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'Επί τού σχεδίου Νόμου «περί μέτρων τινών χφορωντων
εις τού: ύπηρετούντχς εΐ: παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους
πολίτικους ύπαλλήλους».
ΓΙοός π,.ΐ' Ευΐ'/.'ιι>· nur E/./.ijrcu>’
Ή Κυβέρνησις εν τη έκδηλούσει τού ενδιαφέροντος αύτής διά τάς παραμεθορίους περιοχάς και του: ύττηρετούντχ:
εν χύτχϊς ύπαλλήλους χπεφάσισε τήν λήφιν συγκεκριμενων μέτρων προς τον σκοπόν τη: Λιευκολύνσεως των ύπηρετούντων, εν τη παρ’ χύτων αντιμετωπίσει των. συνεπειχ
τών κρχτουσών εΐ: τχ: εν λόγω περιο/ας συνθηκών εν γενει. δημιουργημένων προβλημάτων. Εις τον σκοττον τού
τον αποβλέπει τό ύττ’ όψιν σχέδιον Νομού το “εριεχομενον
τού όττοίου αναλύεται εΐδικώτερον κχτ άρθρον άμεσους
κχτωτέρω :
"Αρθρον 1.
Διά τού άρθρου 1 τού σχεδίου καθορίζονται οί παραμε
θόριοι νομοί διά τού: όττοίου: έχουν εφαρμογήν τχ λχμβχνόμενχ μέτρα. Ώ; τοιούτοι ορίζονται κχτ’ αρχήν οί παρα
μεθόριοι νομοί της Θράκης κχί τού ’Ανατολικού Αιγαίου.
“ΛρΟρον 2.
Διά τού άρθρου 2 τού σχεδίου διευκρινίζεται ότι χί δια
τάξεις χυτού θά έχουν εφαρμογήν μόνον έττί των ττολιτι-κών δημοσίων ύτταλλήλων. "Ητοι δεν θα έχουν έφαρμογήν
έττί των ύτταλλήλων των νομικών —ροσώπων δημοσίου δι
καίου. τών οργανισμών τοττικής αύτοδιοικήσεως. ’Εξαι
ρούνται ωσαύτως άττό τών διατάξεων τοΰ σχεδίου οι Νομάρχαι. Παρά ταύτα προβλέπεται ή δυνατότης όττως, όποτεδήττοτε ή Κυβέρνησις ήθελε κρίνει σκόττιμον, έττεκτείνωνται
αί διατάξεις τού σχεδίου καί έττί τών ύτταλλήλων τών νομι
κών —ροσώττων δημοσίου δικαίου καί τών οργανισμών Το
ττικής Αύτοδιοικήσεως.
"Αρθρον 3.
Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου παρέχεται ή δυνατότης εις
τούς μετατιθεμένους εις τάς τταραμεθορίους ττεριοχάς ύτταλλήλους, οί όττοΐοι έχουν τέκνα φοιτώντα εις Πχνεπιστημιχκήν Σχολήν ή ’Ακαδημίαν, όττως μετεγγράψουν ταύτα εις
τήν αντίστοιχον Πάνε—ιστημιακήν Σχολήν ή ’Ακαδημίαν
τήν κειμένην ττλησιέστερον τοΰ τόττου της ύπηρεσίας των.
'Η τοιαϋτη μετεγγραφή, έφ’ όσον έττιθυμεΐ ταύτην ό ύπάλληλος. είναι ύττοχρεωτική διά τήν οίκείαν Σχολήν ή ’Ακα
δημίαν.
"Αρθρον 4.
Διά τού αρθρ. 4 τού Σχεδίου ττροβλέττεται οττους οί έττιθυμούντες διορισμόν εις κενάς θέσεις σχολείων τών παραμεθορίων
περιοχών έκ.παιδευτικοί λειτουργοί διορίζωνται κατ’ άπόλυτον προτεραιότητα, άνχλχμβάνοντες τήν ύποχρέωσιν
όπως ύπηρετήσουν εις περιοχάς ταύτας έπί μίαν τουλάχι
στον πενταετίαν.
"Αρθρον 5.
Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ σχεδίου τό κατά τό άρθρο·/ 56 τοΰ
'Υπαλληλικού Κωδικός ύφιστάμενον κώλυμα έντοπιότητος,
τό όποιον διά τών κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ ίδιου άρθρου έκδοθέντων Διαταγμάτων (ύπ’ άριθ. 120/73, 125/73, 132/72,
195/73 καί 221/73, έν συνδυασμοί πρός Ν.Δ.227/74 καί
Π.Δ.693/75), έχει ήδη περιορισθή εις μόνους τούς προϊ
σταμένους τών διανομαρχιακοΰ κχί νομαρχιακού έπιπέδου
υπηρεσιών, προκειμένου περί τών παραμεθορίων νομών
περιορίζεται ήδη έτι περαιτέρω καί θά ϊσχύη μόνον διά τούς
επιτρόπους τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί τούς προϊστα
μένους τών Οικονομικών ’Εφοριών καί ’Εφοριών καπνού.
Ωσαύτως προκειμένου περί τών προϊσταμένων τών Άγρονομείων ή περιφέρεια έντός της οποίας θά ϊσχύη τό κώλυμα
της έντοπιότητος περιορίζεται άπό τήν τοιαύτην τοΰ νομού
εις τήν αντίστοιχον περιφέρειαν τοΰ Άγρονομείου. Προβλέπεται έπίσης ή ύποχρεωτική μετάθεσις ή τοποθέτησις τών

