
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣ IΣ
Έπί τού σχέδιο»ι Νόμου «rip; πχρχτάσεως τού χρόνου λή- 

σεως συμβάσεων διπλωματούχων μηχανικών · τοΰ 'Τπουρ- 
γείου Εσωτερικών».

Πρός ij;v Βουλήν των ’Ελλήνων
Έπί τοΰ ανωτέρω σχεδίου Νόμου. δέτομεν ύπ’ ίίφιν τού 

Σώματος τά άκόλουόζ:
Διά την άντιμετώπισιν έπειγουσών αναγκών έκτελέσεως 

κοινω-ςϊλών δνμοτικών /.ζ; κοινοτικών έργων, δυνάμει τού 
Ν.Δ. 435/1970. επετράπη. σύν τοίς άλλοι ς. ή πρόσληφις εις 
τα: Γεχνικχς "Τπηρεσίσς Δήμων -/.ζ: Κοινοτήτων (Τ.Τ.
ΔΚ.) τών Ν'μαρχιών τοϋ Κράτους. οΟ διπλωματούχο); μη
χανικών! έττ: σχέσει εργασία; ιδιωτικού δικαίου ώρισμέ.ου χρό
νου, μή δυναμένου να διαρκέση πέρα τής 31.12.1971. Η 
προδεσμία όμως χύτη παρετάδη διαδοχικώς δυνάμει τών Ν. 
Δ/των 1083/1971 καί 243/1973 καί τών Νόυων 57/1975 
καί 538/1977 μέχρι τής 31.12.1978.

Βάσει τών ά.ωτερω διατάσεων Ηρο-ΐ/.ήτδησχν εις τάς 
Τ.Τ.Δ.Κ. τών Νομαρχιών 48 διπλωματούχο; μηχανικοί. υπη
ρετούν οε τήμερον μόνον 31. Ές αυτών αί συμβάσεις, 13 με- 
τετράπηταν αυτοδικαίως τις "υυβσσει ς ά'ρίστου χρόνου δυνα
μό: τών διατάσεων τοϋ Ν Λ. 21/1974 ώτ έτροποποιήόη δ;ά 
τοΰ ύπ’ άριδ. 226/1974 δυείου. Λ: σν,υίπ εις _ών λοιπών 
υπηρετούντο)·;. 18 λήγουν την 31.12.1 978 σομσώνως πσός. τας 
διατάσεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 538/1977, ότε ούτο: δα πρέ
πει ΰποχρεωτ;·/.ώς να αποχωρήσουν έκ τής υπηρεσίας.

’Επειδή α; υπηρεσιακά! άνάγκαι. α! όποΤα; έπέόα? ο'1 τόν 
άοχικήν πρόσλτψιν και τήν διατήρησιν υέχσι σήιυερον τών ώς 
άνω μηχανικών. δά έ: ακολουδήσουν ΰβιστάμεναι, μή δυνά- 
μεναι νά αν τ ιμ ε τ ωπ ισ δο ϋ·; άλλως. δο-3έντος ότ; ύφί-σταται άπρο-, 
δυμία προσελεύσεως υποψηφίων προς διορισμόν των εις μονίμους 
■3έσε<ς Μηχανικών, ίδια μάλιστα όταν οτρόκειται νά τοποδετη- 
δοΰν εις Νομαρχίας πασ αμεδορίο)·;, νησιωτικών και ορεινών 
περιοχών δ:ά τοΰ ύπ’ όφ'.ν νομοσχεδίου σκοπείται ή διατήρη- 
σις έντή υπηρεσία τών ώς άνω 18 δεδοκιματα,ενων καί πεπει
ραμένων υ.ηχανικών επί μί^ν διετία·; είσέτι καί μέ τήν ήν υπη
ρετούν σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Έπ'.ποσττίδεται ότι 
σήμερον αί υπηρεσιακά! άνάγκαι αί συνηγορούσα! ϋπέρ τής 
παρατάσεως τής συαβασεως αυτών, είναι πλέον επιτακτικά!, 
λόγω τών έρχουοζουένων εν γένε· προγραμμάτων άνχπτύσεως 
τών παραυεδοοίοον περ,ν/ών τής Χώρασ. εις τάς όποια: ΰπη- 
σετοϋν οι 11 από τοϋ: ϋπο διατήοησιν 18 μηχανικούς καί τών 
εκτάκτων αναγκών, τάς οποίας εδντ·:'·ύ;~'τσαν ο! τελευταίοι 
σεισμοί εις τάς περισερείας τών Νομών Θεσσαλονίκης, Σιο
ρών καί Κιλκίς.

Τοιοϋτον περιεχόμενο·; έχον το ύπ’ οψιν υμών τιδέμενον νο- 
ΐ':--γέδ:ον. παρακαλούμεν δ
••’Εν παραοτήματι παρατίδεντα; 

δέμα διατάσεις.

η-/ επ’φηοισιν του.
αί σχετικαί μέ τό ανωτέρω

Εν Άδήναις τή 19 Δεκέμβριο 
Οί 'Τπουργοί 

Προεδοίας Κυίεονήσεως 
Κ. ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΓΛΟΣ

1978

Έσωτεοικων
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΓΛΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νουοδετ κό Διάταγμα ύπ’ άοιδ. 43ο 

τής 12/13 Φεβρουάριου 1970 (ΦΈ.Κ. Α' 3θ).
Περί προσωρινής προσλήφεως προσωπικού έπί σχέσει ίδιω- 

τ’.·/·:ϋ δικαίου εις τάς Τεχνικάς 'Τπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων, πρός κάλυφ/ιν έπειγουσών αναγκών.

Άρδρον 1.
1. Πρός άντιμετώπισ ν τής υφιστάμενης έπειγοΰσης άνάγ- 

κης. λόγω τών έγκριδεισών ηύπημένων πιστώσεων έκ τοΰ 
προγραματος Δημοσίων ’Επενδύσεων, διά τήν έκτέλεσιν κοι
νωφελών δημοτικών καί κοινοτικών έργων, επιτρέπεται ή

πρόσληφις, εις τάς παρά ταίς Νομαρχίαις Τεχνικάς Υπη
ρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων (Τ.Τ.Δ.Κ.) κατ’ άνώτατον 
οριον πεντηκοντα διπλωματούχων μηχανικών, πεντήκοντα 
υπομηχανικών καί εκατό·; τεχν κών ύπαλλήλων μέσων ή κα
τωτέρων τεχνικών σχολών, έπί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού 
δίκαιου ώρισμενου χρόνου μή δυναμένη νά διαρκέση πέραν τής 
31 ης Δεκεμβρίου 1971, άρ' ής οί προσληρδέντες άπολύον- 
τα: αυτοδικαίως καί άνευ άποζημιώσεώς τίνος άμα τή λήςει 
τοϋ χρόνου δ:’ ον προσελήρδησχν.

2. Η κατανομή τοϋ ώς άνω προσωπικού εις τάς Νομαρ
χίας δά ενεργή τα: δι’ άποσάσεως τοϋ Υπουργού τών ’Εσω
τερικών, ή δέ πρόσληφις καί ό καδορισμός τών αποδοχών αυ
τών, δι’ άποράσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, έγκρινομένης υπό 
τοΰ Τπουργοϋ τών ’Εσωτερικών, δυναμένου νά μεταρρυδμί- 
ζη ταύτην.

3. Τό ά/ώτατον όσιον αποδοχών καδορίζεται κατά κατη
γορίαν, δ ά κοινής άποράσεως τών Υπουργών ’Εσωτερικών 
καί Οικονομικών.

4. Αί δαπάναι μισδοδοσίας καί πόσης ρύσεως αποζημιώ
σεις τού ύπό ίκάστης Νομαρχίας προσλαμβανόμενου προσω
πικού. έντελλόμενα: ύπό τού Νομάρχου, βαρύνουν τό-; προϋ
πολογισμό·; τής παρ' αύτή Τ.Τ.Δ.Κ. 1

Νομοδετικό Διάταγμα ύπ' άριδ. 1083 
_ τής 24/28 Δεκεμβρίου 1971 (Φ.Ε.Κ. Α' 277).

Περί παρατάσεως τής ισχύος κ/.π. τοϋ ύπ’ άριδ. 435/1970 
Ν.Δ.. «περί προσωρινής προσλήφεως προσωπ κοϋ έπί σχέ- 
σει ιδιωτικού δικαίου εις τάς Τεχνικάς Υπηρεσίας Δή
μιον καί Κοινοτήτων, πρός κάλυφιν έπειγουσών άναγκών».

'Αρδρον 1.
1. Ή κατά τό Ν.Δ. 435/1970 προβλεπομένη διάρκεια τής 

συμβάσεως εργασίας τού, κατά τήν παράγραρον 1 τού άρδρου 
ί τού αύτού Νομοδετικοΰ Διατάγματος, προσλαμβΤιομένου 
επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού εις τάς παρά ταίς 
Νομαρχίαις Τεχνικάς Υπηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων 
(Τ.Τ.Δ.Κ.) ορίζεται μέχρι τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1973, πρός 
κάλυφιν εκτάκτων αναγκών έκτελέσεως προγραμματσίέν- 
των έργων.

2. Κατά τά λοιπά ΐσχυου·; ·αί διατάσεις τοϋ Ν.Δ. 435/ 
1970 ώς έχουν.

Νουοδετικό Δ:άταγυα ύπ" άσιδ. 243 
τής 14/18 Δεκεμβρίου 1973 (Φ.Ε.Κ. Α' 327)

Περί παρατάσεως τής ισχύος τού ύπ’ άριδ. 435/1970 Ν.Δ. 
«περί προσωρινής προσλήφεως προσωπικού έπί σχέσει ίδ ω- 
τικοϋ δικαίου εις Τεχ;ικάς ’Τπηρεσίας Δήμων καί Κοινοτή
των πρός κάλυφιν έπειγουσών άναγκών».

Άρδρον 1.
1. Ή κατά τό ΝΆ. 435/1970 προβλεπομένη διάρκεια 

τής συμβάσεως εργασίας τού, κατά τήν παράγραρον 1 τοϋ 
άρδρου 1 τοϋ αύτού Νομοδετικοΰ Δ ατάγματος. προσλαμβα- 
νομένου έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού εις τάς 
παρά ταίς Νομαρχίαις Τεχνικάς Υπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων (Τ.Τ.Δ.Κ.), ορίζεται μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
1974 πρός κάλυφιν εκτάκτων άναγκών έκτελέσεως προγραμ- 
ματισδέντων έργων.

2. Κατά τά λοιπά ισχύουν αί διατάςεις τοϋ Ν.Δ. 435/
1970. '

Νόμος ύπ’ ‘άριδ. 57
Τής 30 Ιουνίου —5 ’Ιουλίου 1975 (Φ.Ε.Κ. Α' 130). -

Περί παρατάσεως τής ισχύος τού Ν.Δ. 435/1970 «περί προ
σωρινής προσλήφεως προσωπικού έπί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου εις Τεχνικάς Υπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων πρό"ς κάλυφιν έπειγουσών άναγκών».

Άρδρον μόνον
.1, Ή ύπό τού άρδρου 1 τοϋ Ν.Δ. 435/1970 προβλεπομέ

νη προδεσμία έντός τής όποιας επιτρέπεται ή εις τάς παρά 
ταίς Νομαρχίαις Τεχνικάς 'Τπηρεσίας Δήμων καί Κοινο
τήτων (Τ.Τ.Δ.Κ.) πρόσληφις έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού



— ί —

ϊίχαίου τεχνιχών ΰχαλλήλων, ώς αΰτη χαρετά-9η 2ta τοΰ 
ίρ3ρου 1 τοΰ Ν.Δ. 1083/1971 χαί τοΰ ajp-9pou- 1 τοΰ Ν. 
243/1973, χαρατείνεται άχό τής λήξεως της μέχρι 31 Δε
χεμβρίου 1976.

2. Α! άχσϊ-οχαί του ώς άνω χροσωχιχοΰ -Sa χα-ό’ορίζονται 
χατά τάς έχάστοτε χερί τούτου, χειμένας ί'.αταξεις.

3. Kara τa λο:χά ισχύουν at ί στάξεις τοΰ Ν.Δ. 433/ 
1970 έχιφυλασσομένων τών το:ούτων τοΰ άρ-όρου 5 τοΰ Ν.Δ. 
21/1973. ώς άντ:χατε«τά3η ϊ:ά τοΰ άρ-$ρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
226/1974.

Νόμος ΰχ' άρι-3. 538
τής 8/11 Φεβρουάριου 1977 (Φ.Ε.Κ. Α_' 39).

Περί συστάσεως 3-έτεων τεχνιχοΰ χροσωχιχοΰ έχι σχεσε: 
:δ:ωτ:χοΰ ίιχχίου αορίστου χρονου "3ία "*Φ Γχουργειω 
Έσωτερ.χών.

'Ap-Spov 3. .
Συμβάσεις τών χατά την 31 ττν Δεχεμβρίου 1976 ύχηρε- 

τούντων Ϊϊχλωτματούχων μηχανικών, χροσλης^εντων δυνάμει
των διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 435/19 <0 xat Ν'. 5//19/5. at 
όχοιαι έληξαν τήν χύτην ώς ανω ημερομηνίαν, χαρατεινον- 
τat μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1978.

Έτησία μκτ-5οϊοσία 18 μηχανικών
:”··' (333.105X 14). “ ίρχ. 4.663.470

β) Έχιίόματα, ύχερωρία: xat όίοιχοριχά
έξοία αύτών χατ’ έτος ίρχ. 1.832.766

Το άνωτέρω χοσόν χαλύχτετα*. ήϊη σήμερον έχ τού χρούχο- 
λογισμοϋ τού Κράτους χαί συνεχώς, ϊιά τής xapaτάσεως των 
συμβάσεων τών ώς άνω μηχανικών. ϊέν χρόχειτα: νά ίημιουρ- 
γη-όεί χερχ:τέρω οικονομική έχιβάρυνσις χύτου άλλα συνέχί- 
σις καταβολής τούτου.

Τέλος γίνετα μνεία ότι ϊιά την άντιμετώχισιν τής ανωτέρω 
ϊαχανης εύρίσχεται άναγεγραμμένη σχετεχή χίστωσις εις τον 
έχτελούμενον χροϋχολογτσμόν τοΰ Κράτους, ύχό Κ_Α. 0212 
xat Ε.Φ. 25130, έχροτά-5η 2έ ή άναγρασή τοιαύτης ύχό τον 
αύτον Κ.Α. xat Ε.Φ. xat εις τον ύχό χατάρτισιν χροϋχολογι- 
τμόν τοΰ Κράτους τοΰ οΐχ. έτους 1979.

Έν Ά-5ήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1978 
Οί Τχουργοί

Εσωτερικών. Οικονομικών
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί χαρατάτεως τοΰ χρόνου λήξεως συμβάσεων ϊ'.χλωμα- 

τούχων μηχανικών τοΰ Γχουργείου Ετωτερ'χών.
Άρ-Spov μόνον.

■ Συμβάσεις τών χατά την 31 Δεκεμβρίου 11/8 υχηρετουν.ων 
διχλωματούχων μηχανικών, χερί τών οχο:ων το ap-Sp-ov 3 τοΰ 
Ν. 538/1977 «χερί συστάσεως ·9έσεων τεχνικού χροσωχιχοΰ 
έχί σχέσει ίίιωτιιχοΰ δικαίου αορίστου χρονου χαρχ τώ 1 χουρ- 
γείω Εσωτερικών», α! όχοιαι έληξαν χην αυτήν ως < 
ημερομηνίαν, χαρατείνοντα: μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1980.

Έν ΆΔήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1978 
Οί Τχουργοί

ανω

Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Έτωτεριχών 
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομικών
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Κατ’ αρ-3ρον 75, χαρ. 3. τοΰ Συντάγματος.

. Τ _ ( _ _ '
Περί τοΰ τροχού χαλύψεως τών όαχανών τών χροχαλουμένων 

έχ τοΰ νομοσχεοίου, «χερί χαρατάτεως τ:ϋ χρόνου λήξεως 
συμβάσεων 2:χλωματούχων μηχαντχών τοϋ Γχουργείου Ε- 
σωτεριχών».
Εχ τών ίιατάξεων τοϋ ά-/ωτέ;ο.> νομοτνΐϊίου, ϊ 

όχο:ου χαρατείνοντα: α! συμβάσεις τών χαρά ταίς 
τών Νομαρχιών ύχητετοΰντων τέν.α οχτώ (18) ο: 
χων μηχανχ/.ών. άχό 1.1.1979 μέχρ: 31.12.1980, 
τα: οαχάνη. ή έχοία ·5α α-.έλνη χατα μέσον όρον 
σο·/ τών 6.496.236 οραχμών χερίχου έτησίως. τό ο 
λύετα: ώς εξής:

υ-άμε: τοΰ 
Τ.Γ.Δ.Κ.

χλωματσύ-
χροχαλεί-

xotov mi

x') Μ:σ·5ο?οτία
Μηνιαία μ:σ-$οοοσία 18 μηχαν:χών ορχ. 333.105

ΕΚΘΕΣΙΣ
’Apt-S. 91/9/78

Γενιχοΰ Λογιστηρίου Κράτους (ap-Spov 75 χαράγρ. 1 τοΰ Συν
τάγματος) έχί τοΰ σχεϊίου Νόμου τοΰ 'Γχουργείου Έσωτ£- 
ριχών «χερί χαρατάτεως τοΰ χρόνου λήξεως συμβάσεων δι- 
χΰ,ωματούχων μηχανικών τοΰ Γχουργείου Έτωτεριχών».
1. Διά τών ίιατάξεων τοΰ Ν.Δ. 435/70 «χερί χρυσωρ:νής 

χροσλήψεως χροσωχιχοΰ έχί σχέσε». Ίϊ·.ωτ:χοϋ Δϊχαίου εις τάς 
Τεχν.χάς Τχηρεσίας Δηχων χαί Κοινοτήτων, χρός χάλυψιν 
έχε:γουσών άναγχών», έχετράχη ή χρόσληψ:ς εις τάς Τεχν:- 
χάς Τχηρεσίας Δήμων χαί Κοινοτήτων (ΤΓΔΚ) τών Νο
μαρχιών χεντήχοντα (50) ϊ :χλωμ α τού νων μηχανχ/.ών έχί σχέ- 
σε: εργασίας Ίϊ:ωτ:χοΰ Δϊχαίου ώρισαένου χρόνου, μη ουναμέ- 
νου νά ίιαρχ.έση χέραν τής 31ης Δεχεμβρίου 1971, χρος άντι- 
μετωχ:σ:ν έχειγουσών άναγχών έχτελέσεως χο’.νωρελών οημο- 
τιχών χαί χοίνοτιχών έργων.

2. Αί συμβάσεις ίέχα οχτώ (18) έχ τών ώς άνω χροσλη- 
ρ-όέντων μηχα-/!χών χαρετά-όησαν ·2ιαοοχ:χώς μέχρι 31.12.
1978, ίυ/ά;αε: τών ίιατάξεων τών Ν.Δ. 1083/1971 χαί 243/ 
1973 χαί τών Ν. 57/1975 χαί 538/1977.

Ηοη, ϊ:α τών ίιατάξεων τοΰ ώς άνωτέρω νομοσχεοίου. 
χαρατείνοντα: μέχρι 31.12.1980 α: συμβάσεις τών χατά την 
31.12.19/8 ύχηρετουντων ίιχλωματούχων μηχαν :χών τών 
χροσλης·3έντων βάσε: τών ίιατάξεων τοΰ Ν.Δ. 435/1970.

Έχ τών χροτε:νομένων ίιατάξεων χροχαλείτα: άχό 1.1.
1979, χαί έχί-μίαν ϊ:ετίαν, ίαχάνη εις βάρος τοΰ Ινρατιχ.οΰ 
Προΰχολογ:σμοΰ δραχμών 6.500.000. χερίχου. έτησίως. έχ 
τής χαρατασεως μεχρ: 31.12.19S0 της συμβάσεως έσγασίας 
τών μεχρ: τήν 31.12.1978 ύχηρετουντων είς τή·/ Τ.Γ.Δ.Κ. 
ϊεχ,α οχτώ (18) ί’.χ/αυματούχων μηχαν:χών έχί σχέσε: έργα- 
σίας Ιθ!ωτ:χοΰ Δ:χαίου.

Έν Ά3ή-/α:ς τή 12 Δεχεμβρίου 1978 
Ό Γενιχές Δ:ευ3υντής
ΧΡΗΣΊΌΣ ΛΑΓΟΣ


