
Έ—i τοϋ σχεδίου-νόμου «περί συγκροτήσεως επιτροπής συν
τάξεως Κωδικός Καταστάσεως Προσωπικού ’Οργανισμών 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως».

Πρύζ ιην Βονλην ιών Ελλήνων

Ό Νόμος 1726/1951 «περί κωδικός καταστάσεως των 
δημοτικών καί κοινοτικών υπάλληλων» έθεσεν, ως γνωστόν, ^ 
τάς βάσεις τής τακτοποιήσεως τής υπηρεσιακής καταστα- 
σεως. τών δημοτικών καί κοινοτικών υπαλληλων καί^ ερρυ- 
θμισε πλεϊστα όσα ζητήματα άφορώντα εις αυτούς επι τη 
3άσει τής μέχρι ττς έκδόσεώς του κτηθείσης πείρας.

Διά τοϋ Β.Δ. 406/1963, τού Ν.Δ. 1140/1972 ώς ναι
ετέρων όσων νόμων καί διαταγμάτων ο κωδις καταστασ^ως 
Προσωπικού ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως υπεστη 
διαφόρους κωδικοποιήσεις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
άναλόγως τών προκυψασών εκάστοτε αναγκών επι τω τελεί 
έξυπηρετήσεως αύτών τούτων τών δημοτικών καί κοινοτικών 
υπαλλήλων, ώς καί δια τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τών 
υπηρεσιών. '

Κατά τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί συνεπεία τών γενομένων 
άλλεπαλλήλων τροποποιήσεων, εγκατεσπαρμένων σήμερον 
εις πλείστας όσας διατάξεις πολλών νομοθετημάτων έπήλθον, 
σημαντικαί μεταβολαί αί όποΐαι, ώς εΐκός, κατέστησαν πολύ- 
πλοκον καί δύσχρηστον την- περί καταστάσεως δημοτικών 
καί κοινοτικών υπαλλήλων νομοθεσίαν ΰποχρεουμένων τόσον 
τών ενδιαφερομένων υπαλλήλων όσον καί τών έχόντων έκ τοϋ 
τοϋ Νόμου τήν έποπτείαν 'τής εφαρμογής της να άναδιφοΰν 
εκάστοτε πολλά κείμενα προς άνεύρεσιν τής περί δΓ έκάστην 
περίπτωσιν ΐσχυούσης διατάξεως. . ίη

"Ενεκα τών λόγων τούτων παρίσταται ανάγκη συντάξεως?* 
νέου Κωδικός Καταστάσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, όστις νά ρυθμίζη διά σαφών καί πλήρων δια
τάξεων τά της καταστάσεως τοϋ προσωπικοΰ τών ΟΤΑ, 
έν δψει καί της μέχρι τοΰδε κτηθείσης πείρας, χωρίς παρα- 
πομπάς, εις τό δημοσιοϋπαλληλικόν δίκαιον ή ετέρους νόμους 
καί διατάγματα.

Διά τοϋ άρθρου 1 τόΰ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου, προ- 
βλέπεται ή συγκρότησις ’Επιτροπής άποτελουμένη έξ 
άνωτάτων καί άνωτέρων υπαλλήλων τών Υπουργείων Προ
εδρίας της Κυβερνήσεως καί ’Εσωτερικών, ώς καί εκπρο
σώπων τών 'Ομοσπονδιών τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 
'Τπαλλήλων ήτις θά προέλθη εις τήν σύνταξιν νέου κώδικος 
Καταστάσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων.

'Υποβάλλεται δέ υπό τήν κρίσιν τής Βουλής, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 74 τοϋ Συντάγματος διά τήν 
ψήφισίν του εις μίαν κατ’ άρχήν καί κατ’ άρθρον συζήτησιν.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως επιτροπής συντάξεως Έωδικος «περί Κατα- 
στασεως Προσωπικού ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοική- 
σεως». . . · -

, ’Ap-Spov 1. . .

