
Έτη τού Σχεδίου Νόμου «ττερί — ροισλήψεως — ροσωττικού
έττί σχέσει ιδιωτικού δίκαιου διά τάς άυάγκατ τοΰ προ
γράμματος Δημοσίων Έττενόύσεων καί ρυθμίσεως θε
μάτων δαπανών τοΰ προγράμματος». ~
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1. Διά τήν άντιμετώπισιν έκτακτων καί επειγόντων άνα
γκών έκτελέσεως τοΰ Προγράμματος Δημοσίων Επεν
δύσεων. άπαιτεϊται ή κατά περιόδους χρησιμοποίησις 
προσωπικού έπί σ/έσει ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου 
εις βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των διοικητικών 
δαπανών τού Προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων. 'Η 
νύν υφιστάμενη νομοθεσία, ή διέπουσα ειδικωτερον την 
εκάστοτε πρόσληψιν τού προσωπικού τούτου, όιά την ά/τι- 
μετώπισιν έπειγούσης φύσεως άναγκών ώς αΰτη διεμορφώθη 
μετά τούς κατά την περίοδον της δικτακτορίας μετασχημα
τισμούς της, κατέστησε δυσκίνητον την προούθησιν έκτελέ
σεως των έργων τού 1 Ιρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
μέ αποτέλεσμα την έν πο/./.οΐς άποτελμάτωσιν προγραμματι
σμένων έρνων υποδομής.

“Ηδη, διά την άντιμετώπισιν των εις ειδικευμένο-/ προ
σωπικόν αναγκών έκτελέσεως έργου τινός, δέον όπως διά 
νόμου συνιστώται θέσεις διά την έν συνεχεία πρόσληψιν 
τού άναγκαιούντος προσωπικού. ' 11 προσφυγή όμως εις τήν 
διά της νομοθετικής οδού εκάστοτε ρύθμισιν τοιούτων θεμά
των και χρονοβόρος είναι καί εις βάρος της έκτελέσεως τού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποβαίνει.

2. Ή πρακτική καί ή κτηθεϊσα πείρα έπέβαλ.ον ετι περισ
σότερον τήν ανάγκην ρυθμίσεως τού θέματος τούτου έπί 
όρθοτέρας βάσεως, δεδομένου ότι τό προσωπικόν τούτο δεν 
προορίζεται νά καλύψη μονίμους άνάγκας τής Διοικήσεως 
άλ.λά παροδικάς καί έκτάκτους, προς δέ καί επείγοντος χαρα- 
κτήρος. Οΰτω μέχρι τού 1968, παρείχετο, διά τού άρθρου 1 
παρ. 8 τοΰ Ν. 4355/1964, ή εύχέρεια εις τήν Διοίκησιν όπως 
διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Συντονισμού καί 
Οικονομικών, έκδιδομένων μενάπρότασιν τοΰ οικείου ' Υπουρ- 
γού,. προσλαμβάνηται έπί έτησίας βάσεως προσωπικόν, 
έπί συμβάσει ή έπί ημερομίσθιοι εις βάρος τού Προϋπολο
γισμού Δημοσίων ’Επενδύσεων.

3. Τό Σύνταγμα όμως τού 1968 (άρθρ. 124 παρ. 3) άπη- 
γόρευσε τήν πρόσλ.ηψιν έκτάκτων υπαλλήλων ύφ’ οίονδή- 
ποτε τύπον καί έπέτρεψε κατ’ έξαίρεσιν τήν πρόσλ.ηψιν 
υπάλληλων έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, βάσει ειδικού 
νόμου όρίζοντος τό έκτακτον ή κατεπεϊγον της ανάγκης, 
ώς καί τήν διάρκειαν της υπηρεσίας τών προσλαμβανόμενων.

Αί ανωτέρω όμως διατάξεις αί όποΐαι έρρύθμιζον τό θέμα 
τής προσλ.ήψεως τού προσωπικού, καταργηθεΐσαι έμμέσως 
υπό τού Συντάγματος τού 1968, δεν έπαναβιούν αυτομάτους 
συνέπεια της καταργήσεονς έκείνου καί επαναφοράς έν ΐσχύι 
τού Συντάγματος τού 1952.

4. Διά τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού παρόντος Σχεδίου 
Νόμου, αίτινες είναι σύμφωνοι προς τήν άντίστοιχον διά- 
ταξιν τού άρθρου 103 παρ. 2 τού Συντάγματος 1975, παρέ
χεται ή ευχέρεια εις τήν διοίκησιν προσλ.ήψεως προσωπικού, 
επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, ώρισμένου χρόνου, διά τήν 
άντιμετώπισιν έπειγουσών καί έκτάκτων άναγκών τού Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Διά τού αυτού άρθρου ρυθμίζονται τά τού τρόπου καθο
ρισμού τών άπαιτουμένων προσόντων τών υποψηφίων, τά τού 
τρόπου έπιλ.ογης καί διορισμού τούτων, ώς καί ό αριθμός τού 
κατά κατηγορίαν καί ειδικότητα άπαιτουμένου προσωπικού, 
οί όροι, αί συνθήκαι καί ή αμοιβή έργασίας αυτού.

