
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του σχεδίου νόμου «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων

του Δημοσίου, νομικών — ροσώπων δημοσίου δικαίου και
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων
1. Το νομικό καθεστώς του μέχρι σήμερα διέτει την 

εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλουν. και οριοθετεί συνακόλουθα 
την οργανωτική - λειτουργική δομή της Δημόσιας Διοίκησης 
είναι, κατά βάση, εκείνο του Ν. 1811,1951 (Υπαλληλικές Κώ
δικας ) του βέβαια αντανακλά στις συγκεκριμένες πολιτικές 
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις τότε κρατούσες 
αντιλήψεις για τη διοίκηση και τους δημοσίους υπαλλήλου;.

Οι τροποποιήσεις που στο μεταξύ έγιναν δεν άλλαξαν τις 
βασικές αρχές του συστήματος.

Οι ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης με τη σημερινή 
της ποιοτική και κυρίως ποσοτική ανάπτυξη δεν μπορούν 
να εξυπηρετηθούν από τις αρχές αυτού του συστήματος που 
άλλωστε δεν συμπορεύεται ούτε με τη νέα θεώρηση: του ρό
λου και της κοινωνικής ευθύνης του υπαλλήλου ως συνειδητού 
συντελεστή μιας συλλογικής συμμετοχής δημοκρατικής αλλά 
και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης ταγμένης στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη, ούτε με τον ιδιαίτερα δυναμικό ρόλο 
που καλείται να διαδραματίσει η δημόσια διοίκηση στη νέα 
αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

2. Ο Νόμος 1811/1951 συσχέτισε το βαθμό με το μισθό, 
που οδήγησε αναπότρεπτα σε συνεχείς πιέσεις για τη δημιουρ
γία νέων οργανικών θέσεων ή για μισθολογικές προαγωγές 
σε όσες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νέων 
θέσεων. Αποτελέσματα αυτής της επιλογής είναι ο τεράστιος 
σήμερα αριθμός υπαλλήλων στους ανώτερους βαθμούς σε 
σύγκριση με τον αριθμό των υπαλλήλων στους άλλους βα
θμούς.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές η λειτουργική πυραμίδα 
της Δημόσιας Διοίκησης έχασε την έννοιά της, ενώ τουτό- 
χρονα καταργήθηκε στην πράξη η διαδικασία των αξιοκρατι
κών προαγωγών που αντικαταστάθηκε με τις προαγωγές 
κατ’ αρχαιότητα.

Παράλληλα το σύστημα αυτό χαρακτηριζόταν από μια 
σύγχυση μεταξύ λειτουργικής και υπαλληλικής ιεραρχίας, 
ασού σημαντικός αριθμός υπαλλήλων βαθμού διευθυντή 
(3ος - 2ος) ή τμηματάρχη (5ος - 4ος) δεν ασκούσαν καθή
κοντα προϊσταμένου αντίστοιχων του βαθμού τους οργανικών 
μονάδων.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο, αύξανε 
με ταχύτητα ο αριθμός των υπαλλήλων από τον 5ο μέχρι το 
2ο βαθμό που δεν ήταν δυνατό οργανωτικά να ασκούν καθή
κοντα προϊσταμένων. Έτσι βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα σύ
στημα αντιπαραγωγικό και αντιδημοκρατικό που η εξέλιξη 
του συσσώρευε ολοένα και περισσότερα διαρθρωτικά και λει
τουργικά προβλήματα.

3. Η Κυβέρνηση με το ενιαίο μισθολόγιο που ήδη ψηφίστη- 
κε και έγινε νόμος 1505/1984 και το νέο βαθμολόγιο βάζει 
σα στόχο μια δυναμική εξελικτική πορεία για τη Δημόσια 
Διοίκηση, μια πορεία που θα την απαλλάξει βαθμιαία από τις 
σημερινές πολύπλευρες αδυναμίες και θα αποβεί ο αποφασι
στικός παράγοντας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυ
ξη της Χώρας.

Το Ενιαίο Μισθολόγιο ήταν η φυσική συνέπεια του καθε
στώτος των μισθολογικών προαγωγών που στην πραγμα
τικότητα είχαν καταργήσει τη στενή σχέση βαθμού και μι
σθού του αρχικού συστήματος.
' Το νέο Βαθμολόγιο, ξεκινώντας από τη ρεαλιστική αφε

τηρία της αναγνώρισης της σημερινής δομής εισάγει λει
τουργικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνεχή δυναμική 
αναγνώριση της αξιοκρατίας και την παραγωγικότητα του 
συστήματος.

Η προσπάθεια αυτή, συμπληρώνεται από τη γενικότερη 
πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα της Δημόσιας Διοί
κησης. Και πιο συγκεκριμένα : από την απόλυτα ,αςιοκρα- 
τική, αντικειμενική και διάφανη πολιτική προσλήψεων σ’ όλο

το Δημόσιο Τομέα, την πολιτική κατά της γραοειοκρε 
τίας και την πολιτική ανάπτυξης των σχέσεων κράτο. 
πολίτη σε πραγματικά δημοκρατική βάση, καθώς επίστ 
και απο την πολιτική μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμό; 
φωσης των δημοσίων υπαλλήλων μέσα στα πλαίσια tc 
Εθνικού Κέντρου Διοίκησης. Με την ολοκληρωμένη αυτ 
πολιτική επιδιώκεται με συστηματικό, συγκροτημένο κ: 
υπεύθυνο τρόπο η ποιοτική αναβάθμιση, της Δημόσιας Διοι 
κησης. με τους δημόσιους υπάλληλους ενεργούς, πρωτόβο» 
λους και δημιουργικούς συντελεστές της.

4. Με το νέο Βαθμολόγιο εξασφαλίζεται η σταδιοδρομι 
των υπαλλήλων σε ισοροπία με τι; λειτουενικέ; ανάνκε; 
της Διοίκησης.

Με τις επιμέρους διατάξεις καθιερώνεται :
—ενιαία, συντμημένη ιεραρχική κλίμακα βαθμών.
—αντικειμενική αξιολόγηση επιλογή για προαγωγή απ 

βαθμό σε βαθμό.
—αποδέσμευση της προαγωγςκής εξέλιξης από τον κλειστ 

αριθμό θέσεων κατά βαθμό.
—ουσιαστική συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένω 

στα συμβούλια κρίσης.
—αποδέσμευση καθηκόντων του βαθμού απο τα καθήκοντ: 

προϊσταμένων.
— αυστηρά αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένων από υπηρε 

σιακό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι τω· 
εργαζομένων.

—λειτουργικός συντονισμός και δραστηριοποίηση τω 
υπηρεσιών.

Με το σύστημα που δομεί το προτεινόμενο νομοσχέοκ 
σε συνδυασμό με το ενιαίο μισθολόγιο που καθιερώθηκε με τι 
Νόμο 1505/19S4. και με το νέο σύστημα αξιολόγησης τω· 
ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων (Π.Δ. 5S1/1984'. 
ενδυναμώνεται και αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η αεχτ 
της ανεξαρσησίας των οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης απε · 
ναντι στην πολιτική εξουσία, σε τρόπο που να μην μπαίνε: 
σε αμφισβήτηση και κίνδυνο η επαγγελματική δραστηριότη
τα των υπαλλήλων.

Περιεχόμενο και εγγυήσεις της αρχής της ανεξαρτησία. 
είναι το δικαίωμα κάθε υπαλλήλου να είναι κάτοχος ενός βα
θμού. να ασκεί ανεπηρέαστα τα καθήκοντα του, να διεκδικε: 
ελεύθερα οποιαδήποτε θέση προϊσταμένου του επιτρέπει c 
βαθμός του, να εξελίσσεται αξιοκρατικά με βάση τα ουσια
στικά του προσόντα και το έργο που παρέχει και να κρίνε τα: 
από το υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και 
αποφασιστικά οι εργαζόμενοι και το δικαίωμα ακρόασης απο
κτά ένα πρακτικά ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενώ εξασφαλίζει περισσό
τερες εγγυήσεις για το δημόσιο υπάλληλο ταυτόχρονα κάνει 
τη διοίκηση πιο ευέλικτη και λειτουργική, αποδεσμεύοντα; 
εγκλωβισμένο και αντιπαραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και 
καθιερώνοντας ορθολογικούς και παραγωγικούς τρόπους δρά
σης. Έτσι εντάσσεται στη συστηματική με ενιαία αντίληψη 
για όλο το Δημόσιο Τομέα και συγκροτημένη προσπάθεια του 
προγράμματος Κυβερνητικής πολιτικής για δομικές αλλαγές 
ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης.

5. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αυτού δημιουρ- 
γούνται οι προϋποθέσεις αλλά και το κατάλληλο κλίμα σχέ
σεων. όυστε οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, με διασφαλισμένη σην 
ανεξαρτησία σης υπεύθυνης, δημιουργικής και συνειδητής 
υπηρεσιακής συμβολής τους, απ’ σην κάθε φορά πολιτική 
ηγεσία, να μπορούν, με ση θέληση, σην ωριμότητα, την πείρα, 
και τις συγκεκριμένες γνώσεις τους, να εγκαθιδρύσουν. να κα
τοχυρώσουν και να βελτιώσουν συνεχούς, ισότιμες, αμοιβαία 
υπεύθυνες, και λειτουργικά αποτελεσματικές σχέσεις της 
Δημόσιας Διοίκησης με τον πολίτη.

Ειδικότερα :
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 1.2 και 3 προβλέπεται 

η κατάταξη των θέσεων σε τέσσερις κασηγορίες, αντίστοιχες, 
κατά βάση, με τα επίπεδα εκπαίδευσης, ήτοι κατη
γορία ΪΈ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), ΔΕ (Δεύτερο-
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βάθμιας Εκπαίδευσης). ΤΕ (Τεχνολογική; Εκπαύδευση:) 
και ΙΙΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

2. Με το άρθρο 4 καθιερώνεται η νέα Soαϋμολογική κλί
μακα του είναι ενιαία για τις τρεις κατηγορίες θέσεων (ΓΙΕ. 
ΤΕ. ΔΕ) και περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά βαθμούς μαζί 
με την κατηγορία ΤΕ. Παράλληλα κατχργείτχι η αρχαιότητα 
μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού, του καθοριστικά συντέ- 
>.εσε στη λειτουργική ακαμψία της δημόσιας διοίκησης. Με 
τη διατήρηση άλλωστε «του θεσμού της αρχαιότητας» 
δεν λειτουργεί το σύστημα επιλογής προϊσταμένων με αξιο
κρατικά και ουσιαστικά προσόντα που είναι βασική επιταγή 
του σχεδίου νόμου.

3. Με το άρθρο ϋ προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορι
σμού με υπουργική απόφαση, ορισμένων και συγκεκριμένων 
καθηκόντων που θα ασκούνται μόνο από υπαλ'/.ήλους βαθμού 
Α'. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας 
για παραγωγικότερη αξιοποίηση ικανών στελεχών που δεν 
θα επιλέγουν προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων - λόγω του 
περιορισμένου αριθμού των μονάδων αυτών - αλλά που μπο
ρούν να αξιοποιηθούν σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τη 
διοίκηση, όπως για εποπτεία -ή επιθεώρηση υπηρεσιών, 
έλεγχο συγκεκριμένων εργασιών, εκπόνηση μελετούν κ.λπ.

4. Με τα άρθρα G και 7 καθιερώνεται νέο σύστημα προα- 
γωγικής εξέλιξης. Η πεοαγωγή του υπαλλήλου δεν γίνεται 
πλέον «κατ’ αρχαιότητα» αλλά με βάση τα ουσιαστικά του 
προσόντα και με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την προα
γωγή στο βαθμό Α'. Ο υπάλληλος, εφόσον επιλεγεί για τον 
ανώτερο βαθμό, προάγεται χωρίς τη δέσμευση των κενών 
θέσεων αφού όλοι οι βαθμοί είναι ενιαίοι. Μετά την κατάργηση 
του κλειστού αριθμού των θέσεων ανώτερων βαθμών εξαρτά- 
ται πλέον από τους ίδιους τους υπαλλήλους να αποδείξουν 
ότι είναι ικανοί και να εξελιχθούν. Συγχρόνως, χωρίς ανα
στάτωση και χωρίς να. θίγει κανένας υπάλληλος συντελείται 
η άρση των αδικιών του παρελθόντος στις προαγωγές, που 
είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση. Επίσης με την καθιέρωση των 
ενιαίων βαθμών σε συνδυασμό με την αποδέσμευση των 
καθηκόντων του βαθμού από τα καθήκοντα προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας θα σταματήσει το φαινόμενο της μεγάλης 
παραγωγής άχρηστων οργανικών μονάδων (διευθύνσεων, 
τμημάτων. )που η μόνη τους προσφορά ήταν η δικαιολόγηση 
της αύξησης των ανώτερων βαθμών για προσωπικές «εξυπη
ρετήσεις» πολλές φορές μόνο ανώτερων κάποιων υπαλλήλων. 
Όργανο για την επιλογή είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο στο 
οποίο, όπως θεσπίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14. 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων. Στο άρθρο 7 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ανάλογε; με τα κατακτημένα 
δικαιώματα των υπαλλήλων για το χρόνο που καταρτίζονται 
οι πίνακες προακτέων, το χρόνο που συντελούνται οι προα
γωγές κ.λπ. που αντίστοιχα ισχύουν και στο καταργούμενο 
σύστημα.

5. Στο άρθρο S για λόγου: εσωτερική: λειτουργία; και 
λόγω της κατάργηση: των πινάκων αρχαιότητα; καθιερώ
νεται μια ετήσια κατάσταση που περιλαμβάνει τους υπαλλή
λου; της κάθ; Σιτηρέσια:.

6. Στα άρθρα 9 έως 13 ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά 
με τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και το συντο
νισμό τους.

Ειδικότερα καθιερώνονται :
α) η δυνατότητα, τοποθέτηση;· ως προϊσταμένων υπαλ

λήλων από τις κατηγορίε: ΔΕ.ΤΕ.ΠΕ. ενώ με το ισ/ύον 
σύστημα οι οργανικέ: διατάξεις σε συνδυασμό με τις δια
τάξεις για το προβάδισμα των κατηγοριών σε ελάχιστες 
υπηρεσιακέ: ιιονάδε; επιτρέπουν να προϊστανται υπάλληλοι 
ΔΕ και σε λίγες ΤΕ.

Έτσι μέχρι σήμερα ικανότατοι υπάλληλοι με πείρα στην 
εργασία του: και με τα προσόντα για το συγκεκριμένο αντι
κείμενο παραγκωνίζονται και αδρανοποιούνται ενώ υπάλληλοι 
μ μόνο αυξημένα τυπικά προσόντα χρησιμοποιούνται σε 
εργασίες όπου δεν μπορούν να. τα αξιοποιήσουν.

β) η επιλογή των προϊσταμένων όχι από τον Υπουργό, 
αλλά, από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αυστηρή κρίση των

ουσιαστικών προσόντων που η σύγχρονη επιστήθια της διοι
κητικής οργάνωσης απαιτεί για τον προΐστάμεν .

γ) η χρονικά περιορισμένη άσκηση καθηκόντων προϊστα
μένου . που ενεργεί ως κίνητρο στον προϊστάμενο να αποδεί
ξει ότι είναι ικανό: για τα καθήκοντα προϊσταμένου, χωρίς 
να εφησυχάσει μόλις επιλεγεί. στους άλλους δε υπαλλήλους ω; 
δικαίωμα προσδοκίας με την έννοια ότι. εφόσον αποδείξουν 
ότι είναι ικανοί, θα επιλέγουν. Η εναλλαγή των προϊσταμένων 
με τα εχέγγυα της αμεροληψίας που παρέχει το νομοσχέδιο 
αποκλείει και τη δημιουργία στεγανών και προνομιούχων τά
ξεων μέσα στη Διοίκηση που αποτελούν έναν από του; γενε
σιουργούς παράγοντες της γραφειοκρατίας (άρθρο 9).

δ) η παροχή επιδόματος για του; προϊσταμένους ώστε, 
πέρα από το κίνητρο της υπηρεσιακής και γενικότερα -κοινώ
ν ική: καταξίωσης που ενυπάρχει στην άσκηση των καθηκό
ντων προϊσταμένου, να υπάρχει και οικονομικό κίνητρο για 
την άσκηση των καθηκόντων αυτών που απαιτούν ιδιαί
τερο κόπο, αφιέρωση στο έργο και συνεχή ενημέρωση του 
υπαλλήλου στα νέα δεδομένα (άρθρο 12).

ε) η μετακίνηση, απόσπαση ή μετάθεση προϊσταμένου 
μπορεί να γίνει μόνο σε θέση προϊσταμένου, ώστε να μη 
μπορεί το αρμόδιο όργανο να καταστρατηγήσει την επιλογή 
του υπηρεσιακού Συμβουλίου με τη μετακίνηση, απόσπαση 
ή μετάθεση. Έτσι το όργανο που σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις αποφασίζει τις μετακινήσεις έχει το δικαίωμα να 
τοποθετεί στις συγκεκριμένες οργανικές μονάδες τους προϊ
σταμένους που επέλεξε το υπηρεσιακό συμβούλιο καθώς και 
να κάνει εσωτερικές μετακινήσεις ή αποσπάσεις ανάλογα με 
τις λειτουργικές ανάγκες τη; υπηρεσίας, αλλά μόνο σε θέσεις 
προϊσταμένου αντίστοιχων μονάδων.

Η ίδια κατοχύρωση ισχύει και για τη μετάθεση προϊστα
μένου για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του (άρθρου 10).

στ) Με το άρθρο 11 εισάγεται για τις περιφερειακές 
υπηρεσίες, τα -νομικά προσόντα δημοσίου δικαίου και τους 
μεγάλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ο θεσμός του 
συντονιστή διοίκησης.. Με το θεσμό αυτό όπως και με το 
θεσμό των ειδικών γραμματέων του N. 155S/S3 για τις 
κεντρικές υπηρεσίε: των Τπουργείων παρέχεται η δυνατό
τητα σχεδιασμού και συντονισμού των δραστηριοτήτων υπη
ρεσιών της δημόσιας διοίκησης με κύριο στόχο την αποστε- 
γχνοποίηση στη λειτουργία τους.

7. Στο άρθρο 14 ορίζεται η νέα συγκρότηση των υπηρε- 
σιακών συμβουλίων στα οποία συμμετέχουν ισότιμα οι εκπρό
σωποι των εργαζομένων. Με τη ρύθμιση αυτή θεσμοθετείται 
και παίρνει ουσιαστικό περιεχόμενο η συμμετοχή των εργα
ζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αφού το υπηρεσιακό 
συμβούλιο με τις νέες αρμοδιότητες του θα αποτελέσει 
κεντρικό άξονα στη λειτουργία της Διοίκησης. Βασική αρχή 
στη νέα συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου αποτελεί 
η θέση ότι οι υπάλληλοι πρέπει να κρίνονται στα θέματα της 
υπηρεσιακής τους κατάστασης από υπαλλήλου; της ίδιας 
υπηρεσία; που είναι σε θέση να γνωρίζουν πρόσωπα και 
πράγματα και όχι από πρόσωπα εξωϋπηρεσιακά. Η νέα συ
γκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων στην περίπτωση της 
κρίσεως για την επιλογή προϊσταμένων, δημιουργεί σε κάθε 
περίπτωση «κώλυμα ίδιου συμφέροντος» του άρθρου S2 του 
υπαλληλικού κώδικα (Π.Δ. 611/197/ ) αφού και οι υπάλληλοι 
βαθμού Λ' που θα συγκροτούν το υπηρεσιακό συμβούλιο και οι 
αναπληρωματικοί τους, θα πρέπει να κριθούν και συγκριθούν 
μεταξύ τους για την κατάληψη των ίδιων θέσεων προϊστα
μένων. Για. την αντιμετώπιση του νομικού αλλά και ουσιαστι
κού αυτού προβλήματος και την εξασφάλιση πλήρους αντι
κειμενικότητας της κρίσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
με την παρ. 3 του άρθρου 14 εισάγεται μικρή απόκλιση από 
την αρχή της επιλογής των προϊσταμένων από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο, ώστε να. είναι δυνατή η άμεση επιλογή από τον 
Τπουργό ή το αρμόδιο όργανο διορισμού μέχρι τριών το πολύ 
προϊσταμένων διεύθυνσης οι οποίοι στη συνέχεια, θα απο- 
τελέσουν τα τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, που 
χωρίς πλέον το κώλυμα, του ίδιου συμφέροντος θα. κρίνουν του:
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Χν.πούε υπαλλ.ήλ.ους. Ειδικότερα, ρυθμίσεις γίνονται για τα 
ο.'./.τα — εοσωπα δημοσίου δικαίου και τον τρόπο εκλογής 
_(υν τεοσώπων των εργαζομένων.

Στα άρθρα 15.16 και 17 ρυθμίζονται ορισμένα ειδικά 
Ένατα εφαρμογής του καθιερούμενου συστήματος και περιέ- 
γονται μεταθατικές διατάξεις —ου εξασφαλίζουν την ομακή 
^j-jSaor αττο το ισχύον νομικό καθεστώς στο θεσμοθετούμε
νο ·αε το —ροτεινόμενο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, στο άρθρο 15 
.υ'»ιιίζεται λεπτομερώς η κατάταξη των υπηρετούντο»; υπαλ
λήλων στους νέους βαθμούς ώστε να μη θιγεί κανένας υπάλ.- 

Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που 
ε/ει ο υπάλληλος καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας του στους 
ιάθαούς που υπολογίζεται ως πλεονάζουν χρόνος στο βαθμό

Επίσης, ρυθμίζονται ευνοϊκά για τους υπαλλήλους θέματα 
μετατάξεων όσων έχουν ανώτερα τυπικά προσόντα-από εκείνα 
των κλάδων στους οποίους ανήκουν ώστε να αξιοποιηθούν οι 
υπάλληλοι αυτοί αποδοτικότερα (άρθρο 17 παρ. 4-9).

9. Σημειώνεται ότι όλες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 
έχουν εε. αρμογή και στους υπαλλήλους των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ με το άρθρο 18 ρυθμίζεται η 
ειεαρμογή του στους δικαστικούς υπαλλήλους.

10. Κάθε μέτρο που συντελεί στον εκδημοκρατισμό των 
δομών και των λειτουργιών, τον εκσυγγρονισμό και την ποιο
τική αναβάθμισή της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί ταυτό
χρονα και παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας του 
δημόσιου τομέα. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει να 
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για μια κοινωνικά απο
τελεσματική Διοίκηση.

Αθήνα. 22 Νοεμβρίου 1985 
Οι Υπουργοί

11 εοεδείας της Κυβέονηση; Εσωτεοικών και Δημ. Τάξης 
Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΥΔΟΣ ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟ ΠΩΡΓΑΣ

Δικαιοσύνης
Γ.Λ..ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Οικονομικών 
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην εισηγητική Έκθεση του Νομοσχεδίου «Βαθμολογική 
αναδιάρθρωση των θέσεων του δημοσίου, νομικών προσώ
πων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Καταργούμενες διατάξεις
Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται οι πιο κάτω δια

τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977).
Άρθρον 51.

1. Ο διοριζόμενος εισέρχεται εις την υπηρεσίαν δια του 
κατωτάτου βαθμού, του προβλεπομένου εις τον οικείον Κλά
δου. Κείμενα*, διατάξεις ορίζουσαι εισαγωγικόν βαθμόν ανώ
τερου του κατωτάτου των Κλάδων AT. ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ 
ως και αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δια την 
κατάληψιν ωρισμένων θέσεων εξακολουθούν ισχύουσαι.

2. Προκειμένου περί των αποφοιτώντων επιτυχώς εκ 
του παρά τη Παντείω Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστη
μών Ινστιτούτου Δημοσίας Διοικήσεως ή και των κατόχων 
διδακτορικού διπλώματος κατά το άρθρον 30 του Ν. 232.' 
1975 «περί επιμορφώσεως δημοσίων υπαλλήλων», ως εισα
γωγικός βαθμός ορίζεται ο 7ος.

ο. Οι κατά το άρθρο 25 του Ν. 232/1975 ιδιώται υπό
τροφοι του ΙΚΥ αποκτώντες τον υπό του άρθρου τούτου προ
β/επόμενο τίτλον ανωτάτων σπουδών, διορίζονται εις τον 
αμέσως ανώτερου του εισαγωγικού βαθμόν, κατά τα ειδι- 
κώτερον εις το ως άνω άρθρον οριζόμενα.

4. Προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου, δύναται. δια κοινής αποοάσεως του Υπουργού Προ

εδρίας Κυβερνήσεως και του κυρίως ασκούντοε την επο- 
πτείαν επί του νομικού προσώπου Υπουργού, να οεισθή κατ’ 
εξαίρεσιν και δεύτερος εισαγωγικός βαθμός εις τον αυτόν κλά- 
θον. Διορισμός όμως εις τον ανώτερου τούτον εισαγωγικόν 
βαθμόν χωρεί μόνον, εάν το υπηρεσιακόν συμβούλιον ήθε- 
λεν. εις εκάστην συγκεκριμένη» περίπτωσιν. αποοανθή ότι 
δεν είναι εφικτή η εντός ευλόγου χρόνου πλ,ήρωσιε της θέ- 
σεως δια προαγωγής.

Άρθρον 62.

1. At θέσεις του υπό του παρόντος διεπομένου προσωπικού 
κατατάσσονται ως ακολούθω: :

α) εις Ειδικάς Θέσεις υπό χαρακτηριστικά στοιχεία «ΕΘ», 
β) εις Κλάδους Ανώτατης Εκπαιδεύσεως υπό χαρακτη

ριστικά στοιχεία «ΑΤ».
γ) εις Κλάδους Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως υπό χαρακτηρι

στικά στοιχεία «ΑΡ».
δ) εις Κλάδους Μέσης Εκπαιδεύσεως υπό χαρακτηριστικά 

στοιχεία «ΜΕ»,
. ε) Εις Κλάδους Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως υπό χαρα

κτηριστικά στοιχεία «ΣΕ».
2. Αι Ειδικαί Θέσεις ως και «ι θέσεις έκαστου των Κλά

δων τούτων κέκτηνται ιδίαν βαθμολογικήν κλίμακα.
3. Οι υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων και εκ των υπαλλ.ήλ.ων 

των Κλάδων ΑΤ οι του 1ου βαθμού κ'.ι του βαθμού ανα- 
πληρωτού γενικού διευθυντού είναι ανώτατοι. Οι υπάλληλοι 
των Κλάδων ΑΤ και ΑΡ από του 2ου έως του 5ου βαθμού 
είναι ανώτεροι.

Άρθρον 63.

1. Ειδικαί Θέσεις (ΕΘ) είναι αι θέσεις του γενικού γραμ- 
ματέως Υπουργείου, του νομάρχου και αι υπό των κειμένων 
διατάξεων προβλεπόμεναι.

2. Θέσεις των Κλάδων ΑΤ είναι εκείναι, δια τας οποίας 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας κειμένας διατάξεις, 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται πτυχίον ή δίπλωμα 
σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
ισότιμον τοιούτον της αλλ.οδαπής.

3. Θέσεις των Κλάδων ΑΡ είναι εκείναι, δια τας οποίας, 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας κειμένας διατάξεις 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται πτυχίον ή δίπλωμα 
ανωτέρω ν ημεδαπών σχολάν ή ισοτίμων σχολ.ών της ημε
δαπής ή αλλ.οδαπής.

4. Θέσεις των Κλάδων ΜΕ είναι εκείναι, διά τας οποίας 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας κειμένας διατάξεις, 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται απολυτήριον λυκείου 
ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλ.ου ισοτίμου σχολείου ή άλλης 
μέσης ή κατωτέρας σχολής ή ωρισμένη ειδτκότης ή εμπειρία.

5. Θέσεις των Κλάδων ΣΕ είναι εκείναι. δια τας οποίας 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας κειμένας διατάξεις, 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται απολυτήριον δημοτι
κού σχολείου ή ωρισμένη ειδικότης ή εμπειρία.

Άρθρου 64.

1. Αι θέσεις του υπό του παρόντος διεπομένου προσωπι
κού κατατάσσονται εις δέκα πέντε εν όλ.ω βαθμούς ως επε- 
ται :

Βαθμός α 
Βαθμός β 
1 ος Βαθμός
Βαθμός αναπλ.ηρωτού γενικού διευθυντού 
2ος Βαθμός 
3ος »
4ος »
5ος »
6ος »
7 ος »
8ος »
9ος »

10ος »
11ος »
12ος »
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2. At Ειδικϊί θέσει; (ΕΘ) κατατάσσονται εις τού: βα
θμούς α και β. Εις του: βαθμού: α και β ανήκουν οι υπό των 
οικείων κατά περίπτωσιν διατάξεων προβλεπόμενοι. Οι γε
νικοί γραμματείς Υττουργείων ανήκουν εις τον βαθμόν α.

3. Αι θέσεις των Κλάδων AT κατατάσσονται εις τους βα
θμούς α—ο του Ιου μέχρι του 8ου. εξ ων ανώτατος είναι ο 
1ος και κατώτατος ο 8ος.

4. Αι θέσεις των Κλάδων ΑΡ κατατάσσονται εις τους βα
θμού: από του 2ου μέχρι του 9ου. εξ ών ανώτατος είναι ο 
2ος και κατώτατος ο 9ος.

δ. Αι θέσει: των Κλάδων .ΜΕ κατατάσσονται εις τους βα
θμού: ατό του 4ου μέχρι του 10ου. εξ ών ανώτατο: είναι ο 
4ο: και κατώτατος ο 10ος.

6. Αι θέσεις των Κλάδων ΣΕ κατατάσσονται εις τους βα
θμούς ατό του Του μέχρι του 12ου. εξ ών ανάστατος είναι ο 
/ος και κατώτατος ο 12ος.

7. Η εν εκαστω Κλάδω κατάταξις των θέσεων δύναται 
αναλόγως των κατ’ ιδίων υπηρεσιακών αναγκών να μη εξα- 
ντλή την ως άνω προβλεπομένην βαθμολογικήν κλίμακα.

8. Δύναται να είναι οργανικώς ενιαίαι μόνον αι θέσεις των 
επομένων βαθμών και εφ’ όσον προβλέπονται τοιαύται εν ε - 
κάστη υπηρεσία :

Εις τους Κλάδους AT και ΑΡ : α) του 3ου και του 2ου. β) 
του δου και 4ου και γ) του 9ου. 8ου. Του και 6ου.

Εις τους Κλάδους ΜΕ : α) του δου και 4ου και β) του 
10ου, 9ου, 8ου. Του και 6ου.

Εις τους Κλάδους ΣΕ του 12ου. 11ου 10ου. 9ου και 8ου.
Ειδικαί εξαιρέσεις καθορίζονται δια Π. Διαταγμάτων εκ- 

διδομένων επί τη προτάσει του αρμοδίου Γπουργού και των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

Άρθρον 6ό.

1. Εις δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους Κλάδων ΜΕ. 
των οποίων η σταδιοδρομία τερματίζεται εις τον 6ον βα
θμόν, επιτρέπεται όπως θέσεις επί 6ω βαθμώ ορισθούν ως 
θέσεις επί βαθμοίς δω-4ω. Αι θέσεις αύται ανήκουν εις τους 
Κλάδους δια τους οποίους ως τυπικόν προσόν διορισμού απαι
τείται κατά νόμον απολυτήριον ή πτυχίον σχολής μέσης εκ- 
παιδεύσεως. Ο αριθμός των εις τους επί βαθμοίς όω-4ω προ- 
ωθουμένων θέσεων ορίζεται εις ποσοστόν 15% υπολογιζό- 
μενον επί του συνολικού αριθμού των κατά την 14η Σε
πτεμβρίου 19/6 υφισταμένων θέσεων.

2. Ποσοστό Ιό % των κατά την 14ην Σεπτεμβρίου 19Τ6 
υφισταμένων θέσεων δημοσίων διοικητικών υπα/λήλων Κλά
δων ΣΕ. επί βαθμοίς 12ω-δω, ορίζεται εις θέσεις επί Τω 
βαθμώ.

8. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων των παεαγράοων 1 
και 2 τηρούνται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άεθρων 1 και 
2 του Ν'. 4464 1965 και των παεαγράφων 3 και 4 του άε- 
θρου 48 του Ν'. 22Ί973.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 1-3 δύναται να επε- 
κτείνωνται και επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διά 
Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένω/ επί τη προτάσει 
των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως. Οικονομικών και 
του εποπτεύοντος το νομικόν πρόσωπον Υπουργού. Διά των 
αυτών διαταγμάτων δύναται να ενεργηθούν και αι αναγκαία·, 
προσαρμογαι των ως άνω διατάξεων.

Άρθρον 133.

3. Μετάταξις ει: κενήν ομοιόβαθμον θέσιν ή θέσιν εισα
γωγικού βαθμού ετέρου ανώτερου Κλάδου, κατά την έννοιαν 
της παραγράφου i του άρθρου Ιί'Τ. επιτρέπεται, μετά γνώ
μην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, κρινοντος επί τη 
βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του αιτου- 
μένου την μετάταξιν υπαλλήλου, εφ' όσον ούτο :

α) κέκτηται βαθαόν όχι ανώτερου του 6ου.

2. Οι εκ του αυτού κλάδου μετατασσόμενοι διατηρούν 
μεταξύ των την σειράν αρχαιότητος, την οποίαν εκέκτηντο. 
Δια τους εκ διασόρων Κλάδων μετατασσομένους. η σειρά 
αρχαιότητος μεταξύ των καθορίζεται εκ του χρόνου κτή
σεως του βαθοιού. Εάν τα τυπικά προσόντα του εις ον η μετά- 
ταξις Κλάδου εκτήθησαν μετά την απόκτησιν του βαθμού, 
η σειρά αρχαιότητος μεταξύ των μετατασσόμενων καθορί
ζεται εκ του χρόνου κτήσεως των τυπικών προσόντων.
’3............

Άρθρον 139.

1. Ουδείς δημόσιος υπάλληλος προάγεται από βαθμού εις 
βαθμόν :

α) εάν δεν υπάρχη κενή θέσις προ: κατάληψιν δια της 
προαγωγής.

2. Ουδείς εκ των υπαλλήλων των διοικητικών εν γένει 
Κλάδων AT και ΑΡ των δημοσίων υπηρεσιών κ,ρίνεται προ: 
προαγωγήν ες τον 3ον βαθμόν, εάν δεν έχη επιτυχώς απο
φοιτήσει εξ ειδικού προγράμματος μετεκπαιδεύσεως διοικη
τικών στελεχών, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα υπό του 
άρθρου 39 του Ν. 232/1973 «περί επιμορφώσεως δημοσίων 
υπαλλήλων». Το χορηγούμενου ειδικόν πιστοποιητικον εις 
τους επιτυχώς αποφοιτώντας εκ του ανωτέρω προγράμμα
τος αποτελεί τυπικόν προσόν κρίσεως των υπα/λήλων κατά 
τας προαγωγάς εις τον 3ον βαθμόν.

3. Αι κεναί θέσεις βαθμού τινός δύναται. λόγω υπηρεσια
κής ανάγκης και μετ’ απόφασή του υπηρεσιακού συμβου
λίου. να λογίζονται κεναί και δια πάντας τους κατωτέρους 
βαθαού: του αυτού κλάδου.

4'. . .'.........
Άρθρον 163.

1. Αι προαγωγαι των δημοσίων υπαλλήλων ενεργούνται :

α) κατ’ εκλογήν.
β) κατ’ αρχαιότητα.
2. Ως προακτέοι κατ’ εκλογήν χαρακτηρίζονται εκείνοι, οι 

οποίοι διεκρίθησαν μεταξύ των συναδέλφων των δια τον χα
ρακτήρα. το ήθος, την διοικητικήν ικανότητα, επιστημονικήν 
ή υπηρεσιακήν κατάρτισιν. δραστηριότητα, πρωτοβουλίαν 
και αφοσίωσιν εις το καθήκον, ώστε να ικανοποιούν απολύ
τως τας απαιτήσεις της υπηρεσίας δια την άσκησιν των κα
θηκόντων του ανωτέρου βαθμού.

3. Ως προακτέοι κατ’ αρχαιότητα χαρακτηρίζονται εκεί
νοι. οι οποίοι έχοντες ήθος και ικανότητα, δύνανται να αντα- 
ποκρίνωνται εις τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

4. Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται εκείνοι, οι οποίοι, μη 
έχοντες τα ως άνω προσόντα, δεν δύνανται να εκτελέσουν τα 
καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού.

Άρθρον 162.

1. Το υπηρεσιακόν συμβούλιον προς σχηματισμόν της κρί- 
σεώς του λαμβάνει υπ’ όφιν :

α) τα στοιχεία του ατομικού φακέλλου του κρινόμενου 
υπαλλήλου, τα αφορώντα εις τον χαρακτηρισμόν, το ήθος τα 
τυπικά, επιστημονικά και επαγγελματικά αυτού προσόντα, 
τας ηθικά: αμοιβάς κ.αι τις εκθέσεις των προϊσταμένων, ως 
και τον χρόνον της πραγματικής του υπηρεσίας, εκτιμωμέ- 
νης ελευθέρως της επιδράσεω: επί της υπηρεσιακής εξελί- 
ξεώς του της λόγω ασθένεια: ή αναρρωτικής αθεΐας απομα- 
κρύνσεως αυτού.

β) τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλλου.
γ) τας προσωπικά; γνώσεις ή ασφαλείς πληροφορίας των 

μελών του συμβουλίου, ρητώς και λεπτομερώς διατυπουμέ- 
νας εις το πρακτικόν, και

δ) παν εν γένει κατά την κρίσιν του χρήσιμον στοιχείον ή 
έγγραφον.

Άρθρον 163.

Τα περί της αρχαιότητος. ως και της βαθμολογικής ή μι- 
σθολογικής κατατάξεως των δημοσίων υπα/λήλων στοι
χεία. δηλωτικά της συνολικής και κατά βαθμόν ή μισθόν υπτ 
ρεσίας αυτών καταχωρίζονται ει: «πίνακα: αεχαιότητος». οι
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0—οίο. συντάσσονται κατ’ έτο; και οριστικοποιούνται. κατά 
-- οειζόαενα υπό Προεδρικού Διατάγματος. εκόιδομένου 
ε—; τγ προτάσε: του Υπουργού Προεδρία; Κυβερνήσεων.

Άρά-ρσ/ 164.

!. Λ*, προαγωγαί δημοσίων υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 
ινεενουνται κατ’ εκλογήν και ανεζαρτήτως χρόνου υπηρεσίας 

τον προηγούμενου βαθμόν.

2. Δια την προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων των 
Κλάδων AT απαιτείται :

από του 8ου βαθμού εις τον /ον διετής υπηρεσία.
από του Του βαθμού μέχρι και του 3ου τριετής υπηρεσία εις 

έκαστον βαθμόν,
από του 2ου βαθμού εις τον βαθμόν του αναπληρωτού γε

νικόν διευθυντού διετής υπηρεσία εις τον 2ον βαθμόν.
από του 2ου βαθμού εις τον Ιον τετραετής υπηρεσία εις 

2ον βοθμόν.
από του βαθμού του αναπληρωτού γενικού διευθυντού εις 

τον Ιο διετής υπηρεσία εις τον βαθμόν του αναπληρωτού γε
νικού διευθυντού.

.λ Λια την προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων των 
Κλάδων ΑΡ απαιτείται :

από του 9ου βαθμού μέχρι και του 8ου διετής υπηρεσία 
εις έκαστον βαθμόν,

από του Του βαθμού μέχρι και του 3ου τριετής υπηρεσία 
εις έκαστον βαθμόν.

Άρθρο ε 165.
1. Αι προαγωγαί των δημοσίων υπαλλήλων των Κλά

δων AT και ΑΡ μέχρι και του 4ου βαθμού ενεργούνται :
α) κατά πρώτον λόγον κατ’ εκλογήν.
β) εάν και εφ’ όσον δεν υπάρχουν κατ’ εκλογήν προακτέ

οι. κατ’ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινοαένων ως μη 
προακτέων.

2. Ουδείς προάγεται εις ανώτερον του 4ου βαθμού, εφ’ 
οσον δεν υπάρχουν προακτέοι κατ’ εκλογήν.

·>■ Προς εφαρμογήν των οριζομένων εις τας προηγουμένας 
παραγράφους, το υπηρεσιακόν συμβούλιου, εκ του κατά το 
άρθρον 163 πίνακος αρχαιότητος, καταρτίζει εντός του μηνός 
Απριλίου εκάστου έτους τέσσαρας πίνακας κεχωρισμένως 
κατά βαθμούς :

α) πίνακα αρχαιότητος πάντων των μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου του ιδίου έτους συμπληρούντων των απαιτούαενον προς 
προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα Απρί
λιον του αυτού έτους τα τυχόν απαιτούμενα λοιπά τυπικά 
προσόντα προς προαγωγήν, επί τη βάσει δε του πίνακος τού
του και τους επομένους πίνακας προακτέων.

β) πίνακα των κατ’ εκλογήν προακτέων. Διά τον προσ
διορισμόν των κατ’ εκλογήν προακτέων κρίνονται άπαντες 
οι περιλαμβανόμενοι εις τον υπό στοιχείου α πίνακα, η δε 
εις τον καταρτιζόμενου πίνακα σειρά των κρινομένων ως κατ’ 
εκλογήν προακτέων δεν εξαρτάται εκ της σειράς αρχαιό
τητάς των. Η μη τήρησις της σειράς αρχαιότητος δέον να 
αιτιολογήται ειδικώς επί τη βάσει ιδία των εις τας εκθέσεις 
ουσιαστικών προσόντων χαρακτηρισμών και λοιπών ειε αυ- 
τας και εις τον ατομικόν φάκελλον του υπαλλήλου στοι
χείων.

γ) πίνακα των κατ’ αρχαιότητα προακτέων, και
δ) πίνακα των μη προακτέων, τηρούμενης της σειράς 

αρχαιότητάς των.
4. Ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να αναβάλη την υπό του 

υπηρεσιακού συμβουλίου κατάρτισιν των ως άνω πινάκων 
προακτέων εις τον φον βαθμόν, εφ’ όσον ο αριθμός των συ- 
γκεντρούντων τα τυπικά προς προαγωγήν προσόντα δεν εί
ναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των διά προαγωγής 
“/.ηρωθησομένων κενών θέσεων. Εις την περίπτωσιν ταύ- 
~ην η κατάρτησις των πινάκων προακτέων γίνεται υποχρεω- 
τικως κατά το επόμενον ημερολογιακόν έτος. Αι διατάζεις 
~ης παρούσης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογήν, εφ’ όσον 
εκ των πινάκων αρχαιότητος προκύπτη ότι ουδείς έτερος 
υπάλληλος συμπληρώνει, τα προς προαγωγήν τυπικά προ- 
- ν/τα κατά το επόμενον ημερολογιακόν έτος.

Άρθρον 166.
1. Δια την προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων των 

Κλάδων ΜΕ απαιτείται :
από του 10ου βαθμού τον ειε 9ον διετής υπηρεσία, 
από του 9ου βαθμού εις τον 8ο τριετής υπηρεσία, 
από του 8ου βαθμού μέχρι και του 5ου τετραετής υπηρεσία 

εις έκαστον βαθιεόν.
2. Διατάζεις προβλέπουσαι προς προαγωγήν χρόνον υπη

ρεσίας ελάσσονα του καθοριζόμενου υπό της προηγουμένης 
παραγράφου εζακολουθουν ισχυουσαι.

Άρθρον 167.

1. Αι προαγωγαί των δημοσίων υπαλλήλων των Κλάδων 
ΜΕ ενεργούνται :

α) Κατά πρώτον λόγον κατ’ εκλογήν, και 
β) εάν και εφ’ όσον δεν υπάρχουν κατ’ εκλογήν προα

κτέοι. κατ’ αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων 
ως μη προακτέων.

2. Προς τούτο το υπηρεσιακόν συμβούλιον εκ του κατά το 
άρθρο 163 πίνακος αρχαιότητος καταρτίζει εντός του μηνός 
Απριλίου εκάστου έτους τέσσαρας πίνακας κεχωρισμένως 
κατά βαθμούς :

α) πίνακα αρχαιότητος πάντων των-μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου του ιδίου έτους συμπληρούντων τον απαιτούμενον προς 
προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα Αποί- 
λιαν του αυτού έτους τα τυχόν απαιτούμενα λοιπά τυπικά 
προσόντα προς προαγωγήν, επί τη βάσει δε του πίνακος τού
του και τους επομένους πίνακας προακτέων.

β) πίνακα των κατ’ εκλογήν προακτέων. Δια τον προσ
διορισμόν των κατ’ εκλογήν προακτέων κρίνονται άπαντες οι 
περιλαμβανόμενοι εις τον υπό στοιχείον α' πίνακα, η δε εις 
τον καταρτιζόμενον πίνακα σειρά των κρινομένων ως κατ’ 
εκλογήν προακτέων δεν εζαρτάται εκ της σειράς αρχαιότη
τάς των. Η μη τήρησις της σειράς αρχαιότητος δέον να αι- 
τιολογήται ειδικώς, επί τη βάσει ιδία των εις τας εκθέσεις 
ουσιαστικών προσόντων χαρακτηρισμών και λοιπών εις αυ
τά; και εις τον ατομικόν φάκελλον του υπαλλήλου στοι- 
χείων,

γ) πίνακα των κατ’ αρχαιότητα προακτέων, 
δ) πίνακα των μη προακτέων, τηρουμένης της σειράς 

αρχαιότητάς των.
Άρθρον 16S-

Δημόσιοι υπάλληλοι των Κλάδων ΜΕ. έχοντες την ιδιό
τητα του αγωνιστού εθνικής αντιστάσεως ή του αναπήρου 
πολέυου και υπηρετούντες την 23ην Ιανουάριου 19/4. χρο
νολογίαν δημοσιεύσεως του Ν.Δ. 287/19/4. προτιμωνται διά 
την πεοαγωγήν εις θέσεις 5ου-4ου βαθμού κατά ποσοστόν 
ενό; τετάρτου του συνόλου των θέσεων τούτων, εφαρμοζο- 
μέ/ων κατά τα λοιπά των οικείων περί προαγωγών διατά- 
ζεων.

Άρθρον 169.

1. Διά την προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων των 
Κλάδων Ε Ε απαιτείται

από του 12ου βαθμού μέχρι και του 10ου διετής υπηρεσία 
εις έκαστον βαθμόν.

από του 10ου βαθμού εις τον 9ον τριετής υπηρεσία, 
από του 9ου βαεμού μέχρι και του 7ου εζαετής υπηρεσία 

εις έκαστον βαθμόν.
2. Διατάζεις προβλέπουσαι προς προαγωγήν χρόνον υπη

ρεσίας ελάσσονα του καθοριζόμενου υπό της προηγουμέ/ης 
παραγράφου εζακολουθούν ισχύουσαι.

Άρθρον 170.

1. Αι προαγωγαί των δημοσίων υπα/Δήλων των Κλάδο;·/ 
ΕΕ ενεργούνται μέχρι μεν του 10ου βαθμού κατ’ αρχαιό- 
τη τα. τταραλειττομένων των κρινομένων ως μη ττροακτεων, 
αν to δε του 10ου κατ εκ/.ον'ην, εν εΛΑ&ιμ~ι. κα. α^^αιοτη .α.

2. Προς τούτο το υπηρεσιακόν συμβούλιον εκ του κατά 
το ανωτέρω άρθρον 163 πίνακος αρχαιότητος καταρτίζει εν
τός του μηνός Απριλίου εκάστου έτους τέσσαρας πίνακας κε- 
χωρισμένως κατά βαθμούς
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α) πίνακα αρχαιότητος πάντων των μέχρι τέλ.ους Δεκεμ
βρίου του ίδιου έτους συμπ/ηροΰντων τον α—αιτούμενον —ρος 
προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα Απρί
λιον του αυτού έτους τα τυχόν απαιτούμενα λοιπά τυπικά 
προσόντα προς προαγωγήν, επί τη βάσει δε του πίνακος τού
του και τους επομένους πίνακας προακτέων.

β) πίνακα των κατ’ εκλογήν προακτέων. Διά τον προσδιο
ρισμόν των κατ’ εκλογήν προακτέων κρίνονται άπαντες οι 
περιλαμβανόμενοι εις τον υπό στοιχείον α' πίνακα, η δε εις 
τον καταρτιζόμενον πίνακα σειρά των κρινομένων ως κατ’ εκ
λογήν προακτέων δεν εξαρτάται εκ της σειράς αρχαιότητάς 
των. Η μη τήρησις της σειράς αρχαιότητος δέον να αιτιολο- 
γήται ειδικώς. επί τη βάσει ιδία των εις τας εκθέσεις ουσια
στικών προσόντων χαρακτηρισμών και λοιπών εις αυτά και 
εις τον ατομικόν φάκελλ.ον του υπαλλήλου στοιχείων.

γ) πίνακα των κατ’ αρχαιότητα προακτέων, και
δ) πίνακα των μη προακτέων, τηρουμένης της σειράς αρ

χαιότητος αυτών.
Άρθρον 171.

Προκειμένου περί προαγωγής υπαλλήλων εις τον επόμε
νον ενιαίον βαθμόν, οι κατά το εδάοιον α' της παραγράφου 3 
του άρθρου 165, το εδάοιον α' της παραγράφου 2 του άρ
θρου 167 και το εδάοιον α' της παραγράφου 2 του άρθρου 
170. καταρτιζόμενοι πίνακες αρχοιότητος περιλαμβάνουν 
πάντας τους μέχρι 31 Μαρτίου του επομένου έτους συμπλη- 
ρούντας τον προς προαγωγήν χρόνον, κεκτημένους όμως 
κατά μήνα Απρίλιον του έτους καταρτίσεως αυτών τα τυχόν 
απαιτούμενα λοιπά τυπικά προσόντα προς προαγωγήν.

Άρθρον 172.

1. Υπάλληλοι, μετατασσόμενοι ή εντασσόμενοι κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1S3, μετά την κύρωσιν των πινάκων 
προακτέων εκάστου έτους, έχοντες συμπληρώσει ή συμπλη- 
ρούντες τον προς προαγωγήν χρόνον, επιφυλασσομένων των 
διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του αυ
τού άρθρου 183, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ή, 
προκειμένου περί υπαλλήλων κρινομένων προς προαγωγήν 
εις τον επόμενον ενιαίον βαθμόν, μέχρι 31 Μαρτίου του ε
πομένου έτους και κεκτημένοι κατά μήνα Απρίλιον του έ
τους καταρτίσεως των πινάκων άπαντα τα λοιπά, πλην του 
χρόνου, τυχόν απαιτούμενα τυπικά προς προαγωγήν προ
σόντα, κρίνονται υπό των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων 
και εγγράφονται εις τους πίνακες προακτέων κατά τηνπρο- 
σήκουσαν σειράν.

2. Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται αναλόγως και επί υπαλλήλων αποκχθισταμένων ή επα 
νερχομένων εις την υπηρεσίαν κατά τας διατάξεις των Λ.Δ. 
/6/1974 «περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξχναγκασθέντων 
εις παραίτησιν υπαλλήλων. αποκαταστάσεων υποβτβασθέν- 
των και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 168 1974 «περί 
συμπληρώσεως ή τροποπο ιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 76, 
1974 «περί επαναφοράς απολυθέντων ή εξαναγκασθέντων 
εις παραίτησιν υπαλλήλων κ.λ,.π. και άλλ.ων συναφών δια
τάξεων» και του ,\. 193,1975 «περί επαναφοράς εις την υπη
ρεσίαν χπολ.υθέντων εκτάκτων, επί θητεία ή επί σχέσει ερ- 
γασίας οημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπχλλήλ.ων και εργα- 
τοτεχνιτών του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοι- 
κήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ρυ- 
θμίσεωε συναφών θεμάτων».

Άεθοον 173.
1....................
2
3. Λι κεναί η κενουμεναι θέσεις πλ.ηρούντχι υποχρεωτικώς 

εκ των εγγεγραμμένων εις τους πίνακας τούτους και κατά 
την εις αυτούς σειράν εντός μηνός από της κυρώσεως αυ
τών, ή από της κενώσεωε των θέσεων, παραλειπομένων εκά- 
στοτε μόνον των μη εχόντων συμπληρώσει τον απαιτούμενον 
προς προαγωγήν χρόνον, διαφυλ.ασσομένων κενών κατά πά
σαν περίπτωσιν των διά την προαγωγήν των παραλειπομέ
νων απαιτουμένων θέσεων. Οι παραλ.ειπόμενοι. προαγόμενοι 
άμα τη συμπληρώσει του προς προαγωγήν απαιτουμένου χρό

νου. ανακτούν ει' την σειράν αρχαιότητος του βαθμού εις 
τον οποίον προήχθησαν. την θέσιν την οποίαν είχον εις τους 
πίνακας προακτέων.

Άρθρον 174.

Υπάλληλοι, οι οποίοι αποχωρούν της υπηρεσίας λ,όγω συ- 
πληρώσεως τριακονταπενταετούς δημοσίας πραγματικής και 
συνταξίμου υπηρεσίας, κατά το από 1 Απριλίου και μέχρι 
συντάξεως των πινάκων προακτέων του αυτού έτους χρονικόν 
διάστημα και οι οποίοι συμπληρούν τον προς προαγωγήν εις 
τον επόμενον ενιαίον βαθμόν απαιτούμενον χρόνον κατά το 
χρονικόν τούτο διάστημα, κρίνονται προς προαγωγήν υπό 
του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου άμα τη συμπληρώσει 
του δια ταύτην απαιτουμένου χρόνου, κατόπιν ερωτήματος 
προς το οικείον υπηρεσιακόν συμβούλ.ιον, προκαλ.ουμένου υπο 
του οικείου Υπουργού, κρινόμενοι δε προακτέοι προαγονται 
αναδεομικώς αφ’ ής συνεπλ.ήρωσαν τον προς προαγωγήν χρό
νον. μη δικαιούμενοι αναδρομικής λ.ήψεως διαφοράς αποδο
χών. Κατά τα λ.οιπά εφαρμόζονται αι περί προαγωγών κεί
μενα·. διατάξεις.

Άρθρον 175.

1................................
2. Η προαγωγή θεωρείται συντελ.εσθείσα από της ημέ

ρας της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβςρνή- 
σεωε.

3. ............................

1
ο

Άρθρον 180.

4. Αι περί πινάκων προακτέων διατάξεις των άρθρων 165 
παράγρ. 3, 167 παράγρ. 2. 170 παράγρ. 2 και 1/3 παρά
γραφοι 2 και 3, δύναται να τίθενται εν ισχύΐ εν όλω ή εν μέ- 
ρει και επί των υπαλλήλων ωρισμένων νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, διά Προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομέ- 
νων επί τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως 
και του κυρίως ασκούντος την εποπτείαν επί του νομικού 
προσώπου Υπουργού.

5. Επί υπαλλήλ.ων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
επί των οποίων ισχύουν αι περί πινάκων προακτέων διατά
ζει c. εοαρμόζονται και αι διατάξει; των άοθοων 171, 1/2 
και 174.

6. Επί υπαλλήλ,ων των Κλ.άδων AT και ΑΡ νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ισχύουν αι περί 
πινάκων προακτέων διατάξεις, εφαρμόζονται τα εις την παρα 
γραοον 4 του άρθρου 165 οριζόμενα.

7. Αι προαγωγαί υπχ/λ.ήλ.ων νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου, επί των οποίων δεν ισχύουν αι περί πινάκων προ 
ακτέων διατάξεις, ενεργούνται μετ’ απόφασιν του υπηρεσια
κού συμβουλίου, το οποίον επιλαμβάνεται εκάστοτε κατό
πιν δ'.άτυπου αένου υπό του διοικητικού συμβουλίου ερωτή
ματος. αφορώντος εις την πλήρωσιν υφισταμένων κενών θέ
σεων.

9. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων τούτων επί υπχλ- 
λ.ήλων, επί των οποίων δεν ισχύουν αι περί πινάκων προα
κτέων διατάξεις, θέσιν πίνακος προακτέων επέχει η περί προ
αγωγής απόφασις του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρον 183.

1. Επάλληλοι κεκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας 
ανώτερον του υπό των οικείων διατάξεων προβ/ππομένου δια 
την μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυ
τών εξέλ.ιξιν, εντάσσονται μετά κρίσ'.ν του αρμοδίου υπηρε 
σιακού συμβουλίου εις ανάλ.ογον προς το συνολ.ικόν χρόνον 
της υπηρεσίας αυτών βαθμόν, εφ’ όσον προβλ.έπετα: εις τον 
οικείον κλ,άδον περαιτέρω εξέλ.ιξις και πάντως cυχί πέραν του 
6ου βαθμού οι το»/ Κλάδων AT. ΑΡ και ΜΕ ή του 9ου βα
θμό οι των Κλάδων ZL.

2. Διά την κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξιν 
λ.αμβάνεται υπ’ όψιν μόνον η μετά των τυπικών προσόν 
τοον του αντιστοίχου Κλάδου διανυθείσα. υπηρεσία των υπαλ-



λάλων πεο του διορισμού των εις -τον Κλ.άδον. εις τον οποίον 
ανήκουν. . , ,

(J τον ον πλ,εονάζων χρόνος μετά την κατά τα ανωτεοω 
..ίΤχϊ·ν των υπαλλήλων λογίζεται ως διανυθείς εις τον 3α- 
(ινιον. τι; τον οποίον θα ενταχθή έκαστος, διά την προαγωγήν 

ανώτεεον τούτου βαθμόν. Οι εντασσόμενοι διατηρούν 
—r·'/ αεταΐύ των σειράν αρχαιότητος και τίθενται εις το αρι- 
,ύ-^ν Των υπηρετούντων ομοιοβάθμων. δεν δύνανται δε να 
·;·.θούν διά τον 5ον βαθμόν πριν αποκτήσουν δικαίωμα κρί- 
τε(-ε διά τον βαθμόν τούτον οι κατά εην χρονολογίαν της εν- 
-αίεως υπηρετούντες ανώτεροι ή αρχαιότεροι των.

Άρθρον 196.

1. Η αρχαιότης καθορίζεται :
α) εκ της χρονολογίας της δημοσιεύσεως της πράξεως 

του διορισμού ή της προαγωγής εις τον κατεχόμενον βα
θμόν,

3) επί συγχρόνου προαγωγής, εκ της σειράς προαγωγής, 
-·ι ςπί συγχρόνων αρχικών διορισμών, εκ της σειράς επι- 

ευ/ιαε ειςς τον τυχόν διενεργηθέντα διαγωνισμόν.
δ) εν ελλείψει διαγωνισμού, εκ του βαθμού του πτυχίου ή 

άύϋ.ου τίτλου σπουδών και επί των αυτών βαθμών εκ της χρο
νολογίας κτήσεως του πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, 

ε) εν ελλείψει πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, εκ της 
σειεάς αναγραφής των ονομάτων εν τη κοινή πράξει του διο- 
εισμού, άλλως εκ της αρχαιότητος εν τη δημοσία υπηρεσία 
και εκ των πρεσβειών.

2. Εις τον χρόνον της αρχαιότητος δεν υπολογίζεται ο 
κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 160 χρόνος.

Άρθρον 197.

1. Μεταξύ των υπό του παρόντος διεπομένων υπαλλήλων 
το προβάδισμα κανονίζεται :

α) προηγούνται οι υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων και έπον- 
ται οι υπόλ.οιποι των Κλάδων AT, ακολούθως οι υπάλληλοι 
των Κλάδων ΑΡ, ακολούθως οι υπάλληλοι των Κλάδων ΜΕ 
και τέλ.ος οι υπάληλοι των Κλάδων ΜΕ,

β) μεταξύ υπαλλήλων ανηκόντων εις τον αυτόν κλάδον 
επί τη βάσει της κατά το άρθρον 64 βαθμολ.ογικής κλ.ίμακος, 

γ) μεταξύ υπαλλήλων του αυτού κλ.άδου και βαθμού επί 
τη βάσει της αρχαιότητάς των.

2. Υπάλληλοι διανύοντες την. κατά τας διατάξεις του 
άρθρου S7. δοκιμαστικήν υπηρεσίαν και μέχρι της μόνιμό- 
ποιήσεώς των δεν δύνανται να προβαδίζουν, ή να προϊσταν- 
ται μονίμων υπαλλήλων ανωτέρων ή ισοβάθμων αυτών, εξαι
ρέσει των υπαλλήλ.ων Κλάδων ΣΕ.

Ν. 1400/1983 
Άρθρον 13.

6. Για τις κατά το νόμο αυτόν μεταθέσεις και μετατάξεις 
στα οικεέα υπηρεσιακά συμβούλ.ια συμμετέχει και εκπρό
σωπος των υπαλλήλ.ων. προτεινόμενος από την ΑΔΕΔΥ. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Εφόσον η ΑΔΕΔΥ δεν προτείνει εκπρόσωπο μέσα σε ορι
σμένη προθεσμία που τάσσεται από το αρμόδιο για τη συγ
κρότηση του υπηρεσιακού συμβουλ.ίου όργανο, το συμβού
λιο συγκροτείται και χωρίς τον εκπρόσωπο αυτόν.

Β. του Ν. 1988,1981 

Άρθρον 30.

Κατάταξις των θέσεων εις κλάδους

ι. Αι θέσεις του κατά το άρθρον 2 παρ. 1 περ. α' προσω
πικού κατατάσσονται ως ακολούθως :

α) εις κλ.άδους ανωτάτης εκπαιδεύσεως υπό χαρακτηρι
στικά στοιχεία «ΑΤ».

β) εις κλάδους ανωτέρας εκπαιδεύσεως υπό χαρακτηρι
στικά στοιχεία «ΑΡ».

γ) εις κλ.άδους μέσης εκπαιδεύσεως υπό χαρακτηριστικά 
στοιχεία «ΜΕ».

δ) εις κλάδους στοιχειώδους εκπαιδεύσει»; υπό χαρα
κτηριστικά στοιχεία «ΣΕ».

2. Θέσεις των κλάδων AT aivat εκείναι δια τας οποίας ως 
τυπικ.όν προσόν διορισμού, κ.ατά τας όιατάςεις του παρόν
τος, απαιτείται πτυχιον ή δίπλωμα σχολής ανωτάτου εκ
παιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμον τοιούτον της 
αλλ,οδαπης.

3. Θέσεις των κλ.άδων ΑΡ είναι εκείναι. διά τας οποίας ως 
τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας διατάςεις του παρόντος, 
απαιτείται πτυχίο ν ή δίπλ.ωμα ανωτέρων ημεδαπών σχο
λών ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Θέσεις των κλάδων ΜΕ είναι εκείναι. διά τας οποίας ως 
τυπικόν προσόν διορισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος, 
απαιτείται απολ,υτήριον λ.υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή 
άλλου ισοτίμου σχολείου ή απολ,υτήριον γυμνασίου.

5. Θέσεις των κλάδων ΣΕ είναι εκείναι, δι’ ας ως τυπικόν 
προσόν διορισμού, κατά τας διατάξεις του παρόντος, α
παιτείται απολ,υτήριον δημοτικού σχολείου.

Άρθρον 40.

Βαθμός προσλήψεως

1. Έκαστος υπάλληλος διορίζεται με τον κατώτατον (ει
σαγωγικόν ) βαθμόν της θέσεως του κλάδου, διά την πλή- 
ρωσιν της οποίας προσλαμβάνεται.

2. Δια του οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας δύναται 
να επιτραπή ο διορισμός εις τον αμέσως επόμενον του εισα- 
γωγικού βαθμού της θέσεως του οικείου κλάδου.

3. Δια τον διορισμόν επί τω βαθμώ της προηγουμένης 
παραγράφου ορίζονται δια του οργανισμού εσωτερικής υπη
ρεσίας, ηυξημένα προσόντα εν σχέσει προς τα απαιτούμενα, 
δια τον πρώτον εισαγωγικόν βαθμόν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ'
Θέσεις και Ειδικά Προσόντα Διορισμού.

Α* Διοικητικόν Προσωπικόν.

Άρθρον 41.

Θέσεις και προσόντα κλ,άδου ΑΤΙ Διοικητικού.

1. Ο κλ.άδος ΑΤΙ διοικητικός περιλ.αμβάνει θέσεις δια- 
κρινομένας κατά βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμώ 1ω.
β) επί βαθμώ αναπληρωτού γενικού διευθυντού.
γ) επί βαθμοίς 3ω - 2ω.
δ) επί βαθμοίς 5ω - 4ω.
ε) επί βαθμοίς δω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

δον ορίζεται το πτυχιον οιουδήποτε τμήματος νομικής σχο
λής ημεδαπού πανεπιστημίου ή της Ανωτάτης Σχολής Οι
κονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή της Παντείου 
Ανωτάτης Σχολής Πολ.ιτικών Επιστημών ή της Ανωτάτης 
Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών ή ισότιμον τοιούτον σχολής 
αλλοδαπής.

3. Θέσεις του Κλ.άδου ΑΤΙ δύνανται να ορισθούν μόνον 
εις Δήμους και Κοινότητας πληθυσμού 3.000 και άνω, τα 
παρ’ αυτοίς ιδρύματα και νομικά πρόσωπα ως και εις συν
δέσμους, υπό τους περιορισμούς των επομένων παραγράφων.

4. Θέσεις γενικού διευθυντού επί βαθμώ 1ω ορίζονται εις 
με'/ τον Δήμον Αθηναίων δύο και ισάριθμοι θέσεις επί βαθμώ 
αναπληρωτού γενικού διευθυντού εις δε τους Δήμους Θεσ- 
σαλ.ονίκης και Πειραιώς ανά μία θέσεις γενικού διευθυντού 
επί βαθμώ 1 ω και ανά μία επί βαθμώ αναπληρωτού γενικού 
διευθυντού.

Εις δήμους πληθυσμού άνω των εκατόν χιλιάδων και 
μέχρι εκατόν πεντήκοντα δύναται να ορισθή μία θέσις επί 
βαθμώ αναπληρωτού γενικού διευθυντού.

5. Θέσεις επί βαθμοίς 3ω - 2ω δύναται να ορισθούν εις 
δήμους πληθυσμού άνω των δέκα χιλ.ιάδων και τα παρ’ 
αυτοίς ιδρύματα και νομικά πρόσωπα μετ’ εκτίμησιν των 
υπηρεσιακών αναγκών και μόνον εφ’ όσον αι υπό του οργα-
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νισμού εσωτερικής υπηρεσίας — ροβλεπόμενοι θέσεις μονίμου 
—ροσωττικού είναι είκοσι (20) και άνω και έχουν πραγμα
τοποιήσει κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη μέσον όρον 

• τακτικών εσόδων ποσόν τουλάχιστον διπλάσιον του απαι- 
τουμένου δια την ετησίαν δαπάνην του βασικού μισθού μετά 
του χρονοεπιδόματος του καταληκτικού βαθμού του συνό- 
λ.ου των θέσεων μονίμου προσωπικού.

6. Θέσεις επί βαθμοίς 5ω - 4ω δύναται να ορισθούν, εφ’ 
όσον αι υπό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας προ- 
βλεπόμεναι θέσεις των κλάδων διοικητικού μονίμου προ
σωπικού εν τω συνόλ.ω των είναι τουλάχιστον πεντε. εφαρ
μοζόμενων ως προς τας οικονομικές προϋποθέσεις των δια
τάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρον 42.
Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤ2 εφόρων βιβλιοθηκών και 

εοόρων πινακοθηκών.

1. 0 κλάδος ΑΤ2 εφόρων βιβλιοθηκών και εφόρων πινα
κοθηκών περιλαμβάνει θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς 
ως έπεται :

α) εφόρου βιβλιοθήκης επί βαθμοίς 7ω - 2ω.
β) εφόρου πινακοθήκης επί βαθμοίς 7ω - 2ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

7ον της. περ. α' ορίζεται το πτυχίον οιουδήποτε τμήματος 
νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή της Ανωτάτης 
Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή της 
Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή 
Ανωτάτης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών ή πτυχίον φιλο
σοφικής ή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημε
δαπής ή ισότιμον τοιούτον σχολής της αλλοδαπής, αρτία 
γνώσις της γαλλικής ή αγγλικής ή γερμανικής ή ιταλικής 
γλώσσηε καί γνώσεις βιβλιοθηκονομίας, αποδεικνυόμεναι 
εξ αντιστοίχων τίτλων σπουδών ή δια δοκιμασίας. Δια τον 
εισαγωγικόν βαθμόν της περιπτώσεως β' της προηγουμένης 
παραγράφου τυπικόν προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίον 
φιλοσοφικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ανωτάτης 
αρχιτεκτονικής σχολής ή της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής και αρτία γνώσις 
της γαλλικής ή αγγλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσης.

Άρθρον 4ο.

Θέσεις και προσόντα κλάδου API βιβλ.ιοθηκονόμων.
1. Ο κλάδος API βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει θέσεις 

διακρινομένας κατά βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμώ 3ω.
β) επί βαθμοίς 5ω - 4ω.
γ) επί βαθμοίς 9ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα

θμόν (9ο) ορίζεται το πτυχίο βιβλιοθηκονομίας κέντρου 
ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως της ημεδαπής ή ισοτίμου 
σχολής της α/ύ.οόαπής.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω και 5ω - 4ω 
έχουν ανάλογου εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 του επο
μένου άρθρου.

Άρθρον 44.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ2 κοινωνικών λειτουργών·
1. Ο κλάδος ΑΡ2 κοινωνικών λειτουργών περιλ,αμβάνε1 

θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω.
β) επί βαθμοίς 5ω - 4ω.
γ) επί βαθμοίς δω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(δο) ορίζεται το πτυχίον αναγνωρισμένης ανωτέρας σχολής 
κοινωνικών λειτουργών της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής 
της αλλοδαπής και άδεια κοινωνικού λειτουργού.

3. Θέσεις κοινωνικού λειτουργού επί βαθμοίς 3ω - 2ω 
και 5ω - 4to από κοινού υπολ.ογιζόμεναι. δύναται να ορισθούν 
μόνον εις ποσοστόν μέχρι 30 % επί των λοιπών θέσεων του 
κλάδου. Η σχέσις των επί βαθμοίς 3ω - 2ω θέσεων προς τας 
θέσεις επί βαθαοίς όω - 4ω ορίζεται το ελάχιστον εις 1 προς

3. Κλάσμα μονάδος μείζον του-ημίθεος λογίζεται άκεραία 
μονάς. Επί δυο οργανικών θέσεων η μία δύναται να δια
βαθμίζεται επί βαθμοίς δω - 4ω.

Άρθρον 45.

Θέσεις κ.αι προσόντα κλάδου ΜΕ] διοικητικού.
ΜΕ14 ελεγκτών εσόδων και εξόδων ΟΤΑ 

και ΜΕ15 εισπρακτόρων.

1. 0 κλάδος ΜΕ1 διοικητικός περιλαμβάνει θέσεις επί 
βαθμοίς ΙΟω - 6ω επιφυλάσσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 84.

2. Οι κλάδοι ΜΕ14 ελεγκτών εσόδων και εξόδων ΟΤΑ 
και ΜΕ15 εισπρακτόρων περιλαμβάνουν θέσεις επί βαθμοίς 
ΙΟω - όω.

3. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα
θμόν (1 Οον) των κλάδων των προηγουμένων παραγράφων, 
ορίζεται το απολυτήριον λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή 
άλλου ισοτίμου σχολείου και γνώσις δακτυλογραφίας, απο- 
δεικνυομένης δια δοκιμασίας. Εν ελλείψει υποψηφίων εχόν- 
των τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί εις τον διαγωνι
σμόν και υποψήφιοι κεκτημένοι απολυτηρίου γυμνασίου.

Άρθρον 46.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ2 εποπτών καθαριότητας
1. 0 κλάδος ΜΕ2 εποπτών καθαριότητος περιλαμβάνει 

θέσεις διακρινομένας επί βαθμοίς ΙΟω - 6ω επιφυλασσο- 
μένων των διατάξεων του άρθρου 84.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(ΙΟον) ορίζεται το απολυτήριον λυκείου ή εξαταξίου γυ
μνασίου ή άλλ.ου ισοτίμου σχολείου.

Άρθρον 47.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ3 τηλεφωνητών.

1. 0 κλάδος ΜΕ3 τηλεφωνητών περιλαμβάνει θέσεις 
επί βαθμοίς ΙΟω - όω επκρυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 84.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(ΙΟον) ορίζεται απολυτήριον λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου 
ή άλλου ισοτίμου ή πτυχίον της Σχολής Τυφλώκ

Άρθρον 48.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΣΕ1 κλητήρων - Θυρωρών - 
γενικών καθηκόντων

1. 0 κλάδος ΣΕ1 κλητήρων - θυρωρών - γενικών καθη
κόντων περιλ,αμβάνει θέσεις επί βαθμοίς 12ω - 7ω.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(12ον) ορίζεται το απολυτήριον δημοτικού σχολείου.

Άρθρον 49.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΣΕ2 επιστατών καθαριότητος.
1. 0 κλ.άοος ΣΕ2 επιστατών καθαριότητος περιλ.αμβάνει 

θέσεις επί βαθμοίς ί2ω - 7ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(12ον) ορίζεται το απολυτήριον δημοτικού σχολείου.

Β’ Τεχνικόν Π ροσωπικόν.

Άρθρον 50.
Γενικός κλ.άδος AT τεχνικών υπηρεσιών.

0 γενικός κλ.άδος AT τεχνικών υπηρεσιών περιλ.αμβάνει 
τας θέσεις επί βαθμώ 1ω και αναπλ.ηρωτού γενικού διευ- 
θυντού αι οποίαι πλ.ηρούνται δια προαγωγής ενεργουμένης 
κατά τας κειμένας διατάξεις, υπαλλήλων υπαγόμενων εις 
τους τεχνικούς κλ.άδους ΑΤ3. ΑΤ4. ΑΤ5, ΑΤ6 και ΑΤ7.

Άρθρον 51.

Σύστασις θέσεων τεχνικού προσωπικού.
1. Δια την σύστασιν μιας θέσεως επί βαθμώ 1ω ως και 

μιας θέσεως αναπλ.ηρωτού γενικού δίευθυντού του γενικού 
κλ.άδου AT τεχνικών υπηρεσιών ως και θέσεων επί βαθμοίς 
3ω - 2ω τεχνικών κλάδων AT, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 41 παρ. 4 και 5.
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' H συστασι: θέσεων της —ροηγουμένης παραγράφου δεν
____ ε—ζ-χ. ζ·_- περιπτώσεις δεν συνιστώνται δια του
-αεοντο: η του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας αντιστοι- 
νοι θέσει: του Κλάδου ΑΤΙ.

Άρθρον 52.
χαι πεοσόντα κλάδου Λ Το πολίτικων μηχανικών. 

) ( ι κλάδο: ΑΤ3 πολιτικών μηχανικών περιλαμβάνει
••'•τει: διακεινομένας εις βαθμού: ως έπεται :

y , επί βαθμοί: 3ω - 2ω.
- ι επί βαθμοί: 6ω - 4ω.
' Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

,όον' οεϊζεται το δίπλωμα πολιτικού μηχανικού πολυτε
χνείου ή πολυτεχνικής σχολής πανεπιστημίου τη: ημεδαπής 
ή ισότιμον τοιούτον τη: αλλοδαπ-ής.

Άρθρον 55.

'-•εσει: και προσόντα κλάδου ΑΤ4 αρχιτεκτόνων.
[. Ο κλάδος ΑΤ4 αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει θέσει: 

διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται : 
ε ) επί βαθμοίς 3ω - 2ω.
3) επί βαθμοίς 6ω - 4ω.
Λ Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(ΐ'ον) οεϊζεται δίπλωμα αρχιτέκτονος πολυτεχνείου ή πολυ
τεχνική: σχολής πανεπιστημίου τη: ημεδαπής ή ισότιμον 
τοιούτον της αλλοδαπής.

Άρθρον 54.

ι-'έσει: και προσόντα κλάδου ΑΤ5 μηχανολόγων, ηλεκτρο
λόγων. μηχανολόγων - ηλεκτρολόγοι'/.

1. Π κλάδος ΑΤ5 μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχα
νολόγων - ηλεκτρολόγων περιλαμβάνει θέσεις διακρινομένας 
ει: βαθμούς ως έπεται :

ι) επί βαθμοίς 3ο/ - 2ω. 
β) επί βαθμοίς Βω - 4ω.
2: Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(θον) ορίζεται το δίπλωμα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ή 
μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής 
σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμον τοιούτον 
της αλλοδαπής.

Άρθρον 55.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤ6 τοπογράφων.
1. Ο κλάδος ΑΤ6 τοπογράφων περιλαμβάνει θέσεις δια- 

κρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς 6ω - 4ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(Βον) ορίζεται το δίπλωμα αγρονόμου και τοπογράφου μη
χανικού πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής πανεπιστημίου 
της ημεδαπής ή ισότιμον τοιούτον της αλλοδαπής.

Άρθρον 56.

Πέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤ7 χημικών μηχανικών.
1. Ο κλάδος ΑΤ7 χημικών μηχανικών περιλαμβάνει 

θέσει: διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς 6ω - 4ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

"δον) ορίζεται το δίπλωμα χημικού μηχανικού πολυτεχνείου 
ή πολυτεχνικής σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 
ισότιμόν τοιούτον της αλλοδαπής.

Άρθρον 57.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ3 τεχνολόγων πολιτικών 
μηχανικών.

1. Ο κλάδο: ΑΡ3 τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών περι
λαμβάνει θέσεις, διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται : 

α) επί βαθμ ίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς 5ω - 4ω. 
γ επί βαθμοίς 9ω - 6ω.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα
θμόν (Οον) ορίζεται το πτυχίου τεχνολόγου πολιτικού μη
χανικού ανώτερα: σχολής τεχνολόγων μηχανικών της ημε
δαπής ή ετέρας ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Λια τους κεκτημένους πτυχών ανωτέρας σχολής υπο
μηχανικών 4 ετούς φοιτήσεως ειόικότητσς πολιτικού υπο
μηχανικού τη: ημεδαπής ή αλλοδαπής εισαγωγικός βαθμός 
ορίζεται ο 8ος.

4. Λια την συστασιν θέσει·/'/ επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
5ω - 4ω έχουν ανάλογο·/ εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώόικος.

Άρθρον 5S.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΛΡ4 τεχνολόγων μηχανολόγων 
ή ηλεκτρολόγο/·/ μηχανικών.

1. Θ κλάδος ΛΡ4 τεχνολόγων μηχανολόγων ή τεχνολόγων
ηλεκτρολόγων -μηχανικών περιλαμβάνει θέσει: διακεινο-
μέ/ας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω.
β) επί βαθμοίς 5co - 4ω.
γ) επί βαθμοίς 9ω - Βω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν- 

(9ον) ορίζεται το πτυχίου τεχνολόγου μηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτέρας σχολής τεχνολόγων μη- 
χανικών της ημεδαπής ή ετέρας ισοτίμου σχολής της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Λια τους κεκτημένους πτυχίου ανωτέρας σχολής υπο
μηχανικών 4ετούς φοιτήσεως ειδικότητα; μηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου υπομηχανικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
εισαγωγικός βαθμός ορίζεται ο 8ος.

4. Λια την σύστάσιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
5ω - 4ω έχουν ανάλογου εφαρμογήν αι διατάξεις τη: παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κωδικός.

Άρθρον 59.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ5 τεχνολόγων τοπογράφο/ν 
μηχανικών

1. U κλάδος ΑΡ5 τεχνολόγων τοπογράφων μηχανικών 
περιλαμβάνει θέσεις διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω.
β) επί βαθμοίς 5ω - 4ω.
γ) επί βαθμοίς 9ω - ΰω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα

θμόν (9ον) ορίζεται το πτυχίο·/ τεχνολόγου τοπογράσου μη
χανικού ανωτέρας σχολής τεχνολόγων μηχανικών της ημε
δαπής ή ετέρας ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Λια τους κεκτημένους πτυχίου ανωτέρας σχολής υπο
μηχανικών 4ετούς φοιτήσεως ειδικότητας τοπογράφου υπο
μηχανικού της ημεδαπής ή αλλοδαπή:, εισαγωγικός βαθμός 
ορίζεται ο 8ος.

4. Λια την σύ στάσιν θέσεων επί βαθμοίς οω - 2ω και 
5ω - 4ω έχουν ανάλογο·/ εφαρμογήν αι διατάξεις τη: παε. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κωδικός.

Άρθρον 60.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ4 μηχανοστασιαρχο/ν.

1. Ο κλάδος ΜΕ4 μηχανοστασιαρχών περιλαμβάνει θέ
σεις επί βαθμοίς ΙΟω - 6ω.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(ΙΟον) ορίζεται το πτυχών κατωτέρας δημοσίας τεχνικής 
σχολής ή πρακτικού μηχανικού ή πρακτικού μηχανολόγου 
αντιστοίχου κατηγορίας και ειδικότητος μηχανικών και 
εξαετή: άσκησις του επαγγέλματος προσηκόντως αποδει- 
κνυομένη.

Άρθρον 61.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ5 εργοδηγών.
1. Ο κλάδος ΜΕ5 εργοδηγών περιλαμβάνει θέσεις :nt 

βαθμοίς ΙΟω - 6ω επιφυλασσόμενων των διατάξεων του 
άρθρου 84 του παρόντος κώδικες.
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2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν Βαθμόν 
(ΙΟον) ορίζεται το πτυχίον της οικείας ειδικότητας μέσης 
δημοσίας τεχνικής σχολής εργοδηγών ή ετέρας ανεγνωρι- 
σμένης υπό του Κράτους.

Άρθρον 62.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ6 σχεδιαστών.

1. 0 κλάδος ΜΕ6 σχεδιαστών περιλαμβάνει θέσεις επί 
βαθμοίς ΙΟω - 6ω επιφυλασσόμενων των διατάξεων του 
άρθρου 84 του παρόντος κώδικος.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα
θμόν (ΙΟον) ορίζεται το πτυχίον ιμέσης δημοσίας τεχνικής 
σχολής ειδικότητος σχεδιαστού ή ετέρας ανεγνωρισμένης υπό 
του Κράτους.

Αρθρον 63.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤ8 φαρμακοποιών.
1. Ο κλάδος ΑΤ8 φαρμακοποιών -περιλαμβάνει θέσει? 

διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς 7ω - 4ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(7ον) ορίζεται το πτυχίον φαρμακευτικής σχολής πανεπιστη
μίου της ημεδαπής ή ισότιμον τοιούτον της αλλοδαπής και 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

3. Θέσεις επί βαθμοίς 3ω - 2ω δύναται να ορισθούν μόνον 
εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται η σύστασις θέσεων διοικη
τικού υπαλλήλου αντιστοίχου βαθμού.

Άρθρον 64.

Θέσειε και προσόντα κλάδου ΑΡ6 επισκεπτριών αδελφών.
1. Ο κλάδος ΑΡ6 επισκεπτριών αδελφών περιλαμβάνει 

θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω, 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω, 
γ) επί βαθμοίς 8ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(δον) ορίζεται το δίπλωμα επισκεπτρίας αδελφής ανεγνω- 
ρισμένης ανωτέρας σχολής επισκεπτριών αδελφών ή ισο
τίμου σχολής της αλλοδαπής καί άδεια ασκήσεως επαγγέλ
ματος.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 6δ.

Θέσεις και προσόντα κ.λάδου ΑΡ7 μαιών.
1. 0 κλάδος ΑΡ7 μαιών περιλαμβάνει θέσεις διακρινο- 

μένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω, 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω. 
γ) επί βαθμοίς 8ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(δον) ορίζεται το δίπλωμα μαίας ανωτέρας σχολής παραΐα- 
τρεκών επαγγελμάτων ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 66.

Θέσειε και προσόντα κλάδου ΑΡ8 αδελφών νοσοκόμων.
1. 0 κλάδος ΑΡ8 αδελφών νοσοκόμων περιλαμβάνει 

θέσειε διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω, 
γ) επί βαθμοίς δω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(δον) ορίζεται το δίπλωμα αδελφής νοσοκόμου ανωτέρας 
σχολής παεαίατρικών επαγγελμάτων ή ισοτίμου σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλμα
τος.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθαοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω, έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Αρθρον 67.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ9 βρεε,οκόμων.
1. Ο κλάδος ΑΡ9 βρεφοκόμων περιλαμβάνει θέσεις δια- 

κρινομένας εις βαθμούς, ως έπεται : 
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω, 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω. 
γ) επί βαθμοίς δω - 6ω.
2· Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βα

θμόν (δον) ορίζεται το πτυχίον βρεφοκόμου αναγνωρισμένης 
ανωτέρας σχολής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής.

3. Δια την σύστασιν των θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω 
και δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις τη: 
παρ. 3 του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 68.

' Θέσεις και προσόντα ΑΡ10 φυσικοθεραπευτών.

1. Ο κλάδος ΑΡ10 φυσικοθεραπευτών περιλαμβάνει 
θέσεις διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς δω -·4ω, 
γ) επί βαθμοίς 9ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού .εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(9ον) ορίζεται το πτυχίον φυσικοθεραπευτού ανωτέρας σχο
λής παραιατρικών επαγγελμάτων ή ισοτίμου σχολής τη: 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 69.

Θέσεις και προσόντα κλάδου API 1 εποπτών δημοσίας υγείας.
1. 0 κλάδος APil εποπτών δημοσίας υγείας περιλαμ

βάνει θέσεις διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω. 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω. 
γ) επί βαθμοίς 9ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

(9ον) ορίζεται το πτυχίον επόπτου δημοσίας υγείας ανω
τέρας σχολής παραιατρικών επαγγελμάτων ή ισοτίμου σχο
λής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 70.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ12 τεχνολόγων ραδιολογίας 
και ακτινολογίας.

1. Ο κλάδος ΑΡ12 τεχνολόγων ραδιολογίας και ακτινο
λογίας περιλαμβάνει θέσεις διακρινομένας εις βαθμούς ως 
έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω - 2ω, 
β) επί βαθμοίς δω - 4ω. 
γ) επί βαθμοίς 9ω - 6ω.
2. Τυπικόν προσον διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθυιόν 

(9ον) ορίζεται το πτυχίον τεχνολόγου ραδιολογίας και ακτι
νολογίας ανωτέρας σχολής παραιατρικών επαγγελμάτων ή 
ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω - 2ω και 
δω - 4ω έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. ·" 
του άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον Ί\.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ7 αδελφών νοσοκόμων.
1. Ο κλάδος ΜΕ; αδελφών νοσοκόμων περιλαμβάνει θέ

σεις επί βαθμοίς ΙΟω - 6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθ

μόν (ΙΟον) ορίζεται το δίπλωμα αδελφής νοσοκόαου ανεγ;ω'
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τισυένης σχολής μονοετούς φοιτήσεως και άδεια ατκήσεως 
:-αγγέλ.ματος.

Άρθρον 72.

Πέσεις καν προσόντα κλάδου ΜΕ8 αδελφών βρεφοκόμων.
!. 0 κλάδος MES αδελφών βρεφοκόμων περιλ.αμβάνει 

ι.'εσεις επί βαθμοίς 10ω-6ω. επιφυλασσομενών των διατά
ξεων του άρθρου 84 του παρόντος κώόικος.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
•! < -Όν) ορίζεται το πτυχίον ανεγνωρισμένες σχολής νηπιοκό- 
it.jv διετούς οοιτήσεως.

Άρθρον 73.

Πέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ9 βοηθών φαρμακείου.
1. Ο κλάδος ΜΕ9 βοηθών φαρμακείου περιλαμβάνει θέ- 

c:ις επί βαθμοίς 10ω-6ω. επιφυλασσόμενων των διατάξεων 
του άρθρου 84 του παρόντος κώδικος.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
ι ΙΟον) οεί εται το απολυτήριον λυκείου ή εξαταξίου γυμνά- 
-γιου ή ισοτίμου σχολείου και άδεια ασκήσεως επαγγέλ,μα-

Άρθρον 74.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ10 ιματοφυλάκων.

1. 0 κλάδος -ΜΕ10 ιματοφυλάκων περιλαμβάνει θέσεις 
επι βαθμοίς 10ω-6ω, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
άρθρου 84 του παρόντος κώδικος.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(ΙΟον) ορίζεται το απολυτήριον λυκείου ή εξατ_ξίου γυμνά
σιου ή άλλου ισοτίμου σχολείου.

‘Αρθρον 75.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤ9 γεωπόνων.
1. Ο κλάδος ΑΤ9 γεωπόνων περιλαμβάνει θέσεις δια- 

κρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :
α) επί βαθμοίς 3ω-2ω.
β) επί βαθμοίς 7ω-4ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 

Ι/ον) ορίζεται το πτυχίον ανωτάτης γεωπονικής σχολής της 
ημεδαπής ή ισοτίμου τοιούτου της αλλοδαπής.

3. Θέσεις γεωπόνων επί βαθμοίς 3ω-2ω δύναται να ορι- 
σθούν μόνον εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται η σύστασις αντι
στοίχων θέσεων διοικητικών υπαλλήλων.

Άρθρον 76.

Θέσεις και προσόντα κλ.άδου APIS βοηθών γεωπόνων.

1. Ο κλάδος ΑΡ13 βοηθών γεωπόνων περιλαμβάνει θέ
σεις διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω-2ω.
β) επί βαθμοίς 5ω-4ω.
γ) επί βαθμοίς 9ω-6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθιών 

,:'ον) ορίζεται το πτυχίον τμήματοε φυσικής παραγωγής 
Ζ'"ντέρας σχολής τεχνολόγων γεωπονίας ή ισοτίμου σχολής 
σης ημεδαπής ή αλλοδαπής.

·'· Λια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω-2ω και 5ω-
έχουν ανάλ.ογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 77.

Θεσεις και προσόντα κλ.άδου ΜΕ11 γεωργό τεχνιτών.
I. 0 ·λλ.ά;ίς ΑΙΕ11 γεωργοτεχνιτών εερι/.αμόάνϋ θέτεις εεί 

τκθμοις 10ω-6ω επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρ- 
’•-'■π f>4 του παρόντος κώδικος.

-· Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
ΜΟον) ορίζεται απολυτήριον πρακτικού γεωργικού σχο- 
'---ου της ημεδαπής ή αλλοδαπής γενικού ή ειδικού δημοσίου 
ύ ιοιωτικού κοινωφελούς χαρακτήρος λχιτουργούντος βάσει 
■°'J Α.,\. 1698/1939 ή πτυχίον ενθικού ορφανοτροφείου ή 
^-κοτροοείου ή απολυτήριον λ.υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου 
λ -σοτιμου σχολείου και προκειμένου περί των δύο τελευταίων

πεοιτττώσεων τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ετέρων νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου εις εργασίας αφορώσας εις την 
γεωργίαν και τα δάση.

Αρθρον 78.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΣΕ3 Δασοφυλάκων.

1. Ο κλάδος ΣΕ3 δασοφυλάκων περιλαμβάνει θέσεις επί 
βαθμοίς 12ω-/ω.

2. Τυπικόν προσόν διορισαού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
(12ον) ορίζεται το απολυτήριον δημοτικού σχολείου, προ- 
τιιιωμένων των αποφοίτων της σχολής δασοφυλάκων.

Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 
Αρθρον 79.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΤΊΟ καθηγητών.

1. Ο κλάδος ΑΤ10 καθηγητών περιλαμβάνει θέσεις δια- 
κρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω-2ω. 
β) επί βαθμοίς 5ω-4ω. 
γ) επί βαθμοίς 7ω-6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισαού εις τον εισαγωγικόν βαθ

μόν (7ον) ορίζεται το εκάστοτε απαιτούμενον για την θέσιν 
καθηγητού αντιστοίχου ειδικότητος μέσης εκπαιδεύσεως. 
πτυχίον σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημε
δαπής ή ισότιμον τοιούτον της αλλοδαπής.

Άρθρον 80.

Θέσεις και προσόντα κλάδου API4 καθηγητών.

1. Ο κλάδος ΑΡ14 καθηγητών περιλαμβάνει θέσεις δια- 
κρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω-2ω. 
β) επί βαθμοίς 5ω-4ω, 
γ) επί βαθμοίς δω-6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθ

μόν (8ον) ορίζεται το εκάστοτε απαιτούμενον για την θέσιν 
καθηγητού αντιστοίχου ειδικότητος μέσης ή γενικής ή επαγ- 
γελ.ματικής εκπαιδεύσεως, πτυχίον ανωτέρας σχολής της 
ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω-2ω και 5ω-4ω 
έχουν ανάλ.ογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 του άρ
θρου 44 του παρόντος κώδικος.

Άρθρον 81.
Θέσεις και προσόντα κλάδου ΑΡ15 διδασκάλων.

1. Ο κλάδος ΑΡ15 διδασκάλ.ων περιλαμβάνει θέσεις δια- 
κρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω-2ω, 
β) επί βαθμοίς 5ω-4ω, 
γ) επί βαθμοίς 8ω-6ω.
2. Τυπικόν πεοσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθ

μόν (8ον) ορίζεται το εκάστοτε απαιτούμενον δια την Θέσιν 
διδασκάλου δημοτικής εκπαιδεύσεως.

3. Δια την σύστασιν Οέσεως επί βαθμοίς 3ω-2ω και 5ω- 
4ω έχουν ανάλ.ογον εφαρμογήν αι διατάςεις της παρ. 3 του 
άρθρου 44 του παρό'/τος κώδικος.

Άρθρον 82.

Θέσεις και προσόντα κλ.άδου API 6 νηπιαγωγών.

1. Ο κλάδος ΑΡ16 νηπιαγωγών περλαμβάνει θέσεις 
διακρινομένας εις βαθμούς ως έπεται :

α) επί βαθμοίς 3ω-2ω. 
β) επί βαθμοίς 5ω-4ω. 
γ) επί βαθμοίς 8ω-6ω.
2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθ

μόν (8ον) ορίζεται το πτυχίον ανωτέρας δημοσίας σχολής 
νηπιαγωγών.

3. Δια την σύστασιν θέσεων επί βαθμοίς 3ω-2ω και 5ω- 
4ω, έχουν ανάλ.ογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 44 του παρόντος κώδικος.
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Άρθρον 83.

Θέσεις και προσόντα κλάδου ΜΕ13 επιμελητών 
επαγγελματικών σχολών.

1. 0 κλάδος ΜΕ13 επιμελητών επαγγελματικών σχο
λών περιλαμβάνει θέσεις επί βαθμοίς 10ω-6ω επιφυλασσο- 
μένων των διατάξεων του άρθρου 84 του παρόντος κωδικός.

2. Τυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθ
μόν (ΙΟον) ορίζεται το απολυτήριον λυκείου ή ες,αταςίου 
γυμνασίου ή ισότιμον τοιούτον και γνώσεις δακτυλογραφίας, 
αποδεικνυομένη δια δοκιμασίας.

Άρθρον 84.

Σύστασις θέσεων κλάδου ΜΕ επί βαθμοίς 5ω-4ω.
Η σύστασι: θέσεων 5ου-4ου βαθαού εκάστου των κλά

δων ΜΕ1, ΜΕ2. ΜΕ3. ΜΕ4. ΜΕ6, ΜΕ8, ΜΕ9, ΜΕ10. 
ΜΕ 11, ΜΕ13. ΜΕ14 και ΜΕ15. επιτρέπεται μέχρι ποσο
στού 20% δια του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, κλάσμα 
μονάδος ημίσεος και άνω λογίζεται μονάς.

Άρθρον 85.

Κατ’ εξαίρεσιν σύστασις θέσεως επί βαθμοίς 5ω-4ω.

Ειε ας περιπτώσεις δεν καθίσταται δυνατή η σύστασις θέ
σεων κατά το προηγούμενου άρθρον δύναται να συνιστάται 
μία θέσις επί βαθμοίς 5ω-4ω εφ’ όσον αι υπό του Οργανισμού 
εσωτερικής υπηρεσίας προβλεπόμεναι θέσεις του οικείου 
κλάδου είναι, εν τω συνόλω των τουλάχιστον δύο, έχει δε 
πραγματοποιήσει ο οικείος ΟΤΛ κατά τα δύο τελευταία οι- 
κονομικά έτη κατά μέσον όρον τακτικά έσοδα άνω του ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών. 
Το ποσόν τούτο δύναται να αυξομειούται δια κοινής αποφά- 
σεως των Τπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών 
και Οικονομικών, δημοσιευόμενης δια της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

Κατ’ εςαίρεσιν προκειμένου περί των κλάδων ΜΕ14 και 
ME15 δεν απαιτείται η συνδρομή των κατά τα ανωτέρω οι
κονομικών προϋποθέσεων.

Άρθρον 129.

11 ίνακες αρχαιότητος.

1. Οι πίνακες αρχαιότητος. συντασσόμενοι κατά μήνα 
Ιανουάριον εκάστου έτους, περιλαμβάνουν κατά κλάδους και 
βαθμούς ή ειδικότητας το πάσης φύσεως προσωπικόν το 
υπηρετούν κατά την 31 ην Δεκεμβρίου του προηγουμένου 
έτους.

2. Οι πίνακες αρχαιότητος περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς 
κατά τας επομένας ενδείξεις :

α) επώνυμον.
β) όνομα.
γ) όνομα πατρός.
δ) έτος γεννήσεως.
ε) χρονολογίαν διορισμού (χρονολογία δημοσιεύσειυς τηε 

περί διορισμού πράξεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
ή χρονολογίαν προσλ.ήύεως προσωπικού επί σχέσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου).

στ) χρονολογίαν τελευταίας προαγωγής.
ζ) τίτλους σπουδών.
η) παρατηρήσεις.
Η υπό την ένδειξιν «παρατηρήσεις» στήλη συμπληρούται 

εφ’ όσον υφίσταται ανχγκαία. η παράθεσις και ετέρων στοι
χείου σχετικών ιδία προε προϋπηρεσίαν ή τυχόν αναγκαίαε 
διευκρινίσει: ενδείξεων των ετέρων στηλών.

·!. Κατά των πινάκων αρχαιότητος. ανακοινουμένων υπο- 
χρεωτικώς προς τους υπαλλήλους εντός του πρώτου δεκα
πενθημέρου του μηνός Φεβρουάριου εκάστου έτους, επιτρέ
πεται ένστασις υποβα/.οιχένη εντός μηνός από της υποβολής 
της ενστάσεως.

Άρθρον Ιού.

• ί. Οι εκ του αυτού κλάδου μετατασσόμενοι διατηεούν με- 
ταςύ των την ήν εκέκτηντο σειρά·, αρχαιότητοε. Δια τους εκ

δια©όρων κλάδων μετατασσόμενους η σειρά αρχαιότητος 
μεταξύ των καθορίζεται εκ του χρόνου κτήσεως του βαθμού. 
Εάν τα τυπικά προσόντα του εις ον η μετάταξις κλάδου εκτή - 
θησαν μετά την απόκτησιν του βαθμού, η σειρά αρχαιότητος 
μεταξύ των μετατασσυμένων καθορίζεται εκ του θρόνου κτή
σεως των τυπικών προσόντων.

Άρθρον 13(1.

Προϋποθέσεις προς προαγωγήν.

Ουδείς υπά/ληλος προάγεται από βαθμού εις βαθμόν : 
α) Εάν δεν υπάρχη κενή θέσις προς κατάληψιν δια της 

προαγωγής.
Άρθρον 138.

Τρόπος προαγωγών.

1. At προαγωγαί ενεργούνται : 
α) Κατ’ εκλογήν.
β) Κατ’ αρχαιότητα.
2. Ως προακτέοι κατ’ εκλογήν χαρακτηρίζονται εκείνοι, 

οι οποίοι διεκρίθηκαν μεταξύ των συναδέλφων των δια τον 
χαρακτήρα, το ήθος, την διοικητικήν ικανότητα, επιστημονι
κήν ή υπηρεσιακήν κατάρτισιν. δραστηριότητα, πρωτοβου
λίαν και αοοσίωσιν εις το καθήκον, ώστε να ικ.ανοπ ιούν απο
λύτως τας απαιτήσεις της υπηρεσίας δια την άσκησιν των 
καθηκόντων του ανωτέρω βαθμού.

3. Ως προακτέοι κατ' αρχαιότητα χαρακτηρίζονται εκεί
νοι. οι οποίοι έχοντε" ήθος και ικανότητα, δύνανται να αντα- 
ποκρίνωνται εις τα καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού.

4. Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται εκείνοι, οι οποίοι, 
μη έχοντες τα ως άνω προσόντα, δεν δύνανται να εκτελέσουν 
τα καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού.

Άρθρον 139.

Ενέργεια προαγωγών.
3. Το υπηρεσιακόν συμβούλιου προς σχηματισμόν της 

κρίσεως του λαμβάνει υπ’ όψιν :
α) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του κρινομένου 

υπαλλήλου, τα αφορώντα εις τον χαρακτήρα, το ήθος, τα 
τυπικά, επιστημονικά και επαγγελματικά αυτού προσόντα, 
τας ηθικάς αμοιβάς και τας εκθέσεις των προϊσταμένων, ως 
και τον χρόνον της πραγματικής του υπηρεσίας, εκτιμωμένης 
ελευθέρως της επιδράσεως επί της υπηρεσιακής εξελίξεως 
τούτου της λόγου ασθένειας ή αναορωτικής άδειας απομα- 
κρύνσεώς του.

β) Τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, 
γ) Τας προσωπικάς γνώσεις ή α σταλεί: πληροφορίας των 

μελ.ών του ρητώς και λεπτομερούς διατυπωμένες εν τον πρα
κτικού. ω: και παν εν γένει κατά την κρίσιν του χρήσιμον 
στοιχείο·/.

(). Εις πάσαν περίπτουσιν η προαγωγή θεωρείται συντε- 
λεσθείσα από της ημέρας της δημοσιεύσεώς της εις την Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως. Επί προαγωγούν εις ενιαίας 
θέσεις, εάν η δημοσίευση γίνη με πάροδον μηνός αφ’ ής 
συνεπλ.ηρούθη ο προς προαγωγήν χρόνος, η προαγωγή θεω
ρείται συντελεσθείσα από της παρελεύσεως μηνός.

Άρθρον 140.

Απαιτούμενος χρόνος δια την προαγωγήν από βαθμού εις 
βαθμόν.

1. Δια την προαγοογήν του προσοοπικού κλ.άδουν ,ΛΤ απαι
τείται :

α) από του 8ου βαθμού εις τον 7ον διετής υπηρεσία, 
β) από του Του βαθμού μέχρι και του 2ου τριετής υπη

ρεσία εις έκαστον βαθμόν.
γ) από του 2ου εις το βαθμόν αναπλ.ηρωτού γενικού 

διευθυντού διετής υπηρεσία εις τον 2ον βαθμόν,

δ) Από του βαθμού αναπλ.ηρωτού γενικού διευθυντού ει: 
τον Ιον βαθμόν απαιτείται διετής υπηρεσία εις τον βαθμόν 
αναπλ.ηρωτού γενικού διευθυντού. Κατά, την πρώτην εφαρ-
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χογήν του παοόντος. ως~και εις τας περιπτώσε}: κρίσεως. μη 
ποοακτέων των επί βχθαώ αναπληοωτού γενικού δ'.ευθυντού 
υπηρετούντων ή ελλείψεως θέσεων του βαθμού τούτου ή πλή- 
ιωση: των θέσεων επί βαθμώ 1ω ενεργείται δια — ροαγωγής 
υπαλλήλων επί βχθυώ 2ω εχόντων τετρατετή υπηρεσίαν ε'.: 
τον βαθμόν τούτον.

2. Αια την προαγωγήν του προσωπικού κ>.άδων ΑΡ απαι
τείται :

α) Από του 9ου βαθμού εις τον 8ον διετής υπηρεσία.
β) Από του Sou βαθμού μέχρι, και του 2ου τριετής υπηρε- 

σία ειρ έκαστον βαθμόν.
3. Αια την προαγωγήν του τεροσωεεικού κλάδων ΜΕ απαι- 

τείται :
α) Αεεό του 10ου βαθμού ειρ τον 9ον διετής υτεηρεσία.
β) Αεεό του 9ου βαθμού εις τον 8ον τριετής υτεηρεσία.
ν) Ατεό του Sou βαθμού μέχρι και του 4ου τετραετής υτεη- 

εεσία εις έκαστον βαθμόν,
4. Αια την τεροανωνήν του προσωπικού κλάδονν ΣΕ ατεαι- 

τείται :
α) .Ατεό του 12ου βαθμού μέχρι και του 10ου διετής υπτ- 

εεσία εις έκαστον βαθμόν.
3) Ατεό του 10ου βαθμού εις τον 9ον τριετής υτεηρεσία.
γ) Ατεό του 9ου βαθμού εις τον 8ον τετραετής υτεηρεσία.
δ) Ατεό του Sou βαθμού εις τον 7ον τεενταετής υτεηρεσία.

Άρθρον 141.

Σύστημα τεροαγωγών εις τους κλάδους AT και ΑΡ.

1. Αι τεροαγωγαί του τεροσωεεικού κλάδου AT και ΑΡ 
μέχρι και 4ου βαθμού ενέργούνται :

α) Κατά τερώτον λόγον κ.ατ’ εκλογήν.
3) εάν δεν υτεάρχουν κατ’ εκλογήν τεροακτέοι. κατ’ αρ

χαιότητα. τεαραλειτεομένων των κρίνο μένιυν ως μη τεροα- 
κτέων.

2. Ουδείς τεροάγεται εις ανώτερον του 4ου βαθμού, εφ’ 
όσον δεν υτεάρχουν τεροακτέοι κατ’ εκλογήν.

3. Ο υπάλληλος κρίνεται κατ’ αρχήν αυτοτελώς, χαρα
κτηριζόμενος ως κατ’ εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα τεροακτέος.

1ί τεροαγωγή υτεαλλήλων κριθέντων κατ’ αρχήν ως τεροα- 
κτέων κατ’ εκλογήν, ενεργείται τεεραιτέρω δια της μεταξύ 
αυτών συγκρίσεως.

Άρθρον 142.

Σύστημα τεροαγωγών εις τους κλάδους ΜΕ.

1. Αι τεροαγωγαί του τεροσωεεικού κλάδων ΜΕ ενεργού- 
νται :

α) Κατά τερώτον λόγον κατ’ εκλογήν,
3) εάν δεν υτεάρχουν κατ’ εκλογήν τεροακτέοι. κατ’ αρχαιό

τητα. τεαραλειτεομένων των κρινομέ/ων ως μη προακτέων.
2. Η διάταςις της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρ

θρου εφαρμόζεται και επί των υπαλλήλων κλάδων ΜΕ.

Άρθρον 14.;.

Σύστημα προαγωγών εις τους Κλάδους ΣΕ.

I · Λι προαγωγαί του προσωπικού κλάδων ΣΕ ενεργού- 
νπαι μέχρι μεν και του 8ου βαθμού κατ’ αρχαιότητα, παρα- 
/.ειπομενων των κρίνο μόνων ως μη προακτέων, από δε του 
Άυ και άνω κατ’ εκλονήν ή, εν ελλείψει. κατ’ αρχαιότητα.

2. Η διάταςις της παραγράφου 3 του άρθρου 141 του πα
ρόντος εφαρμόζεται και επί των υπαλλήλων κλάδων ΣΕ.

Άρθρον 149.

' Ενταξις υπαλλήλων.

I · 1 πάλληλοι κ.εκτημένοι χρόνον πραγματικής υπηρεσίας 
κνο>τερον του υπό των οικείων διατάξεων προβλεπομένου δια 
•V' μέχρι και του κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών 
εεε/.ις>ν, εντάσσονται δια πράξεως του αρμοδίου προς διο
ρισμόν οργάνου, δημοσιευόμενης εν περιλήψει δια της Εφη- 
'/εριοος της Κυβερνήσεως μετά κρίσιν του οικείου υπηρεσία- 
κου συμβουλίου εις ανάλογον προ: τον συνολικόν χρόνον της 
’ΆΡ'σιαι αυτών βαθμόν, εφ’ όσον προβλέπεται εν τω οικείοι

κλάδο) περαιτέρω εξέλιξις και πάντως ουχί πέραν του 6ου 
βαθμού οι των κλάδων AT. ΑΡ και ΜΕ και του Του βαθμού 
οι του Κλάδου ΣΕ.

2. Αια την κατά την προηγουμένην παράγραφον ένταξιν 
λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνον η μετά των τυπικών προσόντων 
του αντιστοίχου κλάδου διανυθείσα υπηρεσία των υπαλλή
λων προ του διορισμού των εις τον εις ον ανήκουν κλάδο ν.

3. Ο τυχόν πλεονάζον χρόνος μετά την κ.ατά τα ανωτέρω 
ένταςιν λογίζεται ως διχνυθείς εις τον εις ον εντάσσεται έκα
στος βαθμόν δια την προαγωγήν εις ανώτερον τούτου βαθ
μόν.

4. Οι κ.ατά το παρόν άρθρον εντασσόμενοι διατηρού/τες 
την μεταξύ των σειράν αρχαιότητες, τίθενται εις το αριστε
ρόν των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των και δεν δύνανται 
να κριθούν δια τον 5ον βαθμόν πριν ή αποκτήσουν δικαίωμα 
κρισεως δια tcv βαθαόν τούτον οι κατά την χρονολογία της 
ενταξεώ: των. ανώτεροι ή αρχαιότεροι των.

Άρθρον 16Π.

Προβάδισμα.

1. Μεταξύ των υπό του παρόντος κώδικος διεπομένων 
υπαλλήλων το προβάδισμα κανονίζεται :

α) Προηγούνται οι υπάλληλοι των κλάδων AT και έπο- 
νται κατά σειράν οι υπάλληλοι των κ.λάδων ΑΡ,ΜΕ και ΣΕ, 

β) μεταξύ υπαλλήλων ανηκόντων εις τον αυτόν κλάδον 
επί τη βάσει της κατά το άρθρον 37 βαθμολογικής κλίμακες, 

γ) μεταξύ υπαλλήλων του αυτού κλάδου και βαθμού επί 
τη βάσει της αρχαιότητες των.

2. Υπάλληλοι διανύοντες την. κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 103 του παρόντος, δοκιμαστικήν υπηρεσίαν και μέχρι 
της μονιαοποιήσεώς των δεν δύνανται να προβαδίζουν ή να 
προϊστανται μονίμων υπα/ύ.ήλων ανωτέρων ή ισοβάθμιον 
αυτών, εξαιρέσει των υπαλλήλων κλάδου ΣΕ.

ΙΦ.Ε.Κ. A 22S) του Ν.Α. 1025/71

Άρθρον 83.

1. Ίο Συμβούλιον ελέγχει τα τυπικά προσόντα των εν τιο 
πίνακι αναγραοομένων. δεν κωλύεται δε να κείνη και τυχόν 
εν τοιε καταλόγοις μη περιληφθέντας εάν εύρη ότι ούτοι έχουν 
τα τυπικά προσόντα.

2. Το Συμβούλιον προς σχηματισμόν της κρίσεώς του 
λαμβάνει υπ' όψιν :

α) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του κρινομένου 
υπαλλήλου τα αοορώντα ειε τον χαρακτήρα, το ήθος, τας 
υγιείς κοινωνικά: αντιλήψεις, τα τυπικά, επιστημονικά και 
επαγγελματικά αυτού προσόντα, ταμ ηθικά: αμοιβά: και τα: 
εκθέσεις των προϊσταμένων, ωζ και τον χρόνον της πραγμα
τικής υπηρεσίας εκτιμινμένης ελευθέρως της επιδράσεομ επί 
της υπηρεσιακής εξελίξεώς του της /.όνο, ασθένειας ή αναρ- 
ροιτικής αδείας απομακρύνσεως αυτού κατά τα εν άρθρω I!' 
του Ν.Α/τος 751/1970 οριζόμενα.

β) τα στοιχεία του πειθαρχικού ελέγχου, 
γ) τας προσωπικές γνώσεις ή ασφαλείς πληροφορίας tgjv 

μελών του συμβουλίου διχτυπουμένας εν τω πρακτικώ και 
δ) παν εν γένει κατά την κρίσιν του χρήσιμον στοιχείο ν 

ή έγγραφον.
3· Το συμβούλιον, αποφαινόμ-νον περί προαγωγής, ποιεί

ται εν τη αποφάσει του ειδικήν μνείαν περί του τίνες εκ των 
κ εκ τη μένω ν τα προς προαγωγήν τυπικά προσόντα κρίνο - 
νται υπ’ αυτού μη προακτέοι.

' Αρθρον 91.

1. Η χρχχιότη: καθορίζεται εκ της χρονολογίας δημο- 
σιεύσεως της πράξεως διορισμού ή προαγωγής ή μετατα- 
ξεως. όπου αύτη επιτρέπεται. Μεταξύ των δια της αυτής 
πράξεως πλειόνων διοριζομένων, προαγωμένων ή μετατασ
σόμενων, αρχαιότερος θεωρείται ο προηγούμενος εν τη πρα- 
ξει. Εν τη πράξει του διορισμού τηρείται η εν τω διενεργη- 
θέντι διαγωνισμώ σειρά επιτυχίας, εν δε τη πράξει προαγω
γής ή μετατάξεως η εν τη αποφάσει του συμβουλίου τοιαυ-
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-2. Etc τον χρόνον τη; αρχαιότητα; δεν υπολογίζεται ο 
κατά το άρθρον 77 παρ. 2 χρόνο;.

Άρθρον 92.

1. Υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνη; συντάσσεται πίνα; 
αρχαιότητος πάντων των δικαστικών υπάλληλων κατά Βαθ
μού:.

2. 0 πίνα; αναθεωρείται κατά Ιανουάριον έκαστου έτους, 
επιφερομένων εις αυτόν των κατά το προηγούμενου έτος 
επελθουσών μεταβολών. Δια την κατάταξιν των αναδιορι- 
ζομένων /αμβάνεται υπ’ όψιν η προγενέστερα εν τω αυτώ 
βαθμώ πραγματική προϋπηρεσία.

3. 0 ως άνω συντασσόιιενο: πίνας αρχαιότητας εκάστου 
έτους ανακοινούται εις αυτούς υπό του Υπουργείου Δικαιο
σύνης δια του προϊσταμένου τη; γραμματεία; της εις ήν 
υπάγονται υπηρεσίας.

4. Παν παράπονου κατα του ως άνω πίνακος αρχαιότη- 
τος υποβάλλεται εντός μηνός από τη; κατά την προηγουμέ- 
νην παράγραφον ανακοινώσεως υπό παντός ενδιαφερομένου 
εις το 7 πουργείον Δικαιοσύνης όπερ διαβιβάζει τούτο εις το 
Τριμελές Υπηρεσιακόν Συμβούλιου του Συμβουλίου Επι
κράτειας ή του Αρείου Πάγου, κατά περίπτωσιν. αποφαινό- 
μενον βάσει των διατάσεων του προηγουμένου άρθρου. Εν 
περιπτώσει παραδοχής του υποβληθέντος παραπόνου, τρο
ποποιείται αναλόγως ο συνταχθείς πίνας σειράς αρχαιότητο;;

Γ του Ν.Δ. 294/76 (Φ.Ε.Κ. Α' 82)

Άρθρον 5.

Αριθμός θέσεων.
2. Εκ των ανωτέρω θέσεων ορίζονται ενιαίαι οι επί βαθ- 

μοίς γραμματέως εοετών Α' και Β' τάξεως και μόνον δια 
τους κεκτημένους πτυχίον και- τους μέχρι της ισχύος του 
παρόντος ανήκοντας εις τους Α' κατηγορίαν μη πτυχιούχους. 
αι επί βαθμοίς γραμματέως πρωτοδικών Α' και Β' τάςεως, 
αι επί βαθμοίς δικαστικών γραμματέων Α’ και Β’ τάςεως. 
ομού μετά των επί βαθμοίς υπογραμματέων Α' και Β' τά
ξεως και των επί βαθμώ γραφέως. αι θέσεις των ερμηνέων 
Α' - ΣΤ' τάεεω; και αι θέσει: των επιαελητών δικαστηρίων 
Β' - ΣΤ' τάςεως.

Άρθρον 7.

Εισαγωγικός βαθμός, προσόντα και τρόπος διορισμού.

ί. Εισαγωγικός βαθμός των εν τω άρθρω 4 παρ. 2 στοιχ. 
α υπαλλήλων είναι ο του γραφέως. των υπό στοιχ. Β' του 
ερμηνεως ΣΤ τάςεως και των υπό στοιχείων γ' ο του επι- 
με/.ητού δικαστηρίων ΣΤ τάςεως. Δια τους πτυχιούχους 
εισαγωγικός βαθμός (δεύτερος εισαγωγιγός βαθμός) είναι 
ο του δικαστικού γραμματέως ]!’ τάςεως.

-· Ως τυπικόν προσόν διορισμού εις Οέσιν γραφέως ορί
ζεται το απολυτήριον μέσης εκπαιδεύσεως ή ισότιμου τού
του. Ως τυπικόν προσόν διορισμού εις τον βαθμόν του γραμ.- 
ματέως Β τάςεως. ορίζεται το πτυχίον Νομικής Σχολής ή 
Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών των ημε- 
οαπών Πανεπιστημίων ή το πτυχίον της Ανωτάτης Σχολής 
Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών ή της Παντείου 
Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή της Ανωτ. Βιο- 
μηχανικής Σχολής ή ισοτίμων αλλοδαπών ανωτάτων σχολών. 
Όπου εν τω παρόντι γίνεται μνεία περί πτυχιούχων ως τοι- 
ουτοι νοούνται οι έχοντες εν εκ των ανωτέρω πτυχίων. Ω; 
τυπικόν προσόν διορισμού εις Οέσιν επιμελητού δικαστηρίων 
ΣΤ τάςεως ορίζεται το ενδεικτικόν αποφοιτήσεω; εκ της 
Γ τουλάχιστον τάςεως σχολείου μέση; εκπαιδεύσεω; δηυο- 
σίας ή ιδιωτικής.

3. Αι εκάστοτε κενουμεναι εκ των ενιαίων θέσεων επί 
βαθμοίς δικαστικού γραμματέως Α' τάςεως έως γεαφέω; 
πληρούνται δια διορισμού, εις έκαστον των εισαγωγικών 
βαθμών, κατόπιν διαγωνισμού διενεργουμένου κατά τα εν 
άρθρω 11 του παρόντο: επιφυλασσομένων των διατάξεων 
των παρ. 2 επ. του άρθεου 9. Η πλήρωσις των θέσεων τού
των κατά την διάεκειαν τη: ισχύο: τιυν πινάκων επιτυχόντων

γίνεται κατά το 1 /3 εις τον δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν 
και κατα τα 2/3 εις τον πρώτον εισαγωγικόν βαθμόν, αρχής 
γενομένης εκ του δευτέρου εισαγωγικού βαθμού.

4. Αι κεναί θέσει: επιμελητών δικαστηρίων πληρούνται 
δια διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν. Ο διορισμός γί
νεται δ.’ αποοάσεως του Υ'πουργού Δικαιοσύνης, μετ’από- 
c-ασιν του δικαστικ.ού συμβουλίου εις την περιφέρειαν του 
οποίου υοίσταται η προς πλήρωσιν κενή θέσις. Προκειμένης 
τη; πληοώσεως των κενών θέσεων δημοσιεύεται προκήρυξης 
του Υ'πουργείου Δικαιοσύνης εις μίαν τοον Εφημερίδων των 
εκδιδομένων εν τη έδρα του πρωτοδικείου εις την περιφέρειαν 
του οποίου υφίστανται αι κεναί θέσεις, δι’ ής καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι, όπως, εντός οριζομένης προθεσμίας, υπο
βάλουν σχετικήν αίτησιν μετά δικαιολογητικών.

Άρθρον 8.

Ένταςις και μετάταςις.

1. Δικαστικοί υπογραμματείς Α' και Β' τάςεως αποκτώ- 
ντες πτυχίο εντάσσονται, τη αιτήσει των, και μετ’ απόφασιν 
του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου εις τον δεύτερον εισα
γωγικόν βαθμόν (δικαστικού γραμματέως Β' τάςεως) εφ’ 
όσον έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσίαν δικαστικού υπαλ
λήλου.

2. Επιμεληταί δικαστηρίου Α' έως Ε' τάξεως κεκτημένοι 
ή αποκτώντες απολυτήριον μέσης εκπαιδεύσεως ή ισότιμον 
τούτου δύνανται να μετατάσσωνται τη αιτήσει των και μετ 
απόφασιν του δικαστικού συμβουλίου ανηστοίχως εις δικα
στικούς γραμματείς Α' και Β' τάςεως ή υπογραμματείς Α' 
και Β' τάξεως ή γραφείς προς πλήρωσιν κενής θέσεως. Οι 
εκ τούτων αποκτώντες πτυχίον μετατάσσονται εις τον αντί
στοιχον βαθμόν, ουχί πάντως κατώτερον του δικαστικού 
γραμματέως Β' τάςεως εφ’ όσον έχουν τριετή υπηρεσίαν.

3. Επιμεληταί δικαστηρίων ΣΤ' τάξεως δύνανται υπό 
τας εν τη προηγουμένη παραγράφω προϋποθέσεις να μετα- 
τάσσωνται εις τον βαθμόν του γραφέως, εφ’ όσον έχουν 
συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν δικαστικού υπαλ
λήλου. Οι ούτω μετατασσόμενοι τίθενται εις το αριστερόν 
των ήδη υπηρετούντων εις τον εις ον μετατάσσοντο βαθμόν.

4. Ο αριθμός των κατά τας παρ. 2 κα: 3 του παρόντος 
άρθρου μετατασσόμενων επιμελητών δικαστηρίων δεν δύ- 
ναται να υπερβή το εν πέμπτον (1/5) του συνόλου των εκά
στοτε πληρουμένων θέσεων.

5. Οι ούτως εντασσόμενοι και μετατασσόμενοι τίθενται 
εις το αριστερόν των ήδη υπηρετούντων εις τους βαθμούς εις 
ους μετατάσσονται.

6. Παρά τω Υπουργέίω Δικαιοσύνης τηρείται πίνας εις 
ον αναγράφονται οι αιτούμενοι μετάταξιν κατά σειράν προ- 
κύπτουσαν εκ του χρόνου κτήσεως του απολυτηρίου μέσης 
εκπαιδεύσεως ή ανωτάτης σχολής και επί συγχρόνου κτή
σεως τούτου, εκ του βαθμού του απολυτηρίου. Αι μετατάξεις 
ενεργούνται κατά την εν του πίνακι τούτω σειράν.

Άρθρον 17.

!. α) Εις των αρμοδιότητα των τριμελών δικαστικών 
συμβουλίων, παρ’ εκάστω φορολογικά) εφετείω. υπάγονται 
οι μέχρι και του βαθμού δικ. γραμματέως α' τάξεως υπάλλη
λοι της γραμματείας τούτου, ως και των εις την περιφέρειαν 
αυτού φορολογικών πρωτοδικείων. Δεν υπάγονται εις την 
αρμοδιότητα των συμβουλίων τούτων τα θέματα μεταθέ- 
σεως ή αποσπάσεως των ως άνω υπαλλήλων από της περι
πέτειας ενός φορολογικού εφετείου εις την περιφέρειαν άλλ.ου. 
προαγωγής από του βαθμού δικαστικού γραμματέως Α' τά- 
ςεω: εις τον βαθμόν του γραμματέως Πρωτοδικ.ών Β’ τάξεως. 
ως και το ποθετή σεως ή μετατάξεως. Εις την αρμοδιότητα του 
τριμελούς δικαστικού συμβουλίου παρά τω φορο/.ογικά) 
εφετείω Αθηνών υπάγονται κατά τας άνω διακρίσεις και οι 
υπάλληλοι της Γραμματείας του Γενικού Επιτρόπου της 
Επικράτειας επί της φορο/.ογικής δικαιοσύνης.

2. β) Οι από του βαθμού γραμματέως πρωτοδίκου Β' 
τάξεως και άνω υπάλληλέοι της Γραμματείας των φορολο
γικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρά
τεια: επί της φορολογικής δικαιοσύνης.



ΊΟ
 &/

15

ν) O'. λ,οιποί υπάλληλοι τη; γραμματεία: των φορολογικών 
δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου τη; Επικράτεια: 
ζτ.ί Tr,c φορολογική; δικαιοσύνη; ω; προ; τα θέματα μεταθέ
σω; ή αποσπάσεω; αυτών ατό τη; περιφερεία; ενό; φορο
λογικού εφετείου ει; την περιφέρειαν άλλου, προαγωγή; από 
του βαθοιού του δικαστικού γραμματέα/; Α' τάςεω: ει; τον 
βαθμόν του γραμματέω; πρωτοδικών Β' τάρεω; και τοπο- 
υ-ττσεω; αυτών, ω; και μετατάρεω; αυτών.

5. Ει; την αρμοδιότητα των τριμελών δικαστικών συμ
βουλίων παρ’ εκάστω εφετείω υπάγονται οι μέχρι και του 
βαθμού δικαστικού γραμματέω; Α' τάρεω: υπάλληλοι τη; 
"ραμματεία: αυτού, τη; παρ’ αυτώ εισαγγελία: και των ει; 
ττν περιφέρειαν αυτού πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 
και εισαγγελιών. Δε'/ υπάγονται ει; την αρμοδιότητα των 
συμβουλίων τούτων τα θέματα μεταθέσεω; ή αποσπάσεω; των 
ω: άνω υπαλλήλων από τη; περιφέρεια: ενό; εφετείου ει; 
την περιφέρειαν άλλου ή ει; την γραμματείαν του Αρείου 
Πάγου και τη; παρ’ αυτώ Εισαγγελία;, προαγωγή; από του 
βαθμού δικαστικού γραμματέω; Α' τάρεω; ει; τον βαθμόν του 
-•ραμματέω; πρωτοδικών Β' τάρεω;. ω; και τοποθετήσεω; ή 
μετατάρεω;.

6. Ει; την αρμοδιότητα του τριμελού; δικαστικού συμ
βουλίου παρά τω Αρείω Π άγω υπάγονται :

β) Οι άπό του βαθμού Γραμματέω; Πρωτοδικών Β' τά
ρεω; και ανω υπάλληλοι γραμματεία; και λοιπών πολιτικών 
και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών.

γ) Οι λοιποί υπάλληλοι τη; γραμματεία; των πολιτικών 
και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών,ως προ; τα θέματα 
μεταθέσεω; και αποσπάσεω; αυτών από τη; περιφερεία; ενό; 
εφετείου εις την περιφέρειαν άλλου ή ει; την γραμματείαν του 
Αρείου Πάγου και τη; παρ’ αυτώ Εισαγγελίας, προαγωγής 
τούτων από του βαθμού Δικαστικού Γραμματέω; Α' τάρεω; 
εις τον βαθμόν του Γραμματέω; Πρωτοδικών Β' τάρεω; ω; 
και μετατάρεω; αυτών.

Άρθρον 22.

1. Η προαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων από βαθμού 
εις βαθμόν γίνεται α) προκειμένου περί ενιαίων θέσεων, μετά 
την συμπλήρωσιν του καθωρισμένου χρόνου υπηρεσίας εν τω 
κατωτέρω βαθμώ και β) προκειμένου περί οργανικώ; διακε
κριμένων θέσεων, μετά την συμπλήρωσιν του καθωρισμένου 
χρόνου υπηρεσία; και εφ’ όσον υπάρχει κενή θέσις ει: τον 
αμέσως ανώτερον βαθμόν.

2. Κατά πάσαν περίπτωσιν η προαγωγή συντελείται 
μετά προηγουμένην σύμφωνον ητιολογημένην γνώμην του 
οικείου δικαστικού συμβουλίου, κρίνοντο; επί τη βάσει των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

3. Εφ’ όσον η προαγωγή γίνεται προ; πλήρωσιν κενή; ορ
γανικής θέσεως, κατά το περί τούτο ερώτημα του Τπουργού, 
το αρμόδιον συμβούλιον αποφασίζει και περί τοποθετήσεω; 
του προαγομένου.

Άρθρον 25.

1. Αι προαγωγαί των δικαστικών υπαλλήλων μέχρι του 
βαθμού του δικαστικού γραμματέω; Α' τάςεω;, των ερμη- 
νέων μέχρι του βαθμού του ερμηνέω; Γ' τάςεως και των επι
μελητών δικαστηρίων, μέχρι του βαθμού επιμελητού δικα
στηρίου Β' τάςεως ενεργούνται κατ’ αρχαιότητα.

2. Αι προαγωγαί ει; τον βαθμόν του γραμματέω; πρωτο- 
ικών Β' τάςεως, του ερμηνέω; Β' τάςεως και ανώτερου; 
αθμού; και τον βαθμόν του επιμελητού δικαστηρίων Α'

τάςεως ενεργούνται κατ’ εκλογήν και κατ’ αρχαιότητα.

Άρθρον 26.

1. Ω; προακτέοι κατ’ εκλογήν χαρακτηρίζονται εκείνοι 
οίτινες διεκρίθηκαν μεταςύ των συναδέλφων των δια τον 
χαρακτήρα, το ήθος, την επιμέλειαν, την διοικητική ικανότη
τα, επιστημονικήν ή υπηρεσιακήν κατάρτισιν. δραστηριότητα, 
πρωτοβουλίαν και αφωσίωσιν ει; το καθήκον, ώστε να ικανο
ποιούν απολύτως τα; απαιτήσει; της υπηρεσία;.

2. Ως προακτέοι κατ’ αρχαιότητα χαρακτηρίζονται εκείνοι 
οίτινες έχοντες ήθος, επιμέλειαν και ικανότητα, δύνανται να 
ανταποκρίνο'/ται εις τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

3. Ω; μη προακτέοι χαρακτηρίζονται εκείνοι οίτινες μεν 
έχοντε; τα ω: άνω προσόντα, δεν δύνανται να εκτελέσουν τα 
καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού.

'ι. V. εκθέσει: περί τη; υπηρεσιακή; ικανότητες των δικα
στικών υπαλλήλων δέον να είναι πλήρως ητιολογηαέναι.

Αρθρον 27.

Οι κατ’ εκλ.ογήν προαγόμενοι διατηρούν μεταεύ των —ην ήν 
εκέκτηντο αρχαιότητα.

Λεθεον 2·Α

Επι συγχρόνου προαγωγή; πλειόνων εν μέρει κατ’ εκλογήν 
και εν αέρει κατ' αρχαιότητα, οι κατ' εκλογήν προαγόμενοι 
προηγούνται των κατ’ αρχαιότητα.

Άρθρον 29.

2. .Μετά του ερωτήματος διαβιβάζεται και πίνας κατ’ 
αρχαιότητα των δικαστικών υπαλλήλων των εχόντων τα
προ; προαγωγήν τυπικά προσόντα.

3. Ειδικώ; δια του; επί βαθμώ δικαστικού Γ ραμματέω; Β' 
τάςεω; και κατωτέρου; δικαστικού; υπαλλήλους, αι προα
γωγαί ενεργούνται βάσει ενιαίου δι’ έκαστον κλ.άοον πίνακος 
προακτέων. Π ρο; τούτο το Τπουργείον Δικαιοσύνη; διαβι
βάζει εντός του μηνάς Ιανουάριου ει; τα οικεία δικαστικά 
συμβούλ.ια πίνακα; κατά σειράν αρχαιότητα; πάντων των 
από 1η; Ιανουάριου μέχρι 31 Δεκεμβρίου συμπληρούντων τον 
προ; προαγωγήν χρόνον. Τα συμβούλ.ια, εντός είκοσιν ημερών 
από τη; περιελ,εύσεω; ει; ταύτα των ως άνω πινάκων, καταο- 
τίζουν δι’ ητιολογημένη; αποφάσεώ; των πίνακα των τυχόν 
κρινομένων ω; προακτέων κατ’ αρχαιότητα, ω; και έτερον 
πίνακα των τυχόν κρινομένων ω; μη προακτέων, υποβάλλουν 
δε τούτου; αμελλητί ει; το Τπουργείον Δικαιοσύνης. Το 
Υπουργείο1/ βάσει των ω; άνω πινάκων προακτέων καταρτίζει 
τον ενιαίο·/ πίνακα των προακτέων κατά σειράν αρχαιότητος 
δι’ έκαστον κλάδον. Εκ του πινακο; τούτου και κατά την εν 
αυτώ σειράν ενεργούνται αι προαγωγαί ευθύ; ω; συμπληρωθεί 
δι’ έκαστον των Προακτέων ο απαιτούμενος προς προαγωγήν 
χοόνο; υπηεεσία:.

Άρθρον .30.

1. Η προαγωγή θεωρείται συντελ.εσθείσα από ση; ημέρας 
τη; δημοσιεύσεω; αυτή; δια της Εφημερίδο; τη; Κυβερνήσεως. 
Εάν η δημοσίευσι; δια τη; Εφημερίδο; τη; Κυβεενήσεω; 
έλ.αβε χώραν μετά την πάροδον μηνό; αφ’ ή; εκκενώθη η προς 
πλήρωσιν θέσι; ή επί ενιαίων θέσεων αφ’ ή; συνεπληρώθη ο 
προ: προαγωγήν χρόνο; η προαγωγή θεωρείται συντελεσθείσα
από τη; παρελ.εύσεο/ς του μηνό;. Επί πληρώσεω; πλειόνων 
κενών θέσεων δια ση; αυτή; πράςεω; έκαστο; των προα-/ονά
νων θεωρείται προαχθεί; από τη; παρελεύσεω; μηνό; ασ’ ή; 
εκκενο/θη εκάστη θέσι:. τη; σειρά; αυτού ρυθμιζομένη; κατά 
τα άρθρα 27 και 2S. ανεςαρτήτω; τη; θέσεω; ήν καταλ.αυ-
βάνει.

Ά-θ=ον 31.

Οι επιμεληταί δικαστηρίων εντάσσονται υπό τα; προϋ- 
ποθέσει; των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 
28//19/4 μέχρι και του βαθμού του επιμελητού δικαστήριο/·/ 
Β' τάςεως.

Δ' του ν.δ. 965/79 (ΦΕΚ Α' 210)

Άρθρον 1.

2. Αι θέσει; το/ν δικαστικών υπαλλήλ.ων διαβαθμίζονται 
ω: ακολούθως :

Α. α) Γραμματεύ; Συμβουλίου Επικράτεια; ή Γραμ- 
ματεύ; Αρείου Πάγου ή Γραμυατεύ; Γενικού Επιτρόπου 
τη; Επικράτεια; επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 

β) Γραμματεύ; Εφετών Α' τάςεω:. 
γ) Γραμματεύ: Εφετών Β' τάςεως. 
δ) Γραμματεύ; Πρωτοδικών Α' τάςεως. 
ε) Γραμματεύ; Πρωτοδικών Β' τάςεως. 

στ) Δικαστικό; Γραμματεύ; Α' τάςεως. 
ζ) Δικαστικό; Γραμματεύ; β' τάςεω;. 
η) Δικαστικό: ΐπογραμματεύ; Α' τάςεω;.
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θ) Δικαστικό; Υπογραμματεύς Β' τάξεως. 
ι) Δικαστικός Χραβεύς.
Β. α) Επιμελητής Δικαστηρίων Α' τάξεως. 
β) Επιμελητής Δικαστηρίων Β' τάξεως. 
γ) Επιμελητής Δικαστηρίων Γ' τάξεως. 
δ) Επιμελητής Δικαστηρίων Δ' τάξεως. 
ε) Επιμελητής Δικαστηρίων Ε' τάξεως. 
στ) Επιμελητής Δικαστηρίων ΣΤ' τάξεως.

Άρθρον 2.
0 αριθμός τω" θέσεων του κλάδου των υπα/Δήλων του 

Συμβουλίου της Επικράτειας καθορίζονται συνολικώς εις 
εξήκοντα επτά (67) ήτοι :

α) Μία (J) Οέσις γραμματέως Συμβουλίου Επικράτειας 
επί μηνιχίω βχσικώ μισθό. δρκχιιά; είκοσι οκτώ χιλιάδας
(26.000).

β) Τέσσαρες (4) θέσεις προϊσταμένων τμημάτων του 
Συμβουλίου Επικράτειας, επί βαθμώ 'γραμματέως Εφετών 
Α' ή Β' τάξεως.

γ) Δέκα εξ (16) θέσεις υπαλλήλων, επί βαθμό) γραμ
ματέως πρωτοδικών Α' ή Β' τάξεως.

δ) Τριάκοντα εξ (36) θέσεις δικαστικών γραμματέων 
Α' ή Β' τάξεως. δικαστικών υπογραμματέων Α' ή Β' τά
ξεως. και γραφέων.

ε) Μία (1) θέσις επιμελητού Δικαστηρίων Α' τάξεως. 
στ) Εννέα (9) θέσεις επιμελητών Δικαστηρίων Β' έως 

ΣΤ' τάξεως.
Άρθρον 3.

Ο αριθμός των θέσεων του κλάδου των υπαλλήλων των 
Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελέων 
καθορίζεται συνολικώς εις τρεις χιλιάδας εννεακοσίας επτά 
(3.907) ήτοι :

α) Τέσσαρες (4) θέσεις γραμματέως Αρείου Πάγου 
επί μηνιαίω βασικώ μισθώ δραχαάε είκοσι οκτό) χιλιάδα;
(28.000).

β) Εκατόν εβδομήκοντα δύο (172) θέσεις γραμματέων 
Εφετών Α' ή Β' τάξεως.

γ) Οκτακόσιαι ογδοήκοντα (880) θέσεις γραμματέων 
Πρωτοδικών Α' ή Β' τάξεως.

δ) Δύο χιλιάδες διακόσιαι εξ (2.276) θέσεις δικαστικών 
γραμματέων Α' ή Β' τάξεως. υπογραμματέων Α' ή Β' τά
ξεως και γραφέων.

ε) Εκατόν εξήκοντα (160) θέσεις επιμελητιόν δικαστη
ρίων Α' τάξεως.

στ) Τετεακόσιαι (400) θέσει; επιαελητόιν δικαστηρίων 
Β’-ΣΓ τάξεως.

ζ) Δέκα πέντε (15) θέσεις φυλάκων δικαστηρίων επί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρον 4.

Ο αριθμός των θέσεων του κλάδου των υπαλλήλων των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθορίζεται συνολικώς 
εις πεντακοσίας εβδομήντα τέσσαρες (574) ήτοι :

α) Μία 0) θέση γραμματέως Γενικού Επιτρόπου της 
Επικεατείας επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
επί υηνιαίω Βασικώ ιχισθό) δεαχυάε είκοσι οκτό) χιλιάδα;
(28.000).

β) Τριάκοντα τέσσαρε; (34) θέσεις γραμματέων Εφε
τών Α' ή Π τάξεως.

γ) Εκατόν είκοσι τέσσαρες (124) θέσεις γραμματέων 
Πρωτοδικών Α ή Β τάςεως.

δ) Τριακόσιοι πεντήκοντκ τέσσαρες (854) θέσεις δικα
στικών γραμματέων Α' ή Β' τάξεως. δικαστικών υπογραμ
ματέων .-V ή Β τάξεως και γραφέων.

ε) Δέκα εξ (16) θέσει; επιμελητών δικαστηρίων Λ' 
τάξεως.

στ) Τεσσαράκ.οντα πέντε (45) θέσεις επιμελητόιν δι
καστηρίων Β'-ΣΤ' τάξεως.

Άρθρον 5.

1. Εκ των ενιαίων θέσεων του κλάδου των υπαλλήλων 
της Γραμματείας του Σ.τ.Ε. μία (1 ) θέσις επί βαθμό) Γραμ

ματέως Εφετών Α' ή Β τάξεως κα* εννέα (9) θέσεις επί 
βαθμοίς Γραμματέως Πρωτοδικών Α' ή Β τάξεως πλ.η- 
ρούνται υποχρεωτικώς εκ των μέχρι της ισχύος του Ν-294/ 
1976 ανηκόντων εις την Β' κατηγορίαν και των εφεξής διο
ριζόμενων μη πτυχ ιούχων αι δε λοιπαί 3 θέσεις γραμματέων 
εφετιον και 7 θέσεις γραμματέων πρωτοδικών εκ των ανη
κόντων εις την Λ' κατηγορίαν και των εφεξής διοριζομένων 
πτυχιούχων ή αποκτώντων πτυχίον.

2. Εκ των ενιαίων θέσεων του κλάδου των υπαλλήλων 
των πολιτικών και ποινικόν δικαστηρίων, εξήκοντα (60) 
θέσεις επί βαθμοίς γραμματέων εφετών Λ' ή Β' τάξεως 
και εξακόσια1, εβδομήκοντα (6/0) επί βαθμοίς γραμματέων 
πρωτοδικών Λ' ή Β τάξεως πληρούνται υποχρεωτικώς εκ 
των μέχρι της ισχύος του Μ. 294/1976 ανηκόντων εις την 
Β κατηγορίαν μη πτυχιούχων ως και των εφεξή; διορι
ζόμενων μη πτυχιούχων. αι δε λοιπαί εκ των μέχρι της ισχύος 
του Ν. 294/1976 ανηκόντων εις την Λ'κατηγορίαν πτυχιούχων 
ή μη, των μέχρι της ισχύος του αυτού νόμου ανηκόντων εις 
την Β' κατηγορίαν πτυχιούχων. ως και των εφεξής διορι
ζόμενων πτυχιούχων ή αποκτώντων πτυχίον.

Η πλήρωσις των εκάστοτε κενών θέσεων γραμματέων 
εφετών Β' τάξεως του κλάδου των υπαλλήλων των πολ.ιτικών 
και ποινικών δικαστηρίων εκτός των ανωτέρω αναφεοομένων 
60. γίνεται δια προαγωγής γραμματέων πρωτοδικών Α' 
τάξεως κατά το 1 /3 εκ των πτυχιούχων και κατά τα 2/3 
ε/. των μέχρι της ισχύος του Ν. 294/1976 ανηκόντων εις την 
Α' κατηγορίαν μη πτυχιούχων μέχρις εξαντλ,ήσεώς των.

3. Εκ το)ν ενιαίων θέσεων του κλάδου των υπαλλ.ήλ.ων 
της γραμματείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
δέκα τέσσαρες (14) θέσεις επί βαθμοί; γραμματέων εφετών 
Α' ή Β' τάξεως και ογδοήκοντα τέσσαρες (84) θέσεις επί 
βαθμοί; γραμματέων πρωτοδικών Α ή Β' τάξεως, πλη- 
ρούνται υποχρεωτικώς εκ των μέχρι τη; ισχύος του Ν. 
294/1976 ανηκόντων εις την Β' κατηγορίαν μη πτυχιούχων 
ως και των εφ’ εξής διοριζομένων μη πτυχιούχων, αι δε 
λ.οιπαί θέσει; πληρούνται υποχρεωτικώς εκ των μέχρι της 
ισχύος του Ν. 294/1976 ανηκόντων εις την Α' κατηγορίαν 
πτυχιούχων ή μη. των πτυχιούχων των ανηκόντων μέχρι 
της ισχύος του αυτού νόμου εις την Β' κατηγορίαν ως και των 
εφεξής διοριζομένων πτυχιούχων ή αποκτώντων πτυχίον.

Άρθρον 6.

Αι κατά τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος θέσεις δικαστικών 
υπαλλήλων κατανέμονται ως ακολ.ούθως :

Α. Του κλ.άδου των υπαλλή/.ων των πολ.ιτικών και ποι
νικών δικαστηρίων και εισαγγελιών.

α) Εκ των τεσσάρων θέσεων γραμματέων Αρείου Πάγου 
μία εις τον Άρειον Πάγον ως θέσις προϊσταμένου της γραμ
ματείας αυτού, μία εις την Εισαγγελέαν του Αρείου Πάγου, 
ως θέσις προϊσταμένου της γραμματείας αυτής, και ανά μία 
εις το Εφετείον Αθηνών και την Εισαγγελίαν αυτού ως θέσεις 
προϊσταμένων της γραμματείας αυτών.

β) Εκ των θέσεων γραμματέων Εφετών Α' ή Β' τάξεως 
ανά μία εις τα λ.οιπά Εφετεία. εις τας λ.οιπάς Εισαγγελέας 
Εφετών, εις τας εν έδρας Εφετείων Πρωτοδικεία και τας 
Εισαγγελέας αυτών ως θέσεις προϊσταμένων της γραμμα
τείας αυτών. Αι λ.οιπαί θέσεις κατανέμονται δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Δικαιοσύνης αναλ.όγως των υπηρεσιακών 
αναγκών εις τα διάφορα δικαστήρια. Οι βάσεις της κατανομής 
ταύτης τοποθετούμενοι εις τα δικαστήρια ταύτα γραμματείς 
Εφετών Α' ή Β' τάξεως εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένου 
της γραμματείας του. εις ό ετοποθετήθησαν. δικαστηρίου. 
Εις περίπτωσιν συνυπηρετήσεως πλ,ειόνων ομοιοβάθμων 
καθήκοντα προϊσταμένου εκτελ-εί ο εκ τούτων αρχαιότερος. 
Η -ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου δύναται να ορίση άλ,λ.ως, 
εφ’ όσον συντρέχουν όλ.ως εξαιρετικοί λ.όγοι.

γ) Αι θέσεις των γραμματέων Πρωτοδικών Α' ή Β' 
τάξεως και κατωτέρων κατανέμονται ενιαίως κατ' αριθμόν 
εις τα διάφορα Δικαστήρια και Εισαγγελέας, ανχλόγως 
των υπηρεσιακών αναγκών, δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
της Δικαιοσύνης, εκδιδομένης κατά μήνα Ιούλ.ιον εκάστου
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;τουε μετά γνώμην των προισταμέ'/ου'/ των Αι- 
■ αστικού*/ 1 "ηρΐσ'.ων.

1) Κχτχ την πλήρ.ωσ:ν τ<υν υριζουένων δ·. ' Υπουργ1■,κήε
-XGZCJ,: θέσεουν επί !βαθα-οι,ε γρχμμχτέωε Πρωτοδ·.κών
-χίζω : έωε ''ΖΧΟέω:; αα) ττχρ εκχστω ! 1 ρουτοδ·.·.:εί<·>
Ιν.σα* '•/ελία ΓΙρω το8ικόνν. τελην εκείνων ε·.ε τχ οττοιχ

ΪΓ τοποθετηθή κχτα την π:εείτττ. β' ω; ττροϊστχμ:ε*/οε
..y-z: αι K?ετών Λ' ή Β' τχίεω;. τοποθετείται οιττο-

(jT-.y.i-j:: ε·.: τ'ουλάγ •.στον υττάλληλοε επί βαθμοί; γραμμα-
: ! I :ί·,ιΤΟ^'.Χ-(· >ν Λ'' ή ι » τάι:.<·/;. ββ ) τχρ1 εκχστω ίνιρη-
.Χ.Γ'.ί/. ττ/.ην εκείνιWV ε*.ε τα οττοί α κχτά 7)ν ίτττ.

τοττοΟετηΟή ωε ττροισταμενοε γρχμμχτεωε Ι*-οεΤ(»>ν
/'l!' τάεεω: ερ/ όσον ειε tc■ύτο υττηεετούν ττλείονεε τιον

;ν, υπάλληλοι. τοποθετείται υπόχρεου τικού; ει; υπάλληλο;
iabutv γραμματέω: Πρωτοδικών .V τάξεου; έω; υπο- 

-•εαυνιατέου;- Λ' τάξεω;.
1>. υπό στοιχ. αα' και 3β' τοποθετούμενοι υπάλληλοι ασκούν 

καθήκοντα προϊσταμένου της γραμματεία;. Εν περιπτώσει 
-χ·,1ζ(·.: πλειόνων ισοβάθμονν καθήκοντα προϊστάμενου
ιτα:· ο εκ τούτων αρχαιότερος. Η ολομέλεια του οικείου 
Πείντοοικείου δύναμαι να ορίση άλλους, εφ’ όσον συντρέχουν 
•Α.ω: εξαιρετικοί λόγοι.

|5) Ίου κλάδου των υπαλλήλου*/ των τακτικών διοικητι
κών Αικαστηρίων.

α) Μία θέσι; γραμματέω; Γενικού Επιτρόπου τη; Επι- 
,.ιατεία: των τακτικών διοικητικών Αικαστηρίων ει; την 
••ιατυατείαν του Γενικού Επιτρόπου ω; θέσι; προϊστα-

11 Εκ ti.iv θέσεων γραμματέων Εμετού*/ Α' και Β' τάξεου; 
7:.ϊ ·χία ειε τα Αιοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών. Πειραιώ;, 
'••ετταλονίκη; και Πατριόν, ω; θέσει; προϊσταμένων τη; 
-•ιαυυατείαε αυτών. Αι λοιπαί θέσει; γραμματέων Εοετούν 
κατανέυονται δΓ απομάσεου; του Υπουργού Αικαιοσύνη; 
ειε τα διάφορα διοικητικά δικαστήρια ει; την γραμματείαν 
του Γενικού Επιτρόπου αναλογώ; των υπηρεσιακών αναγ
κών. βάσει τη; κατανομή; ταύτη; τοποθετούμενοι ει; τα 
•ν.άοορα. διοικητικά δικαστήρια εκτελούν καθήκοντα προϊ
σταμένου τη; γραμματεία; του ει; ο ετοποθετήθησαν δι
καστηρίου. Ει; περίπτωσιν συνυπερετήσεω; πλειόνων ομοιο- 
βάθμουν καθήκοντα προϊσταμένου εκτελεί ο εκ τούτων 
αρχαιότερο;. Η ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου δύναται 
να ορίση άλλως. ετ’ όσον συντρέχουν όλω; εξαιρετικοί 
λόγοι.

γ) Λι θέσει; των γραμματέων Πρωτοδικών Α' και Β' 
τάεεωε και κατωτέρων κατανέμονται ενιαίω; κατ’ αριθμόν 
ειε τα Αιοικητικά Αικαστήρια και ει; την γραμματείαν του 
I ενικού Επιτρόπου, αναλογώ; των υπηρεσιακών αναγκών 
·". αποεάσεωε του Γπουργού Αικαιοσύνη; εκδιδομένη; κατά
■ιηο7. Ιούλιον εκάστου δευτέρου έτους μετά γνώμην του
■ ενικού Επιτρόπου τη; Επικράτεια; ετεί ■τουν τακτικού*/
ίοικητικούν δικαστη ρ ίο·/ν.

Κατά την πλήρουσιν των οριζοριένων δ Γ Υπουργική;
τασεο·/; θέσεων επί βαθυοί; γεαααατέω; Πρωτοδικονν

• τάςει-ν; £ο·ν; γραφέου; παρ’ εκ ά στ ον A-.ciκητικώ Πρω -
τοσικείω πλην εκείνων ει; τα οποία ήθελε τοποθετηθή κατά 
“Ο περίπτονσιυ β' ω; προϊστάμενο; γραμματεύ; Εμετόν*/ Α' 
·'. Γ τάξει·/; και εμ’ όσον δεν υπηρετεί παρ’ αυτόν δικαστικό; 
γραμματεύ; Λ τάίεο-ν: επί μισθώ γραμματέω; Πουτοδικών 
■οπε'.’ίτειται υποχρεωτικού; ει; υπάλληλο; επί βαθμοί; 

. εε-.τέι·:; Πρωτόδικόν*/ Α’ και Β’ τάίεωε. Οι υπάλληλοι 
κατά εεερίπτωσιν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 

~ηε γραμματεία;.
Αρθρον ι.

Λπαιτούμενο; χρόνο; προ; προαγωγήν.
I · Αια την προαγωγήν των δικαστικών υπαλλήλων από 

ραθνου ει; βαθμόν απαιτείται όπω; έχωσι συμπληρόνσει 
-·- τον αυτόν βαθμόν χρόνον ω; κατωτέρω :
_ 71 Οι επί βαθμόν γραμέω; και υπογραμματέως Β' τά- 
εε<·νε δύο ετόνν.

1 ·ι επί βαθμόν υπογραμματέω; Α' τάξεον;. τριοόν
-τω/.

γ) Ο·, s—ί βαθμώ δικαστικού γραμματέω; Β' τάξεου; 
τεσσ ;·■>*/ ετόνν και οι εκ τούτων πτυχιουχοι τριών ετών.

δ) ϊ επί βαθμού δικαστικού γραμματέω; Α' τάίεωε. 
τεσσ ατών ετών οι εκ τούτων δε πτυχιουχοι τριών ετών.

εί Ο·, ετεί βαθμώ γραμματέω; Πρωτόδικόν*/ Α' και 1Υ 
τάξε ν: τεσσάρονν ετούν. οι εκ τούτων δε πτυχιουχοι. τριόνν 
ετιόν.

στ) Οι επί βαθμού γραμματέω; Εμετόν*/ Β’ τάίεονε. 
τριούν ετονν.

ζ) Οι επι βαθμώ γραμματέον; Εμετού*/ Λ' τάίεονε. δύο 
ετούν.

η) Οι επι βαθμού επιμελητού δικαστηρίου AT' τάίεονε.
'Vj'* ΞΤί·>ν.

0) Οι επί βαθμού επιμελητού δικαστηρίων Ε' τάίεωε, 
τριούν ετών.

ι) Οι επί βαθμού επιμελητού δικαστηρίων Α' - Α' τά- 
;εω;. τεσσάρων ετών.

2. Οι μη έχοντε; πτυχίο*/ εξελίσσονται μέχρι και του 
βαθμού Γεαμματέω; Εμετόν*/ Β' τάξεω;.

Ε' του V. 1042/1080 (ΦΕΚ Α' 87)

Αρθρον 8.

Ει; την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 294/1976 προστί
θεται δεύτερον εδάφιο*/, έχον ω; ακολούθου; :

ιοΑικαστικοί γραμματείς και γραμματείς πρωτοδικούν Α' 
και Β' τάξεω;. κατέχοντε; ή αποκτώντε; πτυχίο*/, εντάσ
σονται κατά τα ανουτέρω ει; ομοιόβαθμον θέσιν πτυχιούχιυν 
και ει; το αριστερόν τουν ει; τον βαθμόν, ει; τον οποίον εντάσ
σονται. υπηρετούνταν*/ ομοιοβάθμων τονν. τη; μεταξύ τονν 
εντασσομένουν σειρά; αρχαιότητα;, καθοριζόμενη; βάσει του 
χρόνου κτήσεω: του πτυχίο των».

ΣΤ' V. 724/1977 (ΦΕΚ 299/77)

Αρθρον Ί.
1. Ο αριθμό; τουν θέσεων των εν άρθρω 1 του παρόντος 

αναμερομένουν υπαλλήλου*/ ορίζεται κατά βαθμού; ω; ακολού
θως :

Μία (1 ) Οέσι; προϊσταμένου υποθηκοφυλακείου.
Αέκα τέσσαρε; (14) θέτει; διευθυντών υποθηκοφυλακείου 

Α' ή Β' τάξεου;.
Εξήκοντα (60) θέσει; υποθηκομυλάκων Α' ή Β' τάξεωε. 
Εκατόν τεσσαράκοντα εννέα (149) θέσει; γραμματέων 

Α’ τάξεω; έω; γραενέω;.
Αύο (2) θέσει; δακτυλογραφώ*/ επί βαθμώ υποθηκοφύ- 

λακο; Α' ή Β' τάξεον;.
Πέ-υτε (9) θέσειε δάκτυλογράμων επί βαθμόν γραμμα

τέω; Α’ τάξεου; έω; γραμέως.
Αυο (2) θέσει; αρχειοθετόνν επί βαθμώ υποθηκοφύλακα; 

Β' τάξεω;.
Πέντε (5) θέσει; αρχειοθετώ*/ επί βαθμού γραμματέω; 

Α' τάξεω; έωε γραφέου;.
Μία (1) Οέσι; βιβλιοδέτου επί βαθμώ υποθηκοφύλακα; 

Α' ή Β' τάξιω;.
Μία (1 ) θέσι; βιβλιοδέτου επί βαθμόν γραμματέαν; Α' 

τάξεου; έους υπσγραμματέου; Β' τάξεον;.
Αόνδεκα (12) θέσει; επιμελητού*/ υποθηκοφυλακείου*/ Π' 

έως Ε’ τάξεω;.
Μία (1 ) Οέσι; πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου * τοπο

γράφου Μηχανικού.
Τρεις (.Ί) θέσει; υπομηχανικόν*/.
Τρεις (Μ) θέσει: σχεδιαστών.
2. Εκ των ανωτέρω θέσεων ορίζονται ω; ενιαία·. : 
α) Αι επί βαθμώ διευθυντού υποθηκοφυ/.ακείου Α' ή 

Β' τάξεω; και μόνον δια του; πτυχιούχου;.
β) Αι επί βαθμού υποθηκομύλακο; Λ' ή Ε' τάξεως.

γ) Αι επί βαθμώ γραμματέω; υποθηκοφυλακείου Α' 
τάςεως έως γραφέου;. Τούτο ισχύει και δια τα; δακτυλο- 
γράοους, αρχειοθέτα;. βιβλιοδέταε.

δ) Αι επί βαθμώ. επιμελητού υποθηκοφυλακείου Λ' 
έως Ε' τάξεω;.
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ε) Η επί βαθμώ διευθυντού υποθηκοφυλακείου Α' 
τάξεως έως υποθηκοφύλακος Β' τάςεως Θέσις πολιτικού 
μηχανικού ή Αγρονόμου - τομογράφου μηχανικού.

στ) Αι επί βαθμώ υποθηκοφύλακος Α' τάςεως έως υπο- 
γραμματέως υποθηκοφυλακείου Α' τάςεως θέσεις υπομη
χανικών.

ζ) At επί βαθμώ υποθηκοφύλακος Β' τάςεως έως υπο- 
γραμματέως υποθηκοφυλακείου Β' τάςεως θέσεις σχε
διαστών.

3. Τα άρθρα 3 και 5 του Ν.Δ. 190/1973 δεν θίγονται 
επί του παρόντος.

Άρθρον 5.

1. Ο εισαγωγικός βαθμός των εν άρθρω 1 θέσεων ορί
ζονται ως κάτωθι :

α) Των υπό στοιχεία α, β, και γ θέσεων, ο βαθμός 
γραφέως.

Ορίζεται δεύτερος εισαγωγικός βαθμός δια τας υπό πτυ- 
χίον α θέσεις, ο του γραμματέως υποθηκοφυλακείου β' 
τάςεως.

β) Των υπό στοιχείον δ θέσεων (βιβλιοδέτου) ο βαθμός 
του υπογραμματέως υποθηκοφυλακείου Β' τάςεως.

γ) Των υπό στοιχείον ε θέσεων (επιμελητού υποθηκο
φυλακείου) ο βαθμός του επιμελητού υποθηκοφυλακείου 
Ε' τάςεως.

δ) Ορίζεται τρίτος εισαγωγικός βαθμός ο του υποθηκο- 
φύλακος β' τάςεως (προϊσταμένων των εκτός Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης υποθηκοφυλακείων ως και του 
προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου Κω και των 
υποθηκοφυλάκων Α ή Β τάςεως του κτηματολογικού 
γραφείου Ρόδου).

ε) Της υπό στοιχείον στ' θέσεως (πολιτικού μηχανικού 
ή αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού) ο βαθμός του υπο
θηκοφύλακες Β' τάςεως.

στ) Της υπό στοιχείον ζ' (υπομηχανικών), ο βαθμός του 
γραμματέως υποθηκοφυλακείου Α' τάςεως.

ζ) Των υπό στοιχείον η' (σχεδιαστούν ) ο βαθμός του 
υπογραμματέως υποθηκοφυλακείου Β' τάςεως.

2. Τυπικά προσόντα διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 
ορίζονται τα κάτωθι :

α) Δια τας θέσεις γραφέως και δακτυλογράφου απολυτή
ριον μέσης εκπαιδεύσεως ή ισότιμον τούτου. Δια τον διο
ρισμόν εις τον δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν (γραμματέως 
υποθηκοφυλακείου Β τάςεως) πτυχίον Νομικής Σχολής 
ή Σχολής πολιτικών και Οικονομικών επιστημών των ημε
δαπών πανεπιστημίων ή πτυχίον της ΑΣΟΕΕ ή της 
ΠΑΣΠΕ ή της Ανωτάτης Βιομηχανικής ή ισοτίμων αλ- 
λοδαπούν σχολούν. Όπου εν τω παρόντι γίνεται μνεία περί 
πτυχιούχων. ως τοιούτοι νοούνται οι έχοντες εν εκ των ανω
τέρω πτυχίων.

Δια τον διορισμόν εις τον τρίτον εισαγωγικόν βαθμόν 
διετής δικηγορική υπηρεσία ή διετής υπηρεσία εν δικαστική 
θέσει από του βαθμού του ειρηνοδίκου και άνω εάν δε η 
προς πλήρωσιν θέσις είναι εις πόλιν κάτω των 20.000 κατοί
κων αρκεί ως τυπικόν προσόν και η ιδιότης του δικηγόρου 
ασχέτως χρόνου υπηρεσίας.

β) Δια την θέσιν του αρχειοθέτου το ενδεικτικόν δευτέρας 
τάςεως γυμνασίου.

γ) Δια την θέσιν του βιβλιοδέτου το απολυτήριον Στοι
χειώδους Εκπαιδεύσεως κ.αι γνώσις της βιβλιοδετικής

δ) Δια την θέσιν του επιμελητού υποθυκοφυλακείου το 
απολυτήριον Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως.

ε) Δια την θέσιν του πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου- 
τοπογράφου μηχανικού τυπικόν προσόν ορίζεται το πτυχίον 
πολιτικού μηχανικού ή αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της Πολυτεχνικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης ή Πατρών ή ετέρας ισοτίμου σχολής 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Δια τας θέσεις των υπομηχανικών το πτυχίον υπο
μηχανικού των ποοσηρτημενών σχολών του Εθνικού Μετσο

βίου Πολυτεχείου ή των δημοσίων σχολούν των υπομηχανικών 
Αθηνών και Θεσσαλονίκη; ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής 
ή αλοδαπής.

ζ) Δια τας θέσεις των σχεδιαστών πτυχίον σχεδιαστού 
μέσης δημοσίας τεχνικής σχολής ή ανεγνωρισμένης ιδιωτι-
*ήν·

η) Οι διοριζόμενοι δέον να έχουν την ηλικίαν ήτις απαι
τείται δια τον διορισμόν των υπαλλήλων των υπαγόμενων 
εις τον υπαλληλικόν κώδικα.

3. Διορισμός εις τον τρίτον εισαγωγικόν βαθμόν, περί 
ου η διάταςις της παραγράφου 1 εδ. δ’ και 2 εδ. α', δύναται 
να γίνη μόνον εάν δε'/ είναι δυνατή η πλήρωσις της θέσεως 
δια προαγωγικής. είτε διότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι έχοντες 
τα προς τούτο προσόντα είτε διότι οι υπάρχοντες δεν επι
θυμούν την τοιαύτην προαγωγήν.

4. α) Αι εκάστοτε κεναί θέσεις υπό στοιχεία α και β 
του άρθρου 1 πληρούνται δια διορισμού εις τον εισαγωγικόν 
βαθμόν κατόπιν διαγωνισμού κατά τα εν άρθρω 6 οριζό
μενα. Ειδικώς η πλήρωσις των υπό στοιχεία α κενών θέ
σεων υπαλλήλων γίνεται κατά τα 2/3 εις τον πρώτον και 
κατά το 1/3 εις το δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν.

β) Δια τας λοιπάς θέσεις δεν απαιτείται διαγωνισμός, 
η επιλογή δε των διοριστέων γίνεται υπό του αρμοδίου 
υπηρεσιακού συμβουλίου κατόπιν δημοσιεύσεις σχετικής 
προκηρύξεως του Υπουργού Δικαιοσύνης. ;

Άρθρον 10.

α) Κέκτηται βαθμόν ουχί ανώτερον του γραμματέως 
υποθηκοφυλακείου Α' τάςεως.

Π ροαγωγαί.
Άρθρον 11.

1. Αι προαγωγαί εις τον βαθμόν του προϊσταμένου υπο
θηκοφυλακείου. ως και του διευθυντού υποθηκοφυλακείου 
Α’ και Β’ τάςεως ενεργούνται μόνον κατ’ επιλογήν.

2. Αι προαγωγαί εις τον βαθμόν του υποθηκοφύλακος Α' 
ή Β' τάςεως ενεργούνται κατ’ επιλογήν και κατ’ αρχαιό- 
τητα.

3. Αι προαγωγαί εις τους βαθμούς του γραμματέως και 
υπογραμματέως Α' ή Β τάςεως ενεργούνται κατ’ αρχαίο- 

ΖΤ~°"4. Αι θέσεις των προϊσταμένων των Υποθηκοφυλακείων 
καταλαμβάνονται υποχρεωτικούς υπό πτυχιούχων Νομικού 
Τμήματος Νομικής Σχολής.

5. Οι μη πτυχιούχοι εξελίσσονται μέχρι και του βαθμού 
του 1 ποθηκοφύλακος Α’ τάςεως. Οι κατά την δημοσίευσιν 
όμως του παρόντος υπηρετούντες μη πτυχιούχοι υπάλληλοι 
εξελίσσονται μέχρι και του βαθμού του Διευθυντού Υπο
θηκοφυλακείου Β' τάςεως.

6. Αι προαγωγαί ενεργούνται μετά γνώμην του κατά το 
άρθρο 8! του π.δ. 602 1976 «περί οργανισμού του Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης» υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρον 12.

1. Δια την προαγωγήν από βαθμού τίνος εις τον χμέσωε 
ανώτεοον απαιτείται όπως ο υπάλληλος έχη συμπληρώσει 
εις τον αυτόν βαθμόν πραγματικήν υπηρεσίαν ως κάτωθι :

Α. α) Οι επί βαθμι-ύ γραφέως και υπογραμματέως Β 
τάςεως υποθηκοφυλακείου 2 ετών.

β) Οι επί βαθμώ υπογραμματέως Α' 3 ετών.
γ) Οι επί βαθμού γραμματέως υποθηκοφυλακείου Β. 

τάςεως μέχρι υποθηκοφύλακος Α' τάςεως 4 ετών, οι εκ 
τούτων δε πτυχιούχοι Β ετών.

δ) Οι επί βαθμώ διευθυντού υποθηκοφυλακείου Β' τα- 
ςεως 3 ετών.

ε) Οι επί βαθμώ διευθυντού υποθηκοφυλακείου Α’ τάςεω;
2 ετών.

Β. Οι επιμεληταί υποθηκοφυλακείου Ε’ τάςεως 2 ετω--· 
οι Δ' και Γ τάςεως 3 ετών και Β τάςεως 4 ετών.

Γ. Δια τους υπομηχανικούς, τους σχεδιαστές, τους άρχει’-'' 
θέτας και βιβλιοδέτας απαιτείται η συμπλήρωσις του δια τνλ 
μη πτυχιουχους υπα/λήλους απαιτσυμένου χρόνου.
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Μετχβατ·καί διατάζεις.
Άρθρον 19.

ι )·. κατά την ένχρςιν ισχύος του παρόντος υπηςετούντε; 
ταλλνλοι των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματο- 

μετονομάζονται αυτοδικαίως ως έπετχι :

ιι Οι επί βχθμω 2ω εις δϊευθυντάς υποθηκοφυλακείου 
\ τχςεωε.

ν) Επί βαθμώ οω εις διευθυντάς υποθηκοφυλακείου Β' 
τάςεως.

-) Οι επί βαθμώ 4ω εις υποθηκοφύλακας Α' τάςεως.
4) Οι επί βαθμώ όω εις υποθηκοφύλακας Β' τάςεως.
ι) Οι επί βαθμώ 1>ω εις γραμματείς υποθηκοφυλακείου 

Λ' τάςεως.
ττ ι Οι επί βαθμώ ;ω εις γραμματείς υποθηκοφυλακείου 

|>' τάςεως.
11 ι *ι επί βαθμώ 8ω εις υπογραμματείς υποθηκοφυλακείου 

V τάςεως.
η ) Οι επί βαθμώ 9ω εις υπογραμματείς υποθηκοφυλακείου 

1Γ τάςεως.
0) Ot επί βαθμώ ΙΟω εις γραφείς υποθηκοφυλακείου.

ι) Οι κλητήρες επί βαθμώ 7ω έως 11ω αντιστοιχώ; 
εις επιμελητάς υποθηκοφυλακείου Α' έως Ε' τάςεως.

τυφλών τηλεφωνητών. Ο απολυτήριος τίτλος πρέπει να είναι 
ειδικότητας αντίστοιχη; προς τον οικείο κλάδο, όπου ύπαρχε ι 
τετςια αντιστοιχια.

3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες, για τις οποίες 
ως τυπικό προϊόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα 
σχολής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής 
ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή χλλοδαπης. ή πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ιτότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες, για τις 
οπ:ί·ς ως τυπικό προϊόν διοριιμού ορίζεται το πτυχίο ή δί
πλωμα τμήματος ή σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδούμά
τι; της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

5. Θέσεις τη; κατηγορίας Εθ είναι οι θέσεις του γενικού 
η ειδικού γραμματέα Υπουργείου, του νομάρχη, καθώς και 
ο; προόλεπόμενες από ειδικε-ς διατάζεις.

6. Με την επιούλαζη της παραγράρου 3 του άρθρου 16 
και των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 17 του νόμου 
αυτού, απαγορεύεται ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών 
YE. ΑΕ. ΤΕ και ΠΕ προσώπων που δεν έχουν τα κατά 
τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα προ-

7. Λεν θίγονται οι διατάζεις που προβλέπουν ειδικά προ
σόντα διορισμού πέρα από τα οριζόμενα, κατά κατηγορία, 
στις προηγούμενες παραγράφους.

ΓΧ0ΛΙΟ ΝΟΜΟΥ

Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του δημοσίου. νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 1.

Κατάταζη θέσεων σε κατηγορίες.

Ο: θέσεις του προσωπικού που διέπετα: από τον υπαλλη- 
/.:κ: κώδικα { Π _Λ. &11/1977. ΦΕΚ 198) και του προσω
πικού των οργανισμών τοπικής χυτοδιοίκησης που διέπετα: 
τπο το Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204) κατατάσσονται στις 
εζτς κατηγορίες:

α Κατηγορία θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης με χα- 
ρακτήριστικά στοιχεία ΥΕ.

ί'.στηγορια θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χα- 
ρ ακτηριστικά στοιχεία ΑΕ.

Κατηγορία θεσεων τεχνολογικής εκπαίδευσης με χχρα- 
••'ΐηριστικά στοιχεία ΤΕ.

Κατηγορία θέσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με χα- 
οικτηριστικά στοιχεία ΠΕ και

1 ίνστηγορια ειδικών θεσεων με χαρακτηριστικά στοιχεία

Άρθρο 2.

Θοσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα.

/. - >· 
Ο

:·ι ς 
■'•εί'-ν

*π):ιε:
υπικό
τικής
Θειο;
υπικό

η ε
'':ή;
π ά/

ι της κατηγορίας ΥΕ είναι εκείνες, για τις οποίε 
προσον διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υπο 
εκπαίδε.σης.

:ς της κατηγορίας ΑΕ είναι εκείνες, για τις οποίε; 
προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυ 

•εεταζιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου ι 
-“άγγελμα τικής σχολής δ ευτερ οό ά-3μ ι α ς εκπαίδ*υ 
/.η; ισότιμης σχολής. ή αναγνωρισμένης σχολή;

Άρθρο 3.
Κατάταζη θέσεων ιε κλάδου-ς.

Η κατάταζη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους 
•/.α: ο καθορισμός των κατά κλάδο ειδικών τυπικώ"
προσόντων διορισμού, γίνονται μι τις οργανικές διατάζεις
7.άύε υπηρεσίας.

Άρθρο 4.

Βαθμοί.

I. Ο: θέσεις 
τατάσσοντα: σε

των κατηγοριών ΥΕ, ΑΕ, ΤΕ και ΠΕ κα- 
τέσσερις συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

Βαθμός Α' 
Βαθμός Β' 
Βαθμός Γ' 
Βαθμός Α'

2. Οι νέσει; τη; κατηγορίας Εθ κατατάσσονται στους 
ίχυμού; Ιο και 2ο.

3. Οι θέσεις των κατηγοσιών ΠΕ ΤΕ. και ΑΕ κατατάσ
σονται στους βαθμούς Γ’. Β' α.α: Α'. από τσυς οποίους ανώ
τατος είναι ο Α' και καπώτατος ο Γ'.

4. Ο: θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς A' κ,α: Γ'. από τσυς οποίους ανώτατος είνχ. ο Γ' 
και κατώτατος ο Α'.

ΰ. Οι θέσεις όλων των βαάμών των κατηγοριών ΥΕ ΑΕ. 
ΤΕ και ΠΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες.

6. Εισαγωγικός βαθμός της κατηγορίας ΥΕ είναι ο ta-S- 
μός Α' κα: των κατηγοριών ΛΕ. ΤΕ και ΠΕ ο β-αθμός Γ'.

7. Μεταζύ υπαλλήλων του ίδιου δαθμού δεν ισχύε: αρχαιό
τητα.

Άρ-3?ο 3.
I. Με απυραση του οικείου υπουργού μπορούν να κ,αθορι- 

ζονται /.ατά κλάδους προσωπικού ορισμένα καθήκοντα (π.χ. 
εποπτειας. επιθεωρήσεις, μελέτης, ελέγχου εργασιών), τα
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οποία ασκούνται αποκλεεστεκώς από -υπαλλήλους όαλμού A'. 
Γεα τε·ς -νομαρχιακές μπτ,?»ί*ς τη αχ«τ:κή. -απόφ-αση «κδίδαι 
ο οικείος νομάρχης. Για τα ν.π.ό.ϊ 7.2: τους OTA τη σχετι
κή απόφαση εκόιοε: το ανώτατο μονομελέ; όργανο διοίκησης 
αυτών. Αν ο εν υπάρχει μονομελές όργανο διοίκησης τγγ από
φαση αυτή εκδίδει ο πρόεόρο; τον συλλογικού οργάνου ίεοί- 
-/ιησ-ης του νομικού πρόσω:»-.

2. Ο: διατάξει; της προηγούμενης παραγράφου όεν ec-ap- 
μόζοντα: σε ΟΤΑ με πληλ-υσμέ μικρότερο χπο 10.000 κα
τοίκου;.

Άρλρο 0.

Χρόνο; για προαγωγή.
]. Για την προαγωγή από όαλμό σε όαλμό απαιτείται:

α. Για την κατηγορία ΥιΕ:
ατό το βαλτό Λ' στο έαλμό Γ’ όωόεκαετή; υπηρεσία στο 
όαλμό Λ'.

£.} Για τη/ κατηγορία ΔΕ:
ατό το όαλμό Γ' στο όαλμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο 
όαλμό Γ' και α.-.ό το όαλμό Β' στο όαλμό Α' οκταετής υπη
ρεσία στο όαλμό Β'.

γ) Για την κατηγορία ΤΈ:
ατό το όαλμό Γ' στο -όαλμό Β' τετραετή; υπηρεσία στο όαλ
μό Γ' y.a: ατό το όαλμό Β' στο δαλμό Α’ εξαετή; υπηρεσία 
στο όαλμό Β'.

τ) Για τη/ κ.ατηγορία ΠΕ:
ατό το δαλμό Γ' στο βαλμό Β' όεετή; υτηρεσία στο βαλμό Γ' 
y.a: ατό το όαλμό Β' στο όχλμέ Α' εξαετή; -υτηρεσία στο 
όαλμό Β'.

2. Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, κατόχου; 
μεταπτυχιακού όιπλώματος ετήσια; τουλάχιστον φοίτηση; ή 
έιτακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφών αε τα αντικείμενα
τα οτοίσ ατασχοΧούντα: ή είναι ουνατό. κατά τις οργανικέ; 
ιατάξε·:; τη; υτηρεσία; τους, να απασχοληλούν. μειώνεται 

c χρόνος τροαγωγής ως εξής:

α; Ατο το όαλμό Γ’ στο όαλμό Β' κατά ένα μόνο έτος, 
ανεξάρτητα αν οι ταρατάνω προύπολέσει; συντρέχουν αθροι
στικά.

β) Ατό το όαλμό Β' στο όα-λμό Α κατά ένα έτος για 
τους κατόχους το. μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο 
ετη για τους κατόχους του διδακτορικού διπλώματος.

3. Αν ο: πρςύπολεσεις της παραγράφου 2 συντρέχουν α- 
λροιστικα η συνολική μείωση του χρό'/ου τροαγωγής σε όλου; 
τους όαλμου; όεν μπορεί να υπερόε: την τριετία.

4. Π; μεταπτυχιακό και ως δ-ιίακτορικό δίπλωμα να είναι 
εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά 
τη λήψη του πτυχίου ή όιπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιόρΰματος. Για τα μεταπτυχιακά και τα όιόακτορικά διπλώ- 
ματα Ανωτάτων Εκτα όευτικών Ιόρυχάτων εαωτεοικο-υ. απαι
τείται όεδαίωση ισοτιμίας.

Α ρλ ρο / .

Π ρο αγωγές.

1. Ο: προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρε
σιακού συμόουλιου. Cl: υπάλληλοι πσοάγονται στον αμέσως 
επόμενό όαλμό εφοσον όιαλέτο-υν σε ικανοποιητικό επίπεδο τα 
προσόντα της επαγγελματικής κατάρτισης, του υπηρεσιακού 
ενδιαφέροντες. τη; πρωτοόουλία;. τη; όιοικητική; ικχ/οτη- 
- - - ■ ■ ν - προνυμια; ττην εσυπηρετηση των πολιτών, καλώ ε 
και τα λοιπά προσόντα που προόλόπε: το σύστημα αξιολόγη- 
ση; των ουσιαστικών προσόντων τω-· υπαλλήλων και έχουν 
συμπληρώσει σσο όαλμό που κατέχουν τον απαιτούμενο χσό.ο 
που προόλεπετα: στο- άρλρο 6 του νόμου αυτού, με την επιφύ- 
/.αξη των όιατάξεων του τρίτου είαρίου τη; πεοίπτωση; ί' 
και του τρίτου και τέταρτου εδαφίου τη; πεοίπτωση; ·/ τη; 
"πρσγράοου 3 το- άρλρου 15. Συνεκτιμώνται επίση; και τα 
/.οιπα στοιχεία του προσωπικού μητρώου και τυχόν εκλέσεις 
‘πι-υϊώρησης. Ειδικά για την προαγωγή από τον δαλμό Β’ 
-τον όαλμό Α πρεπει ο υπάλληλο; να έχει τα πσοσόντα τησ

επαγγελματική; κατάρτισης, της πρωτοόουλία; και της 
ισιοικητικης ικανότητας σε υψηλό επίπεδο. σύμφωνα με τη- 
κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προ
σόντων των υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάλε έτους καταρ
τίζει. με όαση την κατάσταση του επόμενου άρλρου 8, πίνακα 
προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά κλάδο και όαλμό, κα
λώς και πίνακα μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πί
νακες αυτούς κρίνοντα: ο: υπάλληλο: που -συμπληρώνουν εω; 
τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για τη/ 
προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων άρχιζε: 
την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα απο 
την ημερομηνία οριστικοποίησής του.; σύμφωνα με την παρα- 
γραοο 2 του άρλρου 173 του υπαλληλικού κώίικα.

3. Ο: υτάληλο: που περιλαμβάνονται στους πίνακες προα
κτέων προάγοντα: υποχρεωτικά μέσα σε ενα μήνα από τη-/ 
κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον 
απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας.

4. Η προαγωγή λεωρείται ότι συντελείτα: από την ημέρα 
που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρονο υπηρεσίας που απαι
τείται για να προαχλ’ε: στον επόμενο βαλμό, ποτέ όμως π: σ
την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

5. Ο: αποςάσει; προαγωγών όεν δημοσιεύονται στην Εφη
μερίδα της Ινυόερνήσεως.

Ά?λ?ο 8.

Καταστάσεις Υπαλλήλων.

1. Το·/ Ιανουάριο κάλε έτους συντάσσεται από την αρμόόια 
υπηρεσία αλφαόητική κατά κλάόο και όαλμό κατάσταση, 
στη·/ οποία πεοιλαμόάνοντα: όλοι ο: υπα/λ.ηλοι. μαζί με στοι
χεία όηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας και 
τη; υπηρεσίας κατά όαλμό. του μισλολογικού κλιμακίου και 
των τίτλων σπουδών κάλε υπαλλήλου.

2. Ο: καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στου; 
υπαλλτλους αέσα στο πρώτο όεκαπεν-υήμερο του Φεόρουαρίου 
κάλε έτους. Διόρλωση των στοιχείων υπαλλήλου που ανα- 
γράσοντα: στην κατάσταση γίνεται από την υπηρεσία υστέρα 
από αίτηση του ιό ίου η οποία υποβάλλεται σε προλεσαία οεκα 
ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπησεσια σπορριώε: τη-- 
αίτηση ή όεν απα·/τήσ£! μέσα σε όέκ.α ημέρες από την υπο- 

:όολή τη;, επιτρέπεται ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέ
σα σε όόκα ταέρε; από την πάροόο τη; πασσπάνω ϊεκαήμε- 
ρης προλεσμία; ή από την κοινοποίηση τη; απορριπτική; 
απόεαση; ττ.; υπησεσια; αν χυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρε
σιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα απο τη-/ υπο- 
λή τη; ένσταση;.

Άρλρο 9.

11 ροϊστχχενοι.

1. Π οοιστ-αμενο: ό/.ευν των οργανικών μονάόων τοπολετου- 
ντα: υπάλληλο·: με όαλμό Α' των -κατηγοριών ΛΕ. ΤΕ και 
Π Ε. σύμοωνα με όσα ορίζονται στι; επόμενε; παραγράφου;.

2. Η επιλογή των προϊσταμένων όιευλυνσεων. -τχημάτι·/-
κα: αυτοτελών γραφείων ή χ/τ-.στοίχου επιπέόου οργχ/ικων 
μονάΕών γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τα 
στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάλε υπαλλήλου με επισ^ 
λαξη. των όιατάξεων τη; παραγράφου 3 του άρλσου 14. Β - 
αιτέρω; εν.τ-μώνται στοιχεία που μαρτυρούν ιόιαιτερη ικανο- 
τητα. πρωτοβουλία και όραστη,ριότητα στην υπηρεσία, καλώ; 
και η αποφοίτηση από την Ευνιν.τ Σχολή Δημόσια; Διοικτ- 
σηφ. Έ'~ραφη όήλωση του υπαλλήλου ότι ocv επιλυμε: ν' 
κοίλε: κατά την επιλογή προϊσταμένων οργχ/ικών μονάό 
εκτ-μάτα: από το υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τι; χ/άγκε: 
τη; υπηρεσία;. _ _

3. Με τη·/ επιφύλαξη των όιατάξεων τη; πσρχ-σασο. ο. 
του άρλρου 17. ω; προϊστάμενο: ϊιευλύνσεων ή αντίστοιχου 
επιπέόου οργανικών μονάόων επιλέγονται υπάλληλο·: βάλτου 
Α'. με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίαλαό αυτό. Λ- 
ίόεν υπάρχουν υπά/.ληλο: με την προύπόλεση αυτή, επιλέγο
νται υπάλληλοι βαλμού Α’ με τριετή τουλάχιστο-/ υπηρεσία
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-7C C -X-XX'j αυεε y.2: εετι 2-2: 0320’. ZVJ ίταρκΟυν. υτα/,Ληλεΐ 
•ii μ:κροεε:ο χρόνε εεο εα-5μό A . Αν ;tv υταρχοον υζαλλη- 
,ς: Ρα.-μοό A . τροϊζεάμενο*. ειευόόντεων ετιλέγονεα: τρε- 

:<·.»: :να υτάλληλε: εα-5μου B' «>): όεου κατατεεί ευναττ η 
ετιλερ'η υταλλή/.ων £α-5χευ A'.

4. Ως τροϊτεαικενε: τχη-χαεων κζ: αυεεεελων γρςαςείων η 
χ·.7·--.Ζ·.'/Ζ7 ζτ.'.τ.ίζζ,· 0:"2V.y.(iV MVKUV ετιλέγονεα: υΧάλ-

ia-Susrj A' κα: x/ ϊεν υτάρχουν ατάλληλο: όαόμοό A 
ετιλερΌνεα: τρεεωεινα υτάληλε: :α·3·χεό B εως όεευ κζεα- 
-εε: ευναεή η ετιλογή υταλλήλων ϊα-5·μεό A . Αν ϊεν υχαρ- 
χ'.V 'Λ2'- 022λληλεΐ C2-Sucj Β'. εΤίλέγονεα: τροοωρινά υ22/.- 
ληλο: εαόμεό Γ' με έν2 έεες εενλάχιεεεν υτηρετία εεε εα-3- 
μέ αυευ. έως όεευ κζεαεεεί ευναεή η εεετωρινή εκλογή υταλ
λήλων όχόμοόΒ'. (J: ϊιαεάάε:: εης εαραρ-ράεου αυεής εραρ- 
-χέζονεα: κα: εε:ς τεριτεώτεις του 22ε εις κείμενες cρ-2ν:- 
κές :: αεάςεις τρεβλέτενεα: ενϊιάμεεες ορρ·αν.κές μενάίες 
ιχεεαρό ::εό·5υντης y.2'. τμήματος ή εμή·χα ε ε ρ ν.2: γρ αεείου 
ή ανειτεοιχευ ετιτείου ο ρρ·αν: κώ ν μονάεων.

5. *C>tc: ετιλέρ-ονεα: ατό εε υτηρετιακό ε/χόοόλ'.ε ε'-τονε- 
εεύνεαι με ατό:αεη εευ οικείου ςργχ.ου. ως τροϊτεάμενς: ε; 
ανε::εε:χ:υ ετιτέεευ οργανικές μενάόερ. ρ*:α τρία έτη. Ο: εε- 
εείεεοόμενε· ωε τροϊτεαμενο: ες ακολουλουν va ατχοόν ε ε 
κα·5ήκονεά εευς έως εην τυχόν ετανετιλορ'ή εευς ή εην εε- 
τονέεητη νίεε τρεϊτεαμένευ.

6. Με ατό:2εη του υτη,ρεε: ακού χυμόευλίου ο τρείτεάμενες 
μτερε: νε ζταλλχρε: αχό 72 κα-5ήκενεά εευ κ2: χριν αχό εε, 
λή£η εης ερ:εε!2ε. για εεόαρό λέγε αναγόμενε εεην τλημ- 
χελή άτκητη εω< υτηρετιακών εευ κα·3ηκόνεων, όχως η μη 
εεεεέν.εεεα εεχ^εειεεεά εεεε εεες αολίεες. η εεύννεjc!t2. 
r ελλε:·>η 2εωεο£εε.λ;2ς. η αε:2:οε:2 εεη εελείωεη μεκκών 
εεγάνωεης, λε·.εεεργ:ας -/.2: 22:εεε:·/.ίεηεας. η ατϊεχαιολέγη- 
εη •/.αίνεεέεε,εη εεη έ:εν.7εε2;ωεη εων εεονέεεων. η ν.2·/.ή 
εενεεγ2ε:α αε λε:εεες 2εοϊεε2μένο3ς. η ειεςςανής έλλε:·4τ 
ε;«:ν.τ(ε:·Λών :·/.2νεεηεων η εης 222:ε_χενηε ε22γγελααε:·/.τ,ς 
•/.2ε2εε:ετ;;. η μειωμένη εεεεε'.ε.τ, szryzvzr,. η 2?!».α·ολάγηεη 
£2:ε:χε:2 '/.2ε2 εη rjvε2ςη εων :·/.·5έεεων 2ς:ολεγηεης. Ο 
εεάλληλες αεεεεε· εζεεης να αεαλλτγε: ατό εα κα-^τγ.σ/εα 
εεε ΰεεεεα aro 223εαεη εοε νεηεεειαν.εύ ενχεευ/.ίου, εοε εε- 
•·εν.ε:αά ν.α: ε:ς εεηεεε'.αν.ές 2'/2γν.ες.

7. Αν κενω-ίε: ή ευεεαΐε’ -5εεη εεείεεαχένεε η;tv 222 εη 
/.έςτ εης ε.ε:εε:ας, εε υ2ηρεε:α·/.5 ε^χίεάλ:ε ε2;λ«-/·ε·. 2ε&ΐ- 
εεάτχε'/ο γ;α εο γζζ'/ ν.ό ειάεεημα εεε 222μένε: έως εη ενι- 
ελήςωεη εε:εε:2ς. Η ε2:λ:γή 2:«ϊεεαμένων γ:α -3εεε'.ς 2Cj 
ν.ενεύνεα: ή 23ν:εεώνεα: γίνεεα: ϊύο ιερές εε yζζ·/ΐ. εε εαν.εές 
εενεεε:άεε;: εεε ε2ηεεε'.2ν.εν z-ju.tzj/J.c-j y.2εά εεες μή·;ες 
lo'/caaptc 7.α: Τούλ:ε. Αν εο -/pcvty.c ;:<έεεημ2 2θν ααεαένε·. 
γ:2 εη ανμαλέεωεη εης: εε'εείας είναι μ'.ν.εέεεεε 220 ές: 
μήνες :εν ε2:λέγεε2: εείΐεεάχενος. αλλά ε:2:·χό7ί"2: εε άε- 
-5:ε 13. Γ:α εην εαν-η-ετ, ελχςωνα χ: ε:ς ?:2εάςε:ε εης 22- 
: τ'’-ίζζζ ανεης 222:εε:εα: να ·χ2θςλη·5ε: α:εηεη 22ν εον εν- 
έ: 2εεεε-χε-/ε εεαλ’/.τλε εεην ο"/.ε· α εετεεεία ':ο:·/.ηε:ν,Γ.έ τ 
2:εεω2·.7χέ. εε α;γέε;:ε έως εε εέλες Λεν-εαίείευ η Ιεννίοχ 
Γ/ε-εεε^α. Το ε2τε:ε:α·/.έ rjtxcov/.’c όμως ϊεν κωλύεεα: να 
:2:αε:: ως εεεΐεεά-χτχε y.2: 02άλλη/.-. 2εε ϊεν εεεείαλε 2:- 
εηεη. :ί:ως X/ 02η:εεε: εεεν εέα: 2εν -5α αεν.ήεε: κα-δήν.ενεα 
εεείεεαμένεν.

S. Αν ε: 022/5.2'·/.'. εεν ν:·νενεα: —.2 '-7 Ι2:λεγεέ< ως 
εεείεεάχενε:. 02άγ:νε2: εεην 2;.’:ί::εηεα ί:2ϊο;εε:ν.ών
-εηεεε:χ/.ών εεαίενλίων. α-έΐ2εη εε- εεγάνεν 2εν
εε-'7.εεεε: εα -2η:εε:α:·.ά ε.νεεύ/.-.α. ςε-ζεεα: εε 02τ:;ε:α- 
νε ε-μίενλ:ε 2θν ε:ενεςγε: εην ε2:λεγή.

9. Τεν εεεέεεάχενε μη τ.εεεε/.εές γεαεε-εν ή ανεέεεε:- 
7Z'j ε2:χίεεει μη τοεεεελενς ε:γ2ν·χεής -χενάεας ε::7ε: ε 
εεε-αεάμενες εης τχέεως j2ε;·/.ε:νενης εεγαν:ν.ής μενάεαε 
22ο εεος ε2α>5.·ήλΛνς 2εε νεά-ενεα: ε ανεέν. -/ωεές ΐ2·λε· 
γή αετό εε νεεηεεσιχ/.ό χοαέεόλ’.ε. Κατά εα λε-.τά εςαρυό- 
λενεα: ε: ε: ατά £;: ς εης 22ρ χ,-ράςεν 4 εεει άρ-5:ε.υ ατοεεό.

10. Με αετόςαιη εεν ε:ν.εέν νεενργεό α.α-5ερίζονεα: ε: 
αλχάϊο: ΠΕ. ΊΈ, ΛΕ. εων οεοίων νεά/5.η·/.ε: ν-ρίνενεα: γ·α

ετρ/ -/.ατα/.ηώη ·>ετεων 2ρε:εεχχε'«.·>ν εων -/.αεα 2εε:2εωεη 
ε;γαν:α.ώ'. μενάιέων. αναλογα με εην ε:ίικότητα εοο κλάεεν 
y.2: εο ανε:·/.εχμενο εων αογν.ε/.ραχενων οργα·:νχι>ν μενάεων

Για εε-ς Οργα/:ε.μεές Τθ2:·/.ής Αϋεε::ε:/.η.εης η εαρα- 
2χ/ω ατερrrη εν.είϊεεα: αεέ εε ε:ν.είο εημεε:κέ ή y.sovo- 
ε:ν.έ ενμ:εόλ:ο -/.2· εγ*κρ:νεεα: ατε εο·/ εικείε νεμάργη.

Αρ3με 10.

Μεεαα.’.νητε;ς—Μεεανέεε:ς—Αεεαεάαεις 2ρεϊαε2ρχενων.

1. Μεεζ/.ίνηεη ή αεετεατη ερεόαεαχένεε εργαν.ν.ή; με- 
νάεας, εόμοωνα με εις :αχόε>'ες ::αεά£ε:ς. γινεεα: μένε 
:■ -5έεη ερεϊαεαμένεν οργχ/'.'/.ής μενάεας ανε:αεε:·/:ν :ε:- 
τέεον.

2. Μεεανεεη ερεϊ,εεχχενον εργα/'.ν.ης μονάοας -/.αεα εη 
::αρ'/.ε:α εης Χημείας εον γίνεεα: ;χ&·/ο :ε ·5έοη εροϊαεαμένεε 
ανείοεειχε- εε'-εέέε- οργανικής μενάεας. μωρίς -χαεαρειαη 
2:νάκων μεεχλεεέων.

Άρ-Spo 11.

Ειεικε: γραμματείς—εννεεν.εεες ::ο:ν.ηεης.

1. Ο: ε:ε:/.ητεομείς y.2: ε: ·5έαε:ς εων ε:ο:ν.ών γραμ
ματέων εεν άρ·5.ρεν 28 εεο -/ότχεν 1338/1985 :2/ιεεώνεα: με 
κε:νή ετεεεαεη εων χεενργών Π ρεεεριχς εης Κοίέρνηεης, 
0:ν.ενεμ:ν.ών χα: εεο αρμέϊ'.εε 4/.αεά εερίεεωαη υτενργεέ.

2. Αημόε'.ος οεάλληλες αετό εενς οεαγόμενοος σεο νόμο 
αοεό-η, για να ε·ρ:τ-3ίί ειες/.ός γραμματέας, εόμοων ζ με εις 
ε:αεά£ε:ς εεει άρ-5ρεο 28 εοο νόμεο 1558/1985, εεε οεεερ- 
γείο ιετε οεείο ανήκε: τρέτε: να εχει εε 6α-5μέ Α' της y.2· 
τηγερίας ΠΕ κα: να έ'/ε: ετιλεγε: τροϊεεάμενος ειεόνυν- 
εης ή 2νε:τεο:*/οε> ετιτέοεο οργονικής μο-/ά:2ς. Ο: ::αεά- 
ςε:ς εης ταρζγράοευ 8 εεαρμέΐενεαι κα: γ:α εεες τροιεεα- 
μένενς ϊεεόύοντης τεν ερίζονεα: ειοαχο· γραμματείς.

3. Ως ετάλληλει ϊημεαιεο ή νεμα/χόν τρετώτων ϊημε- 
είε- ίικ-αέοο, εόμοων2 με ε:ς ταρχ.-ράροες 3 κα: 4 εεε άρ- 
•5:εν 28 εεε νόμου 1558/1985. νεοόνται. για εη:/ τ/.ήρωοη 
-5έ:εων ε:::-χών γραμαεέων. κα: ό:ο: ευ.έεενεε. με εε :ημέ· 
::ε ή νεμικό τρόεωεε εηχεείευ είκαίευ με Γχχόαεη εργ'2- 
ε:2ς ή έμμ:ε-5ης ε'/τελής.

ι. Με αε.ίεζεη εεε εικείεε .τευεγευ μτερε: να ερίζεεαι 
όε: εριηχέν-ς ϊ:ευ-5ό·/:ε:ς νομαρ-/:α/.εό ή ?:α/νχαρ-/:ακεό ετ:- 
τέεεε Γυνεενίλε-πα: ανε:τεε:γα εε:: εραεεηριόεηεές εευς ατό 
ε.νεεν.εεη ;:ο:κηεης. Ευνεεν’.ευέ-ς ϊ:εο-5ό/τεων νεμαρ-/:τ/.οό
iriG s: ευ ϊιαρορεειοεών υτευργείων μτερε: να γ:·
s rrr; tgj Υπουργού ·2ς. 7 Cs)7 ς·.7.είων

Y ΕίωΤϊΣ'./.ών 7.2 Λημόειας Τάί
TTC C2 Ci) 77 2 C T^CC ί C J 7 12 2‘CJ c 2'j-/TCV'jrj.£:

uroc * ■ 72 a£ tcv cp“'2v: c"jlg tcu ctv.i'A.
ζώιζζζ cruise:c*j 7'.v.2:gj.

5. Έργο εευ ετ/εον:εεή ε:οί/-η:ης είνα: κυρίως ο :·/:- 
ίιαηχός κα: ε Γυνεενιεμός εων αεεηρ'.εεήτων γ:α εην ερζρ- 
μεγή εης κ.εερνηεικτ: εελ:ε:κής εεο '/ωρ: της ευ-5υνης 
ες-υ. Στο χα/εον'οτή ϊιείκηεης μτερε! να αναεί-λενεα: κα: 
ειίεκέεερα κα-5ήκενεα. ανάλογα με ε;ς χ/άρτιες εης οτη- 
. ε-1 α ^.

6. Σοντενιεεής ::ε·.κηεης ερί’έεεα: με αχοοαεη εευ Ί τευρ-
ρ-οό Προεορίας κα: εο·υ αρμόϊιευ υτεχργεό ή εε·: ε:/./.ογι- 
κεό ερ'·ά'/ο·υ ο:οέν-ηεης εεο νεχικεό τροτωτευ εημετιοο 
καίεο οτάλληλες όαόρχεό Α' εης κχεηγορέας ΠΕ 2ευ έχε: 
£~:λε·γιί ω5, ‘Γροίττζαεν:* c:i^>,-r/rr4c ή 2vz:~zo:~/*vj ζτ.\- 

~£zZ'j cr“'7*/".7-T(r y.cvi:2;. ϋττ;*> ττεγ:7ττϋ)ττ zvj“z-zvj
zztc'.Z'j tt,c "iccr'-acvu 4 o J’jvtsv.ctt;ς -γ
T2! JLX '/.Ο ’ VT( 2 Ζ Τ' Ί ‘ZO'JZfCJ HcOiCflZC 7.2.’ Tit»'

ο*.7-ε:ω^ υττε^ργων.
7. Γο-/τ:ν”τ; ::ο·2ηττ; ttgu; Pr*;x/:r^cv; Tcrt7.r(;

A*jw.c:7.r,TT^ ν* τ.ζζζκ^ζζί·. \lZ'>c τε
'JL£ tJj.T’J Γ.ότπύ 2~Z 1 50.000 7.2TC*jr.GJ? |A2 TTCC2TT( TC'J



δημοτικού συμόουλίου χου εγκώνετζ: άτι- τον οηοείο νομάο- 
χη. Ο συντονιστής διοίκηση: ορίζεται με αχοοαση του οι
κείου νομ/Ορχη.

8. Η ύεττη το- κροϊσταμένου τον ορίζεται συντονιστής 
διοίκησης καλύχτετα: με την εχιλογή χροσωρινο- χρΟιστα- 
μένου. σόιμρωνα με τις διατάξεις της χ*ρ αγιάσου 7 του 
apSpoo 9. ’Βω: ότσυ ετιλεγεί χροσωρινός χροιστα^ενος 
ε ο αρμόζονται ο: διατάξεις των χαραγράρω-/ 1 εω; 3 του 
αρ-ύρου 13. Ο χρσιστάμενος χου ορίζετα·: συντονιστής £·:<.·- 
κησης δεν τκϊχν:;: το εχίοομα χροΐσταμένου διεύθυνσης 
ή αντίστοιχου εχιχέδου οργανκής μονάδας αχό τη, αν αλτ 
ύη των ν.αύττ/ιοντω·, συντονιστή διοίκησης. Οταν χαύσει ·.■■.
ασκ.εί κα£ήοιοντα συντονιστή ιΕτί'/.ητη; ίτ::ττ:ΐτΐ: τ·
χροίτταμ-νσυ ερότο·/ δε-, έχε: λήτε·. η θητεία τς„.

9. Ή άσκηση .-/.αύ-τρού/τω . τ J /τ &\τ: τττ, : ιοίν.τμτ,;
οχοτεδήχοτε με αχόρατη του 2C.x0i‘.w. τιτάνων α μ^. τ:■ ς τ:α-
ραγράοους 6 κα: 7. οργάνου r, λτ,γίί zjTC.T:v.2’.a C'.av c υττάλ-
ληλος χαύσε: να έχε: την : ::ctt,t2 tgj npcirrxaivyj E ί £-λ-
ύυ-/της ή οργανσ/.ής υυ-ζάδας avriTTCr’.ycj stt’/tcccj.

Ά'ρ-S po 12.

Εχίδομα ύέσης.

ί. Στους συντονιστές διοίκησης. στους χροεσ:χ.ιένους 
διευθύνσεων, στ:υς τΧ'Λζ-τ-χίγ’.^ζ τμημάτων κα: στους 
χρεϊσταμένους αυτοτελών γραρείων ή σ/τίστοιχ&υ εχιχέδου 
οργανικών μονάσω / ·/.a:α'όίάίλ,'/.Ετa:. για ότο ·χρόνο ασκού-, 
τα γ.2&·ήκοντά αυτά, εχίδομα ίσο με το 30%. 23%. 13% κχ: 
8%. αντίστοιχα. του δοτικού μισύού του κλιμακίου 1.

Το εχίδομα αυτό καταδάλλετα: -/.α: στη, χερίχτωση χρο- 
οωρινής αχουσίας των χαραχάνω αχό τα καό>ή,γ.οντά τους, 
αλλά οχ: χέρα τω, δύο μηνών κάνε ρορά.

2. Όχου αχό τις κείμενες ο:γανιν.έ: διατάξεις χροδλέ- 
χεται ενδιάμεσο εχιχεδ-ο διτέκησης μετα-ξύ δ:εύύυνσης -/.αι 
τμήματος τ, αντίστοιχου εχισσέδ&υ οργανικών μονάδων, με αχ ό
ραση των Τχουργών Προεδρίας της Κυδέσνησης. Οικονο
μικών ν.α: του οικείου υχουργού. κούτριζε: σι το εχίδομα ■Se
ar,: αε χοτοττό χου .κυααίνεται μεταξύ του χοσοστοό της αμ -’- 
αω; κατώτερη: α.α: του χοσοστοό τη: αμεσως χ/ώτεοης
όχύμίδχς.

Άρ-λρο 13.

Ανχχλήρωση χροιστχμενων.

1. Τον χροϊχτάμενο χου χχουσιαζε: ή κωλύεται σνσ- ’ 
ρώνε: ατα καύτΓ/.Οντά ταυ ο χροΐττσμενος τη: αυέσως υχ: - 
κείμενης οργχ/ικής μονάδας κατά τη σειρά χου ο: υχοκεί- 
μενες οργανικές μονάδες χνοτρίροντα: ατον ΟΓηαν.χυό της 
οικείας υχη:εα:ας. Αν Εεν υχάεχε: υχοκείκενη οργανική μο- 
νάΕα. τον χροΐστ αμενε- χ;αχλτρώνε: ο χ/οότερος κατά όαύ- 
μό υχάλληλο: χου υχηοετε: στη-, ίδια οργανική μονάδα. νε 
τη, εχ:τύλαξη των οιατάξεω, της χαρχρράρου 10 το- ά:- 
■ΰ:ου 9. κα: α- υχτ,εετοά, χε::ααότερο: υχάλ/.η/.ο: με
-■»·-· ~^7·-j. TTCv C· 1^· ·2! 7Γ77S * ΤΓΣΣ!ΤΤ« J.£"»V ΤΤ
2χΐτχ«>; χΐΣΤ/.ΐ'Χτνη; Ίζ^χ,ν/Λ,ζ asvicsr τ

2. Το αρμό?:ο -·:α το ΈεορΓχυ,ό όργχ^ο ή ο ο:α-είος νοαάρ-
χης. γ:α τ:ς ο·χη:ττ!ες χου ο·χά~;οντα: αυτόν. ·υ.χο:ε: να
ορ:τε: με αχότατή του (·>: αναχ/.ηρωτή χεοίατχμένο. ::εύ 
•ύυναης. χ;ήυ·.ατος ή αυτοτελούς ηραρείου ή αντίατcx/ου εχ:- 
χέοου οργχ/χ/r ς υ ον-άε α ς. τον χτοίατάμενο άλλης ορ-;χ,·κής 
μονάοας του :ί:ο- εχ:χέ?ευ

3. Ότχ, η αχουαία του χιοϊαταμένου υχερόαίνε: του: ούυ 
μή-/ες ο χυαχληοωτής ::κα:ούτα:. -;:α το χέρα των ούο μη
νώ·. χρονικό Ε'.άττημα. το εχίΕομα τρυ αρνρου ]2 χου χρο- 
όλεχετα: -;:α το', οικείο χροϊατάμενο.

4. Ότχ, ο χροίατάμενος χχουαεάξε: νομίχως αχό τα κα-
•υήν.οντά του ■*:α χρονα/.ό Ε:άττη·;.α μεηά/.ύτερο των έξ· ·υτ- 
νων. εχ.λέηετα: χροαωρ'.νός χροίατάυβνος αύμοωνα μ: τ:ς
ο:ατάξε:ς της χαρχγράρου 7 του ά;·ύρου 9.

5. Αν κενω-ύ-ε: ή αυατοΑε: -δάση ίαροιττταμάνου «γανεκπ-ς 
μοναόας, εως ο του το υχηρεαετζκέ αυμόοώ/.ιο ορώε: νέο χρε,ί- 
στχμε-νο αυεοωνα με την -χαράγραρο 7 ’ του αούαου 9. έχουν 
εραρμοηή ο: ;:ατάξε:ς των χροηηούμενων χαραηρράβων 1 
κα: 2. Ο χυαχληρωτης χροίατ^εένου οργαν:κ.ης μονάοας κα
τά τη, χαραγραφο χυτή οχτ.χούτα: το χοοΑ-εχάεενο η:α τη 
■>έαη ε—ββμα αχό την έναρξη της αναχλήρωσης.

'ApSpo 14.
Τχηρεοιακά συμ&ούλία.

1. Τα υχηρεαιακ,ά :υμόούλ:α του χροαωχ:τοού των αημό- 
-ίων υχηρεα:ων κα: τω-, νομικών χροαώχων έημοαίου οχ/.αίου, 
είνα: χενταμελή κα: αχοτεύ.ούνχα: αχό:

α) Τρε:ς μό-/:μους υχα/ώ-ηΛους της ονκείας υχηρεσεας με 
tα·ΰ·μλ Α'. αχό τους οχοίους & ένας ορίζεται χροεορος κα: 
όταν κρίνουν χε:-άαρχ:νκς ·υχο-ύεαε:ς ή για να εχολέξουν 
χροίαταμιενους αυρυρωνα με το άρ-ύρο 9. αχό δύο μόνιμους 
υχαλλήυ.ους της ou/.είας υχηρεαίας μεε fca-ύμό Α' κα: το γε
νικό γραμματέα το·υ οικείου υχουργείου ή. για τα υχηρεσια- 
κά χυμξ,ούλια των νομικών χροαώχων ίημοαίου δίκαιου, το 
όιοίΓ/.ητη ή υχοοχικητή ή γενικό γραμματέα του νομικού 
τρΌοώχου ω; χρόεδρο. ερόχον οιχάρχει.

6) Αυο αιρετούς εκχροσώχους των uxaλίλήλων χου εα-λέ- 
γοντα: με άμετη, ν-α·ύολική και μυστική ιΐηρορορία. Ο τρό- 
χος, η τιαοιίν.ζτία κα: οι χρούχο-ύέσεις της εκλογής κα-ύορί- 
ξχ/τα: με αχόυαση του Τχουργού Π ροοόρίας της Κυόέρνη- 
σης χου εκ£ίοεχα: ύστερα αχό γνώμη τη; ΑΔΒΑΤ. Η γνώ
μη της ΑΛΕΛΓ χαρέχετα: μέσα σε εύλογη χρο-ύεχμία χου 
τάσσεται από τον Υχουργό Προεδρίας της Κυόέρνηρη; κα: 
δεν μχορεί να είνα: μα/ροχερη αχό 13 ημέρες. Μετά την 
χάροδο της χρο-ύεσμίας αυτής η ατχΐ>ραση εκδίδβται ν.α: χε,>- 
ρίς τη γνώμη της AAESAT.

2. Τα μέ/.η του υχηρεσιακού σχμόουλίου ορίζοντα: ή εκλέγο
νται, αντίστοιχα, με ισάριύμους οτναχληρωτές. Αν λυ-Sr: η 
υχαλληλική αχεση αιρετού μέλους του χυμόουλιου. τχκτικό μέ
λος καύίστατα: το αναχληρωματικό και ως αναχλτρωματιχό 
μέλος ορίζεται ο εχόμενος στη σειρά εκλογής για το υχόλοιχο 
χρονικό διάστημα της θητείας.

3. Τα υχό στοιχεία α της χαραγράρ&υ 1 τακτικά μέλη 
του υχηρεσιακού συμόουλίου ορίζοντα: ως εξής:

Ο οικείος Υχουργός ή το διοικτττικό συμόούλι: του νομικού 
χροσώχου δημοσίου δ: ν.α ίου εχιλέγε: χωρίς κρίση υχηρεσιακού 
συμόουλίου τρεις χροΐσταμένους διευύύνσεων αχό υχαλλήλους 
χου έχου·^ τις χροϋχο-λέσείς χου ορίζονται στις χαραγράρους 
2 κα: 3 του τρύσου 9. Ο: υχαλληλ ο: αυτοί χου εχιλέγηκαν χοο- 
ιστομενο: Ειευύύναεων αχοτελούν αυτοδίκαια κα: τα υχό στοι
χείο α της χαραγράρου 1 μέλη του οικείου υχηρεσιακού συμ- 
όουλιου. Ένα αχό τα μέλη αυτά ορίζεται αναχληρωτής του 
γενικού γραμματέα, διοικητή ή υχοδιοικητή. Αν ο αριύμ.ός των 
ύέσεων χ:ο:ττχυ.ένων ίιεύύυντης της οικείας υχηρεσίας. ο: 
οχοίες υχάγοντα: για την χλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του 
ίδιο, υχτ: κε. συμσουλιου είναι τέσσεσιςέως κα: έξ:. εχιλέγν 
ντα: σύμοωνα ·με το χροηγούμενο εδάριο δύο μόνο χροΐστάμε- 
νο: δ:ευ-ύύνσεων. ο: οττοίο: αχοτελμνύν αυτοδίκαια τα δύο των 
υχό στοιχείο α' της χροηγούμενης σταραγράρου μελών του υ- 
χηρεσιακού συμόουλίου. Ως τρίτο μέλος ορίζετα: είτε υχάλ- 
ληλος άλλου κλάδου χου δεν υχάγετα: στην ασυοδιότητ: του 
ίοιου υχηρεσιακού συμόουλίου, είτε υχαλληλος άλλης δη-υόσιας 
υχηρεσίας. είτε για τα νομικά χρόσωχα δημοσίου δικαίου, υ- 
χαλληλος δημόσιας υχηρεσίας ή άλλου νομικού χροσώχου δη- 
μοσίου δικαίου. Αν ο αριθμός των λέσεων χροίσταμένων διεύ- 
-ύυνσης της οικείας υχηρεσίας. οι οχοίες υχάγοντα: για τη/ 
χ/.ήϊωση τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υχηρεσιακού συμόου- 
λιου είναι μικρότερος των τεσσάρων, εχιλέγεται ένας χροϊστά- 
μενος διεύθυνσης ο οχοίος αχοτελεί αυτοδίκαια το ένα των υχό 
στοιχείο α' της χροηγούμενης χαραγράσου μελών του υχηρε- 
οιακο- σνυόουλίου. Τα άλλα δύο μέλη ορίζοντα: σύμοωνα με 
τη/ τελευταία χερίοδο του χροτγούμενου εδαοίου.
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Σου ντηρεσιακά συμόούλια των νομικών τροσώτων δη. 
-σσιον δίκαιον. αν csvντβρχουν ντάλληλο·. τον νομικού τροσω- 

δημοσίου δικ.αιον μ; ίχδμό Α', τρίζονται μόνιμο: δημόσιό» 
νχαλληλοι ή ντάλληλο: άλλον νομικού ζροσωτον δημοσίου δί
καιον με ία-δμέ Α'. Αν κα: τα τρία μέλη τον ντηρεσιακο·/ σνμ- 
cov/.:cv νομικού τροσωτον δημοσίου δίκαιον είναι -δημόσιο: ντα/.- 
ληλϊ: ή ντάλληλο: άλλον νομικού τροσωτον δημόσιόν δίκαιον. 
;εν εχονν εφαρμογή ο: διατάξεις της τροηγούμενης ταρ. 3. Αν 
-ο ενα μόνο ή τα δύο μέλη είναι δηεόσιο: ντάλληλο: ή ντάλλη 

άλλον νομικού τρσσώτσν δημοσίου δίκαιον. ο: διατάξεις τη; 
τσο αγράφν 3. εφαρμόζονται για την ετιλογή όνο ή ενο; κατά 
τεο-.ττω-ση τροϊστχμένων ίιεύδννσης τον -λα ατοτελεσονν μέ
λη τον ντηρεσιακον σνμίονλίον. Ετίσης ο; διατάξεις της τοο- 
~ονμενη.ς ταραγράφον δεν εφαρμόζονται ττα κοινά νττ.οεσισ- 
7.2 συμίούλια νομικών τροσώτων δημοσίου δίκαιον.

5. Αν τα αιρετά μέλη τον ντηρεσιακον σνμίονλίον τεριλαν- 
: εν ον τα: μεταξύ αντών τον κρίνονται για τροϊστάμενο: οργα-
:κη; μονάδας. κρίνονται κατά τη-/ τρωτή συνεδρίαση -/.α: δεν 

.τοεούν να συμμετάσ/ονν c’ χύτήν για τη*/ κοίτη τον τον; α- 
εο:ά. Αν κα: τα ανατληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυ
μα. το ντηρεσιακο σνμίούλιο συνεδριάζει με τα ντόλοιτα μέλη.

6. Κατά τα λοιτά για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτονρ-
? ντηρεσιακών σνμόονλιων εφαρμόζονται ο: διατάξεις τον >

ταλληλικού κώδικα, ότως αντές ισχνά/ τριν ατό την ισχύ τον 
νόμον 1232/1982 (ΦΕΚ 22), κατά το μέρος τον δεν'χ/τί- 
κειντα: ττις διατάξεις τον άε-Soov χυτού, με δυνατότητα σύ
στασης και τεριφερειακών ντηρετιακών συμβουλίων. Με την 
ετόεατη σύστασης τεριφερειακών ντηρετιακών συμβουλίων ο
ρίζοντα: και τα -δέματα της αρμοδιότητάς τονς. Στε ττριφε- 
ρειακά ντηρετια/.ά συμβούλια διοικητικού τροσωτικού τον Τ- 
τοντγείον E-S-νικής Παιδείας και θρησκευμάτων μτορε? να 
ορίζονται ως μέλη της τερίττωσης α' της ταραγράφον 1 και 
εκταιδεντικο! λειτουργοί με ί α-δαό Α.

7. Με την ετι φύλαξη της ετόμενης ταραγροόφον ο-.ατηρού- 
ντα: τε ισχύ οι διατάξεις τον ίιέτονν τα ντηρετιακά τνμίού- 
λια των εκταιδεντικών λειτουργών της τρωτοίά-δμιας και 
δεύτεροί ά&μιας εκταίδενσης, της μ έτη; εκκλησιαστικής εκ- 
ταϊοεντης, τον τροσωτικού της Κεντρικής Ττηρετίες Πλη
ροφοριών. των γραφείων τον Ελεγκτικού Συνεδρίαν. της Αιεύ- 
ννντης Δικαετικού τον Γενικού Λογιττηρίον τον Κράτους, της 
Ελληνικής Ετιτροτής Ατομικής Ε/έργειας, της Ακαδημία; 
Α-νηνών, των Ανώτατων Εκταιδεντικών Ιδρυμάτων και των 
Τελολογικών Εκταιδεντικών Ιδρυμάτων.

Τα δύο μέλη τον υτηρεσακού τνμίονλίον τον .σροσωτικού 
της Ακαδημίας Α-δηνών τον τροεσ-χονται ατό νταλλήλονς α- 
‘-'τικχδίστχ/τα: με δύο αιρετούς εκτροτώτονς. τον εκλέγονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της τερίττωσης ί' της ταρχρρά- 
τον 1 και τροέρχοντχ ατό το ε—οτηεο/ικό τροσωτικό της 
Ακαδημίας. Κατά τη/ τρώτη εφαρμογή τον νόμου χντον ορί
ζοντα: ατό» το όργανο τον συγκροτεί, κατά τις οικείες διατά
ζεις. το ντηρεσι-ακό συμίονλιο.

8. Με κοινές ατοφάτεις τον Ττονργον Προεδρίας της Κν- 
οερνησης και τον οικείου ντονργον ετιτρέοτετα: η χ/ττνγκοό- 
τηοη των ντηρετιακών τνμίονλίων της ταραγράφσν 7 με τ/.ο-

τη/ τροταρμογή τους ττις ρ>5μίτεις τον άρ-5:οα χντον.

9. Τα ντηρεοΊακά τνμίοΰλια των Οργανισμών Τοτι-.ήο Αν- 
οοοιοικττης ατοτελοννται χτό:

α ! Ενα μτ/ιμο ντάλληλο με ία-5μό Α’ της Διεύ-νννττο Ε- 
-ωτερικών της Νομαρχίας τον ορίζεται ατό το Νομάρχη, ως

*'■ Ανο δημοτικούς ή κοινοτικούς νταλλήλονς αδιακρίτως, 
νε ό2-Sμό Α’ τον ορίζτ/ται ατό το νομάρχη, ενώ για τονς Λή- 
κονς Α-ύη/αίων. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ατό το Λήμαρ- 
Τ-

γ) Αύο αιρετούς εκτροτώτονς των νταλλήλων τον εκλέγ-ο- 
ντα: με άμεση, καθολική και μυστική ώηφοφορία. Τια τα '--ττ- 
ρετιχκά σνμίούλια των Οργανιτιών Τοτικής Αυτοδιοίκητης. 
τ. ατόοαση της τερίττονσης ί' της ταραγράφον 1 τον zp-Spov 
^"ον. εκδίίετα: με σύ-μτραξη κα: τον Ττονργον των Εσωτε

ρικών. Η διάταξη της ταραγράφον’2 τον άρτιον αντού εφαρ
μόζεται κα: για τα ντηρετιακά τνμίονλια των Ορ-ρανισνώ'/ 
Τοτική; Αυτοδιοίκητης. Ο» διατάξεις των ταραγράφων 3. 4 
και 3 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ντηρετιακά τνν.δούλ;α 
των ι Ιργχ/ισκών Τοτικης Αυτοδιοίκητης.

Ινατα τα λοιτά για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτον:- 
γία των ντηρετιακών τνμίονλίων. εφαρμόζονται ο: διατάξεις 
τον νόμον 1188/1981. ότως αντες ίσχνχ/ τριν ατό τη/ ιτχν 
τον νόμον 1232/1982, κατά το μέρος τον δεν αντίκειντα: στις 
διατάξεις της ταραγράφον αυτής.

10. Κατά την τρώτη εφαρμογή τον νόμον αυτού, τα μέλη
τη; τεντωτής : της racaYpaccc i /.a: τη; rccirrtuTr.c
*;' τ η; r 2 ζ αγ ζ arc ον 9 vrcciiy.vvcvTa: arc ττρ/ AAiiir. :ttc.
: 2 arc γνώμη των cvv c: */ja τ τ: ν.ών c ργ Τ'/ώσ.ίων των c το ίων
μέλη νχάγοντα: ττην acuociCTTTa tcv σν*τ/.ΐ v.C'.jlsvcv ώτηρ = -
C'.27.CV TJ'l'ZzSfJ.Zj. ' Otjv όλοι ct ντάλλη/Λ*. rcj ντά*;οντ2ΐ
ττη*; ατμςτιότητζ 1τνγχεν.ρ :μένςν -τη p iTiay.cj CCU 6 VJA’CC £7.-
τροσωτούντα: ατό μία συνδικαλιστική οργά/ωτη. αυτή τροτεί- 
νει ατεν-Sείας τα ταρατάνω μέλη χωρίς ντόδειξη της .VAL- - 
ΑΤ. Αν δεν εκ.τροσωτοννται ατό κτμμία συνδικαλιστική ορ
γάνωση. τα ταρατά/ω μέλη ορίζονται ατό το όργα/ο ταυ συγ
κροτεί το ντηρεσιχ/.ό συμβούλιο.

11. Κατά την τρώτη εφαρμογή τον νόμον χυτού, η ύϊητεία 
των αελών των ντηοεσιακών σναίουλίων λή*'ε: στις 31.12
1987.

12. Έως τη συγκρότηση των ντηρεσιχκών σνμίονλίο/ τον 
άρθρου χυτού, εξακολο-v-Sovv να λειτσυργούν το ντάρχοντα.

Άρ-όρο 15.

Κατάταξη -δέσεων κα: τροσωτικού.

1. Οι υτάρχοντες γενικοί κλάδοι ΣΕ. ΜΕ, ΑΡ κα: AT με
τονομάζονται αντίστοιχα σε κατηγορίες ΤΕ, ΑΕ. ΤΕ και ΠΕ. 
Ο: Ειδικές δέσεις μετονομάζονται σε κατηγορία Ε.Θ.

'2. Οι δέσεις των νταλλήλων κάδε κλάδου διαίαδμίζσντα: 
ενιαία σε έλους τονς ίαδμούς της οικείας κατηγορίας, σύμ
φωνα με το άρδρο 4 τον νόμον χντον.

3. Οι ντάλληλο: τον νοσηρέτονν κατά την έναρξη της ισχύος 
τον νόμον χυτού κατατάσσονται αυτοδίκαια στους ίαδαούς τον 
άρδρον 4 ως ακολοΰδως:

α. Ττάλληλο: των κλάδων AT, ΑΡ κα: ΜΕ με ίαδμό 5ο. 
4ο. 3ο και 2ο. κατατάσσονται στο ίαδμό Α' της κατηγορίας 
Π Ε. ΤΕ κα: ΛΕ. αντίστοιχα. Στο ίαδαό χυτό κατατάσσονται 
και οι ντάλληλο: των κλάδων AT και ΑΡ οι οοσοίοι έχουν τον 
6ο ίαδμό και τριετή σιτηρέσια στο ίαδμό αντό. κχύώς και οι 
ντάλληλο·. του κλάδου ΜΕ οι οτοίοι έχουν τον 6ο βχδμό και 
τετραετή ντηρεσία στο ίχδμό αντό. Ο χρόνος ντηρεσίσς το. 
έχει διχ/νδεί ατό τη/ τροαγωγή στον 5ο ίαδμό ή ατό την 
χυμτλήρωση τριετίας ή τετραετίας στον 6c ίχόμό. για ότονς 
κατατάσσονται ατό τον 6ο ίαδμό των κ./Αδων AT κα: .ΑΡ ή 
ΜΕ χ/τίστοιχα, έως τη/ έναρξη της ισχύος τον νόμον αυτού, 
δεωφείτα: ότι έχει διαννδεί στο ίαδμό Αλ Σε καμμία τά/τως 
τερίττωση δεν μτορε: να τροσμετρηδε: στο ίαδμό Α' χρόνος 
ντηρεσίας νταλλήλον μεγαλύτερος ατό τον χρόνο ντηρεσίας 
άλλον νταλλήλον τον ίδιον κλάδου τον κατά τη/ έναρξη της 
ισχύος τον νόμον χυτού έχει ίχύμό χ/ώτερο εκείνον.

ί. Ττάλληλο: των κλάδων AT και ΑΡ ή ΜΕ μ* ίαδμό 
6ο. οχν or/ έχουν τριετή ή τετραετή, αντίστοιχα, ντηρεσία 
στο ίαδμό χυτό, κχνώς κ.αι ντάλληλο: με ίαδμό 7ο. κατατάτ- 
σχ/ται στο ίχίμό Β’ της κατηγορίας ΠΕ. ΤΕ και ΑΕ αντί
στοιχα. Ο χρόνος τον έχε: διχ/νδεί. έως την έναρξη τη; ■- 
χ/ύος τον νόμον χυτού, ττον 7ο ή 6ο βχδμό κλάδου αντιοτοι- 
χον της κατηγορίας, στη/ οτοία -/.ατατάσσεται ο ντάλληλο;. 
δεωρείτα: ότι έχει ::χ/νδεί στο ίζδμό Β. Για τη/ τροαγωγή 
στο ίαδμό Α' των νταλλήλων ίαδμον Β' οτου κατατάγηκχ/ 
ατό τον 6ο ίαδμό. ο χρόνος ντηρεσίας τον τροίλέτετα: ατό 
την ταράγραφο 1 του άρδρον 6 τον νόμον χντον μειώνεται στο 
μισό.

γ. Ττάλληλο: κλάδων AT. ΑΡ κα: ΜΕ με ίχδμό 10ο. 9ο
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ή bo κατατάσσονται στο όα-Δμό Γ' της κατηγορίας ΠΕ. TE 
u: AL. αντίστοιχα. Ο χρόνος που. έχε: οιανυ-μεί, »ως την έ
ναρξη της ισχυ&ς τευ νομού αυτού. στο 10ο, 9ο ή So όαύμό 
κλάδου αντιστοίχου της κατηγορίας, στην οποία κατατασσ: 
τα: ο νπάληλος. Δεωρείται 6xt εχει διανυΔεί στο feoi-Spov Γ . 
Για τη/ προαγωγή στο £αΔμό Β' των υπαλλήλων όαΔμοε J 
της Δαυ κατηγο: ια; "ο κ.ατατάγηκαν από το·/ 9ο £αΔμό ο 
χρόνος υπηρεσίας soy προόλέπεται από την περίπτωση Ε' της 
παραγράφου J του άρΔρου 6, μειώνεται κατά δύο έτη. Για την 
προαγωγή στο ο αν μ. ο Β υπαλλήλων των ΔΕ κ.α: ΤΕ κατη
γοριών που κατατάγηκαν ατό τον 8ο όαΔμό. ο χρονος υπηρε
σίας που προόλέπεται από τις περιπτώσεις Ε' xa·. γ' της πα
ραγράφου 1 του άρΔρου 6. μειώνεται κατά πέντε και δύο έτη. 
αντίστοιχα.

ί. Ο: υπάλληλοι του κλάδου ΣΕ με όα-Sue So χαι "/ο. κα- 
τατάσσονται στο ΕαΔμό Γ' της χζτηγορίας ΙΈ. Q χρονος που 
έχει διανυΔεί από την κ.τήση του 8ου ΕαΔμαύ έως τη/ έναρξη 
της ισχύος του νόμου αυτού, Δεωρείται ότ: έχει διανυΔεί στο 
όαΔμό Γ”.

ε. Ο: υπάλληλοι του κ.λάδου ΣΕ με 12ο έως χα: 9ο ΕαΔμό. 
κατατάσσονται στο ΕαΔμό Δ' της χζτηγορίας ΤΕ. Ο χρόνος 
πον έχει διανυΔεί από την χτήση του 12·ου ΕαΔμού έως τη/ έναρ
ξη τη; ισχύος του νόμου αυτού, Δεωρείται ότι έχει διανυΔεί 
στο ΕαΔμό Λ'.

στ. Στο όαΔμό Ιο χαι 2ο της χζτηγορίας Εθ κ.ατατάσσο- 
ντα: οι υπάλληλοι των ΕαΔμών ι' χζ: Ε' των ειδικών -δέσεων 
αντίστοιχα. Ο χρόνος που έχε: διανυΔεί στο ΕαΔμό α' ή £' 
θεωρείται ότι έχει διανυΔεί στο ίο ή 2ο ΕαΔμό, αντίστοιχα.

4. Για τις κατατάξεις που προ£λέπονται από τις διατά
ξεις της προηγούμενης παραγράφου 3 εχόίόσνται οιοιπιστω- 
τιχές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στη/ Εφημερίδα της Κυ- 
Εερνήσεως.

5. Για την κατάταξη και τον καΔορισμό του χρόνου που. 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, θεωρείται ότι έχε ι διανυΔεί 
στο όαΔμό. στον οποίο κατατάσσεται ο νπάληλος, δεν 'υπολο
γίζεται:

α) ο χρόνος του άρΔρου 1&0 του υπαλληλικού κώόικα και. 
για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκη
σης. ο χρόνος του άρΔρου 137 του νόμου 1188/1981.

ί) ο χρόνος στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή και
γ ί ένα έτος για κ.άΔε φορά που ο υπάλληλος κ.ρίΔηκ.ε ως μη 

προακτέος.

ΆρΔρο 16.
Τε/.ικ.ές διατάξεις.

1. Όπου στις διατάξεις του Τπαλλη.λικού Κώδικα Χ2ΐ 
στους συμπληρωματικούς αυτού νόμους γίνεται παραπομπή σε 
διατάξεις που καταργούνται. νοείται ως παραπομπή στις δια
τάξεις τσυ νόμου αυτού που ρυΔμίζουν το α'/τίστοιχε Δέμα. Ό
που στην κείμενη νομοΔεσια ιτ/αφέροντα: κλάδο: AT. ΑΡ. ΜΕ 
και ΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο: κατηγορίες ΠΕ. ΊΈ. ΔΕ 
και ΤΕ του νόμου αυτού.

2. Με πςοεδοικά διατάγματα που εκδιδενται με πρόταση 
του Τπουσγού Προεδρίας της Ινυ&έρνησης και των κατά πε
ρίπτωση αρμόδιων υπουργώ'/ επιτρέπεται η προσαρμογή δια- 
τάξεων πσος τις ρυόμισεις του νόμου αυτού, εφόσον αυτό- επι- 
ταλλετα: λέγω της μεταόολής του όαΔμολογικού συστήματος 
και τα σχετικά Δέματα δεν ρυΔμίζοντα: από το νόμο αυτό. Η 
ισχύσ των πσοεδρικώ·/ αυτών διαταγμάτων μπορεί να αν ιιτ ρ ε- 
χε: στπν έναρξη της ισχύος του παρόντος νομού.

3. θέσεις για τις οποίες προόλεπετα: από ειδικές διατά
ζεις ως τυπικό προσόν διορισμού το πτυχίο των στρατιωτικών 
σχολών Ευελπίδων. Ναυτικών Δοκίμων. Αεροπορίας (τμή 
ματος Ικάρων. Εκπαιδευτικού Κέντρου Εφέδρων Χειριστών 
τμήματος Μηχανικών) και Στρατιωτικής Ιατρικής Σχο/.ής 
ανήκουν στη'/ κατηγορία ΠΕ. θεσεις για τις οποίες Ος τυπι
κό πσοσόν διορισμού προόλέπεται τι τ'/, ο: σπουδών, ο οποίος, 
σύμφωνα με τη νσμοΔεσία που διέπει την οικεία σχο/.η. αντι
στοιχεί με πτυχίο ή δίπλωνα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύμα
τος ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. ΚΑΤΒΕ και

των ισοτίμων σχολών, ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ 
ζντιστοίχως. θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΊΈ είναι και 
όσες κ.αΔορίζονται από ειδικές οργανικές διατάξεις που ισχύ
ουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

4. Τυφλοί υπάλληλοι κλάδων τηλεφωνητών του Δημόσιό.-, 
το>ν νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου και των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.άτοχο: τυπικού προσόντος από αυτά 
που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρΔρου 2, με
τατάσσονται. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οε Δέσεις 
κλάδο)·/ της κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ. αντίστοιχα, χωρίς μετα- 
όο/.ή των κ.αΔηκόντων που ασκ.ούν.

5. Οι διατάξεις των άρΔρων 9 έως χαι 14 εφαρμόζονται 
■/.α: για τους υπαλλήλους του κλάδου Ειδικών Εισηγητών του 
Τπουργείου Προεδρίας της ΚνΕέρνησης. Αρμόδιο και γι’ αυ
τούς υπηρεσιακό συμόούλιο είναι το υπηρεσιακή συμΙούλιο της 
υπηρεσίας που υπηρετούν.

6. Οι διατάξεις του άρΔρου 9 δεν εφαρμόζονται στις περι
πτώσεις που ε:δικ.ές διατάξεις προβλέπουν τον απευΔείας διο- 
ρισμύ προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

7. Δεν γίνεται επιλογή κατά το άρΔρο 9, όταν στον κλάδε 
από τον οποίο κ.ατά τις οικ,είες'διατάξεις λαμΕάνεται ο προϊ
στάμενος, υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος.

8. Η αντιστοιχία οργανικών μονάδων διαφορετικής ονομα
σίας ή ειδικών υπηρεσιών, με τις οργανικές μονάδες που ανα- 
φέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 9 του άρΔρου 9 ορίζεται 
με κοινή απόφαση του Τπουργού Προεδρίας της Κοίέρνησης 
κ.αι του κ.ατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

9. Οι παράγραφο: 2 έως 4 του άρΔρου 6 εφαρμόζονται και 
για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ που αποκτούν τους οι
κείους μεταπτυχιακούς τίτλους κατά τη διάρκεια της υπηρε
σίας τους. Αν δε μειωΔεί ολικά ή μερικά, σύαφωνα με τις 
παραγράφους αυτές, ο χρόνος της απαιτούμενη; για τη- προ
αγωγή υπηρεσίας είτε λόγω του Ε-αΔμού που κατέχει ο υπάλ
ληλος είτε λόγω του χρόνου που απομένει για την προαγωγή 
του, το μη χρησιμοποιούμενο για τη μείωση χρονικά διάστημα 
επαυξάνει το χρόνο που Δεωρείται ότι έχει διανυΔεί στο ΕαΔ- 
μό που κατέχει ο υπάλληλος ή στον επόμενο ή αε-Δεπόμενο όαΔ-
μό·

10. Ο: διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται κ.αι για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Ώ Ε που 
κ.ατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού είναι κάτοχο: με- 
ταππυχιακ,ών τίτλων σπουδών κατά την έννοια των παραγρά
φων 2 κ.αι 4 τσυ άρΔρου 6.

11. Αν από τις οικείες οργανικέ; διατάξεις που ισχύουν 
κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού προόλέπεται ο 
απευΔείας διορισμός προϊσταμένου οργανικής μσ/άδας με 6αΔ- 
μό 5ο έως 2ο, στο εξής ο διορισμός γίνεται με τον ΕαΔμό Α'.

12. Ο: Δέσεις των διευΔυντών των κ.έντρων της Ακαδη
μίας ΑΔηνών είναι Δέσεις ΕαΔμού Α' και η, πλήρωσε τσυ: 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κ.ατά τη/ έναρ
ξη τη: ισχύος του νόμου αυτού.

13. Με το νόμο αυτό δεν Διγονται ο: διατάξεις που αναφέ- 
ρενται στην οργάνωση κ.αι λειτουργία των υπηρεσιών της 
Προεδρίας τη; Δημοκρατίας. Με προεδρικό διάταγμα που 
εκ.διδετα: με πρόταση του Τπουργού Προεδρίας τη; Κυόερ- 
νησης. επιτρέπεται η προσαρμογή των διατάξεων αυτών προς 
τις ρυΔμισεις του παρόντος νόμου.

14. Αποσπασμενε: υπάλληλο: που έχουν τοποΔετηΰεί ως 
προϊστάμενο: οργα/ιν.ων μονάδων, μπορεί να εξακ.ο/.ουΔήσου·· 
να ασχουν τα κ.αΔήχ.οντά τευς έως ότου λήξε: ο χρόνο; της 
απόσπασης ή ανακλτΔε: η απόσπαση. Π αράταση της από
σπασης μποτε: να γίνε: μονς σε περίπτωση αδυναμίας π/ήφω- 
σης της Δέσης.

15. Τπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εσγασιας του κατα 
το άρΔρ: 1 παράγραφος 6 του νόμου 1250Ί982 δηυ.όσ’θ- 
τομέα, οι οποίο: πάσχουν ή έχουν παιδιά που πάσχουν από νό
σημα. το οποίο απαιτεί τακτικής μεταγγίσεις αίματος, δι
καιούνται έως 22 εργάσιμες μέρες τ·: χρόνο επιπλέον κανόνι



α.η ασεια. αχο τις οχοιες c: 11 με αχ-οοοχές και οι 11 χωρίς

! 6. Με χροεέρικο ει-ατυγχυ χου εα-οιίετα·. με πρόταση το: 
Γχουργού Ιΐροεορίας της Κυό&ρνησης ρυδμιζοντα: ο; χρον- 
πο-δεσεις. ο τροχοί. η οιαοια.ααια y.a: τα κριτήρια των μετα
δόσεων των υχαλληλων χου δέχονται arc. τον υχαλλη/.ια.'. 
α.ωοια.α. α.ατα χαρεα.α./.ιση αχό τ:ς οιατάξεις αυτού y.a: a/.- 
/.ων σχετικών νομούε σημάτων.

17. Στις οιαταξεις Toy νόμου αυτού οεν υχαγονται ο: εκ- 
χαιοευτικοί λειτουργο: τη; πρωτοίάύμιας και οευτεροόάδ- 
μιας εκ,.αι.ε.σης. με την εχιρυλαξη τη; εχομενηο χαρα- 
γρ-ape:.

18. Οχου χροολεχετα: αχέ τις οργανικές οιατάξεις τον V- 
χουργείου Βδνιχης Παιίείας και θρησκευμάτων ότ: χροίστα- 
νται εκχαιοευτικοί λειτουργοί, οτοιασίήχοτε οα-δ-μίέας εκχαι- 
ίευσης, έιευδύνσεων 7.αι τμημάτων τη; κεντρικής υχηρεσιας, 
εραρμόζονται οι οιατάξεις του αρ-δοου 9. Αρμόοιο υχηρεσιαα.ο 
συμόούλιο στην χερίχτωση αυτή είναι το υχηρεσιακό συμόούλιο 
του ξιοικητικού χροσωχια/ού τη; Κεντρικής Υχηρεσιας. Οι 
ν.ατηγορίες AT. ΑΡ ν.α: ME rou χροίλέχονται ττο νόα: 
1566/1985 (ΦΕΚ 167) μετονομάζονται σε κατηγορίες ΠΕ, 
ΤΕ 7-α: ΔΕ, αντίστοιχα.

Στην ίν£CSV, των αχοράσεων χα-δοριτμού εχιοόματος δέση; 
των εχχσιόευτια.ών λειτουργών τη; χρωτο&άδμιας χαι οευτε- 
ροό-άδμιας εα.χαίύευση; rou χροόλόχοντα: αχό το νόμο 1566/ 
J985 συμχράττε: 7.αι ο Υπουργός II ροεορίας της Κυίερνη- 
της.

19. Στην χαραγραρο 2 του άρδρου 29 του -τόμου 993, 
1979 (ΦΕΚ 281/1979) χαι στην χαράγραρο 2 του άρδρο. 
280 του νόμου 1188/1981 χροστίδετα-. εοάριο οεύτερο χου 
έχει ω; εξής:

«Με την ίίια αχόραση ν.αδ ορίζεται το οιν.αίωαα ένστασης 
α.ατά των εα.ύέσεων ουσιαστιχών χροσόντων χαι η σχετιχή 
οιασεχασία».

'Αρδρο 17.
Μεταόατιχές οιατάξεις.

1. Έως όσου οριστούν χροϊστάμενο: αυμρονα με τι; ίιατα- 
ξεο; του άρδρου 9. εραρμόζονται οι οιατάξεις χου ισχύουν
7.ατά τη/ έναρξη τη; ισχύος του νόμου αυτού.

2. Κατά την χρώτη εχιλογή χροϊσταμένων οιευδύνσεων ή 
αντίστοιχου εχιχέίου οργανικών μονάόων χρίνοντα: μόνο οι 
•υπάλληλοι χου χατά τη οημοσίευση του νόμου αυτού έχουν του
λάχιστον τον 5ο όαδμό.

3. Προαγωγές, οι οχοίες, σύμρωνα με τι; χείμενε; χατά 
την έναρξη τη; ισχύος του νόμου αυτού οιατάξεις, ανατρέ
χουν σε χρόνο χρογενέστερο αχέ. την έναρξη της ισχύος του 
:-.ενεργούν τα: αύμ,ρωνα με τι; οιατάξεις εκείνος. χαι, αν συν
τρέχει χερίχτωση τροχοχοιείτα: ανάλογα, η χράξη χατάτα- 
ξη; χου χροόλέχετα: στην χαράγραρο 4 του αρδρο: 15.

4. Κατά την χρώτη εραρμογή του νόμου χυτού οι χιναα.ε; 
χροαχτέων για του; υχαλλήλου; χου χυμχ λ η ρ ώ ν ουν τον αχαι- 
τούμενο για την χροαγωγή στον ε χυμένο όαδμό χρόνο οχηρε- 
τία; χατά το οιάστημα αχό την έναρξη τη; ισχύος του νόμου 
αυτού έως χαι 30.4.1986 καταρτίζονται μέσα σε ένα μήνα 
αχό την έναρξη τη; ισχύος τοο.

5. Μέσα σε δύο μήνες αχό τη-/ έναρξη της ισχύος του νό
μου αυτού οι αρμόοιες υχηρεσίε; ενοχοιούν, 7-ατά τις όιαν.οι- 
σεις της χαραγράσου 3 του αρ-δρου 135 του υπαλληλικού χώ- 
οια,α, σε ένα χιναχα τους ισχϋονσες χίναχες των μετα-δετέων 
υχαλλήλων «ιαρορετιχών όαδμών αου χατατάσσοντα: στον
ιοιο όαδμό του αρ-ύρου 4.

6. Αχό τους υχαλλήλου; του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ο- 
σει α.ατά την έναρξη της ισχύος του έχουν ταχικύ χροσόν άλ
λης κατηγορία; μετατάσσονται σε κενέ; δέσεις κλάόου τη; 
ν.ατηγορία; αυτής, ερόσον το τυχιχό χροσόν χου κατέχουν χρο- 
όλέχεαι. χατά τις οια-είες οργανικές ϊιατάξεις. ως τυχια,ό 
χροσό/ ό.ορισμού στο/ α.λάοο χου μετατάσσονται. Η μετάτα
ξη γίνεται ύστερα αχό αίτηση, χου υχοόάλλετα: αχο του; 
ενό.αρερύμενους στην υχηρεσία τους μέσα σε τρει; μήνες αχέ

τη οημοσίευση του νόμου αυτού χαι σύμρωνη γνώμη του ο χειου 
-αηρεσιαχου συαοου/.ιου. Αν οεν υχαρχουν 7.ενε; ·>εσεις στο 
οι/-ειο α.λάοο. συνιστώντατ αντίστοιχες χροσωρινες με την 
χρ-vivw Ριαστημα ο: μετατασσόμενοι α.ατέχουν χροσωρινες -ύε- 
σεω. ν.ετα/.αμςανουν τις χρωτες -Ινεσεις χου ·άα /.ενω-ύουν 
στ:ν :ΐ7.ε:ο α./,αέο. σε χοσοστό 751ό α.ατ έτος, οχότε C: χρο- 
σωρινές -δέσεις χου α.ατ έχουν καταργούνται αυτοόίχαια. \>τ: 
χρονικο οιάστημα οι μετατασσόμενοι -/.ατέσουν χροσωρινες -δό
σεις, :εν χληρούται με ίιορισμό ίσος αρι-ύμός -δέσεων του α.λα 
οου αχό τον οχοίο «ιενεργή-δηα.αν οι μετατάξεις.

7. Για τις μετατάξεις της χροηγουμενης χαραγρα.ου τη
ρούνται α.α: ο. :.ατα=·εις της χεριχτωσης : της χαραγρα;ου
ι το. αρυ-ρου iuo του υπαλληλικού α.ωοια.α. της χεριχτωσης 
: της χαραγρacou 1 του αρ-δρου 135 του νόμου 1188/1981
όταν χρόχειται για υχα/Αήλους οργοτ/ισμών τοχιχής αυτοοιοι- 
α.ησης, α.α: της παραγρ.υρο. 6 του αρ-υρου 3 χου νόμου 140ΐ>/ 
1983. Οτα-/ συντρέχει χερίχτωση εοαρμογής των οιαταάεων 
αυτών η χρο-δεσμια της χροηγουμενης χαραγρασου άρχιζε; 
αχο τη συμχ/.ήρωση του χρο-/ου υχηρεσιας ττου αχοτελεί χρου- 
χοόεση της μετάταξης.

8. Αν το τυπ.α.0 χροαόν χου κατέχουν οι υχάλληλοι οεν χρο-
όλεπεται για κανένα α.λάοο της οικείας κατηγορίας τη; υχη- 
ρεσιας τους, η μεταταςη γίνεται σε α.λάοο χαρεμοερών ή σ/- 
ναυών, χατά την κρίση τ«υ υχηρεσιαα.ού συμ&ουλίου, τοχιχων 
χρ&σοντων η σε χροσωρινες -/εσείς χροσωρινού κλαοου, re. 
σαντστώνχα: με την ατόκραση της μετάταξης χαι χαταργου- 
νται α-.τοοια.αια με την αποχώρηση σπ: την υχηρεσία σου
υχαλλήλου χου τις α.αταλαμέανει. Αν το τυχιχό χροσόν χο. 
α.ατεχε: οεν ανσαχοχρίνεται στις α·/άγα.ες της υχηρεσία; του, 
ο υχάλληλος μετατάσσεται ύστερα αχο γνώμη των οικείων 
υπηρεσιαα.ων συαϊουλιων, σε κενή -δέση αντίστοιχου α.λάοο: 
άκλης υχτ/ίεσιας ή σε χροσωρινή -δέση τέτοιου κλάόου χου 
σιτ/ισχατα: με ση/ αχο-σαση της μετάταξης και καταργείται 
αυ-.οοικα.α με την αποχώρηση του υχαλλήλου αχό την υχη
ρεσία. Για την εσαρμογή της χαραγράοου αυτής, χεριλαμόά- 
νονται και τα -/ομικά χρόσωχα όημοσίσυ ίικαίου χαι οι οργα- 
νισμοί τοχικής αυτοοιοίχησης. Ο: ·μετατασσόμε·/οι μχορεί *·/α 
οιατηρήσου-/ τα ταμεία εχικουρισ.ής ασράλισης και χρόνοι ας 
της υχηρεσιας αχο την οχοία μετατατσο/τα-, με οήλωαή τους 
χου χρεχε: να υχοίληδει μάσα σε αχοκλεεστική χρο-δεσμια 
τριών μηνών αχό τη μετάταξή τους.

?· ^12 Τ7< σε κ>Λέο της σ-χτηγορίας ΤΕ το
οιχλωμχ ή χτυχίο ανώτερης σχοϋ.ής χου κατέχει ο υχάλλη- 
λος χρέχει να είνα: διετούς τουλάχιστο·/ σοίτησης.

10. Για τη μετάταξη σε άλλη κατηγορία εργατικού και 
τεχ/ικού ή ρνλακπισ.οΰ χροσωχσκού κ/Αοων κατηγορίας ΙΈ, 
οκτός αχό αμιγείς αύ.άΐ-ους χ/.ητήρων. χαι κλάοων κατη
γορίας ΔΕ or αστείο a: η ύταρξη κενή; δέσης.

11. luovwi υχαλληΰ.ο: χλεεοων ΙΈ τηλεοωνητών του Δη 
μοσιοο, των νομικών χροσώχων οημοσίου όσκαάου α.α: των 
οργανισμών τοχικής αυ-τοόιοίκησης μετατάχσσνσχι σε κύ.α- 
ϊους ΔΕ χΟυ σχ/ιστώνται αυτοϊίκαια με το νόμο αυτό και 
εντάσσονται σε ta-δμό ανάλογο με το χρό/c υχηρεσιας τους 
στο-/ χλάοο αχό το-/ οχοίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γί
νεται με ταυτόχρονη μετατορά της -δέσης χου κατέχουν. Ui 
ίιατάξετς των χαραγράσων 6 α.α; 7, τοο χρώτου εοαρίου 
της χαραγράσ-ου 8 α.α: της χαραγράσου 9 εραρμόζονται α.α: 
για τους τυρλούς υπαλύ.ήλους κλάοων τηλερωνητών. χωρίς 
μεταίολή των καδηκόντων χου ασκούν.

12. Για μια τριετία αχό τη/ έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού εχετρέχετα: ο οιορυσμός χροσωχικού κατηγορίας ΤΈ 
με τυχιχό χροσέτν ορεσμένη εσοικότητα ή ε-μχειρία. α.α-δώς 
χαι τεχ/ικού χροσωχυκοό κατηγορίας ΔΕ με τυχαό χροσό·/ 
το χτυχίο κατώτερης σχολής ή εμπειρία, κάδε ρορά χου οεν 
χα-δέσταται ουνατή η χλήρωση των κενών -δέσεων με χροσω- 
χιχό χου έχει το τυχικό χρυσό/ των χαραγράρων 1 ή 2, αντί
στοιχα, του άρ-δρου 2. Εύχίσης εχιτρέχετα: χωρίς χρονικό 
χεριορισμέ ο :-.ορισμός σε -δέσεις της κατηγορίας ΤΕ αχο- 
λυτηριούχων έημοτιχού σχολείου εοόσον έχουν αχοοοιτήσε: μέ
χρι και το έτος 197'7.



13. Για μ:2 σενταετια ασέ την έναρξη της ισχύος του 
νότου αυτού. « ό«έσε·.ς κύ.άόων ί-Λΰ'.ητ'.γ.ού ή λσγιστιχου 
ή οαχτυλογράρων της 7.αττγσσ ίας ΔΕ 7.αλνστε·ντα: ασό κα
τόχους ασολυπ^ίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου σχολείου ανε
ξάρτητα ασό ειδικότητα.. Για τη»/ εσόμενη σεντχετία ο: -λέ- 
σεις των ίδιων κΔάιοων καλύστοντα: χατά το ημισυ οστό 7.2- 
τόχους ασαλυτηρίου τίτλου λυτέ:ου ή ισάτιμου σχολείου ανε- 
ξάρτητα ασό οισσχέσητα 7.α·. κατά το ήμνσυ ατό ν.ατόχουσ 
χσολυτηρίου τίτλου λυκείου αντίστοιχης ειοσ/.οτητας.

’ΑΛ-Sao 18.
Υσάλληλο: γραμματειών δικαστηρίων ν.α: εισαγγελιών,
εμμίσ-ύων υσοόην-ορυλακείων 7.2: κτήμαοολογτκών γραρείων.

1. Ο: όοατάξεχς το·υ νιμου αυτού. ε7.τός ατό την σαρ. 5
του άρ-ύρου 17. εφαρμόζονται 7.2: στους υταλλήλους των 
γραμματειών των δικαστηρίων ν.α: εισαγγευχών, των εμμι-
σ-ΰων υτο-όητν.οου/.αυ.είων κζ: κτηματολο-/ιικών γσασείων. με 
την εσιούκαξη των εσόμενων σζραγραρων.

2. Όσου στο νόμο χυτό ανασόροντα: υσηοεσιαν-ά συμόού- 
λια. νοούνται τα ν.ατά τη··1 σαράγραοο 3 του άρ-όρου 92 του 
Συντάγματος ίΐχ.χστικυά συαόοϋλια για το σροσωσίκό του υσά- 
γετα: τ’ αυτά.
-3. Ο: υσάλληλο: της σαρ. 1 με όα-ύμχ. γραμματέα τρω 

τσοσκών Β' τάσης (δος) η υτο^ηχοφύλατ/.α Β' τάσης χα: 
ανώτερο ν.α-ύώς χα: όσο: υσάγοντα: στι.ς διατάξεις του άρ- 
*$pc-j 13 του'νόμου 965/1979 7.ζ: του άρ-όρου 12 του νόμου 
1042/1980 7.ατατάσσοντα: στην TIE ματηγορια. Ο: αοχειο- 
•υΐέτες 'χα: 6ιό7.!0-5έτες με όα£μό μτοίηο'.οούλατ.α Β' τάσης 
•Λα: ανώτερο κατατάσσονται στην κατηγορία ΔΕ 7.α: ο: λο ί
σο Γ στην κατηγορία ΤΕ. Ο. ε,σιμελητές δυκαστησίων κα
τατάσσονται στη.1 κατηγορία ΤΕ. Ο: λοιττο: καττατάστοντα: 
στην -κατηγορία ΠΕ η ΤΕ ή ΔΕ ανάλογα μα τα τυσικα τους 
τρόσάντά. σύμφωνα με το άρόρο 2. Κενές -λέσεις ετιμελη- 
τών “ϊιχαστησίων 7.α: υτο'ύηχοροΰ.ατλείων 7.ατατάσσοντα: στην 
κατηγορία ΤΕ. Λοισές κενές -λέσεις ν.ζτατάσσο/τα: στις
λοισές κατηγορίες με ασέραση του Ττουργού Δικαιοσύνης. 
Ο: νόσεες ασχειο-ύετών χα: διόλιοτετών τη; χατηγορίας
ΔΕ όταν χενω-ύούν μετάοέροντα: αυτοδίκαια στον οικείο χ).α
τό της σ.ατηγορίας Τ7Ε.

4. Στο όαόμό Α' της σ.ατηγορίας ΠΕ 7.ατατάτσοντα: χα: 
όσο: έχουν δα-ύμό ανώτερο· του γραμματέα ερετών Α' τάσης 
(2ος) ή του τ:ε.υ-ύυνττ υσο-ύηγορυλανείου (2ος'). Στο όα-ύμέ. 
Γ’ τη; ν.ατηγο::ας ΤΕ ν-ατατάστοντα: /.α: ο: εσιμελητές 
δικαστηρίων Α' τάσης {6υς.

"5. Για την σρ ο αγωγή στο όα-ύμέ Β’ των υσαλλήλων τη; 
σαρ. 2 σου ν.ατατάσσοντα: στο όαόμέ Γ της ν.αττγτρίας 
ΛΕ ασέ το £α-ύ*χό του γσαε-έσ ίΊΟος'1. αττό το όα-ύμό του 
υσογρασισιστέα -Β' τάσης ι9ος' 7.α: ασέ το ο2-ύ-χέ του υσο- 
γσαμματέα .Α' τάσης ί&ορ). ο χρόνο; υσηετσίας της σερί- 
εττωτης Β’ της σαοαγοσοου 1 του αο-ύρου 6 ιυειώνετα: κα- 
τά δύο. τέσσερα και έσ: ετη. αντίστοιχα.

6. Η ‘κατάταξη σοοσωσικοό. σέμοωνα με τις σ2ράγρα- 
ρους 3 7.2: 4. στη: ν.ατησο:α ΤΕ τεν σα/εσάγετσ.: μεταόολη 
των μσόο/.ογιχών ν.λζλΧ/.ίων στα εσοία αυτό υττάγττα: σύμ- 
ρωνα με το -/όχο 150δ/!984. σρ:ν τη/ ανωτέοω κατάταξη.

7. Όσου σερ νόμο αυτό γίνετα: σαρασομεσή στις σιατά- 
σε:ς του υσαλ/.ηΛιχου χώ£ε7.α. νοούνται, για τους υσαλλη- 
ύ.ους τησ σασαγοάοου 1. ο: αντίστοιχες οιατάσεις του ν.:.· 
1025 Ί971 ν.α: Τ«ν νόμων 294 Μ 976. 724/1977. 965/ 
-· 079 ·ν.α:Ί 042/1980. '

'Αρόρο 19.

'Καταργούχενεςσιατάσάις.·-·-

Κ2τασγοό/".2: ο: οιατάσεις των' άρ-όρων 51. 62. 63. 64. 
65.7155 σασά^σασο: Ια χα: 2. 159 σασάταοο: 1μ_ 2 χα: 3. 
161.· 162 σαράγρασος 1. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 
169. 170. 171.' 172. 173 σαράγρασο; 3. 1.74. 175 σαρά- 
γραρο-ς 2. 180 σαράγρτσε-: 4. 5. 6. 7. ν.χ: Ο'εοαριό οεύτερο.

26 —

183. 196 7.2: 197 του υσαύ.ληλιιχού χχόίσ/.2 ί Π .Δ. - 61 1 / 
1977). του άρ&ρου 13 σχράγρασος 6 του νόμου 1400/1983. 
των άρ*ύρων 30. .40 έως 85. 129. 135. 136. 138 έως 7.2: 
143. 149 ν.α'.ΙβΟ του νέτχ,Ου 1188/1981. των άο-όοων 83. 
91 7.2: 92 του νομοόετ»ού ϊΐΣτάγμυττος 1025/1971. των 
άρ-ύρων 5 σασάγραρο: 2. 7. 8. 17 σαράγραρο: 12. 2ί χα: 
γ. 5 χα: 6ί ν.χ: γ. 22. 25. 26. 27. 28. 29 σαράγραρο: 2 χα. 
3. 30 σαοάγοασο; 1 ν.2: 31 του νόμου 294/1976. των αρ- 
•όρων 1 σααάγρασος 2 χειράλα:ο Α' ν.α: Β . 2. 3. 4. 5. 6. 
»α: 7 του νόμου 965/ 1979. του ιχρ-όρου 8 του νόμου 1042/ 
1980. των άσ-ύρων 3, δ. 10 σαράγραρο; la. 11 χα: 12 του 
νόμου 724/1977. χα-ύώ; ν.α: ν.ά-ύε γενική ή εισιν.τ σ:άτα- 
ση ν.ατά το μέσος σου αντίχειτβι στις οιατάσεις του νόμου 
αυτού η 7.ατά το μέσος σου ρυάμεζε: ύευοτσ σου Ο’έσοντα 
ασέ το νόυ,ο αυτό.

' A pipe 20.

Έναρξη ισχύος.

II ισχύς του νόμου αυτού αρχίζ'ΐ ασο τη σηιι.οσίευστ, του 
στην Ερτμερίσα της Κυόερνήσεως. με εξαίρεση τις οιατά- 
σει; των αρ-ύσων 9. 10. 11 σασαγρτρο: 2 7.α: 4 έοος 9. 12. 
)ο χ:γ 14. των οσοίων η ισχύς ασχίζε: για ν,άύε υσαυργείο 
ασέ τη ϊημςσίευση του νέου οργανισμού του. Για τα νομιχα 
-ιέ'ΐιπα ση;. οσίου σι ν.α ίου ν.α: τους οργανισμούς τοσιχής αυ- 
τεεμί-ΛΤ'-σ η ισχύς των σασασάν<ο σιατάξεων αρχίξε: ασό 
τη σηχοσίευση του νέου οργανισμού του Υσουργειου" σου τα
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Ο: Υσουργο:

Πσοεσσία: τre Ιν.όσ: /τση: Εσωτερι-χών ν.α: Δημ. Τάση:
Α. ’ ΤΣ 3ΧΑ.ΤΖ0 Π ΟΤΛΟΣ ΑϊΓ.' ΚΟΓΤΣβΠΟΡΓΑΣ

Δικαιοσύνης Εάν. Π αιί. ν,α: Θρησκευμάτων
Γ.-Α. ΜΑΓΚΛΚΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠόβΕΣΗ

'Δρόσο 75 οασάγραρος 3 του Συντάγματος)

Γιν τη σασά/η σου σσοκαλειτα: ατό το σ/ίσιο νόμου «Βχύμο- 
λο*;:7.ή σιάσ-ύσωση των -ύέσεων του ΔηχΟσίσυ. των Νομι- 
::··;-/ Π::τώσων Δημοσίου Δ'.ν.αίου ν.α: των Οργανισμών 
1 οσ.’.ν.ής Αυτοσιοίν.ησης» ν.α: τον τρόσο ν.άλυύής της.

I. Ασό τ:ς σ:ατάξε:ς τ:υ σιο σάνω σχεσίου νόμου σασάνη 
σροσ.αλεότα: μόνο στις εξής σεσιστώσεις:

σ Ασέ ττ σύόχιση του ασύρου 12 του σ/εσίου σου σρο- 
σύ.ό.τει χσισομα στους συντοτνσστές 3'.οίκησης, σροίσταχάσνου 
Διευ-όύνσεων. σροϊσταχένους Τμημάτων σροϊστχμένους αυτό 
τελών γσαρ ιων χα: ενσιάμεσων εσισέϊων σιοίν.ηρης. σσυ ν.α- 
τανέμετα. σε τ.οσοστό ασ.ό 87τ—30/c ταυ έασιν/ού μισ-ύού του 
χύ.ιμαχ!ου 1, όα σροχλτηόεί σασάνη στον Κρατικό Προΰσο/.ο- 
γισχό. τ σ'ο'α σε ετήσια όαση -ύα α/έ/.-ύε: σερίσου στο σοσό 
τω. 1.564.243.400 ίρα·χμών.

Ο ασι-ύμός των συντονιστών, έσεισή ο -ύεσυός είνα: νεο; 
κ,α: -Sα εξαστηόε: ασέ τις /.ειτουσγιχές 2^άγχχς της υστ 
σεσίας. σεν -·να: στ/στο να σσ-οσσ too ιστέ: εσα7.σ:όώς. Δε- 
σροόλέσετα: όμως να υσεσόεί στο σύνολο-των Δημοσίων Υστ, 
σεσιών τους ί 06. ενό·ύη μάλιστα του σεσιορισχού ότ: ·άεν·οσ:- 
3ετα: συντονιστής σε οιευ-ύόνσεισ των σοεντριχών υσησεσιώ-

Όρον αρορά τμ/ ασιύμό των σρεκσταμένων Δ:ευ-ύυνσεω'- 
Τμηχατων ν.α: αυτοτευυυν γρχρ:ίων ή ,ονσιάμεσου εσ:σέσθν 
οργανικών μονάσω/ ανερχετα: συνολικά οε 1 4.934..ασο του; 
οτσιους 2.804 σσοΐστάμενο: σιευ-ύύνσεων σημοσίων υσηρεσιων
7.2: .228 σιν.αστιν.ων . υσηρεσιών. 9.896 σροΐστάμενο: ηχημσ·
των ζτ.ι Σ2τΛ:χ-:ων y.2: 1,0οu :ίχ^τ2τ:χών 'J^ZlZ'.Lo'

701. ~r * i"T3 2ivc: 2JTπτίλων γρζ^ΐίων :π;02:ων Μτζτ^ζζίΐ·)'

7.2: 250 ::/.27τ:χ(ον ^Γτ.:ί7:ώ/.



Για τα Νομικά τρόσωτα δημοσίου Δικαίου η αντίστοιχη 
:α:τάνη δεν μτορε: νσ τροσδιοριστεί γιατί δεν υτ άρχουν στοι- 
yεια για την οργανωτική τονς διαρδρωση.

Να σηαειωδει ότι "τάχος της Κνόερνητικης τολιτ ιχής 
είναι να ;χε:ω-νε: δραττιχα. μέσα ατο την έγκριση των νέων 
ο;γα/:σμων. ο αριίρχσς των οργανικών μανάδων όλων των 
; τχοσίων ...τ,ρετϊω·.

ο Ατό τγ μετα-όατιχή ρνδμιση των ταρ. 4 έως 6 του άρ- 
. ρον I ι τον σχεδίου νόμον tw τσοόλετε: μετάταξη υπαλλή
λων τε ανώτερη κατηγορ'.α. Η οχτανη τον -5α τροχύ-δεϊ είνα: 
χτρασδιόριστη γιατί εααρτατα: ατά τον χριδμο των νταλλή- 
λων τον έχονν τα τντιχά τροσόντχ να μετχτχγονν χχ-δώς χα: 
ατά την -κατηγορία ττην οτοιχ -5α μετατχγούν α/άλογχ με 
τα τντιχχ τονς τροτόντχ. Εχτιμάτχ: άχως ότ: η τροχχλούμενη 
: άτονη -5α είναι τολν μικρή διότι a pop a κυρίως τονς υτχλ- 
λήλονς τον χτόχτησχν το τυτιχό τροαόν της ανώτερης κατη
γορίας ατό 1.9.1081 ’/.αι μετά χα: δεν μτόρεταν να μετχτχ
γονν λόγω τον τερ.ορισμού της ισχύαυσας νομοόεσίχς rev τρο- 
ολε,τε: ότ: με τ:ς μετατάξεις καλύπτεται μόνο το 25% των 
■5έαεων τον χενούντα: -χά-5ε χρόνο, τεριορισμός τον είχε αρ- 
·5εί για ότονς είχαν τα τντεχά τροαόντα μετάταξης κατά 
την 1.9.1981. έναράη της ιτχύοτ τον Ν. 1199/1981 (άο- 
•όρο 12 ταρ. 3).

γ,ι Ατά την εραρμογή των ταρατάνω διατάξεων και στους 
I ). ΐ'.Α. η τατάνη τον -5α τρολχηδε: δεν μτορεί ετίτης να 
τροσδιοριστεί ετα-χριδώς γιατί δεν υτάρ-χονν στοιχεία της 
οργανωτικής τονς διάρ-δρωσης. Παρατηρείτα: όμως ότ: ατ’ 
την εραρμογή τον άρ-δρ-ου 12 ττονς Ο.Τ.Α. οατάνη -5-α τρο- 
χληδεί μόνο ττονς μεγάλους Λημονς τον έχονν διαρδρωση 
τ; διενδύνσεις και τμήματα, ενώ δατάνη ατό το ετίοομα σν- 
ντονιττή -5α τροκληδεί τε ελάχιττονς μύ/ο τολν μεγάλονς 
Δήμους.

Εξ άλλον ατό την εοαρμογή των παραγράφων 4 έως 6 τον 
άρ-δρον 17 ττονς Ο.Τ.Α. ϊεν -5α τροκληδεί σημαντική οα
τάνη,.

2. Ο: ταρατάνω οατάνες -Sa καλυοδονν ατό τονς τρουτο- 
λογιτμονς των οικείων ντονργείων, ν ανοχών τροτωτων £ ημο- 
τίον όιχαιον χα: οργανισμών τοτιχής αυτοδιοίκησης.

3. Σημειώνετα: ότ: για το τρέχον οικονομικό έτος ϊεν -5α 
τροκληδεί χχδόλον οατάνη.

Οι Υτονργοί

Α-5ήνα. 22 Νοεμάοτον 1985
ΠοΡεοοία; ττ-ο Κνάέονηαης
Α.' ΤΣΟΧΑΤΖΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΛιχαιΟτννης
Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εσωτεσιχών -χα: Δημ. Τάξης
ΑΓ.' ΚΟΥΤΣΟΠΟΡΓΑΣ

Ε5ν. Π χιδ. χα: Θτητχενμάτων 
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ϋ:χανομ:χών
Δ UAL ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Αοι-5. 220/6/85
ΕΚΘΕΣΗ

Γεν.χοό Λογιστηρίου τον Κο άτονη (άρ-5ρο 75 ταρ. 1 τον 
Συντάγματος' ττο σχέδιο νόμον τον Υτουργείον Π ροεορίας 
της Κνόερνητης «Βα-5μθλογ:χή διάρδρωση των -δέσεων 
τον δημοσίου. των Νομικών Π ροτώτων Δη-νοοίον Διχαίον 
χα: των Οργανισμών Τοτιχής Αυτοδιοίκησης».

Μ-. τ:ς διατάξεις τον ανωτέοω σχέδ:ον νόμον -δεστίζοντα: 
τα εξής:

1. Ο: '5έτεις τον τροτωτ:χού τον διέτετχι ατό τον Υταλ- 
/.ηλ:χό Κώοιχα χα: τον τροαωτιχον των ΟΤΑ χατατάστό
ντα: ατ:ς χατηγορίες, Γτοχρεωτιχτρς Εχταίοενσης (Τ.Ε.), 
Αεντεροίά5»χ:ας Εχταίό-ενσης (ΔΕ), Τεχνολογιχής Βχττί- 
οεντης (ΤΕ). Π χνετιττημ:αχής Εχταίοευαης (ΠΕ) χα: 
Ε:2:χών όέοεων (Εθ) (άρό-ρο 1).

2. Ορίζοντα: οι -5εαεες χά-5ε χατηγορίας. ο: όα-5μοί ττονς 
οτοίοος χχτατάττοντχι ο: -5έσε:ς τον/ χατηγοριών ΥΙΕ, ΔΕ,

ΤΕ χα: 11 Ε. τα χαώήχοντα χά·5ε όθύμον. ο χρόνος Τον ατα:- 
Τΐ’.τα: για την τρο αγωγή ατο ία-όμό τε όα-όμό. 0: αταιτον- 
μενες όιαοιχααιες για την ττοαγωγή. Οι ντάλ/.ηλοι τον το- 
τοόετοννται τροϊατάμενο: όλων των οργχ/ιχών μονάοων χ.λ.τ. 

αρ-5ρα 2—10j.
3. Ο: ο:ο:χητ:χ.οί τομείς χα: ο: -5ετε:ς των ε:::χων γραμ

ματέων τον άρ-5ρον 28 τον νόμον 1558/1985 τννιττώντα: 
με 7.0ρ*η ατοοατη των ντοαργών Π ροεορίας της Ιννάέονη- 
της. Ο:χονομ:χων -χα: τον αρμέοιον χατά τερίττωτη ντονργον.

Με οττ.οοαοη τον οιχείον ντονργον μτορε: να ορίζεται ότ: 
ορ.τμενες ο'ιενάννοεις -,ομαοχιαχον ή ο:O'/θααρχιαχόν ετ:τε- 
οεν τνντονιζοντα: αντίττοιχα ττις οραττηριότητές τονς α.το 
τνντονιττή ΟϊΟ’.χητης. Σνντονιτμός οιενόύνσιεων νομαρχιαχον 
ετιτέοον ::χοορετιχών ντονργείων μτορε: να γίνεται με ατο- 
ραττη των οιτ,ε’.ων ντονργων χα: τον ντονργον Επωτεριχών 
χα: Δτ/χότ:ας 1 άξης. Στα νορχιχά ηρόαωτα οημοσιον ο:- 
χαίον ο ανντον.τμός οιεν-55/αεων μτορεί να οριζετα: με τον 
οργανιαχό τον οιχείον νομιχοτν τροαώτον όημοαιον οιχαιον.

ίύρ-τ, τον συντονιστή οιοίχησης εινα: χνρίως ο αχεοιατμός 
ν.αι ο σνντονιομός των όραττηρ:οτητων για την εσαρμογή της 
Κνοερνητιχής τολιτιχής ατο χώρο της εν-5ύνης τον χ.λ.τ. 
ι άρ-5ρο 11).

4. 2.τονς συντονιστές οιοίχησης, στους τροισταμένονς οιεν- 
■5ννχεω·.. στους τροισταμένονς τμημάτων χα: στους τροΐστα- 
μενονς αυτοτελών γραρείων ή αντίστοιχον ετιτέοον οργανι- 
χων μονάοων χαταοαλλεται. για όσο χρόνο ασ-χουν τα -χα-5ή
χο .τα οτυτά. ετίοομα ίσο με το 30%, 25%, 15% χβι 8% 
αντίστοιχα, τον όασιχον μι;-5ον τον χ).ιμαχίοο 1 (όαστχός 
μ:σ·Ρ·ος ι ο·ν χ/.ιμαχίον ορχ. 52.000).

'Οτον ατά τις χείμενες οργανιχές διατάξεις τροόλέτεται 
ονόιάμεσο ετίτεσο οιοίχησης. μεταξύ οτεόδννσης χα: τμήμα
τος ή αντίστοιχον ετιτέοον οργανικών μονάοων με ταόραση 
των Υτονργών Προεδρίας της Ιννόίρνησης, Οιχονομιχών χα: 
το·ν οιχείον ντονργοό, χα-5οοίζεται ετίδομα όέσης σε τοσοστό 
τον -χνμαίνετα: μεταξύ τον τοσοστού της ορχέσως κατώτερης 
χα: τον τοσοστο/ύ της αμέσως ανώτεοης £α-5μίδας (άρ·5ρο 
1 2 :.

5. Ρν5μίζοντα: -5έματα σχετι-χά με τη/ ανατλήρωση των 
τ: Πετάμενων οε τερίττωση α.τΟυσίας ή κωλύματος, τα Υτη- 
ρεσιακα ονμίονλια τον τροαωτιχον των Δημοσίων Υτηρεσιών, 
των Ν-Π.Δ-Λ. χα: των Ο.Τ.Α., τη/ κατάταξη των νταλ- 
λη/Οι/ν τον ντηρετονν -χατά τη/ έναρξη ισχύος τον '/ομοσχε- 
οίον ττονς νέους ία-5μούς κ.λ,τ. (άρ-Spa 13—Ί6).

6. Μέσα σε δύο μήνες ατό τη/ ένοερξη της ισχύος τον σχε
δίου νόμον οι αρμόδιες ντηρεσίες ενοτοιονν, κατά τις διακρί
σεις της ταρ. 3 τον άρ-5σου 135 του Υταλληλικού Κώδικα, 
σε ενα ττ/axa τονς ισχνοντες τίνακες των μετα-5ετέων νταχ- 
λήλων οιαρορετιχών δ ατόμων του κατατάσσονται στον ίδιο 
οα-5μο τον άρ-5σον 4 τον ναμοσχεδ ίου.

Αοτό τους ιτταλλήλσνς του άρθρου 1 τσν νομοσχεδίου, όσο: 
κατά την έναρξη της ισχύος τον έχονν τντιχό τροσό/ άλτς 
κατηγορίας ματατάσσσντα: σε κενές -5έσεις χύμίδου της χαττ- 
γορίας αυτής, ερόσον το τυτιχό τροσό ν του κατέχουν τροίλέ- 
τεται. κατά τις οικείες οργανιχές διατάξεις, ως τυτιχό τρο- 
σόν διορισμού στον κλάδο του μετατάσσονται.

Αν. δεν ντάρχουν κενές -όέσεις στον οικείο κλάδο συν.ττώ- 
νται αντίστοιχες τροσωρινές με την ατόραση της μετάταξης. 
Οι κάτοχο: των τροσωρινών -δέσεων καταλαμβάνουν τις τρώ- 
τες -δέσεις του -δα κενωδούν στον otxoio κλάδο, σε τοσοστό 
75% κοτ έτος, και οι τροσωρινές -δέσεις τον κατέχουν καταρ- 
γούνται αυτοδίκαια. 'Οσο χρονικό διάστημα οι μετατασσόμε
νοι κατέχουν τροσωρινές δέσεις δεν τληρονται με διορισμό 
ίσος αριδμός δέσεων του κλάδου ατό τον οτοίο διενεργήδη- 
καν οι μετατάξεις.

Για τις ταρατάνω μετατάξεις τηρούνται και οι διατάξεις 
της τερ. i της ταρ. 1 ταυ άρδρου 155 του Υταλληλικού Κώ- 
δεκα, της τερ. δ της ταρ. 1 του άρδραυ 135 ταυ Ν. 1188/ 
81 ότοτν τρόχειται για υταλλήλους ΟΤΑ και της ταραγρ.
6 του άρδραυ 3 του Ν. 1400/1983 (άρδρο 17).



7. Οι I:στάξεις του νομοσχεδίου, εχτός οτχέ την χζρ. δ του 
άρΔ-ρου 17, εφαρμόζονται χαι στους υπαλλήλους των γραμμα
τειών των διχαστηρίων χα: εισαγγελιών, των εμμίσθων υχο- 
Δηχοσυλαχειων %αι χτηεατολογιχών γοαβεεων χλχ (άοΔρο 
18).'

Ατό τις χροτεινόαενες διατάξεις χροχζλοΰντζ: τζ χζρζ-
χάτω οιχονομιχά αχοτελέσματα:

ί. Δαχάνη του Κρατιχού Π ροοχολογισμού ατό την χατζ- 
6ολή εχιδάματος χροισ χαμένων στους συντονιστές διοίχησης. 
στους χροϊστοςιένους Δ/νσεων χλχ., αχέ δρχ. ί .565.000.000 
χερίχου, ετηζίως.

(Σήμερα ο αριΔμός των Προϊσταμένων των δημοσίων χζι 
διχαστιχών υχηρεσιών ανέρχεται σε 3037 Δ/ντές. 1 0.952 
Τμηματάρχες χαι 950 χροϊσταμένους Γραφείων). Ετίσης χρο· 
χαλείται δαχάνη εις ίάρος των Ν.Π .ΔΑ. χαι των ΟΤΑ ατέ

την χα-κοδολή του ανωτέρω εχιόοματος στους χροϊσταμένους 
αυτών, χου δεν μχορεί να νχολογισΔεί (άρΔρο 12).

2. Δαχάνη του Πρατιχου Π .ρούχολογισμυέ. χαΔώς χαι το. 
Π ροΰχολογισμού των Ν.ΠΑ.Δ. χαι των ΟΤΑ αητέ την με
τάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη χατηγορία, χου οεν μχορεί 
να χαΔορισΔεί ούτε χατ! εχτίμηση. γιατί Δα εξαζτηΔεί αχέ 
χραγματιχά γεγονότα (αριΔμός υχαλλήλων, χατηγοοία στην 
οχοία Δα μεταταγοόν χλχ). Πάντως η δαχάνη αυτή δεν ανα
μένεται σημαντιχή (με τις ισχύουσες διατάξεις—άρΔρυ 155 
Τ. Κ.—η χλήοωση Δέσεων με μετάταξη δεν μχορεί να υχερ- 
£εί το 1/4 των χενουμενων χάΔε χρόνο Δέσεων) (άρΔρο 17).

ΑΔήνα. 22 Νοεμβρίου 1985

Ο ΔιευΔυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΤΣΟΣ


