
ELSiirilTIIvH ΕΚΘΕΣΗ
Του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση του μισθολογίου

του προσωπικού τη; Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
συναφείς διατάξεις.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Α) Ιστορικό
Η Κυβέρνηση υλοποιώντας τις εξαγγελίες της, προχωράει 

σήμερα στην εκπλήρωση μιας ακόμα υπόσχεσής της την 
εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους πολιτικούς υ
παλλήλους του Δημόσιου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που ήταν 
πάγιο θεσμικό και οικονομικό αίτηαα τους από την μετα
πολεμική —ρίοδο μέχρι σήαερα

Είναι βέβαιο γεγονός πως το θεσμικό αυτό αίτημα δεν 
ήθελαν αλλά και δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν οι προηγού
μενες Κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια γιατί η υλοποίηση 
του αιτήματος θα σήμαινε τον τερματισμό μιας πολιτ.κής 
που στηρίζονταν στις ενδοκλαδικές και διακλαδικές αντι- 
/όέαεις. την Πάτπατη την κηΒεμόνευση και τον ατοτροτανατο- 
λισμ.0 του ιυΆικαλι-τικού κινήματος στη χώρας μας.

Όμως, παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, το δημοκρατικό 
δημοσιουπαλληλ,ικό συνδικαλιστικό κίνημα ανάγκασε τις 
προηγούμενες Κυβερνήσεις, πολλές φορές να υποσχεθούν την 
ικανοποίηση του αιτήματος.

Έτσι το 1950 με τον Α.Ν. 1502. καθιερώνεται το πρώτο 
μεταπολεμικό ενιαίο μισθολόγιο που ήταν ενιαίο στη δομή 
του, ποσοτικά όμως μειωμένο κατά 40% με το αίτιο),ογικό 
της συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στην ανασυγκρό
τηση της χώρας από τις καταστροφές του πολέμου.

Ο Α.Ν. 1502/50 θέσπισε την αναγνώριση και παροχή 
εξόδων κινήσεως στους πολιτικούς υπαλλήλ,ους, με αποτέ- 
λ,εσμα να διαλυθεί ουσιαστικά το μισθολ.όγιυ μιας και οι 
οποιεσδήποτε αυξήσεις έπαιρναν πλ.έον τη μορφή κατ’ απο
κοπή εξόδων κινήσεως αντί να χορηγούνται ως πραγματικές 
αυξήσεις στους βασικούς μισθούς.

Αλλά και οι μετέπειτα Κυβερνήσεις δεν έδειξαν καμιά 
διάθεση να βελτιώσουν την οικονομική θέση των δημοσίων 
υπαλλήλ,ων αζ την ανοχή πάντα τη; εκάστοτε ηγεσία; της
ΑΔΕΔΓ.

Η επιδοματική πολιτική δεν σταμάτησε ούτε τα επόμενα 
χρόνια και οι αυξήσεις των μίσθιον ήταν μικρές κυρίως για 
τους χαμηλόμισθους που είναι και οι πολλοί. 11 κατάσταση 
αυτή σε συνδυασμό με την αλ,ματώδη αύξηση του πλ.ηθωρι- 
σμού έφερνον τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιού
χους σε απόγνωση.

Το I960 η τότε Κυβέρνηση σε συνεργασία πάλι με την 
ΑΔΕΔΥ, παρουσίασε μισθο/.όγιο που θέλ,ησε να το εμφανίσει 
σαν ενιαίο, με το Ν.Δ. 4548/22.9.I960 και με πενταετή στα
διακή εφαρμογή.

Το μισθολόγιο αυτό που κύρια χαρακτηριστικά του ήταν 
η ανεπάρκεια και η αντικοινωνικότητά του προκάλεσε τη 
δίκαιη αγανάκτηση των δημοσίων υπαλλήλ,ων αφού καθό
ριζε τον κατώτατο μισθό στις 956 δρχ. δεν συνδέονταν με 
τον τιμάριθμο και επανέφερε τον απαρέδεκτο θεσμό των 
υπερωριιυν.

Μετά την πτώση της δικτατορίας και πάλι οι εργαζόμενοι 
στο Δημόσιο προβάλουν την ικανοποίηση του αιτήματος του 
ενιαίου μισθολογίου. Οι Κυβερνήσεις της Ν.Δ. ύστερα από 
μια παρελ.κυστική πολ.ιτική τεσσάρων χρόνων περίπου και 
κάτω από το ογκούμενο κύμα πίεσης των δημοκρατικών 
οργανώσεων αναγκάστηκαν να δεχθούν την καθιέρωση νέου 
μισθολ,ογίου.

Όμως, το γεγονός ότι η ικανοποίηση του αιτήματος για 
πραγματικά ενιαίο μισθολόγιο ήταν μακριά από την πολι
τική που ήθελ-αν να ασκήσουν, τις οδήγησαν στην ψήφιση του

Ν. 754/78, που καθιέρωνε ένα μισθολ,όγιο που δεν στη; 
ζονταν σε ενιαίες αρχές και στις πραγματικές ανάγκες διαβΰ 
σης. σύμφωνα με τα οικ,ονομικά δεδομένα ενώ από τ 
άλλη μεριά παγίδευε τις αυξήσεις των μισθών για δυο ολ 
κλήρα χρόνια.

Με την διατήρηση των αδικιών και ανισοτήτων που φοι 
νομενικά ήθελε να εξαλείψει, παρά τις διαμαρτυρίες και τ 
αντιδράσεις της συντηρητικής πλειοψηφίας των δημόσιό 
παλ,λ,ηλικών οργανώσεων, ήταν φυσικό να επικροτηθεί ι 
«κατάκτηση της δημοσιοϋπαλληλικής τάξης» μόνο από τ 
τότε ηγεσία της ΑΔΕΔΥ.

Και το μισθολόγιο όμως αυτό ανατράπηκε τελικά α' 
τους ίδιους τους δημιουργούς του.

Είναι βέβαια γνωστέ; οι παρεμβάσεις της ίδιας τότε Κ 
βέρνησης. στα θετικά του σημεία, όπως για παράδειγμα η ο. 
τικατάσταση του άρθρου 7 με το άρθρο 5, του νόμου 1041/8 
η θέσπιση νέων επιδομάτων με τον ίδιο νόμο αλλά και ' 
νόμο 1160/81, για να νομιμοποιηθεί η άσκηση της επιδοματ 
κής πολιτικής, έτσι ώστε ο Ν. 754/78 απογυμνωνέμος σJ 
τέλ,ο; και από τα ελάχιστα θετικά του σημεία, να καταλ.ήξ 
να θεωρείται ως νόμος ενιαίου μισθολογίου, μόνο ως πρ< 
τους βασικούς μισθούς και το χρονοεπίδομα.

Η σημερινή Κυβέρνηση παρά τα σωρευμένα οικονομι> 
προβλήματα που κληρονόμησε και τις τεράστιες αντιξο' 
τητες που αντιμετώπισε εξαιτίας της μισθολογικής αυτ 
αναρχίας και του βαθμολογικού χάους που επικρατεί σ' 
χώρο των εργαζομένων στο Δημόσιο που είχε δυσμενή απ' 
τελ.έσματα και στη λ,ειτουργία της Δημόσιας Διοίκησ-, 
συγκράτησε αυτή την κατάσταση και θέτει τέρμα σ’ αυτή τι 
άναρχη κατάσταση.

Το νέο γνήσιο ενιαίο μισθολόγιο που καθιερώνει αυτό ' 
νομοσχέδιο με βασικό γνώρισμα την κοινωνικότητά το 
εξαλ.είφει τις ανισότητες και τις αδικίες μεταξύ των υπαλλ; 
λ,ων, καθιεριύνει ενιαίο τρόπο ακώλυτης μισθολ.ογικής εξ 
λ,ιξης όλων των υπαλλήλων μίχρι το καταληκτικό κλιμάκιο π. 
κατηγορίας της θέσης που ανήκουν, αλλά και ενιαίο μισΐ 
σε κάθε κλιμάκιο της θέτης αυτής αποσυνδέει το μισθό αε
τό βαθμό διατηρεί τα κοινωνικά επιδόματα και τα επίδομα' 
εορτών και άδειας και τα ενισχύει σημαντικά αποκαθιστά τ 
μισθολογικές αδικίες που είχαν διαπραχθεί μέχρι σήμερ 
εξαιτίας του συστήματος και του τρόπου απόκτησης τι 
βαθμού μειώνει το χρόνο μισθολογικής εξέλιξης, για όλ.ι 
τις Κατηγορίες των θέσεων, κατατάσσει δίκαια τον 
υπαλλήλους στα μισθολογικά κλιμάκια με βάση όχι μόι 
το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του αλλά και τα τυπικά τοι 
προσόντα αυξάνει ουσιαστικά τις συντάξεις απλουστεύ 
το σημερινό πολ,ύπλοκο τυχαίο και παράλογο καθεστώς μισθι 
δοσίας των υπαλλήλων με στόχο την ενεργοποίηση τι 
συνολ,ικού δυναμικού της Κρατικής μηχανής κλ,π.

11 Κυβέρνηση πιστεύει πως με το ενιαίο αυτό μισθολόγι 
που κατοχυρώνει επίσης όλ,ες τις κατακτήσεις των υπαλλήλι, 
(Α.Τ.Α. κλπ), οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με βελ.τιωμέν: 
στο μεγαλ.ύτερο δυνατό βαθμό τις αποδοχές τους και ρ 
άρση των αδικιών που υπάρχουν σήμερα θα συμβάλλουν μ 
όλ,ες τους τις δυνάμεις στην καταπολ.έμηση της γράφει; 
κρατίας τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικ; 
τητας τη; Κρατικής μηχανής και την εξάλ.ειψη του κομματ 
σμού, με σκοπό την εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό ττ 
δημόσιας διοίκησης για μετατροπή της από δυνάστη q 
υπηρέτη του πολίτη· και ταυτόχρονα σε μοχλό για τή 
αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας.

Β) Γενική ανάλυση
Το Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο φέρνει επάξια τον τίτλο τα 

θεσμικού και κοινωνικού μισθολογίου γιατί πρώτη φορ 
στηρίχτητε σε θεσμικές και οικονομικές αρχές που λειτου? 
γούν υπέρ του υπαλ,λήλ.ου και του κοινωνικού συνόλ.ο-

I. ΘΕΣΜΙΚΑ
α) Αποδεσμεύει το μισθό από το βαθμό



-ο

Έτσι εξομαλύνει κάθε μισθολογική ανωμαλία και ελευ- 
εώιει την ενεργητικότητα του υπαλλήλου από την αντι- 
εαγωγική βαθμολογική εξάρτηση που καλλιεργούσε μέ- 
ι σήμερα τι; ανισότητε; και τι; αδικίε; μεταξύ των υ- 
.λλήλων.

β) Κλείνει εντυπωσιακά την ψαλλίδα αρχικών και τε- 
<ών αποδοχών
Σήμερα είναι 27.230 

84.500 1:3,1 (12ο;-2ο;)

1:2.ι γίνεται : 32.000 
87.600

ϊ προ; τελικό κλιμάκιο AT).

Αρχικό κλιμάκιο

γ) Λειτουργεί με σταθερέ; μαθηματικέ; σχέσει; και 
ι τυχαίε; και άδικε;.
Γιά πρώτη φορά μισθολόγιο έχει ρυθμό αυξήσεων και 

ιθηματική ρύθμιση σε σταθερή και κοινή για όλου; του; 
ιαλλήλου; βάση.
δ) Εξομαλύνει τις μισθολογικέ; ανισότητε;
Αντιμετωπίζει όλε; τι; μισθολογικέ; διαφοροποιήσει; 

:ταξύ των υπαλλήλων, που εδίδοντο χρόνια τώρα με τη 
-ροή επιδομάτων, τακτική που δημιούργησε μια ανταγω- 
ττική νοοτροπία που λειτουργούσε όχι μόνο σε β':’.ρο; των 
:αλλήλων αλλά κύρια σε βάρο; του πολίτη.
ε) Έχει μεγάλα περιθώρια εφαρμογή;
Η δομή του Ενιαίου Μισθολογίου δίνει τη δυνατότητα για 
λλοντική ένταξη σ’ αυτό και άλλων Κατηγοριών υπαλλήλων, 
πληρώνοντας έτσι όλα τα θετικά σημεία τη; φιλοσοφία; και 

«υ ενιαίου, αλλά και του Εθνικού Μισθολογίου.

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α) Καθορίζει τι; κατώτατε; αποδοχέ; σε 32.000 δρχ. 
Με τη ρύθμιση αυτή καλύπτεται το βασικό πλάνο τη; 
ΛΕΔΥ, των κλαδικών οργανώσεων, και γενικά του συνόλου 
/εδόν των δημοσίων υπαλλήλων.
β) Ενισχύει το θεσμό των οικογενειακών επιδομάτων.
Η βάση υπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων από 

.; 18.160 δρχ. ( βασ. μισθό; 6ου βαθμού) ανεβαίνει στι; 
*.000 δρχ. (μισθό; κλιμακίου 24 ) αύξηση δηλαδή 59.7%. 
;νδέονταε έτσι την οικονομική παροχή με την κοινωνική 
εαγματικότητα.
γ) Κατοχυρώνει μισϋολογικά όλου; του; υπαλλήλου;.
Για πρώτη φορά Μισθολόγιο δεν θίγει τι; όποιε; αποδοχέ; 

υν υπαλλήλων, αλλα ρητά τι; κατοχυρώνει.
Το σημαντικότερο όμω; για του; υπαλλήλου; είναι ότι κα- 

,χυρώνεται η ανεμπόδιστη εξέλιξη μέχρι και το καταληκτικό 
,ιμάκιο όλων και όχι μόνο μια; περιωρισμένη; μερίδα;, 
εκλεκτών», όπω; ισχύει σήμερα
δ) Ενισχύει οικονομικά του; νέου; υπαλλήλου;.
Το Ενιαίο Μισθολόγιο, με την όλη δομή του. σε συνδυασμό 

χι με την αναμόρφωση τη; κλίμακας του χρονοεπιδόματος, 
το δικαιότερο δίνει μια επί πλέον οικονομική ώθηση στους 
:ου; και κατά τεκμήριο χαμηλόμισθους υπαλλήλους, χωρίς να 
γει του; υπόλοιπου;.

Άρθρα 1-2.
Προβλέπουν την έκταση τη; εφαρμογής των διατάξεων 

του σχεδίου νόμου καθώς και την αποδέσμευση του μισθού 
από το βαθμό.

Αρθρο 3.
Καθορίζει τον αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων των 

θέσεων όλων των Κλάδων των υπαλλήλων σε 28 και την 
εξέλιξη των υπαλλήλων του κάθε Κλάδου σ’ αυτά ω; ε-
ξή=:

1 ) Θέσει; Κλάδου ΣΕ από το 28ο μέχρι το 16ο. δηλ. σε 
13 μισθολογικά κλιμάκια.

2) Θέσει; Κλάδου ΜΕ :
α) Με απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου (κατηγορία 

που φθίνει συνεχώς) από το 26ο μέχρι το 11ο. δη/, σε 16 
μισθολογικά κλιμάκια.

β) Με απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, από 
το 24ο μέχρι το 9ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια.

Σύνολο κλιμακίων εξέλιξη; και των δυο υποκατηγοριών 
θέσεων του Κλάδου ΜΕ 18 (26ο- μέχρι 9ο)

3) Θέσει; Κλάδου ΑΡ :
α) Χωρίς πτυχίο ανώτερης Σχολής, από το 23ο μέχρι το 

8ο δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια.
β) Με πτυχίο ενός έτους μεταγυμνασιακών σπουδών, από 

το 21ο μέχρι το 6ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια.
γ) Με πτυχίο δυο ετών μεταγυμνασιακών σπουδών, από το 

20ο μέχρι το 5ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια.
δ) Με πτυχίο τριών ετών μεταγυμνασιακοόν σπουδών, 

από το 19ο μέχρι το 4ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια,
ε) Με πτυχίο τεσσάρων ετών μεταγυμνασιακών σπουδών, 

από το 1 Sc μέχρι το 3ο. δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμά
κια.

Σύνολο μισθολογικοόν κλιμακίων εξέλιξης όλων των 
υποκατηγοριών (ΑΡο- ΛΡ4) του Κλάδου θέσεων ΑΡ. 21 
(δηλ. 23ο μέχρι 3ο)

4) Θέσει; Κλάδου ΛΊ :
α) Χωρίς πτυχίο ανώτατης σχολής, από το 23ο μέχρι 

το 8ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμάκια.
β) Με πτυχίο ενός, δυο η τριών ετών μεταγυμνασιακών 

σπουδών, από το 19ο μέχρι το 4ο, δηλ. σε 16 μισθολογικά 
κλιμάκια.

γ) Με πτυχίο τεσσάρων ετών μεταγυμνασιακών σπουδών, 
από το 16ο μέχρι το Ιο, δηλ. σε 16 μισθολογικά κλιμά
κια.

δ) Με πτυχίο πέντε ετών, μεταγυμνασιακών σπουδών, 
από το 15ο μέχρι το Ιο. δηλ. σε 15 μισθολογικά κλιμά
κια.

ε) Με πτυχίο έξι ετοόν μεταπτυχιακών σπουδών, από 
το 14ο μέχρι το Ιο. δηλ. σε 14 μισθολογικά κλιμάκια.

Σύνολο μισθολογικών κλιμακίων, εξέλιξη; όλων των 
υποκατηγοριών ( ΑΤο- ΑΤ6) του Κλάδου θέσεων AT 23, 
(δηλ. 23ο μέχρι Ιο).

Ορίζεται επίσης, ότι ω; έτη σπουδών παίρνονται υπόψη 
αυτά που προβλέπονται για κάθε Σχολή από τη νομοθεσία 
που ισχύει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού

ε) Γενικά με τα παραπάνω αδιάψευστα δεδομένα, που 
.α στηρίζονται σε αριθμού; μαθηματικέ; σχέσεις και 
-μικές τοποθετήσεις, μπορούμε να πούμε, χωρίς να έχει 
ινείς τη δυνατότητα τη; οποιασδήποτε αντίρρηση; ή 
■ιοισβήτηση; πω; το Ενιαίο Μισθολόγιο δίνει το δικαίωμα 
την Κυβέρνηση να αισθάνεται υπηρήφανη ότι φέρνει ένα 
τέδιο νόμου που δικαιώνει απόλυτα τις προσδοκίες των 
•μοσίων υπαλλήλων.

Γ) Ανάλυση κατ’ άρθρο
Ειδικότερα με τις επι μέρους διατάξει; του νομοσχεδίου 
νονται οι ακόλουθε; ρυθμίσεις :

Άρθρο 4.
Ορίζεται το μισθολογικέ κλιμάκιο εισόδου στην υπηρεσία 

των νεοδιοριζομένων, ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίο ανή
κει η θέση τους και προκειμένου για διοριζόμενου; απευθείας 
σε θέσει; προϊσταμένου ή μετακλητών ή με θητεία υπαλλήλων, 
που είχαν ανώτερη διαβάθμιση από τον εισαγωγικό βαθμό 
του κάθε Κλάδου, τον τρόπο προσδιορισμού, του κλιμακίου 
διορισμού τους.

Προβλέπεται επίσης ότι δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία 
όσοι διορίζονται σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδα; βά
σει ειδικών διατάξεων.



Άρθρο 5.
Οριζε', το ypovo που απαιτείται γ'.α την εξέλιξη των 

υπαλλήλων από κλιμάκιο σε κλιμάκιο ανάλογα με τον 
Κλάδο των υπαλλήλων ω: εςή; :

α) Για τον Κλάδο ΣΕ. δυόμισυ χρόνια σε κάθε μισθολογικό 
κλιμάκιο.

β) Για του; Κλάδου; ΜΕ. ΑΡ. και AT. δύο χρόνια σε 
κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.

Άρθρο 6.
Ορίζει τον τράτο εξέλιξη; στα κλιμάκια καθώς και τον 

ειδικό τρόπο εξέλιξης σε περίπτωση μειωμένηε απόδοσης, 
ή πειθαρχική; ποινή; ή ποινικής καταδίκης, που έχει σχέση 
με την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων.

Άρθρο 7.
Καθορίζεται ο βασικό; μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 

28 σε 25.000 δρχ. και η σταθερή προσαύξηση επ’ αυτού για 
την εξεύρεση των βασικούν μισθών όλων των άλλων μισθολογι- 
κών κλινιακίων του φθάνει στο 108% (δη/.. 27 κλιμάκια 
Χ4% = 108%)

Άρθρο 8.
Αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που θα καταβάλλονται 

πέραν από το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου 
και που είναι τα εξής :

α) χρόνου υπηρεσία;
β) εξομάλυνσης διάφορων μισθολογίου
γ) οικογενειακών βαρών
δ) μεταπτυχιακό)'/ σπουδιόν
ε) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
στ) άδειας
ζ) ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.
Σήμερα, τα διάφορα επιδόματα που υπάρχουν στο μισθο

λόγιο είναι τόσα πολλά και μέ τέτοια ανομοιογένεια μεταξύ 
τους, ώττε είναι ουτκολο αν οχι αθάνατο να ο οαντήτει καν»:; 
;υο υπαλλήλους ατον ίοιο χωεο ατον :ο:ο ίαν*'/.· και ιιε τα ί::α 
χρόνια υπηρεσία; που να παίρνουν τις ίδιες αποδοχέ;.

Άρθρα 9- 14
Στα άρθρα αυτά καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, 

ο τρόπο; και η διαδικασία χορήγησης και υπολογισμού των 
παραπάνιυ επιδομάτων, καθού; κ.αι τα ποσοστά ή ποσά των 
επιδοματο)·/ αυτ«·ύν.

Ειδικότερα. :
Στο άρθρο 0 ορίζεται η νέα κλιμάκωση του επιδόματος 

χρόνου υπηρεσία;, κατά τρόπο λογικό και κοινωνικά δίκαιο, 
αφού ξεκινά με 4",, στον πρώτο χρόνο υπηρεσία;, προσαυξα
νόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσο
στού αυτού και μέχρι δέκα τέσσερις διετίε; με το ίδιο ποσοστό 
(4%) οθάνοντα; συνολικά στο G0%.

Αντίθετα η σημερινή κλιμάκωση του επιδόματος αυτού 
και απαράδεκτη είναι και κοινωνικά άδικη αλλά και τυ
χαία. αφού ξεκινά με 4 % στα δυο χρόνια υπηρεσία; κ.αι στ/ 
συνέχεια προσαυξάνεται με οκτά) ποσοστιαίε; μονάδες κάθε 
τρία χρόνια, οι πριότε; τρεις προσαυξήσει;, κάθε δυο χρόνια 
οι επόμενε; τρεις και κάθε τρία πάλι χρόνια οι τελευταίες 
τεσσεριε προσαυεησειε. εκ των οποίων οι δυο τελευταίε; ήταν
με 4%:

Στο άρθρο 10 ορίζεται το ποσό του επιδόματος εξομάλυν
σης διάφορό)·/ μισθολογίου σε 7.000 δρχ. στα εισαγωγικά 
κλιμάκιά του κάθε Κλάδου των υπαλλήλων τα ποσά μείωση; 
του επιδόματος αυτού σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εξέ
λιξης των υπαλλήλων ο τρόπο; καταβολής του και οι κρατή
σεις στις οποίες υπύκειται.

Έτσι το επίδομα αυτό διαμορφώνεται σε ποσά 7.000 μέ
χρι 4.000 δρχ. στα καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων 
των Κλάδων των υπαλλήλων Μόνο στον Κλάδο AT με πέντε 
χρόνια σπουδούν. το ποσό στο καταληκτικό κλιμάκιο είναι

4.200 δρχ. και στον κλάδο AT με έξι χρόνια σπουδών 
400 δρχ.).

Με το επίδομα αυτό και τον τρόπο χορήγησή; του. ε-, 
σχύονται σημαντικά οι νεοδιοριζόμενοι των κατώτερων μισθι 
λογικών κλιμακίων, δεν θίγονται οι υπάλληλοι των άλλο 
κλιμάκιων, και ελαχιστοποιείται η διαφορά μεταξύ συνταςεου 
και αποδοχών ενέργεια; ώστε να ικανοποιηθεί επι τέλους κι 
η κατηγορία των απόμαχων υπαλλήλων που έβλεπαν να φα'/ 
λκιδεύονται οι συντάξεις τους με την πολιτική των επιδομάτο 
χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν με άλλο τρόπο και μέσ 
την ικανοποίηση του δίκαιου και πάγιου αυτού αιτήματι 
του;.

Με το άρθρο 1 1 εξυγιαίνεται και ενισχύεται σημαντικ 
ο θεσμό; των οικογενειακών επιδομάτων αφού αυξάνετ: 
κατά 59.7 % η βάση υπολογισμού τους ( από 18.160 δρ; 
γίνεται 29.000 δρχ) αυξάνεται το ποσοστό για το τριτ 
παιδί κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες και υπερδιπλασιάζετε 
το ποσοστό για καθένα από το τέταρτο παιδί και πάν<

Επίσης διευρύνεται το όριο ηλικίας για συνέχιση φοι 
τηση; στη Μέση Εκπαίδευση από το 18ο στο 19ο έτος τη 
ηλικία; των παιδιών το όριο φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατε 
σχολέ: από το 23ο στο 24ο έτος της ηλικίας τους καιτέλο 
αντιμετωπίζεται ο τρόπος καταβολής του σε περίπτωση πο 
και οι δυο σύζυγοι είναι δικαιούχοι'του επιδόματος, κο 
ορίζεται ο δικαιούχος του επιδόματος σε περίπτωση λύσης το, 
γάμου ή διάσταση; των συζύγων.

Στο άρθρο 12 ορίζεται το ποσοστό του επιδόματος μετά 
πτυχιακών σπουδό/ν. από 10% μέχρι 20% επι του βασικό 
μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 28 ανάλογα, με τη στάθμ 
των σπουδούν αυτών (αύξηση του επιδόματος 37.7%) 
διαδικασία αναγνι.ύριση; ξένων μεταπτυχιακών τίτλων σπου 
δό)ν και τίθεται ω; προϋπόθεση για τη χορήγησή του 
απασχόληση των κατόχων των τίτλων αυτών σε εργασίε 
συναφείς με το περιεχόμενο των μεταπτυχιακοί του; σπου 
δί.ύν.

Με το άρθρο 13 καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού το 
επιδομάτων εορτι.ύν και άδεια;, οι προϋποθέσει; καταβολή 
το/ν επιδομάτων αυτούν στο ακέραιο καθυά; και ο χρονο 
καταβολή; τους.

Με το άρθρο 14 ρυθμίζεται το θέμα τη; καταβολής το> 
επιδομάτων ανθυγιεινή; και επικίνδυνης εργασία; μέχρι ν 
θεσπιστούν άλλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένου 
σε ανθυγιεινέ; η επικίνδυνε; απασχολήσεις ή χώρους (π.χ 
μειωμένο «οράριο εργασία:, χορήγηση ειδικής άδειας ανά 
παύση: ταχύτερη έξοδο; από υπηρεσία κ.λ.π.) και ορίζετά 
ότι τα επιδόματα αυτά θα καταβάλλονται στους δικαιούχου 
μόνον εφ’ όσον και για όσο χρόνο απασχολούνται στο αντ:| 
κείμενο ή χώρο που δικαιολογούν την καταβολή τους. Μπαίν; 
δηλαδή ο θεσμό; σε πραγματική βάση και όχι στην απλ 
οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων ή ικανοποίηση συντεχνιακό; 
αιτημάτων.

Άρθρο 15.
Ορίζονται οι μηνιαίε; αποδοχές και τα επιδόματα τ«·. 

υπαλλήλων των ειδικό)'/ θέσεων, όπως ακριβούς είναι κ: 
σήμερα και κυρώνεται απόφαση του Υπουργού των Οικονυ 
υια.ούν για τον τ:ότι οεολογιτμοά της ΑΤΑ των υπαλλή/.ω 
αυτών.

Άρθρο 16.
11 ροσδιορίζεται ρητά η υπηρεσία, που παίρνεται υπόψη γι 

την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια τ 
χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και τον καθορ 
ρισμό τ«.)·/ αποδοχι.ύν των υπαλλήλων ειδικό)'/ Θέσεων !: 
καΟού; και η υπηρεσία, που δεν παίρνεται υπόψη για τ 
μισθολογική εξέλιξη, όυστε να τεθεί τέρμα στις αμφισβήτησε1 
που είχαν ανακύψει μέχρι σήμερα και είχαν δημιουργήσ: 
προβλήματα και στους ίδιου; τους υπαλλήλου: και στ 
Διοίκηση αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια που έφτανα 
τελικά οι υποθέσεις αυτές.
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Ορίζεται επίση:. με ευθεία πλέον διάταξη, ότι η υπηρεσία 
<υ παίρνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των 
τχλληλων στα μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση 
,υ χρονοεπιδόματος, υπολογίζεται και για την αποχώρηση 
jv υπαλλήλων λόγω 35ετίας.
Σήμερα, για την ασάφεια και αοριστία των διατάξεων 

ερί 35ετίας. δε γνωρίζει κανείς πότε συμπληρώνεται η 
τηρεσία αυτή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης 
■η Διοίκηση και στους υπαλλήλους, που φεύγουν και ε- 
χνέρχονται με αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, 
j'j πολλές φορές είναι και αντιφατικέ;.

Άρθρο 17.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξυγιαίνεται ο θεσμός 

jv υπερωριών, που τόσες ανισότητες και τόσες πικρίες 
χε δημιουργήσει μεταξύ των υπαλλήλων, θεσμός που έχει 
ιταντήσει πραγματική πληγή, αφού λειτουργεί μέχρι σήμερα 
ενητικά και προ; τη μεριά των υπαλλήλων, τους οποίους 
αχωρίζει σε προνομιούχους και μη. αλλά και προς τη 
έριά της Διοίκησης που, πέρα από τη σημαντική δημοσιονο- 
ική επιβάρυνση, με την παροχή των υπερωριών, δεν μπορεί 
ι. εφαρμόσει μία ορθολογικά προγραμματισμένη και 
ν.νωνικά δίκαιη εισοδηματική πολιτική στο χώρο των 
ημοσίων υπαλλήλων.

Οι λόγοι που διατηρούνται μέχρι σήμερα οι υπερωρίες 
ναι γνωστοί. Και αυτοί συνήθως δεν είναι οι εκάστοτε επι- 
χλούμενοι για δήθεν πραγματικές ανάγκες, που με τα 
ημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα (ανεργία, έλ- 
ιιψη νέων θέσεων για νέους κ.λ.π) δεν ευσταθούν. αλλά 
π. με το μέτρο χυτό, εξυπηρετούντο επί χρόνια τα κομ- 
ατικα συμφέροντα των προηγούμενων Κυβερνήσεων, που 
/αν στα χέρια τους ένα όπλο παρέμβασης στο συνδικαλι- 
τικό χώρο, αλλοτρίωσης και διάσπασης των υπαλλήλων.
Σε μια Κυβέρνηση όμως, που έχει σκοπό να κάνει πράξη 

ην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, να δημιουργήσει τις 
ροϋποθέσεις για ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο συνδικαλι- 
τικό κίνημα, αλλά και να εμπεδώσει την ομοψυχία όλων των 
παλλήλων, ούστε να μπορέσουν να εργαστούν με ενθουσιασμό 
αι συνέπεια μέσα στα πλαίσια μιας ανανεωμένης Διοίκησης, 
ου να μπορεί να παίξει ρόλο σαν μοχλού της Αλλαγής, μια 
έτοια κατάσταση στις σχέσεις των υπαλλήλων είναι κάτι 
ερισσότερο από απαράδεκτη.
Γι’ αυτό και με τις προτεινόμενες ρυθμίσει: του άρθρου 

υτού θέτει σε πραγματική πλέον βάση και υπό συλλογική 
■υβερνητική παρακολούθηση και ευθύνη το θέμα της προ
φοράς υπερωριακής εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα :
Με την παρ. 1 παρέχεται ευχέρεια ρύθμισης, των ΔΕΤΕ, 

αι ΔΕΧΕ των Τελωνειακών και Χημικών υπαλλήλων.
Χίε τις παρ. 2-9 καθιερώνεται νέα διαδικασία για την 

περωριακή απασχόληση, προς αντιμετώπιση εκτάκτιυν, 
ποχιακών ή όλως απροβλέπτων υπηρεσιακό)ν αναγκών, 
ε ευθύνη του Κυβερνητικού Συμβουλίου και των καθ’ ύλη 
ρμοδίων Υπουργών. νομοθετούνται αυστηροί περιορισμοί 
τον αφορά τον αριθμό των ωρών υπερωριακής εργασίας 
άθε χρόνο και θεσπίζονται ελαφρές αποκλίσεις μόνο για 
ητά αναφερόμενες Υπηρεσίες που δικαιολογούνται από 
,ς πραγματικές ανάγκες συνεχούς απασχόλησης των 
παλλήλων σ’ αυτές. Ρυθμίζονται επίσης, διαδικαστικά Οέ- 
ατα που 0’ ανακύψουν κατά την πρώτη εφαρμογή του 
ύμου αυτού και ο τρόπος αναπροσαρμογής του ωρομίσθι
ο.

Άρθρο 1S.
Εξυγιαίνεται ο θεσμός των αποζημιώσεων των υπαλ- 

ήλων, από συμμετοχή του σε Συμβούλια. Επιτροπές και 
Ιμάδες Εργασίας, που είναι η δεύτερη πληγή, μετά τις 
περωρίες, αφού εξασφάλιζε σημαντικές αμοιβές σε ορι- 

■ μένους υπαλλήλους.

Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται. καταργούνται οι 
αμοιθές από Συμβούλια. Επιτροπές και Ομάδες εργασίας, 
που θα λειτουργούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας 
και μόνο για απασχόληση πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο 
των υπαλλήλων θα καταβάλλεται για κάθε ώρα τέτοιας 
απασχόλησης αμοιβή 200 δρχ. περίπου, με εξαίρεση τους 
ιδιώτες μέλη συλλογικών οργάνων, για τους οποίους θεσπί
ζεται εφάπαξ αμοιβή κατά συνεδρίαση 1.500 δρχ., κα
θορίζονται ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων κατά 
μήνα μέχρι δέκα και η διάρκεια της κάθε συνεδρίασης μέχρι 
έξι ώρες, διατηρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 
1256/82 και ορίζεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 
αυτού από την πρώτη του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση 
του μήνα, για να δοθεί η ευχέρεια προσαρμογής της λει
τουργίας τους σ:α νέα δεδομένα.

Άρθρο 1(1.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται ρητά τα επιδόματα και 

οι άλλες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταργούνται από 
την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και που είναι τα ε
ξής : σπουδούν. προσωρινό χιλίων δραχμών, προσωρινό προ
σωπικό. διορθωτικό ποσό. ΑΤΑ που χορηγήθηκε μέχρι 
30.4.1984, ειδικό επίδομα εξωδιδακτικής εργασίας δασκάλων 
και καθηγητών, θέσης, ξενίας και παραστάσεως των 
υπαλλήλων του 1 πουργείου Εξωτερικών, υψηλού βαθμού 
ευθύνης, και ασφαλείας του προσωπικού της ΚΥΓΙ, διαχει
ριστικών λαθών, φιλοπονία: δασκάλων μονοθεσιών και Μει
ονοτικών σχολείων, ειδικών συνθηκών, ειδικό νοσοκο
μειακό, καθώς και όλα τα άλλα γενικά ή ειδικά επιδόματα, 
εκτός μόνο από τα έξοδα παραστάσεως.

Άρθρο 20.
Ρυθμίζει το θέμα της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης 

των δημοσίων υπαλλήλων σε νέα βάση ( με κατώτατο ποσό
I. 300 δρχ. και ανώτατο 2.000 δρχ.) με την κύρωση της 
σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 21.
11 ροβλέπεται η χορήγηση αμοιβής σε υπαλλήλους στους 

οποίους ανατίθενται καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, πέραν 
από τα συνήθη καθήκοντά τους και ορίζεται το ύψος και η 
διαδικασία χορήγησης της αμοιβής αυτής.

Άρθρο 22.
Ορίζει τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τον 

τρόπο συγκρότησής τους, καθώς και τον -.ρύπο αντιμετώπισης 
των διαδικαστικών θεμάτων που ανακύπτουν για τη συγκρό
τηση και λειτουργία τους με τις νέες ρυθμίσεις.

Άρθρα 23 - 24.
11 ροβλέπουν την εφαρμογή των διατάξεοιν και στους 

υπαλλήλους των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης 
που δεν διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, πλην όμως 
έχουν ίδια αντιστοιχία ή εξέλιξη με τους άλλους δημόσιους 
υπαλλήλους, τον τρόπο καταταξής τους στα μισθολογικά 
κλιμάκια του νόμου αυτού, καθούς και τη διαδικασία επέ
κτασης ορισμένων διατάξεων στο παραπάνω προσωπικό, 
είτε αυτούσιων, είτε με αναγκαίες προσαρμογές.

Π ροβλέπεται επίσης ο τρόπος κατάταξης στα μισθολογικά 
κλιμάκ.ια του μόνιμου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.
II. Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που έχουν περιορισμένη εξέλιξη ή 
διαβάθμιση καθώς και η δυνατότητα παραπέρα εξέλιξης του 
με Π. Διατάγματα που μπορεί να ισχύουν και αναδρομικά 
από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 25.
Καθορίζεται διαζευτικός τρόπος κατάταξης των υπαλ

λήλων στα μισθολογικά κλιμάκια, δηλαδή η με το συνολικό 
χρόνο υπηρεσίας ( που είναι ο Κανόνας) ή με τις καταβαλλό
μενες αποδοχές (που είναι η εξαίρεση). Για την κατάταξη



των υπαλλήλων στα κλιμάκια πχίρνονται υπόψη οι νέε; 
αποδοχές ( εκτό: από το οικογενειακό επίδομα). που αντι
στοιχούν στο χρόνο υπηρεσία: του υπαλλήλου (δη/., κλιμάκιο - 
χρονοεπίδομα - επίδομα εξομάλυνση: κλιμακίου) και το
σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών κατά την 30.4.1984. 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο, αυτό δηλ. βασικό: μισθό: - 
χρονοεπίδομα - επίδομα σπουδών (πλην μεταπτυχιακών) 
- Προσωρινό 1.000 - Προσωρινό Προσωπικό - ΑΤΑ 
30.4.1984 - τυχόν άλλα επιδόματα από τα καταργούμενα 
με το άρθρο 19.

Αν το δεύτερο αυτό σύνολο, είναι μεγαλύτερο του προ')του 
τότε ο υπάλληλο: κατατάσσεται σε κλιμάκιο τέτοιο, ώστε το 
σύνολο των αποδοχών του κλιμακίου αυτού να καλύπτει 
το σύνολο των παλαιών του αποδοχιόν.

Προβλέπεται επίση: η διατήρηση, στο ακέραιο, των
τυχόν επιπλέον διαφορών αυτών που θα καταταγούν στα 
τελευταία κλιμάκια, μέχρι να φύγουν από την υπηρεσία: ότι 
ο υπάλληλος που θα καταταγεί με βάση τις αποδοχές του 
σε κλιμάκιο ανώτερο από το αντίστοιχο προ: το χρόνο 
υπηρεσίας του δεν καθηλώνεται, αλλά εξακολουθεί να εξελίσ
σεται κανονικά όπως όλοι οι άλλοι υπάλληλοι, καθώς και 
ότι, για κατατασσομένους με το χρόνο υπηρεσίας τους, 
όσος χρόνος πλεονάζει στο κλιμάκιο που κατατάσσονται 
υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτουμένου, κατά 
Κλάδο. για προώθηση στο επόμενο κλιμάκιο.

Άρθρο 26.
Ορίζεται η σταδιακή καταβολή των διαφορό/ν που 

προκύπτουν από το νέο μισθολόγιο ως εξής :
α) 25% της διαφοράς από 1.1.1984.
β) το υπόλοιπο της διαφοράς από 1.5.1985.
Προβλέπεται επίσης ο συμψηφισμός στις διαφορές 

μέχρι το μισό από τα ποσά που παίρνουν οι υπάλληλοι για

υπερωρίακη εργασία σε σταθερή και ετήσια βάση ί εκτός 
από υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, 
του προσωπικού που απασχολείται σε βάρδιε: ή όλες τις 
ημέρες του μήνα ή υπερωριακή εργασία που γίνεται περιο
δικά κάθε χρόνο), η εξαίρεση από τη σταδιακή καταβολή 
των διαφορών που προκύπτουν από τη φυσιολογική εξέλιξη 
των υπαλλήλων και τα οικογενειακά επιδόματα, καθώς και 
η νέα βάση υπολογισμού της Α.Τ.Α. από 1 Μαίου 1984 και 
μετά.

Κυρώνεται επίσης απόφαση του Υπουργού των Οικο-
νομικών για τον υπολογισμό ΑΤΑ ' από 1.1.1984

Άρθρα 2/. 28. 29. 30 και 31.
11 ροβλέπεται η επέκταση των διατάξεων του νόμου

αυτού και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων (άρθρο 27) η 
αντιστοιχία όρων, η διατήρηση ειδικών διατάξεων για το 
χρονοεπίδομα των υπηρετούντων στις παραμεθόριες περιοχές, 
ο τρόπος επίλυσης θεμάτων που θα ανακύψουν από την 
εφαρμογή του νέου νόμου ( άρθρο 28) ρυθμίζεται με νέα 
βάση το θέμα της μετάταξης υπαλλήλων από κατώτερο 
Κλάδο σε ανούτερο (άρθρο 29). αναφέρονται οι καταργού- 
μενες διατάξεις (άρθρο 30) και ορίζεται η έναρξη της ισχύος 
του νόμου (άρθρο 31).

Αθήνα. 15 Μαΐου 1984 
Οι Υπουργοί

Προεδοία; τη: Κυβέρνησης Εξωτερικό)'/
ΑΠ. ΑΛΖΑΡΗΣ Ί. ΧΑΠΑΑΑΜΠΟΠΟΥΑΟΣ

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικό)·/ Εσωτεοικόιν
ΙΈΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΓΑ Μ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ

Δικαιοσύνης Εθνικής Παιδεία; και Θρησκευμάτων 
Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΑΑ ΜΑΝΗΣ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΛ. ΒΕΡΥΒ.ΛΚΙ1Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Που ανήκει στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου 

«Αναδιάρθρωση μισθολογίου Δημοσία; Διοίκηση; και άλλε; 
συναφείς διατάξεις».

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

1 ις αναφεοόμενες στο σχέδιο νόμου διατάξεις της κεί
μενης νομοθεσία;.

Ι. Π.Δ. 611/1977 (Φ.Ε.Κ. 198Ά/1977)
ΆρΘρον 160.

Αφαίρεσις χρόνου μη πραγματικής υπηρεσίας. 
Συνυπολ.ογισμός χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσία;.
1. Εις τον προς προαγωγήν των δημοσίων υπαλλήλων 

απαιτούμενον χρόνον υπηρεσία; δεν υπολογίζεται :
α) ο της διαθεσιμότητος,
β) ο της αργίας της επελθούσης ένεκα ποινικής διώξεως. 

η οποία απέληξεν εις οιανδήποτε καταδίκην, ή πειθαρχικής 
υιωςεως, η οποία απέληξεν εις πειθαρχικήν ποινήν τουλά
χιστον προστίμου αποδοχών τριών μηνών,

γ) ο της αδικαιολογήτου αποχής εκ των καθηκόντων και 
ο) ο της προσωρινή; παύσεωε.
2. Ν. 1256/1982 (Φ.Ε.Κ. 65/Λ/1982)
«I ια την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κ.λ.π.» 

Άρθρο 1.
1................................................................................................
Ο
Ο.............................................................................................................
4................................................................................................
ο................................................................................................
6. 11 αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 

1232/19S2 για την «επαναφορρά σε ισχύ, τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες 
διατάξεις» είναι ότι στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται 
όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημο
σίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τούς διέπει, ήτοι : 

α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσω
πούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου,

β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νο
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

γ) οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχει
ρήσεις όπως η Δημόσια Επιχείρηση I Ιλεκτρισμού. ο Οργα
νισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Ελληνική Ραδιοφιυνία - 
Τηλεόραση κ.λ.π..

δ) τα Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που 
περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορη
γούνται απ’ αυτό.

ε) οι 1 ραπεζιτικές και άλλες ανώνυμες Εταιρείες στι; 
οποίες είτε τα κατά τις προηγούμενες περιπτούσεις νομικά 
πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειψηφία των μέτοχό)·/ του 
εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική 
επιχορήγηση, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η Αγροτική Τρά
πεζα. η Εύνι/,ή Τράπεζα. η Κτηματική Τραπεζα. η Εμπορική 
Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Λναπτύξεω; 
κ.ά..

στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρι- 
σθεί από το νόμο ή τα δικαστήρια ωε νομικά πρόσωπα ιδιω
τικού δικαίου, όπιο: ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδος, 
ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός κ.α. που χρηματοδο
τούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προαναφε- 
ρομένων νομικών προσώπων.

ζ) οι θυγατρικές ανώνυμε; Εταιρείες των πιο πάνω Νο
μικών Προσώπων των εδαφίων α' - στ' αυτής της παρα
γράφου που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.

3. Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 904 78 (Φ.Ε.Κ. 217 
1978 τ.α’).

Περί καθορισμού των διατηρητέων επιδομάτων υπό ενίων 
κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, πολιτικών και 
στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και του τρόπου 
υπολογισμού τούτων.

.0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΠΜΚ11Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντε; υπ' όψει :
1. Ί ην διάταξιν της παράγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 754 

19/8 «περί ρυθμισεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλ
λήλων. πολιτικοάν και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των 
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

2. Την υπό Ειδικής Επιτροπής, της προβλεπομένης υπό 
της αυτής ως άνω διατάξεως, διατυπωθείσαν εις τα υπ’ αριθ. 
26 ως 45 του έτους 1978 πρακτικά της γνώμην, περί διατη- 
ρήσεως επιδομάτων τινών υπό ενίων κατηγοριών υπαλλήλων 
του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

3. Την αριθ. 952/12.10.1978 γνωμοδότησιν του Συμβου
λίου της Επικράτειας και την υπ’ αριθ. 1089/23.11.1978 
ομοίαν. προτάσει των επί του Συντονισμού, της Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και των Οικονομικών Υπουργούν, αποφασι- 
ζομεν :

Άρθρον 1.
Διατηρούμενα επιδόματα.

1. Εκ των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος καταβαλ- 
λομένων εις δημοσίους υπαλλήλους εν γένει. πολιτικούς και 
στρατιωτικούς, ως και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. επιδομάτων, 
των αναφερομένων εις την διάταξιν της περιπτ. 111 της πα
ράγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 754/19/8, διατηρούνται τα 
κάτωθι :

Α) Πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και υπάλληλων Ν.
Π.Δ.Δ.

α) Επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας.

Άρθρον 2.
Τρόπος υπολογισμού επιδομάτων πολιτικών δημοσίων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. - Δικαιούχοι τούτων 
- Περιορισμοί.

1. Το επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας υπο
λογιζόμενο'/ εις ποσοστόν επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου 
μισθού :

α) Του 4ου βαθμού της κλίμακος της διοικητικής ιεραρ
χία; δια του; από του 5ου βαθμού και άνω δικαιούχους, και

β) του 8ου βαθμού της κλίμακος της διοικητικής ιεραρ
χία; δια του; από του 6ου βαθμού και κάτω, παρέχεται εις 
τους απασχυλουμένους εις τας κάτωθι εργασίας καθ’ 1 πουρ- 
γείον :

I. Υπουργείο·/ Προεδρίας Κυβερνήσεως :
α) Κεντρικής Υπηρεσίας 11ληροφοριάιν.
τ.7.) Ποσοστό·/ 20",, εις τους Ηαδιοτηλεγραφητάς.
ββ) Ποσοστόν 15% εις τους Ακροατάς, Χειριστάς Τε

χνικά)·/ μέσων και Ραδιοτεχνίτας.
γγ) Ποσοστό·/ 10% εις τους Τυπογράφους - Εκτυπωτάς 

και Φωτογράφους.
β) Εθνικόν Τυπογραφείο·/ :
αα) Ποσοστόν 20% εις τους εργαζομένους εις τα χυτήρια 

εν γένει. τας στιχοτυπικάς μηχανάς, εις το μηχανουργείο·/ 
και εις τα κυλινδρικά πιεστήρια, ως και εις τον Διευθυντήν. 
Εργοστασιάρχην και Εργοδηγούς.

ββ) Ποσοστόν 15%, εις τους εργαζομένους εις την στοι
χειοθεσίαν. εις τα πλήκτρα της στοιχειοτυπίας (μονοτυπίας), 
εις τα πιεστήρια, εις τας διπλωτικάς μηχανάς. εις το ξυλουρ
γείο·/. εις τας μεταφοράς τυπογραφικά)'/ υλικών και εις τας 
υπηρεσία; ρυθμισεως. παραλαβής και παραδόσεως των εκ- 
τυπο/τικά)·/ εργασιών.

γγ) Ποσοστό·/ 10%, εις το λοιπόν προσωπικόν.
II. Υπουργείο·/ Εθνικής Αμύνης :
α) Ποσοστό·/ 5% εις τους απασχυλουμένους εις εργασίας
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αα) Καθαριότητο: χώρου νοσοκομείων, περιεχόντων μο- 
λ,υσμένα: και γενικώς βλαπτικά; δια την υγείαν των ύλας.

ββ) Λειτουργία: και συντηρήσεω: μηχανημάτων παρα- 
γωγής σάπωνος και ασετυλίνης.

γγ) Μεταφοράς αεροσκαφών, εκρηκτιών. ταυρομαχικών, 
υγρού αερίου οξυγόνου. καυσίμων και αερίων υττό ττίεσιν.

δδ) Εκτελουμένας υπό προσωπικού υπηρετούντο: εις πο
λεμικά αεροδρόμια, εις υπηρεσίας εγκατεστημένας εντός 
των στρατοπέδων των πολεμικών αεροδρομίων. Τπομονά- 
δων 142 Π.Α.Ε. Σοιηναρχίας ΝΙΚΗ (Κορυφαί - Μ. ΚΕ11 - 
Μ. ΣΕΓΙ - ΕΛΥ F/S ΜΟΙΡΛΙ ΝΤΚΠ). 202 ΚΕΑ και
παραρτημάτων αυτού.

β) Ιίοσοστόν 10% εις τούς απασχολουμένους εις εργα
σίας :

αα) Κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής και αρχικής 
φορτήσεως συσσωρευτών και τοιαύτας κατασκευής και ανα
κατασκευής πλακών συσσωρευτών, ως και εις τούς εργα
ζομένους εις χώρους ευφλέκτων καυστικών, ή χορικών υγριον 
κ.αι επικινδύνων ή μολυσματικοιν αναθυμιάσεων εκ πασης 
φύσεως αερίων.

ββ) Τυπογραφικάς εν γένει ή. εργασίας γραφικών τεχνών.
γγ) Χημικών ή φυσικοχημικώιν εξετάσεων.
δδ) Εκτελουμένας εις υποσταθμούς παραγωγής ρεύματος 

υψηλής τάτεως εις μηχανήματα τροφοδοτούμενα δια ρεύματος 
υψηλής τάσεως ήτοι επισκευαί Λ/Τ, P/E, Τ/II, εις εκρη
κτικούς μηχανισμούς και παραγωγικά ή επισκευαστικά 
συνεργεία τούτων, ως και εις εργασίας εκτελουμένας ες ολο
κλήρου και επί 24ώρου βάσεως υπό την επιφάνειαν της γης.

εε) Επί αεροσκαφών και αεροκινητήρων και συστημάτων 
εξαρτημάτων τούτων.

στστ) Εις Ραδιενεργούς περιοχάς και μεταφοράς ραδιε
νεργόν εξαρτημάτων τοξικών ή μολυσματικόν ουσιών.

ζζ) Κατεργασίας σιδήρου.
ηη) Εις παραγωγικά και επισκευαστικά συνεργεία, εις 

τούς χώρου: των οποίων προςενούνται δυσμενής μικροκυ- 
ματική ακτινοβολία τοξικαί αναθυμιάσεις η εκκοφαντικοι 
θόρυβοι.

00) Ει: τας κορυφάς των ορέων υπό ιδιαζόντως δυσμενείς 
κ/.ιματολογικάς συνΟήκας.

γ) Ιίοσοστόν 1 5%, εις τούς απασχολουμένους εις εργα
σίας :

αα) Οξυγονοκολλήσεως, ηλ.εκτροσυγκολλήσεως. σφυρο- 
κοπανιστού. τεχνίτου αναγομώσεως ελαστικών ως και εις 
εργασίας εις χρωματουργεία, παρασκευαστήρια ταυρομαχικών, 
χαλκουργεία, σιδηρουργεία, χυτήρια και ορφνώσεως (βα- 
φής) όπλων.

ββ) Συντηρήσεως σχοινοσυειιών - πύργων - κεραιών
RANTOMS - RADARS.

γγ) Εκτελ.ουμένας υπό προσωπικού I - Η δια την συν- 
τήρησιν. επισκευήν και κατασκευήν ηλεκτρονικών επιχει
ρησιακών συσκευών και μηχανημάτων, ως και εις χώρους 
υποκειμένους εις επικινδύνους μικροκυματικάς ακτινοβο
λίας.

δδ) Επισκευής και ελέγχου ακτινολογικών μηχανημάτων 
και μηχανημάτων διαρροής ακτινοβολίας.

εε) Ανακατασκευής συντηρήσεως, επισκευής, ελέγχου, 
χειρισμού και εκπαιδεύσεως επί συσκευών ασυρμάτου και 
ή ηλεκτρονικών εν γένει μηχανημάτων ή οργάνων περίε- 
χόντων ραδιενεργούς λυχνίας εκπεμπούσας μαγνητικά πε
δία ή των οποίων τα εσωτερικά κυκλώματα εν λειτουργία 
τροφοδοτούνται με υψηλάς τάσεις.

δ) Ιίοσοστόν 30% εις τούς υπαλλήλους :
αα) Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τούς απα

σχολουμένους επί 24ώρου βάσεως εις την επεξεργασίαν με
τεωρολογικών παρατηρήσεων, σύνταξιν χαρτών αναλύσεως 
προγνώσεων καιρού, χειρισμόν συσκευών ασυρμάτου ή ηλε
κτρικών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων τη; χώρας υποκειμέ
νους εις μικροκυματικάς ακτινοβολίας, -ύορύδους. αναθυ
μιάσεις και δυσμενείς κλιματολογικάς συνΟήκας.

ββ)Των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών. Πειραιώ: Κρή
τη: και Σάμου, της Σχολής Ναυτικών Αοκίμων και του Θε
ραπευτηρίου Κέντρου Εκπαιδεύσεως Παλάσκας, τούς απα
σχολούμενους εις τον χειρισμόν μηχανημάτων ακτινοβολίας 
η εις εργασίας εμφανίσεως ακτινογραφτκών πλακίόν ή toixj- 
τας βοηθούν ακτινολόγου.

11J. Γπουργείον Εσωτερικών :
ΓΙοσοστόν 12% εις τούς υπαλλήλου; των Δήμων και Κοι

νοτήτων τούς απασχολουμένους αποκλειστικώς εις την συγ
κομιδήν και αποκομιδήν των απορριμάτων, ως και εις την 
κίνησιν και συντήρησιν των αυτοκινήτων καθαριότητος.

1\ Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών ή ετέρων Υ
πουργείων :

α) ΓΙοσοστόν 30% εις τούς :

αα) Ακτινολόγους και ακτινοθεραπευτάς ιατρούς ως και 
ιατρούς ή ειδικούς επιστήμονας τούς ασχολουμένους με το 
ραοιο, ισοτοπα ή ραδιοϊσότοπα περιλαμβανομένων και των 
εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων Ι.Κ.Λ.

ββ) Φυματιολόγους ιατρούς κλινικών ιατρείων, οδοντια
τρείων και εργαστηρίων των Σανατορίων και Φυματιολογι- 
κών Κλινικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Φυματιολόγους 
των Διαγνωστικών Κέντρων και Φυματιολόγους Ελεγκτάς 
των Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων Σανατορίων του 
Ι.Κ.Α. ιατρούς Νοσοκομείων Λοιμωδών Νόσων ή τμημάτων 
Λοιμωδών Νόσων Κρατικών Νοσοκομείων, ιατρούς Αιμο- 
δυναμικών εργαστηρίων.

γγ) Εμφανιστάς χειριστάς ακτινολογικών μηχανημάτων 
παρασκευαστάς ραδιοϊσοτόπων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Υγειονομικών Υ’πηρεσκύν εν γένει, περιλαμβα- 
νομένων και των τοιούτων τιυν εργαστηρίων του Ι.Κ.Α. 
αδελφάς Νοσοκόμους, απασχολουμένας εις τούς ακτινολο
γικούς θαλάμους ως και το νοσηλευτικόν ή παραιατρικόν 
προσωπικό το απασχολούμενου εις τα αιμοδυναμικά εργα
στήρια.

δδ) Φαρμακοποιού: τούς υπηρετούντχς εις Υπηοεσία: του 
1 πουργείου Κοινωνικών 1 πηρεσιών. Εσωτερικών, Δικαιο
σύνης, ΙοΟνικής Παιδείας και Εμπορικής Ναυτιλίας και των 
εξ αυτών εξηρτημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών.

β) Ιίοσοστόν 50%, εις τούς :
αα) Υγιεινολόγους και Παθολογοανατόμους ιατρούς και 

παρασκευαστάς 11 χϋολ.ογοανατομικιον Εργαστηρίων, Εργα- 
στηρίων Βιοχημείας και Ιστοχημείας.

ββ) Εις το ιατρικόν, παραιατρικόν και νοσηλευτικόν προ
σωπικόν το εργαζόμενον εις τα Κέντρα ή Σταθμούς Αιμο
δοσίας.

V. Υ πουργείον Συγκοινωνιών :
Ιίοσοστόν 30% εις άπαν το προσωπικόν της Υ’πηρεσίας 

Πολ.ιτικής Αεροπορίας.
VI. Υ πουργείον Δημοσίων Έργων :
Ιίοσοστόν 20% εις τούς υπαλλήλους του Οργανισμού 

Λποχετεύσεως Πρωτευούσης τούς απασχολουμένους εις 
τα αντλιοστάσια και τούς εν λ.ειτουργία υπονόμους.

4. Ν. 1160/81 άρθρο 2 (Φ.Ε.Κ. 147.81 τ.α )
Περί αυξήσειυς τιον αποδοχών των Δημοσίων υπαλλή

λων. πολ.ιτικοιν και στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 2.
1...............................................................................................
2...............................................................
3.................................................................................. ............
4. Το επίδομα επικινδύνου κ.αι ανθυγιεινής εργασίας, 

το προβλ,επόμενον υπό των διατάξεων του άρθρου 2 παεά
γραφος 1, υποπαράγραφος IV του Π.Δ. 904/1978 «περί κα
θορισμού των διατηρητέων επιδομάτων κ.λ.π.» χορηγείται 
και εις το προσωπικόν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
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μάτων (Ανώτερον Διδακτικόν, Επικουρικόν Διδακτικόν. 
Ειδικόν Τεχνικόν, Επιστημονικοί Συνεργάται και λοιπόν 
τακτικόν), τυ απασχολούμενον αποκλειστικό): ει: τα αντί
στοιχα πέος τα αναφερόμενα ει: τα: ανωτέρω διατάξεις εργα
στήρια και κλινικά: των ιδρυμάτων τούτων και υπό του: 
αυτού: περιορισμούς, ως προς τα ποσοστά και τον υπολο
γισμόν του επιδόματος. Δια τους εκ των δικαιούχων του ανω
τέρω επιδόματος μη έχοντος βαθμόν της κλίμακος της διοι
κητικής ιεραρχία:, ο υπολογισμός του επιδόματος τούτου 
θα διενεργείται επί του εκάστοτε βασικού μισθού του 4ου 
βαθμού.

5. Εις το προσωπικόν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικόν 
Ιδρυμάτων (Ανώτερον Διδακτικόν, Επικουρικόν Διδακτικόν, 
Ειδικόν Τεχνικόν, Επιστημονικοί Συνεργάται και λοιπόν 
τακτικόν) το απασχολούμενον εντός των εργαστηρίων α) 
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και β) Περιγραφικής 
Ανατομικής, παρέχεται επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινή: 
εργασίας, εκ ποσοστού 25% επί του εκάστοτε βασικού μισθού 
ως ακολούθως :

α) Του 4ου βαθμού της κλίμακος της Διοικητικής Ιεραρ
χίας. δια τούς λαμβάνοντας βασικόν μισθόν 5ου βαθμού και 
άνω δικαιούχους.

β) Του 8ου βαθμού της κλίμακος της Διοικητικής Ιεραρ
χίας, δια τους λαμβάνοντας βασικόν μισθόν από του 6ου 
βαθμού και κάτω δικαιούχους. Δια τους εκ των δικαιούχων 
του ανωτέρΐυ επιδόματος μη έχοντας βαθμόν της κλίμακος 
της Διοικητικής Ιεραρχίας, ο υπολογισμός του επιδόματος 
τούτου θα διενεργήται επί του εκάστοτε βασικού μισθού 
του 4ου βαθμού. Του αυτού ως άνο) επιδόματος δικαιούται 
και το βοηθητικόν προσωπικόν των Ιατροδικαστικών Υπη
ρεσιών ΛΟηνιόν και ΙΙειραιώς, το απασχολούμενον εις ιατρο
δικαστικός εργασίας.

6. Λι διατάξεις του άρθρου I του Α. 977/1979 «περί 
χορηγήσεως επιδόματος επικινδύνου και ανθυγιεινής εργα
σίας ει: τους κτηνιάτρου: του Υπουργείου Γεωργίας», εφαρ
μόζονται και ει: τού: κτηνιάτρους τακτικούς υπαλλήλους 
τούς υπηρετούντας ει: τα: λοιπά.ς Δημοσία: Γπηρεσίας. τους 
αξιωματικούς κτηνιάτρους των Σωμάτο>ν Ασφαλείας και 
τους μονίμου; αξιωματικούς κτηνιάτρου: των Ενόπλων Δυ
νάμεων ίο: και τους κτηνιάτρους των Ν.11.Δ.Δ.

Δια τους εκ των δικαιούχων του ανωτέρω επιδόματος μη 
έχοντας βαθμόν της κλίμακος της Διοικητικής Ιεραρχίας 
ο υπολογισμός τούτου θα διενεργείται επί του εκάστοτε βα
σικού μισθού του 4ου βαθμού.

S................................................................................................
9.................................. ......................................................... ..
10. Εις του: υπαλλήλους του Κλάδου ΑΡ6 Εποπτών Δη

μοσίας Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, χο
ρηγείται από της δημοσιεύσει»: του παρόντος, επίδομα αν
θυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% επί του βασικού των 
Μισθού.

5. Ν. 1284/82 (Ψ.Ε.Κ. 114,.82 τ.α')
«Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών. φορολογικό)ν. δασμο

λογικό)·) και δημοσιολογιστικιον θεμάτων».

Άρθρο 2.
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά, το χρόνο 

αδείας.
Όπου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλεται 

σε τακτικού: υπαλλήλους του Δημοσίου, πολιτικούς και 
στρατιωτικούς, σε υπαλλήλους Ν.ΙΙ.Δ.Δ. και Ο.Ί .Α. επί
δομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα αυτό 
καταβάλλεται και στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις αδειών : 

α) Κανονικής με αποδοχές
β) Ειδικής τη; παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν'.Δ. 4111/19G0
γ) Κυήσεως και τοκετού και
δ) Αναρρωτικής μέχρι ένα μήνα για κάθε χρόνο.

6. Αρ. 13441 369/2.2.1984 (Φ.Ε.Κ. 79/Β'/1984)
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

ΑΤΑ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Την αρ. 9019/295/25.1.1982 απόφασή μας η οποία 

κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 1249/1982.
2. Τις αμφισβητήσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σχε

τικά με τον τρόπο υπολογισμού της ΑΤΑ στις αποδοχές των 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων, αποφασίζουμε :

0 υπολογισμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπρο
σαρμογής (ΑΤΑ) στις αποδοχές των υπαλλήλων ειδικών 
θέσεο)ν γίνεται άμεσα επί των μηνιαίων αποδοχών που δι
καιούνται αυτοί.

Στην περίπτωση αυτά, αποδοχές είναι εκείνες που προκύ
πτουν από το ποσοστό επί των αποδοχοόν του Γ1 ροέδρου του 
Αρείου Πάγου χωρίς στις τελευταίες αυτές αποδοχές να συ
νυπολογίζονται τα ποσά της Α.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1984 να δημοσιευθε/ 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί με νόμο

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1984 
Ο Υπουςγός

ΓΙΑΝΝΗΣ Π()ΤΤΛ.ΚΙΙΣ

7. Ν. 1405/1983 (Φ.Ε.Κ. 180/Λ/1983)
<(Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στούς εργαζομέ

νους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο 
κ.λπ.»

Άρθρο 1.
Αναγνώριση από το δημόσιο χρόνου απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα ως συνταξίμου.
Στο τέλος των άρθριον 12 και 37 του Α.Ν. 1854/1951 

(Φ.Ε.Κ. Λ' 182) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ- 
θηκαν αετανενέστεοα και όπως ήδη ισχύουν (άρθοο 12 και 
37 του Ί Ι.Δ. 1041 1979. Φ.Ε.Κ. Α' 292) προστίθεται η ακό
λουθη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 10 στο άρ
θρο 12 και X στο άρθρο 37.

«Επίσης υπολογίζεται ως συντάξιμος, ύστερα από συμ
πληρωματική εισφορά, και πρυσμετρείται στη λοιπή συντά- 
ςιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος της προηγούμενης 
απασχόλησή: του σε τομείς έξω από το δημόσιο, τούς Ο.Τ.Α. 
και τα άλλα Ν.ΓΙ.Δ.Δ. για τον οποίο ήταν ασφαλισμένο: σε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός 
δεν λαμβάνεται υπόψη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορή- 
γηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί 
σύνταξης ή αν χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκο
πούς. Αν από τη νομοθεσία του οικείου φορέα προβλέπεται 
δυνατότητα επιστροφής των εισφορών αυτών ή της εφάπαξ 
παροχής, με σκοπό την αναγνόηοιση του χρόνου ως συντά
ξιμου, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται, εφόσον γίνει η επιστρο
φή. Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώ* 
σεις όπου ο χρόνος ασφάλισης, υπολογίζεται σε ημέρες, ως 
ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες και ως ένας μήνας λο
γίζονται είκοσι πέντε ημέρες.

Η αναγνοόριση του παραπάνω χρόνου μπορεί να γίνει είτε 
κατά, τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά 
την έξοδό του από αυτή, ύστερα από αίτησή του. II αναγνο»- 
ριση γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος βάσει πιστοποιητικού 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα στοι
χεία που τηρεί ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, βάσει 
του ασφαλιστικού βιβλιαρίου που τυχόν κρατεί ο ασφαλι
σμένος από το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η κατα- 
βληθείσα εισφορά.

Με την πράςη αυτή, που υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και το ποσό 
σης συμπληρωματικής εισφοράς. Για τους εξερχομένους σης
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υπηρεσία: ή για του; συνταξιούχου; η αναγνώρισή του /πό
νου και το ποσό τη; εισφορά: γίνεται με την πράξη κανονι
σμού ή αύξηση; τη; σύνταξη:.

II συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται στο δημόσιο 
είτε κατά τη διάρκεια του χρόνου που υπηρετεί ο υπάλληλο: 
είτε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία και καθορίζεται 
σε ποσοστό 7°/ επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του 
(βασικό; μισθό:, επίδομα χρόνου υπηρεσία: και επίδομα 
ευδόκιμη: παραμονή; όπου καταβάλλεται), εφόσον πρό
κειται για εν ενεργεία υπάλληλο, ή των αποδοχών βάσει των 
οποίιυν κανονίστηκε η σύνταξή του. εφόσον πρόκειται για 
συνταξιούχο όπως οι αποδοχές αυτέ; έχουν διαμορφωθεί 
κατά το χρόνο υποβολή: τη; αίτηση; αναγνώριση: του παρα
πάνω χρόνου και για το χρονικό διάστημα ίσο με τον ανα
γνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εςο- 
φληθεί με επιλογή του ενδιαφερομένου είτε εφάπαξ είτε μ: 
μηνιαίε; δόσεις, που παρακρατούνται από τις αποδοχέ: ή 
τη σύνταξή του και των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται.

Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλ
λήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από τα 3/4 της αύξησης της σύνταξης που θα 
προκόψει. Στην περίπτωση αυτά, ο αριθμό; των μηνοιν, κατά 
τούς οποίους θα γίνει η κράτηση από τη σύνταξη, επιμη
κύνεται ανάλογα.

Λν ο εν ενεργεία υπάλληλος ή ο συνταξιούχος αποβκόσει 
πριν από την ολοσχερή εξόφληση της εισφοράς, οι υπολ.ει- 
πόμενες μηνιαίες δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη 
των προσώπων στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη, σύμ
φωνα με τα πιύ πάνω. Λν η καταβολή της σύνταξης διακοπεί 
για οποιονδήποτε λ.όγο, παύει, η καταβολή τιυν συμπληρω
ματικών εισφορών και επαναρχίζει. όταν επαναρχίσει η κα
ταβολή της σύνταξης.

Σε όσους καταβάλουν το ποσό της συμπληρωματική: 
εισφοράς εφάπαξ παρέχεται έκπτωση II·",, επί του ποσού 
αυτού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) 
για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, οι οποίες έχουν καταβληθεί 
στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, απο
δίδονται εφάπαξ στο δημόσιο, μέσα σε ένα εξάμηνο από την 
ημερομηνία που θα καταστούν απαιτητές, με προσαύξηση 
8°η για κάθε χρόνο που πέρασε από τη διακοπή τη; ασοά- 
λισης σε αυτόν, μέχρι την ημερομηνία υποβολή; τη: αίτησης 
για αναγνώριση του χρόνου από το δημόσιο. Αντί της από
δοση; των εισφορών στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και συμ
ψηφισμός του ποσού αυτών μ; τυχόν οφειλές του δημοσίου 
στούς οικείους ασφαλιστικούς οργανισμού: ή παρακράτηση 
από το ποσό με το οποίο τυχόν επιχορηγούνται από τον κρα
τικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2.
Προϋποθέσει; για την πρυσμέτρηση.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Λ.Ν. 1834/1951 όπω: 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και όπιο; 
ήδη ισχύει (άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Λ. 1041/197!·) προστί
θεται περίπτ. γ*. η οποία έχει ως. εξή: :

«γ) τη; παρ. 19 του προηγούμενου άρθρου»
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του Λ.\. 1854/1951. όπω; 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και όπως 
ήδη ισχύει (άρθρο 13 του Π.Λ. 1941/1979). προστίθεται 
παρ. 5. η οποία έχει ως εξής :

«·>. < · χρόνος που υπολογίζεται ως συντάξιμος, σύμφωνα 
με την παρ. 19 του άρθρου 12. δεν προσμετρείτ αι πριν ο υπάλ- 
ληλ.ος θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει τη; λοι
πής υπηρεσίας του. Κατεςαίρεση, λ.αμβάνεται υπόψη και για 
τη Οεμελ.ίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αν ο υπάλ
ληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του και ει
κοσαετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, στην οποία δεν 
περιλαμβάνεται ο χρόνος αυτός».

3. Στο τέλο: του άρθρου 38 του Α.Ν. 1854/1951 προστί
θεται δεύτερο και τρίτο εδάφιά, τα οποία έχουν ως εξής :

«Ο χ.-όνο: που υπολογίζεται ως συντάξιμο;, σύμφωνα με 
την παρ 9 του άρθρου 37. δεν προσμετρείται πριν ο υπάλλη- 
λο; θεμΆιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει της λοιπής 
υπηρεσία: του. Κατεξαίρεση λ.αμβάνεται υπόψη και για τη 
θεμελ.ίωση του συνταξιοδοτιού δικαιιόματο: αν ο υπάλληλος 
έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του και εικο
σαετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, στην οποία δεν συμ- 
περιλαμβάνεται ο χρόνο: αυτός».

Αρθρο 5.
Διατήρηση και κατάργηση διατάξεων.

1. Ui διατάξει: της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 
που προβλ,έπουν αναγνώριση από το δημόσιο ως συντάξιμου 
χρόνου υπηρεσία: δημόσιων υπαλλήλων σε τομείς έξω από 
το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλ.α Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς κατα
βολή συμπληρωματικής εισφοράς, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι διατάξει: του παρόντος νόμου δεν θίγουν τη διάταξη 
της περίπτ. γ τη; παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 1041/ 
1979.

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 1 και το 
τέταρτο εδάφιο τη; περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 12, κα
θώς και το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρ
θρου 37 του Π.Δ. 1041/1979 καταργούνται.

Επίσης κ.αταργείται κάθε άλ.λ.η διάταξη, η οποία ορίζει ό
τι για την αναγνώριση ω: συντάξιμης από το δημόσιο της 
υπηρεσίας με ημερήσια αποζημίωση πρέπει η υπηρεσία αυ
τή να είναι συνεχής και διάρκεια; τουλάχιστον έξι (6) μη- 
νών.

Άρθρο 4.
Αναγνώριση χρόνου δημόσια: υπηρεσίας

ω: χρόνου ασφάλισης σε ασφαλιστικού: οργανισμούς.
1. Ιο άρθρο 8υ του Λ.Ν. 18.">4/19;> I, όπως συμπλ.ηροϋ- 

θηκ: με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 3691 
1937 (ΦΕΚ Λ 03) και τροποποιήθηκε ειε το άρθρο 11 
τ.,υ Ν. 955/197'.' (ΦΕΚ V 189) (άρθρο 35 - υ Π.Δ. 1941/ 
1979) τροποποιείται cop εξή; :

«(Άρθρο <8.3
Αναγνώριση χρόνου δημόσια: υπηρεσία: 

σε ασφαλιστικού: οργανισμού:.
1. Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι

οποίοι εξέρχονται για οποιοδήποτε λ.όγο από την υπηρεσία 
χωρίς να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το δη
μόσιο. μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο της δημόσια: υπη
ρεσία; του: με την ιδιότητα του μονίμου, του εκτάκτου με 
σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με ημερομίσθιο ή με 
ποσοστά ως χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλ.ισης με καταβολή των προβλ.επόμενών εισφορών, ε
φόσον ήταν ασφαλισμένοι στο φορέα αυτόν πριν από την εί
σοδό τους στη δημόσια υπηρεσία ή ασφαλ.ίσθηκαν μετά τη 
λ.ύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, έστω και αν ο χρό
νο: τη; υπηρεσία: του: έχει διανυθεί πριν από την έναρξη
λει .χυργίας του οικείου φορέα.

2. Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές κατά το μέρος 
που βαρύνουν τον εργοδότη καταβάλλονται από το δημόσιο 
και κατά το μέρος που βαρύνουν τον ασφαλισμένο καταβάλ
λονται από αυτόν, σύμφωνα με απόφαση το)ν Υπουργών Οι- 
κονομτκών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους ασοαλι- 
στικούς φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των ) πουργών Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας για το Ν.Α.Τ. Αυτό ισχύει και για 
τους μετακλητούς υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ Α* 175). Για τους υπασφαλι- 
σμένους σε φορείς ασφάλισης αυτοτελώς απασχολούμενων 
και ανεξάρτητων επαγγελ.ματιών, τα 2/3 της εισφοράς κατα
βάλλονται από το δημόσιο και το 1 /3 από τον ασφαλισμένο.
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3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και νια 
τους μη δημόσιου: υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούντα· 
από το δημόσιο. Επίσης εφαρμόζοντα- και για τα όργανα τη: 
αγροφυλακής που αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 1973 χωρίς να λάβουν σύνταξη. Σε περί
πτωση που στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχει χο
ρηγηθεί σύνταξη από οργανισμό κύριας ασφάλισης με προ- 
σμέτρηση, του χρόνου ασφάλιση; στον κλάδο συντάξεων του 
ΤΣΑΟΑ. χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στο χρό
νο αυτόν ασφαλιστικέ; εισφορέ:. αυτές καταβάλλονται σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μέ
χρι την εξόφληση των εισφορών από του: υποχρέου: οι συν
τάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται».

2. Προϋπηρεσία στο δημόσιο που έχει αναγνωρισθεί μέ
χρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως χρόνος ασφάλισης 
σε ασφαλιστικό οργανισμό, εξακολουθεί να διέπεται από τις 
διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίσθηκε.

Αρθρο 3.

1)..................................................... ............ .........................
2 ). Επίδομα Σπουδών

α) Εις του; Πολίτικους Επαλλήλους, του: έχοντας πτυ
χών ανεγνωρισμένη; Λνωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής πλην 
του Ανωτέρου Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων . των Συμβούλων και Ειδικών Συμ
βούλου του ΚΕΜΕ, οριζόμενου εις ποσοστόν επί του βα
σικού μισθού του 6ου βαθμού, ανεξαρτήτου; κατεχομένου βα-

.0 λ ω: ακολ,ούθω; :

Δια 1 έτος σπουδι»·/ ποσοστόν 5 °
» 2 έτη Μ >) 10 °;,
» 3 έτη » 15 °„
)) 4 έτη Μ » 20 %

5 έτη *» και ανω )> 25

’ Αρθρο 3
Αναδρομική εφαρμογή.

1. Οι διατάξεις των προηγούμενο»; άρθρων εφαρμόζοντα1 2 
και για αυτούς που έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία· 
καθώς και για τα μέλη των οικογενειών όσων έχουν πεθάνει-

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου πρέπει να υποβληθεί αίτηση από του; ενδια
φερομένους. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέ
σματα από την αύξηση της σύνταξης αρχίζουν από την πρώτη 
του μήνα του επόμενου της υποβολής της αίτησης και πάν
τως όχι πέραν του έτους από την έκδοση της σχετική; πρά
ξης ή απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση του Ελεγκτικού Συνε
δρίου ύστερα από άσκηση ένδικου μέσου, η αύξηση της 
σύνταξης καταβάλλεται αναδρομικά με τον περιορισμό του 
άρθρου 6ι· του II.Δ. 1001/1979.

Άρθρο 6
Εφαρμογή σε Ο.Τ.Λ. και άλλα Ν.ΙΙ.Δ.Δ.

1. Οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τους υπαλλήλους των Ο. Ι.Α. και των άλλο»; Ν.1Ι. 
Δ.Δ. οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από τους οικείους φορεί: 
με διατάξεις που παραπέμπουν στις διατάξεις το»; δημόσιο»/ 
υπαλλήλων ή επαναλαμβάνουν, κατά βάση, τις διατάξει; αυ
τές. Ο χρόνος, που αναγνωρίζεται στους φορείς κύρια; α
σφάλιση; από τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Λ. και των .VII 
Δ.Δ. του προηγούμενου εδαφίου, είναι ο χρόνος που έχει 
αναγνωρισθεί ω; συντάξιμος από τους φορείς από του; ο
ποίους συνταξιοδοτούνται. 11 εισφορά του εργοδότη, που προ- 
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4, καταβάλλεται από 
το φορέα συνταξιοδότησης του υπαλλήλου.

2. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους σιδηροδρο
μικούς υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο 
καθώς και για εκείνους που αποχιορησαν από την υπηρεσία 
πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 674 1970. (ΦΕΚ 
Α' 192) χωρίς να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Προκειμένου για τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που 
υπάγονται στην ασφάλιση των καταργηθέντων Ταμείων 
Συντάξεων και Πρόνοιας Σιδηροδρομικών, οι οποίοι διέ
κοψαν την απασχόλησή τους λόγω στράτευσης και στη συνέ
χεια δεν επανήλθαν στα σιδηροδρομικά δίκτυα, αρμόδιος φο
ρέας για την αναγνώριση του χρόνου της συντάξιμη; στρα
τιωτική; τους υπηρεσίας είναι το δημόσιο.

Ως έτη σπουδών δια την χορήγησιν του επιδόματος τού
του λαμβάνονται υπ όψιν τα υπό της κειμένης νο
μοθεσίας προβλεπόμενα όι’ εκαστην Σχολήν έτη σπουδών, 
κατά την έναρξιν της ισχύο; του παρόντος νόμου.

Εν περιπτώσει κτήσεως παρά των υπαλλήλων πλειόνων 
του ενός πτυχίων, δια την χορήγησιν του Επιδόματο: τού
του λαμβάνεται υπ’ όψιν το περισσοτέρου ετών σπουδών.

Εις τους κατόχους Ειδικού Μεταπτυχιακού Προδιδακτο- 
ρικού Πανεπιστημιακού Διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον 
φοιτήσει»; (MASTER’S ή DES), ή διδακτορικού διπλώ
ματος ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου τα ανωτέρι» 
κατά περίπτωσιν οριζόμενα ποσοστά αυξάνονται κατά δέκα 
ή είκοσι ποσοστιαίας μονάδας αντιστοίχους, εφ’ όσον ο ανω
τέρω τίτλος σπουδών έχει σχέσιν με το αντικείμενο·/ τη; 
υπηρεσία; εις την οποίαν ανήκουν οργανικούς. Περί τη; συν
δρομής της προϋποθέσει»; ταύτης αποφαίνεται ο αρμόδιος 
Υπουργός μετά σύμφι»νον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.

Προκειμένου περί κατόχων Διδακτορικού διπλώματος, το 
ηυξημένον επίδομα παρέχεται εφ’ όσον το δίπλωμα τούτο 
αναγνωρίζεται υπό του Γπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
(•θρησκευμάτων ως ισότιμον προς το απονεμόμενον τοιούτον 
υπό τιον Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 1δρυμ.άτι»ν της ημεδα-

β) Εις το ανώτερο·/ διδακτικόν προσωπικόν τιον Ανώτα
των Εκπαιδευτικό»/ Ιδρυμάτων, Σύμβουλον και Ειδικόν Σύμ
βουλον του ΚΕΜΕ ποσοστόν 20 ϋ/ο επί του βασικού μηνι
αίου μισθού του Εκτάκτου Μονίμου Καθηγητού αυτοτελούς 
έδρας.

γ) Εις τους Εφημερίου: των Ιερών Ενοριακών Ναιυν, τους 
έχοντας πτυχίο·/ Λνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματο: πο
σοστόν 20",, επι του βασικού μισθού του 6ου βαθμού τη; 
διοικητικής ιεραρχίας, ανεξαρτήτως μισθολογική: των δια
βαθμίσει»:.

Άρθρο 6.
I ) Τα κάτωθι επιδόματα των Δημοσίιον Πολιτικό)·/ και 

Στρατιωτικού·/ Υπαλλήλων ενοποιούνται δια πράξεω: της 
Διν.κήσεω: εις έν ενιαίο·/ ποσό·/, διατηρούμενα υπό μορφήν 
προσωρινού προσωπικού επιδόματος, το οποίον θα μεισύται 
σταδιακώς. από 1ης Ιανουάριου 1978 και εφεξής, κατά τα εν 
τη παραγράοι» 3 του παρόντος οριζόμενα :

Για τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους που είναι ασφαλι
σμένοι στο Ταμείο Ασφαλίσει»; Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (ΤΑ- 
Ι10ΤΕ) ισχύουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 και του 
άρθρου 11 του Ν. 825/1978 (ΦΕΚ Α' 189).

8). Ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17/Α/1978) «Περί ρυθμίσεως
των αποδοχούν των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικιού και 
στρατιωτικών, των υπαλλήλιυν των Ν.ΙΙ.Δ.Δ. και άλλων 
τινιον συναφό/ν διατάξεων».

α) Το πέραν των εν εόαφίυις θ και ι της περιπτό/σεως 1 
της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου πυσόν Επιδομάτων.

β) Το πέραν των υπό της περιπτώσεως Π της παραγρά
φου 1 του προηγουμένου άρθρου ποσόν τιον περί ιόν η διά- 
ταξις αύτη Επιδομάτων.

γ) Τα υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα δια 
τους εμπίπτοντας εις τα: διατάξεις του παρόντος νόμου Δη
μοσίους Πολιτικούς και Στρατιωτικούς Υπαλλήλου: λοιπά
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β^ιδουατα. τι υη ρητώς ανχοερομενα sir τκ διατάξεις του 
προηγουμένου άρθρου.

2). Εις την ρύθμισιν της — ροηγουμένης παραγράφου υπά
γονται και αι κατά μήνα Δεκέμβριον 197 7 καταβ/.ηθείσαι ε'.ς 
έκαστον υπά/.ληλον αμοιβαί λόγω υπερωριακήν εργασίας, και 
πάντως ουχί πέραν των ενενήκοντα ττεντε (95) ωρών. αι χο- 
ρηγη(*είσα·. βάσει αποοάσεων εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότη- 
σιν των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4548/1966, των 
παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 283/1976. της παρα
γράφου 21 του άρθρου 131 του Ν. 419/1976, των παρα
γράφων 3 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 38/1975 «περί ρυθμί- 
σεως εξοφλήσεων οφειλών εκ καθυστερουμένων ασφαλιστι
κών εισφορών κ.λ.π.» και της παραγράφου 4 του άρθρου 1(1 
του Ν. 458/1976 «περί αναδιοργανοόσεως των υπηρεσιών και 
των θέσεων του πολιτικού προσωπικού του ΝΛΤ κ.λ.π.» ως 
και αι τοιαύται της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 
216 1974 «περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερ- 
νήσεως». του άρθρου 10 του Ν.Δ. 217/1974 «περί συστά
σεων Ιίολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού», της παρ. 3 του 
άρθρου / του Ν.Δ. 78 1974 «περί συστάσεων Κεντρικής Επι
τροπήν Νομοθετικής Εργασίας κλπ» και του άρθρου 14 του 
Ν. 161 '1975 «περί συστάσεως. οργανώσεων και λειτουργίας 
των Υπηρεσιών την Προεδρίαν την Δημοκρατίας».

Διά τους υπαλλήλους τους μη συμμετασ/οντας εις τα συ
νεργεία υπερωριακής εργασίας τ-,υ μηνά" Δεκεμβρίου 1977 
και εφ' όσον αποδεδειγμένων συντρέχουν λόγοι δικαιολο- 
γούντες την μη συμμετοχήν των εις τα εν λόγω συνεργεία, 
διά. την εφαρμογήν της διατάξεων ταύτης λαμβάνεται υπ' ό- 
ψιν η καταβληθείσα αυτοίς εν υπερωριακής εργασίας αμοιβή 
κατά, τον μήνα Νοέμβριο ή κατά, τον προηγούμενον ή τον προ- 
προηγούμενον μήνα.

3). Η μείωσις του υπό την παραγράφου I του παρόντον 
προβλεπομένου προσωρινού προσωπικού Επιδόματος ορί- 
ζεται εις ποσοστόν την εκάστοτε . χορηγουμένης αυςήσεως 
του βασικού μισθού τ(ον υπαλ.λ.ήλ.ων <ον ακολούθως :

α. Διά τους επί βαθμοίν 12ω έων και 1 <*<·υ πολιτικούς 
υπαλλήλουν εις είκοσι τοις εκατόν (20".„).

β. Διά. τους επί βαθμοίν Οω έως και / (ο πο/.ιτικούς υπαλ
λήλου; ειν πεντήκοντα τοιν εκατόν (Γ>I> ",,).

γ. Δια πάντας τουν /.οιπους δημοσίους πολιτικούν και 
στρατιωτικούς εν γενει υπαλλήλους, εις εβδομόκοντα πέντε 
τοιν εκατόν (75"„).

ι )· Εις την ρύθμισιν της παραγράφου 1 του παρόντον άρ
θρου δεν υπάγονται :

α. Αποζημιώσει; δ·. εργασίαν νουω εξαιρέσιμων ήμερό»; 
και νυκτερινοί·; (ορ(όν.

β. Αποζημιώσεις εν υπερωριακής εργασίας διά Δικαιώ
ματα Εκτελέσεως I ελ.ωνειχκό»; και Χημικών Εργασιών 
(ΔΕΓΕ και ΔΕΧΕ). αι οποιαι θα. ρυθμιστούν ομοιομόρφως 
δι' άπαντας τους υπα/ΰ.ήλουν της Τελωνειακής Υπηρεσίας 
και του Γενικού Χημείου του Κράτους, δια Πράξεως του 

1 πουργτκού Συμβουλίου. τη εισηγήσει του Υπουργού των 
Οικονομικών. Εις τους υπαλλήλους τούτους δεν θα κατα
βάλλεται επίδομα κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω παρ. 2.

γ. Αποζημιώσεις δ·. υπέρων ιαχήν εργασίαν, χορηγηθεί - 
σαι απο 1ης Λυγούστου μέχρι ■’’ I η ν Δεκεμβρίου 1977 προν 
αντιμετωπισιν όλ.ως εκτάκτων ή εξαιρετικό)·; πεειστατικό»; 
(ον πλημμύρα·., επιδημία·., εκλογαί.

δ. Επιδόματα, αμοιβαί και αποζημιώσεις, έχουσαι τον 
χαρακτήρα του επιδόματος θέσεων, άτινα εξακολουθούν κατα
βαλλόμενα κατά ταν περί τούτων κειμένας διατάξεις.

·') I ο κατά, την παράγραφον 1 του παρόντον άρθρου δια
τηρούμενο·; προσωρινόν προσωπικόν Επίδουα παραυένει α.υ.ε- 
ταβλητον εις περίπτίοστ; μεταθέσεων ή οιασδήποτε ετέραν 
μεταβολής της υπηρεσιακής καταστάσεων του υπαλλήλου.

Ο). II διά.ταςις την παραγράφου 2 του παρόντον δεν έχει 
ε9*?9,Ύήν διά τους 1 ενικουν Διευθυντάν και τουν Λναπλη- 
ριοτάς 1 ενικούς Διευθυντάς.

6). Ν. Π·4! 1986 (ΦΕΚ ;5 Α·'198(1 «Περί αυξησεως 
των αποδοχών των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων . πολιτι
κιό·; και στρατιωτικών και, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π,».

Τακ
Αρθρο 2.

,κά επιδόματα.
Το άρθρο 3 του Ν. 754Ί978 αντικαθίσταται, ως ακολού

θως :
« Αοθρον 3.

Εις τους κατά το προηγούμενον άρθρον υπαλλήλους, παρέ
χονται τα κάτωθι επιδόματα :

I ). Επίδομα χρόνου υπηρεσίας οριζόμενο·; εις ποσοστόν 
επί του βασικού μηνιαίου μισθού, αναλόγως των ετιυν υπη
ρεσίας. ων ακολούθως :

α). Εις τους πολιτικούς υπαλλήλους των Κλάδων ΑΊ , 
ΑΡ. ΜΕ. και ΣΕ τους εντεταλμένους Γφηγητάς των Ανω- 
τάτιον Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους Εκπαιδευτικούς Λει
τουργούς. το Επιστημονικόν Προσωπικόν την Υπηρεσίας 
Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, τους υπαλλήλους της 
Γραμματείαν των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και τους 
Αξιωματικούς των Στρατιωτικών Υπηρεσιών εν γένει από 
την συμπληρώσεων :

2 ετών υττηρεσια: ττοσοστόν 4 υ/4 /ο
;) )) >> >> 12%
S )) ο » 20%

1 1 )) )) >) 28%
13 )> )) 36 %
15 )» >) » 44 %
17 )) )> >) 32 %
20 ») >) >) 00 %
25 >) )1 )> 68 %
20 )) )> )> 72
29 )> >) » 76 %

(J ). Εις του; Αξ ιωματιχου.: τους ττρ οερχομένους ερ Λν-
θυπασπιστό)·; ή Οτ:λιτών. ως και τους Ανθυπασπιστ■άε και
του.: μονίμους. ανακατατετα'/μένους κα ι Εθε/,οντάς Οττλί-
τα; τ(ον στραιriCOT '.Χ(όν υττηρεσιών. εν γένει. αττό τη: συμ-
π/η ρωσεων :

2 ετCOV υττηρεσΐ ατ ττοσοστόν 4 %
4 )) )> >> 12%
0 )) >) )> 29 %
S )> >) μ 28%

16 )) )> η 36 %
12 » >) )> 44 %
14 )) » )» 32 %
17 )) » )> 60 %
20 )) >) >) 64 %
23 )) )> » 68 %
20 Μ » >) 79 ο/

29 )) »> » 7G υ/' u /Ο
ν ). Εις του; Καθηγητάν τ ων Λνωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων, τουν Συμ.βού/.ουν και τους Εάδικούς Συμβούλ,ουν
του ΚΕΜΕ του; Α ιευθυντάς Διδασκα/,εί ojv Μέσης και Δη-
μοτ1ικής Εκπαιδίεΰσ:ειος αττό τ/ συμττληρώσεως :

2 ετ·ών υττηρεσίας ττοσοστόν 4 °/ 4 /ο
4 η )> )> 12 °/ /ο
0 >> Μ » on °/ο
8 )> )> )) 28 0 /ο

10 >> )) )) -ΐβ 0/•YU /0
12 1) >) )) 44 °/ 41 /ο
14 » )> )> 32 %
10 Μ )) υ 60 %
18 )) )) )> 64 %
21 )) )) ο 08%
24 )) )) >> % 9 0/ /ο
27 )) )> )> 76 °/ /υ /ο

2 ). Επίδομα G7TC»uo(ijv :
α ). Εις τους ττο/Λτικούς υ~:αλλήλους. τους έχοντας Πτυ-
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χίον ανεγνωρισμένης Α νωτέρα: ή Ανώτατη; Σχολή: πλην 
του Ανώτερου Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων, των Συμβούλων και Ειδικών Συμ
βούλων του ΚΕΜΕ. οριζόμενον εις ποσοστόν επί του βα
σικού μισθού του 6ου βαθμού. ανεξαρτήτω: κατεχομένου βα
θμού. ω: ακολούθως :

Λ·.α 1 έτο: σττουδών ττοσοστόν 3%
)> 2 έτη » » 1(1 %
» 3 » » » 15 %
» 4 » » » 20 %,
» ο » και άνω » 25 %

Ως έτη σπουδών δια την χορήνησιν του ετι:ιδόματ
λαμβάνονται υπόψιν τα υπό τη: κειμένης νομοθεσία: προβλε- 
πόμενα δι’ εκάστην Σχολήν έτη σπουδών, κατά την έναρξιν 
της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εν περιπτώσει κτήσεως παρά των υπαλλήλων πλειόνων 
του ενός πτυχίων, δια την χορήγησιν του επιδόματος τού
του λαμβάνεται υπόψιν το περισσοτέρων ετών σπουδών.

Εις του: κατόχου: Ειδικού Μεταπτυχιακού Ιΐροδιδακτο- 
ρικού Πανεπιστημιακού Διπλώματος, ετήσιας τουλάχιστον 
οοιτήσεω: ή διδακτορικού διπλώματος, ημεδαπού ή αλλο
δαπού Πανεπιστημίου τ’ ανωτέρω κατά περίπτωσιν οριζό
μενα ποσοστά αυξάνονται κατά δέκα ή είκοσι ποσοστιαία; μο
νάδας αντιστοίχως. εφόσον ο ανωτέρω τίτλο: σπουδών έχει 
σχέσει με το αντικείμενον γης υπηρεσίας ει: την οποίαν ανή
κουν οργανικώς. ΙΙερί της σϋνδρομής τη: προύποθέσεως ταύ- 
της αποφαίνεται ο αρμόδιος Υπουργός μετά σύμφωνον γνώ

μην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
κ Ί ο ως άνω ηυξημένον επίδομα παρέχεται εις μεν του; 
τατόχου: Διδακτορικού Διπλώματος της αλλοδαπής μετά 
ην αναγνώρισιν τη: ισοτιμίας αυτού προ; το υπό των Λ.Ε.1. 

της ημεδαπής απονεμόμενον, εις δε του; κατόχους ειδικού 
μεταπτυχιακού προδιδακτορικού ΙΙανεπιστημιακού διπλοό- 
ματος της αλλοδαπής. μετά την αναγνώρισιν του ως τοιού- 
του. Αρμόδιον δια την αναγνώρισιν των ανωτέρω τίτλων τυγ
χάνει το Υπουργέ ίο ν Εθνική: Παιδεία: και Μρησκευ ιχάτων
(ΔΙΚΑΤΣΑ).

Η καταβαλή του (ο; άνω επιδόματος ανατρέχει εις το 
χρόνον καταΟέσεω; των σχετικών τίτλων προ: αναγνώρισιν 
εις το ΔΙΚΑ I ΣΑ. εφόσον ούτοι αναγνωρισθούν και οι κάτο
χοι υπηρετούν έκτοτε ή αφ’ η: υπηρετούν.

Δια τα χορηγούμενα ω: άνω διπλυ/ματα υπό των Λ.Ε.Ι. 
της ημεδαπή; ουδεμία πρόσθετος αναγνώρισι; απαιτείται.

β). Ει: το ανώτερον διδακτικόν προσωπικόν των Ανώ
τατων Εκπαιδευτικό»'/ Ιδρυμάτων. Συμβούλους και Ειδι
κούς Συμβούλους του ΚΕΜΕ ποσοστόν 20 % επί του βασι
κού μηνιαίου μισθού του Εκτάκτου Μονίμου Καθηγητού 
αυτοτελού; έδρας.

γ). Εις τους Εφημερίους των Ιερών Ενοριακών :\αο>ν. 
τους έχοντας πτυχίον Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματο:. 
ποσοστόν 20 % επί του βασικού μισθού του 6ου βαθμού τη; 
διοικητικής ιεραρχίας ανεξαρτήτο/ς μισθολογικής των δια- 
βαθμίσεως.

Εις τους ανωτέρω εφημερίους τους έχοντας πτυχίον ανε- 
γνωρισμένης Ανωτέρας Σχολής, το επίδομα Σπουδών ορί- 
ξεται αναλογώ; των ετών σπουδών ω: διαλαμβάνεται εις το 
εδάφιον α της παρούσης.

3). Επίδομα οικογενειακών βαρών, εις πάντα: τους υπαλ
λήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς και τους εφημερίους, 
οριζόμενου προκειμένου μεν περί πολιτικών υπαλλήλων και 
εφημερίων εις ποσοστόν επί του βασικού μισθού του 6ου 
βαθμού της διοικητική: ιεραρχίας, προκειμένου δε περί το)ν 
στρατιωτικών εν γένει επί του βασικού μισθού Ανθυπασπι- 
στού υπηρεσίας 16-26 ετών ως ακολούθως :

α). Επίδομα συζύγου, εκ ποσοστού 10% εκ του οποίου 
5 % από 1ης Ιανουάριου 1686 και 5 % από 1ης Ιουλίου 1986.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην και ο έτερος τιυν συζύγων είναι 
υπάλληλο; του Δημοσίου ή Ν.ΙΙ.Δ.Δ. ή συνταξιούχος των

αυτών ω: ανω υπηρεσιών, το επίδομα καταβάλλεται εις τον 
ένα εξ αυτών.

β). Επίδομα τέκ.νων. εκ ποσοστού 5% δι’ έκαστον των 
μέχρι 5 τέκνων και εκ ποσοστού 7 'ή, δι’ έκαστον των πέραν 
του 5ου τέκνων.

Το επίδομα τούτο παρέχεται δια τα εκ νομίμου γάμου ή 
φυσικά, ή θετά, ή νομιμοποιηθέντα ή ανεγνωρισθέντα τέ
κνα. εφ’ όσον ταύτα είναι άγαμα και ηλικίας μέχ_ρι δέκα ο
κτώ ετών ή και πέραν των δέκα οκτώ ετών εφ’ όσον τυγχά
νουν ανίκανα σωματικώς ή πνευματικούς προς άσκησιν παν
τός βιοποριστικού επαγγέλματος.

Ειδικώ; δια τα τέκνα τα φοιτώντα εις Ανωτάτας ή Ανω
τέρας Σχολάς το επίδομα τούτο παρέχεται και κατά τον χρό
νον της φοιτήσεως των. ως ούτος προβλέπεται υπό του οργα
νισμού της οικείας Σχολής και πάντως ουχί πέραν του εικο
στού τρίτου έτους της ηλικίας των. Δια την διακοπήν του 
επιδόματος τούτου, λόγω συμπληρώσεως του ανωτέρω κατά 
περίπτωσιν ορίου ηλικίας, ως ημέρα γεννήσεως των τέκνων 
λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτου: γεννήσεως 
τούτων.

Επί συζύγων αμφοτέρων δημοσίων υπαλλήλων ή υπάλλη
λων Ν.ΙΙ.Δ.Δ., ή εποπτευομένων ή επιχορηγουμένων υπό 
του Δημοσίου Ν.Γ1.Δ.Δ., ή του ενός εκ τούτων υπαλλήλου 
και του ετέρου συνταξιούχου, το επίδομα τούτο καταβάλλε
ται εις τον ένα εξ αυτών.

11 ροκειμένυυ περί συζύγων τελούντων εν διαζεύξει η εν 
διαστάσει. τούτο καταβάλλεται εις τον εξ αυτών βαρύνομε- 
νον με την συντήρησιν των τέκνων.

ό. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας εις τους στρα
τιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφα
λείας και του Λιμενικού Σώματος, ως ακολούθως :

α) Εις τους αξιωματικούς ποσοστόν 20 % επί του βασι
κού μισθού του Ανθυπολοχαγού ανεξαρτήτιυς του κατεχο
μένου βαθμού.

β) Ει: του: Λνθυπασπιστάς και τους μονίμους, ανακατα- 
τεταγμένου; και Εθελοντά: ((πλίτα: ποσοστόν 10% επί 
του βασικού μισθού του Λ οχιού υπηρεσία: 0-8 ετών, ανε
ξαρτήτω: του κατεχομένου βαθμού.

Γ>. Επίδομα :
α) Εορτών Χριστουγέννων οριζόμενον ίσον προ: τον βασι

κόν μηνιαίο-/ μισθόν μετά του επ' αυτου επιδόματος χρονου 
υπηρεσία:, εε’ όσον εμισθοδοτήθησαν ολόκληρον τυ χρονικόν 
διάστημα από 16ης Απριλίου μέχρι και της 15ης Δεκεμβρίου 
έκαστου έτους. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται την 16ην 
Δεκεμβρίου έκαστου έτους.

β) Εορτών Ιίάσχα. οριζόμενον ίσον προ: τον βασικόν μι
σθόν ενός δεκαπενθημέρου μετά του επ’ αυτού επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας, εφ’ όσον εμισθοδοτήθησαν ολόκληρον το 
χρονικόν διάστημα από 16ης Δεκεμβρίου μέχρι και της 15ης 
Απριλίου του επομένου έτους. Το επίδομα τούτο καταβάλ
λεται δέκα (10) ημέρες προ του ΙΙάσχα.

γ) Αδειας, οριζόμενον ίσον προς τον βασικόν μισθόν ενός 
δεκαπενημέρου μετά του επ’ αυτού επιδόματος χρόνου υπη
ρεσία-.. εφ' όσον εμισθοδοτήθησαν ολόκληρον το χρονικόν διά
στημα από Ιης Ιουλίου μέχρι και της 30ης Ιουνίου του επο
μένου έτους. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται την 1 ην Ιουλίου 
εκάστου έτους.

Δι’ αποφάσεως του Γπουργού Οικονομικών δύνανται να 
ορίζεται και διάφορο: ημερομηνία καταβολής τούτου. Τα 
ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται επί του δικαιούμενου 
παρά των υπαλλήλων μισθού κατά την χρονολογίαν της κατα
βολής των ή της λύσεως της υπαλληλικής των σχέσεως.

Εις τα: ανωτέρω α’. β’ και γ’ περιπτώσεις, εάν ο υπάλ
ληλο: εμισθοδοτήθη δια χρονικόν διάστημα έλασσον του 
εν αυταίς οριζομένου. καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανά
λογο-/ προ: το αντιστοιχούν εις τον χρόνον μισθοδοσίας τού
το)-/.



r*. Επίδομα αντί χρήσεων αυτοκινήτου εις του; ανώτα
του; πολιτικού; υπαλλήλου; κατά τα εν άρθροις 15 του Ν. 
4484 iy65 «περί τροποποιήσεων διατάξεων τινών του Υπαλ
ληλικού Κώδικον κλπ». ως και του άρθρου 4 του Ν. 41/1975 
«περί αναδιοργανώσεων των δημοσίων πολιτικών υπηρε
σιών κλπ». οριζόυιενα.

7. Τα υπό τη; κειμένης νομοθεσία; προβ/.επόμενα επιδό
ματα εξόδων παραστάσεωε. χρήσεων αυτοκινήτου και κι
νήσεων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Νομαρ- 
/ών.

8. Εις του; προσθέτουν χωροφύλακαν και αστυφύλακαν 
τους προσλαμβανομένους ειν Ν.Π.Δ.Δ.. Ο.Τ.Λ. και Κοινω
φελείς Οργανισμούς του Δημοσίου, κατά ταν διατάξει; του 
.Ν'.Δ. 755/1970 και Η.Δ. 888/1971 και μισθοδοτούμενους 
βάσει των διατάξεων του Ν'. 391/1970, χορηγείται από 1ης 
Ιανουάριου 1980 το παρεχόμενον εις τους δημοσίους υπαλ
λήλου; οικογενειακόν επίδομα συζύγου και τέκνων και το εκ 
1.000 δραχμών μηνιαίως προσωρινόν επίδομα, εφ’ όσον δεν 
λαμβάνουν συγχρόνως και σύνταξιν».

