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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
:
__
Έ-ί τοϋ τχεϊίου Νόμου «περί προτωρινής ρυθμίτεως ζητη
μάτων άφορώντων it; την όργχ/ωτιν καί λειτουργίαν τών
ίημοτίων πολιτικών Ύπηρετιών».
77οός τ»}ΐ· Βουλήν των Ελλήνων

των εις τυνιττωμένας ΰπηρετίας ή τυλλογικά όργχ/α. τήν
ΰποκατάττατιν τυνιττωμένων ΰπηρετιών ή τυλλογικών οργά
νων εις άρμοϊιότητας ΰφιτταμένων τοιούτων καί τούς όρους
καί τήν ϊιαίικατίχ/ τής τοιαύτης ΰπεκαταττάτεως. άνευ τυττάτεως ή βαθμολογικής άνυψώτεως ή καταργήτεως οργανικών
θέσεων’. έφ’ ότον ή τοιχύτη ρύθμιτις επιβάλλεται ίιά τή/
εύρυθμον λειτουργίαν τούτων,

ί. Εις το πλείττον τών ίημοτίων πολίτικων υπηρεσιών, ή
τήμερον ΰφιτταχένη κατάτταιις άττο άπόψεως όργανώτεω;
Άρθρον 2.
είνα: άταφης καί πάντως μη Ικανοποιητική, μετά τους κατά
Ή ίτχΰς τού παρόντος νόμου άρχεται άπο τής ίηχοτιεύτήν έπταετίαν άλλεπαλλήλους μετασχηματισμούς καί μετοσεώς του ίιά τής Έφημερρίος τής Κυβερνήτεως.
νομαιίας των.
_
*. ,
Εν Άθήναις τή 5 Μαρτίου 1975
2. Ούτω, προεκυψεν έπιτακτιχή Λ a: άμετο.ς άνάγκη, ί:
Οί 'Υπουργοί
όλα τά Πολ·.τ:-/.ά Υπουργεία, έκσυγχρονιοχοϋ τοϋ ’Οργανι
Προεϊοίάς Κυβερνήτεως
Οίκονοχικών
σμού των. μετά μάλιστα την έπικειμενη/ ενταξιν τής Χώ
Γ.' ΡΑΛΛΗΣ
Ε. ΛΕΒΑΕΤΟΓΛΟΊ
ρας μ2ς εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα ν.αί τήν
έκ ταύτης έπιβαλλομένην άναθέρμανσιν των α·/ετεων τής
Έλ/,άϊος μετά τών Κρατών—Μελών τής Ε.Ο.Κ.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
3. Εις τον τχοτον τούτον άπέβλεψεν ό ψηφισθείς νόμος
(Κατ’ άρθρον 75 παρ. 3 Συντάγματος) .
51/1975 «περί άναϊιοργανώτεως τών ίηχοτίων πολιτικών
Περί τοϋ τρόπου καλύψεως 2a-πανών προκαλουμένων έκ τοϋ
ΰπηρετιών»
τχεϊίου Νόμου «περί προτωρινής ρυθμίτεως ζητημάτων
4. Μετά τήν ψήφιτιν τοϋ Ν. 51/1975, αΐ τυχόν παρατχεάφορώντων εις τήν όργάνωτιν. καί λειτουργίαν τών οηχοθείται-έπουτιοίοτήτεις εις τά Πολ:τ:κά Υπουργεία ίιά τήν
τίων πολιτικών Ύπηρετιών.»
ούθ-χιτιν τών ώς άνω ' θε-κάτων. ήτόνηταν (γνωα. Σ.τ.Ε.
1. Διά τών ί'.ατάςεων τού ώς άνω τχεϊίου Νόμου παρέχε
685/5.9.1975).
5. Πέραν τούτου, όεν καθίσταται ϊυνατή ήΐη y.a't ή εφαρ ται ή ϊυνατότης, μέχρι τής οημοτιεύτεως τών κατά τον Ν.
μογή τής ίιατάπεως του άρθρου 43 παρ. 3 τού Συντάγμα- 51/1975 «περί άναϊιοργανώτεως τών ίημοτίων πολιτικών
τος. εκ τοϋ γεγονότος δτε ίέν έςείόθη είτέτί ό ΰπ’ αυτής ^ Ύπηρετιών», όργανιτμών τών Υπουργείων, έκίότεως Προεπροβλεπόμενος νόμος περί τυγκροτήτεως καί λειτουργίας ’Α ίρικών Δ/γχάτων, ίι’ ών θά ρυθμίζωνται ζητήματα άφο
νώτατου Γνωαοίοτικοϋ Συμβουλίου (γνωη_ Σ.τ.Ε. 749/ ρώντα εις τήν όργάνωτιν καί λειτουργίαν τών ίημοτίων πο
λιτικών Ύπηρετιών καί τών παρ’ αύταΐς Συμβουλίων καί
1975). ,
.
5.
Μέχρις ότου όμως κχταρτισθοϋν οί ’Οργανισμοί τών ’Επιτροπών.
2.
Έκ
τών
ίιατάπεων
τού
ώς
είρηται
νομοτχεϊίου,
χ/αφε'Υπουργείων οί οποίοι δέον νά έπιλύτου'ν κατά τρόπον πλήρη
καί ώλ οκληρ ωμόν ον τά οργανωτικά προβλήματα χυτών, πα- ρομένου' εις τήν έργάνκ-τιν καί λειτουργίαν τών ίηχοτίων
Ύπηρ ετιών·, οέν προκαλεΐτχ· ■βατικώς ϊαπχ/η, καθ’ ότον
ρίσταται ανάγκη άμεσου άντιμετωπίτεως: επειγόντων -δεμά
ίέν
προβλέπεται έν αύτώ τύττατις νέων ή βαθμολογική άνύτων τχετ'.κών προς τήν ότγάνωτ’.ν καί λειτουργίαν τών ϊηψωης ΰριτταμένων οργανικών θέτεων ποοτωπικοϋ. Δτπχ/η
'χοτίων ύπηρε-'.ών, μή. έπιδεχομένων αναβολήν.
·
7.
Ώς έκ τούτου, καί ποός,τόν τκοπόν της ευρύθμου καίάκαθόρ ιττος, πλήν όμως ούχί τημχ/τική, θέλει πιθανόν προκληθή έκ τής ίΓχοιβής τών αεύ,ών τυχόν τυτταθητομένων
άποίοτικής λειτουργίας τών δημοσίων πολιτικών ΰπηρετιών
νέων
καθ’ Ύπουργείον Συμβουλ.ίων καί Επιτροπών.
καί ρυ-θμίτεως τών προεκτεθέντων άντικε-υιένων. ποοτείνετα:
Έν Άθήναις τή 9 Φεβρουάριου 1976
ή έκ,ίοτις τού εν λό--ω σχεδίου Νόχου. ΪΓ οϋ-παρέχεται ή
ευχέρεια, μέχρι τής ϊημοτιεύσεως τών Όργανιρ-νών τών Υ
• t.
Οί Υπουργοί πουργείων νά Ίΐδνίζνντσι ί·ά ‘Π-οείννών Διαττγ-χάτ-·
Προεϊοίάς Κυβερνήτεως
Οικονομικών
ζητήματα άφορώντα είς'τήν όργά/ωτιν καί λειτουργίαν τών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
r "·
δημοσίων ΰπηρετιών καί τών παρ’ αύταΐς Συμβουλίων καί
ι
<
.
Επιτροπών συναφή προς τήν τύττατιν, κατάργητιν ή τυγχώ• ΕΚΘΕΣΙΣ
νευτιν ΰπηρετιών καί τυλλογικών οργάνων. τον καθοριτιόν τών
Άριθ. 19/2/1976
άρμοϊιοτήτων αυτών, τήν μεταφορά"/ ΰφι-ταιχένων άρμεδιοΤού
Γενικού
Λογιττηρίου
τού
Κράτους
(άρθρον 75 παρ. 1
τήτων εις τυνιττωμένας νέας ΰπηρετίας ή τυλλογικά όργα
τού
Συντάγματος)
έπί
τοϋ
τχεϊίου
Νέα
ου τού Υπουργείουνα κλπ.
<
Προεϊρίας
Κυβερνήτεως
«περί
προτωρινής
ρυθμίτεως ζη
. Έν Άθήναις τή 12 .’Ιανουάριου 1976
τημάτων άφορώντων εις τήν όργά,ωτιν καί λειτουργίαν
Οί Υπουργοί
- —
τών ίηχοτίων πολιτικών ΰπηρετιών».
Προεδρίας Κυβερνήτεως
'.·
- '
Oiy.owxixwv- „
Διά τών ίιατάπεων τού άρθρου μόνου, τοϋ ώς άνω Χ:μοΓ. ΡΑΛΛΗΣ
- " Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
τγεϊίου όοίζεται ,ότι. μέχρι τής ίηχοτιεύτεως τών κατά τον
Νόμον 51/1975 όργανιτμών τών Υπουργείων, επιτρέπεται
ΣΧΕΔΪΟΝ ΝΟΜΟΥ ή ίιά Π. Δ/των. έκοιοοχένων τή προτο’τει τοϋ άρμοϊίου κα
Περί προτωρινής ρυθμίτεως ζητημάτων άφορώντων εις τήν τά περίπτωτιν Υπουργού καί τών Υπουργών- Προεϊρίας
όργάνωτιν καί λειτουργίαν τών ίημοτίων πολιτικών ΎπηΚυβερνήτεως καί Οικονομικών., ρύθμιτις ζητημάτων άφο
ρετιών.
ρώντων εις τή·/ όργάνωτιν καί λειτουργίαν τών ίηχοτίων πο
Άρθρον 1.
· .· ν . r . λιτικών ΰπηρετιών καί τών παρ’ χύταίς Συμβουλίων καί ’Ε
Μέχρι τής οημοτιεύτεως τών κατά τον Ν. 51/1975 «πε πιτροπών. τυναφών προς τήν τύττατιν, κατάργητιν ή χυγχώρί άναϊιοργανώτεως τών ίημοτίων πολιτικών ΰπηρετιών» ορ νευτιν ΰπηρετιών καί τυλλογικών οργάνων, τον καθοριτμον
αΰτών κλπ.
γανισμών τών Υπουργείων, επιτρέπεται ή ίιά Προεδρικών -τ_τών άρμοϊιοτήτων
. ' -- ■ /'"· ■
Διαταγχάτων, έκϊιδομένων τή προτατεϊ τού άρμοϊίομ. κατά
Έκ τούτου -θέλει ενδεχομένως προκ/.ηθή ίαπχ/η τοϋ Κρα
περίπτωτιν Υπουργού καί' τών 'Υπουργών Προεϊοίάς Κυ τικού Προϋπολ.ογιτμοϋ έκ τής άχοιβής τών μελών τών τυβερνήτεως καί Οικονομικών, ρύθμιτις ίητηχάτων άφορών- χόν τυτταθητομένων νέων καθ’ Ύπουργείον Συμβουλίων καί
τών εις τήν όργάνωτιν καί .λειτουργίαν τών ίημοτίων πολι Επιτροπών.
- ->
τικών ΰπηρετιών καί τών παρ’ αΰταίς Συμβουλίων καί ‘Επι
Έν Άθήναις τή 26 ’Ιανουάριου 1976
τροπών. τυναφών πρός τήν τύττατιν; κατάργητιν ή’ τυγχώνευΌ Γενικός Διευθυντής
τιν ΰπηρετιών καί Γυλλογικών όργά/ων, τον καθορισμόν τών
αρμοίιοτήτων αΰτών. τήν μετάθετιν ΰφιτπχεένων άοιιοϊιοτήΝΤΚ. ΒΑΛΗΣ

