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ΓΕΝΙΚΩΣ
1. Διά των διατάξεων τοϋ παρόντος νομοσχεδίου, σκο- 

πεΐται ή άντικατάστασις. ένίων διατάξεων τοϋ Ν.Λ. 1140/ 
1972. έν σχέσει με την συγκρότησιν καί λειτουργίαν των 
-υπηρεσιακών συμβουλίων καί τήν υττηρεσιακην κατάστασιν 
τοϋ νομικού συμβούλου καί των βοηθών τουτου τοϋ Λήμου 
Θεσσαλονίκης.

'Η άντικατάστασις των έν λόγω διατάξεων κρίνεται έπι- 
βεβλημένη διά τούς κάτωθι λόγους :

1. Ύπό των διατάξεων των άρθρων 63 - 65 τοϋ Ν.Λ. 
1140/1972 προβλέπεται ή συμμετοχή εις τά 'υπηρεσιακά 
συμβούλια κρίσεως των δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλή
λων. δικαστικών τής τακτικής Λικαιοσύνης. (Πρωτοδικών 
καί ’Αρεοπαγιτών).

Κατόπιν της-δημοσιεύσεως καί θέσεως έν ΐσχύι τοϋ Ν. 
22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως διοικη
τικών υπαλλήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Λ.Λ.» ΰπό τών δια
τάξεων τοϋ όποιου δεν προβλέπεται ώς καί πρότερον, συμ
μετοχή εις τά οικεία υπηρεσιακά συμβούλια κρίσεως τών 
δημοσίων υπαλλήλων μέχρι καί τοϋ 2ου βαθμοϋ λειτουργών 
τής τακτικής δικαιοσύνης, ένδείκνυται κατά προσαρμογήν 
προς τά ΐσχύοντα περί τών δημοσίων υπαλλήλων καί λόγω 
τής ιδιομορφίας ήν έμφανίζουν οί ΟΤΑ έν σχέσει προς τά 
λοιπά Ν.Π.Λ.Δ., ή συγκρότησις τών υπηρεσιακών συμβου
λίων κρίσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων ύπό 
διάφορον σύνθεσιν έγγυωμένην τήν άποδοτικήν καί άπρό- 
σκοπτον λειτουργίαν των.

’Ιδιαιτέρως δέον νά τονισθή διά τά παρά ταϊς Νομαρχίαις 
υπηρεσιακά συμβούλια ότι έκ τής έπί μακράν σειράν έτών 
λειτουργίας τούτων διεπιστώθησαν ύφ’ όλων τών άρμο- 
δίων υπηρεσιακών παραγόντων δυσχέρειαι εις τήν κανο
νικήν λειτουργίαν τούτων λόγω τής μη ΰπάρξεως δυνατό- 
τητος συμμετοχής δικαστικών λειτουργών συνεπεία προ
φανώς μεγίστου οόρτου έργασίας εις όλας τάς περιπτώσεις 
καθ’ ας έκ ρίνετο αναγκαία ή σύγκλησις τοϋ συμβουλίου.

At δυσχέρειαι αύται κατέστησαν πλέον έκδηλοι μετά 
τήν διά τοϋ Α.Ν. 231/1967 έκδοθέντος ύπό τοϋ καταλυθέν- 
τος δικτατορικοϋ καθεστώτος άνάθεσιν τής προεδρίας, τών 
υπηρεσιακών συμβουλίων εις Πρωτοδίκας αντί τών Διευ
θυντών τών Νομαρχιών, εις οΰς άπό μακροϋ χρόνου καί δη 
άπό τής τό πρώτον λειτουργίας τών «άρθρον 109 Ν. 1726/ 
1951» είχεν άνατεθή διά νόμου ή προεδρία, προφανώς, λόγω 
τής ΐδιαζούσης θέσεώς των, τών ειδικών γνώσεων άς κέ- 
κτηνται έπί τών θεμάτων τοϋ προσωπικού τών Ο.Τ.Α. καί 
τής μακρας έμπειρίας των. Ούτως άπό- της ένάρξεως ισχύος 
τοϋ ώς άνω νόμου ό Διευθυντής τής Νομαρχίας όστις ση
μειωτέου είναι καί ό κατά νόμον αναπληρωτής Νομάρχου, 
μη εχων τήν προεδρίαν τοϋ συμβουλίου δεν είχε τήν ευχέ
ρειαν να συγκαλή τούτο εις πάσαν άναγκαίαν περίπτωσιν, 
με συνέπειαν νά παραμένουν έν έκκρεμότητι πολλά ζητήματα 
έπί ζημία είτε τών υπαλλήλων είτε τών Ο.Τ.Α.

