
’Dr: τού σχμϊίου νόμου «-if·, ζαρατάσεως τής ϊχχύος -τού ύζ’ 
χρι3. 1173/1972 ΝΑ. «zip! ζροσωρινήςzpc-σλήψ^ως ύζο 
τοΰ Τζουργείου Εσωτερικών ζροσωζιχού-έζέ. χχεσει ίϊ’.ωτι- 
κού ϊικαίου ϊιά τήν άντιμετώζισίν ύζηρεσιαχών αναγκών τών 
'Τζηρεσιών Συντον:σμού Αναζτυςίως Περιφέρειας (Τ.Σ. 
Α. Π.) αυτού».

Πρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

Α) Αία τού έν 3έματι Ν.Δ. 1173/1972 συνεστήθησχ; 79 
θέσεις ΰζαλλήλων ϊιαφόρων κατηγοριών ώς κάτωθι εις τάς 
Διευθύνσεις Προγραμματισμού:

ί. Διζλωματούχοι άνωτάτων χ/ολών ηύςημένων ζρο
σόντων (μετεκζαιϊευθέντες ι!ς άλλοϊαζήν η ήμεϊαζήν) 
ζάσης είϊικότητος.

2. Διζλωματούχοι τεχνικών άνωτάτων. χχολών ζάσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ -ΕΚΘΕΤΕΣ

είϊικότητος.
3. Διζλωματούχοι άνωτάτων χχολών ζάσης εϊϊικό- 

τηζος.

7

15

24

4. Τεχνικοί ζτυχιούχοι άνωτέρων η μέσων τεχνικών
σχολών. _ 1

5. Άζόφοιτοι Γυμνασίου μετά ζροσόντων. 3
6. Ύζαλληλοι Β' Κατηγορίας (άζόφοιτοι Γυμνασίου,

ϊακτυλογράφοι κλζ.)7 ' — - 23
7. Όϊηγοί αυτοκινήτων. 1

8. Ύζαλληλοι Γ' Κατηγορίας (Βοηθητικά ζροσω-
ζικόν). 5

Ήτοι συνολον

Β. ’Εκ τών ώς άνω 
μέχρι σήμερον τριάκοντα 
έξί,ς:

ί. Διζλωματούχοι τεχνικών άνωτάτων σχολών ζάσης 
είϊικότητος. 5

■2. Διπλωματούχοι άνωτάτων σχολών τάσης είϊικότητος. 9
3. Άζόφοιτοι Γυμνασίου. 15

4. Όϊηγοϊ αυτοκινήτων. 1

, 5. Βοηθητικόν ζροσωζικά;. 2

Ήτοι σύνολον 32

• 79

συσταθεισών θέσεων έζληρώθησαν 
ϊύο (32) ϊιαφόρων ειοικοτήτων, ώς

Γ. Αϊ χυμβάσεις τών εις τάς, ώς άνω, θέσεις ζροσληφθέν- 
των και ΰζηρετούντων ΰζαλλήλων, ϊυνάμει τών ϊιατάςεων 
τοϋ άρ3ρου 5 τοΰ Ν.Λ. 21/1974, μετετρ άζησαν εις χυμβάσεις 
αορίστου χρόνου.

Δ. Έζειϊή αί Διευθύνσεις Προγραμματισμού ("έως Τ.Σ. 
Α.Π.), έζιφορτισμέναι μέ τήν εύ3ύνην καταρτίσεως τών 
Προγραμμάτων Οικονομικής Άναζτύςεως έζι Π εριφερειακής 
κλίμακος ϊέν ϊύνχίται νά άνταζοκριθούν εις τάς ηύςημέ- 
νας ΰζηρεσιαχάς άνάγκας μέ τό ΰζάρχον ζροσωζικόν, έζιτα- 
κτική ζροβάλλει ή ά^άγκη καλόψεως αυτών !ιά τής ζροσλή
ψεως ζροσωζικού έζι σχέσει εργασίας ϊϊιωτικού ϊιχαίου.

Κατόζιν τών ανωτέρω, ϊιά τού συνημμένου χχεϊίου νόμου, 
είσηγούμεθα τήν ζαράτασιν τής ΐχχΰος τοΰ έν 3έματι Ν.Δ., 
ήτις ήληςε τήν 31.12.1974, μέχρι 3Ϊ.12.1976.

Έν Άθήναις τή 13 Μαΐου 1975 

Οι Ύζουργοί
Έζι τής Προεϊρίας Κυίερνήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Έζι τών ’Εσωτερικών 
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Περί ζαρατάσεως τής ισχύος τού Ν.Δ. 1173/1972 .“ζερι 
ζροσωρινής ζροσλήψεως ύζο τού ’Τζουργείου Εσωτερικών 
ζροσώζικοΰ εζΕ σχέσει Τϊιωτικοΰ Δικαίου, ϊιά τήν αντι- 
μετώζισιν ΰζηρεσιακών αναγκών τών Τζηρεσιών Συντονι
σμού ΆναζτύΞεως Περιφέρειας (Τ.Σ.Α.Π.) χύτού».

