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Επί τ/εδίου Νόμου « 11 ετ. ρυθμισεωε θεμάτων κχτχστά- 
_ σεως κοινοτικών γραμματέων vr ύπχγομένων εί: τάς 

διχτχςχις· τοϋ .V Πιβλ.ίυυ τοϋ Ν.Λ. 1 1 · ~f !*7_ί>>.

Ποός tip· βοΐ'λΐ/ι· π'»· Ελλ>)νων

I. Γενικώς επί των διατάξεων τοϋ Νομοσχεδίου.
1. Ή σύνταξις τοϋ Νομοσχεδίου ύπηγορεύθη βασικώς 

εκ ττε ανάγκης ίκχνοποιήσεως ζωτικής σημασίας χιτημά- 
των των άδιαβαθμίστων τχκτ'.κών κοινοτικών γραμματέων, 
τχ όποια κατά τό παρελθόν άπετέλ.εσχν μόνιμον έπιδίωξιν
τοϋ κλάδου των χωρίς μέχρι τουόε νά ευρουν 
κήν λύσιν. ’Αλλά ή όιχ τοϋ Νομοσχεόιου ρυθμι 
ρεσιακή κχτάστχσις των έν λ.ογω υπαλληλ.ων. ε 
έκ τής δια των διατάξεων τοϋ άρτι φηφισθεντο: 
τος έξχσφχλισθεισης μονιμότητος χυτών.

ίκχνοποιητι- 
,ζομένη ύπη- 
ιπεβλήθη καί 
ς Συντάγμχ-

Ώς έκ τούτου, λόγω τής μεγάλης σημασίας καί τής σπου- 
δχιότητος τής ύπ’ αύτοΰ έπιδιωκομένης ρυθμισεως, εύελ.πι- 
στοϋμεν ότι θα τύχη τής εύμενοϋς υποδοχής ύφ’ όλων των 
πολιτικών κομμάτων.

2. Εΐδικώτερον διά τών διατάξεων τοϋ υπό κρίσιν νομο
σχεδίου προβλέπεται :

α) Ή ϊνταςις εις τακτικχς εΐδικάς διεβχθμισμένας θέ
σεις τών ΰπηρετούντων εις τάς Κοινότητας άδιχβχθμίστων 
γραμματέων καί ή εντεύθεν συνεπαγόμενη- βελτίωσις -τών 
αποδοχών των,

β) Ή διά τής ώς άνω βαθμολογικής καί μισθολογικής 
βελτιώσεως καί τών προβλεπομένων ηύξημένων τυπικών 
προσόντων διορισμού εις τάς υπό τοϋ Νομοσχεδίου συνιστω- 
μένας θέσεις γραμματέων; έπάνδρωσις%ων κοινοτήτων διά 
προσωπικού γυμνασιακού επιπέδου. $

γ) Ή εξασσάλισις τών εγγυήσεων τής ύπό τού Συντάγ
ματος πχρχσχεθείσης μονιμότητος διά τής ύπό τού Νομο
σχεδίου προβλεπομένης έπεκτάσέως τών, περί υπηρεσιακής 
έν γένει. καταστάσεως τών ύπαγομένων εις τό Λ' βιβλίον 
τού Κωδικός καταστάσεως δημοτικών καί κοινοτικών υπαλ
λήλων, διατάξεων, καί εις τούς έν λόγω γραμματείς τών 
κοινοτήτων.

δ) Ή αϋξησις τής μέχρι τοϋδε διατιθεμένης διά τοϋ 
Αρκτικού Προϋπολογισμού έτησίαε τακτικής έπιχορηγή- 
τεως τών 20.000.000 δρχ. (αρθρον 34 Ν.Λ. 4541/1966) 
.ατά 65.000.000 δρχχμάς έτησίως προοριζομένης άποκλ.ει- 
ττικώς διά την καταβολήν τών αποδοχών τών, εις τό Νο- 
Λοσχέδιον. ύπαγομένων υπαλλήλων.

κών ΰπα/ΰ.ήλων ("Αρθρα 1 εως S3) οί δέ άδιχβάθμιστοι 
"ύπό τών διχτάίεων τοϋ Β' 3ι3λίου χυτού (Άεθεα S4 εως

!. !! μεταπήδησις εκ τής κατηγορίας τών άδιχβχθμί-
ττων εις την τοιαύτην τών διεβχθμισμένων δύναται νά γί- 
νη. εκτός τής μεταθέσεως. εϊτε εάν ό πληθυσμός τής Κοινό- 
τητος ύπερβή τάς 2.000. εϊτε εάν ή Κοινότης πραγματο
ποίηση κατά τά δύο τελευταία οικονομικά έτη μέσον όρον 
τακτικών εσόδων ποσόν τουλάχιστον τριπλάσιον τοϋ ποσού 
εις τό όποιον άνέρχεται ή έτησία δαπάνη διά την μισθοδο
σίαν ενός γραφέως έπί βαθμώ ΙΟω καί ενός κλητήρος έπί 
βαθμώ 12ω ("Αρθρον 75 τοϋ Ν.Λ. 1140 1972). Κατά τό 
ΐσχϋον μισθολόγιον τό άπαιτούμενον σήμερον ποσόν ανέρ
χεται εις 312.000 δρχχμάς.

4. Καταβαλλόμενα! άποδοχαί εις άδιαβχθμίστους κοι
νοτικούς γραμματείς.

Κρατική έπιχορήγησις.

Κατά τάς κειμένας διατάξεις ό μισθός τών άδιαβαθμίστων 
κοινοτικών γραμματέων καθορίζεται έπί τή βάσει τής έν 
γένει οικονομικής καταστάσεως τών οικείων κοινοτήτων, 
πλ.ήν όμως δεν δύναται νά είναι κατώτερος τών 1.000 δρα
χμών καί άνώτερος τοϋ άντίστοίχου έπί βαθμώ 11ω υπαλ
λήλου (ήτοι 3.800 δοαχαάς. (Άοθοον 85 παο. 3 τού Ν.Λ. 
1140/1972).

Αί Κοινότητες αί όποιαΐ δεν έχουν τήν οικονομικήν δυ
νατότητα διά τήν.καταβολήν-έξ Ιδίων πόρων-τοϋ έλαχίστου 
μηνιαίου μισθού τών 1.000 δραχμών, ΰποχρεοϋνται νά δια
θέτουν μηνιαίως τουλάχιστον 400 δραχμάς, τού υπολοίπου 
ποσού συμπληρουμένου δι1 ένισχύσεως έκ τοϋ Κρατικού 
Προϋπολογισμού, διαθέτοντος προς τόν σκοπόν τούτον, 
δι άπάσας τάς έν λόγω Κοινότητας, έτησίως τό ποσόν τών 
20.000.000 δραχμών, μέσω τοϋ τηρουμένου παρά τώ Τα- 
μείω Παρακαταθηκών καί Λχνείων ειδικού Λογαριασμού/ 
("Αρθρον 34 τοϋ Ν.Λ. 4541/1966).

III. Τροποποιούμενα! διά τοϋ Νομοσχεδίου Λιατάξειςύ
Κατ’ έπιταγήν τών διατάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ 

άρθρου 74 τοϋ Συντάγματος παρατίθενται κατωτέρω αί τρο- 
ποποιούμενχι διά τοϋ Νομοσχεδίου διατάξεις τοϋ Ν.Λ. 
1140/1972. περί Κωδικός Καταστάσεως τών Λημοτικών 
καί Κοινοτικών υπαλλήλων ώς καί αί διατάξεις τών άρθρων 
34 καί 35 τοϋ Ν.Λ. 4541/1966. Έν τέλ.ει έκάστης έκ τών 
κατωτέρω διατάξεων σημειοϋται έν παρενθέσει ή άντίστοι- 
χος διάταξις τοϋ Νομοσχεδίου.

Γ. 'Υφισταμένη νομική κχτάστχσις τών άδιαβαθμίστων 
κοινοτικών γραμματέων, ήτις τροποποιείται διά τοϋ 
Νομοσχεδίου.

1. Υπηρεσιακή Κατάστασις.

’Από τής ισχύος τοϋ Νόμου 1726/1951, τοϋ πρώτου Κού
κος Καταστάσεως δημοτικών καί κοινοτικών ύπαλλήλ.ων 
ς κχί τοϋ Ν.Λ. 2SSS/1954. περί Λημοτικοϋ καί Κοινοτι- 
οϋ Κώδικος, οί κοινοτικοί ύπάλληλ,οι διακρίνονται εις δύο 
χτηγορίχς ήτοι (1) εις τούς ύπηρετοϋντχς εις μεγάλας καί 
κονομικώς ίσχυράς Κοινότητας καί (2) εις τούς ύπηρε- 

οϋντας εις μικράς καί άπορους Κοινότητας.
Οί άνήκοντες εις τήν πρώτην κατηγορίαν έχουν βαθμολο- 

κήν καί μισθολ.ογικήν έξέλ.ιξιν άντίστοιχον τής τών δημο- 
•ων διοικητικών υπαλλήλων, δύνανται δέ νά ύττηρετοϋν 
υείονες τοϋ ενός εις έκάστην Κοινότητα (Λιεβαθμισμένοι 
ν.νοτικοί ύπάλληλ.οι).
Οί άνήκοντες εις τήν δευτέρχν, στερούνται βαθμολογικής 

V- μισθολ.ογικής έξελίξεως καί ύ πήρε τοϋν άνά εις εις έκά- 
~ην κοινότητα ((Αδιχβάθμιστοι κοινοτικοί γραμματείς).

2. Ή ανωτέρω έκτιθεμένη διάκρισις ισχύει μέχρι σή- 
:?ον καί οί μέν διεβαθμισμένοι κοινοτικοί γραμματείς διέ- 
-νται ύπό τών διατάξεων τοϋ Α' βιβλ.ιου τοϋ Ν.Λ. 1140/ 
372, περί Κώδικος Καταστάσεως δημοτικών καί κοινοτι

Α'. ΛΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Λ. 1140/1972 
"Αρθρον 85.

Θέσεις - Λιορισμός - Άποδοχαί - Άνάθεσις καθηκόντων.

1. Έκάστη Κοινότης ύποχρεούται νά εχη ίδιον υπάλλη
λον γραμματέα, δύναται δέ, έφ’ όσον ή οικονομική κατά- 
στασις έπιτρέπη τούτο, νά διορίζη καί κλητήρα. ("Αρθρον 
I πχρ. I τοϋ Νομοσχεδίου).

2. Ό διορισμός τών ΰπαλλήλ.ων άποφχσίζετχι ύπό τοϋ 
Κοινοτικού συμβουλ,ίου τηρουμένης τής διαδικασίας τής 
παρ. 3 τοϋ άρθρου II ("Αρθρον 2 παρ. I τοϋ Νομοσχεδίου)

3. Ό μισθός τών ύπαλλήλων ορίζεται δι’ άποφάσεως 
τοϋ κοινοτικού συμβουλίου, άναλ.όγως προς τήν οικονομικήν 
δυνατότητα τής Κοινότητος, μή δυνάμενος, έν πάση περι- 
πτώσει, νά ύπερβή τόν μισθόν τοϋ γραφέως δήμου έπί βαθ
μώ 11ω. Ό μισθός τών γραμματέων τών Κοινοτήτων δεν 
δύναται νά είναι κατώτερος τών χιλ.ίων δραχμών. Ή ώς 
άνω άπόφασις ύπόκειται εις τήν έγκρισιν τοϋ Νομάρχου, 
δυναμένου καί νά μεταρρυθμίζη ταύτην, μετά γνωμοδότη- 
σιν τοϋ υπηρεσιακού συμβουλ,ίου τοϋ άρθρου 63. (/Άρθρα 
I (πχρ. I) καί 5 τοϋ Νομοσχεδίου).

4. Αί άποδοχαί τών κοινοτικών υπαλλήλων καταβάλ
λονται άνά δεκαπενθήμερον καί εις τήν άρχήν έκάστου δε
καπενθημέρου ("Αρθρον 3 τοϋ Νομοσχεδίου).
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5. Εάν ελλείπουν παντελώς πρόσωπα κατάλληλα διά τήν 
θέσιν τον γραμματέως. επιτρέπεται προσο/ρινή άνάθεσις των 
καθηκόντων αΰτοΰ εις λειτουργόν τής στοιχειώδους εκπαι- 
δεύσεωςή εις γραμματέα έτέρχς παραπλήσιας κοινό τητος. δι’ 
άπουχσεως του κοινοτικού συμβουλίου ελεγχόμενης απο 
άπόψεως νομιμότατος ΰπο του νομάρχου. ( Λρθρον 2 παρ. 4 
του Νομοσχεδίου).

6. 'Υπάλληλοι οίτινες. τροσθέτως πρός τά καθήκοντα τής 
θέσεώς των και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, 
έκτελοϋν καί τήν υπηρεσίαν των παρά ταίς κοινό τη σι ληξιαρ
χείων. ώε καί των στερουμένων ίδιου προσωπικού κοινοτή
των καί δημοτικών η κοινοτικών νομικών προσώπων, δικαι
ούνται άποζημιώσεους, άναλόγως προς τάς ώρας άπασχολή- 
σεώε των. 'Η καθ’ ώραν άποζημίωσις των άδιαβαθμίστων 
κοινοτικών ύπαλλήλων δεν δύναται νά είναι έλάσσων του ενός 
εκατοστού εβδομηκοστού πέμπτου (1/1/5) τοΰ βασικού μη
νιαίου μισθού δημοτικού υπάλληλου, επι βαθμώ Πω. προ- 
σηυξημένη κατά, είκοσι πέντε τοις έκατόν (25 °0). Κατά τά 
λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 48. (’Άρθρον 
3 τοΰ Νομοσχεδίου).

’Άρθρον 80. 

Προσόντα διορισμού.
1. Διά τον διορισμόν γραμματέως απαιτείται άπολυτή- 

ριον εξαταξίου γυμνασίου ή έτέρας ισοτίμου σχολής μέσης 
έκπαιδεόσεως. προτιμώμένων -τών εφέδρων αξιωματικών,- 
ελλείψει δέ υποψηφίων κεκτημένων τά. ώς άνω προσόντα 
άπολυτήριον δημοτικού σχολείου, προτιμωμένων των έχόν- 
το/ν πλείονα (τυπικά προσόντα). Διά τον διορισμόν κλητήρος 
άπαιτεϊπαι άπολυτήριον δημοτικού σχολείου. (’Άρθρον 1 
παρ. 2 τοΰ Νομοσχεδίου).

2. Ούδείς διορίζεται προ τής συμπληρώσεως τοΰ 21ου 
έτους τής ηλικίας του καί μετά την συμπλήρωσιν τοΰ 45ου 
έτους. Διά την εφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης ώς ημέρα 
γεννήσεως λογίζεται ή 1η ’Ιανουάριου τοΰ έτους γεννήσεως. 
("Αρθρον 2 παρ. 2 τοΰ Νομοσχεδίου).

3. Αί περί κωλυμάτων διορισμοΰ διατάξεις τοΰ άρθρου 6 
εφαρμόζονται καί επί των κατά, το παρόν άρθρον διορισμών. 
(Άρθρον 2 παρ. 3 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον S7.

Ύποβλητέα δικαιολογητικά των προς διορισμόν υποψη
φίων.

Οί επιθυμοΰντες νά. καταλάβουν διά. διορισμοΰ θέσεις των 
έν άρθρω 84 οργανισμών υποβάλλουν εις τήν άρμοδίχν προς 
διορισμόν αρχήν τά ΰπο τών έκάστοτε. δυνάμει τής παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 9. έκδιδομένων διαταγμάτων καθοριζόμενα δικαιολο- 
γηττκά καί κατά τόν ΰπο τούτων καθοριζόμενο·/ χρόνον. 
(Άρθρον 3 παρ. 1 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον 88.
'Ορκωμοσία.

Οί υπάλληλοι πριν άναλάβουν τά καθήκοντα αυτών, δί
δουν. ενώπιον τοΰ Προέδρου τής κοινό τητος ή τοΰ έκπροσω- 
ποΰντος το νομικόν πρόσωπον. τον ΰπο τοΰ άρθρου 16 ορι
ζόμενο·/ όρκον. (Άρθρον 3 παρ. 1 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον 89.

Άδεια απουσίας.
Εις τοΰς ΰπαλλήλους χορηγοΰνται κανονικαί καί άναρ- 

ρωτικαι άδειαι. ως καί άδειαι λόγω κυοφορίας καί τοκετού, 
κατά, τάς έκάστοτε διά τοΰς κατ’ άρθρον 1 ΰπαλλήλους ίσχυ- 
ούσας διατάξεις (Άρθρον 3 παρ. 1 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον 90.

Νοσηλεία.

Αί περί ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περιθάλ- 
εως διατάξεις τοΰ άρθρου 49 εφαρμόζονται καί έπί τών 
ις τό παρόν βιβλίο·/ ΰπχγομένων ΰπαλλήλων, (ΆρΟρον 3 
:αρ. 1 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον 91.
Μετάθεσις.

Αί περί μεταθέσεως διατάξεις τοΰ άρθρου 51 εφαρμό
ζονται καί έπί τών εις τό παρόν βιβλίο·/ ΰπχγομένων ΰπαλ- 
λή/.ων. Οΰτοι, μετατιθέμενοι εις κοινότητα ής τό προσωπικόν 
διέπετχι ΰπο τών περί ών προβλέπει το άρθρον 1 διατάξεων, 
εντάσσονται χΰτοδικχίως εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν τής 
οικείας θέσεο/ς. (Άρθρον 3 παρ. 2 τοΰ Νομοσχεδίου).

Β' Διατάξεις Ν.Δ. 4541/1966.
Καθορισμός τρόπου πληρωμής τών αποδοχών τών Κοινο

τικών Γραμματέων.
Άρθρον 34.

1. Έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους διατίθεται 
έτησίως άπό τοΰ οικονομικού έτους 1 966, ποσόν είκοσιν 
εκατομμυρίων δραχμών προς τακτικήν ένίσχυσιν τών Κοινο- 
τήτων τών μή ΰπχγομένων εις τάς διατάξεις τοΰ Β. Δ/τος 
406 1963, τών οποίων οί γραμματείς έλάμβχνον κατά τό 
οικονομικόν έτος 1965 άποδοχάς ήσσονας τών χιλίων δρα
χμών. άποκλειστικώς διά σήν καταβολήν τών άποδοχών τοΰ 
γραμματέως.

2. Τό κατά σήν παρ. 1 ποσόν αποδίδεται κατά δωδεκατη
μόρια τήν Ιην έκάστου μηνος καί κατατίθεται εις τόν κατά 
το άρθρον 35 τοΰ παρόντος λογαριασμόν. (Συμπληροΰται ΰπο 
τοΰ άρθρου 6 τοΰ Νομοσχεδίου).

Άρθρον 35.
1. Παρά τώ Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων συνι- 

στάται ίδιος χρηματικός λογαριασμός ΰπο τον τίτλον 
«Πληρωμή αποδοχών κοινοτικών ύπαλλήλων», παρ’ ου 
καταβάλλονται αί άποδοχαί τών τακτικών ύπαλλήλων τών 
κοινοτήτων.

2. Εις πίστωσιν τοΰ κατά σήν παρ. 1 λογαριασμού κατα
τίθενται :

α) Τά ύποχρεωτικώς εις τούς εγκεκριμένους προϋπο
λογισμούς τών Κοινοτήτων διά σήν πληρωμήν τών άποδοχών 
τών τακτικών ύπαλλήλων αυτών, άναγραφόμενα χρηματικά 
ποσά, τό ύψος τών οποίων καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ 
Νομάρχου καί τά όποια δέν δύνανται νά είναι ήσσονχ τών 
κατά το οικονομικόν έτος 1965 εγκεκριμένων δι’ άποδοχάς 
τών ύπαλλήλων ποσά- κατά κοινότητα, προκειμένου δέ 
περί κοινοτήτων, αί όποΐαι έστεροΰντο γραμματέως κατά το 
έτος τούτο, τά δι’ άποφάσεως τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου, 
έγκρινομένης ΰπο τοΰ Νομάρχου καθοριζόμενα χρηματικά 
ποσά, τά όποια δέν δύνανται νά είναι, προκειμένου περί άπο
ρων κοινοτήτων, ήσσονχ τών δραχμών τετρακοσίων μηνι
αίους.

β) Τά συμφώνως τώ άρθρω 34 τοΰ παρόντος διατιθέμενα 
ποσά.

γ) Τό προϊόν ΰποχρεωτικής εισφοράς έν έπί τοίς έκατόν 
(1 υ0) έπιβαλλομένης άπο 1ης ’Ιανουάριου 1966 έπί τών 
ΰπό τών Κοινοσήτουν κατά τό προηγούμενο·/ έτος πραγμχτο- 
ποιουμένων τακτικού·/ έσόδουν, κατά τά δι’ άποφάσεους τοΰ 
Υπουργού τών ’Εσωτερικών κατ’ έτος έκδιδομένης οριζό
μενα. (Διά τοΰ άρθρου 7 τοΰ Νομοσχεδίου) προστίθενται 
περιπτώσεις ΰπο στοιχεία δ' καί ε').

Ι\ . Αιτιολόγηση τών διατάξεουν τοΰ Νομοσχεδίου.

Ή αιτιολογία έκάστης τών διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου 
έχει εΐδικώτερΟν ώς ακολούθως :

I. Έπί τοΰ άρθρου 1.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου αί ΰπο σής παρ. 1 
τοΰ άρθρου S5 τοΰ Ν.Δ. 1140/19.72 προβλεπόμεναι τχκτικαί 
άδικβάθμιστοι θέσεις τών γραμματέων τών κοινοσήτων ών 
τό προσωπικόν δέν -υπάγεται εις τάς διατάξεις τοΰ Α’ 
Βιβλίου τοΰ ίδιου Ν. Δ/τος ορίζονται ώςένιχίως διαβαθμι
σμένα’. εις τοΰς βαθμούς 12ον έωε ΙΟον.

Διά σής παραγρ. 2 τοΰ αΰτοΰ άρθρου επαναλαμβάνονται 
κατά τό μεγαλύτερου μέρος αί περί προσόντων διορισμού
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ίιαταςεις τής παραγρ. I τού άρθρου n5 too X.Δ'. L1 ·<» 19«2. 
τλην ομω: βάσει τών νέων διαταΐεων δεν τιρβλέπεται διο - 
ρισμο; άπολυτηριούχων. Δημοτικού Σχολείου.

2. Έπι τού άρθρου 2.
Είς^τάς διατάξεις του άρθρου τούτου περιελήφθησαν αυ

τούσια·. αί διατάξεις περί διορισμού. ηλικίας καί κωλυμάτων 
διοεισοιού ώς καί περί άναθέσεως. προσωρινώς. καθηκόντων 
■•ρζμυζτέωε κοινότητος αϊτινες περιελαμβάνοντο εις τά ζρ- 
θε α 85 κζί 86 τού Χ.Λ. 1140 11*/ 2.

