
ΑΙΤΙΟΛ0ΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως, άνασυστάσεως 
καί καταργήσεως θέσεων προσωπικού τοϋ Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Τό 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ώς έχει 

σήμερον, καλύπτει τρεις βασικούς τομείς της Κοινωνικής 
δραστηριότητος, ήτοι τούς τομείς 'Υγείας, Κοινωνικής Πρό
νοιας καί Κοινωνικής ’Ασφαλείας.

Εις τάς υπηρεσίας αύτοϋ καί τά παρ’ αύτοϋ εποπτευόμενα 
Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία, ’Οργανισμοί Κοιν. Άσφαλίσεως, 
Ιδρύματα Κοινωνικής Προνοίας κλπ.), υπηρετούν πλέον 
τών 40.000 ύπάλληλοι, μέσω δέ τών υπηρεσιών αύτοϋ δια
τίθεται εις τούς παρά τούτου καλυπτομένους τομείς τής 
Κοινωνικής Πολιτικής τού Κράτους σημαντικώτατον τμήμα 
τών πιστώσεων τού Κρατικού προϋπολογισμού.

2. Εις την έκτέλεσιν τής σημαντικωτάτης, ώς άνωτέρω 
άποστολής του, το 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
αντιμετωπίζει δυσχερείας έκ τοϋ λόγου ότι κατά τά τελευ
ταία 15 έτη διηυρύνθη ή άποστολή του λόγω τών κοινωνι
κών έξελίξεων καί τού συνεπεία τούτων πολλαπλασιασμού 
τών προβλημάτων ή έπίλ.υσις τών οποίων έχει άναληφθή 
ύπό τού Κράτους διά'τού 'Υπουργείου Κοινωνικών; ‘Υπηρε
σιών. Ούτω διά την άντιμετώπισιν τών ώς άνω προβλη
μάτων, το 'Υπουργεΐον ήναγκάσθη νά συστήση νέας έπιτε- 
λ.ικάς ύττηρεσίας καί νά έπιφέρη διαρθρωτικάς προσαρμογάς 
εις την όλην οργανωτικήν δομήν του, άλ,λά έν ταύτώ δέν 
προήλ.θε παραλλήλως εις την κατάλληλον άναδιάρθρωσιν 
τών θέσεων τοϋ προσωπικού, προκειμένου νά άναπτύξη το 
άναγκαϊον υπαλληλικόν προσωπικόν πρός στελέχωσιν τών 
ύττηρεσιών του, μέ αποτέλεσμα την μειωμένην άπόδοσιν 
αύτών.

3. ’Εκ τοϋ άνωτέρω λόγου, τό 'Υπουργείου άντιμετωπί- 
ζει σήμερον όξύτατον πρόβλ.ημα προσωπικού καί δη εις τον 
τομέα τής έπανδρώσεως τών Διοικητικών ύττηρεσιών αύτοϋ 
διά προϊσταμένων διοικητικών υπαλλήλων ώς καί πλαι- 
σιώσεως τών μεγαλυτέρων Περιφερειακών 'Υττηρεσιών του 
δι’ 'Υγιεινολόγων ’Ιατρών, Κοινωνικών Λειτουργών καί 
Έπισκεπτριών ’Αδελφών, συγκεκριμένως :

α) AL είς επίπεδον διευθύνσεως ύφιστάμεναι διοικητικαί 
ύπηρεσίαι άνέρχονται είς 35. αί όργανικαί όμως θέσεις τών 
Διευθυντών τού Κλάδου Α1 Διοικητικού άνέρχονται εις 25. 
Έτι αί είς επίπεδον τμήματος ύφιστάμεναι διοικητικαί 
μονάδες άνέρχονται είς 102 ένώ αί θέσεις τών Τμηματαρ- 
χών τοϋ Κλάδου ΑΙ Διοικητικού άνέρχονται είς 88. Όθεν 
έκ τών ώς άνω ύπηρεσιακών μονάδων 10 Διευθύνσεις λει
τουργούν άνευ προϊσταμένου έχοντος τον βαθμόν τού Διευ- 
θυντοϋ καί 14 Τμήματα άνευ προϊσταμένου έχοντος τον 
βαθμόν τοϋ Τμηματάρχου, με εύνοήτους δυσμενείς επιπτώ
σεις έπί τής ύττηρεσίας.

