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Έπί :w σχείιου Νόμο «περί καθορισμού ;w ύπό τού Ταμείου

Αρωγής Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων παρεχομένου
βοηθήματος».

Πρός χήν Βουλήν χών 'Ελλήνων

Διά τού ύπό /.piσιν σχεϊίου νόμο σν.οπείται ό καθορισμός τού 
ύψους τού παρεχόμενου βοηθήματος ύπό τού Ταμείου Αρωγής 
'Υπαλλήλων Ααονομίας Πόλεων εις τους από τής ισχύος 
αυτού καί ερ’ έήής έςερχομένους τής υπηρεσίας.

Τό ύψος τού βοηθήματος καθορίζεται εις ποσοστά, 6άσε: 
τής έν άρθρω 1 άναρερομένης χλίμαν.ος, υπολογιζόμενα επί 
τό κατά τή/ 31.12.1976 ίσχύοντος βασικούς μισθούς τού οργανι
κού βαθμού τού υπαλλήλου όν έκέκτητο κατά τήν έςοϊόν του έκ 
τής ύπηρεσιας. , , , „

Ή έν άρθρω 1 άναρερομενη κκιμας εινα: η ισχυουσα ηΐη ϊυ- 
νάμει τού άρθρου 11 τού Β.Δ. 542/1964, ώς χύτη έτροποποιή- 
θη καί ισχύει σήμερον ϊυνάμει τής ύπ άριθ. 6452/296/1/ 
3.5.1968 άποράσεως τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάςεως καί 
συμπληρ ούνται ώς προς τον νέον βαθμόν τού Γενικού ’Αστυνομι
κού Δ/ντού, πλήν όμως τά έν αύτή άναρερόμενα ποσοστά υπολο
γίζονται έπί τού βασικού μισθού τού οργανικού βαθμού, όν ειχεν 
έκαστος κατά τή/ έςοϊόν του έκ τής υπηρεσίας.

Ό τρόπος όμως ουτος υπολογισμού τού βοηθήματος με τήν 
πάροόον τού χρόνου, λόγω τών χορηγη-ύεισών χύξήσεων των 
μισθών. ειχεν ώς αποτέλεσμα άρ’ ενός μέν τήν ίιαροροποίησιν 
τών βοηθημάτων τών έξελ-θόντων με τον αυτόν βαθμόν έκ τής 
υπηρεσίας, άρ’ ετέρου ϊέ τήν όυσμενή οικονομική/ πορείαν τού 
Ταμείου μελλοντικώς. ϊιάπιστωθείσαν έκ προσράτου έκπονη- 
θείσης άναλογιστικής μελέτης κατά τό πόρισμα τής όποιας 
προκύπτει ότι ϊιά τήν έξισορρόπησιν τής οικονομικής καταστά- 
σεως τού Τχμείου θά έϊει είτε νά χΰςηθή, τό άσράλιστρον 
άπό 3% εις 9% έπί τού μηνιαίου βασικού μισθού τών ήσραλισμέ- 
νων, είτε νά μειωθούν α! παροχαι κατά ποσοστό·/ 70% ή, καΥ 
ελάχιστον όριον, κατά ποσοστόν 50%, είτε τήν παγιοποίησιν τών 
βοηθημάτων έπί τών άποϊοχών τής 31.12.1976. γ·
/Επειίή ή μεν χύςησις τού άσραλίστρου άπό 3% εις 9% θά 

αποτελούσε μεγάλην έπιίάρυνσιν τών ήσμαλισμένων καί ραλ- 
κίϊευσιν τού εΐσοϊήματός των, ή οέ μείωσις τών παροχών θά 
προκαλούσε αναστάτωσιν τών ήίη 6 ο ηθ ημ α τούχω ν, υίοθετήθη, 
ώς πλέον ά/ώϊυνος. ή τρίτη λΰσις τής παγιοποιήσεως έπί τινα- 
χρόνον τών βοηθημάτων έπί τών άποϊοχών τής 31.12.1976. 
Τούτο επιτυγχάνεται ϊιά τού άρθρου 1 τού σχεϊίου.

Διά τού άρθρου 2 παρέχεται έΞουσιοοότησις, όπως, εις πί- 
ρίπτωσιν μελλοντικής έςυγιάνσεως τής οικονομικής καταστά- 
σεως τού Τχμείου, 2ι’ άποράσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών, μετά γνώμην τού Δ.Σ. τού Ταμείου, ,ά/απροσάρμό- 
ζωνται τά παρεχόμενα υπό τού Ταμείου βοηθήματα είτε ϊι’ χύ- 
ξομειώσεως τών ποσοστών τής κλίμχκος είτε ϊιά μεταθέσεως 
τής βάσεως υπολογισμού χυτών ϊιά τής λήψεως τών άποϊοχών 
μεταγενεστέρου χρόνου.

Δι’ όμοιων άποράσεων προβλέπεται ότι θά· ένεργήται καί ή 
αναπροσαρμογή τών παρεχόμενων βοηθημάτων εις τους κατα- 
στάντας βοηθηματούχους τού Ταμείου πρό τής ϊημοσιεύσεως 
χυτών, ϊιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως απάντων τών ήσραλι- 
σμένων αύτόύ. ’ . ν
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Περί καθορισμού τού ύπό τού Ταμείου· 'Αρωγής 'Υπαλλήλων 
Αστυνομίας Π όλ-εων παρεχόμενου βοηθήματος. -

Άρθρον 1. · ~ ■ £|-

1. Τό παρεχόμενο·/ ύπό τού Ταμείου ΙΑρωγής Υπαλλήλων
‘AjTJVCLL'ΓΤ"0^£ίΛν *«<· -ύ>·\-

ισχ>
α/τος βασικού μισθού τού βαθμού των κατά τή/ ακόλουθο/ 
κλνίμακα:

α) Διά τούς ’Αστυνομικούς ’Υπαλλήλους:

!· ’Αρχηγός - 'Υπαρχηγός δίς 14.5%
2. Γενικός 'Αστν/ομικός Δ/ντής » 15%
3. ’Αστυνομικός Δ/ντής Α' » 15,5%
4. Αστυνομικός Δ/ντής Β' » 16%
δ. ’Αστυνόμος Α' » 16,5%
6. ’Αστυνόμος Β' » 18.5%
7. Ύπαστυνόμος Α' )> 19%
8. Ύπαστυνόμος Β' » 19.5%
9. Άνθυπαστυνόμος )> 19.5%

10. Άρχιρύλας » 20%
Γ1. Ύπαρχιρόλας )> 21,5%
12. Άστυρύλαξ » 23%

(1) Διά τούς Διοικητικούς υπαλλήλους άρμοϊιότητος 'Αστυ
νομίας Πόλεων: ■ ·

1. Βαθμός 2ος 16%
2. » 3ος . » 16,5%
3. X) 4ος » 19%
4. » 5ος » 19,5%
5. » 6ος » 20%
6. » 7ος Λ 20.5%
7. » 8ος 1} 21%
8. » 9ος, 10ος, 11ος, 12ο; καί 13ος εις 22%.
2, Ώς βαθμός, ϊιά τήν έραρμογήν τού παρόντος, vtiitxi 6 

’Οργανικός βχθμός, όν έκέκτητο ό ήσραλισμένος Κατά τήν 
ίξοϊόν του έκ τής υπηρεσίας καί οΰχί τί/χόν άπΟνεμηθείς αύτώ 
κατά τήν έςοϊόν του ή ό τυχόν εκάστοτε οριζόμενος μεταγενε
στέρους ϊιά τούς έτερχομένους όμοιώβάθμους χΰτΟύ.

„ Άρθρον 2. ■
1. Δι’ άπΐράσιως τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

έκϊιϊομένης μετά γνώμη·/ τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Ταμείου και ϊημΟσιευώμένης ϊιά τής ’Ερημίρίϊος τής Κυβερ- 
νήσεως, ϊύναται νά τροποπΟιήται ή ύπό τού άρθρου Γ τού πα
ρόντος κλίμαξ υπολογισμού τών παρεχόμενων βοηθημάτων, ώς 
καί νά λαμβάνωνται ώς βάσις υπολογισμού τών βοήθημάτων 
αί άποϊοχαί μεταγενεστέρου τής 31.12.1976 χρόνου.

2. Δι’ όμοιων άποράσεων ϊύναται νά άναπροσαρμόζωντα: άνα- 
λόγως κατά τάς ϊιατάςεις τού άρθρου 1 καί τής παρ. 1 τού 
άρ-θρου 2 τού παρόντος καί τά παρεχόμενα ύπό τού Ταμείου 
βοηθήματα εις τούς καταστάνσας ίοηθηματούχους τού Τχμείου 
πρό τής ϊημοσιεύσεως χυτών.

. .'Αρθρο·/ 3.

*Η ίχ/ύς τού παρόντος /άοχεται άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου
1*977. · ·
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