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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

3.
Κατά τά λοιζά ισχύουν αί διατάξεις τον Ν. Δ. 435/
1970 έζιφυλασσομένων τών τοιοντων τον άρ·3ρον 5 τον Ν. Δ.
21/1974. ώς άντικατεστάΔη ϊιά τον άρ-όσον 1 τον Ν. Δ.
226/1974.

Έζί σχεδίου νόμον «rip! zapατάσεως τής ισχύος τον vz‘
άρι-S. 435/1970 Ν. Δ/τος
ζερί ζροσωρινής ζροσλήύεως ζροτωζικον έζί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις τάς
Τεχνικάς Ύζηρετίας Λήρων καί Κοινοτήτων ζρός κάλνψιν
έζειγονσών άναγκών».

Εν Ά-3ήναις τή 13 Μαίον 1975
'.Ο Ύζονρνός Π·:οε;:ίας Κνβεσνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑ.Ό\ΗΣ

Ποός ιην Ε' Άναϋεωοιμικΐ/ν Βουλήν τών Ελλήνων
Δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εν ·5έματι νζ' άρ:-3. 435/70
Ν. Λ/τος καί τών όμοιων Ν. Λ/των 1083/1971 καί 243/
1973. ϊι' ών ζαρετάύη ή ισχύς τον Ν. Δ/τος τούτον (Ν.Λ.
435/1970) μεχρι 31.12.1974, ζροσελήφύησαν καί νζηρετονν στχεοον. ώς έκτακτοι. 41 Μηχανικοί. 26 ΎζΟμηχανιχοί
καί 90 Εργοδηγοί — Σχεδιασταί εις τάς. ζαρά ταίς Νοχαρχίαις Τεχνικά: Ύζηοεσίας Δήχων καί Κοινοτήτων,
εν αν τ: τών άντιττοίχως ζροβλεζομένων 50. 50 καί 100.
"Hon 2·! συμβάσεις τών άνωτεοω Τεχνικών νζαλλήλων
μετετράζησαν, ο ον άμε: τών διατάξεων τοΰ άρ-Spov 5
τον
Ν. Λ/τος 21/1974. εις τοιαντας άορίστον χρόνον, ζλήν 4
Μηχανικών, 3 Ύζομηχανικών καί 2 Εργοδηγών. ών at ανα
βάσεις έληξ2ν τήν 31.12.1974. κα-Γ όσον ζροσελήφύηταν
—μετά-την ίκδοσεν—τοΰ,-ώς είρηταο. ύζ' ;ά?τ-3. 21/1974'"NT
ΔΛος.
Δ·.ά τής ζροσλήψεως τών άνωτερω έζιδιώκεται ή άντιμετώζ'σις ΰζηρεσιακών αναγκών, αίτινες βαίνουν συνεχώς αυ
ξανόμενα·. κατ’ έτος, δεδομένου 0τ·. τό σύνολο·; τής ϊαζάνης
τών έκτελεσ-$έντων ϊηχοτικών καί κοινοτικών έργων άρμοϊιότητος τής Τ.Υ.Δ.Κ.
ανήλ-5ε. κατά τό έτος 1971 ε!ς
1.660.000.000 οραχ.. τό 1972 εις 1.890.000.000 τό ε'τος
1973 εις 2.183.000.000 ϊραχ. καί διά τό έτος 1974 ζροβλέζετα: ζεραιτέρω αΰξησις. 'Αλλωστε otv2t γνωττή ή άζρο■δνμία ζροσελενσεως Τεχνικών εις Δημοσίας Ύζηρετίας. ώς
μονίμων ύζαλλήλων. σννεζεία τής όζοίας νφίστανται κενά εις
τον Κλάδον Μηχανικών 52%. Ύζ νκηχαν t κώ ν 32% καί Σχεδια
στών 6%.
f
Έκ τών, ώς ειρηται. κα·3ί:τατα: ζρόϊηλος ή άνάγκη ζαρατάσεως τής ισχνός τον Ν. Δ 435/1970 μέχρι 31.12.1976.
Προς τούτο τννετάγη τό συνημμένο·; σχέδιο·; Νόμον.
Τό ·3έ·χ'α -θεωρείται έξαιρετικώς έζείγον. λαμβανοχένον
νζ’ όψιν ότι ή ισχύς τον Ν. Δ. 435/1970 έληΞε τήν 31.12.
1974.
|

