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Γ ιά  την πολυϋεοία, την πολ.ναπαοχόληαη και την κο,διέρω- 
αη ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καΰώς 
και για τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικά Συμβούλιο 
τού Κράτους και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυιριοΰμβν καί έκδίδομεν τον κιαίτώιτερω too τής Βουλής ψη- 
' φισθέντα νόμον:

Ά ρθρο  1. -
Πολυθεσία.

¡ 1 / Απαγορεύεται στούς λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμι
σ θ ο ς  και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθω
τούς πού απασχολούνται στο Δημόσιο και τά Κρατικά Νομι- , 
κά Πρόσωπα Δημοσίου, και ’Ιδιωτικού Δικαίου τού άρθρου 9  

. τού Ν. 1232/1982 για την «έπαναφορά σέ ισχύ, τροποποίη
ση και συμπλήρωσή των διατάξεων τού Ν .Δ. 4352/1964  καί , 
άλλες διατάξεις» καί, άσχετα άπό τή φύση τής σχέσεως πού 
τούς συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο..νά διορι
στούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη -δέση ή απασχόληση 
στο· δημόσιο τομέα αύτό, τόσο στην ημεδαπή, όσο καί στην 
αλλοδαπή. . ·

^  'Ω τ δεύτερη θέση ή απασχόληση κατά την προηγούμενη 
Τίίράγραφο δεν νοείται ή συμμετοχή σέ ειδικό διοικητικό δι
καστήριο, ή συμβούλιο, ή επιτροπή, ή ομάδα εργασίας, μόνι
μης ή ευκαιριακής μορφής, όταν ή άπασχόληση σ’ αυτά δεν 
είναμπλήρης καί έμμισθη.
i 3, Ai. απαγόρευση ισχύει επίσης γιά : 

αή τους αναπήρους μειωμένης όράσεως, ή τυφλούς γιά τούς 
όποιους δεν συνυπολογίζεται τό επίδομα ανικανότητας, 

β)' τούς ιερείς δασκάλους ή ιερείς καθηγητές που υπηρε
τούν μεχριι τή δητμόσίεοσηι τού παρόντος. ' '· ·

γ) τούς πολυτέκνους, καί
δ·) τούς συνταξιούχους πού θεμελίωσαν δικαίωμα συντά

ξεως, ίάσέι υπηρεσίας τους, σέ θέση τού κατά την παρ. 1 τού 
παρόντος άρθρου δημοσίου τομέα, έφ’ όσον οί ακαθάριστες 
αποδοχές όλων των πιο πάνω κατηγοριών υπερβαίνουν το όριο 

\  τών 3 /5  των ακαθαρίστων αποδοχών τού Προέδρου τού Ά - ■ 
'ρείοο Πάγου.

4. Γιά τούς κατά την παρ. 1 δημοσίου τομέα λειτουργούς ή 
υπαλλήλους ή μισθωτούς καί συνταξιούχους, είναι δυνατός 
¿ διορισμός ή ή πρόσληψη σέ δεύτερη -δέση ή άπασχόληση, όταν 
πρόκειται γιά κύριο καί βοηθητικό διδαικτικό προσωπικό τών 
άνωτέρων καί άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, γιά εμπει
ρογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς καί γιά τούς 
κατά τά άοθ:α 50 τού Ν. 993 /1979  καί 8 τού Ν. 1232/1982

ειδικούς συμβούλους καί επιστημονικούς συνεργάτες καί ειδι
κούς επιστήμονες τής ΤΙροεδρίας τής Δημοκρατίας τού Ν. 
161/1975 καθώς καί γιά  μετακλητούς ή μέ θητεία λειτουρ
γούς τού άρθρου 9 τού ίδιου νόμου, έφ’ όσον συντρέχουν οί ει
δικοί όροι καί ουσιαστικές· προϋποθέσεις πού θά καθορίζονται 
γιά κάθε κατηγορία ή γιά κάθε περίπτωση μέ κοννές^αποφά
σεις τού Υπουργού Π  ροεδρίας - Κυβερνήσεως,^,Ο'ίκονομικών 
καί τού οικείου Υπουργού. Ο 'ί. αποφάσεις αυτές δημοσιευόμε
ν ε ς ' σ τη ν .’Εφημερίδα τής' Κυβερνήσεως, θά  ορίζουν άκόμσ 
τά προσόντα-·κ·αί τό ποσοστό έπί τώ.ν αποδοχών τής χρονικά 
•δεύτερης θέσεώς ή άπασχολήσεως που θά δικαιούται νά άπο- 
λ>οπ;χ.'δ·ί3ν·ει ό λειτουργός, υπάλληλος, μιισθωτό *) ή συνταξιούχος 
ποό σέ καμιά περίπτωση -δέν μπορεί νά ύηερδεί τό όριο τού 
άρθρου . 6 τού παρόντος. ’ · ·

5. Ή  παράβαση τής θεσπιζόμενης μέ τις παρ. 1 καί 3 τού 
παρόντος άρθρου άπαγορεόσεως διώκεται αύτεπάγγελτα ή κα
τόπιν καταγγελίας όποιουδήποτε πολίτη καί τιμωρείται ποι
νικά σάν παράβαση καθήκοντος μέ ποινή φολακίσεως τουλά
χιστον ενός έτους, σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 παρ. 5 τού πα
ρόντος. καί πειθαρχικά σύμφωνα μέ τό ίδιο άρθρο.

6. Ή  αληθινή έννοια τής-παρ. 1 τού άρθρου 9 τού νόμου 
1232/1982 γιά την «έπαναφορά σέ-ίσχό, τροποποίηση καί 
συμπλήρωση .τών διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 καί άλλες 
διατάξεις» είναι ότι στό δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι 
οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα1 από τό καθεστώς δημοσίου η 
ιδιωτικού ή μικτού δικαίου πού τούς διέπει, ήτοι:

α) οί Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούν
ται από τό νομικό πρόσι»πό, τού Δημόσιου, '

β) οί Κρατικοί ή Δημόσιοι ’Οργανισμοί σάν κρατικά νομι
κά πρόσωπα~δημοσ!ου δικαίου, .· · 

γ ) οί Κρατικές ή Δημόσιες καί παραχωρηθείσες επιχει
ρήσεις όπως ή  ΔημόσΤά~Έϊαχεΐρη*η ’Ηλεκτρισμού, ό ’Οργα
νισμός Τηλεπικοινωνιών 'Ελλάδος, ή Ελληνική  Ραδιοφωνία 
:—-Τηλεόραση κλπ..

δ) Τά Κοινωφελή 'Ιδρύματα τού ’Αστικού Κώδικα πού πε
ριήλθαν στόΓΔημόσΤο καί χρηματοδοτούνται ή 'επιχορηγούνται 
απ’ αύτό,

ε) οί Τραπεζιτικές καί άλλες ανώνυμες έταιρείε-ς στις 
οποίες είτε τά κατά -τις προηγούμενες περιπτώσεις νομικά 
πρόσωπα έχουν τό σύνολο'-ή την πλειοψηφία τών μετοχών τού 
εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν" κρατικό προνόμιο ή κρατική 
επιχορήγηση, όπως ή Τράπεζα 'Ελλάδος, ή , ’Αγροτική Τρά- ■ 
πεζά, ή ’Εθν,ική Τράπεζα, ή Κτηματική Τράπεζα, ή^5μπ£ν 
ρ’/κή Τράπεζα, ή 'Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άνα- 
πτυίςεως κ.α.,  ̂ ( ^

στ) τά κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί 
άπό τό νόμο ή τά δικαστήρια ώς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, όπως ό ’Οργανισμός Συγκοινωνιών 'Ελλάδος, ό Αν-
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τόνομος Σταφιδικός ’Οργανισμός ·/,,«. τεοΰ χρηματοδοτούνται 
ή έπιχορηγούνται άπό όποι-οδήποτε τών προαναφερομένων νο
μικών προσώπων.

ΐ) Οί δυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω Νο
μικών Προσώπων τών εδαφίων ·α' — στ' αυτής τής παραγρά
φου του έλεγχον τ-αι άμεσα- ή έμμεσε άπό αύτά.

•Άρδρο 2.
Δηλώσεις.

1. Οί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί τοϋ δημόσιου το
μέα τού άρθρου 1 τού παρόντος πού κατέχουν δεύτερη δέση, ή 
έχουν και δεύτερη απασχόληση, οφείλουν τό α' 1 5νδήμερο κά- 
-3ε Ιανουάριου καί ’Ιουλίου να υποβάλλουν ύπεύδυνη δήλωση 
τού Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής εύδόνης τοϋ δηλοϋντοςν 
στην αρμόδια υπηρεσία καί μονάδα προσωπικού καί τών δύο 
τυχόν κατεχομένων -δέσεων, ή άπασχολήσεών τους, που διαβι
βάζεται γιά τό σχετικό έλεγχο οπό 'Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά 
τά ειδικότερα οριζόμενα μέ κανονιστική απόφαση τού 'Υπουρ- 
γοϋ Προεδρίας Κυβερνήσεως, γ:ά τις κατηγορίες, τών δέ
σεων ή απασχολήσεων, συλλογικών οργάνων καί απολαβών, 
τή δήλωση καί διαδικασία έλεγχον της, σύμφωνα μέ τό άρ
δρο 4 παρ. 1 τού νόμου τούτου. *

2. 'Η  για όπόιοδήποτε λόγο παράλειψη υποβολής, καδώς 
καί ή υποβολή αόριστης ή έκπιρόδ-εσμης δηλώσεως συνίστά 
πειδαρχικό παράπτωμα παραιβάσεως καδηκοντος γιά τό όποιο 
ό λειτουργός υπάλληλος ή μ ’σδωτός .παραπόμπετα-ι υποχρεω
τικά στην οικεία πειδαρχική δικιαισδοσία γιά την επιβολή πει- 
δαοχικής ποινής κατά τό άρδρο 3 πα.ρ. 5 τού παρόντος, ένώ 
οί άναηοριβεΐς δηλώσεις παραιπέμ,ποιντ>αιι στον αρμόδιο Εισαγ
γελέα γιά άσκηση ποινικής διώξεως με άπ’ εΰδείαις κλήση 
στο -ακροατήριο.

