ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚϋΕΣΙΣ
: τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμισεω; των άποδοχών
-ών δημοσίων υπαλλήλων Π ολιτικών καί Στρατιωτικών,
των υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.. ώς και άλλων τινών
συνχοών διατάξεων».
Πρό; τήι Βουλήν ιών Έλλήναιν
Διά τοϋ Ν.Δ.4548/1966 «περί τοϋ ενιαίου μισθολογίου
τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.» έπεδ'.ώχθη ή καθιέρωσιρ.
σταδιακώς. ενός rv’.a'.vj. κατά το δυνατόν, μισθολογίου διά.
πάντας τουρ δημοσίου; ύπχλλ.ή/.ους, πολιτικού; καί στρα
τιωτικού;. ή όλοκλήϊωσι; του όποιου προεβλέπετο νά συντελεσθη το έτος 1970.
Ή εφαρμογή όμως τοϋ μισθολογίου τούτου, το όποιον
θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθη ώς επιτυχές, εάν όλοκληροΰτο.
καθ’ όσον ετίθεντο δΓ αΰτοϋ υγιείς βάσεις διά την έξυγίανσιν της υφιστάμενης καί τότε μισθολογικής αναρχίας καί Θά
ήδύνατο μέ τάς έν συνεχεία απαραιτήτους βελτιώσεις νά
έξελ^χθή εις εν πράγματι ένιαΐον καί ικανοποιητικόν μισΟολόγιον. άτυχώς. άνεστάλη έπί δικτατορίας διά τοϋ Α.Ν.
274/1968 «περί τών άποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων
κ.λ.π.».
’Εν συνεχεία μέ τήν άκολουθηθεΐσαν τακτικήν της έπιδοματικης πολιτικής άνετράπη πάσα άρχή υγιούς μισθολο
γίου με αποτέλεσμα τό μισΟολόγιον τών δημοσίων υπαλλή
λων νά έπανέλθη καί πάλιν εις χαώδη κατάστασιν διότι :
- λ) Τό έπίδομα τριετιών, τό όποιον έχορηγεϊτο εις τούς
δημοσίους υπαλλήλους έφ’ όσον ή υπηρεσία τούτων είς τόν
αυτόν βαθμόν έκρίνετο ώς ευδόκιμος δυνάμει τοϋ Ν.Δ.807/
1971 «περί συμπληριδστως της περί προσαυξήσεως τοϋ
επιδόματος ευδόκιμου παραμονής (τριετιών) κειμένων δια
τάξεων», ουσιαστικά μετετράπη εις επίδομα πολυετούς υπη
ρεσίας καθ’ όσον τούτο χορηγείται πλέον χωρίς νά λαμβάνεται ΰπ’ όψιν ή προϋπόθεσις αυτή.
’Αλλά καί πέραν τούτου, με τόν συνυπολογισμόν τών δια
φόρων προΟπηρεσιών τών υπαλλήλων. διά τήν χορήγησιν
τοϋ έπιδόματος αΰτοϋ, βάσει τοϋ ώς άνω Νομοθετικού Δια
τάγματος. ' ανακύπτουν σοβαρές δυσχέρειες είς τήν ερμη
νείαν καί εφαρμογήν τών σχετικών διατάξεων καί καθιστούν
πολύπλοκου τόν μηχανισμόν καί γραφειοκρατικήν τήν δια
δικασίαν τής χορηγήσεώς του.
β) Τά διάφορα κλαδικά καί ειδικά επιδόματα, τά όποια
παρέχονται σήμερον είς ώρισμένας Κατηγορίας Δημοσίων
υπαλλήλων ύπό ποικιλίαν όνομασιών καί μορφών, διαφορο
ποιούν τό μισθολογίου, όχι μόνον μεταξύ υπαλλήλων δια
φόρων 'Τπηρεσιών καί Κλάδων, αλλά καί μεταξύ υπαλλή
λων τής αυτής 'Υπηρεσίας ή καί τοϋ αΰτοϋ Κλάδου καί δη
μιουργούν προνομιούχους τάξεις υπαλλήλων, μέ τάς έντεϋθεν άπορρεούσας συνέπειας είς βάρος τής εύρρύθμου λειτουρ
γίας τών Υπηρεσιών.

Έν ούει τών άνωτέρω. κατέστη επιτακτική ή ανάγκη διά
τήν ριζικήν άναμόροωσιν τοϋ μισθολογίου τών δημοσίων
υπαλλήλων ώστε, πέραν -τοϋ-έκσυγχρονισμοϋ τούτου καί τής
έκλιγικευσεως τοϋ όλ.ου συστήματος, νά έπέλ.θη καί άπλούστευσις τών σήμερον προβλεπομένων πολυπλ.όκ.ων διαδικα
σιών. άλλ.ά καί νά άνταποκρίνεται τούτο πρό; τάς συγχρό
νους άναγκας, στηριζόμενον έπί υγιών βάσεων.
Πρός τόν σκοπόν τούτον, διά τής ύπ’ άριθ. 2604/105/
25.1.1977 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως καί Οικονομικών, συνεστήθη Ειδική Επι
τροπή διά τήν μελέτην τοϋ όλου μισΟολογικού προβλήμα
τος. άπαρτισθεισα ές υπηρεσιακών παραγόντων κ::ί εκπρο
σώπων τών συνδικαλ.ιστικών ’Οργανώσεων το. / υπαλλήλων,
ή οποία καί υπέβαλε: τά; σχετικός προτάσεις της περί τών
αρχών πού πρέπει νά διέπουν εν σύγχρονον μισΟολόγιον, μέ
βασικήν προϋπόθεσιν. διά τήν επιτυχή εφαρμογήν του, τήν
πλήρη έξυγίανσιν τοϋ θεσμού άπό τά διάφορα επιδόματα.
'Η Κυβέρνησις είς τήν προσπάθειαν της, άφ’ ενός μέν διά
τήν άπλ.ούστευσιν τοϋ ίσχύοντος μισθολογικοϋ συστήματος
καί τόν περιορισμόν τών άπαιτουμένων γραφειοκρατικών
διατυπώσεων, άφ’ ετέρου δέ διά τήν έξυγίανσιν τής δημιουρ' γηΟείσης καταστάσεως καί τήν όρθολογικωτέραν καί δικαιοτέραν άντιμετώπισιν τοϋ όλου μισθολογικοϋ προβλήματος,
τό όποιον απασχολεί τόν δημοσιοϋπαλληλικόν κόσμον, λαβοϋσα ύπ’ οψιν τάς διατυπωθείσχς ύπό της ώς άνω Επιτρο
πής προτάσεις καί έξαντλήσασα τήν παρεχομένην έκ τοϋ
Κρατικού Προϋπολογισμού δυνατότητα, άνευ δημιουργίας
κινδύνου κλονισμού τής νομισματικής σταθερότητος, κατήρτισε τό ύποβαλλόμενον είς τήν Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν
πρός ψήφισιν σχέδιον Νόμου, μέ τήν πεποίθησιν ότι τούτο
αίρει, κατά τό πλχΐστον τάς υφιστάμενος αδικίας έκ τής
άνίσου μισθολογικής μεταχειρίσεως τών διαφόρων κλάδων
τής Διοικήσεως καί άνταποκρίνεται, κατά τό δυνατόν, είς
τάς προσδοκίας, τόσον τών έν ένεργεία υπαλλήλων, όσον καί
τών συνταξιούχων.
Διά τού νέου τούτου μισθολογίου έλπίζεται ότι θά καταλυθή τό μέχρι σήμερον ίσχύον καθεστώς τής πλήρους μισθολογικής αναρχίας, θά άνυψωθή τό κύρος τών όργάνων
τής Διοικήσεως καί θά έξασφαλυσθή ή πλήρης άποδοτικότης τούτων.
Πρός έπίτευξιν τών στόχων τούτων :
-Τίθενται διά πρώτην φοράν είς το μισθολογίου ένιαΐαι
γενικαί άρχαί διά πάντας τούς δημοσίους υπαλλήλους.
Καταργοΰνται όλ.α τά γενικά καί είίικά επιδόματα, καλώς
καί α· άμοιόαί άπό Συμόούλια. Επίτροπός, 'Ομάδας ’Εργα
σίας κλπ.. πλήν εκείνων- τών οποίων ή διατήρησις ή μή λά
έξεταελή άπό *1ίικήν Έιπιτροπήν, είς τήν οποίαν λά συμμε
τέχουν, καί «κπροσωπσι τών οικείο>ν ’Οργανώσεων, κατά τήν
■ύπό τοϋ νομοσχεδίου προίλεπομένην διαδικασίαν.
Οΰτω, θεμελιοϋνται ύγιεΐς βάσεις ομαλή; μισθολογικής
έξελίξεω; τών υπαλλήλων όλων τών Κλάδων.
-Καθορίζεται σχέσις βασικού μισθού κατωτάτου πρός
άνώτατον βαθμόν, δηλαδή τοϋ 12ου πρός τόν 2ον βαθμόν
1:2, 48, ένώ σήμερον ή σχέσις είναι 1:3,70.
Μέ τό έπίδομα χρόνου υπηρεσίας, ή σχέσις αΰτη δια
μορφώνεται σε 1:4,36 ένώ σήμερον είναι 1:6,57.

γ) Αί αποζημιώσεις, τόσον άπό υπερωρίας, όσον καί άπό
άάφορα Συμβούλια. ’Επίτροπός. 'Ομάδας ’Εργασίας κ.λ.π.,
;ί όποΐαι είναι γνωσταί ύπό τήν όνομασίαν «πρόσθετοι άποαυαί», είτε είναι κλαδικοί, είτε άτομικαί ή καί γενικοί,
πως έγιναν τελευταίως αί αποζημιώσεις δΓ ύπερωριαχήν
ργασίαν, αί όποΐαι, έλαβον τόν χαρακτήρα έπιδόματος καί
-θεμελ.ιοϋται ή άρχή τής κοινωνικότητος τούτου, τόσον μέ
εν καλύπτουν πραγματικός υπηρεσιακός άνάγκας, έχουν
τήν συμπίεσιν τής σχέσεως τοϋ μισθού μεταξύ άνωτάτου
•/στρέψει, τόσον τάς βασικός άρχάς πού πρέπει νά διέπουν
πρό; κατοϋτατον βαθμόν, όσον καί μέ τόν ΰπολ.ογισμόν τών
ο μισθο/.όγιον τών υπαλλήλων, όσον καί τήν αξιολογικήν
ύπό τοϋ σχεδίου νόμου προβλεπομένων έπιδομάτων α)
η μασάν τών βαθμών καί έχουν δημιουργήσει σοβαρός άνιοικογενειακών βαρών καί β) σπουδών έπί τοϋ μισθού τοϋ
ότητας μεταξύ τών διαφόρων Κλάδων τούτων,
αΰτοϋ βαθμού δΓ όλ.ους τούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βα
δ) 'Η χορήγησις τών ανωτέρω επιδομάτων καί άμοιβών
θμού τούτων.
,
ς τούς έν ένεργεία ύπαλλ.ήλ.ους καί κυρίως τοϋ προσωρινού
-Άποκαθίσταται τό ύψος· τών συντάξεων είς το πραγμα
τιδόματος καί τών ύπερωριακών αποζημιώσεων, αί όποΐαι
τικόν ποσοστόν 80% έπί τών άποδοχών ένεργεία;.
αίτοι είναι γενικαί παροχαί, δεν υπολογίζονται διά τόν καθ- ΑΙ ρυθμίσεις αί όποΐαι πραγματοπιοϋνται διά τοϋ νέου
.ισμόν τής συντάξεως έχει ώς άποτέλεσμα τήν συνταξιοτησιν τών έξερχομένων τής υπηρεσίας υπαλλήλων μέ πο- .μισθολογίου είναι 'άποτέλεσμα προσεκτική: καί έμπεριστανστόν κατώτερον τοϋ προβλεπομένου ύπό τού συνταξιοδο- τωμένης μελέτης τών σχετικών προβλημάτων καί εύρείας
ανταλλαγής απόψεων μετά τών έκπροσώπων τών δημοσίων
κοϋ Κώδικος 80 % έπί τών άποδοχών τών'έν ένεργεία.
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υπαλλήλων, έν-πς των πλαισίων των εργασιών της ’Επι
τροπής Μισθολογίου.

υπέρ ώρισμένων Κατηγοριών υπαλλήλων έκ τής άναμοοοώσεως τού δλου θεσμού.

Δια τών ρυθμίσεων αλτών, έκλογικεύετχι καί έκσυγχρονίζετχι το δλον σύστημα αμοιβής, αίρονται αί πλείστχι
ά·7Τθ τάς ανισότητας καί βελ-πούται σημανηκώς ή οικονομική
•Θέσις ·π»>ν δημοσίων υπαλλήλων, καμ ιδιαιτέρως των συντα
ξιούχων τοΰ Δημοσίου.

Περαιτέρω, έπεδιώχθη καί ή ένίσχυσις τών χομιηλομίσθων
ύπαλλ.ήλων, διά τής χορηγήσεως τού αρχικού ποσοστού τοΰ
έπιδόματος τούτου άπό τής συμπλ,ηρώσεως δύο ή τεσσάρων
έτών υπηρεσίας, ένώ σήμερον τό έπίδομα τριετιών καί πο/.υετίας άρχετα; καταβαλλόμενον, άπό τού 8ου καί τοΰ 10ου
έτους υπηρεσίας άναλόγως Κατηγορίας τούτων.

Δια την πραγματοποίησιν των διά τοΰ σχεδίου Νόμου προβλεποαένων μισθολογικών ρυθμίσεων, διατίθεται, εντός τής
προσεχούς διετίας, ποσόν δραχμών 28.500 εκατομμυρίων,
παρά τό γεγονός δ τι έξακολουθοΰν νά ύφίστανται αί συνθήκαι
πού -.επιβάλλουν ηύξημένας αμυντικός δαπάνας.
; Με την διάθεσιν τών πιστώσεων αυτών, έπέρχετχι ου
σιαστική αΰξησις τών αποδοχών τών Κρατικών λειτουργών
καί ιδιαιτέρως' τών έν συντάξει τοιούτων.
'■
' Είδικώτερον, διά τών έπί μέρους διατάξεων τού Νομο
σχεδίου θεσπίζονται τά άκόλ.ουθα :
■1. Διά τού άρθρου 1 καθορίζονται αΐ μηνιαϊαι άποδοχαί
τών υπαλλήλων τών Ειδικών θέσεων, οΰχί εις σταθερά ποσά,
ώς ισχύει σήμερον βάσει τών διατάξεων τού Ν. 550/77 καί
τών προγενεστέρων μισθαλογικού περιεχομένου νομοθετημάτων άλλιά εις ποσοστά έπί τών αποδοχών ’Υπουργού,
ώς ακολούθως :
*
...
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*
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’ α) ’Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων α βαθμού είς ποσοστόν 70%.
>
·
β) ’Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων β' βαθμού είς ποσόν
55%, 60% καί 65% άναλόγως τών ετών συνολικής υπηρε
σίας.
- 2. Διά τού άρθρου 2 καθορίζεται ό βασικός μηνιαίος
μισθός,, ώς ούτος διαμορφώνεται κατά την Ιην Ίανόϋαρίου
1979, τών κάτωθι ύπαλλτ^,ων :
.....
’. α) Τών τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. ·ι β) Τού Επιστημονικού Προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.
-γ) Τών υπαλλήλων τής Γραμματείας τών Δικαστηρίων
καί Εισαγγελιών.
δ) Τοΰ ανωτέρω διδακτικού προσωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.
ε) Τών ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Λιμενικού Σώματος καί
στ) τών Άνθυπασπιστών και τών μονίμων, άνακατεταγμένων καί ’Εθελοντών οπλιτών τών Ενόπλων Δυνάμεων
τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τού Λιμενικού Σώματος.
Είς τάς διατάξεις τού παρόντος Νομοσχεδίου δεν υπά
γονται οί λειτουργοί τής Τακτικής καί Διοικητικής δικαιο
σύνης, το κύριον προσωπικόν τού Νομικού Συμβουλίου τοΰ
Κράτους καί οί Ίατροδικασταί, καθώς καί οί Διπλωματικοί
υπάλληλοι τού ’Υπουργείου ’Εξωτερικών καί οί πρός τού
τους βαθμολογικοί; ή μισθολογικώς έξομοιούμενοι, καθ’
όσον τό μισθολόγιον τούτων ρυθμίζεται δι’ είδικών διατά
ξεων.

II. ’Επίδομα Σπουδών.
Τό επίδομα τούτο καταβάλλεται είς τούς πολιτικούς ύπαλ.λ.ήλους τούς έχοντας άνεγνωρισμένης ’Ανώτερος ή Άνωτάτης Σχολής, είς τό άνώτερον διδακτικόν προσωπικόν τών
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών ’Ιδρυμάτων καί είς τούς τακτι
κούς ’Εφημερίου; τούς έχοντας Πτυχίον Θεολογικής Σχολής
ώς ακολούθως :
.-.χ
α) Είς τούς πολ.ιτικούς ύπαλλήλους, ποσοστόν 5 % έπί
τού βασικού μισθού τού 6ου βαθμού, ανεξαρτήτως κατεχομε
νού βαθμού, δι’ έκαστον έτος σπουδών καί μέχρι ποσοστού
25 %, διά πέντε έτη σπουδών καί άνω.
Διά τον υπολογισμόν τού έπιδόματος τούτου, λ.αμβάνονται
ΰπ’ 6ψιν τά προβλεπόμενα ΰπό τής κειμένης νομοθεσίας, δι’
έκάστην Σχολήν, έτη σπουδών, κατά τήν έναρξιν νομοθεσίας,
δι’ έκάστην. Σχολήν, έτη σπουδών, κατά τήν έναρξιν ισχύος
τού παρόντος καί δχι τά έτη σπουδών τά όποια προεβλέποντο
δτε ό ύπάλλ,ηλος έλαβε τό πτυχίον.
J
Είς τούς κατόχους Master’s τά ΰπό τής παρ. 2 προβλ.έπόμενα ποσοστά αύξάνονται κατά δέκα ποσοστιαίας μονάδας,
είς δέ τούς κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, τά ποσοστά
τούτα αυξάνονται κατά είκοσι ποσοστιαίας μονάδας.
’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν κατά τά ανωτέρω αΰξησιν τού έπιδόματος σπουδών εϊνχι ή ΰπαρξις σχέσεως τού
προσθέτου τίτλου σπουδών (MASTER’S ή Διδακτορικού
διπλνώματος) μέ τό άντικείμενον τής Εταιρείας.
Περί τής συνδρομής τής προυποθέσεως ταύτης άποφαίνεται ό αρμόδιος Υπουργός μετά σύμφωνον γνώμην τού
οικείου ’Υπηρεσιακού Συμβουλ.ίου.
Προκειμένου περί κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος,
το ηύξημένον έπίδομα παρέχεται έφ’ όσον τό δίπλ.ωμα τούτο
αναγνωρίζεται ΰπό τού 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας ώς
Ισότιμον πρός τό άπονεμόμενον ΰπό τών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων τής ήμεδαπής.
β) Είς τό άνώτερον διδακτικόν προσωπικόν τών Άνωτά
των ’Εκπαιδευτικών .'Ιδρυμάτων, ποσοστόν 20 % έπί τού
βασικού αύτών μισθού καί
γ) Είς τούς έχοντας πτυχίον Άνωτάτης Θεολογικής
Σχολ.ής τακτικούς ’Εφημερίους, ποσοστόν 20 °/α έπί τοΰ
βασικού μισθού τού 6ου βαθμού τής διοικητικής 'Ιεραρχίας,
ανεξαρτήτως μισθολ,ογικής των διαβαθμίσεως.
III. ’Επίδομα οικογενειακών

βαρών.

