ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στό σχέδιο- νόμου «γιά την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση καί την καθιέρωση άνωτάτου ορίου άπολαβών
στό δημόσιο τομέα καθώς καί τήν τροποποίηση καί «ρυμπλήρωση των διατάξεων τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Ποός ιή Βοιιλη τ(ον 'Ελλήνων

'Η άπαγόρευση διορισμού των δημοσίων λειτουργών καί
υπαλλήλων σέ δεύτερη θέση καί ό περιορισμός τοϋ άνωτάτου
όοίου προσθέτων άμοιβών τούτων, είναι ένα απαραίτητο
μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία τοϋ Κράτους Δικαίου.
Ή άπαγόρευση διορισμού οργάνων της Λιοικήσεως σέ
δεύτερη θέση έχει προβλεφθεί κι άπ’ τόν συντακτικό νομοθέτη. Μόνο μέ ειδικό νόμο μπορεί να πχρακαμφΟεΐ ή άπα
γόρευση αύτή (άρθρο 104 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος). Τό
ίδιο Σύνταγμα έξ άλλου καθιερώνει ένα άνώτατο όριο προ
σθέτων άποδοχών μέ τήν άδυναμία ύπερβάσεως τοϋ συνό
λου των άποδοχών της οργανικής θέσεως τοϋ υπάλληλου
(άρθρο 104 παρ. 2).
"Εχοντας υπόψη τις συνταγματικές αύτές επιταγές καί
τις γενικότερες κυβερνητικές προθέσεις, γιά την εξυγίανση
της Δημοσίας Διοικήσεως, τη δικαιότερη κατανομή τοϋ κοινωνικοΰ εισοδήματος καί τόν περιορισμό της άνεργίας, μέ
τό νομοσχέδιο τοϋτο επιδιώκεται

κασίας ελέγχου καί επιβολής κυρώσεων κατά, τών παραβα
τών τών διατάξεων τούτων.
5. Μέ τό άρθρο 6 προσδιορίζεται, κατά τρόπο σαφή, τό.
άνώτατο όριο (ή οροφή) τών άπολαβών πού θά μπορούν νά
εισπράττουν οί άπασχολούμενοι στό δημόσιο τομέα (παρ. 2)
καθώς καί ή διαδικασία καί τά όργανα πού θά διαπιστώ
σουν τις συναφείς παραβάσεις (παρ. 4 καί 5).
6. Μέ τις διατάξεις τών άρθρων 7-12 εξυψώνεται τό
’Ελεγκτικό Συνέδριο στή θέση τοϋ τελείως άνεξαρτήτου
Άνωτάτου ’Ελεγκτικού Δικαστικού οργάνου, όπως τό θέ
λει τό Σύνταγμά μας (άρθρα 92 παρ. 1-3 καί 98 παρ. 2)
καί ή φύση τοϋ ύψηλ.οϋ λειτουργήματος τό όποιο έπιτελεΐ.
Γίνεται γιά τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο κάτι πού δέν είχε
γίνει μέχρι τώρα, άν καί ήταν άναγκαΐο καί επιβεβλημένο.
Προστίθενται σ’ αύτό ορισμένες αρμοδιότητες (έλ,εγχος καί
διοικητικές έρευνες), πού άπό τή φύση τους επιβάλλεται
νά διεξάγονται, άπό όργανο μέ αυξημένες εγγυήσεις άδιάβλητης καί άνεξάρτητης κρίσεως. Ή Διεύρυνση αύτή τών
αρμοδιοτήτων τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου καί ή μεγαλύτερη
κατοχύρωσή του έχει καταστεί περισσότερο άναγκαία μετά
τήν αύξηση τών αρμοδιοτήτων του μέ τις διατάξεις τοϋ πα
ρόντος νόμου καί ιδίως μέ τήν έπιφόρτωση τοϋ ελέγχου τών
προσθέτων άμοιβών τών όποιων επιδιώκεται ή αύστηρή πα
ρακολούθηση μέ τις ίδιες διατάξεις.

Οί διατάξεις τών άρθρων αύτών (7 - 12) αιτιολογούνται
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Ή καταπολέμηση της πολυθεσίας, προνομίου τών ολίως έξης :
γων εΰνοουμένων, πού κατάντησε μία μάστιγα τοϋ κοινω - α) τό άρθρο 7 μεταβάλλει τόν φορέα τής έποπτείας τοϋ
νικού συνόλου, συνεχώς έπεκτεινόμενη στις τάξεις τών άπαΣυνεδρίου, πού μέχρι τώρα ήταν ό Υπουργός Οικονομικών.
σχολουμένων στό δημόσιο τομέα, επιτυγχάνεται μέ τις δια
Ή σχέση αύτή έποπτείας μπορούσε μερικές φορές νά δη
τάξεις τοϋ άρθρου 1, μέ τήν έξειδίκευση της άπαγορεύσεως
μιουργήσει προβλήματα γιατί ταυτόχρονα ό 'Υπουργός αύ(παρ. 1 καί 2), τήν επέκτασή τους στους συναξιούχους τός ήταν καί προϊστάμενος αύτών πού διαχειρίζονταν τά
(παρ. 1) καί τή θέσπιση ποινικής κυρώσεως (παρ. ό), ’Απ’ τή
δημόσια οικονομικά, καθώς καί ύπεύθυνος τής καλής διαφύση τους έπιβληθήκανε ορισμένες έξαιρέσεις άπ’ τον κανόνα χειρίσεως τών οικονομικών αύτών, πού συνιστοϋν, ώς γνωστό,
αυτό, αυτών πού λαμβάνουν μικρή σύνταξη, ή σύνταξη πολε ,τό αντικείμενο τοϋ έλέγχου τοϋ Συνεδρίου. Είχαμε μία οίομική κι αυτών πού είναι άναγκαϊοι στήν κρατική διοίκηση,
νεί' σύμπτωση στό αύτό όργανο δύο άντιθέτων ιδιοτήτων
λόγω τών ειδικών τους προσόντων καί ειδικών .τεχνικών τοϋ έλεγκτοϋ καί τοϋ έλεγχομένου. Τό άσυμβίβαστο αύτό
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πρέπει νά άποφεύγεται καί τυπικά. Γι’ αύτό τό λόγο σχε
ύΤ2% Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου. 2 καθορίζεται , καί μεθο
δόν σ’ όλες τις χώρες τοϋ κόσμου τά ’Ελεγκτικά 'Ιδρύματα
δεύεται, ή διαδικασία θεσπίσεως' τών’ μέτρων' πού επιβάλ υπάγονται κατ’ εύθείαν στον Πρωθυπουργό. Έξ άλλου ώς
λονται γιά τό συνεχή έλεγχο τών' πάσης φύσεως άπολαβών προς τή δικαιοδοτική λειτουργία τοϋ Συνεδρίου δέν υπήρχε
σου κάθε λειτουργού, υπαλλήλου, μισθωτού καί συνταξιούκατ’ ουσία καμιά έποπτεία. Κρίνεται, συνεπώς, πιο ένδεχόυψμέ δήλωση πού θά ύποβάλεται κάθε εξάμηνό καί θά
δειγμένη ή έποπτεία τοϋ Συνεδρίου άπό τόν Πρωθυπουργό,
περιέρχεται στό ειδικό ελεγκτικό όργανο τής Πολιτείας, .γεγονός πού θά έξασφαλίσει στό θεσμό καί τυπικά τήν' άνε:τό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θά διενεργεϊται πλήρης έλεγ
ξαρτησία πού τοϋ έπιφυλάσσει τό Σύνταγμα. Μέ τις δια
χος, βάσει τών στοιχείων πού τηρούνται σ’ αύτό, τών συγ
τάξεις τοϋ ίδιου άρθρου άνατίθεται * στό Έλ.εγκτικό
χρόνων μηχανικών μέσων καί τής ειδικής πείρας τοϋ οργά
Συνέδριο
λόγω
τής ειδικής
έμπειρίας
του καί
νου^ τούτου...- - . ..
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ή
φροντίδα
νά
καταρτίσει
διαφόρους
Κώδικες
όπου θά διατυπωθοϋν ενιαία συστηματοποιημένες οί αρχές
■ΤΛ*3.( Μέ τό άρθρο 3 καθορίζεται ό περιορισμός τής' συμμεπού πρέπει νά διέπουν τόν έλεγχο όχι μόνο τής Δημόσιας
τοχής σέ δύο τό πολύ συμβούλια, έπιτροπές, ή ομάδες έρ’γαδιαχείρίσεως άλλ.ά καί τών δημοσίων ’Επιχειρήσεων καί
σίας τοϋ δημοσίου τομέα, πού γιά τή συμμέτοχή τους αύτή
’Οργανισμών' κοινής ώφελείας κλπ., οί όποιοι ουσιαστικά
-εισπράττουν όποιαδήποτε άμοιβή, πού δρίζεται στό 30%
τοϋ συνόλ.ου τών τακτικών άποδοχών τής όργανικής θέσεως διαχειρίζονται δημόσια χρήματα καί γι’ αύτό πρέπει νά παρακολουθοϋνται μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον άπό τήν Πολιτεία.
τοϋ ύπαλλήλ.ου. Τίθεται ρητή διάταξη γιά τήν έγκυρη συμ
Γιά νά μή περιορισθεί όμως ή άναγνωριζόμενη σ’ αύτούς
μετοχή σέ τέτοιου είδους συμβούλ.ια τών ύπαλλήλων πού
δένΤ εισπράττουν πρόσθετη άμοιβή, γιατί ύπερβήκανε τό ί έλευθερία ένεργείας μιά καί λειτουργούν περισσότεροι μέ
.ανώτατο όριο τών δύο συμβουλίων ή επιτροπών, ή ομάδων τούς κανόνες τής Ιδιωτικής οικονομίας, λαμβάνεται πρό
εργασίας. Οί παραβάτες τών διατάξεων αυτών παραπεμπον- νοια νά είναι διαφορετική ή μορφή τοϋ έλέγχου τους άπό
έκείνη πού έφαρμόζεται στις δημόσιες διαχειρίσεις, πράγμα
ται υποχρεωτικά στό οικείο πειθαρχικό συμβούλιο γιά παρά
βαση καθήκοντος χωρίς ή παραπομπή αύτή νά επηρεάζει πού θά ρυθμισθεϊ μέ τόν προβλεπόμενο νά συνταχθεΐ ειδι
κό Κώδικα Οικονομικού Έλέγχου. Καταργοϋνται τέλος οί
τό κύρος τών πράξεων τοϋ οργάνου αυτού.
διατάξεις πού προβλέπχνε τήν έξαίρεση άπό τον έλεγχο τοϋ
4. "Ενας άποτελεσματικός έλεγχος συμμορφώσεως όλων Ελεγκτικού Συνεδοίου ορισμένων, εύτυχώς ελάχιστων,
αυτών πού ύπάγονται στούς περιορισμούς τοϋ νόμου τού ' ΝΠΔΔ. .
του προβλέπεται άπ’ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομο
β) Μέ τό άρθρο 8 άνατίθεται σέ μέλη τοϋ Ελεγκτικού
σχεδίου τούτου. Καθιερώνεται ένας ειδικός τύπος υπευθύνου
δηλώσεως τοϋ Ν.Δ.105/1969 πού θά ύποβάλεται ' κάθε Συνεδρίου καί διοικητικούς δικαστές ή διενέργεια διοικητι
έξάμήνο καί προβλέπονται ' άύστηρότατες πειθαρχικές κών έξετάσεων γιά τήν έρευνα άμφισβητούμενης νομιμό
τητας πράξεων ή παραλείψεων άνωτάτων διοικητικών ύπαλ
κυρώσεις γιά τούς ύπαλλήλους πού θά πασαλείφουν νά υπο
βάλουν τέτοια δήλωση, ή θά τις υποβάλουν έκπρόθεσμα ή λήλων τοϋ Κράτους, τών Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., ή οποία γιά νά
μέ ανακρίβειες καί γιά τούς προϊσταμένους τών υπηρεσιών είναι άδιάβλητη πρέπει νά γίνεται άπό πρόσωπα πού όργαπροσωπικού πού θά παραμελήσουν τήν κίνηση τής διαδι
νικά δέν έχουν έξάρτηση άπό τήν έκτελεστική έξουσία.. Μέ

τίς διατάζεις τοΰ ίδιου άρθρου ρυθμίζονται επίσης διάφορα
συναφή ζητήματα. '
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γ) Μέ το άρθρο 9 επέρχεται μικρή αύξηση των δικαστι
κών ?.ειτουργών τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου για να καταστεί
δυνατή ή αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων άρμοϊιοτήτων τ: υ. Καθιερώνεται επίσης ός εισαγωγικός βαθμός
στον κλάδο των δικαστικών λειτουργών τού Συνεδρίου ό βαθμός
τοΰ Εισηγητή", μέ τή δημιουργία τοΰ οποίου καί τήν κατά
τρόπο άδιάβλητο σταδιακή επάνδρωση τών θέσεών του μέ
απόφοιτους τής Εθνικής Σχολής Διοικήσεως, προσδοκαται δτι θά καταστεί φυτώριο γιά τήν ανάπτυξη στελεχών
πού θά εξασφαλίσουν καλύτερα τή διαδοχή, τον έμπλουτισμό καί τήν άνανέωση τοΰ Σώματος. *Γ ;7 _·

4. Γιά τούς κατά τήν παρ. 1 δημόσιο τομέα λειτουργούς
ή υπαλλήλους ή μισθωτούς καί .συνταξιούχους, είναι δυνα
τός ό διορισμός ή ή πρόσληψη σέ δεύτερη θέση ή απασχό
ληση όταν πρόκειται γιά κύριο καί βοηθητικό διδακτικό προ
σωπικό τών άνωτέρω-v καί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά
των. γιά εμπειρογνώμονες, ερευνητές, ειδικούς επιστήμονα;
ή τεχνικούς, μουσικούς καί καθηγητές καλλιτεχνικών μα
θημάτων καί γιά τούς κατά τά άρθρα 50 τού Ν. 993/1979
καί 8 τού Ν. . ./1982 ειδικούς συμβούλους καί επιστημονι
κούς συνεργάτες, έφ' όσο·/ συντρέχουν οί ειδικοί όροι και.ούσιασπικές προϋποθέσεις πού θά καθορίζονται γιά κατηγο
ρία καί γιά κάθε περίπτωση μέ κοινές αποφάσεις τού ..Υ
πουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τού οικείου Υπουρ
γού. Ο! αποφάσεις αυτές δημοσιευόμενες στήν Έφτμερτδα
■ δ) Μέ τό άρθρο 10 προσαρμόζεται ή όργάνωση τής Γραμ
ματείας τοΰ Συνεδρίου στη συνταγματική διάταξη τοΰ άρ . τής Κυβερνήσεως, θά ορίζουν ακόμα τά προσόντα καί · τό
ποσοστό άπό τίς αποδοχές τής χρονικά δεύτερης θέσεως ή
θρου 92 τοΰ Συντάγματος καί ρυθμίζεται σύμφωνα μ’ αυτή
άπασχολήσεως πού θά δικαιούται νά άάαλ-αμβάνει ό υπάλ
ή υπηρεσιακή κατάρτιση τοΰ προσωπικού πού υπηρετεί σ’
ληλος ή μισθωτός.
;
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5. Ή παράβαση τή; θεσπιζόμενης μέ τίς παρ. 1 καί 3
ε) Μέ τό άρθρο 11 ρυθμίζεται θέμα άνακατανομής άρμο..
τού
παρονπος άρθρου άπαγορεύσεως διώκεται αύτεπάγγελτ7
διότητος μεταξύ όργάνων τοΰ Συνεδρίου μέ σκοπό νά άρθεϊ
ή κατόπιν καταγγελίας οποιοσδήποτε πολίτη καί τιμωρείται
σχετική αμφισβήτηση καί νά ένισχυθεΐ παραπέρα ή ελεγ
κτική εξουσία τών μονομελών περιφερειακών όργάνων αύ- λ ποινικά σάν παράβαση καθήκοντος μέ ποινή φυλακίσεως του
λάχιστον όνος έτους, σύμφωνα μέ το άρθρο 3 παρ. 6 τού
τοϋ, γιά τήν πιο γρήγορη διεκπεραίωση τών σχετικών υπο
παρόντος καί πειθαρχικά σύμφωνα μέ τό ίδιο άρθρο. ί “
θέσεων.
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ί

.ο στ) Μέ τό άρθρο 12 ρυθμίζονται μέ μεταβατικές διατά
Άρθρο 2.
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ξεις τά θέματα πού θά προκύψουν άπό τήν πρώτη εφαρμογή
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Οί
λειτουργοί
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υπάλληλοι
ή
μισθωτοί
τού
δημόσιου
’Αθήνα, 18 Φεβρουάριου 1982
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τομέα τού άρθρου 1 τού παρόντος πού κατέχουν δεύτερη θέση,
*ίί
·φ -ρλ-χη,ϊ: Οί Υπουργοί .αΝ«;ο»·Λ».ν χ·~
Γ ή έχουν καί δεύτερη απασχόληση, οφείλουν τό ά' Ιδθήμερο
AV
r κάθε ΐονοΰ'αρίου καί Ιουλίου νά υποβάλλουν υπεύθυνη δήλω
Προεδρίας τής Κυβερνήσέώς
Οικονομικών '
ση' τού ΝΑ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης τού δή’ ΑΓΑΜ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ, γ - MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
λούντος» στήν αρμόδια υπηρεσία καί μονάδα προσωπικού καί
TvsνΓ .■jci'.x-c·"'. ίΐ δ;·τ
“ντ.ν -σ.νό ί-.τ:
τών δύο τυχόν κάτοχομένων θέσεων, ή απασχολήσεων τους,
πού διαβιβάζεται γ:ά τό σχετικό έλεγχο στό Ελεγκτικό Συ
νέδριο, κατά τά ειδικότερα οριζόμενα μέ κανονιστική από
φαση τού 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, γιά τίς κα
λ·'-■ ·
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τηγορίες τών θέσεων απασχολήσεων καί συλλογικών οργά
νων καί άπολαυών, τή δήλωση καί διαδικασία ελέγχου της.
Γιά τήν πολυθεσία. τήν πολυαπασχέληση και τήν καθιέρωση
σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 παρ. 1 τού νόμου τούτου.
> άνωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς καί
τήν τροποποίηση καί συμπλήρωση τών διατάξεων τοΰ Ε
2. Ή γιά οποιονδήποτε λόγο παράλειψη υποβολής, καθώς
λεγκτικού Συνεδρίου.
...
καί ή υποβολή αόριστης ή εκπρόθεσμης δηλώσεως συν.στά
πειθαρχικό παράπτωμα παραβάσεως καθήκοντος γιά τό οποίο
ΪΑ' ./;'7
'
'Αρθρο 1. 7
.
°
' “
ό λειτουργός υπάλληλος ή μισθωτός παραπέμπετα: ύποχρεω. τικά στήν οικεία πειθαρχική δικαιοδοσία γιά τήν επιβολή
Πολυθεσία.
τχ:' '
τής αντίστοιχης πειθαρχικής ποινής κατά τό άρθρο 3 παρ.
1. Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μι
5 τού παρόντος, ένώ οί ανακριβείς δηλώσεις παραπέμποντα:
σθωτούς πού απασχολούνται στο Δημόσιο καί τά Κρατικά
στον αρμόδιο Εισαγγελέα γιά άσκηση ποινικής διώξεως μέ
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου καί Ιδιωτικού Δικαίου τού άρ
άπ' ευθείας κλήση στό ακροατήριο.
θρου 9 τού Ν. ...1982 «γιά τήν έπαναφορά σέ ισχύ, τρο
3. Κάθε διοριζόμενος ή προσλαμβανόμενος κατά τό άρ
ποποίηση καί συμπλήρωση τών διατάξεων τοΰ ΝΑ. 4352/
θρο
1 στό δημόσιο τομέα λειτουργός ή -υπάλληλος ή μισθω
1964 κλπ.» καί, άσχετα άπό τή φύση τής σχάσεως πού τούς
τός
οφείλει
προηγουμένως νά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι
συνδέει μέ τό Δηιόσιο ή τό νομικό πρόσωπο, νά διορισθούν
δέν κατέχ,ει άλλη θέση καί δέν έχει άλλη απασχόληση, ή
ή προσληφθούν καί σέ δεύτερη θέση ή άπασχάληση στον δη
μόσιο τομέα αυτό, τόσο στήν ημεδαπή, όσο καί στην αλλο ”ότι έχει μέ μνεία τής διατάξεως νόμου πού τυχόν επιτρέπει
τήν κατάληψη ή κατοχή τέτοιας θέσεως.
δαπή.
2. Ώς δεύτερη απασχόληση κατά τήν προηγούμενη παρά
γραφο δέν νοείται ή συμμετοχή σέ ειδικό διοικητικό δικα
στήριο, ή συμβούλιο, ή επιτροπή, ή ομάδα εργασίας, μόνιμης
ή ευκαιριακής μορφής, όταν ή απασχόληση σ' αύτά δέν είναι
πλήρης καί άμει&όμενη.
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3. Ή απαγόρευση έπεκτείνετα: καί στους συνταξιούχους
τού κατά τήν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου δημοσίου τομέα,
εφόσον ή σύνταξή τους 'υπερβαίνει τό ένα τέταρτο τών μη
νιαίων αποδοχών τού Πρωθυπουργού ή δέν είναι πολεμική
έξομοιούμενη μ’ αυτή εΐρη/ικής περιόδου, έκτος εάν αυτοί
έχουν παραιτηθεί έγγραφα τών αποδοχών τής χρονικά δεύ
τερης θέσεως.

Άρθρο 3.
Συμμετοχή σέ συμβούλια.
1. Οί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί τοΰ δημόστυ
τομέα τού άρθρου 1 τού παρόντος δέν μπορούν νά μετέχουν
ταυτόχρονα σέ περισσότερα άπό δύο. κάθε είδους, συλλογικά
όργανα ήτ-ο: μόνιμα η ευκαιριακά συμβούλια, επιτροπές, ή
ομάδες εργασίας που λειτουργού*/ στό χώρο τού πιο πάνω
δημόσιου .τομέα όταν γιά τή συμμετοχή τους αύτή, εισπράτ
τουν όποιαδ-ήποτε αμοιβή.
2. ’Επιτρέπεται ή συμμετοχή σέ περισσότερα άπό δύο συμ
βούλια. επιτροπές ή ομάδες εργασίας άν καταβάλλεται ά;υο·-