Αρθρου 4.

1. Ιο μηνιαίον πυσόν του προσωρινού προσωπικού επι
δόματος των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.ΓΙ. 
Δ.Δ. το πρερχύμενον εκ μετατροπής των αποζημιώσεων 
υπερωριακή; εργασίαν, περί ου αι διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 0 του Ν. 754/78 ως ετροποποιήθησαν και συ- 
νεπληρώθησαν μεταγενεστέρως. εξισούται από της ισχύος 
του παρόντος κατά βαθμόν και κλάδον δΓ όλους τους εις την 
αυτήν Διεύθυνσιν ή Υπηρεσίαν Υπουργείου υπηρετούνταν 
υπαλλήλου; κατά την Ιην Ιανουάριου 1978. εφ' όσον κατά 
την ημερομηνίαν αυτήν το επίδομα ή υπελογίσθη βάσει μειω- 
μένου αριθμού ωρων υπερωριακής εργασίαν έναντι των λοι
πό»/ συναδέλφων των. ή δεν υπελ.ογίσθη καθόλου, επί τω 
λ.όγι» ότι οι υπάλληλοι κατά την 1.1.1978 υπηρετούσαν ει; 
την αλλοδαπήν.

2. Εις του; υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.ΙΙ.Δ.Λ. 
τους διορισθένταν ή μονιμοποιηθέντα; και διορισθησομένους 
ή μονιμοποιηθησομένουν ως και τους μεταταγέντα: εις μο
νίμου; θέσεις, μετά την Ιην Ιανουάριου 1978. χορηγείται 
από της ισχύος του παρόντος το προσωρινόν προσωπικόν επί
δομα των παραγράφων I και 2 του άρθρου (> του Ν. 754 
1978 και εις ο πυσόν ε/.άμβανον τούτο οι υμοιόβαθμοί των 
της αυτής υπηρεσίαν και κλάδου μόνιμοι υπά/λη/.υι. οι διο- 
ρισθέντε; προ τη; 1ης Ιανουάριου 1978. κατά την Ιην Ιανου
άριου 1979. ων τούτο διαμορφώνεται με ταν διατάξει; της 
προηγουμένη; παρ αγράφου.

3. I ο ε; υπερωνκόν προσωρινόν προσωπικόν επίδομα 
των μηχανικών του Υπουργείου Γεωργίας δεν δύναται να 
είναι κατούτερον του ύψους του αντιστοίχου ες υπερωριών 
προσωεινού προσωπικού επιδύματο; των ομοιοβαθμων των 
γεωτεχνικών υπαλλή/.ων του ιδίου Υπουργείου.

10) Ν. 1249 1982 (Φ.Ε.Κ. 43 .\ 1982)
«Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμωεση φορολ.ογία. μισθό- 

λογικά θέματα και άλλε; διατάξει;».

Άρθρο 5.5.

Κύρωση Υπουργικών αποοάσεων.

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλ.ουθε: αποφά
σεις :

1 ) Από τότε που ισχυσε. η 9019/295/25.1.1982 αποφά- 
ση του Υπουργού Οικονομικό)'/ «Για χορήγηση διορθωτικού 
ποσού και καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμικήν αναπροσαρμο
γής στι; αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργό)'/, των Δη
μοσίων Πολιτικό»/ και Στρατιωτικό)·/ Υπαλ,λ.ήλ.ων και το>ν 
Υπαλλήλων των Νομικού'/ και Στρατιωτικό.)'/ Υπαλλήλων 
και των Υπαλλήλου·/ των Νομικό)·/ Προσούπων Δημοσίου 
Δικαίου», η οποία έχει ο/: εξής :

«Α ΠΟΨΛΣ11
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη :
(α) Γην αδυναμία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων 

για ψήοιση σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση των αποδοχών 
των δημοσίων υπαλλήλων κατά το έτο; 1982. εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο Κρατικός Προϋ
πολογισμός.

(β) Την ανάγκη την ενίσχυσης ιδιαίτερα των χαμηλών 
και μεσαίων εισοδημάτων, που η αγοραστική του; δύναμη 
μειώθηκε από την προηγούμενη εισοδηματική πολ.ιτική.

(γ) Την ανάγκη κάλυψην της μετάβαση; από το παλαιό 
σύστημα αύξησης των αποδοχών στο νέο σύστημα τη; Νο
σομανής Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, χωρίς διαφορο
ποίηση των βασικό)ν αποδοχό)·/ υπαλλήλίυν με τον ίδιο βαθμό 
και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και

(δ) Την ανάγκη προστασία.; του εισοδήματος των εργα
ζομένων από τον πληθωρισμό, αποφασίζουμε :

1. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 11 ΟΣΟ
I. Στου; δικαστικούς λειτουργούν, στους τακτικούς πο

λίτικου: υπαλλήλ.ουν του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπου·/ 
Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ. \.. στούς στρατιωτικούς των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτουν Λσφαλ.εία; και του Λι
μενικού Σώματος καθώς και στους υπαλλήλους που εξομοιώ
νονται προς του; παραπάνω βαθμολογικά ή μισθολογικά. 
χορηγείται από 1.1.1982 διορθωτικό ποσό, ανάλογα με το 
ύψος τ<υν αποδοχούν της 31.12.1981. ων εξής :

δραχ. δραχ.
Γιά ατ:οΛο/έ: μέχρι 20 .000 διορθιοτικό. ποσό 5. 000

υ 25 .00(1 » 4. 500
)> 30 .000 η 4. 000
» 35 .11011 >) 3. 500
)> 40 .0(19 >1 3. 000
)> 45 μ» κι >> υ 500
)) .40 .099 » ■ι (ΙΟΙ)

2. Γ ια \)7Ζ7ιλλήλου: ■α: 2ιπαδοχές από •JH. 000 μέχρι 20.500
δρχ. απ:ό _!Γ>.ΟΟΠ μέχρι 2.4.: >00 δραχ. απ'ψ .'-{1 ι.ΟΟΟ μέχρι 4*0.50 0
δραχ. ;IL7TC, 35 .000 μέ;' ρ 1 .’ ί:>..>00. από p' I.D00 μέχρι 4()..50(ή
δεαχ.. αττ< / / - C/ 1) .009 μέχρι 4 :>.:>0(Ι δραχ. και από 50.000 μέχρ
52.(Η 10 δ:>«χ· χορηγείται διορθωτικό τ ■ τόσο, ό>στε μαζί
υ.ε αυτό, οι αποδοχές τους να φτάνουν το ποσό των 2:>.000. 
δεαχμό)'/. 29.500 δραχ.. 34.090 δραχ.. 38..->0(ι δραχ.. 43.(100 
δραχ.. 47.500.. και 52.000 δραχ.. αντίστοιχα.

■ 1. Ω: αποδοχές για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού 
των προηγουμένων παραγράφων παίρνονται υπόψη :

(1 βασικός μισθός
Ί ο επίδομα χρόνου υπηρεσίας
I ο επίδομα σπουδών (μαζί με τις προσαυςήσει; λόγω με

ταπτυχιακόν/ τίτλ.ο)·/ σπουδό)'/).
Το προσωρινό επίδομα τι·)·/ 1.000 δραχ.
Πέρα από τα παραπάνω, για τους στρατιωτικούς παίρ- 

νονται υπόψη και τα επιδόματα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας 
και Στολήν, ενό/ για τους διπλωματικούς υπαλλήλ.ουν ή τους 
υπαλλήλ.ους την Ειδικής Νομικής 1 πηρεσια; του Υπουργείου 
Εξωτερικό)·/, παίρνεται υπόψη και το επίδομα Ξενίας και 
11 αραστάσειυ; ή το επίδομα Βιβλιοθ ήκη; αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση μεταβολή: τι·/·/ αποδοχών τη: προηγού
μενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία, θα γίνεται νέος 
προσδιορισμός του διορθωτικού ποσού σύμφωνα με τις παρα
γράφους 1 και 2. από τη χρονολ.ογία που επέρχεται η μετα
βολή.

11. ΛΥΤυ.ΜΛΤΠ ΎΕΜΛΡΚ-ΙλΠΚΙΙ ΑΝΛΙΙΡΟΣΛΡ- 
ΜΟΓΙI ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

I. Λπό το έτο; I9S2 καθιερόν/εται η αρχή της \υτό /.ατην 
Τιμαριθμικήν Νναπροσαρμογήν (\.Ί. \.) των αποδοχό)'/ 
της παρακάτω παραγράφου 3. η οποία θα γίνετα στην αρχή
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του επόμενου τετράμηνο. ' /^ωνα το ποσοστό μεταβολής 
του δείκτη τιμό>ν καταναλωτή. του προηγουμένου τετραατ- 
/ου που 6α καθορίζεται με κοινή α το ματ·/ των Υ που εγώ ν 
Συντονισμού κχ·. * ·ικονομ'.κό>ν. έπειτα από γνό/μ·/ Ειδικά; 
Επιτροπής.

2. Για τον υπολογισμό της Λ.Ί.Λ.. το κατά την προ/- 
•θυμένη παράγραφο ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμό»ν 
καταναλωτή. 6α κλιμακώνεται ανάλογα με το ύιί/ος των μηνιαί
ου αποδοχών των υπαλ/ήλων ω: εξή; :

α) Γιά αποδοχές ή τμήμα αποδοχών μέχρι 35.0(1(1 δεαχ. 
α υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό μεταβολής του δείκτη.

β) I ια τμήμα αποδο/ων από 3.J.IMIO ιχέ/ρι 55.000 δρα/. 
•α υπολογίζεται το μισό του ποσοστού μεταβολή; του δείκτη.

γ) Για τμήμα αποδοχών από ’>5.000 μέχρι 80.000 όρχ. 
>α υπολογίζεται το ένα τέταρτο (14) του ποσοστού μετάύο- 
.ή; του δείκτη.

δ) ] ια το τμήμα των αποδοχών πέρα από τι; SO.000 δρα/. 
εν 6α δίνεται καμιά τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

·>. α) Κατά, την πρώτη εφαρμογή τη; προηγουμένης παρα
γράφου. η οποία Οα αρχίσει αυτόματα την 1η Μαιου 1082. 6α 

παρόούν υπόψη οι αποδοχές της 30 Απριλίου 1082. όπως 
ιαΟορίζονται παραπάνω στην παράγραφο 8 του Κεφαλαίου I 
αποδοχές για τον υπολογισμό του διορθωτικού ποσού), κα
ί»; και το διορθωτικό ποσό και το ποσό του οικογενειακού 
πιδόματος. που καταβάλλονται την 30 Απριλίου 11)82.

β) 1 ια την εφαρμογή τη; παραπάνω παραγράφου 2 για το 
•εύτερο τετράμηνο του 11*82 Οα παρόούν υπόψη οι αποδοχές 
ου προηγουμένου εδαφίου μαζί με το ποσό της Λ.Τ.Α. όπω; 
α διαμορφωθούν την 81 Αυγούστου 11*82.
γ) Με το ίδιο τρόπο 6α εφαρμόζεται η παραγρ. 2 και 

ια τα επόμενα τετράμηνα.
4. —ε περίπτωση μεταβολή; το>ν αποδοχών της. προηγυυ- 

ενης παραγράφου από οποιαδήποτε αιτία. 6α γίνεται νέο; 
τροσδιορισμος του ποσού τη; A. I .Λ.. σύμφωνα μ; την παρα- 
τάνω παρά.··;. 2. από τν χρονο/.ονία που επέρχεται η υ,ετα- 
ολή.
III. AUl IΙΑ HEM AT \
1. Ιο διορθωτικό ποσο και το ποσό τη; Λ.Τ.Α. δεν 6α 

νσωματοινονται στους βασικούς μισθούς. α'/.λά 6α εμφανίζον- 
αι σε ειδική στήλη της μισόοδοτική; κατάστασης, σαν ξ;χω- 
ιστες παροχε: και 6α παιρνονται υπόψη για τον υπολογισμό 
ων επιδομάτων των Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. 
αΟώ; και του επιδόματος άδεια:.

2· —το Οιορόωτικο ποσο 6α γίνονται οι ίδιε: κρατ/σε.ς 
•ου γίνονται και στο προσωρινό επίδομα tc»v 1 .(ΜΗ) δραχμών 
κι στο ποσο τη; \. I . \. ν. κεατήσει; τ<»ν τακτικό)'/ συντα- 
ιμων αποδοχών.
ο. II απόφαση αυτή που ισχύει από την 1η Ιανουάριου 
*82. να Λημοσιευόει στην Ιοφημερίδα της Κυβέρνηση; και να 
υρωΟεί με νόμο.

(* Ιπουργό:
ΜΑΝΌΛΗΣ ΔΡΕΤΛΚΙΙΣ

II) Νόμο: 12*4*82 (ΦΕΚ ΙΙ·4'*2 τ.Α’)
! ‘υθμιση ορισμένων μισόολογικων. φορολογικό»'/. δασυ,ο- 

»γτκό»ν και ά·ημυσιυλυγ·.στικό>ν 6εμάτ<»ν.

Άρθρο 1*1.
Κύρωση Γπουργικών Αποφάσει»'/

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νομού από τότε που ίσχυσαν. 
ακόλουθε; αποφάσεις :
α) II με αριό. 21,·»*> »3» I 1.3.1!*82 κοινή απόφαση των 

πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτο»'/. Οικονσαι- 
»ν και Κοινωνικών Γπηρεσιων «περί χορηγήσει»; μηνιαίου 
•r.y.'/j επιδόματος στο διδακτικό προσωπικό της Γενική; 
/.παίδευσης», που δημοσιεύτηκε στο 124 22.2. ΐ! <82 ΦΙΪΚ

βΐ Η με αει*>. 48812 1244 Γ>.4.11*82 κοινή αποεαση tc»v 
Γπουργων Εθνικής Παιδείας και (θρησκευμάτων κα Οικο
νομικών «περί χορηγήσει»; ειδικού επιδόματος σε εκπαιδευ
τικού; τη; I εχνικης και Επαγγελματική; Εκπαιδεύσεως». που 
δημοσιεύθηκε στο 257 17.5.10Ν2 ΦΕΚ τ.Πλ

ΚΟΙΜΙ ΑΠΟΦΑΣΠ 
ΟΙ ΠΙΟΓΡΙΌ1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΟΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ.
ΚΑΙ ΘΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. I ην αδυνααία κατάόεσης στη Βουλή των Ελλήνων για 

ψήφιση σχεδίου Νόμου για τη ρύθμισα, των αποδοχό>ν τ<»ν 
Δημοσίων 1'παλλήλωνν κ./.π. κατά το έτος 11*82. εςαιτιας του 
γεγονότος ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο Κρατικός ΙΙρουπολο- 
γισμό;.

2. I ο γεγονός ότι το διδακτικό προσωπικό της 1 ενικής 
Εκπαίδευσης, λόγω της φύση: των καθηκόντων του. υποβάλ- 
λεται αναγκαστικά σε πρόσθετη κατ' οίκον εργασία για την 
προετοιμασία του διδακτικού του έργου.

3. Τη σχετική Κυβερνητική εξαγγελία για τη χορήγησητού 
παραπανω επιδόματος.

4. Γη διάταξη του άρόρου 3 του Ν. (>!* )!*/.>.

αποφασίζουμε :
1. Νορηγούμε μηνιαίο ειδικό επίδομα στο διδακτικό πρόσω 

πικό της Γενικής Εκπαίδευση;, ως ακολούόως :
α) Στους καθηγητές της Μέση; Εκπαίδευσης, των I Ιαιδα- 

γωγικών Ακαδημιόιν. των Διδασκαλείο/'/ Μέση: και Δημο
τική: Εκπαίδευση;, των Σχολούν Οικιακής Οικονομία: και 
της Εθνική; Ακαδημίας Σωματική: Αγωγής δρχ. 2.500. 
από 1.1.1082 μέχρι 30.4.1082 και δρχ. 3.500 από !.;>. 11*82 
και εφεξή;.

υ) Στου: δασκάλους και νηπιαγωγούς της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης δρχ. 2.000 απο 1.1.1082 μέχρι 30.4.1082 και 
δραχ. 3.000 από 1.5.1082 και εφεξής.

2. Το επίδομα της περίπτωσης β' τη; παραγρ. I της πα
ρούσας καταβάλλεται από τις ίδιες ημερομηνίες κα. στις νη
πιαγωγούς Παιδικό)'/ Σταθμό»'/ και παιδαγωγούς των Κέν
τρο»·/ Παιδικής Μέριμνα: του Γπουργείου Κοινωνικό»·. Γπη
ρεσκ»·/. κα0<»; και στι: νητ.ιανωνού: και βεε'ύοκυμε; του
111Κ11. Λ.

3. I ο εν λόγ(» επίδομα, δεν 6α υπολογίζεται κα.τα τη χο- 
ρήγηση του διορθωτικού ποσού και της Αυτόματη; I ιμαρι- 
Ομικής Α ναπρυσαρμογή: που κα6ιερό»6ηκαν με την απόφαση 
αρ. 001 Π/1982 του Γπουργείου < Ιικονομικό)'/ και 6α υποκειται 
στις εξής κρατήσει: :

α) Σε φόρο εισοδήματο:
β) Σε κράτηση υπέρ Γγειον. Περίθαλψη: I 'λ, και
γ) Σε κράτηση υπέρ Μ.Τ.Ι1.Τ. I
4. I ο επίδομα αυτό 6α εντέλλεται στον ΚΑΕ U24*' υπό 

κατονομασία «Ειδικό Επίδομα διδακτικού Προσωπικού Γεν. 
Εκπ/σης» τόσο για του: δικαιούχους τουΔημοσίου όσο και για 
τους δικαιούχους του 1ΙΙΚΠΑ.

5. II απόιςαση αυτή που ισχύει από την Ιη Ιανουάριου 
I! *82 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τη; Κυβερνήσεως και 
6α κυρωθεί με Νόμο.

Οι Υπουργοί
Οικονομικών Εθνικής Παιδεία: Κοιν. Γπηρεσιων

και θρησκευμάτων
Μ. ΔΓΕΤΛΚΠΣ ΕΑ. ΒΕΓΓΒΑΚΙΙΣ II. ΛΠΈΙΊΝΌΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
01 ΤΠ0ΤΡΓ01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



Εχοντα: υπόΰη :
1. Την αδυναμία κατάθεση; Γ·~Ύ, Εουλή των Ελλήνων για 

ψήφιση σχεδίου νομού γ·.α πη είθμιση το;. απυδοχόιν των 
δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ. για το έτο: 1682. εξαίσια: του 
ότι καθυστέρησε να κατατεθεί κα. να ψητ-ιστεί ο Κρατικό: 
1I ροϋπολονισμόε.

2. Το γεγονόε ότι το Διδακτικό και Εποπτικό προσο/πικύ 
τηρ παραγρ. 2 του άρθρου MS του Ν. 57* ϊ 7/ τη; Τεχνική; και 
Επαγγελματική; Εκπαίδευσης, λόγοι τηε φύσεο/ς το/ν καθη- 
κόντίνν του υποβάλλεται αναγκαστικά σε πρόσθετη κατ’ οίκον 
εργασία για. την αποδοτική άσκηση αυτών.

•Τ Ί ο γεγονόε ότι για τό λόγο που προαναφέρεται χορη
γήθηκε υε την αριΟ. 246/6 /·Μ6 11 .Μ. 1082 (ΦΕΚ 124/82 
τ. IΓ ) κοινή 1‘πουργική απόφαση ειδικό μηνιαίο επίδομα, στο 
διδακτικό προσωπικό τη; Γενική; εκπαίδευση; με το οποίο 
είναι εξομοιωμένο μισΟολογικά το ανώτερο; προσο/πικό. σύμ
φωνα. αε το άρθρο MS παρ. 2 του Λ. 576'77.

4. Το γεγονόε ότι οι εκπαιδευτικοί τη; παρα.γρ. 2 του 
άρθρου MS του .Ν. 576,77. πλήν των Γεωπόνων, τηε Ίεχνι- 
κήε και Επαγγελματική; Εκπαίδευση; υστερεί από του; 
λοιπουε συναδέλφουε του; που παίρνουν αυρημένα. επιδόματα 
των 1 'πομηχανικών. Πολιτικό/-/ Μηχανικό)-/ και Γεωπόνο/'/ 
σύμφο/να με τι; διατάξει: τηε παραγρ. 1 του άρθρου MS 
του Ν. 576 77 και τηε παραγρ. 12 του άρθρου 2 τουΝ. I 166, 
16ΚΙ.

αποφασίζουμε :
1. Χορηγούμε ειδικό μηνιαίο επίδομα, δρχ. Μ.;>0() από Γη 

,Μα.ίου I6S2 και ευεεήε στο διδακτικό και εποπτικό προσω
πικό τηε I εχνικήε και Επαγγελμα.τικήε Εκπαίδευσηε που 
αναε-έρεται στην παρ. 2 του άρθρου MS του X. 576/1!)/ ,. π/.ην 
των I εωπυνων.

2. Ί ο ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται και στου; εκπαι
δευτικού; τηε προαναφερομένηε περίπτωση: που υπηρετούν 
με μετάθεση στα. 1 ραυεία Εποπτικού 11ρυσωπικου και στουε 
αποσπασμένου; στα ) πουργεία. στα 1 ραφεία Εποπτικού 
προσο/πικού. σε Ν.ΙΙ.Δ.Δ.. σε λοιπέ; υπηρεσίες του Δημο
σίου. στουε αποσπα.σαένουε σε σχολεία του εεο/τερικου. στουε 
ευρισκομένου; σε αναρρωτική άδεια, στα αιρετά μέλη των 

) πη εεσιακων Συμβουλίων και συνδικαλιστικό)-/ οργανιύσεων 
που λόγιο τηε ιδιότητόε του; δεν υπηρετούν σε σχολεία, στουε 
υπότεουουε ή μετεκπαιδευόμενους κα·ΐό>; και στους συντα
ξιοδοτούμε-///;: κατά τη διάρκεια των τρίμηνων αποδοχών 
τουε.

Μ. Το επίδομα, αυτό δεν Οα. υπολογίζεται κατά τη χορή
γηση του διορθωτικού ποσού και τηε αυτόματης τιμαριϋμικήε 
αναπροσαρμογήε που καθιερώθηκαν με την απόφαση 6016 

1 6S2 το-/ Γπουργυύ < Ηκονομικό/ν και θα υπόκειται στιε εςήε 
κρατήσει; :

α) Σε φόρο εισοδήματος
β) Σε κράτηση υπέρ υγειονομικής περιθάλψεω; 1 °,, και
γ) Σε κράτηση υπέρ Μ.Τ.11.Τ. 1
4. II απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Μαΐου 16S2 να δη

μοσιευτεί στην Εφημερίδα τηε Κυβερνήσεωε και να κυρωθεί 
με Νόμο.

Οι Ίπουργοί
Οικονομικών Εθνική: ΙΙα.ιδείαε & Οεησκευυάτων
MAN. ΔΡΕΤΑΚΙΙΣ Ε\. ΗΕ1ΜΊΓΛΚ11Σ

12) Απόφαση 2S24M 845 1S.4.S4 (ΦΕΚ 288/84 τ.ΙΓ) 
Ρύθμιση θεμάτων δαπανό)-/ κινήσει·/; υπαλλήλο/ν του Δημο

σίου και Χ.Π.Δ.Δ.».

Λ11ΟΦΛΣ11 
ΟΙ ΊΊΙΟΓΡΓΟΙ

'Εχοντας υπόψη :
α) Ί ις διατάρειε του Ν.Δ. 1)5/16/Μ «περί των δαπανό/ν 

κινήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων».
β) Τι; διατάρειε του Ν. 433'16/6 «περί τι»-/ δαπανών 

κινήσει»; των τακτικό)-/ υπαλλήλο/ν του Γπουργείου Γειορ- 
γίαε».

γ) Το γεγονόε ότι τα ποσά που σήμερα καταβάλλονται 
για ημερήσια αποζημίωση δεν ανταποκρινονται στο πραγμα
τικό κόστοε που υποβάλλονται οι υπάλληλοι, κατά τις εκτοε 
έδραε μετακινήσει; τουε και κυρία οι χαμιλόμισθοι και ενόψη 
τηε ανάπτυξη: που επήλθθε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τηε 
χιόραε.

αποφασίζουμε :
1 ) Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες οδοιπορικών εξόδων 

για μετακινήσει; τι»-/ τακτικό)-/ πολιτικών δημοσίων υπαλ
λήλων για εκτέλεση υπηρεσία: σε περιοχές που εξυπηρετούν- 
ται από αστικέ; συγκοινωνίες.

Στις περιπτώσεις αυτέε οι δαπάνες που αναγνωρίζονται για 
την αίτια αυτή είναι μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του μαζι
κού μέσου μεταφοράς.

2) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση απο τουε μετακινού- 
μένουε υπαλλήλους για εκτέλεση υπηρεσίας, ιδιόκτητου μετα
φορικού μέσου μέσα στα όρια του νομού τηε έδρας υπηρεσίας 
του υπαλλήλου. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις του εδαφίου 1 
της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή η παρούσα ρύθμιση.
Ειδικά για τους Νομούς Λττικής’και Θεσ/νίκης, δεν αναγνω

ρίζεται δαπάνη για χρησιμοποίηση ιδιοκτήου ..μεταφορι
κού μέσου απο τους μετακινουμένους για εκτέλεση υπηρε
σία ε υπαλλήλους, παρά μόνο το αντίτιμο εισιτηρίου λεωφορείου 
ή τραίνου.

Μ. Στις περιπτό/σεις που ο υπάλληλος μετακινείται για 
εκτέλεση υπηρεσίας, έξω από τα όρια του νομού της έδραε της 
υπηρεσία: του, δεν αναγνωρίζεται δαπάνη για γρησιμοποίηση 
ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
δαπάνες που αναγνωρίζονται για την αιτία αυτή είναι μόνο το 
αντίτιμο εισιτηρίου τραίνου ή λεωφορείου.

Κατ εξαίρεση αναγνωρίζεται στιε περιπτό/σεις αυτέε 
δαπάνη για χρησιμοποίηση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, 
εφόσον ο μετακινούμενος είναι διατεταγμένος να μεταβεί 
σε διαδοχικές περιοχές ή όταν συντρέχει το στοιχείο τηε 
έκτακτης ανάγκη;, (πυρκαϊές, θεομηνίες, επιδημίες κ.λ.π.).