7·1· . ΣΣν-κττάταΐ έννεαμελής επιτροπή άποτελουμένη:
α) Εκ πέντε (5) υπαλλήλων Α' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουρ

γείου Εσωτερικών, επί βαθμοίς 4ω—1φ.

■ β) Εκ δύο (2) υπαλλήλων τού Κλάδου Α2 Ειδικών επί 
τής Δημοσίας Λιοικήτεως τού Υπουργείου Προεδρίας Κυ-< 
βερνήτεως. έπί 4ω τουλάχιστον όαύμώ.

γ) ΕΞ ένός.(Ι) δημοτικού υπαλλήλου ύποϊεικνυομένου υπό 
τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Δημοτικών 'Υπαλλήλων.

γ) Ei ένός (1) κοινοτικού υπαλλήλου υποδεικνυόμενου υπό 
τής Π ανελληνίου Ομοσπονδίας Κοινοτικών 'Υπαλλήλων.

2. Εις τήν επιτροπήν ταύτην άνατί-ό-ετα: ή σύνταξις Κώ
δικες «περί τής Καταστάσεως τοϋ Προσωπικού τών Οργανι
σμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως».

3. Η επιτροπή συγκροτείται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού 
Εσωτερικών, έριζουσης τά μέλη αυτής καί δημοσιευεμένης 

οιά τής Εσημ-ριδος τής Κυβερνήσεως. Διά τής αυτής άπο- 
ςάσεως ορίζεται εκ τών μελών τής Επιτροπής ό Πρόεδρος 
αυτής κ.αι ρυθμίζεται πάν -ύέμα άφορών εις τήμ όργάνωσιν, 
τήν λειτουργίαν καί τάς εργασίας τούτης.

4. Γραμματεΰς τής επιτροπής ορίζεται, διά τής κατά τή^ 
προηγουμένην παράγραφον άποσάσεως. υπάλληλος Α' Κατη
γορίας τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών.

5. Η άποζημίωσις τών Μελών καί τού Γραμματέως τής 
Επιτροπής, ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών, μή ίσχυουσών έν προκειμένη 

τών διατάξεων τού άρ-3ρου μόνου τού Ν. Δ/τος 176/1969 
«περί καταβολής αμοιβών εις τούς μετέχοντας Συμβουλίων 
καί ’Επιτροπών».

’Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής "Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.,

Έν Ά-5ήναις τή 7 ’Ιουλίου 1976

Οί Υπουργοί

’Εσωτερικών . Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

%
- Προεδρίας Κυβερνήσεως

Γ. ΡΑΛΛΗΣ

I

Ειδική Έκθεσις.
'Υπουργού ’Εσωτερικών καί Οικονομικών.
(άρθρον 75 τοϋ ίσχύοντος. Συντάγματος).

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί συγκροτήσεως ’Επιτροπής 
συντάξεως Κώδικος Καταστάσεως Προσωπικού ’Ορ
γανισμού Τοπικής Αύτ/σεως».

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου μόνου τοϋ σχεδίου νόμου «περί 
συγκροτήσεως ’Επιτροπής συντάξεως Κώδικος Καταστά
σεως Προσωπικού ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως 
συνεπάγεται μικράν έπιβάρυνσιν τοΰ κρατικού προϋπολο
γισμού διά την άποζημίωσιν τών μελών καί τοϋ γραμμα- 
τέως τής ’Επιτροπής μή δυναμένη έκ τών προτέρων νά 
ύπολογισθή καί μή ύπερβαίνουσα συνολικώς τό ποσόν τών 
πεντακοσίων έβδομήκοντα χιλιάδων δραχμών (570.000) 
περίπου.

Ή δαπάνη αότη θά καλυφθή έκ τοϋ άποθεματικοϋ τοΰ 
Κρατικού προϋπολογισμού. '

Έν 'Άθήναις τή 31 Μαίου 1976.

Οί 'Υπουργοί
’Εσωτερικών Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠ ΟΥΛΟΣ Έ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Προεδρίας Κυβερνήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ


