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Κατοτ:ν τής ύτ" άριΨ. 2152/1976 ατορασεως τού χ. Πρω•ύυτουργού. τερ: χαταρτίσεως χατ απόλυτον τροτεραιότητα
τού σχεόίου vcu.su «τεσί τού έτ! σχεσει ίο’.ωτιχού οιχαιου τροσωτιχοί εις έχτελοτ:·/ τού αρΨρο.. 103 τα:. 3 το.. Συντάγμα::ς».
στ:·.ρ.ν.
31/5.·/; .41 3.7.197 i χ: ’ : α.ο σάσεως τών Γ.τουργών ΙΙροεορίας Κυόερ’/ησεως χα: Δ'-χαιοσύνης. συν ετ τήν η Είό’.χη Ε.τ:τρστη. ή ότοια 7.ατήρτ·.:ε το
άρχιχό τσοσχέΕ’.ο νόμου. Το τροσχέό-.ο τούτο έτετεργάσΨη έν
συνεχεία. τ υτ: τού άρψ: .; 7 τ; ·. : σ:ύ Λ. 2;j 1973 ΕΕιχή Κεντρ’.χή Νομοταρατχευαστεχή Ετίτροτή χαί άσού
έτήλ-Sov έν:α: τροτοτο'.ήσεις έτί τού άρχ’.χού τροσχεΕίου ΕιετυτώΨη τελ’.χώς το ύτοόαλλόμενον τρο; Ψήρ:σ:ν σχέσ:ον νό
μου «τερί τού έτί συμΕάσε: εργασίας ·Ε:ωτ·.χού οιχαίου τροσωτ:χού τού οημοσίου, τών οργανισμών τοτ'.χής αύτοΕ’.οιχήσεως
•/.at τών λΟ'.τών νομ'-χών τοοσωτων οημοσίου ί:χα:ου» με τήν
ΕεΕαιότησα ότ: τούτο άνσατοχρίνεσα: τρός τον σχοτόν τού
Συνταγματιχού νομοψέτςυ.
Κατά Εασιχήν άρχήν τού Ειοίχητιχού μας συστήματος α!
οιαρχούς ρύσεως. ήτο: αί σαχτιχα: ύτη-οεσιαχα! άνάγ/.α: τού
Κράτους α: σχετιζόμενα: άμίσως με τή/ *σχησ:ν τής Ε:οιχησιχής λειτουργίας, έςυτηρετούντα: Ειά ταχτιχών ύταλλήλων,
ήτο: it’ ύταλλήλων τροσσατευομένων ύτό τών τερ: μον’.μόσητος Ειατάαεων τού Συντάγματος.
Πέραν όμως τών ύτηρεσιαχών τούτων άναγχών άνέχυψαν
χρατίχα! άνάγχα: λόγω τής ταρασηρηψείσης. :Ε:α χατά τάς
τελευταίας Εεχαετίας ραγίαί2ς χύαήσεως τών το:χ:λομόρφων άρμοο’.οτήτων τού Κράτους έτί τλείστων τομέων τού συγ
χρόνου Είου. ή χάλυΨ’.ς τών ότοιίων έπΕάλλετα: νά γίντ ο:ά
τροσωτ’.χού ετ: σχέσει ίΕ’.ωτ’.χού ϊ’.χαίου. ϊιότ: εις τάς ττλείστας τών τερ:ττώσεων αίτη Εέ·/ χαψίστατα: έριχτή ούοέ
χα: ένοεσειγμένη ώς έχ τής ρύσεως τών άναγχών τούτων,
χή άναρερομένων είς τήν άσχησ:·/ ο-.στ.χητιχής λειτουργίας. Ειά
τροτωτιχού συνοεομένου Ειά σχέσεως τού Εημοσίου οιχαίου.
Κατά τό ταρελ-ύόν το:αύτης ούτεως χ/άγν.α:. έν οόε: μή
είϊίχής τροόλέψεως ύτό τού Συντάγματος, έτυτηρετούντο 2'-’
οχτάχτου έν γένε: τροτωτίχού ότερ έχαρχχτηρίζετο ύτό τοιχ:λας ονομασίας, ήτο: ώς έχταχτον. τροσωρίνό·;, τρόσχα:ρον,
ςμερομίσ-ύ:ον, έτί χυμόάσε: ίημοσίου ή ίϊ:ωτ:χού ϊιχχίου χλτ.
Αλλα ή χατά χα'.ρούς ·ύέστ’·σ:ς ϊ:ατάήεων τερ: τροσλήψεως
χή μο·;ίμου τροσωτ:χού. χυρίως Εέ αί γενόμενα: ύτερίολαι
νατά τή. τρόσλη·ύ:ν χϋτού έότμ'.ούργττε τό τοόβλτ,μα τών
εχτάχτων. ο:τ:νες ταρά τήν τράτληί.:ν αυτών είς έχτάχτους ή
τροσωρ:νάς -5έσε:ς ϊ:εττ,ρή·ύτ,σαν έτ: ροαχρον είς τήν ύττ,ρεί2ν. Τή/ ρύ-ύμ:σ:ν τού έντεύ-ύεν Ετ,μιουργη-ύέντος τροίλήμα"ος, έν οψε: μάλ:ττα τού ότ: είς τολλάς τερ:ττώσε:ς οί τροσ.αμίχ/όμενο: έχάλυττον -ύέσεις τλτ,ρούσας Ε:αρχείς ύτηρετια•.άς άνάγχας (Ε:' ό χα! ύτό τού Συμβουλίου τής Έτ'.χραε:ας έ-ύεωρή-ύτ,σαν ώς ταχτ'.χοί ύτάλληλο:), έτεΕίωτεν ό
ομο-ύέοης, -ύτό τή/ ίαχύν τού Συντάγματος τού 1952, Ε:ά τοΰ
>.Λ. 4193/1961 «τερ: ταχτ:το:ή:εως έχτάχτου τροσωτ:χοϋ
•.λτ.» άλλα χα: μετά τήν ο:ά τού έν λόγω νομο-ύετήχατο.;
τ:Ε:ωχ-ύε:σαν ρύ-ύμ:σ:ν τό τρόίλτ,μα ταρέμε:νε.
Τό νΰν ίαχύο·/ Σά/ταγμα τού 1975 ή-ύελησε νά άντ:μετω::σ·^ τό ά·/αχΰψαν τρόόλημα χα: άο' ένός Ειά τών ταρ. 2 χαί
του αρ-ύρου 103 αυτού τί-ύετα: ό χχ/ών ότ: τάς όργανίας -5έσε:ς τών Εημοσίων ύτηρεσίών χαταλαμίά·/ουν μόνιμοι
ημόσ:ο: ύτάλληλο: άο’ έτέρου Εέ Ε:ά μέν τής ταρ. 2 έΕ. 6
οϋ αύτού άρ-ύρου όρίΤύετα: ότ: «έΕα:ρέαε:ς Εύνχ/τα! νά τρολέτοντα: ύτό ε:Ε:χ:ΰ νόμου τρός χάλυ·ύ:ν άτροίλέττων χα:
τειγουσών άναγχών Ε:ά τροσωτ’.χοϋ τροσλαμΕχ/ομένου Et’

