
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου " Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λει
τουργίας και προσωπικού της Δημοσίας Διοίκησης "

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΑ

I. Η Δημόσιο Διοίκηση αποτελεί το βασικό μηχανισμό 
πραγματοποίησης των κρατικών επιδιώξεων. Ο τροπος που 
λειτουργεί προσδιορίζει καί το βαθμό επιτυχίας των μέτρων 
που λαμβόνονται σε όλους τους τομείς παρέμβασης του 
κράτους. Ειδικότερα, η έκβαση της αναπτυξιακής προσπά
θειας μιας χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της 
Δημόσιας Διοίκησής της.

II. Είναι κοινή διαπίστωση πως η ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση ουδέποτε λειτούργησε με τρόπο ικανοποιητικό. Ο 
υπέρμετρος συγκεντρωτισμός, η γραφειοκρατική δομή, η 
χαμηλή παραγωγικότητα, η δυσχερής επικοινωνία με τον 
πολίτη, αποτέλεσαν τα αδύνατα σημεία της.

Το επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης έπεσε εντυπωσιακά 
κατά τη δεκαεπα του '80. Ολα τα παραπάνω αρνητικά 
χαρακτηριστικά διογκώθηκαν και σε αυτά προστέθηκαν η 
στρέβλωση των διοικητικών θεσμών, η κατάργηση της 
ιεραρχίας και η ισοπέδωση των υπαλλήλων, ο αχαλίνωτος 
κομματισμός, η αναξιοκρατια, οι αλόγιστες και κατά τρόπο 
εντελώς ανορθολογικό προσλήψεις. Το αποτέλεσμα ήταν, 
η Δημόσια Διοίκηση να περιέλθει σε βαθιά κρίση από 
πλευράς αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας. Με όλες τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται στην πορεία 
μες ως έθνους και ως λαού.

III. Η έξοδος από την κρίση που μαστίζει την ελληνική 
Δημόσια Διοίκηση και ο εκσυγχρονισμός οργάνωσης και 
λειτουργίας της απαιτούν μακρά και επίμονη προσπάθεια. 
Η προσφυγή σε αποσπασματικές και περιπτωσιολογικές 
ρυθμίσεις δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα το περιπλέκει. 
Δεν είναι δυνατόν, επίσης, να λυθεί το πρόβλημα με το 
διοικητικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980. Απαιτείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, 
που θα είναι προϊόν μιας νέας θεώρησης των πραγμάτων.

IV. Η Κυβέρνηση, μετά από μελέτη της παθολογίας της 
Δημόσιος Διοίκήσης στη χώρα μας και μέσα στη γενική 
ανορθωτική προσπάθεια που καταβάλλει, προχωρεί μεθο
δικά και τη διοικητική μεταρρύθμιση. Προχωρεί το διοικητικό 
εκσυγχρονισμό σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο, ώστε να 
μπορέσει η Διοίκηση να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 
προκλήσεις της εποχής.

V. Εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα 
της Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης προωθεί τη βαθμιαία και συστηματική καθιέρω
ση πλέγματος μέτρων, που οι κύριοι στόχοι τους συνοψί
ζονται στο τρίπτυχο:

α) Οργανωτική αναδιάρθρωση των κρατικών υπηρεσιών 
που θα εγκαινιάζει, δυναμικά, σύγχρονες δομές και διαδι
κασίες.

β) Εξορθολογισμός της λειτουργίας του κρατικού μηχα
νισμού και βελτίωση της σχέσης του με τον πολίτη.

γ) Ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και άνοδος της ποιό
τητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Προς αυτές τις κατευθύνσεις έχουν κινηθεί οι πρόσφατοι 
νομοί 1943/1991 και 2026/1992. Τους ίδιους σκοπούς θα 
υπηρετήσει αποτελεσματικά ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας 
που συντάσσεται - η ειδική επιτροπή σύνταξής του, 
απαρτιζόμενη από ανωτάτους κρατικούς λειτουργούς προ
χωρεί ήδη μεθοδικά στο μεγάλο έργο της. Προϊόν της ίδιας 
αντίληψης, αλλά και της αναγκης για άμεση ρύθμιση 
κάποιων θεμάτων - μερικά από τα οποία βασικά - του 
Υπαλληλικού Κώδικα αποτελεί και το παοόν νομοσχέδιο

VI. Το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί βαθιά τομή σε 
ολόκληρο το σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα 
μας. που θα έχει άμεσες και εμφανείς ευεργετικές επιπτώ
σεις στη λειτουργικότητα και παραγωγικότητα της κρατικής 
μηχανής. Ταυτοχρόνως, ικανοποιεί το πάγιο και επιτακτικό 
αίτημα του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος για αξιοποίηση και 
ποιοτική αναβάθμισή του. Οι ρυθμίσεις οι οποίες εισάγονται 
με αυτό και με τις οποίες αναθεωρούνται και εκλογικεύονται 
καίριοι τομείς τόσο σε οργανωτικό - λειτουργικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού είναι:

1. Καθιέρωση της διοικητικής ιεραρχίας στη Δημόσιο 
Διοίκηση.

Το επονομαζόμενο βαθμολόγιο (ν. 1586/1986), που ισχύει 
σήμερα, με την κατάργηση της πάγιας ιεραρχίας, με την 
αποσύνδεση των βαθμών από τα καθήκοντα προϊσταμένων, 
με την εξάντληση της βαθμολογικής εξέλιξης του υπαλλή
λου κατά το πρώτα οκτώ μόλις έτη της υπηρεσίας του 
(κατηγορία ΠΕ). με την αναξιόπιστη σύνθεση του οργάνου 
προαγωγών των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, 
με την καθιέρωση ως ενιαίων όλων των βαθμών και συνεπώς 
την απογύμνωσή τους από κάθε σημασία και κύρος, οδήγησε 
στην πλήρη ισοπέδωση. Κατάργησε κάθε κίνητρο για 
προσφορά, για άμιλλα και για διάκριση και καλλιέργησε 
τάσεις διαλυτικές σε όλη την έκταση της λειτουργίας του 
κρατικού μηχανισμού.

Η έξοδος από τη σημερινή κρίση επιχειρείται με την 
καθιέρωση από το παρόν νομοσχέδιο της πάγιας ιεραρχίας, 
η οποία είναι απαραίτητος όρος για την εξασφάλιση της 
συνέχειας στη Δημόσιο Διοίκηση, για τη δημιουργία κίνη
τρων και για το άνοιγμα προοπτικών στους υπαλλήλους.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο:
- Οι οργανικοί βαθμοί συνδέονται με καθήκοντα και 

αποκτούν περιεχόμενο.
- Το σύστημα προαγωγών γίνεται αντικειμενικό και 

αξιοκρατικό τόσο λόγω της υποχρέωσης να υπάρχει σαφής 
παράθεση των στοιχείων κρίσης όσο και λόγω της σύνθεσης 
του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου (συμμετοχή ενός 
δικαστικού λειτουργού και δύο εκπροσώπων των εργαζο
μένων).

- Οι προαγωγές στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ένα νέο 
σύστημα αξιολόγησης, το οποίο εγγυάται την ορθότητα, 
την πληρότητα και την αντικειμενικότητα.

- Η κρίση των υπαλλήλων κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
για τη συνεχή άνοδο τους σε μια αναπτυγμένη κλίμακα 
βαθμών εξασφαλίζει την επενέργεια της προαγωγής ως 
κινήτρου άμιλλας και απόδοσης και ως διαοκούς μηχανισμού 
διύλισης για την ανάδειξη των μελλοντικών στελεχών της 
Δημόσιας Διοίκησης.

Το νέο βαθμολογικό σύστημα, όπως αναλύεται παρακάτω, 
επιτυγχάνει την αξιοποίηση των ικανοτήτων και της εμπει
ρίας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, τονώνει το 
ενδιαφέρον των υπαλλήλων για την προαγωγική εξέλιξή 
τους και τη διάθεση για βελπωσή τους και εξασφαλίζει τη 
συνοχή και το συντονισμό των υπηρεσιακών μονάδων. 
Γενικότερα, με την ανασύνταξη της βαθμολογικής ιεραρχίας 
γίνεται σεβαστή η συνταγματική τάξη, και, ταυτοχρόνως, 
αποκτά η Δημόσια Διοίκηση μορφή πυραμιδική, που αποτελεί
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το προαπαιτούμενο κάθε είδους οργανωμένης δράσης.
Συμπερασματικά, το νέο σύστημα βαθμών και προαγωγών, 

σε συνδυασμό με το εισαγόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης 
και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, καθώς και με το νεο 
σύστημα μισθολογίου που θα ακολουθήσει, περιέχουν 
πλέγμα κινήτρων το οποία ωθούν το δυναμικό της ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης προς καλύτερη παροχή υπηρεσιών, 
.καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καλύτερη λειτουργία της 
κρατικής μηχανής.

2. Στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών.

Τα κενά σε προσωπικό των υπηρεσιών στην περιφέρεια, 
όπου κατ' εξοχήν υπάρχει ανάγκη καλής επικοινωνίας του 
πολίτη με το κράτος, τα οποία διογκώθηκαν εντυπωσιακά 
κατά τη δεκαετία του 1980, έχουν ως αποτέλεσμα την 
υπολειτουργία της κρατικής μηχανής, την ανυπαρξία εξυ
πηρέτησης του πολίτη και την υποβάθμιση της επαρχιακής 
Ελλάδας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το μεγάλο 
θέμα των κενών θέσεων και τα προβλήματα που δημιουργεί 
με την υποχρεωτική τοποθέτηση των νεοδιοριζομενων 
υπαλλήλων σε περιφερειακές υπηρεσίες επί μια πενταετία, 
με την παροχή κινήτρων για στελέχωση των υπηρεσιών 
των προβληματικών περιοχών και με την υποχρεωτική 
εξισορρόπηση στην κάλυψη των οργανικών θέσεων μεταξύ 
Κέντρου και Περιφέρειας.

3. Νέο σύστημα μεταθέσεων

Το νομοσχέδιο ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του συνδικα
λιστικού κινήματος για μομιοποίηση των μεταθέσεων. Με 
την καθιέρωση των μορίων αντικειμενικοποιείται το σύστη
μα, καταργείται κάθε ενδεχόμενο παρέμβασης ή κομματι
σμού κατά την μετάθεση και ενισχύεται η αξιοπιστία και η 
διαφάνεια κατά τη λειτουργία της κρατικής μηχανής.

4. Κινηπκότητα του προσωπικού

Χαρακτηριστικό της δομής και της εσωτερικής λειτουρ
γίας της ελληνικής Δημοσίας Διοίκησης σήμερα, είναι η 
στεγανότητα των κλάδων του προσωπικού,τόσο μεταξύ των 
Υπουργείων,οσο και μέσα στο ίδιο το Υπουργείο. Το 
γεγονός αυτό εμποδίζει τη διακίνηση και την ορθολογική 
κατανομή του προσωπικού, καθώς και την καλύτερη αξιο
ποίηση και την παραγωγικότερη απασχόλησή του.

Το παρόν νομοσχέδιο δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο που 
θο επιτρέψει την κινητικότητα του προσωπικού και θα 
εξασφαλίσει λειτουργική ευκαμψια στο διοικητικό μηχανισμό. 
Συγχρόνως, θα καταστήσει δυνατή την κάλυψη αναγκών 
των υπηρεσιών με ανακατανομή του υπάρχοντος προσω
πικού. χωρίς την προσφυγή σε νέες προσλήψεις. Στις 
ρυθμίσεις αυτές εντάσσεται και η δημιουργία διυπουργικών 
κλάδων προσωπικού, όπως ειδικότερα αναλύεται στο οικείο 
μέρος.

5. Λειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Με επεμβάσεις, τόσο στην οργανωτική δομή, όσο και σε 
θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών, όπως στο θεσμικό 
πλαίσιο των κανονικών, συνδικαλιστικών και αναρρωτικών 
αδειών, επιδιώκεται η άρση των εμποδίων στην ομαλή 
κίνηση της κρατικής μηχανής, με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του άρθρου 1: 'Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων’

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι θέσεις του 
προσωπικού, που διέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα 
κατατάσσονται σε κλίμακα βαθμών κατά κατηγορία. Δεν 
υπάρχει μεταβολή των διατάξεων του ν. 1586/1986 ως προς 
τις κατηγορίες. Υπάρχει, όμως, ριζική αλλαγή της βαθμο
λογικής κλίμακας. Η υπερβολικά συμπτυγμένη βαθμολογική 
κλίμακα των τεσσάρων ενιαίων βαθμών, η οποία ισχύει 
σήμερα και η οποία οδήγησε επην αντιστροφή της διοικη
τικής πυραμίδας, αντικαθίσταται από νέα κλίμακα αναπτυγ
μένη.

Η έκταση της νέας κλίμακας καθορίστηκε με στόχο την 
πρόκληση ενδιαφέροντος στους υπαλλήλους για υπηρεσια
κή εξέλιξη καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η 
δημιουργούμενη ιεραρχία θεμελιώνεται στην ανπστοίχηση 
θέσεων και καθηκόντων, στη διάκριση δηλαδή των εργασών 
σε επίπεδα διαφορετικής βαρύτητας και ευθύνης.

Με το άρθρο 1 δημιουργείται μια πάγια ιεραρχία, η οποία 
εγγυάται την ομαλή πλέον λειτουργία της δηυόσιας δ-οί- 
κησης.

Επί του άρθρου 2: "Τρόπος προαγωγής δημοσίων υπαλ
λήλων’

Το άρθρο αυτό καθορίζει τον τρόπο προαγωγής των 
δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος είναι: α. κατ' απόλυτη 
εκλογή, β. κατ' έκλογή και γ. κατ' αρχαιότητα.

Το εισαγόμενο σύστημα προαγωγών είναι αντικειμενικό 
και προωθεί στην ιεραρχία τους ικανοτέρους. Οι διατάξεις 
του άρθρου 2 προσαρμόζουν στις σημερινές ανάγκες τις 
αντίστοιχες διατάξεις του ν. 1811/1951, οι οποίες λειτούρ
γησαν με τρόπο ικανοποιητικό και δικαιώθηκαν στην πράξη, 
κατ' αντίθεση προς τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις.

Επί του άρθρου 3: 'Στοιχεία για το σχηματισμό κρίσης’.

Στο άρθρο 3 παρατίθενται τα στοιχεία που οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη το υπηρεσιακό συμβούλιο για να διαμορ
φώσει την κρίση του κατά την προαγωγή από βαθμό σε 
βαθμό.

Κατά κύριο λόγο, λαμβάνεται υπόψη η γενική βαθμολογία 
των εκθέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. 
Λαμβάνονται, όμως, υπόψη και τα λοιπά στοιχεία του 
προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη αναφορά 
γίνεται στην αρχαιότητα στο βαθμό, η οποία εκτιμάται 
ελευθέρως από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ως τεκμήριο 
εμπειρίας.

Επί του άρθρου 4: 'Χρόνος προαγωγής’.

Το άρθρο αυτό καθορίζει το χρόνο που απαιτείται 
προκειμένου να προαχθεί ο υπάλληλος από βαθμό σε 
βαθμό. Για την εξέλιξη από τον εισαγωγικό μέχρι και τον 
κσταληκτικό βαθμό προβλέπεται για όλες τις κατηγορίες 
προσωπικού η πάροδος περίπου μιας εικοσιπενταετίας, σε 
ανάθεση με τα ισχύοντα σήμερα που η βαθμολογική εξέλιξη 
εξαντλείται πολύ σύντομα.

Αιτία της σημαντικής επιμήκυνσης του χρόνου είναι, 
αφενός νο εξασφαλίζεται κάποια παραμονή στο βαθμό, 
ώστε να δημιουργείται εξοικείωση με τα θέματα και 
αφετέρου να τοποθετούνται στις θέσεις των προϊσταμένων 
ατομα όχι μόνο ικανά, αλλά και έμπειρα.
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Επί του άρθρου 5 : "Σύστημα προαγωγών'.

Το εισαγόμενο νεο σύστημα προαγωγών προβλέπει ότι 
αυτές ενεργούνται, κατά σειρά προτιμήσεως: α. κατ' 
απόλυτη εκλογή, β. κατ εκλογή, γ. καταρχαιότητα. Οι 
κρινόμενοι ως μη προακτέοι, παραλείπονται.

Η προαγωγή σε θέσεις ευθύνης, μόνο των άξιων, 
εξασφαλίζεται:

1. Με την εγγραφή των υπαλλήλων στους αντίστοιχους 
πίνακες προακτέων καΤ απόλυτη εκλογή, κατ εκλογή και 
καΤ αρχαιότητα με βάση τη φθίνουσα σειρά της γενικής 
βαθμολογίας που υπάρχει στις εκθέσεις αξιολόγησης των 
ουσιαστικών προσόντων τους και ανεξάρτητα από τη σειρά 
αρχαιότητάς τους. Μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας προη
γείται, κατά την εγγραφή, ο αρχαιότερος.

2. Με την προαγωγή στους βαθμούς του τμηματάρχη και 
του διευθυντή, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, μόνο των 
υπαλλήλων που είναι προακτέοι καΤ απόλυτη εκλογή και 
κατ εκλογή. Οι Λοιποί δεν προάγονται.

Επί του άρθρου 6: Υπηρεσιακά Συμβούλια-Αρχαιότητα- 
Προβάδισμα"

1. Με το ν.1586/1986, ο Υπουργός είχε τον πλήρη έλεγχο 
των υπηρεσιακών συμβουλίων αφού όριζε ως τακτικά μέλη 
τους τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων, τους οποίους 
επέλεγε ελεύθερα και χωρίς να έχει προηγηθεί κρίση τους 
απο συλλογικό όρνανο.

Το άρθρο 40 του ν. 1882/1990 μετέβαλε τη σύνθεση και 
το μέχρι τότε καθεστώς της εξάρτησης, με τη συμμετοχή 
δικαστικού λειτουργού ως προέδρου του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Ήδη, με το άρθρο 6, επιτυγχάνεται η πληρης 
ανεξαρτησία του σημαντικού αυτού οργάνου, αφού ο οικείος 
Υπουργός υποχρεούται να ορίζει ως τακτικά μέλη του 
υπαλλήλους με βαθμό γενικού διευθυντή ή διευθυντή Α’ ή 
Β', οι οποίοι κατέλαβαν τους βαθμούς αυτούς παγίως, άρα 
δεν είναι πρόσφοροι σε πιέσεις και μετά από κρίσεις 
αντικειμενικές και αξιοκρατικές.

2. Με το άρθρο 6, επίσης, επανέρχονται σε ισχύ οι 
διατάξεις του π.δ. 611/1977 περί προβαδίσματος και 
αρχαιότητας. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία , γιατί 
ενισχύει το σύστημα της πάγιας ιεραρχίας που εισάγεται 
με το παρόν νομοσχέδιο.

Επί των άρθρων 7 και 8: 'Τοποθέτηση-Μεταθέσεις' .

Τα άρθρα αυτά διευκολύνουν την ορθολογική και με 
κριτήρια αντικειμενικά γεωγραφική κατανομή του προσωπι
κού, καθώς και την ενίσχυση του αριθμητικού δυναμικού 
της Δημόσιας Διοίκησης στην Περιφέρεια, ιδιαίτερα στις 
παραμεθόριες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.

Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται σε περιφε
ρειακές υπηρεσίες και παραμένουν υποχρεωτικά στον τόπο 
διορισμού τους τουλάχιστον επί πενταεπα.

Εισάγεται ενα μοριοποιημένο σύστημα μεταθέσεων που 
θα διευκολύνει τη ροη, αφού είναι απόλυτα αντικειμενικό 
και διαφανές. Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις αποτιμώνται 
βάσει συντελεστών, που προσδιορίζονται από το νόμο και 
είναι κοινωνικά (οικογενειακή κατασταση, ηλικία, συνυπηρέ- 
τηση συζύγων, εντοπιότητα κ.λπ.), καθώς kci κριτήρια 
υπηρεσίας σε παραμεθόριες, νησιωτικές και προβληματικές 
πεαιοχές. Ο υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
άθροισμα, σύμφωνα με τα κριτήριο και τους αντίστοιχους 
συντελεστές, προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που 
ζητούν μετάθεση. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, προηγείται 
ο υπάλληλος με το μικρότερο άθροισμα.

Επί του άρθρου 9: "Κίνητρα για υπαλλήλους προβλημα
τικών περιοχών"

Το άρθρο 9 συμπληρώνει τα προηγούμενα άρθρα του 
νομοσχεδίου ως προς την προσπάθεια ενίσχυσης σε 
προσωπικό των υπηρεσών των προβληματικών περιοχών.

Γ ια την προσέλκυση υπαλλήλων στις προβληματικές 
περιοχές θεσπίζονται, για πρώτη φορά, κίνητρα, τα οποία 
αναμένεται να προκαλέσουν οικειοθελείς μεταθέσεις. Απο- 
δεικνύει με τον τρόπο αυτόν η Κυβέρνηση τη βούλησή της 
να αναβαθμίσει τις αδικημένες περιοχές της χωράς, χωρίς 
την προσφυγή σε εξαναγκασμούς και υποχρεωτικές μετα
θέσεις αλλά με επιλογές που εξασφαλίζουν τη συνεργασία 
και συγκατάθεση των δημοσίων υπαλλήλων.

Επί του άρθρου 10: ' Μετατάξεις

Παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε και την 
πραγματοποίηση, τελικά, αριθμού μετατάξεων, το πρόβλημα 
της ανορθολογικής κατανομής του προσωπικού της Δημό
σιας Διοίκησης παραμένει οξύτατο. Μεγάλο ποσοστό του 
προσωπικού εξακολουθεί να είναι κατανεμημένο με τρόπο 
μη ισορροπημένο και, συνεπώς, να είναι αναπαραγωγικό 
είτε γιατί υποαπασχολείται είτε γιατί ασχολείται με θέματα 
εκτός της ειδικότητάς του.

Η πράξη απέδειξε, ότι το σημερινό σύστημα μετατάξεων 
πάσχει εξαιτίας, κυρίως, της μη ανταπόκρισης των υπηρε
σιών στην υποχρέωση να προσδιορίσουν τον αριθμό των 
πλεοναζόντων υπαλλήλων τους.

Με ας διατάξεις του άρθρου 10, ο αοιθμηακός προσδιο
ρισμός του πλεονάζοντας προσωπικού θα γίνεται, πλέον, 
από τετραμελή επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει ο 
Πρωθυπουργός και θο μετέχουν οι Υπουργοί Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και ο αρμόδιος, κατά περί
πτωση. υπουργός. Ο ονομαστικός προσδιορισμός των προς 
μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων θα γίνεται από τα 
υπηρεσιακά συμβούλια με σαφώς καθορισμένα και απολύτως 
αντικειμενικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται 
η γρήγορη, ορθή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία 
του συστήματος μετατάξεων.

Επί του άρθρου 11; Ειδικές ρυθμίσεις"

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει ειδικά θέματα που έχουν σχέση 
με θέματα του άρθρου 56 του ν. 1943/1991.

Επί του άρθρου 12: 'Μετάταξη προσωπικού μεταξύ 
Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών"

Το άρθρο 12 καταργεί τα στεγανά και δίνει τη δυνατότητα 
να κινείται ελεύθερα το προσωπικό μεταξύ Υπουργείου και 
Γ ενικών Γ ραμματειών του ή άλλων αυτοτελών υπηρεσιών 
του. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη λογική, η 
οποίο χαρακτηρίζει το παρόν νομοσχέδιο, της δημιουργίας 
πλαισίου που εξασφαλίζει την κινητικότητα των υπαλλήλων.

Επί του άρθρου 13: "Χορήγηση κανονικών αδειών "

1. Με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου αυτού επιδιώκεται 
η ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών τόσο κατά 
την περίοδο αιχμής του θέρους (Ιούλιος-Αύγουστος) όσο 
και κατά τις ημέρες αμέσως προ και μετά τις αργίες. Σκοπός 
της ρύθμισης είναι να εκλείψει κατά τα παραπάνω χρονικά 
διαστήματα το φαινόμενο των κενών γραφείων που και τους 
πολίτες ταλαιπωρεί και το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης 
Φθείρει.
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2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 απαγορεύεται η 
μεταφορά της άδειας του υπαλλήλου στο επόμενο έτος. 
Εξασφαλίζεται, με τον τρόπο αυτόν, και ο σεβασμός του 
σκοπού για τον οποίο χορηγείται η άδεια και ο ετήσιος 
προγραμματισμός των αδειών, αλλά και η αποφυγή της 
καταστρατήγησης του άρθρου 102 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
η οποία παρατηρείται σήμερα και η οποία, έκτος των άλλων, 
με την καταβολή αποζημιώσεως για μη χορηγηθεισα άδεια, 
επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επί του άρθρου 14: "Συνδικαλιστικές άδαες"

Το άρθρο 14 περιορίζει σημαντικά τις συνδικαλιστικές 
άδειες, Ο περιορισμός κρίθηκε απαραίτητος, γιατί είναι 
συχνή η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος απουσίας 
από την υπηρεσία, το οποίο παρέχει σήμερα ο νόμος στους 
συνδικαλιστές, εις βάρος των υπαλλήλων που εργάζονται 
ανελλιπώς, του φορολογούμενου πολίτη που φέρει τις 
δαπάνες μισθοδοσίας, αλλά και του κύρους του συνδικαλι
στικού κινήματος.

Επί του άρθρου 15: "Αδεια κυοφορίας"

Με δύο νέες ρυθμίσεις που εισάγει το άρθρο 15, 
αυξάνεται η προστασία της μητρότητας.

Η πρώτη ρύθμιση διευρύνει το χρόνο αναρρωτικής άδειας 
με αποδοχές για τη νεοδιόριστη κυοφορούσα υπάλληλο και 
η δεύτερη αναγνωρίζει το δικαίωμα άδειας λοχείας και στην 
υπάλληλο που γεννά το κυοφορούμενο νεκρό. Σημειώνεται, 
ότι για τις παραπάνω ρυθμίσεις υπήρχε και νομική υπο
χρέωση της πολιτείας από το 1982, η οποία μέχρι τώρα 
δεν είχε τηρηθεί

Επί του άρθρου 16: "Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες"

Με το άρθρο αυτό αναθεωρείται το ισχύον καθεστώς των 
βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών και επέρχονται βελτιω
τικές αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 
1943/1991, με σκοπό την αποφυγή της καταχρηστικής 
άσκησης του δικαιώματος αυτού, η οποία παρατηρείται 
σήμερα και η οποία έχει διαπιστωθεί με στοιχεία που έχει 
συγκεντρώσει το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Επί των άρθρων 17 και 18: "Εκπαίδευση προσωπικού 
Δημόσιας Διοίκησης"

Με τα άρθρα αυτά συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις του 
ν.1943/1991 επί θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού. Ειδι
κότερο ορίζεται, ότι τα ισχύοντα για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιος Διοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.) θα ισχύουν πλέον και για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των Υπουργείων και των ν.π.δ.δ., καθώς και 
οτ; τα υπουργικά προγράμματα και τα προγράμματα ξένων 
γλωσσών, που εκτελούνται με φροντίδα των νομαρχιών, θα 
χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ. με χρήματα προερχό
μενα από την ΕΟΚ. Διευρύνεται και ενισχύεται, με αυτόν 
τον τρόπο, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την βελτίωση του επιπέδου 
-της Δηυοσιας Διοίκησης.

Επί του άρθρου 12: "Κλάδοι και ειδικότητες"

Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στην οργάνωση της 
Δημόσιας Διοίκησης και η προσαρμογή της στις ραγδαίες 
εξελίξεις της εποχής, απαιτούν στελεχιακό δυναμικό με 
επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα του 
κύριου έργου του. Για το σκοπό αυτόν το άρθρο 19 δίνε

τη δυνατότητα να διακρίνονται οι κλάδοι σε περισσότερες 
ειδικότητες, με κοινή υπουργική απΟφαση και με κριτήριο 
τις αναγκες κάθε υπηρεσίας

Επί του άρθρου 20: "Διυπουργικοί κλάδοι"

Με το άρθρο 20 παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης 
συναφών κλάδων σε ενιαίο κλάδο για όλα τα υπουργεία 
και ένταξης σ αυτόν των υπαλλήλων, που σήμερα ανήκουν 
σε διάφορα υπουργεία και που έχουν την ίδια εδικότητα ή 
τα ίδια καθήκοντα. Καταργούνται, έτσι, τα στεγανά ως προς 
το προσωπικό των υπουργείων.

Η θεσμοθέτηση των διυπουργικών κλάδων στόχευε στο 
να αποκτήσε η Δημόσια Διοίκηση ευελιξία και λετουργικό- 
τητα. Ειδικότερα, με τη δυνατότητα διακίνησης του προ
σωπικού των διυπουργικών κλάδων από Υπουργείο σε 
Υπουργείο:

α) Εξυπηρετούνται οι ομοεδείς ανάγκες όλων, γενικά, 
των δημοσίων υπηρεσιών.

β) Εξασφαλίζεται η ενότητα της Διοίκησης στο σχετικό 
αντικείμενο και η εφαρμογή ενιαίων αρχών και ομοιόμορφων 
κανόνων.

γ) Εξασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή του προσωπι
κού, με κριτήριο τις ανάγκες κάθε Υπουργείου. Ιδιαίτερα, 
γίνεται δυνατή η αντιμετώπιση των αυξημένων εποχιακών 
ή άλλων έκτακτων αναγκών σε δεδομένη στιγμή.

δ) Αποκτάται από τους υπαλλήλους η συνολική γνώση 
και θεώρηση του έργου του κλάδου τους, για όλη την 
έκταση της Δημόσιας Διοίκησης και, επομένως, αποκτάται 
η ικανότητα για επιτελικούς ρόλους.

στ) Διευκολύνεται η διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων 
και η ανάδειξή τους σε εξειδικευμένα στελέχη με σφαιρική 
αντίληψη του αντικειμένου τους.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία διυπουργικών 
κλάδων προσωπικού έχει τεθεί ήδη με τους ν. 1586/1986, 
1735/1987 και 1943/1991. Οι σχετικές ρυθμίσεις, όμως δεν 
οδήγησαν σε αποτέλεσμα γιατί προσέκρουσαν σε εμπόδια 
διαδικαστικά και άλλα.Το παρόν άρθρο βελτιώνει τις 
υπάρχουσες ρυθμίσεις και εξουδετερώνει τα εμπόδια, αφού: 
1) Συνιστά απευθείας με διάταξή του τους πρώτους 
διυπουργικούς κλάδους (επιθεωρητών, πληροφορικής, μη
χανικών, βιβλιοθηκονόμων). 2) απλοποιεί τη διαδικασία 
σύστασης νέων διυπουργικών κλάδων και 3) διασφάλιζε τη 
μη μετακίνηση σε περιφερειακές υπηρεσίες των υπαλλήλων, 
οι οποίοι υπηρετούν σήμερα σε Υπουργεία που δεν έχουν 
περιφερειακές υπηρεσίες και οι οποίοι θα ενταχθούν σε 
διυπουργικούς κλάδους.

Επί του άρθρου 21: "Κατάργηση - κατανομή οργανικών 
θέσεων"

Η αλόγιστη και ανορθολογική σύσταση κατά το απώτερο 
παρελθόν μεγάλου αριθμού θέσεων, χωρίς αυτές να 
εξυπηρετούν πραγματικές οργανωτικές ή λειτουργικές 
ανάγκες, είχε ως συνέπεια την υπάρχουσα υπεραριθμία στη 
Δημόσια Διοίκηση, αλλά και το υπερβολικό λειτουργικό της 
κόστος. Προς άμβλυνση-της παθολογικής αυτής κατάστα
σης, το άρθρο 21 καταργεί αυτοδικαίως όλες τις οργανικές 
θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων και των 
Γ ενικών Γ ραμματειών Υπουργείων, οι οποίες θο είναι κενές 
κατά τη δημοσίευση του νόμου.

Για τους ίδιους λόγους, αλλά και γέ την ενίσχυση, 
γενικώς, της περιφερειακής Διοίκησης και τη στήριξη, 
ειδικότερα, της επιτυχίας της αποκέντρωσης που επιχει- 
ρείται αυτήν την περίοδο με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
στους νομάρχες, το άρθρο 21 δημιουργεί επιπλέον, το
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πλαίσιο για μια ανακατανομή των θέσεων μεταξύ Κέντρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
και Περιφέρειας, υπέρ της δεύτερης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επί του άρθρου 22: 'Κατάργηση - Συγχώνευση - 
Μετατροπή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα'.

Με το νόμο 1943/1991 ( άρθρο 4 ), προβλέπεται η 
σύσταση Επιτροπής για την αναδιοργάνωση των νομικών 
προσώπων του δημόσιου τομέα ( κατάργηση, συγχώνευση, 
μετατροπή νομικής μορφής κ.λ,π. ). Με το παρόν άρθρο 
διαμορφώνεται το νομικό εξουσιοδοτικό πλαίσιο που παρέ
χει τη δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων.

Επί του άρθρου 23:Έιδικές διατάξεις συλλογικών οργά
νων*.

Με το άρθρο αυτό αίρονται τυχόν ερμηνευτικές αμφισ
βητήσεις ως προς πς ρυθμίσεις του άρθρου 5 του 
ν.2026/1992.

Επί του άρθρου 24 και 25: ' Σύσταση θέσεων κατά 
βαθμούς. Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων'.

Τα άρθρα 24 και 25 κάνουν πς αναγκαίες ρυθμίσεις για 
την επιτυχή εφαρμογή του εισαγομένου νέου βαθμολογικού 
συστήματος. Περιέχουν, επίσης, μεταβατικές διατάξεις με 
πς οποίες επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση από το ισχύον 
νομικό καθεστώς, στο θεσμοθετούμενο.

Με τα παραπάνω άρθρα εξασφαλίζεται η κατάταξη στους 
νέους βαθμούς των υπηρετούντων υπαλλήλων, χωρίς να 
θίγει κανείς από αυτούς.

Επί του άρθρου 26:'Ρύθμιση ειδικών θεμάτων'

Με το άρθρο 26 παρέχεται εξουσιοδότηση για επέκταση 
του βαθμολογικού συστήματος και του συστήματος προα
γωγών, που εισάγονται με το παρόν νομοσχέδιο, στους 
υπαλλήλους των ο.τ.α., των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, 
των κτηματολογικών γραφείων, καθώς και στους υπαλλή
λους των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελών. 
Η ευθεία υπαγωγή των παραπάνω σπς νέες ρυθμίσεις είναι 
δυσχερής, λόγω της ιδιαιτερότητος των νομικών καθεστώ
των που τους διέπουν. Το άρθρο 26 περιλαμβάνει επίσης, 
ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων, οι οποίες είναι αναγκαίες είτε 
προς επίλυση ειδικών προβλημάτων που είχαν ανακύψει 
στην πράξη είτε, κυρίως, συνέπεια της μεταβολής του 
βαθμολογικού καθεστώτος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, Σεπτεμβρίου 1992 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

I. ΒΑΡΒΓΤΣΙΩΤΗΣ ΓΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

Συνεδρίαση αριθμός 103 της 7 Σεπτεμβρίου 1992, ώρα 
9.00 π.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, 
Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Γ. Πανταζΰπουλος, επίτιμος 
αρεοπαγίτης, I. Σαρηβαλάσης (εισηγητής) και Π. 2. Φλώ
ρος, σύμβουλοι επικράτειας, I. Ταμβίσκος, σύμβουλος Ε.Σ., 
Κ. Λυμπερόπουλος, αρεοπαγίτης (εισηγητής), Α. Κομισό- 
πουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους (εισηγητής) και 
X. Κότσχφας, εφέτης Δ .Δ. και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης με τίτλο 
"Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού 
της Δημόσιας Διοίκησης'.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωπο του υπουργού Β 

Ανδρονόπουλος και Δ. Σφήκας.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διατύ

πωσε πς εξής παρατηρήσεις:

Α Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 

υπουργούς που είναι αρμόδιοι κατά πς διατάξεις του.
2. Όπου αναφέρονται αριθμοί νόμων και διαταγμάτων να 

τίθεται σε παρένθεση, μόνο κατά την πρώτη μνεία, το 
τεύχος και ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ. ν. 
1892/1990 (Α. 101).

3. ΠαρατηρεΙται όπ το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται 
στη συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην 
αποτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου και εφίοτάται η 
προσοχή γιο πς διορθώσεις κατά την καθαρογραφή του 
νομοσχεδίου.

4. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο, 
χωρίς να πρέπει, λχ. στους τίτλους των κεφαλαίων αυτού, 
ως και σε λέξεις όπως ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Οργάνωσης, Δημόσιας 
Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Υπηρεσιακό Συμβούλιο κλπ.

5. Όπου αναφέρονται αριθμοί να γραφούν πρώτα ολο
γράφως και μετά σε παρένθεση αριθμηπκώς. Ειδικά στους 
δεκαδικούς αριθμούς το δεκαδικό μέρος να σημειώνεται με 
κομμά αντί της τελείας.

6. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναφέρεται μόνο 
κατά την πρώτη μνεία πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα.

7. Όπου προβλέπεται κατάργηση ή μεταφορά θέσης, η 
ρύθμιση να συμπληρωθεί με πρόβλεψη όπ η μεταβολή 
γίνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1, παρ. 10, τρίτο στίχο, η φράση: "Οσοι 

.... έχουν' να διατυπωθεί: "Οσοι αποφοιτούν της ΕΣΔΔ και 
έχουν'.

2. Στο άρθρο 5, παρ. 3, δεύτερο εδάφιο, πρώτο στίχο, 
μετά τη λέξη: 'συμβούλιο' νσ προστεθεί η φράση: 'με 
αυτοτελή κρίση για κάθε υπάλληλο'.

3. Στο άρθρο 6:
α) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, μετά τον αριθμό: "6" να 

προστεθεί: 'παρ. Τ, εντός κομμάτων.
β) Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 

'καθήκοντα' vc τεθεί: 'την εκτέλεση συγκεκριμένων εργα
σιών' και στον πέμπτο στίχο αντί των λέξεων: 'ασκούν τα 
καθήκοντα' να τεθεί: 'εκτελούν πς εργασίες'.

4. Στο άρθρο 7, παρ. 3 και σχετικά με την πρόβλεψη για 
αυτοδίκαια απόλυση υπαλλήλου η Επιτροπή επισημαίνει όπ 
η ρύθμιση αντίκειται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 
103 του Συντάγματος και συνιστά την επανεξέταση του
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θέματος.
5. Στο άρθρο 8:
α) Στην παρ. Ε. δεύτερο στίχο, τος και στις περ. 1, 

δεύτερο στίχο κα 7, τρίτο στίχο, αντί της λέξης: 'και' vc 
τεθεί το διαζευκτικό: ‘ή’.

β) Στην παρ. Γ, περ. 3, δεύτερο στίχο, η λέξη: ‘κώλυμμα' 
να διορθωθεί: ‘κώλυμα’.

γ) Στην παρ. Δ και σχετικά με την πρόβλεψη για 
μετακίνηση υπαλλήλου από αυτοτελή υπηρεσία σε αυτοτελή 
υπηρεσία της ίδιας νομαρχίας η Επιτροπή φρονεί ότι, επειδή 
η μεταβολή αυτή αποτελεί μετάθεση, πρέπει να γίνει με τη 
διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος 
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

δ) Στην παρ. Ε, περ. 1, έβδομο στίχο, μετά τη λέξη: 
‘υπηρετε!- να προστεθεί: ‘ο υπάιλληλος'.

ε) Στην περ. ΣΤ:
αα) Στην περ. 2, όγδοο στίχο, μετά τη λέξη: ‘εξετάζονται' 

να προστεθεί: ‘από το υπηρεσιακά συμβούλιο-.
ββ) Στην περ. 3. πρώτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις: 

'κριθεί ότι’.
γγ) Η ρύθμιση της περ. 5 να απαλειφθεί ενόψει της 

σχετικής πρόβλεψης στην περ. 1 της παρ. Γ.
στ) Στην παρ. Ζ, περ. 2, δεύτερο στίχο, να απαλειφθεί 

η λέξη: ‘ελεύθερα".
6. Στο άρθρο 10:
α) Στην παρ. 4, στο τέλος, να προστεθεί το κείμενο: ‘και 

εκδίδογται οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις’.
β) Στην παρ. 8 στον τρίτο στίχο αντί της φράσης: ‘εφόσον 

το ζητούν" να τεθεί: ‘εφόσον οι οτα το ζητήσουν από το 
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης- και στον πέμπτο 
στίχο μετά τον αριθμό: ‘56’ να προστεθεί: ‘παρ. Γ, εντός 
κομμάτων.

7. Στο άρθρο 12:
α) Στην παρ. 1 και σχετικά με τη μετακίνηση υπαλλήλου 

από αυτοτελή υπηρεσία ισχύει η ανωτέρω παρατήρηση 5γ.
β) Στην παρ. 2 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί: ‘Με τους 

όρους των άρθρων 154 και 156 παρ. 2 του ΥΚ’.
8. Στο άρθρο 13, παρ. 3, στίχοι 2-3 το κείμενο: "δεν .... 

οποίες" να διατυπωθεί: ’δεν εφαρμόζεται όταν οι υπηρε
σίες-.

9. Στο άρθρο 15, παρ. 2, να γίνει αντικατάσταση 
ολόκληρης της παρ. 2 του άρθρου 105 του ΥΚ, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 74 του Συντάγματος.

10. Στο άρθρο 16, παρ. 2, να γίνει αντικατάσταση 
ολόκληρης της παρ. 5 του άρθρου 110 του ΥΚ, για τον 
ίδιο λόγο που αναφέρθηκε προηγουμένως.

11. Στο άρθρο 21:
α) Στην παρ. 1, στο τέλος, νο προστεθεί το κείμενο: ‘Με 

διαπιστωτική πράξη καθορίζονται οι καταργούμενες κενές 
θέσεις.".

β) Στην παρ. 6 να γίνει αντικατάσταση ολόκληρης της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 51/1975, ως η παρατήρηση 9.

12. Στο άρθρο 25 και σχετικό με την κατάταξη των 
υπαλλήλων σε θέσεις των βαθμών του άρθρου 1 η Επιτροπή 
φρονεί ότ, μετά την κατάργηση των παλαιών βαθμών η 
κατάταξη στους νέους βαθμούς των υπαλλήλων γίνεται με 
αντικειμενικά κριτήρια και δεν απαιτείται ατομική κρίση, που 
θα ήταν ανέφικτη αφού αφορά όλους τους δημοσίους 
υπαλλήλους.

13. Στο άρθρο 26, παρ. 13 τελευταίο εδάφιο και παρ. 14 
να γίνει αντικατάσταση ολόκληρων των διατάξεων των παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 και παρ. 1 του άρθρου 
128 του ΥΚ, αντιστοίχως, ως η παρατήρηση 9. Επίσης η 
ρύθμιση της παρ. 15. επειδή είναι άσχετη με το περιεχόμενο 
του νομοσχεδίου και απαιτεί τη σύμπραξη και άλλων

υπουργών, η Επιτροπή συνιστά να μην περιληφθεί στο 
κείμενά του.

Αθήνα 7-9-1992

Ο Πρόεδρος Ο Γ ραμματέας

ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου ‘Βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων και λοιπά θέματα οργάνωσης και 
κατάστασης προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση".

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται οι πιο κάτω 
διατάξεις:

A Ν. 1586/1966 (ΦΕΚ 37Α/1-4-86)

Άρθρο 4 
Βαθμοί

1. Οι θέσεις των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ 
κατατάσσονται σε τέσσερις συνολικά βαθμούς ως ακολού
θως:

Βαθμός Α'
Βαθμός Β'
Βαθμός Γ
Βαθμός Δ'
2. Οι θέσεις της κατηγορίας ΕΘ κατατάσσονται στους 

βαθμούς Ιο και 2ο.
3. Or θέσεις των κατηγοριών ΠΕ. ΤΕ και ΔΕ κατατάσσο

νται στους βαθμούς Γ', Β και Α', από τους οποίους 
ανώτατος είναι ο Α' και κατώτατος ο Π.

4. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Δ' κα Γ, από τους οποίους ανώτατος είναι ο Γ' 
και κατώτατος ο Δ'.

5. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΥΕ. ΔΕ, 
ΤΕ κα ΠΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες.

6. Εισαγωγικός βαθμός της κατηγορίας ΥΕ είναι ο βαθμός 
Δ' κα των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ο βαθμός Γ.

7. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει 
αρχαιότητα.

(Καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 5
Καθορισμός καθηκόντων

1. Με απόφαση του οικείου υπουργού μπορούν να 
καθορίζονται κστά κλάδους προσωπικού ορισμένα καθήκο
ντα (π.χ. εποπτείας, επιθεώρησης, μελέτης, ελέγχου ερ
γασιών), το οποία ασκούνται αποκλειστικώς από υπαλλή
λους βαθμού Α'. Γic ας νομαρχιακές υπηρεσίες τη σχετική 
απόοαση εκδίδει ο οικείος νομάρχης. Για τα ν.π,δ.δ. και 
τους ο.τ.α. τη σχετική απόφαση εκδίδει το ανώτατο 
μονομελές όργανο διοίκησης αυτών. Αν δεν υπάρχει 
μονομελές όργανο διοίκησης, την απόφαση αυτή εκδίδει ο 
πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου.

2. Tc παραπάνω καθήκοντα δεν έχουν σχέση με τα 
καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή συντονιστή 
διοίκησης.
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3. Ot διατάξεις των προηνουυενων παραγράφων δεν 
εφαρμόζονται σε ο.τ.α. με πληθυσμό μυφότερο από 10.000 
κατοίκους.

(Καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 6
Χρόνος για προαγωγή

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βοθμό απαιτείται'
α) Για την κατηγορία ΥΕ:
από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ δωδεκαετής υπηρεσία στο 

βαθμό Δ'.
β) Για την κατηγορία ΔΕ:
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο 

βαθμό Γ και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' οκταετής 
υπηρεσία στο βαθμό Β'.

γ) Για την κατηγορία ΤΕ:
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' τετραετής υπηρεσία στο 

βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής 
υπηρεσία στο βαθμό Β'.

δ) Για την κατηγορία ΠΕ:
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β1 διετής υπηρεσία στο βαθμό 

Γ' και
από το βαθμό Β' στο βαθμό A‘ εξαετής υπηρεσία στο 

βαθμό Β'.

2. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
ή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφών με τα αντικεί
μενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό, κατά τις 
οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, 
μειώνεται ο χρόνος προαγωγής ως εξής:

α) Από το βαθμό Γ στο βαθμό Β' κατά ένα μόνο έτος, 
ανεξάρτητα αν οι παραπάνω προϋποθέσεις συντρέχουν 
αθροιστικά.

β) Από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους 
κατόχους του μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη 
για τους κατόχους του διδακτορικού διπλώματος.

3. Αν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 συντρέχουν 
αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε 
όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.

4. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται 
εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλος μετά 
τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. Για tc μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώ
ματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, α
παιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

(Καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 7 
Προαγωγές

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάνονται στον 
αμέσως επόμενο βαθμό εψοσον διαθέτουν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο τα προσόντα της επαγγελματικής κατάρτισης, του 
υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, της πρωτοβουλίας, της διοι
κητικής ικανότητας, της προθυμίας στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών, καθώς και τα λοιπά προσόντα που προβλέπει το 
σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των 
υπαλλήλων και έχουν συμπληρώσει στο βαθμό που κατέ
χουν τον απαιτούμενο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 
6 του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' και του τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 
του άρθρου 15. Συνεκτιμώνται επίσης και τα λοιπά στοιχεία 
του προσωπικού μητρώου και τυχόν εκθεσεις επιθεώρησης.

Ειδικά για την προαγωγή από τον βαθμό Β' στον βαθμό Α 
πρέπει ο υπάλληλος να έχει τα προσόντα της επαγγελ
ματικής κατάρτισης, της πρωτοβουλίας και της διοικητικής 
ικανότητας σε υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με την κλίμακα του 
συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των 
υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους 
καταρτίζει με βάση την κατάσταση του επόμενου άρθρου 
8, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά κλάδο και 
βαθμό, καθώς και πίνακα μη προακτέων. Για την εγγραφή 
στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπλη
ρώνουν έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον 
απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς 
των πινάκων αρχίζει την 1η Μαίου του έτους κατάρτισής 
τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής 
τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 173 του 
υπαλληλικού κώδικα.

(καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 8
Καταστάσεις υπαλλήλων

1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την 
αρμόδια υπηρεσία αλφαβητική κατά κλάδο και βαθμό 
κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, 
μαζί με στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής 
υπηρεσίας και της υπηρεσίας κατά βαθμό, του μισθολογικού 
κλιμακίου και των τίτλων σπουδών κάθε υπαλλήλου.

2. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
στους υπαλλήλους μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Φεβρουάριου κάθε έτους. Διόρθωση των στοιχείων υπαλ
λήλου που αναγράφονται στην κατάσταση γίνεται από την 
υπηρεσία ύστερα από αίτηση του ίδιου, η οποία υποβάλλεται 
σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση. Αν η 
υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε 
δέκα ημέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται ένσταση 
στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την 
πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, 
αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφα
σίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης.

(Καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 9 
Προϊστάμενοι

1. Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων τοποθε
τούνται υπάλληλοι με βαθμό Α' των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ και 
ΠΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγρά
φους.

2. Η επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων 
και αυτοτελων γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών 
μονάδων γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τα 
στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου με 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
14. Ιδιαιτέρως εκτιμώνται στοιχεία που μαρτυρούν ιδιαίτερη 
ικανότητα, πρωτοβουλία και δραστηριότητα στην υπηρεσία, 
καθώς και η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης. Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου ότι δεν 
επιθυμεί να κριθεί κατά την επιλογή προϊσταμένων οργα
νικών μονάδων εκτιμάται από το υπηρεσιακό συμβούλιο με 
βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 
του άρθρου 17, ως προϊστάμενοι διευθύνσεων ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι βαθ
μού Α', με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτόν. 
Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με την προϋπόθεση αυτή,
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επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Α με τριετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στο βαθμό αυτό και όταν κι αυτοί δεν επαρκούν, 
υπάλληλοι με μικρότερο χρόνο στο βαθμό Α'. Αν δεν 
υπάρχουν υπάλληλοι βαθμού Α', προϊστάμενοι διευθύνσεων 
επιλέγονται προσωρινά υπάλληλοι βαθμού Β , έως ότου 
καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλων βαθμού Α'.

4. Ως προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων 
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται 
υπάλληλοι βαθμού Α' και αν δεν υπαρχουν υπάλληλοι 
βαθμού Α, επιλέγονται προσωρινά υπάλληλοι βαθμού Β' 
έως οτου καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλων βαθμού 
Α. Αν δεν υπάρχουν και υπάλληλοι βαθμού Β , επιλέγονται 
προσωρινά υπάλληλοι βαθμού Γ' με ένα έτος τουλάχιστον 
υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, έως ότου καταστεί δυνατή η 
προσωρινή επιλογή υπαλλήλων βαθμού Β'. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που 
από τις κείμενες οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιά
μεσες οργανικές μονάδες μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος 
ή τμήματος και γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών 
μονάδων.

5. Όσοι επιλέγονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο 
τοποθετούνται με απόφαση του οικείου οργάνου, ως 
προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες, 
για τρία έτη. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακο
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν 
επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

6. Με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστά
μενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και πριν 
από τη λήξη της τριετίας για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην 
πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, όπως 
η μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, η 
ευθυνοφοβία, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η αδιαφορία στη 
βελτίωση μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικό- 
τητας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων, η κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους, 
η προφανής έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων ή της απαι- 
τούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η μειωμένη ποσοτική 
απόδοση, η αδικαιολόγηση επιείκεια κατά τη σύνταξη των 
εκθέσεων αξιολόγησης. Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του ύστερα 
από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, που συνεκτιμά 
και ης υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Η παρ. 7 του άρθου 9 του ν. 1586/86 τίθεται όπως 
αντικσταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 1943/91.

"7. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου πριν από 
τη λήξη της τριετίας, το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλέγει 
προϊστάμενο για το χρονικό διάστημα, που απομένει έως 
τη συμπλήρωση τριετίας. Η επιλογή προϊσταμένων για 
θέσεις που κενούνται ή συνιστώνται γίνεται το αργότερο 
μέσα σε ένα μήνα από τότε που κενώθηκαν ή συστάθηκαν. 
Για την επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. αυτής 
απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
υπάλληλο στην οικεία υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού, 
το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που 
έλαβε γνώση, με φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού.

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων, το υπηρεσιακό 
συμβούλιο επιλέγει προϊσταμένους από υπαλλήλους, που 
δεν υπέβαλαν αίτηση προτιμωμένων των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στους τόπους που θα ασκηθούν τα καθήκοντα 
προϊσταμένου'.

9. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοι
χου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει ο 
προϊστάμενος της αμέσως υπερκειμένης οργανικής μονά
δας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σ' αυτόν, χωρίς 
επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

10. με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθο

ρίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι 
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά 
περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα 
του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανι
κών μονάδων.

Γ ια 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 καί 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.

(Καταργείται με το άρθρο 5 παρ. 11 του νομοσχεδίου).

'Αρθρο 10
Μετακινήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Προϊσταμένων

1. Μετακίνηση ή απόσπαση προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γίνεται μόνο 
σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου 
επιπέδου.

2. Μετάθεση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά τη 
διάρκεια της θητείας του γίνεται μόνο σε θέση προϊστα
μένου αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, χωρίς 
κατάρτιση πινάκων μεταθετέων.

(Καταργείται με το άρθρο 6 πρ. 03 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 24 
Διυπουργικοί κλάδοι

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων 
κατά περίπτωση υπουργών, επιτρέπεται κλάδοι της ίδιας 
κατηγορίας και ειδικότητας περισσότερων υπουργείων να 
συγχωνεύονται σε ενιαίο διϋπουργικό κλάδο ή θέσεις της 
ίδιας κατηγορίας διαφόρων κλάδων υπουργείων να συγκρο
τούν διύπουργικό κλάδο ορισμένης ειδικότητας,

2. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται η 
διάρθρωση των θέσεων, τα προσόντα διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό, η κατά την πρώτη εφαρμογή στελέχωση 
του κλάδου, ο αρμόδιος για τη διοίκηση του διύπουργικού 
κλάδου υπουργός, σε θέματα επικουρικής ασφάλισης και 
κάθε άλλο συναφές με την οργάνωση και λειτουργία του 
κλάδου θέμα,

Η πλήρωση κενών θέσεων των διυπουργικών κλάδων 
μπορεί να γίνεται και με μετάταξη από μονίμους υπαλλήλους 
δημόσιων υπηρεσιών που έχουν τα προσόντα διορισμού. 
Με τα διατάγματα της παραγράφου αυτής καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία της μετάταξης. Όταν με τα 
Π.Δ. της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται θέματα επικουρι
κής ασφάλισης, συμπράττει και ο Υπουργός Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Για διυπουργικούς κλάδους της ίδιας ή διαφορετικών 
ειδικοτήτων ανεξάρτητα κατηγορίας μπορεί να συνιστάται 
ένα υπηρεσιακό συμβούλιο. Τα εξ υπαλλήλων μέλη της παρ.
1 του άρθρου 14 του νόμου αυτού προέρχοναι από 
υπαλλήλους των κλάδων τους οποίους εξυπηρετεί το 
υπηρεσιακό συμβούλιο. Το υπηρεσιακό συμβούλιο πέρα από 
ης αρμοδιότητες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
παρακολουθεί και εισηγείται στον αρμόδιο υπουργό σχετικά 
με την κατανομή των θέσεων σης υπηρεσίας που εξυπη
ρετούνται απο τους υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων, 
την εκπαίδευση και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Η κατανομή των θέσεων διυπουργικών κλάδων σης 
υπηρεσίες που εξυπηρετούνται απ' αυτούς γίνεται με κοινή
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απόφαση των οικείων υπουργών. Οι πιστώσεις για τις 
δαπανες του πρσωπικού των διυπουργικών κλάδων εγγρα- 
φονται στους προϋπολογισμούς δαπανών των υπηρεσιών, 
ανάλογα με την κατανομή των θέσεων.

(Καταργείται με το άρθρο 20 παρ. 10 σχεδίου νομού).

Β. Π.Δ. 611/77 (ΦΕΚ. 198/15-7-77)

Αρθρο 6
Υπηρεσιακόν συμβούλιον δια δημόσιους υπαλλήλους 

ειδικών θέσεων

(1ου βαθμού και βαθμού αναπληρωτού γενικού διευθυ- 
ντού)

3. Το υπηρεσιακόν τούτο συμβούλιον αποτελεί ιδίαν 
αρχήν και εδρεύε. παρά τω υπουργείω Προεδρίας της 
Κυβέρνησης (Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίας Διοικήσεως).

4. Τα μέλη του συμβουλίου, μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών, 
ορίζονται δι' αποφάσεως του πρωθυπουργού.

5. Του συμβουλίου προεδρεύει κατά την κάτωθι σειράν ο 
εκ των μελών αυτού (...). Χρέη εισηγητού δύναται να 
ανατίθενται υπό του προέδρου εις ανώτατον υπάλληλον 
της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως. Χρέη 
γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της αυτής Γενικής Διευ- 
θύνσεως ή ετέρας δημοσίας υπηρεσίας επί 5ω τουλάχιστον 
βαθμώ, οριζόμενος εκάστοτε δΓ αποφάσεως του προέδρου 
του συμβουλίου.

6. Το συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων τεσσάρων του
λάχιστον μελών, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν 
γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των πα
ρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προέδρου. 
Εάν υπάρχουν πλείονες των δύο γνωμών, οι ακολουθουντες 
την ασθενεστέραν οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν 
των επικρατεστέρων αυτής.

(Καταργείται με την παρ. 2 άρθρου 6 του νομοσχεδίου) 

Άρθρον 13
Ειδικοί υγειονομικοί επίτροποί

5. Με απόφαση του υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Ειδική Υγειονομική 
Επιτροπή Μεταθέσεων. Η επιτροπή αυτή είναι τριμελής και 
συγκροτείται από τους προέδρους και τα μέλη τακτικά και 
αναπληρωματικά, των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτρο
πών του άρθρου 11, που εδρεύουν στο νομό Αττικής. Ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται για κάθε 
εβδομάδα με κλήρωση, που διενεργείται από τον πρόεδρο 
της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών ή τον 
αναπληρωτή του το πρωί της τελευταίας εργάσιμης ημέρας 
της προηγούμενης εβδομάδας, παρουσία ενός τουλάχιστον 
ακόμη μέλους της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 
και του γραμματέα της. Για την κλήρωση συντάσσεται 
πρακτικό, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το 
γραμματέα αυθημερόν και ειδοποιούνται αμελλητί τα μέλη 
της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Μεταθέσεων με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

6. Έργο της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Μεταθέ
σεων είναι να γνωματεύει για τις περιπτώσεις που παρα- 
πέμπονται σ'αύτήν από τα υπηρεσιακά συμβούλια, σύμφωνα 
με τα άρθρα 135 παρ. 7 και 136 παρ. 3 και 4 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτά τροποποιούνται με τις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η Ειδική 
Υγειονομική Επιτροπή Μεταθέσεων γνωματεύει το αργό
τερο εντός των τριών ημερών από την παραπομπή της 
υποθέσεως. Η αρμόδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού 
παραλαμβάνει τη γνωμάτευση της επιτροπής την επομένη,

με τη φροντίδα του γραμματέα αυτής. (Οι παρ. 5 και 6 
προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1943/91).

(καταργείται με το άρθρο 8 παρ. Θ3 του νομοσχεδίου)

Αρθρον 110
(Τίθεται όπως επαναφερθηκε σε ισχύ και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 ν. 1943/91.
Βραχυχρόνιες αναρρωττκές άδειες)

1. Βραχυχρόνιες αναρρωττκές άδειες, με αποδοχές, 
χορηγούνται στους μόνιμους υπαλλήλους, ως εξής :

α) Μέχρι δύο ημέρες, κατά περίπτωση, και όχι περισσό
τερο από έξι ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, με βάση απλή 
υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.

β) Μέχρι πέντε ημέρες, κατά περίπτωση, και όχι περισ
σότερο από 15 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, με γνωμά
τευση του θεράποντος γιατρού και ύστερα από έγκριση του 
υπηρεσιακού γιατρού, εφ' όσον υπάρχει.

γ) Μέχρι οκτώ ημέρες, κατά περίπτωση, και όχι περισ
σότερο από τριάντα ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, με 
γνωμάτευση του υπηρεσιακού γιατρού, εφόσον υπάρχει.

δ) Μέχρι δέκα ημέρες, κατά περίπτωση, και όχι περισ
σότερο από τριάντα ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, με 
γνωμάτευση του διευθυντή της οικείας κλινικής κρατικού 
νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, στην οποία ο υπάλληλος 
νοσηλεύτηκε.

ε) Μέχρι τριάντα ημέρες, κατά περίπτωση, και όχι 
περισσότερο από ενενήντα ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, 
με γνωμάτευση του διευθυντή της οικείας κλινικής κρατικού 
νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, στην οποία ο υπάλληλος 
νοσηλεύτηκε πάνω από οκτώ ημέρες ή υποβλήθηκε σε 
χειρουργική επέμβαση.

(Καταργείται με το άρθρο 16 παρ. 1 του σχεδίου νόμου).

Αρθρον 132
Τοποθέτησις

2. Πας διοριζόμενος υπάλληλος των κλάδων AT και ΑΡ 
τοποθετείται υποχρεωτικούς εις θέσιν εκτός των ορίων της 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εφόσον εις τον κλάδον 
του υφίσταται τοιαύτη..

3) Οι τοποθετούμενοι εις περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός 
των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης υποχρεού- 
νται να υπηρετήσουν εις αυτήν επί δύο τουλάχιστον έτη.

(καταργείται με το άρθρο 7 παρ. 5 του σχεδίου νόμου)

Αρθρον 135 
Πίνακες μεταθετέων

1. Αι μεταθέσεις υπαλλήλων των Κλάδων AT, ΑΡ και ΜΕ 
υπηρετούντων εις κεντρικός υπηρεσίας ή περιφερειακός 
υπηρεσίας εντός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης προς πλήρωσιν κενών θέσεων περιφερειακών 
υπηρεσιών εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρω- 
τεουούσης. του κλάδου και του βαθμού εις τον οποίον ούτοι 
υπηρετούν, διενεργούνται κατά τα οριζόμενα εις τας 
επομένας παραγράφους.

2. Η αρμοδία υπηρεσία διοικητικού, εντός του Ιανουάριου 
εκάστου έτους, καταρτίζει πίνακας των προς μετάθεσιν 
υπαλλήλων, κατά κλάδον και βαθμόν, επί τη βάσει σειράς 
προτεραιοτητος.

3. Η εις τους πίνακας τούτους εγγραφή των υπαλλήλων 
γίνεται κατά την εξής σειράν προτεραιότητος:

α) Οι νεώτεροι κατ' αρχαιότητα, εξ εκείνων οι οποίοι 
ουδεμίαν έχουν προϋπηρεσίαν εις περιφερειακήν υπηρεσίαν 
εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, κατά 
κλάδον και βαθμόν.
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β) Οι νεώτεροι και αρχαιότητα, εξ εκείνων οι οποίοι 
έχουν μέχρις ενός έτους εν γένει προϋπηρεσίαν εις 
περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός των ορίων της τέως 
Διοικήσεως Γίρωτευοόσης, κατά κλόδον και βαθμόν.

γ) Οι νεώτεροι καν αρχαιότητα, εξ εκείνων οι οποίοι 
έχουν τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι τριών ετών εν 
γένει προϋπηρεσίαν εις περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός 
των ορίων της τέως Διοικήσεως Γίρωτευοόσης, κατά κλόδον 
και βαθμόν,

δ) Οι έχοντες ανω των τριών ετών εν γένει προϋπηρεσίαν 
εις περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός των ορίων της τέως 
Διοικήσεως Γίρωτευοόσης κατό κλόδον και βαθμόν, προ- 
τασσομένων των εχόντων ελάσσονα προϋπηρεσίαν εις 
περιφερειακήν υπηρεσίαν.

4. Οι πίνακες οότοι κοινοποιούνται υποχρεωτικώς εις τους 
ενδιαφερομένους, εντός του πρώτου δεκαημέρου του 
Φεβρουάριου, κατ' αυτών δε, εντός του δευτέρου δεκαη
μέρου του ίδιου μηνός, χωρεί ένστασις ασκουμένη ενώπιον 
του υπηρεσιακού συμβουλίου, του τελευταίου τούτου υπο- 
χρεουμένου vc αποφανθή το βραδύτερον μέχρι τέλους 
Φεβρουάριου. Από της 10ης Μαρτίου εκόστου έτους οι 
πίνακες οότοι καθίστανται οριστικού

5. Οι μεταθέσεις γίνονται με τη σειρά εγγραφής των 
υπαλλήλων στους πίνακες μεταθετέων και κατά τη μεταξύ 
των πινάκων τούτων σειρά (α', β , γ', δ'} της παραγράφου
3. Σε όσες περιπτώσεις είναι, κατά τις οικείες οργανικές 
διατάξεις, δυνατή η πλήρωση θέσης με μετάθεση υπαλλή
λων περισσότερων βαθμών, μεταξύ των διαφορετικού 
βαθμού υπαλλήλων της ίδιας σειράς προτεραιότητας πινά
κων μεταθετέων, ία', β', γ', δ'), προηγούνται στις μεταθέσεις 
οι κατά βαθμό κατώτεροι, πλην των υπαλλήλων των πινάκων 
μεταθετέων δ', μεταξύ των οποίων προηγούνται όσοι έχουν 
το μικρότερο από τον αναγραφόμενο στους πίνακες αυτούς 
χρόνο υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το βαθμό τους.

(Η παρ. 5 προστέθηκε με την nap. 1 άρθρου 10 ν. 
1400/83).

6. Μετά την ανακοίνωση των πινάκων μεταθετέων ο 
υπάλληλος, που αδυνατεί να μετακινηθεί εξαιτίας ασθένειες 
ή πάθησης βαριάς μορφής του ίδιου, συζύγου ή παιδιών, 
οφείλει να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία εφ' όσον αυτά δεν 
βρίσκονται ήδη στο προσωπικό του μητρώο, μέσα σε τρεις 
εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση. Αν η κατά τα 
ανωτέρω ασθένειο ή πάθηση εμφανισθεί αργότερα, ο 
υπάλληλος οφείλε να υποβάλει τα σχετικό στοιχεία μέσα 
σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την εμφάνιση της ασθένειας 
ή πάθησης και πάντως πριν το υπηρεσιακό συμβούλιο 
προβε! σε κρίση σύμφωνα με το άρθρο 136.

7. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να παραπέμψει τον 
υπάλληλο στην Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Μεταθέσεων 
για να διαπιστώσει τη βαρύτητα της ασθένειας ή πάθησης. 
Αν η ασθένεια ή η πάθηση αφορά σύζυγο ή παιδιά του 
υπαλλήλου, αυτός υποβάλλει πλήρη φάκελο της ασθένειας 
ή πάθησης αυτών στην Ειδική Υγειονομική Επιτροπή 
Μεταθέσεων.

(Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθο. 
57 ν. 1943/91).

(Καταργειται με άρθρο 8Θ παρ. 3 του σχεδίου νόμου).

Άρθρον 136
ΚρΙσις υπηρεσιακών συμβουλίων

1. Το υπηρεσιακόν συμβούλιον, κατά την διατύπωσιν της 
περί μεταθέσεως συμφώνου γνώμης αυτού, δέον όπως 
λαμβάνει υποχρεωτικώς υπ όψιν εκτός της εις τον πίνακα 
μεταθετέων σειράς, παν κριτήριον σχετιζόμενο προς την 
ατομικήν και οικογενειακήν κατάστασιν των εγγεγραμμένων 
εις τους πίνακας τούτους υπαλλήλων, ως ιδία υγείαν,

ηλικίαν οικονομικός συνθήκας, συνυπηρέτησιν συζύγων, 
τέκνα. Τα κριτήρια ταύτα δέον όπως συνεκτιμώνται ομού 
μετά της εις τους άνω πίνακας ικρισταμένης σειράς 
προτεραιότητος. Η εξαίρεση όμως από τις κατά περίπτωση 
μεταθέσεις υπαλλήλου που έχει σειρά να μετατεθεί πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικώς. Αιτιολογία δεν απαιτείται εφόσον 
η μετάθεση του υπαλλήλου γίνεται κατά τη σειρά που 
ορίζεται στην παρ, 5 του προηγούμενου άρθρου 135.

(Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 άρθορυ 10 ν. 1400/83).

2. Δια την συνυπηρέτησιν υπαλλήλου, υπηρετούντος εις 
παραμεθόρια περιοχή, μετά του ή της συζύγου αυτού, έχουν 
εφαρμογή αι περί μεταθέσεως διατάξεις των άρθρων 7 και 
2 του ν. 287/1976.

3. Γίροκειμένου για μεταθέσεις, οι οποίες γίνονται 
σύμφωνα με το σύστημα των πινάκων μεταθετέων, αν, μετά 
την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου και έως την 
ανακοίνωση της πράξης μετάθεσης συμβεί έκτακτο γεγο
νός, που συνεπάγεται αποδεδειγμένα πραγματική αδυναμία 
μετάθεσης του υπαλλήλου για τους λόγους, που αναφέ- 
ρονται στην παρ. 6 του άρθρου 135, μπορεί ο υπάλληλος 
με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός δύο (2) ημερών το 
αργότερο από την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος, να 
ζητήσει επανεξέτασή της μετάθεσής του από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο, με σκοπό την ανάκληση της πράξης μετάθεσής 
του.

Το υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει 
εντός τριών ημερών αφ' ότου περιήλθε σαυτό η αίτηση 
του υπαλλήλου ή να ενεργήσει σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθορυ 135. Στην περίπτωση αυτή, το υπηρεσιακό συμβού
λιο γνωμοδοτεί εντός τριών ημερών το αργότερο από την 
ημέρα, που περιήλθε σαυτό η γνωμάτευση της Ειδικής 
Υγειονομικής Επιτροπής Μεταθέσεων.

Εφ' όσον υποβληθεί αίτηση επανεξέτασης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, η εκτέλεση της 
πράξης μετάθεσης αναστέλλεται προσωρινώς μέχρις ότου 
το υπηρεσιακό συμβούλιο επανεξετάσει το θέμα. Αν το 
υπηρεσιακό συμβούλιο δεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου, 
ανακαλείται η πράξη μετάθεσης του υπαλλήλου.

4. Γίροκειμένου για μεταθέσεις που δεν γίνονται βάσει 
πινάκων μεταθετέων, καθώς και για τοποθετήσεις προϊστα
μένων οργανικών μονάδων, πριν από την έκδοση της 
πράξης μετάθεσης ή τοποθέτησης, αντίστοιχα, ανακοινώ
νεται στον ενδιαφερόμενο η σύμφωνη γνώμη του υπηρε
σιακού συμβουλίου γιο τη μετάθεση ή τοποθέτηση.

Αν ο υπάλληλος αποδεδειγμένα αδυνατεί να μετακινηθεί 
για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 
135, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγού
μενη παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου, με σκοπό τη 
μη μετάθεσή του.

(οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρ. 
57 ν. 1943/91).

(Καταργειται με το άρθρο 8 παρ. Θ3 του σχεδίου νόμου).

Άρθρο 137
Χρονικά όρια διάρκειας μεταθέσεων

1. Οι τοποθετούμενοι εις περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός 
των ορίων της τέως Διοικήσεως Γίρωτευοόσης υποχρεού- 
νται να υπηρετήσουν εις αυτήν επί δύο τουλάχιστον έτη, 
μετά την πάροδο των οποίων η εις κεντρικήν υπηρεσίαν ή 
εις περιφερειακήν εντός των ορίων της τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης μετάθεσίς των είναι δυνατή, μετ' εκτίμησιν 
υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου των υφισταμένων υπηρε
σιακών αναγκών. Μετά την πάροδον τετραετίας, η τοιαύτη 
μετάθεσίς των, επί τη αιτήσει των, καθίστανται υποχρεωτική 
δια την υπηρεσίαν, εφ' όσον υφίσταται ή δύναται να
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προκόψει κενή θέσις δια μεταθεσεως άλλου υπαλλήλου 
κατά τα οριζόμενα εις τα προηγούμενα άρθρα.

2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, μετά γνώμην των υπηρεσια
κών συμβουλίων, η πορ της παρελεύσεως των ως ανω 
προθεσμιών μετάθεσις εις τις εξής περιπτώσεις :

α) κατόπιν αμοιβαίως αιτήσεως και δαπάναις των αμοι- 
βαίως μεταπθεμενων,

β) ένεκα προαγωγής εις βαθμόν μη προβλεπόμενον εις 
περιφερειακήν υπηρεσίαν εκτός των ορίων της τέως 
διοικήσεως πρωτευούσης. Η υποχρέωσις όμως προς συ- 
μπλήρωσιν του χρόνου υπηρεσίας της προηγούμενης 
παραγράφου εις άλλην περιφερειακήν υπηρεσίαν εξακο
λουθεί να υφίσταται,

γ) ένεκα σοβαρός υπηρεσιακής αιτίας ή ένεκα συνδρομής 
των εν άρθρω 136 κριτηρίων, διαπιστουμένων αμφοτερων 
δι' εκθέσεως της προϊστάμενης του υπαλλήλου αρχής.

3. Μετάθεσις του κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 
132 νεοδιοοιζομένου υπαλλήλου των Κλάδων AT ή ΑΡ εις 
θέσιν εντός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
δεν επιτρέπεται προ της παρελεύσεως διετίας από του 
διορισμού.

(καταργείται με το άρθρο 8Θ παρ. 3 του σχεδίου νόμου). 

Αρθρο 138
Μετάθεσις από μιας εις άλλην περιφερειακήν υπηρεσίαν

Η μετάθεσις από μιας εις άλλην περιφερειακήν υπηρεσίαν 
εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
ενεργείται δίυπηρεσιακός ανάγκας ή κατόπιν αιτήσεως του 
υπαλλήλου και εφ' όσον υφίσταται ομοιόβαθμος κενή θέσις 
του κλάδου προς την θέσιν εκ της οποίας ενεργείται η 
μετάθεσις, επιφυλασσόμενων των περί ανωτάτων ορίων 
παραμονής εις περιφερειακήν υπηρεσίαν ορισμών του 
προηγούμενου άρθρου.

(Καταργείται με το άρθρο 8Θ παρ. 3 του σχεδίου νόμου) 

Άρθρο 139
Μετάθεσις υπαλλήλων, πλην των κλάδων AT, ΑΡ και ΜΕ

Μετάθεσις υπαλλήλων, πλην των κλάδων AT, ΑΡ και ΜΕ, 
δεν επιτρέπεται προ της συμπληρώσεως τριετίας εις τον 
αυτόν τόπον. Η εντός των ορίων της περιφερείας της τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης υπηρεσία θεωρείται ως υπηρεσία 
εις τον αυτόν τόπον, Εξαιρετικώς επιτρέπεται η προ της 
παρελεύσεως τριετίας μετάθεσις εις τας περιπτώσεις : 

α) των κατόπιν αιτήσεως μετατιθεμένων αμοιβαίως και 
δαπάναις αυτών, 

β) προαγωγής
γ) σοβαρός υπηρεσιακής αιτίας, διαπιστουμένης δί εκθέ

σεως της προισταμένης του υπαλλήλου αρχής ή επιθεω- 
ρητού.

(Καταργείται με το άρθρο 8Θ παρ. 3 του ίδιου σχεδίου 
νόμου)

Άρθρο 142
Εφαρμογή των περί μεταθέσεως διατάξεων επί 

υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

Αι περί μεταθέσεως διατάξεις των προηγουμένων άρθρων 
εφαρμόζονται αναλόγως και επί των υπαγομένων εις τον 
παρόντα Κώδικα υπαλλήλων των νομικών προσώπων δη
μόσιου δικαίου.

(Καταργείται με το άρθρο 8Θ παρ. 3 του νομοσχεδίου).

Γ. Ν. 1892/199C (ΦΕΚ 101 Ά)

Αρθρο 83

‘5. Στους υπάλληλους που απονέμεται οποιοδήποτε από 
τα βραβεία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού χορηγείται 
το μιεθεπόμενο του κατεχομιένου κατά το χρόνο απονομής 
της βράβευσης μισθολογικό κλιμάκιο".

(Καταργείται με το άρθρο 23 παρ. 2 του νομοσχεδίου).

Δ. Ν. 1735/87 (ΦΕΚ. 195 Α )

Άρθρον 5

14. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι έχουν υποχρέωση να πα- 
ραμιείνουν στο νομό όπου τοποθετήθηκανγια πέντε τουλά
χιστον έτη. Αν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν 
τη μετάθεση ή απόσπαση κατά τη διάρκεια της πενταετίας 
σε άλλο νομό, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτή 
επιτρέπεται μόνο ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περί
πτωση Υπουργού.

(Καταργείται με το άρθρο 8 παρ. Θ3 του νομοσχεδίου). 

Άρθρον 23

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι νη
σιωτικές και ακριτικές περιοχές, στις οποίες εφ όσονμιε- 
τατεθούν ή τοποθετηθούν υπάλληλοι του Δημοσίου και των 
ν.π.δ.δ. χωρίς αιτήσή τους και υπηρετήσουν στις περιοχές 
αυτές για μιια πενταετία δεν επιτρέπεται να μετατεθούν 
πάλι σε τέτοια περιοχή, εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι.

Στους υπαλλήλους που μετατίθενται ή τοποθετούνται 
χωρίς αίτησή τους στις περιοχές αυτές και για όσο χρόνο 
διαρκεί η μετάθεσή τους, εφ όσον δε διαθέτουν ιδιόκτητη 
κατοικία ή δεν τους παρέχει στέγη το Δημόσιο στις 
περιοχές αυτές, χορηγείται επίδομα στέγης, το ύψος του 
οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης Kat Οικονομικών, κατά περιοχή 
ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής.

(Καταργείται με το άρθρο 8 παρ. Θ3 του νομοσχεδίου)

Ε. Ν. 1876/90 (ΦΕΚ. 27.Α78-3-90)

Άρθρον 34

12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης εντός έξι (6) 
μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια μετάθεσης των 
υπαλλήλων που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα, η 
προτεραιότητα των κριτηρίων με βάση συντελεστές αξιο
λόγησής τους (σύστημα μορίων), η διαδικασία των μεταθέ
σεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για κλάδους 
προσωπικού υπηρεσ.ών με ιδιομορφίες λειτουργίας μπορεί 
να εκδίδεται ξεχωριστό προεδρικό διάταγμα με πρόταση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου 
Υπουργού.

(Καταργείται με το άρθρο 8 παρ. Θ3 του νομοσχεδίου).
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ΣΤ. Ν. 1943/91 (©ΕΚ. 50/Α/11-4-91)

Αρθρο 26
Ένταξη προσωπικού σε διυπουργικούς κλάδους

2. (...) Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37/1-4-1986 τ.Α').

(Καταργείται με άρθρο 20 παρ. 10 του σχεδίου νόμου).

Αρθρο 36

10. Σε κάθε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., του οποίου υπάλληλοι 
περατώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση των ανωτέρω 
προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ., τηρείται επετηρίδα κατά 
κλάδο, στην οποία οι ανωτέρω υπάλληλοι εντάσσονται κατά 
σειρά ανάλογα με την τελική βαθμολογία αποφοίτησης. Οι 
εντασσόμενοι στην επετηρίδα προηγούνται από τους 
υπαλλήλους του κλάδου τους κατά την προαγωγή στο 
βαθμό του τμηματάρχη ή αντίστοιχο ή κατά την επιλογή 
για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος.

(Καταργείται με το άρθρο 3 παρ. 3 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 56
Μετάταξη - Μεταφορά προσωπικού

2. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1876/1990, όπως 
τροποποιείται με το παρόν άρθρο, εκτός από τις προθε
σμίες που αναφέρονται στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου, 
εφαρμόζονται και για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, 
που δεν έχει χαρακτηρισθεΐ ως πλεονάζον, εφ' όσον 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών των 
Υπουργείων καθώς και των ν.π.δ.δ.

Στην περίπτωση αυτήν ο Υπουργός Προεδρίας της 
Κυβέρνησης καθορίζει με απόφασή του, μετά από εισήγηση 
πενταμελούς επιτροπής, κατά κλάδο ή ειδικότητα τον 
αριθμό των υπαλλήλων που θα μεταταγούν ή θα μεταφερ- 
θούν. Ο ονομαστικός καθορισμός των, υπαλλήλων γίνεται 
από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Η πενταμελής επιτροπή της παραγράφου αυτής συγκρο
τείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ
νησης από ένα σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
ορίζεται από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα 
γενικό διευθυντή του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης. ένα καθηγητή διοικητικής επιστήμης Α.Ε.Ι., έναν 
καθηγητη διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.ί. και έναν εκπρό
σωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Εισηγητής και γραμματέας της 
επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης της κατηγορίας ΠΕ.

Η επιτροπή αυτή καθορίζει, με απόφασή της, τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις για τον ονομαστικό καθορισμό από 
τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων που μετατάσσο
νται ή μεταφέρονται. Στα κριτήρια που καθορίζει η επιτροπή 
περιλαμβάνονται τοσο η δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου 
για μετάταξή του όσο και η σειρά πρόσληψης, προηγου
μένων των νεωτέρων. Με απόφαση των υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται απο
ζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και 
γραμματέα της επιτροπής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
των ν. 1256/1982 και 1505/1984

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου λήγει 
με τη συμπλήρωσή δυο ετών από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου. Όμως διαδικασίες μετατάξεων, που είχαν 
αρχίσει πριν από τη συμπλήρωσή της διετίας, ολοκληρώ
νονται και μετά την παρέλευσή της.

3. Αν η υπηρεσία του υπαλλήλου, από την οποία 
μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου αυτού, δεν έχει περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλο

νομό, η μετάταξη γίνεται σε υπηρεσία του νομού, στον 
οποίο υπηρετεί ο μετατασσόμενος υπάλληλος και δεν 
μετατίθεται χωρίς αίτησή του.

Αν η υπηρεσία του υπαλλήλου, από την οποία μετατάσ
σεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού, έχει περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλο νομό, ο 
υπάλληλος με την πράξη μετάταξης του τοποθετείται σε 
υπηρεσία του νομού, στον οποίο υπηρετεί και δεν μπορεί 
να μετατεθεί, χωρίς αίτησή του, σε υπηρεσία άλλου νομού, 
πριν παρέλθει εξάμηνο. Αν μετά την πάροδο του εξαμήνου 
μετατεθεί σε υπηρεσία άλλου νομού, μετατίθεται ή απο- 
σπάται με αίτησή του υποχρεωτικά και ο έτερος σύζυγος, 
εφ όσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα.

4. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης υποβάλλει 
στη Βουλή τον Ιανουάριο των ετών 1992 και 1993 έκθεση 
σχετικώς με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού, κατά το προηγούμενο έτος.

(Καταργείται με το άρθρο 10 παρ. 9 του νομοσχεδίου).

Άρθρο 64
Κίνητρα υπαλλήλων που υπηρετούν σε 

προβληματικές περιοχές.

1. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται 
ορισμένες περιοχές ως προβληματικές, λόγω των ιδιαιτε
ροτήτων που επικρατούν σαυτές. από άποψη ιδίως συν
θηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης.

Η κατά Το προηγούμενο εδάφιο απόφαση εκδίδεται μετά 
από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που συγκροτείται από :

α) Ένα σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρόεδρο.
β) Από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών.
γ) Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του 

Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης της κατηγορίας 
ΠΕ.

Τα Υπουργεία εισηγούνται τις απόψεις τους στην ανω
τέρω επιτροπή εντός τακτής προθεσμίας, που ορίζεται από 
τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθορυ 56 του παρόντος 
εφαρμόζονται και για την αποζημίωση της παρούσας 
επιτροπής.

2. Στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους ή τους 
υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε 
οργανικές θέσεις του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., που 
υπηρετούν σε υπηρεσίες των ανωτέρω περιοχών, παρέχεται 
ειδικό επίδομα, του οποίου το ύψος και οι προυπθέσεις 
χορήγησης καθορίζονταιμε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Το επίδομα 
αυτό μπορεί να ορίζεται διαφορετικό κατά περιοχές ή και 
κατα υπηρεσίες των ίδιων περιοχών. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση συμπράττει στην έκδοση της απόφασης και ο 
αρμόδιος για κάθε υπηρεσία υπουργός.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας, μέχρι μια τριετία, των υπαλλήλων 
της παρ. 2 υπολογίζεται στο διπλάσιο για την εξέλιξη σε 
μισθολογικό κλιμάκιο και τη ληψη επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας. Η τριετία υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

(αντικαθίσταται με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου)

Άρθρον 70
Κατανομή οργανικών θέσεων σε περιφερειακές υπηρεσίες

1. Τα υπουργεία και τα ν.π.δ.δ. που έχουν περιφερειακές 
υπηρεσίες εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος, κατανέμουν τις οργανικές θέσεις του τακτικού
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κοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού τους, κατα κλάδο ή ειδικότητα, στις υπηρε
σιακές τους μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας, νομού η 
επαρχίας.

Η κατά τα ανωτέρω κατανομή γίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου υπουργού.

2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης 
παραγράφου, η κατανομή γίνεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του 
οικείου Υπουργού.

(Καταργείται με το άρθρο 21 παρ. 6 του σχεδίου νόμου).

2. Ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125/Α726-6-1975)

Αρθρο 2

■4. Η εσωτερική διάρθρωσις των οργανικών μονάδων των 
υπηρεσιών από τμήματος και κάτω ως και η κατανομή του 
υπηρετούντος εις αυτός προσωπικού ενεργείται δι'αποφά- 
σεων του οικείου Υπουργού ή του υπό τούτου εξουσιοδο
τημένου οργάνου, δημοσιευμένης δια της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

(Τροποποιείται με το άρθρο 21 παρ. 6 σχεδίου νόμου).

Ν. Ν. 1199/81 (ΦΕΚ. 237.Α71-9-81)

Αρθρο 28

1. Δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και του οικείου κατά περίπτωσιν Υπουργού 
δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 
οργανικοί θέσεις του τακτικού και εφ' οιαδήποτε σχέση 
προσωπικού των Υπουργείων και αυτοτελών δημοσίων 
υπηρεσιών, δύναται να μεταφέρωνται εκ των κεντρικών εις 
τας περιφερειακός οργανικός μονάδας, ουχί όμως και 
αντιστρόφως.

(Καταργείται με το άρθρο 21 παρ. 6 σχεδίου νόμου).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσω
πικού της Δημόσιας Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ- 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 1
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις του προσωπικού, που διέπεται από τον 
Υπαλληλικό Κώδικα (π,δ. 611/1977), κατατάσσονται σε 
κλίμακα βαθμών, οι οποίοι κατανέμονται κατά κατηγορία, 
ως ακολούθως:

Α. Κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ)

Βαθμός α 
Βαθμός β

Β. Κατηγορίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Γενικός Διευθυντής 
Διευθυντής Α'
Διευθυντής Β'

Τμηματαοχης Α'
Τμηματάρχης Β'
Εισηγητής Α 
Εισηγητής Β 
Γραμματέας Α'
Γραμματέας Β 
Δόκιμος Γ ραμματέας

Γ. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Διευθυντής Α 
Διευθυντής Β’
Τμηματάρχης Α'
Τμηματάρχης Β'
Εισηγητής Α'
Εισηγητής Β'
Γ ραμματέας Α'
Γ ραμματέας Β'
Δόκιμος Γ ραμματέας

Δ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Τμηματάρχης Α’
Τμηματάρχης Β 
Εισηγητής Α'
Εισηγητής Β'
Γραμματέας Α'
Γραμματέας 8 
Γραφέας Α 
Γραφέας Β'
Δόκιμος Γραφέας

Ε. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Επιμελητής Α'
Επιμελητής Β 
Επιμελητής Γ 
Βοηθός Υπάλληλος Α 
Βοηθός Υπάλληλος Β 
Βοηθός Υπάλληλος Γ 
Δόκιμος Βοηθός

2. Οι θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς από του Δόκιμου Γραμματέα, που είναι ο εισαγω
γικός, μέχρι και του Γενικού Διευθυντή, που είναι ο 
καταληκτικός.

3. Οι θέσεις της Κατηγορίας ΤΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς από του Δόκιμου Γραμματέα, που είναι ο εισαγω
γικός, μέχρι και του Διευθυντή Α, που είναι ο καταληκτικός.

4. Οι θέσεις της Κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς από του Δόκιμου Γραφέα, που είναι ο εισαγωγικός, 
μέχρι και του Τμηματάρχη Α\ που είναι ο καταληκτικός.

5. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς από του Δόκιμου Βοηθού, που είναι ο εισαγωγικός, 
μέχρι και του Επιμελητή Α. που είναι ο καταληκτικός.

6. Η κατάταξη των θέσεων στους κλάδους κάθε κατη
γορίας μπορεί, ανάλογα με ας διαρθρωτικές και λειτουρ
γικές ανάγκες των υπηρεσιών, να μην εξαντλεί τη βαθμο
λογική κλίμακα των προηγούμενων παραγράφων,

7. Οργανικώς ενιαίες είναι οι θέσεις των επόμενων 
βαθμών:

α) Του Δόκιμου Βοηθού μέχρι και του Βοηθού Υπαλλήλου 
Α της Κατηγορίας ΥΕ, β) του Επιμελητή Γ και Β' της 
Κατηγορίας ΥΕ, γ) του Δόκιμου Γ ραφέα μέχρι Kat του 
Γ ραμματέα Α της Κατηγορίας ΔΕ, δ) του Δόκιμου Γ ραμ
ματέα μέχρι και του Γ ραμματέα Α των Κατηγοριών ΠΕ και
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TE , ε) του Εισηγητή Β και Α' των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και 
ΔΕ, στ) του ΤμηματΟρχη Β και Α των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ και ζ) του Διευθυντή Β και Α των Κατηγοριών ΠΕ 
και ΤΕ.

8. Όπου στην οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών 
προβλεπονται εκτΡς απο Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις, 
ως προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Υ ποδιευθύνσεων 
τοποθετούνται Διευθυντές Β ή Α , ανεξάρτητα από την 
αρχαιότητά τους. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται Διευθυ
ντής Α υπό Διευθυντή Β. Όπου στην οργανωτική διάρ
θρωση των υπηρεσιών προβλέπονται εκτός από Τμήματα 
και Γραφεία, ως προϊστάμενα των Τμημάτων και των 
Γραφείων τοποθετούνται Τμηματάρχες Α ή Β , ανεξάρτητα 
από την αρχαιότητα τους. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται 
Τμηματάρχης Α υπό ΤμηματΟρχη Β . Στους οργανισμούς 
των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. μπορεί να 
ορίζονται ως προϊστάμενοι ανεξαρτήτων Τμημάτων η 
Γραφείων, που δεν υπάγονται σε διευθύνσεις, Διευθυντές 
Α ή Β

9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπονται οι βαθμοί 
1ος ή 2ος της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, νοούνται οι 
βαθμοί α ή β ανπστοίχως.

10. Εισαγωγικός βαθμός των αποφοίτων της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ) είναι ο βαθμός του 
Εισηγητή Β'. Όσοι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. έχουν ήδη την 
ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. 
διορίζονται με το βαθμό που έχουν, εφόσον είναι ανώτερος 
του Εισηγητή Β' και διατηρούν το χρόνο υπηρεσίας που 
έχουν στον κατεχόμενο βαθμό.

‘Αρθρο 2
Τρόπος προαγωγής δημοσίων υπαλλήλων

1. Οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων όλων των 
κλάδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) ενεργούνται: α) κατ' απόλυτη 
εκλογή, β) καΤ εκλογή και γ) κατ' αρχαιότητα.

2. Ως προακτέοι κατ' απόλυτη εκλογή, χαρακτηρίζονται 
οι υπάλληλοι που έχουν σε άριστο επίπεδο τα ουσιαστικό 
προσόντα που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπερι
φορά, την αφοσίωση στο καθήκον, τη διοικητική ικανότητα, 
τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, δη
μιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοι
μοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, 
κάθε υπηρεσιακό θέμα και ανταποκρίνονται απόλυτα, κατά 
συνεκτίμηση και των στοιχείων κρίσης του επόμενου 
άρθρου, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των 
καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

3. Ως προακτέοι κατ' εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλ
ληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικό 
προσόντα που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπερι
φορά, την αφοσίωση στο καθήκον, τη διοικητική ικανότητα, 
τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, δη
μιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοι
μοι να αντιμετωπίζουν πλήρως, με ταχύτητα και ευστοχία, 
κάθε υπηρεσιακό θέμα και ανταποκρίνονται πλήρως, κατά 
συνεκτίμηση και των στοιχείων κρίσης του επόμενου 
άρθρου, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των 
καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

4. Ως προακτέοι κατ' αρχαιότητα, χαρακτηρίζονται οι 
υπάλληλοι που έχουν σε καλό επίπεδο τα ουσιαστικό 
προσόντο που αναφέρονται στο χαρακτήρα, τη συμπερι
φορά, την αφοσίωση στο καθήκον, τη διοικητική ικανότητα, 
τη γνώση του αντικειμένου τους, την πρωτοβουλία, δη
μιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, είναι πάντοτε έτοι
μοι να αντιμετωπίζουν επαρκώς τα υπηρεσιακά θέματα και 
ανταποκρίνονται επαρκώς. κατά συνεκτίμηση και το»ν στοι

χείων κρίσης του επόμενου άρθρου, στις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου 
βαθμού.

5. Οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου κρίνονται μη 
προακτέοι.

Άρθρο 3
Στοιχεία για το σχηματισμό κρίσης

1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει, 
λαμβάνει υπόψη:

α) Κατά κύριο λόγο, τη γενική βαθμολογία των εκθέσεων 
ουσιαστικών προσόντων που συντάχθηκαν μετά την τελευ
ταία προαγωγή του κρινομένου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
του προσωπικού μητρώου tou, μεταξύ των οποίων και την 
αρχαιότητα στο βαθμό, που προσδιορίζουν την ικανότητα 
για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, και 
που εκτιμώνται ελευθέρως. 

β) Τα στοιχείο του πειθαρχικού φακέλου, 
γ) Το χρόνο υπηρεσίας στις παραμεθόριες, νησιωτικές 

και προβληματικές περιοχές.
δ) Πιστοποιητικά επιτυχούς αποφοίτησης από εκπαιδευ

τικά προγράμματα υπαλλήλων του Δημοσίου και ν.π.δ.δ. 
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Μεταπτυχιακούς τίτλους ή πιστοποιητικό σπουδών και 
διδακτορικό διπλώματα, που συνδέονται με τα αντικείμενα 
της υπηρεσίας.

στ) Την άριστη γνώση ξένων γλωσσών, 
ζ) Την επιτυχή αποφοίτηση από πρόγραμμα προαγωγικής 

εκπαίδευσης του άρθρου 36 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α').
η) Κάθε άλλο κατά την κρίση του χρήσιμο στοιχείο ή 

έγγραφο.
2. 0 χρόνος απομάκρυνσης του υπαλλήλου από την 

υπηρεσία, λόγω αναρρωτικών αδειών, μπορεί, καΤ ελεύθερη 
εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να αποτελεί αρνη
τικό στοιχείο κρίσης, για την κατάταξη του κρινομένου 
στους πίνακες προακτέων.

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 36 του ν. 1943/1991 
καταργείται.

Άρθρο 4
Χρόνος προαγωγής

Για την προαγωγή των υπαλλήλων απαιτείται: 
α) Στούς κλάδους της Κατηγορίας ΠΕ, από Δόκιμος 

Γραμματέας μέχρι και Εισηγητής Β , διετής υπηρεσία σε 
κάθε βαθμό, από Εισηγητής Β' μέχρι και Διευθυντής Α', 
τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.

β) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΤΕ, από Δόκιμος 
Γραμματέας σε Γραμματέα Β\ διετής υπηρεσία, από 
Γραμματέας Β' μέχρι και Εισηγητής Α', τριετής υπηρεσία 
σε κάθε βαθμό, από Εισηγητής Α' μέχρι και Τμηματάρχης 
Α', τετραετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Τμηματάρχης 
Α' μέχρι και Διευθυντής Α , τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.

γ) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΔΕ, από Δόκιμος 
Γραφέας σε Γραφέα Β', διετής υπηρεσία, από Γραφέας Β' 
μέχρι και Εισηγητής Β', τριετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, 
από Εισηγητής Β' μέχρι και Τμηματάρχης Α', τετραετής 
υπηρεσία σε κάθε βαθμό.

δ) Στους κλάδους της Κατηγορίας ΥΕ, από Δόκιμος 
Βοηθός σε Βοηθό Υπάλληλο Π, διετής υπηρεσία, από 
Βοηθός Υπάλληλος Γ' σε Βοηθό Υπάλληλο Β . πενταετής 
υπηρεσία, από Βοηθός Υπάλληλος Β' μέχρι και Επιμελητής 
Γ, εξαετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό, από Επιμελητής Γ 
μέχρι και Επιμελητής Α', τετραετής υπηρεσία σε κάθε βαθμό.
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Άρθρο 5
Σύστημα προαγωγών

1. Οι προαγωγές των υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ μέχρι 
και του βαθμού του Εισηγητη Α', κλάδων ΔΕ μέχρι και του 
βαθμού του Γραμματέα Α και κλάδων ΥΕ μέχρι και του 
βαθμού Βοηθού Υπαλλήλου Α, ενεργούνται, κατά σειρά 
προτεραιότητας: α) καΤ απόλυτη εκλογή, β) κατ εκλογή, 
γ) κατ αρχαιότητα. Οι κρινόμενοι ως μη προακτέοι 
παραλείπονται.

2. Οι προανωνές των υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ 
στους βαθμούς Τμηματάρχη Β και Α' και Διευθυντή Β' και 
Α', κλάδων ΔΕ ατούς βαθμούς Εισηγητή Β' και Α' και 
Τμηματάρχη Β και Α και κλάδων ΥΕ στους βαθμούς 
Επιμελητή Γ', Β κα. Α ενεργούνται μόνο εφόσον υπάρχουν 
προακτέοι κατ απόλυτη εκλογή ή καΤ εκλογή.

3. Για την εφαρμογή των οοιζομένων στις προηγούμενες 
παραγράφους, το υπηρεσιακό συμβούλιο από τον κατά το 
άρθρο 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) πίνακα 
καταρτίζει πίνακα αρχαιότητας των υπαλλήλων, οι οποίοι 
μέχρι τέλους Απριλίου του επόμενου έτους συμπληρώνουν 
τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον κατά τον 
Απρίλιο του έτους κατάρτισης των κατωτέρω πινάκων 
προακτέων έχουν τα απαιτούμενο λοιπά τυπικά προσόντα 
για προαγωγή.

Με βάση τον πίνακα αυτόν, το υπηρεσιακό συμβούλιο 
καταρτίζει και τους ακόλουθους πίνακες:

α) Πίνακα προακτέων κατ' απόλυτη εκλογή.
β) Πίνακα προακτέων κατ' εκλογή.
γ) Πίνακα προακτέων καΤ αρχαιότητα.
δ) Πίνακα μη προακτέων.
Οι παραπάνω πέντε πίνακες καταρτίζονται, χωριστά κατά 

βαθμούς και κλάδους, εντός του μηνάς Απριλίου κάθε 
έτους.

Η σειρά εγγραφής στους πίνακες των καΤ απόλυτη 
εκλογή, κατ' εκλογή και κατ' αρχαιότητα προακτέων γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά της γενικής βαθμολογίας των εκθέ
σεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των κρι- 
νομένων και ανεξάρτητα από σειρά αρχαιότητας. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται στη σειρά εγγραφής ο 
αρχαιότερος. Η ύπαρξη πειθαρχικής ποινής επιτρέπει, κατ' 
εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, την εγγραφή του 
υπαλλήλου σε κατώτερη σειρά. Αν από τις οργανικές 
διατάξεις προβλέπεται να συντρέχουν γιο προαγωγή στην 
ίδια θέση υπάλληλοι περισσότερων κλάδων, οι ανωτέρω 
πίνακες α-γ περλαμβάνουν τους υπαλλήλους των κλάδων 
αυτών.

4. Στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή προαγεται Διευθυ
ντής Α'. με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, 
με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 
7 του άρθρου 78 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), εφόσον, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ.2) και 3 του 
παρόντος, με συνεκτίμηση και των στοιχείων της παρ. 6 
του άρθρου 78 του ν. 1892/1990, κρίνεται προακτέος κατ 
απόλυτη εκλογή. Η αρχαιότητα στο βαθμό του Διευθυντή 
Α δεν λαμβάνεται υποψη ως στοιχείο κρίσης γαα την 
προαγωγή στο βαθμό του Γ ενικού Διευθυντή, ούτε καταρ
τίζονται πίνακες προακτέων, αλλό τηρείται η διαδικασία του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 
1892/1990.

5. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 159 
(εκτός των παραγράφων 2 και 3 ), 163 και 173 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611 /1977). Όπου στο άρθρο 
173 αναφέρονται τα άρθρα 165, 167 και 170 του Υπαλλη
λικού Κώδικα, νοείται το άρθρο 5 του παρόντος.

6. Οι πρώτοι, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

πίνακες προακτέων καταρτίζονται τον Απρίλιο του έτουο 
1993.

7. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6. 7 παρ. 1 και 2, 8 
και 9 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α) καταργουνται.

Άρθρο 6
Υπηρεσιακά συμβούλια - Αρχαιότητα - Προβάδισμα

1. Όπου προβλέπονται, ως μέλη των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, υπάλληλοι με βαθμό Α', ορίζονται εφεξής 
υπάλληλοι με βοθμό Γ ενικού Διευθυντή η Διευθυντή Α ή 
Β.

2. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (π.δ. 611/1977) υπηρεσιακό συμβούλιο καταργείται. 
Οι αρμοδιότητες του ασκούνται εφεξής από το Ειδικό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 78 του 
ν. 1892/1990, συγκροτούμενο κατά το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής.

3. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 196 και 197 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977). Όπου στο άρθρο 197 
αναφέρονται κλάδοι AT, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ, νοούνται αντίστοιχα 
οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ και ΥΕ. Η παραπομπή στο άρθρο 
64 του Υπαλληλικού Κώδικα νοείται ως παραπομπή στο 
άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

4. Το κατά το άρθρο 197 του Υπαλληλικού Κώδικα 
προβάδισμα δεν εμποδίζει την τοποθέτηση υπαλλήλων 
προβαδίζουσας κατηγορίας μέχρι και του βαθμού του 
Εισηγητή Α' σε οργανική μονάδα, στην οποία προίσταται 
υπάλληλος κατηγορίας, η οποία έπεται κατά το προβάδισμα,

5. Οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων μπορούν να 
αναθέτουν, προσωρινά, καθήκοντα στους υπαγομένους σε 
αυτούς υπαλλήλους αδιακρίτως και ανεξάρτητα από τον 
κλάδο ή την ειδικότητα, το βαθμό ή την αρχαιότητα στο 
βαθμό και το μεταξύ τους προβάδισμα. Οι υπάλληλοι 
υποχρεούνται να ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθε
νται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7 
Τοποθέτηση

1. Διοριζόμενος υπάλληλος των Κστηγοοιών ΠΕ και ΤΕ 
δεν τοποθετείται στους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης 
ούτε στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλο, 
Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα και Ηράκλειο, εφόσον ο κλάδος 
στον οποίο διορίζεται έχει κενές θέσεις κατανεμημένες 
εκτός των νομών και των πόλεων αυτών. Ο διοριζόμενος 
τοποθετείται υποχρεωτικά στη θέση για την οποία συμμε- 
τέσχε με δήλωσή του στη διαδικασία πρόσληψης. Η έλλειψη 
δήλωσης αποκλείει το διορισμό.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο τοποθετούμενοι 
υποχρεούνται να υπηρετήσουν για μια, τουλάχιστον, πε
νταετία στη θέση που τοποθετήθηκαν. Απαγορεύεται με
τάθεση, μετάταξη ή απόσπαση, με εξαίρεση την απόσπαση 
για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς 
και η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας. Η παρακολούθηση προγραμμάτων των άρθρων 
32-35 του ν. 1943/1991 επιτρέπεται.

3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να μην εκτελέσει διαταγή, 
η οποία παραβιάζει τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, 
άλλως απολύεται αυτοδικαίως. Η καταβολή αποδοχών στο 
υπηρεσιακό όργανο, που εξέδωσε τη διαταγή ή συνέπραξε 
στην έκδοσή της, διακόπτεται από την ημέρα έκδοσης μέχρι 
την ημέρα ανάκλησης αυτής.
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4 Ως πόλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, νοείται η περιοχή σε ακτίνα τριάντα (30) 
χιλιομέτρων από το κέντρο αυτής.

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 
132 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ 611/1977) καταργούνται

Άρθρο 6 
Μεταθέσεις

Α. Κατηγορίες μεταθέσεων.
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και των 

ν.π.δ.δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα ενεργού- 
νται:

α) με αίτηση του υπαλλήλου,
β) χωρίς αίτηση του υπαλλήλου,
γ) γιο εξαιρετικούς λόγους, με αίτηση ή χωρίς αίτηση 

του υπαλλήλου.
2. Η μετάθεση με αίτηση του υπαλλήλου προηγείται της 

μετάθεσης χωρίς αίτηση και η μετάθεση για εξαιρετικούς 
λόγους των δύο άλλων κατηγοριών μεταθέσεων.

Β. Μετάθεση από περιφερειακή υπηρεσία στο νομό 
Αττικής ή Θεσσαλονίκης και σε άλλα αστικά κέντρα.

1. Δεν επιτρέπεται μετάθεση υπαλλήλου σε υπηρεσία του 
νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης και των πόλεων Πάτρας, 
Κόρινθου, Χαλκίδας, Λάρισας, Βόλου, Σερρών, Καβάλας, 
Ιωαννίνων και Ηρακλείου, αν δεν έχει υπηρετήσει πέντε 
(5) τουλάχιστον έτη εκτός των νομών και των πόλεων 
αυτών, από τα οποία τρία τουλάχιστο συνεχή έτη στο νομό 
που υπηρετεί.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η 
νήσος των Κυθήρων θεωρείται ότι δεν ανήκει στο νομό 
Αττικής.

3. Για την κάλυψη με μετάθεση κενών θέσεων υπηρεσιών 
των νομών και των πόλεων της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η εκτός των ανωτέρω νομών και πόλεων υπηρεσία 
του υπαλλήλου, η οποίο εκτιμάται με τους ακόλουθους 
συντελεστές:

1. Έξι (6), για κάθε έτος υπηρεσίας σε παραμεθόρια και 
προβλημαπκή Α' κατηγορίας περιοχή.

2. Πέντε και 1/2, (5.5) για κάθε έτος υπηρεσίας σε 
παραμεθόρια και προβληματική Β κατηγορίας περιοχή.

3. Πέντε (5), για κάθε έτος υπηρεσίας σε παραμεθόρια 
περιοχή έκτος της έδρας του νομού.

4. Τέσσερα και 1/2 (4.5), για κάθε έτος υπηρεσίας σε 
παραμεθόρια περιοχή στην έδρα του νομού.

5. Τεσσερα (4), για κάθε έτος υπηρεσίας σε νησιωτική 
και προβληματική Α' κατηγορίας περιοχή.

6. Τρία και 1/2 (3.5), για κάθε έτος υπηρεσίας σε 
νησιωτική και προβληματική 6 κατηγορίας περιοχή.

7. Τρία (3), για κάθε έτος υπηρεσίας σε νησιωτική περιοχή 
εκτός της έδρας του νομού.

8. Δύο και 1/2 (2.5), για κάθε έτος υπηρεσίας σε νησιωτική 
περιοχή στην έδρα του νομού.

S. Δύο (2), για κάθε έτος υπηρεσίας σε προβληματική Α' 
κατηγορίας περιοχή,

10. Ένα και 1/2 (1.5), γιο κάθε έτος υπηρεσίας σε 
προβληματική Β κατηγορίας περιοχή.

11. Ένα (1), για κάθε έτος υπηρεσίας έκτος της έδρας 
του νομού.

12. Μισό (0.5), για κάθε έτος υπηρεσίας στην έδρα του 
νομού.

Για τον υπάλληλο, που συντρέχουν περισσότερες από 
μία των ανωτέρω περιπτώσεων, λαμβάνεται υπόψη η 
περίπτωση, που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή.

β Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που υπολογίζεται για 
τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, ο οποίος εκτιμάται 
με συντελεστή 0.75 για κάθε έτος υπηρεσίας

γ. Η οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με 
συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο 
και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που 
σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφοσον δεν 
έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.

δ. Η συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση, η οποία εκτιμάται με 
συντελεστή δεκαπέντε (15) και λαμβάνεται υπόψη, αν ο 
άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή 
άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή κατά την τελευταία 
διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματιας. 
Η ιδιότητα, ως υπαλλήλου του Δημοσίου, ν.π.δ.δ:, ο.τ.α., ή 
άλλου φορέα του δημόσιου τομέα αποδεικνύεται με βε
βαίωση της υπηρεσίας, ενώ η ιδιότητα ως εργαζομένου 
στον ιδιωτικό τομέα ή ως επαγγελματία, με βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου.

Η απαιτούμενη διετία πρέπει να εχει συμπληρωθεί την 
31η Μαίου του έτους που καταρτίζονται οι πίνακες της 
παραγράφου ΣΤ του παρόντος.

ε. Η ηλικία των ετών 50, 51-55 και 56-60, η οποία 
εκτιμάται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) 
αντιστοίχως.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας στις περιπτώσεις γ και 
ε', ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Μαίου.

4. Ως παραμεθόριες περιοχές, νοούνται οι καθοριζόμενες 
από το ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α ). Ως προβλημαπκές Α ή 
Β κατηγορίας περιοχές, νοούνται οι καθοριζόμενες σύμ
φωνα με το άρθρο 64 του ν. 1943/1991, όπως αυτό 
αντικαθίσταται με το άρθρο 9 του παρόντος. Ως υπηρεσία 
εκτός έδρας του νομού, νοείται η υπηρεσία που παρασχέ
θηκε σε υπηρεσιακή μονάδα που απέχει πέραν των τριάντα 
(30) χιλιομέτρων από την έδρα του νομού.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
η περιοχή των νήσων Αίγινας, Σαλαμίνας, Εύβοιας και 
Λευκάδας δεν θεωρείται νησιωτική.

Χρόνος μικρότερος των έξι μηνών θεωρείται ως έξι μήνες 
και εκτιμάται με το μισό του οικείου συντελεστή. Χρόνος 
μεγαλύτερος των έξι μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Ο 
υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31η Μαίου 
κάθε έτους.

5. Ο υπάλληλος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
άθροισμα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους 
συντελεεπές, προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που 
ζητούν μετάθεση στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης η στις 
πόλεις της παρ. Β1. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, ο 
υπάλληλος που συγκεντρώνει το μικρότερο άθροισμα 
προηγείται των λοιπών υπαλλήλων.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων Β 1-5 εφαρμόζονται και 
για μετάθεση μεταξύ των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
των πόλεων της παραγράφου Β1, ως και μεταξύ των 
πόλεων αυτών. Η υπηρεσία στην έδρα των νομαρχιών του 
νομού Αττικής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στις 
πόλεις της παραγράφου Β1 συνυπολογίζεται με συντελεεπή
0.1 .

7. Με το συντελεστή της προηγούμενης παραγράφου 
υπολογίζεται και η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην έδρα 
των νομαρχιών του νομού Αττικής, στην πόλη της Θεσσα
λονίκης και στις πόλεις της παραγράφου Β1 γιο την 
εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων Ε3 και Γ2.

8. Ως πόλη για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου Β, νοείται η περιοχή σε ακτίνο τριάντα (30) 
χιλιομέτρων από το κέντρο αυτής.

Γ. Μετάθεση σε υπηρεσία εκτός νομού Αττικής, Θεσσα
λονίκης και των πόλεων της παρ. Β1.

1. Δεν επιτρέπεται μετάθεση υπαλλήλου σε υπηρεσία
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άλλου νομού, αν δεν έχει συμπληρώσει τριετή, τουλάχιστο, 
συνεχή υπηρεσία στο νομΟ που υπηρετεί η την απαιτούμενη 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος πενταετή 
υπηρεσία.

2. Για την κάλυψη με μετάθεση κενών θέσεων υπηρεσιών 
εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και των πόλεων 
της παρ. Β1, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια α-ε της παο. 
Β3 με τους αντίστοιχους συντελεστές και οι συντελεστές 
των παραγράφων Β6 και Β7, καθώς και το κριτήριο της 
εντοπιότητας, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στη μετάθεση με αίτηση του υπαλλήλου, το κριτήριο 
της εντοπιότητας εκτιμάται με συντελεστή πέντε (5). Ος 
εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου από 
περιοχή του νομού στον οποίο ζητεί να μετατεθεί ή η 
εγγραφή του στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του 
νομού αυτού. Ο υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μεγαλύ
τερο άθροισμα, προηγείται των λοιπών για μετάθεση στο 
νομό που επιθυμεί.

β) Στη μετάθεση χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, το κριτήριο 
της εντοπιότητας εκτιμάται με συντελεστή έξι (6). Ως 
εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου από 
περιοχή του νομού στον οποίο υπηρετεί ή η εγγραφή του 
στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του νομού αυτού. Ο 
υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μικρότερο άθροισμα, 
προηγείται των λοιπών για μετάθεση.

3. Η εντοπιότητα δεν λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις 
που αποτελεί κώλυμμα μετάθεσης στο συγκεκριμένο τόπο. 
Η εγγραφή στο δημοτολόγιο ως αποδεικτικό στοιχείο της 
εντοπιότητας πρέπει να έχει γίνει προ πενταετίας τουλά
χιστον, υπολογιζόμενης την 31η Μαϊου του έτους που 
καταρτίζονται οι πίνακες της παραγράφου ΣΤ του παρό
ντος.

Δ. Μετάθεση μέσα στον ίδιο νομό.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 

7 του παρόντος, μετάθεση υπαλλήλου εντός του νομού 
που υπηρετεί, με αίτησή του ή για ανάγκες της υπηρεσίας, 
γίνεται οποτεδήποτε, κατ' εκτίμηση των κριτηρίων των παρ. 
Β3, Β6 και Β7 του παρόντος.

Μετακίνηση υπαλλήλου από υπηρεσία σε υπηρεσία της 
ίδιας νομαρχίας σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέ
τρων από τον τόπο στον οποίο υπηρετεί δεν αποτελεί 
υετάθεση και γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού ή 
του αρμόδιου οργάνου προκειμένου για υπαλλήλους 
ν.π.δ.δ..

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
για μετακίνηση του υπαλλήλου προς τις πόλεις της παρ.
31.

Ε. Μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους.
1. Υπάλληλος, που ο ίδιος ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο του 

τάσχει από νόσο, η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις 
αίματος ή αιμοκάθαρση, μετατίθεται υποχρεωτικώς, μετά 
απο αίτησή του. εφόσον υπάρχει κενή θέση, στον τόπο 
του επιθυμεί, κατα παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. Απαιτείται βεβαίωση της οικείας πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής, ότι στο νομό που υπηρετεί δεν 
υπάρχει κατάλληλη μονάδα νοσοκομείου κρατικού ή ν.π.δ.δ. 
τα την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής. Η προτεραιότητα 
<ανοποίησης περισσότερων αιτήσεων καθορίζεται από τη 
ρονολογία υποβολής τους.
2. Με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 

:πορεί, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρή 
τιηρεσιακή αίτια, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της 
υπηρεσίας, να γίνεται άμεοη μετάθεση ή να μη γίνεται 
χταθεση υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του

παρόντος άρθρου.

ΣΤ. Διαδικασία μεταθέσεων.
1. Για τη διενέργεια των μεταθέσεων, πλην των μετα

θέσεων των παρ. Δ' και Ε' του παρόντος άρθρου, 
καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες:

α) Πίνακες κενών θέσεων κάθε κλάδου κατά ενιαίους 
βαθμούς: αα) στο νομό Αττικής, ββ) στο νομό Θεσσαλονί
κης, γγ) σε κάθε πόλη της παραγρ. Β1.

β) Πίνακες κατά ενιαίους βαθμούς των υπαλλήλων κάθε 
κλάδου που ζητουν μετάθεση: αα) στο νομό Αττικής, ββ) 
στο νομό Θεσσαλονίκης, γγ) σε πόλη της παραγρ. Β1, με 
τα κριτήρια που συντρέχουν κατά περίπτωση και τους 
αντίστοιχους συντελεστές.

γ) Πίνακες κατά ενιαίους βαθμούς κάθε κλάδου των 
υπαλλήλων του κλάδου που την 31η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρό
νο παραμονής στον τόπο που υπ ρετούν και μπορεί να 
μετατεθούν χωρίς αίτησή τους.

δ) Πίνακες κενών θέσεων κατά ενιαίους βαθμούς κάθε 
κλάδου για κάθε νομό, πλην των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και των πόλεων της παρ, Β1.

ε) Πίνακες κατά ενιαίους βαθμούς κάθε κλάδου των 
υπαλλήλων, για κάθε νομό που ζητούν vc μετατεθούν, με 
τα κριτήρια που συντρέχουν κατά περίπτωση και τους 
αντίστοιχους συντελεστές, με εξαίρεση εκείνων που περι
λαμβάνονται στους πίνακες της περίπτωσης β\

2. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται εντός του μηνός 
Ιανουάριου κάθε έτους. Για την κατάρτιση των πινάκων των 
περιπτώσεων β και ε', λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις 
υπαλλήλων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους.

Οι ονομαστικοί πίνακες ανακοινώνονται στους υπαλλή
λους μέχρι την 15η Μαρτίου. Ο περιλαμβανόμενος στους 
πίνακες έχει δικαίωμα ένστασης, εντός δέκα (10) ημερών 
από την ανακοίνωση, για οποιαδήποτε πλημμέλεια των 
πινάκων που τον αφορά. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός 
δέκα (10) ημερών, ενημερώνεται ο υπάλληλος για το 
αποτέλεσμα της ένστασης και οι πίνακες οριστικοποιούνται 
την 30ή Απριλίου. Μεταβολή των ονομαστικών πινάκων, 
μετά την οριστικοποίησή τους, επιτρέπεται μόνο σε περί
πτωση προαγωγής ή υποβιβασμού ή μετάταξης υπαλλήλου. 
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται 
αναλόγως. Στους πίνακες των κενών θέσεων προστίθενται 
και οι θέσεις, που κενώνονται μετά την κατάρτιση τους και 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του Ιδιου έτους.

3. Οι κενές θέσεις, που θα κριθεί οτι καλύπτονται με 
μεταθέσεις, καθορίζονται κάθε φορά με ερώτημα προς το 
αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι κενές θέσεις υπηρεσιών 
παραμεθόριων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών 
περιλαμβάνονται όλες υποχρεωτικώς στο σχετικό ερώτημα, 
με εξαίρεση εκείνες, για τις οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία 
κάλυψης με διορισμό. Οι μεταθέσεις σε κενές θέσεις 
παραμεθόριων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών 
προηγούνται υποχρεωτικώς των μεταθέσεων σε άλλες 
περιοχές.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων 
παραγράφων, οι θέσεις των βαθμών Δόκιμου Γραμματέα 
έως και Εισηγητή Α' των Κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, Δόκιμου 
Γραφέα έως και Εισηγητή Α' της Κατηγορίας ΔΕ και Δόκιμου 
Βοηθού έως και Επιμελητή Α' της Κατηγορίας ΥΕ θεωρού
νται, κστά κατηγορία, ως ένας βαθμός.

5. Μετάθεση υπαλλήλου σε άλλο νομό, κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, διενεργείται έστω και αν έχει 
προηγηθεί μετάθεσή του μέσα στα όρια του νομού που 
υπηρετεί.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ
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νησης ρυθμίζονται λεπτομερειακά καί διαδικαστικά θάματα 
των μεταβάσεων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μπορεί 
να προστίθενται κριτήρια μεταβάσεων και να προσδιορίζο
νται οι συντελεστάς τους, καθώς και να μεταβάλλονται οι 
συντελεστάς των κριτηρίων. Το προεδρικό διάταγμα ισχύει 
για μεταβάσεις βάσει πινάκων, που οριστικοποιούνται μετά 
την άναρξη ισχύος αυτού.

Ζ. Μισθοδοσία μετατιθάμενων υπαλλήλων - Παράλκυση 
εκτάλεσης μεταβάσεων.

1. Η μισθοδοσία υπαλλήλου, απά την υπηρεσία από την 
οποία μετατίθεται, διακόπτεται την προηγούμενη της ημέ
ρας, η οποία ορίζεται για την εμφάνισή του στην υπηρεσία 
που μετατίθεται. Η μισθοδοσία απο τη νάα υπηρεσία αρχίζει 
από την ημάρα ανάληψης καθηκόντων.

2. Παράλκυση από τον υπάλληλο εκτάλεσης της μετά
θεσης αποτελεί δυσμενάς στοιχείο, που εκτιμάται ελεύθερα 
από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την κρίση του για 
προαγωγή.

Η. Εξαιρόσεις από μεταβάσεις - Προσωρινή αναστολή.
1. Δεν επιτράπεται να μετατεθούν:
α) Υπάλληλοι που δεν συμπλήρωσαν στον τόπο που 

υπηρετούν το χρόνο, που προβλάπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 7 και τις παρ. Β1 και Γ1 του παρόντος άρθρου ή 
σε άλλες ειδικός διατάξεις. Εξαίρεση επιτράπεται σύμφωνα 
με τις παρ. Δ και Ε' του παρόντος άρθρου.

β) Μάλη διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
της παρ.5 του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), 
χωρίς αίτησή τους. Μετάθεση μελών διοικήσεων των 
ανωτόρω συνδικαλιστικών οργανώσεων από μια αρχή σε 
άλλη εντός της περιοχής τόως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
ή εντός της αυτής πόλης επιτράπεται.

γ) Υπάλληλοι, που οι ίδιοι ή σύζυγος ή άγαμο τόκνο τους 
πάσχα από νόσο, η οποία απαιτεί τακτικός μεταγγίσεις 
αίματος ή αιμοκάθαρση, χωρίς αίτησή τους.

δ) Υπάλληλοι, που οι ίδιοι ή σύζυγος ή τόκνο τους άχουν 
σωματική αναπηρία 67% και άνω, χωρίς αίτησή τους.

2. Αναστάλλεται, προσωρινά, η εκτόλεση της μετάθεσης: 
α) Για γυναίκες υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της άδειας

μητρότητας και για δύο μήνες μετά.
β) Για υπαλλήλους που άχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια 

ή παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης ή μετεκπαί
δευσης και για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια ή το πρόγραμμα.

Θ. Τελικός-μεταβατικός-καταργητικάς διατάξεις.
1. Το υπουργεία ή τα ν.π.δ.δ, υποχρεούνται να διενεργούν 

τις αναγκαίες μεταβάσεις, ώστε το ποσοστό κάλυψης των 
θόσεων κάθε κλάδου στις περιφερειακός τους υπηρεσίες, 
υπολογιζόμενων συνολικά κατά νομό, να είναι ίσο τουλά
χιστον με το ποσοστό κάλυψης των θόσεων των υπηρεσιών 
τους στο νομό Αττικής, συνολικά Κατά την πρώτη 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι 
παραπάνω μεταβάσεις γίνονται εντός πόντε μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η 
οριστικοποίηση των πινάκων της παραγράφου ΣΤ1 γίνεται 
την 31η Ιουλίου 1993. Μάχρι τότε, οι μεταβάσεις πραγμα
τοποιούνται με τις ισχύουσες διατάξεις. Αποφάσεις μετα
βάσεων που θα άχουν εκδοθεί μάχρι και την 31η Ιουλίου 
1993 εκτελούνται.

3. Από την 1η Αυγούστου 1993. κσταργούνται:
α) το άρθρα 135, 136. 137, 138, 139 και 142 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, (π.δ. 611/1972), όπως ισχύουν, 
β) Η παρ. 1- του άρθρου 5 και η παρ. 12 του άρθρου

23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α-).

γ) Η παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27
Α').

δ) Οι παρ.5 και 6 του άρθρου 13 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
που προστόθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 57 του 
ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α').

ε) Το άρθρο 10 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α').
4. Οι διατάξεις του ν. 287/1976 και οι διατάξεις της παρ. 

8 του άρθρου 12 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α'), όπως 
αυτός αντικαταστάθηκαν με την παρ 4 του άρθρου 57 του 
ν.1943/1991, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο S
Κίνητρο για υπαλλήλους προβληματικών περιοχών

1. Το άρθρο 64 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 

“Αρθρο 64
Κίνητρα για υπαλλήλους που υπηρετούν ή 
μετατίθενται σε προβληματικές περιοχάς

1. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβόρ- 
νησης και Οικονομικών καθορίζονται εντός τριών μηνών 
από την άναρξη ισχύος του παρόντος περιοχάς της χώρας 
ως προβληματικός, λόγω ιδιαιτεροτήτων από άποψη, ιδίως, 
συνθηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στόγασης. Οι προβλη
ματικός περιοχάς διακρίνονται σε κατηγορία Α' ή Β', ανάλογα 
με το βαθμό προβληματικότητας τους.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας, μάχρι μια τριετία, των τακτικών 
και των με σχάση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικός 
θεσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., που 
υπηρετούν σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών, υπολο
γίζεται στο διπλάσιο για την εξόλιξη σε μισθολογικό κλιμάκιο 
και τη λήψη επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

3. Στους υπαλλήλους της παραγράφου 2, που μετατίθε
νται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, παράχεται και 
εφάπαξ χρηματικό ποσό ίσο με το τριπλάσιο όως και 
δεκαπλάσιο του βασικού τους μισθού. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβόρνησης και Οικονομικών 
καθορίζεται το εφάπαξ ποσό, ανάλογα με τις συνθήκες 
προβληματικότητας κάθε περιοχής, την οικογενειακή κατά
σταση και το βαθμό του υπαλλήλου. Αν η μετάθεση γίνεται 
με αίτηση του υπαλλήλου, το εφάπαξ ποσό προσαυξάνεται 
κατά 30%. Οι μετατιθόμενοι σε υπηρεσίες προβληματικών 
περιοχών με αίτησή τους λαμβάνουν και τα προβλεπόμενα 
από την κείμενη νομοθεσία άξοδα και αποζημιώσεις.

4. Σε υπαλλήλους, που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε 
υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον μετά πενταετή 
παραμονή δηλώσουν ότι επιθυμούν νο παραμείνουν στην 
Ιδια περιοχή για μία ακόμη δεκαετία και προβούν στην αγορά 
κατοικίας στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της 
αξίας, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη 
το μάρος της αξίας της κατοικίας μάχρι εμβαδού 50 τ.μ. 
για τον άγαμο και 70 τ.μ. για τον άγγαμο, προστιθεμόνων 
20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τόκνο.

5. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν γιο 
υπαλλήλους νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, η όδρα 
των οποίων είναι στην προβληματική περιοχή.

6. Το προβλεπόμενο από την παρ. 3 εφάπαξ χρηματικό 
ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τάλος ή κράτηση υπάρ 
οποιοσδήποτε.

7. Η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 όως 4 αρχίζει 
απο την άκδοση της απόφασης της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου’.
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Άρθρο 10 
Μετατάξεις

1. Με απόφαση τετραμελούς επιτροπής, που προεδρεύε
ται από τον Πρωθυπουργό και στην οποία μετέχουν οι 
Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και ο 
αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός, καθορίζεται ο αριθμός 
των μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων των υπουργείων, αυτοτελών 
δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, κατα κλάδο ή 
ειδικότητα, που πλεονάζουν και μετατάσσονται ή μεταφέ- 
ρονται σε άλλα υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες 
ή ν.π.δ.δ..

2. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση, με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του υπουρ
γού στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του οποίου υπάγεται η 
υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Αν δεν 
υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Η θέση μεταφέρεται 
αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται 
στις θέσεις του οικείου κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. 
Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του 
κλάδου στον οποίο μετατάσσονται.

3. Με όμοια απόφαση γίνεται η μεταφορά υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενές 
θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο 
μεταφερόμενος έχει τα προσόντα, που προβλέπονται για 
τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η 
κατάταξη των μεταφερόμενων υπαλλήλων γίνεται σε θέσεις 
με την ίδια εργασιακή σχέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ή σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους 
προσόντων, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση 
μεταφοράς κατά ειδικότητα.

4. Με την έκδοση της απόφασης των παρ. 2 και 3, 
κσταργούνται οι θέσεις, που κατέχονται από τους μετα
τασσόμενους ή μεταφερόμενους υπαλλήλους, εφόσον αυ
τές δεν μεταφέρονται, καθώς και οι προβλεπόμενες από 
τον οικείο οργανισμό κενές θέσεις του ίδιου κλάδου ή 
ειδικότητας.

5. Ο ονομαστικός καθορισμός, κατά κλάδο ή ειδικότητα, 
των υπαλλήλων, που μετατάσσονται ή μεταφέρονται, γίνεται 
από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, με κριτήριο τη δήλωση 
επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη ή μεταφορά, άλλως 
με τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης στην υπηρεσία, 
προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιας ημερο
μηνίας διορισμού ή πρόσληψης, μετατάσσονται ή μεταφέ- 
ρονται κατά σειρά οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι 
μη έχοντες τέκνα έναντι των εχόντων και μεταξύ εγγάμων, 
που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό 
τέκνων.

6. Για τους μετατασσομένους εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παρ.7 και των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 9 του 
άρθρου 20 του ν. 1735/1987, καθώς και οι διατάξεις του 
άρθρου Α του ν. 2042/1992 (φΕΚ 75 Α'). Για τους 
μεταφερομένους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987.

7. Στους μετατασσόμενους ή μεταφερόμενους με τις 
παραπάνω διατάξεις ή με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
ν. 1943/1991 υπαλλήλους, σε νομούς παραμεθόριων περιο
χών (άρθρο 1 ν. 287/1976), καταβάλλονται όλα τα προ- 
βλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για μεταθέσεις 
έξοδα και αποζημιώσεις, καθώς και εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Η δαπάνη 
βαρύνει τον προυπολογσμό εξόδων της υπηρεσίας, στην

οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται οι υπάλληλοι.
8. Επιτρέπεται η κάλυψη κενών θέσεων της Δ.Ε.Η., του 

Ο.Τ.Ε. και της Ολυμπιακής Αεροπορίας με μεταφορά 
προσωπικού, καθώς και κενών θέσεων ο.τ.α., εφόσον το 
ζητούν, με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 56 του ν. 
1943/1991.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 
56 του ν. 1943/1991 καταργούνται.

Άρθρο 11 
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Γ ια τη μετάταξη ή μεταφορά σε κλάδο ΥΕ ή ειδικότητα 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ των υπαγομένων σας διατάξεις 
του προηγούμενου άρθρου ή του άρθρου 56 του ν. 
1943/1991, αρκούν τα προσόντα, που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 του π.δ.194/1988 (ΦΕΚ 84 Α'). Η κατά την παρ. 
2 του άρθρου 22 του π.δ 194/1988 τριετής προθεσμία 
παρατείνεται. αφότου έληξε, για μια ακόμη τριετία.

2. Γ ια τους μετατασσόμενους ή μεταφερόμενους με ας 
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου ή του άρθρου 56 παρ. 
1 του ν. 1943/1991 υπαλλήλους κλάδων ΔΕ ή ειδικότητας 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, που δεν κατέχουν ομώνυμο ή 
αντίστοιχο τίτλο σπουδών του κλάδου ή της ειδικότητας, 
στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, επιτρέπεται η 
μετάταξη ή μεταφορά σε συναφή ή παρεμφερή κλάδο ή 
ειδικότητα της Ιδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με βάση την 
εμπειρία τους.

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου 
τομέα, που μεταφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 56 του ν. 1943/1991, επιτρέπεται να κατατάσσεται 
και σε κενές ή συνιστώμενες αυτοδικαίως με την απόφαση 
μεταφοράς του θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
ειδικότητας με τα τυπικά προσόντα, που κατέχει κατά το 
χρόνο της μεταφοράς του. Η διάταξη αυτή ιετχύει αναδρο
μικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1943/1991.

Άρθρο 12
Μετακίνηση - Μετάταξη προσωπικού μεταξύ 

υπουργείων και γενικών γραμματειών

1. Ο οικείος υπουργός μπορεί, με απόφασή του, να 
μετακινεί τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από γενική 
γραμματεία ή αυτοτελή υπηρεσία του υπουργείου σε 
υπηρεσίες του υπουργείου και αντιστρόφως, καθώς και 
μεταξύ γενικής γραμματείας και αυτοτελούς υπηρεσίας του 
υπουργείου, για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ή παρα
γωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων. Η μετακίνηση 
προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιτρέπεται μόνο σε 
8έση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέ
δου.

2. Με τους όρους του άρθρου 154 του Υπαλληλικού 
Κώδικα επιτρέπεται η μετάταξη τακτικού υπαλλήλου ή η 
μεταφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου από γενική γραμματεία ή αυτοτελή 
υπηρεσία του υπουργείου στο υπουργείο και αντιστρόφως, 
καθώς και από γενική γραμματεία σε αυτοτελή υπηρεσία 
του υπουργείου και αντιστρόφως, με μεταφορά της θέσης 
που κατέχει, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση. Η θέση που 
κενώνεται με τη μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου καταρ- 
γείται αυτοδικαίως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Άρθρο 13
Χορήγηση κανονικών οδειών

1. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους, 
καθώς και κατά την εργάσιμη ήμερο, που προηγείται και 
επεται αργίας, ο αριθμός των υπαλλήλων του Δημοσίου και 
των ν.π.δ.δ., που απουσιάζουν με κανονική άδεια δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού 
των υπαλλήλων κάθε οργανικής μονάδας. Υπέρβαση του 
ποσοστού επιτρέπεται, εφόσον τοποθετηθεί προσωρινά, σε 
αντικατάσταση του απουσιάζοντος, υπάλληλος άλλης ορ
γανικής μονάδας του ίδιου ή συναφούς κλάδου ή ειδικό
τητας. Γιο τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, ο 
υπολογισμός του 50% γίνεται με βάση τον αριθμό των 
προϊσταμένων που υπάγονται στον υπερκείμενο προϊστά
μενο.

Με απόφαση του οικείου υπουργού μπορεί να χορηγείται 
κανονική άδεια, ταυτοχρόνως, σε όλους τους υπαλλήλους 
υπηρεσίας με παράλληλη διακοπή της λειτουργίας της για 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Κατά το διάστημα αυτό 
παραμένει στην υπηρεσία μόνο το αναγκαίο προσωπικό για 
τη στοιχειώδη απλώς λειτουργία της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη
σης και του αρμόδιου υπουργού, οι διατάξεις της προη
γούμενης παραγράφου μπορεί να επεκτείνονται και στις 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή άλλα κρατικά 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

3. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
101 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν ισχύει για τις υπηρεσίες, 
οι οποίες παρουσιάζουν αιχμή εργασίας κατά τους θερινούς 
μήνες.

4. Η προβλεπόμενη από. την παρ. 3 του άρθρου 102 του 
Υπαλληλικού Κώδικα δυνατότητα μεταφοράς της κανονικής 
άδειας στο επόμενο έτος καταργείται.

Η μη χορήγηση μέχρι τέλους του έτους ολόκληρης της 
κανονικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 102 του Υπαλληλικού Κώδικα, στους υπαλλή
λους από του βαθμού του Τμηματάρχη Α' και κατωτέρου 
και η εκ της αιτίας αυτής καταβολή αποζημίωσης στον 
υπάλληλο συνεπάγεται τον καταλογισμό κατά ίσο μέρος 
του αντίστοιχου της αποζημίωσης ποσού σε βάρος των 
οργάνων που είναι αρμόδια καθώς και αυτών που συμπράτ
τουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Στις νομαρ
χιακές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου και των 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών των ν.π.δ.δ., ο καταλογισμός 
γίνεται σε βάρος του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη 
χορήγηση της κανονικής άδειος και του αμέσου προϊστα
μένου του υπαλλήλου.

Για τη μη χορήγηση κανονικής άδειας σε Γενικό Διευ
θυντή ή Διευθυντή και την εκ της αιτίας αυτής καταβολή 
αποζημίωσης, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση που παρατίθεται 
στο έντυπο της αίτησης από το αρμόδιο για τη χορήγηση 
της άδειας όργανο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 
δεν θίγουν δικαιώματα των υπαλλήλων που αφορούν μη 
χορηγηθείσες κανονικές άδειες έτους 1991 και προγενέ
στερων ετών.

Άρθρο 14
Συνδικαλιστικές άδειες

1. Οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 του ν. 1264/1982, προκειμένου για πρωτοβάθμιες 
και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλ

λήλων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του 
ανωτέρω νόμου, ορίζονται ως ακολούθως:

α. Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και 
ταμία δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο 
ημέρες κατά μήνα, εφόσον οι υπαγόμενες Ο αυτές 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά 
άνω των 2000 μελών, μία ημέρα κατά μήνα, αν έχουν άνω 
των 500 μελών και μία ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 
500 μέλη.

β Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα 
πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μία ήμερα 
κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 μελών και μία ημέρα 
κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.

2 Στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων των υπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρ.1 του 
άρθρου 30 του ν.1264/1982, προκειμένου να συμμετάσχουν 
σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο εσω
τερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της 
προηγούμενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας 
με αποδοχές, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ έτος πς 
πέντε ημέρες.

3. Σπς περιπτώσεις α και β της παρ. 1 επιτρέπεται και 
η χορήγηση άδειας, χωρίς αποδοχές, μέχρι του τετραπλα
σίου του κατά περίπτωση ορίου που αναφέρεται σ' αυτές.

Άρθρο 15 
Άδειο κυοφορίσς

1. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους του Δημοσίου και των 
ν.π.δ.δ., που έχουν ανάγκη ειδικής κάτοικον θεραπείας, 
πέραν του ορίου οναρρωτικής άδειας με αποδοχές, σύμ
φωνα με τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας, με μισές αποδοχές, 
μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή 
γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου 
νοσηλευτικού ιδρύματος. Περαιτέρω, χορηγείται και η 
προβλεπόμενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας.

2. Οι λέξεις 'και εφόσον το τεχθέν ζη' της παραγράφου 
2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα διαγράφονται.

Άρθρο 16
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες

1. Η παρ. 1 του άρθρου 110 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 59 του ν. 1943/1991, αντικαθίσταται, ως εξής:

' 1. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες απουσίας, με 
αποδοχές, χορηγούνται, ως εξής:

α. Μέχρι τρεις ημέρες, με γνωμάτευση του θεράποντος 
ιατρού.

β. Μέχρι τρεις περαιτέρω ημέρες, με γνωμάτευση του 
υπηρεσιακού ιατρού.

γ. Μέχρι τέσσερις περιαιτέρω ημέρες ή δέκα απευθείας, 
με κοινή γνωμάτευση του διευθυντή και ενός επιμελητή της 
οικείας κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύ
ματος ή νοσηλευτικού ιδρύματος ν.π.δ.δ..

Το ανώτατο όριο χορήγησης βραχυχρονίων αναρρωτικών 
αδειών, χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, είναι 
συνολικά δέκα ημέρες για κάθε έτος'.

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 110 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 59 του ν.1943/1991, η φράση ‘όριο των εδαφίων 
ο-ε της παρ.1-, αντικαθίσταται με τη φράση ‘όριο των 
εδαφίων α-γ της παρ.1'.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του 
ν. 1943/1991 αντικαθίσταται, ως εξής:
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Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημοσίας Τάξης 
μπορεί να αναθέτουν τον ανωτέρω έλεγχο και σε στρα
τιωτικό ιατρό η ιατρό που υπηρετεί τη στρατιωτική του 
θητεία η υγειονομικό αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα. Για τον 
έλεγχο ασθενείας τακτικών υπαλλήλων ν.π.δ.δ., οι οποίοι 
υπάγονται στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α., υπηρεσιακός 
ιατρός νοείται και ο οικείος ελεγκτής ιατρός του Ι.Κ.Α.'.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 17
Εκπαίδευση προσωπικού Δημόσιος Διοίκησης

1. Στο άρθρο 47 του ν. 1943/1991 προστίθενται παρά
γραφα 4 και 5 που έχουν ως εξής:

' 4 Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εφαρμόζονται και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
υπουργείων, αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. 
Στην περίπτωση αυτήν, όπου προβλέπεται αρμοδιότητα του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, (Ε.Κ.Δ.Δ.) αυτή 
ασκείται από τον οικείο υπουργό. Οι δαπάνες βαρύνουν το 
οικείο υπουργείο ή την αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή το 
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και η κατά την παρ. 2 
σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ του αρμόδιου υπουργού και 
των οικείων εκπαιδευτικών φορέων ή προσώπων.

5. Στους υπαλλήλους που, επιτυχώς, αποφοιτούν από τα 
παραπανω εκπαιδευτικά προγράμματα χορηγείται σχετικό 
πιστοποιητικό.'

2. Οι διατάξεις των -παρ.4-5 του άρθρου 26 του ν. 
1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 23 περ. ί του ν. 1586/1986, που ισχύουν για τους 
υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα του 
ινστιτούτού Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.), εφαρμόζονται 
και για τους υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέχουν σε 
προγράμματα του Ινστιτούτου Εισαγωγικής Διοικητικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Δ.Ε.) ή των περιφερειακών ινστιτούτων, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 
49 του ν. 1943/1991 ή σε προγράμματα των άρθρων 34 , 35, 
37, 36 και 47 του ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην των προγραμμάτων 
που εκτελούνται στο εξωτερικό και των προγραμμάτων 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Στους υπαλλήλους που 
χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για μετεκπαίδευση ή μετα
πτυχιακή εκπαίδευση στην ημεδαπή, μπορεί μετά σύμφωνη 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, να παρέχονται απο
δοχές αυξημένες μέχρι 75%. με κριτήριο την οικογενειακή 
και οικονομική κατάσταση του υπαλλήλου, την απόσταση 
του εκπαιδευτικού φορέο από την υπηρεσία του και κάθε 
άλλο σχετικό στοιχείο.

3. Γ ια την καταβολή ημερησίου επιδόματος για εκπαίδευση 
εκτός ωραρίου εργασίας, εξόδων μετάβασης και επιστρο
φής, ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης μέχρι τέσσερις 
ημέρες και για την εξασφάλιση διανυκτέρευσης και διατρο
φής ή ειδικής αποζημίωσης στους πολιτικούς υπαλλήλους 
του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., οι οποίοι 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής 
Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι 
παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 34 
του ν. 1943/1991. Οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από 
πς υπηρεσίες στις οποίες οι υπάλληλοι ανήκουν οργανικά.

4. Στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 1943/1991 
προστίθεται εδάφιο, που εχει ως εξής:

' Τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης υποχρεού- 
νται να παρακολουθήσουν, επίσης, οι υπάλληλοι που 
διορίστηκαν απο 1-1-1989 μέχρι και 31-12-1990 Στους 
υπαλλήλους αυτούς δεν εφαρμόζονται α διατάξεις των 
παρ. 1, 2 και 7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του 
παρόντος νόμου'.

Άρθρο 16
Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

1. Τα προγράμματα των άρθρων 34 παρ. 2 και 35 παρ 
2 του ν. 1943/1991, μπορεί να παρακολουθούν και αλλοδα
ποί δημόσιοι υπάλληλοι, ο αριθμός των οποίων καθορίζετε, 
με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Εξωτερικών.

2. Οι δαπάνες των προγραμμάτων των άρθρων 33, 34 
και 35 του ν. 1943/1991, που εκτελούνται από ης μονάδες 
εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δημόσιων υπηρι - 
σιών, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., καθώς και των προγραμμάτων 
ξένων γλωσσών, που εκτελούνται με φροντίδα των νομαρ
χιών, μπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισμό του 
Ε.Κ.Δ.Δ. με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη
σης, μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ., μπορεί να 
συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημό
σιους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή 
ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής ή 
τεχνικής κατάρπσης και πείρας, μπορούν να συμβάλουν 
στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Ε.Κ.Δ.Δ. με 
την κατάρτιση μελετών ή διεξαγωγή ερευνών για ης 
ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου ή προ
γραμμάτων, που επιδοτούνται από την Ε.Ο.Κ.. Στα μέλη 
των επιτροπών ή ομάδων εργασίας μπορεί να καθορίζεται 
αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων των 
ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και ν.1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α), με 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 1735/1987, 
καταργείται.

4. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 
προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

' Στην επιτροπή επιλογής θεμάτων του εισαγωγικού 
διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ. παρέχεται αποζημίωση, που 
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατά
ξεων των ν.1256/1982 και 1505/1984 '.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 19
Κλάδοι και ειδικότητες

1. Οι θέσεις κάθε κατηγορίας κατατάσσονται σε κλάδους. 
ο·. οποίοι μπορεί να διακρίνονται σε περισσότερες ειδικό
τητες. Η διάκριση των κλάδων σε ειδικότητες γίνεται σε 
σχέση με την επιδιωκόμενη εξειδίκευση των υπαλλήλων, 
ανάλογα με ης ανάγκες της υπηρεσίας.

2. Η κατάταξη των θέσεων κάθε κλάδου σε ειδικότητες 
και ο καθορισμός των τυπικών προσόντων, κατά ειδικότητα, 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ
νησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού ή με πς 
οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας. Με την ίδια διαδικασία 
μπορεί να ενοποιούνται ή να καταργούνται ειδικότητες. Οι 
οργανικές θέσεις ειδικότητας που καταργείται παραμένουν 
στον οικείο κλάδο.

3. Με τη διαδικασία της παρ. 2 καθορίζονται οι ειδικότητες
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από τις οποίες προέρχονται οι προϊστάμενοι των οικείων 
οργανικών μονάδων.

4. Σε υπαλλήλους κλάδων ή ειδικοτήτων μπορεί να 
ανατίθενται και καθήκοντα άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων της 
Ιδιας κατηγορίας. Η ανάθεση γίνεται με την προϋπόθεση 
όπ ο υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί στο αναπθέμενο 
έργο.

Άρθρο 20
Διυπουργικοί κλάδοι

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, επιτρέπεται συναφείς κλάδοι της ίδιας κατη
γορίας περισσότερων υπουργείων να συγχωνεύονται σε 
διυπουργικό κλάδο ή θέσεις της ίδιας κατηγορίας διαφόρων 
κλάδων υπουργείων να συγκροτούν ενιαίο διυπουργικό 
κλάδο.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων 
κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση των 
θέσεων, τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, η 
κατά την πρώτη εφαρμογή στελέχωση και ο αρμόδιος για 
τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου υπουργός, τα θέματα 
επικουρικής ασφάλισης και κάθε συναφές με την οργάνωση 
και λειτουργία του κλάδου θέμα.

Η πλήρωση κενών θέσεων των διυπουργικών κλάδων 
μπορεί να γίνεται και με μετάταξη από μόνιμους υπαλλήλους 
δημόσιων υπηρεσιών, που έχουν τα προσόντα διορισμού 
στον οικείο διυπουργικό κλάδο. Με τα παραπάνω διατάγ
ματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της 
μετάταξης. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρ
μόζονται και στους διυπουργικούς κλάδους.

3. Για κάθε διυπουργικό κλάδο συνιστάται υπηρεσιακό 
συμβούλιο. Για περισσότερους διυπουργικούς κλάδους, 
ανεξάρτητα απο κατηγορία, μπορεί να συνιστάται κοινό 
υπηρεσιακό συμβούλιο. Τα από υπαλλήλους μέλη των 
συμβουλίων προέρχονται από κλάδους τους οποίους εξυ
πηρετεί το υπηρεσιακό συμβούλιο. Το υπηρεσιακό συμβού
λιο, πέρα από ης αρμοδιότητες που έχει απο τις κείμενες 
διατάξεις, εισηγείται στον αρμόδιο υπουργό για την κατα
νομή των θέσεων στις υπηρεσίες, που εξυπηρετούνται από 
υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων, την εκπαίδευση και 
κάθε άλλο θέμα, που έχει σχέση με την άσκηση καθηκόντων 
των υπαλλήλων.

4. Η κατανομή των θέσεων διυπουργικών κλάδων στις 
υπηρεσίες, που εξυπηρετούνται από αυτούς, γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
του αρμόδιου για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου 
υπουργού. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες του προσωπικού 
των διυπουργικών κλάδων εγγράφονται στους προϋπολο
γισμούς δαπανών των υπηρεσιών, ανάλογα με την κατανομή 
των θέσεων.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με ης 
αρμοδιότητες του οικείου για τη διοίκηση του διυπουργικού 
κλάδου υπουργού, οι υπηρεσίες, που στελεχώνονται από 
υπαλλήλους των διυπουργικών κλάδων, αποτελούν μονάδες 
των οικείων υπουργείων και γενικών γραμματειών. Οι 
εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των υπαλλήλων των 
διυπουργικών κλάδων καταρτίζονται από τους προϊσταμέ
νους των υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν.

6. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, 
σε θέσεις υπουργικών κλάδων, που μεταφέρονται και 
συγκροτούν διυπουργικούς κλάδους, εφόσον το υπουργείο 
στο οποίο οργανικά ανήκουν δεν έχει περιφερειακές 
υπηρεσίες ή περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες, που

στελεχώνονται από υπαλλήλους αντίστοιχων καθηκόντων 
και ειδικοτήτων και με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπλη
ρώσει δεκαετή συνολική δημόσια υπηρεσία, δεν τοποθε
τούνται ούτε μετακινούνται, χωρίς αίτησή τους, σε περι
φερειακές υπηρεσίες

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος, συγχωνεύονται και 
συγκροτούν, ανηστοίχως ενιαίους διυπουργικούς κλάδους 
οι ακόλουθοι κλάδοι υπουργείων:

α. Κλάδοι ΠΕ Επιθεωρητών, με αρμόδιο για τη διοίκησή 
του τον Υπουργό Εσωτερικών. Εξαιρούνται οι κλάδοι 
επιθεωρητών των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας.

β. Κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής (που περιλαμβάνουν τις 
ειδικότητες επιστήμης των υπολογιστών και μηχανικών 
Η/Υ), ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με 
αρμόδιο για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Προεδρίας της 
Κυβέρνησης.

γ. Κλάδοι ΠΕ Μηχανικών (κατά ειδικότητα), με αρμόδιο 
για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων.

δ. Κλάδοι ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΔΕ Βιβλιοθη- 
κονόμων/Βιβλιοθηκαρίων, με αρμόδιο για τη διοίκησή τους 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τα προεδρικό διατάγματα της παρ. 2, που εκδίδονται 
στην προκειμένη περίπτωση με πρόταση του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου για τη διοίκηση 
του διυπουργικού κλάδου υπουργού, ρυθμίζονται τα λοιπά 
θέματα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων, η 
διοίκηση των επί μέρους ως άνω κλάδων εξακολουθεί να 
ανήκει στους μέχρι σήμερα αρμόδιους υπουργούς.

Β. Οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 1892/1990 
διυπουργικοί κλάδοι διοικητικής οργάνωσης και διαδικασιών, 
συγκροτούμενοι από θέσεις της ίδιας κατηγορίας κλάδων 
των υπουργείων και γενικών γραμματειών, συνιστώνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με αρμόδιο 
για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρ
νησης.

9. Οι παραπάνω διατάξεις, εκτός από τις παραγράφους 
5, 6, 7 και 8, εφαρμόζονται αναλόγως: α) για τη συγκρότηση 
νομαρχιακών διυπουργικών κλάδων (ν. 1586/1986, άρθρο 
24 παρ. 5-7) και β) για την ένταξη προσωπικού σε 
διυπουργικούς κλάδους (ν. 1735/1987, άρθρο 4 παρ. 4 και 
επόμενες και ν. 1943/1991, άρθρο 26 παρ. 1-2).

10. Οι διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 24 του ν. 
1586/1986 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
26 του ν. 1943/1991 καταργούνται.

Άρθρο 21
Κατάργηση - Κατανομή οργανικών θέσεων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταργούνται όλες 
οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών 
υπουργείων και γενικών γραμματειών υπουργείων, με εξαί
ρεση τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί Εξαιρούνται τα 
Υπουργεία Εξωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου.

2. Με τους οργανισμούς των υπουργείων, αυτοτελών 
δημόσιων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., πλην οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κατανέμονται συνολικά, κατά κλάδο ή ειδι
κότητα, οι οργανικές θέσεις του μόνιμου και με οποιαδήποτε 
σχέση προσωπικού στην κεντρική και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες.

3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού, οι 
οργανικές θέσεις μόνιμου και με οποιαδήποτε σχέση, 
προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με την
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προηγούμενη παοαγοαφο, μπορεί να μεταφέρονται από πς 
κεντρικές σπς περιφερειακές υπηρεσίες, όχι όμως και 
αντιστρόφως.

4. Η κατανομή ειδικότερα των οργανικών θέσεων στις 
επί μέρους οργανικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας, 
νομού ή επαρχίας, με βάση τη γενικότερη κατανομή τους 
στην κεντρική και πς περιφερειακές υπηρεσίες, ενεργείται 
με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

5. Κατα την πρώτη εφαρμογή και μέσα σε τρεις μήνες 
από τη δημοσίευση, των προεδρικών διαταγμάτων των παρ. 
1 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α'), τα 
υπουργεία, που έχουν περιφερειακές υπηρεσίες, κατανέ
μουν πς οργανικές θέσεις του μόνιμου και με οποιαδήποτε 
σχέση προσωπικού τους, κατά κλάδο ή ειδικότητα, σπς επί 
μέρους περιφερειακές υπηρεσιακές τους μονάδες, με 
αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
του οικείου κατα περίπτωση υπουργού, προς την κατεύ
θυνση ενίσχυσης της οργανικής σύνθεσης των περιφερεια
κών υπηρεσιών σε θέσεις και προσωπικό.

6. Οι διατάξεις: α) του άρθρου 28 παρ.1 του ν. 1199/1981 
(ΦΕΚ 237 Α') και β) του άρθρου 70 του ν. 1943/1991, καθώς 
και η φράση 'ως και η κατανομή του υπηρετουντος εις 
αυτάς προσωπικού’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 51/1975 
(ΦΕΚ 125 Α') καταργούνται.

Άρθρο 22
Κατάργηση - Συγχώνευση - Μετατροπή νομικών προ

σώπων του δημόσιου τομέα

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών 
και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, νομικό 
πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα 
μπορεί να καταργούνται, συγχωνεύονται και αποκεντρώνο
νται χωροταξικά, καθώς και να μεταφέρονται αρμοδιότητές 
τους σε άλλους φορείς, να μεταβάλλεται η νομική μορφή 
τους και να καθορίζονται κανόνες διοικητικής και οικονο
μικής λειτουργίας και διαχείρισης.

2. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται θέματα, 
που ανάγονται στην οργάνωση, λειτουργία, διάρθρωση των 
υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού, τακτοποίηση του 
υπηρετούντος προσωπικού σε κενές ή μεταφερόμενες 
θέσεις ή σε προσωρινές θέσεις, που συνιστώνται για το 
λόγο αυτό ή μετάταξή του, ως πλεονάζοντος, σε δημόσιες 
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. ανάλογα με τα τυπικό του 
προσόντα, την τύχη των περιουσιακών στοιχείων του 
καταργουμένου, συγχωνευομένου ή μετατρεπομένου νομι
κού προσώπου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Στα προεδρικά διατάγματα, που ρυθμίζουν θέματα επι
κουρικής ασφάλισης, συμπράττει και ο Υπουργός Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους ορ
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα 
των τομέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, καθώς και στα νομικά πρόσωπα του τομέα εκπαί
δευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά
των.

Άρθρο 23
Ειδικές διατάξεις συλλογικών οργάνων - Βράβευση 

προτάσεων

1. Στο άρθρο 5 του ν. 2026/1992, από τότε που ίσχυσε, 
προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως έξης:

"3. Ειδικές διατάξεις νόμου ή προεδρικού διατάγματος ή 
υπουργικής απόφασης, που εκδίδονται κατόπιν ειδικής 
εξουσιοδότησης νόμου, με τις οποίες μπορεί να συνιστώνται 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ευκαιριακού ή προσωρινού 
χαρακτήρα, σε υπουργεία, αυτοτελείς δημοσίες υπηρεσίες 
και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του 
δημόσιου τομέα, διατηρούνται σε ισχύ-.

2. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 
1892/1990 και του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 
4 της αριθ. Δ1ΣΚΠΟ/Φ.17/33663/4-10-1990 "Διαγωνισμός 
για τη βράβευση μελετών και προτάσεων" (ΦΕΚ 637 Β ) 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
παύουν να ισχύουν για διαγωνισμούς που προκηρύσσονται, 
κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 
1892/1990, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ"
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24
Σύσταση θέσεων κατά βαθμούς

1. Συνιστώνται, αυτοδικαίως, θέσεις βαθμού Γενικού 
Διευθυντή σε αριθμό ίσο με πς γενικές διευθύνσεις που 
έχουν συσταθεί με πς διατάξεις των άρθρων 78 και 79 του 
ν.1892/1990. Η θέση βαθμού Γενικού Διευθυντή συνιστάται 
στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται ο οικείος γενικός 
διευθυντής. Αν ο γενικός διευθυντής προέρχεται από 
περισσότερους κλάδους, η θέση συνιστάται στον κλάδο 
που αναφέρεται πρώτος σπς οικείες οργανικές διατάξεις, 
χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των υπαλλήλων των λοιπών 
κλάδων να κρίνονται για γενικοί διευθυντές.

2. Συνιστώνται, αυτοδικαίως θέσεις βαθμού Διευθυντή 
Β -Α" και βαθμού Τμηματάρχη Β' - Α'. σε αριθμό, ίσο με πς 
υφιστάμενες διευθύνσεις και τμήματα ή αντίστοιχου επιπέ
δου οργανικές μονάδες, στον κλάδο και την κατηγορία που 
ανήκει ο υπάλληλος, ο οποίος κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος υπηρετεί ως προϊστάμενος σπς παραπάνω 
οργανικές μονάδες. Αν ο υπάλληλος ανήκει σε προσωρινό 
κλάδο, η θέση συνιστάται σε άλλο κλάδο, υπάλληλοι του 
οποίου κρίνονται, σύμφωνα με πς οικείες οργανικές 
διατάξεις, γιο προϊστάμενοι της συγκεκριμένης οργανικής 
μονάδας.

3. Αν σε ορισμένες οργανικές μονάδες δεν υπηρετεί κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος προϊστάμενος, η ανήστοιχη 
θέση ιδρύεται στην κατηγορία και τον κλάδο από τον οποίο 
προβλέπεται, κατά πς οικείες οργανικές διατάξεις, να 
προέρχεται ο προϊστάμενος. Αν στην αμέσως προηγούμενη 
περίπτωση ο προϊστάμενος προέρχεται από περισσότερες 
κατηγορίες ή κλάδους, η θέση ιδρύεται στην κατηγορία και 
τον κλάδο που αναφέρεται πρώτος στον οργανισμό της 
υπηρεσίας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των υπαλλήλων 
των λοιπών κλάδων της ίδιας κατηγορίας να κρίνονται για 
διευθυντές και τμηματάρχες.

4. Οι θέσεις που κατέχουν οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ, 
οι οποίοι κατατάσσονται σπς συνιστώμενες θέσεις, σύμ
φωνα με πς διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της 
παραγράφου Α του επομένου άρθρου 25, καταργούνται 
αυτοδικαίως. Για πς θέσεις που καταργούνται εκδίδονται 
διαπιστωπκές πράξεις.

5. Στον αριθμό των διευθύνσεων συνυπολογίζονται και οι 
υφιστάμενες υποδιευθύνσεις και στον αριθμό των τμημάτων 
και τα υφιστάμενα αυτοτελή γραφεία.

6. Αν ως προϊστάμενος διεύθυνσης υπηρετεί κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος υπάλληλος της Κατηγορίας ΔΕ, 
στην οποία δεν προβλέπεται βαθμός Διευθυντή, κατά το
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άρθρο 1 του παρόντος, η θέση του βαθμού Διευθυντή Β 
- Α συνιστάται στον κλάδο της Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 
σύμφωνα με την παρ. 3, που εφαρμόζεται αναλόγως. Ο 
προϊστάμενος που υπηρετεί συνεχίζει να ασκεί τα καθήκο- 
ντά του μέχρι την πλήρωση της θέσης με προαγωγή, κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 2-5 του νόμου αυτού.

Άρθρο 25
Κατάταξη υπηρετουντων υπαλλήλων

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος κατατάσσονται σε θέσεις των βαθμών του άρθρου 
1 του παρόντος, ως ακολούθως:

Α. Κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.
α. Στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή Κατηγορίας ΠΕ, 

αυτοδικαίως, οι υπηρετουντες Γενικοί Διευθυντές, που 
έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 
και 79 του ν. 1892/1990.

β. Στο βαθμό του Διευθυντή Α' ή Β :
1. Αυτοδικαίως, α υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι 

οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι προϊστάμενοι 
διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 του ν. 
1586/1986.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον την 31η Μαρτίου 1986 είχαν 
το 2ο ή 3ο ή 4ο βαθμό του Υπαλληλικού Κώδικα, 
κατατάσσονται στο βαθμό του Διευθυντή Α' και θεωρούνται 
ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο 
που έχουν διανύσει από τότε που κατέλαβαν το 2ο βαθμό 
ή από τότε που θα συμπλήρωναν τριετή υπηρεσία στον 3ο 
βαθμό ή από τότε που συμπλήρωσαν ή που θα συμπλήρωναν 
εξαετή υπηρεσία στον 4ο βαθμό, ανπστοίχως, έως και την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.

Όσοι την 31η Μαρτίου 1986 είχαν τον 5ο ή 6ο βαθμό 
του Υπαλληλικού Κώδικα κατατάσσονται στο βαθμό του 
Διευθυντή Β και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε 
που θα συμπλήρωναν εξαετή υπηρεσία στον 5ο βαθμό ή 
εννεαετή υπηρεσία στον 6ο βαθμό, αντιστοίχως, έως και 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση η εννεαετής υπηρεσία θα συμπληρωνόταν πριν 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Οι λοιποί κατατάσ
σονται στο βαθμό του Διευθυντή Β.

2. Αυτοδικαίως, οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι 
οποίοι την 31η Μαρτίου 1986 κατείχαν το 2ο ή 3ο βαθμό 
του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται στο βαθμόν του 
Διευθυντή Α' και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που 
κατέλαβαν το 2ο βαθμό ή από τότε που θα συμπλήρωναν 
τριετή υπηρεσία στον 3ο βαθμό, ανπστοίχως, έως και την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν ο αριθμός των υπαλλήλων 
αυτών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων, 
συνιστώνται αυτοδικαίως με τον παρόντα νόμο αντίστοιχου 
αριθμού θέσεις βαθμού Διευθυντή Β’ - Α'.

γ. Στο βαθμό του Τμηματάρχη Α' ή Β' :
1. Αυτοδικαίως, οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, 

οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι προϊστά
μενοι τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονά
δων, σύμφωνα με πς διατάξεις των άρθρων 9 και 14 του 
ν. 1586/1986.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον την 
31η Μαρτίου 1986 είχαν τον 4ο ή 5ο ή 6ο βαθμό του 
Υπαλληλικού Κώδικα, κατατάσσονται στο βαθμό του Τμη
ματάρχη Α και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας στο

βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει από τότε που 
κατέλαβαν τον 4ο βαθμό ή από τότε που θα συμπλήρωναν 
τριετή υπηρεσία στον 5ο βαθμό η εξαετή υπηρεσία στον 
6ο βαθμό, ανπστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Όσοι την 3ΐη Μαρτίου 1986 είχαν τον 7ο βαθμό 
κατατάσσονται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β και θεωρού
νται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο 
που έχουν διανύσει από τότε που θα συμπλήρωναν εξαετή 
υπηρεσία στον 7ο βαθμό έως και την έναρξη ισχύος του 
παρόντος.Οι λοιποί κατατάσσονται στο βαθμό του Τμημο- 
ταρχη Β'.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι Κατηγορίας ΔΕ, εφόσον την 31η 
Μαρτίου 1986 είχαν τον 4ο ή 5ο βαθμό του Υπαλληλικού 
Κώδικα, κατατάσσονται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α και 
θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν 
το χρόνο που έχουν διανύσει από τότε που κατέλαβαν τον 
4ο βαθμό ή από τότε που θα συμπλήρωναν τετραετή 
υπηρεσία στον 5ο βαθμό, ανπστοίχως, έως και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Όσοι την 31η Μαρπου 1986 είχαν 
τον 6ο βαθμό κατατάσσονται στο βαθμό του Τμηματάρχη 
Β και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό 
αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει απο τότε που 
συμπλήρωσαν ή θα συμπλήρωναν τετραετία στον 6ο βαθμό 
έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Αυτοδικαίως, οι υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, 
οι οποίοι την 31η Μαρτίου 1986 κατείχαν τον 4ο ή 5ο 
βαθμό του Υπαλληλικού Κώδικα. Οι υπάλληλοι αυτοί 
κατατάσσονται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α και θεωρού
νται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο 
που έχει διανυθεί από τότε που κατέλαβαν τον 4ο βαθμό 
ή από τότε που θα συμπλήρωναν τριετία στην Κατηγορία 
ΠΕ ή ΤΕ και τετραεπα γιο την Κατηγορία ΔΕ στον 5ο 
βαθμό, ανπστοίχως, έως και την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτω
σης (2) της παρ. Αβ εφαρμόζεται αναλόγως.

δ. Στους λοιπούς βαθμούς:
Οι κατεχόμενες από τους λοιπούς υπαλλήλους της 

Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ θέσεις διαβαθμίζονται, αυτοδι
καίως, σε θέσεις ενιαίων βαθμών Δοκίμου Γ ραμματεα για 
πς κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και Δοκίμου Γραφέο για την 
κατηγορία ΔΕ έως και Εισηγητή Α', ειδικώς για την κατάταξη 
και μόνο των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι, που δεν υπάγονται σπς 
προηγούμενες περιπτώσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε 
βαθμούς, ως ακολούθως:

1. Ot υπάλληλοι βαθμού Α’, οι οποίοι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπη
ρεσίας στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθμό του 
Εισηγητή Α' και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί απο τότε 
που συμπλήρωσαν ένα έτος υπηρεσίας στο βαθμό Α' έως 
και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθμού Α κατατάσσονται στο 
βαθμό του Εισηγητή Β' και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί 
από τότε που κατέχουν το βαθμό Α' έως και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, προστιθεμένων ακόμη δύο ετών για 
υπαλλήλους Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τριών ετών για 
υπαλλήλους Κατηγορίας ΔΕ.

3. Οι υπάλληλοι βαθμού Β’, οι οποίοι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει στο βαθμό αυτόν 
τετραετή υπηρεσία για την Κατηγορία ΠΕ. πενταετή 
υπηρεσία για την Κατηγορία ΤΕ και ενδεκαετή υπηρεσία 
για την Κατηγορία ΔΕ. κατατάσσονται στο βαθμό του 
Γραμματέα Α και θεωρούνται όπ έχουν χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε 
που συμπλήρωσαν τετραετία, πενταετία ή ενδεκαετία,
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αντιστοίχως κατά κατηγορία, στο βαθμό Β' έως και και την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι λοιποί, υπάλληλοι βαθμού Β κατατάσσονται στο 
βαθμό του Γραμματέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρονο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί 
από τότε που κατέλαβαν το βαθμό Β έως και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

5. Οι υπάλληλοι βαθμού Γ της Κατηγορίας ΠΕ, κατατάσ
σονται στο βαθμό του Δόκιμου Γραμματέο και θεωρούνται 
ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο 
που έχουν διανύσει στο βαθμό Γ έως και την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

6. Οι υπάλληλοι βαθμού Γ, της Κατηγορίας ΤΕ. οι οποίοι 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει 
διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθμό 
του Γραμματέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρε
σίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο 
βαθμό Γ από τότε που συμπλήρωσαν διετία στο βαθμό 
αυτόν έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι λοιποί 
υπάλληλοι βαθμού Γ' κατατάσσονται στο βαθμό του Δόκιμου 
Γ ραμματέα και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο 
βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό Γ' 
έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι υπάλληλοι βαθμού Γ, της κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει 
πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται στο 
βαθμό του Γραφέα Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί 
από τότε που κατέλαβαν το βαθμό Γ' έως και την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι βαθμού Γ, οι οποίοι 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει 
διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται στο βαθμό 
του Γραφέα Β' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό 
Γ από τότε που συμπλήρωσαν διετία στο βαθμό αυτόν έως 
και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι λοιποί υπάλληλοι 
βαθμού Γ κατατάσσονται στο βαθμό του Δόκιμου Γραφέα 
και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό 
αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό Γ έως και 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Β. Κατηγορία ΥΕ:

1. Οι κατεχόμενες από τους υπαλλήλους της Κατηγορίας 
ΥΕ θέσεις διαβαθμίζονται αυτοδικαίως, ειδικώς για την 
κατάταξη και μόνο των υπηρετούντων υπαλΛήλων, σε 
θέσεις ενιαίων βαθυών Δόκιμου Βοηθού έως και Επιμελητή 
Α\

2. Οι υπάλληλοι βαθμού Γ’, οι οποίοι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή ή 
ενδεκαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται στο 
βαθμό του Επιμελητή Α' ή Β', αντιστοίχως, και θεωρούνται 
ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο 
που έχει διανυθεί από τότε που συμπλήρωσαν δεκαπενταε
τή ή ενδεκαετή υπηρεσία στο βαθμό Γ. αντιστοίχως, έως 
και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθμού Γ' κατατάσσονται στο 
βαθμό του Επιμελπτή Γ' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί 
από τότε που συμπλήρωσαν επταετή υπηρεσία στο βαθμό 
Γ έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι υπάλληλοι βαθμού Δ', οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενδεκαετή ή 
επταετή ή διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, κατατάσσονται 
στο βαθμό του Βοηθού Υπαλλήλου Α' ή Β' ή Γ, αντιστοίχως 
και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό 
αυτόν, το χρόνο που έχει διανυθεί από τότε που συμπλή

ρωσαν ενδεκαετή ή επταετή ή διετή υπηρεσία στο βαθμό 
Δ , αντιστοίχως, εως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Οι λοιποί υπάλληλοι βαθμού Δ' κατατάσσονται στο 
βαθμό του Δόκιμου Βοηθού και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει 
στο βαθμό Δ' έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Γ. Ειδικές ρυθμίσεις:

1. Για την κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιη κατάταξη 
των υπαλλήλων εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Η σειρά 
αρχαιότητας υπαλλήλων του αυτού κλάδου, που κατατάσ
σονται στον ίδιο βαθμό, καθορίζεται σύμφωνα με τη σειρά 
αρχαιότητας που είχαν κατά την 3ΐη Μαρήου 1986, 
ανεξάρτητα από το χρονο υπηρεσίας που υπολογίζεται στο 
βαθμό κατάταξής τους. Αν την 31η Μαρτίου 1986 οι 
υπάλληλοι ανήκαν σε διαφορετικούς κλάδους, η σειρά 
αρχαιότητας υπολογίζεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας στο 
βαθμό κατάταξής τους.

2. Οι κατατασσόμενοι στο βαθμό του Διευθυντή Β' ή Α' 
ή Τμηματάρχη Β' ή Α', σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
τοποθετούνται ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου, χωρίς δέσμευση από την 
ιδιότητα αυτών που είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 24 και του παρόντος έχουν 
ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση, που με ειδικές 
διατάξεις έχουν συσταθεί θέσεις αναπληρωτή προϊσταμένου 
διεύθυνσης ή υποδιευθυντή.

4. Ot κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετουντες 
ειδικοί εισηγητές του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος δεν 
κατατάσσονται σε ανώτερο βαθμό, κατατάσσονται στο 
βαθμό του Διευθυντή Α' και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, το χρόνο που έχουν διανύσει 
ως προϊστάμενοι διεύθυνσης.

'Αρθρο 26
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των κατά 
περίπτωση αρμόδιων υπουργών, επιτρέπεται η προσαρμογή 
διατάξεων προς τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον 
επιβάλλεται λόγω της μεταβολής του βαθμολογικού συστή
ματος. Η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων μπορώ να 
ανατρέχει στην έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι πέραν του αριθμού των οργανικών μονάδων 
διευθυντές ασκούν, με απόφαση του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για την τοποθέτησή τους, καθήκοντα, όπως ιδίως 
συμβούλου, επιθεωρητή, συντονιστή εργασών, προϊσταμέ
νου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου.

3. Η τοποθέτηση των διευθυντών στις οργανικές μονάδες 
των οποίων θα προίστανται και η ανάθεση καθηκόντων 
στους λοιπούς διευθυντές γίνεται ελεύθερα από το αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να μεταβάλλετσ οποτεδήποτε.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, 
γίνετσ η κατανομή των θέσεων κάθε κλάδου της οικείας 
υπηρεσίας στους βαθμούς του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

5 Οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου στους βαθμούς του άρθρου 
1, δεν θίγονται από την κατανομή της προηγούμενης 
παραγράφου. Η εξισορρόπηση της πυραμίδας των θέσεων, 
όπως αυτή διαμορφώνεται με την απόφαση της προηγού
μενης παραγράφου, γίνεται, όπου απστηθεί, με μεταφορά
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μενης παραγράφου, γίνεται, όπου απαιτηθεί, - με μεταφορά 
θέσεων ανώτερου βαθμού προς κατώτερο ή ανηστρόφως, 
μόλις οι κατεχόμενες θέσεις κενώνονται για οποιονδήποτε 
λόγο. Η μεταφορά των θεσεων γίνεται με απόφαση του 
οικείου υπουργού ή του Δ.Σ.του νομικού προσώπου δημό
σιου δικαίου

6. Οι υπάλληλος οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος προίστανται οργανικών μονάδων, χωρίς να έχουν 
επιλεγεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 του ν. 
1586/1986, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
μέχρι την πλήρωση, με προαγωγή, των θέσεων που 
συνιστώνται με το άρθρο 24 του παρόντος και την 
τοποθέτηση προϊσταμένων στις ανωτέρω οργανικές μονά
δες.

7. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες 
απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό 
του Τμηματάρχη Β', στο χρόνο που προβλέπεται από τις 
μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάξεις για 
την επιλογή τους ως προϊσταμένων τμημάτων.

8. 0 χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει στο βαθμό 
κατάταξης του υπαλλήλου, μεταφέρεται στον επόμενο 
βαθμό κα θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν.

9. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1858/1989 δεν 
θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.

10. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών 
και Δικαιοσύνης, οι διατάξεις των άρθρων 1-5, των παρ. 
3-5 του άρθρου 6 και των άρθρων 24 και 25 του παρόντος 
επεκτείνονται αντιστοίχως και στους υπαλλήλους των 
ο.τ.α., των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών 
γραφείων και των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγ
γελιών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να γίνεται 
προσαρμογή των επεκτεινομένων διατάξεων προς το 
νομικό καθεστώς που διέπει τους ανωτέρω υπαλλήλους.

11. Διατάξεις που καταργούνται με τον παρόντα νόμο 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους της 
προηγούμενης παραγράφου,, μέχρι να εκδοθούν τα προ- 
βλεπόμενα από την παράγραφο αυτήν προεδρικά διατάγ
ματα.

12. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι υπάλληλοι 
υποχρεούνται να συμπληρώνουν απογραφικά δελτία μηχα- 
νογραφικώς επεξεργάσιμα. Ο υπάλληλος υποχρεούται να 
συμπληρώνει τα δελτία με ακριβή και αληθή στοιχεία. Η 
άρνηση συμπλήρωσης ή η παράθεση αναληθών στοιχείων 
συνεπάγεται υποχοεωτικώς την πειθαρχική δίωξη του 
υπαλλήλου.

13. Για την εφαρμογή των διατάξεων της nap. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α'), όπως ανπκατα- 
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 1892/1990, 
ο δημόσιος τομέας νοείται όπως είχε οριοθετηθεί με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982. Οι 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν.1104/1980, όπως 
ανηκαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 87 του 
ν.1892/1990 και συμπληρώνεται με το προηγούμενο εδάφιο, 
εφαρμόζονται και για απόσπαση μέχρι δύο υπαλλήλων στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης που εδρεύει στο 
Μάαστριχτ της Ολλανδίας

Στο τελευταίο t£6«xο της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 1104/1980. όπως ανηκαταστάθηκε με το άρθρο 87 του 
ν. 1892/1990, η φράση "οι διατάξεις του πρώτου και 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής' αντικαθίσταται 
με τη φράση ‘Οι διατάξεις της τρίτης, τέταστης και πέμπτης 
περιόδου του πρώτου εδαφίου και οι διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής'.

14. Οι λέξεις 'σε συνάρτηση με τους καθορισμένους 
στόχους και δείκτες' στην δεύτερη περίοδο του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του Υπαλληλικού

Κώδικα, όπως αυτό επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 54 
του ν. 1943/1991, αντικαθίστανται με τις λέξεις ‘σε 
συνάρτηση με καθοριζόμενους, όπου κρίνεται εφικτό, 
στόχους και δείκτες'.

15. Η πρόσληψη αλλοδαπών μουσικών, ομογενών ή μη 
σε ελληνικές ορχήστρες κλασικής μουσικής γίνεται μετά 
από έγκριση της σχετικής αίτησης του εργοδότη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των 
προϋποθέσεων και η τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 
13, 17 παρ. 4, 21, 22 και 23 του ν.1975/1991 (ΦΕΚ 184 
Α'). Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης. Οι προσλαμβανόμενοι μουσικοί επιτρέπε
ται, μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιπσμού, να 
μεταφέρουν την κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
1975/1991 οικογένεια τους χωρίς εφαρμογή της διατάξεως 
της παρ. 1 του ανωτέρου άρθρου και νόμου.

16. Οι διατάξεις που αντίκεινται στον παρόντα νόμο ή 
αφορούν θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν καταργούνται.

Άρθρο 27 
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος, έκτος αν ορίζεται διαφορετικά 
στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1992 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτ. Κούβελας Ν. Κλείτος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Βαρβιτσιώτης Στεφ. Μόνος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Γic τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης που προκαλείται 
από την εφαρμογή του νόμου " Ρύθμιση θεμάτων 
οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιος 
Διοίκησης"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων - Σύστημα 

προαγωγών

Από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού, 
δεν προκαλείται δαπάνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετατάξεις

Από πς διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, δαπάνη προκα- 
λείται μόνο σπς εξής περιπτώσεις:

1. Από τη ρύθμιση του άρθρου 9 'Κίνητρα για υπαλλήλους 
προβληματικών περιοχών' παράγραφοι 3 και 4 που πρ>ο-
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βλέπουν την καταβολή στους μετατιθεμένους στις προβλη
ματικές περιοχές:

α. Χρηματικού ποσού, Ισου με το τριπλάσιο έως δεκα
πλάσιο του βασικού τους μισθού και το οποίο θα καθορισθεί, 
μέσα στα όρια αυτά, με κοινή απΟφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών,

β. του ανωτέρω εφάπαξ ποσού προσαυξημένου κατά 30%, 
εφόσον η μετάθεση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και

γ. του 407; της αξίας αγοράς κατοικίας σπς προβλημα
τικές περιοχές, εφόσον οι μετατιθέμενοι ή τοποθετούμενοι 
παραμένουν στις περιοχές αυτές συνέχεια για μια δεκαπε
νταετία συνολικά.

Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν· είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί γιατί εξαρτάται αφενός μεν από τον καθο
ρισμό των προβληματικών περιοχών με προβλεπόμενη 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών και αφετέρου από τον αριθμό των τοποθε- 
τουμένων και μετατιθεμένων στις περιοχές αυτές υπαλλή
λων.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπο
λογισμό εξόδων των Υπουργείων και ν.π.δ.δ. στα οποία 
ανήκουν οι μετατιθέμενοι υπάλληλοι.

Η παράγραφος 2 δεν δημιουργεί νέα δαπάνη, γιατί η 
σχετική διάταξη υπάρχει και σήμερα στο ν. 1943/91 (άρθρο 
64 παρ. 3).

2. Από τη ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 7, με την οποία 
προβλέπεται η καταβολή εξόδων μετάθεσης και εφάπαξ 
οικονομικής ενίσχυσης στους μετατασσομένους ή μεταψε- 
ρομένους σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών. Και εδώ 
η δαπάνη δεν δύναται να προσδιορισθεί, αφενός γιατί δεν 
είναι εκ των προτέρων γνωστό το ύψος της οικονομικής 
ενίσχυσης, το οποίο θα καθορισθεί με σχετική κοινή 
υπουργική απόφαση και αφετέρου γιατί δεν είναι δυνατό 
να προσδιορισθεί εκ των προτέρων ο αριθμός των 
υπαλλήλων που θα μεταταγούν ή θα μεταφερθούν στις 
περιοχές αυτές.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπο
λογισμό εξόδων των υπηρεσιών στις οποίες θα μεταταγούν 
ή θα μεταψερθούν οι υπάλληλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Κανονικές και αναρρωπκές άδειες

Από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν προκαλείται 
δαπανη. Αντίθετα, προβλέπεται μείωση δαπανών λόγω της 
κατάργησης στην ουσία της καταβολής αποζημίωσης για 
μη χορηγηθεϊσα άδεια στους υπαλλήλους από του βαθμού 
του Τμηματαρχη και κάτω.

Η προκαλούμενη δαπάνη της καταβολής του μισού των 
αποδοχών στην περίπτωση χορήγησης της άδειας σε 
κυοφορούσες, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής (άρθρο 
15) είναι μηδαμινή και ανάξια λόγου, έναντι μάλιστα του 
κοινωνικού σκοπού στον οποίο αποβλέπει η διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Θέματα εκπαίδευσης προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης

Από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του 
νομοσχεδίου που αφορούν θέματα εκπαίδευσης προσωπικού 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι
σμού :

α. Από την παρ. 1 του άρθρου 17 με την οποία παρέχεται 
η δυνατότητα στα Υπουργεία να αναθέτουν την οργάνωση

και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τρίτους.
β Από την παρ. 2 του άρθρου 17 με την οποία 

εφαρμόζονται και τα προγράμματα του ΙΕΔΕ και των 
περιφερειακών Ινστιτούτων Εκπαίδευσης (όταν συσταθούν), 
καθώς και στα προγράμματα εκπαίδευσης των Υπουργείων, 
οι διατάξεις για καταβολή εξόδων μετακίνησης, διανυκτέ- 
ρευσης και διατροφής ή αντίστοιχης αποζημίωσης και

γ, Από την παρ.3 του άρθρου 17 με την οποίο 
επεκτείνεται η καταβολή ημερησίου επιδόματος εκπαίδευ
σης έκτος ωραρίου εργασίας καθώς και ημερήσιας εκτός 
έδοας αποζημίωσης και στους υπαλλήλους που παρακο
λουθούν προγράμματα της Σχολής ΠΣΕΑ. Οι προκαλούμε- 
νες δαπάνες δεν μπορεί να υπολογισθούν αφού δεν είναι 
γνωστός από τώρα ούτε ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ούτε ο αριθμός των υπαλλήλων που θα 
εκπαιδευθούν.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει στους προϋπολογισμούς των 
οικείων Υπουργείων και ν.π,δ.δ. Ειδικά όμως για τα έτη 
1992, 1993 και ενδεχομένως και για το έτος 1994 η σχετική 
δαπάνη των ανωτέρω περιπτώσεων α και β θα καλυφθεί 
από τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ μέσω του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
18 του σχεδίου.

Δαπάνη επίσης προκαλείται σε βάρος του προϋπολογι
σμού του ΕΚΔΔ από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 18 του σχεδίου, η οποία όμως καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου (100%) από το ποσό της τεχνικής βοήθειας που 
περιλαμβάνεται στη χρηματοδότηση του ΕΚΔΔ από την 
ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Οργανωτικά - Λειτουργικά θέματα

1. Από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 
(Κλάδοι και ειδικότητες), 20 (Διυπουργικοί κλάδοι) και 23 
(Ειδικές διατάξεις συλλογικών οργάνων) δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται, ειδικότερα, ότι η δημιουργία Διυπουργικών 
κλάδων δεν προκαλεί δαπάνη, γιατί οι κλάδοι αυτοί δεν θα 
συγκροτηθούν από νέες θέσεις, αλλά από θέσεις της αυτής 
ειδικότητας που υπάρχουν ήδη στα Υπουργεία.

2. Από την εφαρμογή του άρθρου 21 (Κατάργηση - 
Κατανομή οργανικών θέσεων) είναι ενδεχόμενο να προ
κληθεί δαπάνη αν μεταψερθούν θέσεις από το κέντρο σε 
περιφερειακές υπηρεσίες οπότε θα καταβληθούν τα προ- 
βλεπόμενα έξοδα μετάθεσης στους υπαλλήλους που εν
δεχομένως θα μετατεθούν σπς θέσεις αυτές. Η δαπάνη 
αυτή που δεν θα είναι μεγάλη δε μπορεί να εκτιμηθεί από 
τώρα γιατί δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των θέσεων 
που θα μεταφερθούν ούτε ο αριθμός των υπαλλήλων που 
θα μετατεθούν.

3. Από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22, που 
προβλέπουν τη δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης ή 
μετατροπής νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, είναι 
ενδεχόμενο να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σε μικρή πάντως έκταση, από τη μετα
φορά ή μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού και κυρίως 
από τη μεταφορά προσωπικού καταργουμένων νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η ενδεχόμενη αυτή δαπάνη 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί, καθόσον εξαρτάται από 
πραγματικά περιστατικά, τα οποία δεν μπορεί από τώρα να 
εκτιμηθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, δεν προκαλείται 
δαπάνη.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σωτ. Κούβελας Κ. Γιατράκος

Αριθμ. 201/8/1992

ΕΚΘΕΣΗ

Του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 nap. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προεδρίας ΚυΟερ- 
νήσεως " Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης, λειτουργίας και 
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης"

Με τις διατάξεις του παραπάνω νομοσχεδίου θεσπίζονται 
τα εξής:

1. Αναδιαρθρώνεται η βαθμολογική κλίμακα του προσω
πικού που διέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα και 
καθορίζονται οι βαθμοί κατά κατηγορία ως ακολούθως:

Α. Κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) βαθμοί δύο (βαθμός 
α και βαθμός β).

Β. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) βαθμοί 
10 (εισαγωγικός του Δόκιμου Γ ραμματέα, καταληκτικός του 
Γεν. Δ/ντή).

Γ. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) βαθμοί 9 
(εισαγωγικός του Δόκιμου Γ ραμματέα και καταληκτικός του 
Δ/ντή Α).

Δ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) βαθμοί 
9 (εισαγωγικός Δόκιμου Γραφέα και καταληκτικός του 
Τμηματάρχη Α) και

Ε. Κατηγορία υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βαθμοί 7 
(εισαγωγικός Δόκιμου Βοηθού και καταληκτικός του Επιμε
λητή Α) (άρθρο 1).

2. Καθορίζεται ο τρόπος προαγωγής των δημοσίων 
υπαλλήλων ως καΤ απόλυτη εκλογή, κατ' εκλογή και κατ' 
αρχαιότητα, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο για σχηματισμό κρίσης, ο απαιτού- 
μενος κατά κατηγορία χρόνος προς προαγωγή και ρυθμί
ζονται θέματα σχετικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια, την 
αρχαιότητα των υπαλλήλων, το προβάδισμα ουτών κ.λπ. 
(αρθρα 2-6).

3. Ορίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι των κατη
γοριών ΠΕ και ΤΕ δεν τοποθετούνται στους νομούς Αττικής 
ή θεσσαλονικής ούτε στις πόλεις που αναφέρονται στο 
νομοσχέδιο και παραμένουν στον τόπο διορισμού τους 
τουλάχιστον για μια πενταετία.

Ρυθμίζονται θέματα μετάθεσης των υπαλλήλων και κα
θορίζονται κριτήριο βάσει συντελεστών που προσδιορίζο
νται από το νομοσχέδιο και είναι κριτήρια κοινωνικά 
(οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, συνυπηρέτηση, εντοπιό- 
τητα) καθώς και κριτήρια υπηρεσίας σε προβληματικές 
περιοχές κ.λπ. (αρθρα 7 και 8).

4. Καθιερώνονται κίνητρα για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν ή μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές (ο 
χρόνος υπηρεσίας μέχρι μια τριετία σε προβληματικές 
περιοχές υπολογίζεται στο διπλάσιο για μισθολογική εξέ
λιξη, (μέτρο που προβλέπετα; και από τις ισχύουσες

διατάξεις), παρέχεται εφάπαξ χρηματικό ποσό ίσο με το 
τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο του βασικού μισθού, που θα 
καθορισθεί με κοινή υπουργική απόκραση, το οποίο προ
σαυξάνεται κατά 30%, αν η μετάθεση γίνει με αίτηση του 
υπαλλήλου, παρέχεται το 40% της αξίας αγοράς κατοικίας 
στις προβληματικές περιοχές σε όσους υπαλλήλους παρα
μένουν στις περιοχές αυτές συνέχεια για μια δεκαπενταετία 
συνολικά κ.λπ. (άρθρο 9).

5. Ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων υπαλλήλων του Δη
μοσίου και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, 
εφόσον κριθεί από την προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο 
αρμόδια επιτροπή ότι πλεονάζουν.

Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση και αν δεν υπάρχει 
κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που 
κατέχει ο μετατασσόμενος.

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενές 
θέσεις και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη των 
μεταφερομένων υπαλλήλων γίνεται σε θέσεις με την ίδια 
εργασιακή σχέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε 
θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων, που 
συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση μεταφοράς.

Με την μετάταξη των υπαλλήλων καταργούνται οι θέσεις 
που κατέχονται από τους μετατασσόμενους ή μεταφερό- 
μενους εφόσον αυτές δεν μεταφέρονται, καθώς και οι 
προβλεπόμενες από τον οικείο οργανισμό κενές θέσεις του 
ίδιου κλάδου ή ειδικότητας.

Στους μετατασσόμενους ή μεταφερόμενους σε νομούς 
παραμεθορίων περιοχών καταβάλλονται όλα τα προβλεπό- 
μενα από την ισχύουσα νομοθεσία για μεταθέσεις έξοδα 
και αποζημιώσεις, καθώς και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 
που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (άρθρο 10).

6. Ρυθμίζονται θέματα χορήγησης κανονικών αδαών και 
καταργείται η δυνατότητα μεταφοράς της άδειας στο 
επόμενο έτος, καθώς και η δυνατότητα πληρωμής αυτής 
σε υπαλλήλους από τον βαθμό του Τμηματάρχη και 
κατωτέρου.

Περιορίζονται οι συνδικαλιστικές άδειες, αυξάνεται ο 
χρόνος αναρρωτικής άδειας με αποδοχές σε κυοφορούσες 
υπαλλήλους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που έχουν 
ανάγκη ειδικής κατ' οίκον θεραπείας πέρα του ορίου 
αναρρωτικής άδειας με αποδοχές και επανακαθορίζεται ο 
τρόπος χορήγησης των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών 
(άρθρα 11-16).

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 1943/91 ορίζεται 
ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να 
αναθέτει σε τρίτους φορείς την εκτέλεση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Ήδη, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η 
επέκταση των μέτρων αυτών και στα Υπουργεία, καθώς και 
στα ν.π.δ.δ. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση των διατά
ξεων που προβλέπουν τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, 
εξόδων μετακίνησης, διανυκτερευσης και διατροφής στους 
συμμετέχοντας σε προγράμματα του Ινστιτούτου Διαρκούς 
Επιμόρφωσης και στους συμμετέχοντας σε προγράμματα 
του Ινστιτούτου Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης, 
καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης των Υπουργείων.

Ορίζεται ότι, στους υπαλλήλους που χορηγείται εκπαι
δευτική άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στην ημεδαπή, μπορεί να παρέχονται αποδοχές αυξημένες 
μέχρι 75%, με κριτήριο την οικογενειακή και οικονομική 
κατάσταση του υπαλλήλου, την απόσταση του εκπαιδευτικού 
φορέα από την υπηρεσία του κ.λπ..

Γιο την καταβολή ημερησίου επιδόματος για εκπαίδευση 
εκτός ωραρίου εργασίας, εξόδων μετάβασης και επστρο- 
Φής, ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης μέχρι τέσσερις
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ημέρες και για την εξασφάλιση διανυκτέρευσης και διατρο
φής ή ειδικής αποζημίωσης στους πολίτικους υπαλλήλους 
του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., οι οποίοι 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής 
Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι 
παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 34 
του ν. 1943/1991 (προβλέπεται η χορήγηση ειδικού ημε
ρήσιου επιδόματος).

Τα προγράμματα των άρθρων 34 παρ. 2 και 35 παρ. 2 
του ν. 1943/1991 (προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδί- 
κευσης) μπορεί να παρακολουθούν και αλλοδαποί δημόσιοι 
υπάλληλοι, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών.

Οι δαπάνες των προγραμμάτων επιμόρφωσης, εξειδίκευ- 
σης και προαγωγικής εκπαίδευσης που εκτελούνται από τις 
μονάδες εκπαίδευσης των υπουργείων, αυτοτελών δημο
σίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και των 
προγραμμάτων ξένων γλωσσών που εκτελούνται με φρο
ντίδα των νομαρχιών, μπορεί να εντάσσονται στον προϋ
πολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.).

Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ., μπορεί να συγκροτούνται 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς 
ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, οι οποίοι, 
λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτι
σης και πείρας, μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη 
διεξαγωγή του έργου του Ε.Κ.Δ.Δ. με την κατάρτιση 
μελετών ή διεξαγωγή ερευνών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου ή προγραμμάτων που 
επιδοτούνται από την ΕΟΚ. Στα μέλη των επιτροπών ή 
ομάδων εργασίας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και ν. 
1505/1984 με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

Προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στην επιτροπή 
επιλογής θεμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού της 
Ε.Σ.Δ.Δ. που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατά παρέκ
κλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και 1505/1984 
(άρθρα 17-20).

8. Παρέχεται η δυνατότητα όπως με Π.Δ/τα, συναφείς 
κλάδοι της ίδιας κατηγορίας περισσοτέρων υπουργείων 
συγχωνεύονται σε διυπουργικό κλάδο ή θέσεις της ίδιας 
κατηγορίας διάφορων κλάδων υπουργείων να συγκροτούν 
ενιαίο διυπουργικό κλάδο. Με όμοια Π.Δ/τα καθορίζονται η 
διάρθρωση των θέσεων, τα προσόντα διορισμού στον 
εισαγωγικό βαθμό, η κατά την πρώτη εφαρμογή στελέχωση 
και ο αρμόδιος για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου 
υπουργός, τα θέματα επικουρικής ασφάλισης κ.λπ.

Από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου συγχωνεύονται και 
συγκροτούν, ανπστοίχως ενιαίους διυπουργικούς κλάδους 
οι ακόλουθοι κλάδοι υπουργείων:

α. Κλάδοι ΠΕ Επιθεωρητών, με αρμόδιο για τη διοίκησή 
τους τον Υπουργο Εσωτερικών. Εξαιρούνται οι κλάδοι 
επιθεωρητών των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας.

β. Κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής (που περιλαμβάνουν τις 
ειδικότητες επιστήμης των υπολογιστών και μηχανικών 
Η/Υ), ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με 
αρμόδιο για τη διοίκησή τους τον Υπουργό Προεδρίας της 
Κυβέρνησης.

γ. Κλάδοι ΠΕ Μηχανικών (κατά ειδικότητα), με αρμόδιο 
για τη διοίκηση τους τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων.

δ. Κλάδοι ΠΕ και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΔΕ Βιβλιοθη

κονόμων/ Βιβλιοθηκάριων, με αρμόδιο για τη διοίκησή τους 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 
20).

9. Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις μονίμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των 
κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων και γενικών γραμματειών 
υπουργείων, με εξαίρεση τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί 
Εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Μακεδονιας-Θρα- 
κης και Αιγαίου.

Με τους οργανισμούς των υπουργείων, αυτοτελών δη
μοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ.,-πλην οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κατανέμονται συνολικά, κατά κλάδο ή ειδι
κότητα, οι οργανικές θέσεις του μονίμου και με οποιαδήποτε 
σχέση προσωπικού στην κεντρική και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες (άρθρο 21).

10. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών 
και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών, νομικά 
πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα 
μπορεί να καταργούνται, συγχωνεύονται και αποκεντρώνο
νται χωροταξικά, καθώς και να μεταφέρονται αρμοδιότητες 
τους σε άλλους Φορείς, να μεταβάλλεται η νομική μορφή 
τους και να καθορίζονται κανόνες διοικητικής και οικονο
μικής λειτουργίας και διαχείρισης.

Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται θέματα που 
ανάγονται στην οργάνωση, λειτουργία, διάρθρωση των 
υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού, τακτοποίηση του 
υπηρετούντος προσωπικού σε κενές ή μεταφερόμενες 
θέσεις ή σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται για το 
λόγο αυτό ή μετάταξή του, ως πλεονάζοντος, σε δημόσιες 
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. ανάλογα με τα τυπικά του 
προσόντα, την τύχη των περιουσιακών στοιχείων του 
καταργούμενου, συγχωνευομένου ή μετατρεπομένου νομι
κού προσώπου κ.λπ. (άρθρο 22).

11. Προβλέπεται η σύσταση θέσεων Γ.Δ/ντών, Δ/ντών 
και Τμηματαρχών για την κατάταξη των υπηρετούντων 
προϊσταμένων αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων και πα
ρέχεται εξουσιοδότηση επέκτασης του βαθμολογικού συ
στήματος και του συστήματος προαγωγών που προβλέπο- 
νται από το νομοσχέδιο και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., 
των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών 
Γ ραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους των Γ ραμματειών 
των Δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, μέρος της οποίας 
θα καλυφθεί από χρηματοδότηση της ΕΟΚ μέσω του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, από τη χορήγηση 
εφάπαξ χρηματικού ποσού, ίσου με το τριπλάσιο έως 
δεκαπλάσιο του βασικού τους μισθού, στους μετατιθέμενους 
οε προβληματικές περιοχές, που θα καθορισθεί με κοινή 
υπουργική απόφαση, από την καταβολή του 40% της αξίας 
αγοράς κατοικίας στις προβληματικές περιοχές (άρθρο 9), 
από την καταβολή εξόδων μετάθεσης και εφάπαξ οικονο
μικής ενίσχυσης στους μετατασσόμενους ή μεταφερόμε- 
νους σε υπηρεσίες παοαμεθορίων περιοχών, από τυχόν 
σύσταση προσωρινών θέσεων για την τοποθέτηση μετα- 
Φερομένων υπαλλήλων από Ν.Π.Ι.Δ. (άρθρο 10), από την 
καταβολή του μισού των αποδοχών στην περίπτωση 
χορήγησης άδειας σε κυοφορούσες υπαλλήλους μετά την 
εξάντληση της αναρρωτικής άδειας (άρθρο 15), από την 
παρεχόμενη δυνατότητα στα υπουργεία να αναθέτουν την 
οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
τρίτους φορείς, από την επέκταση και στα Υπουργεία των 
διατάξεων για καταβολή εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευ- 
σης, διατροφής κ.λπ. στους παρακολουθούντες προγράμ
ματα εκπαίδευσης, καθώς και ημερήσιου επιδόματος εκπαί
δευσης στους υπαλλήλους που παρακολουθούν προγράμ-



30

ματα της Σχολής ΠΣΕΑ (άρθρο 17), από την τυχόν 
μεταψορα βάσεων από το κέντρο στις περιφερειακές 
υπηρεσίες (άρθρο 21) καθώς και από τυχόν μεταφορά 
προσωπικού από καταργούμενα νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού 
στο δημόσιο (άρθρο 22). χ „. ...

Οι παραπάνω δαπάνες δεν μπορεί να προσδιορισθούν 
ούτε κατ' εκτίμηση, γιατί θα εξαρτηβούν από αστάθμητους 
παράγοντες (έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων κα
θορισμού των αποζημιώσεων των υπαλλήλων και προσδιο
ρισμού των περιοχών ως προβληματικών, αριθμός υπαλλή
λων που'θα μετακινηθεί προς ας περιοχής αυτές, έκταση 
εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ,λπ.).

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου’ 1992 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος Ριζάς


