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Το Νομοσχέδιο αυτό αποβλέπει στη βελτίωση της λει
τουργία? τιον Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ που δρουν στο χώρο τηε 
κοινωνικής προστασίας με την πληρέστερη επάνδρωσή τους, 
τη βελτίωση της εξελάξεως του προσωπικού τους ώστε 
να ικανοποιηθούν υπηρεσιακές ανάγκες και να αντιμετω- 
πισθούν δίκαια αιτήματα μερικών κατηγοριών αυτού αλλά 
παράλληλα και να δημιουργηθούν κίνητρα προσέλευσης προ
σκοπικού υψηλή, στάθμης, για την επίτευξη του εκσυγχρο
νισμού και της αναδιοργάνωσης των ιδρυμάτων αυτών.

Εντονώτερα προβάλλει σήμερα η ανάγκη για τη βελτίωση 
της λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας (τέως 
Εθνικά Ορφανοτροφεία και Οικοτροφεία) τα οποία ως γνωστό 
έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην προστασία του 
απροστάτευτου παιδιού ειδικότερα στις δύσκολες περιόδους 
που πέρασε η Χώρα.

Σήμερα λόγω αφ’ ενός μεν της ραγδαίας οικονομικής, 
κοινωνικής και τεχνικής εςέλ.ιξης, αφετέρου δε της δημιουρ
γίας νέων αναγκών στον τομέα της Παιδικής Προστασίας 
θεωρείται αναγκαία η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός 
της λειτουργίας των Ιδρυμάτων αυτών με στόχο την προσαρ
μογή τους στις σημερινές ανάγκες και τη βελτίωση των 
παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών.

Ειδικότερα τα ιδρύματα στα οποία αναφέρονται οι δια
τάξεις του Νομοσχεδίου αυτού είναι :

α) Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί που παρέχουν φιλοξενία 
σε παιδιά εργαζομένων σ’ οποιοδήποτε φορέα μητέρων 
και συμβάλλουν έτσι στην ανάγκη ανύψωσης των οικογε
νειακών εισοδημάτων, και κατ’ επέκταση την τόνωση της 
εθνικής οικονομίας. Επίσης αποτελούν κίνητρα για την ενί
σχυση της γεννητικότητας και τη βελτίωση του δημογρα.- 
φικού προβλήματος της χώρας.

-β) Κέντρα ΙΙαιδικής Μερίμνης (τέως Ορφανοτροφεία). 
Όπως προαναφέρθηκε τα Ιδρύματα αυτά με την πολύ
πλευρη θετική προσφορά στον τομέα της παιδικής προστα
σίας συνεχίζουν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος ιδρυμα
τικής περίθαλψης του απροστάτευτου παιδιού στη χώρα μας.

^Συγκεκριμένα με τα υπό κρίση άρθρα του Νομοσχεδίου 
αυτού θεσπίζονται τα εξής :

1. Με το άρθρο I προβλέπεται : - ■
α) Η κατάργηση δέκα (10) θέσεων με βαθμούς 7ο—2ο 

του κλάδου γεωπονονικού των κέντρων παιδικής μερίμνης 
που δεν είναι αναγκαίες στο εξής για τη λειτουργία των ιδρυ- ' 
μάτων αυτών και ο χαρακτηρισμός των δύο θέσεων που 
παραμένουν στον κλάδο αυτό ως προσωρινών μεταφερο- 
μένων μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέ
χουν στον κλάδο παιδαγωγικό δεδομένου ότι σήμερα λόγω 
της γενομένης αναπροσαρμογής στα προγράμματα εκπαι- 
δεύσεως λειτουργεί εν μέρει αγροτικό κέντρο παιδικής με
ρίμνης στην Πάτρα αλλά και αυτού ο μεγαλύτερος αριθμός 
των περιθαλπομένων φοιτά σε άλλο εκτός γεωργικής κα- 
τευθύνσεως σχολεία.

β) Η σύσταση προσωρινού κλάδου AT παιδαγωγικού 
και η μεταφορά των θέσεων αυτού στον κλάδο ΑΡ παιδα
γωγικού μόλις αποχωρήσουν από την .υπηρεσία οι υπάλ
ληλοι που τις κατέχουν.

γ) Η διάρθρωση των θέσεοκ/ του κλάδου ΑΡ παιδαγω
γικού. . __

δ) Η κατάργηση δέκα επτά (17) από τις είκοσι δύο 
(22) θέσεις του κλάδου επιμελητών και τεχνιτών γεωρ
γίας οι οποίες δεν είναι αναγκαίες πλέον για τους λόγους 
που προεκτίθενται στην προηγούμενη α υποπαράγραφο.

‘Από τις θέσεις αυτές δέκα επτά (17) που είναι κενές 
καταργούνται αμέσιυς, οι δε υπόλοιπες καταργόύνται με

την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων 
που σήμερα τις κατέχουν.

2. Με το άρθρο 2 προβλέπεται η αναδιάρθρωση των Οέ- 
σειυν του κλάδου ΑΡ νηπιαγωγών του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας.

Με το άρθρο 3 προβλέπεται :
α) Η σύσταση πενήντα δύο (52) θέσεων Επιμελητών 

παιδιών που θα κατανεμηθούν με απόφαση του Υπουργού 
σε κάθε Κέντρο Παιδικής Μερίμνης και καθορίζεται το 
έργο αυτών.

Η Σύσταση των πιο πάνω θέσεων κρίνεται απόλυτα απα
ραίτητη για τους παρακάτω λόγους :

α) Σε κάθε Κέντρο Παιδικής Μερίμνης περιθάλπονται 
50 έως 120 παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να παραμένουν χωρίς φροντίδα και επιτήρηση 
σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

β) Το προσωπικό των Κέντρων Παιδικής Μερίμνης δεν 
είναι δυνατό να συνεχίσει να ασ/ολ.είται πέρα από το κανο
νισμένο ωράριο και μάλιστα χωρίς πρόσθετη αμοιβή όπως 
συμβαίνει μέχρι σήμερα και επί πλέον να απασχολείται και 
κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Έτσι η δημιουργ-ία των προαναφερομένων θέσεων θα 
συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των παιδιών 
των ιδρυμάτων αυτών και θα σύντελέσει στην απάμβλυνση 
του υφισταμένου σήμερα οξυτάτου προβλήματος του ωρα
ρίου εργασίας του προσωπικού αυτούν.

β) Η κατάργηση, ή αύξηση θέσεων και ο καθορισμός 
των τυπικών προσόντων διορισμού στις αυξανόμενες θέ
σεις, όπως αναλυτικά ορίζονται με τις επί μέρους παραγρά
φους του άρθρου αυτού, όπως η σύσταση 1 θέσεως διαχειρι
στούν 26 θέσεων βοηθών μαγείρων και 1 θέσεως υπηρέ
τριας. · · ............... ... .

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θεσπίζονται με το άρθρο 
αυτό στα Κέντρα Παιδικής Μερίμνης κρίθηκαν απαραί
τητες και στοχεύουν στην ανύψωση του επιπέδου εκσυγχρο
νισμένης λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών.

4. Με το άρθρο 4 συνιστώνται κλάδοι Βρεφοκόμων και 
Διαχειριστών στους Εθνικούς Παιδικούς και Εθνικούς Αγρο
τικούς Παιδικούς Σταθμούς και προβλέπεται η διάρθρωση 
των θέσεοκ; των κλάδων αυτών με Προεδρικά Διατάγματα.

Η σύσταση των Κλάδων Βρεφοκόμων και Διαχειριστών 
κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, κάλυψης των κενών θέσεων Νηπιαγωγών 
ειδικότερα στις παραμεθόριες και ορισμένες αγροτικές πε
ριοχές που σήμερα δεν είναι δυνατή λόγω απροθυμίας προσέ
λευσης αυτών για διορισμό στους παιδικούς σταθμούς 
των περιοχών αυτών, αλλά και διότι οι Σχολές Νηπια
γωγών και Νηπιοβρεφοκόμων που λειτουργούν δεν επαρκούν 
για να καλ.ύψουν τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφού, το μεγαλύτερο 
ποσοστό όσων αποφοιτούν από χυτές, στρέφεται στα ανά
λογα ιδρύματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων. '

Επίσης, ο Κλάδος Διαχειριστών θα διευκολύνειτη λειτουρ
γία των Παιδικών Σταθμών με την ανάθεση σ’αυτούς του 
διαχειριστικού και λογιστικού έργου τους με παράλληλη 
απαλλαγή των Νηπιαγωγών απ’ το έργο αυτό και την απα- , 
σχόλ.ησή τους στο Παιδαγωγικό έργο.

5. Με το άρθρο 5 καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προ
σόντα στον εισαγωγικό βαθμό των θέσεων των Κλάδων 
Παιδαγωγικού, Νηπιαγωγών, Βρεφοκόμων και Διαχειρι
στούν. · · ·

6. Με το άρθρο 6 μετονομάζονται οι μέχρι σήμερα Εθνι
κοί Παιδικοί Σταθμοί και Εθνικοί Αγροτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί σε Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς και επιδιώκεται 
η, με Προεδρικά Διατάγματα σύσταση Βρεφονηπιακών στα
θμών ή δημιουργία βρεφικοδν τμημάτων στους ήδη λειτουρ- 
γούντες παιδικούς σταθμούς ανάλογα με τις κάθε φορά κοι
νωνικές ανάγκες. Η ισχύουσα σήμερα Νοαοθεσία επιτρέπει:
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μεν τη δημιουργία βρεφικών τμημάτων στους'υφιστάμενους 
παιδικούς σταθμούς πλην όμως δεν παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσληψης του αναγκαιούντος για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία τους προσωπικού.

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η περίθαλψη στους 
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς των μεν βρεφών από 
ηλικίας 8 μηνών μέχρι τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχο
λείο των δε νηπίων από ηλικίας 3 ετών μέχρι επίσης τη φοί
τησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Επίσης προβλέπεται η με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας δυνατότητα τροποποίησης του ορίου ηλικίας 
των εγγραίρομένων στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς 
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στα τμήματα βρεφών, 
παιδιών.

7. Με το άρθρο 7 ορίζεται το προσωπικό που απαιτείται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς και επιστημονικούς παρα
δεδεγμένα για την κανονική λειτουργία των Κρατικών Παι
δικών Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών.

Ειδικότερα ιυς προς τις Νηπιαγωγούς η καθοριζόμενη 
αναλογία (1 Νηπιαγωγός) για 23 νήπια και ένας Διαχει
ριστής, για 40 νήπια κρίνεται ως ικανοποιητική αν ληφθεί 
υπόψη ότι, σήμερα σε κάθε Παιδικό Σταθμό ανεξάρτητα 
της δυναμικότητας του υπηρετούν κατά κανόνα μόνο 2 Νη
πιαγωγοί, ενώ ci Διαχειριστές σςμερα δεν υπάρχουν και 
έτσι η θέσπιση του στελέχους αυτού αποτελεί καινοτομία.

Έτσι η νέα σύνθεση προσωπικού των παιδικών σταθμών 
αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τη λειτουργία των ιδρυ
μάτων αυτών, δεδομένου ότι π.χ. σε παιδικό σταθμό δυνά
μει Ί 75 παιδιών, θα υπηρετούν 3 νηπιαγωγοί και ένας δια- 
χειρ.στής και σε παιδικό σταθμό δυνάμεως 100 παιδιών 4 
νηπιαγωγοί και .2 διαχειριστές.

Με το ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, με Προεδρικά Διατάγματα 
θα καθοριστεί η δυναμικότητα κάθε Παιδικού Σταθμού για 
τους λειτουργούντες καί η σύνθεση του προσωπικού τους 
κατά τα οριζόμενα απ’ τις αντίστοιχες διατάξεις του ίδιου 
άρθρου.

8. Με το άρθρο 8 συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις 
προσωπικού των Κλάδων ΑΠ Νηπιαγωγών και ΑΡ Βρεφο- 
κόμων καθώς και βοηθητικού προσωπικού που θα πλαισιώ
σει τα νέα τμήματα που ιδρύονται με προωθούμενο Προ
εδρικό Διάταγμα στο Μιχάλειο Κέντρο Παιδικής Μερίμνης 
Θηλέων Χίου και καθορίζονται τα ειδικά προσόντα διορισμού.

9. Με το άρθρο 9 ορίζονται τα της ιατρικής παρακολού
θησης των βρεφών και νηπίων τροφίμων των Κρατικών Παι
δικών και Βρεφονηπιακών σταθμών και των παιδιών των 
Κέντρων Παιδικής Μερίμνης.

10. Με το άρθρο 10 διαρθρούνται οι προβλεπόμενες θέ
σεις των Κλάδων Νηπιαγωγών και Βρεφοκόμων του 
ΠΙΚΠΑ, ενώ με την παράγραφο 3 προστίθεται σαν τυπικό 
προσόν διορισμού στον Ειδικό Κλάδο ΑΡ Νηπιαγωγών του 
ΠΙΚΠΑ και το πτυχίο της Ανωτέρας Σχολής Νηπιοβρεφο- 
κόμων' του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ.

11. Με το άρθρο 11 καταργείται το Ίδρυμα Εργαζομένου 
Κοριτσιού Αθηνών τα δε ανήκοντα σ’ αυτό Παραρτήματα 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοσίων Υπαλλήλων, συνιστών- 
Tat σε τρία αυτόλελή Κρατικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
και καθορίζεται ο σκοπός, οι πόροι και η περιουσία τους.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η τακτοποίηση 
του προσωπικού του καταργούμενου ιδρύματος με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

12. Με το άρθρο 12 επιδιώκεται η κάλυψη της ανάγκης 
εκσυγχρονισμού των ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας που 
λειτουργούν σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος πάνω σε 
οργανωτικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από πολλά χρό
νια. Όπως είναι φυσικό είναι αναγκαία τροποποίηση ή η 
συμπλήρωση των διατάξεων αυτών προκειμένου Οι Οργα
νισμοί των φορέων αυτών να εκσυγχρονισθούν έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες 
με την πληρέστερη και αποδοτικότερη εκπλήρωση της απο
στολής τους.

Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή θα μπορεί να τροπο
ποιούνται με Προεδρικά Διατάγματα η Νομοθεσία που 
διέπει αυτά για την αντιμετώπιση των εκάστοτε ανακυπτου- 
σών δυσχεριών τους και την προσαρμογή τους στις εμφα
νιζόμενες νέες κοινωνικές ανάγκες.

Ειδικότερα με το άρθρο αυτό επιδιώκεται ;
α) Η παροχή Νομοθετικής εξουσιοδότησης για την ανα

διάρθρωση, συγχώνευση, σύσταση ή κατάργηση υπηρε
σιών και ο καθορισμός της οργανωτικής διάρθρωσης, οι 
αρμοδιότητες και η σύνθεσή τ' υς σε προσωπικό.

β) Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στη. 
σύνθεση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του πκ σω- 
πικού τους.

13. Με το άρθρο 13 προβλέπεται η διατήρηση της δημο
σιοϋπαλληλικής ιδ'ότητας από το προσωπικό των καταρ- 
γουμένων; μετατρεπομένων ή συγχωνευομένων ΝΓΙΔΔ και 
σε άλλα ΝΠΔΔ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 928/71.

14. Με το άρθρο 14 προβλέπεται η επέκταση των διατά- '* 
ξεων του Ν.Δ. 1153/82 και για οικογένειες με παιδιά που 
προέρχονται από διαφορετικούς γονείς. Αυτό κρίθηκεαπας 
ραίτητο γιατί μέχρι τώρα παρουσιάζονταν τεράστια προ- - 
βλήματα αφού οι ισχύουσες διατάξεις δεν κάλυπταν παιδιά » 
που προέρχονταν από διαφοτερικούς γονείς.

15. Με το άρθρο 15 καταργείται το άρθρο 14 παρ. 1 ε'. 3 
του Β.Δ. 385/71 από τότε που ίσχυσε. Συγκεκριμένα,: 
η καταργούμενη παράγραφος του άρθρου αυτού προέβλεπε 
τη συμμετοχή με ψήφο του αρχηγού κάθε εκπαιδευτικής . 
εξοχής του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητος 
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε παι
δικής εξοχής. Επειδή όμως, η διάταξη αυτή δεν εφαρμό
σθηκε από το σύνολο σχεδόν των παιδικών εξοχών οι αρμό
διες επιθεωρήσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
αρνούνταν να εγκρίνουν τα παραστατικά στοιχεία των απο- ■ 
λογισμών των παιδικών εξοχών για τα αντίστοιχα χρόνια, 
με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που 
μόνο με την αναδρομική κατάργηση της προαναφερόμενης 
διάταξης τακτοποιείται.

Με το άρθρο 16 συμπληρώνεται το εδάφιο α της παρα
γράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3796/57, προκειμένου να 
παρασχεθεί η ευχέρεια να αναπροσαρμόζεται η μηνιαία 
εισφορά που καταβάλλεται από Υγειονομικούς μετόχους 
του ΤΣΑΥ και τους συνταξιούχους αυτού και που αποτε
λεί βασική πηγή εσόδων του Ιδρύματος κάθε φορά που θα 
κριθεί απαραίτητη με Υπουργική απόφαση, ύστερα από πρό
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την 
καλή λειτουργία.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1983 

Οι Υπουργοί
Προεδρίας της Κυβέρνησης

ΑΓΑΛΙ. ΚΟΊΎΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Οικονομικών Υγείας και Πρόνοιας

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι10ΤΤΑΚΗΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Διατάξεις που καταργούνται ή συμπληρώνονται με το σχέδιο 
νόμου «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας».

Άρθρο 1 του Σχεδίου.
α) Άρθρο 21 του Ν. 4464/65 (ΦΕΚ 7.2/1975 τ. Α'). 

Άρθρον 21.
1. α) Αι κατά το άρθρον 1 του υπ’, αριθμ. 744/1960 

Βασ. Διατάγματος «περί κατανομής κατά κατηγορίας και 
βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικος των τακτικών θέσεων
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υπαλλήλ ο/ν Εθνικών Ιδρυμάτων Παιδική.'· Ποοστασίας 
V—ουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας» θέσεις του τακτικού προ
σωπικού των Κλ.άδων Γεωπονικού και Παιδαγωγικού Α' 
Κατηγορίας και του Κλάδου Επιμελητών και Τεχνιτών 
Γεωργίας Η' Κατηγορίας των Εθνικών Ορφανοτροφείων 
και Οικοτροφείων διαρρυθμίζονται ως ακολούθως :

Λ' Κατηγορία
Κλάδος Γεωπονικός 

('έσειε επί βαθμοίς 3ω—2ω : 4
θέσεις επί βαθμοίς 5ω—4ώ : 3
θέσεις επί βαθμοίς 7ω—6ω : 3

12
Κλ.άδοε Παιδαγωγικός 

θέσεις επί βαθμώ 3 : &
θέσεις επί βαθμοίς 5ω—4ο : 19
θέσεις επί βαθιαοίς 8ω—6ω : 29

53

Β' Κατηγορία
Κλάδος Επιμελητών και Τεχνιτών Γεωργίας 

θέσεις επί βαθμοίς 11 ω^-6ω : 22
Αι θέσεις αύται των επιμελητών και τεχνιτών γεωργίας 

των Εθνικών Αγροτικών Ορφανοτροφείων και Οικοτρο
φείων κατανέμονται ανά μία θέσις επιμελητού και τρεις θέ- 
σε>ς τεχνιτών γεωργίας εις έκαστον αγροτικόν ορφανοτροφείο·/ 
και μία θέσις επιμελητού και πέντε τεχνιτών γεωργίας εις 
το Εθνικόν Αγροτικόν Οικοτροφείον Αρρένων Ιωαννίνων. 
Επί των υπαλλήλων τούτων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις 
της παραγρ. 6 του άρθρου 9 του παρόντος.
: β) Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος,αι θεσεις
επί βαθμοίς 7ω—6ω του Κλάδου Γεωπονικού, 8ω—6ω 
του Κλάδου Παιδαγωγικού και 11ω—6ω του Κλάδου Επι
μελητών και Τεχνιτών Γεωργίας καταλαμβάνονται και 
δΓ εντάξεώς υττηρετούντων ε ις' τα ως άνω Ιδρύματα επί 
ημερησία ή μηνιαία ή ωριαία αποζημιώσει εκτάκτων εν 
γένει υπάλληλων, κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα, πλην 
του της ηλικίας. Η ένταξις αύτη χωρι-ί κατ’ α·/άλογον εφαρ- 
αογήν του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

β) Άρθοο 102 παο. 2 & 3 Π. Α/τος 544/77 
(ΦΕΚ 178/77 τ. .V).

Άρθρον 102.
' 2. Αι πέντε (5) θέσεις επί βαθμοίς 5ω—2ω, αι προβλεπό- 
μ*ναι υπό των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4525/66 
του Κλάδου AT Μορφωτικών Επιθεωρητών Παιδικής Πρό
νοιας μετατρέπονται εις δύο (2) θέσεις επί βαθμοίς 3ω—2ω 
και τρεις (3) επί βαθμοίς 5ω—4ω και προστίθενται εις τον 
κλ.άδον API Παιδαγωγικόν των Ιδρυμάτων Παιδικής 
Προστασίας.

3. Αι ως άνω πέντε (5) θέσεις ορίζονται ως θέσεις ειδι
κών Επιθεωρητών Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας.

C · · . ... -

γ) Υπουργική απόφαση Αΐβ/Οικ/79052/77 (ΦΕΚ 24/ 
19.1.77 τ. Β.').

Περί μεταφοράς θέσεων εις Κλ.άδους και θέσεις ΑΡ εκ της 
μέχρι τούδε Α' Κατηγορίας προσωπικού Ιδρυμάτων Παι
δικής Προστασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις των άρθρων 15 και 17 

(παρ. 3) του Νόμου 434/1976 «περί πληρώσεως θέσεων 
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των 
δημοσίων υπαλληλιών και υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ., απο- 
φασίζομεν' :

Διαπιστούμεν την εις Κλ.άδους ΑΡ αυτοδικαίαν μεταφοράν 
των θέσεων των μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν.

434/1976, Κλ.άδων, Παιδαγωγικού, ‘Νηπιαγωγών, Διευ- 
θυντριών Αγροτικών Μεταβατικών Οικοκυρικών Σχολο/ν 
(ΑΜΟΣ) και Κοινωνικών Αειτουργών Κέντρων Παιδικής 
Μερίμνης αίτινες κατέχονται υπό τακτικών υπαλλήλων 
κεκτημένων πτυχίου ή δίπλωμα Ανωτέρω·/ ημεδαπών η 
ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλ.οδαττής, ως και των 
κενούν θέσ-ουν των ως άνω Κλ.άδων, διά τον διοεισμόν εις τας
οττοιας α:τα'.Τώίται το ως άνω TJ7Γ'.κόν προσόν, ως ακολ.ούθως.
Λ. Εκ ε ου 11 αιδαγο/γικού Κλάοου. εις τον Κλ.άδον ΑΡ

Π αιη;χγωγικον.

α) Επ ί βαθμοίς 8ω— 2ω θέσί*Ι ·“ 3
β) Επ ί βαθμοίς 5ω— '*ω Οέσ 20
7) Επ ί βαθμοίς 8ω—■6ω θέσZIC 28
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δ) Άρθρο, 2 II: Δ/το:; 804/77
(ΦΕΚ 256/77 τ: Α'):

Άρθρο·/ 2.
Αι Οφιστάμεναι οργανικαί θέσεις επί βαθμοίς 8ω—6ώ 

του Κλάδου ΑΡ Παιδαγωγών του Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, αυξάνονται κατά είκοσιν έξ (26) προστιθε- 
μένης τρίτης Οέσεως Παιδαγωγοί εις τχ κάτωθι Κέντρα 
Παιδικής Μερίμνης:

ε) Άϊθρδ 3 παρ: 2εδ. δ' Ν: Δ/τος 4525/66 
(ΦΕΚ 141/66 τ. Α').

2: Εις τους περί ών το Β.Δ. 744/60 υφισταμένους κλ.ά
δους προστίθενται οι εξής νέοι Κλάδοι :

δ) Κλάδος Παιδονόμων τέσσαρες (4) θέσεις προσωρινά! 
επί βαθμοίς 11ω—6ω εφ’ όσον κέκτηνται απολυτηρίου Γυ
μνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής ή επί βαθμοίς 12ω-8ω 
εφόσον δεν κέκτηνται τοιαύτα προσόντα ήτοι τρεις εις το 
Ορφανοτροφείο·/ Αρρένων και μία εις το Ορφανοτροφείου 
Θηλ.έων. Αι θέσεις αύταί κάταργούνται; εφ’ όσον κενωθούν 
καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ότε συμπληρούνταί αί αντίστοιχοί 
θέσεις τού Παιδαγωγικού Κλάδου.

στ) Άρθρο 21 του Ν: 4464/65 (ΦΕΚ 72/75 τ. Α').
Κλ.άδος Επιμελητού·/ καί Τεχνιτών Γεωργίας

Όρα παραπάνω παράγ: α.
Άρθρο 2 τού Σχεδίου;

ζ) ίίροέδ. Δ/γμα 82/1979 (ΦΕΚ 16/79 τύΑ').
Περί δίαρθρώσεως του Κλ.άδου Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως

(ΑΡ) Νηπιαγωγών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπη
ρεσιών.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ’ όψει :
1. Τας διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 

434/76 (ΦΕΚ 246 τ. Α') «περί πληρώσεως θέσεων και 
ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των Δη
μοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Την υπ’ αριθ. 1175/1978 γ-νωμοδότησιν του Συμβου
λίου της Επικράτειας, προτάσει των Υπουργούν Προέδρίαζ 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
αποφασίζομε·/ :

Άρθρον μόνον.
Ο κατά το Β.Δ. 744/1960 «περί κατανομής κατά κατη

γορίας και βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικος των τακτι
κών θέσεων υπαλλήλων Εθνικών Ιδρυμάτο/ν Παιδικής 
Προστασίας Υπουργείου Κοιν. Προνοίας», ως μεταγενεστέ
ρους ετροποποιήθη, προβλεπόμενος παρά τω Υπουργείω 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Κλάδος ΑΡ Νηπιαγωγών διαρθρού' 
ται ως κατωτέρω : ·· ,· ■·- -.·
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Ετη βαθμού 3ω θέσεις 20
Επί βαθμοίς δω—4ω » 290
Επί βαθμοίς 9ω—6ω » 1.030
Εις τον επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, ανα- 

τίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Π. 
Δ/τος.

η) Άρθρο 8 Ν. 985/79 (ΦΕΚ 251/79 τ. Α').
Άρθρον 8.

1. Εισαγωγικός βαθμός του Κλάδου A Ρ Νηπιαγωγών 
του Υπουργείου Κοινών. Υπηρεσιών, ως και των Κλάδων 
ΑΡ Νηπιαγωγών και ΑΡ Βρεφοκόμων του Π1ΚΠΑ, ορί
ζεται ο 8ος.

2. Εκ των υπό του άρθρου μόνου του Π.Δ. 82/1979 «περί 
διαρθρώσεως του Κλάδου Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως (ΑΡ) 
Νηπιαγωγών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών», 
προβλεπομένων επί βαθμώ 3ω θέσεων του Κλάδου ΑΡ Νη
πιαγωγών του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών ορίζονται τέσ- 
σαρες (4) θέσεις επί βαθμώ 2ω.

θ) Άρθρο 2 παρ. 2 Ν. Δ/τος 3045/54 (ΦΕΚ 237/54 τ. Α'). 
Άρθρον 2.

2. Εις έκαστον- Εθνικόν Παιδικόν Σταθμόν' υπηρετεί' 
οπωσδήποτε μία Διευθύντρια και μία παιδαγωγός, ιδρυό
μενων αντιστοίχων θέσεων διά την συμπλήρωσιν των υπαρ- 
χουσών κενών τοιούτων.

ι) Άρθ ο 1 Π. Δ/τος 1208/81 (ΦΕΚ 299/81 τ. Α'). .
Άρθρο 1. ^ , . . . ....

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις με βαθμούς 8ο—6ο του 
Κλάδου ΑΡ Νηπιαγωγών του . Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών αυξάνονται κατά εκατόν, ογδόντα (180) και 
προστίθεται τρίτη θέση Νηπιαγώγού; στους κατωτέρω ισά
ριθμους Εθνικούς Παιδικούς Σταθμούς, δηλ.- : -..λ· ; μ

Άρθρο 3 του Σχεδίου.
ια) Άρθρο 14 Ν. 2851/1922 (ΦΕΚ 114/22 τ. Α'). 

Άρθρον 14.
1. Διά κανονισμών του Υπουργείου της Περιθάλψεως 

Οέλουσι κανονισθή τα της εσωτερικής λειτουργίας, διαχει- 
ρίσεως και διοικήσεως τιυν Ορφανοτροφείων και Οικοτρο
φείων, τα καθήκοντα τνυ προσωπικού εν γένει, τα της πει
θαρχίας αυτού και ο τρόπος της εισαγωγής και μορφώσεως 
των ορφανών και απόρων εν τοις Ορφανοτροφείοις και 
Οικοτροφείου;, ως και πάσα περίπτωσις μη προβλεπομένη 
υπό του παρόντος νόμου.

ιβ) Βασ. Δ/γμα 744/60 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 181/60 τ. Α'). 
Β' Κατηγορίας :

1. Κλάδος διαχειριστών, 29 θέσεις επί βαθμώ 11 ω έως 6ω.
2. Κλάδος επιμελητών και τεχνιτών γεωργίας, 13 θέσεις 

επί βαθμώ 11ω έως 6ω.
3. Κλάδος διδασκάλων και διδασκαλ.ισσών τέχνης, 4 θέ

σεις (τρεις Οηλ.έων, μία αρρένων) επί βαθμώ 11ω έως 7ω.

4. Κλάδος μουσ'.κοδιδασκάλων. Η προσωρινή θέσις επί 
βαθμώ 8ω.

ιγ) Δ2/7005/19δ1 Απόφαση (ΦΕΚ 202/S1 τ. Β').
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Κλάδος Ιατρών.

Επί βαθμώ δω θέσεις 29 κατανεμύμεναι εις ίδιους δε’ 
έκαστον Ίδρυμα κλάδους ανά μία θέσις εις έκαστον Εθνι
κόν Ορφανοτροφείου ή Οικοτροφείου Αγροτικόν και μη.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Κλάδος Διδασκάλων Τέχνης.

Επί βαθμοίς 11-7 θέσεις 11 κατανεμύμεναι εις 
δι’ έκαστον Ίδρυμα, κλάδους, ως ακολ.ούθως :
Εθνικόν Ορφ/φείον Αρρένων Μυτιλήνης θέσεις 

» » » ΛασιΟίου »
» » » Κονίτσης »
» Οικοτροφείου Αρρένων Φιλιανών » 

και » Αγροτ. Ορφ/φείον αρρ. Πτολνεμαίδος »

Σύνολον θέσεις

ίδιους

1
3

11
2. Κλάδος Διδασκαλισσών Τέχνης.

Επί βαθμοίς 11-7 θέσεις 24 κατανεμόμεναι εις ίδιους 
δι’ έκαστον Ίδρυμα, κλάδους, ως ακολ.ούθως :

α) Εις Εθνικά Ορφανοτροφεία Θηλ.έων Λαρίσης, Σερ
ρών, Καβάλας, Ηρακλείου, Καστορίας και Μιχολείου Χίου 
ανά τρεις θέσεις εις έκαστον και

β) Εις Εθνικά Ορφανοτροφεία Θηλ.έων Ιωαννίνων, 11α- 
τρούν και Ξάνθης, ανά δύο θέσεις εις έκαστον.
3. Κλάδος νοσοκόμων.

Επί βαθμοίς 11-8 θέσεις' 29 κατανεμόμεναι εις ίδιους 
κλάδους δι’ έκαστον Ίδρυμα ανά μία θέσις'εις έκαστον 
Εθνικόν Ορφανοτροφείον ή Οικοτροφείον Αγροτικόν και μη.

4. Κλάδος ραπτριών. .
Επί βαθμοίς 11-8 θέσεις 29 κατανεμόμεναι εις ίδιους 

κλάδους δι’ έκαστον Ίδρυμα, ανά μία θέσις εις έκαστον 
Εθνικόν Ορφανοτροφείον ή Οικοτροφείου Αγροτικόν και μη.

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ . ■ ;.ΛΙ
1. Κλάδος κηπουρών-κλ.ητήρων.

Επί βαθμοίς 12-9 θέσεις' 29 κατανεμόμεναι εις ιδίους 
κλάδους δΓ έκαστον Ίδρυμα, ανά. μία θέσις εις έκαστον 
Εθνικόν Ορφανοτροφείον ή Οικοτροφείον Αγροτικόν και μή.
2. Κλάδος μαγείρων.

Επί βαθμοίς 12-9 θέσεις 29 κατανεμόμεναι εις ιδίους 
κλάδους δι’ έκαστον Ίδρυμα, ανά μία θέσις εις έκαστον 
Εθνικόν Ορφανοτροφείον ή Οικοτροφείον Αγροτικόν και μη.
3. Κλάδος υπηρετριών και πλ.υντριών.

Επί βαθμοίς 13-10 θέσεις 129 κατανεμόμεναι εις ιδίους 
κλάδους δι’ έκαστον Ίδρυμα ως ακολούθως :

Άρθρο 4 του Σχεδίου.
ιδ) .Άρθρο 13 Α.Ν. από 2/5.11.35 (ΦΕΚ 527/35 τ. .V).

Άρθρον 13.
Διά κανονισμών συντασσομένων παρά του Υπουργείου 

Κρατικής Υγιεινής και Αντιλ.ήψεως και υποκειμένων εις 
τροποποίησιν Οέλ.ουσι ρυθμισθή τα της εισαγωγής των ανη- 
λ.ίκων, τα της εσωτερικής λειτουργίας των Εθνικών Παιδι
κών Σταθμών, τας της Ταμειακής και .λογιστικής αυτών 
υπηρεσίας, τα των Τμημάτων Βρεφών και Παιδικών Συσ
σιτίων και πάσα άλ.λ.η διάταςις μη προβλ.επομένη υπό του 
παρόντος.

Άρθρο 5 του Σχεδίου.
ιε) Βασ. Δ/μα 318/1968 ( ΦΕΚ 101/68 τ. .V).

Άρθρον μόνον.
1. Η υπό στοιχεία 1.2 διάταςις του άρθρου μόνου του 

υπ’ αριθ. 285/1961 Β. Δ/τος «περί των ειδικών τυπικών 
προσόντων διορισμού εις θέσεις των Εθνικών Ιδρυμάτων 
Παιδικής Προστασίας κλπ.» (ΦΕΚ S3/61 Α'), ως και 
η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 492/1964 Β. 
Διατάγματος «περί καθορισμού της οργανικής συνθέσεως 
του προσωπικού του Εθνικού Παπαφείου Ορφανοτροφείου 
« Ο ΜΕΛΙ ΓΕΊ Σ'» (ΦΕΚ 124/64 Λ’) αντικαθίσταται ως
εξής :

ιο
 to

 co
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1. Κλάδο; Πχιδχγωγικός: Πτυχίον Φιλοσοφικής Σχολής 
ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή ισοτίμων προς αυτάς Σχο
λών της αλλοδαπής και εν ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων 
πτυχίον των Σχολών τούτων, πτυχίου Θεολογικής Σχολής ή 
Λνωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ανεγνωρισμένης 
Σχολής της Κοινωνικής Πρόνοιας ή ισοτίμων προς αυτάς 
Σχολών της αλλοδαπής.

2. Ωσαύτως η υπό στοιχεία 11.1 διάταξις του άρθρου 
μόνου του αυτού ΒΛ 285/1961 (ΦΕΚ 83, ως συνεπληρώθη 
διά του άρθρου μόνου του υπ’ αριθ. 565/64 Β.Λ. «περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 285/61 
Β.Λ. κλπ., 'ΦΕΚ 157/64 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

1. Κλάδος Νηπιαγωγών : Πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών 
η Νηπιοκόμων Ιωαννίνων του ΠΙΚΠΑ ή της παρά τω 
Κέντρω Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ Σχολής Βρεφοκόμων Η 
ΠΡ1ΓΚΙΠΙΣΣΛ ΣΟΦΙΑ ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
ή ισοτίμων προς αυτάς Σχολούν της αλλοδαπής και εν 
ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων πτυχίου των Σχολών τούτων, 
πτυχίου Λνωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ανε- 
γυωρισμένης Σχολής Κοινωνικής Προνοίας ή ισοτίμων 
προς ταύτας Σχολούν.

ιστ) Βασ. Δ/μα 285/61 (ΦΕΚ 83/61 τ.Α').
Β' Κατηγορίας :

1. Κλάδος Διαχειριστών : Απολυτήριου Γυμνασίου ή Μέ
σης Δημοσίας Εμπορικής Σχολής.

Άρθρο 6 του Σχεδίου.
ιζ. Αναγκ. Νόμος από 2/5.11.35 (ΦΕΚ 527/35 τ.Α').

Άρθρου 1.
1. Διά τηυ ημερησίαν περίθαλψιυ και μόρφωσιυ τωυ 

απόρων ανηλίκων των μη υπερβάντων το έβδομον έτος 
της ηλικίας των, ιδία δε των ορφανών πατρός τοιούτων και 
προς ανακούφισιν των εργαζομένων μητέρων, δύνανται να 
ιδρυθώσιν Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί διά Βασιλικών Δια
ταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργούν Οικονο- 
μικούν και Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, εις την 
έδραν εκάστου Νομού.

2. Ομοίως δύνανται να ιδρυθούσιν μέχρις είκοσιν (20) 
Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί εις τας αυτάς, ετέρας πόλεις, 
αποτελούσας βιομηχανικά κέντρα, μη επιτρεπομένης όμως 
της ιδρυσεως πλέον των τριούν κατά Νομόν.

3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η ίδρυσις δέκα εν τω Νομώ 
Αττικοβοιωτιας και πέντε εν τω Νομώ Θεσσαλονίκης.

4. Οι η δη λειτουργούντες δυνάμει του από 27.10.26 
Ν. Διαταγματοςκπερί Εθνικών Παιδικών Σταθμών» εννέα 
Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί συμπεριλαμβάνονται εις τον 
κατα το παρόν άρθρου οριζόμενου αριθμόν των ιδρυθησομένων 
Εθνικούν Παιδικών Σταθμών.

5. Παρ εκαστω Εθνικώ Παιδικώ Σταθμώ δύναται 
προτασεί της Δ. Επιτροπής αυτού καί εγκρίσει του Υ
πουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως να λειτουργή 
Τμήμα Βρεφών και Τμήμα Παιδικού συσσιτίου δΓ άπορα 
παιδιά ηλικίας 7 μέχρι 13 ετών.

6. Εκαστος των ανωτέρω Εθνικών Παιδικών Σταθμού·/ 
φερει το χαρακτηριστικόν όνομα της πόλεως ένθα εδρεύει 
οπού δεν υπάρχουσι πλείονες διακρίνονται αλλήλων κατ’ 
αυςοντα αριθμόν χαρακτηριζόμενοι άμα ειδικώτερον και 
δια του περί ιδρύσεως αυτού Β. Διατάγματος.

7. Εθνικός Παιδικός Σταθμός δύναται να προσλάβη την 
προσωνυμίαν τυχόν μεγάλου ευεργέτου αυτού διά Βασιλικού 
Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

^ 8. Δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του 
1 πουργου Κρατικής ϊ γιεινής και Αντιλήψεως δύνανται 
να καταργηΟούσιν Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί. . ·

1. Έκαστος των ούτως ιόρυομένων Εθνικών Παιδικών 
Σταθμών αποτελεί ίδιον Νομικόν Πρόσωπο·/ Δημοσίου 
Δικαίου, δεκτικόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπαγό
μενο·/ υπό την άμεσον εξάρτησιν του 1'πουργείου Κρατικής 
Υγιεινής και Αντιλήψεως ( Τμήμα Αγαθοεργών Ιδρυμάτων) 
και διοικούμενον υπό πενταμελούς Διοικητικής Επιτροπής 
οριζομένης διά του ιδρυτικού Διατάγματος και δυναμένης 
να τροποποιήται διά Β.Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει 
του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως.

Άρθρου 3.
1. Πόροι των Εθνικών Παιδικού·/ Σταθμών ορίζονται :
α) Ποσοστού επί των υπέρ το/ν Εθνικούν Ορφανοτροφίων 

και Οικοτροφείων επιβεβλημένων ειδικών φόρων και εισφο
ρών και επί του προϊόντος του πανελληνίου εράνου, οριζό
μενου εκάστοτε παρά του Τπουργού Κρατικής Υγιεινής και 
Αντιλήψεως.

β) Το προϊόν της ειδικής φορολογίας της επιβληθείσης 
διά του από 10 Ιουλίου 1927 Διατάγματος «περί επεκτά- 
σεως ειδικής φορολογίας επί των εκφορτωμένων εμπορευμά
των και εις τους λιμένας Π ατρών, Κερκύρας, Καβάλας και 
Μυτιλήνης υπέρ των Εθνικών Παιδικού·/ Σταθμών αποδιδό
μενου εις τους Εθνικούς Παιδικούς Σταθμούς των πόλεο/ν 
τούτων.

γ) Εκούσιχι εισφορχί Δήμων, Κοινοτήτων και Οργα
νισμών.

δ) Δωρεαί και κληροδοτήματα.
ε) Το προϊόν τοπικών εορτών υπέρ ωρισμένου Εθνικού 

Παιδικού Σταθμού απαλλασσόμενου παντός παρακρατή
ματος υπέρ οιουδήποτε σκοπού.

ζ) Ποσοστόν εκ το/ν εις την διάθεσιν του Υπουργείου 
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως τιθεμένων εκάστοτε 
πόρων υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών οριζόμενου υπο του 
Υπουργού.

2. Δωρεαί,κληροδοτήματα και οιαδήποτε άλλη συνεισφορά 
υπέρ Εθνικών Παιδικών Σταθμών μη προοριζομένη ειδικούς 
δι’ ωρισμένον τούτων διατίθεται υπέρ ενός ή πλειονων τούτων 
δΓ αποφάσεως του επί της Κρατικής Υγιεινής και Λντιλή- 
ψεως Υπουργού.

3. Η δΓ ενταλμάτων του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής 
και Αντιλήψεως διατιθεμένη οικονομική ενίσχυσις κατά τας 
παραγράφους α,β και στ του εδαφ. 1 του παρόντος 
άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνη εν συνόλω τας δραχμάς 
εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας ετησίως δι’ έκαστον Εθνικόν 
Παιδικόν Σταθμόν.

Άρθρου 4.
1. Η Διοικητική Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μεν 

άπαξ του μηνός εν χώρω ωρισμένω διά πρακτικού αυτής, 
εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή υπό του Προέδρου ή 
τη αιτήσει δύο εκ των μελών αυτής,ευρίσκεται εν απαρτία πα
ρόντων τριών μελών και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, εν 
ισοψηφίχ νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

2. Η Δ. Επιτεοπή συνεοχομένη νομίαως αποφασί
ζει: . # ’·/··

α) Περί πάσης εν γένει υποθέσεως αφορώσης τα δι
καιώματα και τας υποχρεώσεις του Ιδρύματος.

