
ΕΙΣΙΙΓΠΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έττί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί των αποδοχών των προσ- 
θέτων Χωροφυλάκων ’Αστυφυλάκων».

Προς τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Βάσει τοΰ Ν.Λ.735/1970, οί πρόσθετοι Χωροφύλακες - 
’Αστυφύλακες λαμβάνουν τάς άποδοχάς, αί όποια·. προ- 
βλέπονται, υπό των εκάστοτε ίσχυουσών συλλογικών συμ
βάσεων, διά τούς υπαλλήλους γραφείων, ιδιωτικών επιχει
ρήσεων, μή^υνάμεναι όμως, να είναι κατωτεραι τοΰ βασι
κού μισθού έν ένεργεία Χωροφύλακος — Αστυφυλακος, 
εχοντος συμπεπληρωμέντν 24ετή υπηρεσίαν. Ούτοι λαμ
βάνουν ωσαύτως τα επιδόματα στολής και τροφοδοσίας, 
τα όποια λαμβάνουν οι έν' ενεργεία Χωροφύλακες - ’Αστυ
φύλακες. ·

2. Προ τής ισχύος τοΰ Ν.Δ.75ο/1970, οί πρόσθετοι 
έλάμβανον. τάς άποδοχάς των έν ένεργεία Χωροφυλάκων- 
’Αστυφυλάκων, ήτοι :

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.Λ.755/1970 (Φ.Ε.Κ. 278 τ. Α')

Άρθρον 3.
Δικαιώματα προσθέτων.

1. Αί άποδοχαι των προσθέτων Χωροφυλάκων - ’Αστυ
φυλάκων είναι αί προβλεπόμεναι ΰπό των εκάστοτε ίσχυου
σών συλλογικών συμβάσεων, ώς προς τούς υπαλλήλους 
γραφείων ιδιωτικών επιχειρήσεων, μή δυνάμεναι όμως νά 
είναι κατώτερα’, τοΰ βασικού μισθού καί έπιδομάτων στο
λής καί τροφοδοσίας Χωροφύλακος - Άστυφύλακος, εχον
τος συμπεπληρωμένην 2-Ίετή υπηρεσίαν, έφαρμοζομένων 
κατά τά λοιπά πασών τών διατάξεων τής εργατικής νομο
θεσίας.

2. Δικαιούνται ωσαύτως οί πρόσθετοι μιας (1) χειμερι
νής καί μιας (1) θερινής στολής άνά διετίαν, ώς καί μιας 
(1) χλαίνης άνά τετραετίαν, ών τά έ'ξοδα προμήθειας καί 
ραφής βαρύνουν τον εργοδότην. ,

α) Τον βασικόν μισθόν, 
β) Τό έπίδομα πολυετίας.

, γ) Τό έπίδομα εύδοκίμου παραμονής.
δ) Τό έπίδομα έπιφυλακής ή νυν ειδικών _ συνθηκών). 
ε) Τό έπίδομα στολής καί 
στ) τό έπίδομα τροφοδοσίας.

■ ' 3. ’Επειδή, οί πρόσθετοι Χωροφύλακες —’Αστυφύλα
κες βάσει τοΰ Ν.Δ.755/70, άπεστερήθησαν τών ώς άνω έπι
δομάτων (πλήν τών τοιούτων στολής καί τροφοδοσίας) αί- 
τοΰνται την έπαναχορήγησιν αυτών, ώστε αί άποδοχαι των 
νά έξομοιοϋνται προς τάς τοιαύτας τών έν ένεργεία Χωρο
φυλάκων — ’Αστυφυλάκων. _ ~

• 4. Πρόκειται περί δύο κατηγοριών προσθέτων Χωροφυ
λάκων -’Αστυφυλάκων ήτοι: ■ . ··. ι
λ α) Εκείνων οί όποιοι διωρίσθησαν ώς πρόσθετοι Χω
ροφύλακες — ’Αστυφύλακες,. χωρίς νά τύχουν συντάξεως . 
(π.χ. παρητήθησαν τοΰ σώματος προ τής συμπληρώσεως 
Ιδετίας) καί χ

β) έκείνων,’ οί όποιοι έτυχον συντάξεως καί έ-υ συνε
χεία διωρίσθησαν ώς πρόσθετοι.

5. Προς άρσιν τής κατά τά άνωτέρω είσαχθείσης δυσ
μενούς μεταχειρίσέως τών προσθέτων Χωροφυλάκων - 
’Αστυφυλάκων, κατηρτίσθη τό υποβαλλόμενου Σχέδιον Νό- 
ίμου, διά τοΰ όποιου προβλέπεται ότι :

_ α) Οί πρόσθετοι Χωροφύλακες — ’Αστυφύλακες λ.αμ-, 
βάνουν τάς άποδοχάς τών έν ένεργεία Χωροφυλάκων - ’Αστυ
φυλάκων τής άντιστοίχου μισθολογικής κλίμακος, μετά τών 
επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, εύδοκίμου παραμονής, 
στολής καί ■ τροφοδοσίας.

β) Ωσαύτως δικαιούνται υφάσματος διά μίαν (1) χει
μερινήν και μίαν (1) θερινήν στολήν άνά διετίαν καί διά 
μίαν (1) χλαίνην άνά τετραετίαν. · Ν

γ) Διά τών διακανονισμόν τού βασικού μισθού καί τών 
επ αυτού ΰπολογιζομένων έπιδομάτων δέον νά προσμετρή- , 
ται εις τόν χρόνον προσθέτου Χωροφύλακος - Άστυφύλα- 
κος καί ό τοιούτος πραγματικής υπηρεσίας εις τό Σώμα έξ 
ου προέρχονται, υπό τήν προϋπόθεσιν OTt δεν έτυχον συν
τάξεως. -

’Εν Άθήναις τή 19 Μαίου 1976 · ,
Οί Υπουργοί
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τών άποϊοχών τών προσΦέτων Χωροφυλάκων— 
Αστυφυλάκων.'

, ΆρΦρον 1.

1. Οί πρόσΦετοι Χωροφύλακες — Αστυφύλακες λαμίά-
νουν τόν βασικόν μηνιαίον μισ-υόν τών έν ένεργεία όμοιοδά- 
Φμων των τής αντιστοίχου μισθολογικής κλίμακος μετά ιτών 
έπιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, ·εΰϊοκίμου .παραμονής, στο
λής καί τροφοδοσίας, κατά τά έν τή επομένη παραγράφω ορι
ζόμενα. 'Ομοίως δικαιούνται υφάσματος ϊιά μίαν χειμερινήν 
καί ϊιά μίαν Φετινήν στολήν άνά διετίαν, ώς καί οιά μίαν 
χλαίνην άνά τετραετίαν, τά έξοδα προμηΦείας τοΰ όποιου βα
ρύνουν τόν έργοϊότην. .

2. Διά τόν κανονισμόν τού δασικού μισΦού καί τών έπ" αυτού 
υπολογιζόμενων έπιϊομάτων προ-μετρείται εις τόν χρόνον τού 
προσΦέτου Χωροφύλακος —Άστυφύλακος καί ό χρόνος πραν 
γματικής υπηρεσίας εις τό Σώμα έξ ου προέρχονται ύπό τήν 
προϋπόΦεσιν ότι ιόν έτυχον συντάξεως. Αί άποΐϊοχαΐ τών μέ- 
χρις ενάρξεως ισχύος τού παρόντος πρ.'οσληφφέντων προσθέ
των Χωροφυλάκων — Αστυφυλάκων, έν ούδεμιά περιπτώτει 
ϊύναται νά είναι κατώτερα- τών ήδη καταβαλλόμενων.

ΆρΦρον 2. · ,
/ .

Άπό τής ισχύος τού παρόντος καταργούντχ·. αί διατάξεις 
τού άρΦρου 3 τού Ν.Δ. 755/1/970 «περί προσφάτων Χωρο
φυλάκων —’Αστυφυλάκων».

’ιΑρΦρον 3.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται 15 ημέρας άπό τής δημΛ- 
σιεύσεώς του διά τής ’Εφημερίους τής Κυόερνήσεως.
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