
Στήν-χρόταση νόμου «για την ταυτόχρονη έφαρμογη καί στούς 
- δημοτικούς ΰχαλλήλους νόμων, διαταγμάτων καί άχοφά-

σεων χοΰ άφοροΰν δημόσιους ΰχαλλήλους».

Προς ζήν Βουλήν ζαιν Έλληνα»·

()[ δημοτικοί ΰκάλληλοι αν καί arc τελούν ενχ τμήμα τ: I 
Iημ,ο σ: οϋζαλληλικοΰ κόσμου sev άχολαμβάνουν όλα τά δ:- 
αιώματα (βα-δμαλογικά, μυθολογικά κλζ.' των δημοσίων 

Ιχσλλήλων, χαρά το γεγονός οτ· έχουν εχ;·.·: ω·δ ε ι μ π- 
τοός. Ό λόγος είναι ότ: οΐ νόμοι ζού ψηφίζονται καί acopo v 
τούς δημόσιους ΰχαλλήλους, άλλοτε αφήνουν άζέξω τους 
:ην οτικούς ΰχαλλήλους, άλλοτε ζάλ: χροβλέχουν την έχί- 
,·.ταιη τών διατάξεών τους, δυνητικά καί υστέρα άχό κοινή 

χο~αση τών Ύζουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με 
:χ: :έ ·χ· α νά χρειάζεται κά-δε φορά να •/.• ■ητοζο:'. .νται 
·,α. νΐ· αγωνίζονται χροκειμένου νά ίσχύσει καί γι’ αυτους 

■..άτι τ.υύ ουσιαστικά δικαιούνται — χωρίς αύτό νά γίνεται 
ίφι-.-.τό σε κά-δε χερίχτωση.

Γί.λλές είναι αυτές οί χεριχτώσεις. Σημειώνουμε δΰ> 
:ρο σφστες:

: ) ΛΙί. τήν χαρ. 2 τού άρ-3ρου 12 τοΰ Ν. 754/78 ν«χερ; 
ύνιαίου μισθολογίου κλχ.» δό-3ηκε ή δυνατότητα τής εχέ/.τχ- 
ης-όλων τών διατάσεων τοΰ" νομού άύτοΰ κτ: στους ;τ·ιθ

εϊκούς ΰχαλλήλους άλλα ύστερα άχό κοινή άχόφαση τών 
Γ'ουργών Οικονομικών καί ’Εσωτερικών.

Τελικά ή κοινή ΰχουργική άχόφαση στέρησε αχό τούς δη
μοτικούς ΰχαλλήλους: α) τήν εφαρμογή τών διατάξεω τού 
νόμου; έιχί χέντε μήνες (εφαρμόσθηκαν άχό 1ης Ίομνίου 
1978 αντί άχό 1ης ’Ιανουάριου 1978 χοΰ εφαρμόσθηκαν 
στους δημοσίους κλχ. ΰχαλλήλους) καί β) τήν έφφρμογή τής 
διάταξης τής χαρ. 2 τοΰ άρ·δρου 6 τοΰ νόμου, μέ τήν όχοία 
οί άμοιβές χοΰ’ καταβάλλονταν σε κά-δε ΰχάλληλο σάν ΰχε- 
οωριακή άχοζημίωση στους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1977 
διατηρή-δηκαν με τή μορφή τοΰ χροσω^εινοΰ έχιδόματος, τό 
όχοίο -3ά μειωνόταν σταδιακά άχό 1ης ’Ιανουάριου 1978.