Εν σχέσει προς τό θέμα τούτο τής άναγκαιότητος άναθέ- 
σεως τής προεδρίας τού παρά ταϊς Νομαρχίαις υπηρεσιακού 
συμβουλίου εις τούς Διευθυντάς Νομαρχιών εϊχεν όχληθή 
επανειλημμένους τό 'Υπουργείου κατά τό παρελθόν ύπό 
αρμοδίων παραγόντων καί έπισημαίνεται έντόνως καί σή
μερον ή ρύθμισίς του. .

2. 'Τπό τών προϊσχυσασών τού Ν.Δ. 1140/1972 δια
τάξεων τών άρθρων 200 τού Β.Δ. 406/63 καί 44 τού Ν.Δ. 
4541/1966, περί τών νομικών: συμβούλων καί δικηγόρων 
τών δήμων καί ιδρυμάτων, προεβλέπετο, ότι αί παρά τώ
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δήμω Θεσσαλονίκης θέσεις νομικού συμβούλου καί τών βοη
θών αύτοϋ. ορίζονται, ή _μέν τοϋ νομικού συμβουλου έπί 
βαθμώ παρέδρου τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους, αί 
δέ τών βοηθών αύτοϋ, έπί βαθμώ Δικαστικού ’Αντιπροσώπου 
α τάξεως καί ότι έπ’ αύτών έφαρμόζονται αί περί προα
γωγής διατάξεις τοϋ είρημένου 4541/1966 Ν.Δ. Καίτοι 
ή διάταξις αΰτη είναι άναγκαία διά τούς ύπηρετοϋντας εν 
τώ Δήμω Θεσσαλονίκης, νομικόν σύμβουλον καί βοηθούς 
αύτοϋ. κατά τήν κατάρτισιν τοϋ άρθρου 102 τοϋ Ν.Λ. 1140/ 
19/2. προφανώς διέ/,αθε τής προσοχής τοϋ συντάκτου τούτου 
ή ανωτέρω διάταξις καί δεν συμπεριελήφθη. μέ συνέπειαν 
νά δήμιουργηθοϋν έν τή πράξει πλεϊσται όσαι άμφιβολίαι 
περί τής έν γένει -υπηρεσιακής καταστάσεως τούτων.

Ε I Λ I Κ Ω Σ
’Επί τοϋ άρθρου 1. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται 

ή άντικατάστασις τοϋ άρθρου 63 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972 
περί συγκροτήσεως τοϋ παρά ταϊς Νομαρχίαις ύπηρεσιακοϋ 
συμβουλίου, έπί τώ τέλει όπως μή μετέχη εις ταϋτα πρωτό
δικης, διά τούς κατά τ’ άνωτέρω έκτεθέντας λόγους.

Διά τοϋ άρθρου τούτου πρόεδρος τοϋ ύπηρεσιακοϋ' συμβου
λίου ορίζεται ό διευθυντής τής Νομαρχίας. 'Ομοίως ορί
ζεται ότι εις τό ύπηρεσιακόν συμβούλιο'/ θά μετέχη ώς μέλος 
ότμηματάρχης τής__τ_ο πικής. αύτοδίο ικήο ε ως καί ώςγραμ- 
ματεύς αύτοϋ εις ύπάλληλος Α’ Κατηγορίας έπί βαθμοϊς 
δω - 6ω τοϋ τμήματος τοπικής αΰτοδιοικήσεως, έπειδή κατά 
τεκμηριον ούτοι είναι περισσότερον γνώσται, τών θεμάτων 
ύτεηρεσιακής καταστάσεως τών ύπαλλήλων τών Ο.Τ.Α.

Τό αντικαθιστάμενο-/ άρθρον 63 τοϋ Ν.Δ. 1140 1972 
έχει ούτως :

“Αρθρον 63.
Υπηρεσιακόν συμβούλιου παρ’ έκάστη νομαρχία.

1. Παρ’ έκάστη νομαρχία συνιστάται ύπηρεσιακόν συμ
βούλιου συγκροτούμενο-/ δι’ άποφάσεως τοϋ νομάρχου καί 
άποτελούμενον :

α. Έκ τοϋ διευθυντοϋ τής νομαρχίας ή τοϋ νομίμου άνα- 
πληρωτοΰ αύτοϋ έπί πλειόνων δέ διευθυντών έκ τοϋ άρμο- 
δίου έπί τών θεμάτων τοπικής αΰτοδιοικήσεως ή τοϋ νομί
μους άναπληρωτοϋ του.