3. Κάδε διοριζόμενος ή προσλαμβανόμενος κατά τό άρδρο 
1 στο δημόσιο τομέα- λειτουργός ή υπάλληλος ή μισδω-τός ο
φείλε: προηγουμένως -νά υποβάλει ύπεύδυνη δήλωση δτι δεν 
κατέχει άλλη δέση καί δεν έχε·ι άλλη απασχόληση, ή δτι έχει

\μέ μινεία τής διατάξεως νόμου που τυχόν έπιτιρέπει τήν κατά
ληψη ή κατοχή τέτοιας δέσεως.

Ά ρδρο  3.
Συμμετοχή σέ συμβούλια..

1. Οί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισδω.τοί τού δημόσιου το
μέα τού άρδρ-ου 1 τού παρόντος ή ιδιώτες δεν μπορούν νά μετέ
χουν ταυτόχρονα σέ περισσότερα άπό δύο, κάδε είδους μόνιμα 
καί ευκαιριακά, συλλογικά όργανα, ήτοι συμβούλια, επιτροπές, 
ή ομάδες εργασίας πού λειτουργούν στο χώρο τοϋ πιο πάνω 
δημόσιου τομέα· όταν γιά τή συμμετοχή τους αύτή εισπράττουν 
όποιαδήποτε αμοιβή.

2. ’Επιτρέπεται ή συμμετοχή σέ περισσότερα άπό δύο σνμ- 
βούλια, έπίπιροπές ή ομάδες εργασίας αν καταβάλλεται αμοι
βή μετά άπό σχετική δήλωση τού υπαλλήλου περί παιραιτή- 
σεως λήψεως αμοιβής.

3 . Στα συμβούλια, επιτροπές καί' ομάδες έργασίας τής παρ. 
1 τού παρόντος δεν περιλαμβάνονται οί νομοπαρασκευαστικές 
επιτροπές καί τά υπηρεσιακά συμβούλια.

4. Οί πρόσδεσες μηνιαίες αποδοχές, ή απολαβές τών λει
τουργών-, υπαλλήλων καί μισδωτών τοϋ δημόσιου τομέα καί 
τών συνταξιούχων δέν μποιρούμ νά υπερβαίνουν τό ποσοστό 30% 
τού συνόλου τών τακτικών αποδοχών τής οργανικής τους δ έ
σεως άπό συμμετοχή σέ συμβούλια, πού προσδιορίζονται μέ 
κοινή απόφαση τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως κα 
Οικονομικών.

5. Ή  παράβαση τών παραγράφων 1 καί 4 τοϋ παρόντος άρ- 
δ,ρου συν τελούμενη μέ τήν είσπραξη οποιοσδήποτε άνεπίτρε- 
πτης πρόσδετης αμοιβής ή απολαβής, ή τή συμμετοχή σε συλ
λογικά όργανα πέρα άπό τά μνημονευόμενα στήν παράγραφο 1 
ή τήν είσπραξη μηνιαίων πιρόσδετων άπδοσ/ών πού νά ύπερ- 
βαίνουν το 36% τού συνόλου τών τακτικών αποδοχών τής ορ
γανικής τους δέσεως πού προσδιορίζονται σύμφωνα μέ τήν δια

δικασία τής προηγούμενης παραγράφου αποτελεί παράβαση 
τού (υπαλληλικού καδήκοντος, πού τιμωρείται κατά τό άρδρο 
259 Πίοιν. Κώδικα και τήν κατά τό άρδ-ρο 2 παρ. 2 τοϋ .πα
ρ όντο-ς νόμου διιαδι.κασία, Ό  παραβάτης παραπέμπετα,ι υπο
χρεωτικά στό οικείο πειδαρχικό συμβούλ)», γιά παράβαση κα
δήκοντος, κατά τις οικείες διατάξεις. Ή  στοιχειοδέτηση 
τής παραβάσεως δέν επηρεάζει τή νομιμότητα τής συγκροτή- 
σεως ή τής συνδέσεως τού συλλογικού οργάνου ούτε τό. κύρος 
τών πρ-άξεών του.

Άρδ'ρο ό.
"Ελεγχος συμμορφώσεως.

1. Γιά νά ελεγχδεί ή συμμόρφωση προς τούς περιορισμούς 
τών άρδρων 1 καί 3 οί λειτουργοί, υπάλληλοι ή μισδωτοί 
υποβάλλουν στη/ μονάδα προσωπικού τής ύπηριεσίας τους τήν 
κατά τό άρδρο 2 παρ. 1 ενιαία δήλωση τής οποίας ό τύπος, 
τό περιεχόμενο καί ή δυνατότητα ελέγχου αυτών μέ τή βοή- 
δ·εια μηχανογραφικού συστήματος, ή άλλου τεχνικού μέσου, 
δά  καδορισδοϋν μέ τήν κατά τό άρδρο 2 παρ. 1 τού νόμου αυ
τού απόφαση τού Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Σ τή  δήλωση αυτή, πλήν τών άλλων, δά άναφέρονται 
υποχρεωτικά καί:

α) Οί κατεχόμενες πέρα τής μιας (κύριας) δέσεις ή απα
σχολήσεις όποιασδήποτε μορφής, δπως συμβούλια, επιτροπές 
καί ομάδες έργασίας στις όποιες είχαν μετάσ/ε; κατά τό 
προηγούμενο έξάμη,νο καί ό χρόνος άπασχολήσεώς. των.

β) Οί οποιοσδήποτε πρόσδετες αποδοχές ή απολαβές τις 
όποιες είσπραξαν γιά τήν κάδε μία άπό τις απασχολήσεις 
αυτές.

2. Οϊ- αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες τών κατά το άρδρο 
1 φορέων είναι· ύπεύδυνες γιά τήν κίνηση τής διαδικασίας 
γιά τήν πειδ-αρχική καί ποινική δίωξη-, τή διαβίβαση αντι
γράφου τής ύπεΰδυνης δηλώσεως τών λειτουργών, υπαλλή
λων ή μισδωτών, τήν παροχή κάδε σχετικής πληροφορίας 
στό ’Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλο Δικαστήριο και γενικά γιά 
τήν κίνηση καί προώδηση τών διαδικασιών εφαρμογής τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος.

Οί προϊστάμενοι τών υπηρεσιών προσωπικού ή άλλοι αρ
μόδιοι υπάλληλοι που παραμελούν νά έκπληρώσουν τά καδή- 
κοντα τής παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τα οριζό
μενα στά'άρδρα 1 παρ. 5 καί 3 παρ. 5 τοϋ παρόντος.

"Αρδρο 5.
Επιστροφή απολαβών.

Οί πρόσδετες αμοιβές, αποδοχές ή αποζημιώσει; πού εί- 
σέπραξε ό λειτουργός, υπάλληλος, μισδ'ωτος ή συνταξιούχος 
κατά παράβαση τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 3 τοϋ άρ- 
δρου 1 και τής παρ. 1 τοϋ άρδρου 3 τοϋ παρόντος δεω.ροϋνται 
ώς άχρεωστήτως καταβληδείσες καί έπιστρέφονται ή περιέρ
χονται στό Δημόσιο Ταμείο, υποχρεωτικά, πέρα άπ’ όλες τις 
άλλες έννομες συνέπειες, υστέρα άπό καταλογισμό, κατα τή 
διαδικασία τού νόμου περί εΐσπράξεως δημοσίων έσόδων.

'Άρδρο 6.
’Ανώτατο δ,ρ,ιο απολαβών.

1. Οί όποιεσδήποτε καδαρές απολαβές όπως’αυτές προσδιο
ρίζονται με τήν, κατά τό άρδρο 2 xoqp-. 1 -αώτου τοϋ νόμου, 
'Υπουργική Απόφαση, προερχόμενες δέ άπό τήν άσκηση έρ
γασίας, έργου ή λειτουργήματος, ή όποιασδήποτε άλλης άπα- 
σχολήσεως ή άπό συνταξιοδοτιικό ή ασφαλιστικό φορέα κυ
ρίας καί επικουρικής άσφαλίσεως τών λειτουργών, υπαλλή
λων καί μισδωτών τού δημοσίου- τομέα- τού άρδρου 1, δέν 
επιτρέπεται νά είναι μεγαλύτερες άπό τό σύνολο τών άκα- 
δαρίστων μηνιαίων αποδοχών τοϋ Προέδρου τού Άρείου Π ά 
γου με είκοσι εννέα (29) χρόνια δημοσίας υπηρεσίας, μέ τα 
τακτικά έπιδόματα σπουδών, συζύγου καί δύο τέκνων.

Ώ ς  καδαρές αποδοχές κατά τό προηγούμενο εδάφιο λογί
ζονται ο! αποδοχές πού απομένουν μετά τήν- αφαίρεση τώ.ν



529ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

χάθβ είδους κρατήσεων καί τού- φόρου εισοδήματος που αντι
στοιχεί στις αποδοχές τού Προέδρου τού Άρ©ίου Π  άγου 
κατά το προηγούμενο εδάφιο,' άσχετα άπό την. ύπαρξη εισοδη
μάτων άπό όποιαδήποτε άλλη πηγή.

