
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων κατα
στάσεων -υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου καί ν.π.δ.δ.».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Ή Κυβέρνησις, συνετή; προς τά; έπαγρελίας τςς διά τήν 
ΐελτίωσιν τής εν γένει καταστάσεων τοϋ προσωπικού τλς 
Δημοσία; Διοικήσεων, έν συνεχεία- τοϋ τΑμου 754/1978 
(τεεί ρυθμιστώ; των άποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων 
τολιτικών καί στρατιωτικών. /ς^ΰν υπαλλήλων των Ν'IIΔΔ. 
J- -/,2· ;;,·.λων· τ:νώ/ Γύναιών ιιάτάξεων·» εισάγει τρο; ψήρ:τι. 
/.αί το παρόν νομοσχέδιου, διά τοϋ οποίου έπιχειροϋνται ώ- 
ιισυέν π·. -συμπληρ v ματικαί-τοϋ νόμου τούτου ρυθμίσει;, με 
π/.οπον νά άμβλυνθύϋν περαιτέρω καό νά- εξισορροπηθώ/, 
.ατά το δυνατόν, ΰφιστάμεναι βαθμολογικαί άνισότητε; 
εεταξϋ τώ» ύπτλλήλών, με άντιστϊίχ55ς. μισθολογικάς 
ίπιπτώσεις. Κξ άλλου, διά τοϋ ίδιου νμ^μίχεδινυ ρυθμίζον
ται καί ώρισμένα άλλα θέματα υπηρεσιακής καταστάσεων 
ίπαλλήλων τοϋ Δημοσίου καί ν.π.δ.δ.,-έξ εκείνων, τά όποια 
ίχον άνχκινηθή εί; τό παρελθόν κατά τήν συζήτησιν τοϋ 
χεδίου τοϋ ψήφισθέντος υπό τη; Βουλής"νόμρυ 434/1976 
αί εΐχον παραπεμφθή υπό τοϋ τότε. -'Τπουργ4β»Τροεδρία; 

άυβερνήσεως πρό; έξέτασιν εις συγκροτείεΤεαν Ειδικήν 
Επιτροπήν. Τέλοςτ επ’ χύκαιρίαζΓεπΐλΰ^ :tr Si. ώρισμένα 
τέρα υπηρεσιακά θέματα, .ά'ρυρών’τκ _εΐςΠτήν κατάστασιν 
οϋ προσωπικού, των όποιων έκρίθη αναγκαία καί σκόπιμος ή 
ντιμετώπισις, προς έςυπηρέτησιν τοϋ ’υπηρεσιακού συμφέ- 
οντο;. Σημειοΰται πάντω; ότι, κατά τήν~αντιμετώπισιν 
ών σχετικών ρυθμίσεων τοϋ παρόντος νομοσχεδίου, προεκρί- 
ησαν έκεϊναι αί λύσεις, αίτινες, υπό τήν νυν ΐσχύουσαν 
εγάνωσιν της Δημοσίας Διοικήσεων Χ*1 τάς ύφισταμένας 
ημοσιονομικάς δυνατότητας τής Χώρα; μας, έκρίθησαν 
τι είναι δυνχταί άνευ γενικωτέρων δυσμενών επιπτώσεων
όσον λειτουργικών όσον καί οικονομικών.

• *
Αί γενικώτεραι ρυθμίσεις τοΰ νομοσχεδίου τούτου αφορούν

Α'. Βελτιώσεις ώς προς —ήν μισθολογικήν καί βαθμολογι
ών προαγωγήν υπαλλήλων.
Β'. Άποκατάστασιν υπαλλήλων, συνεπεία παραλείψεων 

•ς Διοικήσεως καί
Γλ ειδικής ούσεως θέματα. . .
Έπί τών ρυθμίσεων τούτων Οέτομεν ύπ’ όψει τής Έθνι- 

■ς ’Αντιπροσωπείας τά άκόλουθα : · .
Α' Βελτιώσεις ώς προς τήν μισθολογικήν καί βαθμολογικήν 

ιοαγωγήν υπαλλήλων (άρθρα 1-11).

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 33 τοϋ ν. 22/1975 καθιε- 
/>η το πρώτον ή χορήγησις τής μισθολογικήν προαγωγής 
/ϋ 5ου βαθμού εις υπαλλήλους 6ου βαθμού κλάδων AT, ΑΡ 
χί ΜΕ, τούς κρινομένους ώς προακτέουςς, μετά τήν συμ- 
•ήρωσιν έπταετοϋς υπηρεσίας εις τον 6ον βαθμόν. Διά τοϋ 
-θρου 1 τοϋ σχεδίου βελτιώνονται αί προϋποθέσεις τής 
ρηγήσεως τής μισθολογικήν ταύτης προαγωγής καί έπε- 

•είνεται περαιτέρω αϋτη καί εΐς τον 4ον βαθμόν. Εΐδικώ- 
ρον : · · ·
Καταργεϊται ή επταετία ή όποια προεβλέπετο ώς προ- 

τόθεσις διά τήν παροχήν τής μισθολογικήν προαγωγής τοϋ 
υ βαθμοϋ (παρ. 1). Ούτως, ή μισθολογική αϋτη προαγωγή 
: τον 5ον βαθμόν θά παρέχεται εις συντομώτερον χρονικόν 
άστημ.α, μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ άπαιτουμένου προς 
ιοαγωγήν χρόνου έκ τοϋ 6ου εις τον 5ον βαθμόν, ήτοι τριε- 
ας προκειμένου ττερί υπαλλήλων κλάδων AT καί ΑΡ καί 
τραετίας, προκειμένου περί ύπαλλήλδν κλάδων ΜΕ.
Διευρύνεται ή άνωτέρω μισθολογική προαγωγή, διά τής 
εκτάσεώς της καί εΐς τον 4ον βαθμόν, προκειμένου περί 

ταλλήλων κλάδων ΛΤ καί ΑΡ καί εκπαιδευτικών, πτυ- 
ουχων άνωτέρων καί άνωτάτων σχολών (παρ. 2). Ή μι- 
ολογική αύτη προαγωγή τοϋ 4ου βαθμοϋ παρέχεται εΐς 
αλλήλους έπί 6ω βαθμώ, μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ άπαι-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τουμένου προς προαγωγήν χρόνου έκ τοΰ 5ου εΐς τον 4ον 
βαθμόν, (τριετία), ύπολογιζομένου άπό τής λήψεως τής μι- 
σθολογτκής προαγωγής τοϋ 5ου βαθμοϋ. Επίσης ή μισθό- 
λογική προαγωγή τοϋ"4ου βαθμού θά παρέχεται καί εΐς ύπ αλ
λήλους, οιτινες καθ’όν χρόνον έχουν λάβει τήν μισθολογι- 
κήν προαγωγήν τοϋ 5ου βαθμοϋ προάγονται τυχόν οργανι
κών τς τον 5ον βαθμόν, διά τήν συμπλήρωσιν δέ τοϋ άπαι- 
τουμένου προς προαγωγήν χρόνου, θά συνυπολογίζεται, προ
κειμένου περί τής μισθολογικής ταύτης προαγωγής, εκτός 
τοϋ όιανυομένου έν τώ 5ω οργανικό» βαθμώ χρόνου καί ό 
χρόνος άπό τοϋ όποιου έλήοθη ή μισθολογική προαγωγή τοϋ 
5ου βαθμ,οϋ.

Διευρύνεται ή δυνατότης χορηγήσεων τών άνωτέρω μισθο- 
λογικών προαγωγών καί εΐς υπαλλήλους, διά τούς όποιους 
δεν πρόβλέπεται έξέλιξις πέραν τοϋ "βοιτ βαθμοϋ; εΐττ διότι 
δεν υπάρχει εν τώ οίκείω κλάδω οργανική Οέσις είτε διότι 
πρ ο β λέ π ον τχ,ι, γ^π:ςκά_κ (ο λύ μ ατ α πρός προαγωγήν τών υπαλ
λήλων πέραν τοϋ 6ου βαθμοϋ (παρ. 5).

Αί διατάξεις τών παρ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου 
ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα χορηγήσεως τών μισθολο- 
γικών προαγωγών, ώς καί τήν αύτοδικαίαν βαθμολογικήν 
προαγωγήν τών άποχωρούντων υπαλλήλων, οίτινες έλαβον 
μισθολογικήν προαγωγήν.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 21 τοϋ Ν.434/1976 "παρ ε- 
σχέθη ή μισθολογική προαγωγή τοΰ 3ου βαθμοϋ εΐς υπαλ
λήλους 4ου βαθμοϋ κλάδων ΑΤ καί ΑΡ, τούς κρινομένους 
ώς προακτέους κατ’ έκλογήν, μετά τήν συμπλήρωσιν 20ε- 
τοϋς συνολικής υπηρεσίας, όπου αί θέσεις 3ου-2ου βαθμοϋ 
τών άλάδων τούτων υπολείπονται τοϋ ποσοστού 20 % καί 
12 %, άντιστοίχως καί εΐς άριθμόν ίσον πρός τό ΰπολειπό- 
μενον τών ποσοστών τούτων. Διά τοϋ προτεινομένου άρθρου 
2 τοΰ σχεδίου βελτιώνονται αί προϋποθέσεις τής χορηγήσεως 
τής ' μισθολογικής ταύτης προαγωγής. Εΐδικώτερον :

Καταργεϊται ή 20ετία, ή όποια προελβέπετο ώς προϋπό- 
θεσις διά τήν παροχήν τής μισθολογικής προαγωγής τοϋ 
3ου βαθμοϋ (παρ. ί).

Αύξάνονται τά ποσοστά τής μισθολογικής προαγωγής εΐς 
τον 3ον βαθμόν, υπαλλήλων κλάδων ΑΤ άπό 20 % εΐς 25 % 
(παρ. 1) υπαλλήλων κλάδων ΑΡ, άπό 12 %είς 15 % (παρ.1), 
διδασκάλων καί καθηγητών άπό 20 % εΐς 25 % (παρ. 5) 
καί νηπιαγωγών άπό 10 % εΐς 12 % (παρ. 5).

Αί διατάξεις τών παρ. 2, 3, 4 καί 6 τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχε
δίου ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα χορηγήσεως τής μι- 
σθολογικής προαγωγής ώς καί τήν αύτοδικαίαν βαθμολογι
κήν προαγωγήν τών άποχωρούντων υπαλλήλων, οίτινες έλα
βον τήν μισθολογικήν προαγωγήν τοϋ 3ου βαθμοϋ.

Ή θέσπισις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου, 
περί ειδικής μισθολογικής προαγωγής εΐς τόν 3ον βαθμόν 
υπαλλήλων κλάδων ΑΤ, προερχομένων έκ μετατάξεων έκ 
τής πρώην Β' Κατηγορίας, εΐς θέσεις τάς οποίας είχον 
διορισθή πρό τής έοαρμογής τοϋ ν. 1811/1951, έκρίθη 
σκόπιμος, έν όψει τών ρυθμίσεων τοϋ άρθρου 12 τοϋ σχε
δίου, περί ών κατωτέρω, διά λόγους ίσότητος καί δικαιο
σύνης, ίνα μή ή υπηρεσιακή θέσις τών υπαλλήλων τούτων, 
διά τής γενομένης μετατάξεώς των, καταστή δυσμενεστέ- 
ρα ή άν πχρέμενον εΐς τήν πρώην Β' Κατηγορίαν. Διευκρι
νίζεται ότι οί κατά τό άρθρον 3 τοϋ σχεδίου υπάλληλοι συν
τρέχουν καί εΐς τήν μισθολογικήν προαγωγήν τοϋ άρθρου 2 
τοϋ σχεδίου.

Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου άπο- 
σκοποϋν εΐς τήν αύξησιν τοϋ ποσοστού τών θέσεων βαθμών 
5ου- 4ου κλάδων ΜΕ, άπό 15% εΐς 20%. Ή ρύθμισις 
αύτη ένώ δεν θά δημιουργήση λειτουργικά προβλήματα θά 
βελτιώση τάς άποδοχάς τών υπαλλήλων τών άνωτέρων 
κλάδων, κατά τό μέρος τών προαχθησομένων εις τάς προω
θούμενα; θέσεις. Διά τής διατάξεως τής παρ. 2 άπλουστεύε- 
ται ή διαδικασία τής προωθήσεως τών θέσεων εΐς τά ν.π.δ.δ.,- 
καθ’ όσον ή προώθησις θά ένεργήται ώς καί εις τάς δημο
σίας υπηρεσίας, άπ’ εύθείχς διά κοινής υπουργικής άπο-
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φάσεως, άνευ εκδόσεων καί σχετικού Π. Δ/τος ώς έγένετο 
μέχρι τοΰδε.

Εις τούς κλ.αδους AT, ΑΡ και ΜΕ ό κανών είναι το 
ένιαΐον τής διαβαθμίσεως των θέσεων 5ου καί 4ου βαθμού. 
Κατ’ έξαίρεσιν όμως εις ώρισμένα μικρά ν.π.δ.δ. δεν ισχύει 
ή διαβάθμισις αυτή καί υπάρχουν θέσεις διοικητικών καί 
τεχνικών κλάδων AT και ΑΡ μόνον επί 5ω βαθμώ ενώ όλαι 
αί θέσεις κλάδων ΜΕ 5ου βαθμού διεβαθμίσθησαν καί κατέ
στησαν ένιαΐαι έπί βαθμοΐς 5ω- 4ω διά τού άρθρου 29 τού 
Ν. 434/1976. Ή παρ. 1 τού άρθρου 5 τού σχεδίου άπο
σκοπεΐ εις το νά έπεκτείνη την ανωτέρω γενικήν ρύθμισιν 
τού ενιαίου τής διαβαθμίσεως τών θέσεων 5ου- 4ου βαθμού 
εί: όλας τάς δημοσίας ΰττηρεσίας καί τά ν.π.δ.δ., διότι ούδείς 
δικαιολογητικός λόγος συντρέχει προς διατήρησιν τής ρη- 
θείσης έξαιρέσεως.

Έν δψει επίσης τού γενικώς ενιαίου τής διαθαθμίσεως 
τών θέσεων εισαγωγικού βαθμού τών κλάδων ΜΕ, μέχρι 
τού 6ου βαθμού διά τής διατάξεως τής παρ. 2 τού άρθρου 5 
προβλέπεται αυτοδίκαια διαβάθμισίς άπό τού εισαγωγικού 
μέχρι τού 6ου βαθμού τών θέσεων εκείνων, αίτινες είτε έχουν 
κατωτέραν διαβάθμισιν τού 6ου βαθμού είτε δέν έχουν έ- 
νιαίαν διαβάθμισιν μέχρι τού βαθμού τούτου. 'Η ρύθμισις 
αΰτη θά έχη περαιτέρω ευεργετικά άποτελέσματα καθ’ όσον 
οι ύπηρετούντες εις τάς θέσεις ταύτας Οά δυνηθούν νά έξε- 
λιχθοΰν μισθολογικώς εις τον δον βαθμόν κατά τά οριζό
μενα εις τό άρθρον Τ τού σχεδίου. Συνεπής προς τήν ρύ-7 
θμισιν τής παρ. 2 είναι καί ή ρύθμισις της παρ. 3, διά της 
οποίας άποσκοπεΐται ή μισθολογική έξέλιξις λίαν μικρού 
αριθμού υπαλλήλων κλάδων ΜΕ, οί όποιοι άν καί είναι 
μόνιμοι δέν δύναται νά εξελιχθούν ούτε βαΟμολσγικώς ούτε 
μισθολογικώς, ώς οί λοιποί υπάλληλοι κλάδων ΜΕ, διότι 
υπηρετούν εις θέσεις ποοσωρινάς άνευ περαιτέρω έξελ.ί- 
ξεως.

Αί διατάξεις τού άρθρου 6 .τού σχεδίου άποσκοπούν εις 
την αυξησιν τού ποσοστού τών θέσεων 7ου βαθμού κλάδων 
ΣΕ, άπό 15 % είς 30%, εις τον περιορισμόν τού άπαιτου- 
μένου προς προαγωγήν χρόνου έκ τού 9ου μέχρι τού 7ου βα
θμού προκειμένου περί υπαλλήλων κλάδων ΣΕ, δστις κατά 
τά νΰν ΐσχύοντα είναι 6 έτη είς έκαστον τών βαθμών τού
των. ήτοι συνολικώς 12 έτη. 'Ο συνολικός ούτος χρόνος επειδή 
έκρίθη οτι είναι μεγάλος περιορίζεται κατά 3 έτη, ήτοι ό 
άπαιτούμενος κατά τό σχέδιον χρόνος προαγωγής είναι 4 
έτη άπό τού 9ου είς τον Sov βαθμόν καί 5 έτη άπό τού 8ου 
είς τόν 7ον βαθμόν. Διά τής ρυθμίσεως ταύτης, θά συντμηθή 
ό άπαιτούμενος προς προαγωγήν χρόνος είς τούς δύο τε
λευταίους βαθμούς κατά 3 έτη. Επίσης προβλέπεται ή χο- 
ρήγησις μισθολογικής προαγωγής είς τόν 6ον βαθμόν είς 
υπαλλήλους 7ου βαθμού κλάδων ΣΕ καί είς άριθμόν μή 
ύπερβαίνοντα τό 5 % τού συνολικού άριθμού τών θέσεων 
τού οικείου κλάδου.

Ή ρύθμισις τής παρ. 5 τού άρθρου 6, διά τού οποίου προ- 
βλέπεται όπως ή κατά τό άρθρον 10 τού ν.δ. 2S7/1974 έν- 
ταξις, προκειμένου περί ύπαλλήλινν κλάδων ΣΕ. ένεργήται 
μέχρι τού 8ου βαθμού, άντί τής νύν Εσχυούσης μέχρι τού 
Οου βαθμού, καθίσταται επιβεβλημένη μετά την διαβάθμι- 
σιν, διά τού άρθρου 30 τού ν. 434/1976, ένιαίως μέχρι τού 
8ου βαθμού τών θέσεων κλάδων ΣΕ, έν όψει τής γενικής 
άρχής. βάσει τής οποίας αί εντάξεις γίνονται μέχρι τού άνω- 
τάτου βαθμού τής ενιαίας διαβαθμίσεως τών θέσεων εισα
γωγικού βαθμού, πάντως ούχί άνούτερον τού 6ου. Τέλος 
ή ρύθμισις τής παρ. 6 άποσκοπεΐ είς την μισθολογικήν έξέ- 
λιξιν άριθμού υπαλλήλων, οί όποιοι άν καί είναι μόνιμοι δέν 
δύνκνται νά εξελιχθούν ούτε βαΟμολογικώς, ούτε μισθολογι- 
κώς. ώς οί λοιποί ύπάλληλοι κλάδων ΣΕ. διότι υπηρετούν 
είς θέσεις προσωρινάς άνευ περαιτέρω έξελίξεως. Διά τών 
ρυθμίσεων τού άρθρου τούτου ικανοποιούνται έκκρεμούντχ 
άπό μακεοΰ χεόνου σχετικά, αίτήοιατα ύπαλλήλ.ων κλάδων
ΣΕ. ‘

Διά τής παρ. 1 τού άρθρου 22 τού ν. 434/1976 προβλέ- 
πεται όπως είς τούς κατά μήνα ’Απρίλιον έκάστου έτους 
συν τασσόμενους πίνακας προακτέων είς ενιαίους βαθμούς

υπαλλήλων περιλαμβάνωνται καί οί υπάλληλοι οί όποιοι 
συμπληρώνουν χρόνον προς προαγωγήν μέχρι 31 Μαρτίου' 
τού επομένου έτους. Λαμβανομένου όμως ύπ’ όψιν ότι ή 
ισχύς τών πινάκων αυτών άρχεται άπό 1ης τού μηνός Μα- 
ίου, είς τούς έν λόγω πίνακας δέν περιλαμβάνονται καί οί 
συμπληρούντες χρόνον προς προαγωγήν έντός τού μηνός 
’Απριλίου τού έτους καταρτίσεως τών πινάκων προακτέων, 
μέ άποτέλεσμα νά καθυστερή ή κρίσις τών υπαλλήλων αύτών. 
'Η ρύθμισις τής παρ. 1 τού άρθρου 7 τού σχεδίου άποσκοπεΐ 
είς τό νά παράσ/η δικαίωμα κρίσεως προς προαγωγήν 
σ’ όσους συμπληρώνουν χρόνον προς προαγωγήν μέχρι της 
προτεραίας τής τυπικής ένάρξεως τής ισχύος τών πινάκων 
προακτέων, γιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως. Προκειμένου 
όμως περί προαγωγών είς μή ενιαίους βαθμούς είς τούς πί
νακας προακτέων περιλαμβάνονται μόνον οί ύπάλληλοι οί 
όποιοι συμπληρώνουν χρόνον προς προαγωγήν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου τού έτους καταρτίσεως τών πινάκων προακτέων. 
Ή διάταξις τής παρ. 2 τού άρθρου 7 τού σχεδίου την προ- 
βλεπομένην διά τούς ενιαίους βαθμούς ρύθμισιν, αναφορικούς 
μέ τούς περιλαμβανομένους είς τούς πίνακας προακτέων, 
επεκτείνει καί διά τούς μή ενιαίους βαθμούς καί τούτο, 
διά νά ύπάρξη έναρμόνισις τών σχετικών ρυθμίσεων οχι 
μόνον διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως άλλα καί προς άποφυ- 
γήν ενδεχομένων μελλοντικών προβλημάτων, συνέπεια τής 
ύφισταμένης διαφορετικής ρυθμίσεως, έν συνδυασμοί καί 
πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 23 τού ν. 434/1976.

Ή διάταξις τής παρ. 1 τού άρθρου S τού σχεδίου, δι’ ής 
ορίζεται ότι, έάν ή δημοσίευσις τής προαγωγής γίνη μετά 
την πάροδον μηνός άφ’ ής έκενώθη ή πρός πλ.ήρωσιν Οέσις 
ή έπί ενιαίων θέσεων ,άφ’ ής συνεπλ.ηρώθη ό πρός προαγω
γήν χρόνος, ή προαγωγή θεωρείται συντελ,εσΟεΐσα άπό τής 
παρελ,εύσεως τού μηνός, είναι συνεπής πρός τάς γενικάς 
ρυθμίσεις τού Υπαλληλικού Κώδικος, καθ’ άς οί πίνακες 
προακτέων πρέπει νά συντάσσωνται υποχρεωτικούς έντός τού 
μηνός ’Απριλίου έκάστου έτους, αί δέ κεναί ή κενούμεναι θέ
σεις πλ.ηρούνται ύποχρεωτικώς έκ τών εγγεγραμμένων είς τούς 
πίνακας τούτους καί κατά την αυτήν σειράν έντός μηνός άπό 
τής κυρώσεως αύτών ή άπό τής κενώσεως τών θέσεων. Διευ
κρινίζεται οτι ή διάταξις τού άρθρου τούτου ώς πρός τήν άνα- 
δρομικότητα τής προαγωγής είς ένιαίας θέσεις καλ.ύπτει 
καί τά Ν.Π.Δ.Δ. είς τά όποια δέν συντάσσονται πίνακες 
προακτέων, ά/,λά αί προαγωγαί ένεργούνται βάσει έρωτη- 
μάτων τής υπηρεσίας. Διά τής παρ. 2 τού άρθρου S τά τού 
χρόνου συντελ.έσεως τών μισθολ.ογικών προαγωγών ρυθμί
ζονται κατ’ άνάλογον τρόπον προς τόν χρόνον συντελ,έσεως 
τών βαθμολογικών προαγωγών.

Διά τών διατάξεων τού άρθρου 9 τού σχεδίου έπιδιώκεται 
ή έναρμόνισις τού χρόνου προαγωγής άπό βαθμού είς βαθμόν 
υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καί τών άλλων Χ.Π.ΔΔ. 
πρός τάς γενικάς ρυθμίσεις τού 'Υπαλληλ.ικού Κώδικος, δο- 
θέντος ότι αί υφιστάμενα’, παρεκκλ.ίσεις δέν δικαίολ,ογούντχι.

Ή υπό τού άρθρου 10 τού σχεδίου προβλ.επομένη άρσις τού 
περιορισμού είς τό ποσοστον μετατάξεων υπαλλήλων άπό 
κατώτερον είς άνώτερον κλ.άδον, έάν ό συνο/.ικός άριθμος τών 
οργανικών θέσεων δέν ύπερβαίνη τάς τρεις. έΟεσπίσθη πρός 
τον σκοπόν παροχής δυνατότητος μετατάξεως ύπαλλήλ.ων 
καί είς κλ,άδους ολιγάριθμου προσωπικού (κάτω τών τριών).

Διά τού άρθρου 11 τού σχεδίου σκοπεΐται ή άντιμετώπισις 
τού θέματος προσδιορισμού τής σειράς άρχχιύτητος ύπαλ- 
λ.ήλ.ων, τών μετατασσόμενων άπό κλ.άδου είς κλ.άδον τού αύτού 
γενικωτέρου κλ.άδου, μεταξύ αύτών καί τών ύπαλλήλ.ων τού 
κλ.άδου είς ον ή μετάτχξις. είς τάς είδικάς περιπτώσεις άδυ- 
ναμίας προσδιορισμού τής σειράς άρχαιότητος έκ τού εις 
τόν κατεχόμενον βαθμόν χρόνου υπηρεσίας. 'Ο τοιούτοε 
προσδιορισμός τής σειράς άρχαιότητος Οά ένεργήται. μετ’ 
ουσιαστικήν κρίσιν τού 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έφαρμο- 
ζομένων άναλ.όγως τών αύτών κανόνων, αίτινες ισχύουν κατά 
τάς περί προαγωγών κρίσεις ύπαλλήλ.ων.

Β' Άποκατάστασις υπαλλήλων, συνεπείχ πχραλ.είψεων 
τής Διοικήσεως (άρθρον 12).
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Λ ΐ διαταςεις τού άρθρου 12 τού σχεδίου άποσκοποϋν εις 
την ίκανοποιησιν ενός εύλογου καί δικαίου αιτήματος περιο
ρισμένου αριθμού ύπαλλήλ.ωνκλ.άδων ΜΕ. έκκρεμοϋντος άπό 
25εείχς και πλ.εον. λόγω μή έφαρμογής έπ’ αύτών των μετα
βατικών ρυθμίσεων των παραγράφων 2 των άρθρων 204 καί 
207 τοϋ X. 181! 1051. μέ αποτέλεσμα νά μή καταστή δυνατή 
ή σχετική' κρίσις πρός ένταξίν των εις θέσεις τής πρώην Α' 
Κατηγορίας, ώς άντιΟέτως συνέβη διά λοιπούς συναδέλφους 
των των αυτών προσόντων, οί όποιοι έκρίΟησαν καί ένετά- 
-,'ησα.ν εις θέσεις τής πρώην Λ' Κατηγορίας.

Ή τχκτοποίησις των περί ών πρόκειται υπαλλήλων Οά 
νϊνη διά τής κατατάξεώς των εις προσωρινάς θέσεις κλάδων 
ΛΡ. μετ’ ουσιαστικήν κρίσιν τοϋ ' 1‘ττηρεσιακοϋ Συμβουλίου. 
Εις τήν κρίσιν ταύτην Οά υπαχθούν μόνον οϊ μή κριΟέντες 
κατά τάς ανωτέρω μεταβατικάς διατάξεις τοϋ 'Υπαλληλι
κού Κωδικός, έφ’ όσον σήμερον υπηρετούν εις κλάδους ΜΕ. 
ΆντιΟέτως .οί κριθέντες κατά τάς μεταβατικάς ταύτας δια
τάξεις καί μή ένταγέντες εις θέσεις κλάδων τής πρώην Λ' 
Κατηγορίας, δεν εμπίπτουν εις τάς ρυθμίσεις τοϋ παρόντος 
νομοσχεδίου.

Περαιτέρω (παρ. 4) προβλέπεται βαθμολογική έπανέν- 
ταξις των κατατασσομένων υπαλλήλων, διότι επ’ αύτών Οά 
πρέπει πλέον νά έφαρμοσΟοϋν αί κείμεναι διατάξεις περί 
κλάδων ΛΡ καί ούχι αί διατάξεις αί όποΐαι αφορούν τούς 
κλάδους ΜΕ. 'Η έπανένλαξις αυτή ορίζεται μέχρι καί τοϋ 
4ου βαθμού, μέχρι τοϋ όποιου Οά είχον κατά τεκμήριου 
έξελιχΟή φυσιολογικώς, εάν, ώς έλέχΟη, είχον έξ αρχής 
ένταγή εις τήν πρώην Λ' Κατηγορίαν.

Διά τής παρ. 7 προβλέπεται ή κατάρτισις νέων πινάκων 
προακτέων όλων τών κατατασσομένων υπαλλήλων, διότι οί 
τυχόν καταρτισΟέντες πίνακες προακτέων εις κλάδους ΜΕ 
δεν είναι ορθόν νά έφαρμοσΟοϋν εις τούς προσωρινούς κλά
δους ΛΡ, δοθέντος ότι ή κατάταξις τών υπαλλήλων είς τούς 
προσωρινούς τούτους κλάδους θά γίνη κατόπιν ουσιαστικής 
κρίσεως.

Διά τών παραγράφων 8 καί 9 προβλέπεται ή μισΟολογική 
προαγωγή τών υπαλλήλων 4ου βαθμού τών άνωτέρων κλά
δων εις τόν μισθόν τοϋ 3ου βαθμού καί είς αριθμόν μή ύπερ- 
δαίνοντα το 10 % τοϋ συνόλου τών θέσεων τοϋ οικείου κλά
δου. Οί υπάλληλοι οί όποιοι Οά προάγωνται μισθολ.ογικώς, 
:ατά τήν άποχώρησίν των άπό τήν υπηρεσίαν, Οά προάγωνται 
ιαί βαθμολογικώς εις τόν 3ον βαθμόν. Ή μισΟολογική προα
γωγή προετιμήθη εΐς τήν συγκεκριμένη-; περίπτωσιν έναντι 
-ής βαθμολογικής, ή όποια καίτοι δεν Οά προσέφερέν τι το 
ύσιαστικώτερον εΐς τήν έν λόγω κατηγορίαν υπαλλήλων, 

-:ά έδημιούργει έν τούτοις είς τάς υπηρεσίας λειτουργικά προ- 
λ.ήματα.

Διά τής παρ. 10 ή εφαρμογή τών άνωτέρω ρυθμίσεων 
πεκτείνεται καί έπί μικρού τίνος αριθμού υπαλλήλων κλά- 
ων ΜΕ, διορισθέντων εΐς Δωδεκάνησον πρό τής 1ης Μαίου 
952 καί μονιμοποιηθέντων ύπό τό ειδικόν καθεστώς τΟϋ X. 
577/1950, έπί τώ λόγω ότι ή υπηρεσιακή τακτοποίησις 
ών ύπαλλ.ήλ.ων αύτών είς όργανικάς θέσεις, ή οποία έγινε 
άσει τοϋ ειδικού αΰτοϋ νόμου, είς πολλάς περιπτώσεις 
υνετελ.έσθη βραδύτερου τής χρονολ.ογίας ένάρξεως τής ισχύος 
οϋ Ν. 1811/1951. Οΰτω, διά λ,όγους ίσης μεταχειρίσεως 
ών ύπαλλήλ.ων αύτών πρός τούς συναδέλφους των τής λοιπής 
κόρας, έκρίθη δίκαιον νά προβλ.εφθή ή ειδική αύτη ρύθμι- 
ις, καθ’ όσον άλλως οί περί ών πρόκειται ύπάλλ.ηλοι δεν Οά 
το δυνατόν νά τακτοποιηθούν είς κλ.άδους ΛΡ. Επίσης 
κρίθη σκόπιμος ή εφαρμογή τών άνωτέρω ρυθμίσεων καί 
πί δημοσίων ύπαλλ.ήλ.ων κλ.άδων ΜΕ, έχόντων τήν ιδιότητα 
υϋ πολ.εμιστοϋ, κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1836/1951 
αί διορισθέντων ΰφ’ οίανδήποτε σχέσιν πρό τής 1ης Μαίου
>52.

Σημειοϋται ότι αί ρυθμίσεις τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχε- 
ου θά ευνοήσουν καί τήν υπηρεσιακήν έξέλιξιν είς τούς 
αθμούς 5ον - 4ον τών παραμενόντων είς κλ.άδους ΜΕ ΰπαλ- 
",λων, διότι οί κατατασσόμενοι είς προβλεπομένους προ- 
ορινούς κλ.άδους ΛΡ . υπάλληλοι έπί βαθμοΐς 5φ - 4ιρ θά

ελευθερώσουν ισαρίθμους αντιστοίχους θέσεις κλ.άδων ΜΕ, 
ακόμη δέ καί διότι θά περιορισθή καί ό άριθμός τών κρινο- 
μένων πρός προαγωγήν είς κλάδους ΜΕ έκ τοϋ 6ου είς τόν 
5ον βαθμόν.
Γ' Διατάξεις δι’ ειδικής φύσέώς θέματα (άρθρα 13 -15).

Ή ρύθμισις τοϋ άρθρου 13 τοϋ σχεδίου έκρίθη έπιβεβλη- 
μέυη έπειδή εις τό άρθρου 11 τοϋ X. 754/1978 λόγω σχετι
κής παραλείψεως, δεν περιελ.ήφθησαν περιπτώσεις ύπαλ- 
λήλ.ων Ο ΓΛ. οί όποιοι διατηρούν μισΟολ,ογικήν προαγωγήν 
βάσει ειδικών διατάξεων.

Διά τοϋ άρθρου 1 4 τοϋ σχεδίου επιδιώκεται ή τακτοποίη- 
σις είς κενάς θέσεις μονίμου προσωπικού τών τυφλών τηλε
φωνητών, οίτινες 'υπηρετούν είς τό Δημόσιον καί X.Π.Δ.Δ. 
επί σ/έσει ιδιωτικού δικαίου.

Διά τοϋ άρθρου 15 τοϋ σχεδίου έπεκτείνεται ή άνάλ.ογος 
έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 τοϋ X. 679/1977 
καί προκειμένου περί πληρώσεως κενών θέσεων εισαγωγικού 
βαθμού του κλάδου ΜΈ8 Λχκτυλ.ογράφων τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων πρός τον σκοπόν τακτοποιήσεως ύπηρε- 
τουσών εΐς τό Υπουργείου τούτο έπί συμίάσει ιδιωτικού δικαίου 
υπαλλήλων ασχολούμενων εις έργα δακτυλογραφίας ατό τρι
ετίας τουλάχιστον. Διά τής ρυ-λμίσεως ταύτης -5ά έευπηρετη- 
•λούν καί τα καλ.ώς νοούμενα υπηρεσιακά συμφέροντα, έπειδή 
ή 'Υπηρεσία ·ύά απόκτηση, έπί μονίμου πλέον βάσεως. δεδοκι- 
μασμένης άείας έμπειρους δακτυλογράφόυς. γνωστού όντος 
ότι ή καλ.ή έκτέ/,εσις τών καθηκόντων δακτυ/,ογράφων προ- 
ύποόέτε: κυρίως πρακτικήν έεάσκησιν καί έμπειρίαν, τήν 
όποιαν συγ-χεντρωνουν είς ύόηλόν ίαύμόν οί ύπό τακτοποίη- 
σιν ύπά/,λ.ηλ.οι.

Έπισυνάπτί χι παράρτημα έμφαΐνον τάς Οιγομένας διά 
τοϋ νομοσχεδίου διατάξεις.

Έν Άθήναις τή 24 Νοεμβρίου 197S 

Οί Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π Ο ΥΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσηρτημένον εΐς τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τοϋ νομοσχε
δίου «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων 
τοϋ Δημοσίου καί ν.π.δ.δ.».

ΘΙΓΟΜΕΧΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου θίγεται τό άρθρον 
33 τοϋ ν. 22/1975 (άρθρου 181 II.Δ. 611/1977), έχον ώς 
ακολούθως :

Μισθολ.ογική προαγωγή.

«1. Είς υπαλλήλους έπί 6ω βαθμώ τής Α' καί Β' Κατη
γορίας καί υπαλλήλους έπί 9ω βαθμώ τής Γ' Κατηγορίας, 
έχοντας συμπληρώσει επταετή υπηρεσίαν είς τούς ώς άνω 
βαθμούς καί κρίνο μένους ώς προακτέους παρέχεται διά πρά- 
ξεως τοϋ οικείου Υπουργού, ό βασικός μισθός τοϋ άμέσως 
επομένου βαθμού, προσαυξανόμενος διά τών πάσης φΰσεως 
επιδομάτων καί λοιπών παροχών, ώς εάν οί ύπάλλ.ηλοι ού- 
τοι είχον προαχΟή βαθμολογικώς είς τόν βαθμόν τούτον. 
Διά τόν υπολογισμόν τής ώς άνω έπταετίας δέν λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν ό πεοί οϋ ή διάταξις τής παο. 1 τοϋ άρθρου 99 τοϋ 
Ν. 1811/1951, χρόνος.

2. Οί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον λαβόντες 
τάς άποδοχάς τοϋ άνωτέρω βαθμού υπάλληλοι, έπί σή απο
χωρήσει των έκ τής υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
καί έφ’ όσον περιλαμβάνονται εΐς τούς πίνακας προακτέων 
τών έπί 6ω καί 9ω βαθμώ άντιστοίχως, προάγονται αύτο- 
δικαίως είς τόν ϊα-3μόν τοϋ οποίου ό μισύός ανενεμή-ύη είς 
αυτούς κατά τήν προηγουμένην ταύτην παράγραφον. . .

3. Αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ
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• έφ’ ών εφαρμόζονται αί διατάζεις τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος, 
ώς καί των υπαλλήλων τοΰ Έθνικοΰ ’Οργανισμού Καπνού.

4. At διατάζεις των παραγράφων 1 καί 2 τοΰ παρόντος 
άρθρου έφαρμόζονται καί επί των υπαλλήλων των Ειδικών 
Εμμίσθων 'Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματολογικών Γρα
φείων, ώς επίσης καί επί των επί 6ω βαθμω Α' καί Β' 
Κατηγορίας καί των έπί 7ω βαθμω Γ' Κατηγορίας υπαλ
λήλων της Γραμματείας των Δικαστηρίων έν γένει καί των 
Εισαγγελιών.

5. Εις την. ρύθμισιν τών διατάζεων τών* παραγράφων 1 
καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου, υπάγονται ομοίως καί οι υπάλ
ληλοι Β' Κατηγορίας τοΰ Υπουργείου Εθνικής Άμόνης, 
περί ών τό άρθρον 72 παρ. 1 έδάφιον α' τοΰ Ν.Δ. 192/1973».

Β. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νομοσχεδίου θίγεται τό άρθρον 
21 τοΰ Ν. 434/1976 (άρθρα 182 καί 292 Π.Δ. 611/1977),
έχον ώς άκολούθως : ,

«1. "Οπου αί θέσεις 3ου - 2ου βαθμοΰ τών κλάδων AT 
καί ΑΡ έν συγκρίσει προς τό σύνολον τών θέσεων τοΰ οικείου 
κλάδου υπολείπονται τοΰ ποσοστού 20 % καί 12 % άντί^ 
στοίχος, παρέχεται εις τούς υπαλλήλους έπί 4ω βαθμω τών 
κλάδων τούτων καί εις άριθμόν άντιστοιχοΰντα προς τό 
υπολειπόμενον τοΰ 20 % ή 12 %, άντιστοίχως, ποσοστόν, 
μετά τριετή υπηρεσίαν έν τώ βαθμω τούτω καί εικοσαετή 
δημοσίαν υπηρεσίαν καί έφ’ όσον κρίνονται προακτέοι κατ’ 
έκλογήν, ό βασικός μισθός τοΰ 3ου βαθμοΰ, προσαυζανό- 
μενος διά τών πάσης- φύσεως επιδομάτων καί λοιπών παρο
χών, ώς έάν οί υπάλληλοι ούτοι ειχον προαχθή βαθμολογικώς 
εις τόν βαθμόν τοΰτον. Δι’ υπολογισμόν τής τριετίας δεν 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό περί ου ή διάταξις τής παρ. 1 τοΰ άρ
θρου 99 τοΰ Ν. 1S11/1951 χρόνος. -

2. Είς ους κλάδους AT καί ΑΡ προβλέπεται διαβάθμι- 
σις τών θέσεων μέχρι τοΰ 3ου βαθμοΰ τά κατά την προηγου- 
μένην παράγραφον ποσοστά έζευρίσκονται διά συγκρίσεως 
τοΰ άριθμοΰ τών θέσεων 3ου βαθμοΰ προς τό σύνολον τών 
θέσεων τοΰ οικείου κλάδου, όπου δέ αί θέσεις 3ου καί 2ου 
βαθμοΰ δεν είναι όργανικώς ένιαϊαι διά την έζεύρεσιν τοΰ 
οικείου ποσοστοΰ λαμβάνεται τό άθροισμα τούτων.

3. Ή κατά την προηγουμένην παράγραφον μισθολογική 
προαγωγή παρέχεται, διά πράζεως τοΰ οικείου Υπουργού, 
εις τούς κρινομένους ώς προακτέους κατ’ έκλογήν καί κατά 
τήν ύπό τών οικείων διατάζεων προβλεπομένην σειράν 
προαγωγής.

4. Οί κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ παρόντος 
άρθρου λαβόντες τάς άποδοχάς τοΰ 3ου βαθμοΰ υπάλληλοι, 
έπί τή άποχωρήσει των έκ τής υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον καί έφ’ όσον περιλαμβάνονται εις τούς πίνακας προα
κτέων έκ τοΰ 4 ου είς τον 3ον βαθμόν, προάγονται αυτοδι
καίως εις τόν βαθμόν τοΰτον, διά πράζεως τοΰ οικείου
«V1 ττουργου.

5. Αί διατάζεις τών προηγουμένων παραγράφων έφαρ- 
μόζονται άναλόγως καί έπί τών έκπαιδευτικών λειτουργών. 
Διά τόν κλάδον τών Νηπιαγωγών έκ τών κατά τήν παρά
γραφον 1 ποσοστών ισχύει τό 10 %.

6. Αί διατάζεις τών παραγράφων 1, 2, 3 καί 4 τοΰ πα
ρόντος άρθρου έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών υπαλ
λήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. Εις ά Ν.Π.Δ.Δ. δεν συντάσσονται 
πίνακες προακτέων, ή σχετική κρίσις τών υπαλλήλων, διά 
τήν έφαρμογήν τών διατάζεων τών παραγράφων 1, 2 καί 3 
τοΰ παρόντος ένεγγεΐται κατά περίπτωσιν ύπό τοΰ οικείου 
'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ή δέ μισθολογική προαγωγή 
χωρεΐ κατά τήν σειράν άρχαιότητος αυτών.

7. Αί διατάζεις τών παραγράφων 1, 2, 3 καί 4 τοΰ παρόν
τος άρθρου, έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών υπαλλήλων 
τών Ειδικών ’Εμμίσθων 'Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματο
λογικών Γραφείων, τής Γραμματείας τών Δικαστηρίων 
έν γένει καί τών Εισαγγελιών, τοΰ ποσοστοΰ τής μισθολογι- 
κής προαγωγής όριζομένου εις 12 %.

S. Προκειμένου περί μισθολογικής κατά τά ανωτέρω 
προαγωγής υπαλλήλων κλάδων AT καί ΑΡ προερχόμενων 
έκ τοΰ αυτού κλάδου τής μέχρι τοΰδε Α' Κατηγορίας, τό

κατά τήν παράγραφον 1 ποσοστόν ορίζεται εις 20 % ύπο- 
λογιζόμενον έπί τοΰ συνόλου τών θέσεων τοΰ οικείου κλάδου 
τής μέχρι τοΰδε Α' Κατηγορίας. Ή μισθολογική προαγωγή 
τών ώς άνω υπαλλήλων χωρεΐ κατά τήν σειράν άρχαιότητος,·- 
ήν εΤχον μεταζύ των έν τή Α' Κατηγορία κατά τήν έναρζιν 
τής ισχύος τοΰ παρόντος, ύπό τήν προΰπόθεσιν ότι κρί- 
νονται προακτέοι κατ’ έκλογήν».

Γ. Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ νομοσχεδίου θίγονται :

α) ή παρ. 3 τοΰ άρθρου 29 τοΰ ν. 434/1976 (παρ. 1 
άρθρου 65 Π.Δ. 611/1977), έχουσα ώς άκολούθως :

«3. Το διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 43 τοΰ Ν. 
22/1975 οριζόμενου ποσοστόν τών εις τούς δον καί 4ον βα
θμούς τής μέχρι τοΰδε Β' Κατηγορίας προωθουμένων θέ
σεων αύζάνεται εις 15 %, υπολογιζόμενου έπί τοΰ συνολι
κού άριθμοΰ τών κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος υφι
σταμένων θέσεων. Κατά τά ?.οιπά έφαρμόζονται αί δια
τάζεις τοΰ άρθρου 43 τοΰ Ν. 22/1975, έπιφυλασσομένων 
τών διατάζεων τών προηγουμένων παραγράφων».

β) Αί παράγραφοι 8, 10, 11 καί 12 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
ν. 4464/1965. έχουσαι ώς ακολούθως :

«8. Ή κατά τάς προηγουμένας διατάζεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
παρόντος, προαγωγή θέσεων είς τούς δον καί 4ον βαθμούς, 
ή ή προσαύζησις τών έπί τοΐς βαθμοις τούτοις θέσεων, 
ένεργεΐται δι’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Οικονομικών καί 
τοΰ αρμοδίου κατά περίπτωσιν Ύπουργρΰ, έκδιδομένων, 
δι’ όλους τούς κλάδους τούς έμπίπτοντας είς τά άρθρα 1; 
καί 2 τοΰ παρόντος νόμου. - .

Δι’ όμοιας άποφάσεις συγκροτείται Ειδική Επιτροπή 
έκ δύο μελών τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών, ύποδεικνυομένων ύπό τοΰ Σώματος καί ενός άνωτέ- 
ρου ύπαλλήλου τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους, ήτις, 
έντός διμήνου άπό τής συγκροτήσει»ς της, θά προέλθη 
είς τήν μελέτην καί προεργασίαν διά τήν κατάρτισιν τών άπο
φάσεων, περί ών τό προηγούμενου έδάφιον.

Κατά τήν ώς άνω προεργασίαν, διά τήν κατάρτισιν της 
άποφάσεως καλούνται ύπό τής Ειδικής ’Επιτροπής οί προϊ
στάμενοι τών 'Υπηρεσιών Διοικητικού τών 'Υπουργείων 
ΐνα εκθέσουν τάς άπόψεις των.

10. α) 'Υπάλληλοι 6ου βαθμοΰ τής Α' Κατηγορίας μή 
κεκτημένοι τά τυπικά τής κατηγορίας ταύτης προσόντα καί 
μή δικαιούμενοι κατά τάς διατάζεις τής κειμένης νομοθεσίας 
περαιτέρο) προαγωγικής έζελίζεως, δύνανται νά μετατάσ
σονται είς ίσοβάθμους κενάς θέσεις κλάδων τής Β' Κατη
γορίας τοΰ αύτοϋ 'Υπουργείου έκ τών έν άρθροις 1 καί 2 
τοΰ παρόντος άναφερομένων, κατά παρέκκλισιν τής παρα
γράφου 4 τοΰ άρθρου 1. Οίέκτών οΰτω μετατασσομμένων 
προαγόμενοι δεν δύνανται νά ύπερβαίνωσι το τρίτον τών έκά- 
στοτε κενών έπί βαθμοις δω καί 4ω θέσεων.

β) Ή μετάταζις ένεργεΐται έπί τή αιτήσει τοΰ ύπαλλήλου, 
ύποβαλλομένη έντός διμήνου άπό τής ένάρζεως τής ισχύος 
τοΰ παρόντος άνατρεπτικής προθεσμίας. Διά τήν μετάταζιν 
ώς καί τόν κλάδον είς όν θά ένεργηθή αΰτη. απαιτείται σύμ
φωνος γνώμη τοΰ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είς ό ήδη 
ύπάγεται ό ύπάλληλος.

γ) ’Έν έλλείψε:, κενής Οέσεως, ό ύττάλληλος μεTXTάσ-
σεται *ως υτιεC XC1ιΟνιο ς, συλχττοιχενης κενής τής έν τω
κλάδω ς Α' Κατηγορίχς Οέσεώς του μέχρις έζαλειν;•ως
τής ύτ:ερα;ριθμίας.

11. Αί διχε άςε1ι - Τ ών άρθρων 1 εωε 2 τοΰ πα:ρόνΤΟΓ
νόιχου δύνανται. νά τ —τκτείνωντχι κχ: ζτζ\ Ν.Π.Δ.Δ.. διά Β.
Διαταγμάτων, έκδιδομένων έπί τή προτάσει τών 'Υπουργών 
Οικονομικών καί τοΰ κατά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υπουργού. 
Διά τών αυτών Β.Δ. δύνανται νά ένεργηθώσι καί αί άναγ- 
καΐαι προσαρμογαί τών διατάζεων τών αυτών άρθρων 
τοΰ παρόντος Νόμου, τηρουμένων έν πάση περιπτώσει 
τών διατάζεων τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 1.

12. Μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1966 ό ύπό τής κει
μένης νομοθεσίας άπαιτούμενος χρόνος ύπηρεσίας έν τώ
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κύτω βχθμώ —ρο- π ροχγώγήν ε?ς_τχς έπί 5ω καί 4ω βχθμώ 
Οέσειε τής 13' Κατηγορίας καί τάς έττί βχθμώ Τμημχτάρχου 
β' καί άνω θέσεις ειδικών υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου 

-Εξωτερικών,. δ'.’ ας ~δέν απαιτείται ώς προσόν πτυχίον 
Ανώτατης Σχολής συντεμνεται εις τό ήμισυ».

Λ. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου θίγονται :
α) Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 30 τοϋ ν. 434.1070 (παρ. 2 αρ- 

Ορου (33 Π.Λ. 611/1077), έχουσα ώς ακολούθως :
«3. Τό διά τοϋ πρώτου εδαφίου τής παραγράφου 2 τοϋ 

άοθοου 43 τοϋ Ν*. 22/1973 οριζόμενου ποσοστού των εις τον 
7ον βαθμόν προωθούμενων θέσεων της μέχρι τοϋοε Γ' 
Κατηγορίας αυξάνεται εις 15 %, υπολογιζόμενου έπί τοΰ 
συνολικού αριθμού των κατά την δημοσίευσιν τού παρόντος 
υφισταμένων θέσεων, έφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων τού άρθρου 43 τού Ν. 22/19/5».

πληροϋντας τον προς προαγωγήν χρόνον, κεκτημένους όμως 
κατά μήνα ’Απρίλιον τοϋ έτους καταρτίσεως αυτών τα τυχόν 
άπαιτούμενα λ.οιπά τυπικά προσόντα πρός προαγωγήν».

β) 'Η παρ. 3α τοϋ άρθρου 163 τοϋ Χ.Δ το; 611//7 εχουσα 
ους ακολούθως :

«3. Π ρός εφαρμογήν των όριζομένων εις τάς προηγουμενας 
παραγράφους, το υπηρεσιακόν συμβουλίου, έκ τοϋ κατα το 
άρθρου 163 πίνακος άρχαιότητος. καταρτίζει εντός τοϋ μηνος 
’Απριλίου έκαστου έτους τέσσαρας πίνακες κεχωρισμενως 
κατά βαθμούς:

α) Πίνακα άρχαιότητος πάντων των μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου τοϋ ίδιου έτους συμπληρούντων τον άπαιτούμενον προς 
προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα ’Απρί
λιον τοϋ αυτού έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά τυπικά 
προσόντα προς προαγωγήν, έπί τή βάσει δέ τοϋ πίνακος 
τούτου, και,.,τούς επομένους πίνακας προακτέων».

β) .Τό άρθρου 107 τοϋ ν. 1811/1951, ώς άντεκατεστάθη 
διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ X.Δ. 125/19/3, συνεπληρώθη διά τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 43 τοΰ Χ.Δ. 125/1973 καί συνεπληροόθη 
διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Π.Δ/τος 611/1977, 
έχουσα ώς ακολούθως :

«1. Διά τήν προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων των
Κλάδων ΜΕ άπαιτεΐται _____  _._____ __ __________  —

■’Από τοϋ 10ου βαθμού εις τον 9ον διετής υπηρεσία. 
Άπο τοϋ 9ου βαθμού εις τον Sov τριετής υπηρεσία. 
’Από τοϋ βου βαθμού μέχρι καί τοϋ 5ου τετραετής υπη

ρεσία εις έκαστον βαθμόν».

■ γ) Τό αρθρον 10 τοϋ Χ.Δ. 287/74 (άρΟρ. 1δ3/Π.Δ. 611/ 
19/ / ), τροποιούμενον μερικώς καί έχον οΰτί» :

«1. 'Υπάλληλοι τοϋ δημοσίου, των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου καί οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως, 
κεκτημένοι χρόνον πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας ανώ
τερου τοϋ υπό τών οικείων διατάξεων προβλεπομένου διά την 
μέχρι καί τοΰ κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών έξέ-. 
λιξιν, εντάσσονται μετά κρίσιν τοϋ αρμοδίου υπηρεσιακού 
Συμβουλίου εις ανάλογου πρός τον συνολικόν χρόνον τής 
υπηρεσίας αυτών βαθμόν, έφ’ όσον προβλέπεται έν τώ οίκείω 
κλ.άόω περαιτέρω έξέλιξις καί πάντως ούχί πέραν τοϋ 6ου 
βαθμού οι τής Α' καί Β' Κατηγορίας ή τοϋ 9ου οί τής Γ' 
Κατηγορίας.

2. Διά τήν κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον ένταξιν" 
λαμβάνεται ΰπ’ όψιν μόνον ή μετά, τών τυπικών προσόντων 
τής αντιστοίχου κατηγορίας, διανυθεϊσα υπηρεσία τών υπάλ
ληλων προ του διορισμού των εις τον εις όν ανήκουν κλάδου 
καί κατηγορίαν, έφαρμοζομένων άναλόγως καί τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος.

γ) Ή παράγραφος 2α τοϋ άρθρου 167 τοϋ Π.Δ. 611/77 
έχουσα ώς ακολούθως :

«2. Προς τούτο τό υπηρεσιακόν συμβούλιου έκ τοϋ κατα 
τό άρθρο 163 τοϋ πίνακος άρχαιότητος καταρτίζει έντός τοϋ 
μηνός ’Απριλίου εκάστου έτους τέσσαρας πίνακας κεχωρι- 
σμένως κατά βαθμούς :

α) Πίνακα άρχαιότητος πάντων τών μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου ■ τοϋ ίδιου έτους συμπληρούντων τον άπαιτούμενον 
πρός προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα 
’Απρίλιον τοϋ αύτοϋ έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά 
τυπικά προσόντα προς προαγωγήν, έπί τή βάσει δέ τοϋ 
πίνακος τούτοι καί τούς επομένους πίνακας προακτέων».

δ) Ή παράγραφος 2α τοϋ άρθρου 170 τοϋ Π.Δ. 611/77, 
έχουσα ώς ακολούθως :

«2. Πρός τούτο τό υπηρεσιακόν Συμβούλιου έκ τοϋ κατά 
τό άνωτέρω άρθρου 163 πίνακος άρχαιότητος καταρτίζει 
έντός τοϋ μηνός ’Απριλίου εκάστου έτους τέσσαρας πίνακας 
κεχωρισμένως κατά βαθμούς :

α) Πίνακα άρχαιότητος πάντων τών μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου τοϋ ίδιου έτους συμπληρούντων τον άπαιτούμενον 
προς προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τον μήνα 
’Απρίλιον τοϋ αύτοϋ έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά τυπικά 
προσόντα πρός προαγωγήν, έπί τή βάσει δέ τοϋ. πίνακος 
τούτου καί τούς επομένους πίνακας προακτέων».

ΣΤ. Διά τοϋ άρθρου S τοϋ Νομοσχεδίου άντικαθίσταταί 
ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 110 τοϋ X. 1S11/1951 (παρ. 2 άρθρ. 
175 Π.Δ. 611/1977), έχουσα ους άκολούθως:

«2. Ή προαγωγή 
σθεϊσα άπό τής ημέρας

τών υπαλλήλων θεωρείται συντελε- 
τής δημοσιεύσει»; αυτής εις τήν Έφη-

Ε. Δια τοϋ άρθρου 7 τοϋ Νομοσχεδίου τροποποιούνται :
α) Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 22 τοϋ X. 434/76 (άρθρου 171 

και παρ. 5 αρθρ. ISO Π.Δ. 611///), έχουσα οϋτω :

«1. Προκειμενου περί προαγωγής υπαλλήλων εις τόν

Ύ,ς εδάφιου—r--Y?άφου 2 του άρθρου 106 του X. 1811/51 και το εοαφιο·
α' τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 108 τοϋ Ν. 1811/1951 
ώς τα τελευταία ταϋτα έτροποποιήθησαν υπό τής πχραγρα 
φου 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ X. 4151/1961 «περί τροποποιήσει» 
τ°υ Χ.Δ. 3980/59 «περί κωδικοποιήσεως τής διοικητική; 
νομοθεσίας και διχτχςεων τινων τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος) 
καί τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 5 τοϋ X. 4464/65 «περ 
τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικσ 
κ.λπ.»,, καταρτιζόμενοι πίνακες άρχαιότητος περιλ.αμβά 
νουν παντας τούς μέχρι 31 Μαρτίου τοϋ επομένου έτους συμ

μερίδα τής Κυβερνήσεως».
Ζ. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ Νομοσχεδίου κατχργεΐτχι ή 

παρ. 6 τοϋ άρθρου 10 τοϋ Β.Δ. τής 23/31.12.1955 (παρ. 3 
άρθρ. 180 Π.Δ. 611/77), έχουσα ώς άκολούθως :

«6. (Άρθρου 103 παρ. 2 Συμπληρωματική διάταξις).
’Επί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. μή έχόντων τά διά τόν οικείου 

κλάδου άπαιτούμενα τυπικά προσόντα Α' Κατηγορίας, ο 
έν έκαστη βχθμώ άπαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας διά τήν 
προαγωγήν εις τόν άνώτερον αυξάνεται κατά έν έτος».

Η. Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου άντικαθίσταταί ή 
παρ. 4 τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν. 434/76 (παρ. 4 άρθρ. 155 Π.Δ. 
611/1977), έχουσα ώς άκολούθως :

«4. Ή διά μετατάξεως πλ,ήρωσις θέσεων δεν δύνχται νά 
ύπερβή τό έν τέταρτον (1/4) τών κατ’ έτος κενουμένων 
θέσεων τοϋ εις όν ή μετάταξις κλάδου. Διά τήν έφχρμογήν 
τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης διά κλ.άσμχ μονάδος 
μεΐζον τοϋ ήμίσεος προστίθεται μία θέσις.»