β) Έπί 55 Νομαρχιακών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών, 
έκαστη τών όποιων είναι επιφορτισμένη μέ βαρύ καί πολνύ- 
πλευρον κοινωνικόν έργον διαθέτουσα σημαντικόν προσωπι
κόν, μόνον 14 λειτουργούν είς επίπεδον Διευθύνσεως, ένώ 
αί έτεραι 41 λειτουργούν είς επίπεδον Τμήματος. Ούτως, 
έκ τών 31 συνιστωμένων θέσεων έπί· βαθμοϊς 3ω-2ω ΑΙ 
Διοικητικού, αί 25 προορίζονται διά τάς έκτος Διοικήσεως 
Πρωτευούσης Περιφερειακάς 'Υττηρεσίας τού 'Υπουργείου.

Έκ τών 41 τούτων Τμημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
μόνον τά 21 προβλέπουν οργανικήν θέσιν προϊσταμένου 
Τμηματάρχου, ένώ είς τά λοιπά 20, καίτοι Τμήματα, δέν 
προβλ.έπεται άναλόγου βαθμού Προϊστάμενος.

Είς τό σημεΐον τούτο δέον νά έπισημανθή καί ή έπιβε- 
βλημένη ανάγκη, όπως ένια έκ τών ώς άνω Τμημάτων, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών μετατραποϋν είς Διευθύνσεις καί 
τούτο διότι αί ύπηρεσιακαί άνάγκαι, ό άριθμός τών έπο- 
πτευομένων ύπ’ αύτών 'Ιδρυμάτων καί ύπαλλήλων ώς καί 
ό πληθυσμός, ή έκτασις καί ή έδαφολογική διαμόρφωσις

τού νομού επιβάλλουν τήν άνάπτυξιν της ύττηρεσίας καί 
τήν άνάθεσιν τής Διευθύνσεως ταύτης είς Προϊστάμενον 
άνωτέρας βαθμίδος.

Πέραν τών ώς άνω οί ύπάλληλοι τοϋ Υπουργείου Κοινω
νικών ' Υπηρεσιών εύρίσκονται είς μειονεκτικήν θέσιν έξ 
άπόψεως έξελίξεως είς θέσεις άνωτέρων βαθμών (5ου-4ου 
καί 3ου-2ου) έν συγκρίσει πρός τούς συναδέλφους των 
ετερων 'Υπουργείων, ώς τούτο σαφώς προκύπτει έκ τών 
παρατιθεμένων κατωτέρω στοιχείων, ήτοι 8ω-6ω, 73 %, 
5ω-4ω 21 % καί 3ω-2ω 6 %.

Περαιτέρω σημειοϋται ότι, διά τού Ν.Δ. 1345/1973 αί 
έπί βαθμοϊς 3ω-2ω θέσεις Υγιεινολόγων άπό 34 περιω- 
ρίσθησαν είς 28.

γ) 'Υπό τό ύφιστάμενον οργανωτικόν σχήμα τό 'Υπουρ
γεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών διαθέτει 7 γενικής άρμοδιό- 
τητος Κεντρικάς Ύττηρεσίας έπιπέδου Διευθύνσεως, αίτινες 
λειτουργούν άνευ ύπηρεσιακοΰ προϊσταμένου Γενικού Διευ- 
θυντοϋ διά τόν συντονισμόν τών ύττηρεσιών τούτων, λόγω 
τών έπιπτώσεών των, τής άποδοτικότητος έπί τών έφαρμο- 
ζομένων έν γένει προγραμμάτων τοϋ Υπουργείου, καθ’ όσον 
αί έν λόγω Γενικαί Ύπηρεσίαι καλ.ύπτουν α) θέματα κατα- 
στάσεως τοϋ πάσης φύσεως προσωπικού τών Κεντρικών 
καί Περιφερειακών Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου καί τών 
ύπό τήν έποπτείαν αύτοϋ ύπαγομένων Νομικών Προσώπων 
καί ’Οργανισμών (Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ’Ασφαλιστι
κών Φορέων, 'Ιδρυμάτων Προνοίας κλπ.) άνερχομένου είς 
40.000 περίπου, β) οργανωτικά, λειτουργικά καί τεχνικά 
θέματα τών άνωτέρω Ύττηρεσιών καί Νομικών Προσώπων, 
ύ) προγραμματισμών καί μελετών, δ) άνάγκας έποπτείας 
j ή έπιθεωρήσεως, άποσκοπούσας είς τήν ομαλήν καί 
εύρυθμον λ.ειτουργίαν αύτών, δεδομένου ότι αί ύπηρεσίαι 
αύται διαχειρίζονται σημαντικόν μέρος τού κρατικού προϋ
πολογισμού καί τού προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ
σεων (μόνον τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα έπιχορηγοϋνται 
διά τού ποσού τής τάξεως τών 3.000.000.000 δρχ. περίπου 
έτησίως) καί ε) θέματα δημοσίων καί διεθνών σχέσεων, 
ώς καί τοιαύτα ΠΣΕΑ.

Ή όλλειψις ενός άνωτάτου ύπηρεσιακοΰ οργάνου, έπικε- 
φαλής τών ώς άνωτέρω γενικών ύττηρεσιών, καθιστά πλ,έον 
ή έπιβεβλημένην τήν σύστασιν άντιστοίχου θέσεως Γ ενικού 
Διευθυντοϋ-Διοικήσεως καί έκ τού γεγονότος ότι αί αρμο
διότητες τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Ύττηρεσιών ύπό 
τήν σημερινήν μορφήν είναι πολλαπλάσιαι έκείνων τού τέως 
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, δι’ όπερ είχε κριθή 
αναγκαία ή σύστασις καί δευτέρας θέσεως Γενικού Διευ- 
θυντοΰ, συμφώνως τώ Νόμω 4440/1964 άρθρ. 16 (Φ.Ε.Κ. 
224/12-11-1964 τ. Α') καταογηθείσης τελικώς διά τού 
Α.Ν. 4/1967 άρθρ. 5 παρ. 3 (Φ.Ε.Κ. 67/10-5-1967 τ. Α').

4. Είς τήν θεραπείαν τών ώς άνωτέρω προβλημάτων 
άποβλέπει τό παρόν Νομοσχέδιον, διά τών διατάξεων τού 
όποιου έπιδιούκεται :

α) Διά τοϋ άρθρου 1.
(1) Ή σύστασις θέσεων προσωπικού τοϋ Κλ.άδου ΑΙ 

Διοικητικού έπί βαθμώ Άναπλ.ηρωτού Γενικού Διευθυντοΰ, 
μία (I), έπί βαθμοϊς 3ω-2ω τριάκοντα μία (31) καί έπί 
βαθμοϊς 5ω-4ω τριάκοντα τέσσαρες (34).

Διά τής δημιουργίας τής έπί 1ω βαθμώ θέσεως τού Άνα- 
πληρωτοΰ Γενικού Διευθυντοΰ θά καταστή δυνατή ή άσκη- 
σις τής άποτελεσματικωτέρας καί άποδοτικωτέρας έποπτείας 
ελέγχου καί Έπιθεωρήσεως τών Ύττηρεσιών, Νομικών 
Προσώπων καί ’Οργανισμών έπί τώ τέλει εύρυθμοτέρας 
λειτουργίας αύτών.

Διά τών θέσεων τών Διευθυντών Οά καταστή δυνατή ή 
τοποθέτησις Προϊσταμένων είς άνάλογον άριθμόν ύφιστα- 
μένων Διευθύνσεων καί ή άνύψωσις 21 έκ τών 41 Νομαρχια
κών Τμημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών είς Διευθύνσεις 
διά τούς προαναφερθέντας λόγους. 'Ωσαύτως διά τής αύξή- 
σεως τών ώς άνω θέσεων Τμηματαρχών θά καταστή δυνατή 
ή τοποθέτησις Προϊσταμένων είς άνάλογον άριθμόν ύφιστα-



ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣμενών Τμημάτων "Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί ή δημιουργία 
20 θέσεων διά την πλαισίωσιν άναλόγου άριθμοϋ τμημάτων 
Νομαρχιακών Υπηρεσιών, εις τά όποια σήμερον δεν προ- 
βλέπεται άνάλογος θέσις Προϊσταμένου.

(2) Ή σύστασις θέσεων προσωπικού τοϋ Κλάδου Α4 
’Ιατρών Ύγιεινολόγων έπί βαθμώ 1ω μία (1) καί έπί 
βαθμοΐς 3ω-2ω κατά έξ (6) δι’ ών θά έπιτευχθή άφ’ ένός 
μέν ή καταλλ.ηλοτέρα εις άντίστοιχον προσωπικόν πλαισίω- 
σις ισαρίθμων περιφερειακών υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου 
εις νομούς μέ πληθυσμόν άνω τών 120.000 κατοίκων. Άφ’ 
ετέρου δέ διά της έπί 1ω βαθμώ θέσεως· θά ύποβοηθηθοϋν 
οη ΐαντικώς τά υπό τοϋ Τομέως υγείας εκπονούμενα καί 
εφαρμοζόμενα προγράμματα.

(3) Ωσαύτως προβλέπεται ή κατάργησις έξ (6) έκ τών 
υφισταμένων έπί βαθμοΐς 6ω-4ω κενών οργανικών θεσεων 
τοϋ Κλάδου Α4 ’Ιατρών 'Υγιεινολόγων τοϋ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή έπανασύστασις τής 
διά τοϋ Α.Ν. 4/1967 καταργηθείσης μιας (1) θέσεως έπί 
βαθμώ 1ω.

Διά τής έν λόγω θέσεως θά καταστή δυνατή ή υπαγωγή 
ΰπό ένιαΐον φορέα τών αρμοδιοτήτων τών γενικών υπηρεσιών 
τοϋ Υπουργείου τών οποίων θά προΐσταται ό Γενικός 
Διευθυντής Διοικήσεως.

γ) Διά τοϋ άρθρου 2 άναδιαρθροϋνταί αί ήδη ύφιστάμεναι 
θέσεις τών Κλάδων Α' Κατηγορίας Έπισκεπτριών ’Αδελφών 
καί Κοινωνικών Λειτουργών, έπί τώ τέλει τής πλαισιώσεως- 
τών μεγαλυτέρων περιφερειακών υπηρεσιών, δι’ υπαλλήλων 
τών κλάδων τούτων άνωτέρου βαθμοϋ.

δ) Διά τοϋ άρθρου 3 δημιουργοϋνται θέσεις άρχειοθετών 
προς κάλυψιν άντιστοίχων άναγκών τής Υπηρεσίας, αΐτινες, 
κατά τήν πρώτην έφαρμογήν θά πληρωθούν ύπό υπαλλήλων 
Γ” κατηγορίας, άσχολουμένων είς διοικητικά έργα καί 
έχόντων πολυετή εμπειρίαν εις τά καθήκοντα υπαλλήλου 
Β' Κατηγορίας.

ε) Διά τοϋ άρθρου 4 παρέχεται ή ευχέρεια, είς τον 
Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως, μέχρις έκδόσεως 
τοϋ οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου, ρυθμίζει θέματα κατανο
μής τών θέσεων καί αρμοδιοτήτων έπί σκοπώ εύρυθμοτέρας 
λειτουργίας τοϋ Υπουργείου.

Έν τέλει δέον όπως έπισημάνωμεν ιδιαιτέρως τήν ανάγ
κην εις τήν κάλ>υψιν τής οποίας άποβλέπει τό παρόν σχέδιον 
νόμου καί ή όποια δύναται νά συνοψισθή ώς ανάγκη άναγο- 
μένη είς τήν ομαλήν^ άπρόσκοπτον καί άποδοτικήν λειτουρ
γίαν τοϋ ‘Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί άνάγκη 
δημιουργίας παραλλήλων κινήτρων, άφ’ ένός μέν διά τήν 
άναθέρμανσιν τοϋ ένδιαφέροντος καί τοϋ υπηρεσιακού ζήλου 
τών ΰπηρετούντων υπαλλήλων καί τήν προσέλκυσιν άφ’ 
έτέρου, είς τό έν λόγω Ύπουργεΐον νέων στελεχών άπαραι- 
τήτων διά τήν έξασφάλ.ισιν τών ώς άνω ευνοϊκών συνθηκών 
λειτουργίας τούτου, μελλ.οντικώς, πρός άντιμετώπισιν τών 
διαρκώς αύξανομένων κοινωνικών άναγκών.

6. Ούτως έχον τό προτεινόμενον πρός έγκρισιν έν Οέματι 
σχέδιον νόμου υποβάλλεται ΰμϊν μέ τήν παράκλ.ησιν όπως 
περιβληθή διά τής ΰμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 8 Ίουλ.ίου 1975 

Οί Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Κοινωνικών Ύττηρεσιών 

Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Έπί σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως, άνασυστάσεως^ 
καταργήσεως θέσεων προσωπικού τοϋ Υπουργείου Κοι 

νικών Ύττηρεσιών».

Ν.Δ. 1345/1973 (Φ.Ε.Κ. 39/Α7ΐ973).
Περί προσλήψεως ιατρικού προσωπικού είς Δημοο 

'Υπηρεσίας καί Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρον 2 έδάφιον ε.

'Άπασαι αί θέσεις τών έλεγκτών ιατρών πρός δέ καί · 
μονίμου ιατρικού προσωπικού τοϋ Υπουργείου Κοινωνικ 
Υπηρεσιών προσδιοριζόμεναι άριθμητικώς κατά Κλάΐ 
καί βαθμόν ώς κατωτέρω :

Κλ.άδος Α4 Ίατρών._

Έπί βαθμοΐς 3ω-2ω τεσσαράκοντα θέσεις έξ ών εΐκο< 
όκτώ (28) ιατρών Ύγιεινολ.όγων καί δώδεκα (12) ιατρέ

Ν.Δ. 4440/1964 (ίΡ.Ε.Κ. 224/Α/1964).

“Αρθρον 16.

Εις τό Ύπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας, προστίθετ 
δευτέρα Γενική Δ/νσις ής προΐσταται Γενικός Διευθυντ 
έπί θητεία κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 436 
1963 φέρων τόν βαθμόν 1 τής Α' Κατηγορίας καί αύξαν 
μένων τών άντιστοίχων θέσεων κατά μίαν (1 ). Τήν θέα 
ταύτην καταλαμβάνει διά Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάο 
τοϋ έπί τής Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού ό άρχαιότερ< 
τών διοικητικών Διευθυντών έχων τά ΰπό τοϋ Νόμι 
οριζόμενα προσόντα. Είς τήν νεοσυνιστωμένην Γενικ-. 
Δ/νσιν υπάγονται αί Διευθύνσεις τοϋ Υπουργείου Κοινών 
κής Προνοίας αΐτινες ήθελ.ον καθορισθή δι’ άποφάσεως τι 
έπί τής Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού.

Α.Ν. 4/1967.

Άρθρον 5 παρ. 3.

Καταργοΰνται αί μετά τήν ίσχύν τοϋ ύπ’ άριθ. 4352/196 
Ν.Δ. καί έντεϋθεν συσταθεΐσαι θέσεις Γενικών Δ/ντών κο 
’Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών έπί βαθμώ Ιιο.

Ν.Δ. 272/1974.
«Περί συστάσεως Κλάδου καί τακτικών θέσεων Κοινω 

νικών Λειτουργών παρά τώ Ύπουργείω Κοινωνικών Ύπη 
ρεσιών (Φ.Ε.Κ. 9/Α/1974).

“Αρθρον 1.

Σύστασις Κλ.άδου Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις καί κατα 
νομή τούτων.

Παραγραφ. 2. Ό Κλ.άδος Κοινωνικών Λειτουργών περί 
λ.αμβάνει τάς κάτωθι συνιστωμένας διά τοϋ παρόντος θέ 
σεις :

Μίαν (1) θέσιν έπί βαθμώ 2ω.
Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμώ 3ω.
Δώδεκα (12) θέσεις έπί βαθμώ 4ω.
Τριάκοντα τέσσαρες (34) θέσεις έπί βαθμώ 5ω.
Διακόσιαι τριάκοντα πέντε (235) θέσεις έπί βαθμέ 

9ω-6ω.