β) Επιτηρεί την έγκαιρον βεβαίωσιν και είσπραξιν των 
κατά το άρθρο·/ 3 πόρων το/ν Εθνικών Πχιδικούν Σταθμών.

γ) Συντάσσει εντός του μηνός Μαίου τον διά το χρχό- 
μενον λογιστικόν έτος προϋπολογισμόν το/ν εσόδο/ν και 
εξόδων του Εθνικού Παιδικού Σταθμού, ον και διαβιβάζει 
εις το επί της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεο/ς Υπουρ
γείου προς έγκρισιν και τροποποίησιν.

δ) Συντάσσει εντός του μηνός Μαίου τον Απολογισμόν 
και Ισολογισμόν το/ν πραγματοποιηθέντων εσόδων και 
εξόδων του προηγουμένου οικονομικού έτους, όν και υπο
βάλλει μεθ’ όλων το/ν σχετικών στοιχείων της διαχειρίσεως

Άρθρου 2.



είς το Ελεγκτικόν Συνέδριον προς έλεγχόν και έκδοσιν απο- 
φάσεώς του.

ε) Ορίζει το είδος, το ποσόν καί τον τρόπον της προμή
θειας τροφίμων καί υλικών, της εκτελέσεως έργων 
και εργασιών εντός των διά του προϋπολογισμού εγκεκρί- 
μένων πιστώσεων, επιτρεπομένου ίνα, κατόπιν αποφάσεως 
αυτής, ενεργεί εκάστοτε δαπάνας μέχρίς είκοσι χιλιάδων 
(20.000) δραχμών κατά παρέκκλ'.σιν των περί δημοσίου 
λογιστικού διατάξεων.

Ορίζει ωσαύτως τον τρόπον της εκποιήσεις υλικών εν 
γένει του Ιδρύματος.

στ) Δι* αποφάσεως της υποκεΐμένης εις την έγκρισιν 
του Τπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, ενοι
κιάζει άνευ δημοπρασίας οικήματα διά την εγκατάστασίν 
των Εθνικών Παιδικών Σταθμών:

ζ) Ομοίως κατόπιν αποφάσεως της, υποκειμένης είς 
την .έγκρισιν του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Λντί- 
λήψεως, προβαίνει είς την αγοράν γηπέδων, οικοπέδων καί 
κτιρίων, εις την ανέγερσιν και επισκευάς κτιρίων, προς 
εγκατάστασίν των Εθνικών Παιδικών Σταθμών των Νό
μων 5234 και 570(3 και του από 19 Νοεμβρίου 1932 Δια
τάγματος όπερί στεγάσεως Δημοσίων Υπηρεσιών» μη 
Ισχυόντων καθ’ όλας αυτών τας διατάξεις επί των Εθνικών 
Παιδικών Σταθμών και των Εθνικών Ορφανοτροφείων και 
Οικοτροφείων; Αγροτικών τε και μή.

η) Διά κοινής αποφάσεως Διοικητικής Επιτροπής Εθνι
κού Παιδικού Σταθμού καί Εθνικού Ορφανοτροφείου και 
Οικοτροφείου εν τη αυτή πόλει εδρευόντων και εγκρινομένής 
παρά του Υπουργού Κ ατίκής Υγιεινής καί Αντιλήψεως, επι
τρέπεται η ανέγερσις κοινού κτιρίου προς εγκατάστασίν 
Εθνικού Παιδικού Σταθμού και Εθνικού Ορφανοτροφείου 
ή Οικοτροφείου. . . .

θ) Ασκεί διά του Προέδρου πειθαρχικήν εξουσίαν επί 
του επί αποζημιώσει προσωπικού δυναμένου να επιβάλη καί 
την ποινήν του προστίμου μέχρι δραχμών πεντήκοντα (50) 
ανεκλήτως.

Προ πάσης επιβολής ποινής ο υπάλληλος καλείται εις 
απολογίαν παρά του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής 
του Ιδρύματος και εντός προθεσμίας τεσσαράκοντα οκτώ 
(48) ωρών:

ι) Διορίζει και απολύει διά πράξεώς της μη δημοσιευομένης 
ν.ά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το κατά το άρθρον 8 
,δάφιον 1 επί αποζημιώσει προσωπικόν.

3. Χρέη γραμματέως και είσηγητού της Διοικητικής 
επιτροπής εκτελεί η Διευθύντρια του Εθνικού Παιδικού 
Σταθμού.

4. Παρά της Διοικητικής Επιτροπής και εν κανονική 
συνεδριάσει αυτής εκλ.έγεται εις εκ tojv μελών αυτής ως 
ελεγκτής διά την παρακολούθησιν και τον τακτικόν έλεγχον 
εης διαχειρίσεως του Εθνικού Παιδικού Σταθμού και την 
τροσυπογραφήν παντός εντάλματος πληρωμής ως και 
ταντός σχετικού περί την διαχείρισιν δικαίολογητίκού προ 
εης υπογραφής τούτου παρά του Προέδρου.

5. Χρέη διαχείριστρίας εκτελεί η Διευθύντρια του ΕθνΙ- 
:ού Παιδικού Σταθμού διά προκαταβολών λαμβανομένων 
εαρά του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής, δεν δύ- 
αται όμως να έχη αύτη εις χείρας της αδιάθετον ποσόν 
-.νώτερον το)ν τριών χιλιάδων (3000) δραχμών.

Άρθρον 5.
1. Η περιουσία του Εθνικού Παιδικού Σταθμού, θεω- 

είται δημοσία περιουσία, ο δε τρόπος της εισπράξεως των 
σόδων και της ενεργείας της δικαιολογήσεως των δαπανών 
υτού ορίζεται διά Κανονισμού Ταμειακής y.at Λογιστικής 
'πηρεσίας.
2. Καταργουμένου Εθνικού τίνος Παιδικού Σταθμού 

περιουσία του περιέρχεται εις έτερον τιιούτον ή εις Εθνικόν
•ρφανοτροφείον ή Οικοτροφείου του τοιούτου οριζομένου 
•·ά του περί καταργήσεως Β. Διατάγματος, —

Έκαστος Εθνικός Παιδικός Σταθμός εκπροσωπείται 
ενώπιον του Δικαστηρίου και πάσης εν γένει Αρχής διά 
πάσας τας εννύμους αυτού σχέσεις υπό του Π ροέδρου της 
Διοικητικής Επιτροπής, όστις και αλληλογραφεί μετά πάσης 
Δημοαίας Αρχής. Τούτου απόντος ή κωλυόμενου τα καθήκον
τα ταύτα εκτελούντα: παρά του αντιπροέδρου της Διοικητι
κής Επιτροπής.

Άρθρον 7.

. 1. Εισπράξεις παντός εσόδου του Εθνικού Παιδικού 
Εταθμού ενεργείται παρά του Προέδρου της Διοικητικής 
αυτού Επιτροπής διά διπλοτύπου αποδείξεως εισπράξεως 
υπογεγραμμένης ,παρ’ αϋτού και της Διευθύντριας και 
προσυπόγεγραμμένης παρά του >ρατά το άρθρον 4 εδαφ. 4 
του παρόντος Ελεγκτού; κατατίθεται δε εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος επ’ ονόματι του Ιδρύματος επί 
άλληλοχρέω λογαριασμώ και επι τω κεκανονισμένω τόκω. 
Ανάληψις κεφαλαίου επιτρέπεται κατόπιν εγγράφου εντολής 
του Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής ή του νομίμου 
αυτού αναπληρώτού προσυπογραφομένης και παρά τού 
κατά τα ανωτέρω ελεγκτού.

__ 2. Κατάθεσις των κεφαλαίων, παρά τη Εθνική-Τραπέζη
της Ελλάδος ως και ανάληψις αυτών ενεργείται ατελώς:

, Άρθρον 10:
Τα οδοιπορικά έξοδα καί η ημερησία αποζημίωσίς των 

μετατιθεμένων ή μετακινουμένων παρά του Υπουργείου 
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως υπαλλήλων των Εθνικών 
Παιδικών Σταθμών καταβάλλονται εκ των πιστώσεων των 
αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν του εις ό μετατίθεται 
Ιδρύματος.

. Άρθρον ii. . ;tf> ;· .
1: Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί κατά την θερινήν περίοδον 

των μηνών Ιουνίου, Ιουλ.ίου; Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 
δύνανται εγκρίσεί του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής καί 
Αντιλήψεως να μετασταθμεύσωσιν εις εξοχάς και να με- 
ταβάλλωνται εις παιδικάς κατασκηνώσεις; δεχόμενοι καί 
ανήλικα παιδιά ηλικίας μέχρι δέκα τριών ετών.

2: Εις τας παιδικάς ταύτας κατασκηνώσεις τα έξοδα 
της διατροφής καί συντηρήσεως των τροφίμων καταβάλ
λονται εξ ολοκλήρου παρά του Εθνικού Παιδικού Σταθ
μού.

' Αρθρο 13 ( 'Ορα παραπάνω παρ. ίδ):
Τα υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζουν άλλα θέματά:

’Αρθρο 7 του Σχεδίου.
ιη) Άρθρο 2 παρ. 2 Ν. Δ/τος 3045/54 (ΦΕΚ 237/ 

54 τΑ').
Όρα παραπάνω παρ. 0.

ιθ) Άρθρο 2 Ν 69/1975 (ΦΕΚ 136/75 τΑ').
'Αρθρον 2.

1. Διά Π.Λ. εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών 
Προεδρίας, Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών., δύναται αναλ.όγως των υπηρεσιακών αναγκών, 
να αυξάνηται περαιτέρω ο αριθμός των θέσεων των 
κλάδων Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικού του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, επί σκοπώ συστάσεως και τρίτης 
θέσεως παρ’ εκάστω Παιδικώ Σταθμά) και Κέντρω Παιδικής 
Μερίμνης.

2. Διά των αυτών Π.Δ. ορίζεται ο αριθμός των επί 3ω, 
4ω και 5ω βαθμώ θέσεων των Κλάδων Νηπιαγωγών και 
Παιδαγωγικού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανα- 
λόγως της σπουδαιότητος των ως άνω Ιδρυμάτων και της 
εξ αυτής επιβαλλομένης βαθμολογικής διαρθρώσεως των 
θέσεών των.

Άρθρον 6.



κ} Δ2/7006Ί961 Απόφαση (ΦΕΚ 204:61 τ Π').
Γ’ Κχτηγορία

Mix θέσις μαγειρίσση: επί βαθμοί: 12ω— 9ω.
1) Κλ.άδος υπηρετριών :
Δύο (2) θέσεις υπηρετριών επί βαθμείς Ιοω—ΙΟω.

ΆρΟρον 2.
Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού ε'.ς τον εισαγωγικό·, 

βαθμόν εκάσνου ορίζονταν ως εξής :
χ) Λνά τον Γ1 κλ.άδον μαγειρισσών αποδεδειγμένα·. γνώ

σεις της μχγενρνκής και γνώσις χναγνώσεως και γραφής και
3) Διά τον Γ2 κλάδον υπηρε:ριών γνώσις αναγνώσεις και 

γραφής.

Νόμος 903,79 (ΦΕΚ. 281,79 τΛ').

ΚΕΦΑΛΑ|ΟΝ Γ
Προσωπικόν προς πλ.ήρωσιν οργανικών θέσεων ειδικού 

επιστημονικού, ως και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

ΤΜΗΜΑ Λ'
"Υπηρεσιακή κατάστασις.

Άρθρον 9.

Η πρόσληψις ειδικού επιστημονικού, ως και τεχνικού ή 
βοηθητικού προσωπικού διά συμβάσεως εργασίας αορίστου 
ή ωρισμένου χρόνου εις οργανικάς θέσεις ειδικώς προς τούτο 
προβλεπομένχς υπό των οικείων διατάξεων ε/άστης των εις 
το άρθρον 1 του παρόντος υπηρεσιών και η υπηρεσιακή κατά- 
στασις των εις ταύτας προσλ.χμβανομένιυν διέπεται από των 
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

ΤΜΗΜΑ ΙΥ
Προϋποθέσεις και διαδικασία προσλήψεως.

·'· ·■· ' 'Αρθρον 10.
Προσόντα προσλήψεως.

1. Διά την πλήρωσιν των θέσεων του άρθρου 9 του πα
ρόντος απαιτούνται τα εκάστοτε διά τους μονίμους δημοσίους 
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, προβλεπόμενα γενικά 
προσόντα. Διατάξεις ειδικών νόμων προβλέπουσαι την πρόσ
ληψη/ αλλοδαπών δεν θίγονται διά του παρόντος.

2. Διά Π. Διαταγμάτο/ν εκδιδομένων κατόπιν προτάσεως 
του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περί- 
πτωσιν αρμοδίου Υπουργού ορίζονται τα απαιτούμενα ειδικά 
τυπικά προσόντα. Δι’ ομοίων Π. Διαταγμάτων δύναται να 
ορίζωνται ειδικαί εξαιρέσεις, ως προς το ανώτατον και κατώ- 
τατον όριον ηλικίας των προσλαμβχνομένων. Εάν επιτραπή 
πρόσληψις τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού προ της συμ- 
πληρώσεως του 21ου έτους, δεν απαιτείται η υπό του προσ
λαμβανόμενου εκπλήρωσις των στρατιωτικών του υποχρεώ
σεων.

Άρθρον 11.

Τρόπος πλ.ηρώσεως θέσεων.
1. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, 

λαμβανόμένης μετά γνώμην της Κεντρικής Επιτροπής Δια
γωνισμών του άρθρου 8 του Ν. 434/1976 «πεοί πλ.ηρώσεως 
θέσεως και ρυθμίσεως αφορώντων εις την κατάστασιν των 
δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», καθορί
ζεται κατά περίπτωσιν αν η πρόσλ.ηψις του Δημοσίου και 
Ν.Π.Δ.Δ. εις τας θέσεις του άρθρου 9 του παρόντος γίνεται 
διά διαγωνισμού ή δι! επιλογής.

2. Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως 
και Εσωτερικών καθορίζεται αν η πρόσλ.ηψις προσωπικού εις 
τας θέσεις του άρθρου 9 των ΟΤΑ γίνεται διά διαγωνισμού 
ή δι’ επιλ.ογής. ‘

Διαδικασία προσλήψεως.
1. Ο διαγωνισμός ή η επιλογή ενεργείται.. κανά τας περί 

μονίμων δημοσίων πο/.ιτικών διοικητικών υπαλλήλων ισχν- 
ούσαε εκάστοτε διατάξεις. Εις όσα: περιπτώσεις αποφασίζε- 
ται η δι’επιλογής πλήρωσις θέσεων, διά τας οποίας απκιτυύν- 
τχι τίτλ.οι σπουδών και ειδικά προσόντα ή μόνον ειδικά προ
σόντα. η επιλογή των προσλ αμβχνομένων ενεργείτχι κατά την 
κρίσιν της οικείας επιτροπής επιλογή:, βάσει των εν γένει 
προσόντων των υποψηφίων.

2. Κατ’ εξχίρεσιν της παραγράφου 1. προκειμένου περί 
προσλ.ήψεως προσωπικού των ΟΤΑ, δι’ επιλ.ογής, διά II. 
Δ/τος. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυ
βερνήσεως και Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα της προκηρύξεως, 
τα των απαιτουμένων δικχιολ.ογητικούν, τα του χρόνου υπο
βολής των, τα του οργάνου ελ.έγχου αυτών, ως και πάσα αναγ
καία λ.ετττομέρειχ.

«3. Κατ’ εξαίρεσιν της παρ. 1 προκειμένου περί προσλ.ή- 
ψεως προσωπικού εις θέσεις ειδικού επιστημονικού προ
σωπικού υπηρεσιών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ», χι οποίαι, 
κατά τας ειδιν.άς περί αυτών διατάξεις έχουν ως αντικεί
μενου την επιστημονικήν έρευναν, διά Προεδρικού Διατάγμα
τος εκδιδομένου προτάσει των Υ’πουργών Προεδρίας Κυ
βερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου, ρυθμίζονται 
τα της προκηρύξεως. τα των απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
τα του χρόνου υποβολής των, τα του οργάνου ελ.έγχου 
αυτο/ν, τα της εκτιμήσεως των προσόντων των υποψηφίων 
ως και πάσα αναγκαία λ.επτομέρειχ».

Άρθρον 13.
Πράξις προσλήψεως.

1. Η πρόσλ.ηψις ενεργείται δι’ αποφάσεως του οικείου 
Υπουργού ή και του υπ! αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, 
δημοσιευόμενης εν περιλ.ήψει εις την Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως. Προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου η πρόσλ.ηψις ενεργείται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου 
διά την πρόσλ.ηψιν του προσωπικού οργάνου. Εις την από- 
φασιν περί προσλ.ήψεως ανχφέρετχι το ονοματεπώνυμο·/ 
του προσλ.χμβχνομένου, το είδος της εργασίας, ως και αν 
η σύμβχσις εργασίας είναι αορίστου ή ωρισμένου χρόνου, εις 
την δευτέραν δε περίπτωσιν, ο χρόνος της διάρκειας τής.

2. Η περί προσλήψεως απόφασις αποστέλλεται ταχυ
δρομικούς επί αποδείξει εις την διεύθυνσιν κατοικίας του 
προσλ.χμβανομένου ή του τυχόν υπ’ αυτού οριζομένου αντι
προσώπου, καλ.ουμένου όπως, εντός αποκλ.ειστικής προ
θεσμίας τριάκοντα ημερών, αναλάβη υπηρεσίαν.

3. Η σύμβχσις εργασίας μετά του ανχφερομένου εις 
την κατά την παράγραφον 1 χπόφχσιν λ.ογίζεται ότι κχ- 
τηρτίσθη διά της αναλήψεως υπηρεσίας, βεβαιούμέγης προ- 
σηκόντως · παρά της υπηρεσίας.

Άρθρον 14.
Ανάκλησις προσλήψεως

Η απόφασις προσλήψεως ανακαλείται, εάν ο προσλ.ηφθείς 
δε·/ απεδέχθη αυτήν είτε ρητώς είτε σιωττηρώς διά της 
παραμελήσεως της κατά την παράγραφον 2 του προηγουμένου 
άρθρου προθεσμίας.

Άρθρον 15.
Δοκιμαστική υπηρεσία.

1. ρ προσλαμβανόμενος διά συμβάσεως εργασίας αορί
στου χρόνου ή ωρισμένου μεν χρόνου, διάρκειας όμως του- 
λ.άχιστον δύο ετών, διανύει, ετησίαν δοκιμαστικήν., υπηρεσίαν 
κατά την διάρκειαν της οποίας δύναται να απολ.υθή, μετ’ 
ητιολογημένην απόφασιν του οικείου υπηρεσιακού συμβου
λίου διά λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν του.

2. Εντός μηνός από της συμπληρώσεως της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας, το οικείον υπηρεσιακόν συμβούλιου υποχρεούτχι

•Αρθρον 12.
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να αποφανθή αν ο προσληφθείς είναι κατάλληλος προς 
συνέχισιν της παροχής των υπηρεσιών του.

3. Ο κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος κριθείς 
απολυτέος η ακατάλληλος προς συνέχισιν της παροχής των 
υπηρεσιών του, απολύεται υποχρεωτικώς δι’ αποφάσεως 
του αρμοδίου διά την πρόσληψιν οργάνου.

ΤΜΗΜΑ Ρ
Υποχρεώσεις-Λικαιώματα.

Άρθρον 16.
Καθήκοντα, περιορισμοί και αστική ευθύνη.

1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί των θεμελιωδών 
καθηκόντων, του χρόνου εργασίας, των περιορισμών και 
της αστικής ευθύνης των δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων εφαρμόζονται αναλόγως και επι του προσωπικού 
του παρόντος κεφαλαίου εξαιρέσει των περί εντοπιότητος 
διατάξεων.

2. Διατάξεις προβλέπουσαι την πρόσληψιν προσωπικού 
μερικής απασχολήσεως δεν θίγονται. Εφ’ όσον η μερική 
απασχόλησις δεν υπερβαίνη τας τρεις ώρας ημερησίως 
επιτρέπεται εις το προσωπικόν τούτο η κατοχή και δευτέρας 
Οέσεωςί [Τ

3. .Αι διατάξεις του Ν. 330/1976 «περί επαγγελματικών 
σωματείων και ενώσεων και διασφαλίσεο^ς της συνδικαλι
στικής ελευθερίας», ως αύται εκάστοτε τροποποιούμεναι 
ή συμπληρούμεναι ισχύουν,εφαρμόζονται και επί του προ
σωπικού του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρον 17. ,
Υπερωριακή απασχόλησις.

Η υπερωριακή απασχόλησις επιτρέπεται προς αντιμετω- 
πισιν εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, εφαρμοζομένων των 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

. ’ ’ Γ .ψ'. ' ■. ··.■ V \*?“· ' . Γ V · " \ ·

'■··■ ···· Άρθρον 18.
Αποδοχαί.

1. Αι αποδοχαί του προσωπικού του παρόντος κεφαλαίου 
καθορίζονται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972.

2. Η αξίωσις προς λήψιν αποδοχών γεννάται από της 
αναλήψεως υπηρεσίας, κατά τα υπό της παραγράφου 3 του 
άρθρου 18 προβλεπόμενα.

3. Αι αποδοχαί καταβάλλονται δεδουλευμέναι κατά τα διά 
αποφάσεως του οικείου Υπουργού ειδικώτερον οριζόμενα. 
Διατάξεις προβλέπουσαι την καταβολήν αποδοχών ανά δεκα
πενθήμερον και εις την αρχήν εκάστου δεκαπενθημέρου δεν 
θίγονται διά του παρόντος.

4. Οι ημερομίσθιοι, οι οποίοι δεν απησχολήθησαν κατά 
τας εξαιρέσιμους ημέρας, εφ’ όσον η μή απασχόλησης δεν 
οφείλεται εις τούτους, λαμβάνουν δι’ εκάστην εξαιρέσιμον η
μέραν ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των,άνευ άλλης προσ- 
αυξήσεως. Το προηγούμενον εδάφιον δεν εφαρμόζεται εις τας 
περιπτώσεις των Κυριακών.

5. Η αξίωσις προς λήψιν αποδοχών παύει από της λύσεως 
της συμβάσεως εργασίας.

Άρθρον 19.
Κωλύματα παροχής εργασίας.

1. Αποδοχαί δεν οφείλονται εις τον προσληφθέντα διά μη 
παρασχεθείσαν υπηρεσίαν καθόλου ή εν μέρει εξ υπαιτιότη- 
τός του.

2. Ο προσληφθείς διατηρεί την αξίωσιν επί των αποδο
χών, εάν κωλύεται να εργασθή. έ;εκα σπουδαίου λόγου, μη 
οφειλομένου εις υπαιτιότητα αυτού.

3. Ο χρονος διά τον οποίον κατά την προηγουμένην παρά
γραφον διατηρείται η επί των αποδοχών αξίωσις δεν δύναται 
να υπερβή τον μήνα καθ’ έκαστον ημερολογιακόν έτος, εάν

το κώλυμα επήλθεν έν τουλάχιστον έτος μετά την πρόσληψιν, ' 
τον ήμισυ δε μήνα εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

4. Ο χρόνος διάρκειας του κωλύματος υπολογίζεται είτε 
εφ’ άπαξ, είτε κατά πλείονα, βραχύ τέρας χρονικής διάρκειας, 
διαστήματα.

5. Οιονδήποτε ποσόν το οποίον ο προσληφθείς δικαιούτα1 
να λάβη διαρκούντος του κωλύματος, λόγω υποχρεωτικής εκ 
του νόμου ασφαλιστείς, εκπίπτεται εκ των οφειλομένων απο
δοχών.

6. Η κατά τας παραγράφους 2 και 3 τού παρόντος άρ- 
θρου αξίωσις υφίσταται και αν ακόμη η υπηρεσία κατήγγει
λε την σύμβασιν εργασίας διαρκούντος του κωλύματος. ~

Άρθρον 20.
Αναγγελία κωλύματος.

1. Ο προσληφθείς υποχοεούται να αναγγείλη αμελλητ1 
εις την υπηρεσίαν παν κώλυμα προς παροχήν εργασίας.

2. Εάν το κώλυμα συνίσταται εις νόσον αυτού υποχρεού- 
ται να προσκόμιση εις την υπηρεσίαν βεβαίωσιν εκδιδομένην 
παρ’ ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού κατά τας 
περί τούτου κειμένας διατάξεις, εις την οποίαν θα πιστοποι- 
ήται η ανικανότης προς εργασίαν, ως και η πιθανή διάρκεια 
αυτής.

Άρθρον 21.
Οσάκις κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος 

δεν οφείλονται αποδοχαί, η περικοπή αυτών ενεργείται διά γ. 
πράξεως του εντεταλμένου την εκκαθάρισιν και πληρωμήν λ 
των δαπανών, ειδοποιουμένου προς τούτο υπό του προΐστα-Λ 
μένου της υπηρεσίας, ανακοινούται δε επί αποδείξει εις τον · 
ενδιαφερόμενον.

Άρθρον 22.
Κανονική άδεια.

Ο προσλαμβανόμενος δικαιούται καθ’ έκαστον ημερολο
γιακόν έτος κανονικής αδείας απουσίας μετά πλήρων απο
δοχών, εφ’ όσον η σύμβασις ή η σχέσις εργασίας διήρκησεν 
επί δώδεκα μήνας.

Άρθρον 23.
Διάρκεια κανονικής αδείας. -

1. Ο χρόνος της αδείας ορίζεται εις δέκα πέντε ημέρας, / 
μετά δε την συμπλήρωσιν τριετίας εις τριάκοντα ημέρας.

2. Αι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος περί κανονι
κών αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών κυήσεως 
και τοκετού, ισχύουν και επί του προσωπικού του παρόντος
κεφαλαίου.

Άρθρον 24.
Άδειαι άνευ αποδοχών.

Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και εφ’ όσον αι ανάγκαι της 
υπηρεσίας επιτρέπουν, δύναται να χορηγήται εις το προ
σωπικόν του παρόντος κεφαλαίου κατόπιν αιτήσεώς του ά
δεια άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε ημερών καθ’ έκαστον 
ημερολογιακόν έτος.

Διατάξεις προβλέπουσαι την χορήγησιν αδείας άνευ απο
δοχών πέραν του διά του προηγουμένου εδαφίου οριζομέ^ου 
αριθμού ημερών δεν θίγονται διά του παρόντος.

Άρθρον 25.
Εκπαιδευτική άδεια.

Εις το προσωπικόν του παρόντος κεφαλαίου επιτρέπεται η 
χορήγησις εκπαιδευτικής αδείας, διάρκειας μέχρις ενός έτους. 
Διατάξεις προβλέπουσαι την χορήγησιν εκπαιδευτικής α
δείας διάρκειας άνω του έτους δεν θίγονται δια του παρόντος.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια εκπαιδευτική άδεια χορη
γείται υπό τους όρους και περιορισμούς τους ισχύοντας εκά-
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στοτε διά τους μονίμους διοικητικούς πολιτικού: υπαλλή
λους.

ΤΜΗΜΑ Λ'
Μετ*3ολαί.

Άρθρον 26.
Τοποθέτησις—Μετάθεσις.

1. Η τοποθέτησις του προσωπικού εις τας προς πλήρω- 
σιν κενάς οργανικάς θέσεις ενεργείται δ1.’ αποφάσεώς του 
αρμοδίου δ'.ά την πρόσληψιν οργάνου.

2. Η μετάθεσις του προσωπικού επιτρέπεται ττρος εξυπη- 
ρέτησιν υπηρεσιακών αναγκών δι’ αποφάσεως του κατά την 
προηγουμένην παράγραφον οργάνου μετά ητιολογημένην γνώ- 
μην του υπηρεσιακού συμβουλ.ίου.

Άρθρον 27.
Λπόσπχσ'.ς.

1. Απόσπασις του προσωπικού επιτρέπεται μόνον προς 
κάλυψιν εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, δι’ έν το πολύ εξά
μηνου. αποκλεισμένης της επαναλήψεως προ της παρόδου ε
νός έτους. Π απόσπασις ενεργείτάι, δι’ αποφάσεως του αρμο
δίου διά την πρόσληψιν οργάνου.

2. Κατ’ εξαίρεσιν της παραγράφου 1. απόσπασις του προ
σωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) επιτρέπεται εις δημοσίας υπηρεσίας, διά 
σοβαράν υπηρεσιακήν ανάγκην. Η απόσπασις ενεργείται δι’ 
αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και του κατά περί- 
πτωσιν αεαοδίου, αετά γνώαην του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΚΕΠΕ. '

Άρθρον 28.
Μετακίνησις.'

Απλή μετακίνησις του προσωπικού εις θέσιν της αυτής 
αρχής ενεργείται δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου αυτής.

Άρθρον 29.
Ατομικοί φάκελλοι—εκθέσεις.

1. Δι’ έκαστον προσλαμβανόμενου τηρείται ίδιος φάκελος 
περιλαμβάνουν πάντα τα αναγκαία στοιχεία τα αφορώντα εις 
την εν γενει υπηρεσιακήν κατάστασιν αυτού και τας εκθέ
σεις ουσιαστικών προσόντων.

2. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως 
καθορίζεται το περιεχόμενον των ατομικών φακέλων και 
τα της τηρήσεως αυτών, ως και ο τύπος και το περιεχόμενον 
των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων και οι αρμόδιοι προς 
σύνταξιν αυτών.* *··

Άρθρον 30.
Υπηρεσιακά Συμβούλια.

1. Όπου κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
προβλέπεται κρίσις συμβουλίων . αρμόδια είναι τα υπηρεσιακά 
συμβούλια της οικείας υπηρεσίας.

2. Αρμόδια διά την κρίσιν του προσωπικού του μεν κε- 
κτημένου -πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή 
Ανωτέρας Σχολής είναι τα έχοντα αρμοδιότητα διά την κρί
σιν των μονίμων ανωτέρων υπαλλήλων της οκικείας υπηρε
σίας, του δε λ.οιπού προσωπικού τα έχοντα αρμοδιότητα διά 
την κρίσιν των μονίμων κατωτέρων υπαλλήλων. Εις όσας 
υπηρεσίας δεν υφίσταται η κατά το προηγούμενον εδάφιον 
διάκρισις των υπηρεσιακών συμβουλίων, αρμόδιον είναι το 
υφιστάμενον συμβούλ.ιον.

3. Κατ’ εξαίρεσιν των προηγουμένων παραγράφων χρέη
υπηρεσιακών συμβουλίων, ασκούν προκειμένου περί βοηθητι
κού μόνον προσωπικού, των δήμων αι δημαρχιακαί επιτρο- 
παί, των κοινοτήτων τα κοινοτικά συμβούλια, των συνδέσμων, 
νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως τα οικεία διοικητικά συμβούλια. " '

•ι. Εις όσας υπηρεσίας δεν προβλ,έπονται υπηρεσιακά συμ
βούλια. κατά την έννοιαν της παραγράφου 8 του παρόντος, 
ταύτα συγκροτούνται δι’ αποφάσεως των Υπουργών Προε_- 
δρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου. Διά 
της αυτή; αποφάσεως ορίζονται τα της συνθέσεως και λει
τουργίας των συμβουλίων τούτων, εφαρμοζομένων ανολόγως 
και των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος.

ΤΜΗΜΑ Ε' ·
Πειθαρχικόν Δίκαιον.

Άρθρον 31.
Έννοια πειθαρχικού αδικήματος.

1. Πάσα δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις 
των καθηκόντων του προσληφθέντος δυναμένη να καταλογι- 
τ9ή απετελ.εί πειθαρχικόν αϊίκημα.

2. Το κατά την έννοιαν της ποοηγουμένης παραγράφου
καθήκον προσδιορίζεται τόσον εκ των αφοροισο'ιν εις την 
υπηρεσίαν του προσλ.αμβανομένου διατάξεων, εγκυκλίων, ο
δηγιών και διαταγών, όσον και εκ της εντός και εκτός υπη
ρεσίας, ως εκ της θέστως του πρ'.σλπμβχνομένσυ τηρητέας 
υπό τούτου διαγωγής. ' .

Άρθρον 32.
Πειθαρχικά αδικήματα.

1. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων, καταλ.έγοντάι 
ιδία :

α) η έλλειψις πίστεως και αφοσιούσεως προς την Πα
τρίδα και τα Εθνικά ιδεώδη, ως και η επιδίωξις δι’ έργων ή 
λ.όγων της διά βίαιων μέσων ανατροπής του'υφιστάμενου πο - 
λιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος, ·

β) η επί χρήμασι χαρτοπαιξία >.αι ιδίως εις δημόσιον κέν- 

Tp&V’γ) η σύναψις στενών κοινωνικούν σχέσεων μετά προσώ
πων, των οποίων ουσιώδη συμφέροντα εξαρτώνται εκ του 
τρόπου της ασκήσεως της ανατιθεμένης εις τον προσλυχμβα- 
νόμενον υπηρεσίας, .........

δ) αι οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κομ
μάτων, ....

ε) η δημοσία, προφορικούς ή εγγράφως, άσκησις κριτικής 
των πράξεων της προϊσταμένης αρχής δι’ εκφράσεων, αι 
των πράΞεων της προϊστάμενης αρχής ?ιά εν.ρ*ρατια>ν. α: 
τέως αίάτιμων επιχειρημάτων, ....

στ) η αποσιώπησις συμμέτοχης εις έργα επ’ αμοιβή ξένα 
προς την υπηρεσίαν και εις τας περιπτώσεις ακόμη εκείνας 
εις τας οποίας επιτρέπεται η συμμετοχή αύτη,

ζ) η χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων προς απόκτησιν 
υπηρεσιακής εύνοιας ή πρόκλ,ησιν ή ματαίωσιν διάτασής της 
υπηρεσίας, , .

η) η άμεσος ή διά μέσου τρίτου προσώπου συμμετοχή εις 
δημοπρασίαν, της επί της οπκας επιτροπής αποτελεί μέλ.ος 
ο απασχολούμενος ή η αρχή εις την οποίαν ανήκει ούτος,

0) η εν υπηρεσία ή εκτός αυτής αναξωπρ —ής διαγωγή,
ι) η βραδεία εις την υπηρεσίαν προσέλευσις ή η πρόωρος 

εξ αυτής αποχώρησις,
ια) η ραθυμία, η αμέλεια, ως και η ατελής ή μη έγκαιρος 

εκπλ.ήρωσις του καθήκοντος,
ιβ) η μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτας, τους 

προϊσταμένους και λοιπούς υπαλλήλους,
ιγ) η αναρμόδια παρέμβασις υπέρ ή κατά τρίτου τινός,
ιδ) η αδικαιολόγητος προτίμησις υποθέσεων νεότερων επί 

παραμελήσει παλ.αιοτέρων,
ιε) η αδικαιολόγητος αποχή από της εκτελΔσεως των κα

θηκόντων, , ,.
ιστ) η άρνησις ή παρέλαυσις εκτελ.έσεως υπηρεσίας,
ιζ) η παράβασις της εκ της υπηρεσίας επιβαλλομένης ε

χεμύθειας, ' '



— ΊΟ —

' '-η) >, χρήπμοπο'ησ’.; της -5-έσοώς Τού’προς ίαυπηρέτησιν, 
ιδιωτικών συμφερόντων αυτού ή -προσκειμένων ει: αυτόν προ
σώπων,' '

ιθ) η χρησιμοποίησις -ληροφοριών, ταί c ποιας κατέχει 
ως εκ της υτ.ηρεσίας του, — ρος αποκόμισιν ιδίου οφέλους,"

κ) η αποδοχή οιασδήποτε υλικής εύνοιας, η οποία δεν συ- 
νιστά δωροληψίαν, αλλά προέρχεται από πρόσωπα των οποίων 
τας υποθέσεις διαχειρίζεται ή πρόκειται ια διαχειρισόη,

κα) η λόγω ασυνήθους χρήσεως φθορά ή εγκατάλ,ειξις 
ή 7.αρά\ομος χρήσις πράγματος ανήκοντος εις την υπηρε
σίαν,

κβ) πάσα εκ δόλου ή βαρείας αμελ.είας πράξις ή παρά- 
λειψις, η οποία, αν και είναι κατά τόπους νόμιμος, δύναται 
οπωσδήποτε Λά βλάψη ή \ α θέση εις κίνδυνον τα συμφέροντα 
της Πολιτείας. - ,. ■ -■· .· ί:

2. Διατάξεις ορίζουσαι ειδικά πειθαρχικά αδικήματα διο.- 
τηρούνται εν ισχύι. .* · ' ’ ···

τΑρθρον 33.
• ΠειΟαρχικαί ποινα.ί.

1. ΙΤειθαρχικαί ποιναί είναι :
α) Έγγραφες επίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρι: αποδοχών ενός μηνός.
2. Πειθαρχική ποινή επιβάλλεται εφ’ όσον δεν δικαιολο

γείται καταγελία της «τύμβο σεοος εργασίας διά σπουδαίου λό
γο·'·· . .·.· ■

ΆρΟρον 34.
ΙΤειθαρχικαί δικαιοδοσί'/ΐ.

Πειθαρχικήν δικαιδοσίαν ασκούν : . -
α) ,Οι πειθαρχικοί): προϊστάμενοι και ,.·,·■ ■ ~ . .. .
β) τα πειθαρχικά συμβούλια.,;.

·. ·. ,· -- 'ΑρΟρον 35.,. ή ■·, ;·,
Πειθαρχικ.ώς προΐσεσ μενοι. " ··· ' ·νι·Γ

1. Πειθαρχικ.ώς προϊστάμενοι των προσλαμβανομένων υπό 
του Λτμοσίιν είναι :

α) Ο Υπουργός επί πάντων των εις την αρμοδιότητα αυ
τού υπαγόμενων και υπηρετούννο.ν είτε εις την κεντρικήν 
είτε εις περιφερειακήν υπηρεσίαν.

β) Ο γενικοί γραμμανεύς του οικείου υπουργείου επί του 
τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού· των κεντρικών και 
περιφερειακών υπτρισιών ο « και επί του ειδικού επιστημονι
κού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του υπο·υργ·εί··ν·.

γ) Ο γενικός διενθυντής και ο αναπληρωτής γενικός δι
ευθυντής υπουργείου επί του τεχνικού κ.α.ι βοηθητικού προ
σωπικού του u-.αγο μόνου εις την αρμοδιότητα αυτών και υ- 
—ηεετούντι ε εις την κεντρικήν υπηρεσίαν.

δ) Ο διευθυντής υπ.ι οργείι.υ επί του υταγομένου εις αυτόν 
βοηθητικού προσωπικού της κεντρική;, υπηρεσίας,

ε) Ο νομάρχης και ο αναπληρωτής νομάρχου επί πάντων 
των εις την περιφέρειαν αυτού υτηρετούντων, ο δε γενικός 
διευθυ'τής νομαρχία: και ο έπαρχος επί των ανηκόντων εις 
το τεχνικόν και βοηθητικόν προσωπ’κόν τ-ςς οικείας περι- 
φερείας,

στ) Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιοόν επί 
του εις αυτού: υπαγο μόνου τεχνικού και βοηθητικού προ
σωπικού.

2. Πειθαρχικά»; προϊστάμενοι είναι επίσης.:
α) Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού, του 

ναυτικού και της αεροπορίας, οος και των σωμάτοον ασφα
λείας και του· λιμενικού σώματος επί νουν εις αυτούς υπαγό
μενων.

β) Οι όίοικηναι μονάδων και ανοοτάτοι,ν σχολών νουν ενό
πλων δυ-ναμεων, οι διευθυναί καταστημάτων και οι προϊστά
μενο ι υπηρεσιών επί του υπαγο· μεν ου εις αυτούς τεχνικού και 
βοηθητιν/ ύ προ σο π.: ιού.

γ) Ο γ'ενικός γραμματεύς ή προϊστάμενος αυτοτελούς υπη- 
ρεσίας επί πάντων των εις αυ.ύν νπαγομενουν.

δ) Ο διοικητή: τού Αγίου Όρους επί πά.ν.πυν· τευν'ει: την 
περιφέρειαν αυτού υπημετούννουν.

3. Πειθαρχικοί: προϊστάμενοι των προσλ.αμβανομένουν υπό 
νομικών πρσσώπουν δημοσίου δικαίου είναι :

α) Ο διοικητής, ο υποδιοικητής, ο μετόχων της διοική- 
σεως γ'ενικός γραμματεύς νομικού προσώπου, ως και ο πρό
εδρους του διοικούντος το νομικόν πρόσωπον συλλογικού ορ
γάνου επί πάντων των υπ’ αυτού προσλαμβανομένουν.

β) Ο πρόεδρος της Ακαδημίας και ο .πρύτανις ανωτά- 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος επί πάντουν τουν εις αυτούς υπα- 
γομένων.

γ) Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος της κοινότηνος επί των 
υπαγομίνων εις αυτούς.·· · ... ·

δ) Ο κανά βαθμών ανώτερος τουν μονίμων υπαλλήλων της 
κεντρικής υπηρεσία: του νομικού προσοθπου επί του τεχνικού 
καt βοηθητικού προσωπικού. Επί πλειόνων ομοιοβάθμων 
υπαλλήλων της κεντρικής υτ.ηρεσίας. η αρμοδίότης έκαστου 
εκτείνεται επί των εις αυτόν υπαγομένων.

ε) Ο προϊστάμενος διευθύνσεως ή ο.υτονελ.ούς τμήματος 
ή υ7τηρεσίας, ως και ο προϊστάμενος υπηρεσίας περιφερεια
κής του νο μικού προσώπου μόνιμος υπάλληλος αυτού, επί του 
υπαγομένου εις αυτόν τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

4. Η ιδιώτης του--προϊσταμένου ω: μετακλητού ή επί θη
τεία δεν κοολύει την υπ’ αυτού άσκησιν της πειθαρχικής εξο υ
σίας. ·■ " · ·

. . . . . Άρθρον 36.
Αρμοδιότης πειθαρχικ.ώς προϊσταμένων. : ν

Την ποινήν της επιπλ.ήξεως ού\ ανται να επιβάλλουν πάν- 
τες ot πειθαρχικ.ώς προϊστάμενοι, την ποινήν του προστίμου 
ο υπουργός, ο γενικές γραμ.μ.ατεύς υπο.υργείου, ο·ι υπό στοι
χεία α και γ' της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου 
και οι υπό στοιχεία α, β και γ της παραγρά.φου 3 του αυτού 
άρθοου' μέχρι και τουν αποδοχοον δέκα πέντε ημερο'ον,' πάν- 
τες δε οι λ,οιποί μέχρι και του ενός τετάρτου των αποδο·χών 
ενός' μηνός.

Άρθρον 37. .
Πειθαρχικά συμβούλ.ια.

1. Αρμόδια προς πειθαρχικήν κρίσιν του προσωπικού του 
παρόντος κεφαλ.αίου εί·.αι τα κατά το άρθρον 30 του παρόν
τος νόμου υπηρεσιακά, συμβούλια κανό: τας εις αυτό δια
κρίσεις.

