
Άρθρον ί.Καταργούμεναι καί .-ροποποιούμεναι διατάξεις επί τοϋ σχε
δίου Νόμου «περί διαρθρώσεως θέσεων υπαλλήλων τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων συναφών διατά
ξεων».

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α) Ν.Δ. 194/3-10-73 (Φ.Ε.Κ. 267/1973 τεύχος Α').

Περί μετατάξεως ύπαλλήλων τοϋ ’Οργανισμού Διαχειρί- 
σεως Συμμαχικού 'Υλικού εις το Γενικόν Λογιστή- 
ριον τού Κράτους καί ρυθμίσεως Ασφαλιστικών τινων 
θεμάτων ύπαλλήλων τού ’Οργανισμού τούτου.

'Αρθρον 1.
Ύφιστάμεναι κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τού παρόντος, 

κεναί, όργανικαί θέσεις τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κρά
τους, δύνάνται νά πληρώνται και δια μεταταςεως, τακτικών 
ύπαλλήλων τού ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Πλεονάζοντος 
Συμμαχικού 'Υλικού (Ο.Δ.Ι.Σ.Υ.) είς όμοιόβαθμον θέσιν 
τής αυτής Κατηγορίας.

Β) Ν. 12/4-3-75 (ΦΕΚ 34/1975 τεύχος Α').
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών καί 

άλλων τινών συναφών διατάξεων.

'Αρθρον 64.
Οί έπιτυχόντες είς τον διαγωνισμόν τού Υπουργείου Οι

κονομικών τής 27-1-1974 κλάδου Β3 ελεγκτικού τού Γενι
κού Λογιστηρίου τού Κράτους, κοινοτικοί βοηθοί καί κοινο
τικοί είσπράκτορες ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, 
ΰπηρετοϋντες έν άποσπάσει παι ά τοϊς Δημοσίοις Ταμείοις 
τού Κράτους, μετατάσσονται ά?- > τής ένάρξεως ισχύος τοϋ 
παρόντος είς τάς κενάς όργανικάς θέσεις αίτινες θά ύφίσταν- 
ται μετά πλήρωσιν τούτων έκ τοϋ προκηρυχθέντος διαγωνι
σμού πρός πλήρωσιν κενών θέσεων ’Επιμελητών Είαπρά- 
ξεων Δημοσίου Ταμείου.

Είς περίπτωσιν μή ύπάρξεως κενών όργανικών θέσεων 
λόγω τής πληρώσεως τούτων έκ τοϋ προκηρυχθέντος δια
γωνισμού, θά προσλαμβάνωνται είς τάς κενουμένας όργα
νικάς θέσεις μέχρις έξαντλήσεως τού πίνακος έπιτυχόντων 
είς τόν άνω διαγωνισμόν τής 27-1-1974.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α) Ν.Δ. 4257/1962 (ΦΕΚ 172/1962 τεύχος Α').
Περί κυρώσεως τών αποτελεσμάτων τών δασμολογικών 

διαπραγματεύσεων τών διεξαχθεισών μετά τών Συμβαλ- 
λομένων Μερών τής Γενικής Συμφωνίας Δασμών καί 
’Εμπορίου καί τροποποιήσεως δασμολογικών τινων δια
τάξεων κ.λ.π.

Άρθρον 21.
1..............-...............................................................................
3. Είς τό ώς άνω ύπ’ άριθ. 1/2-1-1961 Β. Δ/γμα προστί

θεται άρθρον 9S δίς £χον οΰτω:
Κλάδος Β4 Τεχνιτών.
Ό Κλάδος Β4 περιλαμβάνει τάς άκολούθους θέσεις:
’Επί βαθμοϊς 11ω έως 7ω θέσις ήλεκτρομηχανικοΰ .. 1
Έπί βαθμοϊς 11ω εως 7ω θέσις υδραυλικού μηχανο

τεχνίτου ............................................................................ 1
’Επί βαθμοϊς 11ω εως 9ω θέσεις βοηθού ήλεκτρομη- 

χανικού.............................................................................. 2

4
Β) Νόμος 4464/65 (ΦΕΚ 72/65 τεύχος Α').

Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τού Υπαλληλικού 
Κωδικός κ.λ.π.
Π ρ: αγωγή θέσεων προσωπικού Β' Κατηγορίας.

1. Πρός τον σκοπόν...............................................................
2. *0 άριθμός τών είς τούς 5ον καί 4ον βαθμούς προαχθη- 

σομένων θέσεων ορίζεται είς ποσοστόν 8 % τού όλου άριθμοϋ 
τών έν τη προηγουμένη παραγράφω θέσεων κλάδων Β' κα
τηγορίας. Πάντως αί έπί 5ω βαθμώ θέσεις δέον νά τελούν 
πρός τάς θέσεις έπί 4ω βαθμώ είς σχέσιν 2 προς 1.

1.
Άρθρον 25.

9. Καταργοϋνται άπό τής έφαρμογής τής παραγράφου 5 
τού παρόντος άρθρου αί διατάξεις: α) Τών άρθρ. 7 καί 11 
Ν.Δ. 21-3/3-4-1926 «περί οργανισμού τού Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείων», ώς έκυρώθη καί έτροποποιήθη 
ύπό τοϋ Ν.Δ. 12/12-11-1927, άναδημοσιευθέντος τήν 13-11- 
1927 καί τούτο ύπό τού Ν. 3646/1928, β) τών άρθρων 1 παρ. 
4 καί 2 παρ. 2 Ν.Δ. 220/14/14-4-1947 «περί συμπληρώ
σεως καί τροποποιήσεως τών περί τοϋ προσωπικού τού Τα
μείου Παρακαταθηκών καί Δανείων ίσχυουσών διατάξεων»,
γ) τοϋ άρθρου 9 παρ. 2Α Ν.Δ. 3003/10/11-9-1954 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τού 
όργανισμοϋ τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, δ) 
τού άρθρου 38 παρ. 3 Β.Δ. 6/2/2-1 -1961 «περί οργανισμού 
τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους». Τό άρθρον14 τού 
Β.Δ. 872/1960 καί τόΤάρΟρον 9 παρ. 2 έως 4 τοϋ Β.Δ. 4/1939 
έξακολουθοϋν ίσχύοντα ώς πρός την διατήρησιν μιας μόνον 
θέσεως δικηγόρου.

Διατηρούνται έν ίσχύι αί διατάξεις αί προβλεπόμεναι τήν 
διά τάς άνάγκας τού Τ.Π.Δ. πρόσληψιν δικηγόρων, αί θέσεις 
τών οποίων αυξάνονται κατά τρεις (3 ).

Γ) Ν.Δ. 4548/1966 (ΦΕΚ 188/1906 τεύχος Α). ·
Περί τοϋ ενιαίου μισθολογίου τών δημοσίων υπαλλήλων καί 

άλλων τινών διατάξεων.

Άρθρον 4.
1. Είς τούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, τούς στρα

τιωτικούς καί τά όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, παρέ
χονται τά κάτωθι έπιδόματα, κατά τάς περί αύτών ίσχυού- 
σας διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας.

Α' Γενικά ’Επιδόματα:
1...............................................................................................
2.......................................................................................
3. Τό έπίδομα λόγω διαχειριστικών λαθών, όριζόμενον 

είδικώς διά τούς Ταμειακούς Έλεγκτάς, τούς Διαχειριστάς 
τών Δημοσίων Ταμείων καί τούς Έκδότας είς δραχμάς τρια- 
κοσίας 300 μηνιαίως ανεξαρτήτως βαθμού.

. Άρθρον 5.
1...............................................................................................

5. Διατηρούνται έν ίσχύι αί περί Τελωνειακών ύπερωριών 
διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας, τών ύπ’ αυτής προβλε- 
πομένων δικαιωμάτων έκτελέσεως Τελωνειακών ’Εργασιών 
μή δυναμένων νά όρισθώσι κατά βαθμόν, είς ποσον άνώτερον 
τού κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος καταβαλλο- 
αένου.