Άρθρον μόνον.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ.

1. Ή ύζο τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 1173/1972 ζροβλεζο- 
μένη ζροθεσμία έντός τής όζοίας έζιτρέζεται ή ζαρά τού 
'Τζουργείου Εσωτερικών ζρόσληψις ■ ζροσωζικού έζι χχεσει 
ϊϊιωτικού ϊιχαίου ϊιά τήν άντιμετώζισίν έζειγουσών ΰζηρεσια- 
κών αναγκών τών 'Τζηρεσιών Συντονισμού Αναζτύζεως Π ε- 
ριφερείας (Τ.Σ.Α.Π.) αυτού, μετονομασ3εισών ϊιά τού Ν.Δ. 
206/1973 εις Διευθύνσεις Π ρχγρχμματιτμού. ζαρατεινε- 
ται άζό τής λήςεώς της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976.

2. Κατά τά λοιζά ισχύουν αί ϊιατάςεις τού Ν.Δ. 1173/ 
1.972.

Έν Ά3ήναις τή 13 Μαΐου 1975 

Οί Ύζουργοί
Έζι τής Ποοεΐρίας Κυίεονήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ό έζι τών ’Εσωτερικών 

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΆΤΑΓΜΑ ύζ’ άρ·.3. 1173/72.

Άρθρον 1. 3
Προς ίκανοζοίησιν τών έζειγουσών ΰζηρεσιακών άναγχών 

τών 'Τζηρεσιών Συντονσιμού Άναζτύςεως Περιφέρειας 
(ΤΣΑΠ) τού 'Τζουργείου ’Εσωτερικών, ϊιά τήν κατάρτισιν 
τών Προγραμμάτων Οικονομικής ’Αναζτύςεως Περιφερεια
κής Κλίμακος καί ύζοβοή3ησιν τών τοιούτων Έ3νικής Κλίμα
κος ϊιά τά έτη 1972, 1973 και 1974, έζιτρέζεται ή ζρόσλη- 
ψις ζαρά ταίς ώς είρηται 'Τζηρεσίαις τού 'Τζουργείου τούτου 
κατ’ άνώτατον όριον α) έζτά (7) ϊιζλωματοΰχων άνωτάτων 
σχολών ηύςημένων ζροσόντων (μετεκζαιϊευθέντων εις άλλο- 
ϊαζήν ή ήμεϊαζήν) ζάσης είϊικότητος, ί) ϊέκα ζέντε (15) 
ϊιζλωματοΰχων τεχνικών άνωτάτων σχολών ζάσης είϊικότη- 
τος. γ) είκοσι τεσσάρων (24) ϊιζλωματοΰχων άνωτάτων χχο- 
λών ζάσης είϊικότητος, ϊ) ένος (1) τεχνικού ζτυχιουχου Κω- 
τερων ή μέσων τεχνικών σχολών, ε) τριών (3) άζοφοίτων 
Γυμνασίου μετά ζροσόντων, στ) είκοσι τριών (23) ΰζαλλήλων 
Β' Κατηγορίας (άζόφοιτοι Γυμνασίου, ϊακτυλογράφοι κλζ.), 
Ο ένός (1) όϊηγού αυτοκινήτου καί η) ζέντε (5) ΰζαλλή- 
λων Γ' Κατηγορίας (-βοηθητικόν ζροσωζικόν). έζι συμόά- 
σει ϊϊιωτικού ϊικαίου καί, ϊιά το χρονικόν ϊιάστημα μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1974.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Κατ’ ά;3ρον 57 τού Συντάγματος)

Περί τού τρόζου καλύψεως τών ϊαζχ^ών τών ζροχαλουμένων 
έκ τού Νόμου «ζερί ζαρατάσεως τής ΐχχύος τού Ν.Δ. 
1173/1972, ζερί ζροσωρινής ζροσλήψεως ΰζό τού 'Τζουρ
γείου ’Εσωτερικών ζροσωζικού έζι x/έσει ϊϊιωτικού ϊικαίου, 
ζρός άντιμετώζισιν ΰζηρεσιακών αναγκών τών 'Τζηρεσιών 
Συντονισμού ’Αναζτύςεως Περιφέρειας (Τ.Σ.Α.Π.) αυτού.
1. Οί ίυνάμει τού Ν.Δ. 1173/1972 ζροσλαμβχ^όμενο: εϊς 

τάς Διευθύνσεις Προγραμματισμού έκτακτοι ΰζάλληλοι μισ3ο- 
ϊοτούνται μέχρι σήμερον έκ τών ζιστώσεων τού ζρούζολογι-