2. Τα πειθαρχικά συμβούλια επιβάλλουν πάσαν πειθαρ
χικήν ποινήν.

Άρθρον 38.
Εφέσεις.

1. Αι πειθαρχικά! αποφάσεις των μονομελ ών πειθαρχικών 
οργ-άνουν. πλ.ήν του Υπουργού, υπόκεινται ει: έφεσιν.

2. H έφεσις ασκείται μόνον υπό του τιμο.ρηθέντος εντός 
προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήοεως της 
πειθαρχικής αποφάσπως. Η έφεσις και η προς άσκησή αυ
τής προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλ.εσιν της αποφάσεοος.

3. Αρμόδια προς εκδίκασιν της εφέστιες είναι τα εις τα 
άρθρον 37 του παρόντος πειθαρχικά ουμβούλ.ια.

ΆρΟρον 38.

Λονπαί πτιθαρχικαί διατάξει:.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογώ:, εφ’ όσον 

βάζονται προς την ρύθμισιν του παρόντος κεφαλαίου, 
τάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 760, ί 076 «περί:: 
ποιησεονς εις ενιαιον κείμενον τουν ιεχυουσοόν διατάξ 
πειθαρχικού δικαίου των υπαλ.λήλ.ο·/. του Δημοσίου : 
δ.δ.», εξαιρέσει των άρθρων αυτού 3 παο. 1. .3 και 4, 
1, 12, 13, 14, 16, 17,' πχρ. 1, 2 και 5,' 18, 20, π::ρ. 
40, 43, 45 στοιν. ε και 46 έως 48.

συωβι- 
ci δια- 
ο·.δ:κο- 

•·ων του 
:αι ν.π.

3, 3oj



ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
Λύσις της συμβάσεως ερ.γασίας. Λποζημίωσι'.

Άρθρον 40.
i I :ρ:~ ;ώσεις λύσε ις τη; συμβάσεις εργασίας.

Η σύυ.βαστ. εργασίας λύεται :
7.) Λιά του θανάτου του προσλ.ηφθέντος.
°,) Διά της εκπτώστως.
γ) Λιά της απολ.ύσ·*ως.
ο) Διά της καταγγελία·*, και
ε) διά της λ.ήξ.τκς του χρόνου διάρκειας της.

'Αρθρον 41.
' Εκπτωσις.

1. Ο προσληφθείς εκπίπτει αυτοδικαίω' τη; υπηρεσίας,
τά·. χπώλεσε την ελληνικήν ιθαγένειαν, ή εάν κκνεεικάσΰη 
δι’ αμετακλήτου αποφάσεως α) εις ποινήν τουλάχιστον προ- 
οτιαίρου καθείρξεως, β) ει; σνέρησιν νων πολιτικών δικαι
ωμάτων, γ) διά πλημμέλημα εκ των σ.να φερομένων εις το 
άρθρο'. 18 του υπαλληλικού κωδικός και δ) δι’ ανυποταξίαν 
ή λιποταξίαν." ' ‘*

Η έκπνωσις επέρχεται και αν η ποινή ανέσταλη υπό όρον.
2. Περί της λούσε ως τη* συμβάσεως εργασίας συνεπεία 

εκπτούσεως, εκδίδεεαι διαπιστωτ.κή πράξις του αρμοδίου 
διά την πρόσληψιν οργάνου, μη δημοσιευομένη εις την Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αι διατάξεις του άρθρου 178 του Υπαλληλικού Κού- 
ίικος εφαρμόζονται και εν πρρκειμένω. .

■ ■ Άρθρον 42.
Λπόλυσις. ’ —

Οι προσλαμβανόμενοι κοιτά τας διατάξ'ΐς του παρόντος κε
φαλαίου απολ.ύονται :

α) Ένεκα συμπληρούσεω.ς του υπό του επομένου άρθρου 
οριζομένου ορίου ηλ.ικίας.

β) Δ·.’ υττηρεσιακήν ανεπάρκειαν. . .
γ) Λι’ ανικανότητα σωματικήν ή πνευματικήν κατ'
δ) λ,όγώ καταργήσεοις θέσεως.

. Άρθρον 43.
Λπόλυσις λόγιο ορίου ηλ.ικίας.

1. Το προσωπικόν του παρόντος κεφαλ.αίου, εκτός αν άλ-
λ.οζς νόμος ορίζη, απολ.ύε.αι αυτοδικαίως της υπηρεσίας άμα 
συμπληρούσει του 65ου έτους της ηλ.ικίας του. Λιά την εφαρ
μογήν της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου ως ημέ
ρα γεννήσεως λαμβάνετχι πάντοτε η 31 Δεκεμβρίου του έ
τους γευνήσεω.ς. - · ,

2. Κατ’ εξαίρεσιν της παραγράφου 1, το προσωπικόν του 
Δημοσίου το μη υπαγόμενου εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 874/ 
1971 «περί σύμπληρώσεως διατάξεων της μειμένης νομοθε
σίας «περί απονομής των πολιτικών και στρατιοιτικών συν- 
τάξεων», ως και το τοιούτον των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ,το 
οποίον δεν αποκτά δικαίωμα συντάξεως διατηρείται εν υπη
ρεσία μέχρι συμπλ.ηρώσεοις τοιούτου δικαιώματος και πάν
τως ουχί πέραν του 70ου έτους της ηλικίας του. Επίσης το 
προσωπικόν του Δημοσίου, το υπαγόμενου εις τας διατά
σεις του Ν.Δ. 874/1971 , εάν κατά την συμπλ.ήρωσιν του 6όου 
έτους της ηλικίας του δεν αποκτά δικαίωμα συντάξεως εκ 
του Δημοσίου Ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέως, διατη
ρείται εν υπηρεσία μέχρι σύμπληρώσεως τοιούτου δικαιώ
ματος εκ του οικείου ασφαλιστικού φορέως, πλ.ην του Δημο
σίου, και πάντως ουχί πέραν του 70ου έτους της ηλικίας τού.. 
Διά την κατά τα προηγούμενα εδάφια διατήρησιν του προ- · 
σωπικού'εκδίδεται. πράξις του φρμοδίου διά την. πρόσληψιν _

οργάνου δημοσιευόμενη εν περίλήψ„ι διά της Εφημερίδο * της 
Κυβερνήσεως.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν έχει εφαρμογήν προ
κειμένου περί των εχόντων την ιδιότητα " του συνταξιού- 
χου, εξ ιδίας υπηρεσίας, του Δημοσίου ή Οργανισμού Κοι
νωνικής Ασφαλίσεως.

4. Περί της κατά το παρόν άρθρον λ.ύσεως τςς εργασια
κής σχέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξις του αρμοδίου 
διά την πρόσληψιν οργάνου, δημοσιευόμενη εν περιλήψει διά 
της Εφημερίδες της Κυβερνήσεως.

λ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Ν. 1811/1951 
(πρώτον εδάφιο'/ της παραγράφου 5 τι υ άρθρου 20 του Π.Δ. 
611/1977 «περί κωδικοποιήσεως εις rv.r.iov κείμενον υπό του 
τίτλον «Υπαλληλικός Κώδιξ» των ισχυουσώ 1 διατάξεων των 
αναφερομένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του Δη
μοσίου και των Ν.Ι1.Δ.Δ.), αντικαθίσταται ως εξής :

«3. Η ηλικία αποδεικνύεται εν. της εντός εννενήκουτα η
μερών από της γενζήσεως συντεταγμένης ληξιαρχικής πρά- 
ξεως και εν ελλείψει τυιαύτης, προκειμένου μεν περί αρμέ
νων, εκ της εις το μητρώον αρρένων εγγραφής, αρχικής ή 
διορΟωθείσης μετ’ αναθεώρησε/ ν.χτά τας διατάξεις του 
περί στρατολογίας νόμου, προκειμένου δε περί θηλ.έων εκ 
του γενικού μητρώου των δημοτών».

Άρθρον 44.
Απόλυσις δι’ υπηρεσιακήν ανεπάρκειαν.

1. Η ένεκα υπηρεσιακής ανεπαρκείχς χπόλ.υσις αποφα-
• σίζετχι ητιολ.ογημένως υπό του οικείι.υ υπηρεσιακού συμβου

λίου, μετά προηγουμέν-ην κλ.ήσιν του χπχσχολ.ουμένου όπως 
παράσχη εγγράφως ή προφορικώς τας αναγκαίας διασαφή
σεις.

2. Η λ.ύσις της συμβάσεως εργασίας επέρχεται από της 
κοινοποιήσεως εις τον ενδιαφερόμενον της αποφασεως του 
υπηρεσιακού συμβουλ.ίου.

Άρθρον 45.
Απόλυσις διά σωματικήν ή πνευματικήν ανικανότητα.
1. Η ένεκεν σωματικής ή πνευματικής ανικανότητος απο- 

λυσις αποφασίζεται υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου 
μετά προηγουμένην γ\ώμ-ην της πρωτοβαθμίου υγειονομικής 
επιτροπής ή, εν περιπτυύσει ασκήσεως εφέσεως κατ αυτής, 
της δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου 
ασφαλιστικού, οργανισμού εις την οποίαν πχραπέμπετχι ο 
απασχολούμενος υπό της υπηρεσίας.

2. Η λ.ύσις της συμβάσεως εργασίας επέρχεται από της 
κοινοποιήσεως της αποφασεως του υπηρεσιακού συμβου
λίου.

Άρθρον 46.
Λπόλυσις λόγιο καταργήσεως θέσεως.

1. Η σύμβασις εργασίε ς λύεται αυτοδικαίως διά της κα
ταργήσεως της θέσεως του απασχολούμενου. Εάν εντός έτους 
από της τοιαύτης απολ.ύσεως συσταθή εκ νέου η κατσ.ργη- 
Οείσα θέσις, ο απολ.υθείς προτιμάται διά την κχτάληψιν αυτής.

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι κα.ταργούμεναι Οέ-
’ σεις δεν εξειδικεύομαι ή εκ του συνόλου των θέσεων ειδι

κότητάς τίνος ωρισμέναι μόνον καταργούνται το οικείον υπη- 
ρεσιακόν συμβούλιον μ*τ’ εισήγηστζ της αρμόδιας υπηρεσίας 
αποφαίνεται ητιολ.ογημένιος περί ποιων εκ των απχσχολ.ου- 
μέ'ζων λύεται η σύμβασις εργασίας. Εις την περίπτωσιν χυ
τήν η λ.ύσις της συμβάσεως εργασίας επέρχεται από της κοι- 
νοποιήσεως της αποφασεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Κατά τας περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 
η αρμοδία υπηρεσία υποχρεούται να εισαγάγη την υπόθεσιν 
εις το οικείον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον το βραδύτερο'/ εντός 
15 ημερών από της καταργήσεως των θέσεων, το δε συμβού-

• λιον να αποφασίση εντός 15 ημερών από της εις αυτό περι-
• 'ελεύσαως της υποΟίσεως. ..... τ .·. ... . ..... . .........



Ά.,θρον 47.

12.-

Καταγγελ,ία της συμβάσεως εργασίας υπό της υπηρεσίας.
1. Η σύμβασις εργασίας δύναται να καταγγελθή υπό της 

υπηρεσίας οποτεδήποτε διά σπουδαίον λόγον. Σπουδαίον λό
γον συνιστά ιδία :

α) Η πζράβασις του άρθρου 32 παρ. 1 περιπτ. α.
β) Η παράβασις καθήκοντος κατά τον Ποινικόν Κώδικα 

ή άλλον ειδικόν ποινικόν νόμον.
γ) Η αδικαιολόγητος αποχή από της εκτελέσεως των κα

θηκόντων επί δέκα πέντε τουλάχιστον κατά συνέχειαν ημέ-
ρ*ς· ,

δ) Η παραβίασις απορρήτων της υπηρεσία:.
σ) Η διάπραΐις εντός έτουε, αφ’ ης πτελέσΟη αδίκημα τι- 

μωρηθέν τουλάχιστον διά προστίμου ίσου προς τας αποδοχάς 
ενός μηνός ετέρου αδικήματος δυναμένου να επισύρη την 
αυτήν ποινήν.

στ) Η εκ συστήματος ανάρμοστος συμπεριφορά κατά την 
εκτέλεσιν των καθηκόντων.

ζ) Η σοβαρά απείθεια πς τας νομίμους εντολάς των προ
ϊσταμένων.

2. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας κατά ταε δια
τάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται δε’ αποφάσεως του 
αρμοδίου διά την πρόσληψιν οργάνου μετά σύμφωνον ητιολ.ο- 
γημένην γνοόμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η δε 
λύσις της συμβάσεως εργασίας επέρχεται από της ανακοινώ- 
σεως της αποφάσεως εις τον απασχολούμενον.

··'.■■ Άρθρον 48. .
Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας 
. υπό του απασχολούμενου.

1. Ο απασχολούμενος δικαιούται να καταγγείλη την σύμ- 
βασιν εργασίας κατά πάντα χρόνον.

2. Η καταγγελία γίνεται δι* εγγράφου δηλώσεώς του 
υποβαλλομένης εις την υπηρεσίαν.

3. Ο καταγγέλλουν υποχρεούται να παρέχη τας υπηρεσίας 
του επί δέκα πέντε ημέρας από της υποβολής του κατά την 
προηγουμένην παράγραφον εγγράφου εκτός αν η υπηρεσία ή- 
θελετν απαλλάξει αυτόν εν όλω ή εν μέρει της υποχρεώσεως 
ταύτης.

Άρθρον 49.
■'··· " · Λποζημίωσις.
1. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων των παραγράφων 3 

και 4 του παρόντος άρθρου η αποζημίωσις λόγω απολύσεως 
ή καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας υπό της υπηρεσίας 
καθορίζεται, ως α; ολσύθως :

α) Διά το προσωπικόν το οποίον έχει συνεχή υπηρεσίαν 
από ενόε έτους μέχρι τριών ετών αι αποδοχαί ενός μηνός, άνω 
των τριών και μένεις εξ ετών, αι αποδοχαί δύο μηνών, άνου 
των εξ και μέχρι; οκτώ ετοόν, αι αποδοχαί τριών μγ,νών και 
άνω των οκτώ και μέχρι δέκα ετών αι αποδοχαί τεσσάρων 
μηνών.

β) Η αποζημίωσις της ανωτέρω περιπτώσεως προσαυξά
νεται κατά το ποσόν των αποδοχών ενός μηνός δι’ έκαστον 
συμπεπληρωμένον έτος υπηρεσίας, πέραν τοον δέκα και μέ
χρι τριάκοντα ετών.

2. Ο υπολογισμό; της αποζημιώσεως γίνεται βάσει των τα
κτικών αποδοχών του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλή
ρους απα.σχολήσεως. Κατά τον υπολογισμόν τη; αποζημιώ
σεως αι μηνιαία1, αποδοχαί δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά το 
ποσόν το οποίον υπερβαίνουν το οκταπλάσιον του ημερομι
σθίου ανειδικεύτου εργάτου, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αρι
θμόν 30.

3. Εις το προσωπικόν του παρόντος Κεφαλαίου το υπαγό
μενου, διά την χορήγησιν συντάξεως, εις την ασφάλισιν του 
Δημοσίου και απολυόμενου κατά τας διατάξεις των άρθρων 
43γ44 και 45 του παρόντος, εφ’ όσον κατά τον χρόνον της 
απολύσεως δικαιούται συντάξεως εξ ιδίας υπηρεσίας εκ του

Δημοσίου, δεν καταβάλλεται η υπό της παραγράφου 1 ορι- 
ζομένη αποζημίωσις. Εις το προσωπικόν τούτο απολυόμενον 
κατά τας διατάξεις των άρθρων 46 και 47. εφ’ όσον κατά 
τον χρόνον της απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως δι
καιούται συντάξεως εξ ιδίας υπηρεσίας, καταβάλλεται απο- 
ζημίωσις ίση προς το ήμισυ της υπό της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου οριζομένης. εξαιρέσει των περιπτώσεων α, 
β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4/, δι’ α: ουδεμία α- 
ποζημίωσις οφείλεται.

4. Το προσωπικόν του παρόντος Κεφαλαίου το μη υπα
γόμενου δια την χορήγησιν συντάξεως εις την ασφάλισιν του 
Δημοσίου, συμπληρούν τας προς λήψιν πλήρους συντάξεως 
γήρατος προϋποθέσεις δύναται να αποχωρή εκ της υπηρεσίας 
λαμβάνον το μεν επικουρικώς ησφαλισμένον το 40% το δε 
μη ησφαλισμένον επικουρικώς το 50% της υπό της παρα-, 
γράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζομένης αποζημιώσεως. 
Εις το προσωπικόν τούτο απολυόμενον κατά τας διατάξεις 
των άρθρων 43, 44, 45, 46 και 47 εφ’ όσον κατά τον χρόνον 
της απολύσεως δικαιούται συντάξεως εξ ιδίας υπηρεσίας, 
καταβάλλεται αποζημίωσις ίση προς το ήμισυ της υπό της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζομένης, εξαιρέσει 
των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 
47, δι’ ας ουδεμία αποζημίωσις οφείλ,εται. Της αυτής απο
ζημιώσεως και υπό τας αυτός προϋποθέσεις δικαιούται και το 
κατά το άρθρον 15 απολυόμενον προσωπικόν.

5. Εάν η αορίστου ή (ορισμένου χρόνου σύμβασις εργα
σίας διήρκεσεν υπέρ το έν έτος και λ.υθή διά θανάτου του 
προσληφθέντος καταβάλλεται εις τους κατά τας διατάξεις 
του Αστικού Κώδικος αναγκαίους κληρονόμους τούτου, εξαι
ρέστε των ενηλίκων τέκνων, το ήμισυ της ως άνω οριζομένης 
αποζημιώσεως. Της αποζημιώσεως ταύτης δικαιούται και 
τα ενήλικα τέκνα εφ’ όσον φοιτούν εις δημοσίαν ή ανεγνωρι- 
σμένην σχολήν ή ανώτατον εκπαιδευτικόν Ίδρυμα και δεν 
έχουν υπερβή το 25ον έτος της ηλ.ικίας τοον. Τα θήλ.εα τέκνα 
δικαιούνται της κατά τα άνοο αποζημιώσεως ανεξαρτήτως . 
ηλικίας εφ’ όσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται. '

6. Αι παράγραφοι 1 έοος 5 του παρόντος άρθρου εφαρμό
ζονται αναλ.όγως και επί σχέσεως εργασίας.

7. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν 
ανάλογον εφαρμογήν και επί των κατά την δημοσίευσιν του 
παρόντος υπηρετούντων μισθωτών επί σχέσει εργασίας αο
ρίστου χρόνου, οι οποίοι δεν ανήκουν εις το επιστημονικόν, 
τεχνικόν ή βοηθητικόν προσωπικόν, περί του οποίου το αρ- 
θρον 9 του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ Ζ’
Ειδικοί Σύμβουλοι ή συνεργάται.

Άρθρον 50.
1. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρμογήν 

επί των ειδικών συμβούλ.ων και συνεργατών του Πρωθυ
πουργού,τοον Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεοος και των Υ
πουργών.

2. Τα των νομικών συνεργατών ή νομικών συμβούλ.ων ή 
δικηγόροον, προσλαμβανομένων επί συμβάσει εις το Δημόσιον 
.Χ.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, διέπονναι υπό τοον κειμένων περί αυτοόν 
διατάξεουν.

ΚΕΨΑΑΑΙΟΝ Δ’
■Προσωπικόν πρός κάλυψιν παροδικοόν αναγκών.

Άρθρον 51.
Πρόσληψις. Υπηρεσιακή κατάστασις.

Η πρόσληψις προσωπικού οιασδήποτε ειδικότητος διά 
συμβάσεως εργασίας ωρισμένου χρόνου προς κάλυψιν επο
χικών ή άλλων περιοδικών αναγκών ή πρόσκαιρων τοιούτων 
μη εμπιπτουσών εις την υπό στοιχείον α περίπτωσιν του άρ
θρου 1 του παρόντος νόμου προβλ.επομένη υπό τοον οικείων
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διατάξεων εκάστης των εν τω αυτώ άρθρω υπηρεσιών και 
η υπηρεσιακή κανά στάσις του προσωπικού τούτου διέπενχι 
υπό των ακολούθων άρθρων.

ΆρΟρον 52.
Τρόπος προσλήψεως.

1. Η πρόσληψις του προσωπικού του παρόντος Κεφχλ αίου 
ενεργείται δια διαγωνισμού η <ύι επιλ.ογ^ης. εφαρμοζόμενων 
αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 11. 12. 13 και 14 του 
—αρόντος νόμου.

2. Διατάξεις προβλ.έπουσαι διά την πρύσλ.ηψιν του κατά 
το άρθρον 51 προσωπικού την σύμπραξιν κα.ι ετέροιν Υπουρ- 
γών ή προβλ.έπουσαι ειδικά τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, 
δεν θίγονται υπό ·.ων διατάξεων του παροντες.
κβ. Άρθρο 1 Ν'. Δ’τος 385/69 (Φ.Ε.Κ. 279/69 Τ.Α.) 

ΆρΟρον 1.
1. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντοε κεναί 

αι εκάστονε κενού με\ αι οργανικαί θέσεις του κάτωθι προ
σωπικού των δημοσίων υττηρεσιών, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως και tojv λοιπών νομικών προσώπων δημο- 

~ σίου δικαίου μετάτρέπονΤαι εις θέσεις επί σύμβάσει ιδιωτι
κού δικαίου αορίστου χρόνου.

α) Οδηγών αυτοκινήτων και οδηγών και χειριστών πάσης 
φύσεως μηχανημάτων και οχημάτων, εξαιρέσει των οδηγών 
ανελκυστήρων, των χειριστών στατιστικών και λογιστικών 
μηχανών, ηλεκτρονικών υπολ.ογισνών, αριθμομηχανών εν 
γένει χειριστών πολυγράφου και λ.οιπών μηχανημάτων ανα
παραγωγής εγγ'ράφων και σχεδίων.

β) Ραπτών, σιδηρωτών, μαγείρων, κουρέων, τραπεζο
κόμων, θαλαμηπόλων.

γ) Τεχνιτών ειδικότητος κτίστου, υδραυλικού, μηχανο
τεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, ξυλουργού, ελαιοχρωματ ιστού, 
επιπλοποιού, στιλ.βωτού επίπλ.ων, επισκευαστού γραφομη
χανών, υποδηματοποιού, υφαντού.

δ) Χειριστών κινηματογραφικών μηχανών, 
ε) Θερμαστών, κλιβανέων. απολυμαντών, 
ι) Λιπαντών, πλ.υντών οχημάτων, πλ.υντριών. καθαρι

στριών.
ζ) Εργατών. φορτωτούν, τραυματιοφορέων, μεταφορέων 

εν γένει κηπουρών, εργατών δασικών φυτωρίων, καθαριστών 
οργάνων, συσκευαστούν.

η) Καλλιτεχνών πάσης φύσεως. εξαιρέσει του διδακτικού 
προσιοπικού.

2. Αι διατάσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύ
ουν επι των υφισταμένων κατά την δημοσίευσιν του παρόν
τος κενών ως και των συσταθησομένων θέσεων, των προο- 
ριζομένων ειδικούς διά την τακτοποίησιν εκτάκτων υπαλλή
λων κατ' εφαρμογήν του Χ.Δ. 169/1969 «περί τακτοποιή- 
σεως εκτάκτων υπαλλ.ήλκον tojv Δημοσίων Υπηρεσιών και 
Ν.Π.Δ.Δ.». μονον δι' όσας εκ των ανωτέρω κατηγοριών 
προβλ,επεται τοιαυτη τακτοποίησις και διά το χρονικόν διά - 
στημα μέχρι της, κατά τας διατάξεις του προδιαληφθέντος 
Ν.Δ. 169/1969, πλ,ηρώσεως των θέσεων τούτων.

( 3· Οι υπηρετούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του πα
ρόντος εις οργανικάς θέσεις περί ων η παράγραφος 1 δια
τηρούνται εν τη υπηρεσία μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
αποχωρησεως των, των υπ’ αυτών κατεχομένων θέσεων με- 
τατρεπομένων εις θέσεις επί σύμβάσει ιδιωτικού δικαίου 
αΜ·* 'Γ73 εκ ττ/? υπηρεσίας αποχωρήσει των. Η κατά τας δια- 
ταςεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος μετατροπήν 
οργανικών Οεσεων εις τοιαύτας επί σύμβάσει ιδιωτικού δι
καίου λ.ογ-ίζεται γενομένη εις τον εισαγωγικόν βαθμόν του 
οικείου κλάδου.

4. Οι διατηρούμενοι ως μόνιμοι εξελίσσονται'κατά τας 
κειμένας διατάξεις μέχρι του ανωτέρω της ειδικής αυτών 

βαθμού εντός πάντοτε του αριθμού των διά τους 
βαθμούς τουτους ττροβλ,επομένων υπό της κείμενης νομοθε
σίας θέσεων. Δι’ αποφάσεων του αρμοδίου κατά περίπτωσιν

Υπουργού, εκδιδομένων μετά γ'νώμην του Α.ΣΔ Γ καθορί
ζονται τα της εφαρυογής των διατάξεων του προη-,'ουμενου 
εδαφίου διά τους υπηρετούντας εις θέσεις υπαχθείσας κατ’ 
εφαρμογήν των άρθρων 1 και 2 του X. 4464,65 εις κοινούς 
κλάδους.

5. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
έχουν εφαρμογήν και επί απατών των Οεσεων η πλ.ηρωσις 
των οποίων προεβλ.έπετο διά της προσλήψεως προσωπικού 
επί σύμβάσει δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 8 του Σχεδίου, 
κ.γ. Νόμος 2851 1 >22 (ΦΕΚ 114/22 ΤΑ).

ΆρΟρον, 1.
1. Προς περίθαλ.ψιν των ορφανών πατρύΟεν ή μητρόθεν 

και μόρφωσιν αναξιοπαθούντων απόρων μαθητούν και μα
θητριών. επιτρέπεται η διά li. Διατάγματος προτάσει του 
Υπουργ'ού της Περιθάλ.ψεως. ίδρυσις Ορφανοτροφείων και 
Οικοτροφείων, ενός ή και πλ,ειόνων εν ταις διαφοροις πο- 
λεσιν. επιτρεπόμενου ίνα, όπου ο αριθμός των τροφίμων δεν 
υπερβαίνει τους 100. το Ορφανοτροφείου και Οικοτροφείου 
αποτελ.ή κοινόν ίδρυμα.

ΆρΟρον 2.
1. Έκαστον των ούτως ιδρυομένων Ορφανοτροφείων και 

Οικοτροφείων αποτελ.εί ίδιον νόμιμον πρόσωπον οεκτικον 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, υπαγόμενου υπό την άμεσον 
εποπτείαν και εξάρτησιν του Υπουργείου της Περιθάλψεως 
και διοικούμενον υπό Διοικητική; Επιτροπής αποτελουμενης 
εκ του Νομάρχου μεν ο>ς Προέδρου, εφ' όσον πρόκειται περί 
Ορφανοτροφείων ή Οικοτροφείων λειτουργούντων εν τη 
έδρα του Νομού του Επισκόπου, του Προέδρου και Εισαγ- 
γελ.έως των Πρωτοδικών, του Δημάρχου, του Εφόρου, του 
Επιθεωρητού της Μ. Εκπαιδεύσεως ή. ελλείψει τοιούτου, 
της Δημοτικής, του Νομομηχανικού και τεσσάρων ευυπο
λήπτων προσώπων εξ αμφοτέρων tojv φύλων, διοριζόμενων 
και απολυομένων δι' αποφάσεως του επί της Περιθάλ.ψεως 
Υπουργού, εφ όσον δε πρόκειται περί Ορφανοτροφείου και 
Οικοτροφείων λειτουργούντων εν Αθήναις ή εκτός της έδρας 
των Νομών, τα της συνθέσεως της Διοικητικής Επιτροπής 
θέλ.ει ορίζει το περί ιδρύσεως αυτών 13. Διάταγμα.

2. Τα απόντα ή κωλυόμενα μέλ,η της Δ. Επιτροπής, πλην 
των πολ.ιτών, αναπληρούσιν οι νόμιμοι αυτών αναπληρωται.

ΆρΟρον 3.
1. Πόροι των Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων ορί

ζονται :
α) Ετησία επιχορήγησις του Δημοσίου προσδιοριζομένη 

δι' αποφάσεως του Υπουργού της Περιθάλ.ψεως εκ της ανα- 
γραφομένης εν τω ετησίω προϋπολογισμού του 2 πουργειου 
τούτου πιστούσεως εξ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχ
μών.

β) Εκούσιαι εισφοραί των Δήμων, Κοινοτήτων, ενορια- 
κών Ναών και Μονών, αναγραφόμενα1, εν τω προϋπολ.ογισμω 
αυτών εφ' όσον επιτρέπουσι τούτο οι ποροι των.

γ) Δωρεαί και κληροδοτήματα, ως και το εν τρίτον (1/3) 
του προϊόντος εκ της εργασίας των ορφανών, tojv ετέρων δύο 
τρίτο)ν (2/3) διατιθέμενων κατ’ αναλ.ογ'ίαν ορίζομένην δι’ 
αποφάσείος της Διοικητικής Επιτροπής υπέρ των ορφανών.

δ) Το προϊόν ετησίου εράνου διενεργουμένου την 25ην 
Μαρτίου, κατά τα ορισθησόμενα διά Β.Δ. εκδοθησομένου 
τη προτάσει του Υπουργού της Περιθάλ.ψεως.

Τα εκ tojv εράνων και δoJpεώv ποσά, εφ’ όσον δεν απο- 
στέλ.λ.ονται δι’ ο,ρισμένα Ορφανοτροφεία και Οικοτροφεία, 
κατανέμονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Περιθαλ.- 
ψεο)ς αναλόγως των αναγκών αυτών και

ε) Αι εισπράξεις εκ τυχόν επιβληθησομένης ειδικής φο- 
ρολ.ογ-ίας υπέρ Ορφανοτροφείου ή Οικοτροφείου τινός.

2. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Περιθάλ.ψεως Οέ- 
λουσιν ορισθή οι Δήμοι, Κοινότητες, Ενοριακοί Ναοί και 
Μοναί, οίτινες θέλ.ουσι συνεισφέρει υπέρ ωρισμένου Ορφα 
νοτροφείου ή Οικοτροφείου.
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ΆρΟρον 4.
1. Η Διοικητική Επιτροπή, συνερχόμενη εν τω Ορφανο

τροφείο» τχκτικώς μεν την —ρώτην Κυριακήν έκαστου μη
νός, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε συγκαλέσει τχύ- 
την εγγράφως πχριστχμένου του διευθύνοντος το ίδρυμα 
ως εισηγητού άνευ ψήφου, αποφασίζει εγκαίρως εφ' όσον πχ- 
ρίσταται το ,ήμισυ πλέον ενός των μελών της Επιτροπής.

α) Περί πάσης εν γίνει υποΟέσεως χφορώσης τα δικαιώ
ματα και τας υποχρεώσεις του ιδρύματος.

β) Επιτηρεί την έγκαιρον βεβαίωσιν και είσπραξιν των 
κατά το άρθρον 3 πόρων του Ιδρύματος.

γ) Συντάσσει εντός του μηνός Ιανουάριου τον διά το επό
μενόν οικονομικόν έτος προϋπολογισμόν των εσόδων και 
εξόδων του Ιδρύματος και διαβιβάζει αυτόν εις τον επί της 
ΙΙεριθάλψεως Υπουργόν προς έγκρισιν.

δ) Συντάσσει εντός του μηνός Μαΐου τον απολογισμόν 
των πρχγμχτοποιηθέντων εσόδων και εξόδων του προηγου
μένου οικονομικού έτους, όν και υποβάλλει μεΟ' όλων των 
σχετικών στοιχείων της διαχειρίσεως εις το Ελεγκτικόν Συ- 
νέδριον.

ε) Ορίζει το είδος, το ποσό·/ και τον τρόπον της προμή
θειας του υλικού και τα εκτελεστέα έργα εντός τοιν διά του 
προϋπολογισμού εγκεκριμένων πιστώσεων και κατά πα- 
ρέκκλισιν των περί δημοσίου λογιστικού_διχτάξεων, πλην εάν 
η δαπάνη υπερβαίνη τας πέντε χιλιάδας δραχμών.

στ) Ασκεί διά του Προέδρου πειθαρχικήν εξουσίαν δυνα- 
μένου να επιβάλη επί του προσωπικού του διοριζομένου υπό 
του Υπουργού την ποινήν της επιπ/.ηξεως κοι του προστίμου 
μέχρι δραχμών είκοσι πέντε ανεκκλήτως διά βαρύτερ. δε 
πταίσματα επιτρέπεται η επιβολή προστίμου και μέχρι δ; αχ- 
μών εκατόν, αλλ' εν τοιαύτη περιπτώσει απαιτείται και η 
έγκρισις του Υπουργού της Περιθάλψεως.

2. Χρέη Γραμματέως και Διοικητικής Επιτροπής εκτε- 
λεί εις των παιδαγωγών του Ορφανοτροφείου, ή ελλείψει 
τοιούτου ο νεώτερος των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, ■ 
χρέη δε τα'μίου ο υπό της Διοικητικής Επιτροπής εκλεγό
μενος μεταξύ των μελών αυτής και εν περιπτώσει αρνήσεως 
του εκλεγομένου ο δημόσιος Ταμίας, όπου δε υπάρχουσι 
πλείονες, ο υπό του Υπουργείου του Θησαυρού οριζόμενος.

3. Των εν Αθήναις Ιδρυμάτων ταμίας άνευ ψήφου δύνα- 
ται να διορισθή εις των ειδικών ταμιών ή υποταμιών του 
Υπουργείου της Περιθάλψεως οριζόμενος δι' αποφάσεως του 
Υπουργού της Περιθάλψεως.

ΆρΟρον 5.
1. Ο κατά τα ανώτερο; υποβαλλόμενος εις το Ελεγκτι

κόν Συνέδριου απολογισμός πχρχπέμπετχι εις τριμελή Ε
πιτροπήν εκλεγόμενη·/ υπό του Σώματος, ήτις εξελέγει τού
τον καθ’ όλα αυτού τα μέρη.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλει η ανωτέρω Επι
τροπή εις το Ελεγκτικόν Συνέδριου, όπερ συνερχόμενου εν 
γενική συνεδριάσει εκδίδει την σχετικήν αυτού απόφχσιν, 
η δημοσιεύεται μετά του απολογισμού διά της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 6.
1. Η περιουσία του Ιδρύματος θεωρείται δημοσία περιου

σία καταργουμένου δε Ορφανοτροφείου ή Οικοτροφείου τί
νος. η περιουσία αυτού περιέρχεται εις τι των λοιπών Ορφα
νοτροφείων ή Οικοτροφείων, οριζόμενου διά του Π. Δια
τάγματος ή καταργήσει;;.

2. Τα υλικά τα προοριζόμενα διά τα Ορφανοτροφεία ή 
Οικοτροφεία τα ιόρυθησόμενα ϋυ/άμει του παρόντος νόμου 
και της Ανατολικής Μακεδονία: χπυλλάσσοντχι παντός τε
λωνειακού και δημοτικού δασμού.

ΆρΟρον 7.
1. Το Ίδρυμα ενώπιον του Δικαστηρίου εκπροσωπείται 

απο τας έκτης περιουσίας αυτού πχρχγομένας νομικά; σχέ
σεις, υπό του Προέδρου τη: Επιτροπή; όστις και αλληλο
γραφεί μετά πάσης Δημοσία: Αρχής.

Άρθρον 8.
1. Πάντα τα χρηματικά κεφάλαια των Ιδρυμάτων κα

τατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη επί χλληλοχρέω λογα
ριασμοί και επί τόκω, όστις ήθελεν ορισθή εκ συνεννοήσεο/ς 
μετά του Υπουργείου του θησαυρού και της Διοικήσεως της 
Εθνικής Τραπέζη:. Ανάληψις εκ των κεφαλαίων επιτρέ
πεται μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου της 
Επιτροπή:.
κ.δ. Άρθρα 1 και 2 Η. Δ,/τος 273/1973 (ΦΕΚ 61/73 ΤΑ).

Άρθρον 1.
1. Τα λειτουργούντα βάσει των διατάξεων του Ν. 2851/ 

1922 «περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικο
τροφείων Απόρων Μαθητών», ως ούτος ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. Εθνικά Ορφανοτροφεία και 
Οικοτροφεία, ως και το Εθνικόν Ίδρυμα Προστασίας Από-, 
ρων Παίδων Μακεδονίας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» περί ου το 
υπ' αριθ. 651/1941 Ν.Δ. ω: ετροποποιήθη και συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρως. μετατρέπονται εις Ιδρύματα Περιθάλψεως 
Λπροστχτεύτων Παίδων υπό την επωνυμίαν «Κέντρα Παι
δικής Μερίμνης». ·

2. Τα κέντρα Παιδικής Μερίμνης φέρουν το χαρακτη
ριστικόν όνομα του Δήμου ή Κοινότητος ένθα εδρεύουν, δια-. 
κρίνονται δε και κατά φύλον.
~·. Ειδικώς το Εθνικόν Παπάφειον Ορφανοτροφείο'/ «θ’ 
ΜΕΛΙΤΕΤΣ». το Εθνικόν Σκαγιοπούλειον Αγροτικόν Ορ- 
φανοτροφείον Αρρένων Πατρών, το Εθνικόν Μιχάλειον Ορ
φανοτροφείο·/ Θηλέο;ν Χίου, το Εθνικόν Ορφανοτροφείον 
Αρρένων Ρόδου ((Βασίλισσα Σοφία», το Εθνικόν Ορφανό-ί 
τροφείον Οη/.έων Ρόδου ((Βασιλόπαις Μαρία» και το Εθνι-/ 
κόν Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», μετατρέπονται ως ακολούθως : >

α) Παπάφειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων 
Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΤΣ».

β) Σκαγιοπούλειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρέ-: 
νων Πατρών, εφ' όσον λειτουργεί εις το κτίριον του Σκαγιο-, 
πουλείου Ιδρύματος.

γ) Μιχάλειον Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Θηλέων Χίου.
δ) Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Ρόδου «Βασί

λισσα Σοφία».
ε) Κέντρον Παιδικής Μερίμνης Θηλέουν Ρόδου «Πασιλό- 

παις Μαρία».
στ) Κέντοον Παιδικής Μεσιανής Αρρένων Θεσσαλονί

κη; « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».’ '
Άρθρον 2.

1. Τα ούτω μετχτρεπύμενχ Ιδρύματα σκοπόν έχουν την 
περίθαλψτν. μόρφωσιν και επαγγελματικήν εκπχίδευσιν των 
αποδεδειγμένων απροστάτευτων και εστερημένων οικογενει
ακή: φροντίδος παιδιών.

2. Εις ταύτα εισάγοντχι δωρεάν κατόπιν αποφάσεως του 
αρμοδίου κατά τας διατάξεις του Π. Δ/τος 197/72 οργάνου 
ή της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος, μετά γνώμην 
της παρά τη οικεία Νομαρχία ή τω οικείω Διαμερίσματα της 
Νομαρχίας Αττικής Επιτροπής Παιδικής Προστασίας, παι- 
δία ηλικία: από 5 ετών και 6 μηνών μέχρι 15 ετών, δεόμενα 
Ιδρυματική: Προστασία: διαπιστουμένης διά εκθέσε:υς κοι
νωνικής ερεύνης και εφ όσον κρίνετχι ότι δεν είναι δυνατή 
η εξχσφάλισι; προστασίας παρ' οικογένεια προ; αποφυγήν 
χσουακρύνσει·;; τούτων ε·/. του οικογενειακού περιβάλλοντος.

3. Κατά την εισαγωγήν προτιμιόνται τα ορφανά εξ αμφο- 
τέρων ή εξ ενός των γονέων, τέκνα αναπήρων πο/.έμου. τέκνα 
ίο·/ ο έτερο: των γονέων είναι τυφλός ή κωφάλαλο: ή εν γένει 
ανάπηρο: ή φυματικό: ή ψυχοπαθής ή εκτίει μακροχρόνιον 
ποινήν φυλάκισεο;ς.

4. Τα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4525/ 
66 «περί του Ορφανοτροφείου Ρόδου Τμήματα» διατηρούν
ται εν ισχύι.

Εις τον επί των Κοινωνικών 1’πηρεσιών Υπουργόν. α/χ- 
τίθεμεν την δη.μοσίευσιν και εκτέλεσιν. του. παρόντος.
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κ.ε. Φ. 1θ4.Γ.2γ 444β.82 π*?. 3 (ΦΕΚ 4^,82 Τϋ).
3. Μ προβ? επόυτη . ~πό ~r-> !-*2 ■ 10298, ε·'κ. ί77 3.·>. 

ΙΠ»ι, κοινή απόφαση των Υπουργούν Συντονισμού και Κ ο'. ■ 
νωνική; Πρόνοια;. σύνθεση των Διοικητικών {’'“’.τροπών 
των Εθνικών !Iχιδιχών Σταθμών. Εθνικών Αγροτικών Παι
δικών Σταθμών. Αγροτικών Οικοκυρικών Μεταβατικών 
Σχολών. Κέντρων Κοινωνικής Επιμι ρφώσεω; Χεανίδων 
και Κέντρων Παιδική; .Μερίμνης θα είναι στο εξής οι πα
ρακάτω. μετονομα.ζομένων των Διοικητικών Επιτροπών σε 
Λ ι ο ι κη τ ικ ά Σ υ μ 3 ο ■ λ ·. α.

α) Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί. Εθνικοί Αγροτικοί Παι
δικοί Σταθμοί. Αγροτικέ; .Μεταβατικέ; Οικοκυρικέ; Σχο
λές και Κέντρα Κοινωνική; Επιμορφώσεω; Χεανίδων :

Ένα; υπάλληλο; του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και αν δεν υπάρχει ένα; υπάλληλο; άλλου Υπουργείου.
Ένα; αιρετό; εκπρόσωπο; τη; Τοπική; Ένωση; Δήμων 

και Κοινοτήτων ή τη; τοπική; αυτοδιοίκηση;, για του; 
παιδικούς Σταθμού;.

Ένας γονέας παιδιού γραμμένου στη δύναμη τιυν παρα
πάνω Ιδρυμάτων εο' όσον αυτά λειτουργούν άλλως ένα μέλος 
διακρινόμενο για κοινωνική δράση.

Οι πιο πάνω δκρίζονται με απόβαση του Νομάρχη ορι
ζόμενου μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 
καν του Ελεγκτή.

β) Κέντρα Παιδικής Μερίμνης :
Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Ένας αιρετό; εκπρόσωπο; τη; Τοπικής Ένωση; Δήμων 

και Κοινοτήτων.
Ένα; εκπρόσωπο; του οικείου εργατικού Κέντρου υπο

δεικνυόμενο; από αυτό.
' Δύο μέλη που να διακρίνονται για κοινωνική δράση.
Οι πιο πάνω διορίζονται με απόφαση του Νομάρχη ορι

ζόμενου μεταξύ αυτών του Προέδρου.
Η ποο3λεπόυ.ενη απ' τις διατάξεις τοιν άρθρων 4

κάι 38. ■'■··■· · '
Άρθρο 9 του Σχεδίου. -

κ.στ. Άρθοο S παρ. 7 του Α.Ν. 2/5.11.35 (ΦΕΚ 527/35
ΤΑ).
7. Χρέη ιατρού εκάστω Εθνικού Παιδτκώ Σταθμώ εκτε- 

λεί άνευ αποζημιώσεώς τινο; ο παρά του Υπουργείου Κρα
τικής Υγιεινή; και Αντιλήψεως οριζόμενο; ιατρό; εκ των 
παρ' αυτών υπηρετούντων και κατόπιν ειδικής προς τούτο 
εντολής.
κ.ζ. Δ2/7005/1981 Απόφαση (ΦΕΚ 202/81 T13) Όρα 

. παραπάνω παρ. ιγ.
'Αρθρο 10 του Σχεδίου.

κ.η’ Άρθρο S X. CS5/79 (ΦΕΚ 251,79 ΤΑ).
3. Ο Κλάδος ΑΡ Νηπιαγωγών του ΠΙΚΠΑ. περιλαμ

βάνει εκατόν τριάκοντα (130) θέσεις, διακρινομένας, κατά 
βαθμούς, ως εξής :

Μια (1) Οέσις επί βαθμώ 2ω.
Δύο (2) θέσει; επί βαθμώ 3ω. ;
Τεσσαράκοντα οκτώ (48) θέσεις επί βαθμοί; 5ω-4ω. 
Εβδομήκοντα εννέα (79) θέσεις επί βαθμοίς 8ω-6ω.
4. Ο Κλάδος ΑΡ Βρεφοκόμων ΠΙΚΠΑ, περιλαμβάνει 

τριάκοντα εννέα (39) θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς 
ως εξής :

Μία (1) θέσι; επί βαθμώ 2co.
"Μία (1) θέσι; επί βαθμώ 3ω.

Πέντε (5) θέσει; επί βαθμοί; 5ω-4ω.
1 Τριάκοντα δύο (32) θέσει; επί βαθιαοί; 8ω-6ω. 
κ.θ. Άρθρο 5 Π. Δ/το; 154/1980 (ΦΕΚ 42/80 ΤΑ), 

δ) Κλάδο; ΑΡ Βρεφοκόμων :
Δέκα οκτώ (18) θέσει; επί βαθμοί; 8ω-6ω (X. 935/79). 
ε) Κλάδος ΛΡ Νηπιαγωγών:

' Δύό (2) θέσει; επί βαθμοί; 8ω-6ω (X. 985/79).
λ.Άρθρο 2 παρ. 2 του Β. Δ/το; 33S/71 (ΦΕΚ 159/71 ΤΑ).

2. Ως ειδικά τυπικά προσόντα διοριερού εις τον εισαγω
γικόν βαθμόν του Κλάδου ορίζονται :

Πτυχίον τη; Σχολή; Νηπιοκόμ-ον Π.Ι.Κ.ΙΙ.Λ. 
Νηπιαγοογών .

Άτθ», II του Σχεδίου.
λα. Ιί.Α ·π 111 08 (ΦΕΚ 30 οΚ ΊΑ).

Β. ΔΙΛΤ \Γ.ΜΛ ΠΓ ΑΡΙΗ. 1 I 1.
Περί τροποποιήσεο.:. συμπ/.ητώσεω; και κωδικ 

το από 12.0.42 Δ το; «περί οργανώσεω; τη τ - 
απόρου εργαζόμενη; νεάνιδος».

,ι

ποιήσεω;
οστασία:

Έχοντες υπ' όύει τα άρθρα 108-110 του Αστικού Κώ
δικες προτάσει του Ημετέρου επί της Κοινωνικά: Προνοία: 
1 πουργού. απεφασίσαμεν και διχτάσσομεν :

Άρθρον μόνον.
Τροποποιούντες, συμπληρούντες και κωδικοποιούντες τα; 

διατάξεις του από 12.8.42 Β.Δ. «περί συμπληρώσεωε και 
κωδικοποιήσεως των περί οργανώσεως της προστασίας τη; 
απόρου νεάνιδος διατάξεων», ορίζομε-/ όπως το υπό τούτων 
συσταθέν. και λειτουργούν μέχρι τού3ε Ίδρυμα υπό τον τίτλο 
«Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού» διέπεται εφεξ’ή; υπό των 
ακολούθων διατάξεοον.

Άρθρο 1.
1. Από τη; ισχύος του παρόντος ο τίτλο; του Ιδρύματος 

«Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού» μετατρέπεται εις «Ίδρυ
μα Εργαζομένου Κοριτσιού».

2. Περαιτέρω, προς συντομίαν, ο τίτλος Οα αναφέρεται 
συντετμημένως διά της λέξεως «Ίδρυμα».

Άρθρο 2.
Το Ίδρυμα αποτελεί Νομικόν Πρύσωπον Ιδιωτικού Δι

καίου, εδρεύον εν ΛΟήναι; και τελούν υπό τον έλεγχον και 
την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

Εν τη έννοια της εποπτείας και του ελέγχου περιλαμβά- 
,νεται το δικαίωμα του Υπουργού Κοιν. Προνοίας όπως προ- 
βαίνη εις την ακύρωσιν πράξεων του Διοικητικού Συμβου
λίου του Ιδρύματος και των Διοικητικών Επιτροπών των 
Παραρτημάτων αυτού, εο' όσον αύται αντίκεινται εις τας 
κειμένας διατάξεις ,τας διατάξεις του παρόντος καιτωνεσω- 
τεεικών κχνονισιαών.

Άρθρο 3.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η κοινωνική προστασία και 

διαπαιδαγούγησις της εργαζόμενης νεάνιδος η επαγγελμα
τική αυτής κα-Γ-οίήγητι; και η :ιά παροχή·; υγιούς φυχεγω- 
γίας και παντό; άλλου προτεόρου μέσου, ίελτίωσ:ς της κοι
νωνική; και ιπαγγίλματικ.ής -ύίτεω-ς αυτής.

Άρθρο 4.
1. Πόροι του Ιδρύματος είναι : α) αι τακτικαί εισφο- 

ραί των μελών, β) δωρεχί. κληρονομιά: και κληροδοσία1, 
προς το Ίδρυμα, γ) επιχορήγησις του Κράτους, Δήμο»/ 
Κοινοτήτων ή ετέρων νομικών προσώπων, δ) επιχορήγησις 
του Ι.Κ.Λ. του Ο.Γ..Δ. της Εργατικής Εστία;, ή άλλου πα
ρεμφερούς Οργανισμού ασχολούμενου με την ασφάλισιν ή 
προστασίαν των εργαζομένων και ε) παν άλλο έσοδον εκ 
της περιουσία; αυτού ή εξ εράνων, εορτών ή οιασύήποτε άλ
λης νομίμου πηγής,

2. Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ
ματος, εγκρινομένων υπό του Ί'πουργού Κοιν. Προνοίας. 
δύνανται να συγκροτούνται ειδικαί Επιτροπαί, εις α; να ανα
τίθεται η οργάνωσι; εορτών ή άλλων συγκεκριμένων εκδη
λώσεων. περιλαμβανόμενων εντός του υπό του άρθρου 3 του 
παρόντος προβλεπομ.ένου πλαισίου το.ν σκοπών του Ιδρύ
ματος.

3. Δωρεχί παρεχόμενα’, εις το Ίδρυμα διά την εκπλη-
ρωσιν ωρισμένου σκοπού, χρησιμοποιούνται κατά την εκιη- 
λωθείσαν βούλησιν του δωρητού και υπό την προϋπόθεσιν 
ότι αύτη ευρίσκεται εντός των υπό του παρόντος καθοριζο- 
μένων γενικωτέρων σκοπούν. . .. ·

Εν η περιπτώσει διαπιστωΟή ότι η πραγματοποίησ ε του 
σκοπού τούτου είναι αντικειμενικά-; αδύνατος, η δωρεά χμη-



τ' υσιμοποιείταν διά παραπλήσιου σκοπόν κατόπιν αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένηε υπό του Γπουρ- 
γού Κοινωνική; Προνοίας.

Άρθρον 5.

1- Μέλη του Ιδρύματος είνα·^ αποδεδειγμένου; εργαζόμενα 
νεάνιδες. ασχολούμενα·, εις οιανδήποτε επάγγελμα και κατα- 
βάλλούσαι ετησίαν ή μηνιαίαν συνδρομήν, οριζομέντν υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

2. Η εργασία της νεάνιδος αποδεικνύεται : α) διά της 
επιδείξεους του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α.. ο αριθμός του οποίου 
καταχωρίζεται εις τα μητρώα του Ιδρύματος, β) διά βε- 
βαιώσεως του εργοδότου και γ) διά βεβαιώσεω; της οικείας 
Αρχής, δυναμένης, ως εκ του αντικειμένου της αρμοδιότη- 
τός της, να πιστοποίηση ταύτην.

3. Τα μέλη διακρίνονται : α) εις τακτικά. Ταύτα είναι 
νεάνιδες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, εργαζόμεναι εις τον τόπον 
ένθα εδρεύει το Ίδρυμα ή Τμήμα ή Παράρτημα τούτου και

χωρούντα, λόγω συμ,πληρωσεως του ορίου ηλικίας, τακτι
κά μέλη.

4. Ειδικά προγράμματα οι' εκάστην των ως άνω κατη
γοριών των μελών Οέλουσι προβλεφθή για του εν άρθρω 15 
του παρόντος προβλεπομένου εσωτερικού κανονισμού.

φάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε ειδικώτερον 
καθοριζόμενα. . .

ΆοΟρον 6.

1. Το Ίδρυμα διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποτελουμένου : α) εκ δύο ανωτέρων υπαλλήλων του Υ- 
πουργείου Κοιν. Προνοίας οριζόμενων υπό του Υπουργού 
Κοιν. Προνοίας και β) εκ τριών εγκρίτων μελών της Κοί- 
νουνίας, διοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. 
Προνοίας επί τετραετεί θητεία, δυναμένη να ανανεωθή.

2. Ο Υπουργός Κοιν. Προνοίας δύναται να προβαίνη εις 
αντικατάστασιν των μελών τούτων και προ της λήξεωε τ/ς 
θητείας των, δι' ητιολογημένης αποφάσεους.

Ομοίως δύναται ν' αντικαθιστά μέλη του Διοικττικού 
Συμβουλίου απουσιάζοντα αδικαιολογήτους τουν συνεδριά
σεων αυτού.

3. Το Συμβούλιον εκλέγει κατά τετραετίαν, εκ των μελών 
αυτού, τον Πρόεδρον. Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα, Τα
μίαν και Έφορον.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρείται εν απαρτία εφ' 
όσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα τουν απόντων. αι δε 
αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν 
των παρόντων μελών, εν ισούηφία επικρατούστε ττ; -,·νώ- 
μης προς ην ετάχθη ο Πρόεδρος.

5. Τα πρακτικά εκάστης των συνεδ:ι πρακτικά εκαστης των συνεδριάσεων του Διοικη- 
υμβουλίου τηρούνταιεπιμελεία του Γεν. Γραμματέωε 

ή του. κατά το άρθρον 9. Γραμματέως του Συμβουλίου, τη
ρούμενα δε υπό τούτου καταχωρούνται εις ίδιον βιβλίον και 
υπογράφονται παρα του Προέδρου των παρόντουν κατά τ“ην 
συνεδρίαν, μελών και του Γραμματέωε.

G. Παρα τω 1 δρυμέ.τι ορίζεται, δι αποσάσεωε του Υ-

:φαρμο γην
J.C.ZIOV ΤΟ’-> ΤΤ7.ρ0νΤ0Ι Χ7.1 TO’J Σ <7(0730 L'/lO’j X SCVGV'.C'jLGU.

Εν περιπτώσει διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου, 
,ς προς την νομιμότητα της λαμβανομένης υπό του Διοι- 
ητι/.ού Συμβουλίου αποφάσεως. αύτη αναστέλλεται μέχρι 
ης επΓ.ύσεως της αντιθεσεως ταύτης υπό του Υπουργού

ΚοΙν. Πρόνοιας εντός 15 ημερών από της υποβολής 
πρακτικού. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμία: ταύτης 
η απόφασις δύναται να εκτελεσθή υπ' ευθύνην του Διοικη- 
τικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει.

α) Περί της ευ γένει διοικήσεως του Ιδρύματος και της 
διαχειρίσεως της περιουσίας και των πόρων αυτού.

β) Περί του καθορισμού του προγράμματος και των μέ
σων της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος προς επίτευξιν 
του υπ' αυτού επιδιωκομένου σκοπού.

γ) Περί της ιδρύσεως των Τμημάτων και Παραρτημά
των και εις άλλας πόλεις του Κράτους, κατόπιν προηγουμέ- 
νης εγκρίσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

δ) Περί του διορισμού τοπικών Επιτροπών κοινωνικής 
προστασίας της εργαζομένης αγρότιδος.

ε) Περί της προσλήψεως του αναγκαιούντος προσωπικού, 
της απολύσεους και εν γένει, της καταστάσεως αυτού, οις 
επίσης και της ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας, συμφώνως 
προς τα διά του εσωτερικού κανονισμού καΟορισθησόμενα.

Αι περί του διορισμού και απολύσεως αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ως και των Εφο
ρειών και Επιτροπών των Τμημάτων και Παραρτημάτων 
αυτού, υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού Κοιν.
Προνοίας.________ ___ .. ------- -------

στ) Περί αγοράς ή πωλήσεως ακινήτων ή εθνικών χρεω- 
γράφων, περί επισκευών ή μεταρρυθμίσεων των ακινήτων 
του Ιδρύματος ή ανεγέρσεως νέων κτιρίων κατόπιν εγκρί
σεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας και

ζ) Περί επε/δύσεως εν γένει των κεφαλαίων αυτού, περί 
ε έρσεως αγωγών, καταργήσεως δικών, μισθώσεως και πα- 
της άλλης ευαόχτεως μετά τρίτων, ως -/.αι συμίΆατμού εττι 
πααης υτιτύετεως.

η) Πέρασης προκηρύξεως δημοπρχσιο'υν και διαγωνισμών 
διά την εκτέλεσιν έργων ή εγκαταστάσεων ή διά την προ
μήθειαν παντός είδους κλπ.

Άρθρον S.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει 
τας συνεδριάσεις αυτού καταρτίζει μετά του Γραμματέως 
την ημερησίαν διάταξιν, εισάγει εις το Συμβούλιον πάσαν 
πρότασιν σχετικήν με την διαχείρισιν της περιουσίας αυτού, 
υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα εντάλματα πλη
ρωμής αλληλογραφεί απ’ ευθείας μετά των Αρχών υπο
γράφει πάντα τα σχετικά με την εκτέλεσιν τουν αποφάσεων 
του Συμβουλίου έγγραφα εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον 
πάσης δικαστικής ή άλλης Αρχής ή και παντός τρίτου δί
δει και αντεπάγει όρκους δι’ ότι αφορά το Ίδρυμα διορίζει 
τους δικαστικούς πληρεξουσίους και εκτελεί τας δικαστικά: 
αποφάσεις ή τους συμβιβασμούς ασκεί την εποπτείαν εφ’ 
όλου του προσωπικού και την πειθαρχικήν εξουσίαν κατά 
τας διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού ως και πάσαν 
υπό του Συμβουλίου ανατιθεμένην αυτώ εντολήν.

2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο 
Αντιπρόεδρος και τούτον έτερον μέλος του Συμβουλίου 
οριζόμενον υπό τούτου πλην του Ταμίου.

Άρθρον 9.
1. Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει και καταχωρεί, 

μετά την επικύρουσίν των τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου εις ιδιαίτερον βιβλίον, τηρούμενου επιμελεία και 
ευθύνη αυτού. Επιμελείται της συντάξεως των εγγράφων 
του Ιδρύματος, προσυπογράφουν ταύτα μετά του Προέδρου 
και επιμελείται της καθ’ όλου ευρύθμου λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Ιδρύματος. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή 
κωλυόμενον αναπληροί έτερον μέλος του Συμβουλίου υπό 
τούτου οριζομενον.

2. Τα καθήκοντα της συντάξεως κλπ. των πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται ν’ ανατίθεται δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας. εις υπάλληλον 
του Υπουργείου τούτου.
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Άρθρον 10.
Ο Ταμίας ενεργεί τας εισπράξεις και πληρωμάς και 

επιμελείται της καλής τηρήσεως των λογιστικών εν γένει 
βιβλίων. Ούτος υποχρεούται να καταθέτη τα κεφάλαια και 
τους όρους του Ιδρύματος εις Τράπεζαν οριζομένην υπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου. ΙΙοσόν μέχρι δραχμ. 6000 εξ 
χιλιάδων δύναται να παραμένη εις χείρας αυτού προς αντι- 
μετώπισιν μικρών επειγουσών αναγκών.

Άρθρον 11.
1. Το οικονομικόν έτος του Ιδρύματος άρχεται την Ιην 

Ιανουάριου εκάσ-.ου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 
του αυτού έτους.

2. Ο Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του 
Ιδρύματος καταρτιζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβου
λίου υποβάλλεται μετ’ αναλυτικής εκθέσεως ένα μήνα του
λάχιστον προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους εις τό 
Τπουργείον Κοιν. Προνοίας προς έγκρισιν. Ο Υπουργός 
Κοιν. Προνοίας υποχρεούται να εκδώση την απόφασίν του 
δυναμένην να μεταρρυθμίζει τον υποβληθέντα προ/μόν 
προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.

Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας ο προϋ
πολογισμός εκτελείται ως υπεβλήθη μέχρι της εκδόσεως 
της αποφάσεως του Υπουργού.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει επίσης τον 
απολογισμόν των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος εκάστης 
χρήσεως και υποβάλλει ουτόν εις το Υπουργείον Κοιν. 
Προνοίας προς έγκρισιν εντός τριμήνου από της λήξεως της 
χρήσεως.

Άρθρο 12.
1. Αι εισπράξεις των εσόδων πραγματοποιούνται βάσει 

διπλοτύπων αποδείξεων ηριθμημένων και θεωρημένων υπό 
της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Κοιν. Προ
νοίας.

2. Αι πληρωμαί ενεργούνται βάσει ενταλμάτων πληρωμής 
υπογεγραμμένων υπό του δικαιούχου ή του νομίμως εξου- 
σιοδοτουμένου υπ’ αυτού του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέως.

3. Δια την έγκρισιν πάσης δαπάνης δέον να είναι ανα- 
γεγραμμένη εν τω πρ/σμώ αντίστοιχος πίστωσις. Τα κε- 
κανονισμένα δικαιολογητικά εκάστης δαπάνης ελέγχονται 
υπο του Ταμίου και εφ’ όσον εκ τούτων αποδεικνύεται το 
δικαίωμα του δικαιούχου και η νομιμότης της δαπάνης ως 
και η ύπαρξις αντιστοίχου πιστώσεως εν τω προϋπολογισμοί 
συντάσσεται επι της καταστάσεως η του λ/σμού πράξις 
εμφαίνουσα το πληρωτέου ποσόν ήτις υπογράφεται υπό 
του Ταμίου Βάσει της πράξεως ταύτης εκδίδεται το σχετικόν 
ένταλμα πληρωμής.

4. Το ένταλμα πληρωμής εκδίδεται εις διπλούν (καρμπο- 
νέ) εξ ών το πρωτότυπον αποτελούν το παραστατικόν της 
πληρωμής αποκόπτεται το δε έτερον αντίτυπου παραμένει 
εις το στέλεχος.

Εις το ένταλμα πληρωμής δέον να αναγράφονται.
α) Ο αύξων αριθμός β) η ημερομηνία γ) ή χρήσις δ) 

το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισμού ε) το ονομα- 
τεπώνυμον και η ιδιότης του δικαιούχου στ) το πληρωτέου 
ποσόν και ζ) η αιτιολογία της πληρωμής (σαφώς και περι
ληπτικούς)

Άρθρον 13.
1. Πάσαι αι δια τας ανάγκας του Ιδρύματος προμήθειαι 

και η εκτέλεσες έργων, ενεργούνται πάντοτε κατόπιν μειο- 
τικού διαγωνισμού ούτινος οι όροι καθορίζονται εκάστοτε 
δΓ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εξαιρετικώς εις κατεπειγούσας περιπτώσεις καε κα
τόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβου
λίου, επιτρέπεται η ενέργεια μικροεπισκευών η προμηθειών 
μη υπερβαινουσών το ποσόν των δραχμών 10.000 δέκα 
χιλιάδων κατά περίπτωσιν βάσει προχείρου μειοδοτικού

διαγωνισμού η εγγράφου προσφορών μεταξύ 3 τουλάχιστον 
ανεγνωρισμένων προμηθευτών εργολάβων κλπ.

_.ά την εκτέλεσιν των εν λόγω προμηθειών δύναται το 
Διοικητικόν Συμβούλιον να εξουσιοδοτή τον Πρόεδρον ή 
τούτου κωλυομένου τον Αντιπρόεδρον η έτερον μέλος 
αυτ ύ.

Προκειμένου περί εκτελέσεως μεγάλων τεχνικών έργων 
απαιτείται εν πάση περιπτώσει ή έγκρισις του Υπουργού 
Κοινωνικής Προνοίας.

Άρθρον 14.
1. Παρά τω Ιδρύματι υπηρετεί μία Διευθύντρια επι μισθώ 

μη δυναμένω όπως υπερβή τας αποδοχάς του 4ου βαθμού 
διοικητικού υπαλλήλου.

Ομοίως δύναται να υπηρέτη και μία Υποδιευθύντρια επί 
μισθώ μη δυναμένω όπως υπερβή τας αποδοχάς υπαλλήλου 
του 5ου βαθμού διοικητικού υπαλλήλου.

