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ιλ-
*”611 τ9? 27.6/15.7.1977 : Περί κωδικοποι 
He είς ένιαΐον κείμενον, Οπό τίτλον «Ύ παλ· 

μ{ός Κ ώδιξ», των ισχυουσών διατάξεων των 
οερομένων είς , τήν κατάστασιν τω ν ύπαλ-
** — ~ Λ ν> I ».Λ#τ.ί.οι_»_ V f f î  TtTtM  y  #7Τ .δ *, δ  .  (  Α *

ΰπαλ-
τοϋ Δημοσίου και των

κι · α) του άρθρου 47 τού υ. 22/1975 «περί ρυ- 
ίμίάτων καταστάσεως των δημοσίων διοικητι- 
λήλων καί υπαλλήλων ν.π.δ.5.»,καί β) του 

29 τού ν. 417/1976 «περί επαναφοράς εν ίσχύι 
Βαρχικών διατάξεων τοΰ Υπαλληλικού Κώ- 
i  περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως αύ- 

ί’^ιτοφασίζομεν :
’Άρθρον μόνον.

Τάξεις τοΰ ν. 1811/1951 «περί κωδικός κατα- 
Ετων δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων» καί 
Ρ 23/31.12.1955 β.δ. «περί εφαρμογής τοΰ Ύ - 
&όΰ Κωδικός επί των υπαλλήλων των νομικών 
ρον δημοσίου δικαίου», ώς αυται τροποποιη- 

συμπληρωθεϊσαι ισχύουν κατά τήν έκδοσιν 
όντος, κωδικοποιοϋνται, Οπό τόν τίτλον «Ύ- 

feôç Κώδιξ», είς ένιαΐον κείμενον εχον ούτω :

È Α Λ Λ Η Δ Ι Κ Ο Σ  Κ Ω Δ Ι Ξ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝ ΙΚΑ Ι Δ ΙΑ ΤΑ Ξ ΕΙΣ  

^ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ Ω ΔΙΚ Ο Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
jiMOI -  ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ -  

ΠΡΟΣΦΥΓ ΑΙ

"Αρθρον 1 .
Σκοπός — ’Ορισμοί

ίήτός τοΰ παρόντος κώδικος είναι ή καθιέρωσις 
ΐδίκαί ομοιομόρφων κανόνων διεπόντων τήν κα- 
|crtv τού προσωπικού τής δημοσίας διοικήσεως, 
* εων ϊσότητος καί δικαιοσύνης, ή έξασφάλισις 
ής επιλογής τού προσωπικού αυτής, τής όμα- 

ϊδιοδρομίας καί τής μεγίστης δυνατής άποδό- 
ης έργασίας αυτού.
ημόσιοι υπάλληλοι καί υπάλληλοι νομικού προ- 
I ; δημοσίου δικαίου είναι τά έμμεσα, έμμισθα όρ- 
ίοΰ Κράτους ή τοΰ νομικού προσώπου, άντι- 

Εΰς, τά διατελούντα Ιν προαιρετική, άμέσω, ύπη- 
Η καί πειθαρχική πρός αυτό σχέσει. 

ήτου τοΰ παρόντος άναφέρεται ή λέξις «ύπάλ- 
ι άνευ είδικωτέρου προσδιορισμού ώς ύπαλλή- 

Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δι- 
ΐϊται καί ό δημόσιος υπάλληλος καί ό ύπάλ- 

Ιίομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, 
ητά τήν έννοιαν τοΰ παρόντος Άρχαί είναι τά 

/τού Κράτους τά έχοντα ¡δίαν δικαιοδοσίαν 
^τακτικής έξουσίας.

"Αρθρον 2.
. Εφαρμογής τοΰ 'Υπαλληλικού Κώδικος

Ι ϊ τ ά ς  διατάξεις του παρόντος υπάγονται : 
^πολιτικοί διοικητικοί ύπάλληλοι τού Κράτους, 

έξαιρουμένων ύπό τοΰ εδαφίου α' τής παρα-

^πολιτικοί υπάλληλοι τών υπηρεσιών τών 
^Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
"Ταλληλοι τών γραφείων τοΰ ’Ελεγκτικού 
; καί
ταλληλοι τών νομικών προσώπων δημο- 

οί όποιοι ΰπήχθησαν είς τόν Ύπαλλη- 
JjOlKa διά τού προσαρμοστικού διατάγματος 
ή1·! 2.1955 «περί εφαρμογής τού ’Υπαλληλικού 

τών υπαλλήλων τών νομικών προσώπων 
^Βδικαίου» ή καί διά μεταγενεστέρων διατά- 
(Β^τταλληλοι τών νομικών προσώπων δημο-

ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ» Έ το ς 25ο

σίου δικαίου, επί τών οποίων δέν εφαρμόζονται, έν 6λω 
ή έν μέρει, αί διατάξεις τοΰ ώς άνω προσαρμοστικού 
διατάγματος τής 23/31.12.1955 άλλ’ έτεραι είδικαί δια
τάξεις, εξακολουθούν διεπόμεναι ύπό τών ειδικών τού
των διατάξεων.

2. Δέν ύπάγονται είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος :
α) οί υπάλληλοι άρμοδιότητος τού Υπουργείου

’Εξωτερικών,
β) τό κύριον προσωπικόν τού Νομικού Συμβουλίου 

τοΰ Κράτους,
γ )  τά στρατιωτικώς ώργανωμένα όργανα τών Σω

μάτων ’Ασφαλείας (Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πό
λεων, Πυροσβεστικού Σώματος) καί τού Λιμενικού Σώ
ματος, καί

δ) οί καθηγηταί τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων καί τό λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν αύτών.

3. ’Επί τών Συμβούλων, Εισηγητών καί Γραμμα- 
τέων-έκπαιδευτικών λειτουργών τοΰ Κέντρου ’Εκπαι
δευτικών Μελετών καί Έπιμορφώσεως, τού διδακτι
κού προσωπικού τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών, τών 
Άκαδημιών Νηπιαγωγών, τής 'Εθνικής ’Ακαδημίας 
Σωματικής ’Αγωγής, τών Άνωτάτων Σχολών Οικια
κής Οικονομίας, τών Διδασκαλείων Μέσης καί Δημοτι
κής ’Εκπαιδεύσεως καί τού εποπτικού καί διδακτικού 
προσωπικού τής Δημοτικής, τής Μέσης καί τής ’Επαγ
γελματικής καί .Τεχνικής ’Εκπαιδεύσεως, εφαρμόζονται
αί διατάξεις τού παρόντος δι’ έκείνα μόνον τά θέματα, 

τά όποια δέν ρυθμίζονται άλλως υπό τών ειδικών περί 
τού προσωπικού τούτου διατάξεων.

4. Οί τακτικοί άρχιφύλακες αγροφυλακής καί οϊ 
τακτικοί αγροφύλακες διέπονται ύπό τών διατάξεων 
τού παρόντος καθ’ ό μέρος αυται δέν άντίκεινται είς 
τάς διατάξεις τού ν. 340/1976 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τών περί τής ’Αγροφυλακής καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας ίσχυουσών διατάξεων καί συν- 
ταξιοδοτήσεως ύπό τού Δημοσίου τών οργάνων τής 
’Αγροφυλακής».

5. Οϊ ύπάλληλοι τών οργανισμών τοπικής αύτο- 
διοικήσεως διέπονται ύπό έκείνων μόνον τών διατάξε
ων τοΰ παρόντος, είς τάς οποίας παραπέμπουν οΐ ει
δικοί νόμοι οί διέποντες τούς ύπαλλήλους τούτους.

"Αρθρον 3.
Πρόσφυγα! ενώπιον του Σ .τ .Ε .

Πασα κατά τόν παρόντα κώδικα προσφυγή ένώπιον 
τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας κρίνεται ύπό τούτου 
καί κατ’ ούσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

"Αρθρον 4.
Σύστασις—Συγκρότησες—Άρμοδιότης

1. Εις τήν κεντρικήν υπηρεσίαν έκάστου Υπουργείου 
συνιστώνται δι’ άποφάσεως τού οικείου Υπουργού 
δύο ή πλείονα υπηρεσιακά συμβούλια προσωπικού. 
Τά υπηρεσιακά συμβούλια διακρίνονται είς πενταμελή 
καί είς τριμελή. Τά πενταμελή είναι άρμόδιά διά τήν 
κρίσιν τών έπί βαθμοϊς 5ω έως 2ω υπαλλήλων ώς καί 
διά τήν προαγωγήν είς τόν 5ον βαθμόν τών έπί βα
θμώ 6ω ύπαλλήλων, τά δέ τριμελή διά τήν ιίρίσιν τών 
λοιπών ύπαλλήλων.

2. Τά πενταμελή ύπηρεσιακά συμβούλια συγκρο
τούνται :

α) έξ ένός μέλους λαμβανομένου έκ τών Αντιπροέ
δρων ή Συμβούλων τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τοΰ 
Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους ή τακτικών καθη
γητών Άνωτάτης Σχολής,

β) έξ ένός μέλους λαμβανομένου έκ τών έν ένεργεία 
ή μή ’Αντιπροέδρων ή Συμβούλων τού ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ή τού Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους ή 
τακτικών καθηγητών Άνωτάτης Σχολής ή έπιτίμων 
Συμβούλων τού Άνωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων 
Υπηρεσιών,

γ ) έκ τριών, έπί 1ω βαθμώ ή έπί βαθμώ άναπλη- 
ρωτοΰ γενικού διευθυντού, ή έπί 2ω βαθμώ, μονίμων

Φύλλο 81
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ύπαλλήλων των οικείων Υπουργείων καί έν έλλείψει, 
έτέρων Δημοσία; Υπηρεσία;.

3. Τά τριμελή υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούν
ται :

α) έξ ένό; μέλου; λαμβανομένου έκ των έν ένεργεία 
ή μή Συμβούλων ή ΙΤαρέδρων τού ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου ή τού Νομικού Συμβουλίου τού Κρότου; ή τα
κτικών καθηγητών Άνωτάτη; Σχολή; ή επιτίμων 
Συμβούλων ή Παρέδρων τού ’Ανώτατου Συμβουλίου 
Δημοσίων Υπηρεσιών, καί

β) έκ δύο, έπί 1ω βαθμώ, ή έπί βαθμώ άναπληρω- 
τοΰ γενικού διευθυντού, ή έπί 2ω ή 3ω βαθμώ, μονί
μων ύπαλλήλων τών οίκείων Υπουργείων ή έν έλλεί
ψει καί τούτων, έπί 4ω ή 5ω βαθμώ.

4. Προ κειμένου περί τών πολιτικών ύπαλλήλων 
τών Υπουργείων ’Εθνική; Άμύνη;, Δημοσία; Τάξεω; 
καί ’Εμπορική; Ναυτιλία;, μέλη τών ύπηρεσιακών συμ
βουλίων καί μέχρι τού ένό; τρίτου τή ; συνθέσεω; αύ- 
τών' δύναται νά όρίζωνται, ελλείψει μονίμων ύπαλλή
λων, αξιωματικοί έπί βαθμώ τούλάχιστον άντισυν- 
ταγματάρχου ή άντιστοίχου.

5. Προκειμένου περί τών έν ένεργείφ μελών τών 
ττιριπτώσιων α' καί β' τή ; παραγράφου 2, δέν έπι- 
τρέπεται δπω; καί τα δύο λαμβάνωνται έκ τού αύτοΰ 
Δικαστηρίου ή Σώματο; ή Άνωτάτη; Σχολή;.

6. Τά μέλη έκάστου ύπηρεσιακοΰ συμβουλίου, μετ’ 
Ισαρίθμων άναπληρωτών, όρίζονται έπί διετεϊ θητεία, 
άρχομένη άπό 1η; Ίανουανίου δι’ άποφάσεω; τού άρ- 
μοδίου “Υπουργού καί τών προϊσταμένων τών όριζο- 
μένων μελών Υπουργών, έκδιδομένη; έντό; τού μηνό; 
Δεκεμβρίου τού δευτέρου ίτου; τή ; θητεία; των.

7. Διαρκούση; τή ; διετού; θητεία;, δέν έπιτρέπεται 
ή άντικατάστασι; τών μελών τών συμβουλίων, εί μή 
κατά τήν αύτήν διαδικασίαν καί έφ’ δσον συντρέχουν 
άποδεδειγμένω; σοβαροί ύπηρεσιακοί λόγοι βεβαιού- 
μενοι διά τή ; ύπουργική; άποφάσεω;.

Άρθρον 5.
Λειτουργία

1. "Εκαστον ύπηρεσιακόν συμβούλιον αποτελεί ίδιαν 
άρχήν.

2. Τού συμβουλίου προεδρεύει κατά τήν κάτωθι 
σειράν ό έκ τών μελών αύτού : α) ’Αντιπρόεδρο; τού 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) ’Αντιπρόεδρο; τού Νομικού 
Συμβουλίου τού Κρότου;, γ )  Σύμβουλο; τού ’Ελεγκτικού „  
Συνεδρίου, δ) Νομικό; Σύμβουλο; τού Κρότου;, ε) Κα- 
θηγητή; Ά νωτάτη; Σχολή;, στ) Υπάλληλο; έπί 1ω 
βαθμώ, ζ) ’Επίτιμο; Σύμβουλο; τού ΑΣΔΥ, η) Πάρε- 
δρο; ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, θ) Πάρεδρο; Νομικού Συμ
βουλίου τού Κρότου;, ι) ’Επίτιμο; Πάρεδρο; τού ΑΣΔΥ.

3. Εί; τό συμβούλιον είσηγοΰνται οί προϊστάμενοι 
διευθυνταί ή τμηματάρχαι τών οίκείων ύπηρεσιών 
προσωπικού ή οί δι’ άποφάσεω; τού άρμοδίου Ύπουρ- . 
γοϋ οριζόμενοι πρό; τούτο άναπληρωταί αύτών. Χρέη 
γραμματέω; έκάστου ύπηρεσιακού συμβουλίου έκτελεϊ 
υπάλληλο; τοΰ παρ’ ώ  τό συμβούλιον Υπουργείου 
έπί βαθμώ τούλάχιστον 6ω όριζόμενο; μετά τού άνα- 
πληρωτού αύτοΰ δι’ άποφάσεω; τού άρμοδίου Υπουρ
γού.

4. Ή  συμμετοχή εί; τό συμβούλιον άναπληρωματι- 
κοΰ μέλου; έπιτρέπεται μόνον έν περιπτώσει έλλείψεω;, 
άπουσία; ή κωλύματο; τού τακτικού, γινομένη; ρη
τή ; περί τούτου μνεία; εί; τά πρακτικά.

5. Αί πράξει; τού συμβουλίου διατυποΰνται εί; 
πρακτικά, ύπογραφόμενα ύπό τού προέδρου καί τού 
γραμματέω;. Εί; τά πρακτικά άναγράφονται άπαντα 
τα όνόματα τών συμμετεχόντων μελών καί καταχωρί
ζεται ή γνώμη τών τυχόν μειοψηφούντων.

6. Τά πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόν
των τεσσάρων τούλάχιστον μελών, διά δέ τήν λήψιν 
άποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων άπαιτεϊται 
άπόλυτο; π  λειοψηφία τών παρόντων, έν ίσοψηφία 
νικώση; τή ; ψήφου τοΰ προέδρου. ’Εάν ύπάρχουν 
πλείονε; τών δύο γνωμών, οί άκολουθοΰντε; τήν άσθε- 
νεστέραν οφείλουν νά προσχωρήσουν εί; μίαν τών έπι- 
κρατεστέρων αύτή;.

7. Τά τριμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων 
άπάντων τών μελών των, διά δέ τήν λήψιν άποφά
σεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων άπαιτεϊται άπόλυτο; 
πλειοψηφία.

8. Προκειμένη; κρίσεω; ύπαλλήλου 2αυ ή 3ouH 
βαθμού, δέν δύνανται νά μετάσχουν τού συμβ? 
νεώτεροι ή κατώτεροι τοΰ κρινομένου. Εί; τήιΛ 
πτωσιν τούτην, ώ ; καί εί; τήν περίπτωσιν κωλύΐ 
κατά τό άρθρον 82, τών έπί 2<ρ ή 3ω ή 4ω βαθ' 
λών τού συμβουλίου, τούτο συγκροτείται νομέ 
τών ύπολειπομένων μελών.

’Άρθρον 6 .
'Υπηρεσιακόν συμβούλιον διά δημοσίο:

υπαλλήλους Ειδικών Θ έσεω ν, 1ου βα0
καί βαθμού άναπληρωτού Γεν . Διευθυ

1. Προκειμένη; προαγωγή; δημοσίων ύττα' 
εί; “τόν Ιον βαθμόν, χρέη ύπηρεσιακού συμ" 
άσκεΐ τό Υπουργικόν Συμβούλιον.

2. Προκειμένη; κρίσεω; δημοσίων ύπαλλήλ 
δικών θέσεων ή 1ου βαθμού ή βαθμού άναπληΓ 
γενικού διευθυντού, ώ ; καί προαγωγή; εί; τονί 
ταϊον τούτον βαθμόν, τό υπηρεσιακόν συμβ- 
συγκροτείται : α) έκ τού Προέδρου τοΰ Άρείου 
ή τινο; τών Αντιπροέδρων αύτοΰ, β) έκ τού Π 
ή τινο; των Αντιπροέδρων τού ’Ελεγκτικού Σ 
γ )  έκ του Προέδρου ή τινο; τών Άντιπροέδρ 
Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κρότου;, δ) έκ τού Πρι 
ή τού Άντιπρυτάνεω; τοΰ Πανεπιστημίου Ά 
ε) έξ ένό; τακτικού καθηγητοΰ τ ή ; Νομική; Σχο" 
αύτού Πανεπιστημίου.

3. Τό ύπηρεσιακόν τούτο συμβούλιον
ιδίαν άρχήν καί έδρεύει παρά τέρ Ύπουργείω Π- 
τή ; Κυβερνήσεω; (Γενικήν Διεύθυνσιν ΔημοσΡ’ 
κήσεω;). Í&

4. Τά μέλη τού συμβουλίου, μετ’ ίσαρίθμ-- 
πληρωτών, ορίζονται δΓ άποφάσεω; τού Πρα 
γου.

5. Τοΰ συμβουλίου προεδρεύει κατά τήν 
σειράν ό έκ τών μελών αύτοΰ : α) Πρόεδρο; του 
Πάγου, β) Αντιπρόεδρο; τού Άρείου Πάγου, y) 
εδρο; τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) Πρόεδρο; τ ’ 
μικού Συμβουλίου τοΰ Κρότου;, ε) Πρύτανι; if  
στημίου. Χρέη είσηγητού δύναται νά άνατίθει 
τού προέδρου εί; άνώτατον ύπάλληλον τή; Egr 
Διευθύνσεω; Δημοσία; Διοικήσεω;. Χρέη γρα 
έκτελεϊ ύπάλληλο; τή ; αύτή; Γενική; Διευθύν 
έτέρα; δημοσία; ύπηρεσία; έπί 5co τούλάχια 
θμώ, όριζόμενο; έκάςττοτε δΓ άποφάσεω; τού 
δρου τοΰ συμβουλίου.

6. Τό συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων τε-  
τούλάχιστον μελών, 6tá δέ την λήψιν άποφά 
έκδοσιν γνωμοδοτήσεων άπαιτεϊται άπόλυτο; 
ψηφία τών παρόντων, έν ίσοψηφία νικώση; 
φου τού προέδρου. ’Εάν ύπάρχουν πλείονε; τ" 
γνωμών, οί άκολουθοΰντε; τι’ιν άσθενεστέραν όφ 
νά προσχωρήσουν εί; μίαν τών έπικρατεστέρων <

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

’Άρθρον 7.
Εϊδη υπηρεσιακών συμβουλίων

1. Τά ύπηρεσιακά συμβούλια προσωπικού ϊ 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διακρίνο' 
α) εί; ειδικά καί εί; κοινά καί β) εί; πενταμελή κα 
τριμελή. Παρ’ έκάστω νομικώ προσώπω δύνατ 
συνιστώνται πλείονα ειδικά συμβούλια. Τά είδικα 
άρμόδια διά τού; ύπαλλήλου; τού νομικού προσ" 
παρά τώ  όποίω συνιστώνται. Τά κοινά είναι άρμ 
διά τού; ύπαλλήλου; πλειόνων νομικών πρόσω 
συνιστώνται δέ παρά τινι τούτων.

2. Προκειμένη; κρίσεω; ύπαλλήλων νομικών. I j 
σώπων δημοσίου δικαίου Ειδικών θέσεων ή 1°υ 
θμού ή βαθμού άναπληρωτού γενικού διευθυι 
ώ ; καί προαγωγή; ύπαλλήλων εί; τού; δύο τελ" 
ου; τούτου; βαθμού; άρμόδιον υπηρεσιακόν συμ_ 
λιον είναι τό κατ’ άρθρον 6 παράγραφο; 2 τοιο 
Είδικώ; προκειμένου περί ύπαλλήλων τών κατα_. 
άρθρον 16 τού Συντάγματο; Άνωτάτων Έκπαι 
τικών Ιδρυμάτων καί τή ; Ακαδημία; Αθηνών, 
ύπηρεσιακού συμβουλίου εί; τά ; περιπτώσει; τα1 
άσκεϊ ή Σύγκλητο;.
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J  Tav κατά τήν παράγραφον 1 υπηρεσια
κών δύναται νά ανατίθενται eis νόμω ώρ- 

>5 συμβούλια τού νομικού προσώπου ή τής κρα- 
ήσ6ω5, κατά τά οριζόμενα είς τήν παράγρα- 

άρθρου 8.

Άρθρου 8.

■ V  Σύστασις — Συγκρότησες
ηρεσιακά συμβούλια προσωπικού των νο- 

τώπων δημοσίου δικαίου συνιστώνται καί 
ύνται δΓ αποφάσεων τού κυρίως άσκούντος 

¿ττείσν έπί τού νομικού προσώπου Υπουργού 
τός τής περιφερείας τού νομού ’Αττικής έδρεύ- 
κά πρόσωπα, δΓ άποφάσεως δέ τού οικείου 
διά τά εντός τής περιφερείας των λοιπών 

^ρεύοντα τοιαΰτα. Διά τής συστατικής απο
θερίζονται τό νομικόν πρόσωπον παρά τω  όποίω 
ται τό συμβούλιον, ό άριθμός των μελών αυτού, 

Γκλάδους τών εϊς τό αυτό νομικόν πρόσωπον 
■μένων τυχόν πλειόνων ειδικών συμβουλίων 

¿της, τά νομικά πρόσωπα διά τά όποια συνι- 
τό κοινόν συμβούλιον, τά τακτικά καί άναπλη- 

ΐκά μέλη καί οί έκ τών τακτικών μελών πρόεδρος 
Γίπρόεδρος τού συμβουλίου.

Η ύπηρεσία τών ειδικών υπηρεσιακών συμβου
λεύει αύτοδικαίως Ιπί τή συστάσει κοινού ΰπη- 
ού συμβουλίου.
'ατά τό τελευταϊον έξάμηνον τής θητείας τών 
είδικών υπηρεσιακών συμβουλίων δέν έπιτρέπε- 

τασις κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
ύσταθέντος κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου,

. μετά τήν λήξιν τής θητείας τών μελών αύτού δύ- 
νά συσταθούν ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια. 

'Προκειμένου περί τών Άνωτάτων Έκπαιδευ- 
Ίδρυμάτων καί τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, αί περί 
τέως καί συγκροτήσεως υπηρεσιακών συμβου- 
άποφάσεις έκδίδονται μετά σύμφωνον γνώμην 
γκλήτου.

Γά ύπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούνται έξ άνω- 
1 ή άνωτέρων ισοβίων ή μονίμων δημοσίων πολι- 
’ύπαλλήλων καί έξ άνωτάτων ή άνωτέρων μονί- 

αλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
νταμελών συμβουλίων τά τρία καί έπί τριμελ ϊ>ν 
τούλάχιστον μέλη λαμβάνονται έξ άνωτάτων 

Γέρων ισοβίων ή μονίμων δημοσίων πολιτικών 
ήλων.
ροκειμένου περί είδικών υπηρεσιακών συμβου- 

Τό εν έκ τών μελών, περί ών τό δεύτερον έδάφιον 
,ροηγουμένης παραγράφου, λαμβάνεται, κατά 

σιν, έκ τών μελών του διοικητικού συμβουλίου 
_ μικού προσώπου τών έχόντων τήν κατά τό αύ- 
"jiov ιδιότητα.

ν μέλος τού υπηρεσιακού συμβουλίου δύναται 
μετακλητός υπάλληλος νομικού προσώπου 

ου δικαίου.
\ΐηή δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου, δύναται, 
μικών προσώπων έποπτευομένων ύπό στρατι- 

υπηρεσιών, νά ορίζεται μέλος υπηρεσιακού συμ- 
y  καί μόνιμος στρατιωτικός.
Κατά τήν_ συγκρότησιν πενταμελούς ή τριμε- 

ρεσιακού συμβουλίου, μόνον τό έν τρίτον τής 
ς αυτών, ήτοι έν μέλος τούτων, δύναται νά 

"■ T*v  προσώπων, είτε τής παραγράφου 
|Λής παραγράφου 9.

ΤΘ5 συστάσεως καί συγκροτήσεως ύπηρε- 
ύρουλίου, δύναται τά καθήκοντα αύτού νά 

ΙΗκ°~ 6 5 ΚαΤά νόμον ώργανωμένον συμβούλιον 
τό °υ ?P?cr“ 'TT0W ή τής κρατικής διοικήσεως, έφ’ 
ί  ^  μμβουλιον τούτο άποτελεΐται κατά τά δύο 
ιαύτη1<Λ'1̂ Α>υ πολιτικών υπαλλήλων.
"ΓΓταοά α°εσ'5 ένεΡΥεϊται 5Γ άποφάσεώς τοΰ κα- 

S  XPar?°y 1 οργάνου, παύει δέ αυτοδικαίως 
Μων Γ  ^  ΤΈ  θητείας τών υπηρεσιακών 

υλ( °ΓΤ> ΤΙ? "^λευταϊον έξάμηνον τής θητείας 
κ _°Γ “ ς ύπηρΕσιακού, δέν έπιτρέπεται σύ- 
* Έ κΡ1υου υπηρεσιακού συμβουλίου. Συ- 

ικου ή κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
^ςατα τ ’ ανωτέρω άνάθεσις πρό τής λή- 

τοΰ συμβουλίου.

"Αρθρου 9 .
Λειτουργία

1. Τά μέλη τών ύπηρεσιακών συμβουλίων είναι 
τακτικά καί αναπληρωματικά. Τά άναπληρωματικά 
μέλη συμμετέχουν εϊς τό συμβούλιον έν περιπτώσει 
άπουσίας ή κωλύματος τού τακτικού, γινομένης ρη
τής περί τούτου μνείας εις τά πρακτικά.
' 2. Έκ τών τακτικών μελών τών συμβουλίων τών 
έχόντων τήν ιδιότητα τοΰ δημοσίου πολιτικού υπαλ
λήλου ή τοΰ στρατιωτικού, εϊς ορίζεται πρόεδρος καί 
είς αντιπρόεδρος.

3. Έν απουσία ή κωλύματι τοΰ προέδρου, τοΰ συμ
βουλίου προεδρεύει ό άναπληρωτής αύτού, έν άπου- 
σία δέ ή κωλύματι καί τούτου, ό αντιπρόεδρος ή ό 
άναπληρωτής αύτοΰ.

4. Τά πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντορν 
τεσσάρων τούλάχιστον μελών καί άποφαίνονται κατ’ 
απόλυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων, έν ίσοψηφία 
νικώσης τής ψήφου τού προέδρου. Τά τριμελή συμβού
λια συνεδριάζουν παρόντων άπάντων τών μελών αύ- 
τών καί άποφαίνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν. 
Τών συμβουλίων δέν δύνανται νά μετάσχουν οί έκ τών 
μελών αύτών υπάλληλοι νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου κατώτεροι κατά βαθμόν ή έπί ίσοβάθμων 
νεώτεροι τοΰ κρινομένου. Έν τή περιπτώσει τοΰ προ
ηγουμένου έδαφίου τά πενταμελή συμβούλια συγκρο
τούνται νομίμως έκ τών ύπολειπομένων μελών, έπί 
τριμελών δέ συμβουλίων συμμετέχει ώς τρίτον τακτι
κόν μέλος ό άναπληρωτής τού προέδρου, έάν δέ οΰτος 
άναπληρώνη τόν πρόεδρον, ό άναπληρωτής τού αντι
προέδρου.

5. ΤΗ θητεία τών συμβουλίων παύει τήν 31ην Δε
κεμβρίου τών έτών, τών όποιων ό τελευταίος άριθμός 
είναι άρτιος. Διαρκούσης τής θητείας δέν έπιτρέπεται 
άντικατάστασις τών μελών άνευ σοβαράς υπηρεσια
κής αιτίας.

6. Έργα είσηγήσεως είς τό συμβούλιον ανατίθενται 
ύπό τού προέδρου είς τά μέλη τοΰ συμβουλίου ή εις 
άνωτέρους κατά βαθμόν τοΰ κρινομένου υπαλλήλους 
τού οικείου νομικού προσώπου.

7. Έργα γραμματέως έκτελεϊ δημόσιος πολιτικός 
υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου οριζό
μενος ύπό τού προέδρου.

8. Αί πράξεις τού συμβουλίου διατυπούνται είς 
πρακτικά, τά όποια υπογράφονται ύπό τού προέδρου 
καί τοΰ γραμματέως. Είς τά  πρακτικά αναγράφονται 
τά ονόματα τών συμμετασχόντων μελών, καταχωρί
ζεται δέ καί ή γνώμη τών τυχόν μειοψηφούντων.

9. Αί δαπάνα! λειτουργίας έκάστου συμβουλίου βα
ρύνουν τό νομικόν πρόσωπον παρά τω  όποίω τούτο 
έχει συσταθή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ 

Άρθρου 10.
Εί’δη ύγειουομικώυ επιτροπών

1. Αί ύγειονομικαί έπιτροπαί τών ύπαλλήλων δια- 
κρίνονται είς :

α) πρωτοβαθμίους υπηρεσιακός υγειονομικός έπι- 
τροπάς. (

β) δευτεροβαθμίους υπηρεσιακός ύγειονομικάς έπι- 
τροπάς,

γ ) είδικάς υγειονομικός έπιτροπάς, καί
δ) έπιτροπάς ένστάσεων έκ καθηγητών Πανεπιστη

μίων.
2. Έπί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχόν

των ιδίαν υγειονομικήν όργάνωσιν, δύναται, διά πρά- 
ξεως τού διοικητικού συμβουλίου ΰποκειμένης είς έγκρι- 
σιν παρά τού έποπτεύοντος Υπουργού, νά άνατίθε- 
ται ή άσκησις τών έργων τών πρωτοβαθμίων ή δευ
τεροβαθμίων ύγειονομικών έπιτροπών είτε είς τάς ΰφι- 
σταμένας ύγειονομικάς ύπηρεσίας τού νομικού προσώ
που ή είς όργανα αύτών, είτε είς είδικώς έξ ιατρών ύπαλ
λήλων τοΰ νομικού προσώπου συνιστωμένας έπιτρο
πάς. ΔΓ όμοιας πράξεως ρυθμίζονται τά  τού τρόπου 
άσκήσεως τών έργων τούτων καί τά τής λειτουργίας 
τών τυχόν είδικώς συνιστωμένων έπιτροπών. ‘Η άρ-
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μοδιότης των κατά τήν παρούσαν παράγραφον υπη
ρεσιών, οργάνων ή επιτροπών δύναται, διά κοινής 
πράξεως των έποπτευόντων Υπουργών νά έπεκτείνε- 
ται καί έπί νομικών προσώπων τών'όποιων οι υπάλ
ληλοι είναι ήσφαλισμένοι κατά τής άσθενείας εις τό νο
μικόν πρόσωπον παρά τω  όποίω αί Οπηρεσίαι, τά όρ
γανα ή αΐ έπιτροπαί.

’Άρθρον 11.
Πρωτοβάθμιοι καί δευτεροβάθμιοι 

όγειονομικαί έπιτροπαί
ί. Εις τήν πρωτεύουσαν έκάστου νομού συνιστα- 

ται πρωτοβάθμιος υπηρεσιακή υγειονομική επιτροπή 
άποτελουμένη έξ ένός ΐατροϋ-ΰπαλλήλου τής περιφε
ρειακής ή τής κεντρικής υπηρεσίας τού Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, ένός σχολιάτρου ή υγειονο
μικού έπιθεωρητού σχολείων καί ένός ετέρου ιατρού δη
μοσίου πολιτικού υπαλλήλου ή στρατιωτικού, έκ τών 
εις τήν αυτήν πάλιν ΰπηρετούντων.

2. Εις έκάστην τών πόλεων, ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης δύναται, δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, νά συσταθούν μέχρι τριών 
εΐσέτι έπιτροπαί, συντιθέμεναι κατά τόν έν παραγρά
φω 1 τρόπον. Πρωτοβάθμιοι υγειονομικά! έπιτροπαί 
δύναται νά συσταθούν, διά Προεδρικών διαταγμάτων 
έκδιδομένων έπί τή προτάσει τού Υπουργού Κοινω
νικών Υπηρεσιών, καί όπου αλλαχού έκ τής κειμένης 
νομοθεσίας προβλέπεται καί λειτουργεί μόνιμος κρα
τική ύγειονομική ύπηρεσία.

3. Εις τήν έδραν έκάστου έφετείου συνιστάται δευτε
ροβάθμιος υπηρεσιακή ύγειονομική έπιτροπή, άπο
τελουμένη έκ τού ίατρού-διευθυντοΰ τής περιφερεια
κής υπηρεσίας τού Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, τού υγειονομικού έπιθεωρητού σχολείων ή σχο
λιάτρου καί ένός έτέρου ιατρού δημοσίου πολιτικού 
υπαλλήλου ή στρατιωτικού, έκ τών εις τήν αύτήν πό- 
λιν ΰπηρετούντων. Δευτεροβάθμιοι ύγειονομικαί έπι
τροπαί δύναται νά συγκροτηθούν καί όπου αλλαχού 
εδρεύουν ιατροί διευθυνταί τής περιφερειακής ύπηρε- 
σίας τοΰ ώς άνω Υπουργείου ή ύγειονομηςοί έπιθεω- 
ρηταί σχολείων. Τής δευτεροβαθμίου έπιτροπής δέν 
δύναται νά μετέχη μέλος μετασχόν τής καθ’ ής ή έν- 
στασις πρωτοβαθμίου έπιτροπής.

4. ’Εν έλλείψει δημοσίων ύπαλλήλων-ίατρών καί 
έφ’ όσον χρόνον διαρκεϊ ή έλλειψις αύτη, ώς μέλη ύγειο- 
νομικών έπιτροπών δύναται νά όρισθούν ιατροί—υπάλ
ληλοι δήμων ή κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου, έν έλλείψει δέ καί τούτων, ϊδι- 
ώται ιατροί προτεινόμενοι ύπό τού προέδρου τών 
πρωτοδικών.

5. Ή συγκρότησις τών πρωτοβαθμίων καί τών 
δευτεροβαθμίων έπιτροπών ένεργεϊται κατά διετίαν 
καί κατά μήνα ’Ιανουάριον, διά πράξεως τού οικείου 
νομάρχου, όρίζοντος καί τούς άναπληρωτάς, ώς καί 
ένα δημόσιον υπάλληλον έκ τών ΰπηρετούντων εις 
τήν περιφέρειαν τού νομού ώς γραμματέα. ’Εάν, διαρ- 
κούσης τής διετίας, καθίσταται άνέφικτος ή αρχική 
συγκρότησις τής έπιτροττής ή έξέλιπεν έν όλω ή έν μέ- 
ρει ό λόγος έφαρμογής τής παραγράφου 4, ό νομάρχης 
συγκροτεί καί πάλιν τήν έπιτροπήν έπί τή βάσει τών 
νέων δεδομένων.

6. Αί αποφάσεις τών έπιτροπών άνακοινοΰνται, 
έπί μέν έξετάσεων ύποψηφίων πρός διορισμόν διά τοι- 
χοκολλήσεως εις τό κατάστημα τής νομαρχίας, εις πά
σαν δ’ άλλην περίπτωσιν, διά κοινοποιήσεως εις τόν 
ένδιαφερόμενον. Ό  πρόεδρος οφείλει νά διαβίβαση άμελ- 
λητί εις τήν άρμοδίαν αρχήν άντίγραφον τών γνωμο
δοτήσεων.

7. 'Αρμοδιότης τών μέν πρωτοβαθμίων ύγειονομι- 
κών έπιτροπών είναι αί γνωματεύσεις πρός χορή- 
γησιν άναρρωτικών αδειών, τών δέ δευρετοβαθμίων 
ύγειονομικών έπιτροπών αΐ γνωματεύσεις πρός χο- 
ρήγησιν άδειών ή μή, κατόπιν ένστάσεως τών ένδια- 
φερομένων ή τής χορηγούσης τήν άδειαν άρχής, κατά 
τά έν άρθρερ 12 παράγραφος 2 οριζόμενα, καί αί γνω
ματεύσεις περί απαλλαγής έκ τής υπηρεσίας λόγω νό
σου ή περί άποκαταστάσεως τής ύγείας άναδιοριζο- 
μένων κατά τό άρθρου 60·.

8. Ό  τρόπος τής λειτουργίας τών πρωτοβαθ 
καί δευτεροβαθμίων ύγειονομικών έπιτροπών καί -, 
άλλη σχετική λεπτομέρεια κανονίζεται διά Προ: 
κών διαταγμάτων,' έκδιδομένων έπί τή προτάσει 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Καθ’ όμοιου 
που δύναται νά άνακαλοΰνται ή τροποποιούντο 
κατά τό παρόν άρθρου διατάγματα.

"Αρθρου 12.
Έ ξέτα σ ις  υπαλλήλων ύπό πρωτοβάθμιο
καί δευτεροβαθμίων υγειονομικών έπιτροπι
1. Αί ύγειονομικαί έπιτροπαί γνωματεύουν κ< 

πιν έξετάσεως τών ένδιαφερομένων παρ’ αύτών, δ 
ούμεναι νά χρησιμοποιούν διά τήν κρίσιν αύτών 
όσα άλλα στοιχεία ήθελου θεωρήσει αναγκαία, 
κειμένου περί ύπαλλήλων νοσηλευομένωυ εις υι 
λευτικά ιδρύματα ή κατ’ οίκου καί μή δυυαμέυο: 
προσέλθουν ένώπιον τής οικείας ύγειονομικής έπι 
πής άνευ κινδύνου τής ύγείας αύτών, ρητώς βεβο 
μέυου τούτου παρά τοΰ νοσηλευτικού ιδρύματος ή 
θεράποντος ιατρού, αύτη άποφαίνεται έπί τή β 
τών διαβιβαζομένων εις αύτήν στοιχείων ή καί έτέι 
τά όποια ήθελε κρίνει άναγκαΐα. Έ πί τής άδυνε 
προσελεύσεως άσκεΐ έλεγχον ή υγειονομική έπιτρ 
διά τών μελών της. Προκειμένου περί υπαλλήλων 
τοικούντων έκτος τής έδρας τής έπιτροπής καί μή 
ναμένων νά προσέλθουν πρός έξέτασιν, αύτη άπο 
νεται έπί τή βάσει γνωματεύσεως μέλους αύτής μ 
βαίυουτος έπί τόπου ή άλλου δημοσίου ύπαλλή, 
ιατρού ή, έν άδυυαμία τών λύσεων τούτων, καί i 
του τοιούτου. ‘Η έπιτροπή δύναται νά πληροφορή 
περί τής άδυυαμίας προσελεύσεως παρά τών δικά 
κών, διοικητικών, αστυνομικών, δημοτικών ή κσ 
TtKCov άρχών τοΰ τόπου διαμονής τών ύπαλλήλ 
αί όποϊαι ύποχρεούνται νά απαντούν ύπευθύυως 
περίπτωσιν μή έπιβεβαιώσεως τής άδυναμίας πρ 
λεύσεως, ή υγειονομική έπιτροπή δύναται νά μή y 
ματεύση περί χορηγήσεως άυαρρωτικής άδειας, γ 
στοποιούσα τούτο είς τόν ένδιαφερόμενον.

2. Ό  ένδιαφερόμευος δύναται, έυτός δέκα ήμί 
άπό τής άυακοιυώσεως είς αύτόυ τής γυωματεύ 
τής πρωτοβαθμίου έπιτροπής, νά ζητήση νέαν έξ 
σιν παρά τής οικείας δευτεροβαθμίου έπιτροπής μ 
είς περίπτωσιν ολοσχερούς άπορρίψεως τής αϊτη 
του πρός χορήγησιν άυαρρωτικής άδειας. Αί χορτ 
σαι τάς άναρρωτικάς άδειας άρχαί ή χορηγούν 
κλήρου τήν προτειυομένην παρά τής πρωτοβαθ 
έπιτροπής άδειαν ή, έάν κρίνουν τήν γνωμάτΕ 
αύτής ώς αδικαιολόγητον ή μή έπαρκώς ήτιολ 
μένην, παραπέμπουν τόν ένδιαφερόμενον πρός έί 
σιν είς τήν δευτεροβάθμιον ύγειονομικήν έπιτρο 
έπί τή βάσει τής γνωματεύσεως τής οποίας χορ 
ται ΰποχρεωτικώς άπασα ή ύπ’ αύτής όριζομένη ό 
ρωτική άδεια.

"Αρθρον 13.
ΕίδικαΙ ύγειονομικαί έπιτροπαί

1. Αί εϊδικαί ύγειονομικαί έπιτροπαί γνωματ 
διά τήν χορήγησιν άναρρωτικών αδειών είς τούς 
σχοντας έκ τών έν άρθρω 109 δυσιάτων νοσημό

2. Αί ανωτέρω έπιτροπαί συνιστώνται διά I 
δρικών διαταγμάτων, έκδιδομένων έπί τή προ 
τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Κοι 
κών Υπηρεσιών. Διά τών αύτών διαταγμάτων 
ζεται ή σύνθεσις τών ειδικών υγειονομικών έπιτρο 
ή κατ’ ειδικότητα άρμοδιότης αύτών έν σχέσει 
τά είδη τών δυσιάτων νοσημάτων, ή κατά τόπο 
μοδιότης καί ό τρόπος λειτουργίας καί άσκήσεως 
καθηκόντων αύτών.

3. ’Αποκλείεται ή σύστασις ειδικής ύγειονο 
έπιτροπής είς πόλιυ ένθα δέν λειτουργεί πανεπ 
μιακή ιατρική σχολή.

4. Ό  διορισμός τών μελών τών ειδικών ύγειο 
κών έπιτροπών γίνεται, έπί έυιαυσία θητεία, δι’ 
φάσεως τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσία 
προκειμένου περί τών έδρευουσών έκτος Άθηνώ. 
άποφάσεως τςίύ οικείου νομάρχου.
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"Αρθρον 14.
ΈπιτροπαΙ ένστάσεων έκ καθηγητών 

Πανεπιστημίων
I Αί έπιτροπαί ενστάσεων, άποτελούμεναι έκ τριών 

καθηΥ1Ττ“ ν 'aTPIK35 σχολής των Πανεπιστημίων Ά - 
ινών καί Θεσσαλονίκης, άποφαίνονται επί των περι- 
Γώσεων τής απαλλαγής έκ τής υπηρεσίας λόγω νό- 

σου (άρθρον 111 παράγρ. 6) καί τής διαθεσιμότητος 
ίλόγω νόσου (άρθρον 186 παράγρ. 2).
- 2.' Αί ανωτέρω έπιτροπαί συγκροτούνται εις Άθή- 
γας καί θεσσοίλονίκην, τά μέλη δέ τούτων διορίζον
ται κατ’ έτος δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών ή τού Νομάρχου Θεσσαλονίκης, άντι- 
οτοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
ΓΝΩΜΟΔΟΤ1ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
"Αρθρον 15.

Σύστασις — 'Αρμοδιότης
1. Παρά τή Γενική Διευθύνσει Δημοσίας Διοικήσεω^ 

ί τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως λειτουργέ1
Γνωμοδοτικόν Συμβούλων Δημοσίας Διοικήσεως, αρ
μόδιον όπως γνωμοδότη επί των υπό τού Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως ή τής Γενικής Διευθύνσεως Δη
μοσίας Διοικήσεως είσαγομένων σχεδίων νόμων, κανο
νιστικών διαταγμάτων καί κανονιστικών άποφάσεων, 
άφορώντων εις τήν όργάνωσιν έν γένει τών δημοσίων 
υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
ή τήν κατάστασιν τού προσωπικού αύτών, -ώς καί 
έπί ερωτημάτων έν σχέσει μέ τήν εφαρμογήν κειμένων 
διατάξεων έπί τών ώς άνω θεμάτων.

2. Τό Συμβούλων είναι έπταμελές καί άποτελεϊται 
πό : α) εξ άνωτάτους δημοσίους λειτουργούς ή ύπαλ- 
ήλους, έν ένεργεία ή μή, ή ειδικούς έπιστήμονας καί

β) ένα άνώτερον ή άνώτατον έν ένεργεία δημόσιον, 
υπάλληλον, μέλος τής ΑΔΕΔΥ, ύποδεικνυόμενον παρ’ 
αύτής, τού όποιου ή Θητεία ορίζεται ένιαυσία. Ώ ς εί- 
σηγηταί παρίστανται άνώτεροι υπάλληλοι τής Γενι
κής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως, χρέη δέ γραμ- 
ματέως έκτελεϊ υπάλληλος τής αύτής υπηρεσίας. Εις τό 
Συμβούλων δύναται νά καλούνται καί νά παρίστανται, 
ώς έκπρόσωποι, ανώτατοι ή άνώτεροι ύπάλληλοι τών 
αρμοδίων ύπηρεσιών, όριζόμενοι ύπ’ αύτών, Τνα έκθέ- 
τουν τάς άπόψεις των.

"Αρθρον 16.
Συγκρότησες—Λειτουργία

1. Ό  Πρόεδρος καί τά μέλη τού Γνωμοδοτικού Συμ
βουλίου, ώς καί ό γραμματεύς αύτού, μετά τών άνα- 
πληρωτών των, ορίζονται δι’ άποφάσεως τού Υπουρ
γού Ποοεδρίας Κυβερνήσεως. Ό  εισηγητής ορίζεται, 
κατά περίπτωσιν, ύπό τού προϊσταμένου τής Γενικής 
Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως.

