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ΕΙΣΠΓΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
’ Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «Περί Νομαρχών και Ειδικού
ΚλάδουΝομαρχιακών Υπαλλήλων».
Ποο; rip· Βυν/.ϊρ· ιών Ελλήνων
'Em του ανωτέρω σχεόιου Νοιιου. εχ ο μεν την τιμήν να
θέσωυεν ϋττ' θύει τοϋ Σώματος τά ακόλουθα :
γ'
-ο ίσχΰον άποκεντρωτικον διοικητικόν σύστημα
έξέχουσαν θέσιν κατέχει ό Νομάρχη;. Ούτος έκ-ροσω-εϊ
—λν "Κυ3έεντσιν εΐ: τον νομόν καί είναι τό άνώτατον περιτεεειακόν οργανον της Διοικήσεως, έχον σημαντικά;,
άποφασιστικοϋ χαρακτήρος, αρμοδιότητα:.
Δέον, συνεπώς, όπως εΐ; τήν διοίκησιν των νομών άναδεικνύωνται πρόσωπα παρέχοντα. κατά τό δυνατόν, πληρέ
στερα τά έχέγγυα της επιτυχία: κατά την άσκησιν .ών κα
θηκόντων των.
'
(
Διά τήν προσέλκυσιν όμως τών ίκανωτέρων καί καλλίτερων
εΐ; τάς άνωτάτας ταύτας διοικητικας θεσεις, πρεπει νά υπαρξουνΰπέ; τών έπιθυμούντων νά καταλάβουν την θεσιν Νο
μάρχου αί απαραίτητοι εγγυήσεις ως προς τήν διαδικασίαν
της εκλογής των καί τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας των.

.

τής θέσεως τοϋ Νομάρχου. Προκειμένου περί διορισμού ώς
νοοιαρχών Γενικών Διευθυντών 'Υπουργείων και Νομαρχιών
.ορίζεται έπηυξημένον τό όριον ηλικίας, ήτοι τό 60όν έτο,
άντι τοϋ 7)5ου έτους αυτής καί τοϋτο. ϊνα τοιουτοτρόπως,
διευρυνομένου αρκούντως τοϋ κύκλου τών υποψηφίων, έξασφαλίζηται εις τήν Διοίκησιν ή ευχέρεια τής έκάστοτε επι
λογής τών καταλληλοτέρων διά τήν πλήρωσιν τών θέσεων
τών Νομαρχών.
Έπί τοϋ άρθρου ο : Δι’ αύτοϋ συνιστάται πενταμελές
Συμβούλιον Επιλογής νομαρχών καί καθορίζονται οί βατ:κο: κανόνες λειτουργία; του. Η Σύν-ύετ:; τοϋ Συμβουλίου,
λόγω τής συμμετοχής άνωτάτων βαύμοΰχων τής τολιτείας.
ασχολούμενων με τά νέματα τής Διοικήσεως. ταρέχει ικανά
έχέγγυα άντικειμενί'/.ής καί ::·καιας κρισεως τών ύτούηφίων.
Τά μέλη αύτοϋ. τά μή οριζόμενα εκ τοϋ Νόμου άτ' εύ-ύείας.
ιός εκ τής ΐόιότητός των. ορίζονται ΰπό τού Ύτουργικοϋ Συμ
βουλίου. ότερ κατά τό Σύνταγμα (άρύρ. 90 ταρ. 51 έκτελεϊ
καί χρέη ύτηρεσιακού συμβουλίου οιά τά μέλη τών άνωτάτων
δικαστηρίων.

