
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί αύτομάτου έπεκτάσεως στούς 
' δημοτικούς υπαλλήλους τών εις τούς δημοσίους ύπαλλή- 
• λους άφορωσών διατάξεων».

Πρύς ι>/!· Βονλΐ/ν ιών 'Ελλήνων

Είναι γνωστό ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι άποτελοϋν ένα 
τμήμα τής δημοσιοϋπαλληλικής τάξεως καί έχουν έξομειο)- 
-5εϊ πρός αύτήν πλήν όμως δέν άπολαμβάνουν όλων τών προ
νομίων (βαθμολογικών, μισθολογικών κλπ.! τών δημοσίων 
υπαλλήλων καί τούτο διότι τά κατά καιρούς είσαγόμενχ καί 
θησιζόμενα άπό τή Βουλή σχέδια νόμων, άλλοτε μεν δεν προ
βλέπουν τίποτα για τους δημοτικούς υπαλλήλους, άλλοτε δέ 
πσοβλέπουν την επέκταση τών διατάξεων τού κάθε νομοσχε
δίου καί σ’ αυτούς, άλλα δυνττικά καί κατόπιν κοινής άποφά- 
σεως τών Υπουργών Οικονομικών καί Εσωτερικών με αποτέ
λεσμα οί υπάλληλοι αυτοί ^ά μή γνωρίζουν έάν θά ευεργετη
θούν τελικά άπό την αναμενόμενη αύτή κοινή άπόοαση έξ 
ολοκλήρου, κατά ένα μέρος ή καί καθόλου.

Καί αρχίζουν ν’ άγωνιούνρ ν’ αγωνίζονται, νά επισκέπτονται 
καί νά ένοχλούν καθημερινά τους αρμοδίους Υπουργούς, τούς 
βουλευτές συμπολίτευσης καί αντιπολίτευσης καθώς καί άλ
λους παράγοντες προκειμέν-ου να πετύχουν. ένα., πράγμα, τό _ 
όποιο τούς ανήκει δικαιωματικά.

Είναι πολλές οί περιπτώσεις αύτές άπό τις όποιες θ' άνα- 
φερθούμε σέ δύο μόνο οί όποιες είναι καί πρόσφατες:

1) Me τήν παρ. 2 τού άρθρου 12 τού Ν. 754/78 «περί 
νέου μισθολογίου κλπ.» παρεχόταν καί εξακολουθεί νά παρέ
χεται ή δυνατότητα τής επέκτασης όλων τών διατάξεων τού 
νόμου αυτού καί στούς δημοτικούς υπαλλήλους αλλά κατόπιν 
κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών κ.αι Εσωτε- 
ρικών.

Κατόπιν αΰτοΰ οί συνδικαλιστικές οργανώσεις τών δημοτι
κών υπαλλήλων άρχισαν ν’ ανησυχούν ν’ αμφιβάλλουν για μια 
σωστή, μια ολοκληρωμένη, άπόοαση ή οποία θά τούς έξασφα- 
λιζε όλα τά ευεργετήματα τού νόμου.

Τελικά ή άπόοαση αύτή τους στέρησε: α) τήν έφαρμογ-ή 
τών διατάξεων τού νόμου έπί πέντε (5) μήνες (έφαρμόσθη- 
καν άπο 1ης ’Ιουνίου 1978 άντί άπο 1ης Ίχ^ουαρίου 1978 
που εφαρμόσθηκαν στους δημοσίους κλπ. υπαλλήλους καί 6) 
τήν έφαρμογή τής διατάξεως τής παρ. 2 τού άρθρου G τού 
ίδιου νόμου (754/78) μέ τήν όποια οί αμοιβές πού καταβάλ- 
λονταν σέ κάθε υπάλληλο ός ύπερωριχ/.ή αποζημίωση στους 
μήνες Νοέμβριο — Δεκέμϊοιο 1977 διατηρήθηκχ; μέ τή μορ
φή τού προσωρινού έπιδόματος τό όποιο θά μειωνότχ; σταδια
κά άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978.

2) Μιά δεύτερη άλλά και πιό πρόσφατη περίπτωση αδι
κίας σέ βάρος τής τάξεως τών δημοτικών υπαλλήλων είναι: 
α) ή μή έφαρμογή καί σ’ χυτούς τής διατάξεως τής παρ. ό 
τού άρθρου 1 τού νόμου 887/79 μέ τήν οποία προβλέπεται ή 
οικονομική προαγωγή στο 3ο όαθμό τών υπαλλήλων AT. ΑΡ 
καί ΜΕ γιά τους όποιους δέν προβλέπεται βαθμολογική έξελι- 
ξη πέραν τού 6ου βαθμ,ού, με τήν αιτιολογία, οτι προκειμενου 
νά έφαρμοσθεί ή πιό πάνω διαταξη στους δημοτικούς υπαλ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ λήλους θεωρεί άπαραίτητη προϋπόθεση τήν ύπαρξη θέσεοτ 
5ου βαθμού στον οικείο κλάδο, πράγμα γιά τό όποιο δέν άνα- 
φέρεται ό Νόμος καί β) ή μή έπέκταση τών διατάξεων τού 
άρθρου 12 τού ίδιου νόμου (887/79) που άναφέρεται στήν ύ
παρξη δικαιώματος κρίσεως για τήν πρώην V κατηγορία 
τών δημοσίων έκείνων υπαλλήλων άλλά κα’ τών πολεμιστών 
τών προστατευομένων άπό τον Α.Ν. 1836/31. πού διορίστηκαν 
μέ οίαδήποτε σχέση προ τής ισχύος τού δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα (1811/51) δηλαδή περιπτώσεις πού άντιστοιχούν 
στούς δημοτικούς έκείνους υπαλλήλους καί πολεμιστές πού 
διορίστηκαν μέ οίαδήποτε σχέση πρό τής ισχύος τού δικού 
τους Κώδικα.

Προς άποκατασταση λοιπόν τού δίκαιου μέ "γνώμονα τήν 
ίση μεταχείριση καί στή διόρθωση τών γενομένων αδικιών 
καί τής άνισότητας μεταξύ υπαλλήλων πού διέπονται άπό τις 
ίδιες βαθμολογικές καί μυθολογικές διατάξεις, άποβλέπνν- 
τες, προτείνουμε τήν αποδοχή καί ψήφισή του μέ άρθρο μόνο 
σχεδίου νόμου τό όποιο έχει ώς έξής:

Άθήναι, 31 Μαρτίου 1980

Ό προτείνων Βουλευτής 
Σ.—Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Περί αυτομάτου έπεκτάσεως στους Δημοτικούς Επαλλήλους 
τών εις τους Δημοσίους 'Επαλλήλους άφορωσών διατά
ξεων.

"Άρθρο μόνο.

Γενικοί ή ειδικοί Νόμοι, Διατάγματα καί άποφάσεις. άφο- 
ρώντες Δημοσίους Επαλλήλους καί ρυθμίζοντες κατ' άλλον 
τροπον τα τής διαβαθμίσεως καί κατατάξεως μ.ονίμου προσω
πικού εις κλάδους ώς καί τών ειδικών προσόντων διορισμού εις 
τάς θέσεις ταΰτας, τών καθηκόντων, περιορισμών καί αστι
κής ευθύνης, δοκιμαστικής υπηρεσίας, τών αποδοχών, αδειών, 
πάσης φύσεως νοσηλ.ειών, εξόδων κηδείας, τηρήσεως τών 
ατομικών φακέλων, καί μητρώων συντάξεως, έκθέσεως υπη
ρεσιακής ίκανότητος, τοποθετήσεως, μετακινήσεως. άποσπα- 
σεως, μετατάξεως, προαγωγιόν, διαθεσιμότητος. αργίας, αρ
χαιότητας, προβαδίσματος, ηθικών άμοιβών καί επιτίμων τί
τλων, τής λύσεως τής υπαλληλικής σ/έσεως καί τού πειθαρ
χικού έν γένει δικαίου, έφ.αρμόζονται καί έπί τών Δημοτικών 
υπαλλήλων, καί κατά τάς έκάστοτε διά τούς Δημοσίους 'Ε
παλλήλους χρονολογίας.

Τυχόν αδυναμία χΰτομάτου έφαρμογής τών ανωτέρω διατά
ξεων λόγω ειδικών συνθηκών περιορισμένος αριθμός θεσεων 
μονίμων υπαλλήλων τών Δήμων έν τώ συνόλω ή κατά κλαδον 
ρυθμίζεται δι’ άποφάσεως τού Έπουργού ’Εσωτερικών έκδιδο- 
μένης όποχρεωτικώς έντός μηνάς, άπό τής ισχύος τών άνω- 
τέρω ύπό ρύθμισιν διατάξεων.

Άθήναι, 31 Μαρτίου 19S0

Ό προτείνων Βουλευτής 
Σ.—Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ


