέσων 
Τεχνικών Σχολών.


