
Έπί τής προτάσεως νόμου «Περί ρυθμίσεως τής ύπηρεσια- 
κής καταστάσεως των υπαλλήλων Δήμων καί των Αημο- 
συντηρήτων Ιδρυμάτων των μή κεκτημένων τά δια του 
Β.Α. 715; 11*72 καθοριζόμενα ειδικά τυπικά προσόντα διά 
τήν κατάταξίν των εις τήν Λ' κατηγορίαν».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Αιά του άρθρου 115 τοϋ Χ.Δ. 1140 30.5.1972. περί τρο
ποποιήσεων. συμπληρώσεων και κωδικοποιήσεων εις ενιαιον 
κείμενον των περί καταστάσεων Αημοτικών και Κοινοτικών 
υπαλλήλων διατάξεων, καθωρίσθησαν ότι δια εκόοθησο- 
αένου Διατάγματος θά καθορισθοϋν αί θέσεις τοϋ τακτικού 
προσωπικού των ’Οργανισμών Τοπικήν Αυτοόιοικησεως 
κλπ.. ή διαβάθμισις καί κατάταξις τούτων εις κατηγορίας 
καί κλάδους κλπ. κατ’ αναλογίαν προς τά ΐσχυοντα περί των 
θέσεων καί τοϋ προσωπικοϋ τών δημοσίων υπηρεσιών.

Κατόπιν της ώς άνω διατάξεως έξεδόθη τό Β.Α. 715 1972 
τό οποίον εις τό άρθρον 5S καί υπό τον τίτλον «Ρύθμισις 
υπηρεσιακής καταστάσεως τών έκ τών ύπηρετούντων μη 
κεκτημένων τά διά τοϋ Β.Α. 715,1972 καθοριζόμενα ειδικά 
τυπικά προσόντα», κατά τρόπον άδικον, μή νόμιμον καί αν
τικείμενο'/ πρός τούς σκοπούς καί τάς_ επιδιώξεις τοϋ. έξου- 
σιοδοτήσαντος ΝομοΟέτου τοϋ άρθρου 115 τοϋ Χ.Δ. 1140/ 
30.5.1972 ώς καί τών κεκτημένων δικαιωμάτων τών Αη
μοτικών υπαλλήλων πηγαζόντων έκ διατάξεων Νομοθετι
κών Αιαταγμάτων καί Χόμων π./, άρθρα 203 - 204 Ν. 
1811,1951 περί κώδικος καταστάσεως Αημοσίων Διοικη
τικών υπαλλήλων, πρός τάς οποίας διατάξεις άναφέρεται ώς 
έφαρμοζομένας άναλόγως τό προρρηθέν άρθρον 115 ΧΤ.Δ. 
1140/1972, περιώρισε τήν μεταφοράν κατόπιν κρίσεως τών 
υπαλλήλων Β' κατηγορίας εις τήν Α' μόνον εις τούς υπαλλή
λους τών επί 5ω καί 4ω βαθμώ Β' κατηγορίας άποκλεισθέν- 
των τών υπαλλήλων τών άλλων βαθμών.

Ό τοιοϋτος αυθαίρετος, άδικος καί παράνομος περιορι
σμός ούδεμίαν νομικήν καί δικαίαν βάσιν έ'χων, προεκάλεσεν 
έκτοτε βαθεϊαν αναταραχήν εις τάς τάξεις τών άδικηθέντων 
υπαλλήλων τών υπολοίπων βαθμών πρός βλάβην τής ορθής 
ρυθμίσεως τής λειτουργίας τών Υπηρεσιών καί τής άποδό- 
δόσεωε τούτων. Ά νοι3ώς τήν διόοθωσιν τής γενομέντς ταύ- 
της αδικίας άποβλέποντες προτείνομεν τήν κάτωθι έπιβαλ- 
λομένην τροποποίησιν.

Ο! πριτείνοντες ίουλευταί
’Ακρίτα Σύλβα - Καίτη, Άναγ/ωστόπουλος Θεόδωρος, 

Άνδρεάδης Θωμάς, ’Αντωνίου ’Αριστοτέλης, Βγενόπου- 
λος Χικόλαος, Γιατράκος Κωνσταντίνος, Γκελεστάθης 
Άθαν., Γραμματίδης Χρήστος ή Τάκης, Διαμαντίδης 
Δημήτριος, Ίντζές Βασιλ., Κακλαμάνης ’Απόστολος, Κα- 
ραγιάννης Σάββας, Καρδάρας Δημήτριος, Κοκκέβης Άν- 
δρέας, Κουτσόγιωργας Άγ., Κουτσοχέρας ’Ιωάν., Κρί
κος Άθαν., Λαντζανάκης Μιχαήλ, Λασκαρίδης Λάσκαρης, 
Μαναβής Θεοχάρης, Μάντζαρης Δημήτριος, Μήνης ’Ανα
στάσιος, Μπάλλ.ας Θεμιστοκλής, Μπαλτατζής ’Αλέξαν
δρος, Μπαντουβάς Κωνσταντίνος, Χτεντιδάκης ’Αντώ
νιος, Παναγούλης ’Αλέξανδρος, Παπαγιαβής Γεώργιος, 
Παπαδημητρίου Γεούργιος, Παπαθεμελής Στυλιανός - 
'Αγγελος, Παπαϊωάννου Χικόλαος, Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιος, Παπαπολίτης Χικόλαος, Παπαπολίτης Σωτή
ριος. Παπασττύρου ’Ιωάννης, Παπαστεργίου Γρηγόριος, 
Πετραλιάς ’Αντώνιος, Πλεύσης Τηλέμαχος, Ράλλης Σπυ
ρίδων, Ρίζος Δημήτριος. Σεχιούτης ’Αναστάσιος, Σκουλα- 
ρίκης ’Ιωάννης, Στεφανίδης Μιχαήλ, Τραγάκης ’Ιωάν
νης, Τσουκαντάς Άθαν., Φιλιππίδης Άργύρης, Φλώρος 
’Ιωάννης, Χιονίδης Γεώργιος, Ψαράκης Γεώργιος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί ρυθμίσεως τής υπηρεσιακής καταστάσεως τών υπαλ