χρόνου τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον — ροστερθείση; εΐε τού; 
UT.V.T0 Δημόσιον κζί τζ Χ.1Ι.Δ.Δ..ύπηρεσίας. κατόπιν αίτή- 

ομένων. ύποβαλλομένης έντός εξαυήνου από 
ίμου δΓ άποφάσεο/ς τού οικείου κοινοτικού 

συοισωνον --νωυοδότησιν τού

σε ως τών Ξνδιαφερομενω-λ υτ
'ή; ίσχυο; τού Χόμου δ: ά:
συμβουλίο*,j έκδιδομένης με*
άρμοοίου Υπηρεσιακού ν·.

6. Έ-ί τών άεθεο/ν 6 καί

Ύπό των νέων διατάξεων ττροβ/.έττετζι ώς ανώτατο·/ όριον 
άλικία; διορισμού αντί του 43ου το νΟον εττι τω σκοπώ οπο/ς 
οι διοριζόμενοι, μέχρι του ό5ου έτους οτε αποχωρούν αυτό* 
δτκαίω; τής ύπηρεσίας νά δύνανται νά συμπληρούν τήν κατά 
νόμον άπαιτουμένην συντάςιμον 25ετή υπηρεσίαν (πραγμα
τικήν).

3. ’Επί τού άρθρου 3.
Δια τού άρθρου τούτου, ζί διατάξει; περί τής υπηρεσια

κή; έν γένει κζτζστάσεω; τού προσωπικού των δήμων, κοι
νοτήτων κ.λ.π. τό όποιον διέπετζι υπο των όιζταεεων τού 
Λ' Βιβλίου τού Χ.Δ. 1140 1072 έπεκτείνοντζι κζί έπί των 
εν λόγω Κοινοτικών Γραμματέων, έπιφυλζσσομένων, λόγω 
τή; ιδιορρύθμου βαθμολογική; έξελίξεως των θέσεών των, 
ειδικών διατάξεων ώς προ; τον δια τάς προαγωγάς άπό βα
θμού εις βαθμόν άπαιτούμενον χρόνον υπηρεσία; καί ώς πρός- 
τάς διενεργουμένας μεταθέσει; αυτών εΐ; έτέρζν κοινότητα 
ών το πεοσωπικόν ύπάνεται εί; τζ; διατάξεις τού Λ' Βι3λίου
τού Χ.Δ. 1140/1972.

'Υπό τών διατάξεων τού άρθρου τούτου άντιμετωπίζονται 
καί αί περιπτώσεις περί τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών 
διορισμού, τής ορκωμοσίας, τών άδειών καί τής νοσηλείας, 
πεεί ών διελάιιβανον αί διατάξεις τών άρθρων S7 έως 90 τού 
Χ.Δ. 1140/1972.

4. Έπί τού άρθρου 4.
'Ως εν τή παραγράφω 2 τού II Κεφαλαίου τής παρούσης 

έλέχθη, αί διέπουσαι τούς άδιαβαθμίστους κοινοτικούς γραμ
ματείς διατάξεις έχουν περιληφθή ύπό τού Χ.Δ. 1140/1972 
εις τό Β' Βιβλίον αυτού ύπό τού οποίου όμως ρυθμίζεται καί ή 
υπηρεσιακή κατάστασις τού λοιπού προσωπικού τών Δήμων 
καί Κοινοτήτων καί τών δημοτικών ή κοινοτικών νομικών 
προσώπων, έφ’ όσον τούτο (προσωπικόν) δεν έχει ύπαχθή 
κατά την σχετικήν διαδικασίαν (άρθρον 75) εις τάς διατάξεις 
τού Λ' Βιβλίου τού ίδιου X. Δ/τος.

Έν οψει τού γεγονότος ότι ύπό τών διατάξεων τού Χομο- 
σχεόίου ρυθμίζεται ειδικούς ή εν γένει υπηρεσιακή κατάστα- 
σις τών γραμματέων τών κοινοτήτων, ύπό τού ύπό έπιψή- 
φισιν άρθρου 4, διαχωρίζονται εκ τών διατάξεων τού Β' Βι
βλίου τού Χ.Δ. 1140/1972 οί εν λόγω γραμματείς.

Άφ’ ής ομο/ς ή κοινότης ύπαχθή, κατά τούς όρους καί τάς 
προϋποθέσεις τού άρθρου 75 τού Χ.Δ. 1140/1972, εις τάς 
διατάςεις τού Λ' Βιβλίου τού ίδιου Χομοθετικού Διατάγμα
τος, οΐκοθεν νοείται ότι καί ό γραμματεύς αύτής παύει διε- 
πομενος ύπό τών διατάξεων τού Χομοσχεδίου.

5. Έπί τού άρθρου 5.

Ώς έλέχθη, πρωταρχικός σκοπός τού Χομοσχεδίου είναι ή 
βαθμολογική ένταξις καί μισθολογική βελτίωσις τόσον τών 
υπηρετουντων όσον καί τών έφ’ έξης διοριζομένων εις τάς 
θεσεις τών γραμματέων τών κοινοτήτων εκείνων ών τό προ- 
τωπικον λογω της οικονομικής των δυσχερείας δε·/ δύναται 
νά ύπαχθή εις τάς διατάξεις τού Α' Βιβλίου τού Χ.Δ. 1140/ 
72.

Προς τον σκοπόν τούτον προβλέπεται ή ένταξις τών κατά 
τήν έναρξιν τής ισχύος τού νόμου ύπηρετούντων εις τάςτα- 
κτικας άδιαβαθμίστους θέσεις τών έν λόγω κοινοτήτων γραμ- 
ματεων εις τάς διά τού άρθρου 1 συνιστωμένας τό πρώτον εΐδι- 
κας θέσεις. ί ·' .7 " ;
_ Κατά τάς ύπό έπιύήφισιν διατάξεις ή ένταξις ένεργεϊται άνε- 
ςαρτήτως ηλικίας καί τυπικών -προσόντων έπί τή βάσει τού

ΙΤροϋπόθεσις έφαρμογής τών διατάξεων τού Χομοσχεδίου 
αποτελεί ή αύξησις τής μέχρι τούδε βάσει τών διατάξεων τού 
άρθρου 34 τού Χ.Δ. 4541 1966 διατιθεμένης εκ τού Κρατι
κού προϋπολογισμού τακτικής ετήσιας έπιχορηγήσεως τών 
20.000.0UU δραχμών, κατά 65.000.000 έτησίως.

Ή ώς άνω έν τώ συνόλω κρατική έπιχορήγησις όμού μετά 
τού ήδη καταβαλλομένου ύπό τών κοινοτήτων ποσού, ύπο- 
λογιζομένου κατά προσέγγισιν εις τό ύφος τών 116.0u0.000 
δραχμών έτησίως. έξασφαλίζει τήν άπαιτουμένην διά τήν 
μισθοδοσίαν τών έν λόγω γραμματέων κοινοτήτων έτησίαν 
δαπάνην.

Πρός έξασφάλισιν τού άπαιτουμένου διά τήν μισθοδοσίαν 
τών έν λόγω κοινοτικών ύπαλλήλων ποσού καί τήν άντιμετώ- 
πισιν τών έν τώ μέλλοντι χορηγηθησομένων αυξήσεων έπί 
τών βασικών μισθών καί τών παγίων αύτών παρακολουθη
μάτων (προσαυξήσεις, έπιδόματα κ.λ.π.) εις τάς ύπό τού 
άρθρου 7 συμπληρουμένας περιπτώσεις τής παραγράφου 2 
τού άρθρου-35 τού Χ.Δγ 4541/11*66. -προβλέπεται ότι; τά 
εις τήν πίστωσιν τού παρά τώ ταμείω Παρακαταθηκών καί 
Δανείων συνισταμένου κοινού λογαριασμού «πληρωμή άπο- 
δοχών κοινοτικών ύπαλλήλων» - κατατιθέμενα κατ’ έτος 
ποσά τών οικείων κοινοτήτων, διά τήν πληρωμήν τών απο
δοχών τών ύπό τούξΧομοσχεδίου διεπομένων ύπαλλήλων, 
δύνανται νά προσαυξάνονται κατ’ έτος μέχρι δέκα τοϊς εκα
τόν δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Εσωτερικών.

Ενταύθα δέον νά σημειωθή ότι, ή συμπλήρωσις τών δια
τάξεων τών άρθρων 34 καί 35 τού Χ.Δ. 4541 1966 έκρίθη 
όρθοτέρα τής έξ άρχής άντικαταστάσεως αυτών, καθ’ όσον 
λόγω τού γενικωτέρου περιεχομένου των θά έπέφερον σύγχυ- 
σιν τόσον όσον άφορα. τήν έφαρμογήν των, όσον καί πρός τήν 
διακίνησιν τών, εις πίστωσιν τού ώς άνω λογαριασμού 
(Π.Α.Κ.Υ.) άναγεγραμμένων χρηματικών ποσών.

7. Έπί τού άρθρου S.

Συμφώνως πρός τάς προπαραταθείσας καί καταργουμένας 
διά τού Χομοσχεδίου διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου 85 
τού Χ.Δ. 1140/1972 παρέχεται ή δυνατότης εις τό Κοινο
τικόν Συμβούλιο·/ νά όρίση ποσόν αποδοχών τού άδιαβαθμί- 
στου γραμματέως ίσον πρός τον βασικόν μισθόν τού 11ου 
βαθμού, άνερχόμενον «σήμερον εις 3.S00 έφ’ ού παρέχονται 
καί αί προσαυξήσεις λόγω πολυετούς ύπηρεσίας δυνάμεναι 
ώς γνο/στόν, νά άνέλθουν μέχρι 26 % τού βασικού μισθού.

Πρός άντιμετώπισιν τών έλαχίστων τούτων περιπτώσεων, 
ύπό τού άρθρου S τού Χομοσχεδίου προβλέπεται ότι αί τυχόν 
κατά τήν 1-10-1975 καταβαλλόμενα', ύπέρτεραι τού 12ου 
βαθμού μηνιαία·, άποδοχαί έν γένει, εις τούς έντασσομένους 
κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 5, διατηρούνται ύπό μορφήν 
προσωπικού προσωρινού έπιδόματος μέχρι τής καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον καλύψεως αυτού. ’Ανάλογος ρΰθμισις προεβλέ- 
φθη καί ύπό τής παρ. 3 τού άρθρου 2 τού Α.Χ. 274/196S 
πεεί αποδοχών τών δηοιοσίων ύπαλλήλων .........................
(ΦΕΚ .V 22).

8. Έπί τών μεταβατικών διατάξεων τού άρθρου 9.
'Υπό τών διατάξεων τής παρ. 1 τού άρθρου τούτου θεσπί

ζεται ή κατάργησις τών εις τάς Κοινότητας ύφισταμένων 
κενών ή τών έφ’ εξής κενουμένων θέσεων κλητήρων είτε 
αύται προβλέπονται ώς διεβαθμισμέναι εις τό·/ οργανισμόν 
έσωτερικής ύπηρεσίας τών κοινοτήτων - ών τό προσωπικόν 
υπάγεται εις τάς διατάξεις τού Α' Βιβλίου τού Χ.Δ. 1140/ 
1972 - είτε ώς τακτικοί άδιαβάθμιστοι εις τάς άπορους καί μι- 
κράς κοινότητας, ύπό δέ τής παρ. 2 προβλέπεται ή διατήρη- 
σις έν υπηρεσία τών ύπηρετούντων μέχρι τής καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον άποχωρήσεώς των.
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Παρχλλήλω; δέ. δ'.’ όσους έχ. των υπαλλήλων τούτων έ—ι- 
θυμοϋν νά αποχωρήσουν της -ύττηρεσίας. βεσ—ίζετα: ή κατα
βολή αΰτοΐς .ίχ.χνοποεητικης ά~οζημιώσεως.

Έν ’Αθηνχ>ς τη 11 Φεβρουάριου 1976 
01 Τ-ουργοί

Οίκονοα'.κών Έσο/τεοιχ.ών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ

Πϊοεδρίαε Κυ3εενήσεωε 
' Γ. ΡΑΛΑΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΓ

Είοι/.ώς ή σροαγωγή τούτων έκ τοΰ 11ου εις τον 1 Οον βα 
νμόν οέν ούνατα: νά χωρήση μέχρι τής άναλογου αυςήσεω; 
τής ύσό τού άρ-Δρου Ο τού παρόντος παρεχόμενης έ·/. τού κρα
τικού σρ οντολογισμού οικονομικής ένισχύσεως.

3. Εν σεριστώσε: μεταΔέσεως τών έν άρΔρω 1 ύσαλλήλων 
εις κοινότητα ής τό σροσωσικόν οιέσεται ύσό τών οιατάόεων 
τού Α' βιβλίου τού Ν. 1140/197:2 ούτο: έντάσσονται αύτοοι- 
καίως ε!ς τόν εισαγωγικόν βαΔμόν τής οικείας Δέσεως.

”ΑρΔρον 4.

Α! οιατάίόεις τών αρΔρων 85 έως 90 του Χ.Λ. 1140/1972 
οέν έχουν έο αρμογήν έσί τών σερί ών το άρΔρον 1 ύταλλήλων.

Περί ρυΔμίσεως Δεμάτων καταστάσεως κοινοτικών γραμμα
τέων μή ύσαγομένων εις τάς οιατάίόεις τού Α βιβλίου του 
Ν.Δ. 1140/1972.

Αρόρον 1.

1. Αί όργανικαί Δέσεις τών κοινοτικών γραμματέων τών μή 
ύσαγομένων εις τάς οιατάόεις τού Α Βιβλίου του Ν.Δ. 1 1 40/ 
1972. σερί καταστάσεως οημοτικών καί κο:νοτ:κών ύταλλή
λων. οιαβαΔμίζοντα: ένιαίως έσί βαΔμοίς 12ω έως 10ω.

2. Εΐ βίκον τυσικόν σροσόν ίιορ-.σμού ε!ς τον εισαγωγικόν 
βαΔμόν 12ον ορίζεται το άτολυτήρ'.ον έίόαταίόίου γυμνασίου ή 
έτέρας- ισοτίμου σχολής μέσής~Τκσάίοέύσέως7~εν έλλείψε: οέ 
ύτοψηρίων κεκτημένων τά ώς άνω τροσόντα ένοεικτικόν τουλά
χιστον τρίτης τάίόεως έταταίόίου γυμνασίου ή ισοτίμου τοιού- 
του. σροτιμωμένων τών έχόντων τλείονα τυτ'.κά τροσόντα.

ΆρΔρον 2.

1. Ό ίιορισμός είς τάς ανωτέρω Δέσεις άσοφασίζεται ύτέ 
τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου, τηρουμένης τής οιαοικασίας τής 
ταρ. 3 τού άρ-Δρου 11 τού Ν. 1140/1972.

2. θύσεις διορίζεται τρό τής συμτληρώσεως τού 21ου έτους 
τής ηλικίας του καί μετά τήν συμτλήρωσ:ν τού 40ού έτους. 
Δ;ά τήν έφαρμογήν τής ίιατάσεως ταύτης ιός ημέρα γεννή- 
σεως λογίζεται ή 1η Ιανουάριου τού έτους γεννήσεως.

3. Α! τερί κωλυμάτων διορισμού διατάσεις τού άρ-Δρου 6 
τού Ν.Δ. 1140/1972 έοαρμόζονται καί έτ! τών κατά τό σα- 
ρόν άρΔρον διορισμών.

4. Εάν ελλεισσυν ταντελώς τροσωτα κατάλληλα διά τήν 
υέσ:ν τού γραμματέως. έτ:τρέτετα: τροσωρ:νή άνά-Δεσις τών 
καθηκόντων αυτού είς γραμματέα έτέρας γειτονικής κοινό- 
τητος ή άλλως εις λειτουργόν τής στοιχειώδους έκσαιδεύσεως. 
ό: άσοοάσεως τού κοινοτικού συμβουλίου.

’ Λούρον 3.

1. Τά τών ο: κ α: ολογη τ: κών --.ορισμού καί τού χρόνου ύτο- 
οολή» αυτών, τής οημοσιευσεως. κοινσσοιησεως κα: ανακλή- 
σεως τού οισρισμσύ. τής ορκωμοσίας, τής δοκιμαστικής ύση- 
ρεσίας καί μον-.μοτο-.ήσεως. τής τηρήσεως άτομ-.κών οακέ- 
λων καί μητρώου συντάςεως έκ-Δέσεων ύσηρεσιακής ίκανό- 
τητος. τής μεταΔεσεως. τών καθηκόντων, τών σερισρισμών 
καί τής άστ-.κής εύΔύνης. τών άσοδοχών. τών άδειών. τής νο
σηλείας. τών έσόδων κηδείας. τών άσαγ-σρεύσεων καί άσυμ- 
βίβάστων. τών ωρών έργασίας καί τών ημερών αργίας, τής 
ασοζημ-ώσεω.ς διά σρόσΔετον καί σέραν τού υποχρεωτικού 
ώραριου εργασίαν, τών σρο αγωγών. τής διαΔεσιμότητος. τής 
αργίας, τής λύσεως τής ΰσαλληλικής σχέσεως. τών ,σοινών 
κα: τού σε :Δ αρχικού εν γ·ένε: δικαίου. τής έκστώσεως καί τής 
εν γενε: άσο/.ύσεως τών σερί ών τό άρνρον 1 ύσα/.’/.ή/.ων. διέ- 
σοντα: άναλόγως ύσό τών --στάσεων τών έοαρμοζομένων έσί 
τού προσωπικού. τού ύσαγσμένου είς τό σρώτον βιβλισν τού 
Ν.Δ. 114Q/1972, έσιφυ/.ασσομενων τών διατάσεων τού σα- 
ρόντος. - ■

....2.. Διά τήν προαγωγήν τών είς τάς ώς άνω Δεσεις διοριζό
μενων κοινοτικών ύσαλ/.ήλων άσαιτεϊτα: πενταετής ΰσηρεσία 
έν έκάστω βαΔμώ.