4. Σε περιπτώσεις μετακινήσει»; υπαλλήλων για εκτέ
λεση υπηρεσίαε στη νησιωτική Ελλάδα (από ηπειρωτική 
Ελλάδα σε νησί και αντίθετα, ή από νησί σε νησί), δεν ανα
γνωρίζεται δαπάνη χρησιμοποίησης ιδιόκτητου μεταφορικού 
μέσου από τον υπάλληλο, παρά μόνο το αντίτιμο ακτοπλοϊ
κού ή αεροπορικού εισιτηρίου του μετακινούμενου υπαλλή
λου.

5) Σε ειδικές περιπτό/σεις μετακινήσει»-/ μπορεί να ανα- 
γνωρισΟεί. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμό
διου Γπουργού ή Νομάρχη, δαπάνη χρησιμοποίησης ιδιό
κτητου μεταφορικού μέσου από τον υπάλληλο που μετακι
νείται. κατά τα. α.ναφερόμενα. στην παράγραφο αυτή.

Οι μικροδαπάνες του ταξιδιού ορίζονται σε ποσοστό 10 °,', 
επί του αντίτιμου του εισιτηρίου πλοίο-/, τραίνου ή λεο/φο-

11. I) Δεν δικαιολογείται διανυκτέρευση υπαλλήλου που 
μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας με ιδιόκτητο μεταφο
ρικό μέσο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο από την Αθήνα ή από πη 
θεσ/νίκη σε απόσταση μέχρι SO χιλιομέτρων. Λν η μετα
κίνηση αυτή γίνεται με τα. μαζικά μέσα μεταφορά;, μπορεί 
να δικαιολογηθεί διανυκτέρευση. εφόσον η μετακίνηση γί
νεται σε απόσταση πάνο; από /Ο χιλιόοιετεα από την έδρα 
τη; Γπηρεσία; του Επαλλήλου.

Ί α παρατάν/» ισχύουν και για του: υπαλλήλους που μετα
κινούνται από την έδρα, τους προς την Αθήνα και τη Θεσ
σαλονίκη.

2) Στιε μετακινήσεις στιε λοιπέ: περιοχές τη: χό/ρας. δεν 
δικαιολογείται διανυκτέρευση σε απόσταση S6 χιλιομέτρων, 
εφόσον ο μετακινούμενος υπάλληλος, για εκτέλεση υπηρεσίαε 
μέσα στα όρια του Νομού, χρησιμοποιεί ιδιόκτητο μεταφο
ρικό μέσο, ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Δικαιολογείται όμω; 
διανυκτέρευση στις περιπτώσει; αυτές, εφόσον ο υπάλληλος 
μετακινείται με τα μαζικά μέσα μεταφοράς σε απόσταση 
πάνω από 60 χιλιόμετρα από την έδρα τη; Γπηρεσία: του.



Κατ εξαίρεση. σ: περιπτότε·.; μετακίνητη: υπαλλήλων 
ια εκτέλεση υπηρεσία:. στ·.: ορεινές περιοχε; τη: ηπειρω- 

τική; E/ά.αδα; (άπω: άντε; θα προσδιοριστούν μ; κοινή 
απόφαση των ίπουργων I εωργια:. Δημόσιόν Έργων και 
()ικ κό>ν). καθω; και στη νησιωτική Ελλάδα. αε την έννοια 
του εδαφίου 4 τη; παρ. I τη: παρούσα;, μπορεί να δικαιο
λογηθεί. με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
ή Νομάρχη, διανυκτέρευνη. εφόσον ο υπάλληλο: μετακινεί
ται. με οποιοδήποτε μέσο μεταφορά:, σε απόσταση πάνω 
από 40 χιλιόμετρα από την έδρα τη; Υπηρεσία; του. Ειδι
κά στη νησιωτική Ελλάδα εφόσον δεν υπάρχει δρομολογη
μένο μεταφορικό μέσο μετά το πέρα: τη; εργασία: του και 
σε μικρότερη από 40 χιλιόμετρα απόσταση, δικαιούτοι δια- 
νυκτέρευση:.

3) Στις περιπτώσεις που ο μετακινούμενο: υπάλληλο: 
εςω από τα όρια του νομού τη; έδρα: τη; υπηεεσίας του 
είναι διατεταγμένο; να μεταθεί σε διαδοχικέ: περιοχές. δι
καιολογούνται διανυκτερευσει: .ανεξάρτητα από τα αν χρη
σιμοποιήσει ή όχι ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδο
ση τη: εντολή;, μετακίνηση: του μετακινουμένου υπαλλή-

4 ) Εννοείται ότι σε όλε: τι; περιπτώσει: του παραπάνω 
εδαφίου τη: παρούσα: παραγράφου που δεν δικαιολογείται 
.ιανυκτέρευση. αν πραγματοποιηθεί τέτοια δεν αναγνωρί
ζεται δαπανη γι αυτή.

III. I ) II ημερήσια εκτό; έδρα: αποζημίωση των μετα- 
κινουμένων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσία; ορίζεται στο 
ί ,20 του βασικού του: μισθού, μετά του επιδόματος χρόνου 
.πηρεσίας. η οποία δεν θα μπορεί να είναι ανώτερη των 2. 
ΉΜ) δρχ. και κατώτερη των 1.300 δρχ.

2) II ημερήσια αποζημίωση παρέχεται για κάθε διανυ- 
κτέρευση εκτός έδρα:.

Για την ημέρα τη; επιστροφή: στην έδρα, καταβάλλεται 
το 1/2 της ημερήσιας αποζημίωση:.

3) Το ποσό της ημερήσια: αποζημίωση: μειώνεται στο 
; 2. εφόσον παρέχεται από το Δημόσιο δωρεάν κατοικία για 
τη διανυκτέρευση του εκτό; έδρα; μετακινουμένου για εκτέ
λεση υπηρεσία: υπαλλήλου.

4) Οι μετακινούμενοι εκτό; έδρα: υπάλληλοι για εκτέ
λεση υπηρεσίας και επιστρέφοντε; ει: αυτήν αυθημερόν δι
καιούνται του 1,2 τη: κατά το εδάφιο I τη; παρ. αυτή; ημε- 
ιησιας αποζηαίωση;. εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί μετακινή
θηκαν σε ακτίνα μεγαλύτερη των 4θ χιλιομέτρων από την 
ώρα τους.

Οι μετακινούμενοι σε ακτίνα μέχρι 40 χιλιομέτρων από 
την έδρα του: και επιστρέφοντε; σ αυτά, αυθημερόν, δεν δι- 
ιαιούνται ημερήσιας αποζημίο,ισης.

·>) Οι διατάζεις τη; παραγράφου II και των εδαφίων 2-4 
συμπεριλαμβανομένων τη; παρούσας παραγράφου δεν ισχύ- 

..V για τους υπαλλήλου: οι οποίοι μετακινούνται με ειδική 
ντολή των κατά νόμο προϊσταμένων τους είτε για επείγουσα 
πηρεσιακή ανάγκη εκτάκτου φυσικού γεγονότος (πλημ- 
.ύρες. πυρκαϊά δασών) και υποχρεώνουν αυτούς να διημε- 
.εύουν και διανυκτερεύουν εργαζόμενοι στην ύπαιθρο είτε 
τα αστυνόμευση του δασικού και θηραματικού π'/.ούτου που 
παιτούν νυκτερινέ; περιπολίε:.
Στου: υπαύ./.ήλους αυτού:, εφόσον επεστρέφουν αυθημε- 

-ν στην έδρα του: καταβάλλεται το I 2 τη; ημερήσια: απο
γείωσης. εφόσον ύμω: διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο κατα- 
αλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση ανεςαρτήτιο; 
ύ.ιου.ετρική: απόσταση: από τη: έδρα: του:.
'ί) Ια ανωτέρω ισχυουν προκειμένου και περί οδηγούν 

τηρεσιακιόν αυτοκι·/ήτων με σχέση εργασία; ιδιωτικού δι- 
αίου, όσες φορές χρησιμοποιούνται αυτά για τις ανωτέρω 
πηρεσιακές μετακινήσεις.

IV. 1) Κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στις περιπτώ- 
:ι: 1 και 2 της παραγράφου I της παρούσας, μπορεί με 
ποφάσει: του Υπουργού 1 εωργίας να επιτρέπεται η χρη

σιμοποίηση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου από τους μετα

κινούμενου: για εκτελεση υπηρεσία: Γεωπόνου: Γεωργική: 
Ανάπτυξη: μέσα στα όρια, του νομού της έδρας υπηρεσία; 
του: (συμπεριλαμβανομένων και των νομών Αττική; και 
Θεσ/νίκης) κα στι: περιοχέ; ακόμα που εξυπηρετούνται 
από αστικέ: συγκοινωνίες, εκτό: από την περιοχή τη: τέω: 
Διοτκήσεως 11 ρωτεύουσα:.

2) Κατ απόκλιση της περιπτώσεω: 4 τη: παραγράφου 
111 τη: παρούσας, μπορεί με αποφάσεις του Υπουργού Γεωρ
γίας. να ορίζεται για του: μετακινούμενους για εκτέλεση 
υπηρεσίας Γεωπόνους Γεωργικής Ανάπτυξης και επιστρέ- 
φοντες αυθημερόν στην έδρα του: και κατώτερο των 40 χι
λιομέτρων όριο για την καταβολή σ' αυτούς του 1/2 της ημε
ρήσιας αποζημίωσης. I ο όριο αυτό σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να. είναι κατώτερο των 10 χιλιομέτρων.

λ . Με απόφαση του Γπουργού Οικον/κών θα καθορί
ζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογή: της παρούσα: απόφασης, 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανα
γνώριση των προβλεπομένων από αυτήν δαπανούν.

\ 1. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ιδιόκτητο 
μεταφορικό μέσο εννοείται και το του ή της συζύγου μόνο.

\ II. Οι παραπάνω ρυθμίσει; έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και στο τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ.

\ 111. Εννοείται ότι από την έναρξη ισχύος της παρούσα; 
απόφασης, τα θέματα στα οποία αναφέρεται αυτή, ρυθμί
ζονται αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις της τ.αρού- 
σα :.

IX. Καταργυύνται από της ισχύος της παρούσα: από
φαση;. οι διατάξεις των παραγράφων 1.2.4.3 και G του 
άρθρου 1 του Ν. 433/’76.

X. .Αντικαθίσταται από 1.1.83 οι διατάξει; του άρθρου 
21 του Χ.Δ. 03/73 ω: εξής :

«Μέλη τη: οικογένειας του ή της υπαλλήλου είναι ο ή η 
σύζυγο: τα αγόρια μέχρι 18 ετών, ή σε περίπτωση σωματι
κής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξάρτητα ηλικία: του: 
και τα άγαμα κορίτσια, καθώς και ένα; οικιακό; βοηθό; 
μόνο για τους εγγάμους.

Σαν μέλη τη; οικογένεια: του ή της υπαλλήλου θεωρούν
ται και οι γονείς καθώς και οι έγγαμε; αδελφές εφόσον απο
δεδειγμένοι; διατρέφονται από τον η την υπάλληλο και κα
τοικούν μαζί του.

I α μέλη των οικογενειών των μετατιϋεμένιον πολιτικό)·/ 
δημοσίων υπαλλήλων ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους 
μετατιΟεμένους υπαλλήλους.

XI. II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνηση: θα αρχίσει να ισχύει, όπου δεν ορίζεται δια
φορετικά. δεκαπέντε (13) μέρε: μετά από τη δημοσίευση 
αυτή και Οα ακυρωθεί με νόμο.

Οι Υπουργοί
Ιΐροεδοία: τη; Κυβέρνηση:. Εθνική; Οικ/α,ία': και Οικ/’κιόν 

ΛΓΓ ΑΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣ' ΑΡΣΕΝΊ1Σ
Δημοσίων Έργων και Γεωργία:

Λ. ΤΣΟΧΛΤΖΟίΐ5ΥΛΟΣ Κ. Σ11.ΜΙΤ11Σ 
.X. 419/76 (ΦΕΚ 221/76 τ.Α')

«ΙΙερί Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικό)·/»

Άρθρο 54.
Κλάδος Διοικητικός Γενικών Καθηκόντων

1. Οι υπάλληλοι του Διοικητικού Κλάδου Γενικό)·/ Κα
θηκόντων. εις ούς ανατίθενται διοικητικά καθήκοντα γενικής 
φύσεως. δέον ύπω; κέκτηνται πτυχίον Ανωτάτης Σχολής 
Ηεωρητικό)·/ Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής Ού- 
τοι διορίζονται εις τον βαθμόν του Γραμματέως 1Υ τάξεως 
επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία, κατά την διάρκειαν τη; 
οποίας δύναται να απολυθούν μετ' απόφασιν του Υπηρεσια
κού Συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την Υπηρεσίαν. 
Εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερό)ν από της συμπληρό>σεως 
της διετούς δοκιμαστικής Γττηρεσίας το Υπηρεσιακόν Συμ
βούλιο·/ υποχρεούται ν' αποφανθή αν οι διορισθέντε: είναι 
κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν. Οι κρινόμενοι ως μόνιμό- 
ποιητέοι μονιμοποιούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού. Οι 
δε μη μονιμοποιούμενοι απολύονται.
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2. (Η μονιμοποιούμενο1, ω: I ραμμάτείε 13 τάςεω;. εςε- 
λισσοντα. μέχρι και του βαθμού του Γ ενικού Διευθυντου 
κατά τα εν άρθρω 102 πχρ. I οριζόμενα.

3. Οι ) πά/.ληλο. του Διοικητικού Κλάδου Γενικών καθη
κόντων κατατάσσονται ειε τουε κάτωθι βαθμού; :

Γραμματεύε 13'
Γραμματεύ; Α'
Τμηματάρχη; Π'
Τμηματάρχηε Α'
Διευθυντή; Η'
Διευθυντή; Λ 
Γενικό; Διευθυντή:.
4. Οι Υπάλληλοι του Κλάδου τούτου λαμβάνουν βασικόν 

μισθόν κατά ταε ακολούθου; διακρίσεις τη; γενική; Διοικη
τική; Ιεραρχία: :

Ο Γραμματεύ; 13’ το του 8ου βαθμού 
Ο Γραμματεύ; Λ' τον του 7ου βαθμού 
Ο Ί μηματάρχη; J3’ τον του 5ου βαθμού 
Ο Τμηματάρχηε Λ' τον του 4ου βαθμού 
Ο Διευθυντή; 13' τον του λ ου βαθμού 
Π Διευθυντή; Λ τον του 2ου βαθμού 
() Γενικό; Διευθυντή; τον του 1ου βαθμού.

Άρθρο 56.
Κλάδο; Διοικητικών Γραμματέων.

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών J ραμματέων. 
ειε ούε ανατίθενται καθήκοντα Ιραφέων ή Δακτυλογράοων 
ή Τηλεφωνητριών, δέον όπωε είναι κάτοχοι Απολυτηρίου 
Μέση: Ιΰκπαιδεύσεωε. Ούτοι διορίζονται, ει; τον βαθμόν 
Διοικητικού Γραμματέωε Δ! τάςεω; επί διετεί δοκιμαστι
κή υπηρεσία κατά την διάρκειαν τη; οποίαε δύνανται να απο- 
>.υθούν μετ’ απόεακιν του Γπηρεσιακού Συμβουλίου. δια. 
λόγου: αναγόμενου; ειε την υπηρεσίαν. Ιϋντόε τεσσαράκον
τα πέντε ημερών απύ τηε συμπληρ«·>σεω; τη: Αετού: δοκι
μαστική; υπηρεσία: το Γπηρεσιακόν Δυμβούλιον υποχρεού- 
ται ν’ αποε,ανθή αν οι όιορισΟεντε: είναι κατάλληλοι πεοε 
μονιμοποιησιν.

()ι κρινομενοι tv; μονιμοποιητεοι μονιμοποιούνται δΓ 
αποφάσεωε του Γπουργου. 3 *ι ο- μη μονιμοποιούμενοι απο
λύονται.

2. Οι Διοικητικοί I ραμματειε κατατάσσονται ειε τουε 
κάτωθι βαθμού;, ει; ούε και εξελίσσονται προαγόμενοι με 
την κατωτέρω αντιστοιχίαν :

Διοικητικό; Γραμματεύ; ΔΊ την του Ακολούθου.
Διοικητικό; 1’ραμματεύ; ΙΓ την του Γραμματέωε ΙΓ

αςεως.
Διοικητικό; Γραμματεύ; Δ την του J ραμμα.τέω; Λ'

άεεως.
Διοικητικό; Γραμματεύ; 1” την του Ηισηγητυύ.
Διοικητικό; 1 ραμματεύ; 13' την του 'ίίμηματάρ/ου 1!’

άιεωρ.
Διοικητικό: I ραμματεύ: Α' την του 1Γμημασάρχου Λ'

τάςεω:.
Οι υπάλληλοι του Κ/άδου τούτου λαμβάνουν βασικόν 

μισθόν συμοώνωε προ: του; κατωτέρίο βαθμού: τη; Διοι
κητική: Ιεραρχία; :

Ο Διοικητικό: Γραμματεύ; ΔΊ” τάςεω; τον του ί*ου βαθ
μού.

Ο Διοικητικό; 1 ραμματεύς Γ' τάεεω; τον του 8ου βαθμού.
Ο Διοικητικό; Γραμματεύ; Δ' τάεεωε τον του Του βαθμού.
() Διοικητικό; Γραμματεύ; Γ' τάεεω; τον του 6ου βαθμού.
Ο Διοικητικό; I ραμματεύ; 13’ τάεεω; τον του ·>ου βαθμού.
Ο Διοικητικό; Γραμματεύ; Λ' τάεεωε τον ευυ 4ου βαθμού.
4. Κατά, την προκήρυειν διαγωνισμού προ; π’/ήρωσιν 

θέσει.)·/ του Κλάδου τούτου, δέον να καθορίζηται ο αριθμό; 
των εκ τούτων προσλαμβανομένιον δια τα καθήκοντα των 
Γραοέων. των Δακτυλογραφώ-/ ή των I ηλεφωνητριά/ν.

5. Υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων κα

θιστάμενοι πτυχιουχοι Ανώτατη; Σχολή: (θεωρητικών Επι- 
στημών ημεδαπή; ή αλλοδαπής, δύναναι να μετατάσσοντα 
ειε τον Διοικητικόν Κλάδον Γ ενικών Καθηκόντων με τον 
ον κέκτηνται βαθμόν, τιθέμενοι ειε το αριστερόν των υπη - 
ρετούντων ομοιοβάθμων τ<.)·/. ευ' όσον υφίστανται κεναί 
θέσει; κατόπιν δοκιμασίας διενεργουμένη; κατ' έτο; και κα
τά τα εν άρθρω 77 του παρόντος οριζόμενα. Η μετάταξι; 
επιτρέπεται μέχρι του βαθμού του Γραμαατέω; Λ' του Διοι
κητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων. Οι μετατασσόμε
νοι εξελίσσονται εφεξής βαθμολογικού; κατά τα; διεπούσα; 
τον Κλάδον τούτον διατάξεις. Εάν εκ τηε μετατάξεω; προ- 
κύψη διαφορά μισθού ούτοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τον 
μισθόν τη; προτέραε θέσεώ; των. μέχρι; εκλείψεω; τηε δια- 
οοραε τηε προαγωγή;.

Αρθρο 58.
Κλάδο; Τεχνικών Επικοινωνιών.

1. Οι θέσει; του Κλάδου Τεχνικούν Επικοινωνιών ορί
ζονται ει; εκατόν (100) και κατατάσσονται εις του; κάτοοθι 
βαθμού;:

50 θέσει; Γραμματέωε 13' ή Α' τάξεω; επί βαθμώ 8<υ
ή '<·>■

Λι θέσει: αυταί είναι ενιαίαι.
.'35 θέσει: Τμημχτάρχυυ 13' ή Λ' τάξε<υ; επί βαθμώ 5ω 

ή 4ω.
Λι θέσει; αύται είναι ενιαίαι.
15 θέσει; Διευθυντου Η' επί βαθμό) 3ω.
2. ()ι προσλαμβανόμενοι ει; θέσει; τ,υ Κλάδου Τεχνι

κό)'/ Επικοινωνιών κατά ταε διατάςειε του άρθρου 79 του 
παρόντοε διορίζονται Γραμματείς 13' τάεεω; ετ.ί διετεί δο
κιμαστική υπηρεσία κατά την διάρκειαν τη; οποίας δύναν- 
ται ν απολυθούν μετ' απόφασιν τ ·υ Γπηρεσιακού Συμβου
λίου, δια λόγου; αναγόμενου; ει: την υπηρεσίαν. Εντός τεσ
σαράκοντα πέντε η μεριάν από τη; συμπ/.ηρό/σειοε τηε διε- 
τούε δοκιμαστική; υπηρεσία; το 1 πηρεσιακόν Δυμβούλιον 
υποχρεούται να αποφα/θή αν οι διορισθέντε; είναι κατάλλη
λοι προ; μονιμοπ,ίησιν. Οι κρινομενοι μονιμοποιητεοι μο
νιμοποιούνται δΓ αποφάσεω; του Γπουργου Εξωτερικό)·/. 
()ι μη μονιμοποιούμενοι απολύονται.

Άρθρο 59.
Κλάδο: I ΐοηθητικού Προσωπικού.

1. Λι θέσει: του Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού διχ- 
κρίνονται ειε :

α) (-)έσει: Βοηθητικού 11 ρι σωπικού τη; Κεντρική; Υ
πηρεσία:.

β) Θέσει: Βοηθητικού ΙΙροσωπικού τη; Εξωτερική;
Γπηρεσίχς.

2. Αι ω; άνω θέσει; κατατάσσονται ειε του; κάτωθι βαθ- 
ϋούς. κατά την ακόλουθον αντιστοιχίαν τη; Γενικής Διοι
κητική; Ιεραρχία; :

Λρχιταξινόμο; προ; τον του (ίου βαθμού.
Ταξινόμο: Α' προ; τον του Του βαθμού.
Ταξινόμο: Β’ προ; τον του 8ου βαθμού.
Αρχικλητήρ προ; τον του 9ου βαθμού.
Κλητήρ Λ' προ; τον του 1 Οου βαθμού.
Κλητήρ Β’ προ; τον του 11ου βαθμού.
3. Αι θέσει: των βαθμό)·/ Κλητήρα; Α' και Κλητήρο; Β' 

της Κεντρική; Υπηρεσία; είναι ενιαίαι.
4. Αι θέσει; του Βοηθητικού ΙΙροσωπικού τη: Εξωτερι

κής Υπηρεσία.;, διαβαθμιζόμενα·, από του βαθμού του Κλη
τήρας Λ' μέχρι του βαθμού του Ταξινόμου Λ', ορίζονται 
ενιαίαι πληρούνται δε υπό προσ<οπικού επί Δνέσει Ιδιωτικού 
Δικαίου κατά τα εν άρθρω 69 του παρόντος οριζόμενα.

5. Ο αριθμός των υπό στοιχείο·/ α τηε παραγράφου 1 
θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας ορίζονται to: κάτωθι :

Δύο (2) θέσεις Αρχιταξινόμου, οκτό> (8) θέσεις Ταξινό- 
μου Α', δέκα (10) θέσεις Ταξινόμου Β', δέκα επτά (17) 
θέσεις Αρχικλητήρας και τριάκοντα πέντε (35) θέσει: Κλη- 
τήρο: Α' και Β' τάξεως.



N. 267'7<> (ΦΕΚ 7S 7<'» τ.Λ')
Περί μέτρων τιν«όν αφορό)ντ«·)ν :·.; του: υπηρετούντχς 

παραμεθορίου: περιο/άς δημοσίου: πολιτικού: υπα/- 
'.ου:.

Apbpo 11.
ί. Ο πέραν τη: τριετία; χοόνος υπηρεσία;, ο διανοούμενος 
ό τη: ισχύος του παρόντος και εφεξής ει: τα: εν χρθρω 
του παρόντο: περιοχάς. υπολογίζεται ει: το διπλάσιου δια 
/ χορήγησιν επιδόματος πολυετούς υττηρεσία: και ευδο- 
ου παραμονή; εν τω αυτού Βαθμού.

2. Κατά την προηγυυμένην παράγραφον χρόνο: πλασμα- 
:ης υπηρεσία;, εν ουδεμία περιπτούσει δύναται να υπερβη 
τρία έτη. αποτελεί δε πρόσθετον στοιχείον κρίσεω; δια 

/ προαγωγήν και δεν υπολογίζεται δια την συμπλήρωσιν 
: τριακονταπενταετία:.

II.Δ. HI 1 '77 (ΦΕΚ 16Ό77 τ.Λ')
Ιίερί κωδικοποιήσει·); ει: ενιαίο·, κείμενον υπό τίτλον 
παλληλικύς κό>διξ» των ισχυουσών διατάζει·)'/ των ανα- 
ιομένων ει; την κατάστασιν των υπαλλήλιον του Δήμο

ν υ και τιυν ΝΙΙΔΑ.

Άρθρο 1
Μετάταξι; δημοσίων υπαλλήλων ει: ανούτερον Κλάδον.
I. ΜετάταξίΓ εις κενήν ομοιόβαθμον Οέσιν ή Οέσιν εισα- 
,γικού βαθμού ετέρου ανωτέρου Κλάδου κατά την έννοιαν 
: παραγράφου I του άρθρου 107 επετρέπεται μετά γνώ- 
ν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνοντο: επί τη 
σει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του αιτου- 
νου την μετάταςιν υπαλλήλου εφόσον ούτο: :

ι) ...........................................................................................
Ά .............................. _............... ............................... ............ ..
-·) απέκτησε το κατά τα ανωτέρίο τυπικόν προσόν κατά 
ν διάρκειαν τη: υπηρεσίας του ή εφ’ όσον κατείχε τούτο 

/.τά τον χρόνον -.ου διορισμού του. έχει παρέλΟει εκτοτε 
τραετία.
δ) έχει διανύσει την υπό τη; παραγράφου I του άρθρου 
προβλεπομένην διετή δοκιμαστικήν υπηρεσίαν.

Άρθρο 62.
Κατάταξι: θέσεων υπαλλήλιον.

1. Αι θέσει: του υπό του παρόντο; διεπομένου προσιοπι- 
ύ κατατάσσονται ω: ακολούθως :
α) Ει; Ειδικά; θέσει: υπό χαρακτηριστικά στοιχεία «ΕΘ» 
β) Ει: Κλάδου: Ανώτατη; Εκπαιδεύσεω; υπό χαρακτη- 
ττικά στοιχεία «Λ1 ».
γ) Ει; Κλάδου: Ανωτέρα: Εκπαιδεύσει·): υπό χαρακτη- 
ττικά στοιχεία «ΑΡ».
δ) Ει; Κλάδου: Μέση: Εκπαιδεύσεω; υπό χαρακτηρ.- 
ικά στοιχεία «ΜΕ».
ε) Ει: Κλάδου; Στοιχειιόδου; Εκπαιδεύσει·): υπό χα- 
κτηριστικά στοιχεία «ΣΕ».
2. Αι Ειδικαί θέσει: ω: και οι θέσει: εκάστου των Κλά· 

/·/ τούτων κέκτηνται ιδίαν βαθμολογικήν κλίμακα.
ί. Οι υπάλληλοι Ειδικών θέσεων και εκ των υπαλλήλων 

«ν Κλάδων AT οι του Ιου βαθμού και του βαθμού αναπλη- 
)Τθύ γενικού διευΟυντού είναι ανούτατοι. Οι υπάλληλοι των 
•,άδων ΛΤ και ΑΡ από του 2ου έω; του Γιου βαθμού είναι 

■ ωτερο·..

Άρθρο 63.
θέσει: των Κλάδων - Τυπικά προσόντα.

1. Ειδικαί θέσει; (ΕΘ) είναι αι θέσει: του γενικού γραμ- 
ατέως Τπουργείου, του Νομάρχου και αι υπό των κειμέ- 
)·/ διατάζεων προβλεπύμεναι.
2. Θέσει; των Κλάδων AT είναι εκείναι. δια τα: οποία:

ω: 'τυπικόν ,.ροσον διορισμού. κατά τα: κειμένα: διαταεει., 
ει; τον εισαγωγικόνJααΐίμόν απαιτείται πτυχίον ή δίπλωμα 
σχολής ανο/τατου εκπαιδευτικού ιδρύματο: τη: ημεδαπή: 
ή ισότιμον τοιούτον τη; αλλοδαπή:.

3. Θέσει; τιυν Κλάδων ΑΡ είναι εκείναι. δια τα: οποία: 
ω: τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τα; κειμένα: διατάςεις. 
ει: τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται πτυχίον. ή δίπλωμα 
ανωτέρων ημεδαπών σχολούν ή ισοτίμων σχολούν τη: ημε
δαπή; ή αλλοδαπής.

4. Θέσει: των Κλάδων ΜΕ είναι εκείναι, δια τα; οποίας 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τα: κειαένα: διατάςεις. 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται απολυτήριον λυκείου 
ή εξαταξίου γυμνάσιου ή άλλου ισοτίμου σχολείου ή ά/.λης 
μέσης ή κατο)τέρας σχολή; ή «ορισμένη ειδικότη; ή εμπει
ρία.

5. Θέσει: των Κλάδων ΣΕ είναι εκείναι, δια τα: οποίας 
ως τυπικόν προσόν διορισμού, κατά τας κειμένα; διατάξεις, 
εις τον εισαγωγικόν βαθμόν απαιτείται απολυτήριον δημο
τικού σχολείου ή «ορισμένη ειδικότη: ή εμπειρία.

Άρθρο ;ΐ].
Μισθός.

1. Εις έκαστον τιυν κατά το άρθρον 64 βαθμόν αντιστοι
χεί ο μισθός δι' άπαντα: τους υπαλλήλους. Κατ εςαίρεσιν 
δύναται να ορίζεται δια νόμου διάφορος μισθό; δια τους εις 
τον αυτόν βαθμόν των Ειδικών (δέσεων ανήκοντας υπαλλή
λου;.

θ'

Αρθρον 181
Μισθολογική προκγ<ογή κατ«οτέρ«ον υπαλλήλιον.

1. Εις υπαλλήλους επί 6ω βαθμού τ«ον Κλάδων Λ Ί , ΑΡ 
και ΜΕ και υπαλλήλους επί Ρω βαθμού των Κλάδο»/ ΣΕ. 
οι οποίοι έχουν συμπληρούσει επταετή υπηρεσίαν εις του: 
βαθμούς τούτου: και κρίνονται «ο: προακτέοι, παρέχεται ο 
βασικό: μισθό: του αμέσω; επομένου βαθμού, προσαυξα
νόμενος δια το»/ πάσης φύσειος επιδομάτων και λυιπούν πχ- 
ροχ«·ύν, «ος εάν οι υπάλληλοι ουτοι είχον πρυκχθή βαθμολο
γικό); εις τον βαθμόν τούτον. 11 μισθολογική χύτη προαγω
γή παρέχεται προκειμένου μεν περί υπαλλήλων του Δημο
σίου δια πράξειος του οικείου ) πουργού. προκειμένου δε 
περί υπαλλήλο»/ νομικό»/ προσι.ύπων δημοσίου δικαίου δια 
πράξεω: του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Δια τον 
υπολογισμόν τη: <υς άνω επταετίας. δεν λαμβάνεται υπ’ όιάιν 
ο χρόνο: περί του οποίου προβλέπει η οιάταξι; τη: παρα
γράφου I του άρθρου 160.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον λαβύντες τα; 
χπυδο/άς του ανωτέρω βαθμού υπάλληλοι, επί τη αποχω
ρήσει των εκ της υπηρεσίας καθ’ οιονδήποτε τρόπον, και 
εφ’ όσον περιλαμβάνονται εις τους πίνακας προακτέων των 
επί 6ω και 6ο/ βαθμό) αντιστοιχώ;, προάγονται αυτοδικαίως 
εις τον βαθμόν του οποίου ο μισθός απενεμήθη εις αυτούς 
κατά την προηγουμένην παράγραφον.

Αρθρον KS2
Μισθολογική προαγ«ογή ανωτέρ«υν υπαλλήλιον

I. Όπου αι θέσει; 3ου-2ου βαθμού των Κλάδων AT και 
ΑΡ εν συγκρίσει προς το σύνολον των θέσεων του οικείου 
Κλάδου υπολείπονται του ποσοστού 20% και Ι21!,,. αντι
στοιχώ;. παρέχεται εις τους υπαλλήλους επί 4<υ βαθμό) των 
Κλάδων τούτων και εις τον αριθμόν αντιστοιχούντα προς το 
υπολειπόμενον του 20°,, ή 12°„. αντιστοιχώ;, ποσοστόν. 
μετά τριετή υπηρεσίαν εν τω βαθμό) τούτω και εικοσαετή 
δημοσίαν υπηρεσίαν, και εφ όσον κρίνονται προακτέοι κατ' 
εκλογήν, ο βασικό: μισθός του 3ου βαθμού προσαυξανόμε
νος δια των πάσης φύσεω; επιδομάτο»/ και λοιπό)'/ παροχούν. 
ω: εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικό); εις 
τον βαθμόν τούτον. Δια τον υπολογισμόν τη; τριετία: δεν 
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος, περί του οποίου προβλέπει 
η διάταξι; τη; παραγράφου 1 του άρθρου 160.
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2. I . r του: κλάδου; Λ7 και AT* προβλέπεται διχβάθμι- 
σις των θέσεων μέχρι του 3ου βαθμού. τα κατά την προη
γούμενη · παράγρατ/ον ποσοστά εζ-υρίσκονται δια συγκρι- 
σεω: του αριθμού των θέσεων 3ου βαθμού προς το σύνολον 
των θέσεων -ου οικείου Κλάδου, όττου δε α·. θέσει: 3ου και 
2ου βαθμού Λεν είναι οργανικού: ενιαίαι δια την εζεύρεσιν 
του οικείου ττοσοστού λαμβάνεται το άθροισμα τούτων.

3. Η κατά την — ροηγουμένην τταράγραφον μισθολογικη 
τεροαγωγή τεκρέχεται. δια πράζεο;: του οικείου Υπουργού, 
εις του: κρίνο μένους ως προακτέους κατ' εκλογήν και κατά 
την υττο τ< ν οικείων διατάζεων προβλεπομένην σειράν τεροα- 
γωγή:.

•4. Οι κατά τα: παραγράφου: 1 και 2 λαβόντες τα: απο- 
δοχά: του 3ου βαθμού υπάλληλοι, ετεί τη αποχωρήσει tojv 
εκ τη: υπηρεσία: καθ' οιονδήττοτε τρόπον και εφ’ όσον περι
λαμβάνονται εις του: πίνακα: προακτέων εκ του 4ου εις τον 
3ο βαΟαόν. προάγονται αυτοδικαίως ει; τον βαθμόν τούτον 
δια πράζεως τ<υ οικείου Γπο·υργού.

3. Λι διατάζεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμό
ζονται αναλογώ: και επί των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. Iυι: 
τα ν.π.δ.δ.. ει: τα οποία δεν συντάσσονται πίνακες προακτέων 
η σχετική κρίσ:: των υπαλλήλων, δια την εφαρμογήν των 
διατάεεων tojv παραγράφουν 1.2 και 3 ενεργειται κατά πε- 
ρίπτωσιν οπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η δε 
μ σΟολογική προαγωγή κατά, την σειράν αρχαιότητα: αυτών.

Ι(Π ,Ν. SS7,7 ί * (ΦΕΚ (>'.1 Λ 11*7?·) «Περί ρυθμίσεω; Οε- 
αάτ<υ καταστάσεω: υπαλλήλων του Δηυοσίου και Ν.II. 
Δ.Δ.»

Άρθρο I
Μισθολογικαί προαγωγαί ει: του: 3ον και 4 ον βαθμού:.
1. Κι; υπαλλήλου: (ίου βαθμού των Κλάδων Λ I .ΛI* και 

ΜΚ ιιαι ει: εκπαιδευτικού:, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 
τον κατά τα: κείμενα; διατάεει: απαιτούμενον χρόνον ει; 
τον βαθμόν τούτον προ: προαγωγήν ει: τον .’»ον βαθμόν και 
κρίνονται ο.: προακτέοι, παρέχεται ο βασικό; μισθό: του 
·>ου βαθμού, προσαυεανόμενο; δια τιυν πά.ση; φύσεω: επι
δομάτων και λοιπών παρο/ούν. ο>: εάν οι υπάλληλοι ούτοι 
είχον προα/θή βαθμολογικό): ει: τον βαθμόν τούτον. Λι δια- 
τάςει: τ· υ προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και δια του; 
υπαλλήλου: του Κλάδου Μ Ε2 Ί ελωνοφυλακή; -τη; Γενική; 
Λιευθυνσειν: I ελωνείων του 1 πουργειου ( Ιικονουικιον. του: 
λαμβά.νοντα: τον μισθόν του (ίου βαθμού.

2. Ιοί; του: κατά την προηγούμενη·/ παράγραφον λαβό- 
ντα; την μισθολογικήν προαγωγήν του Γ>ου βαθμού υπαλ
λήλου: κλάδων ,ΛΊ και ΛΡ. και εκπαιδευτικού; πτυχιού- 
χου: ανο/τάτο)·/ και ανώτερων σχολούν, μετά την συειπλή- 
ρωσιν απο ταύτη; του κατά, τα: κείμενα; διατάεει: απαι- 
τουμένου προ: προαγωγήν χρόνου εκ του 3ου βαθμού ει: 
τον 4ον. εφ όσον κρίνονται ως προακτέοι, παρέχεται, έστο; 
και αν εν τω μεταεύ προήχθησαν βαθμολογικού: ει; τον 3ον 
βαθμό/, ο βασικό: μισθό: του 4ου βαθμού, προσαυζανυμε- 
νος δια tojv πάσης φύσεω: επιδομάτο/ν και λοιπών παροχούν. 
ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προα/θή βαθμολογικού: 
ει; τον βαθμόν τούτον.

.7. ()·. κατά, τα: παραγράφου: I και 2 του παρόντος άρ
θρου λαβόντε: τα: αποδυχάς τ<·)·/ ανωτέριο βαθμού/ υπάλ
ληλοι. κατά, την αποχούρησίν τ<·>ν εκ τη; υπηρεσία: καθ’ 
οιονδηποτε τρόπον και εφ όσον κρίνονται ο/; προακτέοι, 
προάγονται αυτοδικαίω: ει; τον βαθμόν του οποίου ο υισθύ: 
απενεμήθη ει; αυτούς, πλην της πςριπτούσεως λύσεως της 
υπαλληλικής σχεσεω: λόγου εκπτοισεως ή απολύσεω; συ
νέπεια επιβολής τηε πειθαρχική; ποινής της οριστικής παύ- 
σεο/ς.

ι. Δια την χορήγησιν tojv κατά τας παραγράφους I και 2 
μισθολογικων προαγωγών ή tojv αυτοδίκαιων, κατά, την πα- 
ραγραφον ,. του παρόντος άρθρου, βαθμολογικήν προαγωγήν 
υπάλληλων, η κρίσις αυτών ωε προακτέων προκύπτει εκ των 
οικείο;·/ πινάκιο·/ βαθμολογικούς προακτέο/·/.

11 ροκειμενου περί δημοσίων υπαλλήλων μη περιλαμβα
νόμενων εις τους πίνακα; προακτέων συνέπεια κωλύματος

κρίσεω; των λόγο) εντάεεως ή μετατάςεως των ή υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. δια τους οποίους δεν συντάσσονται πίνακες προα
κτέων. η κρίσις αυτών ως προακτέων ενεργειται υπο του 
αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, άμα τη συμπληρώσει 
tojv προϋποθέσεων χορηγήσεω: των μισθολογικων προα- 
γωγούν ή τη: αυτοδίκαια; βαθμολογικής προαγωγή: κατό
πιν ερωτήματος τη; υπηρεσίας. Λι κατά, τας παραγράφους 
1 -3 του παρόντος άρθρου προαγωγαί υπαλλήλων ενεργού- 
νται δΓ αποφάσεως του οικείου 1 πουργού. προκειμενου περί 
υπαλλήλο/ν -ου Δημοσίου και του αρμοδίου προς προαγο)γην 
οργάνου εις τους βαθμούς των οποίων ο μισθός απενεμηθη 
προκειμένου περί υπαλλήλων Ν. 1Ι.Δ.Δ.

3. Λι διατάζεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν 
και επί των υπαλλήλων κλάδων Λ1.ΛΡ και ΜΚ, δια τους 
οποίους δεν προβλέπεται εζέλιζι; πέραν του Γιου βαθμού, ως 
και επί υπαλλήλων του κλάδου ΛΤ1 Στατιστικών της ΕΣ3 Ε 
μη κεκτημένων δίπλωμα στατιστικούν σπουδών Σχολής η 
Κέντρου Στατιστικής Κκπαιδεύσεως ημεδαπής ή ισότιμον 
αλλοδαπής και μη δυναμένων λόγω μη κατοχής του διπλώ
ματος τούτου να προαχθούν εις οργανικάς θέσεις 3ου-4ου 
βαθμού. Δια την εφαρμογήν της δια.τάζεως ταύτη: η κρισις 
τιυν υπαλλήλων ενεργειται υπο των υπηρεσιακούν συμβου
λίου·/. κατόπιν ερωτήματος τη; Τπηρεσίας.

6. Από της εναρζεως της ισχύος του παρόντος αι διατά-· 
ζεις του άρθρου 33 του Ν. 22/1973 «περί ρυθμίσεω; θεμά
των καταστάσεω: των δημοσίων διοικητικών υπάλληλων 
και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (άρθρο·/ 181 Π.Δ. G11/1977) 
εφαρμόζονται μόνον επί τιυν υπαλλήλων των Κιδικών Εμ
μίσθων Γποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων, 
της Γραμματεία: των Δικαστηρίων εν γένει και των Εισαγ- 
γελιούν.

Άρθρο 2.
Μισθολογική προαγωγή ει: τον 3ον βαθμόν.

1. 'Οπου αι θέσεις 3ου-2ου βαθμού των Κλάδων ΛΤ και
ΛΓ εν συγκρίσει πιο: το σύνολο·/ των θέσεων του οικείου 
κλάδου υπολείπονται του ποσοστού 2.3‘ζ, και 13"„. αντιστοί- 
χιος, παρέχεται ει: υπαλλήλου: 4ου βαθμού tojv κλάδων τού- 
των και εις αριθμόν αντιστοιχούντα προ: το υπολειπόμενον 
ποσοστό·/ του 23Ί,, ή 13*’„. αντιστοίχους, μετά την συμπλή- 
ρωσιν του κατά τα: κειμένας διατάζει; απαιτουμένου προ; 
προαγιογήν χρόνου εκ. του 4ου ει: τον 3ον βαθμόν, εφ όσον 
κρίνονται ως προακτέοι κατ εκλογήν, ο βασικός 
μισθός του 3ου βαθμού προσαυζανόμενος δια των 
πάση: φύσεω: επιδομάτων και λοιπών παροχών, ως
εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικούς εις 
τον βαθμόν τούτον. Δια την εφαρμογήν των διατάζεων του 
προηγουμένου εδαφίου, το τυχόν προκύπτον κλάσμα μονά- 
δος ημίσεος και άνω λογίζεται ως ακέραια μονάς.

2. Εις όσους κλάδους ΛΤ και ΛΡ προβλέπεται διαβάθμι- 
σις των θέσεων μέχρι του 3ου βαθμού, το κατά, την παρά- 
γραφον I ποσοστόν εζευρίσκεται δια συγκρίσεως του αριθ
μού των θέσεων 3ου βαθμού, προς το σύνολον των θέσεων 
του οικείου κλάδου, όπου δε αι θέσεις 3ου και 2ου βαθμού 
δεν είναι οργανικού: ενιαίαι δια την εζεύρεσιν του οικείου 
ποσοστού λαμβάνεται το άθροισμα τούτων.

3. Οι κατά την παράγραφον I λαβόντε: τας αποδοχάς 
του 3ου βαθμού υπάλληλοι, κατά την αποχώρησίν των εκ 
της υπηρεσίας καθ’ οιονδήποτε τρόπον και εφ’ όσον κρίνο- 
νται ως προακτέοι κατ’ εκλογήν, κατά τα εις την παράγρα
φον 4 οριζόμενα, προάγονται αυτοδικαίως εις τον 3ον βαθμόν, 
πλην της περιπτι.ύσεως λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως 
λόγω εκπτούσεους ή απολύσεω: συνέπεια επιβολής τη; πει
θαρχικής ποινής της οριστική: παύσειυς.

4. Η κατά, την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου μισθο- 
λογική προαγωγή υπαλλήλων παρέχεται, κατά την υπό των 
οικείων διατάζεων προβλεπομένην σειράν προαγωγή; των 
υπαλλήλων εις τους οικείους πίνακας κατ’ εκλογήν προα
κτέων. Εις όσα Ν.Π.Δ.Δ. δεν συντάσσονται πίνακες προα
κτέων η σχετική κρίσι: των υπαλλήλων ενεργειται κατά 
περίπτωσιν υπό του οικείου Γπηρεσιακού Συμβουλίου, η δε



Λολογική προαγωγή χωρει κατά την σειεαν αρχαιοτητο: 
τών. Ή κατά το — χρόν άρθρον μισΟολογική προαγωγή 
.ρεχεται δ: αποφάσεως του οικείου 1 πουργού. προκειμέ- 
υ περί δημοσίων υπχ/./.ήλων και του αρμοδίου τρίο: προα- 
/γήν οργάνου εις τον βαθμόν του οποίου ο μισθοί χπονέ- 
τχι. τεροκειμένου περί υπαλλήλων Ν.ΙΙ.Δ.Δ.
ο. Λι διατάςει; των προηγουμένου; παραγράφων εφχρμό- 
κται αναλογώ; και επί των εκπαιδευτικών λειτουργών, 
α τον κλάδον των Νηπιαγωγών το κατά την παράγραφον 
ποσοστόν ορίζεται εις 12°„.

Ιΐροκειμένου περί μισΟολογική; κατά τα ανωτέρω 
οχγωγής υπαλλήλων Κλάδων ΛΤ και \ 1 * προερχόμενων 
του αυτού Κλάδου τη; τέως Λ’ Κατηγορία;, το κατά την 
εάγραφον 1 ποσοστόν ορίζεται εις 20°,,. υπολογιζόμενο·/ 

του συνόλου των θέσεων του οικείου κλάδου τη; τέω; 
Κατηγορία;. II μισΟολογική προαγωγή των ιος άνω υπαλ- 

οων χωρεί κατά την σειράν αρ/αιότητο;. την οποίαν είχον 
ταευ των εις την τέω; Λ Κατηγορίαν κατά την έναρςιν 
; ισχύο: του Ν. A.14 1976 «περί πληρώσεως θέσεων και 
Ιμισεω; θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των 
υοσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.ΙΙ.Δ.Δ.». υπό την 
ουποΟεσιν οτι κ.ρίνονται προακτέοι κατ’ εκλογήν.
• · Οι επι 4(ο βαθμώ υπάλληλοι των Κλάδων ΑΤΙ έωε- 

Α I 8 τη; Γενικής ΔιευΟύνσεως ΙύπιΟεωρήσεως του Γπο- 
•ειου Οικονομικών συντρέχουν δια την λήψιν τη; κατά 
παρόν άρΟρον μισΟολογική; προαγωγή; μετά των υπαλ- 

■·ων των κλάοων εξ ων μετετάγησαν. Προ; τούτο συντάσ- 
■αι ίδιο; πίνας μισΟολογικώς προακτέων υπαλλήλων ει;

οποίον εγγράφονται κατ' ουσιαστικήν κρίσιν οι συγκε- 
ουντε; τα προσόντα του κατ’ εκλογήν προακτέου τόσον 
των υπαλλήλων των κλάδων τη; Γενική; ΔιευΟύνσεω; 
ιΟεωρήσε:.;; όσον και εκ των υπαλλήλων των κλάδων ε; 
ουτοι μετετάγησαν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι περί 
ακιιν προακτέων διατάξει;. Αρμόδια δια την κατάρτισιν 

/ ανωτέρω πίνακο; όργανα είναι τα της υπηρεσία; ει; ην 
,κει ο κλάδος εξ ου μετετάγησαν υπάλληλοι εις την Γενι- 

ΔιεύΟυνσιν ΚπιΟεο/ρήσεωε.
'. Αι διατάςει; των παραγράφων 1-4 και 6 του παρόντος 
’ρου έχουν ανάλογου εφαρμογήν και επί υπαλλήλων Ίο·; 
>μού του κλάδου ΑΊ I Στατιστικών τη.τ Γ.ΣΓΚ. μη κε- 
μενων δίπλωμα στατιστικών σπουδών Δ χολή; ή Κέντρου 
ατιστική; 1·.κπαιδεύσε:·;ς ηκεδαπή; ή ισότιμον αλλοδαπή; 
μη δυναμένων. λόγ<·< μη παροχής του διπλώματος τούτου. 

προα/Οούν ει: οργανικά; θέσει; επί βαθμοί: 3ω-2ω. Δια 
χορήγησιν τη; μισΟολογική; προαγωγή; ει; του; κατά 

προηγούμενου εδάφιου υπαλλήλου; ουντάσσεται ίδιο: πί- 
μισθολογικώ; προακτέων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
περί πινάκων προακτέων διατάξεων. II μισΟολογική 

αγωγή τούτων χωρεί κατά την σειράν εγγραφής των ει: 
πίνακα των μισΟολογικώς προακτέων και εις αριθμόν 

ίων αντιστοιχσυντα προ: τον υπολειπύμενον μετά την 
.ιεεσιν των θέσεων, τα; οποία: καταλαμβάνουν οι εγ- 
εαμμένοι ει; τον πίνακα των κατ’ εκλογήν προακτέων, 
του εκάστοτε οριζόμενου ποσοστού θέσεων μισΟολογικώς 
αγόμενων.

. Από της ενάρξεω; τη; ισχύος του παρόντος αι διατά- 
του άρθρου 21 του Ν. 434Μ976 (άρθρα 182 και 202 

.. ‘311 1 ί<77). εφαρμόζονται μόνον επί των υπαλλήλων 
Κιδικών ΙϋμμίοΟο»'; ΓποΟηκοφυλακείων. των Κτηματολο- 

·>ν Γραφείων, τη; I ραμματεία; των Δικαστηρίων εν νένει 
των Κισαγγελιών.

ΆρΟρον Μ.
ΜισΟολογική προαγωγή μεταταγέντο;·/ υπάλληλο;·/.

. Κι; δημοσίους υπαλλήλου;. διορισΟέντα; εις Οέσιν μο
υ; προσωπικού προ τη; εφαρμογής του Ν. 1811/195J 
καταταγέντα: κατ’ εφαρμογήν τούτου εις θέσεις κλάδων 
πρώην 1J' κατηγορίας, οι οποίοι μετατάγησαν εις θέσεις 
πρώην Λ' Κατηγορίας, λόγω λήψεως πτυχίου ή διπλώ- 
ο: σχολή; ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος τη; ημε_- 
ή: ή ισοτίμου της αλλοδαπή: και κατά την δημοσίευστ/

του παρόντος ανήκουν ει; κλάδου: AT. παρέχεται ει; αριθμόν 
μη υπερβαίνοντα το 10°ο αυτών, μετά τριετη υπηρεσίαν από 
της κτήσεως του 4ου βαθμού, ο μισθό; του 3ου βαθμού, προ
σαυξανόμενο; δι» των πασηε φύσε:·;: επιδου,άτων και λοιπών 
παροχών, ω; εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμο
λογικά;; εις τον βαθμόν τούτον. Δια. την εφαρμογήν των δια
τάξεων του προηγουμένου εδαφίου το τυχόν προκύπτον κλά
σμα οιονάδο: μείζον του ημίσεο: λογίζεται ω: ακέραια μονά;.

2. 11 κατά την προηγουμένην παράγραφον μισΟολογική 
προαγωγή των υπαλλήλιυν παρέχεται, κατά την υπό των 
οικείων διατάξεων προβλεπομένην σειράν προαγωγή; αυτών 
εις τους οικείους πίνακα: κατ’ εκλογήν προακτέων. δΓ απο- 
φάσεω: του αρμοδίου δια. την ει; τον 3ον βαθμόν προαγωγήν 
οργάνου.

3. Οι λαβόντες τα: αποδο/ά; του 3ου βαθμού υπάλληλοι 
κατά την αποχώρησίν το;ν εκ τη; υπηρεσία; προάγονται αυ- 
τοδικαίω; ει; τον 3ον βαθμόν, π/.ην τη; περιπτώσεω; λυ- 
σεω; τη; υπαλληλικής σχέσεω;. λογω εκπτωσειυ; ή απο’/.υ- 
σεω; συνεπεία. επιβολή; τη; πειθαρχική; ποι/ή: τη; οριστι
κή; παύσεως.