5. Διά τού άρθρου 2 τού Σχεδίου Νόμου ρυθμίζεται τό 
θέμα τών συνιστωμένων Ειδικών Συμβουλίων καί ’Επιτροπών 
ως καί τών 'Ομάδων ’Εργασίας, αί όποΐαι θά συγκροτούνται 
δι’ ώρισμένην διάρκειαν καί προς έπίλ.υσιν τών εκάστοτε 
ανακυπτόντων προβλημάτων έν τη έκτελ.έσει τού Προγράμ
ματος Δημοσίων ’Επενδύσεων. ΊΙ ρύθμισις αυτή καθίσταται

Ε1ΣΗΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ άπο/.ΰτως αναγκαία -πρό ς άρσιν αμφισβητήσεων αίτινες 
εβ/ηυησχ/ κατά τό παρε/,νόν. όσον αφορά εις τήν νομιμότη
τα τής συστάσεως τών ώς άνω συλ/.ογικών οργάνων.

6. 'Υπό τών διατάξεο,ιν τού άρθρου 3 έπιδιώκεται ή παρα- 
τασις έπί δύο είσέτι έτη της ύπό τού Ν. 56 1975 προβλεπο- 
μένης προθεσμίας, διά τήν πρόσλ.ηψιν τού ύπό τού Ν.Δ. 
1173/1972 προσωπικού έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου 
κριθείσης άπολ.ύτως άναγκαίας διά τήν εις προσωπικόν 
άντιμετώπισιν υπηρεσιακών άναγκών, εις τάς 'Υπηρεσίας 
I Ιεριφερειακής Άναπτύξεους ιδία τών παραμεθορίων περιο
χών.

7. Ή έκ τών διατάξεων τού Σχεδίου Νόμου προκαλουμένη 
δαπάνη διά τήν πρόσληψιν προσωπικού, βαρύνει τάς πιστώ
σεις τού προϋπολ.ογισμού Δημοσίων ’Επενδύσεων, τάς έγ- 
γραφομένας κατ’ έτος εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν 
διά κάλυψιν διοικητικών δαπανών τού Προγράμματος Δημο
σίων ’Επενδύσεων καί επομένως δεν προκαλ.εϊ πρόσθετον 
έπιβάρυνσιν τού Τακτικού Προϋπολ.ογισμού.

Έν Άθήναις τη 12 Ιανουάριου 19/7 
Οί ' Υπουργοί

Συντονισαού Προεδείας Κυίερνησεως
Π. ΠΑΠΑ.ύίΓΟΓΡΑΣ 1:. ΡΑΑΛ11Σ

__ __ Οικονομικών________ ___
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί προσλ.ήψεως προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού σικα ιυ

διά τάς άνάγκας τοΰ προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
καί ρυύμίσεως ύεμάτων δαπανών τού προγράμματος.

Άρνρον 1.
1. Προς κάλ.υψιν άπροέ/,έπτων καί έπειγουσών άναγκών 

εμφανιζόμενων κατά τήν έκτόλεσιν έργων τού Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων δά/αται νά προσλαμίάνηται τό χ/αγ- 
καϊον εις τό Δημόσιον ή εις νομικόν πρόσωπον δημοσίου δί
καιον προσωπικόν έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου δι" 
ώρισμένον χρόνον μή δννάμενον νά ύπερβή τή/ τριετίαν ή δι! 
ώρισμένον έργον.

2. Ό άρι·3μός κατά κατηγοριχ/ καί ειδικότητα τού άναγ- 
καίον προσωπικού, τά άπαιτούμενα προσόντα, ώς καί ή διάρ
κεια τής δι' ώρισμένον χρόνον χυμβάσεως. ορίζονται δ: άπο- 
φάσεων τών ’Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών, τή προ- 
τάσει τού αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού.

Οί οροί, αί χυν-ύήκαι καί ή αμοιβή τής Έργασίας τού προ
σωπικού ρυθμίζονται συμφώνως τώ αρ-3ρω 5 τού Ν.Δ. 1198/ 
1972 «περί τού τρόπου ρυ-ύμίσεως τών όρων αμοιβής καί έρ
γασίας. τού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπι
κού τού Δημοσίου, τών ΟΤΑ καί ΝΠΑΔ καί τροποποιητεως 
διατάξεων τής «περί χυλ.λ.ογικών συμβάσεων έργασίας νομο-υε- 
σίας», τή Χυμπραξει καί τού 'Υπουργού Συντονισμού.

Δι’ αποφάσεων τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομι
κών διατίθενται αί άπαιτούαεναι κατ’ έτος πιστώσεις διά τήν 
πρόσλ.ηψιν τοΰ ανωτέρω προσωπικού.

3. Τό κατά τάς διατάξεις τού παρόντος ίρ-ύρου προσωπι
κόν προσλ.αμβάνετα: δι’ αποφάσεων τού αρμοδίου κατά περί- 
πτωσιν 'Υπουργού, άπολ.ύεται δέ αυτοδικαίως, άμα τή λήξει 
τού ρριζομένου χρόνου, ανευ δικαιώματος άπο/ηψεως οίασδή- 
ποτε άποζημιώσεως έκ τής αιτίας τχΰτης. Ό τρόπος έπι/.ο-' 
γής τού ώς άνω προσωπικού, καθορίζεται ύπό τού οικείου 
Υπουργού.

’Ap-Spcv 2.

1. Διά τή"/ άντιμετώπισιν έκτάκτων άναγκών τού Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, τήν μελέτην -λεμχτων άφορών- 
των εις τήν κατάρτισιν ή έκτέλ,εσιν τούτου, συνιστώνται δι’ 
αποφάσεων τού "Υπουργού Συντονισμού Ειδικά Συμβούλια. Εί-


