
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου. «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων

εις τήν κατάστασιν των ύπαλλήλ.ων των ’Οργανισμών
Τοπικής Λύτοδιοικήσεως».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Ύπό των διατάξεων τοϋ ύπ’ δψει Νομοσχεδίου αντι
μετωπίζονται έπείγοντα θέματα άρμοδιότητος τοϋ Ύπουρ- 
γείου Εσωτερικών τά' όποια άνέκυψαν έκ των έξης κυ
ρίως γεγονότων :

α) Έκ της ανάγκης εφαρμογής ένίων έκ των διατάξεων 
τοϋ Ν. 434/1976 έπί των ύπαλλήλ.ων των ΟΤΛ καί

β) έκ της ύτε’ άριθ. 401/1977 αρνητικής γνωμοδοτή- 
σεως τοϋ Συμβουλίου της Επικράτειας έττι θέματος 
έκδόσεως, κατά τό άρθρον 115 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972, 
Π.Δ/τος·Μΐπερί προσαρμογης των Οέσειυν τοϋ Προσωπι- 
κοϋ των ΟΤΛ ττρος τάς διατάξεις τοϋ Ν. 434/1976».

'Η αΐτιολόγησις μιας έκάστης έκ των άντιμετωπιζο- 
μένων ύπό τοϋ νομοσχεδίου περιπτώσεων έχει ώς κάτωθι :

Α' Έπί των διατάξεων τοϋ πρώτου έδαφίου της παρ.
1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου.

1. Ύπό των διατάξεων τοϋ άρθρου 21 τοϋ Ν. 434/1976,
«περί -ληρώτεως θίτιων καί ρ>3μίσεως θεμάτων άρο- 
ρόντων εις την κατάστασιν τών ir/μοσίων υπαλλήλων 
καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», προίλέπονται μεταξύ 
τών άλΛων, ή παροχή άπό 1 Ίανουαρίου 1977, εις τούς 
έπί 4ω βαθμω υπαλλήλους του Κλάδου AT καί ΑΡ τοϋ 
βασικού τοϋ αμέσως επομένου 3ου βαθμοϋ, ύπό τάς κάτωθι 
γενικάς προϋποθέσεις : '

α) Νά κέκτηνται τριετή υπηρεσίαν ,έν τώ 4ω βαθμω 
καί 20ετή συνολικήν πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν.
Γβ) Νά κρίνωνται προακτέοι’ κατ’ εκλογήν καί οσάκις 
αί προαγωγαί ένεργοϋνται άνευ · συντάξεως πινάκων προ
ακτέων, ώς έπί υπαλλήλων ΟΤΑ, ή μισθολογική προαγωγή 
παρέχεται κατόπιν κρίσεως τοϋ υπαλλήλου, ύπό τοϋ οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ώς κατ’ έκλογήν προακτέου. '

γ) ’Εάν αί θέσεις 3ου-2ου βαθμοϋ τών Κλάδων AT 
καί' ΑΡ, έν συγκρίσει προς τό σΰνολον τών θέσεων τοϋ 
οικείου Κλάδου, ΰπολείπωνται τοϋ ποσοστού 20 % καί 
12 % άντιστοίχως. · μ

' · 'Οσάκις πρόκειται περί ύπαλλήλων Κλάδων AT καί 
ΑΡ προερχόμενων έκ τοϋ αυτού Κλάδου της Α' Κατηγορίας, 
ώς τοΰτο συμβαίνει έπί υπαλλήλων Δήμων τινών πληθυ
σμού άνω τών 15.000, τό ποσοστόν ορίζεται εις 20 %.

2. At άνωτέρω διατάξεις, λόγω της γενικής έφαρμογής 
αυτών έπί πάντων τών υπαλλήλων, θέσεων AT καί ΑΡ 
τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ. καί τής σημασίας καί 
σπουδαιότητος ήν αυται ενέχουν διά τήν μισθολογικήν 
βελτίωσιν τών υπαλλήλων, έπεκτείνονται διά τοϋ ύπό έπι- 
ψήφισιν νομοσχεδίου καί έπί τών κατεχόντων άντιστοίχως 
θέσεις ύπαλλ,ήλων τών ’Οργανισμών ' Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως, καί δή έπί ύπαλλήλων Δήμων τινών πληθυσμού 
άνω'τών 15.000 καί τών παρ’ αυτούς 'Ιδρυμάτων καί No- ■ 
μικών Προσώπων, εις ούς καί μόνον, βάσει τών κειμένων 
διατάξεων, προβλέπεται, ύπό προϋποθέσεις, ή σύστασις 
τών έπί βαθμοϊς 3ω - 2ω διαβαθμιζόμενων θέσεων Διευ
θυντών.

Σημειωτέου δέ ότι, έκτος τών διεπομένων ύπό τών δια
τάξεων τοϋ. Ν. 292/1976 Κοινοτικών ύπαλλήλ.ων (γραμ
ματέων καί έλαχίστων κλ.ητήρων άπορων κοινοτήτων), 
πάντες οί λοιποί ύπάλληλοι τών ’Οργανισμών Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως έχουν έξομειωθεϊ πλήρως προς τούς δημο
σίους ύπαλλήλους άπό άπόψεως μισθολογικών καί βαθμο
λογικών δικαιωμάτων.

Συνεπεία τοϋ ριικροϋ άριθμοϋ τών θέσεων τών Κλάδων 
AT καί ΑΡ, αίτινες δύναται κατά νόμον νά όρίζωνται 
εις τούς έν λόγω ’Οργανισμούς, διά τοϋ νομοσχεδίου προ-

βλέπεται ή προσαύξησις τών καθοριζόμενων ύπό τοϋ άρθρου 
21 τοϋ Ν. 434/76 ποσοστών μισθολογικής προαγωγής 
μέχρι 10% όπου τά ποσοστά ταϋτα δεν έπαρκοϋν διά τήν 
μισθολογικήν προαγωγήν ένός έπί 4ω βαθμώ ύπαλλήλ.ου.

Β' Έπί τών διατάξεων τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 1 
καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου.

3. Ωσαύτως ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 24 τοϋ 
Νόμου 434/76 καθορίζονται έπί νέων βάσεων ή διαδικασία 
οί όροι καί αί προϋποθέσεις μετατάξεως μονίμων ύπαλλήλων 
άπό θέσεων κατωτέρων εις θέσεις άνωτέρων Κλάδων, ένώ 
διά μεταβατικής διατάξεως παρέχεται εύχέρεια μετατά
ξεως ύπαλλήλων έπί βαθμοϊς 5ω ή 4ω τής μέχρι τοϋδε 
Β' Κατηγοοίας είς άντιστοίχους θέσεις τών Κλάδων ΑΡ 
η AT.

4. Αί διατάξεις'αυται τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν. 434/1976 
ώς καί αί προΐσχύουσαι αυτών (ήτοι τών άρθρων 6 τοϋ
Ν.Δ. 533/1970 καί 9 τοϋ Ν- 51/1975, αίτινες καί καταρ- 
γοΰνται (παρ. 6) ισχύουν καί έπί' ύπαλλήλων τών ΟΤΑ, 
δυνάμει τών διατάξεων τών άρθρων 50, 53 καί 103 τοϋ 
Ν.Δ. 1140/1972 «περί Κώδικος καταστάσεως δημοτικών 
καί κοινοτικών ύπαλλήλων», πλήν όμως, λόγω τής διατυ- 
πουμένης ήν τή παρ. Ιτοϋάρθρου 50 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972- 
έπιφυλάξεως καί ώς προς τό σχετικόν περί μετατάξεως 
άρθρον (53) αΰτοϋ, ή γενικώς προβλεπομένη έπί τοϋ θέ
ματος τούτου πλήρης παραπομπή είς τάς έκάστοτε δημο
σιοϋπαλληλικάς διατάξεις έμποδίζεται έκ τής παρ. 3 τοϋ 
σχετικού άρθρου 53, είς ήν θεσπίζεται ειδικός περιορισμός 
(ποσοστόν 15%) πληρώσεως θέσεων διά μετατάξεως. Κα
τόπιν μάλιστα τής γενομένης (διά τοϋ Β.Δ. 715/72 καί 
Π.Δ. 286/76) κατατάξεως τών θέσεων τοϋ προσωπικού 
τών ΟΤΑ είς κατηγορίας καί κλάδους, αί διατυπούμεναι 
είς τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 53 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972 διατάξεις, 
κατέστησαν ούσιαστικώς άνεφάρμοστοι.

5. Ένεκα τούτων, ύπό μεν τοϋ έδαφίου β τής παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ ύπ’ δψει Νομοσχεδίου έπεκτείνονται ρητώς 
αί περί μετατάξεως διατάξεις τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν. 434/76, 
ύπό δέ τής παρ. 2 τοϋ ίδίου άρθρου προβλέπεται ή έξ ολο
κλήρου κατάργησις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 53 τοϋ Ν.Δ. 
1140/1972 αίτινες έχουν ώς κάτωθι :

«Άρθρον 53.
Μετάταξις.

1. Έπί τών έν άρθρω 1 ύπαλλήλων έφαρμόζονται άνα-
λόγως αί διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 533/1970 «περί 
προαγωγής ύπαλλήλ.ων καί καταργήσεως τής διακρίσεως 
τών Κλάδων εις κεντρικούς καί περιφερειακούς». Τηρού
μενων τών διατάξεων τούτων, ή μετάταξις άνεργείται 
είς κενάς. θέσεις, μετά γνώμην τοϋ οικείου ύπηρεσίακοϋ 
συμβουλίου, δΓ άποφάσεως τοϋ πρός διορισμόν άρμοδίου 
οργάνου, δημοσιευομένης έν περιλήψει διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως. . . > _ . .

2. Είδικώς προκειμένου. περί υπαλλήλων έπί βαθμοϊς 
11ω έως 6ω κεκτημένων ή άποκτώντων πτυχίον άνωτάτης 
σχολής, μή ύφισταμένων θέσεων έπί εΐσαγωγικώ βαθμω 
8ω συνιστώνται τοιαΰται, καταργουμένων τών έκ τής 
μετατάξεως κενουμένων έπί εΐσαγωγικώ βαθμω 11ω καί μή 
ίσχύοντος, διά τήν περίπτωσιν ταύτην, τοϋ περιορισμού 
τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος Κώδικος. Έκ τών 
μετατασσομένων οί έχοντες βαθμόν 11 ον έως καί 9ον 
μετατάσσονται είς τόν 8ον βαθμόν, οί δέ δον έως καί 6ον, 
με τόν όν κέκτηνται βαθμόν.

3. Τό ποσοστόν τών διά μετατάξεως πληρουμένων θέσεων 
δέν έπιτρέπεται νά ύπερβαίνη τά δέκα πέντε τοϊς έκατόν 
(15%) τοϋ συνόλου τών είς άς ή μετάταξις θέσεων, τών 
μέχρι τής 18ης ’Οκτωβρίου 1970, χρονολογίας ένάρξεως 
τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 689/1970 «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
τοϋ προσωπικού τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως» 
γενομΐνων μετατάξεων, μή συνυπολογιζομένων διά τήν 
έξεύρεσιν τοϋ άνωτέρω ποσοστού.
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• 4. Είναι αληθές ότι, είς τινας περιπτώσεις, το καθορι- 

ζόμενον έκάστοτε ποσοστόν (20% ή 1δ% ή 1/4 των κενών 
θέσεων τοΰ Κλάδου) θέσεων των πληρουμένων διά μετα- 
τάξεως, προκειμένου μάλιστα περί των Κλάδων των δημο
τικών καί Κοινοτικών υπαλλήλων, οιτινες έχουν έλάχιστον 
άριθμόν θέσεων, καθιστά πολλάκις άνέφικτον την άσκησιν 
ύττο τών ενδιαφερομένων τοΰ δικαιώματος της μετατά- 
ξεως άπδ θέσιν κατωτέρου Κλάδου εις θέσιν άνωτέρου 
Κλάδου.

Προς άντιμετώπισιν τών περιπτώσεων τούτων, προ- 
βλέπεται. ύπό τοΰ Νομοσχεδίου ή έφαρμογή άναλ.όγων 
μεταβατικών διατάξεων, δι’ ών παρέχεται ή ευχέρεια, 
άνευ ποσοστιαίου τίνος περιορισμού, της μετατάξεως υπαλ
λήλων οίτινες κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας των άπέ- 
κτησαν τά προς τοϋτο άπαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Αί διατάξεις αύται είναι Αντίστοιχοι προς τάς καταρ- 
γουμένμς ύπό τοΰ Ν. 434/76 τοιαύτας τοΰ άρθρου 9 έδαφ. 
β τοΰ Ν. 51/76 τών οποίων, λόγω τοΰ μικροϋ διαστήματος 
της ισχύος αύτών, δεν κατέστη δυνατή ή καθολική έφαρμογή 
τούτων έπί τών δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων.

Έπί τοΰ άρθρου 2.
- 'Υπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νομοσχεδίου 
αίρεται, διά μίαν διετίαν, ό τιθέμενος ύπό τών διατάξεων 
τοΰ άρθρου 115 τοΰ Ν.Δ. 1140/1972, «περί Κώδικος Κατα- 
στάσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Υπαλλήλων», χρονικός 
περιορισμός (διετία) διά τήν £κδοσιν τοΰ ύπ’ αυτών προ- 
βλεπομένου Διατάγματος.

Ή άρσις τοΰ χρονικού τούτου περιορισμού καθίσταται' 
αναγκαία καθ’ όσον, ή τόσον επείγουσα καί άναγκαία 
προσαρμογή τών θέσεων τοΰ προσωπικού τών ’Οργανισμών 
Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως προς τάς διατάξεις τοΰ Ν. 434/76, 
έξ ής έξαρτώνται ή εύνοΐκωτέρα διαβάθμισις τών θέσεων, 
ή προώθησίς των εις άνωτέρους βαθμούς καί ή κατάταξις 
αύτών εις τούς νέους Κλάδους AT, ΑΡ, ΜΕ καί ΣΕ, έπί 

. τής οποίας πάλιν στηρίζονται ή μετάταξις καί ή μισθολογική 
προαγωγή τών υπαλλήλων τών ΟΤΑ, εμποδίζεται έκ τοΰ 
ώς άνω χρονικού περιορισμού. Τοϋτο άλλωστε έκρίθη προ- 
σφάτως ύπό τής ύπ’ άριθ. 101/23.4.1977 γνωμοδοτήσεως 
τοΰ Α' Τμήματος τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας έπ’ 
εύκαιρία τής επεξεργασίας Σχεδίου Π.Δ/τος ύπό τοΰ όποιου 
άντιμετωπίζοντο τ’ ανωτέρω θέματα.

κάτω-Si διατάξεις τοΰ Ν. 43471976 «περί πληρώτεω; όεσεων 
καί ριώμίτεως όεμάτων άφορώντων εις τήν κατάττατιν τών 
δημοσίων υπαλλήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

α. Τών παραγράφω-. 1 Ιως 6 καί 8 τοΰ άρ·5ρθυ 21. '
Εις ας περιπτώσεις το ΰπο τών διατάξεων .τούτων όρτζο- 

μενον ποσοστόν δεν έπαρκεί διά τήν μυθολογικήν προαγωγήν 
τουλάχιστον ενός έ·/. τών έπί 4ω ίαόμώ ύπαλλήλων. τούτο 
προσαυξάνεται μέχρι 10%.

β. Τοΰ ip-Spcυ 24, επτ-ςυλαασομένης τής οιατάξεως τοΰ 
επομένου εδαφίου. ^

Έπί μίαν διετίαν άπό τής έ.άρσεως ισχύος τοΰ παρόντος,, 
μόνιμοι υπάλληλοι μέχρι καί τοΰ 6ου tα-ΰαοΰ, κρινόμενοι μετα- 
ταικτεο·:, κιτεαλαμφάνουν τάς ύφισταμένας κενάς δέσεις άτι να 
ποσοστιαίου τίνος περιορισμού. . * )

2. Αί διατάξεις τοΰ άρύρου 53 τοΰ Ν.Δ. 11 40/1972 «περί 
τ,ροποποιήσεως. συμπληρώσει» ς καί κω:ικοποιτσεως εις ένι- 
αίον κείμενον τών «περί καταστάσεως ϊημοτικών και κοινο
τικών ύπαλ,λ.ήλ,ων-διατάξεων» καταργοΰνται.

"Αμύρον 2.
. ’Έπί μίαν διετίαν άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόν-, 
τος. αίρεται ό ύπο τών έξουσιοϊοτικών διατάξεων τοΰ αρότρου 
115 τού Ν.Δ. 1140/1972 τιθέμενος περιορισμός πρός τρο- 
ποποίησιν τού ϋπ’ αύτών προίλ,επομένου Διατάγματος. /··-"*·

"Αρύρον 3. ' ύ;.. V;
Έν τελεί τοΰ άρθρου 1 τού Ν. 421/1976 «περί συττάσεως 

Επιτροπής συντάξεως Κώδικος «περί Καταστάσεως Πμοσω- 
πικοΰ ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως», προστι-$·εται,πα
ράγραφος 6 έχουσα ώς έξης: · · 7 ν Γ
·■ «Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, μετά πρότασιν τοΰ συν
δέσμου επιστημονικού προσωπτχού Δήμων 'Ελλάδος, δύναται 
νά ορίζεται μέλος αϋτοΰ διά νά συμμετέχη άνευ ψήφου εις .τάς 
συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής».

'Ap-Spov 4.
. Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχετα: άπό τής 'δημοσιεύσει·; ς 
αυτού διά τής Εφημέριόος τής Κυ6ε.ρ·νήσεως.

Έλ» Ά-3ήναις τή 30 Αύγουστου 1977
Οί 'Υπουργοί ~ .

Έπί τοΰ άρθρου 3.
Τέλος ύπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 προβλέστεται ή 

άπλή συμμετοχή είς τάς συνεδριάσεις τής ύπό τοΰ Ν.421 /76 
προβλεπομένης ’Επιτροπής συντάξεως Κώδικος καταστάσεως 
προσωπικού ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως καί 
έκπροσώπου τοΰ Συνδέσμου ’Επιστημονικού Προσωπικού 
(πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών) Δήμων 'Ελλάδος, ώς 
τούτο έζητήθη έπανειλημμένως ύπό τής έν λόγω υπαλλη
λικής όργανώσεως. 'Η ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος συν
δυάζεται μέ τό γεγονός ότι, ύπό τοΰ άνωτέρω Νόμου, καίτοι 
προβλέπεται ή συμμετοχή ώς τακτικού μέλους τής Έπι- 
τροπής έκπροσώπου τής 'Ομοσπονδίας Δημοτικών ύπαλλήλων, 
εις ήν άνήκον καί ο: Σύλλογοι ’Επιστημονικού Προσωπικ.οϋ, 
όμως, λόγω τής μεταγενε,στέρως έπελ·3ούσης 0ta—άσεως, 
ύπεδείχύη ύπο τής 'Ομοσπονδίας ώς εκπρόσωπος στην ’Επι
τροπή τοΰ Κώδικος δημοτικός ύπάλληλος Β' Κατηγορίας».

’Εν Άθήναις τή 30 Αύγουστου 1977 
' Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβεονήσεως
Γ. ΡΑΛΑΗΣ ΙΠΠ.

’Εσωτεοικών
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυ-ύμίσεως -άεματων αφορίώντων είς τήν ν.ατάστασ:ν τιΐνν 

■υπαλλήλων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως.
Άρ-ύρον 1.

ί γ *Έπεν.τε*.νονται. εφαρμοζόμενα! άναλόγως καί έπί τών 
υπαλλήλων τών Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως. αί

Εσωτερικών , Ποοεδρίας Κυίερνήσεως
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΑΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβεονήσεως, ’Εσωτερικών καί 
Οικονομικών, συντχσσομέ/η κατ’ επιταγήν τών διατάξεων 
τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 75 τοΰ Συντάγματος καί άποσκο- 
ποΰσα είς τον προσδιορισμόν τής προκχλουμέ/ης, είς 
βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού καί τών Προϋπο
λογισμών τών ΟΤΛ, ετήσιας δαπάνης, έκ τής εφαρμογής 
τών διατάξεων σχεδίου Νόμου, «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
άφορώντων εις τήν κχτάστασιν τών ύπαλλήλων τών 
’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως».
Θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τοΰ Νομοσχεδίου.
Τά ύπό τοΰ Νομοσχεδίου ρυθμιζόμενα .θέματα άναφέ- 

ρονται :
α) Εις τήν έπέκτασιν, έπί τών ύπαλλήλων τών ’Οργα

νισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως, τών διατάξεων τών άρ
θρων 21 καί 24 τοΰ Ν. 434/1976 «περί πληρώσεως θέσεων 
καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις τήν κχτάστασιν 
τών δημοσίων ύπαλλήλων καί υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ.» σχε- 
τιζομένων «1» πρός τήν παροχήν τοΰ βασικού μισθού τοΰ 
3ου βαθμοΰ, εις ποσοστον ύπαλλήλων κατεχόντων τον 4ον 
βαθμόν καί «β» πρός τούς όρους καί τάς προϋποθέσει? 
μετατάξεως ύπαλλήλων άπό θέσεις κατωτέρου κλάδου τίνος 
εις θέσεις άνωτέρω τοιούτου, έπιφυλ.ασσομένης ύπό του 
νομοσχεδίου ειδικής μεταβατικής διατάξει.);, διετούς ισχύος,