2. Υπέρβαση άπό το θεσπιζόμενο με την προηγούμενη! πα
ράγραφο ανώτατο όριο είναι ανεκτή, για την -αντιμετώπιση 
επιτακτικής κρατικής ανάγκης μόνο ύστερα άπό κοινή από
φαση τών Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας τής Κυβ-ερνή- 
σε.ως καί Οικονομικών, που δημοσ:εύετα·. στην Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, προκειμένου για όλως ειδικές περιπτώ
σεις εμπειρογνωμόνων ή τεχνοκρατών υψηλής έ'πτστημον-'.κής 
στάθμης, στους όποιους' περιλαμβάνονται .-καί "’οι ύπηρετούντες 
μέχρι τώρα πιλότο: καί μηχανικοί τού -λαλάν.ου οιακυβ-ερνή- 
σεως τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας.

. 3. Καμιά άμοιδή, έκτος άπό τις κύριες αποδοχές, δέν κα- 
ταβάλλετ.μι για παροχή άποιασδήποτε φύσεως υπηρεσίας στα' 
άναφερόμε'^ά στήν παρ. 1 τού άρθρου 1 τού. παρόντος πρ&· 
σωπα άν δέν διαβΊ-βασθεί στον αρμόδιο για τήν πληρωμή 
υπάλληλο; βεβαίωση τής οικείας υπηρεσιακής μονάδας προ
σωπικού ότι κατέθεσε σ’ αυτήν ύπεύθυνη; δήλωση, σέ άπλό 
τυποποιημένο χαρτί, για τό άκρι.&ές ποσό, που θά είτπράξει, 
•τήν υπηρεσία πρό .θά τό καταβάλει καί τήν αιτία για τήν 
όποια καταβάλλεται.

4. "Ολοι οί έκκσθσρ ιστός αποδοχών καί ο,ΐ ταμίες ή άλ
λα αρμόδια όργανα1 των κατά τό άρθρο 1 Νομικών Π  ροσώ- 
πων είναι υποχρεωμένα, όταν διαπιστώνουν ή λάβουν γνώση 
ότ: υπάρχει υπέρβαση τού ανώτατου ορίου απολαβών νά παρα
κρατούν. ή νά μεριμνούν για τον καταλογισμό υπέρ τού ορ
γάνου ποό κατέβαλε τά έπ.ιπλέαν ποσά, Οί καταλογ'.στιν,ές 
πράξεις ύπόκεινται στο ένδικο μέσο τής έφέσεώς ενώπιον 
τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου .κατά τις διατάξεις πόΰ έκάστοτε 
το διέπουν. ' -

"Αν τό ΰπερβάλλον ποσό καταβλήθηκε άπό ταμείο κρα
τικού νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου τότε 
τό ποσό τούτο περιέρχεται σάν ειδικό έσοδο τού Δημοσίου ή 
τού οικείου Νομικού Προσώπου.

Στήν περίπτωση είσπράξεως ύπερ-βάλλοντος ποσού αύτός 
που-.τό εισέπραξε οφείλει νά τό επιστρέφει στο Δημόσιο Ταμείο 
ή στο οικείο Νομικό Π  ρόσωπο καί νά προσκομίσει στον έκκα- 
θαριστή αποδοχών τό σχετικό αποδεικτικό καταθέσεώς του.

5. Ό  έλεγχος για τήν τήρηση τής άπαγορεύσεως αυτής 
ανατίθεται στο ’Ελεγκτικό Συνέδριο καί ένεργειται άπο τις 
υπηρεσίες του, κατά τά οριζόμενα άπ’ τον ’Οργανισμό του.

■6. Ώ ς  υπάλληλοι ή-μισθωτοί κατά τήν έννοια τού παρόν
τος νόμου νοούνται αποκλειστικά για τήν εφαρμογή του και 
οί συνδεόμενοι μέ τό Δημόσιο βάσει μισθώσεως έργου ή έμ
μισθης, εντολής, τά μέλη τής ’Ακαδημίας Αθηνών που λαμ
βάνουν έξοδα παραστάσεως άπό τό Δημόσιό Ταμείο, όπως 
καί οί μυθολογικά έξομοιούμενο: πρός τους δικαστικούς 
κρατικοί λειτουργοί.

β) Ελεγκτικού. Κώδικα ’Ιδιωτικού Δικαίου με αντικεί
μενο τή μορφή, τόν τρόπο, τά όργανα καί τή διαδικασία 
άσκήσεως τού ελέγχου τών διαχειρίσεων χρηματικού.καί υλι
κού πού ανήκουν σέ Κρατικά Νομικά Πρόσωπα ’Ιδιωτικού Δ ι
καίου τού άρθρου 9 τού.Ν. 1232/1982 «επαναφορά τέ ισχύ, 
τροποποίηση καί συμπλήρωση τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4352/ 
1964 καί άλλες διατάξεις;).

γ ) .Κωδικοπο·:ημένου νόμου ’Οργανισμού τού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την οργάνωση καί λειτουργία αυτού καί τόν 
τρόπο άσκήσεως τών αρμοδιοτήτων του, μέ τήν ευχέρεια τρο
ποποιήσει»; καί συμπληρώσεως τών κειμένων διατάξεων.

3. Για τό σκοπό αύτό επιτρέπεται νά συγκροτηθούν στό 
’Ελεγκτικό Συνέδριο μέ κοινή απόφαση τών Υπουργών Προε
δρίας Κυβερνήσει»; καί Οικονομικών, οί παρακάτω ειδικές 
Επιτροπές: ,

α) Πενταμελής νομοπαρασκευαστική ’Επιτροπή άποτελού- 
μενη άπό τρεις Συμβούλους ή Πα,ρέδρους τού ’Ελεγκτικού- 
Συνεδρίου, έναν καθηγητή τού Δημοσίου Δικαίου στο· Π ανε
πιστήμιο Αθηνών ή στήν Π  άντειο. Άνωτάτη Σχολή Π ολι
τικών ’Επιστημών καί .έναν ανώτερο υπάλληλο τού Υπουρ
γείου Οικονομικών η τού Ελεγκτικού. Συνεδρίου για τή σύν
ταξη τού Σχεδίου τού Πρώτου Κώδικα.

β) Ένδεκαμελής νομοπαρασκευαστκιή ’Επιτροπή, πού θά 
άποτελείται άπό ένα Σύμβουλο ’Επικράτειας, δύο μέλη ή. Π α- 
ρέδρους τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν καθηγητή οικονο
μικού μαδήματος στό Πανεπιστήμιο Ά-ληνών ή στήν Πάν- 
τειο Ά νωτάτη Σχολή ή στήν Ά νωτάτη Σχολή ’-Εμπορικών 
καί Οικονομικών ’Επιστημών, έναν εκπρόσωπο- τού Σώματος 
’Ορκωτών Λογιστών, έναν έκπρόσωπο τού Οικονομικού ’Επι
μελητηρίου, δυο ανώτερους υπαλλήλους τού Γενικού Λογιστη
ρίου τού Κράτους, έναν ανώτερο υπάλληλο τού ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καί άπό δύο εκπροσώπους τών συνδικαλιστικών φο
ρέων τών παραπάνω Ν .Π .Ι.Δ ., για τή σύνταξη τού Σχεδίου 
τού Δευτέρου Κώδικα καί . . '

γ) Πενταμελής ’Επιτροπή άπό τρία, μέλη ή Παρέδρους 
τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί άπο- δύο ανώτερους υπαλλή
λους αυτού άπό τούς όποιους ό ένας -λά προτείνεται άπό το 
σύλλογο τών υπαλλήλων του για τή σύνταξη τού σχεδίου 
Ινωδικοποιημένου νόμου.

Γραμματείς στις ανωτέρω επιτροπές ορίζονται άπό ένας 
υπάλληλος τού -Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέ κοινή απόφαση τού Υπουργού Ή  ροεδρίας και τού Υ 
πουργού Οικονομικών καθορίζεται ή αποζημίωση πού θά  κα
ταβληθεί στα μέλη καί τούς γραμματείς τών ώς άνω ’Επι
τροπών είτε κατά συνεδρίαση είτε κατ’, αποκοπή.

4. Καταργείτα: άπό 1 ’Ιανουάριου 1982 κάδε διάταξη-τής 
κειμένης νομοθεσίας, πού εξαιρεί άπό τόν έλεγχο τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

’Άρθρο 8.

"Αρθρο Ί :  ·,
’Ελεγκτικό Συνέδριο. '■ ··.,

1. Τό ’Ελεγκτικό Συνέδριο ανεξάρτητο άπό κάθε άλλη 
άρχή, εποπτεύεται άπό τόν Π  ρωθυπουργό. "Οπου στήν κεί
μενη νομοθεσία άναφέρεται σάν φορέας έποπτείας τού Ελεγ
κτικού Συνεδρίου ό Υπουργός τών Οικονομικών, νοείται στό 
έξης ό Π  ρωθυπουργός.

2. Στό ’Ελεγκτικό Συνέδριο ανατίθεται ή αρμοδιότητα 
καί ή μέριμνα για τήν κατάρτιση:

α) Ελεγκτικού Κώδικα Δημοσίου Δικαίου μέ αντικείμενο 
τόν έλεγχο τών εξόδων τού Κράτους καί τών Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου καί τήν παρακολούθηση τών εσο-. 
δων τού Κράτους, τών λογαριασμών τών δημοσίων ίιπολόγων, 
τών κάθε μορφής· διαχειρίσεων πού λειτουργούν σέ Δημόσιε; 
'Υπηρεσίες καί γενικά τών λογαριασμών (απολογισμών) τών 
Όργανισν.ών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί όλων τών Ν .Γ ί. 
Δ.Δ.

