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crrc σχίύ*ο νόμον "Ρνθμκχη θκμάηνν αρΐ$ν**οης «* 
npoourrmoO τη 6ημό<χος ^οίκησης"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν νομοσχέδιο, ρυθμίζονκχ θέματα οργάνωσης 
κα προσωπικού, με σκοπό την ορθολογικότερη λειτουργία 
της δημόσιος διοίκησης. Ειδικότερα, προβλέπονται κατά 
κεφάλαιο το εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Άρθρα 1-3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες κ-λπ.

1. Η αποκέντρωση αποτελεί, κατά το Σύνταγμα, θεμελιακό 
θεσμό, στον οποίο στηρίζεται ή διοικητική οργάνωση του 
Κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ένα βασικό μειονέ
κτημα στην κρατική μας οργάνωση είναι ο συγκεντρωτισμός 
στο χώρο της Διοίκησης. Γί αυτό και η Κυβέρνηση, στο 
πλαίσιο του σναδιοργανωτικού της προγράμματος, αποφά
σισε να αντιμετωπίσει ριζικά και το θέμα αυτό, που 
συνδέεται άλλωστε με την ικανοποίηση των αναγκών της 
επαρχίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα πιο πολλά 
θέματα θα ρυθμίζονται στο εξής και θα επιλύονται οριστικά 
και αποφασιστικά στην περιφέρεια Οι πολίτες θα επιλύουν 
τις υποθέσεις τους στον τόπο τους, χωρίς ταλαιπωρίες και 
χρονοτριβή. Κι ακόμη θα τονωθεί το τοτηκό πνεύμα

2. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με τις διατάξεις του 
άρθρου 1, σύμφωνα με τις οποίες τα περιφερειακό όργανα 
και κυρίως ο νομάρχης καθίστανται αποκλειστικά φορείς 
άσκησης των αρμοδιοτήτων των υπουργείων για τις υπο
θέσεις της περιφέρειας τους, ενώ τα υπουργεία περιορί
ζονται στο καθαρώς επιτελικό έργο τους (Σύνταγμα άρθρο 
101 παρ. 3).

3. Ειδικότερα θεσπίζεται η μεταβίβαση στους νομάρχες, 
με τρόπο αποθετικό, όλων των αρμοδιοτήτων που ασκού
νται σήμερα από τους οικείους υπουργούς, εκτός εκείνων 
που ρητά θα διατηρηθούν από αυτούς με ποοεδρικα 
διατάγματα που θα ε*δοθούν μέσα σε ανατρεπτική προ
θεσμία Είναι σοφές ότι μετά την πάροδο της ανατρεπτικής 
προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η αφαίρεση αρμοδιοτήτων 
από τους νομάρχες (Σύνταγμα άρθρο 118 παρ, 3) και 
επαναφορά τους στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων.

Για ορισμένα υπουργείο (π.χ. Εθνικής Άμυνας, Εξωτερι
κών, Δικαιοσύνης κ.λπ.), λόγω της φύσης των δραστηριο
τήτων και της ιδιαιτερότητάς τους, οι νομάρχες θα ασκούν 
αποκλειστικά τις αρμοδιότητες εκείνες που μόνο με θετικές 
διατάξεις θα μεταβιβάζονται σ αυτούς, όπως ίσχυε και μέχρι 
σήμερα (άρθρο 2 ν. 3200/1955).

4. Επίσης, προβλέπεται η θετική, κατά υπουργείο, 
συγκέντρωση και καταγραφή όλων των αρμοδιοτήτων των 
νομαρχών, πράγμα που θα ουμβάλει, όπως είναι ευνόητο, 
στην οποδοτικότερη λεττουργία της περίφερειοής διοίκη
σης (άρθρο 1 παρ. 6).

5. Τέλος, αντιμετωπίζεται το θέμα της τυχόν παρεμβολής 
συμβουλίων ή επιτροπών σε μεταβιβαζόμενες στους νο
μάρχες αρμοδιότητες, καθώς και οι σχέσεις νομαρχών και 
δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
κΛπ.) και λοιπών κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, ως προς την υποχρέωση ενημέρωσης κα: πληρο
φόρησης του νομάρχη για τα προγρυ^ιματιζόμενο ή εκτε- 
λούμενα μέοα στην περιφέρεια του νομού κάθε φύσης έργα.

με σκοπο το γενικό συντονισμό της εκτέλεσηο τους (άρθρα 
2-3).

Αρθρο 4-ο
Εξυγιανεη συλλογικής διοίκησης κΛπ.

Με τις προτεινομενες ρυθμίσεις των άρθρων 4 ,ίθί 5, 
επιδιώκεται η ανουόρφωση του σχήματος συμβουλευτικής 
διοίκησης με τον εξαρχής ανακαθορισμό των συλλογικών 
οργάνων (συμβουλίων, επιτροπών ομάδων εργασίας), που 
έχουν ουσταθεί κα; λειτουργούν σήμερα στο χώρο της 
δημόσιος διοίκησης, ώστε να διατηρηθούν εκείνα μόνο που 
με τη λειτουργία τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην προ
σφορότερη αντιμετώπιση των διοικητικών θεμάτων.

Ειδικότερα, προβλεπετα η κατά τρόπο αποθετικό κατάρ
γηση όλων των συμβουλίων κα - επιτροπών, εφόσον δεν 
διατηρηθούν ρητά (θετική απαρίθμηση) με τις προβλεπομε- 
νες να εκ δοθούν εφάπαξ κα σε τακτή αποκλειστική 
προθεσμία κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η αναγκαότητπ της παραπάνω ρύθμισης έχει καταστεί 
προφανής, επειδή είνα διαπιστωμένο ότι η λε·~κ»γία 
σήμερα ποικίλων συλλογικών οργάνων (συμβουλώ ~m- 
τροπών κ.λπ.) κα η απρόσφορη παρέμβασή τους σ γο 
της Διοίκησης συντελεί στην ανάπτυξη κλίματος ο ύυ- 
νότητας κα παρεμποδίζει την ανάληψη ατομικής π οτο- 
βουλίας από μέρους των υπαλλήλων, αλλά κα στη 
δυσλειτουργία κα γραφειοκρσηκοποίηση της διοικητικής 
μηχανής, πέρα κι από τον παράγοντα του λειτουργικού 
κόστους. Εκπμάται, ότι τα συλλογικά όργανα των υπουρ
γείων, σε κεντρικό κα περιφερειακό επίπεδο, ανέρχονται 
σήμερα στον υπερβολικό αριθμό των 4.000 κα πλέον 
συμβουλίων κα επιτροπών.

Περατέρω, για την αποφυγή δημιουργίας νέων συλλογι
κών οργάνων σπς δημόσιες υπηρεσίες, ν.π,δ.δ. κ_λπ. με 
υπουργικές αποφάσεις που δεν υπόκειντα στον έλεγχο 
του Συμβουλίου της Επικράτειας (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 1 
ν. 1232/1982), καταργούντα α ισχύουσες σήμερα σχετικές 
διατάξεις για την εφεξής σύσταση ή ανασυγκρότηση 
συμβουλίων κα επιτροπών κα παρέχεται μόνο δυνατότητα 
κατάργησης ή συγχώνευσης συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 6
Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης ν.π,δ.δ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρέχεται εξουσιοδότηση 
για την έκδοση κοινού πλαισίου οργανισμών, που θα αφορά 
ομοειδείς κατηγορίες ν.π,δ.δ. (π.χ. εμπορικά, βιομηχανικά 
κ_λπ. επιμελητήρια, λιμενικά ταμεία, ιατρικοί, φαρμακευτικοί, 
δικηγορικοί κΛπ. σύλλογοι, εταιρίες προστασίας ανηλίκων, 
Φορείς χοινωνκής πρόνοιας κ_λπ.), έτσι ώστε να αποφεύ
γεται η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα τακτική έκδοσης (με 
βάση ειδικές κατά περίπτωση εξουσιοδοτήσεις) ξεχωριστού 
οργανισμού για καθένα νομικό πρόσωπο, έστω και αν 
πρόκειται για ομοειδή νομικά πρόσωπα, των οποίων τα 
όργανα διοίκησης, η διαρθρωτική δομή, οι αρμοδιότητές 
τους, οι θέσεις προσωπικού κ-λπ. είναι κατά βάση ή με 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις ίδια. Με την επιδιωκόμενη 
ρύθμιση, συστηματοποιείται, με βάση μεθοδολογικά κριτήρια, 
η ρυθμιστική / κανονιστική δραστηριότητα των κρατικών 
υπηρεσιών, περιορίζεται η υπέρ - παραγωγή κανονιστικών 
κειμένων και απογροφειοκραπκοποιείται σημαντικό η Διοί
κηση (deboreaucratisation).

Άρθρο 7
Μεταφορά έδρας από το Κέντρο στην περιφέρεια

Με τις διατάξεις του άρθρου 7, επιδιώκεται ι*α πιο 
ορθολογική χωροθέτηση των φορέων του δημόσιου τομέα.



2

με την αποκέντρωσή τους εκτός της περιφέρειας του νομού 
Αττικής, Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται επιτόπια 
άσκηση των λειτουργιών τους, πλήρης προσέγγιση με το 
αντικείμενο δραστηριότητας τους και δημιουργία κατάλλη
λων προϋποθέσεων για την επίτευξη της αποστολής με 
την οποία οι Φορείς αυτοί είναι επιφορτισμένου Ευνόητο 
είναι, ότι η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα νομικά πρόσωπα 
της κατά τόπο αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 8
Οργάνωση γενικών γραμματειών - Ανακατανομή αρμοδιο

τήτων

Με τις πρρΒίνόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 8, επιδιώ
κονται τα εξής:

α) Να αρθεί καταρχήν η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί 
ως προς το χαρακτηρισμό των γενικών γραμματειών των 
υπουργείων ως 'ρυτοτελων δημοσίων υπηρεσιών'', κατό το 
άρθρο 26 του ν. 1558/1985, καθόσον οι γενικές γραμμα
τείες, όπως είναι ευνόητο, είναι ενταγμένες στο οργανωτικό 
πλαίσιο των υπουργείων, ως ενιαίο σύνολα υτ„ (ρεσιών του 
οικείου υπουργείου (πρβλ. διατύπωση άρθρου 1 παρ. 1 ν. 
51/1975) κα όχι ως 'αυτοτελείς (ή αποκεντρωμένες) 
5θμ6σιε?*^^0·σίες\ με τον πσγίως χρησιμοποιούμενο στη 
νομοθββίΜΜΜ^Θεωρία όρο, που υποδηλώνει μια διοικητική 
ενότητα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης με τη νομική 
μορφή της ανεξάρτητης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία 
διατελεί σε διοικητική και οικονομική αποκέντρωση, δηλαδή 
μια υπηρεσία που δεν εντάσσεται ούτε αποτελεί εξαρτημένη 
υπό το ορθόδοξο σχήμα οργανική μονάδα του οικείου 
υπουργείου, αλλά απλώς τελεί υπό τον έλεγχο κα την 
ανώτατη εποπτΛο του οικείου υπουργού (π.χ. Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ελληνική 
Επιτροπή Ατομβής Ενέργειας κλπ.).

β) Αποδεσμεύεται ο πρωθυπουργός ως προς τη σύμπραξη 
έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία 
ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, λειτουργίας κα σύστασης 
θεσεων προσωπικού των γενικών γραμματειών των υπουρ
γείων (άρθρα 27 παρ. 3 ν. 1558/1985 κα 22 παρ. 1 ν. 
1735/1987), ο οποίος άλλωστε δεν συμπράττει κα στα 
διατάγματα οργάνωσης των υπουργείων ή ν.π,δ.δ. (άρθρα 
1-2 ν. 51/1975 κα 24 παρ. 5 ν. 1558/1985), δεδομένου 
όπ κα α γενικές γραμματείες αποτελούν οργανικά συ
γκροτήματα υπηρεσιών των οικείων υπουργείων.

γ) Τέλος, αποδεσμεύετα ο πρωθυπουργός κα ως προς 
την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων γιο την ανακα
τανομή αρμοδιοτήτων κα μεταφορά υπηρεσιών κα θέσεων 
προσωπικού μεταξύ υπουογείων (άρθρο 24 παρ. 4 ν. 
1558/1985), στη βάση των κατευθύνσεων του άρθρου 43 
παρ. 2 του Συντάγματος, δηλ. έκδοση προεδρικών διαταγ
μάτων με συμμετοχή, όπως επιβάλλεται, των αρμοδίων κατά 
περίπτωση υπουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρα 9-12
Απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού

1- Με τις ρυθμίσεις των άρθρων S-12 τροποποιούνται, 
συμπληρώνονται κα βελτιώνονται ορισμένες ρυθμίσεις του 
πρθοον 29 του ν. 1943/1991 ως προς το ωρομίσθιο 
προσωπ·.*·ή. με βάση τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κα 
την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή 
'••'ν διαταΐεων αυτών. Ειδικότερα, καθορίζεται η διαδικασία 
έγκρισης για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού στο 
δημόσιο τομέα, με ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό, με

τον οποίο επιδιώκεται α) ο κεντρικός έλεγχος της σχετικής 
δαπάνης, β) η ορθότερη διαχείριση της κατά υπουργείο 
εγκεκριμένης δαπάνης, γ) η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών 
για τις οποίες απαιτειτα η απασχόληση ωρομίσθιου προ
σωπικού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να διακοπεί, 
με τη συμπλήρωση του ορίου των 889 ωρών απασχόλησης 
κατ’ άτομο για κάθε έτος, η απασχόληση του ωρομίσθιου 
προσωπικού, χωρίς να προκληθεί σοβαρή δυσλειτουργία 
στην οικεία υπηρεσία. Για τα λόγο αυτόν, δίνε τα η 
δυνατότητα στον οικείο υπουργό, με αιτιολογημένη από
φασή του, να παρατείνει την απασχόληση συγκεκριμένων 
κατηγοριών ωρομίσθιου προσωπικού ή για συγκεκριμένο 
είδος εργασιών μέχρι 510 ώρες για κάθε άτομο και μόνο 
μέχρι ποοοστό 20% κατ' ανώτατο όριο υπολογιζόμενο επί 
του συνολικώς απασχολούμενου στο οικείο υπουργείο, 
νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ωρομίσθιου προσωπικού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, δεν είναι δυνατό να 
διακοπεί η απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού για συγκε
κριμένο είδος εργασιών, με τη λήξη του έτους, χωρίς η 
διακοπή αυτή να προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία στην 
οικεία υπηρεσία. Γ ια το λόγο αυτόν, κρίνε τα; σκόπιμη η 
παροχή δυνατότητας κάλυψης της διάρκειας της απασχό
λησης του προσωπικού αυτού και κατά το επόμενο 
ημερολογιακό έτος.

'Οσον αφορά ειδικότερα το ωρομίσθιο διδακτικό προσω
πικό των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης, επειδή το 
εκπαιδευτικό έτος των πιο πάνω σχολών' εκτείνεται σε 
χρονική διάρκεια δύο διαφορετικών κάθε φορά ημερολο
γιακών ετών (κατά κανόνα Σεπτέμβριο έως Ιούνιο) και κατ' 
ανΟγκη το Ιδιο διδακτικό προσωπικό πρεπει να διατηρηθεί 
στο σύνολό του μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτομ^ 
κρίνεται απαραίτητη, για την εύρυθμη λειτουργία των εν 
λόγω σχολών, η εξαίρεση του προσωπικού αυτού από τον 
κατά τα ανωτέρω περιορισμό του παα>χ-τού 207ο.

Για την απασχόληση ωρομίσθιου, προσωπικού, η οικεία 
κατά τόπο υπηρεσία, για την οποία έχει εγκριθεί σχετική 
δαπάνη, εκδίδει ανακοίνωση Περαιτέρω, διενεργείται επι
λογή αυτών που πρόκεται νο απασχοληθούν από τριμελή 
τοπική επιτροπή.

Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 
176 ώρες, καθώς και στην περίπτωση που ωρομίσθιο 
προσωπικό δεν προσέλθει γιο ανάληψη υπηρεσίας ή 
αποχωρήσει πριν από τη λήξη της απασχόλησής του, η 
επιλογή διενεργείται απευθείας από τον προϊστάμενο της 
οικείας κατά τόπο υπηρεσίας, με σκοπό την άμεση κάλυψι 
των σχετικών αναγκών.

Στη συνεχεία, ορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει 
το ωρομίσθιο προσωπικό και τα οποία καθορίζονται κάθε 
φορά με την ανακοίνωση.

2. Επειδή κατό την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 11 
άρθρου 29 του ν. 1943/1991, για την πρόσληψη του 
α πατούμε νου προσωπικού για την εκτέλεση έργων που 
χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών 
προγραμμάτων, ανέκυψαν ερμηνευτικό προβλήματα τόσο 
ως προς την ισχύ της διάταξης της παο. 1 του άρθρου 56 
του ν. 1752/1982 όσο κα ως προς το δικαίωμα πρόσληψης, 
πρστείνετα η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11, με την 
οποία διευκρινίζονται ρητώς τα θέματα αυτά.

3. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 29 του ν. 
1943/1991 που προβλέπουν την ανάθεση έργου από 
δημόσιες υπηρεσίες κα ν.π.δ.δ. σε ιδιώτες επαγγελματίες. 
εταιρίες, ή επιχειρήσεις, αναδιατυπώνονται, ώστε να κατα
στούν σαφέστερες κα επεκτείνονται κα στους ο.τ.α. για 
την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους 
(παρ. 3 του άρθρου 11).
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■I. Λόγω των ιδιορρυθμιών net των πολλαπλών ειδικοτήτων 
του ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, κρίνετα σκόπιμος 
ο καθορισμός της ωριαίος αντιμισθίας του προσωπικού των 
σχολών και κέντρων εκπαίδευσης με κοινή απόφαση του 
οικείου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (παρ. 4 
του άρθρου 11).

5. Με τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 12, καλύπτονται 
προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού που έγιναν από 11 
Απριλίου 1991 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 1943/1991) 
μέχρι 7 Ιουνίου 1991, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφο- 
σης του Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 8/5-6-1991 (ΦΕΚ 
86 /Τ.Β77-6-1991) “Εγκριση απασχόλησης ωρομίσΛου 
προσωπικού από Υπουργείο κα εποπτευόμενους από αυτά 
Φορείς', διότι έγιναν χωρίς την τήρηση των διαδικασιών 
που προβλέποντα στις παρ. 4-6 του άρθρου 29 του ν. 
1943/1991. Η χωρίς διαδικασία πρόσληψη ωρομίσθιου 
προσωπικού κατέστη αναγκαία κατά το ανωτέρω διάστημα, 
διότι δεν μπορούσε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 1943/1991, πριν να εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός απασχόλησης 
ωρομίσθιου προσωπικού.

6. Με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 12, νομιμοποιείται 
η απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού από 7-6-1991, 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου αριθμ. 8/5.6.1991 (ΦΕΚ 86/T.BV7.6.1991) "Ε
γκριση απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού από Υπουρ
γείο και εποπτευόμενους από αυτά φορείς’ έως και την 
ισχύ του παρόντος, λόγω των διαδικαστικών ιδίως παρα
τυπιών των υπηρεσιών κατά την πρόσληψη ωρομίσθιου 
προσωπικού, εξαετίας ιδίως των επιτακτικών αναγκών 
άμεσης έναρξης της απασχόλησης, αλλά και των προβλη
μάτων που ανέκυψαν κατά την ερμηνεία των σχετικών 
διατάξεων, είτε λόγω της ανάγκης υπέρβασης σε ελάχιστες 
περιπτώσεις (Ο.Τ.Α., Ε.Ο.Τ.) του κατ' άτομο ορίου απασχό
λησης ή του συνολικού αριθμού ωρών απασχόλησης ή του 
ορίου ηλικίας απασχόλησης (π.χ. για το προσωπικό κατα
σκηνώσεων).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του εκπαιδευτικού έτους 1991-1992 των σχολών και 
κέντρων εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, των σχολών 
τουριστικών επαγγελμάτων, καθώς και των κέντρων εργα
ζόμενης νεότητας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, 
επιτρέπεται η παράταση των συμβάσεων των ήδη απασχο
λούμενων ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό στις ανωτέρω 
σχολές, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το έτος 
1992 και μέχρι πέρατος του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 
(παρ. 3 άρθρου 12).

7 Με τη ριΛμιση της παρ. 4 του άρθρου 12. διευκρινίζεται 
ότι το ωρομίσθιο προσωπικό που έχει προσληφθεί για το 
έτος 1992 με απασχόληση μικρότερη των 880 ωρών, μπορεί 
να συνεχίσει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ή του 
κατά παράταση προβλεπόμενου πρόσθετου ορίου των 510 
ωρών.

Αρθρο 13
θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες

1. Με το άρθρο 56 του ν. ■•943/1991 θεσπίστηκαν, όπως 
είναι γνωστό, ευεργετικές ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν από 31.5.90 έως 
και 11.4.1991 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού). 
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτές ήταν η λήξη 
της σύμβασης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και η 
ιδιότητα ως ατόμου με ειδικές ανάγκες να προκύπτει είτε 
από εγγραφή στα μητρώο ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. 
είτε από πιστοποίηση των πρωτοβάθμιων υγειονομικών 
επιτροπών του Δημοσίου.

Σκοπός του νομοθέτη ήταν να καλύψει τα άτομα εκείνο 
με ειδικές ανάγκες, των οποίων οι συμβάσεις επρεπε να 
λήξουν και να αποχωρήσουν από την υπηρεσία δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 1882/1990. Γί αυτό και 
παρασχέθηκε έγκριση της αρμόδιος εξ υπουργών επιτροπής 
για την ανανέωση των συμβάσεων των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες που έληξαν μετά την 31.5.1990.

Ο αριθμός των ατόμων που αναμενότον να καλυφθούν 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, που βασίστηκαν στα στοιχεία που ζητήθηκαν 
τότε από τις διάφοοες υπηρεσίες, ήταν περίπου 200 άτομα. 
Γί αυτό άλλωστε και στην αιπολογική έκθεση του σχετικού 
άρθρου ανοφέρεται άτι η ρύθμιση, που επιδιώκεται μ αυτό, 
είναι εξαιρετική κα αφορά ελάχιστο αριθμό ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.

Από την εφαρμογή όμως των κατά τα ανωτέρω, διατά
ξεων, παρά τις αυστηρές οδηγίες και εντολές που δόθηκαν, 
παρατηρήθηκε ευρεία παραβίασή τους, με αποτέλεσμα ο 
αριθμός των ατόμων που έχουν ζητήσει και εξακολουθούν 
να ζητούν την υπαγωγή τους στις ευεργετικές αυτές 
διατάξεις να είναι πολύ μεγάλος, αφού κατορθώνουν και 
εξασφαλίζουν μετά τη δημοσίευση του ν. 1943/1991 
ευνοϊκές γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών. Τα 
απαράδεκτα αυτά γεγονότα ανάγκασαν το Υπουργείο 
Προεδρίας της Κυβέρνησης νο παραπέμψει ορισμένες 
υποθέσεις στην εισαγγελική αρχή για άσκηση ποινικών 
διώξεων.