ώ::τχενην χρον:χτ· τε::οεον ετ τχετε: :τ:ωτ:χ.ο^ ο·.χα:ου>. ;:α
οε τής ταρ. 3 ότ: «όργαν.χά: -ύεαε:ς είο'.χού έτ'-στημον.χού
ώς χα: τεχ·/:χού τ οοτ,-ύητ:χού τροσωτ’.ν.ού ουνχ/τα: νά τληρούντα: ::ά τροσωτ'.χού. τροσλαμοανομενου ετ: αχεσε: :Ε:ωτ:χού
::-/.α:ου» χα: ότ: «νόμος όρίΐε: τους όρους τής τροσλήψεως
toς χα: τας είο'.χωτερας εγγυήσεις ύ; άς τε/α: τό τροσλαμόανόμενον τροσωτιχον». Είς έχτεχεσ:ν οέ τής έτεταγής ταυτης
Ο'.ετυτωόη όασιχώς το χαταρτ:σόεν σχέοιον νόμου.
Είς τήν ::ατύτωσ:ν τών άσορωσών τό τροσλχμΕανόμενον
τροσωτ'.χον τρός χ.άλυό:·/ άτροίχέττων χα: έτε'.γουσών αν αγ
χών Ειατάτεων τού Κε:αλα:ου Β'
οεν ένερανίσ-ύησαν Ευσχέρε:σ..
Ός τ:όσ τό ο.-αχενο .α τν.σ/.ηονη εισ'.χον ετ:στημον:χον,
ώς χαί τεχνιχόν τ όοη-ύητ:χον τροσωτ'.χον άνεχυώεν τό 7ήτηυ.α εά-/ το νομούετη-ια έ:ε: να τροσ::οοιση έστω χαί γεν.χώς
τήν έ-/νο:αν τόσον τού είοιχον ετ:στη;χον:χ;ϋ τροσωτ:χ:ύ όσον
Χ2: τού τεχ·.:χού χαί ίοηύητιχού το'.οότου. Κατ’ άρχήν έχρ!ύη ότ: ώς τρός το τροσωτιχον τούτο ό ύτό τού Συντάγματος
τροΕλετόμενος νόμος εΕε: νά τε::ορ:σ·ύή είς τόν χα-5ορ’.σμόν
τών όρων τής τροσλήψεως ως χα: τών είΕιχωτέσων έρ-γυήσεων
ύτό τάς ότοίας Εέον νά τελή τούτο χαί ότι τεραιτέσω άτετελε: έσγον τού έρμηνευτού ώς τρός τήν έννοιαν ήτ:ς Εέον να
Εο-5ή είς τούς ύτό τού Συντάγματος χρησιμοτοιουμένους όρους
(είΕίχόν έτιστημονιχό·/. τεχ'/'.χόν. Εοη-5ητιχέν). τοτούτω μάλ
λον χα-ύόσον 2:ά τού σχεΕίου τούτου ώς έχ τής γεν’.χότητός
του σε- τροεόλερύη ούοέ ήούνατο νά τροΕλερ-ύή τ Ευνατότη,ς
οημίουργίας -ύέσεων το:ούτου τροσωτ’.χού, τού Ψέματος χα-3οριτμού τών Ε:’ έχάστην ύτηρεσ!χ< άναγχαιουσών Ψέσεων άρεΨέντος είς τόν νομο-ύέτην. έν όψε: τής ρύσεως τής ύτηρεσίας χαί τών έμρανιζομένων άσ/αγχών αυτής.
Δέον νά σημειω-ύή ότ: ό τροσΕ:ορ:χμός τής έννοιας τών ώς
άνω όρων, ίοία τού τεχνίχού. έμρανίζει μεγάλας Ευσχερειας.
Καί ώς τρός τήν χατηγορίαν τών Ψέσεων είΕιχού έτιστημον.χοΰ τροσωτ’.χού τροΕήλως ύτάγοντα: α: Ψέσεις ίΕιαζούσης
ρύσεως χαί άτοστολής. μέ άρμοϊιότητας ών τό τεριεχόμενον
είναι Ειάρορον τών άρμοΕιοτήτων τών λο’.τών Ψέσεων, ώς είνα:
αί έτιτελ’.χα! Ψέσεις αί στελεχούμενα: Ειά συμΕούλων χαί
συνεργατών τής Δ:ο:χήσεως χαί Ειά τήν έτάνΕρωσιν τών
ότοίων άταιτούντα: ε:Ε:χή έτ:στημσ/:χή εϊΕίχευσίς ώς χαί
ίχα/ότης χα: έμτε’.ρία ά^τατοχρ’.νόμενα: είς τήν ίϊιάζουσαν
ρύσ:ν χαί άτοστολήν τών Ψέσεων τούτων (ταρΕλ. ύτ’ άριψ.
404/1976 τραχτ. έτετερ. ΣυμΕ. Έτ’.χρ.).
Ός τρός τήν χατηγορίαν τών Δέσεων τεχνίχού τροσωτίχοΰ ϋτεστηρίχ-ύησαν ήοη τρεις Ειαρορετίχαί -γνώμαι (ταρΕ.
ώς ά-/ω τραχτιχόν). Κατά τήν μία/ είς αυτό ύτάγοντα: άταντες οί τεχνιχεί. έςαιρέσε: τών χεχτημένων ττυχίον Άνωτάτης Σχολής, χατ’ άλλην γνώμην είς αύτό ύτάγοντα: μόνον ο!
μή έτιστήμονες τεχνιχο: Ε’.αρόρων είΕιχοτήτων (μηχανοτεχνίτα:, οίχοΕόμοι χλτ.). χατά τρίτηγ Εέ τό τροσωτιχον τούτο, έν
οήο: τού χατά τήν έννοιαν τού Συντάγματος έτ:σιωχυμέ
νου σχοτού Ειευρύνσεως τών Ευνατοτήτων τροσλήψεως μή μο
νίμων ύταλλήλων, τρός άντιμετώπσιν τών συγχρόνων άναγ
χών τού χρατίχοΰ μηχανισμού, ύτάγοντα: ατχ/τες οί άνήχοντες είς τόν Τεχνιχόν χατά χοινήν χείρον. χλάΕον, είτε τρόχεστα: τερί χατόχων ττυχίου οίασΕήτοτε σχολής (άνωτάτης,
μέσης, χατωτέρας) είτε τερί τροσόντων είΕιχής έμτε^ρίας.
Ώς τρός τό ύτό τού έΕ. γ' τού άρψρου 1 τού σχείίου τροσωτιχό·/. τερί οΰ είΕ’.χώτερον ΕιαλχμΕάνου-/ αί Ειατάτεις τού
Κεραλαίου Δ Εέον νά στμε:ω·5ή, ότ: τέρα/, τών άνωτέρω
Εύναται νά τροΕ/.εσ-ύή ύτό τού νόμου, μή χωλυομένου έν τούτω ύτό τού Συντάγματος, έτί σχοτώ χαλύψεως ά-υαγχών έμσανιζομένων τέρα·/ έχείνων αί ότοία: τροΕλέτονται ύτό τής ταρ.
3 τού άρψρου 103 τού Συντάγματος, ή χρησιμοτοίησίς (τρόσληφις) ύτό τών Εημοσίων ύτηρεσίών 2Γ ώρ’.σμένου χρόνου ή
τρός έχτέλεσιν ώρ'.σμένης έργοτίας μ’.σ-ύωτών έν γένε: έτί
σχέσε: έργασίας ίσιωτιχού Ειχαίου μή χτωμενων ύτό τάς
συνψήχχς ταύτας ύταλληλιχήν, ύτό τήν έν τώ Συντάγμοττ:
έννοια·/, ίΕιότητα, χ2-ύόσον είς τήν χερίττωσιν ταΰτην ή νομοΰετιχή ρύΨμισις τερ-.ορίζεται έν τή ουσία, είς τή/ ΕιάΨεσιν

in ιών έν τώ χροϋχολογισμώ άναγε-γ;κμμενων διά τήν έκτελβττν ώρκτμένον έργου *!?τωσεων *ών αναγκαίων χρός κάΑρφτν τών δαχανώ·. αμοιβής τών διά την έχτέλετιν τού έργου
χρηστμοχοιουμένων μιο^ωτών.
; Αιά τούς λόγους τούτους ανεξαρτήτως τής μή ύχό του Συν
τάγματος χροβλέψεως τής εις ώς άνω χε^ιχτώσ-εως έύεωρή^ΐ) σχόχιμον όχως xsi χέρι του χροσωχιχοΰ τούτου ϊιχλά6γ σχετικά; Πατάξεις το σχέδιον, ώς δέματος συναφούς χ?ο;
τά διά τών λοιχών διατάξεων ρυύμ'-ζόμενα.
’Εχι τή βάσει τών χροεκτεύεισών σκέψεων, ήτοι τής ύζάρξεω; τριών διαφορετικών ειδών άναγχών τάς όχοίας ή Διοίχτρις χαλύχτει δια χροσωχιχοΰ έχί συμβάσει ιδιωτικού διxotco. διηρέύη άναλόγως τό χέριεχόμ*νσν τού -/«τα». Ούτως
βΐ διατάξεις τού χερί ού χρόχειται σχεδίου νόμου κατατάσσονται εις χεντε έν συνόλω κεφάλαια.
‘ Το χρώτον χεφάλαιον (άρύρον 1—2) διαλαμβάνει τάς
γβνιχάς διατάξεις.
Το δεύτερον κεφάλαισν (άρύφον 3 — 8) διαλαμβάνει τάς
διατάξεις χέρι τού χροσωχιχοΰ τού χροσλαμβανομένου διά τήν
κάλοψιν άχροδλέχτων καί έχείγουοών άναγχών.
Το τρίτον χεφάλαιον (άρύρον 9—50) διαλαμβάνει τάς δια
τάξεις αί όχοία: άναφέρονται εϊς το χροσωχιχόν το χροσλαμβανόμενον εις οργανικά; ύέσεις διά τήν κάλνψιν διαρκών
άναγχών.
Το τέταρτον χεφάλαιον (άρύρα 51—56) διαλαμβάνει
διατάξεις χερί τού χροαωχιχοΰ τού χροσλαμβανομένου διά τήν
άντιμετώχισίν χροσκαίρων άναγχών.
Το χέμχτον, τέλος, χεράλαιον (άρύρα 57—60) διαλαμ
βάνει τάς τελιχάς χαί μεταβατιχάς διατάςεις.
ν. Έχί τών χατ’ ιδίαν διατάξεων έκάστου κεφαλαίου έχτί-Ssvται τά άκέλουύα:
α) Έχο τού χρώτου Κεφαλαίου.
Έχί τοΰ άρύρου 1.
Έχί του άρύρου τούτου χροβλέχονται αϊ χεριχτώσείς άναγ
χών διά τήν χάλυώιν τών όχοίων έχιτρεχεται ή χρόσληψις
χροαωχιχοΰ διά συμβάσεως έργααίας ίδιωτιχού διχαίου συμοώνως χοές τήν χρτεχτεύ-είσαν διάχριαιν.
Έχί τοΰ άρύρου 2.
Διά τοΰ άρύρου τούτου διευκρινίζεται ή έννοια ώρισμένων
όρων χρησιμοχοιουμένων εις τό σχέδιον. Σημειοΰται ένταΰύ-α
ότι όχου ύρίτταται εϊς το σχέδιον χαραχομχή εις τον 'Τχ2λληλιχόν Κώδιχα νοείται, ώς διευχρινίζεται εις τό άρύρον
τούτο, ό Ν. 1811/51 ώς ούτος έχάχτοτε ισχύει χαί συνε
χώς χροχειμένης έρ2ρμσγής τών διατάξεων τοΰ χαροντος
σχεδίου έχί τών ’Οργανισμών Τοχίχής Αύτοδιοίχήσεως ύά
έφαρμοσύοϋν αί διατάξεις τοΰ Ν. 1811/51 Χ2: ούχί αί διατά
ξεις τοΰ αντιστοίχου Κώδιχος Δημοτικών χαί Κοινοτικών
'Τχαλλήλων.
6) Έχί τοΰ δευτέρου Κεραλαίου.
Εχί τοΰ άρύρου 3.
Διά τοΰ άρύρου τούτου καύορίζεται ή έννοια τών άχροβλέχτων χαί
έχειγουαών αναγκών διά τήν κάλυψιν
τών
όχοίων χατά τήν χαράγραφσν 2 τοΰ άρ-ύρου 103 τοΰ Συντά
γματος. έχιτρεχεται ή χρόσληψις χροαωχιχοΰ έχί σχάσει ιδιω
τικού δικαίου ώρισμένου χαύνου. Κστείληύη χροσχάύεΐα ώατε
ή έννοια τών άχροβλέχτων χαι έχειγουσών άναγχών νά είναι
άρχούντως εύρεία ούτως ώστε νά μή ύχάρχουν δυσχέρειαι εις
τήν Αιοίχησιν χατά τήν άντιμετώχισίν τοιούτων καταστάσεων.
Έχί τοΰ άρ-ύρου 4.
Διά τοΰ άρύρου τούτου καύορίζεται ή άνωτάτη διάρκεια
τής άχασχολήσεως τοΰ χρσσωχ'-χου τοΰ χροσλαμβανομένου διά
τή; άντιμετώχισίν άχσοβλέχτων χαι χατετειγουσών άναγχών.
Έν όψε: τοΰ σχοχοΰ τής διατάξεως τής χτρ. 2 τοΰ άρύρευ
103 τοΰ Συντάγματος χαί τής ρύσεως τών άναγχών τών
όχοίων σχοχείται έν χροκειμένω ή κάλυψις. έκρίύη ότι ώς

ανώτατη διασκεια αχατχο/.ησεως δέον να είναι το οωόεκ.αμηνσ>. Ώς άσετησια ϋχολογισμοΰ τής χρούεσμίας ταυτης ώρίσύτ, ή έμφανισις τής ανογκτ,ς χαί τούτο ίνα ύχαρχη σταύερόν σημείοΥ ύαολογίσμοΰ της χρός άχορυγήν χαταδολιεύσεως
τόσον τών διατάξεων τοΰ κερα/.αιου τούτου τοΰ σχεδίου όσον
χαί τής χρορρηύείσης συνταγματικής διατάξεως.
Έχί τοΰ άρύρου 5.
Διά τοΰ άρύρου 5 ρυύμίζσνται άχαντα τά ύέματα τά άφορώντα εις τήν διαδικασίαν χροσλήψεως τοΰ χροσωχιχοΰ τού
του. Έλήρύτ, ιδιαιτέρα μέριμνα ώστε ή σχετική διαδικασία νά
είναι σύντομος καί χατά τό δυνατόν εύκαμχτος, διά νά άχορεύγωνται χολλαί γραρειοχρατιχαί διατυχώσεις, έν όώει τοΰ
έχείγοντος χαραχτήρος τής χροσλήψεως τοΰ συγκεκριμένου
τούτου χροσωχιχοΰ διά τήν άντιμετώχισίν άχροβλέχτων χαί κατεχειγουσών άναγχών. Διευκρινίζεται έν χροκείμένφ, ότι ύχό
τής χαρ. 1 τοΰ άρύρου 5 τοΰ σχεδίου χαρέχεται εύύέως έχ
τοΰ νόμου έξουσιοδότησις χρός τά οικεία όργανα διά τήν χρόσληψίν τοΰ άναγχαιοΰντος χροσωχιχοΰ χρός άντιμετώχισίν εκτά
κτων χαί κατεχειγουσών άναγχών. χωρίς νά -ύφίσταται ανάγ
κη νά —τβλέττετα: ή τοιαύτη .χρόσληψις εις τάς οικείας όργανιχάς διατάξεις έχάστης ύχηρεσίας.
Έχί τοΰ άρύρου 6.
Λ'-ά τοΰ άρύρου τούτου χαύορίζονται τά τοΰ χρόνου εργα
σίας τοΰ έν λόγω χροσωχιχοΰ τά τής άχασχολήσεως αύτοΰ
κατά τάς Κυριαχάς χαί άργίας χαί τά τής ύχερωριαχής ερ
γασίας χύτου. Καί έν χροχειμένω έλήφύη μέριμνα, ώστε ή όλη
ρύύμισις νά είναι ελαστική, ινά μή χαρεμβάλωνται έμκόδια εις τας οικείας ύχηρεσίας έν τή άντιμετωκίσει άχροβλέ
χτων χαί κατεχειγουσών αναγκών.
Εχί τοΰ άρύρου 7.
Δια τοΰ άρύρου τουτου ρυύμιζονται τά τών άχοδοχών τοΰ
χροσλαμβανομένου χροσωχιχοΰ, διά τής χαραχομχής εις τάςδιατάξεις τοΰ ΝΛ. 1198/72.
Έχί τοΰ άρύρου 8.
Διά τοΰ άρύρου τούτου χαύορίζονται τα τής άχολύσεως τοΰ
έν λογω χροσωχιχοΰ. Έ> όψει τοΰ σχοχοΰ τής χροσλήώεως
τοΰ χροσωχιχοΰ τούτου χροβλέχεται ή αύτοδίχαία λύσις τής
συμβάσεως έργασίας εύύός ώς συμχληρωύή ό διά τής άχοράσεως τής χροσλήύεω.ς χαύ-αριζόμενο; χρόνος ή ά-jja τή συμχληρωσει τοΰ ανώτατου χρονικού ορίου άχασχολήσεως όχερ,
ώς έλέχύη, διά τοΰ άρύρου 4 ορίζεται εις δωδεκάμηνον μή
καταβαλλομένης οΰδεμιάς. συνεχεία τής άχολύσεως. άχοζημιωσεως εις τό χροσωχιχόν τούτο. Περαιτέρω έχίτρέχεται χρός
διασσάλισιν τοΰ συμφέροντος τών ύχηρεσιών χαί ή έχ μέρους
αύτών καταγγελία τής συμβάσεως έργασίας όχοτεδήχοτε διά
σχουοαίον λόγον.
Έν όύει δέ τοΰ έχιταχτιχοΰ χαραχτήρος τών άναγχών αί
όχοίαι άντιμετωχίζονται ύχό τοΰ χροσωχιχοΰ τούτου ορίζεται
ρητώς ότι αδικαιολόγητος άχοχή έχ τής εργασίας έχι τρεις
τουλάχιστον συνεχείς ημέρας ύε-ωμείται ώς καταγγελία
τής συμβάσεως έργασίας έκ μέρους τοΰ χροσλαμβανομένου.
γ) Εχί τοΰ Τρίτου Κεφαλαίου.
Δια τών διατάξεων τοΰ κεφαλαίου τούτου, ώς χαί ανωτέρω
έαετέύη, ρυύμιζονται τά ύέματα τοΰ χροσωχιχοΰ τοΰ χροσ
λαμβανομένου εις οργανικά; ύέσε'.ς διά τήν σντιμετώχυσιν διαρ
κών άναγχών τής Διοιχήσεως. Πρόκειται διά τού χροσωχιχοΰ
τοΰ χροβλεχομένου ύχό τής χαρ. 3 τοΰ άρύρου 103 τοΰ Συν
τάγματος. ήτοι ειδικού έχιστημονικνΰ ώς χαί τεχνικού ή βοηύητικοΰ χροσωχιχοΰ έχί οχοτει ιδιωτικού δικαίου. Α! διατά
ξεις συνεχώς τοΰ κεφαλαίου τούτου σχοχοϋν εις τήν χραγματοχοιησιν τής εις τήν χρορρηύείσαν συνταγματικήν διάταξιν
έχιταγής χερ; του οιά του νομού χαύορισμου τών έγγυτ,σεων
ύφ άς τελεί τό χροσωχιχόν τούτο.
Εν όψει τοΰ ότι τό χροσωχιχόν τοΰ κεφαλαίου τούτου χροορίζετα: νά καταλάδη όργα-/:κάς ύέσεις χαί νά έξυχηρετή διαρ
κείς αναγκας τής έν εύρεία έννοια Δηαοτίας Διοικήσεως καί έχί
χλέον ή σχέσις χΰτοΰ χρός τό Κράτος ή τό οίκείον ν.χ.δ.δ.,
άν καί ιδιωτικού δικαίου, συγγενεύει κατά φύσιν χρός τήν
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tii:j γγωσττ,ν νζαλλτ/,ιχήν σχεπν τού όηαοσιου ϊικαεον.
ιχρί-ύτ; ότι. xt.'. αζοώεως -ύεμαίω-. νζτ;ρε:·:ακ.ής καταττα-εως ζοεζε. κ.αΐ το ζροσωζιχον τούτο νά νζαχνή χατά Σάσ-.ν
::ς χαίεχεως ζαρέμοιον
το ίχνον έζ: τώ> εις τον Ύζαλ,ηλιχόν Κώϊιχα νζαγομενων ϊγμοσιων ύζαλλήλων χαΐ νζαλλή.ιόν ν.ζ.Σ.Σ. Οντως. ώς άοετηρία χα: ζλαιπ: · τής γεντνένγ-ς
ουίμίσεως έλήοί-τ^αν αί άντίστοίχοι ϊιαταϊεις τού 'Τζαλ/,ηλιχον Κώϊιχος χα: νίο-ύετήίησαν όσαι Σεόαίως έχρίίησαν
5τ: χνμίιίάζονται ζρός τήν ίίιάζονσαν σύσιν τού έν λόγω
τροσωζιχού χαί τά; άζαιτονμένας ζερ! τούτον ίϊίας ρυίμί• Ε'·ς.
Περαιτέρω, ο ογχος τής νλτ ς τού εν λόγω χεοαλαίοα
'.ατέστησεν άναγχαιαν τήν χατάτααιν αύτής εις έζτά τμή
ματα ζρός τον σχοζόν έμσχ/σεως των έζ! μέρονς ενοτήτων
ιού έν λόγω χεοαλαίον. Οντω. το τμήμ2 A’ (ap-Spov 9)
ιιαλαμΣάνε: γενιχήν ρήτρα· ζερ: τής νζηρεσιαχής χαταζιάτεως τον ζροσωζιχού τούτον, το Τμήμ2 Β' ρνίμίζε: τά των
τροϋζοίέσεων χα: τής ΣιαΣιχασίας ζροσλήψεως. Το Τμήμα
Γ' τάς νζοχρεώσεις χα! Σιχαιώματα. το Τμήμα Λ' τάς μεταόολάς τής νζηρεσιαχής χαταστάσεως. Τό Τμήμα Ε' τά
τού Πει-άαρχιχού ίικ.αίον. Τό Τμήμα ΣΤ' τά τής λύαεως
τής σνμίάσεως έργασίας χα; τής άζοζημιώσεως χα! τέλος
τό Τμήμα Ζ' οιαλαμόανε: Σιατάξεις ζερ: των είοιχών χνμίούλων χα! αμνεργατών μελών τής Κνόερνήσεως.
Έζ: των χατ' ίοίαν ϊιατααεων έχάστον τμήματος άναφερόμεία εύίνς άμέαως.
Έζ'ι τού Τμήματος Α\
Έζ! τού άρίρον 9.
Διά τού άρ-Spov τούτον τίθεται έ γενιχος χανών δτε τό
.:3ιχον έζεστημονιχόν. ώς χαί τεχνικόν ή £ετρ$τ}τ:κόν ζροωζιχόν έζ: σχέσει ιϊιωτιχον ϊιχαίον Σιά τήν άντιμετωζισιν
ιιαρχών άναγχών τής Διοιχήσεως Βιέζεται ώς ζρός τά -5έ
νατα τής νζτ,ρεσιαχής τον χαταατάαεως νζο τών ϊιζτάζεων
τον χεοαλαίον Γ'. Έν ζροχειμήνω ϊιευχρινίζεται, ότι διά
τό ζροσωζιχον τούτο των ϊιαρχών άναγχών Σε-ν ζαρέχεται
τ >ά τών ϊιαταξεων τού σχεϊίον άζ’ εύ-ύείας Σιχαίωρεα ζροσ.ήψ-εως. Ή ζρ-όσλτρύις τοιούτον ζροσωζιχού τελεί όζό τήν
ρονζό-ύεσιν ότι εις τάς οικείας όργανιχάς ϊιατάαεις έχάττ,ς νζ-ςρεσίας ζροζλέζονται αί αντίστοιχοι ίέσεις.
Έζ: τού Τμήματος Β'.
Έζί τού άρ-5ρον 10.
Διά τού ap-Spov τούτον χαίορίζονται τά ζροσόντα ζροσλήεως τού ζροαωζ'.χού τού η λόγω χεοαλαίον χατ’ άν2λοίαν ζρος τά ΐοχύοντα ϊιά τονς μονίμονς ϊημο-ίονς ζολ’.τιοός Βιοίχητίχονς νζαλλήλονς.
Έζί τού άρ·5ρον 11.
Δ'·α τού άρ-Spcv τούτον έριζετα; ό τρόζος ζλτ,ρώαεως τών
έαεων τον είϊ:χού έζιατημονίχού, ώς χα: τού τεχν:χού ή
otjStjT'xov τζ·οαωζ'.χού χατ’ άναλο-'ία^ ώτχύτως ζρός τά
•χύοντα έζί ϊημοαίων νζαλλήλων μέ τήν ϊιαοοράν ότι έν
οοχείμενω χαί ζρός άζοςνγήν ϊναχερειών εις τή·; άζό μέονς τής ϊ:οιχήοεως έαεύρετιν τοιούτςν ζροαωζΐχού ϊεν τίετα: ώς χα-νών έ ϊ’.αγωνιτμός, άλλά ζροόλέζεται ή Βιά
αγωνιομού ή όζ’.λογής ζλήρωσις τών ίέ-εων. τής χρίτεως
ερ: τον ό> έχάτττ; ζεριζτώαε! άχολον-ύητέον τρόζον ζροαλήεως άφίεμέ-ίτ,ς εις τον 'Τζονργόν Προεϊρίας Κνϊερνήτεως
;τά γνώμαρ·1 ζής ζαρά τώ 'Τζονργείω Προεϊρίας Κνόερνή:ως λε·.τονργούττ,ς Κεντρικής Έζιτροζής Διαγωνισμών. Δι-χρινίζετα: ότι ή έν ζροκειμένω ζαρεμόολή τής Κε·(τρ:χής
νζιτροζής Διαγωνισμών άζαιτείται χαΐ έχ τού λόγον όζως
εννάται χατά ζερίζτωαιν χαΐ ή συνταγματιχόζης τών ϊιαζςεων αί όζοίαι ζροίλέζονν τήν ζρόαλτ,ψιν χαΐ τάς -ύέαεις
ν έν λόγω ζροαωζιχού αί όζοίαι είναι ϊιοώζαρτοι εις ζοιλα νομο-ύ-ετήματα τών οικείων νζγιρεσιών, τό ζύαίατον Σέ
ντων εχον/ έχΣο-ύή ζολν ζρο τής ίχ/ύος τού νίον Σνντάζατος χαι έν τή ζράςει άντιμετωζίζονται χα-ύτμερινώς zou

χίλα; ζεριζτωαεις άντιζννταγν,ατιχοτττος των τοιοντων ;ιατάαεων.
Έζ: τού άρ-άρον 12.
Δια τού άρ-ύρον τονττν ζροαοιορ'Δετχ. τ ϊιαϊιχοσια τού
Σιαγωνιαμού ή τής έζιλογής χαζ' αναλογία· έζιατς ζρός τά
ίαχνοντα ϊιά τούς μονίμονς οτ,μοχ.ονς ύζακλήλονς.
Έζί τού αρύρον 13.
Διά τού άρ-ύρον 13 7-2-ύορίζοντα; τά όρ~τ<α τά όζοία έκΣιϊονν τήν ζοααιν ζροαλήόεως.
Εζί τού άρ-ύρον 14.
Διά τού άρ-5ρον τούτον ζροόλέζετα: ργτώς ή ϊννατότης
χαί ο! λόγο; άναχλήαεως τής ζερ; ζροαλζόεως ζράζεως. Έζί τον άρ-Spcv 15.
Διά τού άρ-ύρον 15 είαάγετα; ό ύεσμός τής ϊοχίματτιχής
ύζηρεσίας, ό όζοίος ισχύει διά τζύς μονίμους Σιοιχητιχονς
νζαλλή/.·ονς. κ,α'ι έζί τον ζρττωχ.χεύ ττύ χεοαλαίαν τούτο», έν
όψει τής ρύσεως αύτον. ότι ϊηλαΣή άρ’ ενός μέν χατέχεί όργανιχάς -ύέτεις, άσ’ έτερον ίέ έϊαζτ,ρετεί ζαγ:2ς άνάγχας
τής Διοιχήσεως χαί ώς έχ τούτον χαζά συνταγματικήν
έζιταγή/ -Sα άζολαύζ τών έγγνήττων τού τατόνττς σχοίτο».
Ώς έχ τούτον έχρί-^η σχόζ’.μον ότι zprv ή το έν λόγω
ζροαωζιχον ύζαχ·5ή εις τάς έγγαήτεις τάς όζοίας τό σχέϊιον
τούτο ζαρέχει. εΣε: νά έχτιμτ-ύή χατά ζότσ. ϊύναζχ νά ιάνταζοχριδή εις τάς ζροσΣοχίας τής άζτ,ρεσίας έν σχέσει ζρός
τήν έχτέλεπν τών χα·δτ,χόντων Σ:ά τά όζοία ζροσλαμόάνεται. Σννεζώς τό έν λόγω ζροσωζιχόν ζρέζε: νά ϊιανύς μίιζν
ϊοχιμζστιχήν ζερίοϊον ένός έτονς μετά τήν λήα’.ν τής όζοίας
•Sa άζοςασίζεται νζό τού οίχείον νζτςρεσιαχού χνμόονλίον εάν
ϊύναται νά χινεχίση ζαρέχον τάς άζηρεσίας τον ή δέον νά
άζολνόή. ΔεΣομένον. ότι τό Σύνταγμα Σέ·· ζοιείτα; ϊεάχρισιν
εις τή/ ζαράγρ. 3 τού ap-Spov 103 χύτού. εν σχέσει ζρός
τήν Σιάρχεια/ τής άζαχ/ολήσεως τ;" ζροχωζΐχού, γίνεται
ίεχτόν ότι τούτο ϊύναται νά ζροσλαμίάνετα; είτε έζ’ αόρι
στον είτε έζ! ώρισμένον χοόνον χα; ώς έχ τούτον Σεν ύζήχύνςσαν εις τον -ύεχχον τής ϊοχίματτιχής νζτςρεχ.ας οί ζροσλχμζ
έα/όμχ/ο; Σιά τήν ά.τιμετώζισιν ζαγζων
άναγχών, αλλά
ϊιά Σι αρχεία; άζασχολήσεως μτκροτέραν τών Σύο ετών.
Έζ; τον Τμήματος Γ'.
Έζ! τ» άρ-ύρσν 16.