Έπί τοϋ άρθρου 4 : Δι’ αύτοϋ καθορίζονται ό τρόπος καί
ό χρόνος συντάξεως τοϋ πίνακος διοριστέων νομαρχών, ή
διάρκεια τής ισχύος αύτοϋ, ό άνώτατος άριθμός έγγραπτέων
At τοιαϋται έγγυήσεις θά λειτουργήσουν συγχρόνως καί
εις τον πίνακα καί τά κριτήρια καί ή μέθοδος άξιολογήσεως
υπέρ τής Διοικήσεως ήτις δι’ αυτών θά άποκτήση ικανά
τών ΰποψηφίων. Εΐδικώτερον : 'Η παράγραφος 1 θεσπίζει
όργανα τεταγμένα προς έξυπηρέτησιν τών σκοπών της
δέσμευσιν τής Κυβερνήσεως, κατά τήν όποιαν, έφεξής, μόνον
κρατικής πολιτικής καί ούχί κ ο υ. ματ ικ ών_ έν δε χο μ έν ω ς συ μ - .. oL περιλαμβανόμενοι-εις-τόν-πίνακα είναι δυνατόν νά διοφερόντων.
ρισθοΰν νομάρχαι. 'Η παράγραφος 2 προβλέπει διετή διάρ
Ή πείρα τοϋ παρελθόντος κατέδειξεν oTt προς έπίτευξιν
κειαν τής ισχύος τοϋ πίνακος καί σύνταξιν συμπληρωματικού
τών άνωτέρων σημειωθέντων σκοπών έπιβάλλεται ή επα
τοιούτου εις περίπτωσιν έξαντλήσεως ή μειώσεως τοϋ άριθμοΰ
νασύστασή τοϋ Συμβουλίου ’Επιλογής καί ή επαναφορά τής
τών εγγεγραμμένων κάτω τών 6, ίνα έξασφαλίζηται ή απρό
επί θητεία υπηρεσίας τών Νομαρχών, θεσμών καταργηθένσκοπτος πλήρωσις τών προ τής λήξεως τής διετίας κενουτων ΰπό τής δικτατορίας δι’ εΰνοήτους λόγους.
μένων θέσεων. Ή παράγραφος 3 καθορίζει εις 20 τόν άριθμόν
Διά τσϋ προτεινομένου προς ψήφισιν νομοσχεδίου συνιτών δυναμένων νά έγγραφοϋν εις τόν πίνακα. *0 άριθμός
στάται καί αύθις τό Συμβούλιον Επιλογής Νομαρχών, αί
ούτος θεωρείται εύλογος, διότι άφ’ ενός άποτελεϊ κίνητρον
θέσεις αυτών καθίστανται επί τετραετεϊ θητεία καί προβλέπροσελκύσεως μείζονος άριθμοΰ ύποψηφίων καί άφ’ έτέρου
ττεται ή κρίσίς τών ήδη ύπηρετούντων Νομαρχών προς
έξασφαλίζει τήν κανονικήν πλήρωσιν τών έντός τής διετίας
έπαναδιορισμόν, τών έξ αυτών εύνοϊκώς κρινομένων, έπί
δημιουργουμένων κενών.
θητεία.
'Η έξαίρεσις τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παραγράφου 3
Β'. Έν 8ψει τοϋ γεγονότος ότι ή Νομαρχία λειτουργεί ώς
άποσκοπεϊ εις τήν κρίσιν προσώπων, διαθετόντων έξαιρεενιαία διοικητική μονάς, άποτελουμένη έκ μεγάλου άριθμοΰ
τικά προσόντα, ή διαπίστωσις τής ύπάρξεως τών όποιων^,
'υπηρεσιών, καθίσταται δυσχερής ή έποπτεία, ή παρακολού
πάντως, άνατίθεται εις τό Συμβούλιον. 'Η παράγραφος 4
θησή καί ό συντονισμός τοϋ έργου άπασών τών υπηρεσιών
προσδιορίζει τά ούσιαστικά προσόντα καί τήν μέθοδον έκτούτων ΰπό μόνου τοϋ Νομάρχου. "Οθεν παρίσταται πρός
τιμήσεως τής προσωπικότητος τών ύποψηφίων νομαρχών,
τοϋτο ανάγκη συστάσεως παρά ταΐς Νομαρχίαις θέσεων,
άπαιτοϋσα αίτιολόγησιν τής κρίσεως τοϋ Συμβουλίου, ώς
ηύξημένης διαβαθμίσεως καί πληρώσεως αύτών ΰπό εΐδιπρός τούς έγγραφομένους εις τον πίνακα. Διά τής παραγρά
κώς μετεκπαιδευόμενου μονίμου προσωπικού, τό όποιον, θά
φου 5 παρέχεται έξουσιοδότησις ρυθμίσεως διά Προεδρικού
όύναται άποδοτικώς νά επίκουρη τον νομάρχην εις τά έργα
Διατάγματος τών προσδιοριζομένων έν αύτή θεμάτων, άτινα,
αύτοϋ καί νά άναπληροΐ τοϋτον.
ώς έκ τής φύσε ιός των, δέν ένδείκνυται νά άποτελοϋν κεί
Γ'. Μετά τήν διά τοϋ Ν.Δ. 241/1973 κατάργησιν τών
μενον τοϋ νομοσχεδίου.
Περιφερειακών Διοικήσεων, αί Διανομαρχιακοϋ επιπέδου
Έπί τοϋ άρθρου 5 : Δι’ αύτοϋ καθορίζεται ή διαδικασία
νπηρεσίαι τών Υπουργείων αί όποΐαι συνεκρότουν έκάστην
άπολύσεως τών νομαρχών, κατά τήν διάρκειαν τής θητείας
Περιφερειακήν Διοίκησιν έξηκολούθησαν ΰφιστάμεναι κατά
των, έπισημαίνονται δέ τά έχέγγυα έξασφαλίσεως τών διοιησήν διάταξιν τοϋ ώς άνω νομοθετικού Διατάγματος.
ριζομένων νομαρχών έξ ένδεχομένης αυθαιρέτου άπολύσεως,
’Εκ τών αρμοδιοτήτων αί όποΐαι ήσκοϋντο ΰπό τών Περι
δοθέντος
ότι άπόλυσις, διαρκούσης τής θητείας, δύναται νά
φερειακών Διοικήσεων κατά τήν χρονολογίαν τής καταργήένεργηθή μόνον κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ
τεώς των (13.12.1973), άλλαι μέν περιήλθον εις τήν κεν
Συμβουλίου Επιλογής.
τρικήν ΰπηρεσίαν ή τούς Νομάρχας, άλλαι δέ έςηκολούθησαν
Έπί τοϋ άρθρου 6 : Δι’ αύτοϋ καθορίζονται οί λόγοι
ισκούμεναι ΰπό τών διανομαρχιακοϋ επιπέδου 'υπηρεσιών
άπολύσεως τών νομαρχών.
'ών 'Υπουργείων. Έν τή πράξει, έν τούτοις, έδημιουργήθηΈπί τοϋ άρθρου 7 : ΔΓ αύτοϋ προβλέπεται ό τρόπος
•αν προβλήματα καί προέκυψε σύγχυσις όσον άφορα τάς κατά
καί
τά όργανα έξετάσεως σοβαρών καταγγελιών εις βάρος
τερίπτωσιν αρμοδιότητας αυτών, δι’ ό καί παρέχεται εύχένομαρχών, πρός έξασφάλισιν άντικειμενικής καί άμερολήπτου
εια όπως διά τών οργανωτικών διαταγμάτων τών ' Υπουρκρίσεως αύτών καί πάντοτε ΰπό τάς έγγυήσεις τοϋ Συμβου
είων περιορισθοϋν καί προσδιορισθοϋν σαφώς αΰται.
λίου εις ό οί κρινόμενοι δύνανται νά παραστοϋν καί νά ζητή
Δ'. Εΐδικώτερον, έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ νοσουν τήν έξέτασιν μαρτύρων.
οσχεδίου εκτίθενται τά κάτωθι :
Έπί τοϋ άρθρου 8 : Δι’ αύτοϋ προβλέπεται ή ένημέρωσις
τών νομαρχών, έπί θεμάτων τής άρμοδιότητός των, διά τής
Έπί τοϋ άρθρου 1 : Δι* αύτοϋ, έπαναφέρεται ό θεσμός
παρακολουθήσεως ειδικού έκπαιδευτικοϋ προγράμματος. Ή
ών ήμιμονίμων, έπί θητεία νομαρχών, προβλέπεται ή διάρτοιαύτη ένημέρωσις έκτιμαται ότι θά διευκολύνη εις τήν
εια τής θητείας αύτών εις τέσσαρα (4) έτη καί καθορίζεται
άσκησιν τών καθηκόντων των ιδία τούς νεοδιοριζομένους
τρόπος διορισμού καί άπολύσεως τούτων.
νομάρχας, οΐτινες, τό πρώτον, θά έλθουν εις έπαφήν μέ τά
Έπί τοϋ άρθρου 2 : Δι’ αύτοϋ καθορίζονται τά άπαιτούενα τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα, διά τήν κατάληψιν
πολύπλοκα προβλήματα τής ενεργού Διοικήσεω'.
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Έπί τοϋ άεθρου 9 : Λ'.’ αύτοϋ. προβλέπονται τα τής το.,οθεττσεωε καί υετχθέσεο,ις τών νομαρχών. Έπισημαίνεται η

Εύνοητον
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βουλίου θά άσκή σοβαραν επιρροήν εις την /.ηφιν ητιο/.ογημένηε άποφάσεως, περί μεταθέσεως νομάρχου.
Έ-i τοϋ άεθρου 10 : ΔΓ αύτοϋ καθορίζονται
νου κτίσεως τών νομαρχών, της βαθμολογικής
αυτών και τών συνεπειών έκ τής κατατάςεως
βαθμό).ογικήν κατηγορίαν. Έκ τών διατάςεων
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Επίσης έπισημαίνεται, ή παρεχόμενη εις τούς κρινομενους
ώς .ακαταλλήλους ή απλώς έπιτυχόντας δυνατότης νά προσοϋ’Όυν εις το Συμβούλιου, δι’ έπανεςέτασιν.
Έπί τοϋ άρθρου 11 : Διά τούτου ορίζεται ότι το Συμβού
λιου ’Επιλογής ασκεί χρέη Υπηρεσιακού καί Πειθαρχικού
τοιούτου.
Έπί τοϋ άρθρου 12 : Δι’ αυτού προβλέπονται τά τών
άποόο/ών τών νομαρχών καί παρέχεται έξουσιοδότησις κα
θορισμού, διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Εσωτερι
κών καί Οικονομικών, τών έξόδων παραστάσεως και εςοδων κινήσεως, κατ’ άποκοπήν, τών νομαρχών καί τών νομί
μων άναπληρωτών αύτών, διά τον χρόνον άναπληρώσεως
τών νομαρχών καί τούτο, ίνα, εΰχερώς, άναπροσαρμόζωνται
ταϋτα έν όψει τών έκάστοτε συνθηκών, εις τό προσήκον
I
uyoc.
. .
Έπί τού άρθρου 13 : Δι’ αυτού προβλέπεται όπως τά
οριζόμενα περί νομαρχών έφαρμόζωνται καί έπί άναπληρω
τών νομαρχών, έπεκτείνεται δέ ή εφαρμογή καί έπ’ αυτών
τών διατάξεων τοϋ ‘Υπαλληλικού Κώδικος, δι’ ά θέματα δεν
ορίζεται άλλως εις τό νομοσχέδιου.
Έπί τοϋ άρθρου 14 : Δι’ αυτού προβλέπεται ή σύστασις
ειδικού κλάδου. Νομαρχιακών 'Υπαλλήλων, ό άριθμός καί
ή διαβάθμισις τών θέσεων αυτού.
Έπισημαίνεται ή διάταξις τής παρ. 2, καθ’ ήν αί μέν
θέσεις τών Γενικών Διευθυντών Νομαρχίας διαβαθμίζονται
έπί 1ω βαθμώ, αί δέ θέσεις τών Συμβούλων. Νομαρχίας,
έπί βαθμοΐς 3ω-2ω Ή ηύξημένη διαβάθμισις τών έν λόγω
θέσεων θά παρέχη εις το κατέχον ταύτας προσωπικόν τό
απαιτούμενον μεϊζον κύρος διά την άποτελεσματικωτέραν
ενάσκησιν τών καθηκόντων του.
Έπί τοϋ άρθρου 15 : ΔΓ αύτοϋ ορίζονται τά καθήκοντα
των I ενικών Διευθυντών Νομαρχίας καί τών Συμβούλων
Νομαρχίας καί προβλέπονται τά τής τοποθετήσεως Συμ
βούλιου Νομαρχίας, ώς Έπάρχων καί τά τής άναπληρώσεως
τοϋ Νομάρχου. Έπισημαίνεται ή διάταξις τής παρ. 2, καθ’
ήν οί Σύμβουλοι Νομαρχίας, κατά τά δύο (2) πρώτα έτη
άπό τοϋ διορισμού των επικουρούν, ελλείψει Γενικού Διευθυντοϋ Νομαρχίας, τον Διευθυντήν Εσωτερικών, κατά τά ύπό
τοϋ Νομάρχου έκάστοτε οριζόμενα. Ή έπικουρία αύτη τοϋ
Διευθυντοϋ Εσωτερικών παρά τών Συμβούλων Νομαρχίας
κρίνεται άναγκαία, ίνα ούτοι άποκτήσουν τήν άνάλογον διοι
κητικήν πείραν. 'II διάταξις τής παρ. 4 καί καθ’ ο μέρος
προβλέπει άνχπλήρωσιν τοϋ Νομάρχου παρά τοϋ Διευθυντοϋ Εσωτερικών ή τού Συμβούλου Νομαρχίας είναι συνεπής
πρός τήν ρύθμισιν τής παρ. 2.
Έπί τού άρθρου 16 : ΔΓ άΰτοϋ καθορίζονται τά τής πληρωσεως τών κενών θέσεων Συμβούλων Νομαρχίας έκ τών
ευόοκιμως άποφοιτούντων έκ τής Σχολής Έπιμορφώσεως
Δημοσκον 'Υπαλλήλων. εις τήν όποιαν θά γίνωνται δεκτοί
κατόπιν διαγωνισμού μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διοικη
τικών έν γένει κλάδων Λ' Κατηγορίας καί ίδιώται κατά τά
εν τώ άρΟρω τούτω, εΐδικώτερον οριζόμενα.
Έπί τού άρθρου 17 : ΔΓ αυτού προβλέπονται τά τής
ρτροαγωγικής έξελίξεως τών Συμβούλων Νομαρχίας.

Έπί τού άρθρου 18-4 -ΔΓ αύτοϋ προβλέπονται τά τής
τοποθετήσειυς καί μεταθέσεως τοϋ προσωπικού τοϋ ειδικού
κλάδου Νομαρχιακών ' Επαλλήλων.
Έπί τού άρθρου 19 : Διά τούτου ορίζεται ρτι το Συμβού
λιου Επιλογής Νομαρχών άσκεΐ χρέη 'Υπηρεσιακού καί
Πειθαρχικού τοιούτου, διά τούς άνήκοντας εις τον Ειδικόν
Κλάδον Νομαρχιακών 'Υπαλλήλων καί τούτο διότι τά καθή
κοντα τοϋ έν λόγω προσωπικού συνδέονται στενώς πρός τά
τοιαϋτα τών Νομαρχών.
Έπί τοϋ άρθρου 20 : Διά τών μεταβατικών διατάξεων
τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται τά τής κρίσεως τών νϋν
ύπηρετούντων νομαρχών. Έπισημαίνεται ότι εις κρίσιν θά
υποβληθούν, τή αιτήσει των, οί έπιθυμοϋντες τον διορισμόν
των, ώς έπί θητεία νομαρχών, ή δέ κρίσις θά ένεργηθή
υπό τοϋ Συμβουλίου Επιλογής, έξασφαλιζομένων ούτως
ικανών έχεγγύων άμερολήπτου καί δικαίας κρίσεως τών
ένδιαφερομένων (παρ. 1 καί 2).
Οί κρινόμενοι ύπό τού Συμβουλίου, ώς διοριστέοι έπί
θητεία διορίζονται ΰποχρεωτικώς (παρ. 3), οί δέ μή ύποβάλοντες αίτησιν, έντός 30 ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ
νομοσχεδίου, ώς καί οί κρινόμενοι ύπό τοϋ Συμβουλίου, ώς
μή διοριστέοι, έπί θητεία, άπολύονται ΰποχρεωτικώς (παρ.
3 καί 4). Διά τής παραγράφου 5 ρυθμίζεται ό τροπός πλήρώσεως τών ούτω κενουμένων θέσεων.
Έπί τού άρθρου 21 : Διά τούτου προβλέπονται τά τής
άσφαλίσεως τού έκ δημοσίων υπαλλήλων προερχομένου
προσωπικού τοϋ Ειδικού Κλάδου Νομαρχιακών υπαλλήλων.
Έπί τοϋ άρθρου 22 : ΔΓ αύτοϋ καταργοϋνται αί εις τάς
κατονομαζομένας Νομαρχίας θέσεις άναπληρωτών νομαρ
χών, έπί 1ω βαθμώ. αίτινες σημειωτέου είναι κεναί.
Έπί τοϋ άρθρου 23 : ΔΓ αύτοϋ παρέχεται έςουσιοδότησις
όπως τό θέμα τών διανομαρχιακών υπηρεσιών ρυθμισθή διά
τών οργανωτικών διαταγμάτων τών 'Υπουργείων τά όποια
προβλέπονται ύπό τοϋ Ν. 51/1975 «περί άναδιοργανώσεως
τών δημοσίων πολιτικών ύπηρεσιών». Έν προκειμένω ώς
κανών τίθεται, ότι αί διανομαρχιακοϋ επιπέδου ύπηρεσίαι
τών 'Υπουργείων δέον νά περιορισθοϋν εφεξής εις τήν άσκησιν καθηκόντων έπιθεωρήσεως τών ύπό τούς νομάρχας ύπη
ρεσιών τοϋ οικείου 'Υπουργείου, αί δέ λοιπαί άρμοδιότητές
των μεταβιβασθοϋν κατά προτίμησιν εις τούς νομάρχας,
όπου, κατ’ έκτίμησιν τών οικείων 'Υπουργείων, έπιβάλλεται.
Επειδή, παρά ταϋτα, διά τάς διανομαρχιακάς ύπηρεσίας
ώρισμένων 'Υπουργείων ένδείκνυται νά άσκοϋν καί έτέρας,
πλήν έπιθεωρήσεως, άρμοδιότητος, παρέχεται καί τοιαύτη
δυνατότης.
Περαιτέρω θεσπίζεται ύποχρέωσις τών προϊσταμένων
διανομαρχιακών ύπηρεσιών όπως τάς εκθέσεις έπιθεωρήσεως
αύτών κοινοποιούν άπαραιτήτως καί προς τον αρμόδιον
νομάρχην.
Έπί τοϋ άρθρου 24 : ΔΓ αύτοϋ παρέχεται έςουσιοδότησις
πρός κωδικσποίησιν, διά Π. Δ/τος, έκδιδομένου τή προτάσει
τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, εις
κείμενων περί νομαρχών διατάξεων
σχετικαί διατάξεις είναι διάσπαρτοι :
ματων.
Έτ:1 του άρθρου 25 : ΔΓ αύτοϋ όρ
ςεως τής ισχύος τοϋ νομοσχεδίου άπό τής δημοσιεύσεώς
του, διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.'
Εν οψει τών προεκτεθέντων. προτείνομεν τήν ψήφισιν
τοϋ νομοσχεδίου.
Έν Άθήναις τή 1(1 Δεκεμβρίου 1975
, Οί ' Υπουργοί
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
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