
Έπί τοϋ σχεδίου Νομού «περί συστάσεως θέσεων τεχνι
κού προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου άορίστου 

i χρόνου παρά τώ Ύπουργείω Εσωτερικών».

Προς ιψ· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Έπί τοϋ άνωτέρω σχεδίου Νόμου, έχομεν τήν τιμήν να 
θέσωμεν ύπ’ όψιν τοϋ Σώματος τά άκόλουθα :

Δυνάμει των διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 435/1970 έπετράπη 
ή πρόσληψις εις τάς Τεχνικάς 'Υπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) των Νομαρχιών, 50 Μηχανικών, 
50 'Υπομηχανικών καί 100 τεχνικών υπαλλήλων Μέσων 
Τεχνικών Σχολών (Εργοδηγών ή Σχεδιαστών) έπί σχέ- 
σει έργασίας ίδιωτικοΰ δικαίου ώρισμένου χρόνου μή 
δυναμένου νά διαρκέση πέραν της 31.12.1971. Ή προθε
σμία αότη παρετάθη διαδοχικώς δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 1083 / 
1971 τοϋ Ν.Δ. 243/1973 καί τοϋ Ν. 57/1975 μέχρι της 
31.12.1976. . '· -

Βάσει τών άνωτέρω διατάξεων προσελήφθησαν εις τάς 
Τ.Υ.Δ.Κ. τών Νομαρχιών καί ΰπηρετοϋν σήμερον 37 
Μηχανικοί, 41 'Υπομηχανικοί καί 95 πτυχιοΰχοι Μέσων 
Τεχνικών Σχολών.

Έξ αυτών αί-συμβάσεις 20 Μηχανικών, 12 'Υπομηχα
νικών καί 84 πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών μετε- 
τράπησαν αύτοδικαίως εις συμβάσεις άορίστου χρόνου 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 21/1974 ώς έτροποποιήθη 
διά τοϋ ΝίΔ. 226/1974. Αί συμβάσεις τών λοιπών ύπηρε- 
τούντων ήτοι : 17 Μηχανικών, 29 'Υπομηχανικών καί 11 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών λήγουν τήν 31.12. 
1976 ημερομηνίαν λήξεως της ισχύος τοϋ Ν. 57/1975 
οτε ούτοι θά πρέπει ύποχρεωτικώς νά άποχωρήσουν έκ 
της υπηρεσίας.

Επειδή, αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι, αί όποϊαι έπέβαλον 
τήν πρόσληψιν τοϋ ώς άνω προσωπικού, διαρκούς φύσεως 
ούσαι, .θά έξακολουθήσουν ύφιστάμεναι, δύνανται δέ νά 
ικανοποιηθούν πληρέστερον υπό τεχνικού προσωπικού προσ
λαμβανόμενου έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου, καθ’ δσον 
παρατηρεΐται άπροθυμία προσελεύσεως τούτου ώς μονί
μων υπαλλήλων, ιδία οσάκις πρόκειται νά τοποθετηθούν 
είς Νομαρχίας παραμεθορίων, νησιωτικών καί όρεινών 
περιοχών, διά τοϋ ύπ’ δψιν νομοσχεδίου σκοπεΐται ή σύ- 
στασις παρά τώ Ύπουργείω Εσωτερικών 50 θέσεων 
'Υπομηχανικών καί 100 Πτυχιούχων μέσων ’Επαγγελμα
τικών καί Τεχνικών Σχολών, απάντων έπί σχέσει έργα
σίας ιδιωτικού δικαίου, ήτοι Ισαρίθμων πρός τό, άντιστοί- 
χού είδικότητος τεχνικόν προσωπικόν τό προβλεπόμενον 
υπό τοϋ προαναφερθέντος Ν.Δ. 435/1970 πρός κάλυψή 
τών αυτών διαρκούς φύσεως άναγκών, έξαιρέσει της συ
στάσεως θέσεων Μηχανικών, διά τάς όποιας δέν έκρίθη δτι 
ύφίσταται σχετική πρός τοΰτο εύχέρεια βάσει τών διατά
ξεων της παρ. 3 τοϋ άρθρου 103 τοϋ ίσχύοντος Συντάγ
ματος.

Έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου έκτί- 
θενται τά κάτωθι :

Έπί τοϋ άρθρου 1 :
Διά τών παραγράφων 1, 2 καί 3 αύτοϋ ορίζονται, α) ό 

άριθμός τών συνκττωμένων θέσεων τεχνικού προσωπικού 
έπί σχέσει έργασίας ίδιωτικοΰ δικαίου, β) ό τρόπος κατα
νομής τούτων είς τάς Τεχνικάς 'Υπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων τών Νομαρχιών (Τ.Υ.Δ.Κ.) ώς καί είς τάς 
υπηρεσίας Εσωτερικών τών Επαρχείων, γ) ό τρόπος 
πληρώσεως τών έν λόγω θέσεων, παρέχεται δέ έξουσιοδό- 
τησις καθορισμού τών προσόντων, τής διαδικασίας προσ- 
λήψεως καί έπιλογής τοϋ προσωπικού, ώς καί πάσης 
αναγκαίας λεπτομέρειας, διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προ- 
τάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί. Εσω
τερικών ώς καί δ) ό τρόπος καθορισμού τών άποδοχών 
τοϋ προσωπικού τούτου, κατά τά γενικώς έπί τού προ-
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κειμένου ίσχύοντα δΓ άπαν τά έπί συμ βάσει προσωπικόν 
τοϋ δημοσίου. _ ______ _____

Διά τών παραγράφων 4 καί 5 αύτοϋ ορίζεται δτι τά τού 
πειθαρχικού δικαίου τοϋ άνωτέρου προσωπικού, καθορί
ζονται κατά τά ύπό τοϋ άρθρου 25 τοϋ Ν. 417/1976, ήτοι 
διά Π. Δ/τος, δπερ θά συμπεριλάβη άπαντα τά σχετικά 
θέματα διά τό έπί συμβάσει προσωπικόν τοϋ 'Υπουργείου 
Εσωτερικών. 'Ωσαύτως καθορίζεται ό τρόπος καταγγε
λίας τής συμβάσεως καί άποζημιώσεως τοϋ προσωπικού 
τούτου, κατά τά γενικώς κρατούντα έπί τοϋ προκειμένου.

Έπί τοϋ άρθρου 2 :
ΔΓ αύτοϋ ορίζεται δτι οί ύπηρετοϋντες τεχνικοί υπάλ

ληλοι ('Υπομηχανικοί καί Έργοδηγοί-Σχεδιασταί), οί 
προσληφθέντες κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 435/1970, 
ώς ούτος παρετάθη μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1976, διά 
τοϋ Ν. 57/1975, καταλαμβάνουν άντιστοίχους θέσεις έκ 
τών συνιστωμένων διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου 
νομοσχεδίου, άναλόγως πρός τά προσόντα των καί δτι ή 
σχέσις έργασίας τούτων μετατρέπεται είς τοιαύτην άορί
στου.

Έπί τοϋ άρθρου 3 :
ΔΓ αύτοϋ παρατείνονται μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1978 

αί λήγουσαι τήν 31.12.1976 συμβάσεις έργασίας τοϋ ΰπηρε- 
τοΰντος προσωπικού (Μηχανικοί), τοϋ προσληφθέντος 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 435/1970 καί Ν. 57/1975 
καί μή έμπίπτοντος είς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
Νομοσχεδίου, καθ’ δσον συνεχίζονται είσέτι αί άνάγκαι 
αι όποϊαι υπαγόρευσαν τήν πρόσληψιν τοϋ περί ού πρόκει
ται προσωπικού.

Έπί τοϋ άρθρου 4 : ·
ΔΓ αύτοϋ ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως τής Ισχύος τοϋ 

νομοσχεδίου από τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως. .- .V.

Έν Άθήναις τή 14 Δεκεμβρίου 1976 
Οι’ 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ■ Εσωτερικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί συστάσεως δέσεων τεχνικού προσωπικού έπί σχέσει

ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρόνου παρά τώ 'Υπουργείω Έ- 
• σωτερικών.

Άρθρον 1.
- 1. Συνιστώνται παρά τψ Ύπουργείω Εσωτερικών αί κά
τωθι δέσεις τεχνικού προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δι
καίου άορίστου χρόνου.

α) Πεντήκοντα (50) θέσεις Υπομηχανικών πτυχιούχων 
Άνωτέρας Δημοσίας Τεχνικής Σχολής Υπομηχανικών τής 
ημεδαπής ή έτέρας ισοτίμου Σχολής τής ημεδαπής ή αλλο
δαπής.

6) Εκατόν (100) θέσεις Εργοδηγών Πτυχιούχων Μέσων 
Επαγγελματικών καί Τεχνικών Σχολών τής ημεδαπής ή αλ
λοδαπής.

2. Α! συνιστώμεναι θέσεις κατανέμονται ε|ς τάς τεχνικάς 
υπηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων τών νομαρχιών καί τάς 
υπηρεσίας εσωτερικών τών επαρχείων δΓ άποφάσεως τού Υ
πουργού Εσωτερικών δημοσιευσμένης διά τής Εφημερίδες 
τής Κυθερνήσεως έπί τή 6άσει τών έκάστοτε υπηρεσιακών 
Αναγκών.