2) Μιά δεύτερη άλλά καί χιό χρόσφχτη χερίχτωση άδι- 
κίας σε βάρος τών δημοτικών ΰχαλλήλων είναι: α) ή μή 
εφαρμογή καί σ’ αυτούς τής διάταξης τής χαρ. 5 τοΰ ,άρ- 
δρου 1 τοΰ νόμου 887/79 με τήν όχοία ζροδλέχεται ή οικο
νομική χροαγωγή στον 5ο βα-δμό τών ΰχαλλήλων AT. ΑΡ 
καί ΜΕ, γιά τούς όχοίους δεν χροβλέχεταε βαθμολογική 
εξέλιξη χέραν τοΰ 6ου βαδμοΰ, μέ τήν αιτιολογία, ότι χρο
κειμένου νά έφαρμοσ-δει ή χιό χάνω διάταξη στους δημοτι
κούς ΰχαλλήλους είναι άχαραίτητη χροϋχό-δεση ή ύχαρξη 
-δέσης 5ου βαδ-μοΰ στον οικείο κλάδο, ενώ ό νόμος δεν ανα
φέρει κάτι τέτοιο καί β) ή μή έχέκταση τών διατάξεων τοΰ 
αρ-δρου 12 τοΰ ίδιου νόμου (887/79) χού άναφέρεται στήν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ύχαρξη δικαιώματος κρίσης γιά τήν χρώην Α' κατηγορία 
τών δημοσίων εκείνων ΰχαλλήλων άλλά καί τών χολεμι- 
στών τών χροστατευομένων άχό τον Α.Ν. 1836/51, χού διο
ρίστηκαν με όχοιαδήχοτε δέ:η χρίν τήν ισχύ τοΰ δημοσιο- 
υ.ταλληλικοΰ Κώδικα, δηλαδή χεριχτώσεις χού άφοροΰν τούς
δημοτικούς εκείνους ΰχαλλήλους καί ζολεμιστές χού διορί
στηκαν μέ όχοιαδήχοτε σχέση χρίν τήν ισχύ τοΰ δικού τους
Κώδικα (1726/51).

Γιά άζοκατάτταση 
όρ-δωση τών αδικιών 
λων χού διέχονται ά- 
γικές διατάξεις, χρο 
;.·.έ άρ-δρο μόνο τής χ

λοιχόν τής ίσης μεταχεί: 
καί τής άνισότητας μετ 

ιό τις ίδιες βα-δμολογικές 
τείνουμε τήν άχοδοχή καί 
αρακάτω χρότασης νόμου.

ιισης καί δι- 
αξύ ΰχαλλή- 
καί μισ-δο'.ο- 

ιδήφισή της
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Γιά τήν ταυτόχρονη εφαρμογή καί στούς δημοτικούς ϋτα- 
λήλους νόμων, διαταγμάτων καί άζοφάσεων χού άφοροΰν δη
μόσιους ΰχαλλήλους^ ____ _____ ______ ----------- -------------

Άρ-δρο μόνο.

Γενικοί ή ειδικοί νομοί, διατάγματα καί άχοφάσειςι χοΰ 
άφοροΰ-υ δημόσιους ΰχαλλήλους καί ρυ-δμίζουν μέ όίλλο τρό- 
χο τά τής διαβά-δμισης καί κατάταξης μόνιμου χροσωχικοΰ 
σε κλάδους κα-δώς καί τών ειδικών χροσόντων διορισμού στις 
•δέσεις αύτές, κα-δηκόντων, χεριορισμών καί αστικής εύ-δύ- 
νης, δοκιμαστικής ΰζηρεσίας, άχοδοχών άδειών, νοσηλειών, 
εξόδων κηδείας, τήρησης τών ατομικών φακέλων καί μη
τρώων σύνταξης, έκ-δέσεων ΰχηρεσιακής ικανότητας, τοχο- 
δετήσεων, μετακινήσεων, άχεσχάσεων, μετατάξεων, χροαγω- 
γών. δια-δεσιμότητας, άργίας, άρχαιότητας. χροβαδίσματος. 
ή-δικών άμοιβών καί έχιτίμων τίτλων, λύσης τής ΰχαλληλι- 
κής σχέσης καί τοΰ ζει-δαρχικοΰ γενικά δικαίου, εφαρμόζον
ται καί στούς δημοτικούς ΰχαλλήλους κατά τον χρόνο τής 
ισχύος τους γιά τούς δημόσιους ΰχαλλήλους.

Σέ χερίχτωση άδυναμίας αυτόματης έφαρμογής τών χα- 
ραχάνω διατάξεων λόγω ειδικών συν-δηκών, ό Ύχουργός Οι
κονομικών εκδίδει άχόφαση μέσα σέ έξι μήνες άχό τήν ισχύ 
τους, χρος ρύ-δμιση τών -δεμάτων καί γιά τούς δημοτικούς 
ΰχαλλήλουυς, κατά τρόχο άνάλογο.
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