Λρνρον ο.

1. Οί κατά τήν έναρσ-.ν τής ισχύος τού σαρόντος ύσηρε- 
τούντες ώς τακτικοί άο-.αβάνμ-.στο: κοινοτικοί γραμματείς έν· 
τάσσοντα: είς τάς σερί ών το άρ-άρον 1 -λέσε-.ς κατά τά έν 
το·ς έσομένοις σαραγράροις οριζόμενα.

2. Η έντασ-.ς ένεργείτα: ά·^εσαρτήτως ήλεκίας καί τυσ:- 
κών σροσόντων έσί τή ,όάσε: τού χρόνου ύσηρεσ-.ας. κατοσ-.ν 
αίτήσεως τού ένο-.αοερομένου. ύσοβαλλομένης έντός έσαμήνου 
άσο τής ένάρσεως τής ισχύος τού σαρόντος. άσοοάσεως 
τού οικείου κοινοτικού συμβουλίου έκό-.οομένης μετά σύμφωνον 
γνωμοςότ ησ 1 ν. _ ςού jo α τ ά τό άρ-ύρο-/ 63 τού Ν.Δ. 114.(1/1972 
ύσηρεσ-.ακού συμβουλίου.

3. Ή έντασ:ς γίνετα: είς τόν είσαγωγ-.κόν βα-ύμόν τής 
νέσεως ούνατα: όμως νά γίνη καί είς ά-νώτερον τούτου καί 
σάντως ούχί σέραν τού 11 ου βανμού. έφ’ όσον ό έντασσομενος 
έχε: χρόνον ϋσηρεσίας ίσον ή άνώτερον τού άσα-.τουμένου κατά 
τάς έν σαρ. 2 τού άρ·ύρου 3. σερί σροαγωγών. ο:ατάσε:ς τού 
σαρόντος.

4. Δ:ά τήν κατά τ άνωτέρω έντασ:ν ύσο/.ογίζετα: καί άσα- 
σα ή κα-5" οίονοήσοτε τρόσον έσί σχέσει οημοσίου ή ίοιωτικού 
ο:καίου σροσφερΔείσα σρός τό Δημόσιον, τά Ν.Π.Δ.Δ. καί 
τούς Οργανισμούς Τοσσκής Αΰτοο:ο.·.κήσεως συ-/τάσ:μος σρο- 
ύσηρεσία τού έντασσομένυ. έφ' όσον αΰτη έχε: ο:ανυ-ύή μετά 
τών τυσ:κών σροσόντων τής Δέσεως είς ήν ούτος έχε: ο:ο- 
ρ:σ·Δή.

Άρ-Δρον 6.

1 . Εκ τού σρούσολογ-.σμού τού Κράτους ο:ατ!·Δετα: έτησίως 
άσό τού οικονομικού έτους 1976 σοσόν όγοοήκοντα σέντε έκα- 
τομμυρίων οραχμών σρός τακτικήν οικονομικήν ένίσχυσιν τών 
κοινοτήτων ών τό σρσσωσ:κόν ύσάγετα: είς τάς ο:ατάσε:ς 
τού σαρόντος νόμου. άσοκ/.ε:στ:κώς ;:ά τήν καταβο'λήν τών 
άσοοοχών αύτού.

2. Είς τήν ώς άνω οικονομικήν ένίσχυσιν συμψηφίζεται καί 
ή κατά τάς ::ατάσε:ς τού άρΰρου 34 τού Ν.Δ. 4541/1961- 
«•σερί τροσοσο-.ήσεως καί συμσληρώσεως τού Ινώο:κος Ινατα- 
στάσεως οημοτ-.κών καί κοινοτικών ύσαλ/.ήλων. κα-ΔορισμοΙ 
τρόσου σληρωμής τών άσοοοχών τών κοινοτικών ύσαλ/.ήλων 
καί άλλων τ:νών οιατάσεων» ο:ατ:·Δεμενη το-.αύτη.

"ΑρΔρον 7.

Είς τήν σαράγραφον 2 τού άρ-Δρου 35 τού Ν.Δ. 4541/ 
1966 σροστί-Δεντα: ύσό στοιχεία ο' καί ε' σεριστώσεις έχουσα: 
ουτω:

<·ο) Τά ύσοχρεωτικώς είς τούς σρούσολογισμούς τών Κοι
νοτήτων. ών τό σροσινσικόν οέν ύσάγετα: είς τάς οιατάσεις 
τού Α’ ί-.ό/.ίου τού Ν.Δ. 1140/1972. οιά τήν σληρωμήν τώ· 
άσοοοχών ιών τακτικών ύσαλλή/.ων αύτών άναγραοόμενα χρη- 
υατικά σοσά τά όσοία οέν ούναντα: νά είναι ήσσονα τών κατά 
τό έτος 1975 έγγεγ-ραυ,μένων τοιούτων. Τά ιος ά-/ω σοσά ού- 
ναντα: νά σροσαυΞάνωντα: κατ’ έτος μέχρι οέκα τοις εκατόν, 
οι’ άσοοάσεως τού. 'Γσουργού ’Εσωτερικών.

ε- Τά συμφώνως τφ άρ-Δριρ 6 τού σαρόντος οιατι-Δέμενα 
χρηματικά σοσά-.


