
Έπί ~lεδ'.ου νόμου' «περί αύσήσεως τού μισύοϋ των Λικαστι- 
/.ών Λειτουργών, τών Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών

ΕΙΣΗΓΗΤΕΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ρος. Χωροφυλακής. ’Αστυνομίας Πόλεων-, Πυροσβεστικού χαί 
Λιμενικού Σώματος χαί τών Ττρότς τόυτούς“έξομοίουμένων 
κατά όαύμόν ή άποοοχάς. τών μονίμων άνακατατε ταγμένων 

χαί Στρατιωτικών χαί ‘τών υπαλλήλων τών Νοαικών Χ2!· έίελοντών οπλιτών τών Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμά-
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

ΙΙρος τ>ι>· Ε .ιναθεωριμιχην iliiv/.'ijy to.v Ελλήνων ■!

1. Ή παράτασις τής κατά το πρόσφατον παρελ-ύόν έπελ- 
•Sθύτης νομισματικής άστα·3:ίας χαί ή έντεΰύεν έκδηλωύείσα 
τασις ά/υψωσεως τών τιμών ε:ς πλειστα είδη ν.ατσναλώτεως, 
έχει ώς συνέπειαν την κατά τό τρέχον έτος μειωσιν τής 
ρ αστικής δυνάμε τών μ:τ>ών τών ζιγιζ'7 !ων Ο-αλλήλων έν

“OJOJTCV άνω τ*::ν τή; άπό 1ης Σεπτεμ-
Λ i J Yj -8 V. J · ζ 1 ^ xj;r4j£co;.

1 - «. , _ , ♦ - y »-ς, εν τω π/.7·.τ:ω των υ- αυτό:; ε;Γ'-
γελ-3έντων οικονομικών μέτρων, κρίνε; τχόττ.μον, όπως, προς 
άποκατάστχσιν τής ισοροπίχς μεταξύ τιμών χαί μισ-ύών, άλλα 
χαί προς περαιτέρω βελτίωσιν τής Δέσεως τών Κρατικών 
Λειτουργών, χορηγηύή χϋσησις έπί τών νϋν καταβαλλόμενων 
μιτνών τούτων, άποδεικνύουσχ οΰτω χαί έμπράκτως την ττορ- 
γήν χαί το ενδιαφέρον της νττέρ τού οημοτιούταλληλικού κό
σμου τής '/ώρας.

3. Προς τον σκοπόν τούτον κχτηρτίσ·3η τό παρόν σχεϊιον 
νόμου, έφ' ου άνχλυτικώτερον λεκτέχ τα άκόλουΰα:
-- α) Διά τού άρ-5ρου 1- τού εν λόγω χεδίου νόμου προβλέπε- 
ται ή αύσησις τών μισ-3ών τών Διχαστικών Λειτουργών, τών 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων, Πολιτικών καί Στρατιωτικών, ώς χαί 
τών χρός τούτους 'έςομο:θυμένων κατά βχ-ύμόν ή άποδοχάς, 
τών ύπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
τών ύχαλληλων τής Βουλής, τών θεραπαινίδων τών αναπή
ρων, τών οργάνων ’Αγροφυλακής, ώς χαί έκτακτων υπαλλή
λων τού Δημοσίου χαί τών Νομικών . Προσώπων Δη,αοσίου 
Δικαίου, κατά δέκα τοίς εκατόν (10%) άπό 1ης Μαρτίου 
τρέχοντος έτους. · ~

ίδ) Διά τού άρ-ύρου 2 προβλέπετα: ή ϊιατήρησις, (άνευ ού- 
δεμιάς αΰξομειώσεως) τών προσωρινών επιδομάτων τών ανω
τέρω, εις δ ποσόν διεμορφώ-ύησαν ταύτα κατά την 31ην Δε
κεμβρίου 1974. · · ·

Δηλονότι ή παρεχόμενη αυςησις, δεν υπολογίζεται καί επί 
τών προσωρινών επιδομάτων, άλλ’ ούτε χαί συμψηφίζεται εις 
τούτα., -

γ) Διά τού άρ-3ρου 3 χορηγείται, άπό τής αυτής, ώς άνω, 
χρονολογίας, αΰξησις έπί τών μισ-ύών τών μονίμων ιατρών 
καί τών μή μονίμων -θεραπευτών τού 'Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ώς καί τών ιατρών τών Αγροτικών ’Ιατρείων, 
Υγειονομικών Στα-ύμών καί Κινητών Υγειονομικών Μονά
δων κατά δέκα τοίς εκατόν (10%), άνευ μειώσεως τών προ
σωρινών επιδομάτων τούτων.

Διά τού αυτού άρ-ύρου παρέχεται καί σχετική έπουσιοδότη- 
σις προς χορήγησιν τής εν λόγω αύσήσεως καί εις τούς μονί
μους καί μή μονίμους ιατρούς, τούς ύπηρετούντας έπί π αγία 
άντιμ:σ-3ία εις τούς λοιπούς 'Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφα- 
.ίσεως.

Έν Ά-ύήναις τή 14 Φεόρουαρίου 1975 

Ό έπί τών Οικονεαικών Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί αύρήσεως τοΰ μισ-ύοΰ τώ·ν Δικαστικών Λειτουργών, 
τών Δημοσίων Υπαλλήλων. Πολιτικών καί Στρατιωτικών 
καί τών υπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου». —

Άρ·5ρον 1

1. Ό δασικός μηνιαίος μισύός τών Διχαστικών Λειτουρ- 
ών, τών τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών τα- 
τικών υπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι- 
αίου. τών ύπαλλήλων τής Βουλής, τών Άςιωματικών 
αί λΔν-ύοπασπιστών τοΰ Στρατού Ξηράς, θαλάσσης, Άέ-

-_τ«ον ’Ασφαλείας καί τοΰ Λιμενικού Σώματος, τών περί ών τό 
άρύρον 4 του Ν.Λ. 109/1909 «περί τακτοποιήσεως εκτάκτων 
ύπαλλήλων τών δημοσίων υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Λ.», ώς τού
το έτροποποιήύη διά τού ύπ’ άρι·3. 23S/1969 Ν.Λ. «περί τρο
ποποιήσει ο; τού Ν.Λ. 1G9/1969 κ.λπ.» εκτάκτων ύπαλλήλων, 
τώ- θεραπαινίδων τών αναπήρων καί τών όργάιων τής ’Αγρο
φυλακής. αυςανεται άπό 1ης ΛΙαρτίου 1975 κατά δέκα τοίς 
εκατόν ,10%). Τά έκ τής έσαρμογής τοΰ παρόντος νόμου 
προκύπτοντα ποσά μισ-ύού στρογγυλοποιοϋντχι εις τήν έπομενην 
δεκάδα.

2. Τά ύπό τών κειμένων διατάσεων προδλεπάμενα όρια δα
σικών μισ-ύών αυξάνονται άπό 1ης Μαρτίου 1975 διά τήν κα- 
ταδολήν τού κοινωνικού έπιδόματος εις τους δημοσίους ύπαλ- 
Λη/.ους καί τους υπαλλήλους τών Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δίκαιου κατά τό ποσόν τής χορηγούμενης διά τών διατά
σεων τού παρόντος άρ-ύρου αύσήσεως.

'Αρ-ύρον 2

Διατηρούνται ώς έχουσι διαιμορφω-ύή τήν 31 Δεκεμβρίου 
1974 και έσακολουθούν καταβαλλόμενα τά έν παρ. 1 καί 2 
του αρ-ύρου 2 τού Ν.Λ. 1316/1972 _«περί αύσήσεως τού μ;— 
ρ·ύού τών δημοσίων ύπαλλήλων κλπ.» άναφερόμενα προσωρινά 
επιδόματα.

"ApiSpov 3

1. Ό δασικός μηνιαίος μισύός τών μονίμων ιατρών καί ό 
μηνιαίος μισύός τών μή μονίμων -3εραπευτών ιατρών τοΰ Ι
δρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώς καί ό δασικός μηνιαίος 
μισ-ύος τών ιατρών τών ’Αγροτικών ’Ιατρείων, Υγειονομι
κών Σταύμών καί Κινητών Ύγεισ-υομικών Μονάδων, αύςά- 
νεται άπο Ιης.Μαρτ.ου 1975 κατά δέκα τοίς εκατόν (10%).

2. ΐά δυνάμει τής διατάσεως τής παρ. 4 τοΰ άρ-3ρου 5 
τοΰ Α.Ν. 315/1968 «περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεως 
τού υπ’ αρι-3. 2(4/1968 Α.Ν. περί τών αποδοχών τών δημο
σίων ύπαλλήλων πολιτικών καί στρατιωτικών ώς καί τών 
ύπαλλήλων Ν. ΠΛ.Δ.» διατηρηύέντα παρά τών ιατρών τοΰ 
ΙΚΑ προσωρινά έπιδόματα, δεν ύπόκεΐ'/ται εις συμψηφισμό-υ 
κστα το ποσον τής δια τού παρόντος χορηγούμενης αύσήσεως.

3. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί 
Κοινωνικών ’Υπηρεσιών δύνατα; νά χορηγήται ή ύπό τής πα- 
ρα-.-ράφου 1 τού παρόντος άρ-ύρου αύσησις καεί εις μα/ίμους 
καί τούς ~>μή μονίμους ιατρούς τούς ύπηρετούντας έπί παγία 
άντ:μισ·3ία καί εις τούς λοιπούς "Οργανισμούς Κοινωνικής 
Άσοαλύσεως.

Ά?-3ρον 4

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό 1ης Μαρτίου 1975.

"Εν Ά-3ήναις τή 14 Φεβρουάριου 1975 

Ό έπί τών Οικονομικών 'Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Προς την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών *Ελλήνων 

■ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

■ (Άρ·3ρον 57 παράγραφος 5 τού Συντάγματος)
Περί τού τρόπου καλύψεως τής δαπά>ης, τής πσοκαλουμέ- 

νης έκ τού σχεδίου νόμου «περί αύσήσεως τού μισ-3ού τών 
Δικαστικών Λειτουργών, τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, Πο
λιτικών καί Στρατιωτικών καί τών ύπαλλήλων τών Νομι
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

1. ’Εκ τής έφ αρμογής τών άρ·3ρων 1 καί 3 τοΰ ύπ’ όψιν 
σχεδίου νόμου προκαλείτα: ετήσια έπιδάσυνσις τού προϋπολο
γισμού έκ δραχμών 4.509.G09'.000 περίπου. Εις τό ποσόν 
τούτο πιριλομίά/ετα; καί ή ά.ταιτοομένη δαπάνη διά τήν αυ- 
στσιν τών έκ τού Δτμοσίου έν γένει καταίαύΛομένων συντά
ξεων.