'

Διά τον άρ-ύρον 16 γίνεται γενική ζαραζεμζή. ώς ζρός
τά χα-ύήχοντα. τονς ζερίορισμονς χα: τή; άχτίχήν εύ-3ύνην
τού ζροσωζιχού τούτον, εις τά ίχ/ύσντα έζ: Σημοσίον όζαύ^
λήλων άζοχλειστύέντος μό;ον τού χωλύτιατος τής έ·;τοζΐόττΓ
τος, τό όζοία; έχρί·5η ότι Σέν ζρέζε: νά ίτχόττ, ϊιά τό ζρο
σωζιχόν τούτο, τό όζοίον. ώς γνωσζό/. Σέν άχχεί Βιοίχησιν.
Ρυθμίζεται ώσχύτως εις τή·; ζαα. 2 τού άρόρον τούτον χαί
τό -ύεμα τή; μερίχής άζατχολήσεως τον ζατσωζιχον ζρός
Σιενχόλννσιν τών νζτ,ρεσιών. χα·ύ’ όσον, ώς είναι γνωστόν,
εις τινας όζτ,ρεσίας χαΐ ίΣίως μιχρά -νομ'.χά ζρόσωζα ϊημοσίον ϊιχαίον ζαρίσταται άνάγχγ ζρσσλήψεως ζροσωζιχού ϊτά
τήν άντιμετώχ.σιν ζαγίων άναγχών. ζλήν όμως ό όγχος τών
σχετικών έργατιών Σεν Σιχαιολογεί τή·; ζλήρτ, χαί’ ήμερον
άζαχ/όλτρτιν τού ζροσωζιχού.
Έζ! τον άρίρου 17.

"

Δ-.ά τού άρ-ύρον τούτον ρνί'είζχτται τά ττς νζερωριαχήςάζασχολήσεως τον έν λέγω ζροσωζιχού ή όζοία έζιτρέζεται
μό;ον Σιά τή; ζερίζτωσιν άντίμετωζίσεως έχτάχτων χαί
έζειγονσών άναγχών. έσαρμοζομένβν χατά τά λο·-ζα, ϊιά λό
γον; τηρήσεως ενιαίων αρχών ώς ζοός τά χζτ’ είΣοχότητας
ΐσχύοντα ά·;ώτατα όρια όζερωριαχής άο^τσχολττεως, τών ϊ'.ατάαεων τής έργ2τ:χής νομοίεσίας.
Έζ: τον άρίρον 18.
Διά τού όίρ-ύρον 18 ορίζεται, Σιά λόγο»; ώσζύτως ά/όττ7Τος
ρυίμίσεως, ότι αί άζοϊοχαΐ τον χροσωζιχ&ύ τούτου -χαίορίάζονται χατά τάς Σιαταξεις τον Καί. 1198/1-972..--Έζίσ*}ς
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χα-δορίζοντα: τα τής άά-ώσεως rrpcς λήδ-.ν άζοϊοχών ώς χαί
τι, ϊ-.y_a·:ωαα ί: άσμοιόη. t; όσο-/ τ μη άζασχολητις τον ϊέν
όσείλεται εις ύζαιτιοτητα τον.
Έζί τοΰ άρδρου 19.
Διά τοΰ άρδρου τοντοο ορίζεται, ότι ϊέν οφείλονται άζοϊο-/α: ϊιά μή ζαροχήν έργασ-ίας. έΓά ύζ:α:τ:ότητος τοΰ ζρεσωπχοΰ
ώς χαί as ζερ'-ζτώσεις χατά τάς ότοίας ϊιατηρεί τοΰτο τήν
άξίωσίν έ—1 τών άζοϊοχών. λόγω άζοχής έχ τής εργασίας.
σννεζεία άννζαιτίον χωλ-αιατος.
Έζί τοΰ άρδρου 20.
Ata τοΰ άρ-δρον τοντον ζροσοιορι,,οντΛι at νζοχρεωσεις τον
ζροσωζεχοΰ εις ζερίζτωσ;ν χωλύματο·ς ζαροχής τής εργα
σίας του.
Έζί τοΰ άρδρου 21.
Δια τοΰ άρδρου τούτον ορίζεται το άρμόϊιον όργανον ζεριχοζής τών άζοϊοχών ώς χαί ή τηρητέα ϊιζϊιχασία αΰτής.
Έζί τοΰ άρδρον 22.
Διά τοΰ άρδρον τούτον χα-δορίζετα: εις ϊώίεχα μήνας ό
ϊασιχός χρόνος άζασχολήσεως μετά τον όζοίον τό ζροσλαμόανόμενον ζροσωζιχόν ϊ-.χαιοντχ; χσνσνιχής άϊείας, σνμφώνως ζρός γενιχώς ισχύονσαν έν ζροχειμένφ ρύ-δμ'.σιν τόσον
εις τον ' Υζαλληλιχόν Κώϊιχα (άρ-δρον 75 ζαρ. 3) όσον
χαί τήν έργατίχήν νομοθεσίαν (άρδρον 2. Α/Ν. 539/1945).
·- Έζί τοΰ άρθρου 23.
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον 7-α·δορίζετα; ή ίιάρχεια τής χ.ανονιχής άϊείας τήν όζοίον χατ’ έτος ϊιχαιοΰται το ζροσωζΐχόν τοΰτο χατ’ άναλογίαν τερός τά ίσχύσντα έζί ϊημοσίων
ύζαλλήλων έφζρμοζομένων μάλιστα, χατά τήν ζαράγρασον 2
τοΰ έν λόγω άρδρου. ιών ϊιατάξεων τοΰ Ύζαλληλ’.χοΰ Κώϊιχχις ζέρί χανονιχών άϊειών. ϊιά τά δέματα τα όζοία ϊέν
ροδμίζονται εύδέως ύζό τοΰ ζαρόντος σχεϊίου. ’Εν ζροχείμένω ϊιευχρινίζεται. £τ· εις τήν ρύ-δμισ·.ν τοΰ έν λόγω -δέμα
τος, ώς χα! εις έτερα, ϊέν γίνετα: ϊιαχρισις τοΰ έν λόγω
ζροσωζ-.χοΰ εις υζαλληλιχόν xat έργατιχόν. ώς συμόαίνει
εις τήν έργατίχήν νομοδεσίαν. άφ’ ένος μέν χάρ'.ν αζλονστεύσεως τών σχετιχών ρυ-δμίσεων. άφ" έτερον ϊέ σονεζεία τής
ιϊιαζούσης ρύσεως τοΰ ζροσωζ:χοΰ τούτον, -δεωρονμένον χατά
τήν έννοιαν τής ζαραγράφον 3 τοΰ άρ-δρεν 103 τοΰ Συντά
γματος, ώς οϊονε! ϊημοσιοΰζαλληλιχοΰ ζροσωζ-.χοΰ. χα-δ! όσον
εάν ϊέν ζροεόλέζετο ή ζρόσληφις τούτον, α: αντίστοιχοι άνάγχα: -δά έχαλνζτοντο ϊιά τής ζροσλή-δεως μονίμων ϊημοσίων
ύζαλλήλων.
Έζί τοΰ άρ-δρον 24 .
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον ζροϊλέζεται ρτ,τώς ή ζερίζτωτις
χορηγήσεως άϊείας άνεν άζοϊοχών εις το έν λόγω ζροσωζιχόν. χα·δ όσον τέ -δέμα τούτο ζολλάχις έν τή ζράζει άζησχέλησε τάς ύζηρεσίας χαί έχε: έοηγήσε: ε-.ς ϊ·.2ρορετ:χάς
ονδμίσε-.ς έν όιδε: τής έλλείδεως ρητή; ϊιατάαεως ζροόλεζούσης τήν τοιαύτην ζερίζτωσ-.ν.
Έζ: τοΰ άρ-δρον 25.
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον ζοοίλέζετα: ή οννατότης χορηγήσεως εις το έν λόγω ζροσωζ-.χον έχζα-.οεντ-.χή; άϊείας ϊιαρχείας ένος έτους. Ή Εζιτροζή έχρ:νε σχόζιμον τήν ζαροχήν τής ενχερείας ταντης ζρος ϊ:ευχόλννσ:ν τής Δ'-Ο’-χήσεως νά έζ:ζνγχά··ιη τήν ϊχα-νοζο-.ησιν είοιχών άναγχών της
::ά τής έήειϊιχεύσεως ή άλ/.ης ε:ϊ:χής χαταρτίσεως τον
γ; λόγω ζροσωζ-.χοΰ. έν οόε: χα: τοΰ γεγονότος ότ: χσ: ό
ζερ: έζ:μορρώσεως τών ϊημοσ:ων νζαλ/.ή'/^ον νόμος 23?
ζροόλέζε: τή/ ϊννατότητα εζιμορρώσεως τοΰ έζ: σνμόάσε:
ζροσωζ-.χοΰ.
Έζ: τοΰ Τμήματος Δ'.
Έζί τοΰ άρ-δρον 26 .
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον ρν-δμιζετα: άο’ ένος μέν τό -δέμα
τής τοζο-δετήσεως. άρ’ έτερον ϊέ τό τής μετα-δόσεως “οΰ ζρο-

σωζιχοΰ τούτον χαί χα-δορίζοντα: ή ϊ-.αϊιχασία χαί

τα οί-

χεϊα όργανα.
Έν ζρ*χε:μ*νω ϊιενχρινίζεται, ότι χα: τό ζροσωζ-.χον
τούτο, τό όζοίον, ώς έλέχ-δη. ύζηρετεί εις όργανιχάς -δέσεις
χαί ϊι" αύτοΰ έξιτζηρετούνται ζάγιαι άνάγχαι τής νζηρεσίας. ϊέο> νά νζόχειτα: εις μεταδεσιν ϊιά τήν έζυζηρέτησ-.ν
τών άνσγχών τής νζηρεσίας. τι-δεμένης ώς έγγνήσεως τής
ήτιολογημτνης γνώμης τοΰ ΰζηρεσιαχον σνμόονλίον.
Έζί τού άρ-δρον 27.
Διά τού άρ-δρον τούτον ζροόλέζετα: ή οννατότης άζοσζασεως τού έν λόγω ζροσωζιχού. άλλά μόνον ζρος χαλνήτν
έζ2ΐρετιχ.ής ύζηρεσιαχής άνάγχης χα! ϊ:ά έζ τό ζολν μή
νας χαί τούτο, ϊ:ότι ή άζόσζασις. ώς μέτρον έχταχτον. ϊέν
ζρέζε: νά αρε-δή άζεριόριστον χαί νά έζελιχ-δή εις ζάγιον
τρόζον ζληρώσεως τών άτνσγχών τών ϊιαρόρων ύζηρεσιών.
Δείομένον έζ ά/.λον ότ: ή άζόσζασις γίνετα: ϊι! άζοράσεως.
τοΰ όργάνον τό όζοίον είναι άρμόϊιον ϊιά τήν. ζρόσληώ-.ν τοΰ
ζροσωζοχού τούτου, συνάγεται ότ: ή -άζόσζασις νοείτ-2: εις
ύζηρεσίαν ύζτγομένην εις τό αύτό όργανον.
:Βζί τοΰ άρδρον 28.
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον ρν-δμίζετα: τό δέμα τής άζλής μεταχινήσεως τού έν λόγω ζροσωζιχοΰ άζό δέσεως εις δεσεν
τής αύτής άρχής.
Έζί τοΰ άρ-δρον 29 .
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον ζροϊλέζεται ή τήρησις άτομιχών
ραχέλων χαί ή σύνταζις έχ.-δέοΐων ο·ύσιαστ:χών ζρ·:σο/τω>
ϊιά τέ έν λόγω ζροσωζιχόν, ζαρεχομένης άμα έξονσίοϊοτησεως όζως τά ζερ! τά -δέματα τζΰτα ζητήματα ρυ-δμισ-δούν
ϊ:’ άζοφάσε**ς τοΰ 'Υζονργοΰ Προεϊρίας Κνόερνήσεως χ,ατά
τρόζον ένιαίσν ϊ: άζαν το έν λόγω ζροσωζιχόν.
Εζί τοΰ άρ-δρον 30.
Διά τοΰ άρ-δρον τούτον χα-δορίζονται τά άρμόϊια ϊιά τήν
χρίσιν τοΰ έν λόγω ζροσωζιχ,οΰ ύζηρεσιαχ,ά σνμόούλια, ώς τοιαΰτα οέ -δεωροΰνται τά νζηρεσιαν.ά σνμίούλια τών οίχείων
ύζηρεσ:ών. ζζορενγομένης οντω τής ϊημιονργίας νέων, ίοιων
σνμόονλιων οια το έν λόγω ζροσωζιχόν.
Έζί τοΰ Τμήματος Ε' .
Έζί τοΰ άρ-δρον 31.
Τό άρ-δρον 31 ϊιά μέν τής zap. 1 ζζρέχει τήν έννοιαν τοΰ
ζει-δαρχιχ.οΰ άοιχήματος χατά τά γενιχώς ζαραϊεϊεγμένα χ.ριτήρια. ϊιά ϊέ τής ζαρ. 2 ζροστ-.ορίζει τήν ζηγήν τών χα-δτχόντων τοΰ εν λόγω ζροσωζιχ,οΰ. εχ τής ζαραόάσεως τών όζοίων τιχ.τετα: ή ζει-δαρχιχ.ή εν-δννη.
Έζ: τοΰ άρ-δρον 32.
Τό άρ-δρον 32 ζεριλαμόάνε: ένόειχτιχ.ήν αζαρί-δμησιν τών
ζε-.δαρχιχ.ών ζασαζτωμάτονν χ,ατά το ζσότνζον τοΰ άρ-δρον 2
τοΰ ζ.ϊ: 760 Τ 976.
Έζί τοΰ άρ-δρον 33.
Τό άρ-δρον 33 άζαρι-δμεί τάς ζει-δαρχιχάς ζοινας. Έν όψε:
τής νομιχής ς-δσεως τής ζροχειμένης σνμόασεως έργασίας ώς
σνέσεως τον ίίιωτιχ.οΰ ϊ-.ν.αίον. στερονμένης τοΰ χαραχτήρος
τής μονιμότητες. έ·δεωρή·δησαν ζροσρορώτερα: α: ζοινα: τής
έζιζλήζεως. τού ζροστιμον χ.αί τής ζροσωρινής ζαύσειος. ένώ
ϊιά τήν ζεριζτωσιν ίαρέων ζαραζτωματων. τά όζοία εις τό
ϊημοσιον oiy.aiov -δα έϊιν.αιολόγονν τήν ζοινήν τής όριστιχής
ζανσεως. ζροεχ.ρ·-δη ή ϊιέζοϊος τής χ.αταγγελίας τής σνμόάσεως ϊιά σζο-ϊα-.ον λόγον :ζαρ. 2 - .
Εζ: τών άρ-δρων 34 έως 37.
Τά άρ-δρα 34 έως 37 ζρονοονν ζερ: τών
χ.αιοοοσιών. ρορεις τών όζοίων είναι χατά
ζει-δαρχ-.χώς ζρο-σταμενο: : άζαρι-δμούμενοι
τό άρ-δρον 35 7.α·. τά νζηρεσιαχ.ά σνμόού/.ια
ρεσιών. ώς ταύτα ορίζοντα: εις τό άρ-δρον
*' r Ο —
', ccpv:. ο / ,* .

ζει-δαρχιχών ϊ:το άρ-δρον 34 ο:
λεζτομερώς
εις
τών οί·/.είων ύζη
30 τοΰ σχεοίον
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:·- ά?·>σον
κα-ύιερο: ως μονχί'.κόν ένοικον μέσον καύ
κΓΠίνοιν κεί/σο/ινών άκοοχσεων την έσεσιν. άκοχλειομενων
τώ /.οικών ·:; το.; χον.μους ίημοσίονς νκαλλήλονς κχρεχομενων ενοικω-. μέσων. "Η τοιαύτη. όμως, έλλειιΐιις άνχκληοο-τα: εκαρκως εν. της οννατότητος τών τιμωρούμενων νά
-ροσρνγονν ε:ς τα κολ·.τ:κά οικαστήρια ο:’ αγωγής οιωκούτης ε:τε σας :.ιΐ~.ζ·.:ι κροστιμον ή κροσωοινής κανσεως καοσ•/.οστηύε’.σα; άκοοννας. ε:τε άκοζημίωσιν έν σννορομή τών ό
ρων τών αο όρων Η'ΰ /.α: 100 τον Εισαγωγικού τον 'Αστικού
Κώοιχος Νόμον, ότοτε η νομική κα! ουσιαστική οικαιολόγητ:ς τής έκιίλτ ύείσης κοινής ύά νκόκε:τα: εις τον προσή
κοντα ο’.‘/.αστικόν έλεγχον.
Έκ! τού άρύρον 39.
Τό άρύρον 30 κρονοεϊ κερί τής συμπληρωματικής έσαρμογής τού κ. : 'τος 700/1976. ίϊία εις τό κεϊίον τής κινήσεως τής κειύ αρχ’.κή; οιώξεως. τής άνακρίσεως κα": τής τηρητεας οιαοικασια;.
Έκ: τού Τμήματος ΣΤ’ .
Έκ! τού άρύρον 40.
Δ:ά τού άρύρον τούτον καθορίζονται αί κερ:κτώσεις Χύσεως
τής σνμόάσεως εργασίας τού έν λόγω κροσωκικού κατ’ ανα
λογίαν. άγ’ ένος μεν ττρός τούς λόγονς Χύσεως τής οημοσιοϋταλληλικής σχέσεως κατά τάς οικείας ίιατάξεις τον
'Τκαλληλικού Κώοικος. άφ' έτερον ϊέ κρός την ίϊιάζουταν
ρύσιν τον έν λέγω κροσωκικού ώς τοιούτον έκ! σνμβάσει ΐϊιωτικον οικαίον. Οντως, ώς λόγο: Χύσεως τής συαίάσεως εργα
σίας τον κροσωκικού τούτον έύεωρήύησαν α) ό ύάνατος, β)
ή έκκτωσις. γ) ή άττέλνσις. J) ή καταγγελία τής σνμίάσεως
εργασίας καί ε) ή λήξις τού χρόνον ϊιαρκείας τής σνμόασεως.
Έκί τον άρύρον 41.
Λιά τον άρύρον τούτον καθορίζονται ο! λόγο: οι' ονς έττερχετσ: ή έκκτωσις.
Έκί τού άρύρον 42.
Α:ά τον άρύρον τούτον έξειϊικεύονται αΐ κερ’.κτώσεις άκολύσεως τον έν λόγω κροσωκικού. Οντως, ώς λόγο: άκολύσεως καθορίζονται α) ή συμκλήρωσις έρίον ήλ’.κίας. 61 ή άνα:τ:ος ύκηρεσιακή άνεκάρκεια. γ) ή άνίκανέτης. σωματική ή
κνενματ’.κή κα: ϊΐ ή κατάργησις ύέσεως.
Έκί τού άρύρον 43.
Λ:ά τον άρύρον τούτον ρνύμίζετα: ή άκόλνσις λέγω όρίον
ηλικίας, ώς το’.ούτόν καύορισύέντος τού 65ον ετονς.
ώς
ίσχύε: γενικώς κα: ο:ά τούς ίημοσίονς ύκαλλήλονς. Τό όριο
όμως τούτο ήλ’.κίας ϊύναται νά καρατείνετα: κατ’ ανώτατον
όσιον μέχρι τού 70ού εις κερικτώσεις καύ' άς ό μίσύωτός
οέν ύεμελ’.οί ϊικαίωμα σνντά-εω ς. Ή οιάταξη αν τη κρίνετα:
α/αγκαία τσρος ιόν σκοκόν όκως οί άκ άμαχο: τής έργασίας
μή άντ'.μετωκίζονν κοινωνικά αροίλήματα μετά την άσσοχώρησίν
των έκ τής 'Υλτηρεσίας. Περα:τέρω. ρνύμίζετα·. ό τρόκος ίικολογ’.σμού τής ήλ’.κίας καί ή σχετ’.κή ?:αϊ:κασία.
Ε=! τού άρύρον 44.
Α’-ά τού άρ-ύρον τούτον ρνύμίζετα: ή κερίκτωσις άκολύσεως ό: χ/αίτ:ον ύκηρεσιακήν άνεκάρκειαν κατά τήν αντίστοι
χον ο’.άταα’.ν τού άρύρον 186 τού Ύκαλληλ’.κον Κώοιχος.
Εκί τού άρύρον 45.
Δ:ά τού άρύρον τούτον ρνύμίζετα: ή κερίκτωσ’.ς άκολύσεως
ϊ’.ά σωματ’.κήν ή κνενματικήν άν’.κανότητα. ωσαύτως κατ' ανα
λογίαν κρός τά ίσχύοντα ϊιά τούς μονίμονς ίημοσίονς ύχαλ.
λή/.ονς (άρύρον 184 τού Τ.Κ.) .
Εχ! τού άρύρον 46 .
Λ:ά τού άρύρον τούτον ρνύμίζετα: ή χερίχτωσις άχολύσεως λόγω καταργήσεως ύέσεως καί άντιμετωχίζοντα: τά σχε
τικά ί'.ασικαστ’.κά κα: ούσιαστικά χροίλήματα) τά όχοία ϊύ-

ναντα: νά :ημ:ονργηύονν εις το:αντα; χερ’.χτωσε’.ς. εν όψε:
καί τής έχί τού όμοίον ύεματος νομολογίας τού Σνμέονλίον
τής Έχ’.κρατείας. έν τή χερ:χτωσε: καταργήσεως ύέσεων μο
νίμων ίημοσίων νχαλλήλων.
Εχ: τον άρύρον 47.
Λ'·ά τού άρύρον τούτον τίύετα: ή γενική ρήτρα, ότ: εχ’·τρέχετα: όχοτεόήχοτε ή καταγγελία τής σνμόάσεως έργασίας
ϊ’.ά σχονσαίον λόγον καί άνασέροντα: ένοε:κτ:κ.ώς χεριχτωσε:ς σννιστώσαι σχονοαίον λόγον. Λιενχρινίζετα: ότ: τό αρύρον τούτο ά^ασέρετα: εις τήν χερίχτωτ’.ν καταγγελίας γενομενης άχό χλενράς τής ύχηρεσίας κα! ούχί τον άχο^τ/ολονμενον. Περαιτέρω ρνύμίζρ/τα: τά σχετικά όιαϊικαστικά ύέματα.
Εχ! τού άρύρον 48.
Λιά τού άρύρον τούτον ρνύμίζετα: ή άχό χλενράς
τον
άχασχολονμένον καταγγελία τής σνμόάσεως έργασίας. ονναμένης νά γίνη όχοτεόήχοτε. Εν κροκέ’.μένω έκρίύη σκόκ’.μον.
ότ: κρόκε: νά καρασχεύή εις τον άχασχολονμένον τό ό'.καίωμα τούτο, ώς κροκειμένον κερί όημοσίων ύχαλλήλων ίσχύε:
τό ίικαίωμα τής καραιτήσεως έκ τής σκέψεως ότ: χλέον
σύμοωνον χρός τήν σνσιν τής σχέσεως εργασίας τού έν λέγω
χροσωχικού είνα: τό' ϊικαίωμα καταγγελίας κα! ούχί καρα:τήσεως.
Έχί τού άρύρον 49.
Διά τον άρύρον τούτον ρνύμίζονται λεκτομερώς αί κεριχτώσεις καί αί χροϋχούέσεις. ώς καί τό χοσόν. άσηρημένως.
τής καταόαλλομένης άχοζημιώσεως εις τό κροσωκικόν τούτο
έν χεριχτώσε: λνσεως τής σχέσεως έργασίας τον οιά τινα τών
έν σώ νόμω άναρερομένων λόγων. Διά τήν ρύύμισιν τον χαροντος άρύρον έλήρύησαν ύχ’ όύιν τόσον τά ίσχύοντα εις τόν
χώρον τής έργατικής νομούεσίας. όσον καί αί όριστάμεναι
έχί όμοιων χερίχτώσεων ϊιατάχεις, άφορώσαι τούς άχηρετονντας εις τό οημόσιον καί τά νομικά κρέσωκα όημοσίον ίικαιον.
ώς έχίσης καί ή νομολογία τών ϊικαστηρίων.
Έχί τού Τμήμοπος Ζ'.
Έχί τον άρύρον 50.
Διά τον άρύρον τούτον ρνύμίζοντα: τά τής χροσλήψεως
καί έν γένε: άχασχολήσεως είϊικών σνμόούλων ή σννεργατών,
κατά τρέκον σύμρωνον χρός τήν ρύσιν τών ύχ’ αυτών όκτελονμένων καύηκόντων κα! τή-j ίοιάζονσαν σχέσιν έμχιστοσννης
ή όχοία έξυχακούετα: ΰχάρχο’υσα μεταξύ τών έν λέγω ειϊικών σνμίούλων ή συνεργατών καί τού κροσλαμόάνοντος τού
τους μέλους τής Κυόερνησεως. Ώς έκ τούτου, καίτοι τό
κροσωκικόν τούτο ύχηρετεί εις όργανικάς ύέσεις κσί έξνχηρετεί χαγίας άνάγκας. έκρίύη έν τοντοις, ότι έόει νά ύχαχύή εις Ιό’.ον καύεστώς. καύ όσον ϊέν ύά συνεί'.&άζετο
χρός τήν ρύσιν χύτου ή ύχ αγωγή του εις όλας τάς έγγυήσεις τάς χροίλεχομένας εϊς τό κεράλαιον Γ’ τού σχεϊίον. ϊι’
οΰς λόγους καί κροεκρίύη ή έξαίρεσις τύτοΰ άχό τών ϊιατάξεων τού κεράλαίου τούτον καί ή ρύύμισ’ς τών κερί τού χρο
σωχικού τούτον ύεμάτων εις ίϊιον άρύρον. όχερ είναι τό αρύρον 50. Διευκρινίζεται ότ: τό άρύρον τούτο ϊέν χαρέχε: ϊικαίωμα χροσλήψεως εΐόικών σνμόούλων ή συνεργατών, αλλά
ϊέον τό τοιούτον ό’.καίωμα ώς καί αί σχετικά! ύέσεις νά
κροίλέκωντα: ύκό ίοίων κατά χεσίχτωσ’.ν ϊιατάξεων.
Διευκρινίζεται ωσαύτως, ότ: εις τάς ό’.ατάξεις τού άρ
ύρον τούτον έμχίχτονν μόνον οΐ εΐϊικοί σύμόονλο: ή σννεργάτα: οί χροσλαμίο'/όμενο: είόικώς Σ:ά τήν έξυκηρέτησ’.ν τών
μελών τής Κνέερνήσεως εις τή·/ άσχησ’.ν τών καύηκόντων των
καί σννεχώς οέν νχάγοντα: εις τάς ϊιατάξεις αύτάς οϊ νχό
τών ϊιαρόρων νχηρεσιών χροσ/.αμ*ανόμενο: σύμόονλο: καί συνεργάται οι έχοίο: ά·;αλόγως τής ϊέ’.ότητός των, ώς είϊικών
έχ’.στημόνων ή ον. ώς έξνχηρετούντων χαγίας άνάγκας τών
νχηρεσιών ή χροσκαίρονς τοιαύτας. ύά ϋκάγωνται ένϊεχομενως εις τάς λο:χάς ίιατάξεις τον σχεϊίον.

Ϊ) ’Ext τού Τετάρτον Κεσ2/.2:ον.
Έχϊ τού άρΔρον 51.
Διά 7θν άρΔρον τούτον τίΔετχ: ή γενική ρήτρα, ότι τα
τής χροσλήώεως xat όχηρεσιακής καταστάτεως τού χτοτωχ1κού τού χροτλαμεανομένον ϊιά τήν άντψ,ετώχίσίν χαροϊ’.κών α
ναγκών, ήτο: τον χροτωχιχού τής χεριχτώτεως γ' τον άρΔρον
ί τον σχεϊίον. ρνΔμίξονται ύχο των ϊιατάχεων τού κεφαλαιον
τούτον. Διενκρινίξετα: καί εν χροκειμένω ότι ϊιά τον άρΔρον
τούτον ϊέν χαρέχετα: άχ’ εύΔεϊας ϊικαίωμα χροτλήΔεως τοιεύτον χροτωχιχού. άλλα ϊέον ή χρότληΔις αντη νά χροδλέχετβί ύχο τών οικείων οργανικών ϊιατάχεων έκάτχης ύχηρεοίας.
Ext τον άρΔρον 52.
Διά τον άρΔρον τούτον ρν-5μ:'ετ2! έ τρόχος τής χροσλήΔεως τον χροτωχιχού κατά χαραχομχήν χρος το άρΔρον 5
τον σχεϊίον.
Έχ! τού άρΔρον 53.
Διά τον ep-Spov τούτον ρνΔμίξετα: ό χρόνος έργασίας τού
έν λόγω χροτωχιχού ώταύτως κατά χαραχομχήν εις το αρΔρον 6 τού σχεϊίον.
’Ext τού άρΔρον 54.
Διά τού άρΔρον τούτον ρνΔμίξονται τά τών άχοϊοχών τού
έν λόγω χροτωχιχού Χ3τά τήν ϊιαϊίχασίαν τού άρΔρον 5 ν.ϊ.
1198/72.
Έιτ: τον άρ-Δρσν 55.
Δ:ά τού άρΔρον τούτον χροτϊιοριζεται ή άνωτάτη ϊιάρχεια
τής άχατχολήτεως τού έν λόγω χροτωχιχού. Διενκρίνίζεται,
έν χροκειμένω. ότι το χροτωχιχόν τούτο, το χρο-λχμότνόμενον οιά τήν κάλνψιν xapoiiy-ών άναγκών τών νχηρετιών, ϊέν
Ϊύν2ται νά χαραμένη έχϊ μακρόν εις τήν όχηρετισν. xa-S’ ότον
οντω ϊημιονργειτ2ΐ χρόόλημα χραγματιχής άϊνν2μίας άχολύτεως τού έν λόγω χροτωχιχού καί. ώς έν χή χράξει άτχεϊειχΔη, τίΔετα: έχάττοτε θέμα μονιμοχοιήτεώς τον έν τή νχηρετιχ. χράγμα τό όχοιον οέον νά άχοοενχΔή. Ώς έχ τούτον,
οιά μέν τάς χεριχτώτε: ρ τών έχοχ:χών ή άλλων χεριοϊΐχών
αναγκών έκριΔη. ότι ή άχασχόλητις τού έν λόγω χροτωχιχού
οέν χρέχει νά νχερόχίνη τούς χέντε μήνας. ένώ χροκειμένου
χερί τών λοιχών χροτκαίρων άναγκών. ήτο: αναγκών a! cxoia:
ϊέ·> έχονν έχοχικόν ή χεριοϊικον χαρακτήρα, έχρί-Δη ότι τό
εν έτος ε:ν2ΐ άρχετόν ϊιά τήν άντιμετώχιτιν τών το'.ούτων
χροτκαίρων καταστάσεων. Έν τούτο’.ς ίνα μή νχάρχονν ϊυοχέρεί3! εις τάς νχηρεοίας οιά τή. άντιμετώχιτιν κνρίως τε
χνικών ή άλλης ρύσεως έργων χροόλέχεται ή ϊννατότης άνανεώτεως τής σνμόάτεως χ2τ’ έτος xat μέχρι τεττάρων τό
χοχύ έτών. αλλά μόνον οιά τό χοοτωχικόν τό χροτλαμόανόμενον ϊιά χροτκαιρονς άνάγκας. ήτοι άνάγκας χαροϊικάς βλλχς έχτός τών έχοχίχών ή χερ:ο::χών. Μετά τήν ονμχλτρωχ.ν τού έν λόγω χρον.χού ό?:ον τό χροτωχιχόν τούτο άχολνετχ: άνεν άχτο'τρε’-ώτεως. Ώττύτως. χχτά χχρχχομχή/ ε!ς
τό άρνρον 8 τού τχεοίον έχ:τρέχετ2: ή χαταγγελία τής τνμβαχεως έργατιχς τού έν λόγω χροτωχιχού ota xxovoatov λό
γον.

Έχί τού άρ·όρο- 56 .
Δ’.ά τού άρΔρον τούτον ρνύμίζοντα: τά Δεμετχ τής τοχούετήσεως, μεταΔεχεως, άχοτχβσεως xat μετκχινήχεως τού έν
λόγω χροτωχιχού χχτά χαραχομχήν εις τά ap6pa 26, 27 xat
28 τού σχεϊίου.
’Ext τού Πέμχτον Κερβλαίοϋ.
’Ext τού άρΔρον 57.
Δ’·ά τών ϊίατάχεων τής χαρϊγράρον 1 σχοχείτ2ΐ ή avaλογιχή έρχρμογή τού άρ-ύρον 43 χέρι έριον ήλ'.χίας xat έχϊ
τών ήϊη ύχηρετούντων xat ύχερόσντων τό 65ον έτος τής ήλιχίας των.
'Ομοίως ϊιά τών Σιχτάξεων τής χαραγράρον 2 χροόλέχετχι ότι it’ ότχς χεριχτώσεις 2έν όριζετ*ι άύνλως εις τάς
ϊιχτάξεις τού σχείίον έφτρμόζετχι σνμχληρωμττίχώς ή έργχτιχή νομοΔετίο. Ή θέτχιτις τής ϊιατάξεως τχύτης έχρί•όη άχαρχίτητος έν όί>ει xat τού γεγονότος ότι έ χ3ρών νό
μος ιάχοτελεί έν ε-ίος χωίιχος χχτχττάτεως τού έχϊ βτιμβάσει
χροτωχιχού τού Δημοτίον, Νομ'.χών Προσώχων xat τών Όργτνισμών Τοχιχής Αύτοϊιοιχήτεως, έ όχοίος τνντάττετβ; ϊιά
χρώτην ροράν, μή ύρίττχμένον χροηγονμένον όμοίον νομοΔετήμχτος. Ή xotxt7ta έχ β/Λον xat ή άνομοιομορρίτ τών ύρ'ττχμένων ροΔμίτεων τής κείμενης νομοΔετίας τότον ϊιά τούς
έργβζομένονς εις τόν ΐίιωτιχόν ότον xat εις 'όν ίημότιον τομέβ έχΐόάλλονν τήΓ ύχχρξιν τής άχρχλιττίχής ρήτρχς τού
έν λόγω άρΔρον.
’Ext τού άρΔρον 58.
Διά τού άρΔρον τούτον, χρος άχοονγήν έρμηνεντιχών χροόλημάτων. ϊιενχρινί^ετβι ρητώς, ότι τό έχϊ σχέτει ΐίιωτιχού
ίty.atov χροτωχ'.χόν τής ΠροεΣρίχς τής Δημοχρχτιβς. τής
Βονλής τών Ελλήνων, τού εις τήν άλλοοτχήν χροτωχιχού τού
'Τχονργείον ’Εξωτερικών ώς xat τό άλλοοαχόν χροτωχ'.χόν
τού ίημοτίον xat τών νομικών χρ&τώχων τό χροτλχμέανόμενον 6άτε: εϊΒιχών χττά χερίχτωτιν Βιττάξεων ϊέν έμχίχτει εις
τάς Ϊ!3τάχεις τού χχρόντος σχεϊίον.
Έχ! τού άρΔρον 59.
Έχειϊή οιά τών ϊιχτάξεων τού οεντέρον xopaxatov τού
σχεϊίον ρνΔμίξετ3ΐ έχ όλοχλήρον τό Δέμτ τής χροτλήψεως
χροτωχιχού οιά τήν ά·/τΐμετώχ:τιν άχροόλέχτων xat χχτεχειγοντών άντγχών, χ.μοώνως χρός τήν χαράγρ3ρον 2 τού άρ
Δρον 103 τού Σνντάγμχτος, χρο£)^έχετ3ί εις τό άρΔρον 59,
ότι οΐ3Ϊήχοτε χρογενεττέρτ Staxaxtp χροόλέχονττ χερϊ τον
χντού Δέμχτος χσνε: iryvovoa.
Έχϊ τού άρΔρον 60.
Διά τού άρΔρον τούτον τίΔετχ: ή σννήΔης ρήτρτ, ότι χάca otataxtp, άτ/τίχειμένη εις τόν Χ2ρό·/τ3 νόμον χζτχργεΐτσ!.
Έν ’ΑΔήναις τή 24 Φείρονχρίον 1979
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