4. Αι διατάξει; του παρόντος άρθρου δεν κωλύουν την επί 
των υπαλλήλων, τους οποίου; αφορά τούτο, εφαρμογήν των 
διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

Αρθρο·/
J........................................ ’. .................................................

3. Αι διατάξεις τη; παρ. 2 έχουν ανάλογο·/ εφαρμογήν 
προκειμένου περί μισΟολογική; εξελίξεω; υπαλλήλων Κλά
δων ΜΚ. διεπομένων υπό τη; περιπτούσεω: δ' του άρθρου 
.3 του Ν.Δ. 3766Μ957 «περί συγχωνευσεω: Τ(·/·/ νοσοκον.εκ ■»/ 
11 ροσκαίρου Αθηνών και Γενικού Κρατικού Αθηνών, ει: ενι
αίο ν Γενικόν Νοσοκομείο·/, μετατροπή: του Κρατικού Σανα- 
τορίου I ΙεριΟάλψεω; Δημοσίων Γπαλ/.ή/.<·// ει; Δημόσιον 
Παιδιατρικόν Ν ευρόψυχιατρικόν Νοσοκομείο·/ και άλλων 
τινών διατάξεων». Οι κατά, το προηγούμενο·/ εδάφιον υπάλ
ληλοι επί τη βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας αυτί·;·/ 
του διχνυθέντυ; μετά των τυπικών προσόντων τη: Οεσεω: 
το/·/ επανεντάσσονται μισΟολογικώ: κατ’ αν άλογον εφαρμο
γήν τ(·;ν διατάςεων του άρθρου 1·ί του Ν.Δ. 28/ 19/4 «περί 
ευθυίσεω: Οειχάτων τιν<·>ν προσιυπικου του δηυοσιου. Τ(·;ν 
νομικών προσώπ<·;ν δημοσίου δικαίου και των οργανισμών 
τοπικής χυτοδιοικησεω;» (άρθρ. 183 II.Δ. *>Ι I Γ.*/7). Ιν.; 
του; υπαλλήλου: του; εςελισσομενους μ.ισθολογ.κο;: ει: τον 
ι ιον βαθιιόν παρέχεται μισΟολογική προαγωγή εις τον .)0ν 
ΓίαΟμόν. κατ’ ανάλογο·/ εφαρμογήν των διαταςεων του άρθρου 
I του παρόντος νόμου.

ΑρΟρον 6.

·)
3. Κι; υπαλλήλου; 7ου βαθμού Κλάδων ΣΚ και ες αριθ

μόν μη υπερβαίνοντα. κατά, κλάδον. το του συνολικού 
αριθμού των θέσεων του οικείου κλάδου, παρέχεται ο μισθό: 
του (ίου βαθμού, μετά εξαετή υπηρεσίαν εις τον 7ον βαθμόν, 
προσαυξανόμενο; δια το/ν πάση; φύσεω: επιδομάτων και 
λοιπών παροχών, ω; εάν οι υπάλληλοι ούτοι είχον προαχ/.ή 
βαΟμολογικώ; εις τον βαθμόν τούτον. Δια τον υπολογισμόν 
τη; εξαετία; δεν λααβάνεται υπ ουίν ο εις την παρ. I του 
άρθρου 99 του Ν 1811 Ί9Μ Ιπαε. 1 άρθρ. 160 Π.Δ. 611 
1977) οειζύμενο; χρόνο;. Ο υπολογισμός του κατά το πρώ
το/ εδάφιον ποσοστού Γ>°δύναται να ενεργήται και καθ’ 
ομάδα κλάδων υπαγομένων εις το αυτό 1 πουργειον ή Ν.II. 
Δ.Δ., το δε τυχόν προκύπτον κλάσμα μονάδο: ημίσεο; και 
άνω. λογίζεται ω; ακέραια μονά;. Προς τούτο εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξις του αρμοδίου Υπουργού ή του Προέ
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευομένη εν περι- 
λήψει δια τη; Εφημερίδυ: τη: Κυβερνησεω;. δι η; διαπι- 
στούται κατά κλάδον ή καθ’ ομάδα κλάδων ο αριθμός των 
υπαλλήλων εις τους οποίου; δύναται να παρασχεθή ο μισθός 
του 6ου βαθμού.



4. Δια την κατά την τrap. 3 μισθολογικήν προαγωγήν 
καταρτίζεται ίδιο: πίναξ μισθολογικώς προακτέων εις ον 
εγγράφονται κατ' ουσιαστικήν κρίσιν οι συγκεντρούντες τα 
προσόντα του κατ εκλογήν προακτέου, εφαρμοζομένων ανα
λογώ:; κατά τα λοιπά των 'περί πινάκων προακτέων διατά
ξεων. Δια την εφαρμογήν της παρούσηρ διατάξεωρ η ομάρ 
κλάδων νοείται ωρ ειρ κλάδος. Ειρ όσα Ν.ΓΙ.Δ.Δ. δεν συντάσ- 
σονται πίνακες προακτέων, η σχετική κρίσιρ των υπαλλήλων 
ενεργείται κατά, περίπτωσιν υπό του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, κατόπιν ερωτήματος τηρ Υπηρεσίας. εφαρμο- 
ζομένων κατά τα λοιπά, των περί προαγωγοόν κειμένων δια
τάξεων.

Οι λαβόντερ ταρ αποδοχάς του 6ου βαθμού υπάλληλοι 
κατά την αποχώρησίν των εκ τηρ υπηρεσίας καθ' οιονδήποτε 
τροπον και εο’ όσον κατά τα ανωτέρω κρίνονται ωρ προα
κτέοι κατ’ εκλογήν, προάγονται αυτοδικαίως ειρ τον 6ον 
βαθμόν, πλην τη: περιπτώσεωρ λύσεωρ τηρ υπαλληλικής 
σχέσεως. λόγω εκπτώσεωρ ή απολύσεωρ. συνεπεία επιβολής 
τηρ πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεωρ.

Λι κατά, το παρόν άρθρον προαγωγαί ενεργούνται δι’ απο- 
οάσεως του οικείου Υπουργού, προκειμένου περί δημοσίων 
υπαλλήλων και του ] 1 ροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
προκειμένου περί υπαλλήλων Ν.ΓΙ.Δ.Δ.

Γ)...............................................................................................
6. Λι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, του δευ

τέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου Γ> του παρόντος 
και του άρθρου 30 του Ν. 434/1976 (άρθρ. 286 Π.Δ. 61 I 
1977) έχουν ανάλογον εφαρμογήν και προκειμένου περί μι- 
σθολογικής εςελίξεως υπαλλήλων κλάδων ΣΕ. διεπομένων 
υπό της περιπτ. δ' του άρθρου 5 του Ν’.Δ. 3766/1957.

/. Επί μιαν τριετίαν από της ενάρξεως ισχύος του παρό
ντος νόμου ο κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου 
απαιτούμενος χρόνος εξαετούς υπηρεσίας μειούται ειρ το 
ήμισυ.

Άρθρον 8.

2. Λι διατάξεις της προηγούμενη; παραγράφου έχουν ανά
λογου εφαρμογήν και προκειμένου περί συντελέσεωρ των 
κατα τον παρόντα νόμον μισθολογικών προαγωγών.

Άρθρον 21.
Πέσεις προσωπικού υπαγόμενου ει: τα: διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κωδικός (II.Δ. 611/1977). δι’ άς υπό των 
οικείων οργανικών διατάξεων προβλέπεται <ος τυπικόν προ
σόν διορισμού πτυχίον των Στρατιωτικών Σχολών Ευε/.πί- 
oojv. Ναυτικών Δοκίμων. Λεροπορίαρ (Τμήματος Ικάροιν 
Εκπαιδευτικού Κέντρου Εφέδρων Χειρ ιστών-Τμήματος Μη
χανικών) και Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, ανήκουν εις 
εις Κλάδους ΛΤ.
17) Ν’. I 199/81 (ΦΕΚ 237/Λ/1981) «περί ρυθμίσεως θεμά
των καταστάσεως υπαλλήλων του Δημοσίου τιον Ν.Π.Δ.Δ. 
των Ο.Τ.Λ. και άλλων τινών συναφών διατάξεων.».

Άρθρον 1.
Μισθολογική προαγωγή εις τον 2ον βαθμόν υπαλλήλων κλά
δων Λ I και ΛΡ.

1. Εις υπαλλήλους 4ου βαθμού Κλάδων ΛΊ και ΛΡ, λα- 
βόνταρ την κατά το άρθρον 21 του ν. 434/1976 «περί πλη- 
ρώσεως θέσεων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την 
κατάστασιν τιον δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.II. 
Δ.Δ.>ι ή την κατά το άρθρον 2 του ν. 887/1979 «περί ρυθμί- 
σεως θεμάτων καταστάσεως υπα/Δήλων του Δημοσίου και 
Ν.ΙΙ.Δ.Δ.» μισθολογικήν προαγωγήν του 3ου βαθμού, μετά 
συμπλήρωσιν από ταύτης του, κατά, ταρ κειμένας διατάξεις, 
απαιτουαένου προς προαγωγήν χρόνου εκ του 3ου ειρ τον 
2ον βαθμόν, εο’ όσον κρίνονται cop προακτέοι κατ’ εκλογήν 
παρέχεται, έστιυ και αν εν τω μεταξύ προήχθησαν εις τον 
3ον βαθμόν.Ο βασικός μισθός του 2ου βαθμού, προσαυξα
νόμενος δια των πά.σης φύσεωε επιδομάτων και λοιπών πα

ροχών. ωρ εάν οι υπάλληλοι ουτοι είχαν προαχθή βαθμολο
γικούς εις τον βαθμόν τούτον. Ειρ όσους κλάδους ΛΤ και ΑΡ 
δεν προβλέπεται υπό των οικείων οργανικών διατάξεων δια- 
βάθμισιρ των θέσεων ή προαγωγική εξέλιξιρ των υπαλλήλων 
πέρα του 3ου βαθμού, η κατά την παρούσαν παράγραφον 
μισθολογική προαγωγή χορηγείται και εις υπαλλήλους 3ου 
βαθμού, του οικείου κλάδου.

2. Η κατά την παράγραφον I μισθολογική προαγωγή 
χορηγείται εις αριθμόν υπαλλήλων μη υπερβαίνοντα, κατά 
κλάδον. το ποσοστόν 20 υπολογιζόμενου επί του αριθμού 
των εκάστοτε υπηρετούντων υπαλλήλων 4ου βαθμού του οι
κείου κλάδου των λαμβανύντων μισθολογικήν προαγωγήν 
3ου βαθμού.

3. Εις όσας περιπτώσεις το κατά την παράγραφον 2 του 
παρόντος άρθρου ποσοστόν δεν επαρκεί δια την κατά την 
παράγραφον 1 μισθολογικήν προαγωγήν ενός τουλάχιστον 
υπαλλήλου, αύτη παρέχεται εις ένα εκάστοτε των υπηρετού
ντων υπαλλήλων του οικείου κλάδου μετά συμπλήρωσιν ει
κοσαετούς συνολικής πραγματικής υπηρεσία:. προκειμένου 
περί κλάδων ΛΤ και εικοσιδιετούς ομοίας υπηρεσίας, προ
κειμένου περί κλάδων AT.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι αντίστοιχαι 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 887/1979, συντασσομένων 
ιδίων πινάκων μισθολογικώς προακτέων, προκειμένου. περί 
υπαλλήλων προαγομένων βάσει πινάκων προακτέων.

5. Λι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμό
ζονται αναλόγως και επί των εκπαιδευτικών της Δημοτικής 
Εκπαιδεύσεως. Δια τον κλάδον των διδασκάλων ο κατά την 
παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου προκύπτων αριθμός των 
δυναμένιυν να προαχθούν μισθολογικώς προσαυξάνεται κατα 
την διαφοράν την προκύπτουσαν μεταξύ του αριθμού των 
οργανικ<όν θέσεων Διευθυντού Λ’ και του κατά την αυτήν 
παράγραφον προκύπτοντος αριθμού των δυναμένων να προαχ
θούν μισθολογικώς.

6. Λι διατάξεις των παραγράφων ! και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των υπαλλήλων περί 
(ον αι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 887/1979. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται αι αντίστοιχοι διατάξεις του άρθρου 3 του 
νόμου 887 Ί 979. Το εις την παράγραφον I του αυτού άρθρου 
προβλεπόμενον ποσοστόν ΙΟΊ' ορίζεται εις 20"„.

'Λρθρον 2.
Μισθολογική προαγωγή υπαλλήλων κλάδων ΛΊ και ΛΡ 
μη εξελισσομένων πέρα του 4ου βαθμού.

1. II κατά το άρθρον 2 του ν. 887/1979 μισθολογική 
προαγωγή του 3ου βαθμού παρέχεται και εις υπαλλήλους 
4ου βαθμού κλάδων ΛΊ και ΛΡ εις τους οποίους δεν προβλέ- 
πεται υπό των οικείων οργανικών διατάξεων διαβάθμισις 
τιον θέσεων ή προαγωγική εξέλιξις των υπαλλήλων πέρα 
του 4ου βαθμού. II κατά το παρόν άρθρον μισθολογική προα
γωγή χορηγείται εις αριθμόν υπαλλήλων μη υπερβαίνοντα 
κατά κλάδον, το ποσοστόν 25°„. προκειμένου περί κλάδων 
ΛΤ και 15",,. προκειμένου περί κλάδων ΛΡ. υπολογιζόμενο·/ 
επί του συνόλου τιον θέσεων του οικείου κλάδου. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις του άοθρου 2 του ν. 887 /79. 
συντασσομένων ιδίων πινάκων μισθολογικώς προακτέων, 
προκειμένου περί υπαλλήλων προαγομένων βάσει πινάκων 
προακτέων.

2. Εις τους κατά την προηγουμένην παράγραφον λαβύ- 
ντας τον μισθόν ίου 3ου βαθμού παρέχεται περαιτέρω ο μισ
θός του 2ου βαθμού, κατά τα οριζόμενα υπό των διατάξεων 
του άρθρου 1 του παρόντος.

3. Εις όσας περιπτώσεις τα κατά την παράγραφον 1 του 
παρόντος άρθρου ποσοστά δεν επαρκούν δια την μισθολογι- 
κήν προαγωγήν ενός τουλάχιστον υπαλλήλου, παρέχεται ο 
μισθός του 3ου βαθμού εις ένα εκάστοτε υπάλληλον 4ου βαθ
μού, μετά συμπλήρωσιν δεκαεπταετούς συνολικής πραγμα
τικής υπηρεσίας, προκειμένου περί κλάδίον ΛΤ και δεκαεν- 
νεαετούς ομοίας υπηρεσίας, προκειμένου περί κλάδων ΛΡ



Ει; τούτον παρέχετα; περαιτέρω ο μισθό: του 2ου βαθμού, 
μετά τριετίαν από τη; λήφεω: του μισθού του 3ου βαθμού 
και μετά συμπλήρωσιν εικοσιτριετου: συνολική; πραγμα
τική; υπηρεσία;, προκειμένου περί κλάδων AT και εικοσι- 
πενταετού; ομοια: υπηρεσία:, προκειμένου περί κλάδων Λ1 ’. 
υπό την προϋπόθεσιν ότι κρίνεται προακτέο: κατ’ εκλογήν. 
Αι διατάξει; τη; παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 887/1979 εφαρ
μόζονται αναλόγιο: και εν προκειμένω.

4. Ί ο ει; την παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 887 1979 προ- 
βλεπόμενο ποσοστό 10°„ ορίζεται εις 20°,,. \> διατάξει: του 
πρώτου εδαφίου τη: προηγούμενη; παραγράφου εφαρμόζο
νται αναλογώ: και επί τιον υπαλλήλων περί ιον αι διατάξει: 
του άρθρου 12 το., νόμου 887 1979.

Αρθρου ,,
Επίδομα ευδόκιμου παραμονή; υπαλλήλων 2ου βαθμού 

κλάδων Λ I και ΛΡ.

1. Ει: υπαλλήλου; 2ου βαθυου των κλάδων ΑΙ και ΛΡ. 
ει; εκπαιδευτικού; αντιστοίχου βαθμού τη; Δημοτική; και 
Μέση: Γενική: Εκπαιδεύσεωρ. ιυ; και ει: αντιστοίχου βαθ
μού εκπαιδευτικού; τη; Επαγγελματική: και Τεχνικής Εκ
παιδεύσεων κλάδων πτυχιούχων Λ.Ε.1. ή Ανωτέρων Σχολών 
και ει: αριθμόν μη υπερβαίνοντα. κατά κλάδον. το ποσοστόν 
40% υπολογιζόμενο·/ επί του αριθμού των εκάστοτε υπηρετού- 
vtcov επί 2ω βαθμό/ ή αντιστοιχώ βαθμώ υπα/ήλων του οικείου 
κλάδου, παρέχεται, μετά συμπλήρωσιν τριετου: υπερεσία: 
ει; τον βαθμόν τούτον, επίδομα ευδόκιμου παραμονή; ορι- 
ζόμενον ει; ποσοστόν 1 (Ι’Γ, επί του βασικού μισθού του 2ου 
βαθμού.

Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του προηγουμένου 
εδαφίου το τυχόν προκύπτον κλάσμα μονάδο; ημίσεο; και 
άνω λογίζεται ω; ακέραια μονά:. Ει; όσα: περιπτό/σει; το 
κατά το πρώτον εδάφιο·/ ποσοστό·/, δεν επαρκεί δια την πα
ροχήν του επιδόματο: τούτου ει: ένα τουλάχιστον υπάλληλον, 
τούτο παρέχεται ει; ένα εκάστοτε των υπηρετούντο/·/ υπαλ- 
λήλων του οικείου κλάδου.

2. I ο κατά την προηγουμένην παράγραφον επίδομα πα
ρέχεται επί τη βάσει της σειρά; αρχαιότητα;, υπό την πρου- 
πόθεσιν ότι ο ει: ον χορηγείται τούτο κρίνεται αυτοτελούς 
(υ: κατ’ εκλογήν προακτέο: οάσει ερωτήματο; τη; Γπηρεσία; 
υπό του οικείου Γπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρον 4.
Μισθολογικαί πρυαγωγαί υπαλλήλων κλάδο)·/ ΜΙ..

I. Ει: υπαλήλου; 8ου βαθμού κλάδο;·/ ΜΙ·., λαβόντα; την 
κατά, το άρθρο 28 του .V 22 1973 «Περί ρυθμίσεω; θεμά- 
των καταστάσεω; τιον δημοσίο/ν διοικητικών υι 
και υπαλλήλων Ν.ΙΙ.Δ.Δ.» ή την κατά το άρθρονΟΟ* /»/·-.. ' -

ιχοι

·>· Ι·.ι; οσα: περιπτώσεις το κατά την παράγραφον 2 του 
παρόντος άρθρου ποσοστόν δεν επαρκεί δια την κατά την 
παράγραφον ! μισθο/.ογικήν προαγωγήν ενό: τουλάχιστον 
υπαλλήλου αυτή παρέχεται εις ένα εκάστοτε των υπηρετού- 
ντων υπαλλήλων του οικείου κλάδου, μετά συμπλήρωσιν ει- 
κοσιπενταετού; συνολική: πραγματική; υπηρεσίας.

4. Κατά τα λοιπά εφαεμόζονται αναλογώ; αι αντίστοι> 
διατάξει; του άρθρου 1 του ν. 887/1979.

υ. Λι διατάξει; τιον προηγουμένων παραγράφων εφαρμό
ζονται αναλογώ; και επί των αντιστοίχου βαθμού εκπαιδευ
τικών των κλάδων 9.10 και ! I τη; Μέση; Τεννική; και Επαγ
γελματική; Εκπαιδεύσει·;:.

0. Εις υπαλλήλου; 4 ου βαθμού των κλάδων ΜΕ και ει; 
αριθμόν μη υπερβαίνοντα κατά κλάδον το ποσοστόν 5%, υπο
λογιζόμενο·/ επί του συ/ολικού αριθμού τιον εκάστοτε υπη- 
ρετούντων υπαλλήλων του οικείου κλάδου, παρέχεται ο μισ
θό; του 8ου βαθμού μετά τετραετή υπηρεσίαν ει; τον 4ον 
βαθμόν, προσαυξανόμενο: δια των πά.ση: φύσεω; επιδομά- 
τιον και λοιπών παρο/ών. ως εάν οι υπάλληλοι ούτοι ειχον 
προαχθή βαθμολογικού: εις τον βαθμόν τούτον. Δια τον υπο
λογισμόν τη; τετραετία: δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο εις την 
παράγραφο 1 του άρθρου 99 του ν. 1811/1951 «Περί Κώ- 
δικο; καταστάσεω; των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων», 
(παρ. I άρθρου 19ο π.ο. (311/1977) οριζόμενο; χρόνος. Αι 
διατάξεις τη; παραγράφ #υ 3 του παρόντος άρθρου εφαρμό
ζονται ανα/.ονω; και προκειμενω.

4ον βαθμόν εφ’ όσον κρίνονται ω: προακτέοι, παρέχεται, έστω 
και αν εν τω μεταξύ προήχΟησαν ει; τον 5ον βαθμόν, ο βα
σικό; μισθό; του 4ου βαθμού, προσαυξανόμενο; δια των 
παση; φύσει·;; επιδομάτων και λοιπών παροχών, ω; εάν οι 
υπάλληλοι ούτοι είχον προαχθή βαθμολογικού; ει: τον βαθ
μόν τούτον. Ει: όσου; κλάδου; ΜΕ δεν προβλέπεται υπό των 
οικείων οργανικού·/ διατάξεων οιαβάθαισι; τιον θεσεουν ή 
προαγωγική εξέλιξη τιον υπαλλήλ<·υν πέρα του 5ου βαθμού, 
ή κατά την παρούσαν παράγραφον μισθολογική προαγωγή 
χορηγείται και ει; υπαλλήλου; 5ου βαθμού του οικείου κλά
δου.

2. () αριθμό; των κατά την προηγουμένην παράγραφον 
μισθολογικώ; προαγομένων ει; τον 4ον βαθμόν δε·/ δύναται 
να υπερβαίνει κατά κλάδον το ποσοστό·/ 20% υπολογιζόμε
νο·/ επί του αριθμού τιον εκάστοτε υπηρετούντων υπαλλήλων 
·>ου βαθμού του οικείου κλάδου των λαμβανόντων μισΟολυ- 
γικήν προαγωγήν 5ου βαθμού. Δια την εφαρμογήν των δια- 
τάψξεο/ν του προηγουμένου εδαφίου το τυχόν προκύπτον 
κλάσμα μονάδο; ημίσεο; και άνω λογίζεται ο/ς ακέραια 
μονά;.

ταυ την η μισθολογική προαγωγή χορηγείται μετά συμπλή- 
ρωσιν εικοσιεννεατού; συνολική; πραγματική; υπηρεσίας.

/. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον μισθο- 
Αογικην προαγωγήν. καταρτίζεται ίδιο; πίναξ μισθολογικώ; 
προακτέων ει; τον οποίον εγγράφονται οι συγκεντρούντε; 
τα προσόντα του κατ’ εκλογήν προακτέου εφαριιοζομένων 
αναλογώ; tcov περί πινάκιο·/ προακτέο/·/ διατάξει,/ν. Ει; όσα 
Ν.ΙΙ.Δ.Δ. δεν συντάσσονται πίνακες προακτέο/·/ η σχετική 
κρισι; των υπαλ’/.ή.λιον ενεργεί ται κατά, περίπτωσιν υπό του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατόπιν ερωτήματος τη; 
υπηρεσία; εφαρμοζομένο/ν κατά τα. λοιπά τιον περί προαγιο- 
γο/ν κειμένο/ν διατάξειον.

8. Αι κατά το παρόν άρθρον μισθολογικαί προαγωγαί 
ενεργούνται δια αποφάσειο; του οικείου Γπουργού. προκει- 
μενου περί δημοσίων υπαλλήλων και του Προέδρου του Διοι
κητικού Συμβουλίου προκειμένου περί υπαλλήλων Ν.ΙΙ.Δ.Δ.

9. Αι διατάξει; τιον παραγράφων 9, 7 και 8 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται αναλόγιος και επί τιον αντιστοίχου 
βαθμού εκπαιδευτικού·/ τ.ον κλάδων 9.10 και II τη; Μέση;
I εχνική; και Επαγγελματική; Εκπαιδεύσει»;. 11 ροκειμένου 

περί εκπαιδευτικό/·/ του κλάδου 9 δια τον προσδιορισμόν του
των όυναμένων να λάβουν τον μισθόν του 3ου βαθμού 
) εκ του κατά την παράγραφον 9 προκύπτοντο;

αφαιρείται ο αριθμός τιον οργανικό/·/ θέσεων 3ου 
του κλάδου.

Αρθρον 5.
Ιίαράγρα.οο: 1 ..............................................................
Ιίαράγραφο; 2 ...........................................................
ΙΙαράγραφο; 8 ...........................................................
4. Το διά τη; παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 887/1979 

οριζόμενο·/ ποσοστό/ των ει; τον Go βαθμόν μισθολογικώ; 
προαγομένων υπαλλήλων τιον κλάδων ΣΕ αυςάνεται ει; 29 
υτολογιζόαενον :τ: του ε/νολιν.:/ αρι-ύμού τω/ εκαετοτε υτη- 
εετεύντων υπαλλήλων οικείου κλά:ου. εραρμοζομένων κατά 
τα λοιπά τιον αντιστοίχιον διατάεεων του άρθρου <3 του .N.8S/ 
1979. Το τελευταίου εδάφιο·/ τη; παραγράφου 8 του άρθρου 9 
του Ν’. SS7M979 καταργείται.

5. Ει; όσα; περιπτό/σει; κλάδων ΣΕ. μη υπαχθέντων ει; 
ομάδα κλάδων κατά τα; διατάξει; τη; παραγράφου 8 του 
άρθρου 9 του Ν. 887/1979, το κατά την παράγραφον 4 του 
παρόντος άρθρου ποσοστόν δεν επαρκεί διά. την κατά τα; αυ
τά; διατάξει; του Ν. 887/1979 μισθολογική·/ προαγωγήν 
ενό; τουλάχιστον υπαλλήλου αύτη παρέχεται ει; ένα εκάστοτε 
τιον υπηρετούντο)·/ υπαλλήλων του οικείου κλάδου, μετά συμ- 
πλήρωσιν είκοσι οκταετούς συνολική; πραγματική: υπηρεσίας.

’.Τ,/.ίυν αοιθαού
:ου ν. (ΜΚ 7
ΊΓΤά αριθμού.

'άιει;
τον

βαθμού