λήλων Δήμων κ::ί τών Δήμο συν τη ρ ή τω ν 'Ιδρυμάτων τών 
αή κεκτημένων τά διά τοϋ Β.Δ. /15 1972 καθοριζόμενα 
ειδικά τυπικά προσόντα διά τήν κατάταξίν των εις τήν .V 
κατηγορίαν.

Άρθρον μονον.
Οΐ ΰπηρετοϋντες κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος υπάλ

ληλοι Δήμων καί τών παρ’ αύτοΐς 'Ιδρυμάτων επί βαθμοΐς 
δω - 5ω κατέχοντες κατά τήν εναρξιν ισχύος αύτοϋ θέσεις 
κατανεμηθείσας διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Β.Δ. 715 1972 εις 
Β' κατηγορίαν ώς μή έχον-.ες τά ειδικά τυπικά προσόντα τής 
Α' κατηγορίας κατατάσσονται, τή αιτήσει των, εντός δύο 
μηνών άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος δι’ άποφάσεως τοϋ οι
κείου Δημάρχου έκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ 
οικείου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνοντος επί τή βάσει 
τών ούσιαστικών προσόντων αυτών, εις θέσεις Α' ή Β' 
κατηγορίας τοϋ παρ’ ω ύττηρετοϋν ’Οργανισμού καί επί τώ 
όν κέκτηνται βαθμώ.

γΟΐ έκ τών άνωτέρω έπί 5ω βαθμώ υπάλληλοι οί κατέχον--. 
τες κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος θέσεις τής Β' κατη
γορίας, κατα.τασσόμενοι εις τήν Α' κατηγορίαν μέ τον όν 
κέκτηνται βαθμόν, καταλαμβάνουν ούχί συνεστημέ/ας θέ
σεις τής εις ήν κατάσσοντρη Α' κατηγορίας, άλλα σνσταθη- 
σομένας τοιαύτας δι’ ύποχίΓωτικής τροποποιήσεως τοϋ ’Ορ
γανισμού ’Εσωτερικής Υπηρεσίας , τοϋ παρ’'ω υπηρετούν 
’Οργανισμού, διατηρούμενων τών θέσεων τούτων μέχρι τής 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον άποχωρήσεως τών κατεχόντων ταύ- 
τας υπαλλήλων ή τής προαγωγής αυτών εις τον τρίτον βα
θμόν.

'Ο υπό τών κατά τά προηγούμενα εδάφια κατατασσομένων 
διανυθείς χρόνος υπηρεσίας εις τούς βαθμούς ούς ήδη κατέ
χουν, λογίζεται ώς διανυθείς εις τάς θέσεις καί τούς βαθμούς 
εις οΰς νϋν κατατάσσονται, λαμβάνεται δέ ύπ’ οψιν διά τήν 
περαιτέρω βαθμολογικήν καί μισΟολογικην έξέ/.Γξιν αύτών.

Έν Άθήναις τή 3 Δεκεμβρίου 1975 

Οί εροτεινοντες όουλευτα:
Άκριτα Σύλβα - Καίτη, Άναγνωστόπουλος Θεόδωρος, 

Άνδρεάδης Θωμάς, Αντωνίου Αριστοτέλης, Βγενόπου- 
λος Νικόλαος, Γιατράκος Κωνσταντίνος, Γκελεστάθης 
Άθαν., Γραμματίδης Χρήστος ή Τάκης, Διαμαντίδης 
Δημήτριος, Ίντζές Βασιλ., Κακλαμάνης Απόστολος, Κα- 
ραγιάννης Σάββας, Καρδάρας Δημήτριος, Κοκκέβης Άν- 
δρέας, Κουτσόγιωργας Άγ., Κουτσοχέρας ’Ιωάν., Κρί
κος Άθαν., Λαντζανάκης Μιχαήλ, Λασκαρίδης Λάσκαρης, 
Μαναβής Θεοχάρης, Μάντζαρης Δημήτριος, Μήνης ’Ανα
στάσιος, Μπάλλας Θεμιστοκλής, Μπαλτατζής Αλέξαν
δρος, Μπαντουβάς Κωνσταντίνος, Χτεντιδάκης Αντώ
νιος, Παναγούλης Αλέξανδρος, Παπαγιαβής Γεώργιος, 
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Παπαθεμελής Στυλιανός - 
Άγγελος, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιος, Παπαπολίτης Νικόλαος, Παπαπολίτης Σωτή
ριος, Παπασττύρου ’Ιωάννης, Παπαστεργίου Γρηγόριος, 
Πετραλιάς Αντώνιος, Πλεύρης Τηλέμαχος, Ρ άλλης Σπυ
ρίδων, Ρίζος Δημήτριος, Σεχιώτης ’Αναστάσιος, Σκουλα- 
ρίκης ’Ιωάννης, Στεφανίδης Μιχαήλ, Τραγάκης ’Ιωάν
νης, Τσουκαντάς Άθαν., Φιλιππίδης Άργύρης, Φλώρος 
’Ιωάννης, Χιονίδης Γεώργιος, Ψαράκης Γεώργιος.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΧΘΜΟΥ


