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Έν τή κερικτώσε: 6' τοΰ κροηγουμένου εδαφίου άρχεται νέ
κρός άσκησιν κροσφυγής κρο-ύεσμια άκό τής κοινοκοιήσεω
τής κατ’ άναθεώρησιν άκοφάσεως.
Τελικά: και μεταίατικαί διατάσεις.
5. Α: κατά την έναρξιν ισχύος τοΰ καρόντος έκκρεμεϊς κε:
'Αθρον 27.
•ύαρχικαί δίκαι ένώκιον τών κατά τάς καραγρ. 5 καί έκομε
Ή καρά κλημμελε ι οδ ί κ α ι ς εισαγγελική αρχή νζοχρεοίτα: . νας τοΰ άρθρου 19 τοΰ Β.Δ. 285/1972 ύκηρεσιακών κειθαρ
χικών συμβουλίων συνεχίζονται μέχρι τής έ/.'δόσεως ΰκ αύτώ
Γάταν ΰκ' αΰτής άσκουμένην κοινικήν δίωξιν κατά ΰκαλλήλου
οριστικής - άκοφάσεως.
νά γνωστοκοιή άμέσως εις την κροϊσταμένην αύτοΰ Αρχήν.
'Ap-Spov 32.
Άρ-Spov 28.

τρεκομένης καρεκκλίσεως άκό τών διατάσεων τής κείμενης

εργατικής νομοθεσίας».

Καταργοΰνται:
, .,
«α) Τό ν.δ. 750/1970 «ττερί τοΰ κειθαρχικοΰ δικαίου τώ·
ΰκαλλήλων τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών κσοσώκων δημόσιε
δικαίου. ,
ιν
. .
δ)
Τό
άρ-Spov
23
τοΰ
ν.δ..
751/1970
«κερί
τροκοκοιήσεω:
Οργ^νΟν ί!0ί7.ή?£0)ζ T-J VL-JL'.y.O’J T7pG3(i)~G'J.
συμκληρώσεως καί έκεκτάσεως διατάσεών τινων τοΰ Ύκαλ
γ) «Πρύτανεως» νοείται καί ό ΰκό διάφορον ονομασίαν άκέληλικοΰ
Κωδικός», αί έκ τής έφαρμογής δ’ αύτοΰ έκκρεμεϊ
χων θέσιν κρυτάνεως ανώτατου έκκαιδευτικοΰ ιδρύματος. καί
ύκοθέσεις κρίνονται ΰκό τών οικείων ΰκηρεσιακών κειθαρχ
δ) «κει-S αρχικής αγωγής» νοείται «τό καρακεμκτήριον έγ
κών συμδουλίων, έκί τή δάσει τών κειμένων κειθαρχικών δισ
γραφον».
τάσεων. _
Άρ·5ρον 29.
γ) Τό ν.ί. 1112/1972, κα-S’ ο μέρος τούτο άη-ορά εις τή
— Δέν-θίγονται αί ίσχύουσαι κειθχρχικαί διατάσεις. αί— άντικατάστασιν, συμκλήρωσιν καί κατάργησιν διατάσεων το
ν.δ. 750/1970.
όκοίαι διεκσυν τό κροσωκικόν τής έικκαιδ-εύσεως, τά ΰκό τής
δ) Τό ί.ί. 285/1972 «κερί κωδικοκοιήσεως εις ένιαίο
κειμένης όμως νομοθεσίας, κερί όργανώσεως τής έκκαιδεύσεως, κροίλεκόμενα Προεδρικβ Διατάγματα, τά καθορίζοντα
•κείμενον τών ίσχυουσών διατάσεων «κερί τοΰ κειθαρχικοΰ 0t
τά τής κειθ αρχικής δικαιοδοσίας καί διαδικασίας, έκδίδονται
καίου τών ΰκαλλήλων τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών κροσιί
.
έκί τή κροτάσει τών Τκουργών Προεδρίας Κυδερνήσεως καί, κων δημοσίου δικαίου».
ε) Τό άρ-Spov 35 τοΰ νόμου 22/1975 «κερί ρυθμίσει^ θε
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.
·.
μάτων ικαταστασεως τών δημοσίων διοικητικών ΰκαλλήλω
Άρθρσν 30.
ι
καί ΰκαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», μή θιγομένων τών λοικών κε
Εις την ΰκό τοϋ άρθρου 47 τοΰ Νόμου 22/1975 κ,ροίλεκοί αρχικών *διατάς·εων τοΰ νόμου τούτου, καί//1"
μένην κωδικοκοίησιν, ΰκό τόν τίτλον «'Τκαλληλικός Κώδισ».
στ) κάσ·α γοντ/.ή ή ειδική διάτασις .άντικειμένη εις τά
έκιτρέκετα: δκως κεριληιφθοϋν καί αί διατάξεις τοΰ καρόνδιστάσει
τάξεις Ασΰ καρόντος ή ρυ-ΰμίζουσα άλλως’ θέματα διετ
τος ώς καί κοντός άλλου έκ-δοθέντος ή έκδοθησομένοϋ νόμου, μέναα -ΰκ’ αύτοΰ».
·
-■};]
άφορώντος εις δέματα τοΰ 'Τκαλληλικοΰ Κωδικός, μή άκοΛ
Έν Άθήναις τή 13 ’Ιουλίου -^976
κλειομένης τής κωίικοκοιήσεως εις ένιαίον κείμενον καί μό
νον τών ίσχυουσών διατάσεων, κερί τοΰ κειθαρχικοΰ δικαίου
Ό 'Τκουργός
τών ΰκαλλήλων τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών κροσώκων δη
Προεδρίας Κυδερνήσεως
μοσίου δικαίου.
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
' Ap-Spov 31.'
'"Οκού έν τφ κειθαρχικώ δικαίω γίνετα: μνεία:'
α) «Τκουργού» νοείται καί ό οικείος «Ύφυκουργός».
•i) «Διοικητικού συμόουλίου νομικού κροφώκου δημοσίου δικαίοα» νοείται και το ΰκό τυχόν άλλην όνοαασίαν συλλογικόν

1. Πειθαρχικά αδικήματα, τελεσθέντα κρό τής δημοσιεύσεως τοΰ καρόντος καί -χήκω όριστικώς έκδικασθέντα, διέκονται ΰκ’ αύτοΰ κατά τε τάς ούσιαστικάς καί διαδικαστικός
διατάσεις.
2. 'Τκέ τοΰ καρόντος διέκοντσι καί «ί κατά την δήμοσίευσιν αύτοΰ εκκρεμείς συεκεία έφεσεων ή κροσφυγών δίκαι. ώς
καί αί άκό τής οημοσιεύσεως αύτοΰ καί έφεσής άσκηθησόμενα: εφέσεις ή κροσφυγαί κατά κροεκδοθεισών κειθαρχικών
άκοφάσεων.
3. Πειθαρχικά αδικήματα, κερί τών όκοίων κροίλέκουν
τά εδάφια
-S', ιδ'. κ'. κα' καί κ-S' τής καραγράφου 2 τοΰ
άρθρου 1 τοΰ ΒΑ. 285/72. τελεσθέντα κρό τής δημοσιεύσεως τοΰ καρόντος άλλά μήκω καραγραφέντα, λογίζονται καραγεγραμμένα ή καραγράφονται άκό τής συμκληρώσεως -διε
τίας άφ ης ημέρας διεκράχ-ΰησαν.
4. Πειθαρχικά: κοινά: κροσωρινής καύσεως, έκιίληθεΐσα:
κρό τής ένάρσεως ισχύος τοΰ καρόντος.-α) έκτελοΰντα: κατά
τάς κροϊσχυούσας διατάσεις, -εάν ή άκόφασις κατέστη τελεσί
δικος κρό τής ένάρσεως τής ισχύος τοΰ καρόντος. I) αναθεω
ρούνται οικο-όεν ΰκό τοΰ οικείου ΰκηρεσιακοΰ κειθαρχικοΰ συμσοφά:
οουλίου. έάν ή άκόφασις
δεν αοατέστκ τελεσίδικος καί δέν ’
ήσκήθη κροσφυγή σρό της εναρσεως τής ισχΰος τοϋ καρόντος καί γ) αντικαθίστανται ΰκό τοΰ Συμβουλίου' Έκικρατείας. εάν ήσκήθη κροσφυγή κρό τής ένάρσεως ισχύος τοΰκαρόντος.
’ μ/". ’

Άριθ. 97/11/197
ΕΚΘΕΣ1Σ
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους' (άρΟρον 75 καράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έκί τοΰ σχεδίου Νόμου το
Ύκοϋργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως «κερί έκαναφοράς ί
ισχύι τών κειθαρχικών διατάξεων τοϋ ύκαλληλικοϋ Ινώδι
κος, ώς ίσχυο-ν κατά τήν 20ήν ΆτσρΟάου 1967. καί «κερί τρι
κοκοιήσεώς καί συμκληρώσεως αυτών».'
Διά τών διατάσεων τοΰ ώς άνω σχεδίου.Νόμου, καταργεί
μόνων τών κερί κει-Sαρχικού δικαίου τών ΰκαύ,λήλων τοΰ Δα
μοσίου καί τών ΝΠιΔΔ κειμένων διατάσεων* (ν.δ. 751/'7ί
ν.δ. 1112/72 6.δ. 285/72 κλκ.). έκαναφέροήται έν ισχύ: :
κερί κειθαρχικοϋ δικαίου διατάξεις τοϋ ύκαλληλικοϋ Κώδικι
(ν.1811/5Γ) τροκοκοιούμεναι, συμκληρούμεναι καί έναρμι
νιζόμεναι, άναλόγως κρός τάς διατάξεις τοΰ ίσχύοντος Συτάγματος καί τών λοικών Διοικητικών Νόμων.
Έκ τούτου δέν κροκαλεΐται δακάνη τοϋ Κρατικοϋ Π ροϋκι
λογισμού ή τοϋ Προϋκολογισμοϋ τών Ν.Π.Δ.Δ.
—■
*’-» ■
Έν Άθήναις τή 4 Ιουνίου 1976
;

ί Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΛΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
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. ΕΙΣ!! ΓΗΤΙΚΗ- ΕΚΘΕΣΙΣ '
Έπί τού νομοσχεδίου «—ερί πληρώσεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις τήν; κατάστασήν των
δημοσίων ύπαλλήλων και υπάλληλων; Ν.Π.Δ.Δ.»
Πούς τήν Βονλ.ήν των ’Ελλήνων
Δ'ά τοϋ Νόαου 22/1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων κατα-

_______
ερχων
1951) διά των οποίων διησφαλίζετο, έν συνδυασμού προς τδ
υπηρεσιακόν συμφέρον, ή όλη σταδιοδρομία των εισερχο
μένων εις τήν δημοσίαν διοίκησιν υπαλλήλων καί ή ρύθμησίς
επειγόντων θεμάτων ανακυψαντων μετά την αποκαταστασιν
της Δημοκρατίας.

κητικών υπαλλήλων θεμάτων καί άφ’ ετέρου άνέκυψαν νέα
θέματα άπαιτοϋντα νομοθετικήν ρύθμισιν.

'Ορισμένα μόνον έκ τών ανωτέρω (α-γ) προβλημάτων
αντιμετωπίζονται εις τινας μόνον περιπτώσεις καί έν τινι
μόνον μέτρω συνεπεία τής διεξαγωγής κοινών διαγωνισμών
ή τής διαθέσεως έπιτυχόντων. Τούναντίον ετερα προβλήματα,
ώς ή άποθάρρυνσις, ή ή οικονομική έπιβάρυνσις διά τούς
διαμένοντας μακράν τών ’Αθηνών, ύφίστανται πάντοτε.
δ) Εις τήν άδυναμίαν τοποθετήσεως-εί μή μόνον συμπτωματικώς— εις τάς περιφερειακάς ύπηρεσίας ύπαλλήλων
πτ
προερχομένων έκ τοϋ οικείου Νομοϋ, δοθέντος ότι, ώς προελέχθη, ή πλήρωσις τών θέσεων γίνεται κατά σειράν έπιτυχίας, ή εις τήν τοποθέτησιν εις ύπηρεσίας τής περιοχής
Πρωτευούσης ύπαλλήλων προερχομένων έκ διαμερισμάτων
τής υπολοίπου χώρας καί μή έπιθυμούντων ένδεχομένως τήν
έγκατάστασίν των εις ’Αθήνας. Εις τήν πρώτην ιδία περίπτοίσιν ή πλήρωσις τών κενών θέσεων καθίσταται άκρως
προβληματική, εις ώρισμένας δέ περιπτώσεις (π.χ. παρα
μεθορίων περιοχών) καί αδύνατος.
Έν όψει τών ανωτέρω, καταλήγομεν έν συμπεράσματι :
Εΐτε εις άδυναμίαν πληρώσεως θέσεων, παρά τήν ΰπαρξιν διαθεσίμου άνθρωπίνου δυναμικού (ύποψηφίων), λόγω μή
συμμετοχής του εις διαγωνισμούς (όχι ένεκα άπροθυμίας,
άλλά συνεπεία τών έκ τοϋ ίσχύοντος συστήματος άναφυομένων προβλημάτων).

Εις τήν ρύθμισιν των δύο τούτων κατηγοριών θεμάτων
άποσκοπεΐ τό ΰπ’ όψιν σχέδιον Νόμου τό οποίον περιλαμ
βάνει- 3-Κεφάλαια ύπα τους ακολούθους τίτλους .;_________ ——Εΐτε εις- τήν πλήρωσιν τών- θέσεων -διά τής-τοποθετήσεως.
Α. Πλήρωσις θέσεων δημοσίων ύπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.
όμως έπιτυχόντων καταγομένων, κατά κανόνα,, ές’ έτέρων
Β. Κλάδοι Προσωπικού.
περιοχών. Ή κατ’ αύτόν τον τρόπον έν τούτοις πλήρωσις τών
Γ. Λοιπά θέματα άφορώντα εις τήν κατάστασιν των υπαλ θέσεων συνεπάγεται σοβαρά κοινωνικά καί ύπηρεσιακά
λήλων.
προβλήματα, ώς π.χ. άπομάκρυνσις νέων κυρίως θηλέων,
Έφ’ έκάστου κεφαλιού εκτίθενται είδικώτερον τα άκόάπό τάς οικογένειας των. δυσχερής προσαρμογή εις τον νέον
λουθα :
**j|
περιβάλλον καί προβληματική διαβίωσις· άπρόβλεπτος οικο
’Επί τοϋ κεφαλαίου Α'., άφορώντος εις τήν πλήρωσιν νομική έπιβάρυνσις καθ’ όσον εις τούς νεοδιοριζομένους δεν
θέσεων δημοσίων υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρ. 1-13) καταβάλλονται έξοδα πρώτης έγκαταστάσεως καί μετακινήΚατά τό υφιστάμενον σήμερον σύστημα, ή πρόσληφις σεως άπό τοϋ τόπου τής νομίμου κατοικίας των.
(επιλογή) τοϋ προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών καί
Παρά τό έμφανιζόμενον ώς άνω όξύτατον πρόβλημα, είναι
νομικών προσώπουν δημοσίου δικαίου επιτυγχάνεται κα δυνατή, έν τούτοις, ή ριζική τούτου άντιμετώπισις διά τής
τόπιν διαγωνισμών, είτε ειδικών, ήτοι διά τήν πλήρωσιν τροποποιήσεως τοϋ ίσχύοντος συστήματος ώς κάτωθι :
θέσεων μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, εΐτε κοινών, ήτοι
α) Διεξαγωγή διαγωνισμών-ύπό ιδίας ’Εξεταστικής Επι
διά τήν πλήρωσιν θέσεων πλειόνων ύπηρεσιών, δι’ άς απαι τροπής—άπαξ τοϋ έτους είς τήν έδραν έκάστου Νομοϋ, άνετούνται τά αύτά τυπικά προσόντα σπουδών. Οί διαγωνισμοί ξαρτήτως ύπάρξεως ή μή κενών θέσεων.
ουτοι, προκειμένου περί υπουργείων καί Ν.Π.Δ.Δ. τά όποια
β) Κατάρτισις ίδιου πίνακος έπιτυχίας κατά Νομόν,
διαθέτουν περιφερειακάς υπηρεσίας, διενεργοϋνται πάντοτε
γ) Πλήρωσις θέσεων τών έν τώ Νομώ δημοσίων ύττη
εις ’Αθήνας, εις έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις καί εις μίαν
ρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ. έκ τοϋ οικείου πίνακος, κατά σειράν
(Θεσσαλονίκην) ή περισσοτέρας (2—3) άλλας πόλεις. ’Εξ έπιτυχίας καί ■ προτίμησιν έπιτυχόντων.
.
άλλου, αντί της προκηρύξεως διαγωνισμού, δύναται νά δια
Τά άνωτέρω δύναται νά τύχουν άμεσου έφαρμογής διά
τίθενται. έπιτυχόντος, έξ’ ίσχυόντων πινάκων επιτυχίας
πληρώσεως όμοιοβάθμων καί τών αύτών τυπικών προσόντων τήν πρόσληψιν προσωπικού τής μέχρι τοϋδε Β' Κατηγορίας
θέσεων έκ τών έπιθυμούντων διορισμόν εις τάς θέσεις ταύτας. καί διά τοϋ σχεδίου τών κλάδων ΜΕ, (άποφοίτων μέσης
έκπαιδεύσεως), έξασφαλιζομένης οΰτω πέραν τήςέπιτοπίου
Διά τήν διενέργειαν έκάστου διαγωνισμού συγκροτείται προσλήψεως τών ύπαλλήλων καί τής παραμονής τούτων
(Κεντρική) ’Εξεταστική ’Επιτροπή, καταρτίζεται δέ ενιαίος
μέχρι τής άποχωρήσεώς των έκ τής ύπηρεσίας είς τον τόπον
πίνας επιτυχίας, ισχύων έπί έτος άπό της δημοσιεύσεώς του
τής καταγωγής των.
εις τήν’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ή πλήρωσις κενών ή
Τούναντίον διά τήν πλήρωσιν θέσεων τών ύπό τοϋ σχεδίου
κενουμένων θέσεων γίνεται έκ τοϋ ώς άνω πίνακας κατά
προβλεπομένων κλάδων AT(πτυχιούχων άνωτάτων σχολών)
σειράν επιτυχίας.
δεν είναι δυνατή ή άμεσος έφαρμογή τώ'< άνωτέρω (ΐδιος
Τό κρατοϋν κατά τ’ ανωτέρω σύστημα δημιουργεί έν τη
πίναξ κατά Νομόν), διότι είς μεγάλον άριθμόν Νομών δεν
πράξει πλεϊστα προβλήματα, τά όποια συνίστανται βασικώς :
θά καθίστατο ένδεχομένως δυνατή ή έξεύρεσις αντιστοίχου
α) Εις την ταλαιπωρίαν τών υποψηφίων διά της συμμε πρός τάς άνάγκας τών ύττηρεσιών αύτών άριθμοϋ πτυχι
τοχής των εις πλείονας αλλεπαλλήλους διαγωνισμούς, προ
ούχων.
κειμένου νά αυξήσουν τάς πιθανότητας επιτυχίας των.
’Εξ άλλου διά τούς ύπαλλήλούς τούτους δεν είναι ορθόν
β) Εις τήν άνισον μεταχείρισιν τών κατοικούντων μακράν νά επιδιώκεται ή διαρκής, μέχρι τής άποχωρήσεώς των έκ
τών ’Αθηνών, καθ’ όσον ουτοι άποθαρρύνονται εις τό νά τής ύπηρεσίας, παραμονή είς τον τόπον τής καταγωγής των.
διαγωνισθοϋν, συνεπεία τών επιβαλλόμενων μετακινήσεων) έν Διά την πλήρωσιν τών θέσεων τούτων (πτυχιούχων άνωτά
περιπτώσει δέ συμμετοχής των υποβάλλονται εις σημαντικός των σχολών) δύναται νά καθιερωθή άνάλογον σύστημα (ίδιος
δαπάναε.
' . “ · ■ λ'
πίναξ) διά περισσοτέρους Νομούς (π.χ. Κρήτης, Θράκης,
γ) Εις τήν έπιβράδυνσιν τής διαδικασίας πληρώσεως τών Ηπείρου κλπ) ή, είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, δι’ ολόκληρον
κενουμένων έκάστοτε θέσεων και εις τήν, ώς έκ τούτου, δη τήν έπικράτειαν. Διά τοϋ τρόπου τούτου είς ώρισμένας μέν
περιπτώσεις (διά τούς τοποθετόυμένους εις τον Νομόν τής
μιουργίαν τής εύλογου άξιώσεως τών ύπηρεσιών όπως προ
κειμένου ττερί πληρούσε ως μεμονωμένων ή λίαν περίώρισμένου μονίμου κατοικίας των) αίρονται τά άνωτέρω προβλήματα,
αριθμού θέσεων έγκριθή ή άνευ διαγωνισμού πλήρωσις αύτών. είς πάσας δέ τάς λοιπάς οπωσδήποτε μετριάζονται μεγάλως.

—

’Επί τοϋ κεφαλαίου Β'. περί
Κλάδων Γ1 ροσωπικοϋ (άρθρ. 14-20)
'Ο υπαλληλικός Κώδιξ, ώς γνωστόν, έθέσπισε τό σύστημα
τής κατά κατηγορίας διχκρίσεως των θέσεων έπί π?, βάσει
τοϋ τυπικού κριτηρίου των γραμματικών προσόντων. Το
σύστημα τοϋτο. ώς διεμορφωθη δι αλεπαλ/.ηλων τροποποιή
σεων, ένοΟεύΟη, κυρίου:, όσον αφορά είς τό προσωπικόν τη:
Λ'. Κατηγορία:. Ούτως, εί: την Α'. Κατηγορίαν δεν ανήκουν
μόνον ώς θά έδει, οί έχόντες πτυχίον ή δίπλωμα άνωτάτων
σχολών, άλλα καί πτυχιοϋχοι άπλώς μετ ζγυ μνα στικών
σπουδών η δυνάμει μεταβατικών διατάξεων καί κάτοχοι
απολυτηρίου γυμνάσιου.
Έξ άλλου είς την Β'. Κατηγορίαν δεν ανήκουν μόνον οί
κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, αλλα και πτυχιοϋχοι ανωτέρων σχολών, ώς οί υπομηχανικοί, ένώ πτυχιοϋχοι έτέρων
σχολών μεταγυμνασιακής παιδείας ήσσονος ενδεχομένως
σπουδαιότητος καί σημασίας, ανήκουν, ώς έλέχθη, είς την
Λ'. Κατηγορίαν.
Περαιτέρω μετά την λειτουργίαν τών Κέντρων Άνωτέρας
"Τεχνικής Έκπαιδεύσεως (KATE), τά όποια, σημειωτέον,
τυγχάνουν άνώτεραι σχολαί, άνακύπτει όξύτατον τό πρόβλημα
της κατηγορίας, είς ήν δέον νά άνήκουν οί πτυχιοϋχοι αυτών,
ώς καί ετέρων άνωτέρων σχολών, οί δ ι ο ρ t ξ ό μ εν ο ιε ί ςδημο σίας υπηρεσίας καί ν.π.δ.δ.
'
Προς ικανοποίησιν άπό μακροϋ αιτήματος τών κλάδων
πρός κατάργησιν τοϋ όρου «κατηγορία» ό όποιος δημιουργεί
ψυχολογικάς αντιδράσεις είς τούς υπαλλήλους τών κατωτέρων
κατηγοριών, ώς καί διά την άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος
των κλάδων θέσεων -είς οϋς δέον νά άνήκουν οί πτυχιοϋχοι
.άνωτέρων σχολών, οί διοριζόμενοι είς τό Δημόσιον καί ν.π.δ.δ·
κατηρτίσδησαν αί διατάξεις τοϋ Β' Κεφαλαίου τοϋ ώς άνω
σχεδίου νόμου. Δι’ αυτών βελτιοϋται τό ίσχϋον σύστημα,
καταργουμένης, της διακρίσεως τών θέσεων κατά κατηγο
ρίας. ’Αντί τών ΰπό τοϋ ' Υπαλληλικού Κώδικος όριζομένων
κατηγοριών A', Β', καί Γ' προβλέπεται ή σύστασ.ις τεσ
σάρων κλάδων προσωπικού ήτοι ’Ανώτατης, Άνωτέρας, Μέ
σης καί Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως. Ή τοιαύτη ρύθμισις
καθίσταται άναγκκία συνεπεία της διά προσφάτου νόμου
(ν. 309/1976) αύξήσεως τών βαθμιδών έκπαιδεύσεως άπό
τρεις είς τέσσαρας. Ούτως, οί νέοι κλάδοι θέσεων προσωπικού
τοϋ ύπαγομέ'ίου είς τον * Γπαλληλικόν Κώδικα θά αντιστοι
χούν πρός τάςνϋν ύφισταμένας τέσσαρας βαθμίδας έκπαιδεύσεως, δηλονότι τήύ στοιχειούδη, μέσην, άνωτέραν καί άνωτάτην. Πλέον τών κλάδων τούτων προβλέποντκι καί Είδικαί
θέσεις, αίτνες αντιστοιχούν είς τάς ύπό τοϋ Υπαλληλικού
Κού δικός όριζομένας τοιαύτας. Μετά τήν νέαν ρύθμισιν θά
έκλειψη ή σύγχυσις ήτις έπεκράτει είς τά τυπικά προσόντα
τών διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων, χωρίς νά Οιγοϋν κεκτημένα δικαιούματα τών νϋν ύπηρετούντων.
Έπί τοϋ Κεφαλαίου Γ', άναφερομένου είς λοιπά θέματα
άοορώντα είς τήν κατάστασιν τών υπαλλήλων (ά.ρθρ. 21-36)
Άρθρον 21.
• Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή μισθολογική προαγωγή τών έπί 4ω βαθμώ ύπα/Δήλων τών κλά
δων AT καί ΑΡ, οί όποιοι ένώ έπί σειράν ετών κρίνονται ι
κανοί πρός προαωγήν είς τον 3ον βαθμόν, ή προαγωγή των
αύτη δέν δύναται νά πρχγματοπβιηθή έπί μακρόν ελλείψει
αντιστοίχων κενών θέσεων, λόγω τοϋ συνήθως περιωρισμένου
άριθμοϋ αυτών.
ΊΙ κατά, τάς διατάξεις ταύτας μισθολογική προαγγωγή
θά παρέχεται είς τούς έκάστοτε συμπληροϋντας επταετή υ
πηρεσίαν είς τον 4ον βαθμ.όν καί κρινομένους ώς προακτέους,
κατ’ εκλογήν. Τό ποσοστόν τών υπαλλήλων είς οϋς θά παρέχηται ή περί ής πρόκειται μισθολογική προαγωγή έξαρτάται
άπό τήν σχέσιν τών θέσεων 3ου-2ου βαθμού πρός τό σύνολον
τών θέσεων τοϋ οικείου κλάδου. Έφ’ όσον ή σχέσις αύτη είναι
είς ποσοστόν κατώτετρον τοϋ 15 % ή 10 % χορηγείται μισθολογική προαγγωγή είς άριθμόν ύπα/Δήλων 4 ου βαθμού
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άντιστοιχοϋντα πρός τό ύπολειπόμενον τοϋ 15 % ή 10 °;
ν<3
ποσοστόν ήτοι μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ποσοστού-τούτου
(15 % ή 10%). Άνώτα^ον ποσοστόν τών μισθολογικώς προαγομένων ώρίσθη, άφ’ ενός μέν διότι έκτιμχται ότι ή είς όλους
τούς έπί 4ω βαθμώ ΰπαλλήΔους χ'ορήγησις μισθολογικής προ
αγωγής είς τον 3ον βαθμόν θά άπετέλει άνασχετικόν παοά-.
γοντα, όσον αφορά την έπίδειξιν τοϋ έπιβαΔλομένου ύπηρεσιακοϋ ενδιαφέροντος καί ζήλου ύπό τών υπαλλήλων διά κχτάληψιν, κατόπιν, αξιολογικών προαγωγών, τών οργανικών
θέσεων,άφ’ έτέρου δέ θά έπέφερεν ΰπέρμετρον έπιβάρυνσιν
τοϋ κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρον 22.
Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 22 τοϋ σχεδίου προβλέπεται
όπως είς τούς κατά μήνα ’Απρίλιον έκάστου έτους συντασσομένους πίνακας προακτέων είς ενιαίους βαθμούς υπαλλή
λων περιλαμβάνωνται καί οί υπάλληλοι οί όποιοι συμπληροϋν χρόνον πρός προαγωγήν μέχρι 31 Μαρτίου τοϋ έπομένου έτους, άντί μέχρι 31 Δεκεμβρίου τοϋ έτους συντά
ξεως τών πινάκων προακτέων, ώς μέχρι τοϋδε. Ή τοιαύτη
ρύθμισις γίνεται, διότι οί υπάλληλοι, οί όποιοι συμπληροϋν
τον χρόνον προαγωγής των είς τον επόμενον ένιαίον βαθμόν
μεταξύ τοϋ χρονικού διαστήματος το οποίον μεσολαβεί άπό
1ης Ιανουάριου έκάστου έτους μέχρι καί της χρονολογίας
συντάξεως πινάκων τοϋ επομένου έτους (ΆπρίλιοςΤΓ"δέν
δύνανται νά προαχθοϋν, λόγω της μή εΐσέτι καταρτίσεως τών
πινάκων προακτέων, καίτοι ή είς τούς ένιαίους βαθμούς
προαγωγή, γινομένη κατ’ ουσίαν βάσει τοϋ χρόνου είς τον
βαθμόν καί τοϋ εύδοκίμου άπλώς' τής υπηρεσίας είναι δλως
τυπική.
Περαιτέρω διά της παρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται
όπως, οί υπάλληλοι οίτινες συμπληροϋν τον πρός προαγωγήν
είς τον επόμενον ένιαίον βαθμόν χρόνον μεταξύ τοϋ χρονι
κού διαστήματος άπό 1ης ’Απριλίου καί μέχρι συντάξεως
τών πινάκων προακτέων, έφ’ όσον κατά τό αύτό χρονικόν
διάστημα άποχωροΰν λόγω τρακονταπενταετούς δημοσίας
πραγματικής υπηρεσίας, προάγωνται ούχί βάσει πινάκων,
άφοϋ δέν έχουν εΐσέτι καταρτισθή, άλλα βάσει έρωτήματος
τοϋ οικείου Υπουργού πρός τό υπηρεσιακόν συμβούλιον.
Ή το: χύτης ρύθμισις άποβλέπει είς τήν θεραπείαν τοϋ άτο
που νά αποχωρούν υπάλληλοι λόγω τριακοντχπενταετίχς,
ένώ έχουν συμπληρώσει τον πρός προαγωγήν είς τον έπόμενον ένιαίον βαθμόν χρόνον, χωρίς να δύναται νά προαχθοϋν
έπειδή δέν έχουν καταρτισθή κατά τό κρίσιμον χρονικόν
διάστημα οί πίνακες προακτέων.
,
Άρθρον 23.
Διά τοϋ άρθρου 23 σκοπεΐται ή άναπροσαρμογή τής παρ.
3 τοϋ άρθρου 109 τοϋ Υπαλληλικού Κώδικος διότι αύτη,
ώς έχει τροποποιηθή ΰπό τοϋ Ν.4151/1961, άντιστρατεύετχι είς τό ίσχϋον σύστημα προαγωγών, τό όποιον στηρίζε
ται έπί άξιολογικών κριτηρίων πρός διάκρισιν τών προα
κτέων είς κατ’ έκλογήν καί κατ’ άρχαιότητχ μέ λογικήν
συνέπειαν τήν προτεραιότητα τών προχγομένων κατ’
έκλογήν έναντι τών κατ’ άρχαιότητχ, άλλα καί τήν προτε
ραιότητα τών προηγουμένων εις τήν σειράν τοϋ πίνακος τών
κατ’ έκλογήν προακτέων υπαλλήλων έναντι τών επομένων
αύτοίς υπαλλήλων τοϋ αυτού πίνακος, δοθέντος ότι ή έν τώ
πίνχκι σειρά καθορίζεται κατόπιν συγκρίσεως τών ώς κατ’
έκλογήν προακτέων χαρχκτηρισθέντων. Ώς έχει ή τροποποιουμένη διάταξις σήμερον επιτρέπει όπως ό πρώτος του
πίνακος τών κατ’ άρχαιότητα προακτέων υπάλληλος, συμ'■ πληρών χρόνον πρός προαγωγήν πρό τοϋ πρώτου είς τήν
σειράν τοϋ πίνακος προακτέων κατ’ έκλογήν, υπαλλήλου,
καταλάβη άκόμη-'καί τήν τυχόν μοναδικήν κενήν θέσιν, ή δε
άξιολόγησις τοϋ έτέρου ύπό τοϋ υπηρεσιακού συμβουλίου
ώς συγκεντροϋντος τά προσόντα νά τεθή πρώτος είς τον πί
νακα τών κατ’ έκλογήν προακτέων, καί συνεπώς νά προτιμηθή είς τήν διά προαγωγή: κατάληψιν τής κενής θέσεως.
παραμένει άνευ ουσιαστικής συνέπειας : Οΰτω ή άξιολόγησις τών υπαλλήλων ύπό τοϋ υπηρεσιακού συμβουλίου καί
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ή αξιολογική κχτάτχξις χυτών ώς ..ροχκτεων κατ’ αρχαιό
τητα καί προακτέων_κατ’ εκλογήν. ακόμη δέ καί ή μεταξύ
τών κατ’ εκλογήν προακτέων υπάλλη λο. ν περαιτέρω ειοικωτέρα άξιολόγησις αυτών, ύπό τοϋ υπηρεσιακού συμβου
λίου. διά καθορισμού τής μεταςύ των σειρά.; προαγωγής
άνατρέ-εται τελείως ύπό τής υφιστάμενης διατάξεως ^τής
-αρ. 3 τοϋ άρθρου 109 τοϋ Υπαλληλικού Κώδικας, όλον
δε τδ άςιολογικον σύστημα τών προαγωγών αποβαλ/.ει την
σκοπιμότητα καί την σημασίαν αυτού. Διά τής προτεινομένης ρυθμίσεως έπιχειρεΐται ό συνδυασμός αφ εν ο; μεν τού
αξιολογικού χαρακτήρος τοϋ συστήματος τών προαγωγών,
άφ’ ετέρου δέ' ή δυνατότης προαγωγής καί τών υπαλλήλων
οί όποιοι ε'/οντες συμπληρούσει η συμπλήροϋντες χρονον
προς προαγωγήν δεν εύρίσκονται έν τούτοις εις την πρωτην
σειράν τών πινάκων προακτέων κατ εκλογήν ή φέρονται
εγγεγραμμένοι εις τούς πίνακας προακτέων κατ αρχαιό
τητα, χωρίς όμως έκ τούτου νά θίγωνται τά δικαιώματα
τών προηγουμένων, κατ’ άξιολογικήν κρίσιν τοϋ υπηρεσια
κού συμβουλίου, εις την σειράν τών προαγωγών υπαλλήλων.
Διά τής πχρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου* προβλέπεται όπως ή νέα
ρύθμισις ίσχύση καί διά τούς ήδη προαχΟέντχς άπό τοϋ έτους
1975 άπό τοϋ οποίου τό πρώτον μετά την επταετίαν ήρχισεν
ή εφαρμογή τών πινάκων-προακτέων, ώς καί :ιά τούς προ-_
αχνέντας η προαχ·3ηαομένοος βάσει πινάκων προακτέων τοϋ
έτοος 1976. άλλα μόνον όιά τον κα-3οριτμον τής σειράς άρχαιότητος αύτών καί τοϋτο "να μή άνατραποΰν αί γενόμεναι
ή:η προαγωγαι και 5ημιουργη-5ή άναστάτωσις.
’Άρθρον 24.
Διά τοϋ άρθρου 24 τοϋ σχεδίου τό θέμα τών μετατάξεων
ρυθμίζεται έπί νέας βάσεως, καταργουμένης τής διαγωνιστικής δοκιμασίας καί καθορίζονται έξ ΰπαρχής αί προϋ
ποθέσεις προς μετάταξιν, καθ’ όσον τό θέμα τοϋτο ώς έχει
ρυθμισθή υπό τοϋ έπί διδακτορίας έκδοθέντος Ν.Δ.533/
1970 έδημιούργησεν έν τή πράξει πλεϊστα όσα ζητήματα
καί έρμηνευτικάς δυσχερείάς. Διά τής νέας ρυθμίσεως επι
τρέπονται μετατάξεις εις μέχρι καί τοϋ 6ου βαθμοϋ θέσεις,
δοθέντος ότι ή διά. τοϋ Ν.Δ.533/1970 προβλεφθεϊσα δυνατό
της μετατάξεων καί εις άνώτερον τοϋ 6ου βαθμοϋ άντιτίθεται εΐς τό Ισχϋον σήμερον, διά πινάκων προακτέων, σύ
στημα προαγωγών. Έν τούτοις, διά μεταβατικής διατάξεινς,
τετραετούς ισχύος, άφορώσης εις ύπηρετοϋντας κατά την
δημοσίευσιν τοϋ Νόμου υπαλλήλους, παρέχεται ή δυνατό
της μετατάξεως καί εϊε έπί 5ω ή ,4ω βαθμώ ϋπαλλήλους,
ή τις είχε παρασχεθή. ό>ς έλέχθη, εις αύτούς διά τοϋ Ν.Δ.
533/1970. Περαιτέρω προβλέπεται ότι ό μετατασσόμενος
δέον νά έχη άποκτήσει τύ τυπικόν προσόν προς μετάταξιν
κατά τήν διάρκειαν τή; υπηρεσίας του. νά έχη διανύσει την
διετή δοκιμαστικήν ύπηρεσίαν, κατά τάς διατάξεις τοϋ *Τπαλληλικοϋ Κώδικος. ή δέ μετάταξις νά διενεργήται μό
νον εις Οέσιν τών αμέσως άνωτέρων κλάδων. Διά τον κεκτημένον τό τυπικόν προσόν τών ανωτέρω κλ.άδων κατά τον
χρόνον διορισμού του εις τόν κατώτερον κλάδου παρέχεται
δυνατότης μετατάξεως μετά τετραετή παραμονήν εις τόν
κατώτερον τούτον κλάδου. Οΐ έν λόγω περιορισμοί είναι
απολύτως αναγκαίοι, διότι έν τή πράξει διεπιστώθη πλή
ρης καταστρατήγησις τοϋ θεσμού τών μετατάξεων διά τής
μεθόδου τής εισαγωγής πτυχιούχων εις τήν μέχρι τοϋδε Β'
Κατηγορίαν καί τής έν συνεχεία έμφτ.νίσεως τοϋ πτυχίου
των προς μετατάξίν των εις την μέχρι τοϋδε Α' Κατηγορίαν
ή διά τοϋ διορισμού απόλυτη ρ ιθύνων Γυμνασίου ώ; κλητή
ρων καί τής έν συνεχεία μετατάξεως των εις, τήν'μέχρι τοϋδε
Β’ ή Λ' Κατηγορίαν.
-

. Οί έν λόγω δηλαόή —τυχ'.όυχοι άττέφευγον τήν σ\πχμετοχήν των εις διαγωνισμούς τής μέχρι τοϋδε Α' Κατηγορίας,
συμμετεϊχον εις διαγωνισμούς πληρώσεως θέσεων τής μέχρι
τοϋδε 13' Κατηγορίας, άντηγωνίζοντο τούς άπαλυτηριούχους Γυμνασίου έπί άνίσυις οροις καί, βεβαίως, Γ.όγω τών
ηυςημένων γνώσεων των, έπετύγχανον καί έν συνεχεία
κατέθετον τό πανεπιστημιακόν των πτυχίου διά τήν εις τήν
μέχρι τοϋδε Α' Κατηγορίαν μετάταξιν των. Ή τοιαύτη

τακτική αποτελεί, ώς έλέχθη, κκταστρατήγηϊιν τοϋ θεσμού
των μετατάξεων, ό όποιος έθεσπίσθη διά τήν προώθησιν τών
υπαλλήλων, οί όποιοι κατά τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας
των λαμβάνουν το τυπικόν προσόν τής προωθήσεώς των εις
αν ω τέραν Κα τηγο ρ ία ν.
Το ποσοστόν τών μετατάξεων ορίζεται κατ’ άνώτχτον
όριον εις 1 4 τοϋ αριθμού τών κατ’ έτος κενουμένων θέσεων
τοϋ εις ον ή μετάταξις κλάδου, ούτως ώστε νά άφίεται ευρύ
περιθωρίου διά τήν έξωθεν είσοδον υπαλλήλων.
Έν συνεχεία καθορίζεται ή σειρά άρχαιότητος τών εις
τον χυτόν βαθμόν καί κλάδου μετατασσόμενων.
“Αρθρον 25.
Διά τής διχτάξεως τοϋ άρθρου 25 τοϋ σχεδίου έπεκτείνεται ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν’.3925/1959
καί έπί Ν.Π.Δ.Δ.. ίκανοποιουμένου οΰτω τοϋ άπό μακροϋ
υφισταμένου αιτήματος τών υπαλλήλων τών έν λόγω οργα
νισμών.
Άρθρον 26.
Διά τής διατάξεως τοϋ
νίζεται οτι παρέχεται εις
προσλαμβάνη μετακλητούς
τας συμπληρώσει τό 35ον

άρθρου 26 τοϋ σχεδίου διευκρι
τήν Διοίκησιν ή ευχέρεια όπιο;
καί επί θητεία υπαλλήλους έχον
έτος τής ηλικίας των.

“Αρθρον 27.
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 27 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ότι, κατή άνάλογον προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 112 τιΰ
Ν.1811, Ί95,§ ρύθμισιν, οί μετατασσόμενοι, εντασσόμενοι
ώς καί άποκΑθιστάμενοι ή επανερχόμενοι υπάλληλοι (κατά
τάς διατάξεις τών Ν.Δ.76/74, 168/74 καί Ν. 193/75) δύναται νά περιλαμβάνονται εις ήδη κυρωθέντχς πίνακας προα
κτέων, ώστε νά δυνηθοϋν ενδεχομένως νά προαχθοϋν.
ν

“Αρθρον 28.

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 28 τοϋ σχεδίου άποσκοπεΐσαι ή έπέκτασις τών σχετικών προς τήν διαθεσιμότητα,
λόγω νόσου τών μονίμων δημοσίων υπαλλήλων διατάξεων
καί εις τούς έν αύτώ άναφερομένους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.
ίκανοποιουμένου οΰτω τοϋ, άπό τής ισχύος τοϋ Β.Δ. τής
23/24 Δεκεμβρίου 1955, πραβαλλομένου δικαίου αιτήματος
τών ύπα/Δήλων τών οργανισμών τούτων.
Άρθρον 29.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου επέρχεται ένοποίησις τών έπί βαθμοΐς 5ω καί 4ω θέσεων τής μέχρι τοϋδε 13'
κατηγορίας καί αυξάνεται τό ύπό τοϋ άρθρου 43 τοϋ ν. 22/
1975 όρισθέν ποσοστόν προωθήσεως τών θέσεων 5ου καί 4ου
βαθμοϋ από 12 % εις 15%, ικανοποιούμενων ούτως άπό μα
κροϋ έκκρεμούντων σχετικών δικαίων αιτημάτων τών ύπαλλήλων τής κατηγορίας ταύτης.
·
■

Άρθρον 30.

Είς τινχ ν.π.δ.δ. ή διαβάθμισις θέσεων κλάδων'ΣΕ (μέ
χρι τοϋδε Γ ' κατηγορίας) τερματίζεται εις τόν ΙΟον, βα
θμόν, κατ’ άντίθεσιν προς τά ίσχύοντα δι’ αντιστοίχους θέ
σεις δημοσίων υπηρεσιών καί τοϋ μεγαλυτέρου άριθμοϋ τών
λοιπών ν.π.δ.δ., με άποτελέσμα τήν υποβολήν εύλόγων παρα
πόνων τών ενδιαφερομένων.
Πρός άρσιν τής αδικίας ταύτης καί έν οψει τής αρχής τής
ίσης μεταχειριστώ; τών ύπό τάς αύτάς συνθήκχς τελούντων
έκρίθη σκόπιμον όπως καί αί θέσεις αϋται διχβχθμισΟοϋν
κατά τά πχγίως ισχύοταί
Περαιτέρω έκρίθη αναγκαία ή ενιαία διαβάθμισις τών έπί
βαθμοΐς 12ω-8ω θέσεων καί ή αΰξησις άπό' 5 % είς 15 %
τοϋ ποσοστού τών είς τόν 7ον βαθμόν ύττηρετούντων προωθουμένων θέσεων τών κλάδων ΣΕ, πρός τόν σκοπόν τής οικο
νομικής κυρίως ένισχύσεως τών υπαλλήλων τών κλάδων
τούτων, λόγω τοϋ περιορισμένου ύφους τοϋ μηνιαίου μισθού
αυτών.
·«'
' Άρθρον 31.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου κανονίζεται τό προ

—

βάδισμα μεταξύ γών υπαλλήλων, κατ’ άνάλαγον ττρος τδ ύπό
τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικα; καθιερωθέν σύστημα και λαμβάνεται πρόνοια όπως μή θιγή τό προβάδισμα των άνηκόντων
εις την μέχρι τοϋδε Α' κατηγορίαν, οίτινες, έλλείψει προσόν
των, θά καταταγοϋν μέν εις κλάδους ΑΡ, θά έξομοιοϋνται δέ
ώς προς τό προβάδισμα μέ τούς υπαλλήλους των .κλάδων AT.
Περαιτέρω, καθιεροΰται ότι υπάλληλοι, κατά τό στάδιον
της δοκιμαστικής υπηρεσίας των, δεν δύνανται νά προβαδί
ζουν ή προΐστανται μονίμων υπαλλήλων άνωτέρω ή ισο
βάθμιον αύτών, έξαιρέσει των υπαλλήλων κλάδων ΣΕ.
"Αρθρον 32.

4
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τοϋ είς τά Κράτη τής Δυτικής Εύρούπης καί τάς 'Ηνωμένας
Πολ.ιτείας τής ’Αμερικής υφισταμένου καθεστώτος. Διά
τοϋ τελευταίου έδαφίου τής περιπτώσεως α' έξουσιοδοτεΐται
ο Πρωθυπουργός όπως δι’ άποφάσεώς του όρίση ώ: ήμέρα
άργίας τήν μεταξύ δύο άργιών μοναδικήν εργάσιμον ή
ήμιεργάσιμον ημέραν. Τούτο διότι, ώς είναι γνωστόν, ή
μεταξύ δύο άργιών εργάσιμος ήμέρα καθιεροΰται συνήθως
ώς ήμιαργία, καθ’ ήν οί ύπάλ.λ.ηλοι προσερχόμενοι είς τήν
υπηρεσίαν καί τελ.οϋντες έν άναμονή τής προώρου άποχωρήσεώς των έλάχιστον ούσιαστικώς εργον προσφέρουν. Έξ
άλ,λου, διά τής παρεχόμενης δυνατότητος είναι πρόδηλον,
ότι τό μέτρον άφ’ ένός μέν θά συμβάλλη- ιδιαιτέρως είς τήν
περαιτέρω άνάπτυξιν τοϋ έσωτερικοϋ τουρισμού, άφ’ έτέρου δέ θά παράσχη ευκαιρίας μακροτέρας άναπαύσεως καί
άναψυχής τών υπαλλήλων.

Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου επιδιώκεται ή
άναμόρφωσις των περί τοϋ χρόνου εργασίας των δημοσίων
υπαλλήλων καί των' υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. ίσχυουσών
διατάξεων διά της τροποποιήσει»; καί συμπληρώσεως
Διά τής περιπτώσεως β' τής παρ. 5, δι’ ής ορίζονται αί
τούτων, έπί τώ τέλεί προσαρμογής των πρός^ τάς διαμορήμέραι ημιαργίας ρυθμίζεται καί νομοθετικώς τά ήδη άπό
φωθείσας μέχρι σήμερον πραγματικά; συνθήκας καί τά
μακροϋ υφιστάμενον καί έθιμικώς καΟιερωθέν καθεστώς.
έν τη πράξει από καιρού εφαρμοζόμενα.
Διά τής παρ. 6 προβλ.έπεται ή δυνατότης ορισμού καί
Είδικώτερον διά τής παρ. 1 ορίζονται αί καθ’ εβδομάδα
μιας κατ’ έτος ήμέρας άργίας δι’ έκάστην περιφέρειαν προς
ώραι εργασίας από τριάκοντα εξ έως τριάκοντα εννέα, κατά
εορτασμόν θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος διά Π ροετά είδικώτερον δι* άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοΰ καθο
δρικοϋ διατάγματος, έκδιδομένου έπί τή προτάσει τοϋ ' Υ
ριζόμενα. Τό κατά τό προϊσχϋσαν νομοθετικόν καθεστώς
τοϋ ν. 1811/1951 περί 'Υπαλληλικού Κώδτκος, άνώτατον πουργού ’Εσωτερικών. Πρόκειται περί έπαναλ.ήψεως ύφι-όριον εργασίας τών-τεσσαράκοντα δύο ωρών δεν έφηρμό- ... σταμένης διατάξει»; (παρ. 4 άρθρον-50- ν.~ 1811/1951).
Τέλος, διά τής παρ. 7 καταργεΐται τό άρθρον 50 τοϋ ν.
σθη έν τή πράξει άπό δεκαετίας καί πλέον διά των έκδιδομένων έκάστοτε αποφάσεων τοϋ Πρωθυπουργού.
1811/1951 ώς καί τροποποιητικόν τούτου ν.δ. 941/1971,
δι’ ών έρυθμίζοντο' συναφή θέματα.
Διά τής παρ. 2 εξουσιοδοτείται ό Πρωθυπουργός, όπως
δι’ άποψάσεώς του όρίζη τάς καθ’ ημέραν ώρας εργασίας,
εντός τών ώς άνω χρονικών ορίων. Περαιτέρω παρέχεται
ή ευχέρεια εις τον Πρωθυπουργόν όπως δι’ άποφάσεώς
του μεταβιβάζη την ώς άνω άρμοδιότητά του εις τον 'Υ
πουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως; 'Ο 'Υπουργός Προε
δρίας Κυβερνήσεως δύναται νά μεταβιβάζη περαιτέρω την
άρμοδιότητά του ταύτην άφ’ ενός μέν εις τούς 'Υπουργούς,
δι’ υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου των καί τά ΰπ’ αύτών επο
πτευόμενα ν.π.δ.δ., δι’ άς περιπτώσεις επιβάλλεται παρέ·/κλισίς τις ώς έκ τής φύσεως τοϋ έ'ργου αύτών, άφ’ ετέρου
δέ εις τούς νομάρχας.
Λαμβανομένου έξ άλλου ύπ’ οψιν, ότι τό προσωπικόν τής
'Υπηρεσίας τοϋ Έθνικοΰ Τυπογραφείου, ετέρων υπηρε
σιών τυπογραφείου καί βιβλιοδεσίας ώς καί μηχανογρα
φικών υπηρεσιών εργάζεται ύπό δυσμενείς πράγματι καί
ανθυγιεινά; ρυνθήκας εργασίας καί επειδή άπό τοϋ 1967,
δι’ άποφάσεων τοϋ τότε ΙΙροέδρου τής Κυβερνήσεως, έκδοθεισών, σημειο,ιτέον, άνευ νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως,
καθωρίσθη διά τό έν λόγω προσωπικόν μειωμένον ώράριον εργασίας κατά ήμίσειαν ώραν τοϋ ίσχύοντος διά τάς
λοιπά; δημοσίας υπηρεσίας, μέτρον τό όποιον εξακολουθεί
νά εφαρμόζεται μέχρι καί σήμερον,-επιβάλλεται ή νομοθε
τική ρύθμισις τοϋ θέματος. Τούτο επιδιώκεται διά τών δια
τάξεων τής παρ. 3.
Διά τής παρ. 4 επιδιώκεται ή νομοθετική κάλυψις τής
ύφισταμένης ήδη άπό πολλών ετών πραγματικής καταστάσεως, καθ’ ήν αί μητέραι βρεφών υπάλληλοι άπολ,αμβάνουν
τοϋ ευεργετήματος τής προώρου άποχωρήσεως ή τής βρα
δείας προσελεύσεως εις τήν υπηρεσίαν, προς τόν σκο τον
τής πλ.ηρεστέρας έκπλ.ηρώσεως τών μητρικών αύτών κα
θηκόντων.
Διά τής παρ. 5 ορίζονται αί ήμέραι άργίας καί ημιαργίας.
Έν τή περιπτώσει ·α' τής παραγράφου ταύτης. έν ή ορί
ζονται αί ήμέραι άργίας. προστίθενται,'εις τάς ήδη καθιε-.
ρωμένας τοιαύτας, καί ή 1η Μαίου. διά τήν όποιαν μολο
νότι αΰτη έχει καθιερωθή άπό μακροϋ χρόνου όπως εορτά
ζεται ώς άργία, έν τούτοι; δεν ύφίσταται σχετική νομο
θετική κάλ.υψις, καί τό ΛΙέγα Σάββατον, τό όποιον κατ’,
έθιμον, καθιεροϋτατ ως ημιαργία. ΙΙεραιτέρώ ορίζεται, ότι
είς περίπτωσιν καθ’ ήν οίαδήποτε έκ τών προβλεπομένων
άργιών συμπίπτει μέ Κυριακήν, αϋτη μετατίθεται είς τήν
έπομένην τής Κυριακής ταύτης εργάσιμον ημέραν. Διά τής
διατάξει»; ταύτης σκοπεΐται ή καΟιέρωσις καί παρ’ ήμΐν

“Αρθρον 33.
Έν δψει τών εύεργετικών διά τε τούς υπαλλήλους καί
τήν υπηρεσίαν επιδράσεων έκ τής χορηγήσεως είς τούτους
τής ής δικαιούνται κανονικής άδειας, καθιεροΰται υποχρεω
τική διά τόν υπάλληλον ή λ.ήψις τής έν λόγω άδειας καί είς
περίπτωσιν, καθ’ ήν, ούτος δέν ήτήσατο ταύτην. Μόνον
διά τήν άντιμετώπισιν ολως εκτάκτων καί έξαιρετικών υπη
ρεσιακών άναγκών καί μετ’ έγκρισιν τοϋ ύπερτέρου προϊ
σταμένου τοϋ άρμοδίου πρός χορήγησιν τής άδειας οργά
νου, είναι επιτρεπτή ή μή χορήγησις, ό περιορισμός ή άνώκλ.ησις χορηγηθείσης κανονικής άδειας. Είς περίπτωσιν
όμως, καθ’ ήν δέν έχορηγήθη είς τόν υπάλληλον ή κανονική
του άδεια, προβλ.έπεται ή καταβολή είς τούτον άναλόγου
άποζημιώσεως. Περαιτέρω καί πρός τόν σκοπόν χορηγή
σεως είς τούς ύπαλλήλ.ους τής κανονικής των άδειας καί άποφυγής σκοπίμου παραλείψεως ύπό τοϋ υπαλλήλου νά ζητήση τήν ής δικαιούται κανονικήν άδειαν, ΐνα λάβη τήν άποζημίωσιν, θεσπίζεται υποχρεωτική πειθαρχική δίωξις τοϋ
μή χορηγήσαντος τήν άδειαν οργάνου καί τοϋ έγκρίναντος
τήν μή χορήγησιν προϊσταμένου τούτου, ένώ δέν συνέτρεχον ολως έκτακτοι καί έξαιρετικαί ύπηρεσιακαί άνάγκαι.
"Αρθρον 34.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλ,έπεται μεταβατικώς ή κατάταξις τών έπί βαθμοί; 1ω καί Άναπλ.ηρωτοϋ Γενικού Διευθυντοϋ ύπηρετούντων ύπαλλήλ.ων, οϊτινες δέν κέκτηνται τά άπαιτούμενα διά τούς κλάδους AT
τυπικά προσόντα, είς θέσεις τών κλάδων τούτων καί ρυ
θμίζονται άνακύπτοντα ζητήματα έφαρμογής καταρτισθέντων πινάκων προακτέων. .
_, .

“Αρθρον 35.

Κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ ν.δ. 1045/1971.
συνεστήθησαν είς τά πλάι στα τών Υπουργείων «'Υπηρεσίαι Προγραμματισμού καί Μελετών», πρός τόν σκοπόν
όπως αύται συμβάλλουν είς τήν κατάρτισιν άρτιωτέρων
εθνικών καί περιφερειακών προγραμμάτων οικονομικής καί
κοινωνικής άναπτύξεως, παραλλήλ.ως δέ έκπονοϋν μελάτα;
έπί ειδικών θεμάτων άφορώντων είς τάς αρμοδιότητας τών
'Υπουργείων. “Ηδη, μετά πάροδον τετραετίας άπό τής λει
τουργίας τών έν λόγω ύπηρεσιών εκφράζονται σοβαραί
άμφιβολ.ίαι ώς πρός τήν άποτελ.εσματικήν λειτουργίαν αύ
τών, ιδία δέ λόγω τών πολλαπλών προβλημάτων τά όποια
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άνέκυψχν μέχρι, τοϋδε εκ τη; εφαρμογή; τώ-/ διατάξεων
τοϋ ώ; άνω νομοθετήματο; έν σχέσει προ; τήν έπάνδρωσιν
καί τδ προσωπικόν των υπηρεσιών τούτων:
Πάντα τά άνωτέοω άγουν εί; τήν διά τοϋ άρθρου τούτου

δείκνυται ή διενέργεια τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν
θέσεων Β' Κατηγορίας.
β) Τά κατ’ έξουσιοδότησιν τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ
άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/1962 έκδοθέντα διατάγματα, ήτοι:
— Β.Δ. 5; 1/1965 (φ. 125), περί επεκτάσεως τοϋ άρθρου
3 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 4260/1962 καί διά τούς διαγωνισμούς τών
Ειδικών Εμμίσθων Αηξιχρχείων.
— Β.Δ. 983/1965 (φ. 231), περί έπεκτάσεω; τής εφαρ
μογής τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/1962 καί διά
τήν πλήρωσιν θέσεων υπαλλήλων Β' Κατηγορίας τοϋ Γενικού
Χημείου τοϋ Κράτους.

σιών τούτων οργανικών θέσεων, εφ οσον είναι πεπληρωμέναι, ΐνα μή θιγή τό νϋν υπηρετούν εΐ; τάς θέσει; ταύτας
προσωπικόν, τό όποιον προσέτι κατατασσόμενον εις αντι
στοίχους ή συναφείς προς τά τυπικά του προσόντα υφιστα
μένους κλάδους τοϋ οικείου 'Υπουργείου, θά εξελίσσεται
βαθμολογικούς ώς και οί λοιποί υπάλληλοι τοϋ εις ον θέλει
έντχχθή κλάδου καί μέχρι τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον άποχωρήσεώς του έκ τής υπηρεσίας θά εξακολούθηση νά διέπεται ύπό τού ευνοϊκού καθεστώτος τοϋ καταργουμένου
ν.δ. 1045/1971.

— Π.Δ. 107/1973 (φ. 160), περί επεκτάσεως τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/
1962 διά τήν διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών θέσεων κλάδων Β' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
— Π.Δ. 152/1973 (φ. 180), περί επεκτάσεως τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/
1962 διά τήν διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών θέσεων κλάδων Β' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου
Ναυτιλίας, Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών.

“Αρθρον 30.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ ώς άνω άρ
θρου θεσπίζεται ότι είναι δυνατή ή τροποποίησις, διά Π.
Δ/τος, τών καθοριζομένων ειδικών τυπικών προσόντων,
κατά κλάδους ή θέσεις, εις τούς κατά τάς διατάξεις τοϋ ν.
51/1975 έκδοθέντχς ή έκδοθησομένους οργανισμούς. 'Η
ρύθμισις αΰτη κρίνεται αναγκαία, προς τον σκοπόν εΰχεροϋς
προσαρμογής τών άπαιτουμένων ειδικών τυπικών προσόν
των άναλόγως τών έκάστοτε ύπηρεσιακών αναγκών, καθ’
όσον τά ύπό τοϋ ν. 51/1975 προβλεπόμενα οργανωτικά δια
τάγματα έκδίδονται έφ’ άπαξ. Περαιτέρω διά τής ερμη
νευτικής διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ αΰτοΰ άρθρου σκοπεΐται
ή άρσις οίασδήποτε αμφιβολίας ώς προς τήν ύπαγωγήν
τών 'Υπουργείων ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί Δημοσίας
Τάξεως (Μικτόν ’Επιτελείου - ’Αγροφυλακή) εις τάς δια
τάξεις, τοϋ νόμου 51/1975, δι’ ών προβλέπεται ή καθ’
'Υπουργείου σύνταξις έξ ύπαρχής νέων οργανισμών.
’Εν ΆΟήναις τή "3η Αύγούστου 1976
Οί 'Υπουργοί *
Προεδοία; Κυ3εενήσεως
Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

— Β.Δ. 340/1973 (φ. 101), περί επεκτάσεως τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/
1962 διά τήν διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών θέσεων κλάδων Β' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου
Οικονομικών.
— Π.Δ. 90/1974 (φ. 30), περί επεκτάσεως τής εφαρμο
γής τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260/
1962 διά τήν διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών θέσεων κλάδων Β' Κατηγορίας τών 'Υπηρεσιών
τοϋ Υπουργείου Άπασχολήσεως.
— Π.Δ. 516/1974 (φ. 208). περί έπεκτάσεως τής παρ. 1
τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. Δ/τος 4260/1962 έπί περιπτώσεων πλη
ρώσεως θέσεων τοϋ Κλάδου Β4 Διοικητικού τοϋ 'Υπουργείου
Γεωργίας.
γ) “Αρθρον 7 τοϋ Ν. 22/1975.

Π A ΡA ΡΤ Η ΜΛ
Προσηρτημένον είς τήν αΐτιολογικήν εκθεσιν έπί τοϋ σχεδίου
νόμου «περί πληρώσεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων
αφορωντο>ν εις τήν κατάστασιν τών δημοσίων ύπαλλήλων
καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». -·
ΘΙΓΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

— Π.Δ. 236/1973 (φ. 207), περί επεκτάσεως τών διατά
ξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου" 3 τοϋ Ν.Δ". "4260/1962 διά τήν
διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλήρωσιν κενών 0έσεουν κλάδων Β' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών
Ύπηρ εσιών.
— Π.Δ. 272/1974 (φ. 223), περί επεκτάσεως τής εφαρ
μογής τών διατάξεων τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4260j§
1962 διά τήν διενέργειαν τοπικών διαγωνισμών προς πλή-?
ρωσιν κενών θέσεων κλάδων Β' Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμού καί ’Επιστημών.

\

1. Διά τοϋ άρθρου 13 τοϋ σχεδίου, καταογοϋνται :
α) “Αρθρου 3 πα?. 1 καί 2 τοϋ Ν.Δ. 4260/1962.

Τοπικοί Διαγωνισμοί.
ΟΙ κατ’ εφαρμογήν τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 3
τοϋ Ν.Δ. 4260/1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων
είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως τοϋ 'Υπουργείου τών
Εσωτερικών» ένεργούμενοι τοπικοί διαγωνισμοί προκηρύσ
σονται ύπό τοϋ Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, τή εΐσηγήσει τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως.
2. Διά τών άρθρων 14-16 τοϋ σχεδίου, τροποποιούνται
τά άρθρα 38 καί 39 τοϋ Ν. 1811/1951, έχοντα ώς άκολούθως:

αα) Διά τήν πλήρωσιν κενών θέσεο>ν τών κλάδων 1J2
Διοικητικού καί Β3 Δακτυλογράφων, έπί βαθμώ 11ω παρά
α) “Αρθρον 3S Υ.Κ. (Ν. 1811/1951).
ταϊς εκτός περιφέρειας τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης
(Κατηγορίαι θέσεων υπαλλήλων).
περιφερειακαϊς ύπηρεσίχις άρμοδιότητος τής Γενικής Διευ- '
1. Αί θέσεις τοϋ ύπό τοϋ παρόντος διεπομένου προσωπι
θυνσεως Διοικήσεως τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών,
δυναται τό ΑΣΔΥ νά άποφασίζη όπως ένεργήται τοπικός κού τών δημοσίων ύπηρεσιών ανήκουν εις τέσσαρας κατηγορίας;
οιαγωνισμός όρίζον άμα καί τον τόπον ένεργείας αύτοϋ. 'Η
ισχύς τοϋ πίνακος επιτυχίας τοϋ τοπικού διαγωνισμού πε
Κατηγορία Ειδικών Θέσεων.
ριορίζεται μέχρι τοϋ διορισμού τών έπιτυχόντων διά τάς θέ
Α' Κατηγορία
σεις διά τάς όποιας προεκηρύχθη ό διαγωνισμός άπαγορευοΒ' Κατηγορία
μενης τής πληριόσεως αυτών διά μεταθέσεως ή αετατάξεως,
Γ' Κατηγορία
■ ■
ββ) Διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοϋ
2. Έκάστη τών Κατηγοριών τούτων κέκτητάι ίδιαν βαθ
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τοϋ κατά περίπτωμολογικήν κλίμακα.
σιν αρμοδίου 'Υπουργού, δύναται νά έπεκτείνεται ή έφαρμο3. Οί υπάλληλοι τής Κατηγορίας ειδικών θέσεων καί έκ
Τη τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου όπου έν- τών υπαλλήλων τής Α' Κατηγορίας οΐ τοϋ 1ου βαθμού είναι
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ανώτατοι. Οί υπάλληλοι τής Λ' Κατηγορίας τοϋ 2ου έινς καί
5ου δκθυ,οϋ είναι άνίκτεροι.
β) “Αρθρον 39 Τ.Κ. (Ν.1811 195*).
(Τυπικά —ροτόντα διορισμού έν έκάστη Κατηγορία).
1. Θέσεις της Κατηγορίας ειδικών θέσεων είναι αΐ θέσεις
τοϋ Γενικού Γραμματέως 'Τ-ουργείου, τοϋ ’Εκπαιδευτικού
Συμβούλου καί τοϋ Νομάρχου.
2. Αί θέσεις της Λ' Κατηγορίας είναι έκεϊναι, δι’ άς ό>ς
τυπικόν προσόν διορισμού κατά τάς κειμένας διατάξεις απαι
τείται ττυχίον ή δίπλωμα άνωτάτης ή άνωτέρας ημεδαπής
ήάλλοδατ.ή: Σχολής (Πανεπιστημίου. Πολυτεχνείου, Παιδα
γωγικής ’Ακαδημίας, ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής
κ.λ.π.).
3. Θέσεις τής Β' Κατηγορίας είναι έκεϊναι, δι’ άς ώς τυπι
κόν προσόν διορισμού κατά τάς κειμένας διατάξεις απαιτείται
απολυτήριον γυμνασίου ή άλλου ΐσοτίμ υ σχολείου ή άλλης
μέσης ή κατωτέρας σχολής ή ώρισμένη ειδικότης ή έμπειρία.
4. Θέσεις τής Γ' Κατηγορίας είναι έκεϊναι, δΓ άς δεν άπα.ιτοΰνται τά ώς άνω τυπικά προσόντα.
5. Διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων έπί τή προτάσει των
Υπουργών τοϋ Συντονισμού καί Παιδείας καί Θρησκευμά
των, ορίζεται τίνες τών προπαρασκευαστικών ή μετεκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων σχολών ή σχολείων λογίζον
ται διά την εφαρμογήν τοϋ παρόντος ώς άνώταται, άνώτεραι,
μέσαι ή κατώτ ραι.

—

βρίου τοϋ αύτοϋ έτους συμπληροϋντας τόν άπαιτούμενον πρός
προαγωγήν χρόνον καί λοιπά τυπικά προσόντα καί ισχύουν
-μέχρι τέλους ’Απριλίου τοϋ επομένου έτους . Ή ισχύς τών
πινάκων τοϋ έτους 1964 παρατείνεται μέχρι τέλους ’Απρι
λίου 1965».
4.
Διά τοϋ άρθρου 23 τοϋ σχεδίου αντικαθίσταται ή παρά
γραφος 3 τοϋ άρθρου 109 τοϋ Ν. 181 1 1951 ώς άντικατεστάθη μεταγενεστέρως, ύπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4151/
1561 έχουσα ώ: άκολούθω::
Ν. 4151/1961, άρθρον 4,' παρ. 2.'
Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 109 τοϋ αύτοϋ νόμου αντικαθίστα
ται ούτιο:
«3. Αί κεναί ή κενούμεναι θέσεις πληροϋνται ύποχρ’έωτικώς έκ τών έγ:-εγραμμένων εις τούς πίνακας τούτους καί
κατά τήν έν αύτοϊς σειράν έντός μηνός άπό τής κυρώσεως
αυτών ή άπό τής κενώσεως τών θέσεων παραλειπομένων έκάστοτε μόνον τών μή έχόντων συμπληρώσει τόν άπαιτούμενον
πρός προαγωγήν χρόνον».
Διά τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 24 τοϋ σχεδίου καταργεΐται το άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 533/1970 ώς τούτο έτροποποιήθη
διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 51/1975. έχοντα ώς κάτωθι:

α) Ν.Δ. 533/1970 άρθρον 6, παρ. 1 καί 2.
«1. Μετάταξις υπαλλήλου εις κενήν όμοιόβαθμον Οέσιν, ή έν
πάση περιπτώσει εις θέσιν εισαγωγικού βαθμού, έτέρας κα-τηγορίας-έπιτρέ—εται, καταρ-,Όυμένης πάσης προηγουμένης6. Διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων έπί τή προτάσει τών διατάξεως, όπως ένεργήται έφ’ έξής μετά γνώμην τοϋ οικείου
Υπουργών Συντονισμού καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έφ’ όσον ό μετατασσόμενος έχει:
καθορίζονται τά τής έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως τών α) τά τυπικά προσόντα διά τήν κατάληψιν τής εις ήν μετα
δημοσίων υπαλλήλων, τά τής όργανούσεως καί λειτουργίας τάσσεται Οέσεως, β) ήλικίαν ή χρόνον υπηρεσίας παρέχοντα
έν γένει τών προς τούτο ίδρυθησομένων τυχόν Σχολών ώς καί εις τούτον τήν δυνατότητα προαγωγικής έξελίξεως εις τόν
τά έκ τής έκπαιδεύΙΙως ταύτης άπαιτούμενα προσόντα διά άνώτερον βαθμόν τής εις ήν μετατάσσεται κατηγορίας καί
την υπαλληλικήν σταδιοδρομίαν.
ϋ
πάντως μέχρι τοϋ δευτέρου βαθμού, προ τής καταλήψεώς του
3.
Διά τοϋ άρθρου 22 τοϋ σχεδίου τροποποιούνται αί κά ύπό τοϋ ορίου ήλικίας ή συμπληρώσεως' τριακονταπενταετωθι διατάξεις:
τοϋς υπηρεσίας καί γ) έπιτύχει εις δοκιμασίαν διενεργουμέα) Τό έδάφιον α' τή; παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 30 τοϋ Ν. νην άπαξ τοϋ έτους, κατά τάς διατάξεις τοϋ άπό 8-12-1959
22/1975.
Β. Διατάγματος «περί δοκιμασίας υπαλλήλων Γ' Κατηγο
β) Τό έδάφιον α' τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 106 τοϋ Ν.
ρίας προ: μετάταξιν εις τάς θέσεις τής Β' καί Α' Κατηγο
1811/1951.
ρίας». Τροποποιήσεις τοϋ Διατάγματος τούτου, έφαρμοζογ) Τό έδάφιον α' τή; παραγράφου-2 τοϋ άοθοου 108 τοϋ
μένου άναλόγως καί διά τάς μετατάξει; έκ τής Β' εις τήν Α'
Ν. 1811/1951.
'
J
Κατηγορίαν, έπιτρέπονται διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων
τή προτάσει τοϋ Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μετά
δ) Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρευ 4 τοϋ Ν. 4151/1961.
γ/ώμην τοϋ ΑΣΔΥ.
ε) Ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 4464/1965.
Εΐδικώτερον αί τρόποποιούμεναι διατάξεις έχουν, ώς ακο
λουθώ;:
αα) Ν. 22/1975 άρθρον 30 πκρ. 3 έδαφ. α'.
«α) Πίνακα άρχαιότητος πάντων τών μέχρι τέλους Δεκεμρριου του ιοιου έτους συμπ/.ηρουντουν τον απαιτουμενον προς
προαγωγήν χρόνον, κεκτημένοιν όμως κατά τόν μήνα ’Απρί
λιον τοϋ αυτού έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά τυπικά
προσόντα πρός προαγωγήν, βάσει δέ τοϋ πίνακος τούτου καί
τούς έπουένου; πίνακα; ποοακτέιονν·.
ββ) “Αρθρον 106 Τ.Κ. (Ν. 1811/1951). παρ. 2 έδαφ. α.
«α) Πίνακα άρχαιότητος πάντων τών μέχρι τέλους Σεπ
τεμβρίου τοϋ ίδιου έτους συμπληρούντων τόν άπαιτούμενον
πρός προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τόν μήνα
Μάρτιον τοϋ αύτοϋ έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά τυπι
κά προσόντα πρός προαγωγήν, βάσει δέ τοϋ πίνακος τούτου
καί τούς επομένους πίνακας προακτέων».

2. Διά τους εκ των μετατασσόμενων κεκτημενους τον pa
βαθμόν τή: θέσεως εις ήν μετατάσσονται, ώς χρόνος διανυθείς εις
τήν θέσιν ταύτην λογίζεται μόνον ό διανυθείς έν τώ άντιστοίχω βαθμώ τής εις ήν άνήκον, προ τής μετατάξεως, κατηγο
ρίας χρόνος μετά τήν άπόκτησιν τών τυπικών προσόντων τών
προβλεπομένων ύπό τών οικείων διατάξεων διά τήν θέσιν εις
ήν μετατάσσονται ούτοι. Οί ώς άνω μετατασσόμενοι τίθεν
ται έν πάση περιπτώσει εις τό αριστερόν τών κατά τον χρόνον
τής μετατάξεως των ύπηρετούντων όμοιοβάθμων tojv καί
δεν δύναται νά κριθοϋν διά τόν αμέσως άνώτερον βαθμόν πριν
ή συμπ/.ηρώσουν τον πρός προαγωγήν εις τόν βαθμόν τούτον ,
χρόνον οί κατά τά άνωτέρω άρχαιότεροί των».

β) Ν. 51/1975, άρθρον 9.
'Η παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 533/1970 «περί
προαγωγής υπαλλήλων κ.7..π.» άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«3. Ή κατά τήν παράγραφον 1 πλήρωσις θέσεων κατηγο
Τ() 'Αρθρον 108 Τ.Κ. (Ν. 1811/1951) παρ. 2 έδαφ. α'.
«α) Πίνακα αρχαιότητες πάντων τών μέχρι τέλους Σεπ
ρία: τίνος δεν έπιτρέπεται νά ύπερβή το είκοσι τοϊς εκατόν
τεμβρίου τοϋ ίδιου έτους συμπληρούντων τόν απχιτούάενον τοϋ συνόλου τόΐν κατ’ έτος κενών θέσεων τοϋ εις ον ή μετάπρος προαγωγήν χρόνον, κεκτημένων όμως κατά τόν μήνα ταξις κλάδου. Μέχρι καί τοϋ 0ου βαθμού ύπά/ά.ηλοι. έπιτυγχάνοντες κατά τήν διενεργηθησομένην προ')την δοκιμασίαν με- ·
Μάρτιον τοϋ αύτοϋ έτους τά τυχόν άπαιτούμενα λοιπά τυπι
κά προσόντα πρός προαγωγήν, βάσει δέ τοϋ πίνακος τούτου τατάξεως. μετατάσσονται εις ύφισταμένα.ς κενάς θέσεις άνευ
και τούς επομένους πίνακας προακτέων».
περιορισμού έκ τοϋ κατά τά άνωτέρω ορίου».
δδ) Ν. 4464/1965 άρθρον 5 παρ. 7.
6.
Διά τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 28 τοϋ σχεδίου κκ«7. Οί ύπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 104, παρ. 2 τοϋ άρθρου . ταργεΐται ή παρ. 9 τοϋ άρθρου 10 τοϋ Β.Δ. 2ο '24 Δεκεμ106 καί παρ. 2 τοϋ άρθρου 108 τοϋ Ν.. 18.1/1931 προβλεΒείου 1955. έχουσα. ώ; κάτωθι:
πομενοι πίνακες καταρτίζονται εντός τού μονός ’Απριλίου
Β.Δ. 23/24/1955, αρθρον 10 παρ. 9.
έκαστου έτους περιλαμβάνουσι τούς μέχρι τέλους Δεκεμ
9. (“Αρθρα 115-118). α. Αί διατάξεις περί διαθέσιμό-
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—ητος ξνεκχ νόσου των άρθρων 115 παρ. Ια'. 11Η καί 118
παρ. Ια' δέν έφχρμόζοντχι επ·. υπαλλήλων ν.π.ό.ο. νποχρεωTixoic γ/. του νόμου ήαγχλ'.τμενα>ν ει» αοτα/.'.στ: ζουε ορνανκτμουε oii ttjv ττεειτττίυτιν τ.τθε'.τ lscc εμ ο τον η xgcscaigic
θεν.ελιουτα» καί ζττί συνειτυορε'.ε του ν.ττ. ως ερνοόοτου.
3) Εις τά; λοιπά: περιπτώσεις ή περί θέσεως εις διαθεσι
μότητα ώς καί ή —spi έπαναφορχς εις τήν ενέργειαν πραξις
έκδίδεται υπό τοϋ προέδρου τοϋ διοικητικού συμβουλίου κατά
τα εν —χρ. 2 τού άρθρου 115 οριζόμενα.
7. Λιά τΫς πχο. 3 τού άρθρου 29 τού σχεδίου τροποποιεΐται ή παρ. 1 τού άρθρου 43 τού Ν. 22/19/5.
Άρθρον 43, τταρ. 1
it 1. Τό διά της τταρ. 2 του άρθρου 1 του Χομ. 4404/1965
«ττερί τροποποιήσεως διατάςεών τινων του Ιπχλληλ.ικοϋ
Κωδικός κλττ.» (άνωτ. άριθ. 40) οριζόμενου ττοσοστόν τών
εις τούς δον καί 4ον βαθμούς τής Β' κατηγορίας προωθουμένων θέσεονν αυξάνεται εις 12 °0, ΰττολογιζόμενον έττί τοϋ άριΟμού των κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ τταρόντος υφισταμένων
θέσεων».
8. Λιά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 30 τοϋ σχεδίου,
τροποποιείται τό πρώτον έδάφιον τής παραγράφου 2 τοϋ άρ
θρου 43 τοϋ ν. 22/1975 εχον ώς κάτωθι :
■
X.22/1975 άρθρο·/ 43, παρ. 2, έδάφιον πρώτον.
«2. Ποσοστον 5% τών έπί βαθμοϊς 12ω-9ω ή 12ω-8ω θέσεωνπροσο/πικοϋ τής Γ' Κατηγορίας-ορίζεται εις θέσεις επί
βαθμώ 7ω, τής εν τώ βαθμώ τούτω προαγωγής ένεργουμένης μετά εξαετή υπηρεσίαν εν τώ Sco βαθμώ».
9. Λιά τοϋ άρθρου 31 τοϋ σχεδίου τροποποιείται το άρΟρον
125 τοϋ X. 1811/1951, εχον ούτω :
Άρθρον 125 Τ.Κ. (X. 1811/1951).
«Μεταξύ τών υπό τοϋ παρόντος διεπομένων υπαλλήλων
έκάστου Υπουργείου τό προβάδισμα κανονίζεται :
α) προηγουμένων τών τής Κατηγορίας ειδικών θέσεων
καί επομένων τών τής Α' Κατηγορίας, ειτα τών τής Β'
καί ειτα τών τής Γ' Κατηγορίας,
β) μεταξύ υπαλλήλων άνηκόντων εις τήν αυτήν Κατη
γορίαν επί τή βάσει τής κατά τό αρθρον 40 βαθμολογικής
κλίμακος,
γ) μεταξύ υπαλλήλων τής αυτής Κατηγορίας καί βαθμοϋ
επί τη βάσει τής αρχαιότητάς των».
10. Λιά τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 32 καταργεΐται
τό άρθρον 50 τοϋ X. 1811/1951, ώς τοϋτο έτροποποιήθη
διά τοϋ Χ.Λ. 941/1971, έχοντα ώς κάτωθι:
(α). 'Αρθρον 50 Υ.Κ. (Χ.1811/1951).

.

Χρόνος εργασίας.
«1. Λί καθ’ εβδομάδα ώραί εργασίας τών δημοσίων
υπαλλήλων καί τών υπαλλήλων νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου ορίζονται άπό τριάκοντα έξ μέχρι τεσσαρά
κοντα δύο, κατά τά ειδικότερου δι’ άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοϋ καθοριζόμενα.
2. Αί καθ’ ήμέραν ώραι εργασίας ορίζονται δι’ άποφάσεως
τοϋ Πρωθυπουργού δυναμένου, επίσης, όπως μεταβιβάζη
τήν αρμοδιότητα του ταύτην εις τούς Χομάρχας ή εις τάς
Διοικήσεις, τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άντιστοίχως. Προκειμένου περί τοϋ προσωπικού δημοσίων ύπηρεσιών ή εκπ/.ήρωσις τής αποστολής τών οποίων πραγματοϋται άποκ/.εισττκώς διά συνεχούς καθ’ ημέραν συνεργα
σίας μετά ξένων αποστολών ή αλλοδαπών υπηρεσιών μή
άπασχολουμένων κατά Σάββατον. ό Πρωθυπουργός δύναται δι’ άποφάσεως του νά κατανέμη έκάστοτε τάς εν τή
προηγουμένη παραγράφω ώρας καί εντός πέντε εργασίμων τ
καθ’ εβδομάδα ήμερων,
.*
.5.
α)
β)
γ)
δ)

UcisOVTai ήμερα: αργίας at έξης:
Ή ’Εθνική εορτή,
Ή 28 ’Οκτωβρίου,
Ή Βασιλική εορτή,
Πασαι αί Κυριακαί.

.

,ε) Ή πρώτη τού ετουε.
s) Τά Θεοφάνεια.
ζ) Η τών' Τριών Ιεραρχών διά. τους εκπαιδευτικούς
λειτουργούς.
η) Ί1 Καθαρά Δευτέρα.
0) Ή Μεγάλη Παρασκευή,
ι) Ή Δευτέρα τού Πάσχα.
ια) Ή τού Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα τής Πεντη
κοστής).
ιβ) Ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
ιγ) Ή πρώτη καί δεύτερα ημέρα τών Χριστουγέννων.
4.
Διά Β. Δ/τος έκδιδομένου έπί τή προτάσει τού Υπουρ
γού τών ’Εσωτερικών δύναται νά όρισθή καί μία κατ’ έτος
ημέρα αργίας δι’ έκάστην περιφέρειαν, προς εορτασμόν θρη
σκευτικού ή εθνικού γεγονότος».
Διά τής παραγράφου 3 τοϋ σχεδίου καταργοϋνται αί δια
τάξεις τοϋ Χ.Δ. 1045 1971 εχουσχι ώς άκολούθως :
«Χ.Λ. 1045/1971 «περί συστάσεως Υπηρεσιών Προ
γραμματισμού καί Μελετών παρά τοϊς Ύπουργείοις».
“Αρθρον 1.
Σύστχσις ' Υπηρεσιών.
1. Διά Β. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ Πρωθυπουρ
γού, τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν
άρμοδίου 'Υπουργού δύνχντχι νά συνιστώνται παρά Ύπουρ
γείοις Ύπηρεσίχι Προγραμματισμού καί Μελετών προς
έξυπηρέτησιν τών αναγκών τών Κεντρικών καί Περιφερεια
κών 'Υπηρεσιών.
2. Διά τών αυτών διαταγμάτων καθορίζονται καί τά τής
κχτχργήσεως υπηρεσιακών μονάδων έπιτελουσών εργον
συναφές προς τό τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον
συνιστωμένων 'Υπηρεσιών, τοϋ συνόλου η μέρους τών αρμο
διοτήτων τών κχταργουμένων ύττηρεσιχκών μονάδων μεταφερομένων είτε εις τάς συνιστωμένας Υπηρεσίας είτε εις
έτέρας Υπηρεσίας τοϋ αύτοϋ Υπουργείου.
Άρθρον 2.
Αρμοδιότητες.
1. Εις , τήν άρμοδιότητα τών κατά τό προηγούμενου
άρθρον συνιστωμένων 'Υπηρεσιών ανήκουν :
α) Ή συγκέντρωσις, έπεξεργασία, άνάλυσις καί άξιολόγησις τών αναγκαίων στοιχείων διά τήν. έν τώ πλαισίω
τής γενικωτέρας κυβερνητικής πολιτικής, διαμόοφωσιν τής
μακροχρονίου καί βραχυχρονίου πολιτικής έκάστου 'Υπουρ
γείου καί τον προσδιορισμόν τών εΐδικωτέρων στόχων καί
έπιδιώξεων τούτου.
β) Ή έν συνεργασία μετά τών κατά περίπτωσιν αρμο
δίων 'Υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής
κατάρτισις σχεδίων μακροχρονίου προοπτικής, πενταετών
καί έτησίων προγραμμάτων οικονομικής καί κοινωνικής
άναπτύξεος, προγραμμάτων δημοσίων έπενδύσεων, λεπτο
μερών προγραμμάτων άναπτύξεως κατ’ ιδίαν τομέων, ώς
καί έτησίων τοιούτων κυβερνητικής δράσεως τών κατ’ ιδίαν
' Υπουργείων έπί εθνικού έπιπέδου. ’ Επίσης ή κατάρτισις
σχεδίων τών ώς άνω προγραμμάτων έπί περιφερειακού
έπιπέδου, έν συνεργασία μετά τών Υπουργείων Κυβερνη
τικής Πολιτικής καί ’Εσωτερικών.
γ) Ή έν συνεργασία μετά τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών
κατάρτισις τοϋ τακτικού προϋπολογισμού τών κατ’ ίδιαν
'Υπουργείων, καί ή πχρακολούθησις τής έκτελέσεώς του.
δ) Ή είσήγησις διά την κχτχρτισιν, τάς προδιαγρχφάς
καί άξιολόγησιν τών αναγκαίων μελετών έργων, μέτρων
πολιτικής ώς καί τών ληπτέων διοικητικών, οικονομικών
καί νομοθετικών μέτρων διά τήν ύλοποίησιν τών ώς άνω
προγρχμμ.άτων, συμπεριλχμβχνομένης καί τής έκτιμήσεως
τών άπαιτουμένων πάσης φύσεως δαπανών.
■
ε) Ή πχρακολούθησις τής έκτελέσεώς τών υπό στοι
χείου β' προγραμμάτων τών κατ’ ιδίαν Υπουργείων καί ή
προσαρμογή τούτων, πρός τάς δημιουργουμένας νέας συνθήκας, κατά τάς έκάστοτε Κυβερνητικάς αποφάσεις.
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στ) 'Η άξιολόγησιφ της σκ.οπιμότητος ή ώφελιμότητος
των πραγματοποιουμένων ύπό των κατ’ ιδίαν 'Υπουργείων
δραστηριοτήτων καί ή έκτίμησις της άποδόσεως τούτων.
ζ) 'Η μελέτη καί είσήγησις έπί τοΰ τρόπου συνεργασίας
των 'Υπηρεσιών των κατ’ ιδίαν 'Υπουργείων μετά ιδιωτι
κών φορέων διά την άνάθεσιν καί έκτέλεσιν ΰπό τούτων
μελετών σχετικών μέ το έργον των.
2. Διά τών κατά το προηγούμενον άρθρον έκδιδομένων
Β. Δ/των ρυθμίζονται ωσαύτως :
α) Τά τών άσκουμένων ύπό τών συνιστωμένων 'Υπηρε
σιών έπί μέρους άρμοδιοτήτων, ώς καί τά της συγκροτήσεως
τούτων ώς αύτοτελών Διευθύνσεων ή Τμημάτων, ώς πρός
τε την Κεντρικήν καί τάς Περιφερειακής 'Υπηρεσίας, κατά
'Υπουργείου.
β) Τά τής υπαγωγής αύτών είτε άμέσως ύπό τον Γενι
κόν Γραμματέα είτε ύπό τινα τών Γενικών Διευθυντών,,
ή έτερον άνώτατον έν τώ'Υπουργείο) Κρατικόν λειτουργόν.
γ) Τά της συστάσεως νέων οργανικών θέσεων, πρός
έπάνδριοσιν τών ύπηρεσιών τούτων.
δ) Πάοα άλλη άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν λειτουργίαν
τών ύπηρεσιών τούτων.
Άρθρον 3.
Θέσεις - Προσόντα.
1. Λί διά τών κατά τό άρθρον 2 τοΰ παρόντος έκδιδομένων Β. Δ/των συνιστώμεναι θέσεις προστίθενται εις ένα
τών ύφισταμένων παρ’ έκάστω 'Υπουργείο) κλάδων τής
Α' Κατηγορίας.
2. Αί θέσεις αύται πληροϋνται άποκλειστικώς διά προσωπικοϋ κεκτημένου τά έν παραγράφοις 4,5 καί 6 τοΰ πα
ρόντος άρθρου οριζόμενα προσόντα.
_
3. Ώς εισαγωγικός βαθμός τών θέσεων ορίζεται πρώτος
ό 7ος, δεύτερος ό 5ος καί τρίτος ό 3ος.

αυτού άρθρου καί κατά τήν ύπό τού άρθρου 5 τού παρόντος
διαδικασίαν έπιλογής.
2. Έν άδυναμία πληρώσεως τών θέσεων κατά τήν προηγουμένην παράγραφον διά μονίμων ύπα/λήλων, αύται
δύνανται νά πληρούνται διά διορισμού προσώπο;ν έχόντων
τά διά τάς θέσεις ταύτας ειδικά τυπικά καί ουσιαστικά
προσόντα, τού μεταπτυχιακού διπλώματος, τού άπαιτουμένου κατά τήν παράγραφον 5 τού άρθρου 3 ή τών έπιστη
μονικών έργασιών τών άπαιτουμένων κατά τήν παράγραφον
6 τού αύτοΰ άρθρου δυναμένουν νά αναπληρωθούν ύπό σχε
τικής έμπειρίας, εΐτε έπί τριετεΐ θητεία εΐτε έπί σχέσει
ιδιωτικού δικαίου ή δι’ άποσπάσεως ύπαλλήλων έξ άλλων
δημοσάυν ύτηρεσιώ)ν ή Ν.Π.Δ.Δ. ένεργουμένης, κατά
παρέκκλίσιν άπό πάσης άλλης διατάξεως, διά κοινών απο
φάσεων τών άρμοδίων, κατά περίπτωσιν 'Υπουργών. Ή
άπόσπασις αΰτη είναι ύποχρεωτική διά τε τόν ύπάλληλον
καί τήν 'Υπηρεσίαν, ό δέ χρόνος διάρκειας τής άποσπάσεούς
του λογίζεται διά πάσαν περίπτωσιν. ιός χρόνος πραγματι
κής ύπηρεσίας έν τή οργανική θέσει ήν κατέχει ό άποσπώμενος.
3. Αί άποδοχαί τού κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος
προσλαμβανομένου έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου πρόσωπικοϋ ~καθόρίζονταιΓ διά κοινής άποφάσεως τοΰ Πρωθυ
πουργού, τού 'Υπουργού Οικονομικών καί τοΰ αρμοδίου,
κατά περίπτωσιν, 'Υπουργού, μετά γνώμην τής έν άρθρω
5 τού παρόντος Επιτροπής.
" |§

"Αρθρον 5.
Διαδικασία έπιλογής.

'Η κατά τάς διατάξεις τού προηγουμένου άρθρου πλήρωσις
τών θέσεων ένεργεΐται, αποκλεισμένου τού διαγο)νισμοΰ,
κατόπιν δοκιμασίας έπιλογής όριζομένης ύπό τών κατά τό
άρθρον 2 τού παρόντος Β.Δ/των καί ένώπιον έπιτροπής
4. Ώς ειδικά τυπικά προσόντα διά τον πρώτον εισάγω- _ άποτελουμένης α-β) έκ τών Γενικών Διευθυντών τών Γε
γικόν βαθμόν (7ον) κατά τά είδικώτερον διά τών ύπό τοΰ νικών Διευθύνσεων Δημοσίας Διοικήσεως καί Προγραμμα
•άρθρου 1 τοΰ παρόντος προβλεπομένων Β. Δ/των οριζόμενα,
τισμού τού Υπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής καί γ)
άπαιτοϋνται : α) πτυχίου άνωτάτης σχολής ημεδαπής ή έξ ενός Γενικού Διευθυντού τοΰ κατά περίπτωσιν Υπουρ
άνεγνωρισμένης αλλοδαπής, β) είδίκευσις εις τόν προγραμ
γείου, όριζομένου ύπό τού οικείου 'Υπουργού.
ματισμόν ιδία οικονομικόν, προγραμματισμόν έργων, διοι
Άρθρον 6.
κητικόν προγραμματισμόν καί δημοσιονομικόν προγραμ
ματισμόν καί γ) άρτια γνώσις μιας τών γλωσσών ’Αγγλικής,
Μετατάξεις.
Γαλλικής, Γερμανικής ή ’Ιταλικής.
5. Ώς πρόσθετον προσόν διά τόν δεύτερον εισαγωγικόν
1Γ Ή πλήρωσις τών περί ών πρόκειται θέσεων δύναται
βαθμόν (5ον) απαιτείται καί μεταπτυχιακόν δίπλωμα
νά συντελήται καί διά μετατάξεως ύπα/λήλων έξ άλλων
εΐτε τίνος έκ τών ώς άνω ειδικοτήτων τοΰ προγραμματι
κλάδων τού αυτού 'Υπουργείου ή έξ άλλων δημοσίων ύπη
ρεσιών ή έκ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Τρα
σμού ή τής οικονομικής άναπτύςεως είτε έπιστημών σχετικών
μέ τό κύριον άντικείμενον αρμοδιότητες έκαστου 'Υπουρ
πεζών, έπί τώ αύτώ ή μισθολογικώς αντιστοιχώ βαθμώ,
γείου ή Πολιτικών ή Οικονομικών ή Διοικητικών ’Επι
έφ’ όσον ό μετατασσόμενος εχη τά διά τάς θέσεις ταύτας
στημών.
προβλεπόμενα ειδικά προσόντα καί έπιλεγή πρός μετάταξιν
ύπό τής κατά τό άρθρον 5 τού παρόντος ’Επιτροπής.
6. Διά τον τρίτον εισαγωγικόν βαθμόν (3ον) άπαιτεΐται
έπί πλέον τών διά τόν δεύτερον τοιοϋτον προβλεπομένων
προσόντων καί έπιστημονική είδίκευσις εΐς τινα ειδικότητα
τού προγραμματισμού ή τής οικονομικής άναπτύςεως, διακριβουμένη διά σχετικών έπιστημονικών έργασιών.
7. Αί άποδοχαί τών υπαλλήλων τών καταλαμβανόντο)ν
τάς κατά τό παρόν άρθρον θέσεις προσαυξάνονται καί κατά
τά πάσης ούσεοπ έπιδόματα τών τεχνικών υπαλλήλων τού
Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων, περιλαμβανόμενων καί
τών διατηρηθέντων ώς προσωρινών επιδομάτων, ώς καί
τών άλλως έκάστοτε καθοριζόμενων.
.
.
ττ 8. ’ Εφ’ όσον έν τώ κλάδω προβλέπεται έξέλιξις είς
βαθμόν ανώτερου τού διά τάς κατ’ άρθρον 2 συνιστωμένας
θέσεις προβλεπομένου, οι κατέχοντες τάς θέσεις ταύτας
συγκρίνονται, διά τήν προαγωγήν των. μετά τών λοιπών
έν τώ κλάδω όμοιοβάθμων των.
·>'·

·

Άρθρον 4.
Διορισμός εΐς συνιστωμένας θέσεις.
1—Αί κατά τό άρθρον 3 τού παρόντος θέσεις πληρούνται
άποκλειστικώς δι’ υποψηφίων έχόντων τά. προσόντα τού

2. Ή τοιαύτη μετάταξις ένεργεΐται διά κοινής άποφά
σεως τών άρμοδίων κατά περίπτωσιν Ύπου.ογών, έκδιδομένης μετά γνώμην τών οικείων ύπηρεσιοκών συμβουλίων
καί δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
3. Οί μετατασσόμενοι δύνανται, κατ’ επιλογήν τιυν, εΐτε
νά εξακολουθήσουν ύπαγόμενοι εΐς τά ταμεία έπικουρικής
άσφαλίσεως καί προνοίας τής υπηρεσίας έξ ής μετατάσσον
ται εΐτε νά υπαχθούν εΐς τά τοιαύτα τήε υπηρεσίας εΐς ήν
μετατάσσονται.
’ ΰ.- .

Άρθρον
Προσωρινή τοποθέτησες.

Μέχρι τής καθ’ οΐονδήποτε τρόπον πληρώσεως τών περί
ών τό άρθρον 3 τού παρόντος, θέσεων, εΐς τάς Υπηρεσίας
Προγραμματισμού καί Μελετών τοποθετούνται ύποχρεωτικώς απόφοιτοι εκ τίνος τών ειδικών Προγραμμάτων Μετεκπαιδεύσεως εις τινα έκ τών κατά τήν παρ. 4 περίπτ. β'
τού άρθρου 3 ειδικοτήτων τού προγραμματισμού ή τής οικο
νομικής άναπτΰξεως οργανουμένου κατά τάς διατάξεις τού
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Λ.λ. 340/1968 «περί μετρούν βελτιώσεως της άποόοτικότητος των δημοσίων υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.», χρονικής
διάρκειας τουλάχιστον εξ μηνών, ή κεκτημένοι μεταπτυ
χιακόν δίπλωμα εις τινα έκ των κατά την παρ. 5 τοΰ αΰτοϋ
ώς άνω άρθρου είδικότητος τοΰ προγραμματισμού ή της
οικονομικής άναπτύξεως. Αί διατάςεις των παραγράφων
1 και 2 τοΰ άρθρου ί τοΰ Ν.Δ. 533/1970 «ιπερί προαγωγής
υπαλλήλων καί καταργήσεως τής διακρίσεως των κλάδο^ν
εις κεντρικούς καί περιφερειακούς» δεν έχουν εφαρμογήν
διά τούς υπαλλήλους τούτους καί δι’ όσον χρόνον υπηρετούν
εις τάς υπηρεσίας ταύτας.

"Αρθρον 8.
Κατάργησις διατάξεως.
Ή διάταξις τοΰ άρθρου 1 παράγραφος 10 τοΰ Ν.Δ. 4355/
1964 «περί άρμοδιοτήτων τοΰ 'Υπουργείου Συντονισμοΰ»
καταργεϊται.
Άρθρον 0.
"Εναρξις ισχύος.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως» .

