
Err·, της — ροτάσεως Νόμου «περί έξομοιώσεως των Τακτι- 
,:ώj 'Τπαλλήλων Νομαρχιακών Ταμείων, ποός τούς ύπαλ-

' όλου: των Διευθύνσεων Εσωτερικών τών Νομαρχιών».
Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

L. Διά τοϋ Ν.Δ. 3620/1956 ίδρύθησαν τά, έν τη έδρα 
έκαστου Νομοϋ, Νομαρχιακά Ταμεία, ώς Ν.Π.Δ.Δ.. άπο- 
τελοΰντα άποκεντρωμένην Δημοσίαν ύττηρεσίαν, άρμοδιό- 
τητος τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργον δε τό, ύπό 
τοϋ τακτικού προσωπικού τών Νομαρχιακών Ταμείων, 
έπιτελούμενον τυγχάνει μεγίστης καί άποφασιστικής σπου- 
δαιότητος, έν τη έφαρμογή τών Κυβερνητικών Προγραμμά
των έκτελέσεως “Εργων.

II. Παρά την ύψίστην όμως αποστολήν τών Νομαρχιακών 
Ταμείων καί τοϋ έργου το όποιον έπιτελ.οϋν οι τακτικοί 
υπάλληλοι τούτων, εργαζόμενοι όπως άκριβώς καί οί λοιποί 
υπάλληλοι τής Διευθύνσεως Εσωτερικών καί συστεγαζό
μενοι μετ’ αυτών οϋτοι δεν είναι ήσφαλισμένοι εις το Δημό
σιόν, αλλά εις τό J.K.A., δεν συνταξιοδοτοϋνται έκ τοϋ Δη
μοσίου, αλλά μέ πενιχράν σύνταξιν έκ τοϋ Ι.Κ.Α., υστερούν 

-εις την ιατροφαρμακευτικήν-—ερίθαλψιν-άίναντι-τών λοιπών 
Δημοσίων υπαλλήλων, λαμβάνοντες τήν τών ήσφαλισμένων 
τοϋ Ι.Κ.Α., εις ούδεμίαν επικουρικήν άσφάλισιν υπάγονται, 
καί υστερούν εις βαθμολογικήν έξέλιξιν έναντι τών λοιπών 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων, οίτινες διά τοϋ Ν.Δ. 125/1973 
έξελίσσονται μέχρι καί τοϋ 5ου βαθμοΰ, δεν απαλλάσσονται 
τοϋ φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων, υστερούν δέ επίσης μι- 
σθολογικώς έναντι τών Δημοσίων υπαλλήλων.

ΠΓ. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου καί δή διά 
τοϋ πρώτου άρθρου οί τακτικοί υπάλληλοι τών Νομαρχιακών 
Ταμείων έξομοιούμενοι προς τούς Δημοσίους υπαλλήλους 
αποκτούν τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, άποκτοϋν δη
μοσιοϋπαλληλικόν βιβλιάριον 'Υγείας, άσφαλίζονται εις 
τό Τ.Π.Δ.Υ., τό Μ.Τ.Π.Υ. καί τό Τ.Α.Δ.Κ.Υ., διατηρείται 
δέ μόνον έν ϊσνύι ό Νόμος 103/1975 «περί καταβολής έφ’ 
άπαξ τοϋ χρηματικού βοηθήματος εις τούς έκ της υπηρεσίας 
άποχοφούντας λ.όγω συνταξιοδοτήσεος υπαλλήλους Ν.Π. 
Δ.Δ. άπάσης Χώρχς».

IV. Διά τοϋ δευτέρου άρθρου ρυθμίζεται τό θέμα της 
άναγνωρίσεως τής μέχρι τοϋδε διανυθείσης υπηρεσίας τών 
τακτικών Υπαλλήλων τών Νομαρχιακών Ταμείων, λ.ογι- 
ζομένης τής υπηρεσίας ταύτης ώς διανυθείσης εις τό Δημό
σιον, ρυθμίζεται δό ωσαύτως καί τό θέμα τής άποδόσεως τών 
εισφορών έκ τοϋ Κλάδου συντάξεως τοϋ Ι.Κ.Α. εις τό Δημό
σιον.

V. Διά τοϋ τρίτου άρθρου ρυθμίζεται τό ζήτημα τής κατα
βολής αναλογούν ποσοστών παρά τών Νομαρχιακών Ταμείων 
καί τών ύπαλ.λήλ.ων αυτών διά την άναγνώρισιν τής μέχρι 
τοϋδε υπηρεσίας.

VI. Διά τοϋ τετάρτου άρθρου ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ 
τελ.ευταίου βαθμοΰ, τόν όποιον δύναντχι νά καταλάβουν οί 
υπάλληλοι τών Νομαρχιακών Ταμείων, διά δέ τοϋ πέμπτου 
άρθρου ρυθμίζεται ή ισχύς τοϋ παρόντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
«Περί έξομοιώσεως τών Τακτικών 'Υπαλλήλ,ων τών Νομαρ

χιακών Ταμείων, προς τούς 'Υπαλλήλους τών Διευθύν
σεων Εσωτερικών τών Νομαρχιών».

Άρθρον 1.
I. Οί Τακτικοί υπάλληλοι τών Νομαρχιακών Ταμείων, 

περί ών τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ, άπό 8/13 Μαίου 1957 Β.Δ. 
«Περί ορισμού καί διαρθροόσεως θέσεων προσωπικού τών 
κατά τό Ν.Δ. 3620/1956 Νομαρχιακών Ταμείων» καί τά 
άρθρα 1 καί 2 τοϋ Β.Δ. 51/1959 «Περί σιστάσεως Τακτικών 
θέσεων παρά τοϊς Νομαρχιακοΐς Ταμείοις κατ’ έφαρμογήν 
τοϋ Ν.Δ. 169/1969», έξομοιοϋνται κατά πάντα προς τούς 
όμοιοβάθμους Υπαλλήλους τών Διευθύνσεων ’Εσωτερικών 
τών Νομαρχιών, ήτοι :

α) Αποκτούν τήν Δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα. „ 
β) ’Αποκτούν Δημοσιοϋπαλληλικόν Βιβλιάριον 'Υγείας, 
γ) ’Ασφαλίζονται εις τό Ταμεϊον Προνοίας Δημοσίων 

'Υπαλλήλων, τό Μετοχικόν Ταμεϊον Πολιτικών 'Υπαλλή
λων καί τό Ταμεϊον Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτι
κών 'Υπαλλήλων.

δ) 'Ως προς τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν παραμένει έν 
ίσχύΐ ό Νγ103/1975“ «Περί~ καταβολής έφ’ άπαξ τών χρη
ματικού βοηθήματος εις τούς έκ τής υπηρεσίας άποχωροϋν- 
τας λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. άπάσης 
Χώρας». 1 ,. ·

“Αρθρον 2.
Άπασα ή μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος διανυθεΐσα υπη

ρεσία τών Τακτικών 'Υπαλλήλων τών Νομαρχιακών Τα
μείων, λογίζεται ώς διανυθεΐσα εις τό Δημόσιον, αί δέ κα- 
ταβληθεΐσαι μέχρι τοϋδε εΐσφοραί υπέρ τοϋ Κλάδου Συντά
ξεως τοϋ Ι.Κ.Α. άποδοθήσονται εις τό Δημόσιον, μερίμνη 
τοϋ Ι.Κ.Α. έντός προθεσμίας έξ (6) μηνών άπό τής ισχύος 
τοϋ παρόντος, διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών ’Ε
σωτερικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών.

“Αρθρον 3. ■
Διά τήν άναγνώρισιν τής κατά τό άρθρον 2 υπηρεσίας κατα- 

βληθήσονται σταδιακώς ύπό τών Νομαρχιακών Ταμείων καί 
τών Υπαλλήλων αύτών, άνάλογα ποσοστά οριζόμενα διά 
κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οι
κονομικών.

Άρθρον 4.
Οί υπάλληλοι τών Νομαρχιακών Ταμείων έξελίσσονται 

μέχρι καί τοϋ τετάρτου βαθμού.
Άρθρον 5.

' Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

’Εν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1976 
Οί Προτείνοντες Βουλ,ευταί

Άνδρέας Κοκκέβης, Δημήτριος Ρίζος, Άγγελος Άγγελού- 
σης, Νικόλαος Ί. Παπαϊωάννου, Σωτήριος Σ. Παπαπολίτης, 
’Αντώνιος Ντεντιδάκης, Κων/νος Γιατράκος, Βασίλειος 
Πεντάρη.
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