
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «για τη συμπλήρωση χαι βίλτίωση του Ν. 1505/ 

1984 και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ

Η εφαρμογή του Ν. 1505/84 δημιούργησε αναμφίβολα μια νέα κα
τάσταση στη μισδολογική πραγματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η αποδέσμευση μισθού από βαθμό, η ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη 
καθώς και η ενσωμάτωση των πολυάριθμων κλαδικών επιδομάτων 
στις βασικές αποδοχές, έλυσαν καίρια προβλήματα, ενίσχυσαν την προ
σωπικότητα των οργάνων της δημόσιας διοίκησης και εξάλειφαν τις εν- 
δοκλαδικές και διακλαδικές αντιθέσεις, που επικρατούσαν μέχρι τότε 
μεταξύ των υπαλλήλων.

Όλα τα πιο πάνω, χωρίς να θεωρούνται ιδανικά, πιστεύουμε ότι πρό- 
σφεραν ουσιαστικά στην προσπάθεια δόμησης μιας νέας νοοτροπίας στη 
δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό βέβαια και με τα άλλα μέτρα αναβάθ
μισης (Βαθμολόγιο. Νέοι Οργανισμοί, Τπαλ. Κώδικας κ.λπ.).

Η εφαρμογή όμως του Ν. 1505/84 παρουσίασε, όπως ήταν φυσικό, 
και ορισμένες αδυναμίες από την κατάταξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ., 
αφού υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας κα
τατάχθηκαν σε διαφορετικά Μ.Κ.. λόγω του διαφορετικού ύψους αμοι
βών και αποζημιώσεων που έπαιρναν μέχρι το 1981, συνεπεία της ακο
λουθούμενης μέχρι τότε επιδοματικής πολιτικής.

Η Κυβέρνηση υλοποιώντας την υπόσχεσή της για την άρση των πα
ραπάνω αδυναμιό Ενιαίου Μισθολογίου, κατέληξε στις ρυθμίσεις 
που αναφέρονται σ. . προτεινόμενο για ψήφιση σχέδιο νόμου.

θεωρούμε σκόπιμο εδώ να τονίσουμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
δε θίγουν ούτε στο ελάχιστο, τις γενικές αρχές, τη φιλοσοφία και τους 
στόχους του Ν. 1505/84, ούτε έχουμε καμιά πρόθεση να καταστρέ
φουμε ό,τι θετικό έφερε το Ενιαίο Μισθολόγιο, αντικαθιστώντας το με 
ένα καινούργιο νομοσχέδιο, ύστερα και από το θόρυβο που έχει ξεσπάσει 
γύρω από το θέμα.

Το υπάρχον μισθολόγιο, έχει τη δυναμική με τις ρυθμίσεις που φέρ
νουμε. στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της Χώρας, να 
λειτουργήσει ακόμα πιο θετικά και για τους εργαζόμενους, αλλά καε για 
τη σωστότερη λειτουργία της Δημοσίας Διοίκησης. Οι σημαντικότερες 
ρυθμίσεις με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, είναι ot εξής:

α) Κατάταξη όλων των υπαλλήλων στα Μ.Κ. μόνο με βάση τα χρό
νια υπηρεσίας τους και τα τυπικά τους προσόντα.

β) Σημαντική αύξηση του επιδόματος εξομάλυνσης με αυξητική μά
λιστα φορά, έτσι ώστε οι χορηγούμενες αυξήσεις να είναι άμεσες και κα
θαρές.

γ) Υπολογισμός του επιδόματος αυτού στα δώρα εορτών και άδειας, 
δ) Διεύρυνση της βάσης υπολογισμού της Α.Τ.Α. με το αυξημένο επί

δομα εξομάλυνσης.
ε) Χορήγηση και στην Κατηγορία Υ.Ε. (πρώην Σ.Ε.) 16 Μ.Κ. έναντι 

13 που είχε μέχρι σήμερα.
στ) Αύξηση του οικογενειακού επιδόματος με μεταβολή της βάσης 

υπολογισμού του στο Β.Μ. του 20ού Μ.Κ. αντί του 24ου που ήταν μέ
χρι σήμερα.

ζ) Ανύψωση κατά ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο των μεταφραστών - 
μεταφραστριών.

η) Αναπροσαρμογή του ωρομισθίου για υπερωριακή εργασία που 
προσφέρεται υποχρεωτικά σε υπηρεσίες, που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση (αύξηση από 50% - 75% κατά περίπτωση).

θ) Χορήγηση αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών 3.000 δρχ. 
το μήνα σε όλους τους διαχειριστές χρημάτων του Δημοσίου των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

ι) Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά 
σχολεία για χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος.

ια) θέσπιση κινήτρων παραμονής στην υπηρεσία μετά τα 30 χρονιά 
με σύσταση ειδικού μισθολογικού κλιμακίου στις Κατηγορίες ΔΕ. TL. 
ΠΕ, στο οποίο θα εξελίσσονται όλοι οι υπάλληλοι των κατηγοριών αυ
τών με τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας.

ιβ) Έναρξη εφαρμογής όλων των ρυθμίσεων από 1.7.1988 και ολο
κλήρωσή τους την 1.10.1989.

ΕΙΔΙΚΑ
Ειδικότερα για τις προτεινόμενες με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νο

μοσχεδίου ρυθμίσεις, τονίζονται τα εξής:

'Αρθρο 1

Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης και των υπαλλή- 
κων του κλάδου Σ.Ε. σε 16 Μ.Κ. (όπως και όλοι οι άλλοι υπάλληλοι) 
έναντι των 13 που είχαν μέχρι σήμερα.

Με το ίδιο άρθρο (παοάγρ. 2) ανυψώνεται κατά ένα (1) Μ.Κ. η κατη
γορία των Μεταφραστών - Μεταφραστριών λόγω των αυξημένων τυπι
κών προσόντων (γνώση ξένων γλωσσών), που απαιτούνται για το διορι
σμό τους.

Δηλαδή οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής θα εξελίσσονται στα 
Μ.Κ. 22-8 αντί 23-9 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

'Αρθρο 2

Με το άρθρο αυτό ο χρόνος εξέλιξης των υπαλλήλων του κλάδου 
Σ.Ε., από κλιμάκιο σε κλιμάκιο, γίνεται 2 χρόνια αντί 2,5 που ισχύει 
μέχρι σήμεραα.

Άρθρο 3

Με το (άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, καθορίζεται σε νέα βάση το επί
δομα εξομάλυνσης από 11.000 δρχ., κατώτατο ποσό μέχρι 23.500 
δρχ. ανώτατο αντί 7.000 - 4.000 δρχ., που ήταν μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα το επίδομα αυτό κατά κλάδο υπαλλήλων διαμορφώ
νεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους του κλάδου Σ.Ε. από 11.000 δρχ. μέχοι 
14.000 με ενδιάμεση αύξηση κατά κλιμάκιο εξέλιξής τους 200 δρχ.

β) Για τους υπαλλήλους του κλάδου Μ.Ε. από 12.000 δρχ. μέχρι
16.500 δρχ. με ενδιάμεση αύξηση κατά κλιμάκιο εξέλιξής τους 300
δρχ

γ) Για τους υπαλλήλους του κλάδου Α.Ρ., καθώς και για τους υπαλ
λήλους του κλάδου Α.Τ. χωρίς πτυχίο ανώτατης σχολής από 13.500 
δρχ., μέχρι 19.500 δρχ. με ενδιάμεση αύξηση κατά κλιμάκιο εξέλιξής 
τους 400 δρχ.

δ) Για τους υπαλλήλους του κλάδου Α.Τ. από 16.000 δρχ. μέχρι
23.500 δρχ.. με ενδιάμεση αύξηση κατά κλιμάκιο εξέλιξής τους 500
δρχ-

Ορίζεται επίσης (παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου) ότι το επίδομα αυτό θα 
υπολογίζεται στα δώρα εορτών χαι άδειας, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπο- 
λογιζόταν για τις παροχές αυτές.

Άρθρο 4

Me το άρθρο αυτό:
α) Ως βάση υπολογισμού του επιδόματος οικογενειακών βαρών κα

θορίζεται ο Β.Μ. του Μ.Κ. 20, αντί του Μ.Κ. 24, που ήταν μέχρι σή
μερα (αύξηση 14% περίπου).

β) Αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 11 του Ν. 1505/84 αναφορικά μι την καταβολή του 
οικογενειακού επιδόματος στους δικαιούχους τούτου όταν τελούν σε 
διάσταοση ή διάζευξη και βαρύνσντας αποδεδειγμένα, με διατροφή για 
τα παιδιά τους.

γ) Ορίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος οικογενειακών βαρών από 
την ισχύ του Ν. 1505/84 είναι και οι υπάλληλοι των ειδικών θέσεων, 
προς αποφυγή ερμηνευτικών θεμάτων κατά τον έλεγχο των σχετικών 
δαπανών.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου αυξάνεται το επίδομα μεταπτυχια
κών σπουδών κατά 20% με μεταβολή της βάσης υπολογισμού του στο 
Β.Μ. του κλιμακίου 23 αντί του 28ου, που ήταν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 6

Με το άρθρο αυτό:
α) Αποσαφηνίζεται η διάταξη του γ’ εδαφίου της παραγρ. 1 του άρ

θρου 16 του Ν. 1505/84, αναφορικά με το χρόνο άδειας άνευ αποδο
χών υπαλλήλων πέραν του μηνός, προς αποφυγή ερμηνευτικών θεμά
των, αφού κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, δεν λύεται η υπαλληλική 
σχέση. Ορίζεται δηλαδή ρητά πλέον ότι, ο χρόνος άδειας άνευ αποδο
χών πέραν του μηνός δεν υπολογίζεται για Μ.Κ. και χρονοεπίδομα και

β) Συμπληρώνεται το ίδιο άρθρο κατά τρόπο ώστε ορισμένες προϋπη
ρεσίες, που έχουν ληφθεί υπόψη είτε ως προσόν διορισμού, με αξιολό
γηση από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είτε έχουν προσφερθεί σε Χώρες που 
λόγω του κοινωνιοοικσνομικού συστήματος θεωρούνται ως προσφερθεί-
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οες σε Δημόσιο, καθώς και οι προϋπηρεσίες των εκπαιδευτικών σε ιδιω
τικά σχολεία τα οποία λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, προϋποθέσεις 
και αποδοχές της Δημόσιας Εκπαίδευσης, να υπολογίζονται για εξέλιξη 
σε Μ.Κ. και χρσνοεπίδομα.

Άρθρο 7

Με την παραγρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν. 1505/84. αναφορικά με τον τρόπο έγκρισης προσφο
ράς υπερωριακής εργασίας και υπολογισμού του ύφους της αμοιβής 
τους. Συγκεκριμένα, προς αποφυγή δημιουργίας ερμηνευτικών θεμά
των από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατα τον έλεγχο των σχετικών δαπα
νών, συμπληρώνεται η διάταξη της παραγρ. 3 του προαναφερθέντος νό
μου. κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα καθιέρωσης υπερω- 
ριακής εργασίας στους οικείους Υπουργούς, ανάλογα με τις εμφανιζόμε
νες έκτακτες και εποχιακές ή άλως απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες 
των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που εγκρίνει κάθε 
φορά η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται σε νέα βάση ο τρόπος υπολογισμού του 
ωρομίσθιου για την υπερωριακή αποζημίωση με αποτέλεσμα αφ’ ενός 
την απλούστευση του τρόπου αυτού και αφ’ ετέρου τη σημαντική αύξηση 
του ωρομισθίου 50% μέχρι 75% κατά περίπτωση), από 1.7.1988. 
Ορίζεται επίσης ότι το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για τους αποσπασμέ
νους σε υπηρεσίες του Δημοσίου από άλλες υπηρεσίες, για λόγους ίσης 
μεταχείρισης. Με την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου αυξάνεται από 
1.7.1988 η αποζημίωση των εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Εκ
παίδευσης για υπερωριακή διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς 
τους, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), κατά 50% περίπου.

Άρθρο 8

Με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, αυξάνεται η αποζημίωση των μελών 
των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εκτός των ωρών της κανονι
κής εργασσίας και ορίζεται ο τρόπος ορισμού αντιμισθίας του Προέδρου 
του Μ.Τ.Π.Υ. και του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα
νείων για προσφερόμενη από αυτούς Διοικητική εργασία.

Άρθρο 9

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος επανακατάταξης των υπαλλή
λων στα Μ.Κ. με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους μόνον και τον κλάδο 
που ανήκουν ή αντιστοιχούν, καθώς και ο τρόπος κατάταξης εκείνων 
που έχουν αποχωρήσει με παραίτηση από την υπηρεσία, από 
27.4.1988, ημερομηνία εξαγγελίας των σχετικών μέτρων, (έπειτα και 
από την αρ. 2928/86 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας για 
το ίδιο θέμα), μέχρι την 1.7.1988. έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων.

Επίσης με την παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου διασφαλίζονται τυχόν 
ανώτερες καταβαλόμενες αποδοχές όπως έχει γίνει και σε προηγούμενα 
νομοθετήματα.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι:
α) Η καταβολή των επιπλέον διαφορών θα γίνει σε τρεις (3 ) δόσεις. 

Δηλαδή το ιΛ από 1.7.1988, τα 2/ι από 1.4.1989 και το σύνολο της 
διαφοράς από 1.10.1989.

β) θα επανυπολογισθεί η Α.Τ.Α. την 1.7.1988 στην αυξημένη βάση 
της. σύμοωνα με τα ποσοστά που δόθηκαν από 1.5.1984 και εφεξής.

γ) Στη βάση υπολογισμού της Α.Τ.Α. θα υπολογίζεται και το επί
δομα μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ισχύει για το επίδομα αυτό και σε 
μισθολόγια άλλων κατηγοριών υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου.

δ) Στη σταδιακή λήψη των διαφορών δεν υπάγονται οι αυξήσεις από 
τη φυσιολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, από το οικογενειακό επίδομα, 
από το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και από την αποζημίωση για 
υπερωριακή. νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, οι οποίες αυ
ξήσεις θα δοθούν στο ακέραιο από 1.7.1988.

Άρθρο 11

Οι εφημέριοι - εκπαιδευτικοί και γενικά οι εφημέριοι - δημόσιοι υπάλ
ληλοι. έχουν κατατσγεί στα Μ.Κ. του Ν. 1505/84 μόνο στη θέση του 
εκπαιδευτικού ή υπαλλήλου, ενώ από τη θέση του εφημέριου για την 
οποία ισχύει η μισθολσγική δια5άθμιση των δημ. υπαλλήλων, παίρνουν 
βαθμούς και αποδοχές με το σύστημα εξέλιξης που ίσχυε προ του Ν. 
1505/84. Η παρακολούθηση όμως και ο έλεγχος της μισθοδοσίας τους 
με το σύστημα αυτό, είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη, έπειτα από την κα
τάργηση των βαθμών. Γι* αυτό και με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου

προτείνεται η κατάταξή τους και στην εφημεριαχή τους θέση, στο εισα
γωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν, (χωρίς περαιτέρω εξέλιξη) 
από την οποία θα παίρνουν βασικό μισθό, χρονοεπίδομα και επίδομα 
εξομάλυνσης.

Προβλέπεται επίσης ο υπολογισμός μη παράλληλης εφημεριακής 
τους υπηρεσίας στη θέση του εκπαιδευτικού ή υπαλλήλου για μισθολο- 
γική εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι για την υπηρεσία αυτή, θα 
διαγράφονται από το Τ.Α.Κ.Ε...

Για τους εφημέριους που είναι και μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου (αναπληρωτές ή ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί) που από την 
υπαλληλική τους θέση δεν μισθοδοτούνται όλο το χρόνο, αλλά μόνο το 
διδακτικό έτος, γίνεται ειδική ανάλογη ρύθμιση για να μην έχουν απώ
λειες από τις δικαιούμενες αποδοχές τους.

Τέλος προβλέπεται η μη αναζήτηση τυχόν ανώτερων αποδοχών που 
έλαβαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1505/84 και στις δύο 
θέσεις (εφημεριαχή. υπαλληλική), λόγω της ασάφειας των σχετικών 
περί τούτου διατάξεων, που οδήγησαν, το Ελεγκτικό Συνέδριο σε κατα
λογισμούς σε βάρος εφημέριων.

Άρθρο 12

Με το άρθρο αυτό, χορηγείται αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών 
οε όλους τους διαχειριστές χρημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και 
των Ο.Τ.Α. λόγω του κινδύνου των απωλειών που είναι εκτεθειμένοι 
από τη φύση της εργασίας τους.

Άρθρο 13

Με την παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται η ημερήσια αποζημί
ωση για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας (διανυκτέρευση σε ξενοδο- 

| χεια). κατά 50% από 1.7.1988 (από 3.000 σε 4.500 δρχ.), ώστε να 
καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες κατά την μετακίνηση των υπαλλήλων 
και κυρώνεται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε λόγω 
του επείγοντος για την αύξηση αυτή.

Με την παραγρ. 2 επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 
65/73, αναφορικά με την καταβολή δαπανών μεταφοράς οικοσκευής 
και σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς που μετατίθενται με αίτησή τους, 
μετά τη συμπλήρωση 5/ετούς συνεχούς υπηρεσίας στην ίδια θέση, τερ
ματίζοντας έτσι τις περί του αντιθέτου αμφισβητήσεις που είχαν ανακλ
άει μέχρι σήμερα, για το θέμα αυτό από την ασάφεια στη διατύπωση της 
διάταξης του άρθρου 16 παραγρ. 9 περ. Β' του Ν. 1566/85.

Τέλος με την παραγρ. 3 συμπληρώνεται το άρθρο 12 του Ν.Δ. 
65/73 κατά τρόπο ώστε να καλυφθεί κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα 
για την καταβολή εξόδων κίνησης περιπτώσεις μετακίνησης υπαλλή
λων σε αχτίνα μέχρι 30 χιλιόμ·..^ _:ό την έδρα τους, για την οποία 
μετακίνηση δε δικαιολογείται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση από 
τις ισχύουσες περί τούτου διατάξεις.

Τα έξοδα κίνησης για τις περιπτώσεις αυτές, ορίζονται σε 250 δραχ
μές την ημέρα (1/100 του βασικού μισθού του Μ.Κ. 28).

Άρθρο 14

Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται η έκταση εφαρμογής ορισμένων 
διατάξεων που έχουν δημιουργήσει ερμηνευτικά θέματα και εγκυμονούν 
κινδύνους αιφνιδιασμού του προϋπολογισμού με υπέρογκα ποσά δαπα
νών μη προγραμματισμένων.

Αναλυτικότερα:
α) Με την παράγραφο 1 αποσαφηνίζεται η έκταση εφαρμογής των 

Π.Δ/των 935/1980 και 1135/1981 αναφορικά με το κατ' αποκοπή 
οδοιπορικά έξοδα που δόθηκαν στους στρατιωτικούς των ενόπλων δυνά
μεων και ορίζεται ρητά πλέον ότι τα έξοδα αυτά δεν καταβάλλονται σε 
εξομοιούμενο με στρατιωτικούς προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
(πρώην Χωοοσυλακής) με βάση τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου
1 του Α.Ν. 790/1937.

β) Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι το προσωρινό προσωπικό επί
δομα του άρθρου 6 του Ν. 754/1978 που έπαιρνε ορισμένος αριθμός 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ μέχρι 
31.12.1983, δεν καταβάλλεται, χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο, οε 
όσους δεν έπαιρναν τέτοιο επίδομα. Τούτο διότι με το Ν. 1505/84 το 
επίδομα αυτό ενσωματώθηκε στο μισθό όλων των υπαλλήλων και απο
καταστάθηκε η αδικία του παρελθόντος, η τάση δε που δημιούργησε η 
αποκατάσταση της αδικίας αυτής είναι η είσπραξη σημαντιών ποσών 
αναδρομικά από 1.11978 μέχρι 31.12.1983.

γ) Με την παράγραφο 3 θεσπίζεται διάταξη παραγραφής των σχετι
κών αξιώσεων από τις παραπάνω αιτίες προς αποτροπή σοβαρών δα
πανών σε βάρος του προϋπολογισμού.
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Άρθρο 15

Με το Ν. 1586/86 οι κλάώοι των υπαλλήλων (ΣΕ. ME. ΑΡ, AT), 
όπως αναφέρσνται στο Ν. 1505/84. μετονομάστηκαν σε κατηγορίες 
(ΤΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ αντίστοιχα).

Με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου γίνεται αντιατοίχιση των παρα
πάνω όρων με προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 1586/86.

Άρθρο 16

Με το άρθρο αυτό κυρώνονται διάφορες Υπουργικές αποφάσεις που 
εκδό&ηκαν για αντιμετώπιση επειγουσών περιπτώσεων που δε μποοού- 
σαν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

Άρθρο 17

Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται κίνητρα παραμονής των υπαλλήλων 
στην υπηρεσία και μετά τα 30 χρόνια. Τούτο δε διότι τα τελευταία χρό
νοι με τα θετικά μέτρα που πάρθηκαν για τους υπαλλήλους και κύρια:

α) με το Ν. 1505/84 (εξάντληση μισθολογικής εξέλιξης στα 30 χρό
νια),

β) την καθιέρωση γτα συνταξιοδότηση 35/35 αντί 50/50.
γ) την ακώλυτη εξέλιξη μόνο με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, δημιουρ- 

γήθηκαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την έξοδο των υπαλλήλων με τη συ
μπλήρωσή 28-30 χρόνων υπηρεσίας

Σημειώνεται, ότι η κατηγορία υπαλλήλων που υφίσταται τις μεγαλύ
τερες συνέπειες εξόδου είναι η ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) από 
την οποία προέρχονται ως γνουστό και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκη
σης.

Με τη σύσταση του ειδικού κλιμακίου που προτείνεται με το άρθρο 
αυτό, σε συνδυασμό και με τη σημαντική αν cou επιδόματος εξομά
λυνσης στα καταληκτικά Μ.Κ., δημιουργουνται προϋποθέσεις γτα τη 
συγκράτηση των υπαλλήλων στην Υπηρεσία.

0 βασικός μισθός του ειδικού αυτού μισθολογικού κλιμακίου Θα είναι 
ο καταληκτικός της κάθε κατηγορίας προσαυξημένος κατά 5% για την 
κατηγορία ΔΕ. 7% γτα την κατηγορία ΤΕ oat 10% για την κατηγορία 
ΠΕ, με όλες τις λοιπές προσαυξήσεις, επιδόματα και πλεονεκτήματα 
των άλλων μισθολογικών κλιμακίων.

Οι διαφορές που θα προκόψουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού, 
δεν υπάγονται στη σταδιακή πληρωμή, έτστ ώστε οι ευνοϊκές επιπτώσεις 
του μέτρου να είναι άμεσες. ,

Άρθρο 18

Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται η έκταση εφαρμογής των ρυθμί
σεων που προτείνονται με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου. Ορίζεται δηλαδή 
ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή μόνο στους μόνιμους και 
δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 
ΟΤΑ, όχι δε και σε προσωπικό των ίδιων ή άλλων υπηρεσιών που εξο
μοιώνεται βαθμολογικά η μισθολογικά με μόνιμους υπαλλήλους, γτα το 
οποίο (λοιπό προσωπικό) ο καθορισμός των αποδοχών γίνεται με άλλη 
διαδικασία.

Άρθρο 19

Με το άρθρο 19 καταργοόνται διατάξεις του Ν. 1505/84 που είναι 
αντίθετες με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Άρθρο 20

Τέλος με το άρθρο 20 ορίζεται η έναρξη της ισχύος των νέων ρυθμί
σεων από 1.7.1988 εκτός των περιπτώσεων που στις επιμέρους διατά
ξεις του νομοσχεδίου ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα. 26 Ιουλίου 1988 

Ot Υπουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης Εσωτερικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠ. Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανήκει στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Για την άρση 
των ανισοτήτων του Ν. 1505/1984 και άλλες διατάξεις» και περιέχει 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται στις διατάξεις 
του νομοσχεδίου αυτού.

Άρθρο 1

1. Παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν. 1505/1984.
«2. Ot υπάλληλοι του κλάδου ΣΕ εξελίσσονται σε 13 μισθολογικά 

κλιμάκια με εισαγωγικό το 28ο και καταληκτικό το 16ο».
2. Εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου.
«γ. Με πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το Ν.

576/1977 (ΦΕΚ 102) ή άλλο ισότιμο με εισαγωγικό το 23ο και κατα
ληκτικό το 8ο».

Άρθρο 2

Άρθρο 5 του Ν. 1505/1984

«1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από μισθολογικό 
κλιμάκιο σε μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται:

α) Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΣΕ. υπηρεσία δυόμισυ (2 1/2) 
ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.

β) Για τους υπαλλήλους των κλάδων ΜΕ, ΑΡ και AT. υπηρεσία δύο 
(2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.

2. Για την κατά τις προηγούμενες παραγράφους εξέλιξη λαμβάνεται 
υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 16 του νόμου αυ
τού».

Άρθρο 3

Άρθρο 10 του Ν. 1505/1984

«1. Το επίδομα αυτό ορίζεται κατά μήνα και κατά κλάδο ως εξής: 
α) Για υπαλλήλους του κλάδου ΣΕ σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές 

στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο, μειούμενο κατά διακόσιες πενή
ντα (250) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εξέλιξής τους.

β) Για υπαλλήλους του κλάδου ΜΕ σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχ
μές στα εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκιά του, μειούμενο κατά διακό
σιες (200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εξέλιξής τους.

γ) Για υπαλλήλους του κλάδου ΑΡ σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές 
στα εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκιά του. μειούμενο κατά διακόσιες 
(200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εξέλιξής τους.

δ) Για υπαλλήλους του κλάδου AT σε επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές 
στα εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκιά του. μειούμενο κατά διακόσιες 
(200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εξέλιξής τους.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται όπως και οι αποδοχές με τις pt- 
σθοδοτικές καταστάσεις και υπόκειται στις κρατήσεις των επιδομά
των».

' Άρθρο 4

1. Παράγραγος 1 του άρθρου 11 του Ν. 1505/1984

«1. Το επίδομα οικογενειακών βαρών ορίζεται για όλους τους υπαλ
λήλους σε ποσοστό επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 
24 ως εξής:

α) Έγγαμος χωοις παιδιά 10%.
β) Για κάθε παιδί το επίδομα αυτό προσαυξάνεται:
α,α, Για τα δύο πρώτα 5% για το καθένα.
β.β. Για το τρίτο παιδί 7%.
γ.γ. Για το τέταρτο παιδί 10%.
δ.Β. Για καθένα από πέντε παιδιά πιάνω 15%.
2. Παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου και νόμου.
«7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λόγω θανάτου ή διαζυγίου, ο 

επιζών σύζυγος ή αυτός που ασκεί νόμιμα ή με δικαστική απόφαση τη 
γονική μέριμνα, παίρνει μόνο το ποσοστό του επιδόματος της παραγρά
φου 1 του άρθρου αυτού που αντιστοιχεί στα παιδιά, ανάλογα με τον 
αριθμό τους, εφόσον είναι δικαιούχος του επιδόματος αυτού».

3. Παράγραφος 8 του ίδιου άρθρου και νόμου.
«8. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση διιχστασης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο ένας των συζύ
γων δεν είναι συνδικαιούχος επιδόματος οικογενειακών βαρών κατά 
την παράγραφο 6, ο δικαιούχος παίρνει ολόκληρο το επίδομα».

Άρθρο 5

Παράγραφος 1 του άιρθρου 12 του Ν. 1505/1984

•Το επίδομα μεταπτυχικάιων σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 10% επί 
του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου 28. για τους κατόχους 
ειδικού μεταπτυχικού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σι 
ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού του ίδιου μισθολογικού κλιμα
κίου, για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που χορηγούνται με
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ξεχωριστούς τίτλους μετά τη λήθη του πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ».

Άρθρο 6

Εδάφιο τ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1505/1984

«γ. Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων σε Ν.Π.Ι.Δ.. η οποία έχει ληφθεί 
υπόψη. βάσει ειδικών διατάξεων, για διορισμό ή εντάξη ή βαθμολογική 
ή οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη ή αναγνωρίζεται ως συντά
ξιμη από τον οικείο συνταξιοδοτιχό φορέα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
που αναγνωρίζονται συντάξιμες με τις διατάξεις του Ν. 1405/1983 
(ΦΕΚ 180). η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου 
και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και χρόνος μέχρι 
οκτώ έτη. εφόσον από τις οικείες οργανικές διατάξεις απαιτείται ως 
προσόν διορισμού. Το προσόν αυτό μπορεί να αναφέρεται ή σε συγκεκρι
μένη προϋπηρεσία ή σε απόκτηση ειδικότητας ή εμπειρίας.

Άρθρο 7

1. Παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν. 1505/1984

«3. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της προηγούμενης παρα
γράφου εγκρίνε—... από την αρχή του έτους, με απόφαση της Επιτροπής 
Τιμών και Εισοδημάτων, μετά από πρόταση του κάθε υπουργείου, ο συ
νολικός αριθμός των ωρών που απαιτείται για υπερωριακή.. νυκτερινή 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών τους 
και με την προϋπόθεση πάντοτε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό τους.

Η κατανομή των ωρών που εγκρίνονται με τη διαδικασία του προη
γούμενου εδαφίου κατά υπηρεσίες του κάθε υπουργείου, αριθμού ωρών 
και αριθμό υπαλλήλων που θα ασχολούνται, γίνεται με απόφαση του οι
κείου υπουργού. Τπέρβαση του ορίου των πιστώσεων και του συνολικού 
αριθμού των ωρών που εγκρίνονται για κάθε υπουργείο δεν επιτρέπεται 
σε καμιά περίπτωση».

2. Παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου και νόμου.
«4. Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που θα απασχολούνται, σύμ

φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ως εξής: 
α) Γεα υπερωριακή εργασία που παρέχεται τις απογευματινές ώρες 

και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30% και 
στρογγυλοποιούμενο στην επόμενη μονάδα. Για τον υπολογισμό του 
ωρομίσθιου, ως ημερήσιος μισθός θεωρείται το 1 /22 του μισθού του μι- 
σθολογικού κλιμακίου που έχει ο υπάλληλος και οι ώρες εργασίας σε 
επτάμισυ (7 1/2) την ημέρα.

Στο μισθό του μισθολσγικού κλιμακίου για τον υπολογισμό του ωρο
μίσθιου δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα του (άρθρου 8 του νόμου αυ
τού. τα ποσά της ΑΤΑ που θα χορηγούνται από 1 Μάΐου 1984 και εφε
ξής. καθώς και τα ποσά που τυχόν θα διατηρούνται ως διαφορές αποδο
χών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου αυτού.

β) Για νυχτερική εργασία που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι και 
την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, το ωρομίσθιο της προηγού
μενης περίπτωσης α' αυξημένο κατά 50% στρογγυλοποιούμενο στην 
επόμενη μονάδα.

γ) Γ ια νυχτερινή εργασίας ή εργασία που παρέχεται κατά τις Κυρια
κές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο
μαδιαίας εργασίας, το 45% του ποσού της περίπτωσης α', στρσγγυλο- 
ποιούμενο στην επόμενη μονάδα.

δ) Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν της υποχρεωτικής, από της 6ης πρωινής, μέχρι την 22η 
ώρα. το ωρομίσθιο την περίπτωσης σ' αυξημένο κατά 50%.

ε) Γ ια εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ
ρες. πέραν της υποχρεωτικής, από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, 
το ωρομίσθιο της περίπτωσης α αυξημένο κατά 75%.

Άρθρο 8

Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 1505/1984.

«2. Γ ια κάθε ώρα εργασίας των υπαλλήλων και μισθωτών του δημό
σιου τομέα πέραν από το κανονικό τους ωράριο, στα συλλογικά όργανα 
της προηγούμενης παραγράφου, παρέχεται αποζημίωση ίση με το ένα 
εκατοστό (1/100) του βασικού μισθού του κλιμακίου 23».

Άρθρο 13

1. Άρθρο 20 του Ν.Δ. 65/1973.
«Οι μετατιθέμενοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται 
α) οδοιπορικών εξόδων αυτών κα της οικογένειας των, 
β) δαπανών μεταφοράς της οικοσκευής των.

γ) ημερήσιας αποζημιώοεως. κα
δ) δαπανών πρώτης εγκαταστάσεως».
2. Παοάγραφος 9 περίπτωσης Β' του άρθρου 16 του Ν. 1566/ 

1985.
«Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ

παίδευσης, που μετατίθενται ύστερα απο πέντε συνεχή διδακτικά έτη, σε 
σχολεία της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται οδοιπορικά 
έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 14

1. Άρθρο μόνο του Π. Δ/τος 934/1980.
*1. Εις τους Αξιωματικούς. Ανθυπασπιστάς και Τπαξιωματικούς 

των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγούνται μηνιαίως κατ’ αποκοπήν οδοιπο
ρικά έξοδα δια τας μετακινήσεις των, αι οποίαι δεν καλύπτονται υπό 
των διατάξεων του Ν.Δ. 334/1969.

2. Το ύψος της ως άνω παροχής καθορίζεται δΓ άπαντας τους ανω
τέρω (ανεξαρτήτως βαθμού) εις το διπλάσιου της εκτός έδρας ημερή
σιας αποζημιώοεως Λοχαγού, που λαμβάνει τον βασικόν μισθόν του 
βαθμού του και χρονοεπίδομα 23 ετών υπηρεσίας.

3. Τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, παραλλήλους προς τα τυχόν δι
καιούμενα τοιαύτα βάσει του Ν.Δ. 334/69, εις τους τελούντας εν υπη
ρεσία και εν αδεία διάρκειας ουχί πέραν του μηνός. Αξιωματικούς, Αν- 
θυπασπιστάς και Τπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην των 
υπηρετούντων θητείαν κανονικήν ή παοατεταμένην.

4. Η καταβολή και δικαιολόγησες του ανωτέρω ποσού ενεργείται 
κατά μήνα, προκαταβολικούς, δια των μισθοδοτικών καταστάσεων, βά
σει των μηνιαίων μεταβολών των δικαιούχων.

5. Ως προς τας κρατήσεις εφαρμόζονται εν προκειμένω τα ισχύοντα 
δια τα οδοιπορικά έξοδος βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 398/1974 
«περί Ταμειων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπο- 
ρίας».

Εις τον επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευ- 
σιν aat εκτέλεσιν του παρόντος Π. Διατάγματος».

2. Άρθρο μόνο Π.Δ/τος 1135/1981.
*1. Καθορίζομεν το ύψος των χορηγουμένων μηνιαίως κατ’ αποκο

πήν οδοιπορικών εξόδων εις τους Αξιωματικούς. Ανθυπασπκττάς και 
Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, εις το τριπλάσιον της εκτός 
έδρας ημερήσιας αποζημιώοεως Λοχαγού που λαμβάνει τον βασικόν 
μισθόν του βαθμού του και χρονοεπίδομα 23 ετών υπηρεσίας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα δια του υπ" αριθ. 934/ 
7.10.1980 Προεδρικού Διατάγματος.

Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υπουργόν, ανατίθεμεν την δη- 
μοσίευοιν και εκτέλεσιν του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος».

3. Παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 790/1937.
Αι διατάξ» *· υπ- αριθμ. 676/937 Αναγκαστ. Νόμου και συνα

φών άλλων Νόμων «περί οδοιπορικών εξόδων Στρατιωτικής Υπηρε
σίας». ισχύουσι και δια την Χωροφυλακήν, καταργουμένου του από 1ης 
Αυγούστου 1936 Νομοθετικού Διατάγματος και παντός ετέρου τοξό
του ειδικού, αφορώντος οδοιπορικά Στρατιωτικών της Χωροφυλακής, 
υπαγομένων γενικώς τούτων δι απάσας τας περιπτώσεις, εις τους εκά- 
στοτε ισχύοντας τοιούτους Νόμους και Βασ. Διατάγματα δια το λοιπόν 
Στράτευμα, των Διοικητών 1 ποδιοικήσεων υπαγομένων εις την παρά
γραφον 14 του (άρθρου 13 του 676/1937 Αναγκαστικού Νόμου».

4. Παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 754/1978.
«2. Εις την ρύθμισιν της πρσηγουμένης παραγράφου υπάγονται και 

αι κατά μήνα Δεκέμβριον 1977 καταβληθείσαι εις έκαστον υπάλληλον 
αμοιβαί λόγω υπερωριακής εργασίας, και πάντως ουχί πέραν των ενε- 
νήκοντα πέντε (95) ωρών, αι χορηγηθείσαι βάσει αποφάσεων εκδοθει- 
οών κατ’ εςουσιοδότησιν των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4548/ 
1966. των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 283/1976. της 
παραγράφου 21 του άρθρου 131 του Ν. 419/1976. των παραγράφων 
3 και του 5 του άρθρου 5 του Ν. 38/1975. «περί ρυθμίσεως εξοφλή- 
σεως οφειλών εκ καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π.» και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 458/1976» περί αναδιομγα- 
νώσεως των υπηρεσιών και των θέσεων του πολιτικού προσωπικού του 
ΝΑΤ κλπ». ως και αι τοιαύτα! της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του 
Ν.Δ. 216/1974 «περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως». του άρθρου 10 του Ν.Δ. 217/2974 «περί συτάσεως Πολιτικού 
Γραφείου Πρωθυπουργού», της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 78/ 
1974 «περί συστάσεως Κεντρικής Επιτροπής Νομοθετικής Εργασίας 
κλπ» και του άρθρου 14 του Ν. 161/1975 «περί συστάσεως. Οργανώ- 
σεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δηιιοκρατίας».

Δια τους υπαλλήλους τους μη συμμετασχόντας εις τα συνεργεία υπε- 
ρωριακής εργασίας του μηνός Δεκεμβρίου 1977 και εφ' όσον αποδε-
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δειγμένως συντρέχουν λόγοι δικαιολογουντες την μη συμμετοχήν των 
εις τα εν λόγω συνεργεία- δω την εφαρμογήν της διατάςεως τούτης 
λαμβάνεται υπ' όψιν η χαταβληβείαα αυτοίς εξ υπέρωριαχής εργασίας 
αμοιβή χατά τον μήνα Νοέμβριον ή χατά τον πρσηγούμενον ή τον προ- 
προηγουμενον μήνα.

"Αρθρο 15

"Αρθρο 1 του Ν. 1586/1986
«Οι θέσεις του προσωπικού που διεπεται από τον υπαλληλιχό κώδικα 

(Π.Δ. 611/1977 ΦΕΚ 198) χαι του προοωπιχού των οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης που διεπεται από το Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204) 
κατατάσσονται στις εξής κατήγορός:

α) κατηγορία θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά 
στοιχεία ΥΕ.

β) κατηγορία θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χαρακτηρι
στικά στοιχεία ΔΕ.

γ) κατηγορία θέσεων τεχνολογικής εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά 
στοιχεία ΤΕ

δ) κατηγορία θέσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με χαρακτηρι
στικά στοιχεία ΠΕ και

ε) κατηγορία ειδικών θέσεων με χαρακτηριστικό στοιχεία Εθ·.