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην ορθή εφαρ
μογή και χρήση των προαναφεράμενων ρυθμίσεων, ώστε 
να μην αναιρείται ο σκοπός του νόμου και η ειδική 
προστασία να παρέχεται σε πρσγμσπκώς ανάπηρα άτομα 
που έχουν περιορισμένες δυαντότητες για επαγγελματική 
απασχόληση από οποιοδήποτε χρόνια σωματική ή ψυχική 
πάθηση ή βλάβη και όχι σε υγιή άτομα που κατορθώνουν 
να εξασφαλίζουν ευνοϊκές γνωματεύσεις των υγειονομικών 
επιτροπών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς 
καταστρατηγούν και παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις.

Γί αυτό κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν με σαφήνεια 
ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις 
ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ν. 1943/1991, ώστε να 
περιοριστεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών μόνο σε 
άτομα που έχουν πραγματικά περιορισμένες δυνατότητες 
για επαγγελματική απασχόληση.

2. Οι προϋποθέσεις αυτές, όπως καταγράφονται στην 
παρ.1 του άρθρου 13, είναι: α) τα άτομα που ζητούν την 
υπαγωγή τους στο άρθρο 66 του ν.1943/1991 να υπηρε
τούσαν την 20.2.1991, χρονολογία κατάθεσης στη Βουλή 
των Ελλήνων του σχεδίου του ν.1943'1991, β) να είχαν 
συμπληρώσει κατά την ημερομηνία αυτήν απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον μηνών, επειδή παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο να ζητούν τακτοποίηση και άτομα που απασχο
λήθηκαν για ελάχιστο αριθμό ημερών, γ) η εγγραφή τους 
στα μητρώα ανέργων αναπήρων ή η πιστοποίηση των 
πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών να είχε πραγματο
ποιηθεί μέχρι την 20.2.1991 και δ) το ποσοστό αναπηρίας 
να υπερβαίνει το 25%. Εξάλλου, ρητώς ορίζεται ότι δεν 
εφαρμόζονται οι προανοφερόμενεο ρυθμίσεις στα άτομα με 
σοβαρά ψυχικά νοσήματα, σ'όσες περιπτώσεις γνωματεύουν 
γι'ουτό οι οικείες υγειονομικές επιτροπές.

3. Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται, ότι οι οικείες 
υπηρεσίες θα επανεξετάσουν τις παρατάσεις και μετατρο
πές συμβάσεων που έγιναν, με σκοπό να διαπιστώσουν αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1. Σε αρνητική 
περίπτωση, θα πρέπει να ανακαλέσουν τις πράξεις κατά
ταξης.

4. Με τις διατάξεις της παρ.3 νομιμοποιείται η διαδικασία 
παραπομπής σπς δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές.
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που είχε αποψασισθεί με το αριΒ. ΔΙΠΙΔ/Β 2/16 ουα/18163/ 
22.5.1991 σήμα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και έγινε γιο ναποτρέψει τη οωρείο χαριστικών ευνοϊκών 
γνωματεύσεων από πς πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτρο
πές.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με σειρά πράξεων του, 
αμφισβητεί τη νομιμότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του 
άρθρου 66 του ν.1943/1991 ατόμων με ει^Κές ανάγκες, με 
την αιτιολογία ότι η αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 
έργου έπρεπε να είχε γίνει με τη διαδικασία του ν.1648/ 
1986. Συνέπεια αυτού είναι να μην εγκρίνονται εντάλματα 
πληρωμής μισθωτών που τακτοποιήθηκαν με πς διατάξεις 
του άρθρου 66 του ν. 1943/1991.

Με πς προτεινόμενες διατάξεις της παρ.4 σκοπεί τα η 
διευθέτηση του θέματος αυτού, καθώς επίσης και η κάλυψη 
της καταβολής αποδοχών στ» άτομα με ειδικές ανάγκες, 
τα οποία κλήθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία πριν από την 
έκδοση των πράξεων παράτασης και μετατροπής της 
σύμβασής τους.

Άρθρο 14
Μετατάξεις μετά απο_βΡθσπαση

Με πς διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 1943/1991, 
προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων υπουρ
γείων, ν.π.δ.δ., ο.τ.α., επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
τραπεζών ελεγχόμενων από το κράτος, καθώς και λοιπών 
εποπτευόμενων από το κράτος νομικών προοώπων ιδιωπ- 
κού δικαίου ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε υπουργεία ή ν.π.δ.δ.. Μετά τη συμπλή
ρωση έξι μηνών στην υπηρεσία απόσπασης, ο αποσπασμέ
νος υπάλληλος έχει δυνατότητα μετάταξης, μετά από 
αίτησή του, σε υπηρεσία του υπουργείου ή ν.π.δ.δ. που 
είναι αποσπασμένος.

Με την εψαρμογή των διατάξεων αυτών στο προσωπικό 
των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των τραπεζών που 
ελέγχονται από το κράτος και των λοιπών εποπτευόμενων 
από αυτό ν.π.ι.δ. ή επιχειρήσεων των ο.τ.α., το οποίο 
συνδέεται με το φορέα του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που κατέχει οργανική 
θέση στο δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. , ουσιαστικά ενεργούνται 
μονιμοποιήσεις προσωπικού σπς δημόσιες υπηρεσίες και 
ν.π.δ.δ. και μάλιστα προσωπικού φορέων που δεν ανήκουν 
στη νομοθετημένη έννοια του δημόσιου τομέα. Μια τέτοια 
όμως ρύθμιση δεν ήταν σπς προθέσεις του νομοθέτη.

Εξάλλου, εκτιμάται όπ η δυνατότητα διαρκούς εφαρμογής 
της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 
σε όλους τους προαναφερόμενους φορείς και ανεξάρτητα 
από τη σχέση (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) που συνδέει 
τους υπαλλήλους μ; την υπηρεσία από την οποία προέρ
χεται, θα εντείνει πς πιέσεις των ενδιαφερομένων υπαλ
λήλων για ευνοϊκές αποσπάσεις με τελικό στόχο τη 
μετάταξη. Αυτό όμως αναμένεται όπ, πέρα από πς άλλες 
δυσλειτουργίες, 8g οδηγήσει σε συσσώρευση προσωπικού 
σε ορισμένες υπηρεσίες υπουργείων και ν.π.δ.δ., με 
αντίστοιχη εμφανή μείωση σε άλλους φορείς.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ισχύς των διατάξεων 
της παρ.2 του άρθρου 58 του ν.1943/1991, που προβλέπει 
τη δυνατότητα μετάταξης σε συνέχεια απόσπασης, να 
περιοριστεί μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους των υπουρ
γείων και των ν.π.δ.δ., που υπάγονται σπς διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα και μόνο για την κάλυψη του ενός 
τετάρτου των κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχων κλά
δων μόνιμου προσωπικού. Περαιτέρω, καθιερώνονται αξιο
κρατικά. αδιάβλητα και ανπκειμενικά κριτήρια (απόδοση 
υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απόσπασης, ειδική έκθεση, 
στοιχεία ατομικού μητρώου) τα οποία θα κρίνει το υπηρε

σιακό συμβούλιο, για την επιλογή των μετατασσόμενων 
μεταξύ περισσότερων ενδιαφερομένων.

Η ισχύς των διατάξεων της προτεινομενης ρύθμισης θα 
καταλαμβάνει όσους αποσποσθούν μετά τη 10η Φεβρουά
ριου 1992, ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή, ενώ δεν θίγει 
το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τους ήδη αποσπασμέ
νους μέχρι την ημερομηνία αυτή, για τους οποίους όμως 
θα εφαρμόζονται τα προανοφερόμενα κριτήρια για τη 
μετάταξη.

Αρθρο 15
Υπηρεσιακά συμβούλια - Κλάδοι προϊσταμένων

1. Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 15, κσταργείται 
η ειδική απαρτία (4 μέλη) που προβλέπει ο Υπαλληλικός 
Κώδικβς για τα πενταμελή συλλογικά όργανα και καθιερώ
νεται απαρτία των 3 μελών. Σκοπός της ρύθμισης είναι η 
διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, 
των οποίων ot συνεδριάσεις ματαιώνονται συχνότατα λόγω 
της μη προσέλευσης τεσσάρων τουλάχιστον μελών, με 
αποτέλεσμα να χρονίζει αδικαιολόγητα η προώθηση των 
θεμάτων.

2. Με πς ρυθμίσεις της παρ.3 επιδιώκεται η εξασφάλιση 
της σύννομης επιλογής προϊσταμένων σπς περιπτώσεις 
εκείνες, που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκδοθεί 
οργανισμοί στα ν.π.δ.δ. και τους ο.τ.α., επειδή οι αποφάσεις 
που έχουν εκδοθεί, για τον καθορισμό των κλάδων από 
τους οποίους προέρχονται α προϊστάμενοι, ισχύουν μόνο 
για την πρώτη εφαρμογή του ν.1586/1986, όσον αφορά την 
εφαρμογή του άρθρου 9 του νόμου αυτού για την επιλογή 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Άρθρο 16
Επιτροπή Κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιπκών υπαλ

λήλων

Με πς διατάξεις του άρθρου 16 αντικαθίσταται η παρ.1 
του άρθρου 11 του ν.1943/1991, που καθορίζει τη συγκρό
τηση της επιτροπής σύνταξης νέου Υπαλληλικού Κώδικα, 
ώστε αφενός να μην προεδρεύεται αυτή από το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ούτε αυτός να είναι μέλος της επιτροπής και αφετέρου να 
διευρυνθεί ο κύκλος των δυνάμενων να αποτελόσουν μέλη 
της επιτροπής υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι λόγω 
της μεγάλης και ειδικής εμπειρίας τους μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην εκπόνηση του νέου 
Κώδικα.

Άρθρο 17
θέματα εκπαίδευσης προσωπικού

1. Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 17, παρέχεται 
η δυνατότητα στα υπουργεία, πς αυτοτελείς δημόσιες 
υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. για την οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και κατά τα χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δεδομένου όπ το εκπαιδευτικό έτος 
αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει τη 15η Ιουνίου. Οι 
οικείες εκπαιδευτικές μονάδες εκτιμούν κάθε φορά την 
αναγκαιότητα της οργάνωσης των προγραμμάτων και 
αποφασίζουν την εκτέλεσή τους, εφόσον έχουν εξασφα
λίσει πς σχετικές πιστώσεις.

Η ρύθμιση αυτή κρινεται απαραίτητη, γιατί στην πράξη 
παρουσιάζονται υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να κα
λυφθούν με έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκτός της 
χρονικής διάρκειας του διοικητικού εκπαιδευτικού έτους.

2. Με τη ρύθμιση της παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται, 
ως πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τον
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οσαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Λιοικησης του Ε.Κ.Δ.Δ., ένος από τους αντιπροέδρους του 
jjju&ooXiou της Επικράτειας, αντί του προέδρου του 
^■θουλίου της Επικράτειας, για την καλύτερη λειτουργία 
της Επιτροπής, λόγω του φόρτου εργασίας του προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Άρθρο 18
Ειδικές μεταβατικές διατάξεις.

1. Προκειμένου να προσληφθεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού τακτικό προσωπικό σε θέσεις φυλάκων αρχαιο
τήτων και να αποφευχθεί η υποβολή μεγάλου αριθμού 
ατήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα και να δοθεί στους 
υποψήφιους κίνητρο παραμονής στους τόπους διαμονής 
τους, ορίστηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ότι 
πριμοδοτούνται όσοι δηλώσουν ότι επιθυμούν να διοριστούν 
στην περιφέρεια της νομαρχίας στην οποία διαμένουν κατά 
την τελευταία πενταετία.

Επίσης, πριμοδοτούνται κατά ποοοστό υψηλότερο από 
το 10% που προβλέπεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού 
Κώδικα (άρθρο 32 παρ.2 π.δ. 611/1977), όσοι είχαν την 
πολυτεκνική ιδιότητα. Ακόμη, λόγω της φύσης της εργασίας 
της παραπάνω ειδικότητας, ορίστηκε και εξέταση σε 
στοιχεία ξένων γλωσσών. Επειδή οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν 
έχουν έρεισμα στις ισχύουσες τότε διατάξεις, καλύπτονται 
νομοθετικώς τώρα (παρ.1).

2. Με την παρ.2 του προτεινόμενου άρθρου, συνεχίζεται 
η εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι 31-12-1991, 
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 15 του ν.1943/1991, 
για προσλήψεις ή διορισμούς τακτικού προσωπικού, τόσο 
για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν όσο 
και για τις καΤεξαίρεση προσλήψεις ή διορισμούς που 
εγκρίνονται σύμφωνα με την ΠΥΣ 160/31-12-1991.

Επισυνάπτονται οε παράρτημα α διατάξεις που θίγονται 
με το παρόν σχέδιο νόμου.

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτ. Κούβελας ■ Ν. Κλείτος Ι.Παλαιοκρασσάς

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 82 της 12 Φεβρουάριου 1992, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος 
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Α. Μπάτσος. Αντιπρόε
δρος Ε.Σ., Κ. Τράκας σύμβουλος Ε.Σ. (εισηγητής), I. 
Ταμβίσκος, σύμβουλος Ε.Σ., Α. Κομισόπουλος, νομικός 
σιμβουλος του Κράτους, Κ. Λυμπερόπουλος. πρόεδρος 
εφετών, X. Κότσιψας, εφέτης Δ_Δ. και Γ. Μαγουλάς, 
επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου και επεξεργάστηκε 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 
με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της 
Δημόσιας Διοίκησης".

Γραμματέας η Ε. Παπανίκου-Γαβριλιάδη.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Δ. Σφήκας 

και I. Βαοιλόπουλος.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύ

πωσε τις εξής παρατηρήσεις:
Α' Γενικές παρατηρήσεις

1. Για την ομοιομορφία του καμένου π φράση: "προεδρικό 
διατάγματα" Οπου ουναντάτοι να γράφε τα ολοκλημη.

Β Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1:
α) Η παρ. 2 να τεθεί ως τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

και να ακολουθήσει νέα περαιτέρω αρίθμηση των παρ. 2-6.
β) Στην παρ. 5 (πορ. 4 σχεδίου) το γράμμα: "π" να 

ανπκαταστασθεί με τη λέξη: "προεδρικών· (διαταγμάτων).
γ) Στην παρ. 6 (παρ. 5 σχεδίου) να σντικατασταθεί η 

λέξη: "έκδοση" με τη λέξη: "δημοσίευση· και ως άνω το 
γράμμα: "π" με τη λέξη: "προεδρικών.

2. Στο άρθρο 2:
α) Ο υπότιτλός του άρθρου να αντικ στα σταθεί ως εξής: 
"Συμβούλια ή επιτροπές γνωμοδοτικής αρμοδιότητας·, 
β) Στην παρ. 2 να διαγράφει η λέξη: "γνωμοδοτικής 

αρμόδιό τη τος' και να προστεθεί μετά τκ; λέξεις: "για την'" 
η φράση: "παροχή γνώμης κατα την άσκηση των αρμοδιο
τήτων.

3. Στο άρθρο 3:
Να διαγραΦΟύν τα αρχικά των νομικών προσώπων στην 

παρένθεση: "(Κ.Ν.Π.1-Δ.)".
4. Στο άρθρο 4:
α) 0 υπότιτλος του άρθρου να αντικατασταθεί ως εξής: 

"Περιορισμός συλλογικών οργάνων".
β) Στην παρ. 1 μετά τη λέξη: "χαρακτήρα· προστίθεται η 

λέξη: "κσταργούνταΓ εψ όσον... Διαγράφεται η λέξη αυτή 
στο τέλος και προστίθεται η φράση: "από τη δημοσίευση 
του παρόντος·.

γ) Στην παρ. 2, στο τέλος του έκτου στίχου να 
διαγράφουν οι λέξεις: "και πάντως". Το τελευταίο εδάφιο 
να ανακατασταθεί ως εξής: Ή απόφαση σύστασης, σύμ
φωνα με τα ανωτέρω, νέων συμβουλίων ή επιτροπών, 
εκ δίδεται με τη σύμπραξη του υπουργού των Οικονομικών.

δ) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: "Σε περίπτωση 
κατάργησης συμβουλίων ή επιτροπών αποφασιστικής αρ
μοδιότητας, αποφασίζει εφεξής μόνος ο υπουργός ή άλλο 
όργανο που ορίζεται με την απόφαση κατάργησης·.

ε) Στην παρ. 4 στο δεύτερο στίχο η λέξη: "μπορεί" 
διαγράφεται και προστίθεται η λέξη "μπορεί" μετά τις λέξεις: 
"του άρθρου αυτού".

στ) Στην παρ. 5 να προστεθεί ως <χΓ περίπτωση:
"Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) και 

λοιπές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές·.
5. Στο άρθρο 5:
Ο υπότιτλος του άρθρου να αντικατασταθεί ως εξής: 
"Κατάργηση - συγχώνευση συλλογικών οργάνων.
6. Στο άρθρο 6:
Στον τρίτο στίχο αντικαθίσταται η λέξη: "συντάσσεταΓ με 

τη λέξη "καταρτίζεται" και στο στίχο 4 διαγράφονται τα 
αρχικά "(ΝΠΔΔΓ.

7. Στο άρθρο 7:
α) Ο υπότιτλος αντικαθίσταται ως εξής: "Μεταφορά 

υπηρεσιών στην περιφέρεια".
β) Στο στίχο 5 μετά τη λέξη: "Αττικής· προστίθεται η 

φράση: "στην περιοχή άλλων νομών:" και διαγράφεται από 
το τέλος.

8. Στο άρθρο 8:
α) Στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη: "γραμματείες," 

προστίθεται η φράση: ‘υπαγόμενες απευθείας στον οικείο 
υπουργό' αποτελούν... Εν συνεχεία στο δεύτερο στίχο να 
διαγράφει η λέξη: ’οικείου" και μετά τη λέξη "δραστηριό
τητας· να προστεθεί η λέξη: "αυτού" και να διαγράφουν οι 
λοιπές 7 λέξεις.

β) Στην παρ. 3 να διαγράφει η πρώτη λέξη: "Όλα".
9. Στο άρθρο 10:
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α) Στην αντικαθισταμένη παρ. 3 στον προ τελευταίο στίχο 
αυτής διαγραψεται η λέξη: 'πρώτου' και προστίθεται η λέξη: 
"δευτέρου·.

β) Στην παρ. 5 στον τρίτο στίχο προτάσετται η λέξη: 
'λειτουργούς' και έπετα η λέξη: 'υπαλλήλους'.

γ) Στην παρ. 6, στον πέμπτο στίχο, τίθεται κόμμα και 
στο τέλος του έκτου στίχου διαγράφεται η λέξη: 'και', 
ακολούθως ο στίχος επτά αντικαθίσταται ως εξής: 'υπάρχει 
δε κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77.'

10. Στο άρθρο 11:
α) Η παρ. 3 να ανπκατασταθεί στην αρχή ως εξής:
Ί2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά ττρόοωπα δημοσίου 
δικαίου, στα πλαίσια της δαπάνης που εγκρίνεται για την 
απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού, μπορούν για την 
αντιμετώπιση των αναγκών τους, αντί να προσλαμβάνουν...'.

β) Στο στίχο 7 αντικαθίστανται οι λέξεις: ‘κάθε ρύσης' 
με τις λέξεις: 'πάσης ρύσεως’.

11. Στο άρθρο 12:
α) Στην παρ. 1, ο τρίτος στίχος αντικαθίσταται ως εξής: 

'ν. 1943/1991, είναι νόμιμες'.
β) Στην παρ. 2 μετά τον τρίτο στίχο προστίθενται οι 

λέξεις: "ωρών απασχόλησης' και διαγρορονται από τον 
επόμενο στίχο.

12. Στο άρθρο 13:
Στην παρ. 3 στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη: 'επανέ

λεγχο' διαγράφεται η λέξη: 'και', τίθεται κόμμα και προστί
θενται οι λέξεις: 'καθώς και'.

13. Στο άρθρο 14:
α) Στην παρ. 2 και στο τέλος του στίχου 3 προστίθεται 

η ρράση: 'των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου·.

β) Στην παρ. 3 ο αριθμός 10 αντικαθίσταται με τον αριθμό 
12.

14. Στο άρθρο 16:
Στον τελευταίο στίχο διαγράφεται η λέξη: "υποχρεωτι- 

κώς'.
Αθήνα 12 Φεβρουάριου 1992.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Γ. ΒΟΛΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ-ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ

1. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν σχέδιο νόμου καταργούνται ή αντικαθίστα
νται οι παρακάτω διατάξεις:

1. Με το άρθρο 1 παρ.5 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του 
ν.3200/55 (ΦΕΚ 97/A723.4.1955), που έχει ως εξής:

'Αρθρο 2

Ο Νομάρχης ασκεί αποκλεισπκώς τας αρμοδιότητας των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Συντονισμού, 
Εθνικής Αμύνης. Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, αίτινες ήθελον καθορισθή δια Β. Διαταγμάτων, 
εχδιδομένων προτάσει του αρμοδίου Υπουργού και του 
Υπουργού των Εσωτερικών.

2. Με τα αρθρα 1 παρ .7 και 2 παρ.3 καταργούνται τα 
άρθρα 1 κα 3 του Ν.Δ. 532/70 (ΦΕΚ 103/Α75.5.1970), που 
έχουν ως έξης:

Άρθρον 1

1. Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
προτάσε: του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυθερνησεως και Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά

περίπτωσιν Υπουργού καθορισθήσονται διεν έκαστον των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γεωργίας, Βιο
μηχανίας, Εμπορίου, Εργασίας, Δημοσίων Έργων και Συ
γκοινωνιών, αι κατά τας ισχύουσας διατάξεις αρμοδιότητες 
αίτινες διατηρούνται: α) υπέρ των οικείων Υπουργών ή των 
προϊσταμένων των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων 
και β) υπέρ των περιεφερειακών αρχών διανομαρχιακού 
επιπέδου, ως τοιούτων νοουμένων των περιφερειακών 
αρχών ή υπηρεσιών ή περιφερειακών οργάνων, ων η 
αρμοδιότης εκτείνεται επί πλειόνων του ενός νομού. 
Τροποποιήσεις των Β. Διαταγμάτων τούτων επιτρέπονται 
διΌμοιων τοιούτων εκδιδομένων εφ άπαξ εντός ανατρεπτι
κής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος.

2. Από της δημοσιεύσεως των κατά την προηγουμένην 
παράγραοον διαταγμάτων, η άσκησις των κατά τας εκά- 
στοτε ισχυούσας διατάξεις αρμοδιοτήτων των εν τη 
προηγούμενη- παραγράφω υπουργών εξαίρεσα των κατά 
τας διατάξεις της αυτής παραγράφου καθορισθησομένων 
αρμοδιοτήτων, ανήκει αποκλεισπκώς εις τον νομάρχην.

3. Αι διατάξεις των εδαφίων α - ε'της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3200/1955, ως συνεπληρώθη υπό του 
άρθρου 8 του ν.δ. 3620/1956, διατηρούνται εν ισχύϊ.

4. Διά Β. διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουρ
γών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών και του 
αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δύναται αρμοδιότητες 
διατηρηθείσαι κατά την παρ.1 του παρόντος να μεταβιβά- 
ζωνται ας τον Νομάρχη ή εις τας περιφερειακός αρχάς 
διανομαρχιακού επιπέδου.

Άρθρο 3

Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υ πουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών και του αρμοδίου 
ή των αρμοδίων κατά περίπτωσιν Υπουργών δύναται α) να 
καταργήται γνωμοδσπκή ή αποφασιστική αρμοδιότης συμ
βουλίων ή επιτροπών επί αντικειμένων, εφών απαιτείται 
κατά νόμον αυτή προς άσκησιν υπό του Υπουργού των 
μεταβιβαζομένων δια του παρόντος εις τα διανομαρχιακού 
ή νομαρχιακού επιπέδου όργανα αρμοδιοτήτων, της περι
φερειακής αρχής διανομαρχιακού επιπέδου ή του νομάρχου 
ασκούντος αποφασιστικήν αρμοδιότητα και β) να συνιστώ- 
νται τοιαύτα συμβούλια ή επίτροποί. Δια των αιπών 
Διαταγμάτων καθορίζονται τα της συνθέσεως, συγκροτή- 
σεως και αι λεπτομέρεια! της λειτουργίας των συμβουλίων 
ή επίτροπων τούτων.

3. Με το άρθρο 5 παρ.2 καταργούνται οι παρακάτω 
διατάξεις:

(α) Ν. 1199/81 (ΦΕΚ 237/Α/1.9.1981) άρθρο 29 (παρ.Ι-ά), 
που έχει ως εξής:

'Αρθρο 29
Απλούστευσις διοικητικών διαδικασιών

1. Προς τον σκοπόν απλουστεύσεως των εκάστστε 
ισχυουσών ας τας δημοσίας υπηρεσίας και τα νομυιά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοικητικών διαδικασιών, δύναται. 
δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του αρμοδίου 
κατά περίπτωσιν Υπουργού:

α) Να καταργούνται ή συγχωνεύονται συμβούλια ή 
επίτροποί, πλην των υπηρεσιακών συμβουλίων , ως και vc 
περιορίζεται η σύνθεσις και η αρμοδιότης αυτών ή να 
ανατίθενται εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες αυτών εις 
έτερα συμβούλια ή επίτροπός, επτρεπομένης άμα και 
αναλόγου μετονομασίας αυτών. Καταργουμένου συμβουλίου 
ή επιτροπής τίνος ή περί οριζόμενης της αρμοδιοτητος



αυτών, αποφασίζει εφεξής μόνος ο Υπουργός η ετέοο κατά 
νομον ορμοδία προς τούτο αρχή

(β) Ν. 1232/82 (ΦΕΚ 22/Α/25.2.82) άρθρο 4 (παρ.2-4), 
ώρθρο 5, άρθρο 6, άρθρο 13, που έχουν ως εξής:

Αρθρο 4
Ιμλλογικά όργανο Δημοσίου

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάζεις των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 4 του ΝΔ 4352/1964 και αντικαθίστανται
ως εξι,ς:

1. Κσταργούνται όλα τα γνωμοδοτικής και αποφασιστικής 
αρμοδιότητας συλλογικά όργανα, ήτοι συμβούλια και επι
τροπές, κοινός και ευκαιριακές, δημοσίων γενικά υπηρεσιών, 
~υ όσον δεν διατηρηθούν με κοινές αποφάσεις του Υπουρ
γού Προεδρίες Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού που εκ δίδονται μια φορά για κάθε 
Υπουργείο.

Για ττ,' _ποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής 
τω ■ συμβουλών και επιτροπών, που θα διατηρηθούν με τις 
ανωτέρω κοινές αποφάσεις, είναι δυνατό, με τις αποφάσεις 
·_υτές. να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται συμβοό- 

λιΟ ή επιτροπές, να περιορίζονται ή να διευρύνονται οι 
αρμοδιότητές τους και να μεταβάλλεται η σύνθεση τους ή 
νο ανατίθεται το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους 
σε συνιστώμενσ νέα απαραίτητα συλλογικά όργανα.

2. Μετά ττ, .· κατάργηση συμβουλίων και επιτροπών 
•κ •■■αοδοτι.κήο αρμοδιότητας, η αποφασιστική αρμοδιότητα 
.σκείται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση. Μετά την

.τί.ηγηοη συμβουλίων και επιτροπών αποφασιστικής ορ
δή .ήτας, αποφασίζει μόνος ο Υπουργός ή άλλο κατά 

ν·μο αρμόδιο όργανο.
3. Η κατάργηση των κατά τις διατάξεις της παραγράφου

2 του άοθρου αυτού συμβουλών και επιτροπών επέρχεται 
με- Υ την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, που 
πρ- βλέπονται στις ίδιες διατάξεις, εκδίδονται μέσα στη 
δίμ. ; αυτή προθεσμία.

/ Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν 
εφαρμόζονται σε συλλογικά όργανα που συστήθηκαν ή 
συγκροτήθηκαν μετά την 21.10.1981.

Άρθρο 5
Συλλογικά Όργανα Ν.Π.Δ.Δ.

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 5 του ΝΔ. 4352/1964 και αντικαθίστανται 
ως εξής:
Ί. Καταργούνται επίσης όλα τα γνωμοδοτικής ή αποφα

σιστικής αρμοδιότητας συμβούλα και επιτροπές νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, εκτός των οργανισμών τοπι
κής αυτοοιοικησεως, εφόυον δεν διατηρηθούν με κοινές 
οπυφάοί. ς του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του 
εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδονται 
μια φορά για κάθε νομικό πρόσωπο.

Στις διατάζεις της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνο
νται τα αιρετά συμβούλα οποιοσδήποτε φύσεως.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του προηγούμενου άοθρου 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου.'

2. Η κατάργηση των κατά τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου αυτού συμβουλών και επιτροπών επέρχεται μετά 
παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ένορξη ισχύος του 
νόμου αυτού. Οι κοινές υπουογικές αποφάσεις που προ- 
βλέπονται στις ίδιες διατάξεις, εκδίδονται μέοα στην 
τετράμηνη αυτή προθεσμία.

3. Οι διατάξεις του άρθρου ουτού δεν εφαρμόζοντα σε 
συλλογικά όργανα που συστηθηκαν ή συγκροτήθηκαν μετά 
την 21.10.1981.

Αρθρο 6
Υπηρεσιακά Συμβούλια

Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 6 του 
ΝΔ 4352/1964 και αντικαθίστανται ως εξής:

“Αρθρο 6
Ο. διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5 παρ.1 του 

νομοθετικού διατάγματος αυτού όπως τροποποιούνται με 
τα άρθρο 4 παρ. 2 και 5 παο. 1 του παρόντος δεν 
εφαρμόζονται οτα υπηρεσιακά συμβούλια που γνωυοδοτούν 
ή αποφασίζουν σε δέκατα καταστάσεως δημοσίων γενικά 
υπαλλήλων, πολτικών και αστυνομικών, όπως και υπαλλή
λων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου."

Άρθρο 13
Τρόπος συστάσεως επιτροπών

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάζεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 11 του ΝΔ 4352/1964 και αντικαθί
στανται ως εξής:

"1. Δεν μπορεί να ιδρυθεί θέση σε δημόσια υπηρεσία ή 
σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ούτε να συσταθεί σε 
αυτά γ'νωμοδοτικό ή άλλο συμβούλο ή επιτροπή χωρίς 
ειδική διάταξη νόμου ή χωρίς προεδρικό διάταγμα ή χωρίς 
τουλάχιστον υπουργική απόφαση που εκδίδονται κατόπιν 
ειδικής εξουσιοδοτήσεως νόμου και με τη σύμπραξη των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήοεως και Οικονομικών. 
Προκειμένου για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλσεων δια
τηρείται σε ισχύ η νια το Ίδρυμα αυτό κείμενη νομοθεσία.

2. Πράξη διορισυού μελών συμβουλίων ή επίτροπων σε 
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κ.λπ. των άρθρων 8 
και 9 του νομοθετικού αυτού διατάγματος δεν έχε: κύρος 
ούτε επάγεται οποιαδήποτε έννομα αποτελέσματα αν δεν 
δημοσιευθεί προηγουμένως στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως."

(γ) Ν.1256/82 (ΦΕΚ 6VA/31.5.1982) άρθρο 11 (παρ.Γκαι 
9). που έχει ως εξής:

Άρθρο 11

Ερμηνεία και συμπλήρωση του Ν. 1232/1982 "επαναφορά 
σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 
ΝΔ 4352/1964 και όιλλες διατάξεις.

1. Η αληθινή έννοια των άρθρων 6,10 και 12 του 
Ν.1232/1982, είναι ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του 
ίδιου νόμου για τη σύσταση ή ανασύσταση, ανασύνθεση, 
συγχώνευση και οποιαδήποτε αναμόιρφωση των συλλογικών 
οργάνων ισχύει και για τις νομοτεχνικές ή νομοπαρασκευα
στικές επιτροπές του ν.δ. 78/1974 όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους ν. 255/1976 και 865/1979 ή 
οποιαδήποτε όιλλα Συμβούλα, πέρα από τα αναφερόμενα 
στο όιρθρο 4 παρ. 2 του ν. 1232/1982, με δυνατότητα 
συγκροτησεως τμηικττων των επιτροπών ή συμβουλίων και 
υποεπιτροπών κατά Υπουργείο όπως και αναθέσεως εκτε- 
λέσεως έργων κατά τις διατάξεις του όιρθρου 9 παρ. 6 του 
παρόντος νόμου. Το όιρθρο 4 παρ. 2 του ν. 1232/1982, 
εφαρμόζεται και με χωριστές αποφάσεις, εκ διδόμενες μέσα 
στην προθεσμία της παραγρ. 9 του παρόντος όιρθρου κοι 
γτα όλα τα υπηρεσιακό και πειθαρχικά Συμβούλια των 
Δημοσίων Υπηρεσιών κα: των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, που η λήξη της θητείας τους ορίζεται την 31 
Δεκεμβρίου 1983. Επίσης ισχύει δυνητικά για τα κατά το 
άρθρο 10 του ν. 1232/1982 διοικητικά συμβούλα ή όιλλα
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διοοιούντα συλλογικά όργανο των κρατικών νομικών προ
σώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του κατο το άρθρο 
1 παρ. 6 του παρόντος δημόσιου τομέα όπως και γιο όλες 
τις Επιτροπές των αποκα τα σηκών νομοθετημάτων 76/1974, 
110/1974 και 193/1975.

Στο πρώτο εδοψιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 
1232/1982, διαγράφεται η λέξη ’αυτοδίκαια' και η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεως δευτεροβάθμιας κρίσεως, ορίζεται δί- 
μηνη.

9. Η ανατρεπτική προθεσμία της παρ.2 του άρθρου 5 του 
ν. 1232/1982 ισχύει και για την πιο πάνω αναμόρφωση όλων 
των συλλογικών οργάνων, ενώ για την ανασυγκρότησή τους 
η ανατρεπτική αυτή προθεσμία παρατείνεται για ένα ακόμη 
δίμηνο.

(δ) ν.1288/82 (ΦΕΚ 120/Α/1-10-1982) άρθρο 5 (παρ.1), 
που έχει ως εξής:

Αρθρο 5
Συμπλήρωση του ν. 1232/1982

1. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 4, της παραγράφου 2 του άρθρου 
5 του ν.1232/1982 και της παραγράφου 9 του άρθρου 11 
του ν. 1256/1982, για τη σύσταση, σύνθεση και γενικότερα 
αναμόρφωση όλων των μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού συλλογικών οργάνων, περιλαμβανομένων και των 
υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, παρατείνονται 
για ένα ακόμη τετράμηνο, από τότε που έληξαν ή λήγουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η προθεσμία για τη 
σύσταση, σύνθεση και γενικότερα αναμόρφωση, όλων των 
συλλογικών οργάνων, χωρίς καμιά εξαίρεση, περιλαμβανό
μενων και όσαπβσυστάθηκαν, λήγει την 22α Οκτωβρίου, 
ενώ η συγκρότησή τους την 23ην Δεκεμβρίου 1982. Οι 
διαττιστωτικές πράξεις των καταργούμενων συλλογικών 
οργάνων δημοσιεύονται το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμ
βρίου 1982.

(ε) Ν. 1320/83 (ΦΕΚ 6/Α/11-1-1983) άρθρο 26 που έχει 
ως εξής:

Αρθρο 26

1. Η προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1288/1982 
για τη συγκρότηση ή ανασυγκρότηση των συλλογικών 
οργάνων, που λήγει την 23ην Δεκεμβρίου 1982, παρστεί- 
νεται μέχρι την 23ην Μαρτίου 1983.

Συλλογικά όργανα στη σύνθεση των οποίων προβλέπεται 
να μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργα
νώσεων υπαλλήλων, επαγγελματικών ή συνεταιριστικών 
οργανώσεων, λειτουργούν και χωρίς τη συμμετοχή των 
εκπρόσωπων αυτών, εφ' όσον δεν υπάρχουν.

Συλλογικά όργανα στη σύνθεση των οποίων προβλέπεται 
να μετέχει εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλ
λήλων, μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της 
πρώτης θητείας των μελών του συλλογικού οργάνου, χωρίς 
τη συμμετοχή του εκπροσώπου της συνδικαλιστικής οργά
νωσης.

2. Παρατείνεται η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 10 
του ν. 1278/1982 ’Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας’ 
μέχρι 30 Ιουνίου 1983.

(στ) ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56/Α/28^ί-1983) άρθρο 14 παρ. 2, 
που έχει ως εξής:

Άρθρο 14

2. Οι προθεσμίες των άρθρων 5 παρ. 1 του ν. 1288/1982 
και 26 παρ. 1 του ν. 1320/1983 παρατείνονται αφότου 
έληξαν μόνο ως προς τη σύνθεση, ανασύνθεση, συγκρό
τηση και ανασυγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων 
(συμβουλίων και επιτροπών κλπ.) του κατά το άοθρο 1

παρ. 6 του ν. 1256/1982 δημόσιου τομέα μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1983 και 30 Απριλίου 1984, αντίστοιχα

(ζ) ν. 1400/83 (ΦΕΚ 156/Α/24-10-1983) άρθρο 20 (παρ.
2) , που έχει ως εξής:

Άρθρο 20

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1288/1982 
για σύσταση συλλογικών οργάνων του δημόσιου τομέα που 
έληξε την 22-10-1982 παρατείνεται μέχρι 31-12-1983.

(η) ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136/Α/18-9-1984) άρθρο 19 (παρ.
3) , που έχει ως εξής:

Άρθρο 19

3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 1351/1983 ’Εισαγωγή 
σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.’ και του 
άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 1400/1983 "Τροποποίηση και 
συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων·, για τη σύσταση, τη 
σύνθεση και ανασύνθεση των συλλογικών οργάνων του 
κατά άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 δημόσιου τομέα, 
στο οποία περιλαμβονο ται τα υπηρεσιακό και πειθαρχικό 
συμβούλια, παρατείνοτναι, αφότου έληξαν ή λήγουν μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1984.

Οι προθεσμίες για τη σύνθεση και ανασύνθεση των 
ανωτέρω συλλογικών οργάνων μπορούν να παρατείνονται 
με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η συγκρότηση και ανασυγκρότηση των ανωτέρω συλλο
γικών οργάνων γίνεται κόθε φορά με απόφαση του αρμόδιου 
κατά τις κείμενες διατάξεις οργάνου.

(θ) ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) άρθρο 76 (παρ. 
5), που έχει ως εξής:

Άρθρο 76

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 
1476/1984 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 
’Οι προθεσμίες για τη σύσταση, σύνθεση και ανασύνθεση 
των παραπάνω συλλογικών οργάνων μπορούν να παρστεί- 
νονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ
νησης.

(ι) Απόφ. Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 
ΔΟΑ/Φ.7/46721/5-12-1991 ’Παράταση προθεσμίος για σύ
σταση, σύνθεση και ανασύνθεση συλλογικών οργάνων του 
δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ 1047/Β/23-12-1991)’, που έχει ως
εξής:

Άρθρο μόνο

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο μόνο της 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. 
ΔΟΑ/Φ7/200/41229/5-12-90 (ΦΕΚ 773 Β ), για τη σύσταση, 
σύνθεση και ανασύνθεση των συλλογικών οργάνων του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με την παο.6 του 
άρθρου 4 του ν. 1943/1991, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 
τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια παρατείνεται μέχρι 30 
Ιουνίου 1992.

4) Με το άρθρο 8 παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26- 
7-1985), που εχει ως εξής:

Αρθρο 26
Γενικές γραμματείες

1. Οι γενικές γραμματείες αποτελούν αυτοτελείς δημό
σιες υπηρεσίες ενός ή περισσότερων συναφών κλάδων της 
Δηυόσιας Διοίκησης, α οποίες υπάγονται απευθείας στον 
οικείο υπουργό.
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5) Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται η πορ. 2 του άρθρου 
29 του ν.1943/1991, που έχει ως έξης:

2. Για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού απαιτείται 
ετήσιος προγραμματισμός, που ενεργεπτ» από το προη
γούμενο έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμάζοντα <χ διατάξεις 
των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 15. Για το έτος 1991 ο 
προγραμματισμός από τους ενδιαφερομένους φορείς των 
απαιτουμενων ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού 
και οι σχετικές προτάσεις των αρμοδίων υπουργών απο- 
στέλλοντα στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εισήγηση προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο από τα Υπουργεία Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών γίνεται μέσα στον επόμενο 
μήνα και το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το συνολικό 
αριθμό ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού κατά 
φορέα το αργότερο μέχρι 15 Μάίου 1991.

6) Με το άρθρο 10 αντικαθίστανται α παρ. 3-6 του 
άρθρου 29 του ν. 1943/1991, που έχουν ως εξής:

3. Το ωρομίσθιο προσωπικό πρέπει να έχει τα απαιτού- 
μενα τυπικά προσόντα που ορίζονται στη σχετική προκή
ρυξη, να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του 
και να μην έχει υπερβει το 55ο έτος, να έχει εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές και να μην υπάρχει κώλυμα από 
ποινική καταδίκη, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, σύμ
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το τακτικό 
προσωπικό.

4. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού ο φορέας, 
μετά την παροχή της σχετικής έγκρισης, σύμφωνα με ττς 
διατάξεις της παρ. 2 εκδίδει προκήρυξη στην οποία 
αναφέρονται:

α) Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα έργα στα 
οποία θα απασχοληθεί και τα καθήκοντα που θα έχει το 
προσωπικό αυτό.

■3) Ο αριθμός, κατά ειδικότητα, του ωρομίσθιου προσω
πικού.

γ) Τα απαιτούμενα προσόντα
δ) Η αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των 

υποψηφίων και η προθεσμία υποβολής, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την τελευταία 
δημοσίευση στον Τύπο.

ε) Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, ο αριθμός των 
ωρών που 6ο απασχολείται ημερησίως κάθε άτομο και ο 
ανώτατος αριθμός ωρων απασχόλησης κατ' άτομο που δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά έτος τις οκτακόσιες 
ογδόντα ώρες (880).

5. Η προκήρυξη ανορτάται στο κατάστημα του ενδιαφε
ρομένου φορέα και δημοσιεύεται περιληπτικό σε δύο 
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, εφ' όσον εκ δίδονται 
στην έδρα του φορέο ή στην πρωτεύουσα του νομού. 
Επίσης η προκήρυξη αποστέλλεται για ανάρτηση στα 
καταστήματα της οικείας νομαρχίας ή του δήμου ή της 
κοινότητας της έδρας του φορέα.

6. Για την απασχόληση του ωρομίσθιου προσωπικού 
καταρτίζονται πίνακες, κατ ανάλογη εφαρμογή των παρα
γράφων 2-5 του άρθρου 24.

7) Με το άρθρο 11 αντικαθίσταται η παρ. 12 του άρθρου 
29 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

12. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. για την 
αντιμετώπιση των αναγκών τους μπορούν, αντί να προσ
λαμβάνουν ωρομίσθιο προσωπικό σε έκτες περιπτώσεις 
κρίνεται τούτο συμφέρον, την εκτέλεση πόσης φύσεως 
εργασιών σε ιδιώτες επαγγελματίες ή σε εταιρείες ή 
επιχειρήσεις.

8) Με το άρθρο 16 αντικαθίσταται η παρ. 1 του έιρθρου 
11 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

1. Συνιστάτα ενδεκαμελής ειδική επιτροπή για την 
επεξεργασία και εκπόνηση νέου Κώδικα Κατοστου. κ ων 
δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που αηοιελεί- 
τα από:

α το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας π>ς 
Κυβέρνησης, ως πρόεδρο, β. έναν σύμβουλο και έναν 
πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας, γ. ένα νομικό 
Σύμβουλο του Κράτους, δ. τρεις καθηγητές του διοικητικού 
δικαίου A.E.L, ε. έναν καθηγητή διοικητικής επιστήμης Α.Ε.Ι., 
στ. το Γ ενικό Διευθυντή της Γ ενικής Διεύθυνσης Κατάστα
σης Προσωπικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, ζ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου αυνοΑκου του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, η. εναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

II. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΜΠΑΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Με το άρθρο 8 παρ. 2 τροποποιούνται οι παρακάτω 
διατάξεις:

(α) ν. 1558/1985 (άρθρο 27 παρ. 3) "Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά έ>ργανα" (ΦΕΚ 137/Α/26-7-1985).

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδετε» με πρόταση του 
Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμέ>διου υπουργού, 
μπορεί να καταργούνται οι υφιστάμενες γενικά γραμματείες, 
να συνιστώ νται νέες, να με τα φέρονται από υπουργείο σε 
υπουργείο και να τροποποιούνται οι αρμοδιότητες τους. Με 
όμοια διατάγματα ρυθμίζονται η οργάνωση και λειτουργία 
τους και συνιστώνται οι απαιτούυενες θέσεις προσωπικού.

(β) ν. 173&/1987 (έχρθρο 22 παρ.1) "Προσλήψεις στο 
δημέχπο τομέα κ-λπ." (ΦΕΚ 195/Α/11-11-1987)

Αρθρο 22
Οργανωτικά θέματα

1. Οι συσταθείσες ή συνιστώμενες με βάση το άρθρο 27 
του ν. 1558/1985 γενικές γραμματείες επιτρέπεται να έχουν 
με τα υπουργεία, στα οποία υπάγονται, κοινές γενικές 
υπηρεσίες ιδίως σε θέματα προσωπικού, οικονομικού, 
διοικητικής μέριμνας, μηχανογράφησης και πολιτικής σχε
δίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και κοινά υπηρε
σιακά συμβούλια και κοινούς κλάδους προσωπικού. Με το 
προεδρικά διατάγματα της παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 
1558/1985, τα οποία από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού εκ δίδονται με πρόταση και του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι γενικές υπηρεσίες ή τα 
υπηρεσιακά συμβούλια που είναι κοινά κατά το προηγούμενο 
εδάφιο, ο τρόπος διάρθρωσης, σύνθεσης και συγκρότησής 
τους, κατά λόγο των εξυπηρετούμενων αναγκών και ταυ 
προσωπικού που υπάγεται σ αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρού
σας παραγράφου. Οι υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου αυτής ανήκουν οργανικά στο οικείο υπουργείο, 
το προσωπικό όμως κα οι θέσεις που κατέχει ανήκουν 
οργανικά στο υπουργείο ή στη γενική γραμματεία από την 
οποία προέρχονται.

Ο καθορισμός των κοινών υπηρεεχών, κοινών υπηρεσια
κών συμβουλίων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει 
και με τα διατάγματα της παραγράφου 5 του άρθρου 24 
του ν. 1558/1985. Κενές θέσεις υπτ^εοιών υπουργείου ή 
γενικής γραμματείας του αυτού υπουργείου καλύπτονται με 
τοποθέτηση προσωπικού από το υπουργείο στη γενική 
γραμματεία και αντίστροφα.

2) Με το άρθρο 8 παρ. 3 τροποποιούνται οι παρακάτω 
διατάξεις:
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(α) ν.51/1975 (άρθρο 3) ’Περί σναδιοργανώσεως των 
δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 125/Α/26-6-1975).

'Αρθρον 3
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εφ>' άπαξ εκδιδομένων 
εντός του έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, 
προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και 
των οικείων κατά περίπτωσιν Υπουργών, δυνατοί όπως 
αρμοδιότητες ανήκουσαι εις ωρισμένον Υπουργείον ή εις 
αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν μεταφερθούν εις έτερον ή 
έτερο Υπουργεία ή εις οιανδήποτε αυτοτελή δημοσίαν 
υπηρεσίαν και ονπστρόφως και ρυθμισθή παν θέμα συναφές 
προς την άσκησιν των αρμοδιοτήτων τούτων υπό του νέου 
φορέως αυτών.

2. Δια των αυτών Διαταγμάτων δύναται να μεχρφέρωνται 
και αι οργανικά μονάδες, αίτινες ήσκουν μέχρι τούδε τας 
ως άνω αρμοδιότητας, εντασσόμενα εις την οργανικήν 
διάρθρωσιν την υπηρεσιών του Υπουργείου! ή αυτοτ^ιούς 
δημοσίας υπηρεσίας, εις ην η μεταφορά, μετά του συνόλου 
ή μέρους των δια τούτος προβλεπομένων οργανικών 
θέσεων και προσωπικού. Αι μετοφερόμεναι θέσεις, εφ όσον 
δεν ανήκουν εις ίδιους αυτοτελείς κλάδους προσωπικού, 
προστίθενται εις τας οργανικός θέσεις των αντιστοίχων ή 
πλέον συγγενών κλάδων του προσωπικού του εις ο η 
μεταφορά Υπουργείου ή αυτοτελούς δημοσίας υπηρεσίας.

3. Εφ' όσον αι μεταφερόμεναι οργανικοί θέσεις είναι 
ολιγώτεραι των οργανικών θέσεων του κλάδου εις ον 
ανήκουν, οι μεταφερόμενοι εκ του υπηρετούντος εν τω 
αυτώ κλάδω προσωπικού ορίζονται δί αποφάσεως του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του εξ'ου ούτοι μετοφέ- 
ρονται Υπουργείου, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως.

4. Δια των αυτών ως άνω Διαταγμάτων καθορίζονται:
α) Τα της εντάξεως του μετοφερομένου προσωπικού εις 

τας θέσεις του κλάδου εις ον εφεξής τούτο υπάγεται ως 
και παν συναφές θέμα προκύπτον εκ της μεταφοράς του 
Προσωπικού και της προσθήκης οργανικών θέσεων, απα- 
γορευομένης πάντως της επ' ευκαιρία της εντάξεως τούτης 
απονομής ανωτέρω βαθμού ή μεταβολής της εκ της 
αρχαιότητος εν τω βαθμώ προκυπτουσης σειράς.

β) Τα της ασφαλίσεως εις υφιστάμενα Ταμεία Αρωγής και 
Επικουρικής Ασφαλίσεως του μετοφερομένου κατά τα άνω 
προσωπικού ή μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών εις έτερο 
Ταμεία και προσμετρήσεως του χρόνου ασφαλίσεως αυτών.

(β) ν.1199/1981 (άρθρο 27) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
κατασταοεως υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.ΠΔ..Δ,, των 
Ο.Τ.Α. και άλλων ανών συναφών διατάξεων' (ΦΕΚ 
237/Α/1.9.1981).

Άρθρο 27
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων

Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
51/1975 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Ί. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομιένων προτάσει 

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και των οικείων 
κατά περίπτωσιν Υπουργών, δύναται αρμοδιότητες ανήκου- 
σαι εις ωρισμιένον Υπουργείον ή αυτοτελή δημοσίαν 
υπηρεσίαν να μεταφέρωνται εις έτερον ή έτερο Υπουργεία 
ή οιανδήποτε ετέραν αυτοτελή δημοσίαν υπηρεσίαν και 
ανπστροΦως και να ρυθμίζεται παν θέμα συναφές προς 
την άσκησιν των μεταφεοομένων αρμοδιοτήτων υπό του 
νέου Φορέως αυτών'.

(γ) ν. 1256/82 άρθρο 12 παρ. 1 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982), 
που έχει ως εξής:

Αρθρο 12
Προσωρινές ρυθμίσεις

I. Επαναφέρονται σε ισχύ, για όλα τα Υπουργεία και για 
πς Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού των Υπουργείων 
καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 
3 του ν. 51/1975 ’περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων 
πολιτικών υπηρεσιών", ο δε τύπος του διατάγματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του ν.51/1975 και στις διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 1199/1981 και των άρθρων 4, 6, 12 
και 13 του ν. 1232/1982, αντικαθίσταται με τον τύπο της 
Κονονιστικής Αποφάσεως του αρμόδιου Υπουργού κα των 
Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Κο- 
ταργούνται ακόμη αυτοδίκαια όλα tg επιμίσθια ή επιδόματα 
ή μιε οποιαδήποτε ονομασία πρόκτθετες αμοιβές σε συνάλ
λαγμα των υπηρετούντων στις τωρινές και διατηρούμενες 
ή μιετατρεπόμενες με πς πιο πάνω αποφάσεις θέσεις 
λειτουργών ή υπαλλήλων εξωτερικού υπό οποιαδήποτε 
σχέση, το δε μισθολόγιό τους ορίζεται με πς πιο πάνω ή 
χωριστές Κανονιστικές Αποφάσεις, κατα ενιαίο δίκαιο και 
οικονομικό τρόπο. Ειδικώτερο για μεν το εξωτερικό καταρ- 
γείται η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 1160/1981 για 
δε το εσωτερικό καταργείται το άρθρο 11 του ν. 445/1976 
"περί εκπροσωπήσεως κ.λπ.’ όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1104/1980.

Οt προθεσμίες των επαναφεοομένων σε ισχύ διατάξεων 
αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

(δ) ν. 1558/1985 (άρθρο 24 παρ. 4) "Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/26-7-1985).

4. Με προεδρικό διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση 
του Πρωθυπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε 
υπουργείου.

Με όμοια διατάγματα μπορεί να μεταφέρονται αρμοδιό
τητες από υπουργείο σε υπουργείο, να καταργούνται ή 
συγχωνεύονται υφιστάμενα και να ανασυνιστώνται υπουρ
γεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί με το νόμο αυτόν 
ή δυνάμει της προβλεπόμενης από αυτόν εξουσιοδότησης 
και να συγκροτούνται υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες 
υπουργείου η αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες σε νέο 
υπουργείο.

Με όμοια διατάγματα μεταφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες 
και θέσεις προσωπικού και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.51/1975 (ΦΕΚ 125).

3. Με την παρ.1 του άρθρου 11 τροποποιείται η παρ.8 
του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

8. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης 
με βάση το σχετικό όρο της προκήρυξης, η σύμβαση 
εργασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αυτό 
αποχωρεί από την υπηρεσία δίχως καμιά αποζημίωση γιο 
την αιτία αυτήν και χωρίς καμιά διατύπωση. Οποιαδήποτε 
παράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση, με τη σύναψη 
νέας σύμβασης, πέρα από το όριο των οκτακόσιων ογδόντα 
(880) ωρών εργασίας, ετησίως, απαγορεύεται. Παράβαση 
των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μετατρέπει 
τη σύμβαση σε αορίστου χρόνου σε καμιά περίπτωση. Τα 
αρμόδια για εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να 
καταβάλλουν αποδοχές σε ωρομίσθιο προσωπικό που 
διατηρείται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, 
άλλως το καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε αυτούς.

4. Με την παρ.2 του άρθρου 11 συμπληρώνεται η παρ. 
11 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

II. Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παρο
δικής φύσης αναγκών εξακολουθεί να υποκειτα στις 
διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
έως τη λήξη της σύμβασής του, χωρίς δυνατότητα 
παράτασης ή ανανέωσής της. Επίσης, οι συμβάσεις προ-
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οαιτπκού το οποίο προσλαμβάνεται για την εκτέλεση έργων 
που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή για 
εοεμνηπκά προγράμματα διέπονται απο τις διατάξεις που 
ισχικχ/v κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

5. Με το άρθρο 13 συμπληρώνεται το άρθρο 66 του ν. 
1943/1991, που έχει ως εξής:

Αρθρο 66
Παράταση - Μετατροπή συμβάσεων

1. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (ν. 1648/1986, άρθρο 1 παρ.4 εδάφιο 
πρώτο), που έληξαν από 31 Μαιου 1990 και εφεξής 
παρατείνονται έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που καθορίζουν την 
ανώτατη διάρκεια της σύμβασης ή παράτασής της. Σιμβά- 
σεις του προηγούμενου εδάφιου, που παρατόθηκαν ήδη, 
είναι νόμιμες, έστω και αν η παράταση έγινε καθ υπέρβαση 
του ανώτατου χρονικού ορίου απασχόλησης. Για την 
παράταση των συμβάσεων των ανωτέρω ατόμων δεν 
απαιτείται να είναι αυτά εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων 
οναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ο.τ.α. και τους 
λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα,

2. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ή έργου των ατόμων με ειδικές ανάγκες (άρθρο 1 
παρ. 4 εδάφιο πρώτο ν, 1648/1986) της προηγούμενης 
παραγράγου του παρόντος άρθρου μετατρέπεται αυτοδι
καίως σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. Η ιδιότητα των υπηρετούντων ως ατόμων με 
ειδικές ανάγκες προκύπτει είτε από εγγραφή στα μητρώα 
ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. είτε από πιστοποίηση των 
πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών του Δημοσίου.

3. Οι υπηρετούντες, των οποίων η σύμβαση μετατρέπεται, 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, σε σύμβαση αορίστου 
χρόνου, κατατάσσονται σε κενές θέσεις ειδικότητας αντί
στοιχης των τυπικών τους προσόντων και ειδικότητας που 
καθορίζεται με την πράξη κατάταξης. Αν δεν υπάρχουν 
κενές θέσεις, συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη 
κατάταξης. Οι συνιστώμενες θέσεις είναι προσωπαγείς και 
καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση από την 
υπηρεσία, κατά οποιονδήποτε τρόπο, των υπαλλήλων που 
τις κατέχουν.

4. Με απόφαση των αρμόδιων υπουργών επιτρέπεται η 
μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, που υπάγονται στο 
παρόν άρθρο και υπηρετούν στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και 
τους ο.τ.α., σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή άλλο ν.π.δ.δ. ή 
ο.τ.α., μετά από αίτησή τους και η κατάταξή τους σε κενές 
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της προηγού
μενης παραγράφου.

6. Με το άρθρο 14 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 
58 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

2. Μετά τη συμπλήρωσή έξι μηνών στην υπηρεσία 
απόσπασης, ο αποσπασμένος υπάλληλος δύναται, με αίτησα 
του, να μεταταγεί σε υπηρεσία του υπουργείου ή του 
ν.π.δ.δ.. στο οποίο είναι αποσπασμένος, μετά από σύμφωνη 
γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μετάταξη 
γίνεται με απόφαση των οικείων υπουργών. Για πς 
μετατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των παρ. 
6,7 και 9 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987. Η διάταξη της 
παραγράφου αυτής ισχύει και γα τους υπαλλήλους των 
φορέων της παρ.1 του παρόντος άρθρου, που είναι ήδη 
αποσπασμένοι στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., ανεξάρτητα από τη 
διάταξη, με την οποία έγινε η απόσπασή τους.

7. Με το άρθρο 15 παρ.1 τροποποιούντο οι παρακάτω 
διατάξεις:

α) παρ.6 του άρθρου 5 του Π_Δ. 611/1977, που έχει ως
εξής:

6. Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων 
τεσσάρων τουλάχιστον μελών, δια δε την λήψιν αποφάσεων 
ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφώ 
των παρόντων, εν ισοφηφια νικώσης της ψήφου του 
προέδρου. Εάν υπάρχουν πλειονες των δύο γνωμών, οι 
ακολουθούντες την ασθενεστέραν οφείλουν νο προσχω
ρήσουν ειο μιαν των επικρατέστερων αυτός.

β) παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 611/1977, που έχει ως
εξής:

"4. Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων 
τεσσάρων τουλάχιστον μελών και αποφαίνονται καΤ από
λυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφίο νικωσης 
της ψήφου του προέδρου. Τα τριμελή συμβούλια συνεδριά
ζουν παρόντων απάντων των μελών αυτών και αποφαίνο- 
νται κσΤ απόλυτον πλειοψηφίαν. Των συμβουλίων δεν 
δύναται να μετύσχουν οι εκ των μελών αυτών υπάλληλοι 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατώτεροι κατά βαθ
μόν ή επί ισοβόθμων νεώτεροι του κρινομένου. Εν τη 
περιπτώσει του προηγουμένου εδάφιου τα πενταμελή 
συμβούλια συγκροτούνται νομίμως εκ των υπολειπομένων 
μελών, επί τριμελών δε συμβουλίων συμμετέχει ως τρίτον 
τακτικόν μέλος ο αναπληρωτής του προέδρου, εάν δε 
ούτος αναπληρώνη τον πρόεδρον, ο αναπληρωτής του 
αντιπροέδρου".

8. Με το άρθρο 15 παρ. 2 συμπληρώνεται η παρ.1 του 
άρθρου 63 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 1505/1984, αμοιβή 
για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των 
υπηρεσιακών συμβουλίων. Την ανωτέρω αμοιβή δικαιούνται 
μόνο όταν αυτά συνεδριάζουν εκτός του ωραρίου εργασίας".

9. Με το άρθρο 15 παρ. 3 συμπληρώνεται η παρ. 10 του 
άρθρου 9 του Ν. 1586/1986, που έχει ως εξής:

Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η ανωτέρω 
ρύθμιση γίνεται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρε
σίας.

'Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου αυτής, για 
τα ν.π.δ.δ. η ανωτέρω ρύθμιση γίνεται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου 
υπουργού που τα εποπτεύει και για τους ο.τ.α με απόφαση 
του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου".

10. Με το άρθρο 17 συμπληρώνεται (α) η παρ.4 του 
άρθρου 32 του ν. 1943/1991, που έχει ως εξής:

4. Τα εχπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη 
διάρκεια του διοικητικού εκπαιδευτικού έτους, που αρχίζει 
την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου. Καταρτίζονται, 
όμως, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους και μπορεί 
να εκτελούνται συγχρόνως σε περισσότερους τόπους είτε 
στο κέντρο είτε στις νομαρχίες.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, ως προς την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ισχύουν μόνο γα τα προγράμ
ματα προαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 36 του παρό
ντος νόμου.

β. τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 
1388/1983. που έχει ως εξής:

2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού 
διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) 
που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικράτειας ως Πρόεδρο, ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, έναν Πρόεδρο Εφετών των Διοκητικών Δικα
στηρίων, τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ., το Διευθυντή της
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Ε.Σ.Δ.Δ., εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας, εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης 
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, τους εκπροσώπους των 
κατά τον Κανονισμό της Βουλής κομμάτων, τον εκπρόσωπο 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης κα πέντε 
ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία 
της διοικητικής, πολιτικής, οικονομικής και νομικής επιστή
μης και των κοινωνικών επιστημών καθώς και τους 
αναπληρωτές τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και 

προσωπικού της δημόσιος διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*
ΟΡΓΑΝΟΣΗ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

‘Αρθρο 1
Μοταβίβοση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εχδίδονται μετά 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, 
με επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων α' - ε' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3200/1955, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.δ. 3620/1956, καθο
ρίζονται, για τα υπουργεία (α) Εσωτερικών, (β) Οικονομικών, 
(γ) Γεωργίας, (δ) Εργασίας, (ε) Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (στ) Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων, (ζ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, (η) Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, (θ) 
Εμπορίου και (ι) Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες, α οποίες διατηρούνται: 
α) από τους οικείους υπουργούς και β) από τις περιφε
ρειακές αρχές ή όργανα δια νομαρχιακού επιπέδου.

2. Η άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ανήκει αποκλειστικά στους 
νομάρχες.

3. Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδίδονται 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παρκπείνεται μέχρι έξι (6) μήνες, με απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύε
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Αρμοδιότητες που διατηρήθηκαν με την παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού ή και αρμοδιότητες που καθιερώνονται 
μεταγενέστερα ρητώς υπέρ των υπουργών ή των περιφε
ρειακών αρχών ή οργάνων διανομαρχιακού επιπέδου μπορεί 
να μεταβιβάζονται στους νομάρχες ή τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου, με προεδρικά 
διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδιου 
κατά περίπτωση υπουργού.

5. Το άρθρο 2 του ν. 3200/1955 αντικαθίσταται ως εξής:
"Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά πρόταση

των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών 
και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, καθορίζονται 
οι αρμοδιότητες των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη
σης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, 
Δικαιοσύνης, Πολιπσμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας 
Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, καθώς και του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων σε θέματα 
της Γ ενικής Γ ραμματειας Νέας Γ ενιάς και της Γ ενικής 
Γ ραμματειας Λαϊκής Επιμόρφωσης, που ασκούνται αποκλει
στικά από τους νομάρχες".

6. Οι διευθύνσεις οργάνωσης ή άλλης ονομασίας αντί
στοιχες μονάδες των υπουργείων υποχρεούνται, εντός 
εξαμήνου από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων 
της παραγράφου 1, να καταγράψουν όλες τις αρμοδιότητες 
που έχουν μεταβιβασθεί στους νομάρχες. Η ευθύνη ολο
κλήρωσής του πιο πάνω έργου ανήκει στο Υπουργείο 
Προεδρίας της Κυβέρνησης.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 532/1970 
καταργούνται με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Κατάργηση γνωμοδοτικής αρμοδιότητας 

συμβουλίων ή επιτροπών.

1. Γνωμοδοπκή αρμοδιότητα συμβουλίων ή επιτροπών, 
προβλεπόμενη για την άσκηση, από τον υπουργό, αρμο
διοτήτων που μεταβιβάζονται με το προηγούμενο άρθρο 
στους νομάρχες ή σε περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου, καταργείται.

2. Με προεδρικό διατάγματα, πθο εκδίδονται μετά 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εσωτερικών, Οικονομικών και του αρμόδιου ή των αρμόδιων 
κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί νο συνιστώνται γνωμο
δοτικής αρμοδιότητας συμβούλιο ή επιτροπές, για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους 
νομάρχες ή σε περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρ- 
χιακού επιπέδου και να καθορίζεται η συγκρότηση και οι 
λεπτομέρειες λειτουργίας τους.

3. Ot διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 532/1970 
καταργούνται.

Άρθρο 3
Σχέσεις νομάρχη - δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών

Οι νομαρχιακές υπηρεσίες δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών κοινής ωφέλειας και των λοιπών κρατικών 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (κ.ν.πχδ.) υποχρεού- 
νται να ενημερώνουν το νομάρχη για τα έργα που 
προγραμματίζουν ή εχτελούν στην περιφέρεια του νομού 
και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους 
ζητούνται για την εποπτεία κα το συντονισμό της εκτέλε
σης των έργων.

Άρθρο 4
Εξυγίανση συλλογικής διοίκησης.

1. Συμβούλια κα επιτροπές υπουργείων κα αυτοτελών 
δημόσιων υπηρεσιών, αποφασιστικής ή γνωμοδοτικής αρ
μοδιότητας, μόνιμου η ευκαιριακού χαρακτήρα, εφόσον δεν 
διατηρηθούν με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης κα του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουρ
γού, που εκδίδοντα εφάπαξ για κάθε υπουργείο ή αυτοτελή 
δημόσιο υπηρεσία μέσο σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) 
μηνών, καταργούνται.

2. Με τις πιο πάνω αποφάσεις μπορεί να συγχωνεύοντα 
ή κα να μετονομάζοντα συμβούλια ή επιτροπές, να 
περιορίζονται οι αρμοδιότητες κα να μεταβάλλεται ο 
αριθμός ή η ιδιότητα των μελών συμβουλίων ή επιτροπών 
που θα διατηρηθούν, καθώς κα να συνιστώνται νέα 
συμβούλια ή επιτροπές στα οποία να ανατίθεται το σύνολο 
ή μέρος των αρμοδιοτήτων καταργούμενων ή συγχωνευό- 
μενων συλλογικών οργάνων κα πάντως, χωρίς υπέρβαση 
του αριθμού των υφυστάμενων συλλογικών οργάνων. Σε 
περίπτωση σύστασης, κατά τα ανωτέρω, νέων συμβουλίων 
ή επιτροπών, η απόφαση εκ δίδε τα με σύμπραξη κα του 
Υπουργού Οικονομικών.


