
Έπί τοΰ. σχεδίου-νόμου ;<(περί ρυθμίσεως θεμάτων κχτχ-, 
στάσεως ύπ χλλήλων τοΰ Δημοσίου, των Χ.Π.Δ.Δ.. 
των Ο.Τ.Α. καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

ΓΙικς 7)/γ Bor/.ijv τών 'Ει·ωι·

Ή Κυβέρνησες συνεπή: προ: τάς επχγ/ελίχς τη; διά τήν 
ςελτίωσιν τη; εν γένει κχτχστάσεως τοΰ προσωπικού τής 
Δημοσίας Διοικήσεως, εισάγει προ; ψήφισιν τδ παρόν νομο
σχέδιου. διά τοΰ όποιου έπιχειροΰνται ώρισμέναι νέαι ρυ- 
ίΊίσει:. πέραν 'τών'ΟεσαοΟετήΟε'ισών διά τοΰ X. 887. 1979 
ιπεεϊ ευθμίσεως θεν.άτων ,ιαταστάσεως υπαλλήλου·/ τοΰ 
Αν νοτίου καί X. ίΙ.Α.Α.». με σκοπόν την περαιτέρω άμ- 
ολυνσιν και εξισορρόπησιν. κατά, τό δυνατόν, των υφιστά
μενων βαθμολογικών ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων 
των διαφόρων κλάδων, αί όποΐαι βεβαίωε συνεπάγονται 
αντιστοίχου: μισΟολογικά: επιπτώσεις. Πέρα, όμως, των
ινΟνιτεων, αί όποΐαι άποσκοποϋν εις τήν υλοποίησιν των 
ίξχγ/ελΟεισών ύπό τής Κυβερνήσεως παροχών εις τούς δημο
σίους υπαλλήλους, αντιμετωπίζονται επ’ ευκαιρία καί άλλα 
Υπαλληλικά ή οργανωτικά θέματα, ή άνάγκη διευΟετήσεως 
-ών όποιων έχει έπισημανΟή υπό της 'Υπηρεσίας. Σημειοΰ- 
:αι πάντως ότι, κατά τήν άντιμετώπισιν των σχετικών ρυ- 
Ιμίσεων. προεκρίΟησαν αί λύσεις αί όποΐαι, ύπό τήν σήμερον 
σχύουσαν όργάνωσιν τής Δημοσίας Διοικήσεως. καί τάς. 
ύφισταμένας οημοσιονομτκάς δυνατότητας τή: Χούρας μας, 
ικοίθη τχν ότι είναι δυναταί. άνευ γενικωτέρων δ υσμενών τας διαταςεις τοΰ άρθρου

ΕΙΣΗΓΙ1ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ' Η μισθολογική προαγωγή 2ου βαθμού θά παρέχεται- καί 
εις υπαλλήλους οί όποιοι, καθ’ ον χρόνον έχουν λάβει μισθο- 
λογικήν προαγωγήν τοΰ 3ου βαθμού, προάγονται τυχόν 
όργανικώς εις τόν βαθμόν τούτον, διά τήν συμπλήρωσιν 3έ 
τοΰ απαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου θα συνυπολογί
ζεται. προκειμένου περί τής μισθολογικής ταύτης προαγωγής, 
έκτος τοΰ διανυομενου εις τόν 3ον οργανικόν βαθμόν χρόνου 
καί ο χρόνος άπό τοΰ οποίου έλήφΟη ή μισθολογική προ
αγωγή τοΰ 3ου βαθμοϋ (παρ. 1).

Ή μισθολογική αΰτη προαγωγή, διά λόγους ίσης μεταχει- 
ρισεως όλων των Υπαλλήλων κλάδων AT καί ΑΡ. κρίθηκε
σκόττ vy. εττε:-ιταθή ; :αΙ εί; ύττχλλήλου; κ* .άδων ΛΤ καί
ΑΡ. διά τού; οτ:ο ίου: πϊοθ>.εττετχι ύττο τών ο:Ϋκείων οργXVI-
κών OIXTXISGJ/ ο ιαβάθμ:.σι; τών Οεσιΐυν μέ/ρ ·. και τού 3ου
*J3cO;jl οΰ (παρ. ί ). καθώς καί ε'.; οτταλλήλου; έκ::ίνων τ ών κλά-

επιπτώσεων, τοσον Λειτουργικών οσον και οικονομικοί·/.

Το περιεχόμενο-; τοΰ νομοσχεδίου διαιρείται εις δύο Κε-

Είς το Α' Ινε άλαιον έχουν ενταχθή τόσον αί γενικαί 
ευθμίσεις υπαλληλικών θεμάτων, αί περιλαμβανόμενα.’, εις 
:ά έξαγγελΟέντα ύπό τής Κυβερνήσεως μέτρα, όσον καί 
αί ρυθμίσεις, αί άφορώσαι εΐδικώτερα υπαλληλικά θέματα, 
εις δε το Β' Κεφάλαιον, αί όργανωτικαί διατάξεις.

Ούτως, αί ρυθμίσεις τοΰ Α' Κεφαλαίου άφοροΰν εις :
α) Βελτιώσεις ώς προς τήν μισθολογική·/ καί βαθμολο

γικήν προαγωγήν τών υπαλλήλων.
β) Ειδικά υπαλληλικά θέματα, καί
γ) τροποποίησιν τοΰ υφισταμένου καθεστώτος χορηγή- 

ει.νς άναρρωτικών άδειων καί άδειων κυήσεως καί λοχείας.
’ Εξ ά/λου. αί ρυθμίσεις τοΰ Β' Κεφαλαίου άφοροΰν εις 

ενικά ή ειδικού τέρα θέματα όργ ανώσεως καί λειτουργίας 
ών δημοσίων υπηρεσιών καί τών Χ.Π.Α.Α.
’Επί τών ανωτέρω ρυθμίσεων Οέτομεν ύπ’ όψιν τής Έθνι- 

ής ’Αντιπροσωπείας, είδτκώτερον τά ακόλουθα :
’Επί τοΰ Α' Κεφαλαίου :
α) Βελτιώσεις ώς προς τήν μισΟολογικήν προαγωγήν

τα Λ/./.'.(υν (ά.εθεα 1—S).

Έπί τοΰ άρθρου 1 :
Διά τίΰν διατάξεων τών άρθρων 21 τοΰ X. 434/1076 καί 2 

<ΰ X. S.87/1 ί>7ί> παρεσχέθη ή μισθολογική προαγουγή τοΰ 
ου βαθμοϋ εις ύπαλλήλους 4ου βαθμοϋ κλάδων ΛΤ καί ΑΡ, 
του αί θέσεις οου—2ου βαθμού τών κλάδων τούτο)·/ ύπολεί- 
ονται τοΰ ποσοστού 23 °u καί 13% άντιστοίχως καί εις 
τ.θμον ίσον προς το ύπολειπόμενον τών π,σοστών τούτων, 

α τοΰ προτεινομένου άρθρου 1 τοΰ σχεδίου διευρύνεται 
εραιτέρω ή ανωτέρω μισθολογική προαγωγή, διά τής 
τεκτάτεώς της. ύπό τά: αυτά; προϋποθέσεις, καί εις τον 
-ν βαθμόν, προκειμένου περί υπαλλήλων κλάδων AT καί 
Ρ (παρ. 1). καθώς καί έπί τών εκπαιδευτικών τής δημοτι- 
,ς έκπαιδεύσεως (παρ. 3).

Η μισθολογική αύτη προαγοιγή τοΰ 2ου βαθμού παρέχε
ι εις ύπαλλήλους επί 4ω βαθμώ καί εις ποσοστό·/ 20 %, 

εολογιξόμενον έπί τοΰ άριόμοΰ τών έκάστοτε ΰπηρετούν- 
jv υπαλλήλων 4ου βαθμού τοΰ οικείου κλάδου τών λαμβα- 
ντων μισΟολογικήν προαγουγήν 3ου βαθμοϋ (παρ. 2).

δων ΑΓ και ΑΡ δια τους οποίου: τό ώς άνω ποσοστόν δεν 
επαρκει διά τήν χορήγησιν μισθολογικής προαγιυγής εις 
ένα τουλάχιστον υπάλληλον. Εις τήν τελευταία·/ αυτήν περί- 
πτωσιν, ή μισθολογική προαγωγή χορηγείται μετά τήν 
συμπλήρωσιν 20ετοΰς ή 22ετοΰς συνολικής πραγματικής 
Υπηρεσίας, προκειμένου περί κλάδων AT καί ΑΡ, άντιστοί- 
χως (παρ. 3). ' II Οέσπισις τής διατάξεω: αυτής, ενώ δεν 
θά δημιουργήση λειτουργικάπροβλήματα, θά έπιτρέψη τήν 
μισΟολογικήν έςέλιςιν τών ανωτέρω Υπαλλήλων, οί όποιοι 
είναι καθηλωμένοι καί βαθμολογικώς καί μισθολογικώς.

Διά τούς ά.π,χωροΰντας υπαλλήλους προβλέπεται ή κατά
τοΰ X. 887/107!· αυτοδίκαια 

προαγωγή εις τον βαθμόν τοΰ οποίου τόν μισθόν λαμβάνουν
(παρ. 4).

Διά τών διατάξει·)/ τή: παραγράφου ΰ τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
σχεδίου, επεκτείνεται ή, κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ 
αύτοϋ άρθρου, μισθολογική προαγωγή καί εΐ; τούς υπαλ
λήλους τών κλάδων ΛΤ, τούς προερχομένους εκ μετατάξεως 
τής πρώην Β' Κατηγορίας, περί ών τό άρθρο ν 3 τοΰ X. 
887/19/Ο. Παραλλήλως, τό προβλεπόμενον εις τήν παράγρα
φον 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ ν. S87/1979 ποσοστόν μισθολογικής 
προαγωγής εις τόν 3ον βαθμόν έκ 10% αυξάνεται εις 20 ° 0 
(-*?· 6).

’Επί τοΰ άρθρου 2 :
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος σχεδίου 

παρέχεται ή δυνατότης μισθολογικής προαγωγής εις τούς 
3ον καν 2ον βαθμούς τών υπαλλήλων τών κλάδων ΛΤ καί 
ΑΡ, οί όποιοι δεν εξελίσσονται πέραν τοΰ 4ου βαθμοϋ (παρ. 
1 καί 2). ΊΙ ρύθμισις αΰτη έκρίθη απαραίτητος, όχι μόνον 
διά λόγους ισότητας καί δικαιοσύνης, αλλά καί διά να μή 
κατχστή χείρων ή Οέσις τών υπαλλήλων αυτών, πτυχιούχων 
άνωτάτων καί άνωτέρων σχολών, εν σχέσει με τούς κεκτη- 
μέ"/ους άπολυτήριον γυμνασίου ή λυκείου, μετά, τήν παρε- 
χομένην δυνατότητα μισθολογική: έξελίξεως εις τόν 3ον 
βαθμόν τών υπαλλήλων Κλάδων .ΜΕ. με τό άρθρον 4 τοΰ 
σχεδίου.

Ή μισθολογική αύτη προαγωγή χορηγείται εις αριθμόν 
υπαλλήλων μή ϋπερβαίνοντα, κατά κλάδο·/, τό ποσοστόν 
23 %, προκειμένου διά κλάδους ΛΤ καί 13 %, προκειμένου 
διά κλάδους ΑΡ.

' Η διάταξις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου τούτου προ
βλέπει όμοια ν ρύθμισιν μέ εκείνην τής παραγράφου 3 τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ παρόντος σχεδίου καί διά τούς ίδιους λόγους 
οί όποιοι άνεφέρθησαν εις τό οίκεΐον μέρος τής παρούσης. 
Επομένως, εις όσας περιπτώσεις τά κατά τήν παρούσαν 
παράγραφον ποσοστά δέν επαρκούν διά τήν μισΟολογικήν 
προαγωγήν ενός τουλάχιστον υπαλλήλου εις τούς 3ον — 2ον 
βαθμούς, αΰτη παρέχεται εις ένα έκάστοτε το// υπηρετούν
το// υπαλλήλων τοΰ οικείου κλάδου.

Διά τούς άποχωροΰντας Υπαλλήλους προβλέπεται καί εις 
τήν παρούσαν περίπτωσιν ή αυτοδίκαια βαθμολογική προ- 
αγουγή, κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ X. 887/1979. 
εις τόν βαθμόν τοΰ οποίου έλχβον τήν μισθολογική·/ προ
αγωγήν.



Διά τής διατάξεως τη; παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 12 τοϋ 
Ν. 887/1979 είχε παρασχεθή ή δυνατόπης μισθολογικής 
έξελίξεως των κατατασσομένων εί: προσωρινού; κλάδους 
ΑΡ ύπαλλήλων εις τον 3ον βαθμόν καί εις ποσοστόν 10 %. 
Προκειμένου νά ωφεληθούν περισσότεροι υπάλληλοι έκ τής 
διατάξεως ταύτης έκρίθη σκόπιμου νά αύξηθή το ποσοστόν 
εις 20 % καί νά έοαρμοσΟοϋν άναλόγω; καί επί των κλάδων
αυτών αί διατάξεις τής παραγρατ 
(παρ. 4)

>υ 3 τοϋ παρόντος άρθρου

’Επί τοϋ άρθρου 3 :
Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται, τό πρώτον, 

ή παροχή προσαυξήσεως εί; υπαλλήλου; 2ου βαθμού κλά
δων AT καί ΑΡ. εις εκπαιδευτικού: τή: Δημοτική; καί Μέ
σης Γενικής Έκπαιδεύσεως, αντιστοίχου βαθμού, καί εις 
εκπαιδευτικούς κλάδων πτυχιουχων ΑΕΙ ή ανώτερων σχο- 
λών τής ’Επαγγελματικής καί Τεχνικής Έκπαιδεύσεως, 
άντιστοίχου βαθμού, οί όποιοι λόγω τής στενότητος τών ορ
γανικών θέσεων διά περαιτέρω έξέλιξίν το;ν. παραμένουν 
έπί έτη εις τον βαθμόν αυτόν. '11 προσαύςησι: αΰπη παρέ
χεται εί: αριθμόν υπαλλήλων μή ύπερβαίνοντα, κατά κλά- 
δον. το 4(1 % τοϋ αριθμού τών έκάστοτε ύπηρετούντων έπί 
2ω ή αντιστοιχώ βαθμώ καί έπί τή βάσει τής σειράς ά.ρχαιό- 
πητος, ύπο πήν προϋπόθεσιν ότι οί ύπάλληλοι εις τούς οποίους 
χορηγείται ή προσαύςησι; αΰτη κρίνονται, αύτοτελώς, ιός 
κατ’ εκλογήν προακτέοι (παρ. 2). Εις οσας περιπτώσεις 
τό ώς άνω ποσοστόν δεν έπαρκεΐ δ.ά την παροχήν τής προσ
αυςήσεως είς_ ένα τουλάχιστον υπάλληλον, αΰτη παρέχεται 
εί: ένα έκάστοτε τών ύπηρετούντων υπαλλήλων τοϋ οικείου 
κλάδου.

Έπί τοϋ άρθρου 4 :
Διά τών διατάξεων τών άρθρων 33 τοϋ Ν. 22/1975 καί 

1 τοϋ Ν. 887/79 παρεσχέθη ή μισθολογική προαγωγή τοϋ 
5ου βαθμού εις υπαλλήλους 6ου βαθμού κλάδων ΜΕ, έφ’ 
όσον κρίνονται ώς προακτέοι, μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 
άπαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου. Διά τοϋ προτεινο- 
μένου άρθρου 4 διευρύνεται περαιτέρω ή ανωτέρω μισθολο- 
γική προαγωγή, διά τής έπεκτάσεώς της, ύπο τάς αύτάς προ
ϋποθέσεις, καί εις τον 4ον βαθμόν, προκειμένου περί ύπαλ
λήλων κλάδων ΜΕ (παρ. 1).

Ή μισθολογική αΰτη προαγωγή τοϋ 4ου βαθμού, παρέ
χεται εις ύπαλλήλους έπί 6ω βαθμώ καί εις ποσοστόν 20 "υ. 
ύπολογιζόμενον έπί τοϋ άριθμοϋ τών έκάστοτε ύπηρετούντων 
ύπαλλήλων 6ου βαθμού τοϋ οικείου κλάδου τών λαμβανόν- 
των μισθολογικήν προαγωγήν 5ου βαθμού (παρ. 2). '11 μι- 
σθολογική προαγωγή 4ου βαθμού θά παρέχεται καί εις 
ύπαλλήλους οί όποιοι, καθ’ ον χρόνον έχουν λάβει πήν μισθο- 
λογικήν προαγωγήν τοϋ 5ου βαθμού, προάγονται τυχόν ορ
γανικοί: εις τον βαθμόν τούτον, διά τήν συμπλήρωσιν δέ
τοϋ άπαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου, θά συνυπολογί
ζεται. προκειμένου περί τή: μισθολογική; ταύτης προαγω-

ιν ό ινανικόν έ,αθοιόντου οιανυουενου ;ι; το
ε/.r.iχρονου και ο χρονο: από του οπο 

προαγωγή του 5ου βαθμού (παρ. ! ). Ί1 διάτας·.; πή: παρα- 
γράφου 3 τοϋ άρθρου τούτου προβλέπει όμοίαν ρύθμισιν μέ 
εκείνην τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος σχε
δίου και διά τούς ίόίου; λόγου; οί όποιοι άνεοέεθησαν εί; 
τό οίκεΐον μέρος τή; παρούσης. Επομένως. εις όσα: περι
πτώσεις τό κατά πήν παρούσαν παράγραφον ποσοστόν 
δέν έπαρκεΐ διά τήν μισθολογικήν προαγωγήν ενός τουλάχι
στον ύπαλλήλου. αΰτη παρέχεται εί; ένα έκάστοτε των 
ύπηρετούντων ύπαλλήλων τοϋ οικείου κλάδου. Διά τού: άπο- 
χωροϋντας υπαλλήλους προβλέπεται ή αυτοδίκαια βαθμο
λογική προαγωγή των εί; τον βαθμόν τοϋ όποιου έλαβον 
πήν μισθολογικήν προαγωγήν, κατ' εφαρμογήν τών διατά
ξεων τοϋ άρθρου I τοϋ Ν. 887,7*3 (παρ. 4). Λί ρυθμίσει: 
τοϋ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται άναλόγω: καί επί τών 
άντιστοίχου βαθμού εκπαιδευτικών κλάδου *9 πή: Μέση: 
Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως. τών όποιο/, 
τά τυπικά προσόντα είναι αντίστοιχα τών κλάδων ΜΕ (παρ. 
5 καί 9).

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου Ο τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
σχεδίου προβλέπεται, τό πρώτον, ή παροχή μισθολογική; 
προαγωγής εις τον 3ον βαθμόν εις ύπαλλήλους 4ου βαθμού 
κλάδων Μ.Ε. Οΰτως ικανοποιείται έν άπό μακροϋ προβαλ
λόμενου αίτημα τών ύπαλλήλων Κλάδων ΜΕ. Ή μισθολο- 
γική αΰτη προαγιυγή παρέχεται, μετά τετραετή υπηρεσίαν 
εις τον.4ον βαθμόν καί εις άριθμόν ύπαλλήλων μή ύπερβαί
νοντα. κατά κλά-δον, τό 5 % τοϋ συνολικού αριθμού τών 
έκάστοτε ύπηρετούντων ύπαλλήλων τοϋ οικείου κλάδου.

Αί διατάξεις τών παραγράφων / καί S τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
σχεδίου ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα χορηγήσεως πής 
άνωτέρω μισθολογική: προαγωγής, εις δέ τήν παράγραφον 
10 προβλέπεται ότι ή σύνταξις τών λαμβανόντιυν τον μισθόν 
τοϋ 3ου βαθμού ύπαλλήλων κανονίζεται έπί πή βάσει τοϋ 
μισθού τούτου, εξαιρέσει πή: περιπτώσεω: λύσεως πής υπαλ
ληλικής σχέσεως λόγω έκπτώσεως ή άπολύσεως συνεπεία 
επιβολής πής πειθαρχικής ποινής πής οριστικής παύσεευς.

Έπί τοϋ άρθρου 5 :
Διά τών διατάξεων τών παραγ:άυων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 5 

τοϋ σχεδίου άποσποπεϊται ή ένιαιοποίησι; τών θέσεων τών 
κλάδων ΣΕ άπό τοϋ 12ου μέχρι τοϋ 7ου βαθμού. Ί1 ρύθμισις 
αΰτη, ενώ δέν θά δημιουργήση λειτουργικά, προβλήματα. 
Οά βελτιοόση τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τών υπάλληλων 
τών κλάδων αύτών. Διά. τών διατάξεων πής παραγράφου 3 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ή ένταξις μέχρι τοϋ 
7ου βαθμού τών ύπηρετούντων ύπαλλήλων κλάδων ΣΕ, 
έφ’ όσον κέκτηνται χρόνον υπηρεσίας άνοότερον τοϋ κατά 
τάς κείμενα: διατάξεις άπαιτουμένου διά πήν μέχπ. καί τοϋ 
κατεχομένου βαθμού προαγωγικήν αυτών έξέλιξιν. ό δέ πέρα 
τοϋ άπαιτουμένου διά πήν κατά βαθμόν ενταξιν χρόνο; ύπη- 
ρεσίας λογίζεται ώς διανυθείς εις τύν βαθμόν εις τον όποιον 
έ'καστος εντάσσεται.

Διά τή; διατάξεως πής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 5» τού 
σχεδίου καί προκειμένου νά. τύχουν μισθολογική: έξελίξεως 
εις τον δον βαθμόν περισσότεροι ύπάλληλοι τών κλάδων 
ΣΕ, το ύπο πής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 887/ 
1979 προβλεπόμενον ποσοστόν έκ 5 % διά τήν χορήρησιν 
μισθολογικής προαγωγής 6ου βαθμού εις ύπαλλήλους 7ου 
βαθμού τών κλάδων ΣΕ αυξάνεται εί; 20 %, ύπολογιζόμενον 
έπί τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών έκάστοτε ύπηρετούντων 
εις έκαστον κλάδον.

Έπί τών άρθρων 6 καί 7 :
Διά τών δ·.ατά;ε(υν τών άε Opojv ο και / του τταρόντοε έπ:-

κτείνονται αί ρυΟαίσειr τών άάθεων 1 έω
γραφοι 1 —ο καί 5 κα:ί 12 παράγραφος 2 του τταρόντος καί
ειε τους υ~α.λλήλουε του 1 ττουενπου Ινεωτε: .κών. τ?ε
Γραμματεία: τών Δικαστηρίων έν γέν;ι καί τών Εισαγ
γελιών καί των εμμίσθων * Γπυθηκοφυλακείων καί Κπηματο- 
λ ο·;· ικ ώ ν Γραφεί ων.

Επι του αοθρου 8 τ
Μέ τάς διατάξεις τής παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου 

καί διά λόγου; ίση: μεταχειρίσιως τών ύπαλλήλων τοϋ 
Κλάδου Μ Ε2 Τ ελωνοφυλακής υ.έ τούς έχοντας τά αυτά 
τυπικά προσόντα υπαλλήλου: Κλάδων ΜΕ. επιδιώκεται 
ή έπέκτασι: και εϊ: τού: ύπαλλήλους τοϋ Κλάδου αύτυϋ 
των ρυθμίσεων τών διατάξεων τοϋ άρθρου -> καί τοϋπιώτου 
έδασίου πή: παρ. 2 του άρθρου 5 τοϋ X. 887 ίί'Τί·. άπό τί: 
όποιες είχαν ρητώ; εξαιρεθεί οί υπάλληλοι του Κλάδου 
αύτοϋ. συμφώνως προς τά; διατάξεις πή: παρ. 3 του άρθρου 
2 τοϋ X. 152 1975 καί τοϋ δευτέρου εδαφίου πή: παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 5 τού X. 887 1979.

Περαιτέρω καί προ; άποκατι.σττ.σιν τή; βαθμολογική: 
του: έξελίξεω: προβλέπεται ή έπανένταξί: των μένει τού 
6ου βαθμού, βάσει τοϋ συνολικού χτόνου υπηρεσία; των και 
πή; ήν έχουν σειράς άρχαιόπητος. παρέχεται δέ έξονσιοδν- 
τησις εις τόν 'Τπουργόν Οικονομικών όπως ρυθυ.ίζη δλ άπν- 
φασεως του τά τυχόν άνακϋπτοντα θέματα, τα ά εορώντα 
;·.: πήν άσκησιν τών καθηκόντων :ών υπαλλήλων τού Κλά-
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3ου χύτου (nxcivtxco; -3}. -αριθμός .· τών οποίων έπI 7ω 
:·.χ·. Οω V/.'ίμώ. .το: —cor τάς μέχρι τής ένάρξεους ισχύος 
Τνϋ τνευντος ύφιστχϋένχε όργχνικάς θέσεις 6ου βαθμό·”, 
άτχ'λχσσετκι. κ:·:τά σε·ρ.τ· αρχαιότατο; των καθηκόντων 
:τυυ:ήσεως. -τον κέκτηνται ύπερεννεαετή πραγματικήν 
πνιεσίχν εις τόν κλάδον (παρά-;ρχφο: 4).

·) Ειδικά υπαλληλικά θέματα ι άρθρα 9—18).

' Επί τοϋ άτΈου !1 :

πταγγοιατικήν υπηρεσίαν εντάσσονται εις βαθμόν άνάλογον 
είτε —ρος τόν χρόνον τη; πραγματική; των υπηρεσία; ή 
όποια δτηνύθη μετά τον τυπικόν προσόντος του γενικότερου 
κ/.άδυυ (.Vi'. ΛΡ. ΜΕ) εϊ; τον όποιον ανήκουν, είτε προ; 
τόν συνολικόν χρόνον τή; πραγματική; των υπηρεσίας Λία
ν υΟέν τα τού/.άνιστόν νέτα του τυπικόν πεοσόντο; τοϋ νενι-

ιισττ.ιων '! επάγγελμά των Λ·ωτέρα; Έκπαιδεύσεους 
.ίου ::αί τών Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων εις 
τό Δημόσιον, τούς Ο.Τ.Λ. καί τα λοιπά Χ.Π.Δ.Δ.. διά τών 
διατάξεων τον άρθρου 9 τοϋ σχεδίου προβλέπεται ό διορι
στίο; τών ανωτέρω αριστούχων άνευ διαγωνισμόν ή έπιλο- 
• ή; ει; ποσοστόν .30 τών έκάστοτε πληρουμένων θέ
σεων τών άνουτέρου Υπηρεσιών, επ’ όσον, ως μοναδικόν 
τυπικόν προσόν διορισμού εϊ; τόν οίκεϊον κλάδον, προβλέ- 
πεται ό τίτλος σπουδών τόν όποιον έχουν. Κριτήρια διά τήν 
σειράν διορισμού αποτελούν ή χρονολογία κτήσεως τον τί
τλου σπονδών και εις περίπτωσιν λήψεως τον τίτ/.ου σπον
δών τήν αυτήν χρονολογίαν, ό βαθμός (παράγραφος 1 ). 
Εις περήπτωσιν ταυτότητος καί των δύ.ο τούτων_κριτηρίων 
θά διενεργεϊται κλήρωσις.

Έπί τον άρθρου 10:
Διά τής προτεινομενης διατάξεως τον άρθρου 10 τον σχε

δίου. άποσκοπεϊται ή άποκατά γτασις ολιγάριθμων υπαλ
λήλων νπηρετούντων εις Μηχαογρχφικάς 'Υπηρεσίας ή 
Μηχανογραφικά Κέντρα τοϋ Δημοσίου ή τών Ν.Π.Δ.Δ., 
οί οποίοι διωρίσθησαν, μετετάγησαν ή κατετάγησαν εις 
κλάδους μηχανογραφήσεις μέ τον βαθμόν τόν όποιον έκέ- 
κτηντο. πριν συσταθονν κλάδοι μηχανογραφήσεως εις τάς 
υπηρεσίας των καί οί όποιοι ενρέΟησαν εις δυσμενεστεραν 
Οεσιν έναντι τών νεοδιορισθέντων υπαλλήλων εις τούς εν 
τω μεταςν σνσταθέντας κλάδους, λόγω τοϋ διορισμού τών 
τελευταίων τούτων εις τούς προβλεπομένους άνωτέρους 
είσαγ'ωνικούς βαθμούς.

" Επί τοϋ άρθρου 11 :
Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου επιδιώκεται ή ίκα- 

•οποιησις ενός άπό μακρον χρόνου έκκρεμοϋντος αιτήματος 
πας μεγάλη; κατηγορίας υπαλλήλων, ήτοι τών ύπαλλήλων 
ί οποίοι μετετάγ-ησαν έκ κατωτέρου εις άνώτερον κλάδον 
ογ'ω κποκτησεως τών απαιτονμενων τυπικών προσόντων 

'οϋ ανώτερου κλάδου κ:ιί οί όποιοι, κυρίως λόγω τών έκ 
του νομού υφισταμένων, διά τήν έξέλιξιν τών μετατασσομέ- 
ων. κωλυμάτων, παρεκωλύθησαν νά εξελιχθούν βαθμο- 
ογικώς ή μισθολογικώς εϊ; τόν κλάδον εις τον όποιον μετε- 

“άγησαν καί οί όποιοι, λόγοι τής τοιαύτη; καθυστερήσεως 
_ης εεελιεεώς των. αντιμετωπίζουν τον κίνδυνον νά άπο- 
ί'-νοήσουν εκ τής Υπηρεσίας μέ βαθμόν ούχί άνάλογον τών 
τυπικόν/ καί ουσιαστικών προσόντων των.

Τά ανωτέρω εμφανίζονται ιδιαιτέρως έντονα εις τήν 
τεριπτωσιν της μετατάξεως έκ κλ.άδων ΜΕ εί; κλάδους 
VT. μετά ιδία τήν διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος σχεδίου 
ταροχήν μισθολογικής προαγονηής 3ου βαθμοϋ εις τούς έπί 
οι βαθμώ ύπαλλήλους τών κλάδων ΜΕ.
θύτου καί προς τόν σκοπόν άρσειος τών έκ μετατάξεως 

υσμενών βαθμολογικών καί μισθολογικών έπιπτούσεων εις 
ην εςελιςιν τών μεταταγέντων ύπαλλήλων. έκρίθη ώς προσ- 
ορωτερα λύσις τοϋ προβλήματος αντοϋ ή ένταξις τών μετα- 
αγεντων εις άνοϋτερον κλάδον ύπαλλή/.ων κατά τάς είδικω- 
^?ας εις τό παρόν άρθρον προβλεπομένας διακρίσεις.

Οϋτως. οί υπάλληλοι οί μεταταγέντες έκ κατωτέρου 
ν.αοου εις άνώτερον, έφ’ όσον έχουν χρόνον πραγματικής 
πηρεσιας άνώτερον άπό τόν άπαιτούμενον κατά τάς κει- 
π/ας οιατάςεις διά τήν μέχρι τοϋ βαθμοϋ τον όποιον έχουν 
ροαγωγικην εςελιςιν καί ύπερδεκαπενταετή συνο λ.ικήν

κω ~zzr/j κ/.jίοου (ΛΡ . ΜΕ. ΔΕ) άπό τόν όποιον μετετά-
vrcxv (777.C.. Π. Ίί πεοϋπόθεσις τής ύπ:ιρδεκαπενταετοϋς
•Τ’ύ'λ o/.’./.r.r r:, .ατικν;r 'ττΛρζσία^ έτέΟη 3 ιά νά άποφευχθή
ή r 7 .77 7(1 <7 : .7 /. τέρας τυχόν έίελiprco ς τών ύπαλ.λ.ήλυον

:υ<τιν y.'j'.:clv. έν σχZGZ’. 77 ρός τούς ύτταλ/.ήλους οί 07:οΐοι διωρίσθησαν
Γου- ζζ. ντταρχή; μέ ΤΧ Τ' τττοσόντα του οικείου κλ,άδου.
Ρο- Ό βαθμός : ■ντάς::ως βάσει τοϋ συνολικοϋ χρόνου ύπη-

ρεσίας τοϋ διαννθέν 
σόντος τον κλάδου άπό τόν όποιον έγινε ή μετάταξις καί 
ονι τοϋ χρόνον τον διανυθέντος μετά τοϋ τνπικοϋ προσόν
τος τον σημερινού κλάδου, έξευρίσκεται ώς έάν ή ένταξις 
έγένετο εις τον κατώτερον κλάδον άπό τον όποιον μετε- 
τάγη ό υπάλληλος. ' I I ένταξις τών ύπαλλήλ,ων ένεργεΐται 
μέχρι τοϋ Γιον βαθμοϋ. προκειμένου περί κλ.άδων ΛΤ καί 
Λ!1 καί μέχρι τοϋ 6ου βαθμοϋ. προκειμένου περί κλάδων 
.ΜΕ (παρ. 1), κατά τά είίικώτερον εις τό σχέδιον νόμον όρι- 
ζόν,ενα.