Τό έπίδομα τούτο παρέχεται έφ’ όσον συντρέχουν αί έπαρ. 2 τού άρθρου 3 προϋποθέσεις καί ορίζεται είς ποσοστά
3.
Διά τού άρθρου 3 καθορίζονται τά παρεχόμενα είς 3 %. 7 %, 12 %, 18 % καί 25 % διά τούς έχοντας τέκνα
τούς υπαλλήλους τού άρθρου 2 τού Νομοσχεδίου επιδόματα, · άπό 1 έως 5 καί άνω ύπολογιζόμενον, προκειμένου περί πο
λιτικών υπαλλήλων έπί τού έκαστο— βασικού μισθού τοΰ
ώς άκολ.ούθως :
I.
’Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, όριζόμενον είς. ποσοστόν 6ου βαθμού τής διοικητικής Ιεραρχίας, προκειμένου δέ περί
στρατιωτικών έν γένει έπί τού έκάστοτε βασικού μισθοί
έπί τού βασικού μισθού, κυμαινόμενον άπό 4% έως 76%,
Άνθυπασπιστοΰ 16 — 20 έτών.
άναλόγως τών ετών υπηρεσίας.
IV.
Λόγω τής κοινωνικής σημασίας τού έπιδόματος τού
Τό έπίδοαα τούτο αυξάνεται κατά ποσοστόν 8% άνά
του, θεσπίζεται ό ύπολ.ογισμός του ούχί έπί τών άποδοχώ
διετίαν ή_ τριετίαν, είς τινας δε περιπτώσεις κατά 4%. Ή
τοΰ βαθμού όν κατέχει ό υπάλληλος, άλλ’ έπί ένός συγκεκρι
διαφοροποίησή αύτη έπεβλ.ήθη έκ τής ανάγκης προσαρμογής
μένου βαθμού (τού 6ου) προκειμένου περί τών πολ.ιτικώ-·
τών μέχρι τούδε λ,αμβανομένων υπό τών διαφόρων κατηγο
ύπαλλ.ήλων καί τού Άνθυπασπιστοΰ μ'.σΟολ.ογικοϋ κλ.ιμαριών υπαλλήλων επιδομάτων πολ.υετίας καί εύδοκίμου
κίου 16-20 έτών, προκειμένου (περί τό)ν στρατιωτικών) ο.
παραμονής έν τώ βαθμώ (τριετιών) πρός τό άνω επίδομα
όλ.ους τούς ύπαλλ,ήλους. ανεξαρτήτως τού κατεχομένου π
χρόνου υπηρεσίας, είς τρόπον ώστε άφ’ ένός μεν νά παραμείαυτώ ν βαθμού.
νη τούτο είς τό αύτό, περίπου, ύψος μέ τό καταβαλλόμενον
σήμερον ποσοστόν έκ τών δύο καταργουμένων επιδομάτων
V.
Έπίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας είς τούς στρα
καί άφ’ ετέρου νά άποφευχθή ή υπερβολική αΰξησις τούτου τιωτικούς τών Ένόπλ.ων Δυνάμεων, τών Σωμάτων Άσσα-
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λεία.; και τοΰ Λιμενικού Σώματος, ύπολογιζόμενον. άνεξχρπητων τοΰ κατεχό μενού βαθμού. προκειμένου μέν περί των
Αξιωματικών είς ποσοστόν 20 % έπ: τοΰ βασικού μισθού
τοΰ Άνθυπολοχαγού. προκειμένου δέ περί τών ’Ανθυπασπ: στών και τών μονίμων, άνακατατεταγμένων καί ’Εθελον
τών, 'Οπλιτών εις ποσοστόν 10 % έπί τοΰ βασικού μισθοΰ τοΰ
Λοχίου 0-8 ετών.

τούς οδηγούς αυτοκινήτων τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας,
τών Μελών τοΰ ‘Υπουργικού Συμβουλίου, τών ‘Υουπουργών καί τών άνωτάτων έν γένει υπαλλήλων, ώς καί διά τούς
υπαλλήλους τής Γραμματείας τοΰ ‘Υπουργικού Συμβουλίου,
δικαιολογουμένη έκ τής άνάγκης άπασχολήσεως τών υπαλ
λήλων τούτων καί τάραν τοΰ ύποχρεωτικού, καθ’ έκάστην,
ώοαρίου.

VI. ’Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων. Πάσχα καί Ά
δειας.

8.
Διά τών διατάξεων τών άρθρων 8-13 καταργοϋνται
άπό 1.1.1979 αί άποζημιώσεις τών δημοσίων ύκαλλήλων έν
γένει διά την συμμετοχήν των εις Συμβούλια. Έπιτροπάς ή
‘Ομάδας Έργασίας καί προβλέπεται ή έκδοσις μέχρι 31.
12.1978, κοινών ‘Υπουργικών άποφάσεων, δι’ ών θά καθορισθούν τά Συμβούλια καί αί Έπιτροπαί, ών αί συνεδριάσεις
επιβάλλεται νά πραγματοποιούνται, άπό 1.1.1979, έκτός τών
ώρών έργασίας τών ‘Υπηρεσιών, ώς καί ή κατά συνεδρίασιν
άποζημίωσις τών μελών τών Συμβουλίων καί ’Επιτροπών
τούτων (άρθρον 8).

Τά έν λόγω επιδόματα, προβλεπόμενα καί ύπό τής νΰν ίσχυούσης νομοθεσίας, ορίζονται, το μεν τών εορτών Χρι
στουγέννων Ισον πρός τον βασικόν μισθόν ενός μηνός μετά
τοΰ έπ’ αΰτοΰ επιδόματος Χρόνου υπηρεσίας, τό δέ τών εορ
τών Πάσχα, ώς καί τό της Άδειας ίσα πρός τον βασικόν μι
σθόν ενός 15νθημέρου μετά τοΰ έπ’ αΰτοΰ επιδόματος χρό
νου υπηρεσίας.
‘Ωσαύτως, διά τών διατάξεων τοΰ ίδιου άρθρου καθορί
ζεται συγκεκριμένη χρονολογία καταβολής τών επιδομά
των Εορτών Χριστουγέννων καί Πάσχα ώς καί τοΰ επιδό
ματος Άδειας, απλοποιούμενης οΰτω τής νΰν προβλεπομένης
διαδικασίας έκδόσεως, κατά περίπτωσιν, υπουργικής άποφάσεως περί καταβολής τών έπιδομάτων, τούτων.
VII. ’Επίδομα αντί χρήσεως αυτοκινήτου εις τούς ανώ
τατους πολιτικούς υπαλλήλους παρεχόμενον συμφώνως πρός
τάς διατάξεις τών άρθρων 15 τοΰ Ν. 4464/65 καί 1 τοΰ Ν.Δ.
229/69.
VIII. Επιδόματα εξόδων παραστάσεως καί κινήσεως Νο
μαρχών, ώς τούτα προβλέπονται ΰπό τής ήδη ίσχυούσης νο
μοθεσίας. ,
4. Διά τοΰ άρθρου 4 προσδιορίζεται ή υπηρεσία ώς καί ή
προϋπηρεσία τών πολιτικών υπαλλήλων καθώς καί τών στρα
τιωτικών, ή όποια λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά τόν καθορισμόν
τών μηνιαίων αποδοχών τών υπαλλήλων' Ειδικών θέσεων β'
βαθμού, ώς καί τόν καθορισμόν τοΰ έπιδόματος χρόνου υπη
ρεσίας τών πολιτικών Υπαλλήλων, τών Στρατιωτικών καί
τών Καθηγητών τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμά
των.
5. Διά τοΰ άρθρου 5 καθορίζονται τά καταργούμενα άπό
1-1 -1978 καί 1-1-1979 επιδόματα τών πολιτικών ύπαλλή\ων καί τών στρατιωτικών καί προβλέπεται ή έκδοσις έφ’ ά ταξ Π. Δ/τος, έντός εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ
Νομοσχεδίου, διά τοΰ όποιου θά καθορισθοΰν ποια έκ τών έπιομάτων θέλουν διατηρηθή, καθώς καί οί δικαιούχοι τού διαηρηθησομένου έπιδόματος, τό ύψος αυτού, αί προϋποθέσεις
ιαταβολής καί πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Διά τού άρθρου 6 καθορίζονται τά επιδόματα τών Πο
ντικών καί Στρατιωτικών υπαλλήλων, τά διατηρούμενα ύπό
ορφήν προσωρινού προσωπικού έπιδόματος καί όρίζσ/ται
τρόπος καίαί λεπτομέρεια1, σταδιακής μειώσεως τούτων,
πό 1.1.1978. είς ποσοστόν τής έκάστοτε χορηγουμένης αύήσεως τοΰ βασικού μισθού.
%
7. Διά τού άρθρου 7 παρέχεται ή δυνατότης καθιερώσεως
τ αμοιβή εργασίας, τάραν τών ώρών υποχρεωτικής τοιαύης, μόνον πρός άντιμετώττισιν έκτάκτων καί δλως άπροέπτων ύπηρεσιακών άναγκών, διαπιστουμένων τούτων διά
-Ίνής άποφάσεως τών 'Τπουργών Συντονισμού, Προεδρίας
υβερνήσεως, Οικονομικών καί τού κατά περίπτωσιν άρΑίου ‘Υπουργού.
‘Ωσαύτως, τίθενται αύστηροί περιορισμοί όσον αφορά τόν
ιθμόν τών καθ’ ‘Υπηρεσίαν ή Κλάδον έκαστου ‘Υπουριου δυναμένων νά έργάζωνται ύπερωριακώς ύπαλλήλων,
~τις έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται νά ύπερβαίνη τό 25 %;
.τ £τος, τοΰ συνόλου τών ύπηρετούντων υπαλλήλων, ό δε
ιθμός τών ώρών ύπερωριακής έργασίας δέν δύνάται νά
:ερβαίνη τάς 120 έτησίως , κατά υπάλληλον.:..
Έξαίρεσις έκ τών ώς άνω περιορισμών θεσπίζεται διά
ΰς υπαλλήλους τών Γραφείων τού Προέδρου τής Δημοατίας, τού Πολιτικού Γραφείου τού Πρωθυπουργού, διά'

Καθορίζεται ή ήμερησία έκτός έδρας άποζημίωσις τών
μετακινουμένων πρός έκτέλεσιν υπηρεσίας υπαλλήλων, πο
λιτικών καί στρατιωτικών, είς τό 1/30 τού βασικού μισθού
μετά τού έπιδόματος χρόνου ύπηρεσίας, τιθεμένου μόνον περι
ορισμού δτι ή άποζημίωσις αύτη δέν δύναται νά είναι άνωτέρα τού 1/30 τού βασικού μισθού ύπαλλήλου έπί βαθμώ
1ω (άρθρον 9).
Θεσπίζεται ή σταδιακή εφαρμογή τού ύπό τού άρθρου 2
τοΰ Νομοσχεδίου προβλεπομένου μισθολογίου, έντός διε
τίας, άρχομένης άπό 1.1.1978 (άρθρον 10).
Καταργοϋνται αί διατάξεις περί άπονομής μισθού άνωτέρω βαθμού τής ύπό τού ύπαλλήλου ή στρατιωτικού κατεχομένης οργανικής θέσεως. έξαιρέσει τού άρθρου 52 τού
Ν.Δ. 445/1974, δι’ ού οί Άνθυπασπισταί έξομοιούνται, άπό
άπόψεως άποδοχών πρός Αξιωματικούς , άναλ.όγως τών ε
τών παραμονής είς τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστού, τού
άρθρου 33 τού Ν. 22/1975, προβλέποντος μισθολογικήν προαγωγήν ύπαλλήλων έπί βαθμώ 6ω Κλάδων AT καί ΜΕ είς
τόν 5ον βαθμόν καί τού άρθρου 21 τού Ν. 434/1976 δι’ ού
προβλέπετοα μισθολογική προαγωγή ύπαλλήλων έπί βα
θμώ 4ω, Κλάδων AT καί ΑΡ είς τόν 3ον βαθμόν.
Ή θέσπισις τών άνωτέρω εξαιρέσεων καθίσταται άναγκαία
τό μέν διότι τυχόν κατάργησις τών προσφάτως, σχετικώς,
θεσπισθεισών ώς άνω διατάξεων, θά καθίστα μειονεκτικήν,
μισθολογικώς, τήν θέσιν τών περί ών πρόκειται ύπαλλήλων,
τό δέ διότι ή μή προαγωγή τούτων εις τόν επόμενον βαθμόν,
ούτινος τάς:άποδοχάς λαμβάνουν, όφείλεται ούχί είς Ελλειψιν ίκανότητος αυτών, άλλ’ είς τόν περιωρισμένον άριθμόν
κενών οργανικών θέσεων (άρθρον 11).
.
'Ορίζεται ότι αί διατάξεις τού Νομοσχεδίου έχουν εφαρ
μογήν καί έπί τών μετακλητών, έπί θητεία καί έπί συμβάσει
δημοσίου δικαίου ύπαλλήλων τού Δημοσίου, τών κεκπημέ
νων βαθμολογικήν ή μισθολογικήν άντιστοιχίαν πρός βαθ
μόν τινα τής κλίμακας τής διοικητικής ιεραρχίας, -ώς καί
έπί τού προσωπικού τών Ν.Π.Δ.Δ. καί προσδιορίζονται κα-,
τηγορίαι τών ύπαλλήλων έπί τών όποιων δέν έφαρμόζονται
αυτοί.
.
‘Ωσαύτως, παρέχεται δυνατότης έπεκτάσεως τών δια
τάξεων τού Νομοσχεδίου καί έπί τού προσωπικού τών ’Οργα
νισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεων, δι’ άποφάσεως τών ‘Υπουρ
γών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών (άρθρα 12 καί 13).
9. Διά τού άρθρου 14 κυροΰνται αί ύπ’ άριθ. α) 45109/
1631/26.3.1977, β) 96206/3454/28.5.1977, γ) 175785/
5820/17.12.77, δ) 96202/3450/28.6.77, ε) 181418/6015/
17.12.77, στ) 157146/5234/3.11.77 καί ζ) 164804/5482/
12.11.77 ‘Υπουργικοί αποφάσεις, αί _ όποιαι έξεδόθησαν
πρός άντιμετώπισιν έπειγόντων, μίσθολογικού περιεχομένου,
θεμάτων ή δέ διά της νομοθετικής οδού ρύθμισις τούτων
άπήτει μακρόν χρονικόν δάστημα.
10. Διά τών 'άρθρων 15-17 ρυθμίζονται θέματα κρα
τήσεων υπέρ τών οικείων ’Ασφαλιστικών Ταμείων τών υπαλ
λήλων, ώς-καί φορολογικά θέματα άνακύπτονταέκ της ένσωματώσεως είς τόν βασικόν μισθόν ώρισμένων έπιδομάτων

f διατηρήσεων τούτων ώς προσωρινών προσωπικών καί
προβλέπεται συμψηφισμός τών καταβλ.ηθεισών εις δημο
σίους ύπαλλήλους καί υπαλλήλους ΝΠΛΔ κατά τό έτος 1978
αποζημιώσεων _δι’ ύπερωριακην έργασίαν εις τάς διά τοΰ
Νομοσχεδίου προβλεπομενας άποδοχάς. —7—ι_τ-----. ■

3) Ν. 567/1977 (Φ.Ε.Κ. 90/Α'/1977).
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων είς τήν Γενικήν Έκπαίδευσιν».
Γ
——"

Άρθρον 8.

Ωσαύτως, καταργοΰνται α: διατάξεις τής κείμενης νομο
θεσίας αί προβλέπουσαι άλλ.ως περί τών διά τοΰ Νομοσχε
δίου ρυθμιζομένων θεμάτων. ,
Άπασαι αί καταργούμεναι
το συνοδεΰον την. αΐτιολογικην
11.
Τέλος διά τοΰ άρθρου
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978, έφ’
έν αύτώ.

1.
Τό ύπό τοΰ άρθρου 4 παρ. 2 τοΰ Ν.Δ. 259/1975 «περί
αύξήσεως τοΰ μισθού τών Δικαστικών Λειτουργών, τών Δη
μοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών καί Στρατιωτικών καί τών
διατάξεις παρατίθενται εις 'Υπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
έκθεσιν Παράρτημα.
«προβλεπόμενον ειδικόν προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα διά
18 ορίζεται ή ισχύς τοΰ Νόμου τούς λειτουργούς Μέσης Έκπαιδεύσεως παρέχεται άπό 1-9όσον δεν προ βλέπεται άλλως 1976 καί είς Εποπτικόν Προσωπικόν τής Μέσης Έκπαι■
.
δεύσεως επί μισθολογικοΐς κλ.ιμακίοις ΙΟω καί 11ω.

Εις ταΰτα άποσκοπεϊ τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου,
τδ όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν την Εθνι
κήν ’Αντιπροσωπείαν όπως περιβάλ.η διά τής ψήφου Της,
χαρακτηρισθή δε τοΰτο ώς κατεπεΐγον καί υπηρεσιακόν
διά την έπίσπευσιν τής σχετικής διαδικασίας.
Έν Άθήναις τή 14η ’Ιανουάριου 1978
'
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Άρθρον 45.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4) Ν. 22/1975 (Φ.Ε.Κ. 54/Α'/1975).
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών δημοσίων διοι
κητικών ύπαλλ.ήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

,

Άνήκον είς την. Αίτιολογικήν "Έκθεσιν τοΰ σχεδίου Νόμου
((περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων
Πολιτικών καί Στρατιωτικών, τών υπαλλήλων τών Ν.Π.
• Δ.Δ., ώς καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

Τάς άναφερομένος είς τό σχέδιον τοΰ Νόμου διατάξεις τής
κείμενης νομοθεσίας καί Ύπουργικάς αποφάσεις, τ
1) Ν.Δ. 1285/1972 (Φ.Ε.Κ. 213/Α1972). ·
«Περί χορηγήσεως είδικοΰ προσωρινού επιδόματος είς τούς
εκπαιδευτικούς λειτρυργ&ύς Μέσης Έκπαιδεύσεως».
Άρθρον μόνον.

. *i

Έπέκτασις έπιδόματος είς πτυχιούχους ύπαλλ.ήλ.ους.
Τό ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 259/
1973 «περί αύξήσεως τοΰ μισθού τών Δικαστικών Λειτουργών
τών Δημοσίων υπαλλήλων Π ολιτικών καί Στρατιωτικών καί
τών υπαλλήλων τώνΝ.Π.Δ.Δ.»προβλεπόμενον ειδικόν προσω
ρινόν μηνιαΐον έπίδομα διά τούς Λειτουργούς Μέσης Έκπαιδεύσεως παρέχεται άπό 1ης Ίανουαρίου 1976 καί είς τούς
υπαλλήλους Α' Κατηγορίας τών διοικητικών Κλάδων τών
Υπουργείων καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς περί ών ή παράγραφος
5 τοΰ άρθρου 39 τοΰ παρόντος υπαλλήλους, τούς κεκ τη μέ
νους πτυχίον Άνωτάτης Σχολής καί μή λ,αμβάνοντας τό ύπό
τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/1966 «περί ενιαίου
μισθολογίου τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων» ώς έτροποποιήθη
ύπό τοΰ άρθρου 8 τοΰ Α.Ν. 274/1968 «περί άποδοχών τών
δημοσίων ύπαλλήλ.ων κ.λ..π.» προβλχπόμενον έπίδομα.
5) Ν. 419/1976’(Φ.Ε.Κ. 221/Α71976).
«Περί Όργανισμοΰ τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών».
Άρθρον 131.
/

_

1.
Είς τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς Μέσης Έκπαι20.
Τό ύπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 45 τοΰ Νόμου 22/
δεύσεως καί τούς τούτοις νόμω μισθολογικως έξομοιουμένους
1975 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών Δημοσίων
χορηγείται άπό 1ης Ιουλίου 1972 ειδικόν προσωρινόν μηΔιοικητικών Υπαλλήλων καί 'Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. » προνιαΐον επίδομα όριζόμενον ώς άκολούθως:
βλεπόμενον ειδικόν προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα παρέχεται
Διά τούς έπί 2ω βαθμώ δΡλ·
, 400
άπό 1ης Ίανουαρίου 1976 καί είς τούς κεκτημένους πτυχίου
Διά τούς έπί 3ω βαθμώ δΡΧ·
500
Άνωτάτης Σχολής ύπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερι
Διά τούς έπί 4ω βαθμώ δ?χ·
600
κών.
Διά τούς έπί 5ω βαθμώ δΡλ·
700
Διά τούς έπί 6ω βαθμώ δ?7.·
900
6) Ν. 232/1975 (Φ.Ε.Κ. 279/.V/1975).
Διά τούς έπί 7ω βαθμώ δ?7.·
1.200
«Περί έπιμορφώσεως δημοσίων ύπαλλήλ.ων».
Διά τούς έπί 8ω βαθμώ δΡΧ·
. 750
2.
Τό έπίδομα τής προηγούμενης παραγράφου είναι άνεξάρτητον παντός ετέρου επιδόματος καί συντέλλεται διά μισθοδοτικών καταστάσεων μετά τών λοιπών τακτικών άπο
δοχών τών δικαιούχων.
2) Ν.Δ. 259/1973 (Φ.Ε.Κ. 337/.V/1973).
«Περί αύξήσεως τοΰ μισθού τών Δικαστικών Λειτουργών,
τών Δημοσίων ύπαλλήλ.ων, Πολιτικών καί Στρατιωτικών
καί τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.».

Άρθρον 30.
5. Είς ύπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλ.ώματος
άνωτάτης σχολής τής ημεδαπής ή ισοτίμου άλλ.οδαπής κατα
βάλλεται ώς ειδικόν έπιστημονικόν έπίδομα τό διπλάσιον
τοΰ έν άρθρω 45 τοΰ Ν. 22/1975 προβλχπομένου είδικοΰ προ
σωρινού μηνιαίου έπιδόματος.

6. Αί διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται έπί τών, είς τάς περιπτώσεις α' καί β' τής παρ. 1 τοΰ
άρθρου 2 τοΰ παρόντος νόμου, άναφερομένων ύπαλλήλ.ων,
Άρθρον 4. ' ·
συμπεριλαμβανομένων καί τών έκπαιδευτικών δημοσίας,
δημοτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως .ώς καί τών έκπαιδευτι2.
Τό ύπό τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Ν.Δ. 1285/1972 «περί
κών τής δημοσίας κατώτερος καί μέσηε έπαγγελ.ματικής καί
χορηγήσεως είδικοΰ προσωρινού έπιδόματος είς τούς έκπαιτεχνικής έκπαιδεύσεως.
δευτικούς λειτουργούς Μέσης Έκπαιδεύσεως» προβλεπύ7) Ν. 283/1976' (Φ.Ε.Κ. 66/.V/1976).
μενον ειδικόν προσωρινόν μηνιαίου επίδομα ορίζεται άπό 1ης
«Περί αύξήσεως τοΰ μισθού τών δικαστικών λειτουργών,
’Ιανουάριου 1974 είς δραχμάς 1.200 ανεξαρτήτως βαθμού.
τών δηιιοσίων ύπαλλήλ.ων. πολ.ιτικών καί στρατιωτικών
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xai. τών ύπκλλ.ήλ.ιυν Νοιιικών Προσώπων Δημοσίου Δί
καιου. χορηγήσεως επιδομάτων καί ρυθμίσεως συναφών
άταχτων».
Άρθρον 6:
1. Εις τούς δικαστικούς λειτουργούς, τούς τακτικούς δη
μοσίους υπαλλήλους. πολιτικούς καί στρατιωτικούς καί τούς
τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. παρέχεται άπό 1ης
’Ιουλίου 1976. επίδομα λόγω οικογενειακών βαρών όριζοαενον ώς άκο/.ούθως:
α) Διά τούς έχοντας τρία (3) τέκνα καί άνω δραχμαί πεντακόσιαι (500) μηνιαίως.
β) Διά τούς έχοντας δύο (2) τέκνα δραχμαί τριακόσια1
(300) μηνιαίως.
2. Το κατά τήν προηγουμένην παράγραφον επίδομα παρέ
χεται διά τά έκ νομίμου γάμου ή φυσικά ή θετά ή νομιμοποιηθέντα τέκνα, έφ’ όσον ταϋτα είναι άγαμα καί ήλικίας
μέχρι δέκα οκτώ ετών ή καί πέραν τών δέκα οκτώ έτών έφ’
όσον τυγχάνουν άνίκανα σωματικώς ή πνευματικώς προς
άσκησιν παντός βιοποριστικού επαγγέλματος.
3. Είς τον κατά τ’ ανωτέρω άριθμόν τέκνων περιλαμβά
νονται καί τά οοιτώντα είς Άνωτάτας ή Άνωτέρας Σχολάς
διά τον χρόνον τής φοιτήσεώς των, ώς ούτος προβλέπεται
υπό τοϋ ’Οργανισμού τής οικείας Σχολής καί πάντως ούχί
πέραν τού εικοστού τρίτου έτους τής ήλικίας των.
4. Εις τον έν παραγράφω 1 τού παρόντος άναφερόμενον,
κατά περίπτωσιν, άριθμόν τέκνων, δεν περιλαμβάνονται τά
κατέχοντα οίανδήποτε έμμισθον θέσιν, τ’ άσκούντα οίονδήποτε επάγγελμα, τά λαμβάνοντα σύνταξιν καί μέρισμα άνώτερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως ώς καί τά
τχοντα είσοδήματα έξ ιδίας περιουσίας άνώτερα τών δρα
χμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως.
8) Π ΤΣ 2387/1955 (Φ Ε Κ 356/Α/1955) ’
«(Περί παροχής επιδόματος οικογενειακών βαρών είς τακτι
κούς δημοσίους υπαλλήλους».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Ααβόνύπ’ δψιν είσήγησιν τών κ.κ. Προέδρου τής Κυβερνήτεως καί 'Υπουργού Συντονισμού καί Οικονομικών·άποφασίΆρθρον 1.
’Από 1ης ’Ιανουάριου 1956 είς τούς υπέχοντας οίκογεειακά βάρη τακτικούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους,
ταρέχεται μηνιαΐον επίδομα όριζόμενον ώς -ακολούθως ;
Διά τούς έπί μισθώ δοαχμών 1.320 ύπαλλ.ήλους είς δραχ.
*).
'
Διά τούς έπί αισθώ μέχρι δεαχμών 1.155 υπαλλήλους είς
?χ. 200.
'.Αρθρον 2.
1. Τό κατά τό προηγούμενου άρθρον επίδομα παρέχεται
ΐς τούς βαρυνομένους με τήν συντήρησιν τών κάτωθι μελών
ής Ιδίας ή πατρικής οικογένειας των ;.
α) Τής συζύγου αυτών.
β) Τών έκ νομίμου γάμου ή φυσικών ή θετών ή νομιμοοιηθέντων τέκνων τών μέν άρρένων έφ’ όσον τυγχάνουσιν
νή/.ικα καί άγαμα ή ένήλικα άλλ’ άνίκανα σωματικώς ή
πνευματικώς προς άσκησιν παντός βιοποριστικού έπαγγέλατος τών δέ θη/έων έφ’ όσον τυγχάνουσιν άγαμα.
γ) Τού άπορου καί άνεργου ή σωματικώς ανικάνου προς
σκησιν βιοποριστικού έπαγγέλματος πατρός καί
δ) τής άπορου χήρας μητρός.
2. Αί θήλεις υπάλληλοι δικαιούνται τού έν άρθρω 1 έπιυματος έφόσον συνοικούσι καί βαρύνονταί μέ τήν συντήησιν τών κάτωθι μελών τής οικογένειας των :
α) Τών έν τή προηγούμενη παραγράφω τέκνων των έφ’
σον αύται διατελούσιν έν χηρεία ή διαζεύξει.
β) Τού άπορου καί σωματικώς άνικάνου προς άσκησιν
αντός βιοποριστικού επαγγέλματος συζύγου καί

γ) Τών έν τή προηγούμενη παραγράφω άπορων κ.λπ.
γονέων των.
3· Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους πρόσωπα
θεωρούνται ώς προστατευόμενα έφ’ όσον δεν κατέχουσιν
οίανδήποτε έμμισθον θέσιν δεν άσκούσιν οίονδήποτε επάγ
γελμα δέν λαμβάνουσι σύνταξιν καί μέρισμα άνώτερον τών
δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως καί δέν έχουσιν
είσοδήματα έξ ιδίας ή προικώας περιουσίας άνώτερα τών
δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως.
4.
Δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού τών Οικονομικών θέλουσι καθορισθή τά διά τήν έκκαθάρισιν καί εντολήν πλη
ρωμής τού έπιδόματο; τής παοούσης δικαιολογητικά.
9) ΠΥΣ 66/1956 (ΦΕΚ 3S/A/1956).
«Περί παροχής επιδόματος είς τούς τακτικούς υπαλλήλους
τών ΝΠΔΔ καί τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως τούς υπέχοντας οικογενειακά βάρη».
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
Λαβόν ύπ’ δψιν είσήγησιν τών κ.κ. Προέδρου τής Κυβερ-/ήσεως καί Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών, ως
καί τήν ύπ’ άριθμ. 2387/55 Πράξιν αυτού άποφασίζει :
Άρθρον 1.
’Από 1ης ’Ιανουάριου 1956 παρέχεται είς τούς τακτικούς
ύπαλλήλους τών Ν.Π.Δ_Δ. καί Αύτοδιοικουμένων ’Οργανι
σμών ών αί άποδοχαί ρυθμίζονται ύπό τών διατάξεων τού
Α.Ν. 1538/1950 ώς έτροποποιήθη τούς υπέχοντας οικο
γενειακά βάρη μηνιαΐον επίδομα όριζόμενον ώς άκολούθως :
α) Διά τούς έπί βασικώ μισθώ 1.320 ώς άνω ύπαλλή
λους είς δρχ. 80.
β) Διά τούς έπί βασιμώ μισθώ μέχρι καί δραχμών 1.155
υπαλλήλους είς δραχμάς 200.
Άρθρον 2.
1. Τό διά τής παρούσης καθοριζόμενον επίδομα παρέ
χεται είς τούς έν άρθρω 1 ύπαλλήλους τούς βεβαρημένους
μέ τήν συντήρησιν τών κάτωθι μελών τής Ιδίας αύτών οικο
γένειας ή τής πατρικής των τοιαύτης ήτοι :
α) Τής συζύγου αύτών.
β) Τών έκ νομίμου γάμου, φυσικών ή θετών ή νομιμοποιηθέντων τέκνων τών μέν άρρένων έφ’ όσον τυγχάνουσιν
ανήλικα καί άγαμα ή ένήλικα άλλ’ άνίκανα σωματικώς ή
πνευματικώς προς άσκησιν παντός βιοποριστικού έπαγγέ/.ματος, τών δέ θηλ,έων έφ’ όσον τυγχάνουσιν άγαμα.
γ) Τού άπορου καί άνέργου ή σωματικώς άνικάνου προς
άσκησιν βιοποριστικού έπαγγέλματος πατρός καί
δ) τής άπορου^ χήρας μητρός.
2. Ωσαύτως τό έπίδομα τούτο παρέχεται καί εις τάς
κεκτημένας τήν. κατά τό άρθρον 1 τής παρούσης Ιδιότητα
θήλεις ύπαλλήλους έφ’ όσον συνοικούσι καί βαρύνονταί μέ
τήν συντήρησιν τών κάτωθι μελών τής οικογένειας των,
ήτοι :
·
α) Τών γι έδχφίω β' τής πρώτης παραγράφου τού παρόν
τος άρθρου χναφερομένων τέκνων των καί έφ’ όσον αύται
διχτελ.ούσιν έ/ χηρεία ή διαζεύξει.
β) Τού άπορου καί σωματικώς άνικάνου πρός άσκησιν
παντός βιοποριστικού επαγγέλματος συζύγου καί
. γ) τών άπορων γονέων των ήτοι τού άπορου καί άνέργου
ή σωματικώς άνικάνου πρός άσκησιν βιοποριστικού επαγγέλ
ματος πατρός καί τής άπορου χήρας μητρός.
3. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους πρόσωπα
θεωρούνται ώς προστατευόμενα έφ’ όσον δέν κατέχουσιν
οίανδήποτε έμμισθον θέσιν, δέν άσκούσιν οίονδήποτε επάγ
γελμά δέν λαμβάνουσι σύνταξιν, βοήθημα ή μέρισμα άνυύτερον τών ίραχμών 500 μηνιαίως καί όέν ϊχουσιν εισοδήματα
έξ ιδίας ή έτέρας περιουσίας άνώτερα τών δραχμών 500 μηνιαίως.
..

_ Άρθρον 3. . ■

,

Τό διά τής παρούσης παρεχόμενον έπίδομα χορηγηθήσέταί μετά προηγουμένην άπόφασιν τού-οίκείου Διοικητικού
Συμβουλίου τών καθ’ έκαστα ’Οργανισμών καί έφψδσον ΰφίσταται ή πρός τούτο οικονομική ευχέρεια.

t>
10. N.A. 4242/1962 (ΦΕΚ 135/A/1962).
«Περί τροποποιήσεως φορολογικών καί άλλων τινών δια
τάξεων».

τικών καί -στρατιωτικών καί τών ύπαλλήλων τών Ν ομικώΠροσώπων Δημοσίου Δικαίου καί χορηγήσεως επιδομάτων».
'Αρθρον 4.

'Αρθρον 36.
I. Κυρούνται άφ’ ής Ισχυσαν αΐ κάτωθι Πράξεις του 'Υ
πουργικού Συμβουλίου, περί αποδοχών έν γένει των δημο
σίων υπαλλήλων καί των υπαλλήλων των Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου :
Ύπ’ άριθμ_ 2387 τής 23 Δεκεμβρίου 1955 «περί παροχή
επιδόματος οικογενειακών βαρών εις τακτικούς δημοσίους
υπαλλήλους» (ΦΕΚ 356/Α/55).
Ύπ’ άριθμ. 66 τής 20 Ίανουαρίου 1956 «περί παροχής
επιδόματος εις τούς τακτικούς ύπαλλήλους τών ΝΠΔΔ
κ.λ,π. τούς υπέχοντας οικογενειακά βάρη» (ΦΕΚ 38/Α/
1956).
II. Ν.Δ. 4548/1966 (ΦΕΚ 188/Α/1966).
«Περί τοΰ ενιαίου μισθολογίου τών δημοσίων υπαλλήλων
καί άλλων τινών διατάξεων».

Είς τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς, παρέχεται έπίδομα
βιβλιοθήκης όριζόμενον είς ποσοστόν έπί τοΰ έκάστοτε βασι
κού μηνιαίου μισθού των ώς άκολ.ούθως :
α) Διά τούς λειτουργούς τής Μέσης Έκπαιδεύσεως είς
τέσσαρα έπί τοϊς εκατόν (4 %).
β) Διά τούς λειτουργούς τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως
είς τρία έπί τοΐς εκατόν (3 %).
15. Α.Ν. 274/1968
'Αρθρον 8.
Κατάργησις καί περιορισμός επιδομάτων.

Α'. Καταργούνται άπό 1ης Μαρτίου 1968 τά ύπό τού άρ
θρου 3 τού ύπ’ άριθμ. 67/1967 Β. Δ/τος «περί καθορισμού
τών άποδοχών τών άνωτάτων ύπαλλήλων κ.λ,.π.» προβλχπόμενα ώς διατηρούμενα έπιδόματα τών τακτικών καί έκτα
-Αρθρον 4.
κτων καθηγητών τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
ώς καί τό έπίδομα έξετάστρων τών Εντεταλμένων 'Υφηγη
4.
Είς τούς τεχνικούς ύπαλλήλους τών Υπηρεσιών Δημο τών, άντί δέ τούτων παρέχεται είς τούς άνωτέρω μηνιαΐον
σίων 'Εργων καί τούς προς τούτους μισθο/.ογικώς έξομοιου- έπίδομα βιβλιοθήκης όριζόμενον είς δραχμάς πέντε χιλιάδες
(5.000) διά τούς τακτικούς καθηγητάς, δραχμάς τέσσαρας
μένους, είς τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Δευτερο
βαθμίου Έκπαιδεύσεως καί τούς τούτοις μισθολογικώς χλιάδας πεντακοσίας (4.500) διά τούς έκτάκτους καί δρα
έξομοιουμένους καί είς τούς Έπιμελητάς, ’Εφόρους καί Γε χμάς δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) διά τούς Εντεταλ
μένους Ύφηγητάς.
νικόν 'Εφορον ’Αρχαιοτήτων,' παρέχεται άπδ 1ης ’Ιανουά
Τό ώς άνω έπίδομα βιβλιοθήκης δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν
ριου 1966 ειδικόν επίδομα μή ύπαγόμενον είς τούς'περιο
διά τόν υπολογισμόν τών κατά τάς’κειμένας διατάξεις έξόρισμούς τοΰ άρθρου 9.
δων παραστάσεως τών έκ τούτων έχόντων καί την Ιδιότητα
Τό επίδομα τούτο ορίζεται είς ποσοστύν τού έκάστοτε
τού μέλ.ους τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
βασικού μηνιαίου μισθού των, ώς ακολούθως :
α) Διά τούς τεχνικούς Α’ Κατηγορίας, είς 25 % καί δά
16. Ν.Δ. 91/1974 (Φ.Ε.Κ. 2S9/A/1974)
τούς τεχνικούς Β' Κατηγορίας,είς 15 %.
β) Διά τούς λειτουργούς τής Δευτεροβαθμίου Έκπ/σεως, «Περί χορηγήσεως προσωρινού επιδόματος είς τά όργανα τής
’Αγροφυλακής».
’Εφόρους ’Αρχαιοτήτων κ.λπ. είς 15 %.
'Αρθρον 1.
.12. Α.Ν. 274/196S (Φ.Ε.Κ. 22/Α/1968).
Είς τούς Άρχιφύλ,ακας ’Αγροφυλακής καί ’Αγροφύλακας
«Περί τών αποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων πολιτικών
χορηγείται άπό 1.10.1974 προσωρινόν έπίδομα έκ δραχμών
καί στρατιωτικών, ώς καί τών ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.».
πεντακοσίων (500) μηνιαίως. Τό έπίδομα τούτο συνεντέλλεται μετά τών τακτικών άποδοχών τού δικαιούχου καί κατα
“Αρθρον 8.
βάλλεται μετ’ αύτών.
"Αρθρον 2.
Β'. Περιορίζονται άπό 1ης Μαρτίου 1968 ώς κάτωθι :
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
α) Είς 15 % καί 10 % καί είς 10 % τό ύπότής παραγράφου
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
4 τού άρθρου 4 τού ύπ’ άριθμ. 4548/1966 Ν.Δ. προβλεπόμενον επίδομα, άντιστοίχως, διά τούς τεχνικούς α' καί β'
17. Ν.Δ. 784/1970 (Φ.Ε.Κ. 291/Α/1970)
κατηγορίας καί διά τούς λειτουργούς τής δευτεροβαθμίου
«Περί συμπλ.ηρώσεως τής παραγρ. 1 τού άρθρου 3 τού Ν.
έκπαιδεύσεως, έφορους άρχαιοτήτων, ώς καί τούς τούτοις
Δ/τος 415/1970 «περί αύξήσεως τού μισθού τών δημοσίων
έξομοιουμένους.
ύπαλλήλων κ.λ.π.».
β) Είς 40 % το έπίδομα επικινδύνου έργασίας τού προ
'Αρθρον μόνον.
σωπικού τών Κέντρων καί Σταθμών Αιμοδοσίας, περί ού ή
Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 415/19/0 «περί
ύπ’ άριθμ. 74/1966 Π.Υ.Σ., κυρωθεΐσα διά τού άσθρου 25
αύξήσεως τού μισθού τών δημοσίων ύπαλλήλων, πο/.ιτικών
τού Ν.Δ. 4548/1966.
γ) Είς 30 % τό έπίδομα έπικυνδύνου έργασίας τών Φαρ καί στρατιωτικών, καί τών ύπαλλήλων τών Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου καί τούς τακτικούς έφημεριους.
μακοποιών καί είς- 70 °' τών Ιατροδικαστών, περί ών τό
χορηγείται προσωρινόν έπίδομα έκ δραχμών πεντακοσίων
αρθρον 25 τοΰ Ν.Δ. 4548/66.
(500) μηνιαίως ανεξαρτήτως βαθμού. Είς τό έπίδομα τούτο
συμψηφίζεται
τό, τυχόν διατηρηθέν κατά τάς διατάςεις του
13) Ν. 419/1976.
άρθρου 9 τού Ν.Δ. 454S/1966 καί τής παραγράφου 2 του
άρθρου 7 τού Α.Ν. 274/1968 ή χορηγηθέν μεταγενεστέρων,
“Αρθρον 131.
πεσσωρινόν έπίδομα. έφ’ όσον τούτο ανέρχεται είς ποσόν ελ.ασσον τών δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως.
S.
Είς τούς ύπαλλήλους τού Κλάδου Τεχνικών ’Επικοι Τό ώς άνω έπίδομα δέν χορηγείται εις τούς διατηρήσανταν
νωνιών χορηγείται ειδικόν Τεχνικόν ’Επίδομα, άνερχόμενον κατά τάς άνωτέρω διατάξεις προσωρινόν έπίδομα μει-ον τω"·1
δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως.
είς τά 20 % τοΰ βασικού αυτών μηνιαίου μισθού.
................................................................................................................................................................................ ί * ·

14) Ν.Λ. 828/1971 (Φ.Ε.Κ. 2S/A/1971).
«Περί αύξήσεως τού μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων πολι

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής 1ης τού πρώτου
άπό τνς δηαοσιεύσεως, ;.ν νός.
18. Ν. 283/1976 (Φ.Ε.Κ. 66/Λ 1976)

Άρθρον 2.

5.
To διά του άρθρου μόνου τοϋ Ν.Δ. / 84/1970 «πεοί
ισυμπληρώσεως τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Λ. 415
1970 χορηγηθέν προσωρινόν επίδομα εις τούς ταχτικούς έφηαεοίους αυξάνεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 εις δραχμάς
ί.000 δια τούς εφημερίους τούς ύπηρετοΰντχς εις Κοινό
τητας πληθυσμού μέχρι 1.000 κατοίκων.
19. X. 346/1976 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/1976)
·( Π ερί τρόπου πληρώσεως έφημεριακών τινων θέσεων και
συσπάσεως Ειδικών Σχολών 'Ιερατικής Μορφώσεως».
ΆρΟρον 3.

315.1968. «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως
τοϋ υπ άριθ. 2/4/1968 Α.Ν. «περί τών αποδοχών τών
δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών καί στρατιωτικών, ώς
και τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.. προβλεπομένο υ
εκτάκτου προσωπικού επιδόματος ειδικών συνθηκών».
“Αρθρον 1.
1. Τό ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 315/1968 προβλεπόμε
νον έκτακτον προσωπικόν έπίδομα ειδικών συνθηκών διά
τούς έν ένεργεία μονίμους Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς ώς και μονίμους καί εθελοντές όπλίτας τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων, τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τοϋ .λιμενικού
Σώματος καθορίζεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1974 καί ζζ.'
εξής ώς άκολούθως :

α) Διά τούς Αξιωματικούς εις δραχμάς χιλίας (1.000)
2.
Εφημέριοι ύπηρετοϋντες εις χωρία ή οικισμούς τώνμηνιαίως.
οποίων ό πληθυσμός είναι κάτω τών χιλίων κατοίκων, άνεβ) Διά τούς Άνθυπασπιστάς εις δραχμάς επτακόσιας
(700) μηνιαίως.
. ςαρτήτως αν ταϋτα αποτελούν ιδίαν Κοινότητα, δικαιούνται
γ) Διά τούς όπλίτας εις δραχμάς πεντακοσίας (500)
τοϋ παρεχόμενου επιδόματος εις εφημερίους Κοινοτήτων κάτω
μηνιαίως.
τών χιλίων κατοίκων.
20. Ν.Δ. 115/1973 (Φ.Ε.Κ. 197/A/I973).
«Περί χορηγήσ ως ειδικού προσωρινού επιδόματος εις τό
διδακτικόν προσωπικόν τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων».
Άρθρον 2.

2. Το άνωτέρω έπίδομα παρέχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου
1974 καί εις τούς έν ένεργεία Μονίμους έξ ’Εφεδρείας
Αξιωματικούς, ώς καί εις τούς άνακληθέντας εις τήν ένέργειαν Αξιωματικούς, Πολεμικής Διαθεσιμότητος.
3. Κατά τά λοιπά ισχύουν αΐ διατάξεις τοϋ άεΟρου 6
τοϋ Α.Ν. 315/1968.
<
Άρθρον 2.

1.
Εις το κατώτερον διδακτικόν προσωπικόν τών Άνω
"Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεταΐ άπό τής δημοσιεύσει»!;
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Έπιμεληταί, Βοηθοί,
του
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Παρασκευχστχί, Διδάσκαλοι) χορηγείται άπό 1ης Σεπτεμ
βρίου 1973 μέχρι 31ης Αΰγούττου 1974 ειδικόν προσωρινόν
23.
Άπόφασις "Τπουργού Οικονομικών ύπ’ άριθμ. 96206/
μηνιαΐον έπίδομα, όριζόμενον ώς ακολούθως :
3484/28.6.1977. κυρουμένη διά τοϋ άρθρου 15 τοϋ σχεδίου
Νόμου.
Δραχμ.
Διά τούς έττί 2ω βαθμώ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

"Έχοντας ύπό μη τις έκτακτες συνθήκες ύπό τις όποιες
διατελεΐ τό στρατιωτικό προσωπικό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων,
άποφασίζουμε :
Αυξάνουμε τό μηνιαίο έκτακτο προσωπικό έπίδομα τών έν
ένεργεία μονίμων Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών. ώς
καί τών μονίμων καί εθελοντών οπλιτών τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, πού προβλέπεται άπό τη διάταξη τής παραγράφου
1 τού άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 259/1973 «περί άναπροσαρμογής
2.
Τό επίδομα της προηγούμενης παραγράφου είναι ανε τοϋ ύπό τού άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 315/1968 «περί τροποποιή
ξάρτητον παντός έτέρου έπιδόματος καί συνεντέλλεται μετά σεως καί συμπληρώσεως τοϋ ύπ’ άριθμ. 274/1968 κ.λπ.»,
διά τό άπό 1/7-31.12.1977 χρονικό διάστημα, ώς άκολού
τών λοιπών αποδοχών διά μισθοδοτικών καταστάσεων.
θως :
21. Ν.Δ. 47/1974 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/1974).
«Περί παρατάσεως Ισχύος τού Ν.Δ. 115/1973 «περί χορηα) Διά. τούς Αξιωματικούς κατά χίλιες (1.000) δραγήσεως ειδικού προσωρινού έπιδόματος εις τό διδα
κτικόν προσωπικόν τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών
β) Διά τούς Άνθυπασπιστάς κατά έπτακόσιες (700)
Ιδρυμάτων καί χορηγήσεως επιδομάτων εις τό προσω δραχμές
^
%
ν
πικόν τής Ακαδημίας Αθηνών».
γ) Διά τούς όπλίτας κατά πεντακόσιες (500) δραχμές.
Ή άπόφαση αυτή ή όποια θά κυρωθεί με νόμο δεν έχει
έφαρμογή για τούς Αξιωματικούς, Άνθυπασπιστάς καί
τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τού Λιμενικού
1.
Τό ύπό τών διατάξεων τού άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 115/'Οπλίτας
(
Σώματος, άνεξαρτήτως της βαθμολογικής ή μισθολογικής
1973 προβλεπόμενον είδικόν προσωρινόν μηνιαΐον' έπί
δομα δια τό κατώτερον διδακτικόν προσωπικόν τών Άνω έξομοιώσεώς τους προς τούς στρατιωτικούς τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς καί διά τούς Αξιωματικούς Πολεμικής
τάτων ’Εκπαιδευτικών . "Ιδρυμάτων έξακολουθεΐ καταβαλλόμενον καί μετά τήν 31ην Αύγούστου 1974 έπεκτεινό- Διαθεσιμότητος, έφόσον δεν έχουν άνακληθεΐ στήν ένεργεία.
Άρθρον 2.

αενον άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1974 ύπό τάς αϋτάς προϋπο
θέσεις καί εις τό προσωπικόν τών ύπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ.
4545/1966 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών
«περί τής Ακαδημίας Αθηνών ίσχυουσών διατάξεων» προόλεπομένων .Κλάδων A3 έως καί Α16 τής Ακαδημίας
Αθηνών.
.;
να;
>.·
-·τ'
.·.·"·
Εις τούς έξ αυτών κατέχοντας τον Ιον βαθμόν χορηγείται
τό έκάστοτε μηνιαΐον έπίδομα τό προβλεπόμενον διά τόν
2ον βαθμόν.
,
·’ · *-·{·-■
22. Ν.Δ.' 256/1973’ (Φ.Ε.Κ. 338/Α/1973). - 7
«Περί αναπροσαρμογής τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν.

Ό Υπουργός
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ
24. Ν.Δ. 1341/1973 (Φ.Ε.Κ. 31/Α/1973).
«Περί χορηγήσεως ειδικού προσωρινού έπιδόματος εις τό
άνώτατον διδακτικόν προσωπικόν τών Άνωτάτων ’Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων».
. .
Άρθρον 1.0-··-·: r 1.
Εις τούς καθηγητάς καί εντεταλμένους ύφηγητάς τών
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών "Ιδρυμάτων χορηγείται διά τό

χρονικόν διάστημα άπό ίης Ιανουάριου 1973 μέχρι 31 Αύ
γουστον 1973 ειδικόν μηνιαΐον επίδομα όριζόμενον ώς κατω
τέρω:
α) Αιά τούς τακτικούς καθηγητάς. τούς επικουρικούς
καθηγητάς καί τούς μονίμους καθηγητάς έκτακτων αυτοτε
λών έδρών είς δραχμας 10.000.
β) Δια τούς έκτακτους εντεταλμένου; επί τριετέϊ Θητεία
καθηγητή εί«
8.000.^
γ) Διά τούς έντεταλμένους ύφηγητάς είς δραχμας 6.000.
2. Του, κατά τάς διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου,
επιδόματος τοΰ όριζομένου διά τούς έντεταλμένους ύφηγη
τάς, δικαιούνται καί οί κατά το άρθρον 4 τοΰ Ν.Δ. 68S/70
διδάσκοντες είς ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα ειδικοί
έπκΓτήμονες, έφ’ όσον οΰτοι κέκτηνται διδακτορικόν δίπλ.ωμα...
· · ·
3. Τό, κατά τάς προηγουμένας παραγράφους, έπίδομα δέν
λαμβάνεται ύπ· δψιν διά τόν υπολογισμόν των δώρων Χρι
στουγέννων καί Πάσχα, ώς καί τοΰ ειδικού έπιδόματος άδειας.
25. Ν.Δ. 115/1973.

·

•

"Αρθρον 1.

Τό ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 1341/1973 «περί χορη,γήσεως ειδικού προσωρινού έπιδόματος είς τό άνώτερον
διδακτικόν προσωπικόν των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» προβλεπόμενον ειδικόν μηνιαΐον έπιδομα διά
τούς καθηγητάς καί ’Εντεταλμένους Ύφηγητάς τών Άνω
τάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, έξακολουθεΐ καταβαλλόμενον μέχρι 31ης Αύγουστου 1974, ύπό τάς αύτάς προϋ.ποθέσεις. .
„
Ί 26. Ν.Δ. 47/1974.
.ί-ν·,-ν·-τ?-λ "* r
Άρθρον 1.
- '
■■ Τό .ύπό τοΰ άρθρου 1 τού Ν.Δ. 115/1973 προβλεπόμε
νον ειδικόν προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα διά τούς Καθηγη
τάς καί έντεταλμένους Ύφηγητάς τών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών ‘Ιδρυμάτων έξακολουθεΐ καταβαλλόμενον καί μετά
την 31ην Αΰγούστου 1974 ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις.
27. Ν.Δ. 4548/1966.Άρθρον 4.
2. Τά ύπό της κειμένης νομοθεσίας, προβλεπόμενα λοιπά
επιδόματα τών δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλ.ων καταργοΰνται τμηματικώς κατά τά έν άρθρω 9 τοΰ παρόντος οριζόμενα.
‘Ως επιδόματα νοούνται καί αί άμοιβαί λόγω ύπερωριακής
εργασίας ώς καί αί άποζημιώσεις λ.όγω εξόδων κινήσεως,
αί καταβαλλόμεναι είς τούς υπαλλήλους διά την έντός τών
έργασίμων ωρών ή καθ’ υπερωρίαν έκτέλεσίν τών κυρίων
αυτών καθηκόντων.
3. Τό είς τούς στρατιωτικούς καί τά όργανα τών Σωμά
των Ασφαλείας χορηγούμενον έπίδομα ειδικών συνθηκών
υπηρεσίας καί ή έκτακτος μηνιαία παροχή καταργοΰνται
τμηματικώς κατά τά έν άρθρω 9 τοΰ παρόντος οριζόμενα.
Άρθρον 9.
1. Τά δυνάμει τών παραγρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 4 τοΰ
παρόντος προσωρινώς διατηρούμενα επιδόματα, θά μειώνται κατ’ έτος κατά τά όρισθησόμενα διά Β. Διαταγμάτων
έκδιδομένων είς την άρχήν έκαστου έτους. Ή μείωσις τών
προσωρινών τούτων επιδομάτων δέν δύναται νά όρισθτ κατά
ποσόν κατώτερα τών τριών τετάρτων της κατ’ έτος αύξήσεως τοΰ βασικού μισθού τού ύπαλλήλ.ου, της προερχόμενης
έκ της εφαρμογής τοΰ ύπό τών άρθρων 1 καί 2 τοΰ παρόντος
προβλεπομενού μισθο/.ογίου. ’Επιτρέπεται όπως είς τό προ
σωπικόν κλάδων, ών τά προσωρινά επιδόματα δέν ήθελον
συμψηφισθή εξ ολοκλήρου είς τάς μέχρι τέλ.ους τοΰ έτους
1970 αύξήσεις τοΰ βασικοΰ μισθού, παρασχεθη άπό 1ης
Ίανουαρίου 1971 διά Β. Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου πάγιον έπίδομα.

2. Αί έκ τών άμοιβών λόγω ύπερωριακής εργασίας^ καί
τών αποζημιώσεων λόγω έξόδων κινήσεως καταβαλλό
μεναι είς το σύνολον τού προσωπικού έκάστου κλάδου, υπά
γονται είς την ρύθμισιν τής προηγούμενης παραγράφου.
Αί άμοιβαί καί άποζημιώσεις, έξαιρέσει τών έχουσών τόν
χαρακτήρα τοΰ έπιδόματος θέσεως, αί μη καταβαλλόμεναι
είς τό σύνολον τοΰ προσωπικού έκάστου κλάδου δύνανται νά
διανεμηθώ σιν είς τό σύνολον τών υπαλλήλων τοΰ Κλάδου,
άναλόγως περιοριζόμεναι καί νά χαρακτηρισθώσιν ως προ
σωρινά έπιδόματα. *0 χαρακτηρισμός τών άμοιβών τούτων
ώς προσωρινών επιδομάτων καί τό ποσόν τού έπιδόματος
όρισθήσεται δι’ άποφάσεων τών Υπουργών Συντονισμού καί
Οικονομικών, έκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην τής έν
άρθρω 4 ’Επιτροπής. ‘Η καταβολή τών έν λόγω άμοιβών
καί άποζημιώσεων συνεχίζεται μέχρις έκδόσεως. τών οικείων
Υπουργικών άποφάσεων καί πάντως ούχί πέραν τοΰ διμήνου
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος.
.... \
‘Η ισχύς τών μετά την λήξιν τοΰ διμήνου άπό τής δημο
σιεύσεως τοΰ παρόντος έκδιδομένων Υπουργικών άποφά-'
σεων' άνατρέχει άπό τής λήξεως τοΰ διμήνου τούτου.
3. Τά επιδόματα, άμοιβαί καί άποζημιώσεις αί έχουσαι
τόν χαρακτήρα τοΰ έπιδόματος θέσεως ύπάγονται είς την
ρύθμισιν τής παραγρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου καί καταβάλ
λονται είς τούς έκάστοτε κατέχοντας τάς θέσεις δι’ άς αύται
παρέχονται.
,
■
4. Οί. διοριζόμενοι καί οί προαγόμενοι υπάλληλοι λαμ-βάνουν τόν μισθόν καί τά προσωρινά έπιδόματα τά καταβαλ-/
λόμενα είς τούς όμοιο βάθμους των τοΰ κλάδου είς δν ανή
κουν.
λ
28. Ν. 283/1976.

'V ·ν
Άρθρον 2.

1.
Τά προσωρινά έπιδόματα τών μονίμων ύπάλλήλων τοΰ
Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ., ττερί ών ή παράγραφος 2
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/1966 «περί τοΰ ενιαί
ου μισθολογίου τών Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ.», έν
συνδυασμω προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 9 τοΰ αυτού Ν.
- Δ/τος καί τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Α.Ν. 274/
1968 «περί τών άποδοχών τών Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λ,π. ».
τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 415/1970 «περί αυξήσεως τοΰ μισθού
τών δημοσίων ύπάλλήλων κ.λ,π. », ώς τούτο ΐσχυε κατά την
• Ιην Ίανουαρίου 1970 καί τών άρθρων 1 καί 2 τοΰ Α.Ν.
588/1968 «περί χορηγήσεως προσωρινού έπιδόματος είς
τούς πολ,ιτικούς υπαλλήλους τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής
Άμύνης καί έξισώσεως τοΰ τοιούτου τών ύπαλλήλ.ων τοΰ
Υπουργείου ’Εσωτερικών», ών τό ποσόν είναι κατώτερον
τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) ορίζονται άπό 1ης Ία
νουαρίου 1970 είς δραχμας δύο χλιάδας (2.000) μηνιαίως
ανεξαρτήτως υπηρεσίας, κλάδου, βαθμού καί τόπου ΰπηρε-,
σίας τοΰ υπαλλήλου.
Είδικώς διά τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Μέση;
Έκπαιδεύσεως καί τούς προς τούτους μισθολογικώς έξομοιουμένους, το ποσόν τούτο μειοΰται κατά τό ποσόν τοΰ
επιδόματος τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/
1966, ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Α.Ν. 274/1968,
ύπολογιζομένου έπί τοΰ ίσχύοντος κατά την 31ην Δεκεμ
βρίου 1975 μισθολογίου.
2. Τά έκ τών έν τη προηγουμένη παραγράφω άναφερομένων προσωρινά έπιδόματα τών ύπάλλήλων, ών τό ποσόν
είναι άνώτερον τών δύο χλιάδων (2.000) δραχμών μηνιαίως
έξακολ.ουθοΰν καταβαλλ.όμενα, διεπόμενα ύπό τών μέχρι
τοΰδε ίσχυουσών περί τούτων διατάξεων.
3. Τό προσωρινόν έπίδομα τών ύπαλλήλ.ων τής Γραμμα
τείας τών Δικαστηρίων έν γένει. ώς καί τών ύπαλλήλ.ων τών
’Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματολ.ογίων. δέν
δύναται έν πάση περιπτώσει νά είναι κατώτερον τοΰ άθροίσματος τοΰ κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1975 καταβαλλό
μενου αύτοΐς προσωρινού έπιδόματος Ν.Δ. 4548/1966 καί
τοΰ ειδικού έπιδόματος τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νόμου 53/19/5.

— s —
«περί όιατάιεω'. ιναςί;ο;χενων εί; τήν —οινικήν διαδικασίαν
και ρυθμισεω; θέματος. άφορώντο; εί; τού; δικαστικούς
ύπαλλήλου;».
4.
Οί διοριζόμενοι, —ροαγ-όμενοι και μετατιθέμενοι υπά.λληλ.οι λαμβάνουν το προσωρινόν έπίδομα των όμοιο£άΟμων
των τή; υπηρεσίας, εί; ήν έκάστοτε υπηρετούν.
29. λ..\. ΐ274 lyes
Άρθρον 8.
D'. Περιορίζονται άπο 1η; Μαρτίου 1968 ώ: κάτωθι :
λ) Εί; 15 °u κ.:ι ΐ" “,, και ιί: i0 ,, τό υπό τής π::ρ. 4
τυΰ άρθρου 4 τοϋ υπ' άρι'1. 45 S 1966 Χ.Δ. προβλεπύμενον
επίδομα. αντιστοιχώ;. δια τού: τεχνικούς α'. καί β'. κατη
γορίας και διά του; λειτουργούς της δευτεροβαθμίου έκπαιδεύσεως, εφόρους αρχαιοτήτων, ώς καί τούς τούτοις έξοιιοιουμένου;.
30. Ν.Δ. 294.1074 (Φ.Ε.Κ. 28 Α/1974)
«Περί τοΰ Είδικοϋ Επιδόματος τοϋ ’Επο7ττικοϋ Προσω
πικού Δημοτικής Έκπαιδεύσεως».

Άρθρον 1.
Τό προβλεπόμενον ϋπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ.
4548/1966. ώς έτροποποιήθη ΰπό τοΰ άρθρου 8 περίπτωσις
β'. τοϋ Α.Ν. 274/1968, είδικόν επίδομα διά τους Λειτουργούς
Μέσης Έκπαιδεύσεως, δπερ έχορηγήθη καί εις τό Εποπτι
κόν Προσωπικόν Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, δυνάμει τής
zip. 3 τοϋ χρδ-pcj 18 τοϋ Α.Ν. 129/1967 χαί τής παρ. 4
τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 3379/1955 έξαχολο&εί παρεχόμενον εις άπαν τό Εποπτικόν Προαωοπχόν τής Δημοτικής Έκπαιίεϋτεως καί μετά τήν ίσχόν τοϋ ΝΛ. 651/1970.

Άρθρον 2.
Ή ίσγύ; τοΰ παρόντος άνατρένει εί; τόν χρόνον δημοσιεύσεω; τοΰ Ν.Δ. 651/1970.
31. Ν. 2136/1952 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/1952)
«Περί τρόπου χορηγ'ήσεως, δικαιολογήσει»; καί καταβολής
δαπάνης τροφοδοσίας εις τούς άνδρας Χωροφυλακής,
’Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, Λιμε
νικού Σώματος καί Οικονομικήν ’Αστυνομίαν κατά θά
λασσαν».
-

Άρθρον 1.

Ί παξιωματικοί κ.λ,.π. τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Πυρο
σβεστικής Υπηρεσία;. Λιμενικού Σώματος καί Οικονο
μική; ’Αστυνομία; κατά θάλασσαν μή εφαρμοζόμενων έ/
προκειμέυω τών σχετικών διατάξεων περί έξομοιώσεως
τυχόν άλ/.ων κατηγοριών, πρό; τούς έν ενεργώ υπηρεσία
τελ.οΰντα; συναδέ/.φους των. όσον άφορά τάς εις χρήμα ή είς
είδος έν γίνει παροχάς.
4. Παρέχεται ή ευχέρεια είς τον 'Υπουργόν τών Οικο
νομικών καί τόν αρμόδιον κατά περίπτωσιν Ύπσθργόν όπως
δι’ άποφάσεως των έξαιρώσι τής χορηγήσεως τής ανωτέρω
παροχής ώρισμέ/ας κατηγορία; ’Αξιωματικών. 'Υπαξιωματικάν κ„>_π. μή δεσμευόμενοι προς τΰύ'το ϋξ άλλων'τυήόν
αντιθέτων διατάξεων.
5. Ή ήμερησία δαπά'/η τροφοδοσίας δεν ύπόκειται εις
φόρον Δημοσίου, είς κράτησιν χαρτοσήμου καί τοιαύτην
ύπέρ ασφαλιστικών ταμείων, δέν έχει τον χαρακτήρα επι
δόματος καί δύναται νά καταργηθή δι’ άπάονς ή ένίας τών
ώς άνω υπηρεσιών δι’ αποφάσεων τού 'Υπουργού τών Οικο
νομικών καί τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού.
Άρθρον 2.
Αί μέχρι σήμερον έκδοθείσαι άποφάσεις : α·) τών 'Υπουρ
γών Οικονομικών, Εσωτερικών καί·Εμπορικής Ναυτιλίας,
β) τών Υπουργών Οικονομικών καί Εσωτερικών, γ) τών
'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί δ)
τού Υπουργού Οικονομικών, αί ρυθμίζουσαι τά τής χορη
γήσεως, δικαιολογήσει»; καί καταβολής ήμερησίας δαπάνης
τροφοδοσίας διά τά Σώματα ’Ασφαλείας, Πυροσβεστικήν
'Υπηρεσίαν καί Λιμενικόν Σώμα, κυρούνται καί ίσχύουσι
μέχρι της καταργήσεως, τροποποιήσεως ή συμλ.ηρώσεώς
των, δι’ έτερος άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών
καί τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού, έκδίδομένης
βάσει τοϋ παρόντος.
■

-ν. Άρθρον 3.

- 'ά. -

·ί· ·

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δήμοσιεύσεώς του
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Ό παρών Νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ’
'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς Νόμος τού
Κράτους.

1.
’Από 1ης ’Ιανουάριου 1952 καί εφεξής καθορίζεται δι’
32) Ν.Δ.721/1970 (Φ.Ε.Κ.251/Α/1970)
άποφάσεως τοΰ Υπουργού των Οικονομικών καί τοΰ αρμο
δίου κατά περίπτωσιν Υπουργού ή ήμερησία δαπάνη τροφο
«Περί Οικονομικής Μερίμνης καί Λογιστικού τών Ενό
δοσίας, είτε εις είδος, είτε είς χρήμα :
πλων Δυνάμεων».
α) των έν ενεργώ υπηρεσία τελούντων ’Αξιωματικών.
'Υπαςιωματικών καί 'Οπλιτών τής Χωροφυλακής,
β) τών έν ενεργώ υπηρεσία τελούντων ’Αξιωματικών
καί τών κατωτέρων ύπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλχων,
γ) τών ε·/ έ/εργώ- υπηρεσία τελούντων ’Αξιωματικών.
'Υπαςιωματικών καί Πυροσβεστών τής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
δ) τών έ> έ.-εργώ υπηρεσία τε/.ούντων ’Αξιωματικών,
*2 παςιωματικών, Λιμενοφυλάκων καί Ναυτών τοΰ Λιμενι
κού Σώματος.
ε) τών άπεσπασμένων είς υπηρεσίας τής Χωροφυλακής,
’Αστυνομίας Πόϋχων, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καί Λιμε
νικού Σώματος. ’Αξιωματικών, 'Υπαςιωματικών καί όπλ.ιτων ετέρων "Οπλων καί Σωμάτων έφ’ όσον οϋτοι μισθοδο
τούνται ΰπό τών υπηρεσιών τούτων καί δέν ϋαμβάνουσι
τρόφιμα είς είδος ή είς χρήμα έκ τών ΰπηρεσρών είς άς οργα
νικούς ά/ήκουσι καί
ενεργώ υπηρεσία "τε/ιουντων αςιωματικων και
^.ηρωμάτων Θ.Ο.Α.
,.
-■ Δι’ άποφάσεουν επίσης τοΰ ; Υπουργού τών Οικονο
μικών και τοΰ αρμοδίου κατά περίπτωσιν 'Υπουργού καθο
ρίζονται ό τρόπος χορηγήσεως καί καταβολής της έν τη
προηγούμενη παραγράφω δαπάνης.
*7- 7 ης ανωτέρω δαπάνης τροφοδοσίας δικαιούνται άπο-ώ'Σίστικώς καί μόνον οί ώς άνω έν παραγράφω 1 άναφερό•Αε'Όΐ καί . έν ενεργώ υπηρεσία τελοϋντες Αξιωματικοί,

Άρθρον 37.
1.
ΓΙρός κάλυύιν μονίμων άναγτκών τών Κλάδων καΥ τών
έκ τούτων έξαρτωμένων 'Υπηρεσιών, διατίθενται ύπό τοϋ
δημοσίου είς χρήμα ή είς είδος ή καί εις άμφότερα σταθεραί
χορηγίαι, καθοριζόμεναι κατ’ άνδρα ή κατά Μονάδα διά Γε
νικών ή Ειδικών Κανονισμών, έκδιδομένων κατά τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος.
5. Τό άντίτιμον τών εις χρήμα σταθερών χορηγιών κατ’
άνδρα, ώς καί τό άντίτιμον τών είς είδος σταθερών χορηγιών,
ών άποφασίζεται ή είς χρήμα πλ.ηρωμή είς τούς δικαιούχους,
καθορίζονται έκάστοτε διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουρ
γών ’Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών, τό δε ποσόν τών
σταθερών χορηγιών είς χρήμα κατά Μονάδα καθορίζεται δι’
αποφάσεων τοϋ ' Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης ή τοϋ ύπ’ αυ
τού έξουσιοδοτουμένου όργάνου, εντός τών άρίων- τών διατιθεμένι»ν έν τώ προΟπολ.ογισμώ εξόδων έκάστου Κλάδου
πιστώσεων.
*
/
|
...
6. Τό άντίτιμόν ήμερησίας μερίδος τροφής καταβαλλ.όμενον εις χρήμα λ.ογ'ίζεται ώς παρακολ.ουθοϋσα τάς αποδο
χές άποζημίο>σις, χορηγούμενη άντί τής εις είδος τροφής,
μή ύποκειμένη είς φόρον, τέλ.ος ή κράτησιν ύπερ τοϋ Δημ-ο
σίου ή τρίτων.

—

33) Λ'-283/1976
"Αρθρον 13.
Ή κάτοψαλλομένη εις τούς στρατιωτικούς των ’Ενόπλων
Δυνάμεων παγία άποζημίωσις ήμερων έκτος έδρας παρέχε
ται άπό ίης Μαρτίου 1976, ύπό μορφήν ειδικού επιδόματος,
ύπολογιζομένου έπί τοϋ ίσχύντος μισθολογίου κατά τήν
31ην Δεκεμβρίου^ 1975. .
Τό ότίδομ*. τούτο, άπαλλάσεται πάσης κρατήσεως ύπερ
τοϋ Δημοσίου καί τρίτων, ύποκείμενον μόνον είς τήν κράτησ*ν είς τήν όποιαν ύπέκειτο ή άνωτέρω παγία άποζημίω(
σις.
Τό άνωτέρω έπίδομα, διά τούς άνωτάτους αξιωματικούς
δύναται να μεεοϋται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Εθνικής
..........,

-

_-ν >

-

34. Απόφασις 'Υπουργού Οικονομικών ύπ’ άριθμ. 96202/
3450/28.6.1977 κυρουμένη διά τού άρθρου 15 τού σχεδίου
Νόμου;—· •-‘--.-...μ ·· ~
—.
ΑΠΟΦΑΣΗ
“Έχοντας ύπόψη :
-α) Τις συνθήκες ύπό τις όποιες έργάζονται οί "Άνδρε;
των Σωμάτων Ασφαλείας
β) Τό γεγονός δ τι προς αντιμετώπιση των πολλαπλών
υπηρεσιακών άναγκών, υποβάλλονται σέ συνεχείς μετακινήσπς μέσα στό χώρο της άρμοδιότητός τους, άποφασίζουμε :» Τ·ί-=· . ις :
■’
---- · :
τ·.::
1. ’Επεκτείνουμε την καταβολή τού ύπό τού άρθρου 13
τού Ν. 283/1976 «Περί αύξήσεως τού μισθού τών δικα
στικών λειτουργών κίλ-π» προβλεπομένου διά τούς στρα
τιωτικούς τών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικού ς^ιδόματος
παγίας άποζημιώσεως ήμερών έκτος έδρας καί στούς "Ανδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, διά τό άπό 1/7-31.12.1977
χρονικόν._διάστημά, ύπό τίς αυτές προϋποθέσεις καί περιο
ρισμούς πού ισχύουν καί στούς στρατιωτικούς τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων.,
2. Ή απόφαση νά κυρωθεί μέ νόμο :
Ό 'Υπουργός
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
35. Ν.Δ. 403/1974 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/1974)
(Περί χορηγήσεως Ειδικού ’Επιδόματος ’Επιφυλακής είς
τούς Όπλίτας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».
"Αρθρον 1.

10

—

λήλων κ-λ.π.» προβλεπόμενον μηνιαΐον έπίδομα επιφυλα
κής τών κατωτέρω οργάνων τών Σωμάτων Ασφαλείας είς
δραχμάς χιλιας (1.000) διά τούς ύπηρετούντας είς τήν
περιφέρειαν τής τέως Λιοικήσεως Πρωτευούσης καί θεσσαλονίκης καί είς δραχμάς όκτακοσίας (800) διά τούς λοι
πούς.
.
Ή παρούσα κυρωθησομένη νομοθετικώς μερίμνη τοϋ
Υπουργείου Οικονομικών καί δημοσιευθησομένη διά τής
"Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως δεν έχει έφαρμογήν διά τά
κατώτερα όργανα τού Λιμενικού Σώματος.
ΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

’Επί τών Οικονομικών '
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί της Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAM AT Η Σ

37) Α.Ν. 1502/1950 (Φ.Ε.Κ. 215/Α/1950)
«Περί ρυθμίσεως τών αποδοχών τών τακτικών δημοσίων
υπαλλήλων, πολιτικών καί στρατιωτικών)).
"Αρθρον 11.
7. ................................ 1
Β') επιδόματος διαχειριστικών λαθών.
Είς τούς Ταμειακούς έλεγκτάς, διαχειριστάς καί έπιμελητάς είσπράξεως, τούς Ταμίας τών Τελωνείων τού Κρά
τους, τούς Τελώνας, τούς Τελωνοσταθμάρχας, τούς διά
γει; στάς φυλακών καί άναμορφωτικών σχολείων καί τούς
Ταμίας τών χρηματικών διαχειρίσεων τής Στρατιωτικής
υπηρεσίας παρέχεται έπίδομα όριζόμενον είς 3% τού μη
νιαίου αυτών μισθού πρός κάλυψιν τών ένδεχυμένων έκ τής
διαχειρίσεως αυτών είς βάρος των λαθών.
38) Ν.Δ. 4548/1966
Αρθρον 4.
1.
Είς τούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, τούς
στρατιωτικούς καί τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
παρέχονται τά κάτωθι επιδόματα κατά τάς περί αυτών ίσχυούσας διατάξεις τής κειμένης νμοθεσίας.
Α'. Γενικά Επιδόματα
1...............................................................................................

2.....................................................................................

3.
Τό επίδομα λόγω διαχειριστικών λαθών, όριζόμενον
είδικώς διά τούς Ταμιακούς ’Ελεγκτάς, τούς διαχειριστάς
τών Δημοσίων Ταμείων καί τούς έκδοτος είς δραχμάς τριακοσίας (300) μηνιαίως, ανεξαρτήτως βαθμού.
39) "Απόφασις Υπουργού
Οικονομικών ύπ’ άειθα.
163936/5044/6.11.1975 (Φ.Ε.Κ. 1367/Β/1975). .

' ΑΠΟΦΑΣΙΣ
L Είς τούς Μονίμους Όπλίτας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
ύς καί είς' τούς Έθελοντάς καί άνακατατεταγμένους Όπλί
0 ΤΠΟΤΡΓΌΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
τας τούς /αμβάνοντας άποδοχάς μονίμου, χορηγείται άπο
Έχοντες ύπ’ δψει :
!ης Μαρτίου 1974. ειδικόν ’Επίδομα ’Επιφυλακής έκ πεν1. Τάς διατάξεις τού εδαφίου 3 τής παραγράφου I τού
τακοσίων (500) δραχμών μηνιαίως.
άρθρου 4 τού Ν.Δ./τος 4548/1966 «περί ενιαίου μισθολο
2.
Τό άνωτέρω έπίδομα είναι ανεξάρτητον παντός έτέρου γίου τών δημοσίων ύπαλήλων κ.λ.π.».
τπιδόματος καί συνεντέλλεται μετά τών τακτικών αποδοχών
2. Τάς διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου 18 τού Νόμου
τών δικαιούχων, ύττοκείμενον είς τάς αύτάς κρατήσεις.
152/1975 «περί συστάσεως καί ά.αδιαρθρώσεως θέσεων
υπαλλήλων τού Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων τινών
“Αρθρον 2.
συναφών διατάξεων».
'Η Ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
’Αποφασίζομεν
ίιά τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Αύξάνομεν άπό 1/1/1976 τύ ύπό τού εδαφίου 3 τής παρα
36. ’Απόφασις Υπουργών Οικονομικών καί Δηιιοσίας γράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τού Ν.Δ. 4548 1966 πχρεχόμενον
Τάξεως Δπ’ άριθμ.' 90325/3432/25.6.1970 (Φ.Ε.Κ.' 862/ έπίδομα διαχειριστικών λαθών, είς δραχμάς πεντακόσιες
3’./30.6.1976).
(500) μηνιαίως.
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
"β* "Γπουεγός
"Έχοντες ύπ’ δψιν ότι τά κατώτϊρα όργανα τών Σωμάτων
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Ασφαλείας έχουν έπιβαρυνθή ένχάτως μέ πολλαπλά κα
40) X. 152,1975 (Φ.Ε.Κ. 182/Α/1975).
θήκοντα (συχνάς έπιφυλακάς. φρούρησιν ΙΙρεσβειών. Προςενείων κ.λ.π.) καί ότι προ; άντιμετώπισιν τών εκτάκτων «Περί συστάσεως και άναδιαρθρώσεως θέσεων τοϋ 'Υπουρ
τούτων ύπηρεσιακών άναγκών απασχολούνται ύπό >.ϊαν
γείου Οικονομικών καί άλλων τινών διατάξεων».
ίυσμενεΐς συνθήκας πολύ ττέραν τής συνήθους υπηρεσίας,
"Αρθρον 18.
Αποφασίζομεν :·
Καθορίζομεν άπό 1ης Ιουλίου 1976 τό ύπό τής παρ. 2
τού άρθρ. 3 τού Β. Δ/τος 602/1962 «περί τροποποιήσεως
3. Τό ύψος τοϋ επιδόματος διαχειριστικών λαθών τοϋ
τών διατάξεων περί τών αποδοχών τών δημοσίων ύπαλ- εδαφίου 3 τή; παραγράφου 1 τού άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 4548/

ii —
jw>h «περί τοϋ ενιαίου μισθολογίου τών δηαοτιων ύπαλλήΧων και άλλων τινών διατάξεων ορίζεται δ: άποτάσεω:
τοϋ Ύπουτ'Όϋ των Οίκονοιιικών.
41 ) X. 309 1976 /Φ.Ε.Κ. 100 Λ '1976 ι
«Πεεί ’Οργανώσεω: καί Διοικήσεως της Γενικής Έκπχιδεύσεως».
Άρθρον δΐ.

2. Οί μετεκπαιδευόμενοι πασών τών περιπτώσεων λαμ
βάνουν έπί πλέον τών αποδοχών των α) οδοιπορικά έξοδα
μετκβάσεως καί επιστροφής κατά τάς ίσχυούσας έκάστοτε
διατάξει:, β) μηνιαΐον έπίδομα Ισον προς τό 1/4 τοϋ βασι
κού μισθού των όιχ τόν χρόνον μετεκπαιδεύσεώς.
3. Οί μετεκπαιδευόμενοι υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα
τών 'Υπηρεσιακών Συμβουλίων τής οργανικής των θέσεως.
47. Χ.Δ. 1222 1972 (ΦΕΚ 153/Α/1972).

4.
Εις διδασκάλους ύπηρετοϋντχς εις μονοθεσία σχολεία «Περί μετεκπαιδεύσεώς τοϋ έκπαιδευτικοϋ προσωπικού
καταβάλλεται μηνιαίως άποζημίωσις έκ δραχμών 1.000 καί
Δημοτικής Έκπχιδεύσεως καί άναδιχρθρώσεως τοϋ Δι
δι’ έκαστον μήνα τοϋ διδακτικού έτους, συνεντελλομένη διά
δασκαλείου Δημοτικής Έκπαιδεύσεως».
των καταστάσεων πληρωμής των τακτικών άττοδοχών αυ
τών.
Άρθρον 17.
42) Ν.Δ. 1100/1972 (Φ.Ε.Κ. 17/Α71972).

Μετεκπαιδευόμενοι.

«Περί τροποποιήσεως. συμπλ.ηρώσεως καί άντικαταστάσεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3065/1954. περί ρυθμίσεως
ζητημάτων τινών άφορώντων εις τήν έκεεαίδεικην της έν
Δυτική Θράκη Μειονότητος».
Άρθρον 7.
Εις τούς δημοσίους ’Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς τούς ΰπηρετοΰντχς εις τά Μειονοτικά Σχολεία χορηγείται μηνιαΐον έπίδομα Ειδικών συνθηκών, καθοριζόμενο-/ διά κοινής άποοάσεως τών 'Υπουργών.Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
καί Οικονομικών, μή συμψηψιζόμενον μετά τών έκάστοτι
χοοηγουμένων γενικών ’Επιδομάτων.
' 43) Ν. 309/1976 (Φ.Ε.Κ. 100/Α'/76).
«Περί Όργανώσεως καί Διοικήσεως τής Γενικής ’Εκπαιδε-ύσεως».
Άρθρον 51.

1. Οί μετεκπαιδευόμενοι τών περιπτώσεων μετεκπχιδεύσεως βραχείας διάρκειας λ.ογίζοντχι ώς διατελοϋντες έν διατεταγμέ-/η υπηρεσία κατά τόν χρόνον της μετεκπαιδεύσεώς
των, οί δέ μετεκπαιδευόμενοι τών περιπτώσεων μετεκπχιδεύσεως εις τήν ειδικήν αγωγήν καί μετεκπαιδεύσεώς μεί
ζονος διάρκειας, λ.ογίζοντχι διατελοϋντες έν άποσπάσει.
Ύπό τάς αύτάς ύπηρεσιχκάς συνθήκας θεωρούνται ώς
τελοϋντες καί οί κατά τήν παράγ. 5 τοϋ άρθρου 4 μετεκπαι
δευόμενοι έκπχιδευτικοί.
2. Οί μετεκπαιδευόμενοι πασών τών περιπτώσεων λαμ
βάνουν έπί πλέον τών άποδοχών των α) όδοιπορικά έξοδα
μεταβάσεως καί επιστροφής κατά τάς ίσχυούσας έκάστοτε
διατάξεις, β) μηνιαΐον έπίδομα ίσον πρός.τό 1/4 τοϋ βασι
κού μισθού των διά τόν χρόνον της μετεκπαιδεύσεώς.
3. Οί μετεκπαιδευόμενοι υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα
τών υπηρεσιακών συμβουλίων τής οργανικής των θέσεως

4.
Εις διδασκάλους ϋπηρετοϋντχς εις μονοθέσια σχολεία 48. Ν.Δ. 320/1974 (ΦΕΚ 46/Α/1974).
«Περί αναπροσαρμογής τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ.
καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωσες έκ δραχμών 1.000 καί
δι’ έκαστον μήνα τοϋ διδακτικού έτους, συνεντελλομένη διά
174/1969. περί έπιδομάτων στολής Στρατιωτικών,· άπο
τών καταστάσεων πληρωμής τών τακτικών αποδοχών αυ
δοχών τών Γενικών Γραμματέων καί έξόίων παραστάτών.
σεως τών 'Υπουργών, προβλεπομένου έπιδόματος Στο
44) Ν.Δ. 1109/1972 (Φ.Ε.Κ. 17/.V/72).
λή:».
|
Άρθρον 1.
«Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί άντικατχστάσεως’διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3065/1954 κ.λ.π.».
Τό ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 174/1969
Άρθρον 7.

.

Εις τούς δημοσίους έκπαιδευτικούς λειτουργούς τούς ύπηρετοϋντας εις τά Μειονοτικά Σχολεία χορηγείται μηνιαΐον
έπίδομα ειδικών συνθηκών, καθοριζόμενον διά κοινής άποοάσεως τών Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί Οικονομικών, μή συμψηφιζόμενον μετά τών εκάστοτε χορηγουαένων γενικών έπιδοαάτων.
45) Ν. 263/1976.
Άρθρον 5.
Εις τό προσωπικόν τών Σωφρονιστικών καί ’Αναμορφω
τικών Καταστημάτων τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχε
ται, άπό 1ης Ιανουάριου 1976, έπίδομα ειδικών συνθηκών
εργασίας* έκ δραχμών έπτακοσίων (700) μηνιαίως ανεξαρ
τήτως βαθμού.
46) Ν.Δ. 748/1970 (Φ.Ε.Κ. 274/.V/1970).
«Περί έπιμορφώσεως καί μετεκπαίδευσε ως τοϋ εκπαιδευ
τικού προσωπικού Μέσης Έκπχιδεύσεως καί άνχδιχρθρώσεως τοϋ Διδασκαλείου Μέσης Έκπχιδεύσεως». Άρθρον 15.
. Ττιη ρεσιακή

κατάστασις

μετεκπαιδευομένων.

προβλεπόμενον έπίδομα στολής τών Στρατιωτικών καί
τών ’Οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοϋ Λιμενικού
Σώματος, ορίζεται άπό 1 ’Ιανουάριου 1974 ώς άκολούθως :
α). Διά τού: ’Αξιωματικού: παντός βαθμού είς δραχμάς
χιλ,ίχς (1.000) μηνιαίως.
β) Διά τούς Άνθυπασπιστάς είς δραχμάς πεντακοσίας
(500) μηνιαίως.
γ) Διά τούς μονίμους Ύπαξιωματικούς άπό της όνομασίας των, ώς καί τούς Έθελοντάς Ύπαξιωματικούς μετά
συμπλήρωσιν 24μήνου στρατιωτικής υπηρεσίας είς δραχμάς
τριχκοσίχς (300) μηνιαίως.
Άρθρον 2.
Τό έπίδομα στολής τών Μονίμων καί ’Εθελοντών Ύπαξιωματικών καταβάλλεται καθ’ έκαστον μήνα ώς καί είς
τούς ’Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς.
Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς
του είς τήν Έοηαεείδα τής Κυβερνήσεως.
49. Ν. 123/1975'(ΦΕΚ 172/Α/1975).
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων ’Ιατρικού Προσωπικού Νοση
λευτικών Ιδρυμάτων καί ετέρων θεμάτων αρμοδιότητα;
'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
Η

Άρθρον £.
. /.
1.
Οί μετεκπαιδευόμενοι τών περιπτώσεων μετεκπαιδεύ
σω; βραχείας διάρκειας λογίζονται διατελοϋντες έν διχτε2.
Είς τούς ιατρούς τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων χο
ταγμενη υπηρεσία κατά τον χρόνον τής μετεκπαιδεύσεώς
ρηγείται ειδικόν νοσοκομειακόν έπίδομα έζ- είκοσιν έπί τοΐς
των, οί δέ μετεκπαιδευόμενοι τής περιπτώσεως μείζονος
οιαρκείας λογίζονται διατελοϋντες έν άποσπάσει.
έκατόν (20 %) έπί τοϋ βασικού αύτών μισθού, έφ’ όσον

—

£έν τυγχάνουν έτέρου ειδικού επιδόματος ύττολογιζομένου
ytr-rr? 7500οστόν έκι τοϋ βασικού των μισθού διά τήν ή-ν ύπηρτεοΰν θάβεν.
- — —
- ----- r- Al τυχόν πέραν των ποσοστιαίων επιδομάτων χορηγού
μενη είζ τούς Ιατρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έτεραι ,άποδοχαί έξαχολουθοϋν καταβαλλόμεναι εις τούτους
(Ν.Δ. 415/4970, 85/73).
,
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—

53. Π.Τ.Σ. 317/1946 (ΦΕΚ 179/Λ/1946).
«Περί κυρώσεως κ.λπ. Νομοθετημάτων κατοχής
άρμοδιότητος 'Υπουργείου Τ.Τ.Τ.». ·
Άρμοδιότητος Ταχ. Ταμιευτηρίου.
1............................................................. ..................................

2.
Νόμος 322/1943 «ετερί τροποποιήσεως καί συμπληρώ3.
Εις τούς Ιατρούς λαμβάνοντας ειδικόν ττοσοσπαΐον σεως τών «ττερί Ταχ. Ταμιευτηρίου διατάξεων άφορωσών
επίδομα μέχρι Jted 40 % χορηγείται τό ήμισυ τοΰ διά της το Προσωπικόν τούτου» (Ε.Κ. 203/ 10.7.43 Α').
προηγοι>μένης παραγράφου θεσπιζόμενου έπιδόμχτος.
54. Β.Δ. 872/1960 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/1460).
50." Ν. 201/1975 (ΦΕΚ 228/Α/1975).
«Περί ’Οργανισμού τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων Νοσηλευτικού καί ετέρων τινών
κατηγοριών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυ
μάτων».
Άρθρον 4.
Παρ. 1........................................ ..............
1. Είς άπαν τό προσωπικόν των Νοσηλευτικών Ιδρυ
μάτων Ν.Δ. 2592/53 χορηγείται άττό 1.9.1975 διά τοϋ
τταρόντος ειδικόν νοσοκομειακόν έττίδομα έξ είκοσι τοΐς
εκατόν (20 %) έπί τοΰ βασικού μισθού, έξαιρέσει τοϋ ια
τρικού' προσωτπκοϋ, τού ττροσωττικοΰ των Σταθμών καί
Κέντρων Αιμοδοσίας ώς καί των Παθολογοανατομιών Ερ
γαστηρίων.
,.
‘
j
51. Α-Ν. 2468/1940 (ΦΕΚ 4/Α/1940).
«ΤΙεοί τροποποιήσεως, συμττληρώσεως καί άντικαταστάσεως ένίων διατάξεων ττερί Ταχυδρομικού Ταμιευτη
ρίου».
Άρθρον 14.
— ,Αί 7ΐαράγρα5>οι -1 καί 4 τοΰ άρθρου 9 τού" ’Αναγκ. Νόμου
391 /1936 υφτςρςαθίστανται ώς έξης : .
«Τό προφωίϊΐκόν έν γένει τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου μισθο
δοτείται έκ τοΰ Προϋπ/σμοϋ τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου.
Άττοφάσει τοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου δύναται ν’ άναγράφηται είς τόν προϋπολογισμόν αΰτοΰ κατ’
έτος ένδικόν κονδύλιον ίσον μέ τό άθροισμα των αποδοχών
ενός μηηός τοΰ έν γένει προσωπικού τοϋ Ταχ. Ταμ/ρίου
καί ΤΓοσοστοϋ ίσου μέ τό 1/2°/οο έττί τοϋ συνολικού ττοσού
τών 5αατά τό λήξαν οικονομικόν έτος ένεργηθεισών καταθέ
σεων καί αποδόσεων τοΰ Ταμ/ρίου, οπερ όμως ποσοστόν
δέν δύναται νά ύπερβη τό ποσόν τών 2.500.000 δρχ.
Τό ποσόν ιτοΰ κονδυλίου τούτου διανέμεται είς τό προσωπι
κόν έν γένει τοΰ Ταχ. Ταμ/ρίου διά την έπιδειχθεΐσχν παρ’
«ϋνοϋ -δραστηριότητα καί δρασιν πρός εύρρυθμον λειτουρ
γίαν καί προαγωγήν της Ύττηρεσίας Ταχ. Ταμιευτηρίου
ώς καί εις τό προσωπικόν τών περιφερειακών Τ.Τ.Τ. 'Υ
πηρεσιών διά την διεξαγωγήν καί είδικώς διά τήν συιιβολήν αύτοϋ είς τήν άνάπτυξιν της κινήσεω; της Υπηρεσίας
τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου.
Τό είς ένα έκαστον τών ανωτέρω ύπαΰλ.ήλων καταβλη
τέων έκ της αιτίας τούτης ττοσόν καθορίζεται δι’ άποφάσεως
τοϋ Συμβουλίου τοΰ, Ταχ. Ταμιευτηρίου λαμβανομένης
κατά τήν άττόλυτον αύτοϋ κρίσιν, δέ/ δύναται δέ έν ούδεμια
ττεριπτώσει νά ύπερβη δι’ έκαστον οικονομικόν έτος τάς
αποδοχές αύτοϋ δύο μηνών».
52. Ν. 322/1943 (Φ.Ε.Κ. 203/A/] 943).
«Περί τροποποιήσεως καί συμπλτρώσεως τών «περί Ταχ.
Ταμιευτηρίου διατάξεων κ.λπ.».
Άρθρον 12.
Τό συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 14 τοΰ ύπ’
άριθ. 2168/40 Α.Ν. διά τήν αμοιβήν τών υπαλλήλων ΤΤΤ
καί τοΰ προσωπικού τοϋ Ταχ. Ταμιευτηρίου, προβλεπόμενον
ποσοστόν διπλασιάζεται, καταργουμένου τοϋ θεσπισθέυτος
διά τοϋ αύτοϋ άρθρου καί Νόμου περιορισμού.

ε) ’Αποφασίζει εντός πάντοτε τών ορίων τών διά τοΰ
.προϋπολογισμού εγκεκριμένων πιστώσεων, περί πάσης έν
γένει δαπάνης, κρινομένης ύπ’ αύτοϋ αναγκαίας διά τήν
έξυ7τηρέτησιν τοΰ θεσμού τοΰ Ταχ. Ταμιευτηρίου καί διά
τήν ομαλήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας αΰτοΰ. Δύναται νά
παρέχη είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τήν αρμοδιότητα όπως
μέχρις ώρισμένου κατ’ άνώτατον όριον ποσού άποφασίζη
περί πάσης κατά τ’ άνωτέρω δαπάνης.
Έν τη άρμοδιότητί του ταύτη τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν’ άποφασίση καί τήν δαπάναίς τοΰ Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου διοφρύθμισιν ή εύπρεπισμόν χώρων
χρττσιμοποιουμένων διά τήν υπηρεσίαν τοΰ Ταμιευτηρίου
καί αν έη οί χώροι ούτοι δέν άνήκουσι κατά κυριότητα είς
τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον. ΓΗ τοιαύτη διαρρύθμισες
ή ο ευπρεπισμός χώρων, χρησιμοποιούμενων ύπό τοϋ Ταχυδρομικοΰ Ταμιευτηρίου, δύναται άποφάσει τοΰ Διοικητικού
Συμβουλίου, νά γένη καί κατά παρέκκλισιν άττό τών 7τερί
Δημοσίων Έργων κειμένων έκάστοτε διατάξεων, έφ’ όσον
καί μόνον ή σχετική δαπάνη δέν υπερβαίνει τάς 150.000
δραχμάς.
η) Διαχειρίζεται έν γένει τήν περιουσίαν τοΰ Ταχυδρο
μικού Ταμιευτηρίου καί τάς παρ’ αύτω καταθέσεις καί
άσκεΐ πάσαν αρμοδιότητα επί παντός ζητήματος, αναγό
μενου είς τήν οικονομικήν λειτουργίαν τοϋ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου, έφ’ όσον δι’ ειδικών διατάξεων Νόμου δέ^ έχει
καθορισθή ίδια άρμοδιότης έτέρου οργάνου.
55) Ν.Δ. 934/1971

(Φ.Ε.Κ. 146/Λ/1971).

«Περί μη υπαγωγής είς τάς «περί μισθολογίου απαγορευ
τικάς διατάξεις τής εκτάκτου αμοιβής προσωπικού
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».
Προτάσει τοΰ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
Άρθρον μόνον.
Ή καταβαλλόμενη είς τό προσωπικόν· τοϋ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου, ύπό τύπον χρηματικής έπιβραβεύσεως. έκτα
κτος αμοιβή ή προβλεπομένη ύπό τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 14 τοΰ Α.Ν. 2168/1940 «ττερί τροποποιήσεως. συμπληοώσεως καί άντικαταστάσεως ένίων διατάξεων «περί Ταχυδρομικοϋ Ταμιευτηρίου» καί τοϋ άρ θρου 12 τοϋ Ν. 322/
1943 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών «ττερί
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διατάξεων άφορωσών τό προ
σωπικόν του κ.λ.π.» κυρωθέντοε διά τής ύπ’ άριθμ. 317/
1946 Π.Υ.Σ. «ττερί κυρώσεως κ.λ.π. νομοθετημάτων κατο
χής άρμοιότητος Υπουργείου Τ.Τ.Τ.», έν συνδυασμοί
πρός τάς τοιαύτας τοϋ άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. ε' καί η'
τοΰ Β.Δ. 872/1960, «περί ’Οργανισμού τοϋ Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου», δέν εμπίπτει είς τάς άπαγορευτικάς τής
παροχής προσθέτων αμοιβών, προσαυξησεων μισθού καί
επιδομάτων ίσχυούσας έκάστοτε διατάξεις περί μισθολογίου
τών δημοσίων υπαλλήλων.
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β) Αί ώραι ύπερωριακή; εργασίας, χΐτινε; έν ούυεμιϊ
περιπτώσει δΰνανται νά όρίζωνται κατχ ύπά/ληλον όλιγώτεραί- τών δύο -(2) ώοωνήοιεοησ·ω; και τών πτιάκοντα
ές (36) υηνιχίως.

" \οθρον 4.

4.
Εί: τού; τεχνικού; ύπανλήλους των 'Υπηρεσιών Δη- γ) Ή ώριαία άμοιβή μή δυνχαέη νά όρισθή έλάσσων τοϋ
ωρομισθίου ηύςημένου κατά 25",,. Διά τόν υπολογισμόν
υοσίων "Εργων καί τού: πρό; τούτου; βαθμολογικώ; έςοτοϋ ωρομισθίου ώ; ημερήσιο; μισθό: θεωεεϊτχι τό εν ει
υοιουμένους, είς τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τη: Δευκοστόν πέμπτον (1/25) τοϋ βασικού μισθού καί ώ: ώραι
τε:ο9αθμίου Έκπαιδεύσεω; καί τούς τούτοι; βαθμολογικώ:
εργασία: επτά (7) ήμερησίως.
έΐοαοιουμένους καί βίς τούς Έπιμελη.τάς Εφόρου: καί Γενι
δ) Ή κατ’ άνώτχτον όριον διάρκεια τής ύπερωριακή;
κόν "Εφορον Αρχαιοτήτων παρέχεται άπο 1ης Ίανουαεργασίας, ή τι: προκειμένου περί εποχιακών αναγκών, έν
:·ου 1966 ειδικόν επίδομα μή ύπαγόμενον εΐ τούς περιορισ
ούδεμια περιπτώσει δύναται νά όρισθή μείζων τοϋ τριμήνου.
μούς τοϋ άρθρου 9.
Το επίδομα τοϋτο ορίζεται είς ποσοσγον τοϋ έκαστοτε
όασικοϋ μηνιαίου μισθού των, ώς ακολούθως :
α) Λιά τούς τεχνικούς Λ' Κατηγορίας, είς 25% καί
διά τούς τεχνικούς Β' Κατηγορίας είς 15%.
β) Διά τούς λειτουργούς της Δευτεροβαθμίου Έκπαιδεύτεως. Έφορους ’Αρχαιοτήτων κ.λ.π., είς 15°,',.
57) Χ.Δ. 274/1968.
'Αρθρον 8.
Β'. Περιορίζονται' άπό 1ης Μαρτίου 1968 ώς κάτωθι :

C
O

α) Είς 15% καί 10%καί είς 10% τό ύπό της παραγράφου
4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ύπ’ άριθμ. 4548/1966 Ν'. Δ. προβλεπόαενον επίδομα, άντιστοίχως, διά τούς τεχνικούς α' καί
κατηγορίας καί διά τούς λειτουργούς της δευτεροβαθμίου
έκπαιδεύσεω;, έφόρους άρχαιοτήτων, ώς καί τούς τούτοις
ςομοιουμένους.
*
’ 58)’ Χ.Δ. 4548/1966.’ ”

”

”

Άρθρον 5.
>
1. Φυλαττομένης της ισχύος τοϋ άρθρου 47 τοϋ X.
S11/1951, έπιτοέπεται ή καθιέρωσις επ’αμοιβή έργασίας
τέραν των ώρών τής υποχρεωτικής τοιαύτης μόνον πρός
ντίμετώπισιν εποχιακών ή όλα>ς εκτάκτων ύπηρεσιακών
ναυτιών, ώς κάί πρός έςυπηρέτησιν τών γραφείων τών
ελών τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου καί τών γραφείων τών
νωτάτων υπαλλήλων.
'
Ή έκτακτος ή εποχιακή ύπηρεσιακή ανάγκη ή έπιβάλνυσα την ύπερωριακήν άπασχόλησιν τοϋ προσωπικοϋ,
.απιστοϋται δι ’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Οικονομικών,
ιδιδομέ/ης μετά ήτιολογημένην γνώμην τής b> άρθρω 4
>ϋ παρόντος ’Επιτροπής καί δημοσιευόμενης διά της Έςμερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τήν εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν
^’.τρέπεται όπως έπιβάλληται επ’ άμοιβή εργασία κατά
;; έςαιρεσίμους ήμερος ή κατά τάς νυκτερινός ώρας πρός
•μπλήρωσιν τής ύποχρεωτικής καθ’ εβδομάδα έργασίας
τε καθ’ ύπέρβασιν τούτοις είς υπαλλήλους ανήκοντας είς
ηρεσίας λειτουργούσες νόμω καθ’ άπάσας τάς ή μέρας ή
0’ όλον τό 24ωοον..
Κατά τήν αυτήν διαδικασίαν έπιτρεπεται όπως έπιβαλται έπ’ άμοιβή ύπερωριακή εργασία είς υπαλλήλους άνή'rr*; είς υπηρεσίας λειτουργάύσας υπέρ τό ΙΟωρον, έφ’
ον όέν κρίνεται συμφέρουσα ή δι’ αύξήσεως τοϋ προσωπιυ καλυψις τών αναγκών τών υπηρεσιών τούτων.
·'· Διά τών κατά τάς προηγούμενος παραγράφους άποτειυν καθορίζονται :
χ) Ο κατά υπηρεσίαν ή κλάδον κατ’ άνώτχτον όριον
•θμός τών δυναμένων νά έργάζωνται ύπερωριακώς ή κατά
: ζ^κ“?'-ν*ί ώρας ή κατά τάς έξαιρεσίμους ημέρας, δστις
ουοεμιά περιπτώσει δύναται νά όρισθή εις τό σύνολον'
ν υπαλλήλων τής υπηρεσίας ή τοϋ κλάδου καί, προκει- '
?? ~ε?’· τών Γραφείων τών Μελών τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμ>Wsj καί τών άνωτάτων'ύπαλλήλων τοΰς''πέντε (5) κατά'
μφ;ιον 'Υπουργού'καί ' Γφυπουργοϋ καί τούς δύο (2)
”ά γραφεϊον ανώτατου υπαλλήλου/ .'·

59) X. 283 1976.
"Αρθρον 8.
1. Ή διάτας·.: τοϋ δευτέρου εδαφίου τής παραγράφου 1
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Χ.Δ. 4548/1966 αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως :
«Ή έκτακτο; ή εποχιακή υπηρεσιακή άνάγκη, ή έ~'.βά/.λουσα τήν ύπερωριακήν άπασχόλησιν τοϋ προσωπικού,
διαπιστοϋται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Οικονομικών,
έκδιδομένης μετά ήτιολογημένην γνώμην τή; έν άρθρω 4
τοϋ παρόντος ’Επιτροπής».
2. Τό έδάφιον γ’ τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Χ.Δ.
4548/1966 άνηκαθίσταται ώς άκολούθως :
«γ) Ή ώριαία άμοιβή μή δυναμένη νά όρισθή έλάσσων
τού ώρομισθίου ηύςημένου κατά 25%. Διά τον ύπολογισμόν
τοϋ ώρομισθίου ώς ήμερήσιος μισθός θεωρείται τό έν εΐκοντόν πέμπτον (1 /25) τοϋ βασικού μισθού τοϋ ίσχύοντος
τήν 31.12.1975 μισθολογίου καί αί ώραι έργασίας έπτά
(7) ήμερησίως ».
3. Αί διατάζεις τών παραγράφων 1 έως 3 τοϋ άρθρου 5
τοϋ Χ.Δ.4548/1966, δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί
τοϋ προσωπικού τών κατά τό Σύνταγμα Αύτοδιοικουμένων
‘Ιδρυμάτων Άνωτάτης-Έκπαιδεύσεως καί τών παραρτη
μάτων χύτών, τών έν αύτχΐς άναφεοομένων θεμάτων ρυθμιζομένων δι’ άποφάσεως τοϋ Πρυτάνεως τοϋ οικείου ’Εκ
παιδευτικού Ίδρύαατος.

60. Ν. 419/1976
"Αρθρον 131.
21. 'Ο 'Υπουργό; Εξωτερικών δύναται δι’ άποφάσεως
του νά έγκρίνη ύπερωριακήν άπασχόλησιν πρός άντιμετώπισιν ηύςημένων υπηρεσιακών άναγκών ύπα/λήλων μονί
μων ή επί συμβάσει τών Διοικητικών ή Τεχνικών Κλάδων τή;
Κεντρικής Υπηρεσία: τοϋ 'Υπουργείου, άνευ περιορισμού
ώς πρό: τον άριθμόν τών δυναμένων νά άπχσχοληθώσιν ή τόν
βαθμόν χυτών ύπό τόν όρον ότι αί κατά μήνα ώρα·, τή; ύπερωριακής άπχσχολήσεως δεν δΰνανται δι’ έκαστον υπάλληλον νά
υπερβαίνουν τάς ένε/ήκοντα (90).
'Η σχετική βεβαίωσες έργασίας χορηγείται ύπό τοϋ Προϊ
σταμένου τής άρμοδίας Λιευθύνσεως ή ύπό ' τοϋ αρμοδίου
'Υφυπουργού, προκειμένου περί υπαλλήλων κατεχόντων τόν
2ον βαθμόν καί άνω.
61. X. 38/1975 (ΦΕΚ 83/Α/1975)
«Περί ρυθμίσεως έςοφλήσεως όφειλών έκ καθυστερημένων
ασφαλιστικών εισφορών πρός ’Οργανισμούς Κοιν. ’Ασφα
λίσει*); κ.λπ.ιι.
~
"Αρθρον 5.
3.’ Διά τήν πρόσθετον άπασχόλησιν προσωπικού ’Οργα
νισμών Κοιν. ’Ασφαλιστώ; καί Πολιτικής άρμοδιότητος τοϋ
Υπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών, πρός έςυπηρέτησιν προκύ-·
πτοντος, πλέον τής συνήθους έργασίας, 'έκτάκτου έργου, δύναται νά κχτχβάλληται είς το άπασχοληθησόμενον πρόσω-'
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ττικόν αποζημίωσες καθοριζόμενη δι’ άποτάσεως των ' Υπουργύν Οικονομικών καί Κοιν. Υπηρεσιών, μετά προηγουμένην πρότασν τόΰ Διοικητικού Συιιβουλ.ίου τοΰ οικείου Φορέως.

ρών τή; ΰπερωριακής άπασχολήσεως. αίτινες πάντως δέν
, δύναται νά ΰπερβοΰν τάς ένενήκοντα (90) δι’ έκαστον τών
άπασχολουμένων έξαιρέσει τών οδηγών δι’ ούς αί ώς άνω
ώραι δύναται νά άνέρχωνται μέχρι τών εκατόν είκοσι (120 ή

3. Τό κατά την προηγουμένην παράγραφον επίδομα
5.
Αί διατάζεις τοΰ παρόντος άρθρου έ<ραρμόζονται άνα-καταβάλλχται βάσει μηνιαίων ονομαστικών καταστάσεων
λόγως καί έπί ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, άρμοέργασθέντων έμφαινουσών τάς ώρας ΰπερωριακής εργασίας
ιόιότητος του 'Υπουργείου Άπασχολήσεως.
ενός έκαστου ύπαλλήλου, έκδιδομένων δέ εις τό τέλ.ος έκα
στου μηνός ύπό τών Διευθυντών τών Γραφείων τής Προε
'■ 62. Κ. 458/1976 (Φ.Ε.Κ. 280/Α/1976)
δρίας.
. _ «Περί αναδιοργανώσεων τών Υπηρεσιών καί τών θέσεων
4. Ό Γενικός Γραμματεύς τής Προεδρίας, οι Διευθυνταί
τοΰ πολιτικού προσωπικοΰ τοΰ Ναυτικού ’Απομαχικού Τα
τών κατά τήν παράγραφον 1 τού άρθρου 2 γραφείων, ώς καί
μείου κ.λπ.». ",
ό κατά την παράγραφον 1 ύπό στοιχ, δ' τού άρθρου 7 τού
παρόντος λειτουργός δέν δικαιούνται τού κατά τό παρόν άρ
;Υ .
"Αρθρον 10.
θρον ειδικού έπιδόματος.
_
:■ /
j

................................... ?···'··.....................
65. Ν.Δ. 4021/1959 (ΦΕΚ 247/Α/1959)
’
4.
At διατάξεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Νό
«Περί συμμετοχής τών δημοσίων ΰπαλλ.ήλ.ων κλ.π. εις Συμ
μου 38/1975 έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών μονίμων
βούλια καί Έπιτροπάς καί περί τού άνωτάτου ορίου τών
Ύπαλλ.ήλων τών Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού καί
προσθέτων αυτών άμοιβών ή άπολαυών»
τής 'Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων, τής ύπό τών διατά
ξεων τούτων προβλχπομένης άποζημιώσεως καθοριζομένης
Άρθρον 1.
έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών ’Εμπορικής
1. Ούδείς έμμισθος Δημόσιος ύπάλλ.ηλ.ος δύναται νά'μεΝαυτιλίας καί Οικονομικών. Προκειμένου περί τών έκ τών τέχη εις πλχίονα τών δύο Συμβουλίων ή έπιτροπάς τής δη
ανωτέρω υπαλλήλων τοΰ ΝΑΤ καί τής ΥΝΜ λόγω τής παρ’
μοσίας ύπηρεσία', νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού
αυτών ΰλοποιήσεω; εργασιών άρμοδιότητος τών ΤΠΕΝ
δικαίου έχόντων προνόμιον έκ παραχωρήσεως τού Κρά
καί τών παρά τώ ΝΑΤ ειδικών Κεφαλαίων καί λογαριασμών
τους, ή σύμβασιν μετ’ αυτού, κοινωφελών ιδρυμάτων ή.Τρα
ή ώς άνω άποζημίωσις ορίζεται εις τό 1/5 τοΰ βασικού μι πεζών.
.
σθού τοΰ υπαλλήλου μή δυναμένη έν πάση περιπτώσει νά
-Έν τή έννοια τών Συμβουλίων καί ’Επιτροπών περιλαμβά
είναι κατωτέρα τής άποζημιώσεως τής καθορισθησομένη;
νονται καί αί άσκοΰσαι δικαιοδοτικήν αρμοδιότητα Έπιτρουπό τής ώς άνω κοινής άποιράσεως διά τούς λοιπούς 'Υπαλ
παί καί τά διοικητικά δικαστήρια. '
λήλους.
.
> .
2. Εις τόν περιορισμόν τής προηγουμένης παραγράφου

.. 63. Ν.Δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974) .
«Περί συστάσεως 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»
ΔΥ*.

. ·

Άρθρον 12.

.2. Διά την αμοιβήν τών ΰπερωριακώς παρά τώ 'Υπουρ
γέ ίω Προεδρίας Κυβερνήσεως άπασχολουμένων πάσης κατη-,
γοοίας καί παντός βαθμού μονίμων ή μετακλητών υπαλλή
λων καταβάλλεται, έπί τή σχετική βεβαιώσει
τού Προϊ
σταμένου αύτώνζ ειδικόν μηνιαΐον επίδομα ΰπερωριακής άπα
σχολήσεως ύπολογιζόμενον έπί τή βάσει τοΰ ελάχιστου ω
ρομισθίου τού προβλεπομένου ΰπο τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ.
4548/1966«περί τοΰ ένιαίου μισθολογίου τών δημοσίων υπαλ
λήλων», άνευ περιορισμού τίνος ώς πρός τόν αριθμόν τών
δυναμενων νά έργάζωνται ΰπερωριακώς ή τόν αριθμόν τών
κατά μήνα ώρών τής ΰπερωριακής άπασχολήσεως, αίτινες
πάντως δέν δύνανται νά ΰπερβοΰν τάς εκατόν είκοσι (120)
δι’ έκαστον τών απασχολούμενων. Διά τούς έπί 1ω βαθμώ
ύπαλλήλ.ους ή άνωτέρίν βεβαίωσις χορηγείται ΰπο τοΰ Υ
πουργού ή Υφυπουργού.

δέν ύπάγονται : α) τά ύπηρεσ-ακά συμβούλ.ια τής κεντρικής
ΰπηρεσίας .τού Υπουργείου εις δ άνήκει ό ύπάλλ.ηλ.ος καί β)
αί νομοπαρασκευαστικοί έπιτροπαί.
3. Δέν περιλαμβάνονται επίσης τά Συμβούλια ή Έπιτρο
παί, είς τάς οποίας ούτος συμμετέχει άνευ οίασδήποτε καί
ύφ’ οίονδήποτε τύπον παρεχόμενης προσθέτου αμοιβής ή
άποζημιώσεως.
4. Τοΰ περιορισμού τής πρώτης παραγράφου εξαιρείται,
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ έδαφίου πέμπτου τοΰ άρ
θρου 102 τοΰ Συντάγματος, ή συμμετοχή τών άνωτέρων δι
καστικών λειτουργών τής ταχτικής καί Διοικητικής Δι
καιοσύνης, τών συμβούλ.ων καί παρέδρων τοΰ Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Α.Σ.Δ.Υ. καί Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους,
ώς καί τών τακτικών καθηγητών τών άνωτάτων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων είς τά ύπηρεσιακά συμβούλ.ια τής δημοσίας
ΰπηρεσίας ή τών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
περιλαμβανόμενων καί τών άνωτάτων Δικαστικών Συμ
βουλίων τής τακτικής καί Διοικητικής Δικαιοσύνης.

'Ομοίως, εξαιρείται ή συμμετοχή δικαστικών λκιτουργών
είς Συμβούλ.ια ή Έπιτροπάς έκτος τής περιφερεία; τής τέως
«Περί
συστάσεως. · όργανώσεως
καί λειτουργίας τών Διοικήσεις Πρωτευούσης, έφ’ όσον είς ταϋτα μετέχουν κατά
Υπηρεσιών τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας».
Νόμον λόγω τής ίδιότητος αύτών, ό δέ συνολικό; άριθμος τών
ύπηρετούντων, έφαρμοζομένων τών περιορισμών τής α' παρα. γράφου, δέν έξασφαλ.ίζει τήν νόμιμον σύνθεσιν τών έν έκάΆρθρον 14.
στη περιφερεία συνεστημένων συλλογικών όργάνων ή πά
Ύπεροιριακή άπασχόλησις.
σης φύσεως έκδιδακιστικών επιτροπών. Διά κοινής άποφά
σεως τών 'Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών, δημο
1. Τό εις τήν Προεδρίαν τής Δημοκρατίας ύπηρετούν πά
σης κατηγορίας καί βαθμού διοικητικόν πολιτικόν προσωπι
σιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, θέλ.ουσ.
καθορισθή αί λεπτομέρεια1, τής εφαρμογής τών διατάξεων τού
κόν ύποχρεούται όπως παρέχη τάς -υπηρεσίας του καί ΰπερωριακώς ώς καί κατά, τάς εξαιρέσιμου: ημέρας, έφ’ όσον παρόντος έδαφίου καί ή άρμοδία ’Αρχή προ: βεβαίωσή τή;
συνδρομής τών τασσόμενων προϋποθέσεων.
τούτο επιβάλλεται προ: πλήρη ίκανοποίησιν τών αναγκών
τή: Προεδρίας.
66) Ν.550/1977 (Φ.Ε.Κ.57,Λ/1977)
641- Ν. 161Μ 975 (ΦΕΚ 195/Α/1975)

2. Διά τήν αμοιβήν τών ΰπερωριακώς κατά τά ώς άνευ
άπασχολουμένων καταβάλλεται ειδικόν μηνιαΐον επίδομα
ΰπερωριακής άπασχολήσεως ύπολογιζόμενον έπί τή βάσει
τού ελάχιστου ώρομισθίου τού προβλεπομένου διά τούς δη
μοσίους διοικητικούς -υπαλλήλους τού αύτοΰ βαθμού άνευ
περιορισμού τίνος ώς πρός τόν αριθμόν τών δυναμενων νά
έργάζωνται ΰπερωριακώς ή τόν αριθμόν τών κατά μήνα ώ

Περί α-ύξήσεως τοΰ μισθού τών δικαστικών λειτουργών, τών
δημοσίων ύπαλλ.ήλων. πολιτικών καί στρατιωτικών, τών
ΰπαλλ.ήλ.ων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
τών συντάξεων τού Δημοσίου καί ρυθμίσεως συναφών
τινων θεμάτων.
"Αρθρον 1. .1. Ό κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1976 προβλχπόμενος
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ι σικο ; μηνιαίο; μισθό; των δικαστικών λειτουργών, των
ικτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών τακτικών
ταλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
jv άειωματικών. τών άνθυπασπιστών. τών μονίμων, άνα-Τΐτανμένων καί έθελοντών οπλιτών τών ’Ενόπλων Δυ•irf.iv τών Σωμάτων ’Ασφαλείας και τον Λιμενικόν Σώϊτο;. τών προς τους ανωτέρω έξομοιουμένων κατά βαθμόν
άποδοχάς. τών μή μονίμων θεραπευτών ιατρών τον Ίδρνιτο; Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, τών ιατρών τών ’Αγροτι
άν ’Ιατρείων. 'Υγειονομικών Σταθμών καί Κινητών Ύγειο■χικών Μονάδων, τών θεραπαινίδων τών αναπήρων και
jv οργάνων τη; ’Αγροφυλακής, αυξάνεται ώ; ακολούθως :
α) Κατά επτά καί ήμισυ τοϊς εκατόν (7,5%) άπό 1ης
ζνουαρίου 1977 καί κατά έτερον επτά καί ήμισυ τοϊς έκα■ι (7.5%) άπό 1ης Μαίου 1977 διά τούς άπό τοΰ 12ου
/ρι καί τοΰ 6ου βαθμού τακτικούς υπαλλήλους, τούς ύπαλλους ών ό βασικός μηνιαίος μισθός δεν υπερβαίνει τον
τθόν τοΰ 6ου βαθμού ώς καί τούς μέχρι καί τού βαθμού
/ϋυπασπιστού στρατιωτικούς έν γένει.
3) Κατά £ξ τοϊς έκατόν (6 %) άπό 1ης Ιανουάριου 1977
ί κατά έτερον έξ τοϊς έκατόν (6%) άπό 1ης Μαίου 1977
-.α τούς έπί βαθμούς 5ω καί 4ω τακτικούς υπαλλήλους, τούς
παλλήλους ών ό βασικός μηνιαίος μισθός είναι άνώτερος
~j μισθού τού 6ου βαθμού καί δεν υπερβαίνει τόν μισθόν
ού 4ου βαθμού, ώς καί τούς άπό τού βαθμού Άνθυπολοχχοΰ έως καί Λοχαγού στρατιωτικούς έν γένει.
γ) Κατά πέντε τοϊς έκατόν (5%) άπό 1ης Ιανουάριου
'77 καί κατά έτερον πέντε τοϊς έκατόν (5%) άπό 1ης
ίου 1977 διά τούς άπό τού 3ου βαθμού καί άνω τακτ.ς υπαλλήλους. τούς ύπαλλήλους ών ό βασικός μηνιαίος
-θός είναι άνώτερος τού μισθού τού 4ου βαθμού, τούς άπό
βαθμού τού Ταγματάρχου καί άνω στρατιωτικούς· έν
• ει, τούς λειτουργούς της τακτικής διοικητικής καί φοροικής δικαιοσύνης, το κύριον προσωπικόν τού Νομικού
χβουλίου τού Κράτους, τούς Ίατροδικαστάς, τούς Καθητάς καί 'Υφηγητές τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυ
τών καί τούς Καθηγητές Σχολών Υπομηχανικών ΈθνιΜετσοβίου Πολυτεχνείου.
. Αί διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου έφαρμόται άναλόγως καί έπί τών περί ών τό άρθρον 4 τού Ν'.Λ.
69 «περί, "τακτοποιήσεως έκτακτων υπαλλήλων τών
.οσίων Υπηρεσιών καί Ν’.Π.Δ.Δ.».ώς τούτο έτροποποιήθη
τού Χ.Δ. 238/1969..................................«περί τροποποιής τού Ν.Δ. 169/1969 κ-λ.π.» εκτάκτων υπαλλήλων, έξαι:ι τών ύπαχθέντων εις τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 1198/
2 «περί τού τρόπου ρυθμίσεως τών όρων αμοιβής καί
ίσιας τού έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου πρόσωύ τού Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.».
Εις τάς διατάξεις τού παρόντος δεν υπάγονται οί περί
ζί παράγραφοι 2, 3 καί 4 τού άρθρου 131 τού Χ.4'19/
ί «περί ’Οργανισμού τού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών»
ληλοι καί οί τούτοις βαθμολογικώς ή μισθο/.ογικώς
οιούμενοι.

ρόντος νόμου οριζόμενα, αί συντάξεις καί τά βοηθήματα τά
μή ύπερβαίνοντα τό ποσον τών δραχμών 7.690 μην.αιω;.
β) Κατά τά έν τή παρ. 1 περιτττ. β' τού άρθρου 1 τοΰ πα
ρόντος νόμου οριζόμενα, αι συντάξεις καί τά βοηθηιιατα άπό
τού ποσού τών δραχμών .691 έως 9.850 μηνιαίως.
γ) Κατά τά έν τή παρ. I περιπτ. γ' τού άρθρου 1 τού παρόν
τος νόμου οριζόμενα, αί συντάξεις καί τά βοήματα άπό τού
ποσού τών δραχμών 9.S5 1 καί άνω.

,

2. Τα πάσης φυσεω; προσωπικά και άμεταβίβαστα επι
δόματα άνικανότητος και αί προσαυξήσεις αυτών, περι
λαμβανόμενων και τών έν άρθρω 54 τού Α.Χ. 1854/51
«περί άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων» επιδομάτων, αυξάνονται κατά ποσοστόν εξ τοϊς έκα
τόν (6%) άπό 1ης ’Ιανουάριου 1977 καί κατά έτερον έξ τοϊς
έκατόν (6%) άπό 1ης Μαίου 1977 έπί τού ποσού αυτών τού
οιαμορφωθέντος διά τών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1976
χορηγηθεισών αυξήσεων.
' 67. Ν.Δ. 445/ί974 (ΦΕΚ 160 Α/1977).
«Περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών ’Ανθυπασπιστών
καί μονίμων καί εθελοντών όπλιτών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων».
Άρθρον 52.
Έξομοίωσις Ανθυπασπιστών άπό άπόψεως άποδοχών.
1. Οί Άνθυπασπισταί έξομοιούνται άπό άπόψεως άπο
δοχών προς Αξιωματικούς, άναλόγως τών έτών παραμονής
εις τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστού ώς άκολούθως :
α) Άπό τεσσάρων (4) έως έπτά (7) έτών εις τόν βαθμόν
προς Ά'Λυπολοχαγούς.
β) Άπό έπτά (7) έως ένδεκα (11) έτών εις τόν βαθμόν
προς Ύπολοχαγούς.
\
γ) Άνω τών ένδεκα έτών εις τόν βαθμόν, προς Λοχαγούς,
2. Ή έξομοίωσις συνίσταται εις τήν λήψιν τόσον τού
βασικού μισθού, όσον καί τών έπιδομάτων τού άντιστοίχου
βαθμού πρός όν έξομοιούνται.
3. Διά τήν λήψιν επιδόματος εύδοκίμου παραμονής τά
έτη υπηρεσίας Άνθυπασπιστού, Θεωρούνται ώς διανυθέ/τα
εις τούς άντιστοίχους βαθμούς, πρός οΰς έξομοιούνται μισθολογικώς.
4. Τό τεχνικόν έπίδομα τών λαμβανόντων άποδοχάς Αξιω
ματικού. Ανθυπασπιστών ύπολογίζεται έπί τού βασικού
μισθού τού Άνθυπασπιστού.
5. Άνθυπασπισταί προαγόμενοι εις Αξιωματικούς έξακολουθούν νά λαμβάνουν τάς άποδοχάς τού βαθμού, πρός
όν έξομοιούντο μισθολογικώς, πρό τής προαγωγής των.
6. .Αί διατάξεις τών παραγράφων 1, 2 καί 3 τού παρόντος
άρθρου έφαρμόζονται καί έπί τών ύπηρετούντων κατά την
δημοσίευσιν τού παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος Αξιω
ματικών τών προερχόμενων έξ Ύπαξιωματικών. Διά τήν
μισΆλογικήν έξομοίωσ.ν τούτων προσμετρεϊται εις τόν
διανυΟέντα χρόνον Άνθυπασπιστού καί ό διανυθείς τοιούτος
εις τούς βαθμούς Αξιωματικών.
68) Ν. 22/1975.

Άρθρον 2.
Δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Εσωτερικών δύναται
πεκτείνωνται αί διατάξεις τού άρθρου 1 τού παρόντος
υ καί έπί τού προσωπικού τών ’Οργανισμών Τοπικής
•διοικήσεως.
Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δύναται νά χορηγήται ή ΰπό
ϊρθρου 1 τού παρόντος νόμου αΰξησις καί εις μονίμους
ιή μονίμους ιατρούς ύπηρετούντας έπί παγία άντιμισθία
Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως.
' '
_ ,

Άρθρον 3.

Αί έκ τού Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενα·.' πάσης
ως συντάξεις καί βοηθήματα αί μή καθοριζόμενοι έπί
χσει μισθού ένεργείας, αυξάνονται ώς άκολούθως:
Κατά τά έν τή παρ. 1 περιπτ. α' τού άρθρου 1 τού πα

Άρθρον 33.
Μισθολογική προαγωγή.
1. Εις ύπαλλήλους έπί 6ω βαθμώ τής Α' καί Β' Κατηγο
ρίας καί υπαλλήλους έπί 9ω βαθμώ τής Γ' Κατηγορίας έχον
τας συμπληρώσει έπταετή υπηρεσίαν εις τούς ώς άνω βαθμούς
καί κρινομένους ώς προακτέους παρέχεται διά πράξεως τού
οικείου Υπουργού, ό βασικός μισθός τού άμέσως έπομένου
βαθμού, προσαυξανόμενος διά τών πάσης φύσεως έπιδομά
των καί λοιπών· παροχών, ώς έάν.οί υπάλληλοι ούτοι’είχον
προαχθή βαθμολογικώς εις τόν βαθμόν τούτον. Διά τόν υπο
λογισμόν τής ώς άνω έπταετίας, δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν
ό περί ού ή διάταξις τής παρ. 1 τού άρθρου 90 τού Ν. 1811/
1951, χρόνος.'
'
·
(·,·λ ί- . ;.·.--λ · - '
■2. Οί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον λαβόντες τάς
άποδοχάς τού άνωτέρου βαθμού υπάλληλοι, έπί τή άποχω- .

ο
-ήσει των έκ τήε υπηρεσίας καθ' οίονδήποτε τρόπον, καί έφ’
τος ένεργεϊται κατά περίπτωσιν υπό τοΰ οικείου 'Υπηρεσια
όσον περιλαμβάνονται εις τού; πίνακας προακτέων των έπί1 κού Συμβουλίου, ή δέ μισθολογική προαγωγή χωοεϊ κατά
6ω καί 9ω βαθμώ άντιστοίχως. προ άγονται, αυτοδικαίως εις τήν σειράν άρχχιότητος αυτών.
τόν βαθμόν τοΰ όποιου ό μισθός άπενεμήθη εις αΰτοΰς κατά
7. Αί διατάζεις τών παραγράφων 1, 2, 3 καί 4 τοΰ παρόν
τήν προηγουμένων τούτην παράγραφον.
τος άρθρου έφαρμόζονται άναλόγως κχί έπί τών υπαλλήλων
3. Αί διατάζεις τών παραγρ. 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου τών Ειδικών ’Εμμίσθων 'Υποθηκοφυλακείων καί Κτημα
εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών υπαλλήλων τών Ν.Π.
τολογικών Γραφείων, τής Γραμματείας τών Δικαστηρίων
Δ.Δ., έφ’ ών εφαρμόζονται αί διατάζεις τοΰ 'Υπαλληλικού εν γένει καί τών Εισαγγελιών, τοΰ ποσοστού τής μισθολοΚωδικός, ώς και τών υπαλλήλων τοΰ ’Εθνικού ’Οργανισμού γικής προαγωγής όριζομένου εις 12 %.
Καπνού.
8. ΙΊροκειμένου περί μισθολογικής κατά τά ανωτέρω
4. Αί διατάζεις τών παραγράφων 1 καί 2 τοΰ παρόντος
προαγωγής υπαλλήλων Κλάδων AT και ΑΡ προερχόμενων
άρθρου εφαρμόζονται καί έπί τών υπαλλήλων τών Ειδικών έκ τοΰ αυτού κλάδου τής μέχρι τοΰδε Α' Κατηγορίας, το
Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων καί Κτηματολογικών Γρα
κατά τήν παράγραφον 1 ποσοστόν ορίζεται εις 20 %, ύπολοφείων, ώς έπίσης καί έπί τών έπί 6ω βαθμώ Α' καί Β' Κατη
γι,ομενον επί τοΰ συνόλου τών θέσεων τοΰ οικείου κλάδου
γορίας καί τών έπί 7ω βαθμώ Γ' Κατηγορίας υπαλλήλων της τής μέχρι τοΰδε Α''Κατηγορίας. 'Η μισθολογική προαγωγή
Γραμματείας τών Δικαστηρίων έν γένει καί τών Εισαγγε
τών ώς άνω υπαλλήλων χωρεΐ κατά τήν σειράν άρχχιότητος,
λιών.
ήν είχον μεταξύ των έν τή Α' Κατηγορία κατά την έναρζιν
5. Εις τήν ρύ&μισιν τών διαταζεων τών παραγράφων 1 καί τής ισχύος τοΰ παρόντος, υπό τήν προϋπόθεσή ότι κρίνονται
*
2 τοΰ παρόντος άρθρου, υπάγονται ομοίως καί οί υπάλληλοι προακτέοι κατ’ εκλογήν.
Β' Κατηγορίας τοΰ Υπουργείου Εθνικής Άμύνης, περί ών
τό,άρθρον 72 παρ. 1 έδάφιον α' τοΰ Ν.Δ. 102/1973.
69) Ν. 434/1976 (Φ.Ε.Κ. 246/Α'/1976).
«Περί πληρώσεως θέσεων καί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις τήν κκτάστασιν τών δημοσίων υπαλλήλων καί
... υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
,

"Αρθρον 21.

1. 'Όπου αί θέσεις 3ου-2ου βαθμού τών Κλάδων AT καί
ΑΡ έν συγκρίσει προς τό σύνολον τών θέσεων τοΰ οικείου
κλάδου υπολείπονται τοΰ ποσοστοΰ 20 % καί 12 % άντιστοίχως, παρέχεται εις τούς υπαλλήλους έπί 4ω βαθμώ τών
κλάδων τούτων καί εις αριθμόν αντίστοιχοΰντα πρός τό ύπολοιπόμενον τοΰ 20 % ή 12 %, άντιστοίχως, ποσοστόν. μετά
' τριετή υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω καί εικοσαετή δημο
σίαν υπηρεσίαν καί έφ’ όσον κρίνονται προακτέοι κατ’ έκλο’ γήν, ό βασικός μισθός τοΰ 3ου βαθμοΰ, προσαυζανόμενος διά
τών πάσης φύσεως επιδομάτων και λοιπών παροχών, ώς έάν
οΐ υπάλληλοι ούτοι είχ&ν προαχθή βαθμολογικώς εις τον βαθ
μόν τοΰτον. Δι’ υπολογισμόν τής τριετίας δεν λαμβάνεται
ύπ’ οψιν ό περί ού ή διάταξις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 99 τοΰ
Ν. 1811/1951 χρόνος.
2. Εις τούς κλάδους AT καί ΑΡ προβλέπεται διαβάθμισις
τών θέσεων μέχρι τοΰ 3ου βαθμοΰ τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ποσοστά εξευρίσκονται διά συγκρίσεως τοΰ
άριθμοΰ τών θέσεων 3ου βαθμοΰ πρός τό σύνολον τών θέ
σεων τοΰ οικείου κλάδου, όπου δέ αί θέσεις 3ου καί 2ου βαθ
μοΰ δέν είναι όργανικώ; ένικΐαι διά τήν έξεύρεσιν τοΰ οικείου
ποσοστοΰ λαμβάνεται τό άθροισμα τούτων.
3. Ή κατά τήν πρ&ηγ&υμένην παράγραφον μισθολογική
προαγωγή παρέχεται, διά πράζεως τοΰ οικείου Α πουργοΰ,
εις τούς κρινομένους ώς προακτέους κατ’ εκλογήν χαί κατά
τήν ύπό τών οικείων διαταζεων προβλεπομένην σειράν προχτωγής,
4. Οί κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου
λαβόντες τάς άποδοχάς τοΰ 3ου βαθμοΰ υπάλληλοι, έπί τή
αποχωρήσει των έκ τής υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε τρόπον
καί έφ’ όσον περιλαμβάνονται εις τούς πίνακας προακτέων
έκ τοΰ 4ου εις τον 3ον βαθμόν, προάγονται αυτοδικαίως εις
τον βαθιιόν τοΰτον. διά πράξεως τοΰ οικείου Ύπυυργοΰ.
5. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων εφαρμό
ζονται άναλόνωε καί έπί τών εκπαιδευτικών λειτουργών.
Διά τον κλάδον τών Νηπιαγωγών, έκ τών κατά τήν παρά
γραφον J ποσοστών ισχύει τό 10
6. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1,2,3 καί 4 τοΰ παρόν
τος άρθρου έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών υπαλλήλων,
τών Ν.Π.Δ.Δ. Εις ά Ν.Π.Δ.Δ. δέν συντάσσονται πίνακες
■προακτέων, ή σχετική κρίσις τών υπαλλήλων, διά τήν εφαρ
μογήν τών διατάξεων τών παραγράφων 1, 2 καί 3 τοΰ παρόν

70) Ν.Δ. 169/1969 (Φ.Ε.Κ. 63/Α'/1969).
«Περί τακτοποιήσεως τών εκτάκτων υπαλλήλων τών Δημο
σίων Υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.».
"Αρθρον
1. Οί μή, δτ οίονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι, οί έμπίπτον- .
τες εις τάς έξαιρέσεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 1, ώς καί οΐ ·'.
έχοντες τά, κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, προσόντα διυ- ;
ρισμοΰ, διά τό μέχρι τοΰ διορισμοΰ των χρονικόν διάστημα,
έκτακτοι υπάλληλοι παραμένουν έν τή υπηρεσία, μετατρεπομένης τής μετά τοΰ Δημοσίου σχέσεως αύτών εις σχέσιν
μισθώσεως έργασίας ιδιωτικού δικαίου, άορίστου διαρκείας,
εξαιρέσει τών δικηγόρων ή σχέσις τών όποιων διέπεται ύπό
τών περί αύτών κειμένων διατάξεων. Οί κατά τάς ώς άνω-'
παραμένοντες έν τή υπηρεσία άπολύονται μόνον κατόπιν ""
ήτιολογημένης άποφάσεως τοΰ αρμοδίου οργάνου ή έν πάση
περιπτώσει άμα τή συμπληρώσει τοΰ 65ου έτους τής ηλικίας
των.
2. Οι κατά τήν προηγσυμένην παράγραφον έκτακτοι
υπάλληλοι οί παραμένοντες έν τή ' Υπηρεσία έπί σχέσει
μισθώσεως έργασίας ιδιωτικού δικαίου, έξελίσσονται εφε
ξής μισθολογτκώς τηρούμενων άναλόγως τών ίσχυουσών
διατάξεων περί χορηγήσεως εις τούς τακτικούς δημοσίους
πολιτικούς ύπαλλήλους έπιδόματος παραμονής έπί τώ αύτώ
βαθμώ.
3. Αί διατάζεις της παραγράφου 1 δέν έχουν εφαρμογήν
έπί τών έπί συμβάσει ιατρών τής υπηρεσίας υγειονομικής
περιθάλψεως υπαλλήλων και συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου,
τής υπηρεσίας αγροτικής άσφαλίσεω; ώς καί έπί τών υπαλ
λήλων εκείνων οίτινες. κατά τάς διατάξεις τών οργανισμών
τών 'Υπουργείων, κατέχουν θέσεις χαρακτηρισθείσας ώς
τακτικός. Οί έν λόγω υπάλληλοι, ώς τακτικοί, διέπονται
ύπό τών περί αύτών ειδικών διατάξεων τών άφορωσών τόσον
εις τήν ρύσιν τής συνδεούσης τούτους μετά τοΰ Δημο
σίου σχέσεως, όσον καί εις τήν διάρκειαν τών συμβάσεων
αύτών.
4. Κατ’ έξαίρεσιν τήε παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος,
οί μή συμπληρώσαντες τό 2Ιον έτος τής ηλικίας των δύνανται να διορίζωνται. κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος εις
κενάς τακτικάς θέσεις μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ κατά τό
άρθρον 16 τοΰ Ν. 1811/1951 άπαιτούμενο: κατωτάτου
ορίου ηλικίας, επιφυλασσόμενων, έν ~xc{, περιπτώσει. καί
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 17 τοΰ ώς άνω νόμου. Κατά τον
αυτόν τρόπον διορίζονται καί οί κατά τήν έναρζιν τής ΐσχ' ος
τοΰ παρόντος έκπληροΰντες τάς στρατιωτικά; των υπο
χρεώσεις. έφ’ όσον μέχρι τής κατατάξεώς των έν τώ στρατεύματ. υπηρετούν εις δημοσίας υπηρεσίας ώς έκτακτοι
υπάλληλοι.

71. λ.Δ. 238 190η (ΦΕΚ 139 Α.Ί969)
«Περί τροποποιήσεως τού Ν.Δ. 169/1969, «περί τακτο
ποιήσει»:: έκτακτων υπαλλήλων των Δημοσίων ύπττεσιών καί Ν.Π.Λ.».
'Αρθρον 1.
Ή πρώτη παράγραφε τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν,Δ. 169 69
αντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσεν ώς ακολούθως :
«Οι μή. δι’ οίονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι, οι έμπίπτοντες
εις τάς εξαιρέσεις τήε παρ. 2 τοΰ άρθρου 1, ώς καί οί άγον
τες τά. κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, προσόντα διορι
σμού, διά τό μέχρι τοϋ διορισμού των χρονικόν διάστημα,
έκτακτοι υπάλληλοι παραμένουν έν τη υπηρεσία, μετατρεπομένης τής μετά τοϋ Δημοσίου σχέσεως αύτών εις σχέσιν
μισθώσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου διάρκειας,
εξαιρέσει των δικηγόρων ή σχέσις τών όποιων διέπεται υπό
των περί αύτών κειμένων διατάξεων. Οί κ.ατά τά ώς άνω
παραμένοντες έν τη υπηρεσία απολύονται μόνον κατόπιν
ήτιολογημένης άποφάσεως τοΰ αρμοδίου οργάνου, ή. έν πάση
περιπτώσει άμα τή συμπληρώσει τοϋ 6όου έτους τής ηλι
κίας των. Τών ορισμών τής παρούσης παραγράφου έξαιρεϊται τό έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου πάσης κατηγορίας
καλλιτεχνικόν προσωπικόν τών θεατρικών οργανισμών
ούτινος ή πρόσληψις καί ή σχέσις έργασίας διέπεται ύπό
τών συμβατικών όρων, τών διατάξεων τών ίσχυόντων όργανισμών καί ειδικών νόμων καί τής έργατικής νομοθεσίας».
ΆρΟρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος ανατρέχει εις τον χρόνον τής ένάρ
ξεως τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 169/69.
72. Ν.Δ. 1198/1972 (ΦΕΚ 109/Α/1972).
«Περί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως τών όρων αμοιβής καί έργασίας
τοϋ έπί σχέσει έργασίας ίδιωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ
τοϋ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τροποποιήσεως διατάξεων τής «περί συλλογικών συμβάσεων έργα
σίας νομοθεσίας».
'Αρθρον 1.
Διαδικασία.
1. Οί όροι, αί συνθήκαι καί ή άμοιβή τής έργασίας, τοϋ
έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου,
παρά τώ Δημοσίω, τοΐς Όργανισμοΐς τοπικής αύτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) καί τοΐς Νομικοΐς προσώποις δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πάσης φύσεως προσωπικού ρυθμί
ζονται δι’ ειδικών συλλογικών συμβάσεων έργασίας μόνον
καί, έν αδυναμία έπιτεύξεως συμφωνίας διά την υπογραφήν
τούτων.- δι’ όμοιας έκτάσεως αποφάσεων υποχρεωτικής

διαιτησίας, κατά την ύπό τοϋ Ν. 3239/1955 «περί τρόπου
ρυθμίσεως τών συλλογικών διαφορών έργασίας, συστάσεως
’Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου'Κοινωνικής Πο/.ιτικής
και τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως διατάξεων ένίων
έργαττκών νόμων», ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη
μεταγενεστέρως. προβλεπομένην διαδικασίαν .καί ύπό τούς
εν αύτώ όρους, προϋποθέσεις καί περιορισμούς.
2. Συλλογικά! συμβάσεις έργασίας ύπογραφόμεναι πα
ρουσία τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας ώς καί συλλογι
κά· συμβάσεις έργασίας καί άποφάσεις διαιτησίας κηρυσσόμεναι υποχρεωτικά: κατα τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 5
τοϋ Ν. 3239/1955, δεν δεσμεύουν τό Δημόσιον, τού: Ο.Τ.Α.
καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ώς πρός τό παρ’ αύτοϊς έπί σχέσει έργα
σίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου προσωπικόν.
3. Τά κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου 16 τού Ν.Δ. 186/
1969 «περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τοΰ Ν.
3239/1955 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ
Ν.Δ. 3755/1957» καθοριζόμενα κατώτατα όρια μισθών και
ήμερομισίθων δεσμεύουν, ώς ελάχιστα όρια αποδοχών καί
τό Δημόσιον, τούς Ο.Τ.Α. καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ώς πρός τό παρ’
αύτοϊς έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άπασχολούμενον
προσωπικόν.
'Αρθρον 2.
’ Εκπροσώπησις.
1. Κατά τάς διαπραγματεύσεις,' την κατάρτισιν καί υπο
γραφήν τών ειδικών συλλογικών συμβάσεων έργασίας, περί
ών τό άρθρον 1 παράγραφος 1 τοϋ παρόντος, ώς καί κατά,
τήν ένώπιον τών Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων
διαδικασία-/, τό Δημόσιον εκπροσωπείται αποκλειστικούς
ύπό τοϋ Υπουργού έπί τών Οικονομικών ή τοϋ ύπό τούτου
έξουσιοδοτουμένου οργάνου, οί δε Ο.Τ.Α. καί τά Ν.Π.Δ.Δ.
ύπό τοϋ Υπουργού έπί τών Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν έποπτεύοντος τούτους 'Υπουργού, όριζομένου πρός
τόν σκοπόν τούτον έκάστοτε, διά κοινής αύτών άποφάσεως
τοϋ εκπροσωπούν:ος τούτους όργάνου.
2. Ώς πρός τήν έκπροσώπησιν τοϋ έπί σχέσει έργασίας
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τοϋ Δημοσίου, τών t Ο.Τ.Α.
καί Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν κατάρτισιν καί υπογραφήν τών
ειδικών συλλογικών συμβάσεων, περί ών τό άρθρον 1 παρ. 1
τοΰ παρόντος, ώς καί κατά τήν ένώπιον τών Διοικητικών
Διαιτητικών Δικαστηρίων διαδικασίαν, έφαρμόζονται άναλόγως αί διατάξεις τοϋ άρθρου 7 παρ. 5 τοϋ Ν. 3239/1955
ώς έτροποποιήθησαν διά τοϋ Ν.Δ. 186/1969, ώς καί τό Β.Δ.
17/24.8.1955 «περί τοϋ τρόπου πχραστάσεως τών έργαοδοτών καί μισθωτών ένώπιον τών κατά τόν Ν. 3239/1955
Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων κλπ.».

