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3. Ειδικά γοα π χιό: a to φοιτούν σ-ε ανώτερες ή ανώτατε: 
σχολές το επίδομα παρέχεται και κατά το χρόνο φοίτησής 
τους. όπως αυτός προόλεπετα: ατό τον οργανισμό κάδμ σχο
λής /.at πάντως hr/·, πέρα ατό τη -συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας τους.

4. Γιο συνέχιση της φοίτησης στη μέση εκπαίδευση. το επί- 
εοακ καταβάλλοται μέχρι τη συμπλήρωση τον 19ου έτους της 
ηλικίας τους.

δ. Για τη διακοπή του επιδόματος αυτού, λόγω συμπλήρω
σης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων ηλικίας. ως ήμερα 
γέννησης των παιδιών όεωρείτα: πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου 
του έτους γέννησής τους.

6. Στην τερίπτωση του και ο: δύο σύζυγο: είναι υπάλληλο: 
του Δημοσίου ή Ν.Π.Α.Δ. ή Ο.Τ.Α.. ή συνταξιούχοι των 
υπηρεσιών αυτών. ο καόένας όα παίρνε: το μισό ατό το πρσ- 
βλεπόμενο, κατά περίπτωση, επίδομα στην παράγραφο 1 του 
άρ-άρου αυτού.

Αν ο ένας οπό τους συζύγους είναι υπάλληλος ή συνταξιού
χος των υπηρεσιών του προηγούμενου εδάφιου 7.α: ο άλλος 
υπάλληλος ή συνταξιούχος του υπόλοιπου δημόσιου τοαέα. 
όπως αυτός καάορίστη/.ε με τη διάταξη της παραγράφου Ο 
του άρ-άρου 4 του ν. 12.56/1982 (ΦΕΚ 65;. το παραπάνω 
επίδομα καταβάλλεται στον έναν από -αυτούς, κατεπιλογή τους.

7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λόγω όανάτου ή διαζυ
γίου. ο επιζών σύζυγος ή αυτός που ασκεί νόμιμα ή με δικα- 
στ:ν.ή απόφαση τη γονική μέριμνα, παίρνε: μόνο το ποσοστο 
του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρά-ρου -αυτού που αντι
στοιχεί στα παιδιά, ανάλογα με τον αρι-όμό τους, εφόσον είναι 
δικαιούχος του επιδόματος αυτού.

8. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται 
7.α: στην περίπτωση διάστασης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον 
ο ένας των συζύγων δεν -είναι συνδιν.αιούχος επιδόματος οικο
γενειακών -σαρών κατά την παράγραφε 6. ο δικαιούχος παίρ
νε: ολόκληρο το επίδομα.

3. Άρόρε 13 ν. 1505/1984.

Επίδομα εορτών και άδειας.

1. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με το 
μηνιαίο δασικό μισό ο του μισύολογικού -κλιμακίου που έχε: 
κα-άε φορά ο υπάλληλος μετά του επιδόματος χρόνου υπηρε
σίας. Ιο επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο. εσόσον ο 
υπα/./.η/.ο; μισόοδοτή-ληκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
απο 1(ι Απριλίου μεχρ; 1δ Δεκεμβρίου κάβε -έτους και κατα- 
;α/./.:τα: στις 1G Δεκεμβρίου κά-ύε έτους.

2. 1ε επσσ-εμα εορτών Πάπ/2 ορίζεται ισο προς το μισό 
των μηνιαίων ποσών το. βασικ,ου μισόου του μισά-οΛογικού 
κ/.:μακιο. που εχο: κάνε εορσ ο υπά/./.ηλο-ς και του επιδόμα- 
τ;ς χρονου υπηρεσίας -και καταβάλλεται στο ακέραιο εσόσον 
: οπα/./.η/.ος μι;βοδοττ-ύηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
σπ: ! 6 Δεκεμβρίου μεχρ: -και 15 Απριλίου τευ επόμενου έτους. 
Γο επίθεμα α.το καταίά/.λεται δέκα μερες πριν από το Π ά-

ο. 1ε επιεοασ άδειας ορίζεται ίσο προς το μισό των μην
αίων ποσών του βασικού μισόού του μισόολσγικού κλιμακίου 
που τχε: καυε φορά ο υπάλ/.ηλος .και του επιδόματος χρόνου 
οπηρεσια: και καταβά/.λετα: στο ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος 
μισόοδοτή-ύ-ηκε ολόκ/.ηρο το χρονικό διάστημά από 1ης Ιου- 

μεχρ: και 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Το επίδομα α.-
καταοαλλετα: την 1η Ιουλίου.

4. Τα παραπάνω επιδόυ.ατα υπολογιζοντα στο μισός που 
-Z‘i ο υπα/.κη/.ος κατα τις οειζόχενες ττις προηγούμενες 
'2;αγράφου; ημερομηνίες.

_ ΰ; Γπισ περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλο-; μισ-ύο- 
-ί-'ηάηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα 
' * * -παραγράφους J. 2 και 3 του άρ·ύρου αυτου καταβά/.λετα: 
‘^Τμα επιοοματος ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο 
7.?θν:κό διάστημα της μισόοδοσιασ του.

4. λόρ-ύρο 12 V. 1505/1984.

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

1. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται σε ποσο
στό 1 U/t επί του βασικού μισόού το. μισόολογικου κλιμακίου 
28. για τους κατόχους ε.δικού μεταπτυχιακού διπλώματος 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε ποσοστό 20% επί του βα- 
σικού μισ-ύου του ίδιου μιτάολογικού κλιμακίου. -μα τους κα
τόχους διδακτορικού δ-.π/υουατος. που χορη-ρούνται με ξεχω- 
ρ.στους τίτλους μετά τη λή-ύη του πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ.

2. Π ρ ο κειμένου για κατόχους τίτλων τη; παραγράφου 1 
του άράρου αυτού αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων. το επίδομα παρέχεται μετά τη/ αναγνώρ·:ση της ισο
τιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέ- 
μονται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδα
πής. Αρμόδιο γ.α τη βεόαίωση της ισοτιμίας των τίτλων αυ
τών είναι το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τί
τλων Σπουδών Αλλοδαπής ^ΔΙΚΑΤΣΑ) του Υπουργείου Ε- 
όνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η καταβολή του επι
δόματος -ανατρέχει στο χρόνο κατάόεσης των σχετικών τί
τλων προς αναγνώριση στ: ΔΙΚΑΤΣΑ.

3. Τε επίδομα της παραγράφου 1 του άρ-λρου αυτού χορη
γείται μόνο στην περίπτωση που η απασχόληση υπαλλήλων, 
κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, εινα: συναφής με 
το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Για τη 
συνδρομή ή όχι της προϋπό-όεσης αυτής αποφαίνετα: το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο.

S. Άρόρε 4 nap. 1 ν. 1153/1981 (ΦΕΚ 119/Α/1&81).

1. Από 1ης Ιανουάριου 1981 παρέχεται εις άπαντα; τους 
δικαστικούς λειτουργούς και το κύριον προσωπικόν του Νομι
κού Συμβουλίου του Κράτους -κατ’ αποκοπήν αποζημίωσις, 
προς αντιμετώπισιν των δαπα/ών εις τας οποίας υποβάλλο- 
νται λόγω των ειδικών συν-βηκών χσκήσεως του λειτουργή
ματος των. εκ. δραχμών 7.009 δια τους μέχρι κα του βχόμ.ού 
του προέδρου πρωτόδικων και εκ δραχμών 8.000 δια τους 
έχοντας ανώτερο·/ τούτου βα-όμον μηνιαίως.

6. Άρόβο 4 ν. 1330/4983 (ΦΕΚ 26/Α/1983).

11 κατ αποκοπή αποζημίωση ταυ άρόρου 4 nap. 1 του ν.
1 153/1981 I ΦΕΚ 119 Α’ αυξά/ετα: για τους δικαστι-
κούς λειτουργούς, τους νομικούς συμβούλους, παρέδρους y.ai 
δικαστικούς σντ.πεοσώπυυ: Διοίκησης στο διπλάσιο από Ιηο 
Νοεμβρίου 1982. '

7. Άρόρο 29 παρ. δ ν. 1505/19S4.

δ. Η κατ' αποκοπή αποζημίωση του άρ-Spcυ 4 nap. 1 του 
ν. J153/1981 (ΦΕΚ 11S Α”). όπως αυξήόηκε από το άρ- 
-ό-ρο 4 του ν. 1330/1983 (ΦΕΚ 26 Α ). αυξάιετα: γιο τους 
ανωτέρω κατά το ήμισυ από 1.1.1985. Από την ίδια ηχερο- 
μηνία ισχύουν και ο: διατάξεις των παρ. 1—4 του παρόντος 
άεόεευ.

8. Άρ-ΰρο 18 V. 1505/1984.

Αποζτ/χιώσεις συμβουλίων και επιτροπών.

1. Απαγορεύεται η καταβολή οππιασσήποτε αμοιβής ή cnt^ 
ζημίωσης σε οπα/./ήλ&υς ή μισθωτούς του δημόσιου τομέα 
γισ παχμετοχή του σε κά-λε είδους μόνιμα και ευκαιριακά συλ- 
/.ογικά όργα/α (συμβούλια, επιτροπές κα. ομάδες ερ-ρασίας 
που λειτουργούν στο χώσε του τομέα αυτού μέσα στο κσνον.κο 
ωράριο εργασίας τους.

2. Για κάόε ώρα εργασίας των υπαλλήλων και μισ-βωτώ- 
του-,δημόσιου τρχεα. πέρα/ από το κανονικό τους ω-ράριο. στ - 
συλλογικά όργα/α της προηγούμενης παραγράφου, παρέχεται 
αποζημίωση ίση με το ένα εκατοστό (1/1001 του έστσπ/.ού υ.ι- 
σ-άού του κλιμακίου Ε3.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την υπηρεσία σττν 
οποία λειτουργεί το συλλογικό όργανο, η οποία υποχεεούτα: 
να αποστέλλει κά-άε μήνα αντιγραφή της κατάστασης πληοω- 
rl-'4i της αποζημίωσης στη/ υπηρεσία που ανήκε: οργανικά ο 
υπάλληλος




