
ΕΙΣHi ii 1 Uni ΕΗθΕΣίΣ
Έζί σχεδίου Nόμου «ζερί τρόζου ζληρώσεως -δέσεων τών

Νομικών Προσώζων Δημοσίου Δικαίου και συναφών
διατάξεων».

Προς την Βουλήν τών ’Ελλήνων
Διά τοΰ άρ-δρου 2 τού Ν. Λ/το; 4352/1964 <«ζερί δια

τάξεων άφαρωσών τούς δημοσίους ΰζαλλήλους κλζ.» άζασα: 
ζί μόνιμοι -δεσεις εζι βα-δμώ 1ω τών Γενικών Διευ-δυντών 
■/.2ΐ Αναπληρωτών Γενικών Διευδ-υντών τών Τζιουογείων. 
άζοκεντρωμένων Δημοσίων ’ Υζηρεσιών ώς και τών Νομικών 
Προσώζων Δημοσίου Δικαίου μετετράζησαν εις τοιαύτας 
έζί -δητεία. Μεταγενεστέρως. διά τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Ν. 
Δ/τος 4555/1966 .«ζερι τροζοζο:ήτεω; τοΰ άρ-δρου 2 τού 
Ν. Δ/τος 4352/64» ζ; έζΐ 1ω βα-δμώ -δέσεις τών Γενικών 
Διευ-δυτνών καί Άναζληρωτών Γενικών Δι-ευ-δυντών τών 
'Γζηυργείων καί τών άζοκεντρωμένων Δημοσίων Τζηρετιών 
κατέστησα.- έκ νέου μόνιμοι, ζληρούμενα: διά ζροαγωγής. 
Τής τελευταίας ταύτης ρυ-δμίσεως εξηρέ-δησαν αί έζί 1ω 
8αδ·μώ ‘δέσεις τών Νομικών Προσώζων Δημοσίου Δικαίου, 
ζαραμείνασαι ώς έζΐ δητεία τοιαυται.

Κατόζιν τής ισχύος τής ζαρ. 6 τοΰ άρ-δρου 103 τοΰ Συν
τάγματος, διά τής όζοίας αί ζερί μονιμότητες τών δημοσίων 
ύζαλλήλων διατάξεις αΰτοΰ έζεξετά-δησαν καί έζί τών 
ύζαλλήλων τών Νομ:κών Πΐροσώζων Δημοσίου Δικαίου 
κατέστη αναγκαία ή νομοδετική ρύ-δμιτις τοΰ -δέ-ιατοσ 
τούτου, διά τοΰ ύζί οψτν εν σχεδίω Νόμου το ζεριεχόμενον 

-τοΰ όζοίου έχει ·άναλυτικώτ3ρον ώς εξής: r— “
Άρδρον 1.

Διά τοΰ άρ-δροΰ τούτου μετατρέζονται αί. εντός τής ύζαλ- 
ληλικής ιεραρχίας όργανικαί έζί -δητεία -δέσεις τών Νομι
κών Προσώζων Δημοσίου Δικαίου, εις -δέσε-ς μονίμων ύζαλ- 
λήλων, ζαρεχομένης ζαραλλήλως τής δυνατότητες’ ζαρα- 
μονής έν τή ύζηροσία τών κατεχόντων τάς -δεσεις 'ταύτας 
μέχρι λήξεως τοΰ χρόνου τής -δητείας των. . .>· .
·. , *.· ···. - .· Ά)ρ-δρρν 2. · > ■ :· :

Διά τοΰ άρ-δρου τούτου ζαρέχεται ή ευχέρεια έκίοσεως 
Π. Διαταγμάτων ζρ οτάσε: τοΰ 'Γζουργοΰί Π'τσεδ-’αις τής 
Κυβερνήσεως καί τοΰ αρμοδίου κατά ζερίητωσιν .'Τζούργοΰ, 
διά τών όζοίων. κατά ζαρέκκλισιν τοΰ ζερί μονιμότητας 
κανόνος, -δα κα-δίσταται δυνατός ό διορισμός έζί τριετεΐ -δη-’ 
τεία εις τάς έζί 1ω βα-δμώ -δέσεις ζροσώζων, έφ’ όσον 
τούτο δικαιολογείται έκ τής φύσεως, άζοστολής ή έκτά- 
σεως δραστηριότητες τοΰ Νομικού Προσώζου ή τής -δέσεως. 
Ή έξαίρεσις αΰτη έκρίδη δικα:ολογητιένη έν δψεε τής νομο
λογίας τοΰ Σ.τ.Ε. τό όζοίαν έδέχ-δη κατά το ζαρελ-δόν ότι 
ή τοιαύτη ρυ-δμισις δεν δεω/ρείτα! άντιτιδεμίνη ζσός τάς 
ζερί μσνιμότητος διατάσεις τοΰ Συντάνοια τος. (2325/66. 
1853/67). " >:·

' Άρδρον 3.
Δια τοΰ άρ-δρου τούτου ζροόλεζετα: ή (δ-ανατότη; ό-νομού, 

ώς ανωτάτου όργάνσυ, διά Πράξεως τοΰ 'Tzcrj-γτκοΰ Συμ
βουλίου καί έζί σκιοζώ άζοδοτικωτέρας λειτουργίας τών ΰζη- 
ρεσιών ώρι-σμένου Νομικού Προσώζου , Δημοσίου Δικαίου, 
ζροσωζου κεκτττχένου εΐδικάς γνώσεις ζερί τό αντικείμενου 
τοΰ οικείου Νομικού Προσώζου. καί διά χρονικόν διάστημα 
μή δυνάμενον νά ΰζερβή τά ^ρία ετη, μέ άζάδοχάς δε μή 
δυναμένας νά ύζερβοΰν τάς τοΰ εΓ βα-δμοΰ γενικών δέσεων.

Άρδρον 4. . ' > ■ ,
Διά τοΰ άρ-δρου τούτου εξαιρούνται τών γενικών ή ειδικών 

διατάξεων ζερί έξόιδου έκ τής ΰζηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας 
ο! ύζηρΡτοϋντες έζί -δητεία ώρισμένου χρόνου Γενικοί Διεο- 
δυντ-αί τοΰ ’Βδνικοΰ θεάτρου, τής Έδνικής Λυρικής Σκη

νής και toj Κρατικού θέατρου Βορείου Ελλάδος, λόγφ τής 
ίδιαζούσης φύσεως τών δέσεων τάς όζοίας κατέχουν.

Έν Άδήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1975
Οι 'Γζουργοί
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ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΪΡΑΣ

Προεδρίας Κυίεσνήσεως 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛΛΗΣ

Κοινωνικών ',Γζηρεσιών
Κ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ

' ΣΧΗΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τρόζου ζληρώσεως δέσεων τών Νομικών Προσώζων 

Δημοσίου Δικαίου καί συναφών διατάξεων. ν
Άρδρον 1.

1. At έντός τής ύζαλληλικής ιεραρχίας όργανικαί έζί δη
τεία -δέσεις τών ΝίΠ.ΔΑ. μετατρέζζ^ται αυτοδικαίως εις 
δέσεις μονίμων ύζαλλήλων, ζληρούμεναι, συμφώνως ζρός τάς 
διεζούσας έκαστον Ν.ΠΔ.Δ. κειμένας διατάξεις, ύζό τών 
κεκτηυένων τά ύζό τούτων άζ αιτούμε να ζροσά^τα.

2. Οί εις τάς ώς άνω δέσεις κατά την δημοσίευσιν τοΰ 
• ζαρ όντας ΰζηρετοΰντες έζί δητεία ΰζάλληλο·., έξακολουδοΰν

κατέχν^τες -ταύτας, μέχρι λήξεως τοΰ χρόνου τής -δητείας- 
τωνί ·..■·, :, \· ..
,'/· Άρ-δρον 2. ’· · -■
ίΔιά Π. Διαταγμάτω·^ έκδιδομένων τή ζροτάσει τοΰ Τζουρ.- 

γοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί τοΰ οικείου κατά ζεοί- 
' ζτωσιν Τζούργοΰ, δένονται νά όρίζωνται ζαρεκκλίσεις άίζό 

τών έν άρ-δρω 1 zap. 1 τοΰ ζαρ-λτος οριζόμενων, ζαρέχουσαι 
τήν εύχέρε-ιαν ζληρώσεως τών έζί 1ώ βα-δμώ δέσεων, διά 
διορισμού τών καταλλήλων ζροσώζων, έζί τριετεΐ δητεία,' 
-έφ’ όσον τούτο δικαιολογείται έκ τής φύσεως, τής άζοστοΰ.ής 
ή τής έτκτάσεως δραστηριότητος τοΰ Νοζχικαΰ Προσώζου, ή 
τής δέσεως. . ■··4 ' , ,

- ·'·*■. ι -. Άρ-δρον 3.
1. ’Εζί σκοζώ άττοδοτινωτέρας λειτουργίας τών ΰζηρεσιών 

τών Νομικών Προσώζων Δημοσίου- Δικαίου δύναται νά όρίζη- 
ται διά ζράξεως τοΰ Τζουργικού Συμβουλίου, ώς άνώτατον

■ όργανον γενικωτέρας κατευ-δύνσεως καί συντονισμού άζασών 
τών ΰζηρεσιών, τοΰ ’Οργανισμού, έζί δητεία ώρισμένου χρό- 1 
νόυ μή δυναμένη νά ΰζερβή τά τρία· (3) ετη, ζρόσωζον κεκτη- 
μένον εΐδικάς γνώσεις ,ζερί τό ά-ντ-.κείμενον τοΰ οικείου Νσκ> 
,κοΰ Προσώζου καί ζτυχίσν Άνωτάτης Σχολής τής ήμεδαζής 
ή τής ·άλλώοπτής. " ' : 1

Διά τής αυτής ζράξεως κυδορίζονται καί αί. μηνιαίαι άζο-' 
δοχαί τών οΰτω ζροσλσμβχνομένων μή δυνάμεναι νά. ΰζερβοΰν 
τάς τοΰ α' 6α-δμοϋ ειδικών δέσεων.

2. Αί διατάξεις τής ζροηγουμένης ζαραγράφου δεν έφαρ-
μόζονται έζί ’Οργανισμών, ζαρ’ οίς ύζηρετεί ΰζάλληλος έζί 
βα-δμώ 1ω. , · , >

\ " · ·■ * Άρδρσν 4. . . ' ■ ν '/· · ·.. ; ,. ··■ . · * . r ,
''' Έζί έών ΰζηρετούντων έζί δητεία ώρισμένου χρό-νου Γε
νικών Διευδυντών τοΰ Έδνικοΰ θεάτρου, τής Έδνικής Λυ
ρικής Σκηνής καί τοΰ Κρατικού θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, 
ζερί ών -φ άρδρον 4 τοΰ Ν'.Δ. '48/1974 «ζερί διατάξεων 
τοΰ ΌΚΘΕ κλζ., λόγω τής ίδιαζούσης φύσεως τών δέσεων 
τάς όζοίας κατέχουν, τελουσών έκτος τής ύζαλληλικής ιε
ραρχίας, δεν έχουν έφαρμογήν οίαιδήζοτε γενικαί ή «ίδικτή


