ΕΓΣ ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ε”! τοΰ τ/iiio-j νομού «τερι Κώϊικος κατζττάτεως τροτωτικοΰ όργζνιτμών τοτ:κής χΰτοϊ-.οικήτεως».
Πόας τήν Βον/.ι/ν τών

Ελλήνων

~-

1. Το έτος J 972 ϊχϊό-3ηκε άτό τή ϊικτατορίζ το Νο
μοθετικό Λιάτα-'υζ 1140/1972 «—sst τροτοτοιήτεως. τυμτληρώτεως και κωοικοτοιήτεως εις ένιαίον κείχενον τών riot
καταττάτεω; Δτυ,οτικών κζ: Κοινοτικών 'Υτζλλχλων ::ζτάξεων». Στον 1<ώ:·'3 tj'ti έχουν έντωιζτω-3ε: ο: ;:ζτά:::ς
r,
— *χ·ίό-εώ: too. ο! ότοΐες άτ·οοΰτχ> γε
νικά τήν τροτωτιχή χζτάττατν τών ίιτζλλήλων τών όργχ/ΐ~-’ών τοτιχής αΰτοόιοιχττεως. Τά τεθ:ττότετα ·3έχχτα ττό νομο-3έτη·χα αϋτό 5*ν ;υ-3·χίζοντζ: μέ χΰτοτελε'ς ::ζτάΞε:ς. άλ
λα ·χέ ϊία-2;'!- Τ'ΰ ΙΓΖ*ατέ !-5'JV τ"’ν Κ/'Τ'7 ν
7.α'77τάτεως τροτωπν.οΰ τών Λημοτίχον Διοικητικών Υταλλήλων.
Ατό τής εχίότεω; όυως τοΰ άνωτέοω νο·ιο·3 · τ:κοΰ χειοιένοο μέχρι τήμερζ τλή-5ος νομο-3ετημάτων τροτοτοίητε 7.2; τυμτλτοω-ε τή νουο·5ετ:ζ too :τ-/υε. τότο τών ΰτζλλήλων τοΰ
Δηυοτιου. ότο 7.2; τών ΰτζλλήλων τών όργανιτυών τοτιχής
ζύτο::ο:κήτεω; ·;έ τονέτε:2 νζ ρηιχίίυογοΰντα:
τέ
τολλές
τεο:ττωτεις άυ,ριόολίες κ·ζ: άυοιτόητττε:; ώς τρός
τις
-:οζ;υ οττέες Ρ'ζτά:-;:; τ*ό τοοτωττ/.ό τών ΟΤΑ αέ όλες τις
ζτορρέουτες.άτό τή τύγχυτη αό·ή ρ ο το. εν εις έτ:ττώτε; ς ττήν
ετίλυτη τών άνζουοχενων ·3·εμάτο>ν ίίράϊυντη ττήν ετίλυτη
τροβληοχάτων. αυίςητη τής γραφειοκρατίας κλτ.) .
2. Ή Κυοέρνητη ενόψη τών ανωτέρω και τρος το σκοτό
" τής χατζρτίτεως ενός ί χτυγχ ρ ον: το. έν οο Κώοικζ. ό ότοίος
-34 τεοιλαυ οάνει όλες τ'; οιατάΐτε:; τοΰ ϊυ-3·ι.!ζουν τήν έν
γένει χζτάττατκ τών ΰτζλλήλων τοΰ ΰττρετοΰν ·χέ ότοιαοήτοτε
τχέτη ττοΰ; ΟΤΑ ε:ττνή-3τχε τήν έχίοτττ τοΰ νότιου 421/76
«τερ: τυττάτεω; έτιτροτή; τυντάίόεως 7\ώο:χο;
ν.ατζττάτεως τροτωτικοΰ όργχητυ.ών τοτιχής αύτοοιοιχττεω:». ίάτε; τοΰ ότοΐοο τυ·χκροτή·3ηχε έτ:τροτή άτοτελουνένη άτό χοζτ:7.οος λειτουχχοΰ; χ·ζ: έχτοοτωτους τών ΓΓ χ.'ελλτνίων τυλ
λίγων τών ΰτζλλήλων τών ΟΤΑ. Ή έοτιτροτή χύτη έχανε
έναοΐ;χ τοΰ έϊ'Όο ττ; το -χήνα Οχτώίο:') ·τοΰ έτους 1976
Χ2! τελείωτε 'το ο,ήνζ ΑΙάρτίο τοΰ ετοος 1981. Κχτά το τ:άττχοα αότό r Έτ:τροτή τρρτγοζτοτοίτρτε έχατον pe/J2 τρείς
(1131 τονεϊρ:2τε:ς.
3. Βζτ'.ν.έ; έτ:;:ώτε;ς τοΰ Κώο'/.ζ ε:νζ’.. ότως χζ; ζνωτέ;ω ε:τώ·3ηχε. ή τζροοτίζττ, ενός έν;ζ:οο χε:μένοο μέ ο:ζτάτου ζτοτοΰν τήν ύτττεττζ/.ή ν.ζτζττζτη τών ΰτζλλήλων
τοΰ ΰτηρετοΰν μέ ότο;ζ:ήτοτε τ/ίτη ττοΰς ΟΤΑ. ένζρχον;Γ,·ε'ν'ο ττο; τ·; ί'.ζτζτε·; —ΰ ο’έτουν τοΰ; Λττοοτίοο; Λ:ο:χηΤ'χοΰς ότζλλνλοος. ότο είνζ; όυνζτον νζ γίνε; τοΰτο. ;ε:οιένου. 5τ·. ο· ΟΤΑ ζτολζ/όάνουν /.ζτζ το Σόντχρ-χζ :;ο;7.ητ:χή; /.ζ; ο:χονθο.!7.ής ζύτοτελείζς. Έτίτης ή ·5έττ;τη νέων
•-r-z;ίων όο; τοο; το τερ'.ενά·ενό τους, τοΰ νζ τροτ:ρ:ζζουν ττή-χ ;;:θ'χορρ;ζ τοΰ τζρουτ'.άζουν ο: όργζν.τχο: τοτιχής
20το·:;ο·.7.ήτεως.
4. Τό χείχενο τοΰ τ-χ.-:·ου τοΰ Κώ:;χζ εχε; :;ζ::ε-3εΓ τέ
τέττζοζ οχέρτ} χζί ζτζοτίζετζ; άτο ·τρ;χ/.ότ;ζ τενήντζ (3501
zp-Spz.

Το τοώτο χέτος τεπλ.τι.ίζνε; ί·ττζ;ε:; τοΰ ζνζοέτοντζ;
ττΰ ·χ.όν;·.ι.ο ο;ζ6ζ-3·χ:Γχένο τϊΟτμτ:χο τών οήμων. τών κοινο
τήτων χζ: οη·χοτ;7.ών χζ: κοινοτικών Ιορυχάτων.
Τό οεΰτερο νέτος τερέλπίάνε: ρ>ζτζ;ε;ς τοΰ bzr-L·οντζ:
ττοΰς τερ:ορ:τμ.ένης ο;ζόζ·3·χ:τεως χο:νοτ:χοΰς γρζμμζτεΤς
κζ-5ώ; χζ: ττοΰς ·χόν;·χο;>; ζ:τζόζ-3·χ;ττους ΰτζλλτλους τών
xo:vcttto)v. τών ρτ,·χοτ:κών χζ: χο;νοτ:χών νο·μ;χών
τροτώτων χζ: τών τυνοέτχων.
Τό τοίτο μέρος άνζοέτετζ: ττό ττοτωτ:χό τών ε;::χών -5έτεων χζ-3ώς χζ: ττό ετ: r/έτε: έργζτίζς ίϊιωτ:χοΰ 3:χζίου
τροτλζμίχχόμενον τροτωτιχό.
Τέλος, το τέτζροο μέρος τεριλζμίζ-«: τ:ς τελ:χές
μετζόζτ:κές ό:ζτζςε:ς.

και

5.
Ο: ίζττ'.ν.οτερες χζ:νοτομ:ες τοΰ τχεοίου ζΰ·τοΰ τοΰ Κώ?:χζ τέ τμέτη μέ το όφιττζμενον νομ:χο τ.ζ-λεττώς τοΰ ϊιέτει τήν χζτάττζτη τοΰ τρ07ωτ:χοϋ τών ΟΤΑ είνζ: οί έςής;
ζ) Βζτε: τών ί:ζτά;εων τοΰ ζρ-3ρου 3 τοΰ Κώϊ:χζ οί
τυνοετοχο: τών ΟΤΑ ·5ζ μτοροΰν -ζ τροτλτχόζ'^ουν τό τροτωτ:χο του ζνζγκζ:οί. έρότον ή ο:χονθμ;χή /.ζτζττζτη ζύτών
το ετ:τρετε:. ενώ μέ τό ύο'.ττχχενο νοχ;χό χζ-3εττώς τοΰτο
ο έν ήτζν ες'.χτό.
ρ' Στζ ντηρετίχ/.ζ τυμβοΰλ:ζ. γ:ζ τζ ότοίζ ά'/ζοέοοντζ: οί
ρ:ζτζ;ε:ς 5. 6 χζ: 7. χζ: τζ ότοίζ γνωμοοοτοΰν ή άτοοζτ;ζ:υν γ:ά -Sε·χζτζ τροτωτ:χοΰ τών ΟΤΑ. -5ζ τυμμετέχουν
->ο ίτμ,οτ:χο: ή /.ο:νττ;κο: ΰτζλληλο:. ενώ μέ τό
ίτχΰον
7.2-5ετ"ως τυυ.μετέχε; μονο ενζς ;r-xoT:xc,ς ή κοινοτικός ΰτάλληλος.
71 Ατό τ:ς ρ;ζτζ;ε:ς τών ζρ-3ρων 41 κζ: 51 τροβλέτετζ: γ;ζ τρώτη ρορζ ή ϊτ,χίουργίζ -3έτεων γ:ζ το ϊ;ο;χητ:χο χζ: τεχνικό τροτωτ:7.ό Ανζτλτ,τωτών Γεν:κών Λ:ευ-3υντών ττοΰ; μεγαλύτερους Δήμους. Έτίτης. βάτε: τών ο:ατάςεων ζύτών -5ετε:ς ο:ευ-5υντών τέ ρήνους -3ά .'.τοτοϋν νά τυν:ττώντζ: έρότον τυντρέχουν ζ-3ρο:ττ:χζ ο: ετής
τροϋτο5ετε:ς :
Προβλέτοντζ: ττόν οικείο όργζν:τμό ετωτερ'.χής
τ:ζς είχοτ: 201 χζ: άνω -3έτε:ς μονίμων ΰτζλλήλων.

ΰτηρε-

’Εχουν τλη-3μτ;χό άνω τών 10.000 χ:λ:ζ:ων κζί_________
Έχουν τρζ'γχζτοτο'.ήτε: χ.ζτζ τζ ·;ύο (21 τελευτζίζ οίχονομ:κά έτη μέτο όρο τακτικών έτόοων τοτό τοΰλζχ:ττον ί:τλάτ'.ο τοΰ ζτζ:τού-χενου γ:ά τήν ετήτ:ζ Ρζτχ^η μ:τ·3οοοτ:ζς
τοΰ χζταληχτ’.χοΰ όζ-3μοΰ τοΰ τυνόλου τών -3έτεων τοΰ μόν.οιου τροτωτιχοΰ.
Μέ τό νοχ'.χό Χ2·3εττώς τοΰ ίτχύε: ο: τροϋτο-3έτε:ς γ:ά τή
τύττζτη ·5έτεων ο:ευ-5υντών είνζ::
Νζ τροόλέτοντζ: ττόν οικείο όργζν.τμο ετωτεριχής ΰτηρετίζς είχοτ: τέντε (25) -5έτε:ς μονίμου τρθτωτ:κοΰ χζ:
χ/ω.
Νζ έχουν τλη-3υτμό άνω τών οέ/.ζ τέντε (15.000) χ:λ:ά;ων
κζ:
Νζ έχουν ετήτίζ έτοοζ ά-χω τών 5.000.000 ορζχ.
■ο) Στοΰς Κλζόους Βρε;07.ότχων χζ: Νητιζγωγών (ζρ-3ρζ
67 χζ: S2) ε:ταγωγ:χός 6ζ-3μός έχει όρ:τ·5ει ό 8ος άντε
τοΰ 9ου τοΰ τροίλέτουν ο! ίτχύουτες ϊ:ζτά;ε:ς. Αυτό έγινε
γ:ά λόγου: ίτης ν.ετχχειοίτεως ττρός τις τυνζοέλτους τους
τών Ττουογείων Κοινωνικών 'Ττηρετιών χζί Έ-3ν:χ.ής Π ζ:οείζς χζ: θρητχευχχτων.
εΐ Ό μ^ΰός κζΐ τά τάγιζ ταρζχολου-3ήμζτζ αϋτοΰ (τροτχυςήτε:ς. έτ:οόμζτζ χλτ.)
τοΰ -5ά χζτζβάλοντα: ττοΰς
ΰτζλλήλους τών ΟΤΑ όρίΰοντζ: έχεΐνζ τοΰ τζρέχοντζ: κά-3ε
ρορά ττοΰς ρημοτίους ΰτζλλήλους ά-/τ:ττο:χων όζ-3μών κζΐ
υ.ιτ-5ών (ζρ-3ρον 106 τζράγρζρος 1). Έτίτης, γ:ά τρωτή
οορζ τροόλετετζ: ή χζ-3:έρωτ'Γ κέ ά;χο:ίή ΰτερωρ:χ/.ής εργζτίζς γ:ά εκείνους τοΰ; ΰτζλλήλους τών ΟΤΑ του -3α τη
ρούν τά τοζκτ:κά τών όημοτ:κών ή κοινοτικών
τυμίουλίων
(ζρ-5ρο 106 τζρ. 3).
ττ) 0! 6οη-3ο: ταμείου (άρ·3ρζ 221—227'· μετν-οκάΙοντζ:
τέ ελεγκτές έτόόων χζ: έτόοων. χζτζτάττοντα: τέ οικό τους
/.λάοο κζ: ετελίττοντα: μέχρι τον 4ο ία-3μό. ένώ μέ τό νο
μικό κζ-3εττώς τοΰ ίτχύει ονομάζονται βοη·3ο: ταμείου, τε::λχχόάνοντζ: ττόν Κλάοο ΜΕΙ χζ: ετελίττοντα: μόνο μέχρι
τον 6ο ία-3μό.
ζΐ Οί ·χόν:-χοι είττράχτορες (άρ·3ρα 228—22S) χζτζτάττο-ντζ: χζ: ζύτο: τέ οιχό τους χλζ:ο χζ: έτελίττοντα: υ.έypt χζ: τό-^ 4ο Ϊχ3μό. ενώ τήμερα 'εςελίττονται μόνο μέχρι
τόν 6ο. Έτίτης μέ τ:ς ϊ:ατάςε:ς τοΰ άρ·3ρου 335 χζτζρ·
γείτα: ό -3ετμός τών τροτωρινών ειττραχτόρων καί ο! ΰτηρετοΰντες χζτζτάττονται ττόν Κλάοο τών μονίμων είττρακτόρων κατά τή όιζοιχζτία τοΰ τροόλέτουν ο! ό:ατάςε:ς τοΰ άρ
θρου 333.

η) Μέ τις διατάξεις τοΰ άρ-δρου 146 καθιερώνεται για
τρωτή φορά * ·δεσμός τής μισ-δολογικής προαγωγής
στον
άμε-ως επόμενο 6α-δμο για τους νπαλλήλους τών Κλάϊων ΜΕ,
τών όποιων ή -δέση δέν διαδα-δμίζεται με τον οργανισμό εσω
τερικής υπηρεσίας σιέραν τοΰ 7 ου δα-δμοΰ.
•δ) Οί γραμματείς περιορισμένης διαδαδμίσεως γίά τους
όποιους διαλαμβάνουν αί διατάξεις τών άρ-δρων 233—235
δά διορίζονται ύστερα άπό διαγωνισμό.
ι) Τέλος, το μέ σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ
σωπικό. για το οποίο -δά εφαρμόζονται οί διατάξεις τών άρ
θρων 250—309 τοΰ σχεδίου ·δά διέπεται έξολοκλήρου άπό
διατάξεις άνάλογες με εκείνες τοΰ -δεσμικοΰ νόμου 993/79,
ιό δε εργστοτεχνικό προσωπικό σιου υπηρετεί εντάσσεται σε
■ργανικές -δέσεις διά τοΰ όργανισμοΰ εσωτερικής υπηρεσίας
εέ σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άπό τά ανωτέρω και μόνο καταφαίνεσαι ότι το παρουσιαζόμενο έργο απαίτησε και χρόνο καί κόπο πολύ. Τή συντακτι
κή επιτροπή τήν αποτελούσαν έμπειροι κρατικοί λειτουργοί, τό
δε κείμενο τοΰ-σχεδίου τοΰ νέου Κώδικα διακρίνεται για τή
συστηματική κατάταξη τής ύλης του, τή με-δοδικότητα καί
τή συνέπεια.
7.
Ύστερα άπό τά ‘ανωτέρω καί μέ τήν •πεποίθηση ότι ό
νέος Κώδικας άνταποκρίνεται στις προσδοκίες τής Κυδερνησεως καί τών υπαλλήλων τών ΟΤΑ υποβάλλω τό σχέδιο
νόμου «περί κώδικος καταστάσεως προσωπικοΰ οργανισμών το
πικής αύτοδιοικήσεως» καί παρακαλώ για τήν ψήφισή του
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ άρ-δρου 76 παρ. 6 τοΰ Συν
τάγματος που ισχύει.
Ά-δήνα 7 Μαιου 1981

6.
Όπως στην· αρχή άναφέρεται ή Επιτροπή άρχισε τό
Οί Υπουργοί
ργο της στις άρχές τοΰ 1976 καί -πραγματοποίησε περισσόΠροεδρίας Κυδερν-ήσεως
’Εσωτερικών
-ερες άπό 110 συνεδριάσεις, το ΐέ σχέδιο τοΰ νέόυ κώδικα
Κ. ΣΤΈΦΑΝΌ II ΟΧΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
περιλαμβάνει 350 άρ-δρα.