β. Έξ ένός πρωτοδίκου έκ τών έν τή έδρα τής νομαρχίας 
πρωτοδικών, μή έδρεύοντος δέ έν τη έδρα τής νομαρχίας 
πρωτοδικείου, έκ τοϋ εΐρηνοδίκου ή πταισματοδίκου.

γ) Έξ ένός δημοσίου ύπαλλήλου, έκ τών έν τή έδρα 
τοϋ νομοΰ ύπηρετούντων έπί 5ω τούλάχιστον βαθμώ.

δ. Έξ ένός δημοτικού συμβούλου τοϋ δήμου τής έδρας 
τοϋ νομού καί

ε. έξ ένός μονίμου δημοτικού ύτςαλλήλου έπί 5ω τόύ- 
λάχιστον βαθμώ, μή ύπάρχοντος δέ τοιούτου, έξ ένός έπί 
6ω έως δω βαθμώ ή οσάκις συζητοϋνται θέματα άφορώντα 
κοινοτικούς υπαλλήλους, ές ένός κοινοτικού ύπαλλήλου έπί 
τοίς αύτοίς βα-ύμοίς ή έν έλλειψει κοινοτικών ύπαλλήλων τών 
βα-ύμών τούτων, έτέρου κοινοτικού ύπαλλήλου.

2. Καθήκοντα γραμματέως τοϋ συμβουλίου έκτελεΐ ύπάλ
ληλος τής νομαρχίας έπί δω έως 6ω βαθμώ.

3. Τό κατά τό παρόν άρθρον ύπηρεσιακόν συμβούλιου 
είναι άρμόδιον διά τούς μέχρι καί τοϋ 4ου βαθμοϋ περί ών 
τό άρθρον 1, τών έν τή περιφερεία τοϋ νομού οργανισμών, 
επιφυλασσόμενων τών διατάξεων τών επομένων άρθρων
64 καί 65.

Έπί τοϋ άρθρου 2. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοϋ άρθρου 64 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972, περί 
συγκροτήσεως τών παρά τοΐς Δήμοις ’Αθηναίων, Πειραιώς 
καί Θεσσαλονίκης ύπηρεσιακών συμβουλίων. Διά τούτου 
αντικαθίσταται ό μέχρι τοϋδε μετέχων ώς πρόεδρος, πρω
τόδικης, δΓ άνωτέρου ύπαλλήλου έπί 2 ω βαθμώ τοϋ Υ
πουργείου ’Εσωτερικών.

Τό άντικαθιστάμενον άρθρον 64 τοϋ Ν.Δ. 1140/1972, 
έχει ούτως :
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"Αρθρον 64.
'Υπηρεσιακόν συμβούλιον παρά τοΐς Δήμοις ’Αθηναίων, 

Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
1. Παρ’έκάστω των Δήμων ’Αθηναίων, Πειραιώς καί 

Θεσσαλονίκης συνιστάται ίδιον υπηρεσιακόν συμβούλιον, συγ- 
κροτούμενον δι’ άποφάσεως του 1 πουργου Εσωτερικών, 
πλήν τοϋ παρά τώ Δήμω Θεσσαλονίκης συγκροτούμενου 
δι’ άποφάσεως τοΰ Νομάρχου Θεσσαλονίκης καί άποτελού- 
μενον :

α. Ές ένος υπαλλήλου τοΰ 'Υπουργείου μεν τών Εσω
τερικών διά τούς Δήμους ’Αθηναίων καί Πειραιώς, τής Νο
μαρχίας δέ Θεσσαλονίκης διά τον Δήμον Θεσσαλονίκης, 
έπί 2ω ή 3ω βαθμώ.

β. Ές ενός πρωτοδίκου του εν τη έδρα του δήμου πρω
τοδικείου.

γ. ’ΕΞ ενός δημοσίου υπάλληλου επι 2ω η 3ω βαθμω, εκ 
τών έν τη έδρα τοϋ οικείου δήμου υπηρετουντων.

δ. ’ΕΞ ένός δημοτικού συμβούλου και
ε. έΞ ένός μονίμου υπαλλήλου τοΰ οικείου δήμου επι 

4ω τουλάχιστον βαθμώ.
2. Καθήκοντα γραμματέως έκτελεΐ δημοτικός υπάλληλος 

ή διοικητικός υπάλληλος τής άρμοδιότητος τοΰ 'Υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών, έπί δω έως 6ω βαθμώ.

3. Τά κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακά συμβούλια 
είναι άρμόδια διά τούς μέχρι καί τοΰ 4ου βαθμοΰ υπαλλή
λους τών έν παραγράφω 1 οργανισμών, έπιφυλασσομένης 
καί τής διατάξεως τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 65.

συμβουλίων καί ή διάρκεια τής θητείας τούτων, διά δέ τοΰ 
άρθρου 5, τά τής λειτουργίας τών υπηρεσιακών συμβουλίων 
κατ’ άναλογίαν προς τά ίσχύοντα περί τής λειτουργίας τών 
υπηρεσιακών συμβουλίων τών δημοσίων υπηρεσιών.

Τά αντικαθιστάμενα άρθρα 66 καί 67 τοΰ Ν'.Δ. 1140/ 
1972 έχουν ούτως :

"Αρθρον 66.
Συγκρότησις υπηρεσιακών συμβουλίων.

1. Τά υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούνται κατά Δε
κέμβριον έκάστου έτους διά το έπόμενον.

2. Ό συγκροτών έκαστον συμβούλιον ορίζει τά μή υπό 
τοΰ νόμου είδικώς καθοριζόμενα μέλη αύτοΰ, πλήν τών έζ 
ισοβίων δημοσίων υπαλλήλων λαμβανομένων, οριζόμενων 
άρμοδίως καί τών δημοτικών συμβούλων, όριζομένων υπό 
ύπό τών οικείων δημοτικών συμβουλίων. ’Εάν το δημοτικόν 
συμβούλιον δέν ήθελεν ορίσει τούς δημοτικούς συμβούλους 
μέχρι τής εικοστής Δεκεμβρίου, ούτοι ορίζονται ύπό τοΰ 
αρμοδίου πρός συγκρότησιν τών συμβουλίων. Τά έκ 
δημοτικών συμβούλων τοΰ Δήμου ’Αθηναίων μέλη τών 
συμβουλίων ορίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εσω
τερικών .

3. Δι’ έκαστον μέλος τών συμβουλίων ορίζεται, κατά 
τόν αύτόν τρόπον, άναπληρωματικόν τοιοΰτον.
■* 4. Δεά-πής περί~συγκροτήσεωςπών συμβουλίων πράξεως 
ορίζονται καί οί γραμματείς αυτών μετά τών άναπληρωτών 
των.

"Αρθρον 67.
Λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων.

’Επί τοΰ άρθρου 3. Διά το® άρθρου τούτου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοΰ άρθρου 6ιΡ τοΰ Ν.Δ. 1140/19/2, περί 
συγκροτήσεως τοΰ παρά τώ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών υπη
ρεσιακού συμβουλίου. Διά τούτου άντικαθίσταται ό μέχρι 
τοΰδε μετέχων εις τοΰτο ώς πρόεδρος, ’Αρεοπαγίτης διά 
Διοικητικού ’Επιθεωρητοΰ έπί 2ω βαθμώ τοΰ 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών καί τό μέλος, Γενικός Διευθυντής Διοικήσεως 
τοϋ 'Υπουργείου, διά τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ Τοπικής Αυ- 
τοδιοικήσεως κατόπιν συστάσεως, διά τοΰ Ν.Δ. 55/1973, 
παρά τώ 'Υπουργείου τούτου, τοιαύτης θέσεως.

Τό άντικαθιστάμενον άρθρον 65 τοΰ Ν.Δ. 1140/1972 έχει 
ούτως :

"Αρθρον 65.
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον παρά τώ 'Υπουργείου 

’Εσωτερικών.

1. Παρά τώ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών συνιστάτα1 
ύπηρεσιακόν συμβούλιον προσωπικού τών δήμων, κοινο
τήτων καί τών παρ’ αύτοΐς ιδρυμάτων καί νομικών προσώ
πων, συγκροτούμενο'/ δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού ’Εσω
τερικών καί άποτελούμενον :

α. Έκ τοΰ γενικού διευθυντοΰ διοικήσεως.
β. ΈΞ ένός άρεοπαγίτου.
γ. Έκ τοΰ διευθυντοΰ τής τοπικής αΰτοδιοικήσεως.
δ. Έκ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ προσωπικού οργανισμών το

πικής αΰτοδιοικήσεως.
ε. ΈΞ ένός δημοτικού συμβούλου τοΰ Δήμου ’Αθηναίων 

ή Πειραιώς.
στ. καί ζ. ΈΞ ένός υπαλλήλου έΞ έκατέρου τών Δήμων 

’Αθηναίων καί Πειραιώς, έπί όργανικώ βαθμώ 1 ω έως 3ω.
2. Καθήκοντα γραμματέως έκτελεΐ διοικητικός Επάλλη

λος τής άρμοδιότητος τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών έπί 
So/ έως 6ω βαθμώ.

3. Τό κατά παρόν τό άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι 
αρμόδιον διά τούς υπαλλήλους τών περί ών τό άρθρον 1 
οργανισμών όλης τής Επικράτειας έπί βαθμώ 3ω καί άνω. 
προκειμένου δέ περί προαγωγών, έπί βαθμώ 4ω καί άνω.

?■'/ Έπί τών άρθρων 4 - 5. Διά. τών άρθρων τούτων σκοπεί- 
ται ή άντικατάστασις τών όμοιων άρθρων 66 καί 67 τοΰ 
Ν.Δ. 1140/1972. έν σχέσει μέ τήν συγκρότησιν καί τήν 
λειτουργίαν τών έν άρθροις 1 - 3 τοΰ παρόντος άναφερομένων 
συμβουλίων. Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 4 ορίζεται το 
αρμόδιον οργανον διά τήν συγκρότησιν τών ύπηρεσιακών

1. Τά τής λειτουργίας τών υπηρεσιακών συμβουλίων διέ- 
πονται άναλόγως τών ύπό έκάστοτε ίσχυουσών άντιστοίχων 
διατάζεων τοΰ Κωδικός Καταστάσεως τών Δημοσίων Διοι
κητικών υπαλλήλων, έπιφυλασσομένων τών διατάζεων 
τής έπομένης παρ. 2.

2. Χρέη είσηγητοΰ τοϋ ύπηρεσιακοϋ συμβουλίου έκτε
λεΐ τό παρά τοΰ Π ροέδρου όριζόμενον μέλος.

Έπί τοϋ άρθρου 6. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 102 τοΰ Ν.Δ. 1140/ 
1972 έν σχέσει μέ τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τοΰ νο
μικού συμβούλου Δήμου Θεσσαλονίκης καί τών βοηθών 
αύτοΰ διά τούς έν τή άρχή τής παρούσης έκθέσεως, άναφερο- 
μένους λόγους. Διά τούτου σκοπεΐται ή έπαναφορά τοΰ 
καθεστώτος, έν σχέσει μέ τήν ύπηρεσιακήν κατάστασιν 
τούτων, τοϋ ΐσχύσαντος προ τής καταργήσεώς του, ύπό τής 
άντικαθισταμένης διατάζεως τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 102 
τοΰ Ν.Δ. 1140/1972. "Ητοι σκοπεΐται ώς πρός αύτούς ή 
έπαναφοεά τών διατάΞεων τών άρθεων 200 τοΰ Β.Δ. 406/ 
63 καί 44 τοΰ Ν.Δ. 4541/1966.

Ή άντικαθισταμένη διάταζις τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 102 
τοΰ Ν.Δ. 1140/1972, έχει ούτω :

«3. Αί παρά τώ Δήμω Θεσσαλονίκης θέσεις τοΰ νομικού 
συμβούλου καί τών βοηθών αύτοΰ καταργοΰνται άμα τή 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον έζόδω έκ τής υπηρεσίας τών κα- 
τεχόντων ταύτας. ’Αντί τών καταργουμένων τούτων θέ
σεων δύναται νά όρίζωνται θέσεις δικηγόρων κατά τάς 
διατάζεις τής παρ. 1.

'Ο άριθμός τών όριζομένων θέσεων δικηγόρων, συμπε
ριλαμβανομένου καί τοΰ άριθμοΰ τών υπηρετούντο·/ νομι
κού συμβούλου καί βοηθών νομικού συμβούλου, δέν δύναται 
νά ύπερβή τάς ζί (6). Μετά τήν έ'Ξοδον έκ τής υπηρεσίας 
τοΰ νομικού συμβούλου καί τών βοηθών νομικού συμβούλου, 
μία τών θέσεων δικηγόρων δύναται νά .όρισθή ως θέσις νο
μικού συμβούλου ώς προϊσταμένου τοΰ γραφείου δικαστικού 
τοΰ δήμου, έπί άντιμισθία ΐση προς τόν βασικόν μισθόν διοι
κητικού διευθυντοΰ έπί βαθμώ 3ω.

Ή άντιμισθία τών λοιπών δικηγόρων ορίζεται ΐσς πρός 
τόν βασικόν μισθόν διοικητικού τμηματάρχου έπί βαθμώ 
ρω ή 4ω».

’.Εν Άθήναις τή 26 Φεβρουάριου 1976 
Οί Υπουργοί

Εσωτερικών Πεοεδείαε Κυβεενήσεως
Κ. ΣΤΕΦΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ' Γ. ΡΑΑΛΗΣ