Ό Ύζονργός Εσωτερικών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύζ’ ά?·.-5. 435/70
Άρ-Spov 1.
1. Προς άντιμετώζισιν τής υφιστάμενης έζειγονσης άνάγκης. 7.όγω τών έγκρι·5εισών ηνξημένων ζιστώτεων εκ τον
Προγράμματος Δημοσίων Έζενϊντεων. ίιά τήν εκτέλεσιν κοιέζιτρέζεται
νωφελώ-i οημοτικών καί κοινοτικών έργων,
ή ζρόσληψις. εις τάς ζαρά ταίς Νοχαρχίαις Τεχνικάς Ύζηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) κατ’ άνώτατον
όρον ζεντήκοντα ί ι ζ λ οηχ α τ ον χ ων μηχανικών, ζεντήκοντα νζο.μηχανικών καί εκατόν τεχνικών νζαλλήλων μέσων ή κατω
τέρων τεχνικών σχολών, έζί σνμβάσει έργασίας ίίιωτικον δί
καιου ώρσμενον χρόνον μή ϊνναμένη νά ?ιαρκετή ζέραν τής
31 Δεκέμβριον 1971, άφ’ ής οι ζροσληφ-3έντες άζολνονται αυ
τοδικαίως καί onvj άζοζηχιώσεώς τίνος άμα τή λήξει τον χρό
νον 3Γ ον ζροσε7.ήφ-3ητα'η
2. Ή κατανομή τον ώς άνω ζροτωζικον εις τάς Νομαρ
χίας ·3ά έν-ργήτα: ϊι’ άζοφασεως τον Ύζονργον τών Εσω
τερικών. ή ;έ ζρόσληόις καί ό καθορισμός τών αζοϊοχών αυ
τών. ϊι’ άζοφασεως τον οικείου Νομάρχου, έγκρινομένης νζό
τον Ύζονργον τών ’Εσωτερικών, ϊνναμένον νά μεταρρν-3αί·ζη
,ταντην. ·
3. Τό ά-^ώτατΟ'; όριο·; άζοϊοχών κα-3ορίζεται κατά κατη
γορία·;. ϊιά κοινής άζοφασεως τών Ύζονργών ’Εσωτερικών
καί Οικονομικών.
4. Αί ϊαζάναι μισ·3οίοσίας καί ζάσης φνσεως άζοζημιώσεως τον νζό έκάττης Νομαρχίας ζροσλαμβανομένου ζροσωζικον έντελλόμεναι ύζό τον Νο.μάρχον βαρύνουν τον ζροϋζολογιχμόν τής ζαρ’ αυτή Τ.Υ.Δ.Κ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ Δ1ΑΤΑΠΜΑ νζ’ ά?:ύ. 243/73

’Εν Ά-5ήνα;ς τή 13 Μαίον 1975
Ό Ύζονργός Προεδρίας Κνβεσνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ό Ύζονογός Εσωτερικών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ζαρατάσεως τής ίτχνος τον Ν. Δ. 435/1970 «ζερί
ζροσωρινής ζροσλήψεως ζροτωζικον έζί σχέσει εργασίας
ιδιωτικού δικαίου εις Τεχνικάς Ύζηρετίας Δήμων καί
Κοινοτήτων ζρός κάλνψιν έζειγονσών αναγκών».

■Άρ·3?ον 1.
1. Ή κατά τό Ν. Δ. 435/1970 ζροβλεζομέτ;η ϊιαρκεια
τής σνμίάσεως έργασίας τον, κατά τήν ζαραγραφον 1 τον
άρ-Spcv 1 τον αντον Νομοθετικού Διατάγματος, ζροσλαμβανομένον έζί σνμβάσει ιδιωτικόν δικαίου ζροτωζικον εις τάς
ζαρά ταίς Νοααρχίαις Τεχνικάς Ύζηρετίας Δήμων καί Κοι
νοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ορίζεται μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου
1974 ζρός κάλνψιν έκτάκτων άναγκών έκτελέσεως ζρογραμματισ·3έ·;των έργων.
2. Κζτά τά λοιζά ισχύουν αί διατάξεις τον Ν. Δ. 435/1970.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ νζ’ άρι-S. 1083/71

Άρ-3ρον μόνον.

’’Ap'S'pcfV 1.

1. Ή νζό τον άρ-ύρον 1 τον Ν. Δ. 435/1970 ζροβλεζομένη ζρο-ύετμία εντός τής όζοίας έζιτρέζεται ή εις τάς
ζαρά ταίς Νομαρχίαις Τεχνικάς Ύζηρετίας Δήμων καί Κοι
νοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ζρόσληψις έζί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού ϊικαίον τεχνικών ύζαλλήλων. ώς αντη ζαρετάθη διά
τον άρ-Spov 1 τον Ν. Δ. 1083/1971 καί τον άρ·3ρον 1 τον
Ν. Δ. 243/1973, ζαρατείνεται άζό τής λήξεώς της μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1976.

1. Ή κατά τό Ν. Δ. 435/1970 ζροβλεζομένη διάρκεια
τής σνμβάσεως έργασίας τον. κατά τήν ζαράγραφον 1 τοΰ
άρ·3ρον 1 τον χύτου Νομοθετικού Διατάγματος, ζροσλαμβα·;ομένον έζί σνμβάσει Ιδιωτικού δικαίου ζροσωζικοΰ εις
τάς ζαρά ταίς Νομαρχίαις Τεχνικάς Ύζηρετίας Δήμων καί
Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ορίζεται μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου
1973, ζρός κάλνψιν έκτάκτων άναγκών έκτελέσεως ζρογραμματισίέντων έργων.
.

2. Α! άζοοο-^αί τον ώς άνω ζροτωζικον 3ά κα3ορίζωνται κατα τας εκαστοτε ζεσί τούτον κειιιένας ?ινΓά.τ»·ς

*

2. Κατά τά λοιζά ισχύουν αί διατάξεις τοΰ Ν. Δ. 435/70
*

