
Έ-1 τοϋ νομοσχεδίου «περί τακτοττοιήσεως ύ—κλλήλων 
τοϋ ' Υπουργείου Πολιτισμού και ’Επιστημών»..

ΓΙοός ιΐ/ΐ' Βονλψ· η'»4 Έλ/.ijι·ωι·
Το Ύπουργείον Πολιτισμού καί Επιστημών, κατά τήν 

πεώτην φάσ.ν τη; λειτουργίας του αντιμετώπισε πολλά και 
σοβαρά προβλήματα ιδίως οργανωτικά καί διοικητικά, «ν.οτι 
αί 'Τπηρεσίαι του. αί όποϊαι άπεσπάσΟησαν άπό τό Ύπουρ- 
γεϊον Προεδρίας Κυβερνήσεως δεν είχαν τδ άπαιτούμενον 
etc άριθα,ον καί ειδικότητας προσωπικόν.

Εύθύ; έξ άρ/ής αί 'Υπηρεσία; του καί κυρίως ή Γενική 
Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων καί ’ Αναστηλώσει»; δια την αντι- 
μετώπισιν επιτακτικών αναγκών κατά καιρούς προσελαμ- 
βανε έκτακτον προσωπικόν διαφόρων ειδικοτήτων συμφούνως 
προς τό άρθρον 13 τοϋ Ν. 216/1042. ή άλλων ειδικών δια- 
τάξειον, αλλά επειδή αί άνάγκαι αΰταί εσυνεχίζοντο. τό 
προσωπικόν τοϋτο δεν άπελύετο καί εξακολούθησε νά πα- 
ρέχη τάς υπηρεσίας του μέχρι καί σήμερον. Με τό II.Λ. 041/ 
77 «περί ’Οργανισμού τοϋ Ύπουργείου Πολιτισμοϋ καί 
’Επιστημών» διά τοϋ οποίου αυξήθηκαν έν μέρει αί όργανι- 
καί θέσεις τοϋ Υπουργείου, τακτοποιήθηκε ένα μικρόν μέ
ρος τοϋ ώς άνω προσωπικοϋ άλλά όχι στο σύνολό του διότι 
δέν έπαρκοϋσαν αί θέσεις. "Ήδη άπό τής ισχύος τοϋ Ν. 993/ 

-1-979 «περί τοϋ τρόπου προσλήφεως τοϋ επί συμβάσει προ- 
σωπικοϋ κ.λ.π.» κατέστη επιτακτική ανάγκη νά τακτοποι
ήσουμε τό προσωπικόν τοϋτο εις οργανικά; θέσεις, μονίμους 
ή έπί συμβάσει. διότι άλλως Οά πρέπει νά απολυθούν υπάλ
ληλοι μέ 5, 10 ή καί περισσότερα έτη υπηρεσίας εις τό Υ
πουργείου , πράγμα τό όποιον έκτος τοϋ κοινωνικού προ
βλήματος πού θά δημιουργήσει, θά άποβή καί εις βάρος τοϋ 
Υπουργείου, διότι οί υπάλληλοι αυτοί έχουν άποκτήσει πεί
ραν καί έξειδίκευσιν εις τα θέματα τοϋ 'Υπουργείου.

Οϋτω διά τοϋ νομοσχεδίου τακτοποιούνται όλοι οί έκ
τος οργανικών θέσεων ύπηρετοΰντες υπάλληλοι τοϋ '1 πουρ- 
γείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών καί τοϋ Μουσείου Ελ
ληνικής Λαϊκής Τέχνης, έφ’ όσον είχαν προσληφθεΐ μέχρι καί
τής 31.12.79.

Είδικώτερον εις τό άρθρον 1 τοϋ νομοσχεδίου προβλέπεται 
ό διαχωρισμός τοϋ μικτού Κλάδου ΑΤ7 Ζωγράφων Άνα- 
στηλώσεως, Μουσειακών Γλυπτών καί Ζωγράφων εις δύο 
Κλάδους ΛΤ7 Καλλιτεχνών-Συντηρητών καί Μουσειακών 
Ζουγράφων καί ΑΤ10 Μουσειακών Γλυπτών εις τούς όποιους 
νέους Κλάδους θά ένταγοϋν οί ήδη ύπηρετοΰντες μόνιμοι 
υπάλληλοι καί θά μονιμοποιηθούν οί έκτακτοι.

Διά των άρθρων 2 καί 7 ρυθμίζεται ή μονιμοποίησις όλων 
τών εκτάκτων ύπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, εις υφι
σταμένους Κλάδου; τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
στημών καί τοϋ Μουσείου Έληνικής Λαϊκής Τέχνης, έφ’ 
όσον κέκτηνται τά άπαιτούμενα τυπικά προσόντα, -ένω διά 
τοϋ άρθρου 3 δίδεται ή ευχέρεια εις τούς πτυχιούχους Άνω- 
τάτων Σχολών τοϋ Υπουργείου, έφ’ όσον δέν έπιθυμοΰν τήν 
μονιμοποίησίν τους, νά παραμείνουν εις τήν 'Υπηρεσίαν 
έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Διά τών άρθρων 4 καί 7 παρ. 3 τακτοποιούνται εις όργα- 
νικάς θέσεις έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου όσοι έκ τών 
ύπηρετούντων έκτάκτων δέν δύνανται νά μονιμοποιηθούν 
λόγω ειδικών προσόντων, πλήν τών ανειδικεύτων έργατών.

Επειδή αί κεναί όργανικαί θέσεις μονίμων καί έπί συμ- 
βάσει ύπαλλήλων δέν έπαρκοϋν διά τήν μονιμοποίησίν τών 
ανωτέρω εις τό άρθρον 5 προβλέπεται ή αύξησις τών θέ
σε to ν, μονίμων καί έπί συμβάσει, άναλόγως προς τον αρι
θμόν τών τακτοποιούμενων ύπαλλήλων.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζεται ό τρόπος προσλήψεως 
έργατών εις τά δΓ αυτεπιστασίας έκτελούμενα έργα ύπό τοϋ 
'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών ένω μέ τό άρθρο 
8 καταργοϋνται αί διατάξεις βάσει τών οποίων είχαν προσ- 
ληφθή οί έν λόγω ύπάλληλοι διά νά μή δημιουργηθή εις τό 
μέ/.λον τό αυτό πρόβλημα.

Με τήν έπιψήφισιν τοϋ παρόντος νομοσχεδίου πιστεύουμε 
ότι θά δικχιωθή ένας ικανός αριθμός ύπαλλήλων, οί όποιοι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΣ απαλλασσόμενοι άπό τό αίσθημα τής άνασφαλείας πού τούς 
κατείχε. Οά άφοσιωθοϋν στά καθήκον τά τους καί τό 'Υπουρ- 
γεΐον Πολιτισμού καί ’Επιστημών Οά μπορέση νά συνέχισή 
απρόσκοπτα τό έργον του.

Έν Άθήναις τή 16 Δεκεμβρίου 1980 
Οί 'Υπουργοί

Π εοεδείαε Κυ2εενήσεωε Οίκονοαικών
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Πολιτισμού καί Έπιστηαών 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τχ/.τοποιήτεως ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου 

Πολιτισμού ’/.αί Επιστημών.

ΆρΔρον 1.

1. 0 Κλάδο; ΑΤ7 Ζωγράφων 'Αναστηλώσει»;, Μουσεια
κών Γλυπτών καί Ζωγράφων τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών, διαχωρίζεται, εις τού; Κλάδους ΑΤ7 Καλλιτε
χνών - Συντηρητών καί Μουσειακών Ζωγράφων καί ΑΤΙ9 
Μουσειακών Γλυπτών.

2. Διά Π. Δ/το; έκδιδομενου πιροτάσει τών 'Υπουργών 
Προεδρία; Κυίερνήσεω; και IIολιτισμοϋ καί Επιστημών 
κατανέμοντα; αί ήδη υφιστάμενα', Δέσεις τοϋ Κλάεου ΑΤ7 εϊ; 
τούς δημ:ουργουμένους ώ; άνω Κλάδου; ΑΤ7 καί ΑΤΙ 0, επι
τρεπόμενης τής δαΔμολογικής ανυψώσει»; τινών ές αυτών.

3. Δε’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Πολιτισμού καί Έπιττη- 
μών, μετά γνώμην τοϋ αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμξ σάλιου, έν- 
τ.άσσο·/τα-, εις τούς ώς άνω Κλάδους ΑΤ7 καί ΑΤ10, άναλό- 
γως τών τυπικών των προσόντων, οί ήδη ύπηρετοΰντες εις τόν 
Κλάδον ΑΤ7 Ζωγράφων· ’Αναστηλώσει·);, Μουσειακών Γλυ- 
πτών καί Ζωγράφων.

'Ap-Spw 2.

1. Οί μέχρι καί 31.12.1979 προσληφΔέντες ή απασχολού
μενοι έπί σχίσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου καί κατά τήν δη- 
μοσίευσιν τού παρόντος ύπηρετοΰντες·, παρά τώ 'Υπουργείοι 
Πολιτισμού καί Επιστημών, έκτος οργανικών -δέσεων, μισθο
δοτούμενο; ή άμειίόμενοι παρ’ αυτού έκ τού προϋπολογισμού 
Δημοσίων 'Επενδύσεων £ άσε". καταστάσεων μισθοδοσίας, έγκε- 
κριμόνων ύπό τού αρμοδίου οργάνου ή έκ τού τακτικού προϋπο
λογισμού δύναται νά διορίζωντα: κατόπιν αίτήσεώς των, ύπο- 
δαλλομένης έντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (29) ημε
ρών άπό τής δημοσιεύσει»; τού παρόντος. εί; τόν εισαγωγικόν 
6αΔμόν υφισταμένων Κλάδων μονίμων ύπαλλήλων τοϋ Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών είδικότητο; εί; την όποιαν 
υπηρετούν, περιλαμβανόμενων καί τών Κλάδων ΑΤ7 και 
ΑΤ10 περί ων ζ! διατάξεις τού προηγουμένου άρΔρου. έφ 
όσον:

α) κέκτηνται τά ύπό τοϋ νόμου οριζόμενα τυπικά προσόντα 
καί, προκειμένου περί Κλάδων AT έφ’ όσον δ:απιστοι-Sή ύπό
έπστ:οπής κατόπιν έςετάσεω; ή ύ 
τούτα; άπαιτουμένων ουσιαστικών 
όπερδή τό 55 ον έτος τής ηλικίας

παρςις τών διά τάς Δέσεις 
προσόντων καί β) δέν έχουν 
των.

2. Τα-μέλη τής ώς χ/ω επιτροπής ορίζονται δΓ άποφά
σεως τού Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστημών, εκ τών κά- 
τωΔ;: ·α) ενός κοΔηγητοϋ Ανώτατης Σχολή;, άναλόγου εί
δικότητο; πρός τούς διοριζόμενους. ώς Προέδρου, β) ενός ανώ
τατου ή ανώτερου υπαλλήλου τής ΓΔΔΔ καί γ) δύο άνωτά- 
των ή άνωτέρων υπαλλήλων τού 'Υπουργείου Πολιτισμού και 
Επιστημών, έκ τών όποιων ό εις έκ τού Κλάδου τών διοριζό

μενων. Διά τής χύτης υπουργικής άποφάσεως ορίζεται εις τών 
υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου ώς Γραμματεύς, αί λεπτομέρεια", 
λειτουργίας τής επιτροπής καί ό τρόπος διενεργεια; τής εξε
τάσει»;, ή όποια Δά άναφέρεται εις Δέματα τής υπηρεσίας 
των καί Δά γ/ωστοποιηΔή εις τούς ενδιαφερομένους προ δέκα 
(10) τουλάχιστον ήμερων.