2. Τά τής λειτουργίας καί πάσα έν γένει διά τήν έκ- 
πλήρωσιν τού έργου τού ώς άνω Συμβουλίου λεπτο
μέρεια καθορίζονται δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, δημοσιευομένης διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως.

3. Εις τόν Πρόεδρον, τά  μέλη, τούς είσηγητάς καί 
τόν γραμματέα τού Συμβουλίου καταβάλλεται άπο- 
ζημίωσις όριζομένη διά κοινής άποφάσεως τών Υπουρ
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Οικονομικών, μή ίσχυ- 
ούσης έν προκειμένω τής διατάξεως τού άρθρου 7 πα
ράγρ. 2 τού ν.δ. 4352/1964 «περί διατάξεων άφορωσών 
τούς δημοσίους ύπαλλήλους ώς καί περί καταργήσεως 
συμβουλίων, έπιτροπών τών δημοσίων ύπηρεσιών 
κ.λπ.».

Μ ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κ Α Ι ΚΩΛΥΜ ΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜ ΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

"Αρθρον 17.
Χρονολογίαι συνδρομής προσόντων διορισμού

8 Τά κατά τά έπόμενα άρθρα προσόντα δέον νά έχη ό

υποψήφιος υπάλληλος κατά τόν χρόνον τού διαγω
νισμού καί τόν τού διορισμού, πλήν τού κατά τήν πα
ράγρ. 1 τού άρθρου 20 ορίου ήλικίας, τό όποιον δέον νά 
έχη ό υποψήφιος κατά τόν χρόνον τού διαγωνισμού.

"Αρθρον 18.
’ Ιθαγένεια

1. Ούδείς διορίζεται ύπάλληλος άν δέν έχη τήν έλ- 
ληνικήν ιθαγένειαν.

2. ’Αλλογενής, άποκτήσας τήν ελληνικήν ιθαγένειαν 
διά πολιτογραφήσεως, δέν δύναται νά δωρισθή ύπάλ
ληλος πρό τής συμπληρώσεως πενταετίας άπό τού
της.

3. Διορισμός αλλοδαπών επιτρέπεται κατά τάς δι’ 
ειδικών νόμων όριζομένας είδικάς έξαιρέσεις.

"Αρθρον 19.
Διορισμός γυναικών

1. Α! γυναίκες δύνανται νά δωρίζώνται είς πάσας 
τάς θέσεις πολιτικών ύπαλλήλων τού Κράτους ή νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου έπί ίσοις δροις μέ 
τούς άνδρας.

2. Είς τάς Ενόπλους Δυνάμεις, τήν Χωροφυλακήν, 
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τό Λιμενικόν καί τό  Πυρο
σβεστικόν Σώμα, τήν Δασοφυλακήν,' τήν Τελωνοφυ
λακήν καί τήν ’Αγροφυλακήν, δύνανται αί γυναίκες νά 
άναλαμβάνουν βοηθητικάς ύπηρεσίας, κατά τά ορι
ζόμενα διά Προεδρικών διαταγμάτων έκδιδομένων έκά- 
στοτε έπί τη προτάσει τών αρμοδίων Υπουργών.

3. Αί περί προσόντων διορισμού διατάξεις ισχύουν 
καί διά τάς γυναίκας, έξαιρέσει τής έκπληρώσεως τής 
στρατιωτικής θητείας.

"Αρθρον 20.
"Οριον ήλικίας προς διορισμόν

1. Ούδείς διορίζεται ύπάλληλος πρό τής συμπλη
ρώσεως τού 21ου καί μετά τήν συμπλήρωσιν τού 35ου 
έτους τής ήλικίας του. Προκειμένου περί διορισμού γυ
ναικών είς θέσεις Κλάδων ΜΕ δακτυλογράφων ή στενο
γράφων ή στενοδακτυλογράφων ελληνικής ή ξένης 
δακτυλογραφίας ή στενογραφίας ή στονοδακτυλογρα- 
φίας, κατώτατον όριον ήλικίας ορίζεται τό 18ον έτος 
συμπεπληρωμένον.

2. Εϊδικαί έξαιρέσεις όσον άφορά είς τόν διορισμόν 
ώς δημοσίων ύπαλλήλων, γυναικών νηπιαγωγών, 
βρεφοκόμων ή νοσοκόμων, αί όποΐαι δέν έχουν συμ
πληρώσει τό 21ον ή όσον αφορά είς τόν διορισμόν δη
μοσίων ύπαλλήλων, οί όποιοι έχουν συμπληρώσει τό 
35ον έτος τής ήλικίας των, καθορίζονται διά Προε
δρικών διαταγμάτων, έκδιδομένων έπί τή προτάσει 
τού Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

3. ’Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έπι- 
τρέπονται, πέραν τής περιπτώσεως τού δευτέρου έδα- 
φίου τής παραγράφου 1, καί άλλαι εϊδικαί έξαιρέσεις 
διά τόν διορισμόν ύπαλλήλων έν γένει, οί όποιοι δέν 
έχουν συμπληρώσει τό 2 Ιον έτος, ή οί όποιοι έχουν 
ΰπερβή τό 35ον έτος τής ήλικίας των. Αί έξαιρέσεις αύ- 
ται καθορίζονται διά Προεδρικών διαταγμάτων έκδι- 
δομένων έπί τή προτάσει τού Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως καί τού κυρίως άσκοΰντος τήν έποπτείαν 
έπί τού νομικού προσώπου Υπουργού.

4. Διά τήν έφαρμογήν τών προηγουμένων παραγρά
φων, ώς ημέρα γεννήσεως λαμβάνεται ή 1η ’Ιανουά
ριου τού έτους τής γεννήσεως.

5. Ή ήλικία άποδεικνύεται έκ τής έντός ένενήκοντα 
ήμερών άπό τής γεννήσεως συντεταγμένης ληξιαρ
χικής πράξεως καί, έν έλλείψει τοιαύτης, προκειμένου μέν 
περί άρρένων έκ τού μητρώου άρρένων, προκειμένου 
δέ περί θηλέων έκ τοΰ γενικού μητρώου τών δημοτών. 
Ληξιαρχικά! πράξεις γεννήσεως (νοφούς) υπαλλήλων 
γεννηθέντων είς Χώρας ύπό τουρκικόν καθεστώς, άπο- 
δεικνύουν τήν ηλικίαν τών ύπαλλήλων τούτων κατά 
τόν παρόντα κώδικα, έφ’ όσον αύται έξεδόθησαν κατά 
τάς διατυπώσεις τοΰ οθωμανικού νόμου, υπάρχουν δέ 
ή ήθελον έκδοθή περί τού κύρους τούτων γνωμοδοτή
σεις τού Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους.

6. Έ πί πλε,ιόνων έγγραφών είς τά μητρώα επικρα
τεί ή πρώτη..


