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-ον σχεδίου Νομού «-περί ρυθμίσεως τών αποδοχών
τών Λειτουργών τής Τακτικής και Διοικητικής Δι
καιοσύνης τοΰ κυρίου Προσωπικού τοϋ Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους καί τών ’Ιατροδικαστών».
Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων
*Η Κυβέρνησις έφαρμόζουσα τάς διατάξεις τοϋ Συντάγ
ματος, συμφώνους προς τάς όποιας αί άποδοχαί τών Διχα
στικών Λειτουργών ρυθμίζονται δι’ είδικοϋ Νόμου καί
δέον να είναι ανάλογοι με τό λειτούργημά των φέρει ενώπιον
τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας τό παρόν σχέδιον Νόμου
διά τοϋ όποιου επιδιώκονται τά κάτωθι :
1. 'Η ρύθμισις τών αποδοχών τών Δικαστικών Λει
τουργών έν γένει έπΐ υγιών βάσεων.
2. Ή βελτίωσις αυτών καί ή άνύψωσις εις όρια έπιτρέποντα αξιοπρεπή διαβίωσιν καί άπερίσπαστον άσκησιν τών
καθηκόντων τών Δικαστών εντός βεβαίως τών έπιτρεπομένων όρίων τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού κάί τής οι
κονομίας τής χώρας γενικώτερον.
*Η Κυβέρνησις έχει σαφή γνώσιν τής σπουδαιότητος
τοϋ λειτουργήματος καί τής ευθύνης τής θέσεως τού Δικαστοΰ
καί εκτίμα Ιδιαιτέρως τάς συνθήκας ΰπό τάς όποίας έργάζεται
ούτος, δι’ αυτό, προβαίνει διά τοϋ παρόντος Νόμου εις λίαν
σοβαράς αυξήσεις τών άποδοχών των αί όποιοι κατά μέσον
όρον ανέρχονται είς 30%.
Διά τών έπερχομένων διά τοΰ Νόμου οικονομικών βελ
τιώσεων καί ρυθμίσεων τών άποδοχών έπιτυγχάνεται άφ’
ενός μεν ή άνοδος τής στάθμης τοϋ οικονομικού έπιπέδου
*ών Δικαστών άφ’ έτέρου δέ ή δίκαια διαφοροποίησις αυτών
ναλόγως τοϋ βαθμού καί τών έτών ύπηρεσίας των.
Διά τών χορηγουμένων αυξήσεων έπί τών άποδοχών τών
.ειτουργών τής Δικαιοσύνης καί τών άλλων Κρατικών Λειουργών, Διοικητικών καί Στρατιωτικών, διά τά δύο προ;εχη έτη ή Κυβέρνησις έξήντλησε τά άνώτατα έπιτρεπόιενα όρια τής οίκονομίας τής χώρας πρός τόν σκοπόν αυτόν
ώστε νά μή παρέχεται εύχέρεια δι’ οίανδήποτε περαιτέρω
ΰξησιν τοϋ άντιστοίχου κονδυλίου τοϋ Κρατικού ΠροΟιλογισμοϋ δι’ άποδοχάς τό όποιον νά έγγίζη τά 28,5
σ. δραχμές άνευ σοβαρού κινδύνου, διά τήν οικονομίαν
-,ς χώρας.
Είδικώτερον έπί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ Νομο'εδίου τίθενται ΰπ’ 6ψιν υμών, τά κάτωθι :
Έπί τοϋ Άρθρου 1.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ορίζονται οί νέοι
•σικοί μισθοί τών Λειτουργών τής Ταχτικής καί Διω
κτικής Δικαιοσύνης, ώς ουτοι διαμορφώνονται τήν Ιην
ίνουαρίου 1979.
Ωσαύτως όρίζονται οί βασικοί μισθοί τού κυρίου Προ;πικοϋ τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους καί τών
τροδικαστών.
Έπί τού Άρθρου 2.
Διά τού άρθρου τούτου όρίζονται τά γενικά επιδόματα τά
οΐά παρέχονται εις τούς Δικαστικούς λειτουργούς, τό
υιόν Προσωπικόν τοϋ Νομικού Συμβουλίου καί τούς
τροδικαστάς, ήτοι :
·
1. Επίδομα χρόνου ύπηρεσίας.
3ίς τό έν λόγω έπίδομα ενοποιούνται τά παρεχόμενα
> τοϋ προίσχύσαντος μισθολογίου Επιδόματα πολυετίας
εύδοκίμου παραμονής'εις τόν αύτόν βαθμόν .(τριετίαι).
έπίδομα τούτο ορίζεται είς ποσοστόν έπί τοϋ βασικού
θοΰ άναλόγως τών έτών ύπηρεσίας καί άνέρχεται έν
όλω είς 76% τοϋ βασικού μισθού.
Τ’
Η καθιερωσις είς τόν Νόμον διαφορετικών κλιμάκων
λογισμού τοϋ ποσοστού, έπεβλήθη έκ τής άνάγκτης προμογής .τών μέχρι τοϋδε χορηγουμένων έπιδομάτων
.υετίας καί τριετιών, είς τό ώς άνω έπίδομα χρόνου υπη

ρεσίας. προς αποφυγήν αδικιών, ή υπερβολικής αύξήσεως
τούτου ύπέρ ώοισμενων βαθμών τών Είρηνοδικών.
Διά τής έπερχοιιένης ένοποιήσεως τών δύο πρότερον.
καταβαλλομένων επιδομάτων πλήν τών άλλων άποφεύγεται
καί ή γραφειοκρατική διαδικασία τής έκδοσεως πολυαρίθ
μων αποφάσεων διά τήν άναγνώρισιν τής πολυετίας καί
τής εύδοκίμου παραμονής τών Δικαστικών Λειτουργών.
2. Έπίδομα Σπουδών.
Τό έπίδομα τούτο ίδιο διά όλους τούς βαθμούς τής Ιεραρ
χίας, άνέρχεται είς ποσοστόν 20% έπί τοϋ βασικού μισθού
τοϋ Πρωτοδίκου. Τό έπίδομα τούτο προσαυξάνεται διά
τούς κατόχους Πτυχίου MASTER’S κατά 10% καί διά
τούς κατόχους Διδακτορικού διπλώματος κατά 20% έφόσον συντρέχουν αί έν τώ Νόμω άναφερόμεναι προϋποθέ
σεις.
3. ’Επίδομα οικογενειακών βαρών.
Τό έπίδομα τούτο ίδιον καί αυτό δι’ όλους τούς βαθμούς
τής Ιεραρχίας ύπολογίζεται είς ποσοστόν έπί τού βασικού
μΜΊ&οΰ τοΰ 6ου ίχτόμοϋ τής Διοικητικής Ιεραρχίας καί ανέρ
χεται είς 3%, 7%, 12%, 18%, κ*ί 25% διά 1, 2, 3, 4, 5 τέκνα
άντιστοίχως, κατ’ άνώτατον δριον.
Ό υπολογισμός τών ανωτέρω δύο έπιδομάτων ίδιος δι’
όλους τούς βαθμούς τής 'Ιεραρχίας, με σταθερούς συντελεστάς έπί μισθού Πρωτοδίκου διά τό πρώτον καί τοϋ 6ου
βαθμού τής Διοικητικής 'Ιεραρχίας διά τό δεύτερον, έπε
βλήθη έκ λόγων κοινωνικής δικαιοσύνης.
4. Επιδόματα .εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα καί
άδειας.
Τούτα χορηγούνται καρά τάς έν τψ Νόμω άναφερομένας
προϋποθέσεις. Διά τών όριζομένων χρονολογιών καταβο
λής τούτων αποφεύγεται ή έκδοσις έκαστοτε ύπουργικών
άποφάσεων, άπλουστευο_μένης ουτω τής σχετικής διαδικασίας
χορηγήσεως αυτών.
...
Έπί τού 'Αρθρου 3.
Εις τό έν λόγω άρθρον άπαριθμούνται αί ύπηρεσίαι τών
λειτουργών αί όποιου. λαμβάνοΥται ΰπ’ δψιν διά τήν χορήγησιν τοϋ έπιδόματος χρόνου · ύπηρεσίας τού προηγουμένου
άρθρου.
*
,
·
• Έπί τοϋ Άρθρου 4.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται ή τύχη τών διαφόρων
έπιδομάτων τού προΙσχύσαντος μισθολογίου. Ή κατάργησις
τούτων έπεβλήθη έκ τής άνάγκης έξυγιάνσεως τοϋ Μισθο
λογίου καί τής οοπιμετωπίσεως έπί νέας υγιούς βάσεο>ς γε
νικής δι’ όλους τής χορηγήσεως τούτων ώς έν τφ προηγου
μένου άρθρω έξετέθη.
1. ’Από 1ης ’Ιανουάριου 1978 καταργοΰνται : Τά έπιδόματα πολυετούς υπηρεσίας καί εύδοκίμου παραμονής είς
τόν αύτόν βαθμόν, άντικαθιστάμενα μέ τό προαναφερθέν
έπίδομα χρόνου ύπηρεσίας. Τό έπίδομα βιβλιοθήκης. Τό
Ειδικό Προσωρινό τών ’Ιατροδικαστών (επιστημονικό
έπίδομα 1.200 δρχ.). Τό Ειδικόν Προσωρινόν τοΰ Ν. 232/
75 απερί ,έπιμορφώσεως τών Δ.Τ. καί τό υφιστάμενον σή,μερον έπίδομα τών οικογενειακών βαρών (300 ή 500 δρχ.
άναλόγως άρίθμοϋ τέκνων των).
2. Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978 καταργεΐται κατά τό
ήμισυ τό έκ 2.000 δρχ. προσωρινόν έπίδομα καί κατά τό
.έτερον .ήμισυ .άπό ΐής Τανουαρίου τού 1979.
3. Τό έπίδομα ,άνθυγιεινής .έργασίας τών ’Ιατροδικαστών
έοεν δεν διατηρηθή κατά τήν έν τφ σχεδίιρ Νόμω διαγραφομένην διαδικασίαν θά καταργηθη άπό τής δημοσιεόσεως
τοΰ προβλεπομένου ύττό τοΰ παρόντος άρθρου 'Προεδρικού
Διατάγματος.
Έπί τού Άρθρου 5.

_

Καταργοΰνται άπό 1ης Τανουαρίου 1979 αί προβλεπόμεναι άποζημιώσεις διά την συμμετοχήν τών Δικαστών
καί των \οιπών Δημοσίων υπαλλήλων είς Συμβούλια ΈπιΤΡΟ'-Λζ vjxX ομάδας έργασίας ώς καί αί πόσης φύσεως άμοι*χ -ήί όσκτ/τιως χροσΔετων αβόηχά/των, εξαιρέσει τών
■Νομοπαρασκευαστικών Έχιτροχών.
. . , ·-.
Διά κοινής άποφάσεως τών ΤΓπουργών Συντονισμού,
■Προεδρίας, Οικονομικών, καί τοϋ κατά περίπτωσιν άρμό-
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δίου ‘Υπουργού, έκδιδομένη; κατόπιν γνώμη; τής έν τώ
Νόμω προβλεπομένης Επιτροπής, θά καθορισθοΰν τά
Συμβούλια καί αί Έτητροτταί των όποιων αί συνεδριάσεις
καί έργασίαι έπιβάλλεται νά 7τραγματθ7τοιώνται έκτός των
ώρών έργασίας των υπηρεσιών. Διά των αποφάσεων αυ
τών θά ορίζεται καί ή άποζημίωσις των μελών.
Λ*

_ν

Έν Άθήναις τή 14 Ίανουαρίου 1978
*0 Υπουργό; Οίκονοαικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ

Έπί τοϋ "Αρθρου 6.

Διά τοϋ άρθρου τούτου όρίζεται ή ήμερησία άποζημίωσις
των κινουμένων έκτός ίδρος Λειτουργών είς τό 1/30 τοϋ
βασικού των μισθού μετά τοϋ έπιδόματος χρόνου υπηρεσίας,
ή όποια δμως δεν δύναται νά είναι άνωτέρα τοϋ 1/30 τοϋ
όασικοΰ μισθού τοϋ Συμόούλου Επικράτειας χροκειμένοο κερί
τού Προέδρου ’Ερετών καί άνω καί τοϋ δανικού μισθού τοΰ
Πρωτοδίκου χρσκειμενου χερί των λοιπών.
*

νά παρακχλέσωμεν δπως περιβάλη διά τής ψήφου της,
χαρακτηρισθγ δέ τούτο ως κατεπειγον και ύτττρεσιακόν
διά τήν έπίσπτυσιν τής σχετικής διαδικασίας.

^
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’Επί τοϋ Άρθρου 7.

Διά τοϋ άρθρου τούτου καθρίζεται ή σταδιακή έφαρμογή
τής αύξήσεωςτών άποδοχών είς δύο έτη. ’Από 1ης ’Ιανουά
ριου 1978 οί ώς άνω Λειτουργοί θά λάβουν αΰξησιν Ισην
πρός·τό ήμισυ τής διαφοράς τοϋ βασικοϋ μισθού τής 31ης
Δεκεμβρίου 1977, άπό τόν βασικόν μισθόν τόν όριζόμενον
U7t0 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 7ταρόντος, καί άπό 1ης Ίανουαρίου
1979 τό έτερον ήμισυ.
*

Έπί τοϋ Άρθρου 8.
.
Διά τοϋ άρθρου τούτου καταργεΐται πάσα διάταξις περί
άττονομής μισθού άνωτέρου τής κατεχομένης όργανικής
θέσεως.
Γ ’Εξαιρείται μόνον ή 7ΐερί7Γτωσις τής τταραγράφου 2
τοϋ άρθρου 75 τοϋ Ν.Δ. 962/1971 *περί Κώδικος Δικα
στικών Λειτουργών» διά τής όττοίας όρίζεται 6τι ό μεν
Είρηνοδίκης Β' τάξεως φέρει τόν βαθμόν τοϋ Πρωτοδί"κου καί λαμβάνει τάς άποοχάς αύτοΰ, ό δέ Είριγνοδίκης
Λ' τάξεως .τόν βαθμόν τοΰ Προέδρου Πρωτοδικών καί
λαμβάνει τάς άποδοχάς τούτου.
- - '
.
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_ Έπί τοΰ Άρθρου 9.
Διά τοϋ άρθρου τούτου όρίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ
7ΐαρόντος Νόμου δέν έχουν έφαρμογήν έπί Δημοσίων Πο
λιτικών' καί Στρατιωτικών υπαλλήλων καί τοιούτων Ν.Π.
Δ.Δ. οί όποιοι φέρουν μέν βαθμόν τής Δημοσιοϋπαλληλι
κής Ιεραρχίας άλλα έξομοιοϋνται μσιθολογικώς μέ Δικα
στικούς Λειτουργούς.
’Επί τοϋ Άρθρου 10.
Διά τοϋ άρθρου τούτου Κυροϋνται άφ’ ής έξεδόθησαν αί
ΰπ’ άριθ. 96205/1977 καί 181489/1977 άττοφάσεις τοϋ κ.
‘Υπουργού τών Οικονομικών.
Διά τών άποφάσεων τούτων, διά μέν τής πρώτης ηύξήθη
κατά 1.000 δραχ. τό επίδομα βιβλιοθήκης τών Δικαστικών
άπό 1.7.1977 μέχρι τής 31.12.1977, διά δέ τής δευτέρας
παρετάθη ή ισχύς αυτής διά τό χρονικό διάστημα άπό 1ης
Ίανουαρίου 1978 μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος
Νόμου.
’Επί τοΰ Άρθρου 11.
1. Διά τοϋ άρθρου τούτου όρίζεται δτι έξακολουθοϋν νά
ισχύουν, καί δέν μεταβάλλονται ύπό τοϋ 7ταρόντος αί δια
τάξεις έν σχέσει μέ τόν υπολογισμόν τών κρατήσεων υπέρ
τών οικείων ’Ασφαλιστικών Ταμείων.
2. ‘Ορίζεται δτι έκ τών άποδοχών τών Δικαστικών Λει
τουργών απαλλάσσεται έκ τοϋ φόρου εισοδήματος, άπό
1ης Ίανουαρίου 1978 ποσόν ίσον πρός τάς αφορολογήτους
άποδοχάς αυτών τής 31.12.1977. Αί άποδοχαί αύται (επί
δομα βιβλιοθήκης) ήσαν αφορολόγητοι βάσει ειδικών δια
τάξεων.
Τό μέτρον τοϋτο έκρίθη σκόπιμον διότι δέν θά επρεπεν έν
6ψει τής ακολουθούμενης φορολογικής πολιτικής διά τούς
μισθοσυντήρητους, άποδοχαί αί όποΐαι δέν ύττήγοντο είς
φορολογίαν νά ύπαχθοϋν σήμερον είς ταύτην.
Τά άρθρα 12, 13, 14 καί 15 ώς έκ τοϋ άντικειμένου των
δέν έχουν ανάγκην ιδιαιτέρας άνατττύξεως.
-1
Είς πάντα τά ανωτέρω άποσκοπεΐ τό ύποβαλλόμενον 7τρός
την Βουλήν σχέδιον Νόμου, το όποιον έχομεν τήν τιμήν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνήκον εις την αίτιολογικήν Έκθεσιν τοϋ σχεδίου Νό
μου «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών λειτουργών τής
ταχτικής καί διοικητικής δικαιοσύνης, τοϋ κυρίου προσωπικοϋ τοϋ Νομικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους καί τών Ιατρο
δικαστών».
.' περιεχει
-::/ :
Τάς άνχφερομένας είς τό σχέδιον τοϋ Νόμου διατάξεις"
τής κειμένης νομοθεσίας.
· ,
1) Α.Ν.315/1968 (Φ.Ε.Κ.49/Α/1968). .
«Περί τροποττοιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ύπ’ άριθ.274/
1968 Α.Ν. «ττερί τών έποδοχών τών δημοσίων υπαλλή
λων, πολιτικών καί σρτατιωτικών ώς καί τών ΰπαλλήλ.ων
Ν.Π.Δ.Δ.».
Τν .
Άοθοον 1.
2)
Άπό τής 1 Μαρτίου 1968 τά κάτά τάς κειμένας δια-,
τάξεις παρεχόμενα έδιδόματα βιβλιοθήκην καί έξόδων κι-,
νήσεως εις τούς περί ών ή παράγραφος 1 τοϋ παρόντος άρ
θρου άναφερομένους λειτουργούς καί έξομοιουμένους, ένο7τοιούμενα είς έπίδομα βιβλιοθήκης, μειοϋνται κατά ποσόν
ίσον πρός 10 % τοϋ βασικού αυτών μισθού ήλαττωμένον
■κατά τό ά7ΐό 1 Μαρτίου 1968 καταργούμενον έπίδομα άκρι-'
βείας. Άπό τής αύτής χρονολογίας ισχύει διά τούτους ή διάταξις τού β' έδαφ. τής 7ταρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν.274/
1968.
—
·■'■
2) Ν.22/1975 (Φ.Ε.Κ,54/Α/75).
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών δημοσίων διοι
κητικών υπαλλήλων καί ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
Άρθρον 45.
Έπέκτασις

έπιδόματος

είς

τττυχιούχους

ύπαλλήλους.

Τό ύττό τής 7ΐαραγράφου 2 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ.259/
1973 «περί αύξήσεως τού μισθού τών Δικαστικών Λειτουρ
γών τών Δτ)μοσίων Πολιτικών καί Στρατιωτικών καί τών
ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.». προβλ,επόμενον ειδικόν προσωρι
νόν μηνιαϊον έπίδομα διά τούς Λειτουργούς Μέσης Έκπαιδεύσεως παρέχεται ά7τό 1ης Ίανουαρίου 1976 καί εις τούς
ύπαλλήλους Α' Κατηγορίας τών διοικητικών Κλάδων τών
'Υπουργείων καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς ττερί ών ή παράγραφος
5 τοϋ άρθρου 39 τού παρόντος ύπαλλήλους, τούς κεκτημέ
νους τττυχίου ’Ανώτατης Σχολής καί μή λ,χμβάνοντας τό
ύπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ.4548/1966 «περί τοϋ
ενιαίου μισθολογίου τών δημοσίων ύπαλλήλων», ώς έτροπο—οιήθη ύττό τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν.274/1968, «περί τών
άποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων κ-λ-π.» προβλ-επόμενον
έπίδομα3) Ν.232/1975 (Φ.Ε.Κ.279/Α/1975).
«Περί έπιμορφώσεω; δημοσίων ύπαλλήλων».
Άρθρον 30.
1) Οί κάτοχοι διδακτορικού διπλ.ώματος άνωτάτης σχο
λής τής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής διορίζονται., άνευ
διαγωνισμού ή έπιλ,ογής. είς κενά; θέσεις, έφ’ όσον τό διδα
κτορικόν των δίτλωμα είναι τής αύτής επιστημονική; κατευθύνσεως πρός τό κατά τάς κειμένας διατάξεις άπχιτούμενον τττυχίον άνωτάτης σχολής πρός διορισμόν εις τά: θέσεις
ταύτας.
2) Διά τόν κατά την προηγουμένην παράγραφον διορι
σμόν, οί ύποψήφιοι ύττοβάλλουν σχετικήν αϊτησιν μετά κε-
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ιοωοένου -αντιγράφου τού διδακτορικού των διπλώιιατος.
' καί τά κατά τα; κείμενα; διατάξει; προβλεπόμενα διά
ον άνευ διαγωνισμού διορισμόν δικαιολσγητικά εις τήν Γε,κτν Διεύθυνσιν Δημοσία; Διοικήσεω; τού 'Υπουργείου
ροεδρίχ; τή; Κυβερνήσεω;. ήτις μετ’ έλεγχον των δικαιο,ιγητικών εγγράφει τούτου;, κατά χρονολογικήν σειράν
το βολής των αιτήσεων των, εις πίνακα διοριστέων :
3) Οί έγγραφόμενοι εις τόν πίνακα τούτον διατίθεντα1
' ή—οσάσεω; τού 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεω;·
διδόμενη; τή είσηγήσει τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοας Διοικήσεω;, επί τή βάσει τής δηλωθείση; επιθυμίας
jv καί των κατά τάς διατάζεις τού άρθρου 4 τού Ν.22/1975
τερί ρυθμίσεως θεμάτων κατα στάσεως των δημοσίων διοιτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διαπιστουμένων αναγκών
ός πλήρωσιν υφισταμένων κενών Θέσεων. Οί δι’ οίονδήτε λόγον μή αποδεχόμενοι τόν διορισμόν διαγράφονται
ϋ πίνακος διοριστέων.
4) Εισαγωγικός βαθμό; τών περί ών ή παράγραφο; 1
ύ παρόντος άρθρου κατόχων διδακτορικού διπλώματος

ίζεται, προκειμένου περί τών έν άρθρω 7 τού Ν.4461/
965 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τού Ύπαλληικοΰ Κωδικός κ.λ.π.» θέσεων, ό 7ος.
5) Εις υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
-ν ωτίτης σχολής τής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής καταάλλετα; ώς ειδικόν επιστημονικόν επίδομα τό διπλάστον τοΰ
·> άρ-$ρω 45 τοΰ Ν. 22/1975 προόλεπομένσυ *«5ικοϋ προσωού μηνιαίου επιδόματος.
>) Αί διατάζεις τής προηγουμένης παραγράφου έφαρμό- ■
rat έπί τών, εις τάς περιπτώσεις α' καί β' τής παρ. 1 τού
οου 2 τού παρόντος Νόμου, άναφερομένων υπαλλήλων, \
περιλαμβανόμενων καί τών εκπαιδευτικών δημοσίας,
ιοτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως, ώς καί τών έκπαιδευών τής δημοσίας κατωτέρας καί μέση; έπαγγελματικής
τεχνικής έκτταιδεύσεως. ··
Ν.283/1976 (ΦΕΚ. 66/Α/1976). «Περί αύξήσεως τού
)οϋ τών δικαστικών λειτουργών, τών δημοσίων ΰπαλλήπολιτικών καί στρατιωτικών καί τών υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χορηγήσεως
ομάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
'Αρθρον 2.
Τά προσωρινά επιδόματα τών μονίμων υπαλλήλων
Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ., περί ών ή παράγραφος
ΰ άρθρου" 4 τού Ν.Δ. 4548/1966 «περί τού ενιαίου μιογίου τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.», έν συνδυασμώ
τάς διατάξεις τού άρθρου 9 τού αυτού Ν.Δ/τος καί τής
γράφου 2 τού άρθρου 7 τού Α.Ν. 274/1968 «περί τών
οχών τών δημοσίων υπαλλήλων κ-λπ.ι>, τού άρθρου
-> Ν.Δ. 415/1970 «περί αύςήσεως τού μισθού τών δημούπαλλήλων κ_λπ.», ώς τούτο ίσχυε κατά τήν Ιην
κεσίου 1970 καί τών άρθρων 1 καί 2 τού Α.Ν. 588/1968
χορηγήσεως προσωρινού επιδόματος εις τους πολιτιύπαλλήλους τού Ύπ. ’Εθνικής ’Αμύνης καί έζισώσεως
οιούτου τών υπαλλήλων τού 'Υπ. ’Εσωτερικών» ών τό
1 είναι κατώτερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000),
παι άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 είς δραχμάς δύο χλιά-.000) μηνιαίως άνεξαρτήτως υπηρεσίας, κλάδου βαθμού
όπου υπηρεσίας τού υπαλλήλου.
ικώς διά τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Μέσης
-ΐδεύσεως, καί τούς πρός τούτους μισθολογικώς έξοαενους, τό ποσόν τούτο μειούται κατά τό ποσόν τού
εατος τής παραγράφου 4 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ. 4548/'
ώς έτροποποιήθη διά τού άρθρου 8 τού Α-Ν. 274/1968,
γιζομένου έπί τού ίσχύοντος κατά τήν 31ην Δεκεμ1975 μισθολογίου.
Τά έκ τών έν τή προηγούμενη παραγράφω άναφεροπροσωρινά επιδόματα τών υπαλλήλων, ών τό ποσόν
ανωτερον των δυο χιλ-ιάδων (2.000) δραχμών μηνιεξακολουθούν καταβαλλόμενα, διεπόμενα ,δπό τών
τουδε ίσχυουσών περί τούτων διατάξεων..
ν >

3. Τό προσωρινόν επίδομα τών ύπαλλήλων τής Γρααματείας τών Δικαστηρίων έν γένει, ώς καί τών ύπαλλήλων
τών ’Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματολογίων,
δεν δύναται έν πάστ περιπτώσει, νά είναι κατώτερον τού
αθροίσματος τού κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1975 καταβαλ
λόμενου αύτοΐς προσωρινού επιδόματος Ν.Δ. 4548/1966
καί τού ειδικού επιδόματος τού άρθρου 2 τού Νόμου 53/1975,
«περί διατάξεων άναφερομένων είς τήν ποινικήν διαδικασίαν
καί ρυθμίσεως Θέματος, άφορώντος είς τούς δικαστικούς
υπαλλήλους».
4. Οί διοριζόμενοι, προαγόμενοι καί μετατιθέμενοι υπάλ
ληλοι λαμβάνουν τό προσωρινόν επίδομα τών όμοιοβάθμων
των τής ύπηρεσίας, είς ήν έκάστοτε υπηρετούν.
5. Τό διά τού άρθρου μόνου τού Ν.Δ. 784/1970 «περί
συμπληρώσει»; τής παραγράφου 1 τού άρθρου 3 τού Ν.Δ.
415/1970 χορηγηθέν προσωρινόν επίδομα είς τούς τακτικούς
έφημερίους, αύξάνεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 είς δραχμάς
1.000 διά τούς έφημερίους τούς υπηρετούντο; είς Κοινότητας
πληθυσμού μέχρι 1.000 κατοίκων.
'Αρθρον 6.

·

1. Είς τούς δικαστικούς λειτουργούς τούς τακτικούς δη
μοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς καί στρατιωτικούς, καί
τούς τακτικούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ.Δ., παρέχεται άπό 1ης
1ης 'Ιουλίου 1976, επίδομα λόγω οίκογενειακών βαρών
άριζόμενον ώς άκολούθως :
α) Διά τούς έχοντας τρία (3) τέκνα καί άνω δραχμαί
πεντακόσιαι (500) μηνιαίως.
β) Διά τούς έχοντας δύο (2) τέκνα δραχμαί τριακόσια:
(300) μηνιαίως.
2. Τό κατά την προηγουμένην παράγραφον επίδομα
παρέχεται διά τά έκ νομίμου γάμου ή φυσικά ή θετά ή νομιμοποιηθέντα τέκνα, έφ’ όσον τούτα είναι άγαμα καί ήλακίας μέχρι δέκα έτών ή καί πέραν τών δέκα όκτώ έτών έ^’
όσον τυγχάνουν ανίκανα σωματικώς ή ανευματωιώς χρος
άικητιν κοντός όιοκορπττιχοΰ έταγγέλμοπος.
..
' 3. Είς τόν κατά τ’ άνωτέρω αριθμόν τέκνων περιλαμβά
νονται καί τά φοιτώντα είς ’Ανώτατος ή "Άνωτέρας Σχολάς
διά τόν χρόνον τής φοιτήσεώς των, ώς ούτος προβλέπεται
ΰπό τού 'Οργανισμού τής οικείας Σχολής καί πάντως ούχί
πέραν τοΰ εικοστού έτους τής ήλικίας των.
,
4. Είς τόν έν παραγράφω 1 τού παρόντος άναφερόμενον,
κατά περίπτωσιν, αριθμόν τέκνων, δεν περιλαμβάνονται τά
κατέχοντα οίανδήποτε έμμισθον θέσιν, τ’ άσκούντα οίονδήποτε έπάγγελιμα, τά λαμβάνοντα σύνταξιν καί μέρισμα άνώτερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως, ώς καί
τά έχοντα εισοδήματα έξ ίδιας περιουσία; άνώτερα τών δρα
χμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως.
5. Ν.Δ. 885/1971 (ΦΕΚ 105/Α/1971). «Περί τροπο
ποιήσεων τών «περί τών ’Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Υ
πουργείου Δικαιοσύνης διατάξεων καί αύξήσεως τού προσω
πικού τούτων».
"Αρθρον 4.
'
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2. Είς τούς άνωτέρω καταβάλλονται καί τά έν άρθρω 6
τού Α.Ν. 274/1968 καθοριζόμενα γενικά έπιδόματχ, ώς καί
τό έν άρθρω 8 Κεφ. Β' παράγραφος γ' τού αΰτού Νόμου
είδικόν επίδομα λόγω έπιχινδύνου έργασίχς, δπερ καθορί
ζεται είς 30 % έπί τού βασικού αύτών μισθού.
6. Ν.Δ. 4021/1959 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1959).
«Περί συμμετοχής τών δημοσίων υπαλλήλων κλπ. είς συμ
βούλια καί επίτροπος καί «περί τού άνωτάτου όρίου τών
προσθέτων αύτών αμοιβών ή άπολαυών».
"Αρθρον 1..
1. Ούδείς έμμισθος Δημόσιος υπάλληλος δύναται νά μετέχη
είς πλείονα τών δύο Συμβουλίων ή ’Επιτροπών τής δημοσίας
υπηρεσίας ,νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
έχόντων προσνόμιον έκ παραχωρήσεως τοΰ Κράτους ή σύμβασιν μετ’ αυτού, κοινωφελών Ιδρυμάτων τ ΤοαπτΥων
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Έν τη έννοίη των Συ{ιβσϋ3άεβν >ώά Επιτροπών περιλαμ
βάνονται xod αί άσκοΰσαι δεχββοδότεκήν άρμοδίότητα ’Επί
τροποί καί τα διοικητικά δικαστήρια.
, .
2. Ek τόν περιορισμόν της «(^ηγούμενης παραγράφου δέν ,
fijefyort»'·
- .* - =>·' » -%·.· · «) Τά ύπήρεσιακα Συμβοδλεά της κεντρικής υπηρεσίας τοΰ
Υπουργείου, *k δ άνηχκ ό υπάλληλος καί β) αί νομοπαρα
σκευαστικοί επίτροποί. _ ,
3. Δέν-περιλοεμβάνοντοα έπίσης τα συμβούλια ή Έι&τροπαί, εις πας όποιας ουτος συμμετέχει άνευ οίασδήποτε καί
ύφ’ οίσνδήποτε τύπον παρεχομένης προσθέτου άμοιβής ή άποζημιώσεως.
‘ y-β·*.
« ·
·
.*··■
4. Τοΰ περιορισμού της πρώτης παραγράφου εξαιρείται,
συμφώνως-πρός τάς διατάξεις τοΰ έδαφίου πέμπτου τοΰ άρ
θρου 102 ’τοΰ Συντάγματος, ή συμμετοχή των άνωτάτων
δικαστικών λειτουργών της τακηκήςκαί Διοικητικής Δικαιο
σύνης, των συμβούλων καί παρέδρων του ’ Ελεγκτικού Συνε
δρίου, ΑΣΔΥ καί Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους, ώς καί
των ταχτικών καθηγητών τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ίδρυ- "
μάτων «ς τά υπηρεσιακά συμόούλια της ϊήμόσίας υπηρεσίας
ή των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανόμενων
καί τών Άνωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων τής τακτικής καί
Διοικητικής Δικαιοσύνης.

'Ομοίως, έξαιρεΐται ή συμμετοχή δικαστικών λειτουργών
είς Συμβούλια ή έπιτροπας έκτος της περίΦερείας τής τέως
Διοιχήσεως Π ρωτευοόσης, *f’ δσον είς ταΰτα μετέχουν κατά,
νόμον λόγ<ρ τής ίϊιότητος αύτών, ό δε συνολικός αριθμός τών,
ύπηρετούντων, έψαρμοζομένων τών περιορισμών τής «' παρα
γράφου ,δέν έξασψαλίζει τήν νόμιμον σύνθεσιν τών έν έκαστη,
περιφερεία συνεστημένων συλλογικών όργάνων ή πάσης φύσεως έκδικαστικών έπιτροπών. Διά κοινής άποφάσεως τών
'Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών, δημοσιευομένης
διά τής Έφημερίδος τής Κυβέρνησεως, θέλουσι καθορισθή
αΐ λεπτομέρεια! τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ παρόντος
έδαφίου καί ή αρμόδια ’Αρχή πρός βεβαίωσνν της συνδρομής
τών τασσόμενων προϋποθέσεων.
7. ΝΑ. -962/1971 (Φ.Ε.Κ. 183/Α/1971)» «περί κωδικός
δικαστικών λειτουργών».
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Άρθρον 75.
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01 Είρηνοδίκαι Β' τάξεως φέρουν τόν βαθμόν τοΰ Π ρω- '
τοδίκου καί λαμβάνουν τάς έν γένει άποδοχάς αύτοϋ. ΟΙ
Είρηνοδίκαι Α' τάξεως φέρουν τόν βαθμόν τοΰ Προέδρου τών
Πρωτοδικών καί λαμβάνουν τάς έν γένει άποδοχάς τούτου, λ»