2. Προσόντα δια μεν την θέσιν της Διευθύντριας ορίζο
νται.

α) Πτυχίον Καθηγητικών Σχολών του Πανεπιστημίου 
και πενταετής προϋπηρεσία εις ομοειδές Ίδρυμα ή εις 
θέσιν καθηγητρίας ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοιν. 
Λειτουργού και δεκαετής προϋπηρεσία ως κοινωνικής 
λειτουργού παρά τω Δημοσίω η Νομικά) Προσώπω δια 
δε την θέσιν της Υποδιευθυντρίας τα αυτά ως άνω προσόντα 
περιοριζομένης της προϋπηρεσίας εις το ήμισυ. β) Γνώσις 
μιάς ξένης γλώσσας (Αγγλικής Γαλλικής Γερμανικής Ιτα
λικής).

3. Ηλικία κατά την πρόσληψ'.ν δια μεν την θέσιν της 
Διευθύντριας ουχί κατωτέρα των 35 ετών και ανωτέρα 
των 45, δια δε την της Υποδιευθυντρίας ουχί κατωτέρα των 
30 ετών και ανωτέρα των 45.

4. Η σήμερον υπηρετούσα εν τω Ιδρύματι Διευθύντρια 
διατηρεί μέχρι της αποχωρήσεά>ς της την ην κατέχει μισθο- 
λογικήν αντιστοιχίαν.

5. Το λοιπόν αναγκαιούν δια την λειτουργίαν του Ιδρύ
ματος προσωπικόν και η αντιμισθία αυτού καθορισθήσεται 
δια του εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρον 15.
1. Δι* εσωτερικού κανονισμού συντασσομένου υπό του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθώσιν ωσαύτως τα 
του διορισμού της απολύσεως των προσόντων της πει
θαρχικής εξουσίας δικαιοδοσίας και καθηκόντων του προ- 
προσωπικού τα της τηρήσεως των λογιστικών κλπ. βι
βλίων ως και παν έτερον θέμα αναφερόμενον εις την διοι
κητικήν και οικονομικήν λειτουργίαν του Ιδρύματος και 
μή προβλεπόμενον υπό του παρόντος.

Δια του αυτού κανονισμού θέλουσιν ωσαύτως ρυθμισθή 
τα της οργανώσεως των υπηρεσιών του Ιδρύματος του 
τρόπου λειτουργίας αυτών ως και πάσα λεπτομέρεια σχέσιν 
έχουσα προς την εφαρμογήν των γενικιόν ή ειδικών προ
γραμμάτων.

Ειδικούς δια την κοινωνήν προστασίαν και διαπαιδαγώγισιν 
της εργαζόμενης αγρότιδος δύναται δια του ως άνω κα
νονισμού να προβλεφθή η σύστασις ειδικής υπηρεσίας ήτις 
δι’ αλληλογραφίας η άλλων μέσων να διατηρή την επαφήν 
και συνεργασίαν με τα μέλη ταύτα.

Ωσαύτως δύναται δια του ίδιου ως άνω κανονισμού να 
προβλεφθή πρόγραμμα συνεργασίας με παρεμφερή Ιδρύ
ματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού.

Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

2. Το Ίδρυμα έχει σφοαγίδα κυκλοτερή φέεουσαν τάς 
λέξεις « ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 
ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟ
ΡΙΤΣΙΟΥ» και εν τω μέσω κεφαλήν της Εργάνης.

Άρθρον 16.
1. Το ίδρυμα δύναται να ιδρύη, κατόπιν εγκρίσεως του



Υπουργού Κοιν. Προνοίας, Τμήματα'αυτού, προς εξυπη- 
ρέτησιν απομεμακρυσμένων _ τομέων της περιοχής Αττι
κής. · · , ' 7

2. Τα Τμήματα ταύτα υπάγονται ως προς την διοίκη- 
σιν και την διαχείρησιν αυτών εις το Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον του Ιδρύματος. Δια την εποπτείαν της λειτου- 
ργείας των Τμημάτων τούτων δύναται να συνιστάται παρ’ 
εκάστω εξ αυτών Εφορεία, αποτελουμένη εκ πέντε μέχρις 
επτά προσούπων, διοριζομένων επι διετεί θητεία δι αποφά- 
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δι ομοίας αποφάσεως να μεταβιβάζεται εις εκάστην Ε
φορείαν μέρος της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆρΟρον 17.
1. Το ίδρυμα δύναται να συνιστά Παράρτημα εις τας 

έδρας των Νομών του Κράτους, δι’ αποφάσεως του Διοικη
τικού Συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουρ
γού Κοιν. Προνοίας και δημοσιευομένης εις την Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως.

2. Έκαστον. Παράρτημα αποτελεί ίδιον -Νομικόν Πρό- 
σωπον Ιδιωτικού Δικαίου, διοικείται δε υπό Επιτροπής, 
αποτελουμένης εκ πέντε έως επτά προσώπων, διοριζομένων 
δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, 
εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

Η καθ’όλου λειτουργία των Παραρτημάτων στηρίζετα1 
εις τον γενικόν πρόγραμμα, το οποίον καθορίζει, κατά πε
ριόδους, δι αποφάσεών του, το Διοικητικόν Συμβούλιου 
του Ιδρύματος, εντός των πάντοτε δια του παρόντος οριζο- 
μένων σκοπών και επιδιώξεων αυτού.

3. Η διοίκησις και λειτουργία εκάστου Παραρτήματος, 
ως και η διαχείρησις της περιουσίας και των πόρων αυτού 
διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος και του εσω
τερικού κανονισμού του συντασσομένου υπό της Διοικητικής 
αυτού Επιτροπής και εγκριμένου υπό του Υπουργού Κοιν. 
Προνοίας, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος. Δια του εσωτερικού κανονισμού εκάστου Πα
ραρτήματος ρυθμίζονται τα εις την εσωτερικήν διοίκησιν 
και λειτουργίαν τούτου αναγόμενα θέματα.

Άρθρον 18.
Έκαστον Παράρτημα έχει ίδιαν σφραγίδα, ομοΐαν προς 

την του Κεντρικού Ιδρύματος, φέρουσαν προσθέτως την λέ- 
ξιν «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» και το όνομα της πόλεως εν η εδρεύ
ει τούτο.

ΆρΟρον 19.
1. Μέχρι της εκδόσεως των υπό του παρόντος προβλε- 

πομένων εσωτερικών κανονισμών η λειτουργία του Ιδρύμα
τος αι των εξ αυτού εξαρτωμένων Παραρτημάτων και Τμη
μάτων θα διέπεται προσωρινώς υπό των υφισταμένων κα
νονισμών.

ΆρΟρον 20.
Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος 

καταργείται.
Εις τον Ημέτερον επι της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργόν 

ανάτίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος

χ.β. Φ1/Δ Ιβ/1646/70 απόφαση (ΦΕΚ 133/70 ΤΒ). 
Έχοντες υπόψιν :

α) Το υπ αριθ. 111/190S Β. Δ/γμα. 
β) Την από 27.1.1970 απόφασιν του Διοικητικού Συμ

βουλίου Ιδρύματος Εργαζομένου Κοριτσιού Αθηνών, απο- 
οασίζομεν :

1. Εγκρίνομεν την από 27.1.70 απόφασιν του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Εργαζομένου Κοριτσιού 
Αθηνών εν σχέσει με την σύστασιν Παραρτημάτων του 
Ιδρύματος τούτου εις Αθήνας και Θεσσαλονίκην.

2. Εις το πρόγραμμα των συνιστώμενων Π κρατημά
των περιλαμβένεται εντός των επιδιώςεων του Γενικού 
Προγράμματος του Ιδρύματος Εργαζομένου Κοριτσιού, 
και η προστασία των εργαζομένων γυναικών υπάλληλων του
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Δημοσίου, των Ν. Π.Δ.Δ. και της τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. των Τραπεζών και των 
μεγάλων Επιχειρήσεων, είτε εργαζομένων αλλαχού -γυναι
κών συζύγων όμως των ανωτέρω Οργανισμών και Υπηρε
σιών δια της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών εις αυτάς 
τα τέκνα των και εν γένει τα μέλη των οικογενειών των’

3. Τα συν ι στ ώμε να Παραρτήματα δέον όπως, εντός τρι
μήνου από της δημοσιεύσεως της παρούσης εις την Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως καταρτίσουν εσωτερικόν κανονισμόν 
συμφώνως τω άρθρω 17 παρ. 3 του υπ αριθ. 111/1968 
Β.Δ.

4. Έκαστον Παράρτημα θα έχει τίτλον και σφραγίδα
συμφώνως τω άρθρω 18 του υπ αριθ. 111/1968 Β. Δ/τος 
ως κάτωθι : 7
λγ. Φ13/Γ2 γ/3323/δ3 απόφαση (ΦΕΚ 301/83 Τ.Β.) ..

1. Εγκρίνουμε την αριθ. 8/11.4.83 απόφαση του Διοικη- ; 
τικού Συμβουλίου του Ιδρίματος Εργαζομένου Κοριτσιού '

σχετικά με την σύσταση Παραρτήματος του Ι.Ε.Κ. στη 
Λάρισα. - ,.

2. Στο πρόγραμμα του Παραρτήματος αυτού περιλα
μβάνεται εκτός από τις επιδιώξεις του Γενικού Προγράμ
ματος του Ιδρύματος Εργαζομένου Κοριτσιού και η εξυπη
ρέτηση των παιδιών, που οι γονείς τους εργάζονται στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους 
Οργανισμούς Κοινής Οφελείας, στις Τράπεζες και σε με- - 
γάλες Επιχειρήσεις.

3. Το Παράρτημα θα έχει τίτλο και σφραγίδα σύμφωνα 
με το άρθρο 1S του Β.Δ/τος 111 /1968 ως εξής :

Ελληνική. Δημογκρατία
Υπουργέ‘ο Υγείας και Πρόνοιας
Ίδρυμα Εργαζονμένου Κοριτσιού
Παράρτημα Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρισας.'
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της.. 

Κυβέρνησης.
Άρθρο 12 του σχεδίου

λδ Νό-ιος 2S51/22, Λν. Νόμος 2/5.11.35, Ν.Δ. 3045/.' 
54, Ν. 69/75.
Όρα παοαπάνω παο. κγ, ιζ, 0, t0. 

λ ε Β. Δ/γμα 668/62 άρθρο 16 (ΦΕΚ 179/62 Τ.Α.)
Άρθρον 16.

Συγκρότησις διάρθρωσις Υπηρεσιών ΠΙΚΠΛ.
1. Η συγκρότησις και διάρθρωσις των εν άνω άρθρω 5ω 

του παρόντος κεντρικών και περιφερειακών υττηρεσιών του 
ΠΙΚΠΑ, αι αρμοδιότητες εκάστης τούτων, αι προς στελέ- 
χωσιν αυτών δι υπαλληλικού προσωπικού τακτικαί θέσεις 
και έκτακτοι τυχόν τοιαύται, ως και τα δι εκάστην Οέσιν 
απαιτούμενα γενικά ως και ειδικά, τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα προσωπικού θα καθορίζωνται δια του «Υπηρεσια
κού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ».

2. Αι λεπτομέρειαι αι αφορώσαι εις την διοίκησιν, οικο
νομικήν διαχείρησιν και την εν γένει λειτουργίαν του Ιδρύ
ματος θα καθωρίζωνται δια του «Ειδικού Κανονισμού Διοι- 
κήσεως και Διαχειρίσεως του ΠΙΚΠΑ».

3. Αι υπό των δύο προηγουμένων παραγράφων προβλε- 
πόμενοι «Ειδικός Κανονισμός διοικήσεως και διαχειρίσεως 
του ΠΙΚΠΑ» και «Υπηρεσιακός Οργανισμός» καταρτί
ζονται υπό του Γενικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και κυ- 
ρούνται δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσεων των 
Υπουργούν Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών δυνά- 
μενοι να τροποποιούνται και συμπληρώνται εφεξής κατά 
την αυτήν διαδικασίαν (παεάγρ. 2.3 και 4 άεθρ.4 Ν. 3692/ 
1957). .·

Άρθρο 13 του Σχεδίου
λ στ Άρθρο 1 Ν. Δ/τος 928/71 (ΦΕΚ 144/71 ΤΑ).

Άρθρον 1.

1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τελούντα υπό 
την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και



λειτουογούν
Ν.Δ. 2302 
ηλικίας ή - 
πήρων ή μ:

χ είτε ως νοσηλευτικά Ιδρύματα βέσει του 
53. είτε ως Ιδρύματα Προστασίας παιδικής 
εριθάλψεως και αποκαταστάσεως γενικώς ανα- 
ρίμνης και περιθάλψεως γερόντων και ανιάτων

ή ως αγροτικαί μεταβατικαί οικοκυρικαί σχολαί, εφ όσον 
κρίνεται , οτι εξέλιστεν ο σκοπός δι ο συνεστήθησαν, η δεν 
καθύσταται πραγματοποιήσιμος καΟ όλην αυτού την έκτα- 
σιν, ή δεν κρίνεται σκόπιμος η περαιτέρω λειτουργία αυ
τών, ή οτι δεν εκπληρούν την εκ των καταστατικών διατά
ξεων καΟοριζομένην αποστολήν των, δύναται δια Β. Δ/ 
των εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών να καταργώνται ή να συγχω
νεύονται ή να μετατρέπωνται εις έτερα Ιδρύματα προς εκ- 
πληρωσιν ετέρων σκοπών υπαγομένων εις την αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή να υπάγωνται 
ως Παραρτήματα υπό την διοίκησιν ετέρου Ιδρύματος, ή 
να αναμορφώνονται προς εκσυγχρονισμόν και αναπροσανατο- 
λισμον των σκοπών τούτων, μεταφερομένων άμα των ήδη 
δια την λειτουργίαν των διατιθεμένων πιστώσεων εις τον 
οικείου φορέα επιχορηγήσεως του νέου Ιδρύματος.

2. Δια των αυτών ή ετέρων ομοίως εκδιδομένων Β. Δ/ 
των ρυθμίζονται, άνευ πάντως επι πλέον επιβαρύνσεως του 
Κρατικού Προϋπολογισμού πάντα τα θέματα τα αναγόμενα 
εις την εν γένει οργάνωσή , λειτουργίαν, διάρθωσιν των υπη- 
ρεσιων, σΰνθεσιν του προσωπικού, την τακτοποίησιν του 
υπηρετούντος προσωπικού εις κενάς θέσεις ή ως υπεραρί
θμου εις ετέρα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναλόγως των τυπικών αυτών 
προσόντων, την μεταβίβασιν των περιουσιακών στοιχείων ως 
και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μετατρε- 
πομένου ή συγχωνευομένου εις το συνιστώμενον ίδρυμα, 
ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια. . .
• Εξαιρούνται της υπαγωγής εις τας διατάξεις του παρόντος 
Ιδρύματος συνιστώμενα δια διατάξεως τελευταίας βουλή- 
σεως ή άλλης εν ζωή ή αιτία θανάτου χαριστικής πράξεως 
και λειτουργούντα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39. -

■·:' Άρθρον 2. '· · *
1. Από της ισχύος του παρόντος το εν Ρόδω μέχρι τού- 

δε λειτουργούν Σανατόριου Δωδεκανήσου «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ» και το Νοσοκομείου Φιλιατρών μετατρέ- 
πονται αντιστοιχώς εις ιδρύματα υπό την επωνυμίαν «Ι
ΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΝΙΑΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗ
ΣΟΥ"» και «ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΝΙΑΤΩΝ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». .,. ...

Άρθρο 14 του Σχεδίου.
λζ Άρθρα 3 και 4 Ν. Δ/τος 1153/72 (ΦΕΚ 76 ΤΑ).

1. Εις εκάστην πολυμελή οικογένειαν μονίμως διαβιού- 
σαν εν Ελλάδι ης ο αρχηγός τυγχάνει Έλλην υπήκοος ή 
ομογενής, έχουσαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 1971 και δι' 
όσον χρόνον έχει αύτη εν ζωή τέσσαρα (4) ή πλείοντα 
τέκνα ηλικίας μέχρι δέκα εξ (16) ετών, προερχόμενα εκ 
των αυτών γονέων, παρέχεται από 1 Ιανουάριου 19/2 
ετήσιον επίδομα εκ δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) δια τας 
εχούσας τέσσαρα (4) τέκνα και εκ δραχμών δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) δια τας εχούσας πέντε (5) τέκνα και 
άνω, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής της παραγρ. 1 
του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Υποβχλλομ,ένης αιτήσεως περί χορηγήσεως του κατά 
την προηγουμένην παράγραφον επιδόματος, μετά την 31 
Δεκεμβρίου 1972, το επίδομα τούτο δεν καταβάλλεται 
αναδρομικώς δια προηγούμενα της υποβολής της αιτήσεως 
έτη.

3. Ο θάνατος τέκνου ή η είσοδος τούτου εις το δέκατου 
έκτου (16) έτος της ηλικίας του συνεπάγεται την διακοπήν 
ή την μείωσιν, αναλόγως, του ποσού του κατα την παρά
γραφον 1 του παρόντος άρθρου καταβαλλομένου εις την οικο
γένειαν επιδόματος, την 31ην Δεκεμβρίου του έτους και 
επήλθεν ο θάνατος ή η συμπλήρωσις του ως ανω 
ορίου ηλικίας.

Άρθρο 15 του Σχεδίου.
λη εδάφ. τρίτο της παρ. 1 του άρθ. 14 του Β.Δ. 385//1 

(ΦΕΚ 115Α).
Κατά την περίοδον της λειτουργίας της Παιδικής Εξο

χής μετέχει ταύτης, μετά ψήφου και ο εκάστοτε αρχηγός 
αυτής. · :

Άρθρο 16 του Σχεδίου .
λθ εδαφ. α της παο. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3796/1957 

(ΦΕΚ 251 Α'). '
3. Οι πόροι της «Στέγης Υγειονομικών» συνίστανται :
α) Εκ μηνιαίας εισφοράς δραχμών 5 βαρυνούσης απαντας 

τους εν ενεργεία Υγειονομικούς Μετόχους του Τ.Σ.Α.Ί. 
ως και τους συνταξιούχους αυτού, συνεισπραττομένης μετά 
της μηνιαίας υπέρ του Τ.Σ.Α.Υ. εισφοράς, προκειμενου δε 
περί συνταξιούχων παρακρατουμένης εκ των συντάξεως εκά- 
στου και αποδιδομένης εις την Στέγην Υγειονομικών εις το 
τέλος εκάστης τριμηνίας.

Άρθρον 4.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΙ'

Άρθρον 3.
1. Δι έκαστον, εκ του αυτού πατρός Ελληνικής υπηκοό- 

τητος η ομογενούς και της αυτής μητρός, - γεννώμενον 
από της 1 Ιανουάριου 1972 και εφεξής τέκνον, οικογένειας 
εχούσης δύο (2) τουλάχιστον εν ζωή τέκνα εκ των αυ
τών γονέων, παρέχεται μηνιαίον επίδομα εκ δραχμών πε- 
ντακοσίων (500).

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον επίδομα εί
ναι προσωποπαγές δια τα επιδοτούμενα τέκνα και καταβάλ
λεται μέχρι του δεκάτου έκτου (16) έτους της ηλικίας 
των, ανεςαρτητως τοον επερχομένων μεταβολών εις την 
σΰνθεσιν της οικογένειας ή την ηλικίαν των λοιπών τέκνων 
αυτής.

3. Το κατά τα παρόν άρθρον επίδομα καταβάλλεται από 
1ης του επομένου μηνός της γεννήσεως του τέκνου.

4. Διαφυλασσομένης της διατάξεως της προηγουμέ'/ης πα- 
ραγράφου , το κατά το παρόν άρθρον επίδομα δεν καταβάλ
λεται χναδρκμικώς δια χρόνον μακρότερον του εξαμήνου 
από της χρονολογίας υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

5. Η καταβολή του κατά το παρόν άρθρον επιδόματος
διακόπτεται άμα τη εισόδω του τέκνου εις το δέκατον 
έκτον (16) έτος της ηλικίας. " -

Ρύ-Δμιση Δεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας.

ΆρΔρο 1.
Προσωπικό των κέντρων παιδικής μέριμνας.

1. Από τις -Δέσεις του κλάδου AT γεωπονικού των κέντρων 
παπική; μέριμνας καταργούν τα: οι εξής Δεσεις:

τρεις (3) -Δέσεις με ίαΔμό 3ο—2ο 
δύο (2) Δέσεις με ίαΔμό 5ο—4ο 
πέ·/τε (5) -Δέσεις με ίαΔμό 7ο—6ο
Ο: δύο (2) οργανικές Δέσεις του κλάδου αυτού, που δια

τηρούνται, διαίαΔμίζοντα: με όσΔμό 5ο—2ο. Ο: -Δέσεις χυτές 
είναι προσωρινές και μετσοέρονται. μόλις αποχωρήσουν οι 
υπάλληλο: που τις κατέχουν, στιν κλάδο ΛΡ παιδαγωγικό, δια- 
ία-Δμιζόμενες με ίχ3μό 8ο—6ο.

2. Στα κέντρα παιδικής μέριμνας συνιστάτα: προτωρινός 
- κλάδος AT παιδαγωγικός, που περιλχμίάνε: τις εξής Δέσεις:

μία (1) Δέση με ίαΔμό 3ο—2ο
τρεις (3) Δέσεις με ίαΔμό 5ο—4ο
έξι (6) Δέσεις με ίαΔμό 8ο—6ο .·
Ο: Δέσεις χυτές μεταφέσοντχι, μόλις αποχωρήσουν οι υπάλ-