Διά τον: εντασσόμενους εις τον: 5ον—4ον βαθμούς ύπαλ-
λ.ήλ,όνς έκρίθή αναγκαία ή σύστασι; προσωρινών θέσεων,

c ... -

ηδιά νά μήν έμποδισθή ή προαγιυγικη εςεΛίςις το/ν έχοντων
σειράν προαγωγής υπαλλήλων (παρ. 2).

’Επίσης, διά τής διατάξεως τής παραγ'ράφον 3 τοϋ άρ
θρου αντοϋ, προβλ.έπεται ότι ό τυχόν πλεονάζων χρόνος υπη
ρεσίας τών έντασσομένων λογίζεται ότι διηνύθη εϊς τόν 
βαθμόν εις τόν όποιον έκαστος εντάσσεται καί δύναται νά 
χρησιμοποιηθή διά πάσαν περαιτέρω συνέπειαν, πλήν, 
όμως, ό έντασσόμενος δεσμεύεται τιθέμενος εις τό άριστερόν 
τών εις τόν βαθμόν τής έντάξεως ύπηρετούντων υπαλλήλων.

Διά τής παραγράφου 4 προβλέπεται ειδική ρύθμισις διά 
τούς υπαλλήλους κλ.άδων ΛΤ οί όποιοι ύπηοέτουν πρό τής 
έφ αρμογής τοϋ ' 1’παλ.λ.ηλ.τκοϋ Κού δικός καί προέρχονται 
έκ μετατάξεως έκ τής πρώην Β' Κατηγορίας, συνεπεία άπο- 
κτήσεως πτυχίου Λ.Ε.Ι.. Εις τούτους παρέχεται δι’ έντά- 
ξεως. μισΟολ.ογική προαγωγή εϊς τόν 3ον βχμθμόν. τών 
έχόντων τον 4ον βαθμόν ύπαλλήλων καί βαθμολ.ογική ή 
μισΟολ.ογική προαγωγή εις τόν 2ον βαθμόν, τών έχόντων τόν 
3ον βαθμόν ή μισθόν υπαλλήλων. Οί εχοντες τόν 5ον βαθμόν 
έντάσσονται εις τόν 4ον.

Ή ειδική χύτη ρύθμισις άποβλέπει εις τήν διευκόλ.υνσιν 
τής μισθολογικής ή βαθμολ.ογικής έξελίξεως τών άνω υπαλ
λήλων. ώστε χύτη νά μήν είναι δυσμενέστερα εκείνης τών 
πρό τοϋ ' Υπχλληλ.ικοϋ Κοϋδικος διορισθέντων μή πτυχιού- 
χων ύπαλ.λ.ήλ.ων, διά τούς όποιους προεβλέφθη ένταξις εις 
ίδιους κλάδους ΛΡ καί μισΟολ.ογική έξέλιξις μέχρι τοϋ 3ου 
βαθμοϋ διά. τών διατάξεων τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 887/1973.

Λαμβανομένου ΰπ’ οφιν ότι αί περί μινομοποιήσεως δια
τάξεις προβλέπουν συνήθως κωλύματα έξελίξεως άντίστοι- 
χα έκείνων τά όποια έφαρμόζονται έπί μετατάξεων άπό 
κατωτέρου εις άνώτερον κλάδον, δια τών διατάξεων τής 
παραγ'ράφον 3 τοϋ παρόντος άρθρου αί ρυθμίσεις τών παρα- 
γράφιον 1 έους 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ έφαρμόζονται άναλόγως 
καί έπί τών μονιαοποιηθέντων ύπαλλήλ,ων εις κλάδους ΛΤ, 
ΛΡ καί ΜΕ.

Διά τής προτεινομενης διατάξεως τής παραγ-ράφου G τοϋ 
παρόντος άρθρου παρέχεται ή δυνατότης άποκαταστάσεως 
μικτής όμάδος άνωτερων ύπαλλήλ,ων 'Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. 
τοϋ Ύπουργ'είου Κοινωνικών Υπηρεσιών οί όποιοι έχουν 
καθηλ.ωθή βχθμολ.ονικώς έπί χρόνον πέραν τής ΙΟετίας 
λ,όγω τής συγχουνεύσεως τών 'Ιδρυμάτων εις τά όποια ύπη
ρέτουν μετ’άλλων Ιδρυμάτων, άν καί τά πρώτα ήσαν ηΰξη- 
μένης δυνάμεως κλινών έναντι αυτών μέ τά όποια συνεχω- 
νεύθησχν. Ούτω διά τής παρούσης διατάξεως προβλέπεται 
ή άρσις τής άνωμχλίχς καί ή τήρησις τής ίεραρχικής τάξεως 
εις τά ανωτέρω Ιδρύματα, διά μιας συμμέτρου βαθμολογικής 
μετχχειρίσεως τών έν λόγου ύπαλλήλ,ων μέ τούς εύνοηθέντας



βαθμολογικούς έκ τής συγχωνεύσεως συναδέλφους των, των 
οποίων πάντως ή θέσις καί τά καθήκοντα δεν θίγονται έκ 
τής άνωτέρω ρυθμίσεως.

Διά των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 καί 9 τοϋ πα
ρόντος ρυθμίζονται ειδικά θέματα τά όποια έχουν άνακύψει, 
διά δέ τής παραγράφου 10 συμπληροϋται κείμενη διάταξις 
νόμου.

’Επί τοϋ άρθρου 12 :
Διά των διατάξεων τοϋ τελευταίου εδαφίου τής παραγράφου 

3 τοϋ άρθρου 24 τοϋ X. 434/1976 (άρθρου 156. παράγραφος 
3 τοϋ II.Δ. 011/77) προβλέπεται οτι οί μετατασσόμενοι 
τίθενται εις τό αριστερόν των κατά τόν χρόνον τής μετατά
ξεως ύπηρετούντων όμοιοβάθμων των καί δεν δύνανται νά 
κριθοϋν διά τόν αμέσως ανώτερου βαθμόν πριν ή συμπλη- 
ρώσουν τόν πρός προαγωγήν εις τόν βαθμόν τοΰτον χρόνον 
οί κατά τά άνωτέρω αρχαιότεροι των, διά δέ των διατάξεων 
τοϋ τελευταίου εδαφίου τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 287/1974 
(άρθρου 1 S3, παράγραφος 3 τοϋ Π.Δ. 611/1977) προβλέ- 
πεται ότι οί εντασσόμενοι τίθενται εις τό αριστερόν των ύπη- 
ρετούντων όμοιοβάθμων τουν καί δεν δύνανται νά κριθοϋν 
διά τον 5ον βαθμόν πριν αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως διά 
τόν βαθμόν τοϋτον οί κατά την χρονολογίαν τής έντάξεως 
ΰπηρετοϋντες ανώτεροι ή αρχαιότεροι των.

Λί δεσμεύσεις αύται. είναι γεγονός, ότι αποβλέπουν εις 
το νά. μή γίνη δυσμενής ή έξέλιξις των ήδη ύπηρετούντουν 
εις τον οικείου κλάδου υπαλλήλων, έν σχέσει πρός τούς με- 
τατασσομένους ή έντασσομένους εις αυτόν υπαλλήλους, 
άλλά είναι επίσης γεγονός ότι διά τής Οέσεους των τελευταίων 
εις τό άριστερόν των ύπηρετούντων όμοιβάθμουν των, δη- 
μιουργοϋνται πολλάκις άκραϊαι περιπτώσεις βαθμολογικής 
καθηλώσεως. Ή κατάστασις αΰτη. όγκουμένη καθ’έκαστον 
έτος, καθιστά τό πρόβλημα ιδιαιτέρως έντονον καί οξύ, 
ώστε, τόσον ό άποκτώμενος τίτλος σπουδών, όσον καί ό 
μεταφερόμενος είς τόν βαθμόν τής μετατάξεως ή έντάξεως 
χρόνος, ό διανυθείς μετά τοϋ τίτλου αύτοΰ νά μή άξιοποιοϋν- 
ται πλήρως.

Διά νά μή συνεχισθή, συνεπώς, τό άνωτέρω πρόβλημα καί 
μετά τήν γενομένην μέ την διάταξιν τής παραγράφου 2 τοϋ 
παρόντος άρθρου μεταβατικήν ρύθμισιν. έκρίθη σκόπιμος 
ή κατάργησις τών ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπο- 
μενων κωλυμάτων έξελίξεως τών μετατασσομένων καί 
εντασσόμενων υπαλλήλων, άφοϋ απαραίτητος προϋπόθεσις 
τόσον διά τήν μετάταξιν, όσον καί διά την ένταξιν, είναι ή 
άπόκτησις τοϋ τυπικού προσόντος τοϋ οικείου κλάδου (πα
ράγραφος 1).

Διά τής διατάςεως τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 24 
Ν· 434/19/6, προβλέπεται οτι ή διά μετατάξεως έκ 

κατωτέρου εις άνώτερον κλάδου πλήρουσις θέσεων, δεν δύ- 
νατχι νά ύπερβή τό εν τέταρτον (1/4) τών κατ’ έτος κενου- 
μένων του κλάδου θέσεουν έκ τοϋ οποίου ένεργεΐται ή μετά-
* **r ·

Επειδή έκ τής έφαρμογήε κατά τό 1976 τοϋ μέτρου τής 
κατα περιωρισμένον ποσοστού διενεργείας τών μετατάξεων 
άπεδειχθη εις τήν πράξιν ότι τοϋτο δέν ήτο έπαρκές, νά άπορ- 
ροφήση. ιδίως κλάδους έχοντας μικρόν αριθμόν υπαλλήλων, 
όσους έκ τών υπαλλήλων ειχον τά διά μετάταξιν είς άνώτερον 
κλάδου τυπικά προσόντα, έκρίθη σκόπιμου ή άποδέσμευσις. 
μεταβατικούς, τών μετατάξεων άπό τοϋ ύπό τών ώς άνω 
διατάςεων ύριζομένου ποσοστού, προκειμένου νά άξιοποιη- 
θοϋν αι γνώσεις καί ή πείρα τών υπαλλήλων χύτοιν καί νά 
άμβλυνθή κατά τον τρόπον αυτόν τό δημιουργηθέν πρόβλημα.

Διά τήν τόνωσιν καί τήν ανάπτυξιν τών περιφερειακό)'/ 
υπηρεσιών τίυν Υπουργείων παρέχεται, μεταβατικό):, ύπό 
της παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 12 τοϋ σχεδίου νόμου ή δυ- 
νατοτης μετατάςεους υπαλλήλων ύπηρετούντων είε κεντρι
κήν υπηρεσίαν Υπουργείων είς έτερον ' Γπουργεΐον. προ- 
κειμενου ούτοι νά καλύψου·/ όμοιοβάθμους κενάς θέσεις τών <ος 
ανω υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου. εις τό όποιον ή μετάταξις. 
Είναι προφανέε ότι ή έν λόγω διάταξις θά έξυπηρετήση 
την διακίνησιν ύπαλλήλων έκ τοϋ κέντρου πρός τήν περιφέ

ρειαν καί ίδιους εκείνων- έξ- "αυτών, οί όποιοι,’ μολονότι επι
θυμούν νά τοποθετηθούν είς τήν περιφέρειαν, ύπηρετοϋν είς 
ύπουργεϊον τό όποιον δέν έχει περιφερειακής υπηρεσίας. 
'11 διενέργεια τής έν λόγω μετατάξεως τελεί ύπό τις εγγυή
σεις τής διαπιστώσεως τής συνδρομής τών ύπό τοϋ νόμου 
όριζομένων προϋποθέσεων ύπό τών οικείων υπηρεσιακών 

“ συμβουλίων καί ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι οί μετατασσόμενοι 
δέν έπιτρέπεται νά υπηρετήσουν έκ νέου είς θέσιν κεντρικής 
υπηρεσίας Υπουργείου πριν ή πχρέλθη δεκαετία άπό τής 
μετατάξεώς των. ώστε νά ύπαρξη κάποια σταθερότητα είς 
τήν έπιπιδωκομένην ρύθμισιν.

’Επί τοϋ άρθρου 13 :
’Εν οψει τής προσπάθειας τής Κυβερνήσει./: διά. τήν προώ- 

Οησιν τής μηχανογραφήσεως είς τόν χώρον τής Δημοσίας 
Διοικήσεως καί τής πρός τόν σκοπόν αυτόν περαιτέρω δρα- 
στηριοποιήσεως τής Διευθύνσεως Ερευνών καί Μηχανογρα
φήσεως τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως, διά. 
τής έγκαταστάσεως ήδη παρ’αυτή Ηλεκτρονικού ' Υπολο- 
γιστοϋ. ή Διεύθυνσις αϋτη, διά. του·/ ρυθμίσεων τοϋ X. 865/ 
1979 καί τοϋ Π.Δ. 105/1979. άπέκτησεν ένα πυρήνα μο
νίμου έπιστημονικοϋ προσουπικοϋ τής είδικότητος ’Ανα
λυτών Συστημάτων. Διά τήν πλέον εύρυθμον λειτουργίαν 
τής Υπηρεσίας, ή όποια αντιμετωπίζει άνά πάσαν στιγμήν, 
το ενδεχόμενον τής άποχωρήσεως τών άπεσπασμένων καί 
έπί συμβάσει ύπα/λ.ήλων της, άνέκυψεν έν συνεχεία ή άνάγκη 
δημιουργίας καί ενός' περίωρισμένοΰ'αριθμού"μονίμων θέσεων 
προσωπικού ύποστηρίξεως, ήτοι Βοηθών Προγραμματιστών 
11/1’ καί Χειριστών 11/Υ - Μέσων Προπαοασκευής Στοι
χείων 11 /Υ.

“Ηδη, πρός αποφυγήν προσθέτων δαπανών, κρίνεται 
σκόπιμο·/, όπως είς τάς προσφάτους συσταθείσας βάσει τοϋ 
11.Δ. 161/19S0 οκτώ (8) έν συνόλου μονίμους θέσεις Βοη
θών Προγραμματιστών 11/Υ καί Χειριστών 11/Υ - Μέσουν 
Προπαρασκευής Στοιχείων Η/Γ, μεταταγοΰν οί έν άπο- 
σπάσει μόνιμοι υπάλληλοι καί ένταχθοϋν οί έπί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι, οί όποιοι ύπηρετοϋν σήμερον 
είε τήν Διεύθυνσιν Ερευνών καί Μηχανογοαφήσεως τής 
ΓΔΔΔ.

Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 4 τοϋ παρόντος άρ
θρου. παρέχεται ή δυνατότης είς τούς έκ τοϋ τέους ΑΣΔΥ 
μεταφερθέντας είς ΓΔΔΔ Ειδικούς Είσηγητάς, έπί βαθμώ 
καί άποδοχαϊς Πρωτοδίκου, νά. κριθοϋν διά. τήν κατάληψιν 
θέσεως Άναπληρωτοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τής ΓΔΔΔ μετά, 
τών ύπχλλήλουν τοϋ Κλάδου ΑΤΙ Ειδικών έπί τής Δημοσίας 
Διοικήσεως, ούτως όυστε νά. άντιμετωπισθή τό θέμα τής 
περαιτέρου έξελίξεως των, δεδομένου ότι λόγω τής ιδιομορ
φίας τής περιπτώσεόυς των δέν προβλέποντχι είς την ΓΔΔΔ 
έξελικτικαί θέσεις τής άλλοτε ιεραρχίας των είς τό τέως 
ΑΣΔΥ. Ή άναγκαιότης τής ρυθμίσεως τοϋ θέματος τούτου 
είναι προφανής, διότι διαφορετικά θά. ύπάρξη τό άνορθόδοςον 
άποτέλεσμα οί μέν υπάλληλοι τοϋ Κλάδου ΑΤΙ νά έξελίσ- 
σωνται είς τούς άνωτάτους βαθμούς, οί δέ Ειδικοί Ινίσηγη- 
ταί νά. μή δύνανται νά. έξελιχθοϋν είς τούς βαθμούς αύτους. 
μολονότι έκ τοϋ οικείου οργανισμού παρέχεται είς αυτούς 
ή δυνατότης νά. προίστανται Διευθύνσεων τής ΓΔΔΔ καί 
κατά συνέπειαν νά. είναι προϊστάμενοι ύπαλλήλων καί τοϋ 
κλάδου ΑΤΙ Ειδικών έπί τής Δημοσίας Διοικήσεως.

Έπί τοϋ άρθρου 14 :
Διά τής παραγράφου 1 προβλέπεται ό διορισμός καί ή 

ένταξις τοϋ κατά, τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος νόμου υπη- 
ρετοϋντος παρά, τή ΚΥΙ1 έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δι
καίου προσωπικού είε τακτικά: θέσεις αυτή: συνιστωμενας 
διά. Π. Δ τος. U αριθμός τών οϋτω συνιστο·μένουν θέσεων 
δέν δύναται νά. ύπερβή τά.ς εκατόν όγδοήκοντα. ένω καταρ- 
γοϋνται ισάριθμοι θέσει: έκ τών προβλεπομένων ύπό των 
παραγράφουν 1 καί 2 τού Χ.Δ. .’8ί> 1969.

Διά. τής παραγράφου 2 καθορίζονται άφ’ ένόε μέν περιο
ριστικούς οί κλάδοι τοϋ τακτικού προσωπικού τής Kill 
είς τούς όποιου: θά. γίνη ό κατά, τά άνουτέρω διορισμός καί



ενταΐι:.* άο* ετέρομ 3έ αί προϋποθέσεις. ή διαδικασία 
καί ό τεόπο; τον διορισυού καί τή: εντχξεω; του προσο/πικοΰ. 
έταειιοζομένων έν πεοκειμένω των διατάξεων τοΰ άρθρου 2 
-r/3 Λ.Λ- 166 1666 «περί τακτοποιήσει·/: των έκτακτων 
υπαλλήλων τοΰ Λημοσίου καί Χ.Ι1.Λ.Λ.» έξχιρέσει των έν 
αΰτώ πεοβλεπομένων ορίων ηλικία; καί τοΰ χρηματικοϋ 
ότίου των τειών χιλιάδων (3.066) δραχμών. οπερ ορίζεται 
είτ πέντε χιλιάδα; {ό.··,*·'>0) δραχμάς. μέχρι τοΰ όποίουεπι 
~-.zt.z~.'.'.'. ό διοεισυος των λαμβανόντων τούτο.

Λιά τα: παραγράφου ! ρυθμίζονται τά τα; διατηρήσει·/: 
έν τή Υπηρεσία τώ/ δ·' οίονδήποτε λόγον μή διοριζόμενων.

Έπί τοΰ άρθρου 1·"> :

Λιά. των διατάξεων των παραγράφων 1 εως καί ._> τοΰ 
ά;'·;ου τουτου αποκαΟίστανται μόνιμοι υπάλληλοι, Ειδικοί 
Κρυπτογράφοι. τής ΚΥΠ. οί όποιοι, διεπόμενοι άπό τό 
ειδικόν καΟεστώ; το/·/ διατάξεων του X. 2764,167/δ καί τοΰ 
αενρου 36 τοΰ X. ίίοι Iί>03. κατά παράβασιν των αρχών 
τα; χρηστής διοικήσεως καί τής ισα,; μετα/ειρισεω;. υπέ
ρ ·. εα.σθη σαν κατά ενα ή δύο βαθμού; κατά τήν περίοδον τής 
ά,νων.άλου καταστάσεως 1607 - 16/4 δυνάμει των διατάξεων 
τοΰ Χ.Λ. 380· 1666, με έπί πλέον δυσμενή συνέπειαν τήν 
οριστικήν απώλειαν τής δυνατότατο: άνακτήσεως των βα
θμών τούτων.

Λιά τή: διατάξεω: τής παραγράφου (3 τοΰ άρθρου τούτου 
προβλέπεται ή μετά-αΐις μονίμων υπαλλήλων τής ΚΥΠ 
Κλάδων ΜΕ, κεκτημένων Ητυχίον Άνωτέρας Σχολής ’Η
λεκτρονικών. εις θέσεις τοΰ Κλάδου API ’Ηλεκτρονικών, 
συνιστωμένας διά ΓΙ.Λ τος. Λιά τής ρύθμισε' *ς ταύτης άφ’ 
ενός μεν καλύπτονται πάγιαι λειτουργικά! χνά,ιαι τής ΚΥΠ 
ά.νευ διορισμού καί συνεπώς οικονομικής έπιβαρύνσεως, άφ’ 
ετέρου δέ αποφεύγεται ή ανισος μεταχείρισι: μεταξύ τώιν 
εκτάκτων ύπαλλήλ.ων οί όποιοι Οά διορισΟοϋν εις θέσεις 
τοΰ Κλάδου API Ηλεκτρονικών καί των ήδη οκτώ (S) 
μονίμων υπαλλήλων Κλάδων ΜΕ, οί όποιοι κέκτηνται τά 
αυτά προσόντα.

’Επί τοΰ άρθρου 1G :

Λιά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 16 τοΰ σχεδίου νόμου κα- 
ταργοΰνται αί διατάξεις τοΰ X. 326/1070 «περί συστάσεως 
και συνΟέσεως τών ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων τής Κ VII >μ 
ο αφορων εις τά τής συνΟέσεως τοΰ εξαμελούς ' Γπηρεσιακοΰ 
—υμρουλιου τής ΚΓΠ. κατόπιν τής έκδόσεως τής ΰπ’ άριθ. 
•ίοΐ" 10/0 άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας 
διά τής οποίας έγένετο δεκτόν ότι. λαμβανομένου ύπ’ οψιν 
οτι το εςαμελές 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιο·/ τής ΚΙ'ΓΙ συν
τίθεται εκ τεσσάρων μελών, άπολαυόντων τής κατά τό Σύν
ταγμα μονιμότητος καί έκ δύο μελών έχόντων τήν ιδιότητα 
του στρατιωτικού, μεταξύ τών όποιων καί ό Πρόεδρος, 
εις πάσαν περίπτωσιν ΐσούηφίας κατά τήν λήψιν αποφάσεων 
υπο τοΰ Συμβουλίου τούτου, αί σχετικαί διατάξεις τοΰ'.Χ. 
326 1076 είναι ανίσχυροι, ώς έκ τής άντιθέσεώς των. πρός 
το άρθρσν 103 παράγραφος 4 τοΰ Συ'/τάγματος.

Οΰτω, διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ ανωτέρω θέματος προ- 
βλεπεται αντί τοΰ εξαμελούς 'Γπηρεσιακοΰ Συμβουλίου ή 
σ-ίστάσις πενταμελούς τούτου, περιλαμβάνοντος εις τήν σύν- 
θεσιν του μόνον εν στρατιωτικόν μέλος, ώς Πρόεδρον καί 
επιβάλλεται κατά τάς συνεδριάσεις τού Συμβουλίου τούτου 
η παρουσία άπάντων των μελών του.

Τ) J ροποποίησις τοΰ υφισταμένου καθεστώτος χορηγή- 
σεως άναρρωτικών αδειών καί αδειών κυήσεως καί λοχείας.

Έπί :οΰ άρθρου 17

Ο Ί παλληλικος Κώδιξ, τό σύστημα χορηγήσεως άναρ- 
ρωτικων άδειων εις τούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους 
εστηριςεν εις τάς υγειονομικά? έπιτροπάς, αί όποΐαι καλούν
ται νά γνωματεύσουν περί τής άσθενείας τών υπαλλήλων, 
κατόπιν παραπομπής αύτών υπό τών υπηρεσιών των, έπί 
“ό βάσει σχετικής βεβαιώσεως τού Οεραπεύοντο: ιατρού.

Τό σ-ί στη μα αύτό άπεδείχθη εις τήν πράςιν γραφειοκρα
τικόν καί άτελέσφορον. καθ’ όσον, λόγοι τής αδυναμίας τών 
υπηρεσιών διοικητικού, νά διαθέτουν τό απαραίτητον υπηρε
σιακόν ιατρικόν προσωπικόν, διά τον κατ οίκον έλεγχον 
τών άσθενούντων υπαλλήλων. αι υγειονομικά·, επιτροπαι 
καλούνται νά γνωματευσουν, έστω και περί μιας ημέρας 
άσθενεία;. έκ τών ύστερων και πο/.λάκι: μετά πάροοον μη- 
νό:. βασιζόμενα·, εις τά: σχετικά: βεβαιώσεις τών θεραπόντων 
ίατεών.

Οΰτω. με τό σύστημα τούτο, δεν γίνεται ουσιαστικός 
έλεγχος επι των άσθε-ούντων υπαλλήλων. ούτε τά συμφέρον
τα τής υπηρεσίας τευ τηρετουντπι. σωρεύεται ·ΐε υπερβολικό; 
φόρτο; εργασία; εί: τάς υγειονομικά: έπιτροπάς. λόγω ακρι
βώς τή: καθιερωθείτε; ώ: άνω γραφειοκρατικής διαδικασίας 
καί εις τελικήν άνάλυσιν τήν βάσιν τής χορηγούμενης α.ναρ- 
ρωτικής άδειας αποτελεί ή γνωμάτευσις τοΰ θεράποντος 
ιατρού. Έξ άλλου καί οί παραπεμπόμενοι υπάλληλοι υπο- 
χρεοΰνται νά άπολέσουν μίαν ημέραν εργασίαε. συνωστι,ο- 
μενοι εις τού; προθάλαμου: τών γραφείων τών υγειονομικών 
έπιτροπών. "Ολη έπομένως ή ακολουθούμενη διαδικασία, 
άποδεικνύεται τελικώς καί ασύμφορος.

Μικρόν βήμα προόδου έσημειώθη μέ τήν διάτας·.·/ τοΰ 
άρθρου !!· τοΰ X. 22/1670. διά τή; οποίας καθιερώθη τό 
πρώτον ή δυνατότης χορηγήσει·/; ύπό τών υπηρεσιών βρα- 

-χυχρονίων τάναρρωτικών·-άδειών· μέχρι τριών ημερών -κα-τά- 
περίπτωσιν καί διά δέκα πέντε ημέρας κατ’ ανώτατον όριο/ 
κατ’ έ'τος. έπί τή βάσει γνωματεύσεως τοΰ θεράποντος ΐα-

Λιά τήν πέραν τών τριών ημερών άναρρωτικήν άδειαν 
παρέμεινε τό σύστημα τής έκ τών υστέρων παραπομπής τών 
άσθενούντων υπαλλήλων εις τάς οικείας υγειονομικά? έπι
τροπάς, διά νά γνωματεύσουν σχετικώς.

Καί μέ τό σύστημα όμως αύτό. έξηκολούΟησεν νά ύφίσταν- 
ται τά ανωτέρω έκτεθέντα μειονεκτήματα.

Πρός θεραπείαν τών μειονεκτημάτο/ν αύτών καί έπ’ι τώ 
σκοπώ απαλλαγής τών υγειονομικών έπιτροπών άπό τήν 
ώς άνω άσκοπο·/ παρεμβολήν των εί; τήν διαδικασίαν χορη- 
γήσεο/ς τών άναρρωτικών αδειών, διά τοΰ άρθρου 17 τοΰ 
σχεδίου, έπιχειρεΐται ή άντικατάστασις τοΰ υφισταμένου 
συστήματος χορηγήσεο/ς αδειών οι’ άλλου άπλουστέρου.

Οΰτω. προβ/.έπεται ή χορηγησις άναρρωτικών άδειων :
α) Μέχρι καί τριών ημερών, επί τή βάσει γνωματεύσει·/ς 

τοΰ υπηρεσιακού ή θεράποντος ιατρού. Επίσης παρέχεται 
ή δυνατότης εις τούς υπαλλήλους νά δηλώσουν ύπευθύνως 
περί τής άσθενεία; των καί βάσει τής δηλώσεως ταύτης νά 
χορηγείται εις αυτούς άνχρρωτική άδεια ύπό τής 'Υπηρεσίας 
των, έφ’ όσον δεν έκχλεσχν θεράποντα ιατρόν ούτε έςητά- 
σθησχν ύπό υπηρεσιακού ιατρού.

β) ’Από τεσσάρων μέχρι καί οκτώ ήμερων, έπί τή βάσει 
γνωματεύσεως τοΰ ύττηρεσιακοΰ ή τοΰ θεράποντος ιατρού.

γ) Άπό εννέα μέχρι καί δέκα πέντε ήμερων, επί τή βάσει 
γνωματεύσεως τοΰ υπηρεσιακού ιατρού έφ’ όσον έξητάσθη- 
σαν παρ’ αυτού, άλλως βάσεις γνωματεύσεως τής πρωτο
βαθμίου υγειονομικής επιτροπής.

δ) Μέχρι τριάκοντα ημέρας, έπί τή βάσει γνωματεύ
σεως τοΰ διευθυντοΰ τής οικείας κλινικής τοΰ νοσηλευτικού 
ιδρύματος, προκειμένου περί νοσηλευθέντων εις νοσηλευτικά 
ιδρύματα υπαλλήλων.

α) Λιά τήν χορήγησιν γνο/ματεύσεως ύπό τοΰ υπηρεσια
κού ιατρού Οά προηγείται κατ’ οίκον έξέτχσις τοΰ άσθενοΰν- 
τος υπαλλήλου, τήν όποιαν Οά ενεργή ύποχρεωτικώς αμελ
λητί ούτος, άμα τη παραγγελία τοΰ προϊσταμένου τοΰ άσθε- 
νοΰντος υπαλλήλου ή οίουδήποτ: ύπερτέρου προϊσταμένου 
τούτου.

β) Έν περιπτώσει άρνήσεως τοΰ υπαλλήλου όπως εςε- 
τασθή ύπό τοΰ υπηρεσιακού ιατρού, ούτος Οά διώκεται πει- 
Οαρχικώς καί Οά τιμωρείται κατά τάς οικείας πειΟχρχικάς 
διατάξεις.

γ) Εις περίπτωσιν διαφοράς, ή γνωμάτευσις τοΰ ύπηρε- 
σιακοΰ ιατρού 0ά κατισχύη τών η-ζωματεύσεων τών θερα
πόντων ιατρών, καί



δ) Έ/πάση περιπτώσει. ανεξαρτήτως- των ανωτέρω ρυ
θμίσεων, ή υπηρεσία τοΰ υπαλλήλου Οά διατηρή πάντοτε το 
δικαίωμα της παραπομπής τούτου ένώπιον τής οικείας πρω
τοβαθμίου ή ειδικής υγειονομικής επιτροπής, εφαρμοζό
μενης άναλόγωε τής διατάόεωε τήε παρ. 2 τοΰ άρθοου SO 
τοΰ Ν. 1811/1951 (άρθρον 111 παρ. 2 Π.Δ. 611/1977). 
Καί ό υπάλληλος, όμως, θά δύναται νά άσκηση ενστασιν 
κατά τής γνωμχτεύσεωε τοΰ υπηρεσιακού ιατρού ένώπιον 
τής πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής.

ϋν υπαλλήλων υπο 
επιτροπών, ή διά-

ταξις τής παραγράφου 7 τού άρθρου SO του Ν. 1S11/1951

Λόγω τής μη εγκαίρου έςετάσεως τι 
των κατά τόπον αρμοδίων υγειονομικών

ή οποία προβλέπει ότι οί έκτος τής έδρας των ευρισκόμενοι 
καί άσθενούντες υπάλληλοι ύποχρεούνται νά ’υποβάλλουν 
α'ίτησιν άναρρωτικής άδειας εΐ; τήν πλησιεστέραν υγειονο
μικήν επιτροπήν, κατέληξεν νά έ'χη αντίστροφον αποτέλεσμα 
εκείνου το όποιον έπεδίωκε, δοΟέντος ότι υποχρεώνει τους 
δημοσίους ύπαλλήλουε μήνας μετά, το πέρας τής άσΟενείας 
των νά. μετακινούνται έκτος έδρας διά. νά παρουσιασΟούν 
προς έςέτασιν ένώπιον των οικείων υγειονομικών επιτροπών. 
Γην διάρΟρωσιν τού άτοπου τούτου επιδιώκει ή προτεινο- 
μένη διάταξιε τής παραγράφου 5 τού άρθρου 17 τού σχεδίου.

Έκ τής περιγραφής τού νέου συστήματος, προκύπτε*
νός μέν έπί τής ΰπευ-
πιδείςουν οί υπάλληλοι 

ο-ο.

εμφανως οτι τούτο στηρι,ετα.ι αφ 
Ουνότητος. τήν όποιαν καλούνται νά.
κατόπιν τής παρεχομένης εις αυτούς δυνατότητας νά βεβαιώ- 

"νουν δΓ~ υπευθύνου δηλώσεως τήν μέχρι τριών ημερών άσθέ- 
νειά των και άφ’ ετέρου έπί τής δυνατότητας άσκήσεως άπο- 
τελεσματικωτέρου ελέγχου έπί των άσΟενούντων υπαλλήλων 
ΰπό των υπηρεσιών διοικητικού, είτε διά τής κατ’ οίκον 
έξετάσεώς των ΰπό υπηρεσιακού ιατρού, είτε διά. τής παρα
πομπής των εις τάς ύγειονομικάς επιτροπές, όταν λόγοι 
σκοπιμότητας έπιβάλλουν ταύτην, μέ τήν προσδοκίαν ότι 
αί υγειονομικά’, έπιτροπαί μετά τήν απαλλαγήν των άπο τον 
σημερινόν φόρτον έργασίας, Οά είναι εις Οέσιν έγκαίρως 
πλέον νά. έξετάζουν τούς παραπεμπομένους ένώπιον αυτών 
ύπαλλήλους οΰτως ώστε ό έλεγχος τών έπαφιεμένων εις αύ- 
τάς περιπτώσεων νά είναι επίκαιρος καί ούσιαστικώτερος.

Τά. προεκτεΟέντα, σχετικώις μέ τήν άσκοπον παρεμβολήν 
τών υγειονομικών επιτροπών εις τήν διαδικασίαν χορηγήσεως 
άναρρωτικών αδειών, ισχύουν καί προκειμένου περί τών άδει- 
ών κυήσεως καί λοχείας. Διά τούτο μ.έ την παρ. 6 τού 
άίρΟρου 10 τού σχεδίου προβλέπεται ότι καί αί άδειαι κυή
σεως καί λοχείας τών υπαλλήλων Οά. χορηγούνται ύπο τών 
υπηρεσιών διοικητικού, έπί τή βάσει βεβαιώσεως τού θε
ράποντος ιατρού τής σχετικής είδικότητοε. άνευ τής προ- 
βλεπομένης σήμερον γνωματεύσει·); τής οικείας πρωτοβα
θμίου υγειονομικής επιτροπής.

Επι τού άρθρου 1S :
Διά. τής προτεινομένης διατάςεως επιδιώκεται ή καθιέ- 

ρωσις όμοιομοτφου ωραρίου έργασίας δΓ άπαν το έπί σχέ- 
σει ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν τού Δημοσίου, τών ΟΤΛ 
καί ΧΠΔΔ. όριζομένου ως τοιούτου τού εκάστοτε ΐσχύοντος 
ωραρίου τών μονίμων υπαλλήλων. Διά. το πεοσωπικόν όμως 
το όποιον απασχολείται εις τάς ώς άνω ύπηρεσίας λειτουρ- 
γουσας επι 24ώρου βάσεως. ή ύπο μορφήν έργοστασίου. ή 
εργοταςίου κ.λπ.. ως ορίζεται έν άρθρω 1 τού Ν. 1057/80, 
λογου τήε φύσεως τών έκτελουμένων εργασιών εις αύτάς. 
εςακολουθει νά. ισχύη το ωράριον τών 39 ωρών εβδομαδιαίους. 
Έπίσηε διά τήε παρ. 2 τού προτεινομένου άρθρου προβλέ
πετε:·. η διατήρησες τυχόν ύφισταμένου εΰνοΐκωτέοου (ορα
ρίου. έναντι τού νέου θεσπιζόμενου ώεαειου έργασίας.

Έπί τού LT Κεφαλαίου
Ρυθμίσεις οργανωτικών θεμάτων.
Έπί τού άρθρου 19 :

Εις τά. πλαίσια, τής μελέτης τού Εθνικού Χωροταξικού 
Χχεόίου και Προγράμματος τής Ελλάδος, κύριον αντικεί

Ομού άναπτυςεουε της. ώς καί διά. τήν
μένης πολιτικής καί τον καθορισμό·
τρων. Έξ άλλου, είναι επιθυμητόν τά. 1
τικών Διαμερισμάτων νά. συμπίπτουν
φερείας, ώστε ό άρμόδιος διά. τήν έφα

μενου έρεύνης άπετέλεσε ή διαίρεσϊς τήςχώρας εις Προ
γραμματικά Διαμερίσματα, ήτοι ή όργάνωσις εις ομοιο
γενείς γεωγραφικάς περιοχάς αί όποΐαι προσφέρονταΓ διά 
τήν επεξεργασίαν καί εφαρμογήν περιφερειακών, αναπτυ
ξιακών προγραμμάτων. Τούτο έπιβάλλεται ιδίως έκ τής 
ανάγκης ύπάρξεως συντονισμένου·/ προγραμμάτων οΐκονομικ.ής 
καί κοινωνικής1 ά./απτύςεως. προς κάλυψιν τών ιδιομορφιών 
έκάστης περιοχής, τού ιδιαιτέρου χαρακτήρος καί τού βα-

χάραξιν διαφοροποιη- 
1 συγκεκριμένων [χέ
λια τών Προγραμμα- 
μέ διοικητικά.ς περι- 
ιμογήν τών προγραμ

μάτων καί τήν παρακολούθησιν τών έξελίξεων έντος τού Δια
μερίσματος φορεύς νά είναι ένδεχομένως δυνατόν νά έντα- 
χθή όργανικώς εις τήν διοικητικήν ιεραρχίαν. Προς τον 
σκοπόν αυτόν, είναι άναγκαία ή έναρμόνισις τών υφιστα
μένων περιφερειακών υπηρεσιών διανομαρχιακού επιπέδου 
τών Υπουργείων κ.λπ. προς τον αριθμόν, τά όρια καί τήν 
έδραν τών συσταθησομένων Προγραμματικών Διαμερισμά
των.

Έπί τού άρθρου 20 :
Διά. τών διατάξεων τού άρθρου 20 παρέχεται ή δυνατότης 

μεταφοράς κενών θέσεων μεταξύ 1 πουργείων και Χ.1 Ι.Δ.Δ. 
οΰτως ώστε αί πλεονάζουσαι θέσεις εις ώρισμένον 1 πουρ- 
γεϊον ή Χ.Π.Δ.Δ. νά μετχφέρουνται- εις έτερον τοιούτον, -διά
των όποιων, λόγω ύπηρεσιχκών αναγκών, παρίστχται αναγκη 
αύξήσεως τών θέσεων τού προσωπικού του. Διά τού τροπου 
αυτού, άποφεύγεται ή έξ ύπχρχής σύστασις νέων οργανικών 
θέσεων, μέ εύεργετικάς, όπως είναι φυσικόν, επιπτώσεις καί 
εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν.

Έπί τού άρθρου 21 :
Διά τουν διατάξεων τού άρθρου 21 έπιδκύκεται, χωρίς νά 

Οιγούν κεκτημένα συμφέροντα ύπηρετούντων υπάλληλων, 
ή καθ'.έρωσις κοινής ονοματολογίας καί άριθμήσεως ομοειόών 
κλάδων προσωπικού τών Υπουργείου·/ ή αύτοτελών δημο
σίων υπηρεσιών καί τών Χ.Π.Δ.Δ. ομοιομόρφων προσόντων 
διορισμού καί εισαγωγικού·/ βαθμών.

Είναι ευνόητο·/, ότι τόσον διά. λόγους διατκητικής δεοντο
λογίας όσον καί διά λόγους ορθολογικής όργχνώσεως. επι
βάλλεται ή καθ'.έρωσις ενιαίων αρχών, προκειμενου νά αντι- 
μετωπισθούν τά. διάφορα προβλήματα τά. όποια ανακύπτουν 
εις τον χώρον τής Δημοσίας Διοικήσει·υς. Μέ τάς ρυθμίσεις 
αύτάς, όχι μόνον θά. άρθή ή πολυμορφία και η ανισοτης η 
οποία παρατηρεΐται σήμερον εις τήν ονοματολογίαν, τα. τυ
πικά προσόντα καί τούς εισαγωγικούς βαθμούς τών δια
φόρων κλάδων προσωπικού τών δημοσίων ύπηρεσιών. αλ/.α 
Οά. δημιουργηθούν όριοιαι προϋποθέσεις εισόδου των υπαλ
λήλων εις τήν δημοσίαν -υπηρεσίαν.

Τούτο έχει τήν έννοιαν οτι υπάλληλοι με τα αυτα προσόντα 
διορίζονται μέ τόν αυτόν βαθμόν.

Παραλλήλους θά. διευκολυνθή καί ή ομοιόμορφος μηχα
νογραφική άπεικόνισις τών ανωτέρω στοιχείων, πράγμα το 
όποιον έμφανίζει πλείστας δυσκολίας σήμερον.

Έπί τού άρθρου 22 :
Διά. τών διατάξεων τών άρθρων 22 παρέχεται εφ 

διαρκής έεουσιοδότησις διά. τήν εφαρμογήν τών διατά 
τού άρθτου 8 τού Χ.5ί 1975. αί όποΐαι ΐσχυσαν καθ’ ' Γτ 
γεΐον έφ’ άπας καί διά. χρονικόν διάστημα, ενός έτους 
τής δημοσιευσεως τού ανωτέρω νομού. Δια νεωτεραε 

•τάξεος’ (Ν.40" 1876 άρθρ. 29 παρ. 2) έόόθη καί νέα 
θεσμία. ή οποία έληξε τήν 8 Λυγούστου 11, «. Ήδη 
νεται αναγκαίου διά. τήν ορθολογικήν ανακατανομήν 
άρμοδιοπήτων μεταξύ τών 'Γπουργείων καί προε τόν σκ 
άρσεως σής παρατηρουμένης συγχύσεως καί τών 
μένω·/ επικαλύψεων, νά Οεσπισθή παγία πρός το 
ταειε.

ξεων
εουρ-

y.rro
»)·.>.-

Τιυν
οττον
στα-



Έπί τοϋ-χ,:Ορου 23 :
Π ;ό; τόν. σκοπόν ένισχύσεως εις προσωπικόν της περι- 

περειακτς διοικήσεως. μέ τό άρθρον 23 παρέχεται έξου- 
-σιόδότγσιε διά τήν μεταφοράν θέσεων έκ των κεντρικών 
εϊ; τά; πειιοερειάκά: υπηρεσίας ουχί όμως και τό αντί
θετον.

! 1 αεαλλήλως απλοποιείται και ή σχετική τυπική διαδι
κασία. δεδομένου ότι τοΰτο Οά γίνεται έφ’ έξης δι’ Ύπουρ- 
"ΐκών inc τάσεων, ενώ σήμερον απαιτείται νομοθετική 
εκάστοτε ρύθμισις. καθ’ όσον ή κατανομή των οργανικών 
θέσεων μεταξύ κεντρικών καί περιφερειακών υπηρεσιών 
έχει ,;·.χ τών έφ’ άπας εκδοθέντων, βάσει τοϋ Χ.31 /
];·7Γ>. Ήεγανισμών τών ’ Υπουργείων καί συνεπώς μόνον 
'ιά νέε νομοθετικής όδοϋ είναι δυνατή οίαδήποτε τροπο
ποίησες κυτών (παράγρ. 1).

Έξ άλλου, έχει οιαπιστωθή ότι χωλαίνει σοβαρά ή άνά- 
-τυεις τής Μηχανογραφήσεως στο χώρο τοϋ Δημοσίου 
Το ι::·.. κυρίως δε όσον αφορά εις τήν άνάπτυξιν νέων μηχα- 
ννπανικών εφαρμογών υπουργικού καί διυπουργικού ναρα-

, . ίτό έχει ώ; συνέπειαν τήν ΰποαπασχόλησιν τών Ηλε- 
τίον.κών' Υπολογιστών καί τοϋ άλλου μηχανογραφικού εξο
πλισμού καί τήν άντιοτκονομικήν χρησιμοποίησίν του.

ΊΙ ανάπτυςις. όμως, τής μηχανογραφήσεως καί γενικώς 
λ ίλνα’άήτησίς καί ό εντοπισμός τών διαδικασιών καί τών 
προβλημάτων εκείνων τά όποια επιδέχονται μηχανογρά- 
ονσιν. με σκοπόν τήν άνάλυσιν καί τον σχεδιχσμ.ον νέων 
εφαρμογών, δεν είναι ΰπόθεσις μόνο τής 'Υπηρεσίας Μηχα- 
νογρκτήσεως τοϋ κάθε ' Υπουργείου ή ΝΓ1ΔΔ άλλα αποτε
λεί τήν συνισταμένην τής συνεργασίας καί τών προσπα
θειών όλων τών λειτουενικών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου 
ή τοϋ ΜΙΛΑ.

Λιά νά είναι όμως, επιτυχής καί αποδοτική.ή συνεργασία 
αυτή τών βχσικωτέρων τομέων τής Δημοσίας Διοικήσεως, 
είναι απαραίτητον νά συσταθοϋν κατά 'Υπουργείου, αυτο
τελείς δημοσίας 'Υπηρεσίας καί ΝΠΔΔ, Έπιτροπαί Μηχα- 
νογρ αφήσεως.

Λί Έπιτροπαί αύταί Οά έχουν ώς αποστολήν τον εντο
πισμόν τών διαδικασιών καί τών προβλημάτων αί όποϊαι 
επιδέχονται μηχανογράφησιν, προκειμένου εις τήν συνέ
χειαν νά άναπτυχΟοϋν νέαι μηχανογραφικά: έφαρμογαί καί 
θά εΐσηγοϋνται εις τά προϊστάμενα κλιμάκια τής 'Υπηρε
σίας tojV τήν λήψιν μέτρων διά τήν βελτιστοποίησιν τής 
καταστασεονς εις τον τομέα τής Μηχανογραφήσεως.

I.ι_■ τήν σύστασιν τών Επιτροπών αυτών σκοπεί ή προ- 
τετ.ομενη διάταξις (παράγρ. 2).

Με τό άρΟρον 4 -οϋ ν.887/1979, ηΰξήΐη τό ποσεσνόν 
προωθήσεως τών επί 3ω-4ω βαΟμοΐς θέσεων τών Κλάδων 
Μ !·. άπό 13 είε 2U °,,. Τά ποσοστά αυτά υπολογίζονται 
επι τοϋ συνολικοϋ άριΟμοϋ τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ 
Λ.» j 1! ι / ‘. · υφισταμένων Βέσεο^ν. .

Μέ τον Δ. 992 197!· «περί όργανούσεως τών διοικητι
κών Υπηρεσιών διά τήν εφαρμογήν τής Συνθήκης Προσ- 
χωρήσεως τής Ελλάδος εις τάς Ευρωπαϊκά; Κοινότητας 
και ρυΟμίσεως συναφών θεσμικών καί οργανωτικών θεμά
των». καί το Π.Δ. 1(56/1980 ((περί συστάσεως τακτικών 
ύεσεων παρά τώ Υπουργείο» Συγκοινωνιών» συνεστήθησχν 
Βεσεις εισαγωγικού βαΟμοϋ Κλάδων ΜΕ τών 'Υπουργείων 
Συντονισμού καί Συγκοινωνιών, κατόπιν τών γινομένων 
μονιμοποιήσεων, βάσει τών άρθρων 19 καί 29 τοϋ ώς άνω 
•Νομού 992,1979 (Π.Δ. 250/Ϊ980) καί τής παραγράφου 1 
σου άρθρου 5 τοϋ Λ. 823/1978, αντιστοίχους, χωρίς νά 
προβλεφθή ή σύστασις άναλόγου ποσοστοϋ θέσεο»ν επί 
υω-όω βαΟμοΐς.

’ Οπως είναι εύνόητον. ή κατά τά άνωτέεω σύστασις τών

βαΟμοϋ. Οΰτω. με τήν πχροϋσχ διάταΐιν σκοπεΐται ή 
παροχή τοιαύτης δυνατότητας, άλλως οί ως άνω μονιμο- 
ποιηθέντες υπάλληλοι καί οί ήδη ύπηρετοϋντες εις θέσεις 
εισαγωγικού βαΟμοϋ Κλάδων ΜΕ Οά στερηΟοϋν τής δυνα
τότητας ;νά κριθοϋν πρός προαγωγήν εις θέσεις διακεκρι- 
μένας καί άναλόγους εις αριθμόν προς τό ποσοστού που 
πεο’ίλέπεται υπό τής διχτχίεωε τοϋ άρθρου 4 τοϋ Λ.887/ 
1979 (20%).

r *■

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 24 εξασφαλίζεται ή άπχι- 
τουμένη ευελιξία διά τήν ρύΟμισιν, διά Προεδρικών Δια
ταγμάτων. απειραρίθμων γραφειοκρατικών περιπτώσεων, 
διά. τήν άντιμετώπισιν τών όποιων, κατ’ άλλον τρόπον, 
Οά εχρειάζοντο ειδικοί νόμοι διά τήν εκδοσιν τών όποιων, 
βεβαίως Οά εχρειάζετο μακρά σειρά ετών. ’Επίσης, διά 
τών διατάξεο»/ τής παρ. 3 αΰτοϋ επιδιώκεται ή διευκόλυνσις 
τής εγκαίρου έκδόσεως διοικητικών πράξεων εις τάς περι
πτώσεις καθυστερήσει·»; παροχής άπαιτουμένης γνώμης 
συλλογικόϋ ή μή οργάνου.

’ Επί τοϋ άρθρου 2.3 :
Μέ τήν διεύρυνσιν τών δυναμένων νά όρισΟοϋν μέλη τής 

Κεντρικής ’Επιτροπής Νομοθετικής ’Εργασίας επιδιώκεται ή 
καλύτερα λειτουργία αυτής. Διά τον λόγον αυτόν προβλέ- 
πεται ότι δύνανται νά μετέχουν ε’ς τήν ώς άνω Επιτροπήν 
ΙΙρόεδροι Έφετών Διοικητικών Δικαστηρίων όχι μόνον έν 
ένεργεία άλλά καί έν συντάξει.

Έπί τοϋ άρθρου 20 :
Διά τοϋ άρθρου 20 σκοπεΐται ή άπ’ ευθείας εφαρμογή 

τών διατάξεο»ν, αί όποϊαι αφορούν θέματα υπηρεσιακής 
καταστάσεως, καί έπί τών υπαλλήλων τών ’Οργανισμών 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. χωρίς νά απαιτείται, ώς έγενετο 
μέχρι σήμερον, ή εκοοσις ίδιου νόμου ή προσαρμοστικών 
Προεδρικών Διαταγμάτων ή άποφάσεων.

Έπί τοϋ άρθρου 27 :
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ 

παρόντος σχεδίου νόμου Οά ίσχύσουν άπό τήν ημερομηνία 
δημοσιεύσεώς του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 
πλήν τών διατάξεων τών άρθρο»·» 1 έως καί 8. διά τοϋν 
οποίων υλοποιούνται τά υπό τής Κυβερνήσεως έξαγγελ- 
Οέντα υπέρ τών δημοσίων υπαλλήλων μέτρα, τών όποιων 
ή ισχύς άναδράμει άπό τής 1.1.1981.

Έν ΆΟήναις τή 14 Μαίου 1981 
Οί Υπουργοί

Π ριειρίας Κυέερνήεως Εξωτερικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Οικονομικών
Μ. ΕΒΕΡΤ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΛΚΗΣ
Ετωτείικών 

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ
Κοιν. Ύτηοετιών
Σ Π. ΔΟΞΙΑΔΗΣ
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Οεσεο»·» τοϋ είσαγοργτκοϋ βαΟμοϋ, έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
ανατροπήν τής προβλεπομένης αναλογίας μεταξύ τών θέ
σεων τοϋ εισαγωγικού βαθμού καί τών θέσεων έπί 5ω-4ω 
βαΟμοΐς, δεδομένου ότι ό Ν.887/1979 (άρΟρ. 4) δεν παρέ- 
χει τήν δυνατότητα προωΟήσεως των μετά τήν δημοσίευσιν 
του νομού αυτού συνιστωμένων νέων θέσεων εισαγωγικού

ΠΛΡΑΡΤ1ΙΜ \
Προσηρτημένον εις τήν αΐτιολογικήν εκΟεσιν τοϋ νομοσχε

δίου «περί ρυΟμίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων 
τοϋ Δημοσίου, τών Ν’.Π.Δ.Δ., τών Ο.Τ.Λ. καί άλλων τι-

ΘΙΓΟΜΕΧΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Διά τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου τροπο

ποιείται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 8S7/1979, έχουσα ώς 
άκολούθως :

«1. Εις δημοσίους υπαλλήλους διορισθέντας εις θέσεις μο
νίμου προσωπικού προ τής εφαρμογής τοϋ ν. 1811/1931 καί