- , . Διερεύνηση καταγγελιών. "
1. Ή  κατά τό άρθρο 4 τού Ν .Δ .. 3983/1959  «περί μέ- 

-τρων πινών· πρός βελτίωσιν τής λειτουργίας τών δημοσίων 
υπηρεσιών» διοικητική εξέταση, για επώνυμες ιδιωτικές ή 
δημόσιες καταγγελίες ή παράπονα τών' πολιτών, όταν αφο
ρούν παράνομες ή αθέμιτες υπηρεσιακές ένέργειες ή παρα
λείψεις άνωτάτων υπαλλήλων τής Κρατικής. Διοικήσεως. 
τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί τών. Δημοσίων ή Παρα- 
χωρηθει-σών * Επιχειρήσεων καί λοιπών·· κρατικών Νομικών 
Προσώπων .’Ιδιωτικού Δικαίου ύπό οίαδήποτε νομική μορφή 
ένεργειται άπό Σύμβουλο' ή Π.άρεδρο τού Έλεγκτκού Συνε
δρίου ή . διοικητικό δικαστή. Ή  άνάθεση γίνεται μέ κοινή 
απόφαση τού·. Υπουργού Προεδρίας καί τού Υπουργού στόν 
οποίο- υπάγεται ή άπό τόν όποιο εποπτεύεται ή υπηρεσία στήν 
όποια ανήκει ό υπάλληλος κατά τού οποίου στρέφεται ή 
καταγγελ;α ή τό παράπονο, σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παρ. 1 
τού Ν.Δ. 4352/1964  «περί διατάξεων κλπ.».
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2. "Ο ι 27 ή έπώνυμη καταγγελία τής προηγούμενης παρα
γράφου αναφέρεται σε άνώτερό ή κατώτερο ΰπάλληλο. ή διοι
κητική εξέταση καί ό τυχόν προβλεπόμεν.ος άπό τις ειδικές 
διατάξεις δημοσιονομικός ή οικονομικές έλεγχος-ένεργεΐται 
άπό τά οικεία όργανα έπιθεωρήσεως.

Σέ περίπτωση πού δεν προδλέπεται σχετική διαδικασία 
τέτοιου είδους έλέγχου ή το ειδικό ελεγκτικέ ή έπιθεωρη- 
σιακύ πιροσωπικο είναι άνεπαρικές ή' εξέταση μπορεί νά γίνει 
και άπό ανώτερο κατά βαθμό του έξεταζομένου υπάλληλο 
πτυχιούχο Ανώτατης Σχολής οριζόμενο άπό τον αρμόδιο ή 
έποπτεύοντα :Τπουργό.

3. Γιά τή διενέργεια τής διοικητικής έξετάσεως ό Σύμ
βουλος ή Πάρεδρος τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου και ό διοικη
τικός δικαστής έχε: όλα τά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των ανακριτών. Οί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία βεβαιώ- 
σεως ειδικής άποζημιώσεως γιά τις τυχόν άπαιτούμενες δα
πάνες τών ανακριτών, πραγματογνωμόνων ή μιαιρτύρων ορί
ζονται μέ κοινή κανονιστική απόφαση τών Υπουργών Προε
δρίας Κυβερνήσεως καί Οίκονοαικών.

Μέ κοινή απόφαση τών ίδιων Υπουργών, ορίζεται κάθε 
φορά ή αποζημίωση που πρέπει νά καταβληθεί σέ κάθε δι
καιούχο. Ή  δαπάνη αυτή, όταν ή διοικητική εξέταση στρέ
φεται κατά δημοσίου υπαλλήλου, βαρύνει ειδική πίστωση πού 
έγγράφεται άπό «ίδι.κό κωδικό αριθμό στόν προϋπολογισμό τού 
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, ενώ όταν στρέφεται 
κατά υπαλλήλου τών λοιπών φοιρέων, βαρύνει πιστώσεις τού 
αντιστοίχου φορέα που έγγράφονται στον προϋπολογισμό του, 
με βάση την παραπάνω, κοινή "υπουργική άΐπόφαση.

Μέ κοινή απόφαση τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή
σεως καί Οικονομικών μπορεί νά διενεργείται διοικητική εξέ
ταση καί στην περίπτωση που οπουδήποτε τμήμα τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου ή ή 'Ολομέλεια αυτού αναφέρουν ή διαπιστώ
νουν ότι έγιναν πληρωμές κατά παράβαση διατάξεων ουσια
στικού καί δικονόμικοϋ χαρακτήρα.

Ά ρθρο  9.
Θέματα ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

1. Γιά τήν αντιμετώπιση άπό τό Ε λεγκτικό Συνέδριο τών 
ανωτέρω πρόσθετων ύποχρεώσεών του στις θέσεις τών δικα
στικών λειτουργών αυτού προστίθενται:

α) Μία (1) θέση Συμβούλου που συνισταται στη Θεσσα
λονίκη γιά νά προΐσταται τού Κλιμακίου Βορείου 'Ελλάδος 
που δημιουρ.γείται μέ έδρα τήν πόλη αυτή.

(δ) Τέσσερις (4) θέσεις Παρέδρων.

Οι τέσσερις αυτές θέσεις τών Παρέδρων υυνιστώνται άνά 
μία στις πρωτεύουσες τών Νομών Ά χα ΐας, Ρεθύμνης, ’Γιοαν
ν ίνων καί Ροδόπης όπου θά  προίστανται τών αντιστοίχων 
'Υπηρεσιών περιφέρειας τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τών Νο
μών αυτών. Μέ απόφαση τής 'Ολομέλειας τού ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου θά  καθορισθεί ή περιφερειακή αρμοδιότητα τού πιο 
πάνω Κλιμακίου Βορείου 'Ελλάδος καί τού καθένα άπό τους 
τέσσερις αυτούς Παρέδρους.. . .

γ) Σ τις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις 'Υπηρεσίες 
’Επιτρόπων τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφέρεια, 
προστίθενται άλλες είκοσι (20) θέσεις τού Κλάδου ΑΤ καί 
ορίζεται ότι τό σύνολο τών διοικητικών θέσεων όλων τών 
Κλάδο« τών διοικητικών υπαλλήλων στις περιφερειακές 
υπηρεσίες τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, δέν δένονται νά είναι 
λιγότερες άπό τό ένα τέταρτο τού συνολικού αριθμού, τών διοι
κητικών υπαλλήλων όλων τών Κλάδων, συμπεριλαμβανομέ
νων καί αύτών πού υπηρετούν στη Γραμματεία τού . ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου- καί στην 'Υπηρεσία τού Γενικού ’Επιτρόπου 
τής ’Επικράτειας σ’ αυτό.,

2. Οί προβλεπόμενε; προθεσμίες για τή διαδικασία πλη- 
ρώσεως τών κενών ή κενουμένων θέσεων τών Παρέδρων καί 
Συμβούλων τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορίζονται στό μισό 
χρόνο τους.

3. Συνιστώνται ε'κοσι (20) θέσεις Εισηγητών τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου μέ βαθμό καί αποδοχές Παρέδρου Πρωτο
δικών ή Πρωτοδίκου. Σ τις  θέσεις αυτές διορίζονται μέ βαθ
μό καί αποδοχές Παρέδρου Πρωτοδικών, αποκλειστικά άπό- 
φοιτοι τής οικείας Σχολής κατά τά οριζόμενα μέ κανονιστι
κή απόφαση τού 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετά 
γνώμη τής 'Ολομέλειας τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οί εισηγητές τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου άπό τό διορι
σμό τους διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία μετά τή συμ
πλήρωση τής όποιας τό ’Ανώτατο (μέ έπταμελή·-σύνθεση) 
Δικαστικό Συμβούλιο τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, άποφαίνε- 
ται γιά τήν επάρκεια καί τήν ικανότητά τους.

"Οσοι κριθοϋν επαρκείς μονιμοποιούνται μέ Προεδρικό Διά
ταγμα στό βαθμό καί τις αποδοχές Πρωτοδίκου, ενώ οί υπό
λοιποι μετατάσσονται μέ όμοιο Διάταγμα, υποχρεωτικά σέ άλ
λη δημοσία υπηρεσία.

Κατά τά λοιπά γιά τό διορισμό, τήν ορκοδοσία καί γενικά 
τήν υπηρεσιακή κατάσταση τών ανωτέρω εισηγητών, εφαρ
μόζονται ανάλογα οί διατάξεις π>ου ισχύουν γιά τούς δικα
στικούς λειτουργούς τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.
• Οί ανωτέρω θέσεις εισηγητών θά πληρωθούν σταδια

κά μέ τή λειτουργία τής μεταπτυχιακής Σχολής Διοική- 
σεως κάθε χρόνο μετά τήν πρώτη επιτυχή έξοδο αποφοίτων 
άπό τήν παραπάνω Σχολή προορίζομένων γ ι’ αύτές τις θέ
σεις, θά  πληρώνονται πέντε άπό αύτές.

'Ο  Εισηγητής τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί νά 
προαχθει σέ Πάρεδρο, μέ απόφαση τού Οικείου Άνωτάτου Δι
καστικού Συμβουλίου, μετά πάροδο πενταετίας άπό τή μονι
μοποίησή του.

Οί εισηγητές βοηθούν τούς συμβούλους καί του; παρέ
δρους στην προ παρασκευή καί διάγνωση τών υποθέσεων. Σέ 
έξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν νά χρησιμοποιούνται σάν 
αναπληρωτές Παρέδρων γιά τήν- άσκηση τού προληπτικού 
έλέγχου τών δαπανών καί μέχρι διμήνου τό πολύ χρονικού 
διαστήματος, μέ πράξη τού Προέδρου τού ’Ελεγκτικού Συ
νεδρίου.

4. Ή  διάταξη τής παραγράφου 6 τού άρθρου 34 τού 'Οργα
νισμού τού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π .Δ . 774/1980) αντικα
θίσταται άπό τότε πού ϊσχυσε, ώς ακολούθως:.

«6. Προκειμένου περί δαπανών οί όποιες αναγνωρίστη
καν καί εκκαθαρίστηκαν άπό τά  αρμόδια όργανα, αλλά κρι- 
νονται ώς μή νόμιμες ή ώς ,μή στηριζόμενες σέ νόμιμα δι- 
καιολογητικά, τον καταλογισμό ασκεί ό αρμόδιος Πάρεδρος 
ή ’Επίτροπος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ο. Δαπάνες, .που διενεργήθηκαν μ έχρ ι'τή  δημοσίευση τού 
παρόντος σέ βάρος τού κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού 
καί δημοσίων επενδύσεων) γιά τήν πληρωμή αμοιβών συμβα- 
σιούχων ιδιωτών πού δέν έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 
μέ μίσθωση έργου κατά τό άρθρο 681 κ.έ. Α.Κ. καθώς και 
παρόμοιες δαπάνες ή απαιτήσεις πού δέν έχουν πλ,ηρωθεϊ σ’ 
αυτούς μέχρι τή δημοσίευση τού παρόντος γιά λόγους παρά
βασης ή μή τήρησης τυπικών καί όχι ουσιαστικών διατάξεων 
νόμων, θεωρούνται σύννομες.

6. ’Εφεξής κάθε ανάθεση έργου' μέ τήν πιό πάνω ιδιότητα 
στόν, κατά τό άρθρο 1 παο. 6 τού παρόντος, δημόσιο· τομέα 
θά διενεργείται ίίστερα άπό σχετική απόφαση τής τριμελούς 
έξ 'Υπουργών ’Επιτροπής, δέν θά  είναι μετατρέψιμη σέ μί
σθωση έργασίας, ή δέ παράβαση τής διατάξεως αυτής, γιά 
τά αρμόδια γιά τήν άνάθεση ή τή μετατροπή τής συμβάσεως 
όργανα τού Κράτους, συνιστά τό ΰπό τού άρθρου 259 τοΰ 
Ποινικού Κώδικα, προβλεπόμενο άδίκημ,α τής παραβάσεις 
καθήκοντος, διωκόμενο κατ’ έγκληση όποιουδήποτε πολίτη 
ή αύτεπάγγελτα.

’Άρθρο 10.
Νομική καί Δικαστική 'Οργάνωση.

1. Σέ κάθε Υπουργείο συνιστάται Νομική Διεύθυνση γιά 
τήν παροχή νομικών εισηγήσεων, νομικών υπηρεσιών καί
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συμβουλών στον Ύπουργο, ‘Υφυπουργό καί τις υπηρεσιακές 
μονάδες, όπως καί γιά την υπεράσπιση καί διεκπεραίωση, 
δικαστική ή έξ^δικη, των- κάθε κατηγοο;ας δικαστικών 
¿πονέσεων τού Ί  πουργείου πού προσδιορίζει ή κατά τήν πα
ράγραφο 3 Διεύθυνση Δικαστικού.

2. Ή  στελέχωση τών υπηρεσιών· αυτών γίνεται άπό νομι
κούς συμβούλους τής Διοικήσεως, παρέδρους. και δικαστικούς 
αντιπροσώπους πού αποτελούν διυπουργικό κλάδο, .υπαγόμενο 
στον 'Υπουργό Οικονομικών. Προϊστάμενος κάνε Νομικής 
Διευθύνσεως είναι ένας νομικής σύμβουλος τής Διοικήσεως. 
Σέ περίπτωση πού υπηρετούν στο ίδιο 'Υπουργείο περισσότε
ροι νομικοί σύμβουλοι διοικήσεως, -προϊστάμενος είναι ό αρ
χαιότερος.

3. Ό  συντονισμός όλων τών δικαστικών καί έξ,ώδικων δ:α- 
δικασιών τών πιό πάνω υπηρεσιών καί· ή άσκηση τών αρμο
διοτήτων διαιτησίας τού Ν.Δ. 736/Γ970 ή άλλων διατάξεων, 
ανήκει στη συνιστώιμενη Διεύθυνση Δικαστικού τού Γενικού 
Λογιστηρίου τού Κράτους στη θέση τού καταργοΰμενου Βίδι-

,κού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας. Προϊστάμενος 
τής Διευθύνσεως αυτής ορίζεται κατ’ ανάθεση. μέ απόφαση 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, νομικός σύμβουλος τής Διοϊκή- 
σεως, για τρία χρόνια, με δυνατότητα ισόχρονης άνανεώσεως. 
Αυτός, προεδρεύει καί τής συνελεόσεως τών προϊσταμένων 
τών κατά τήν παρ. 1 Νομικών Διευθύνσεων τών 'Υπουρ
γείων, όταν αυτή συγκαλεϊται για σοβαρά, θέματα, ' άπ’ τον 
'Υπουργό Οικονομικών, ή άπό τόν 'Υπουργό Προεδρίας Ινυ- 
βερνήσεως.

4. Τό Νομικό Συμβούλιο τού Κράτους (Ν1ΣΚ), ώς σώμα 
καί άρχή στο Κράτος με τ ις  θέσεις Προέδρου καί τριών 
'Αντιπροέδρων, καταργείται. Οΐ κατά τή δημοσίευση τού πα
ρόντος θέσεις τών Συμβούλων, μετατρεπόμενες · αυτοδίκαια 
σε θέσεις Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως τής παρ. 2, όπως 
καί οι θέσεις τών Παρέδ,ρων καί Δικαστικών ’Αντιπροσώ
πων,· κατανέμονται στις κατά τ ις  παραγράφους 1 και 3 υπη
ρεσιακές μονάδες μέ κοινές διαρθρωτικές αποφάσεις τών' 
Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Οικονομικών. Οί 
λοιπές -δέσεις τού βοηθητικού προσωπικού πού διατηρούνται 
μεταφέρονται αυτοδίκαια στην κατά τήν παρ. 3 Διεύθυνση 
Δικαστικού.

5. Για τήν άσκηση τής Π ειθαρχικής δικαιοδοσίας στο κύ
ριο προσωπικό τών Νομικών Διευθύνσεων τών 'Υπουργείων, 
τής Διευθύνσεως Δικαστικού καί τών δικαστικών γραφείων 
εφαρμόζεται ανάλογα τό κάθε φορά ίσχύον πειθαρχικό δίκαιο 
τών δημοσίων υπαλλήλων, μέ 'Υπηρεσιακό καί Πειθαρχικό 
Συμβούλιο τό τής παρ. 2 τού άρθρου 3 τού Ν. 22 /1975 , σε 
συνδυασμό μέ τά άρθρα 4 παο. 4, έδάφ. τρίτοάούΝ . 51 /1975 .. 
Η  τού Ν. 417/1976 καί 1-7 παρ. 2 τού Ν. 434/1976.

6. Μέ Προεδρικό Διάταγμα, έκδέδόμενο σέ τρεις μήνες 
άπό τή δημοσίευση αυτού τού νόμου, μέ πρόταση τών 'Υπουρ
γών .Προεδρίας ΚυΙβερνήσεως καί Οικονομικών, θά ρυθμι
στεί, κατά τροποποίηση; τών κειμένων διατάξεων:

α) Ό ,τ ι  άφορά τήν οργάνωση τών νομικών διευθύνσεων 
όλων τών Υπουργείων τών αποκεντρωμένων δημοσίων υπη
ρεσιών καί τής Διευθύνσεως Δικαστικού τού Γ;Λ.Κ.

δ) Ή  κατανομή τών κατά τήν· παράγραφο Γ αρμοδιοτήτων 
τού καταργοΰμενου Ν ΣΚ , στις νομικές .διευθύνσεις τών 'Υ
πουργείων καί στην κατά τήν παρ. 3 Διεύθυνση Δικαστικού 
καί ό τρόπος άσκήσεώς τους. ’ · · · . . _

γ) Ό  προσδιορισμός τών ειδικών καθηκόντων μ.εταξύ τών- ' 
συμβούλων, παρέΙδρων καί δικαστικών-.αντιπροσώπων καί δι
κηγόρων καί δικολάβων τού Δημοσίου.

•δ) "Ο,τι άφορά τή δικαστική έξώδικη- υπεράσπιση:·/.α! εκ
προσώπηση τού Δημοσίου στό κέντρο καί στήν περιφέρεια με 
τήν ίδρυση, οργάνωση καί λειτουργία δικαστικών γραφείων.

ε) 'Ο  καθορισμός τών όρων καί προϋποθέσεων άναθέσεως 
τής ύπερασπίσεως υποθέσεων τού Δημοσίου -σέ δικηγόρους ή 
δικολάβους στήν ημεδαπή ή αλλοδαπή.

στ) Ή  βαθίμολογική καί γενικότερα υπηρεσιακή, κατάστα
ση καί μισθολογική εξέλιξη  τού κατά τήν παο. 4 προσωπι
κού. .

ζ) Τά άφορώντα στον καθορισμό τών πειθαρχικών οργά
νων. μονομελών ή πολυμελών, καί τής πειθαρχικής διαδικα
σίας.

Μέχρις ότου δημοσιευθεϊ τό ■ κατά· τήν· παράγραφο αύτή 
Π . Δ /γμα, οί Νομικοί Σύμβουλο* Διοικήσεως. σέ συνέλευση 
τους συγκαλούμενη σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 τού άρθρου 
αύτού, ασκούν παράλληλα τις κατά' νόμο απαραίτητες αρμο
διότητες τής 'Ολομέλειας τού καταργοΰμενου μέ τήν παρά
γραφο 4 Ν .Σ .Κ . Σέ συλλογικά όργανα όπου.προβλέπεται συμ
μετοχή προέδρου, νοείται ό πιο πάνω προϊστάμενος τής Διευ- 
θύνσεως Δικαστικού τού Γ.Λ.Κ.

7 . · Μέ; τις κατά τό άρθρο 2  παρ. 10 τού Ν. 1-232/1982 
υπουργικές αποφάσεις ή άλλες χωριστές παρόμοιες, οργα
νώνονται, καί διαρθρώνονται .παρόμοιες Διευθύνσεις σε όλα 
τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μέ υποχρεωτική συγ-

. χώνευση τών θέσεων Νομικών Συμβούλων καί Διευθυντών Δι
καστικού καί ανάλογη ρύθμιση όλων τών κατά τήν παράγρα
φο 6 θεμάτων για αυτούς καί-τούς υπό όποιαδήποτε σχέση δι
κηγόρους.

8. "Οπου στά συμβούλια καί στις έπιτροπές προβλέπεται 
συμμετοχή νομικού συμβούλου ή-παρέδρου τού Ν .Σ .Κ . νοείται· 
ό κατά τις παραγράφους 2 καί 4. σύμβουλος ή πάρεδρος τής 
Διοικήσεως.

* ν Αρθρο 11.
'Ερμηνεία καί συμπλήρωση τού Ν. 1232/1982 «επαναφορά 
σε ισχύ, τροποποίηση καί συμπλήρωση τών διατάξεων τού 

Ν .Δ. 4352/1964 καί άλλες διατάξεις».

1. Ή  αληθινή εννο·.« τών άρθρων 6, 10 καιί 12 τού Ν. 
1232/1982, είναι ότι ή διάταξη τού άρθρου 4 παρ. 2 τού 
ίδιου νόμου για τή σύσταση ή ανασύσταση, ανασύνθεση, συγχώ
νευση καί όποιαδήποτε αναμόρφωση τών συλλογικών οργάνων 
ισχύει καί για τις νομοτεχνικές η νομοπαρασκευαστικές έπι
τροπές τθϋ· Ν.Λ. 78 /1 9 7 4  όπως τροποποιήθηκε καί συμπλη
ρώθηκε μέ τούς Ν. 255 /1976  καί 865/1979 ή όποιαδήποτε 
άλλα Συμβούλια, πέρα άπό τά άναφερέμενα στό άρθρο 4 παρ. 
2 τού Ν. 1232/1982, μέ δυνατότητα συγκροτήσεως τμημά
των τών επιτροπών ή συμβουλίων καί υποεπιτροπών κατά 'Υ
πουργείο, όπως καί άναθέσεως έκτελέσεως έργων κατά τις 
διατάξεις τού άρθρου 9 παρ. 6  τού παρόντος νόμου. Τό άρ
θρο 4 παρ. 2 τού Ν. Γ232/Γ982, έφαρμόζεται καί μέ χωρι
στές αποφάσεις, έκδιδόμενες μέσα στήν προθεσμία τής παραγρ.
9 τού παρόντος άρθρου καί γ ιά  όλα τά υπηρεσιακά και πει
θαρχικά Συμβούλια τών Δημοσίων Υπηρεσιών· καί τών Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πού ή λήξη τής θη
τείας τους ορίζεται τήν 31 Δεκεμβρίου 1983. Επίσης ισχύει 
δυνητικά γιά τά κατά, τό άρθρο 10 τού Ν. 1232/1982 διοι
κητικά συμβούλια ή άλλα διοικούντα συλλογικά όργανα τών 
κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου καί ιδιωτικού δικαίου 
τού κατά τό άρθρο 1 παρ. 6 τού παρόντος δημόσιου τομέα, 
όπως καί γιά όλες τις. ’Επιτροπές τών άποκαταστικών νομο- 
θετημάτων 76/1974 , 110/1974  καί 193/1975.

Στο πρώτο εδάφιο τής παρ. 3 τού άρθρου.12 τού Ν. 1232/ 
1982, διαγράφεται .ή λέξη  «-αυτοδίκαια» καί ,ή προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων δευτεροβάθμιας κρίσεως, ορίζεται δίμηνη.

2. 'Η  αληθινή έννοια τής μέν παραγράφου 2 τού άρθρου
10 τού Ν.Δ. 4352/1964 , όπως έπαναφέρθήκε σε ισχύ και 
άν.τικαταστάθηκε άπό τό άρθρο 11 τού Ν. 1232/1982, είναι 
ότι στόύς δικηγόρους υπάγονται καί οί νομικοί συνεργάτες η 
δικηγόροι τών Δημοσίων .'Υπηρεσιών, τής όέ περιπτώσεως δ ’ 
τής παρ. 3 τού ίδιου άρθρου είναι ότι δικηγόροι πού έχουν έν- 
ταγεί είναι μόνον εκείνοι που-κατέχουν οργανικές θέσεις μέ 
ειδική πράξη κατατάξεως σέ θέσεις προβλεπόμενες νομοθε
τικά ή κανονιστικά ή καταστατικά σαν οργανικές καί προσ
φέρουν τις υπηρεσίες τους σέ μία μόνον έμμισθη άπασχόληση 
καί δεν .αρκεί ή μισθολογική .αντιστοιχία πού παρασχέθηκε 
σ' αύτούς άπό τό Ν. 1093/1980, ή άπό όποιαδήποτε άλλη
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νομική ή.κανονιστική καί καταστατική πράξη τού πρόσωπο 
αύτοΰ. ;Τό ανώτατο opio τής αποζημίωσης, που προβλέπει γιά 
τους δικηγόρους τό πρώτο εδάφιο τής παρ. 4 τού χιό πάνω 
άρθ'ρου 11 τού Ν. 1232/1982 είναι τό οριζόμενο οπήν παρ. 
2 τοΰ άρθρου 17 τού Ν. 1183/1981 «περί συστάσεως Π ρω 
τοδικείων κλπ.» ·ένόό στους λοιπούς δικηγόρους καταβάλλεται 
ή προ-’βλεπόμενη άπό τις διατάξεις τοΰ Κώδικα περί Δικηγό
ρων αποζημίωση, που δεν μπορεί νά υπερβαίνει τό 'πίό πάνω 
ανώτατο όριο.

3. Ή  αληθινή έννοια τού άρθρου 14 τοΰ Ν. 1232/1982 
είναι ότι επιτρέπεται ή κατάργηση περιττών ή συγχώνευση 
όμ-ο-ειδών διευθύνσεων, τμημάτων καί γραφείων καί σύσταση 
νέων, όπως καί ή λειτουργική υπαγωγή, τους σέ άλλη ανώ
τερη οργανωτική βαθμίδα, χωρίς σύσταση νέων θέσεων ά λ 
λα με δυνητική κατάργηση ή μετατροπή των υφιστάμενων 
θέσεων τού άρθρου 103 παρ. 3 καί 4 τοΰ Συντάγματος σέ 
κενές οργανικές ή διαβαθμιζόμενες προσωρινές θέσεις, ώς 
τον καταληκτικό 'βαθμό ή μισθό τής θέσεως, στις κεντρικές 
καί περιφερειακές υπηρεσίες εσωτερικού καί εξωτερικού όλων 
τών Δημοσίων Υπηρεσιών καί Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου, με κανονιστικές -αποφάσεις τού αρμόδιου Υ 
πουργού καί τού Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Ε π ί
σης καταργοΰνται οι διατάξεις οργανισμών καί κανονισμών 
ποό προβλέπουν περιορισμούς για  την επάνδρωση τών πιο 
πάνω 'υπηρεσιακών μονάδων .κάθε Υπουργείου, άποκεντρω-’ 
μένης υπηρεσίας ή Ν .Π .Δ .Δ , Γιά την επάνδρωση καί γενικό
τερα για τή μετακίνηση όλων τών υπαλλήλων στις υπηρεσια
κές αυτές μονάδες εφαρμόζονται αποκλειστικά οΐ διατάξεις τοΰ 
άρθρου 143 παρ. 1, 2  καί 3 τοΰ κωδικ.οποιητικοϋ Π ρ. 

,Δ /γματος 611/1977, σέ συνδυασμό μέ τ ις  διατάξεις τού άρ
θρου 2 παρ. 4 καί 8 τοΰ Ν. 1232/1982.

4. Στο άρθρο 3 τοΰ Ν. 1232/1982  καί μετά την παρ. 5 
προστίθεται ή άκόλ-ουθη παρ. 6:

«6. Μ-έ τά Π. Δ /τα  τής παρ. 2 γιά τή βαθμολογική επα
νένταξη ή μέ την έκδοση τών κατά την παρ. 1 τοΰ άοθοΌυ 12 
τού παρόντος κανονιστικών .'αποφάσεων ενοποιούνται υπο
χρεωτικά όλοι οί κατά 'Υπουργείο καί Ν .Π .Δ ,Δ . κλάδοι όλων 
τών κατηγοριών πού έχουν, τους κατά επαγγελματική ή πρα
γματική υπηρεσιακή ειδίκευση τοΰ αντικειμένου τής διεξαγό
μενης υπηρεσίας σέ κάθε 'Υπουργείο τίτλους σπουδών ανα
γνωρισμένων σχολών τής ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας καί 
ειδικότητας, ανεξάρτητα άπό την ονομασία τοΰ κλάδου στους 
οργανισμούς ή κανονισμούς τών δημοσίων υπηρεσιών καί τών 
Ν .Π .Δ .Δ . 'Ο  διαχωρισμός κλάδων επιτρέπεται μόνο σέ περί
πτωση διαφοράς τής πιο πάνω εϊδΐκεύσεως ή τοΰ τίτλου σπου
δών ή γλωσσομάθειας ποό Υποδεικνύεται μόνο είτε μέ τον 
πιό πάνω τίτλο, είτε μέ επιτυχία σέ εξετάσεις τών κατά τά 
άρθρα 22 ώς 26 τοΰ 'Υπαλληλικού Κ ώ δικα1 (Ν. 18:1.1/ 
1951) διαδικασιών, όπως συμπληρώθηκαν κ α ί . τροποποιήθη
καν.

Γιά όσους υπαλλήλους δεν διάθέτουν τους αντίστοιχους προς 
την ειδικότητα καί ονομασία τοΰ Κλάδου τους τίτλους σπου
δών τής οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας καί μονάδας, όπως 
σχολής ή σχολείου, είναι υποχρεωτική μέ τις ίδιες πράξεις 
ή μεταφορά τών θέσεων τους σέ κλάδους όμοιων τυπικών 
προσόντων τής ίδιας πάντοτε κατηγορίας καί σέ έλλειψη 
κλάδων τέτοιας κατηγορίας σέ συνιστώμενους κλάδους προ
σωρινών θέσεων, μέ διατήρηση σέ όλες τις περιπτώσεις τών 
κεκτημένων δικαιωμάτων' βαθμολογικής καταστάσεως καί 
έξελίξεώς τους».

5. Τά εδάφια δεύτερο καί τρίτο τής παραγράφου 4 τού άρ
θρου 15 τοΰ Ν. 1232/1982 αντικαθίστανται ώς εξής:

«Μέ απόφαση τοΰ 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μπο
ρεί νά διατίθενται καί διορίζονται αυτοδίκαια μέ την πράξη, 
δι-αθέσεως καί τή βεβαιωτική πράξη- διορισμού τής Διοική- 
σεως τών κατά τό άρθρο 1 παρ. 6 Κρατικών Νομικών Πρ-ο-

σώπων Δημ,οσίου καί ’Ιδιωτικού Δικαίου μέ κριτήρια καί δια
δικασία οριζόμενα μέ κανονιστική απόφαση τοΰ ' Υπουργοί 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, έπιτυ'χόντες ·&τ£ όποιοδήποτε πί
νακα επιτυχίας κοινού ή ειδικού διαγωνισμού γιά την κάλυψη 
κενών θέσεων ή θέσεων που θ ά  κενωθούν τών οργανισμών 
τοΰ δημόσιου τομέα στους όποιους δεν έχουν προκηρυχθεί δια
γωνισμοί ή έχουν εξαντληθεί οί πίνακες επιτυχίας διενεργη- 
θέντων διαγωνισμών ή έπαυσε ή ¡αχός πινάκων επιτυχίας 
διενεργηθέντων διαγωνισμών.

"Οσοι άπό τους έπιτυχόντες σέ ειδικούς ή κοινούς διαγωνι
σμούς, δεν αποδεχθούν τό διορισμό τους σέ κενές θέσεις είτε 
τοΰ Δημοσίου είτε όποιουδήποτε οργανισμού τοΰ δημόσιου το
μέα. γιά τις όποιες απαιτούνται τά ίδια τυπικά προσόντα, μέ
σα σέ 1'5 ημέρες-άπό την κοινοποίηση τής σχετικής πράξεως. 
διαγράφονται άπό τους πίνακες.επιτυχίας».

6. Ή  ισχύς τών πινάκων επιτυχίας, που άναφέρονται στό 
άρθρο 15 τού Ν. 1232 /1982  «επαναφορά σέ ισχύ, τροποποίη
ση καί συμπλήρωση τών διατάξεων τού Ν .Δ . 4352/1964 καί 
άλλες διατάξεις», λήγει την 30.6.1982.

7. Ή  παράγραφος 5 τού άρθρου 15 τού Ν. 1232/1982 
αντικαθίσταται ώς έξη ς:

«5. Π ίνακες διαγωνισμών άμισθων δικαστικών επιμελητών 
καί συμβολαιογράφων τών έ'ώ ν Γ980 καί 1981, τών οποίων 
ή ισχύς έληξε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1981, παρατείνονται 
επί δίμηνο άπό την έναρξη τής ισχύος τού παρόντος νόμου, 
συνιστωμένων αντίστοιχων άμισθών θέσεων μέ τό νόμο αυτό».

8. Σ;:ό τρίτο εδάφιο τής παραγράφου 1 τού άρθρου- 3- τού 
Ν. 1232/1982 μετά τή φράση «άπό τον εισαγωγικό» προστί
θενται οί λέξεις «καί τον καταληκτικό».

9. Ή  -ανατρεπτική προθεσμία τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 
τού Ν. 1232/1982 ισχύει καί γιά την πιό πάνω αναμόρφωση 
όλων τών συλλογικών οργάνων, ένώ γιά την ανασυγκρότησή 
τους ή ανατρεπτική αύτή προθεσμία παρατείνεται γιά ένα 
ακόμη δίμηνο.

’Άρθρο 12.

Π  ροσωρινές ρυθμίσεις.

1. Έπαναφέρονται σέ ίσχυ, γιά όλα τά 'Υπουργεία καί γιά 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού τών 'Υπουρ
γείων καθώς καί τών Ν .Π .Δ .Δ ., οί διατάξεις τών άρθρων 1, 
2 καί 3 τού Ν. 51 /1975  «περί άναδιοργανώσεως τών'δημο
σίων πολιτικών υπηρεσιών», ό δε τύπος τοΰ διατάγματος που 
άναφέρεται στο άρθρο 3 τοΰ Ν. 51 /1975  καί στις διατάξεις 
τοΰ άρθρου 29 τού Ν. 1199/1981 καί τών άρθρων 4, 6. 12 
καί 13 τού Ν. 1232/1982, αντικαθίσταται μέ τόν τύπο τής 
Κανονιστικής Άποφάσεως τού αρμόδιου 'Υπουργού κια-ί ιών 
'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Οικονομικών. Κα- 
ταργούνται ακόμη αυτοδίκαια όλα τά επιμίσθια ή επιδόματα 
ή μέ όποιαόήποτε ονομασία πρόσθετες ,άμοιβές σέ συνάλλαγμα 
τών ύπηρετοόντων στις τωρινές καί διατηρούμενες ή μετα- 
τρεπόμενες μέ τις πιό πάνω αποφάσεις θέσεις λειτουργών ή 
υπαλλήλων, εξωτερικού υπό όποιαδήποτε σχέση, τό δέ μισθο
λόγιό τους ορίζεται μέ τις πιό πάνω ή χωριστές Κανονιστικές 
’Αποφάσεις, κατά ενιαίο, δίκαιο καί οικονομικό τρόπο. Είδι- 
κώτερα γιά μεν τό εξωτερικό καταργείται ή παράγραφος 7 
τού άρθρου 9 τοΰ Ν. 1160/1981 γιά δέ τό εσωτερικό καταρ- 
γείται τό άρθρο 11 τοΰ Ν. 445/1976  «περί εκπροσωπήσει»·; 
κ.λ.π.». όπως τροποποιήθηκε μέ τό άρθρο 5 παρ. 1 τού Ν. 
1164/1980. Οί προθεσμίες τών έπαναφερομένων σέ ίσχό 
διατάξεων αρχίζουν- άπό τή δημοσίευση τοΰ παρόντος νόμου.

2. Στό άρθρο 4 τού Ν. 993/1979  «περί τοΰ έπι συμβάσε: 
κλπ.» ή λέξη «δώδεκα» αντικαθίσταται άπό τή λέξη «είκοσι- 
τέσ-σερ’ΐς» καί προστίθεται ή φράση «οπότε οί εργαζόμενο·, 
αποχωρούν αυτοδίκαια άπό τήν εργασία τους».



533ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

■ 'A p ipo  13.
Ειδικές απολαβές υπαλλήλων.

' Ι .,Γ ιά  ‘-τήν αποστολή όποιουδήποτε προσώπου άπό τό Δημό
σιο, -τά Ν. Π  .ΔΑ . καί τά Κρατικά Ν .Π .Ι.Δ . στο εξωτερικό, 
(όπως γιά εκπροσώπηση! σέ διεθνείς οργανισμούς, διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων, συμμετοχή e i διεθνήι συνέδρια., εκπαίδευση 
καί εκτέλεση όποιασδήποτε υπηρεσίας), απαιτείται προηγού
μενη άδειοι τής τριμελούς έξ 'Τπιοαργών ’Επιτροπής. ’Επί
σης με κανονιστική πράξη τής ’Τριμελούς :έξ 'Χ^ααργών.· ’Ε 
πιτροπής είναι δυνατό νά μειώνονται οι-'κάθε είδους απο
δοχές, αποζημιώσεις, οδοιπορικά καί άλλα έξοδα πού κατα
βάλλονται σύμφωνα μέ τις κείμενες διατάξεις.

2. Ή -παράγραφος 1 τού apipen 31 του Ν.. 100/1970
αντικαθίσταται ώς έξη ς: ■'

«1. Ο! ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων τού Δημοσίου. 
Δήμων καί Κοινοτήτων, Δημοσίων Επιχειρήσεων καί πάσης 
φύσεως 'Οργανισμών τοΰ Δημοσίου καί Ν  Π  ΔΔ ανατίθενται 
μόνο στις ασφαλιστικές -επιχειρήσεις του, κατά το .άρθρο 1 
παρ. 6 του παρόντος, δημόσιου τομέα, χωρίς καταβολή προ
μήθειας». .................................

3. Ή "  παράγραφος 2 του άρθρου 51 του Ν. 400/1970 
αντικαθίσταται ώς έξης:

«2. Κ ατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους υπαλλήλους τής 
Αγροτικής Τραπέζης -ής 'Ελλάδος (A TE) νά μεσολαβούν 
μόνο γιά τίς ασφαλίσεις πού συνάπτει ή ATE. Επίσης κατ’ 
εξαίρεση μπορούν υπάλληλοι εμπορικών Τραπεζών, τού πιο 
πάνω δημόσιου τομέα, νά πρακτορεύουν 'Ασφαλιστικές Έταί'- 
ρεϊες πού υπάγονται καί ελέγχονται απ' αυτές, σέ πόλεις 
πού βρίσκονται έ'ξω άπ’ τήν περιοχή τής τέως διοικήσεως 
Πρωτεύουσας καί τής Θεσσαλονίκης, μέ πληθυσμό κάτω 
τών 10.000 κατοίκων καί μόνο γιά ασφαλίσεις φυσικών ή 
Νομικών Π  ροσώπων πού κατοικούν, ή έχουν την έδρα τους 
στις πόλεις αυτές.

Ο! προμήθειες πού προκύπτουν άπ' τίς ασφαλίσεις αύτες 
περιέρχονται σέ ειδικό λογαριασμό τού Νομικού Προσώπου, 
όπως προβλέπεται . άπό τήν πιό κάτω παραγραφο 4. τού παρό
ντος».

4. Τά Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου τού πιό πάνω δημόσιου τομέα, πού ενεργούν τραπεζι
τικές καί έν γένει πιστωτικές εργασίες, ύποχρεοΰνται νά υπο
δεικνύουν, μέ έγγραφό τους ασφαλιστική εταιρεία που υπάγε
ται καί ελέγχεται άπό τά πιό πάνω Νομικά Πρόσωπα δημο
σίου τομέα, ή οποία ύποχρεούται μετά τήν κατάρτιση τής 
ασφαλιστικής συμδάσεως νά καταθέτει σέ ειδικό λογαριασμό 
τού Νομικού Προσώπου τή νόμιμη προμήθεια άπό τήν ασφά
λιση αυτή.' τψ · όπο'ία θά  κατέβαλε· άν, μεσολαβούσε- πιράκίτο- 
ρας. . . .

Τό χρηματικό ποσό τού ειδικού αυτού λογαριασμού κάθε 
Νομικού Προσώπου διατίθεται μέ-απόφαση τού Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, γιά ενίσχυση τών ασφαλιστικών φορέων του 
προσωπικού του, ή γιά άλλους κρατικούς, ή κοινωνικούς σκο
πούς.

"Αρθρο 14.

Στό τέλος τού εδαφίου τού άρθρου 1 τού Ν. ΤΙ 83/1981 
«περί συστάσεως Πρωτοδικείων κλπ.» προστίθεται παράγρα
φος, πού έχει ώς έξη ς: «Κατ’ έξαίρεση τών γενικώς διατά
ξεων τού Α.Ν. 87 /1930  «περί ίδρύσ-εως Ταμείου Προνοίας 
παρ' έκά'στφ Δικηγορικώ Συλλόγω» οι .δικηγόροι τού Δικη
γορικού Συλλόγου τού Πρωτοδικείου Αίγιου υπάγονται στό 
Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων τού Πρωτοδικείου Π ατρών, 
τά δε δικαιώματα καί οί .-υποχρεώσεις των καθορίζονται άπό 
τίς διατάξεις τού ΐσχύοντος καταστατικού του».

’Άρθρο 15.
Ή  διαχείριση, συντήρηση καί έποπτεία.τού δημοσίου κτή

ματος πού- βρίσκεται στήν Α θήνα, στήν όδό ’Ηρώδου τού 
Αττικού καί είναι γνωστό ώς Μέγαρο Μαξίμου, καταγραμ
μένο στα βιβλία τής Οικονομικής ’Εφορίας Αθηνών μ*·· 
αριθμό 405, περιέρχονται - στό Υπουργείο Προεδρίας Κυ
βερνήσει» ς. -. ·

01 δαπάνες γιά τή. λειτουργία, συντήρηση, έπισκευές, ανα
καινίσεις κλπ. τού ανωτέρω Μεγάρου, βαρύνουν τον προϋπο
λογισμό τή ; Διευθύνσεως Διοικητικών Υποθέσεων (Φορέας 
05— 110) τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, ή όποια 
φροντίζει γιά τήν έγγραφή, κάθε χρόνο, τών αναγκαίων γιά 
τό σκοπό αύτό πιστώσεων.

"Αρθρο Τ6.

Μεταβατικές διατάξεις.
1. ’Εκείνοι πού κατέχουν πορισσότερ-ες άπό μιά' θέσεις ή 

απασχολήσεις ή ένώ είναι συνταξιούχοι τού δημοσίου τομ.έα 
έχουν προσληφθεΐ σέ θέση ή απασχόληση-κατά παρέκκλιση τοϋ 
άρθρου 1 παρ. 3 καί 4 οφείλουν νά υποβάλουν υπεύθυνη δή
λωση επιλογής τής θέσεως ή άπασχολήσεως πού προτιμούν 
νά διατηρήσουν. .’Εάν έπιλέξουν τή θέση; αναστέλλεται ή 
καταβολή ολόκληρου τού ποσού τής σύνταξης γιά δσο χρόνο 
βρίσκονται στή θέση ή άπασχόληση.

Μέχρις ότου πληρωθεί άπό άλλον ή θέση ή άπα- 
σχόληση που αποποιείται ό λειτουργός ή υπάλληλος μι
σθωτός ή συνταξιούχος «ύτός εξακολουθεί νά παρέχει, τίς 
υπηρεσίες του σ’ αυτή κοιί όχι πέρα άπό τήν 31 ’Οκτωβρίου
1982.

2. Εκείνα!' -πού .μετέχουν μέ άμοιβή σέ περΊσσότερι* άπό δύο 
συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας οφείλουν νά υποβά
λουν σχετική υπεύθυνη δήλωση εκφράζοντας ταυτόχρονα τήν 
επιθυμία τους γ ιά 'τά  δύο -άπό αυτά στιά όποια- θέλουν νά εξα
κολουθήσουν νά προσφέροσν τίς υπηρεσίες τους άμειβόμενο-ι, 
καθώς -καί γιά τά συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας 
στα όποια .-ϊέχσντια« νά μβτ-s/ow χωρίς αμοιβή ή άπό τά όποια 
θέλουν νά απαλλαγούν.

Στήν τελευταία αυτή περίπτωση μέχρι: τήν -άντικατάστα- 
σή τους άπό άλλα πρόσωπα;, υποχρεώνονται νά συνεχίσοσν τή 
συμμετοχή τους μέχρι τήν 31 ’Οκτωβρίου 1982.

3. ’Οφείλουν- νά υποβάλουν σχετική δήλωση καί εκείνοι άπό 
, τους λειτουργούς υπαλλήλους ή μισθωτούς πού έχουν άπό τό

δημόσιο τομέα απολαβές μεγαλύτερες άπό τίς αποδοχές τού 
Προέδρου τού Ά ρει ου Πάγου, κ-ατά τή διαδικασία τών. άρ
θρων 2 καί 4 τού παρόντος νόμου,

4. Οί δηλώσεις τώ-ν προηγουμένων παραγράφων 1— 3 τού 
παρόντος άρθρου; όπως καί οί δηλώσεις γιά τό έτος 1981, 
'υποβάλλονται μέσα σέ δέκα ..τό-πολύ ήμερες άπό τή δημοσίευ
ση τής Υπουργικής άποφάσεως σύμφωνα μέ τό άρθιρο 2 παρ.
1 τού παεόντος, στις οικείες υπηρεσίες προσωπικού.

5. Στούς περιορισμούς τών παρ. 1\ 2 καί 3 τοΰ άρθρου 1 
τού παρόντος δεν περιλαμβάνονται:

α) Ο! Εφημέριο: εκπαιδευτικοί ποό υπηρετούν μέχρι ίή 
δημοσίευση τού- παρόντος σέ σχολεία δημοτικής ή μέσης εκ
παίδευσης σέ Κοινότητες καί Δήμους που έ'χουν πληθυσμό 
κάτω τώ ν. 3.(ΧΜ) κατοίκων, έκτος τών περιοχών τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτεύουσας καί Θεσσαλονίκης.

(3) Οί ιερείς εκπαιδευτικοί πού υπηρετούν σέ ιερατικές 
σχολές ή 'εκκλησιαστικά φροντιστήρια. ή άλλους φορείς εκ
κλησιαστικής εκπαίδευσης.

γ) Οί, μουσικοί καί. καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων 
γιά μώ διετία ιάπό τή δημοσίευση τού παρόντος.

δ) Οί στρατιωτικοί συνταξιούχοι πού είναι τεχνικοί τής 
πολεμικής βιομηχανίας,' οί πιλότοι, οί-μηχανικοί καί ο: έπι- 
μ,ελήτές πτήσεων τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, τής ’Ολυμ
πιακής Άεροπλοΐας καί τής ’Τπηρεσί'ας-'Πολιτικής ’Αερο
πορίας.
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ε) Οΐ άχολυθβντες στη δικτατορία η έξαναγκασθέντες ' 
σέ παραίτηση. καί

στ) Οΐ άνάιχηιροι τής πολεμικής και ειρηνικής περιόδου.

Ά ρθρο 17.
Τελικές Διατάξεις.

Κάθε διάταξή νόμου, διατάγματος ή άποφάσεως, γενική 
είδια.ή χου είναι αντίθετη χιρός το χεριε/όμε'» τοϋ χάρον

τες νόμου ή ρυθμίζει θέματα σ-/ετιικά μέ αύτό κιαταργοϋνται 
άχο τήν έναρξη τής ισχύος του.

Ά ρθρο 18.
Ή  ισχύς τού παρόντος νόμου αρχίζει άχό τή δημοσίευσή 

του στην ’Εφημερίδα τήις Κυ&ερνήσεως, εκτός έάν ορίζεται 
διαφορετικά στα προηγούμενα άρθρα.

Παραγγέλλομεν νά δημοσιευθή ε’ις τήν Εφημερίδα τής 
Κυόερνήσεως τό κείμενον τού παρόντος καί νά έκτελεσθή ώς 
νόμος τοϋ Κράτους.

Άθήναι, 28 Μαίου 1982 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚίϊΝΣΤΑΝΤΕΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

Α Γ Λ Μ . Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Α Σ  Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ

Θεωρήϋηκε καί τέΰηκε ή Μεγάλη Σφραγίδα τοϋ Κράτους.
Άθήναι, 31 Μαίαυ 19188

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Η Σ

ΑΠΟ Τ Ο  ΕΘ ΝΙΚΟ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο


