
Έπι σχεδίου Nixx) «πείρί μετατάξεις είς το Ταμείον Ά~φα- 
_ λίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων, τών έν 

άποσπάσει ύπηρετούντων είς τοϋτο, Δημοτικών καί Κοι
νοτικών ύπαλλήλων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. ΈπΙ τη βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 15 τοϋ 
Ν.Δ/τος 1726/1944 έν συνδυασμώ προς τάς τοιαύτας τών 
άρθρων 7 τοϋ Ν.Δ/τος 3894/1958 καί 52 παρ. 6 τοϋ Ν.Δ/τος 
1140/1972 έχουν άποσπασθή, δΓ άποφάτεως τοϋ 'Υπουργού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τικοι υπάλληλοι 
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών αυτου.

2. *Η άπόσπασις τινων εξ αυτών επεβληθη και ε.: της
τών
ών
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τούτων έκ τών δαπανών μισθοδοσίας των. ,

3. Έξ αυτών εις (1) κατέχει τον 4ον βαθμόν, δύο (2) 
τον 8ον, τρεις (3) τόν 6ον καί είς (1) τον ΙΟον.
- Αί θέσεις αύται τών ΟΤΑ άνήκουν, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τών άρθρων 12 καί-51 τοϋ Β.Δ/τος 715/1972 
(ΦΕΚ. 207), είς τόν Κλάδον Β1. 'Ωσαύτως αί προβλεπό- 
μεναι υπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ ΰπ’ άριθ. 205/1976 Π.Δ/τος 
«περί διαρθρώσεως τών υπηρεσιών καί θέσεων προσωπικοϋ 
’Ασφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ.73 - τεϋχος Πρώτον) άνήκουν εις τό\ αυτόν Κλάδον, 
μετονομασθείς είς Κλάδον ΜΕ1 κατά τάς διατάξεις τοϋ-
Ν.434/1976.

4. Κατά τάς κειμένας διατάξεις ή μετάταξις υπαλλήλων 
ΟΤΑ άπό Κλάδου εις Κλάδον ένεργεϊται συμφώνως προς

-τάς διατάξεις τών άρθρων 50 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ/τος 1140/1972, 
97 παρ. 1 τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος καί 10 παρ. 3 τοϋ 

'Β.Δ/τος της 23/24 Δεκεμβρίου 1955 «περί εφαρμογής 
τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος έπίτών υπαλλήλων τών νομικών 

/προσώπων δημοσίου δικαίου» όριζουσών άντιστοίχως τά 
κάτωθι : - ’.· . ·'
·. «Τά τής τηρήσεως ατομικών φακέλλων καί μητρώου, 
συντάξεως έκθέσεων υπηρεσιακής ίκανότητος, τοποθετή- 
σεως, μεταθέσεως, μετακινήσεως, άποσπάσεως, μετατά- 
,ξεως, προαγωγών, διαθεσιμότητος, άργίας, άρχαιότητος, 
προβαδίσματος, ηθικών άμοιβών καί έπιτίμων τίτλων, ώς 
καί τών έν γένει μεταβολών τής καταστάσεως τών έν άρθρω ' 
1 υπαλλήλων διέπονται άναλόγως υπό τών έκάστοτε ίσχυόυ- 
σών ά'/τιστοίχων διατάξεων τοϋ Κώδικος Καταστάσεως τών 
Δημοσίων Διοικητικών 'Υπαλλήλων, έπιφυλασσομένων τών 
διατάξεων τών επομένων άρθρων 51 - 60.

Μετάταξις υπαλλήλου είς κενήν όμοιόβαθμον τής αυτής · 
Κατηγορίας θέσιν ετέρου κλάδου τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου 
’έπιτρέπεται νά ένεργηθή δΓ έξαιρετικάς ύπηρεσιακάς άνάγ- .. 
κας ή τη αιτήσει τοϋ υπαλλήλου, έφ’ όσον ό μετατασσόμενος 
έχει τά προσόντα διά τήν κατάληψιν τής είς ήν μετατάσσεται 
θέσεως. - ■ · '" · -
V Έν ή περιτττώσει ή θέσις δύναται νά πληρωθή διά μετα- 
τάξεως ή προαγωγής, πληροϋται διά μετατάξεως μόνον έάν 
έπιβάλλουν τοϋτο έξαιρετικαί ύπηρεσιακαί άνάγκαι».

3. (Άρθρον 97) α) Έπί ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή κατά 
τήν παρ. 1 τοϋ άρθρ. 97 μετάταξις νοείται-είς έτερον κλάδον 
τοϋ αύτοϋ Ν.Π., ένεργεϊται δέ ώς καί ή μετάθεσις.

Πέραν τών ανωτέρω προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. εφαρ
μόζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 97 τοϋ Ν.1811/51, ώς συν- 
επληρώθησαν ύπό τών διατάξεων τής παρ.' 3 τοϋ άρθρου 10 
τού άπό 23/31 Δεκεαύρίου 1955 Βασιλικού Διατάγματος, 
καθ’ άς έπιτρέπεται ή μετάταξις υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καί . 
είς έτερον Ν.Π.Δ.Δ. τελοϋν ύπό τήν έποπτείαν τοϋ αύτοϋ

Ύποΰργοϋ. Παρέκκλισις άπό τήν άνω διαδικασίαν καθιερώθη 
διά τοϋ άπό 31-12-1956 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως τών 
άρθρων 96 καί 97 τοϋ Ν\ 1811/51 καί τοϋ άπό 23/31-12-1955 
Β.Δ. όσον άφορά τά ΝΠΔΔ τοΰ ΝΑ. 2592/53 και’ τών’ 
διατάξεων τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 9 τοΰ Ν.39/1975 ώς ποός 
τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς άρμοδιότητος" Ύπου'ρτ' 
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών». / ; , / ^ q

Ή κατά τά ανωτέρω μετάταξις ένεργεϊται δΓ άποφάσεωί 
τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δημοσιευόμενης 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως μετά σύμφωνον 
γνώμην τοΰ οικείου ύπηρεσιακοϋ Συμβουλίου τοΰ 'Υπουρ
γείου.

5. ’Επειδή δεν δύναται νά έφαρμοσθη ή άνωτέρω διαδι
κασία διά τούς ύπηρετοϋντας έν άποσπάσει είς τό ΤΑΔΚΥ 
Δημοτικούς καί Κοινοτικούς ύπαλλήλους, καθ’ όσον τό 
ΤΑΔΚΥ καί οι Δήμοι καί Κοινότητες είναι Νομικά Πρό
σωπα μή ύπαγόμενα ύπό τήν έποπτείαν τοϋ αύτοϋ'Υπουρ- 
γοϋ, σκοπεΐται ύπό τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου ή μετάταξις 
των απεσπασμενων είς τό Ταμεΐον τοϋτο, δημοτικών καί 
κοινοτικών ύπαλλήλων. Αΰτη ένεργεϊται κατόπιν αίτήσεως 
τών ένδιαφερομένων διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών' 
Εσωτερικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά γνώμην 
τοΰ άρμοδίου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου; ' *

6. 'Η μετάταξις τών περί ών ό λόγος ύπαλλήλων τών ΟΤΑ 
_ καθίσταται άναγκαία, καθ’ όσον-λόγω της- μακρας παραμο

νής αύτών είς τό ΤΑΔΚΥ, έχουν έξοικειωθή πλήρως πρός 
τά άνατεθέντα αύτοΐς άντικείμενα τοϋ Ταμείου'καί, ώς είκός, 
θά άνταποκριθοϋν καλλίτερα τών, τυχόν νεοδιοριζομένων.

ι Έν Άθήναις τη 26 Μαρτίου 1977
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ' Έσωτεοικών
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
ΚΏΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ,

ΣΧΠΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ·
• .7·*—' *

-Περί μετατάξεως είς τό Ταμεΐον ’Ασφαλίσεως Δημοτικών 
και Κοινοτικών 'Υπαλλήλων, τών έν άποσπάσει ύπηρετούν
των είς τούτα, δημοτικών καί κοινοτικών ύπαλλήλων·.

'Αρ-δρον Μόνον. _ '
1. Οί, κατά τήν έναρςιν τής ισχύος τοΰ παρόντος υπηρε

τούν τεςέν άπτ/σπάσει παρά τώ Ταμείψ ’Ασφαλίσεως Δημοτι
κών καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων δημοτικοί καί κοινοτικοί 
υπάλληλοι μετατάσσονται με τον ον κέκτηνται όα-δμον είς τάς 
ύπό τών διατάξεων τού άρ-δρου 3 τού ύπ’ άρι·3. 265/1976 Π 
Δ/τος «περί διαρ-δρώσεως τών υπηρεσιών καί δέσεων προσω- 
πικοΰ τοΰ Ταμείου ’Ασφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών 
'Υπαλλήλων» καί τής ύπ’ άριδ. Δ2α/75799/1976 άποφά- 
σεως 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών «περί μεταφοράς ■δέ
σεων τακτικού προσωπικού είς Κλάδους AT, ΜΗ κτα ΣΕ τού 
Ταμείου» προόλεπομένας καί ύφισταμένας κενάς όργανικάς 
■δέσεις τοΰ Κλάδου ΜΕ1, ανεξαρτήτως τών περιορισμών τών) 
■προόλεπτμένων ύπό τών κειμένων' διατάξεων.
ν 2. Η μετάταξις ένεργεϊται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Έσ,ωτεσικων και Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, εκδιδο-
μενης κατόπιν αίτήσεως τών ώς άνω ύπαλλήλων, ύποόαλλο- 
μένης εντός τριμήνου προδεσμίας' άπό τής ισχύος τοΰ παρόν
τος, μετά γνώμην τοϋ αρμοδίου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου. ' ·

3. Ή σειρά άρχαιότητος τών μετατασσόμενων πρός ταός έν 
τφ αύτώ Κλαίω ύπηφετούντες, καδορόζεται έκ τοΰ χ:όν:υ τής 
έν Ttj> 6αδμώ υπηρεσίας έκαστου.
■ Συν τρέχοντος τού αύτοϋ χρόνου υπηρεσίας είς τόν αύτόν 
δαδμόν ή σειρά άρχαιότητος. ορίζεται δΓ .άποφάσεως τοΰ άρ-


