
ΑΓΠΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί τ·οΰ επιδόματος τριετιών των χατά τάς διατάξεις τον 
άρ-Spov 13 τον Ν.Δ. 4541/66 μισ-3ολογ·.χώς έξελισσομέ- 
νων υπαλλήλων των Ο.ΤΑ.

/7<·ός Γ·;)’ Botv.tj)' u'ν T'/./.tjycov

Εις τους ’Οιργαν'.σμους Τοπικής Α ντοίιοιχήσεως νπηρετει 
ελάχιστος άρ:-3μος ταχτικών νπαλλήλων διατηρηόέντων έν 
'ΐπτρεσία έπί τή βάσει των διατάσεων των ά τόσων 140 τεϋ
Ν. 1726/51 χαί 181 τού Β.Λ. 406/63. οίτινες έξελίσσον- 
τ·αι μισ·5ολαγικ.ώς σουρώνως τώ ά:-5σω 13 τον Ν.Α. 4541/ 
1966, ο! μέν χεκ.τημένοι 19·ετή νπηρεσίαν εις τον μισ-Sov τον 
βχόμοό εϊσηγητον (6ον), ο: δέ 25ε τή τοιαντην εις τον μ-σ-Sov 
τον βαώμοϋ τον Τμτχχατάρχοιν Β’ (5ον).

Κα-5’ 5 ήρμηνεν-Sr, ιϊ:ά τής νπ’ άρι-3. 46598/28.5.68 δ·α- 
ταγτ,ς τον 'Υπουργείου ’Εσωτερικών ναι ένομολογήόη διά τής 
ΰπ’ άρ’.-S. 1978/19713* αποράτεως τον Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας ο! υπάλληλοι τής ώς άνω κατηγορίας δεν δικαιούν
ται επιδόματος ευδόκιμου ταρτμονής (τρ'.ετιών) διότι ύπό τής 
ΰπ’ άρι-3. 1031/58 Π ,Υ.Σ. προβλέπετε; ή χορήγησις τον έν 
λόγω έπιδόματος μόνον εις τους ν.ττέχοντας όργχ/ικ.ήν όεσιν 
έρ’ ώρισμενω βα-5μώ υπαλλήλους καί μετ’ ευδόκιμου παιραμο- 
νής έν τφ αΰτώ βα*3μώ, οόχί δέ χαί εις τούς έπί μι σ-3ώ μόνον 
ντγρετοΆτας υπαλλήλους, έστω χαί άν λχμβάνωσ: χατά νό
μον μισ-Sov αντίστοιχον τρός τον μισόον ώρισμένον βαιδμοϋ.

Επειδή έχ τον όλου πνεύματος τής περί τριετιών κείμενης 
νομοθεσίας βάσει τής ότοίας έδτ/.αιώόη το σννολον σχεδόν 
των υπαλλήλων τον Δτμίσίου των Ν.Π.Δ.Α. χαί των Ο.Τ.Α. 
τον έν λόγω έπιδόματος, σ-ννάγεται ότι ό Νομον-έτης ούχί ή-3ε- 
/ ··,··/ ·,·.>- έξή—ϊ τοντ ό-αλλή-':r ς τττ καττγ-σ'ας ταύ'ης 
άτό τον δικαιώματος απολαβής τριετιών, τροχνττει ανάγκη 
λήψ·ως σχετ·κ·-ΰ ν |χο·3ετιχτν μετρον “να δ·χα ω5:οσι καί οό- 
τοι τον ττερί ον ό λόγος μισΑολογιχον ευεργετήματος.

Τούτο ένισχύεται χαί έχ τον ότι διά τήν τταραμρερή χατη- 
γορκίαν Τών υπαλλήλων ϋτταγόμενων εις τον Α.Ν. 610/45 
έλήρ-υη νομοθετική μέριμνα διά τών διατάξεων τον άρόλρον 5 
τταρ. 2 έδάρ. πέαπτον τον Ν.Δ. 4541/66 βάσει τών όποιων 
δικα-οόνται ουτοι έπιδόματος τριετιών χαταβαλλονένοιν έπί 
τον εις όν έξελίσσοντα: μισ-3·ολογεχώς βαθμού. χατά τά εδι- 
χώτερον ναό τών διατάξεων τούτων οριζόμενα.

Κατόπιν χυτών πρστείνεται ή λήψις τον χάτω-όι νομο3ετι- 
χον μετράν.

Π ΡΟΤΑ Σ Τ Γ ΝΟΜΟΥ

1. Οϊ τχ/.τσχοί υπάλληλοι τών Όργχ/ισνών Τοπκ-τς Αύ- 
τοϊιογχήσεως, οί εξελισσόμενοι μισθολογιχώς χατά τάς δια
τάξεις τού άρ-3:αν 13 τον Ν.Α. 4541/61. 'δ'.χαιούντα: επι
δόματος εόδεχίμον παραμονής (τριετιών) έτσι τον έν.άττοτε 
καταβαλλόμενου χατά τάς ώς άνωτερω ιδιατάξε'ς βασικού 
των μεσ-3ον. έραρμοζομένων άνα5.όγως τών περί τον έπ'δόμα- 
τος τούτον χειμένων διατάξεων τών δταοσίων πολιτιχών όπαλ- 
λή)χι>ν έν γένει χαί τών ύπα7.λή7νων τών Ν.ΠΑ.Α.

Διά τήν χπ-ητΥτ.στν τον ώς άχ> έπΐγαατος ύπτ·λ,'νύζεται 
ό πλεονάζων χρόνος ·νπτ}ρεσίας των μετά τήν άραίρεσιν τον 
άπαιτονμέ-ΛΟ) χρόνον διά τήν μιτδοιλογεχήν των έξέλιξιν.

2. Αί άνωτέτω διατάσεις ίστντ.'ν χαί διά τΆ: ή:ν σια^α· 
ξιούχανς τών Ο.Τ.Α. τονς ά^τγ/.ν/τας εις τήν Ιδία/ ώς άνω 
κατηγορία/.

3. Ή ισχύς τον παρόντος άρχεται άπό τής δτμοσιεύσεώς 
ττν εις τήν ’Ερηχερίδα τής Κ·νβ«ερνήσεως.
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