ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στό τχέίιο νάνον έπαναρορά ιέ ίτχύ, τροποποίηση καί συμ
πλήρωση τών ίιατάΞεων τον ν.ϊ. 4352/1964 περί ίιατάξεων κ.λπ.».
II \>ΰς κ) Βονλη τών Ελλφων

Στον τομέα τής Δημοσίας Διοικήσεως ή Κυβέρνηση έχε·,
υελετήσει ιστορικά καί διαγνωστικά όλο το διοικητικό πρό
βλημα της χώρας, πού δύο άπό τα γνωστά παθολογικά συμ
πτώματα του είναι ή «Γραφειοκρατία» άπό τό ένα μέρος
καί ή «Ρουσφετολογία» άπό τό άλλο.
Σέ βάθος ή ανωμαλία ξεκινάει άπό τήν εποχή τής Ιϊαβαρικής ξενοκρατίας καί τοϋ Κωλεττικοΰ κομματισμού καί σέ
πλάτος καλύπτει πολλά καί διάφορα οργανωτικά σχήματα
έπιτελέσεως των έργων τής αποστολής τοϋ Κράτους.
Μέ βάση αυτή την ιστορική έρευνα καί τις προτάσεις εκ
συγχρονισμού τής Ελληνικής Διοκήσεως πού διατύπωσε
ό εμπειρογνώμονας τοϋ ΟΟΣΑ G. Lan"rod, γιά τήν εναρ
μόνιση μέ τήν Ευρώπη, έχει καταρτισΟεϊ τό προσχέδιο προ
γράμματος τής «Διοικητικής Άνορθώσεως τής Χώρας».
Τό πρόγραμμα αύτό θά κατατεθεί στή Βουλή μαζί μέ
τό οικονομικό καί κοινωνικό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως,
σύμφωνα μέ τήν επιταγή τοϋ άρθρου 79 παρ. 8 τοϋ Συντά
γματος.
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' "Οπως τονίσθηκε καί στο Συμβόλαιο μέ τό Λαό, ή Κυ
βέρνηση έχει καί τήν πολιτική βούληση καί τή δυνατότητα
νά δημιουργήσει, μέ τό πρόγραμμα αύτό^γρήγορα τις προϋ
ποθέσεις αποδοτικής λειτουργίας τής Δημοσίας Διοικήσεως.
Πριν όμως άρχίσει ή διοικητική άναδιοργάνωση μέ νέες
κατευθύνσεις, μέ νέους θεσμούς, μέ νέες μεθόδους καί μέ
νέες συνθήκες είναι ανάγκη νά θεραπευθοϋν οί παθολογικές
καταστάσεις τοϋ πρόσφατου παρελθόντος μέ Οεσμολογική
εξυγίανση. 'II εξυγίανση αυτή είναι λογική καί χρονική
προϋπόθεση γιά τήν πιο πάνω διοικητική άνόρθωση τοϋ κρά
τους άφοϋ ή Διοίκησή του έχει άλλοιωθεϊ δομικά, μεταβαλ
λόμενη άπό δημοκρατική σέ γραφειοκρατική μέ τα γνωστά
σοβαρά συμπτώματα υδροκεφαλισμού καί έλεφαντιάσεως
στην όργάνούση καί λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών,
οργανισμών καί επιχειρήσεων, δημοσίου καί ιδιωτικού δι
καίου." ·'-*·■■■ ·" ■
", -,·■··
Ειδικότερα μέ τις έπιμέρους διατάξεις τοϋ πιο πάνω σχεδίου νόμου επιδιώκονται τά άκόλουθα :
' -'

Διευθυντες και Σύμβουλοι Νομαρχιών). Στην περίπτωση
αυτή δίνεται η δυνατότητα καί στους υπαλλήλους πού κατεχουν τις θεσεις τών Συμβούλων Νομαρχιών νά έπανέλΟουν στους κλάδους άπό τούς όποιους ποέρχονται τής ίδιας
ή άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα μέ τις ειδικότερες διακρίσεις
τοϋ ύπό συζήτηση νομοσχεδίου.
■' “° τ’-ί αρμοδιότητες τών καταργουμένων βαθμιδών καί
θέσεων μεταβιβάζονται μέ άπόφαση τοϋ αρμόδιου υπουρ
γού. ο·% μεν αποφασιστικές στούς γενικούς γραμματείς καί
<ε^ους ^ υπ αυτούς υπαλλήλους τής διοικητικής ιεραρχίας,
οι δε επιτελικές στους συμβούλους ή συνε ε γάτες.
Ui όιατάςεις τοϋ άρθρου αυτού δέν εφαρμόζονται αυτο
δίκαια στους Ο.Τ.Λ.. στά Λ.Ε.Ι. καί λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. γιά
τά όποια όμως παρέχεται ή δυνατότητα αναλογών ρυθμί
σεων, μέσα στά πλαίσια τών αρχών τοϋ νόμου' αύτοϋ, μέ
κοινές υπουργικές κανονιστικές αποφάσεις.
Τό μέτρο τής καταργήσει,,; τών άνωτέρω βαθμιδών, θέ
σεων καί βαθμών κρίΟηκε σκόπιμο καί αναγκαίο για τήν
άπλούστευση τής οργανωτικής δομής τών φορέων τής διοι
κήσει»;, έτσι ώστε νά καταστεί δυνατή ή άποδοτικότερη
λειτουργία τους. 'Η πείρα άλλωστε άπέδειξε, ότι ή προώ
θηση τών υποθέσεων σέ ανώτερες καί άνώτατες βαθμίδες
τής οργανωτικής πυραμίδας, δημιούργησε περιττούς γρα
φειοκρατικούς τύπους καί δυσχέρανε τή γρήγορη διεκπεραίω
σή τους, μέ συνέπεια νά παρατηρούνται οί γνωστές άδυναμίες "καί δυσλειτουργίες τής δημόσιας διοικήσεως. Μέ αυτό
τον τρόπο δημιουργεΐται πραγματικά άπλόυστευμένη δομή
τής διοικητικής πυραμίδας. Ή κατάργηση τών αντίστοιχων
πρός τά καταργούμενα σκαλοπάτια τών Γενικών Διευθύν
σεων καί Υπηρεσιών θέσεις Γενικών Διευθυντών καί Ανα
πληρωτών Γενικών Διευθυντών γίνεται στο πλαίσιο τοϋ
άρθρου 103 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος. "Οπως είναι γνωστό,
τό προηγούμενο Σύνταγμα άπαγόρευε τήν περικοπή τής
βαθμολογικής έξελίξεως στον Ιο βαθμό, επειδή ή μονι
μότητα κάλυπτε τούς καταργούμενους βαθμούς, 'ένώ κατά
τό Σύνταγμα 1975 ή αρχή τής μονιμότητας δέν καλύπτει
τον Ιο" βαθμό επειδή άναφέρεται μόνο στή μίσθολογική
εξέλιξη στον καταληκτικό βαθμό. "Επειτα το μέτρο αυτό
θά επιτρέψει τή σμίκρυνση τής τωρινής πολύ μεγάλης άποστάσεως στή σχέση τοϋ κατώτατου καί άνώτατου βαθμοϋ
καί μισθού στό νέο βαθμολόγιο καί μισθολόγιο.

Μέ τό άρθρο 3 άντιμετωπίζεται σέ νέα βάση τό σύστημα
ί Μέ τό άρθρο 1 εδραιώνεται ό γνωστός θεσμός τής τρια- τής Ιεραρχίας τών θέσεων καί τών βαθμών τοϋ υπαλληλικού
κώδικα, μέ τή δημιουργία νέας άλφαβητικής κλίμακας,
κοντάπενταετίας μέ τήν αποτροπή τής εύχερείας τών προ
σωπικών εξαιρέσεων πού εΐσήγαγ'ε ό ν. 22/1975 διευρυνό- πού περιλαμβάνει τέσσερες κατηγορίες θέσεων, μέ εξαίρεση
τήν κατηγορία τών ειδικών θέσεων βαθμών α' καί β' τοϋ
μενος καί στις Κρατικές Τράπεζες, καί θεσπίζεται γιά πρώ
τη1’ιρορά ή αρμοδιότητα τού Ελεγκτικού Συνεδρίου νά Τ.Κψ ήτοι AT, ΑΡ, ΜΕ καί ΣΕ. Γιά κάθε μια άπό τις
άπόφαίνεται τελεσίδικα πριν άπό τήν απόλυση τού υπαλ - άνωτέρω τέσσερες κατηγορίες θέσεων προβλέπονται τρεις
λήλου καί εφόσον υπάρχει σχετική άμφισβήτηση, είτε άπό κατ’ άνώτατο όριο βαθμοί κατά τρόπο ώστε ό εισαγωγικός
βαθμός κάθε άνώτερης κατηγορίας νά διαφέρει κατά ένα
τό δημόσιο είτε άπό τον υπάλληλο, αν συντρέχουν τά στοι
μόνο βαθμό άπό τήν άμέσως κατώτερη. Έξυπακούεται ότι
χεία τής συντάξιμης υπηρεσίας του.
.< Μέ τό άρθρο 2 καταργοϋνται όλες οί οργανωτικές βαθμί
αυτό συνεπάγεται τήν κατά ένα καταληκτικό βαθμό" δια
δες τών γενικών διευθύνσεων καί υπηρεσιών μέ τις αντί
φοροποίηση κάθε άνώτερης κατηγορίας άπό τήν'άμέσως
στοιχες θέσεις - μόνιμες, μέ θητεία καί μέ σύμβαση εργα
κατώτερη. Κατά συνέπεια τό σύνολο τών βαθμών τής ιε
σίας ιδιωτικού δικαίου — καί τούς βαθμούς (1ος καί ΑΝ Γ Δ)
ραρχίας ορίζεται σέ έξη (6) άντί τών τωρινών δώδεκα (12).
όλων τών Υπουργείου καί τών αυτοτελών η άποκεντρω- Κάθε βαθμός περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον μισθολογικά κλι
μένων δημοσίων υπηρεσιών. Οί διατάξεις αυτές εφαρμό
μάκια,, οπότε τό σύνολο τών κλιμακίων αύτών ορίζεται σέ
ζονται γιά όλους τούς κλάδους, χωρίς εξαίρεση καί γιά τις
δώδεκα μέχρι δέκα οκτώ σέ πρώτη φάση γιά όλη τή βα
θέσεις πού είναι διαβαθμισμένες στόν Ιο βαθμό καί στό
θμολογική κλίμακα. Γιά νά άποφευχθοϋν τά μεγάλα οικο
βαθμό τού ΑΝΓΔ ή πού έχουν μισθολογικό κλιμάκιο άνώνομικά ανοίγματα μεταξύ τοϋ τελευταίου κλιμακίου τής
τέρο τοϋ 10ου γιά λόγους δικαιοσύνης καί ισότητας.
ίεραρχικής κλίμακας καί τοϋ άνώτατου γίνεται μελέτη
Οί ύπηρετοϋντες στις άνωτέρου θέσεις απολύονται αυτο νέου μισθολογίου.
δίκαια μέ τήν έναρξη ισχύος τοϋ νόμου αύτοϋ. Εξαίρεση
Μέ αύτό τό μέτρο δημιουργοϋνται οί βάσεις άλλά καί οί
γίνεται γιά τούς ύπαλλήλους τών πιό πάνω βαθμών, πού προϋποθέσεις γιά τήν καθιέρωση ενιαίου βαθμολογίου καί
μαζί μέ τά τρία πλασματικά χρόνια δέν συμπληρώνουν είμισθολογίου καί παίρνεται ή ιστορική άπόφαση τής γενικής
κοσιπενταετή πραγματική καί συντάξιμη δημόσια υπηρεσία,
άποσυνδέσεως βαθμών καί μισθών χωρίς όμως καί τον
γιά τούς οποίους παρέχεται ή δυνατότητα έπαναδιορισμοΰ πλήρη άποχωρισμό τους. Κατ’ αύτό τον τρόπο θά καταστεί
τους κατά, τά ειδικότερα στό νόμο άναφερόμενα. Στις καταρ- δυνατή ή αύξηση τών άποδοχών τών κατωτέρων υπαλλήλων,
γητικές διατάξεις τοϋ νόμου αύτοϋ περιλαμβάνονται καί οί χωρίς δημιουργία θέσεων άνωτέρων βαθμών καί άνατροπή
θέσεις τοϋ κλάδου τών Νομαρχιακών υπαλλήλων (Γενικοί τής όργανωτ.κής καί βαθμολογικής πυραμίδας. Τερματί-

—

ζεται κατ’ αυτί» τόν τρόπο και τό γραφειοκρατικό καθεστώς
των διπλών πινάκων κάθε χρόνο :
aj γιά τις βαθμολογικές προαγωγές
β) για τές μισθολογικές προαγωγές
Λύεται άκόμη τό ζήτημα τής διαφοροποιήσεως μεταξύ
μισθολογικών καί βαθμολογικών προαγωγών, πού είχε
καταργήσει ό γνήσιος 'Υπαλληλικός Κώδικας το 1952 καί
διαφύλαξε τό ΑΣΔΥ καί ξανχδημιουργήθηκε στήν επταετία 1974 - 1981. Αύτό ήταν αναπόφευκτο για την ικανο
ποίηση εύλόγων συνδικαλιστικών αιτημάτων από τή με
γάλη ανισότητα μηνιαίων άποδοχών πρώτου βαθμού (ποσό
100.000 για τόν τεχνικό καί 90.000 περίπου για τό διοι
κητικό μέ χρονοεπίδομα καί τετραμελή οικογένεια).
Οί ειδικότερες τεχνικές καί νομικές ρυθμίσεις τού άνωτέρου νέου συστήματος θά γίνουν μέ προεδρικό διάταγμα,
κατ’ εξουσιοδότηση τού νόμου αύτοϋ.
Μέ τό άρθρο 4 έπαναφέρονται σέ ισχύ οί διατάξεις τής
παρ. 3 τού άρθρου 2 τού νομοθετικού διατάγματος 4352/
1964, μέ τις όποιες είναι δυνατή ή συμμετοχή σέ συμβούλια
ή επιτροπές άνωτέρων καί άνωτάτων ύπαλλήλων πού έχουν
αποχωρήσει άπό την υπηρεσία καί δέν έχουν συμπληρώσει
τό όριο ηλικίας πού προβλέπεται άπό τις κείμενες διατάξεις.
’Επίσης καταργούνται όλα τά γνωμοδοττκής καί άποφασιστικής άρμοδιότητας συμβούλια καί επιτροπές όλων τών
δημοσίων γενικά, υπηρεσιών, εφόσον δέν διατηρηθούν μέ
κοινές υπουργικές άποφάσεις, μέ τις όποιες παρέχεται καί ή
δυνατότητα μετονομασίας, ,συγχο ρεύσεως, περιορισμού ή
διευρύνσεώς τους. ’Ακόμη, ρυθμίζονται τά θέματα των γνωμοδοτικών καί άποφασιστικών αρμοδιοτήτων τών καταρ,’γουμένων συμβουλίων καί επιτροπών. Τέλος, προβλέπεται
ό χρόνος ένάρξεως τής καταργήσεως τών πιο πάνω συμβου
λίων καί έπιτροπών πού είναι δύο μήνες άπό την έναρξη τής
ισχύος τού νόμου αυτού μέσα στούς όποιους θά πρέπει να
έχουν έκδοθεϊ καί οί άνωτέρω αποφάσεις.
. ή ,.
τΗταν άναγκαϊο να ληφθεΐ τό μέτρο αύτό διότι τά πολυά
ριθμα καί ποικιλώνυμα συλλογικά όργανα - συμβούλια, επι
τροπές, ομάδες εργασίας - δέν άποτελούν μόνο μηχανισμούς
άνισοκατανομής τών υπαλληλικών εισοδημάτων μέ τις άνεπίτρεπτες πρόσθετες αμοιβές. “Εχουν γίνει μηχανισμοί διασπάσεως τής άτομικής ευθύνης τών ύπαλλήλων για τη νομι
μότητα καί σκοπιμότητα τών ατομικών τους ενεργειών,
σύμφωνα μέ βασική άρχή τού διακομματικού καί γνήσιου
Υπαλληλικού Κώδικα (X. 1811/51 «περί ΚΚΔΔΥ»),
όπως τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε ώς τήν κήρυξη τής
δικτατορίας. ’Εξελίχθηκαν παράλληλα καί σέ μορφές δια
τεταγμένης νομιμότητας ή σκοπιμότητας γιά τή λήψη άντικοινωνικών ή άντλαϊκών αποφάσεων. Αύτών τών καταργουμένων οργάνων οί άρμοδιότητες δίνονται στήν άνχμορφούμενη οργανωτική καί βαθμολογική ιεραρχία τών τριών βα
σικών βαθμιδών θέσεων καί βαθμών.
Μέ τό άρθρο 5 έπαναφέρονται σέ ισχύ οί διατάξεις τών
παραγράφων 1 καί 2 τού άρθρου 5 τού ν.δ. 4352/1964 συμ
πληρωμένες μέ τις ειδικότερες ρυθμίσεις τού ίδιου άρθρου
τού νόμου αύτού. Οί ρυθμίσεις τού άρθρου αυτού, πού άφορούν τά νομικά πρόπωπα δημοσίου δικαίου, πλήν τών Ο.Τ.Α..
γίνονται κατ’ άναλογία μέ εκείνες τού προηγούμενου άρ
θρου 4. μέ τή διαφορά ότι οί προβλεπόμενες άποφάσεις γιά
τή διατήρηση τών άναγκαίων συμβουλίων καί έπιτροπών έκδίδονται σέ τέσσερις (4) μήνες άπό τήν έναρξη τής ισχύος
τού νόμου αυτού.
Μέ τό άρθρο 6, πού επαναφέρει σε ισχύ το άντίστοιχο
άρθρο 6 τού ν.δ. 4352/1964. ορίζεται οτι οί διατάξεις τών
άρθρων 4 παρ. 1 καί 5 παρ, 1 τού νομοθετικού διατάγματος
αυτού δέν εφαρμόζονται στά υπηρεσιακά συμβούλια πού
γνωμοδοτούν ή άποφασίζουν σέ θέματα καταστάσεως δημο
σίων γενικά ύπαλλήλων, πολιτικών καί αστυνομικών καί
υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Μέ τό άρθρο 7 έξασφαλίζεται ότι ή-συμμετοχή συγκεκρι
μένων δικαστικών λειτουργών σέ Συμβούλια καί ’Επιτρο
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πές θά στηρίζεται σέ πρόταση τού προέδρου τού δικαστη
ρίου καί δέν θά εναπόκειται πλέον στήν προτίμηση τού
οικείου 'Υπουργού. Τίθεται άκόμη ή γενική άρχή ότι όλοι
οί δικαστικοί λειτουργοί καί οί μέ αυτούς έξομοιούμενοι δέν
παίρνουν πλέον όποιαδήποτε άμοιβή μέ μόνη εξαίρεση τις
περιπτώσεις διαιτησίας πού καί αυτή θά άναμορφωθεΐ.
Μέ τό άρθρο 8 ρυθμίζεται σέ νέες βάσεις ό θεσμός τών
Ειδικών Συμβούλων καί ’Επιστημονικών συνεργατών μέ
πλήρη διάκρισή τους άπό τήν οργανωτική καί βαθμολογική
ιεραρχία τών 'Υπηρεσιών, ώστε νά μή δημιουργούνται λει
τουργικά προβλήματα μέ τό μέτρο αύτό, τού όποιου οί
λεπτομέρειες θά ρυθμισθοϋν μέ Π. Διάταγμα. Άποσκοπεΐται εδώ ή εξυγίανση τού θεσμού τής συμβουλευτικής δια
δικασίας στήν Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Μέ τήν παρε
χόμενη εξουσιοδότηση θά υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι καί
επιστημονικοί συνεργάτες μέ ειδικότητα, άπό επιστημονική
ειδίκευση ή μακροχρόνια εμπειρία κατ’ άντιστοιχία προς τό
άντικείμενο τής άπασχολήσεώς τους, όπως καί οί νομικοί
συνεργάτες. Μέ τόν τρόπο αύτό θά άξιοποιηθούν οί ειδικές
γνώσεις τών νέων επιστημόνων μέ μεταπτυχιακούς τίτλους,
σπουδών πού θά διαμορφώσουν τή νέα σύγχρονη ελληνική
τεχνολογία. Πρέπει νά διευκρινισθεί ότι αυτοί οί επιστήμονες,
υπαγόμενοι .στό καθεστώς τού. ίδιωτικού.δικαίου,- δέν θίγουν
τή σταδιοδρομία τών τακτικών ύπαλλήλων τής γραμμικής
ιεραρχίας διότι θά άποτελέσουν μονομελή ή πολυμελή επι
τελικά όργανα πού θά δώσουν πολύτιμη τεχνική βοήθεια
στούς λειτουργούς τής διοικητικής ιεραρχίας. “Ετσι εΐσάγεται ό θεσμός τής γραμμικής ιεραρχίας (LIKE) καί τών
επιτελικών σχηματισμών (STAFF).
Μέ τό άρθρο 9 λήγει ή θητεία τών Διοικητών, 'Υποδιοι
κητών καί λοιπών άνωτάτων οργάνων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιων ’Οργανισμών, Τραπεζών
κ.λπ. επειδή τά καθήκοντα τών θέσεων αύτών συνάπτονται
άπόλυτα μέ τήν πολιτική τής κάθε Κυβερνήσεως.
Μέ τό άρθρο 10 λήγει ή θητεία τών μελών όλων τών Συλ
λογικών ’Οργάνων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών , Ν.Π.Δ.Δ.
καί τών λοιπών Δημοσίων ’Οργανισμών, Τραπεζών κλπ.
.'Η ρύθμισις αύτή κρίθηκε άναγκαία μετά ιδίως τις ρυθμίσεις
τών άρθρων 2 καί 9 τού νομοσχεδίου αύτού.
Μέ τό άρθρο 11 λήγει ή θητεία ή ή έμμισθη εντολή ή οί
συμβάσεις γιατρών, νομικών ή δικαστικών συμβούλων καί
δικηγόρων τού δημοσίου, ν.π.δ.δ. καί λοιπών Δημόσιων ’Ορ
γανισμών γιά νά δοθεί ή δυνατότητα στις 'Υπηρεσίες καί
στούς ’Οργανισμούς νά άντικαταστήσουν όσους άπό αυτούς
κρίνουν άκατάλληλους ή καί νά έπχνχδιορίσουν τούς λοιπούς
χωρίς νά θίγεται τό νομικό καθεστώς τού X. 993/1979 γιά τό
προσωπικό μέ σχέση ’Ιδιωτικού Δικαίου.
Μέ το άρθρο 12 έπαναφέρεται ό διηθητικός μηχανισμός τού
1964 στή σύσταση θέσεων καί συλλογικών οργάνων στις δη
μόσιες υπηρεσίες καί ν.π.δ.δ. ώστε νά περιορισθεΐ κατά τό
δυνατό ή μέχρι τώρα παρατηρηθεϊσα κατάχρηση συστάσεων
θέσεων καί Συμβουλίων.
Μέ τό άρθρο 13 προβλέπεται ή δυνατότητα συγχωνεύσεως
όμοειδών 'Υπηρεσιών γενικής καί άλλης άρμοδιότητας (π.χ.
Διοικητικού, Οικονομικού κλπ.), ώστε νά περιορισθεΐ τό
φαινόμενο πού παρατηρεΐται σήμερα στις 'Υπηρεσίες νά έ
χουν κατεσπαρμένες όμοειδεις άρμοδιότητες σε περισσότερες
οργανικές μονάδες μέχρι τη σύνταξη τών νέων ’Οργανι
σμών τών δημοσίων ' 1 πηρεσιών.
• Μέ τό άρθρο 14 λήγει ή ισχύς τών πινάκων επιτυχίας δια
γωνισμών γιά προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο, ν.π.δ.δ.,
δημόσιους όσγανισυούε, 1 ράπεζες κλπ. στί; 30 ’Απριλίου
19S2.
* Τό μέτρο αύτό κρίθηκε άναγκαϊο διότι μέ τις άλλεπάλληλες άναστολές διορισμών μέ Πράςεις τού προηγούμενου
'Υπουργικού Συμβουλίου καί μέ παράλληλη άναστολή τής λήξεως τής ισχύος τών πινάκων έπιτυχίας, πού έγινε μέ τό
άρθρο 6 τού ν. S65'1979 συσσώρέυθηκε τψεάστιος άριθμός
έπιτυχόντων (20.000 περίπου). Συνέπεια ήταν το φαινόμενο
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αφενός μεν νά είναι αδύνατη ή απορρόφησή τους καί αφετέρου
να δημιουργεΐται ή αδυναμία —ροκηρύξεως νέων διαγωνι
σμών για τή συμμετοχή νέων υποψηφίων για άρκετά χρόνια.
Άλλωστε χωρίς την παρέκκλιση τοϋ ν. 865/1979 στό θέμα
αυτό άπό τίς πάγιες διατάξεις οί ανωτέρω πίνακες θά είχαν
ήδη λήξει πριν άπό πολύ καιρό.
Μ’αύτό τόν τρόπο άντιμετωπίσθηκαν οί άδυναμίες καί αΰτττοές ευθμίσεις τοϋ Ν.Δ. 4352/1964 καί οί διατηρηθεϊσες
διατάξεις του προσαρμόσθηκαν στην σημερινή πραγματικό-

κής ηγεσίας

τοϋ Κράτους.
■ ’Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1981
Οί Υπουργοί

Οικονομικών
Πσοεδσίας Ινυέεσνήσεως
31. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Μ. ΔΡΕΤΤΛΚΗΣ
’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων
Ε. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟ3Ι0Τ
Επαναφορά σέ ισχύ. τροποποίηση καί συμπλήρωση των ·
διατάξεων τοΰ ν-.δ. 4352/1964.

κασία εφέσεων άπό τά Τμήματα τοΰ Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου.
Κατά τή-/ εκδίκαση ενστάσεων άπό το κλιμάκιο, τηρούνται
οί εγγυήσεις τοΰ άρθρου 93 παρ. 2 καί_3 τοϋ Συντάγματος,
οί δέ προθεσμίες πού προβλέπονται άπό τίς κείμενες δικονομικές διατάξεις για τόν προσδιορισμό δικασίμου καί τήν
πρόοδο τής δίκης γενικά, περιορίζονται στό ήμισυ. 0! έτσι
τής ενστάσεως τοΰ παρόντος άρύρου εκδιδόμενες αποφάσεις
δεν ύπόκειντα: σέ άλλα ένδικα μέσα. Μέχρι τήν έκδοση τής
σχετικής δικαστικής άποφάσεως αναστέλλεται ή υπογραφή
τής διαπιστωτικής τής άπολύσεως πράξεως.
2. Άπό τίς διατάξεις
τής προηγουμένης παραγράφου
εξαιρούνται οί δικαστικοί λειτουργοί, οί καθηγητές τών κατά
το Σύνταγμα
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οί
υπάλληλοι πού άναφέρονται στό άρθρο 61 τοΰ ν. 1811/51
«περί κωδικός κλπ.» καί οί αξιωματικοί καί υπάλληλοι
(οπλίτες) τής Αστυνομίας Πόλεων και τοΰ Πυροσβεστικού
Σώματος. Δεν εξαιρούνται τά μέλη τοΰ Νομικού Συμβουλίου
τοΰ Κράτους.
3. Οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί, πού συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τή διάρ
κεια τού διδακτικού έτους, διατηρούνται στήν υπηρεσία μέχρι
τή λήξη του.
Επίσης διατηρούνται στήν υπηρεσία οί δημόσιοι υπόλογοι
μέχρι τή λήξη τής προθεσμίας πού οφείλεται στήν παρ. -1
πού άρύρου 193 τού ν. 1811/51 γιά τήν παράδοση τής υπη
ρεσίας καί τή σύνταξη τών λογαριασμών τής διαχειρίσεώς
τους.

4. Ο! διατάξεις τής παρ. I τοΰ άρθρου αυτού εφαρμό
ζονται ανάλογα καί στούς υπαλλήλους τών αποκεντρωμένων
δημόσιων υπηρεσιών καί στούς υπαλλήλους τών νομικών προ
Τρ ι ακι&ν ταπενταετία.
σώπων δημοσίου δικαίου. Επίσης οί διατάξεις τοΰ πρώτου,
δεύτερου
καί τρίτου εδαφίου τής παρ. 1 τοΰ άρθρου αυτού
1.
Τό άρθρο. 1 τοϋ ν.δ. 4352/196-4 «περί διατάξεων άφοεφαρμόζονται ανάλογα καί στό προσωπικό τών δημόσιων καί
ρωσών τους δημοσίους υπαλλήλους κλπ.» έπαναφέρεται σέ
παραχωρηθεισών επιχειρήσεων ή Τραπεζών π>ού ανήκουν στό
ίτχό καί .αντικαθίσταται ώς έ·ξής:Λ
Κράτος ή ελέγχονται άπό αυτό καί ποό λειτουργούν μέ τή
1.
Οί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι απολύονται αυτοδίκαιαμορφή ανώνυμης εταιρείας». -'5'
: ι*<ΐ'· ·>· > · :" ·♦
:
αμέσως μόλις /συμπληρώσουν τριακονταπενταετή πραγματική
καί συντάξιμη κατά τις κείμενες διατάξεις δημόσια υπηρε . τνΆΛΛ.ν-; ,ι
: .
Άρθρο 2.
ί -V? : ·. :
σία, αλλά όχι πριν άπό τή συμπλήρωση*τοϋ 56ου έτους τής
Σύντμηση 'Ιεραρχίας. *·
ηλικίας τους. Με τή διοικητική πράξη άπολύσεως, ποό έκ1. Όλες οί ίεραρχικές βαθμίδες γενικών διευθύνσεων,
δίδεται σύμφωνα .με τις κείμενες διατάξεις, βεβαιώνεται-αι
οί θέσεις γενικών διευθυντών καί ό Ιος βαθμός. καθώς καί
τιολογημένα ό χρό/ος υπηρεσίας που έχει διανύσει ό υπάλλη
ο! βαθμίδες τών υπηρεσιών, οί θέσεις καί ό βαθμός αναπλη
λος. Ή πράξη αυτή έκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σέ δύο μή
ρωτών γενικών διευθυντών, μόνιμες, μέ θητεία ή σύμβαση,
νες άπό τή συμπλήρωση τής τριακονταπενταετοΰς υπηρεσίας
καταργοΰντα:
αυτοδίκαια σέ όλες τίς δημόσιες υπηρεσίες,
τοΰ υπαλλήλου. Ή άρση άμφισβητήσεως τοϋ συντάξιμου
ίάαταργείται ακόμη ό ειδικός κλάδος νομαρχιακών υπαλλή
X?Ονου είτε άπό τό Δημόσιο, είτε άπό τον υπάλληλο, γίνεται
λων μέ τίς θέσεις γενικών διευθυντών 1ου βαθμού καί* τίς
θέσεις συμβούλων βαθμών 3ου—2ου. *·
- >
·;
Άρθρο 1.

αση αυτή εκοικα,εται κατα προτίμηση με την ίδια διαδι

2. Οί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμό
ζονται καί στούς εκπαιδευτικούς υπαλλήλους ή λειτουργούς