Δ) Ν.Δ. 342/1969 (ΦΕΚ 228/1969 τεύχος Α').
Περί προσλήψεως έπί σν μ βάσει ιδιωτικού δικαίου προσω

πικού παρά τώ Ύπουργείω Οικονομικών.
Άρθρον 1.

1. Διά τήν έκτέλεσιν έκτάκτων καί κατεπειγουσών εργα
σιών πρός έκκαθάρισιν πολλών σοβαρών εκκρεμών κτημα
τικών ύποθέσεων δι’ άξιοποίησιν τών δημοσίων κτημάτων 
έν γένει καί πρός άρσιν έκκρεμοτήτων παρελθόντων οικονο
μικών έτών, δύναται νά προσλαμβάνηται παρά ταϊς'Υπηρε- 
σίαις τού 'Υπουργείου Οικονομικών προσωπικόν, συνδεόμε-
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vov μετά τοϋ Δημοσίου διά συμβάσεως έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, ώς εξής:

α) Δέκα (10) τομογράφοι μηχανικοί, 
β) Τεεί; (3) βοηθοί τομογράφοι, 
γ) Δύο (2) σχεδιασταί. 
δ) ’Οκτώ (8) ήμερομίσθιοι έργάται. 
ε) Πεντήκοντα (50) γραφείς.
2......................................................................................

"Αρθρον 2.
1. Τά μροσόντα και αί άμοδοχαί τοϋ εν αρθρω 1 προσωπι- 

κοϋ ορίζονται δι’ άμοφάσεως τοϋ 'Τμουργοΰ των Οικονομι
κών, εις τδ μροσωμικόν τοϋτο, μετακινουμενον δι εκτελεσιν 
ΰμηρεσίας καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησία 
έκτος έδρας άμοζημίωσις, άνευ χρονικοΰ τίνος μεριορισμοϋ, 
κατά τάς διεμούσας τούς μισθωτούς έν γένει διατάξεις, ώς 
καί αί μραγματικαί δαμάναι κινήσεως διά τάς έκτος γρα
φείου ύμηρεσιακάς αύτοϋ μετακινήσεις.

2. Οι κατά τά άνωτέρω προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι 
άπολύονται αύτοδικαίως, άνευ δικαιώματος άποζημιώσεώς 
τίνος, ένεκα της αιτίας ταύτης, άμα τη μαραλεύσει τοϋ δι’ δν 
προσελήφθησαν χρόνου.

'Αρθρον 4.
Αί πάσης φύσεως δαμάναι τοϋ προσληφθησομένου προ- 

σωπικοϋ κ.λ.π. βάσει των άνωτέρω άρθρων τοϋ παρόντος, 
βαρύνουσι τον προϋπολογισμόν έξόδων τοϋ 'Υπουργείου Οι
κονομικών.

Ε) Ν.Δ. 533/1970 (ΦΕΚ 103/70 τεΰχος Α').
Περί προαγωγής υπαλλήλων καί καταργήσεως τής διακρί- 

σεως τών κλάδων εις κεντρικούς καί περιφερειακούς.

"Αρθρον 4.
1. Ή διάκρισις τών κλάδων τοϋ προσωπικού τών 'Υπουρ

γείων εις Κεντρικούε καί Περιφερειακούς καταργεΐται.
2 ............................ λ..............................................................
3 ............... ..............................................................................
4. ’Εάν οί συνιστώμενοι κλάδοι είναι πλείονες τοϋ ένόςι 

οί ύπηρετοϋντες εις τούς καταργουμένους κλ.άδους εντάσσον
ται εις τούς κατά τά ώς άνω συνιστωμένους τοιούτους, άνα- 
λόγως τών τυπικών καί ουσιαστικών προσόντων των δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ 'Υπουργού μετά γνώμην τοϋ οικείου ύπηρεσια- 
κοϋ συμβουλίου. Οί υπάλληλοι ούτοι έξακολ.ουθοϋν ύπαγό- 
μενοι εις τά Ταμεία συντάξεως καί άσφαλίσεως, εις ά μετεΐ- 
χον προ τής έντάξεώς των.

5. ΟΙ εις τούς καταργουμένους κλάδους άνήκοντες ύπάλ.” 
λ.ηλ.οι είναι, άπό τής καταργήσεως, ύπάλληλ.οι τοϋ νέου κλά~ 
δου, τής πρύς άλλήλ.ους σειράς άρχαιότητος ρυθμιζομένη*· 
εκ τοϋ χρόνου τής έν τώ βαθμώ υπηρεσίας έκάστου, έπιφυ” 
λ.ασσομένων τών διατάξεων τοϋ τελευταίου έδαφίου τής πα~ 
ραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 4464/1965 «περί τροπο" 
ποιήσεως διατάξεών τινων τοϋ ' Υπαλληλάκοϋ Κωδικός κλπ.»- 
'Η σειρά άρχαιότητος μεταξύ τών επί τώ αύτώ βαθμώ 
εντασσομένων, οίτινες προηγουμένως άνήκον εις διαφορετι
κούς κλ.άδους καί έχόντων τον αυτόν χρόνον υπηρεσίας, καθο
ρίζεται υπό τοϋ δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 'Υπουργού όρι- 
ζομένου ώς άρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου, έπί τη βάσει 
τής ίκανότητος καί τών άλλ.ων ουσιαστικών προσόντων αυ
τών.

"Αρθρον 6.
1. Μετ άταξις υπαλλήλου εις κενήν όμοιόβαθμον θέσιν ή 

εν πάση περιπτώσει εις θέσιν εισαγωγικού βαθμού, έτέρας 
κατηγορίας έπιτρέπεται καταργουμένης πάσης προηγουμέ- 
νης διατάξεως, όπως ένεργήται έφ’ εξής μετά γνώμην τοϋ 
οικείου 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, έφ’ όσον ό μετατασσό
μενος έχει: α) τά τυπικά προσόντα διά την κατάληψιν τής εις

ήν μετατάσσεται θέσεως, β) ηλικίαν ή χρόνον ύπηρεσίαςγπαρέ- 
χοντα εις τούτον την δυνατότητα προαγωγικής έξελ,ίξεως 
εις τον άνώτερον βαθμόν τής εις ήν μετατάσσεται κατηγο
ρίας καί πάντως μέχρι τοϋ δευτέρου βαθμού, προ τής κατα- 
λ.ήψεώς του ύπό τοϋ ορίου ηλικίας ή συμπληρώσεως τρια- 
κονταπενταετοϋς ύττηρεσίας καί γ) έπιτύχει εις δοκιμασίαν 
διενεργουμένην άπαξ τοϋ έτους, κατά τάς διατάξεις τοϋ άπό 
8-12-1959 Β. Διατάγματος «περί δοκιμασίας υπαλλήλων 
Γ' Κατηγορίας πρός μετάταξιν εις τάς θέσεις τής Β' καί Α' 
Κατηγορίας». Τροποποιήσεις τοϋ Διατάγματος τούτου, 
έφαρμοζομένου άναλ,όγως καί διά τάς μετατάξεις έκ τής Β' 
εις την Α' Κατηγορίαν, έπιτρέπονται διά Β. Διαταγμάτων 
έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας Κυβεο- 
νήσεως μετά γνώμην τοϋ Α.Σ.Δ.Υ.

2. Διά τούς έκ τών μετατασσομένων κεκτημένους τον 
βαθμόν τής θέσεως εις ήν μετατάσσονται, ώς χρόνος διανυ- 
θείς εις την θέσιν ταύτην λογίζεται μόνον ό διανυθείς έν τώ 
άντιστοίχω βαθμώ τής εις ήν άνήκον προ τής μετατάξεως, 
κατηγορίας χρόνος μετά την άπόκτησιν τών τυπικών προ
σόντων τών προβλεπομένων ύπό τών οικείων διατάξεων διά 
την θέσιν εις ήν μετατάσσονται ούτοι. Οί ώς άνω μετατασσό
μενοι τίθενται έν πάση περιπτώσει εις τό άριστερόν τών κατά 
τον χρόνον τής μετατάξεώς των ύπηρετούντων όμοιοβάθμων 
των καί δεν δύναται νά κριθοϋν διά τον άμέσως. άνώτερον 
βαθμόν πριν ή συμπληρώσουν τόν πρός προαγωγήν εις τον 
βαθμόν τούτον χρόνον οί κατά τά άνωτέρω άρχαιότεροί των.

3. 'Η κατά τήν παράγραφον 1 πλήρωσις θέσεων κατηγο
ρίας τίνος δεν έπιτρέπεται νά ύπερβή τό δέκα πέντε τοΐς έκα- 
τόν τοϋ συνόλου τών θέσεων τοϋ εις δν ή μετάταξις κλάδου, 
τών μέχρι τοϋδε γενομένων μετατάξεων μή συνυπολογιζο- 
μένων διά τήν έξεύρεσιν τοϋ άνωτέρω ποσοστού.

ΣΤ) Β.Δ. 690/1970 (ΦΕΚ 233/70 τεύχος Α').
Περί κατανομής τών θέσεων τής Γενικής Διευθύνσεως Φο

ρολογίας τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών.

"Αρθρον 6.
Κλάδος Α4 Μεταφραστών. - -

1. Ό Κλάδος Α4 Μεταφραστών περιλαμβάνει 2 θέσεις:
’Επί βαθμοϊς 5ω ή 4ω.
2. Ό άνωτέρω Κλάδος άποτελεΐται έκ τοϋ μέχρι τοϋδε 

ύφισταμένου κλάδου Α2 Κεντρικής 'Υττηρεσίας.
3. Προσόντα διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (5ον) 

Μεταφραστών ορίζονται ώς άκολούθως:
α) Γαλλικής: Δίπλωμα Γαλλικής Σχολής SUPERIEUR 

II PRATIQUE ή BACCALAUREAT η άνώτερον τούτων 
ή τοϋ Γαλλικού Τμήματος τής Φλοσοφικής Σχολής Πανε
πιστημίου ’Αθηνών.

β) ’Αγγλικής: Δίπλωμα ’Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπι
στημίου ’Αθηνών ή ισοτίμου πρός ταύτην Σχολής ή δίπλωμα 
Άγγλ.ικής Πανεπιστημίου MICHIGAN Η.Π.Α. ή Πανε
πιστημίου CAMBRIGE ’Αγγλίας.

"Αρθρον 8.
Κλάδος Α6 «Πολιτικών - Τοπογράφων Μηχανικών».

1. Ό Κλάδος Α6 «Πολιτικών - Τοπογράφων Μηχανικών» 
περιλαμβάνει 3 θέσεις έπί βαθμοϊς 6ω έως 4ω.

2. 'Ο άνωτέρω κλ.άδος άποτελεΐται έκ τοϋ μέχρι τοϋδε 
ύφισταμένου κλ.άδου All τής Κεντρικής Ύττηρεσίας.

3. Προσόντα διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν 6ον 
ορίζονται πτυχίον Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μη
χανικού τοϋ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ισοτίμου 
άνωτάτης Σχολ,ής έσωτερικοϋ ή εξωτερικού.

"Αρθρον 24.
Κλάδος Β16 Ναυτών «Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου».

1. 'Ο κλ.άδος Β16 Ναυτών «Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπο
ρίου» περιλαμβάνει 66 θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω έως 7ω.



2. 'Ο ανωτέρω Κλάδος άποτελεϊται έκ τοϋ μέχρι τούδε 
υφισταμένου Κλάδου Β9 Τελωνειακών.

3. Προσόντα διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν (ΙΟον) 
ορίζονται πτυχίον Ναύτου ’Εμπορικού Ναυτικού ή ίδιότης 
'Υπαξιωματικοΰ Β. Ναυτικού.

“Αρθρον 25.
Κλάδος Β17 Ναυτομηχανικών 
«Πλοίων Διώξεως Λαθρεμπορίου».

1. Ό κλάδος Β17 Ναυτομηχανικών «Πλοίων Διώξεως 
Λαθρεμπορίου» περιλαμβάνει 32 θεσεις επι βαθμοϊς 10ω 
έως 7ω.

2. Ό άνωτέρω Κλάδος άποτελεϊται έκ τού μέχρι τούδε 
υφισταμένου Κλάδου ΒΙΟ Τελωνειακών.

3. Προσόντα διορισμού εις τόν εισαγωγικόν βαθμόν (ΙΟον) 
όρίζονται πτυχίον θερμαστού ’Εμπορικού Ναυτικού ή ίδιό
της Ύπαξιωματικού Β. Ναυτικού.

Ζ) Β.Δ. 691/1970 (ΦΕΚ 233/70 τεύχος Λ').

“Αρθρον 10.
Κλάδος Β6 Χειριστών Πολυγράφων καί Άποθηκαρίων.

1. Ό κλάδος Β6 Χειριστών Πολυγράφων καί Άποθηκα- 
ρίων, περιλαμβάνει "3 θέσεις, διακρινομένάς~κατάΓ βαθμούς,"
ώς έξης:

Έπί βαθμοϊς 11 ω-7ω................................................... 3

Σύνολον .............*ι.................................. 3
2. Προσόν διορισμού είς τόν ε -αγωγικόν βαθμόν (11 ον) 

ορίζεται τούλάχιστον ενδεικτικόν γ' τάξεως Σχολής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως καί σχετική εμπειρία, διαπιστουμένη άρμο- 
δίως.

3. Ό κλάδος οδτος συντίθεται έκ θέσεων τού ήδη Κλάδου 
Β6 Χειριστών Πολυγράφων καί Άποθηκαρίων, δστις κα- 
ταργεϊται.

Η) Ν.Δ. 1252/1972 (ΦΕΚ 177/72 τεύχος Α').
Περί αύξήσεως τών δργανικών θέσεων καί ρυθμίσεως ετέ

ρων θεμάτων προσωπικού άρμοδιότητος τού 'Υπουργείου 
Οικονομικών.

“Αρθρον 7.
Συνιστώνται παρά τώ Ύπουργείω Οικονομικών αί άκό- 

λουθοι θέσεις πληρούμεναι διά προσωπικού 'διεπομένου υπό 
τών διατάξεων τού Ν.Δ. 385/1969:

α) Πέντε (5) θέσεις αναλυτών συστημάτων - προγραμμα
τιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

β) Εκατόν (100) θέσεις Χειριστών Διατρητικών καί Λο
γιστικών μηχανών.

Θ) Ν. 22/1975 (ΦΕΚ 54/75 τεύχος Α').
Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών δημοσίων διοι
κητικών υπαλλήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
............................................................................................

“Αρθρον 38.
Άπόλυσις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας.

1. Οί υπαγόμενοι εις τόν 'Υπαλληλικόν Κώδικα μόνιμοι 
ημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι άπολύονται αυτοδικαίως της 

δπηρεσίας άμα τη συμπληρώσει τού 65ου έτους της ηλικίας 
ΰτων.

I) Α.Ν. 941/1949 (ΦΕΚ 100/49 τεύχος Α').
Περί ίδρύσεως Ταμείου ’Αρωγής καί ‘Υγείας Τελωνειακών 

----υπαλλήλων.- ------------------------------------------------------ -------
Ν.Δ. 1305/1949 (ΦΕΚ 301/49 τεύχος Α').

Περί κυρώσεως τού ύπ’ άριθ. 941/49 Α.Ν.
Α.Ν. 941/1949.

“Αρθρον 3.
Πόροι τού Ταμείου.

1. Πόροι τού Ταμείου είναι:
α) Εισφορά έκ 2 % έπί τού βασικού οργανικού μισθού 

τών ήσφαλισμένων τών έδαφίων α' καί β' της πρώτης παρα
γράφου τού προηγουμένου άρθρου.

β) Εισφορά έκ 10 % έπί τών δεδουλευμένων Δικαιωμά
των Έκτελέσεως Τελωνειακών ’Εργασιών τών ήσφαλισμε- 
νων τών έδαφίων α' καί β' τής πρώτης παραγράφου τού προη
γουμένου άρθρου.