καταγόμενων έκ παραμεθορίων περιοχών υπαλλήλων εις
τχυτας. έφ’ όσον ύφίστχντχι παρ’ χύταϊς κ.ενχί θέσεις τού
κλάδου κχί_ τού βαθμού των.
"Αρθρον 6.

Διά τού άρθρου 6 τού σχεδίου κχθιερούται τό πρώτον
Χομοθετικώς ή ύποχρεωτική συνυπηρέτησις τών συζύγων
υπαλλήλων έφ’ όσον ό εις τούτων έτοποθετήθη ή μετετέθη
εις υπηρεσίαν παραμεθορίου περιοχής καί καθορίζονται αί
προϋποθέσεις ύπό τάς οποίας ένεργεϊτχι ή μετάθεσις τοΰ
ετέρου τών συζύγων πρός συνυπηρέτησιν. Πέραν τής περιπτώσεως τής υποχρεωτικής συνυπηρετήσεως προβλέπεται
καί ή δυνατότης συνυπηρετήσεως τών συζύγων καί εις ήν
περίπτωσιν δεν συντρέχουν αί προϋποθέσεις ύποχρεωτικής
συνυπηρετήσεως δι’ άποσπάσεως. τού θέματος τούτου έπαφιεμένου εις τήν κρίσιν τού οικείου ή τών οικείων Υπουρ
γών. ίνα μή έκ τής τοιαύτης ρυθμίσεως δημιουργηθούν δυ
σχέρεια1., όσον αφορά τήν λειτουργίαν τών ύπηρεσιών. Έφ’
όσον δέ ό άποσπώμενος είναι έκπαιδευτικός λειτουργός,
προβλέπεται ό διορισμός προσωρινού άναπληρωτοΰ εις τήν
οργανικήν του Οέσιν. ίνα μή προκύψη άνωμχλία εις τήν λει
τουργίαν τοΰ Σχολείου έξ ού αποσπχτχι. Διά τον χύτον άλλωστε λόγον ή δυνητική συνυπηρέτησις περιορί
ζεται εις τούς-μέχρι καί τού 5ου βαθμού υπαλλήλους εξαι
ρέσει τών έκπαιδευτικών λειτουργών. Τέλος ορίζεται ότι
αί περί συνυπηρετήσεως διατάξεις ισχύουν κχί —ροκειμένου περί τών στρατιωτικών καί τοΰ στρατιωτικούς ώργχνωμένου προσωπικού τών Σωμάτων ’.Ασφαλείας καί τού Αιμενικοΰ Σώματος, έφ’ όσον ούτοι καί ούχί αί σύζυγοί των
ύπηρετούν εις παραμεθορίους περιοχάς.
"Αρθρον 7.
Διά τοΰ άρθρου 7 τοΰ σχεδίου προβλέπεται ή παρά τών
μετατιθεμένων εις παραμεθορίους περιοχάς ύπαλλήλων λήψις ηύξημένων έξόδων πρώτης έγκαταστάσεως κατά 30 %
έναντι τών παρ’ αυτών μέχρι τούδε λαμβανομένων. 'Ωσαύ
τως διά πρώτην φοράν προβλέπεται ή χορήγησις έξόδων
πρώτης έγκαταστάσεως καί έξόδων μετακινήσεως εις τούς
έκ τών νεοδιοριζομένων ύπαλλήλων τοποθετουμένους εις
τάς παραμεθορίους περιοχάς (παρ. 2).
"Αρθρον S.
Διά τού άρθρου S τοΰ σχεδίου προβλέπεται ή προσαύξησις τών κανονικών άδειών άπουσίας τών ύπηρετούντων εϊς
παραμεθορίους περιοχάς ύπα/Δήλων κατά τάς ημέρας κινήσεως διά μετάβασίν των εις τον τόπον εις όν είναι έγκχτεστημένη ή οικογένεια αύτών καί διά τήν επιστροφήν των
εις τήν ύπηρεσίχν των. ' Η τοιχύτη προσαύξησις χωρεΐ δίς
κατ’ έτος καί δεν δύναται εκάστην φοράν νά ύπερβή τάς
τέσσαρας ημέρας. Ή τοιαύτη ρύθμισις άποβλέπει εις τήν
ύπό τών ύπαλλήλων τών έν λόγω περιοχών λήψιν καί κατ’
ουσίαν τοΰ ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπομένου
άριθμοΰ ημερών κανονικής άδειας, διότι ούτος έν τή πραγμχτικότητι έμειούτο λόγω τοΰ χπομεμακρυσμένου τών
παραμεθορίων περιοχών, έν σχέσει πρός τόν τόπον εις όν
είναι έγκατε στημένη ή οικογένεια τοΰ ύπαλλήλου.
"Αρθρον 9.
Διά τής παραγράφου 1 παρέχεται ή δυνατότης προσλήψεως μέχρις 6 (εξ) ειδικών έπιστημόνων διά τήν κάλυψιν
τοπικών κατά περίπτωσιν αναγκών τών Υπηρεσιών καί
Γραφείων Περιφερειακής Άναπτύξεως. Αόγω τών άπχιτουμένων ηύξημένων τυπικών προσόντων χί άποδοχχί τού
των κχθοείζονται κατά παεέκκλισιν τών διατάξεων τοΰ
Χ.Δ.1198/1972.
Διά τής παραγράφου 2 παρέχεται ή δυνατότης προσλήψεως καθηγητών ή ύφηγητών Πανεπιστημίου ή άλλης ισο
τίμου ανωνάτης Σχολής. Ή τοιαύτη κατοχή δευτέρας θέσεως είναι σύμφωνος πρός τάς διατάξεις τοΰ Συντάγματος
(αρθρον 103) καί πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 54 τοΰ
'Υπαλληλικού Κώδικος.

9
Περχ-.τέρω διά τής ιτχρχγρχφου 3 Οεσοτίζεται ή κάρο / ή
ειόικού τοροσωοινού επιδόματος. λόγω; των ιδιαίτερων συν
θηκών. εις τόνε κχθηγητάς —spl ών ή κροηγουμένη ττχοάγραφοε.
’Άρθρου 10.

Προς άντιμετώκιοιν αναγκών κυρίως των Υπηρεσιών
Περιοερειχκ-?: Άνα—τύςεως. έκρίθη αναγκαίου καί σκό
πιμου όπωο έπχυέλθουυ εις το 1 ττουργειον Συντονισμού
κχί Προνρ χμμχτισμου ο1, δυνάμει τού Π. Διατάγματος
278/74 μετχιοερθέντες εις τό Υπουργείου Βιομηχανίας έκ
τοΰ Ύπουρνε'ίου Συντονισμού καί Προγραμματισμού υπάλ
ληλοι, καθ’ όσον οί κλειστοί ες αυτών κατέχουν πλήρως
τά θέματα Περιφερειακής Άνακτύςεως λόγω της επί μακρόν άκασχολήσεώς των μετ’ αυτών (καρ. I και 2).
Διά τής καραγράφου 3 τοΰ άρθρου 10 παρέχεται ή ευχέ
ρεια επανόδου διά μετατάςεως εις το 3 κουργειον Συντο
νισμού και Προγραμματισμού ύκαλλήλων έχόντων ηύςημένα κροσόντα διά μετεκκαιδεύσεως εις τό έςωτερικον και
εϊδικευθέντων εις θέματα περιφερειακής άνακτύςεως καί
οικονομικής άναλύσεως.

λων τών Οργανισμών Τοκικής Αύτοοιοικήσεως έκεκτασιν τών
οιαταςεων τοΰ καρόντος. τό οίκείον Π. Διάταγμα εκοιοετα:
τή κροτάσει καί τού ’Υπουργού τών Εσωτερικών.
Λούρον 3.
Μετεγγρασή εις Π ανεκιστημιακάς Σχολάς.
1. Φοίτησα: Άνωτάτων Έκκαιοευτικών Ιορυματων. τέκνα
ύκαλλήλων τοΰ Δημοσίου ή Νομικών Π ροσωτων Δημοσίου Δι
καίου μετατι-ύεμένων εις κεριοχάς τών Νομών υσάν-ύης. Ρο
δόπης καί "Κόρου ώς καί εις τάς νήσους Αήμνον καί "Αγιον
Ευστράτιον, ούναντα: νά μετεγγράσωντα: εις οιονόήκοτε έτος
σκουόών καύ ύκέρόασιν τοΰ κατά τάς κειμένας όιαταςεις κα-ύορισύέντος. ποσοστού μετεγγρ αρομένων εις αντιστοίχους Σχο
λάς ή Τμήματα Σχολών τοΰ Πανεπιστημίου Θράκης. Προκειμένου όμως κερί σκο.οαστών Ανωτέρων. Μέσων ή Κατωτέρων
Σχολών, ούτο: μετεγγραροντα: εις αντίστοιχον εν τή έορα ή
εγγυτέραν κρός αυτήν εσρον τής ύκηρεσίας τοΰ ύκαλλήλου
Σχολήν. Α: κρός μετεγγρασήν αιτήσεις μετά τών άκαιτουμένων οικαιολογητικώ' ύκοοαλλονται μέχρι τής 31ης Δεκεμόριου
έκάστου έτους εις τήν Γραμματείαν τής οικείας Σχολής.

'Λούρον 4.
Διορ
ισμοί
Εκκαιόευτικών.
Έν ΆΟήναις τή 30 ’Ιανουάριου 1070
------Γ.
Οί
Τκτύυμοόντες
όπρτσμό'Γ
εις ~κενάς Δέσεις' σχολείων
—-- --------- ΟΓ'Υπουργοί —'
καραμεύορίων περιοχών εκπαιδευτικοί λειτουργοί τής Μέσης
’Αναπληρωτή; Συντονισμού καί Π εογεαμαατισαού
Εκκαιόεύσεως. διορίζονται κατ’ άκόλυτον κροτεραιότητα καί
I. ΜΠΟΤΤΟΣ
κατά καρέκκλισιν τής εις τό ίιίλίον -διοριστέων τειράς έγγραφής των. ώς καί κάσης έτέρας ύκό τών κειμένων διατά
Προεδρίας Κυβερνήσεως καί
σεων καρεχομένης κροτιμήσεως κρός όιορισμόν. τηρουμένης
’Εθνικής Παιδεία; καί Θοησκευμάτων
έκί κλειόνων. τής μεταςύ αυτών σειράς διορισμού.
%|τ. ΡΑΛΛΗΣ
Ο! οΰτω σιοριζομενοι άναλαμόανουν τήν ύκοχρεωσιν ίκως
Οικονομικών
ύκηρετήσουν εις τάς κεριοχάς ταύτας έκί μίαν τουλάχιστον
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ
συνεχή κενταετίαν.
2. Οί εκ τών έκάστοτε κρινομένων καταλλήλων κρός σιο
ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρ ισμόν εις -ύέσεις εκπαιδευτικού κροσωκικοΰ τών Μέσων καί
Κατωτέρων Εκαγγελματικών Σχολών καί έκι-ύυμοϋντες τοκοΔιά τού σχεδίου Δόμου «κερί μέτρων τινών άφορώντων
•ύέτησιν εις καραμε-ΰορίους κεριοχάς οιορίζοντα: κατ’άκόλυτον
εις τούς ύκηρετοΰντας εις καραμεθορίους κεριοχάς δημο
κροτεραιότητα άναλαμόάνοντες καί ύκοχρέωσιν όκως ύκηρετή
σίους κολιτικοΰς ύκαλλήλους».
σουν εις τάς κεριοχάς ταύτας έκί μίαν τουλάχιστον συνεχή
Ν.Δ. 65/1973
κενταετίαν.
'Λούρον 5.
Άρθρου 25 καράγραφος 1 έδάφ. α'.
Άρσις
κωλύματος
εντοκιότητος.
1.
Δεν δικαιούνται τών ανωτέρω δακανών καί άκοζη1.
Τό κατά τό άρ-ύρον 56 τοΰ Υπαλληλικού Κώδικος και
μιώσεων :
τών κατ έςουσιοοότησιν τούτου εκόο-ύέντων Διαταγμάτων κώ
α) Οί νεοδιοριζόμενοι κολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι διά λυμα εντοκιότητος δέν ισχύει κροκειμένης τοκο·5ετήσεως ή
την μετάβασιν εντός διμήνου άκό τού διορισμού των, εις μετα-ύεσεως ύκαλλήλου εις Υπηρεσίαν καραμεύορίων κεριοχών.
την εις ήν τοκοθετούνται θέσιν.
έςαιρέσε: τών έκιτρόκων τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί τών
προϊσταμένων τών Οικονομικών Έροριών καί Έροριών Κακνοΰ.
Ωσαύτως τό κατά τό άρ*ύρον 152 τοΰ Ν.Δ. 3030/1954 «κερί
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ*
Αγροφυλακής» κώλυμα εντοκιότητος διά τούς κροίσταμένους
Περί μέτρων τινών άσορώντων εις τούς ύκηρετοΰντας εις
Αγρονομείων. κροκε'μένης τοκο-ύετήσεως ή μετα-ύέσεώς των
καραμε-ύ οσίους κεριοχάς οημοσίους κολιτικοΰς ύκαλλήλους.
εις Αγρονομ-ία καραμεύορίων κεριοχών. ισχύει μόνον όιά τήν
Αρ-ύρον 1.
ι-ύόριο: Περιοχαί.
του καροντος νομ
-ύης. Ροοόκης, *1
νήτου.

οιά τήν έσαρμογήν τών οιατάςεων
-τα: α! κεριοχαί τών Νομών Ζάν,έσόου. Χίου. Σάμου καί ΔωοεκαΑο-ύρον 2.
σις εσαρμογής.

ivC-j. ηι εκι τη αιτήσει υκα/./.η/.ου. -καταγόμενου εκ καραμεγράσου,
ούίτ
r.\
ύ ορίου περιοχής.
μετά-ύεσις η τοκουετησις
του εις υκηρεσια·τ:ΰ αύτ:·
/.ατάγετ:
: - j /. 2 · -

-2:ά:
των του.
ί. Εις τάς οιατάςεις τοΰ καρόντος νόμου, εάν άλλως οέν
3.
Α: οιατάςεις τής κροηγουμένης καραγράσου οέν ισχύουν
ορίζεται έν αύτώ. ύκάγοντα: άκαντες οί κολιτικοί ΰκάλληλοι
οιά τούς κολιτικούς οημοσίους ύκαλλήλους οι’ οϋς ύρίστατα:
τοΰ Δημοσίου. έςαιρέσε: τών νομαρχών.
2.
Διά Π. Διαταγμάτων εκό:όομένων κροτάτει τών Ύκουρ- κώλυμα εντοκιότητος κατ’ άλλας είσικάς κερί τούτων οιατάςεις.
γών Συντονισμού καί Π ρογραμματιτμοΰ. Προεορίας ΚυόερνήΆρ-ύρον 6.
τεως καί Οικονομικών σύνασα: νά έκεκτείνωνται. έν όλω ή εν
Συνυκηρετησις συζύγων.
μέρει. α: οιατάςεις τοΰ καρόντος νόμου καί εκί τών ύκαλλή
λων τών Νομικών Π ροσώκων Δημοσίου Δικαίου καί τών ‘Ορ
1. Ή συνυκηρέτησις ύκαλλήλου. ύκηρετοΰντος εις ύκηρεσίαν
γανισμών Τοκικής Αύτοοιοικήσεως. Διά τήν εκί τών ύκαλλή
καραμε-ύορίου κεριοχής. μετά συζύγου αύτσΰ, εκίσης ύκαλλή-

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

£r:C τοϋ σχεδίου 1»ομου "Περί μοιρών τίνων Χρορ^ντων είς τοός ύπηρετοϋντ:
είς παραμεθορίους π.τριοχ&ς οημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους".
προς

Th.. ρΟΥΛΗ.ί τν:: Siuji-.u·:;

Είσηγη t ική £κΟεσις.
Δς& τσΟ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου λ: μ;1 Γίνονται, μίτρα τινκ καί

διΠαίως,

πρ<5ς τδν σκοπόν δ ι ευνιολύνσεως τίϋν ύπηι ετούντων είς παραμεθορίους περι,οχ''
δημοσίων πολίτικων Ιπαλλήλων λό?ω των

είς αΟτ£ς κρατούσαν είδικΕν συνΟηι

Είδικώτερον διδ τοϋ S-ρΟρου I καθορ C Ποντοι ol παραμεθόριοι νομοί ν.αί τοί
Ανατολικοί Αιγαίου

I.

*

■■

γιχ μΤ' t'f.y

Acajou καί τΟν ε ι ς .άυτΰν "υπαγομίνων νήσων Γυμνοί

καί Αγίου Ευστρατίου. Ως γνωστόν είς τήν νησιωτικήν αυτήν παραμε$όριον
περιοχήν τοϋ ΛΤγαίου εμπίπτει ή νήσος
"^Κΐΐΐ"ίλ> ε·;αι

Σκϋρος τοϋ Ι'Ομο0 Εδ"οίας.

συνεπώς η υπαγωγή καί τής ί.ήσου

στα^υομίνην παραμεθόριον περιοχήν γενομίνης

ταΰτης Σκόρου ςίς τήν προσχετικής προσθήκης είς τό

up-Opov I τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίο\> νόμου, κ α·?' δσον διό: τής αρήαμίμης καί συν
χοζομίνης- κατασκευής μεγόλου Αεροδρομίου ε ίς τήν νήσον ταΰτην

επλήγη κσί

ρίως & γεωργοποιμενικός πλη&υσμός της ροος ένατπόμεινεν άπό τήαμετανόστε»'
σιν καίεοτερήΟ-η τής μόνης μεγάλης πεόιί.όος πού γεωργο7ΐο ιμεν ικβς εμεμεταλ
λεύετο,τοΟ σιτοβολωνος τής
γους

Σκύρου^διότι άμαγκαστ ιν.ίΰς άπηλλοτριώΟη διά λό

i-Ονικής άνδΎκης.Πρόπει

ο9εν ν6 τύχη ό πληγείς πλη-Ουσμός της ο?ων τω

σχετικΟν πλεονεκτημάτων.
A

ί^ω ÖC εν τήν τιμήν νδ προτείνων

τήν κδτω£ι τροπολογίαν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Είς τό τόλος τοϋ αρ-θρου I τοϋ σχεδίου νόμου προστί&εται"ως καί ή νή
σος

Σκϋρος τοϋ νομοϋ Ευβοίας.".
Εν Αθήναις τή 28-2-1976
0 ΠΡΟΤΕΙΠΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ Σ09.
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