ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

'£r.·. σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως μιας (1) θέσεως έπί
Qr-z'.x παρά τώ Ύπουργείω Πολιτισμού καί Επιστημών».

(Κατ’ άρθρ. 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος)
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Περί τρόπου καλύφεως τής δαπάνης τής- προκαλουμένης
έκ του" νομοσχεδίου «περί «συστάσεως μιας (1) θέσεως έπί
1. Διά τοϋ ύπδ κρίσιν σχεδίου Νόμου, «συνισταται παρά " θητεία παρά τω 'Υπουργεία» Πολιτισμοϋ καί Επιστημών».
-ώ Ύπουργείω Πολιτισμού καί Επιστημών, μία (ί ) Θέσις
επί θητεία έπί βαθμώ β' της κατηγορίας τών ειδικών θέ
1.
Έν όψει τοϋ προκειμένου νομοσχεδίου, θέλει προκλησεων, ήτις θά πληροϋται διά διορισμού, έπί τριετεϊ θητεία.
—εοσώπου έχοντος πέραν τών τυπικών προσόντων καί ειδι- θή δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικοϋ προϋπολογισμού ώς
κευσιν —δεόντως άποδεικνυομένην— συναφή προς θέματα κάτωθι :
άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.
2. 'Η σύστασις της ώς άνω θέσεως θεωρείται άναγκαια
Διά τό έτος 1976
καί έπείγουσα, προκειμένου κατά την παρούσαν τούλάχιστον
1 X 20422 χ 14
= 285.908
φάσιν εντόνου πολιτιστικής δραστηριότητος, αλλα και προ
γραμματισμού ‘ περαιτέρω δραστηριοτήτιον εις τον χώρον
i χ (2000 + 1.200) χ 12
-1
= 38.400
της πολιτιστικής πολιτικής, νά άνατεθώσιν ειδικά καθήκον
τα, εις πρόσωπον έ'χον είδικάς γνώσεις, ηύξημένα προσόντα
324.308
καί επιστημονικήν ή επαγγελματικήν έμπειρίαν, εις τομείς
άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καί Επιστημών.
2.
Ή ώς άνω δαπάνη θά καλυφθή διά μεταφοράς εις τούς
Κωδικούς άριθμούς 0211 καί 0227 τοϋ 'Υπουργείου Πολι
Έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1976
τισμού
καί Επιστημών ίσοπόσων πιστώσεων έκ τοϋ Κ.Α.
*Οί 'Υπουργοί
120/0419
(άμοιβαί έκτελούντων είδικάς υπηρεσίας υπό τήν
Πεοεδοίας Κυβεόνήσεως
Πολιτισμοϋ καί Επιστημών
ιδιότητα έλευθέρων έπαγγελματιών).
·
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Οικονομικών
- Έν Άθήναις τή 4 Φεβρουάριου 1976
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:

Πολιτισμού καί Επιστημών

ΣΧΕΛΙΟΝ NpMOY

Περί συστάσεως μιας (1) θέσεως έπί θητεία παρατώ Ύπουρ Ν
γείω Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών.
_
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Άρθρον 1. 1

Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ.

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

-

1. Παρά τω Ύπουργείω Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών,
συνισταται μία (1) θέσις έπί θητεία έπί βαθμώ β’πής κατη
γορίας τών ειδικών θέσεων.
· ■·' ,. - ·.
2. Προσόντα διά τήν κατάληψιν τής ώς άνω θέσεως ορί
ζονται πτυχίον ’Ανώτατης Σχολής τής ημεδαπής ή ισοτί
μου- της αλλοδαπής, είδίκ-ευσις άποδεικνυομένη έξ ειδικής
έπιστημονικής ή έπαγγελματικής άπασχολήσεως, εις θέματα
συναφή προς τ’ αντικείμενα άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών καί γνώσις μιας τών γλωσσών
’Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή ’Ιταλικής.
3. 'Η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον θέσις πληροϋται, διά διορισμοϋ, έπί τριετεϊ θητεία προσώπου διαθέτοντος
τά ώς άνω προσόντα. Διά τήν πλήρωσιν τής θέσεως ταύτης
δέ» έχουν έφαρμογήν αί περί ορίου ηλικίας εισόδου εις τήν
δημοσίαν υπηρεσίαν διατάξεις.
.
4. Εις τόν, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον," διοριζόμενον εις τήν ώς άνω θέσιν άνατίθενται δΓ άποφάσεως τοϋ
'Ιπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί ’Επιστημών θέματα ειδικής «ρύ
σεως τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καί Επιστημών.
- ’Εν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1976
-- "
- Οί Υπουργοί^
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Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 — παράγρ.
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί Επιστημών «περί «συστάσεως μιας (1)
θέσεως έπί θητεία παρά τω 'Υπουργεία» Πολιτισμού καί
Επιστημών».
’ .
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω «σχεδίου Νόμου ορίζεται
δτι, συνισταται παρά τω Ύπουργείω Πολιτισμού καί Επι
στημών. μία (1) θέσις έπί θητεία έπί βαθμώ β' τής κατη
γορίας τών ειδικών θέσεων ήτις θά πληροϋται διά διορισμού,
έπί τριετεϊ θητεία κλπ. (άρθρον 1)
Έκ τών προτεινομένων διατάξεων ‘προκαλεϊται δαπάνη
τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού έκ δραχμών 335.000, περίτ
που, έτησίως.
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Έν Άθήναϊς τή 4 Φεβρουάριου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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