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\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-NOMOI 

¿895/1990 / Α-116 + Θέματα προσωπικού Βουλευτών-Γνωμοδοτήσεις Συλ.Οργάνων- κλπ.

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

Αρθρο 3

Αποσπάσεις υπαλλήλλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα 
με τις δ ιατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 
(ΦΕΚ Α' 367) επιτρέπονται από τα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα ή 
χρηματοδοτούμενα από το Κράτος νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς 
και από τις επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

ί  "2., Οι υπάλληλοι που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσω
πούντα ι στη Βουλή ή στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στο πολιτικό γραφείο του 

Πρωθυπουρ
γού, στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, στα πολιτικά γραφεία 

μελών
της Κυβέρνησης, υφυπουργών ή γενικών νοαυυατέων. μποοεί να ποοέογονται 
και
από φορείς του ευρύτερου δπυόσιου τουέα. όπωε αυτό οριοθετείτο πριν την 
ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. A '/1.7 .ϊ 990). 
Αποσπάσεις υπαλλήλων που είχαν γίνει από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

στις
ανωτέρω υπηρεσίες πριν από την ισχύ του ν. 1892/1990, εφ' όσον δεν 
έχουν αρθεί, εξακολουθούν να ισχύουν".

***Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 1968/1991 (Α' 150).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; Κατά το άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 1943/1991 (Α' 50), 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 20 περ. 
α' του Ν. 2026/1992 (Α' 43), ορίζονται τα εξής:

"Στους υπαλλήλους που σύμφωνα με τις δ ιατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α '/20-3-90), του άρθρου 2 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 
116 Α73-9-90) και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 1895/ 
1990 (ΦΕΚ 116 Α '/3.9.90), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του 
ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α711.10 .91) διατίθενται για τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και στους υπαλλήλους και αστυνομικούς που 
διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, 
καταβάλλεται μηνια ίως αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ 
του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους 
κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική 
σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας.

Η ανωτέρω αποζημίωση σε ουδεμία κράτηση υπόκειται και καταβάλλεται 
από την ημέρα διαθέσεως κάθε υπαλλήλου και πάντως όχι προ της 20.3.90.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος ανήκει 
οργανικά και καταβάλλεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση που 
καταβάλλονται και οι άλλες αποδοχές".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 4, παρ.4 του Ν.2042/1992 (Α 75):
"Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και για τους αποσπωμένους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 1943/ 
1991, από οποιονδήποτε φορέα της παρ. 1 του άρθρου αυτού και αν 
προέρχονται, οι οποίοι εν συνεχεία μετατάσσονται στις υπηρεσίες, που 
αποσπώνται".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 27 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153) ορίζει ότι: 
"Το Υπουργείο Εξωτερικών εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των άρθρων 56 

(μετάταξη - μεταφορά προσωπικού) και 58 (αποσπάσεις) του ν. 1943/1991 
(ΦΕΚ 50 Α 1)."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 εδ.3 του Ν.2647/1998 
ΦΕΚ Α' 237/22.10.1998 ορίζονται τα ακόλουθα:

"1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς
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μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες :
Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιο ίκησης και 

Αποκέντρωσης :

3) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε Περιφέρειες. Οταν 
πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλης Περιφέρειας η 
απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων 
(άρθρο 58 του ν .1943/1991, ώΕΚ 50 Α)".
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