
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ^Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1882/1990, ρύθ
μισή σύναψών θεμάτων και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κατά την καταγραφή του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί 
στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δημόσιου τομέα, που έγινε 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43), διαπιστώ
θηκε ότι μέρος του προσωπικού αυτού κάλυπτε πάγιες και διαρ
κείς ανάγκες της υπηρεσίας, που κατ' αντικείμενο ανήκουν σε 
κλάδους Διοικητικού - Λογιστικού - Οικονομικού, κ.λπ. των υπη
ρεσιών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. Για το προσωπικό αυτό 
έπρεπε κατά το άρθρο 103 του Συντάγματος να συσταθουν νέες 
κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Όμως, με το άρθρο 44 του ν. 
1882/1990 ποοβλέφθηκαν μόνο θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δι
καίου αορίστου χρόνου και έτσι το ως άνω προσωπικό, παρά τις 
πολιτικές αποφάσεις της Οικουμενικής Κυβέρνησης, θα παρέμε- 
νε έξω από τις γενόμενες με το νόμο αυτόν για τους εκτάκτους 
ρυθμίσεις. Οι παραλείψεις αυτές και τα συναφή με αυτές διαδι
καστικά και τεχνικά θέματα επιδιώκεται να καλυφθούν με τις προ- 
τεινόμενες διατάξεις των παραγρ. 1-6 του άρθρου 1.

Τέλος, με το άρθρο 2 επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων 
της Π.Υ.Σ. αριθμ. 19/1990, για τη γραμματειακή εξιιπηρέτηση των 
βουλευτών, και στους Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά μόνο για 
τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους στην Ελλάδα, ενώ με το άρ
θρο 3 ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων στο Υπουργείο Προε
δρίας της Κυβέρνησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση 
απ' αυτό υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βου
λευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 19/1990.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
στην εισηγητική έκθεση

Συμπληρούμενες διατάξεις

Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου «Συμπλήρωση διατάξεων του 
ν. 1882Ί990, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» συ
μπληρώνονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και ν' της παρ. 
3 του άρθρου 44 του ν. 1882/199C, ot οποίες έχουν ως εξής.

«3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, Οικονομικών και Εργασίας ύστερα από γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων και, εν ελλείψει τούτων, του διοικού- 
ντος συλλογικού οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, και ως 
την 30.9.90:

β) Ιδρύονται νέες θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί
ου και αορίστου χρόνου, εφ' όσον το απαιτούν οι ανάγκες που προ
κύπτουν από την πιο πάνω καταγραφή.

γ) Καθορίζονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν 
με συμβάσεις αορίστου χρόνου».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1882/1990, ρύθμιση συναφών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του

ν. 1882/1990 μετά τις λέξεις «νέες κενές θέσεις» προστίθενται οι 
λέξεις «μονίμου προσωπικού ή».

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν. 
1882/1990 μετά τις λέξεις «να πληρωθούν» προστίθενται οι λέξεις 
«με μόνιμο προσωπικό ή».

3. Οι συνιστώμενες ως άνω θέσεις μόνιμου προσωπικού των δη
μόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. εντάσσονται σε υφιστάμενους α
ντίστοιχους κλάδους και, αν δεν υπάρχουν, συνιστώνται νέοι 
κλάδοι με απόφαση του οικείου υπουργού.

4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, συλλογικά όργανα των οικείων 
νομικών προσώπων δεν παρέχουν τη γνώμη τους εντός της προ
θεσμίας που ορίζεται απο το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου αυτής 
εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτών και είναι έγκυρες

5. Οι διατάξεις του π.δ. 245/1990 (ΦΕΚ Α' 100 της 27-7-90) εφαρ
μόζονται από τότε που ίσχυσαν και για την πλήρωση κενών θέσε
ων μόνιμου προσωπικού, που προκηρύχθηκαν με την υπ' αριθμό 
ΔΙΠΠ/Φ.Δγ.21/27111/31-7-1990 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη
σης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 
καθορίζεται η αμοιβή για: α) τους προέδρους, μέλη, γραμματείς, 
βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές, επιτόπιους συνδέσμους 
και τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, των επιτροπών των άρ
θρων 6 και 9 του π.δ/τος 245/1990, β) τους εξεταστές και αναβαθ- 
μολογητές και γ) τους επόπτες κτιρίων, υπεύθυνους αιθουσών, 
επιτηρητές και λοιπό προσωπικό.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2, 3 και 4 του παρόντος άρ
θρου ισχύουν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 44 
του ν. 1882/1990.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της Π.ΥΧ 19/8.2.90 (ΦΕΚ 16 τ.Α' 13X1990), που 
κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 τ.Α'/ 20.3.1990), 
εφαρμόζονται και για τους Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους αποκλει
στικά στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρ
νησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ Α' 367) επιτρέπονται και από τα εποπτευ
όμενα και επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα από το Κράτος 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από τις επιχειρή
σεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην όπου ορίζεται διαφορετικά σ' 
αυτόν.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Συμπλήρωση διατάξεων 
του ν. 1882/1990, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις»


