ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚϋΕΣΙΣ
Επί τού αχεί ίου Χόαιυ ■•■η;·, ζϋςήεεω; τον μιτύοΰ τών
/.αττικών λ.ει τουργών. τών ιη;ιοτ·.ο>ν ϋπαλλήλ.ων πο/.ιτιν.ών
■/.a: στρατιωτικών. τών νπαλ.λ.ή/.ων τών Δομικών ΓΙ ροσωπων Δημοσίου Δικαίου τών συντάξεων τοΰ Δημοσίου καί ρυύμίσεως συναφών σινων -δεμάτων».
Π οός τ//>· Βον/.ην Toil· Έλλφιον
Ή διεθνώς υφιστάμενη εΐσέτι νομισματική άστάθεια
καί ή εντεύθεν έπελ.θοϋσα άνύψωσις τών τιμών εις διάφορα
είδη καταναλώσεις εΐχεν ώε συνέπειαν τήν μείωσιν τής
αγοραστικής δυνάμει·.ς τών μισθών τών δημοσίων εν γένει
ύπα/λή/.ων καί συνταξιούχουν.
Προς άττοκατάστασιν τής κατά τ’ ανωτέρω διασαλευθείσης ισορροπίας μεταξύ τιμών καί μισθών, άλλα καί προς
περαιτέρω βελτίωσιν τής θέσεως τών κρατικών λειτουργών
εν τώ πλ,αισίω τής άκολουθουμένης υπό τής Κυβερνήσεως
κοινωνικής πολιτικής καί εντός τ,ώ,ν^ρίων πού άπομ,ένουν
μετά τάς έπιβα/,λομένας δαπάνας διά τήν κάλυψιν τών αμυ
ντικών αναγκών τής χώρας, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν
χορήγησιν αύξήσεως τών μισθών τών δημοσίων υπαλλήλων
καί συνταξιούχων τοΰ δημοσίου έν γένει καί δή εις ποσοστόν
μεγαλύτερου διά τούς υπαλλήλους κατωτέρων βαθμών καί
μικρότερον διά τούς άνωτέρους ύπαλλ.ήλους.
----- Προς τόν-σκοποντοϋτον—κατήρτισε το ύποβαλλόμενον
προς ψήφισιν σχέδιον νόμου διά τοΰ οποίου λαμβάνονται
τά κάτωθι μέτρα διά τούς ύπαλλ.ήλ ους καί συνταξιούχους
τοΰ Δημοσίου έν γένει.
α) Παρέχεται ποσοστιαία αύξησις επί τών μισθών καί
συντάξεων τούτων άπό 10% έως 15%, άναλόγως βαθμού
ή ποσοϋ μισθοΰ ή συντάξεως, εις δύο δόσεις, τοΰ μεγαλυτέρου
ποσοστού άντιστοιχοϋντος εις τά χαμηλότερα εισοδήματα,
β) ’Αναγνωρίζεται ώς πραγματική συντάξιμος υπηρεσία ό
. χρόνος τής στρατιωτικής θητείας (υπηρεσία κληρωτού)
καί διά το’ύς συνταξιούχους ώς τούτο έγένετο καί διά τούς
έν ένεργεία υπαλλήλους.
γ) Παρέχεται εις τούς υπαλλήλους καί συνταξιούχους ή
ευχέρεια πρός άπόληψιν επιδομάτων εορτών καί άδειας έκ
περισσοτέρων τής μιας πηγών, αίρομένης τής μέχρι σήμερον
ύφισταμένης περί τούτου άπαγορεύσεως.
δ) Χορηγείται καί εις τούς συνταξιούχους τό' επίδομα
λόγω οικογενειακών βαρών τό όποιον παοεσχέθη άπό 1ης
’Ιουλίου 1976 εις τούς έν ένεργεία δημοσίους υπαλλήλους.
Εϊδικώτερον, επί τών έπί μέρους διατάξεων τού υπό κρίσιν
σχεδίου νόμου άναφέρονται τ’ άκόλουθα :

γ) Κατά ■”>% άπό Ιής Ιανουάριου Γ'77 καίΧίατά έτερ<
5"„ άπο 1ης Μαίου 1977. διά τούς άπο τού βαθμού 3ου κ;
άνω τακτικούς ύπαλλήλ.ους. τούς ύπαλλ.ήλους τών οποίων
βασικό; μηνιαίος μισθός είναι άνώτερος τού μισθού τοΰ 4c
βαθμού τής διοικητικής ιεραρχίας τούς άπό τοΰ βαθμού το
Ταγματάρχου καί άνω στρατιωτικούς έν γένει. τούς λ,ε
τουργούς τής τακτικής, διοικητικής καί φορολογικής δ
καιοσύνης, τό κύριον προσωπικόν τού Νομικού Συμβου/.ic
τού Κράτους, τούς Ίατροδικαστάς. τούς Καθηγητάς κ:
' Υφηγητάς τών ’ Ανωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ίδρυμάτα
καί τούς Καθηγητάς τών Σχολών 'Υπομηχανικών τού Έθν
κοΰ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Κατά τά αυτά ώς άνω ποσοστά άναλόγως βαθμι ύ αύξά
νονται αυτομάτως καί αί έκ τού δημοσίου καταβαλλόμεν:
συντάξεις, αί κανονιζόμεναι βάσει βαθμού καί μισίυύ εν-;
γειας τής διοικητικής ιεραρχίας.
'Ορίζεται ώσαύτως (παρ. 2) ότι τής αυτής αύξήσεως θ
δικαιωθούν, άναλ.όγως ύψους βασικοϋ^ισθοϋ^καί Λί,εκτακτί
έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου ύπάλληλ.οι τού Δη
μοσίου καί τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τώ
οποίων αί άποδοχαί δέν έχουν ρυθμισθή κατά τήν ύπό τή
κειμένης έργατικής νομοθεσίας προβλ.επομένην διαδικασία'
Δηλονότι, διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου ή Κυ
βέρνησις άποσκοπεϊ εις τήν μεγαλυτέοαν ένίσχυσιν τών έ
τών ύπαλλήλ.ων καί συνταξιούχων άνηκόντων εις χαμηλοτέρα
κυρίως εΐσοδηματικάς τάξεις.
Τέλος διά τής παρ. 3 ορίζεται ότι εις τάς διατάξεις το
άρθρου τούτου δέν υπάγονται οί διπλωματικοί υπάλληλα
τού 'Υπουργείου Εξωτερικών καί οί πρός τούτους βαθμό
λογικώς ή μισθολ.ογικώς έξομοιούμενοι καθ’ όσον άφ’ ένό
μέν οί ύπάλλ.ηλοι ούτοι έλαβον δυνάμει τοΰ προσφάτου νόμο
419/1976 «περί ’Οργανισμού τοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών
αύξησιν έκ ποσοστού 30% περίπου, άπό 20.S.1976, άφ
ετέρου δέ τό μισθολ,όγιον τούτων ρυθμίζεται δΓ ειδικών διατά
ξεων.
2. Διά τού άρθρου 2 παρέχεται δυνατότης έπεκτάσεως τώ
διατάξεων τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου νόμου καί έπί τού προ
σωπικδύ τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως δι
άποφάσεως' τοΰ Ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών.
'Ωσαύτως, παρέχεται ευχέρεια πρός χορήγησιν τής παοε
χομένης αύξήσεως καί εις μονίμους καί μή μονίμους ιατρού
τών λ.οιπών ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως δι’ άπο
φάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών Ύπη
ρεσιών.

3. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 αύςάνονται κατ
1.
Διά τού άρθρου 1 αυξάνονται οι κατά τήν 31ην Δεποσοστά άνάλογα πρός τάς αύξήσεις τών βασικών μισθώ
κεμβρίου 1976 βασικοί μισθοί τών δημοσίων υπαλλήλων
τών δημοσίων ύπαλ.λ,ήλ.ων καί αί συντάξεις αί μή καθοριζό
έν γένει, πολιτικών καί στρατιωτικών, τών ύπαλλήλων τών
μεναι βάσει μισθού ένεργείας (πολεμικαί κ.λ..π.), ώς κα
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τών πρός τούς άνωαί συντάξεις τών έκ τοΰ Δημοσίου συνταξιοδοτουμένων σι
τερω έξομοιουμένων κατά βαθμόν ή άποδοχάς,τών μή μονίμων
δηροδρομικών ύπαλλήλων, αί συντάξεις τών ύπαλλήλ.ων τή
θεραπευτών ιατρών τού 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων,
Βουλής, τών ’Αγροφυλάκων καί άρχιφυλάκων ’Αγροφυλακή
τών ’Ιατρών τών ’Αγροτικών ’Ιατρείων, Υγειονομικών
κ.λ.π. ’
: ‘
'
Σταθμών καί Κινητών Υγειονομικών Μονάδων, τών θερα
'Η θέσπισις τών διατάξεων αυτών τυγχάνει απαραίτητο:
παινίδων τών άναπήρων καί τών ’Οργάνων τής ’Αγροφυλακής
καθ’ όσον διά τάς κατηγορίας τών ώς άνω συνταξιούχων
ώς άκολούθως :
δέν ισχύει ή βασική συνταξιοδοτική άρχή. καθ’ ήν ή χορηγού
α) Κατά 7,5% άπό 1ης ’Ιανουάριου 1977 καί κατά έτερον
μένη έκάστοτε αύξησις τών μισθών τών δημοσίων υπαλ.λ.ηλ.ω
7,5% άπό 1ης Μαιου 1977 διά τούς άπό τοΰ 12ου μέχρι
χορηγείται καί εις τούς ήδη συνταξιούχους καί ώς έκ τούτου
καί τοΰ 6ου βαθμού τακτικούς υπαλλήλους, τούς υπαλλήλους
μεθ’ έκάστην αύξησιν τών μισθών και συνταςεων δεο
τών οποίων ό βασικός μηνιαίος μισθός δεν υπερβαίνει τον
όπως όρίζηται ρητώς ότι ή αύξησις αύτη καλ.ύπτει καί του
μισθόν τού 6ου βαθμού τής διοικητικής ιεραρχίας, ώς καί τούς
ώς είρηται συνταξιούχους.
μέχρι καί τοΰ βαθμού άνθυπασπιστοΰ στρατιωτικούς έν
Διά τήν ταυτότητα τού λόγου αυξάνεται κατα 15% κα
γένει.
τό καθορισθέν διά τού Ν.Δ. 13/1/19/3 «περί καθορισμό
β) Κατά 6% άπό 1ης ’Ιανουάριου 1977 καί κατά έτερον
κατωτάτου μηνιαίου ποσού τών,ΰπό-σσΰ-Δημοσίου καταβαλ
6% άπό 1ης Μαΐθύί977, διάτ-τβύς έπί βαθμοϊς 5ω καί 4ω
λ.ομένων συ'/τάξεων καί βοηθημάτων», κατωτατον οριο
τακτικούς υπαλλήλους, τούς υπαλλήλους τών · οποίων ό
συντάξεως, ή βοηθήματος ώς τούτο άναπροσηρμοσθη μετά
βασικός μηνιαίος μισθός είναι άνώτερος τοΰ μισθού τοΰ 6ου
γενεστέρως καί λ.αμβάνεται μέριμνα οπούς, τής έ'υ λ.ογ<
βαθμού καί δέν υπερβαίνει τόν μισθόν τοΰ 4ου βαθμού τής
παροχής τύχουν καί οί συνταξιοδοτούμενοι ύπάλληλ.οι τω
διοικητικής ιεραρχίας ώς καί τούς άπό τοΰ βαθμού τοΰ
σιδηροδρόμων.,
Άνθυπολοχαγοΰ έως καί Αοχαγοΰ στρατιωτικούς έν γένει.
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’Ανάλογοι αυξήσει: οός καθ’ έκαστου έτος χορηγούνται
καί εις τού: συνταξιούχους ών ή 'σύνταξίς δεν καταβάλλεται
μέν έκ τοϋ Δημοσίου, διέπεται όμως ύπό των ιδίων πρός τάς
συντάξεις- τοϋ Δημοσίου διατάξεων, είτε κατά παραπομπήν
ποό: τά icr/ύοντα έπί δημοσίων υπαλλήλων είτε δι’ ίδιων
διατάξεων έπαναλαμβανουσών τάς σχετικάς προς τούς
δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις.
4. Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ή στρο-,ητυλοποίησις
των ποσών μισθού και συντάξεως εις τήν έπομένην δεκάδα.
5. Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου ό έπεκτείνονται αί
ευεργετικά! διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ X. 329/1976 «περί
άντικαταστάσεως καί καταργήσεως διατάξεων τινων τοϋ
Α.Ν. 1854/1951 «περί απονομής των πολιτικών καί στρα
τιωτικών συντάξεων» καί εις τούς προ τής ένάρξεως τής
ισχύος αύτοϋ έξελθόντος τής υπηρεσίας.
δι’ αυτούς ώς συντάξιμος ό,
•/ρόνος τής στρατιωτικής θητείας ώς ήδη άνεγνωρίσθη διά
τούς έν ένεργεία υπαλλήλους, χάριν τής αρχής τής ίσης μεταχειρίσεως έν τή ρυθμίσει συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
6. Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζεταΤ ότι οί έμμισθοι έν γένει
υπάλληλοι καί συνταξιούχοι τοϋ Δημοσίου, Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου καί Ταμείων, έφ’ όσον δικαιοϋνται
κατά νόμον, δώρων έπί ταις-έορτ-αΐς Πάσχα καί Χριστου
γέννων καί έπιδόματος άδειας ή προσθέτου ήμισείας συντά
ξεως έκ πλειόνων τής μιας πηγών θά λαμβάνουν έφ’ εξής
ταϋτα έξ όλων τών πηγών αντί τής μιας οό: ΐσχυε μέχρι
τοϋδε.
Το μέτρον τοϋτο έκρίθη σκόπιμον, έκ τοϋ λόγου ότι,
έφ’ όσον οί περί ών πρόκειται υπάλληλοι ή συνταξιούχοι
λαμβάνουν κατά νόμον δύο μισθούς ή δύο συντάξεις ή σύν
ταξιν καί άποδοχάς συγχρόνως καθ’ όλον τό έτος, ή άπαγόρευσις τής λήψεως τών ώς άνω παροχών έξ όλων τών
πηγών τούτων, πέραν τών καθαρώς Ταμιακών λόγων, ούδεμίαν άλλην δικαιολογίαν ευρίσκει.
Δι’ άλλης διατάξεως τοϋ άρθρου τούτου άφ’ ενός έπαναλαμβάνεται ή διάταξις τοϋ άρθρου 6 τοϋ καταργουμένου Χ.Δ.
493/1974 «περί ρυθμίσεως τοϋ δικαιώματος τών έν ένεργεία
υπαλλήλων, συνταξιούχων καί βοηθηματούχων τοϋ Δημοσίου,
Νομικών Προσώπων καί Ταμείων έπί συρροής άξιώσεώς των
προς λήψιν έπιδόματος άδειας κ.λ.π», δι’ ής καθορίζεται
ώς ήμερομηνία πληρωμής τοϋ έπιδόματος άδειας καί τής
προσθέτου ήμισείας συντάξεως ή 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους,
καί άφ’ ετέρου διατηρείται ή έξουσιοδότησις όπως ό τρόπος
πληρωμής τών δώρων ώς καί τοϋ έπιδόματος άδειας καί τής
προσθέτου ήμισείας συντάξεως καθορίζεται δι’ άποφάσεων
τοϋ Υπουργού Οικονομικών, ό όποιος δύναται νά καθορίζη
διάφορον ήμερομηνίαν πληρωμής τών τελευταίων τούτων
παροχών, έν συνεκτιμήσει τών αναγκών τών δικαιούχων
καί τοϋ έκάστοτε όγκου τοϋ κυκλοφοροϋντος χρήματος.
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ή σύζυγός 0ά~ τύ'/η τοϋ έπιδόματος. πλήν όμως τοϋτο θά
καταβάλλεται εις αύτήν πλέον ούχί έκ τοϋ Δημοσίου, άλλ’
έκ τοϋ φορέως έξ ού καί συνταξιοδοτεϊται.
Διά τής παρ. 3 ορίζεται, ότι τό έπίδομα λόγω οικογενειακών
βαρών χορηγείται καί εις τούς συνταξιούχους ύπό τάς αύτάς
προϋποθέσεις ύφ’ άς χορηγείται εις τούς έν ένεργεία ύπαλλήλου: καί αίτινε; πεοιέχονται εις τό άρθρον 6 τοϋ Ν. 283/
1976.
Έξαίρεσις καθιεροϋται μόνον διά τήν περίπτωσιν έκείνην,
καθ’ ήν ή έκ μεταβιβάσεως συνταξιοδοτουμένη χήρα σύ
ζυγος θά τύχη τού έν λόγω έπιδόματος έστω καί άν τά τέκνα
αυτής έχουν εισόδημα προερχόμενον έκ τής μεταβιβασθείσης
εις αύτά συντάξεως καί μερίσματος, λόγω θανάτου τοϋ
πατρός των, άνώτερον τών 2000 δραχμ. μηνιαίως έκα
στον.
’Ενώ»δηλ, ε.ΐς τούς έν ένεργεία ύπαλλήλους αποκλείεται ή
χορήγησις τοϋ έπιδόματος έάν τά τέκνα αύτών έχουν εισό
δημα έξ οίασδήποτε πηγής (περιλαμβανομένης καί τής συντά
ξεως ) άνώτερον τών 2000 δραχμ. μηνιαίως τό μέτρον τοϋτο
δεν ισχύει, προκειμένου περί τών έκ μεταβιβάσεως συνταξισύχων οσάκις τό εισόδημα τών τέκνων των προέρχεται
άπό τήν μεταβιβασθεϊσαν εις αύτά σύνταξιν καί μέρισμα τοϋ
Οανόντος_ πατρός των.______ ___________ _ ____ ________ ____
Ή έξαίρεσις αύτη έν προκειμένω κρίνεται άπαραίτητος
καθ’ όσον άλλως ή λήψις τοϋ περί ού πρόκειται νομοθετικού
μέτρου θά ήτο άνευ άντικειμένου διά μεγάλην κατηγορίαν
συνταξιούχων δι’ οΰς ποοεχόντως θά έδει νά ληφθή τοϋτο.
Θά συνέβαινε δηλαδή, Γ/ έναντία περιπτώσει, νά δικαιούται
τοϋ έν λόγω έπιδόματος 6 συνταξιοδοτούμενος σύζυγος καί
νά στερήται τούτου ή χήρα σύζυγος αύτοϋ. διότι διά τοϋ
θανάτου του απέκτησαν τά τέκνα του εισόδημα έκ τής μεταβιβασθείοης εις αύτά συντάξεους άνώτερον τών 2000 δραχμ.
μηνιαίως. έστω καί άν έν τώ μεταξύ ή συνολικώς καταβαλλομένη εις τήν οικογένειαν σύνταξις υπολείπεται αισθητούς
τής συντάξεως ήν έλάμβανεν ό 0ανιόν.
Διά τής παρ. 4 καθορίζονται τά άρμόδία όργανα προς
διαπίστωσιν τής άνικανότητος τών σωματικώς ή πνευματικώς
ανικάνων τέκνων πρός άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού
έπαγγέλματος, τά όποια έάν υπάρχουν, λαμβάνονται ύπ’
οψιν διά τήν χορήγησιν τοϋ έπιδόματος έστω καί έάν ύπερέβησαν τό 18ον έτος τής ήλικίας των.
Τά όργανα αύτά είναι εκείνα τά όποια προβλέπει εις
παρόμοιας περιπτώσεις ή συνταξιοδοτική νομοθεσία τοϋ
Δημοσίου ή τοϋ οικείου Ν.Π.Δ.Δ.

Διά τής παρ. 5 καθορίζεται ή διαδικασία χορηγήσεως τοϋ
έν λόγω έπιδόματος (αΐτησις μετά τών αναγκαίων δικαιολογητικών-χορήγησις διά φύλλου μεταβολής ) ορίζεται ή προ
θεσμία υποβολής τής αίτήσεως έκ μέρους τών ήδη συντα
ξιούχων καί προσδιορίζονται τά ένδικα μέσα, τά όποια δύ7.
Διά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται καί εις τούς συνταξιούχους νανται νά άσκήσουν οί ενδιαφερόμενοι έν περιπτώσει άρνήτό διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 283/1976 «περί αύξήσεως τοϋ
σεως τής ύπηρεσίας πρός χορήγησιν τοϋ έπιδόματος.
μισθού τών δικαστικών λειτουργών, τών δημοσίων ύπαλλήΔιά τής παρ. 6 τονίζεται ή ύποχρέωσις τών δικαιούχων,
λων. πολιτικών καί στρατιωτικών κ.λ.π.», χορηγηθέν εις τούς
όπως άνακοινοϋν εις τήν ύτηρεσίαν πάσαν μεταβολήν τών
τακτικούς δημοσίους ύπαλλήλους καί τούς τακτικούς ύπαλπροϋποθέσεων, είτε διά τήν χορήγησιν. είτε διά τήν διακοπήν
λήλους τών Ν.Π.Δ.Δ. έπίδομα λόγω οικογενειακών βαρών
τοϋ έπιδόματος. καί έν ταυτώ λαμβάνονται τά άναγκαϊα
(παρ. 1).
μέτρα κατά τών άμελλούντων τήν τοιαύτην άνακοίνωσιν.
Διά τής παρ. 2 αύτοϋ ορίζεται, ότι τό ώς είρηται έπίδομα.
Διά τής παρ. 7 τέλος, ορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ παρόντος
χορηγείται καί εις τήν χήραν σύζυγον θανόντος έν ένεργεία
έχουν έφ αρμογήν καί έπί τών πολεμικών συνταξιούχων,
υπαλλήλου ή συνταξιούχου, ασχέτως εάν αύτη τυγχάνη
δι’ οϋς τό ενδιαφέρον τής Πολιτεία: δέον νά είναι άμέριστον.
συνταξιούχος έξ ιδίας ύπηρεσίας ή έκ μεταβιβάσει»:, καί
ώς καί έπί συνταξιούχων τών προερχόμενων έκ τής τάξεω:
διευκρινίζεται ότι θά καταβάλλεται εί: αύτήν έκ τοϋ φορέως
τών έπί συμβάσει ύπαλλήλων. διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως
έξ ου κα,φαβά/ή,εται καί ή σύνταξίς γης.
πρός τού: έκ τής τάξεως τών τακτικών ύπαλλήλων προερ'Η διευκρίνισις αύτη άφορα εί: τήν περίπτωσιν έκείνην
χομένους.
καθ’ ήν έκάτερος τών συζύγων τυγχάνει συνταξιούχο:
S. Διά τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζεται τό θέμα τών εισηγητών
ίδιου φορεως (π.χ. ό σύζυγο: τοϋ Δηιχοσίου καί ή σύζυγο:
τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 599 1968 «περί
Ν.Π.Δ.Δ.).
τής διαδικασίας κανονισμού τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου».
Εις τήν περίπτωσιν αύτήν δηλ. θανόντος τοϋ συζύγου,
(’Επιτροπή ’Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων),
όστις έλάμβανε σύνταξιν καί έπίδομα έκ τοϋ Δημοσίου.
ώ: καί τής Επιτροπής τόϋ άρθρου 4 τοϋ αύτοϋ νόμου (Έπρ- ,
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τροπή Άναγνωρίσεως Διαρκείχς Συντχξίμου υπηρεσίας,
μή άποδεικνυομένης εξ επισήμων στοιχείων).
Ώς τοιοϋτοι δέ ορίζονται υπάλληλοι τού Κλάδου ΛΤ
τη' χύτη; 'Υπηρεσίας, έχοντες βαθμόν 6ο ν εως 4ον.
9. Λιά τοϋ άρθρου 1* τοΰ σχεδίου νόμου καταργούν-, χι αί
διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας αί προβλέπουσαι άλλως
πεεΐ των διά τοϋ άρθρου Η ρυθμιζομένων θεμάτων, ήτοι
ττεεί καταβολής επιδομάτων εορτών καί άδειας εκ πλειόνων
πηγών.
"Λπασαι αί κχταργοΰμεναι διατάξεις, ώς και αί μνημο
νευόμενα1. εις τό σχέδιον νόμου τοιαϋται. παρατίθενται εις
τό συνοδεϋον την αίτιολογικήν εκθεσιν τούτου παράρτημα.
10. Τέλος διά τοϋ άρθρου 10 ορίζεται ή ισχύς τοΰ νόμου,
από 1ης ’Ιανουάριου 1077. πλήν τοΰ άρθρου 8 τούτου
ίσχύνντος από 1ης Τμυλίου 1076.
Έν ’ Αθηναίε τή 28 ’Ιανουάριου
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Οί 'Υπουργοί
Εσωτερικών
1 Π Π . ΐυΡΑΛΧϋΓΛ· )Υ

Οΐκονο υ.·.κών
Ι-.ΤΛΓΓ. ΔΕ1ΆΕΤΟΓΛΟΥ

Κείνων. Υπηρεσιών
------------ Κ;- ΣΤΙΜΆΧΏ Π ΟΥ-ΛΟΣ-------------------------

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
/Ίερι αυξήσεως τού μισύοϋ τών εικαστικών λειτουργών, τών
ίημοσίων ύπαλ/.ήλων. πολιτικών καί στρατιωτικών, τών
υπαλλήλων τών Χομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου καί ρυύμισεως συναφών
συναφί
τινων θεμάτων.
Άρύρον 1.

γ Κατά πεντε τοϊς εκατόν οώί άπό 1ης Ιανουάριου 19//
καί κατά έτερον πέντε τοϊς εκατόν (οΏ άπό 1ης Μαίου 1971
οιά τούς άπό τού 3ου βαύμοϋ καί άνω τακτικούς υπαλλήλους
τούς υπαλλήλους ών ό βασικός μηνιαίος μισύός είναι ανώτερος
τού μισύοϋ τού 4ου βαύμοϋ. τούς άπό τοϋ βαύμοϋ τού Ταγματάρ
χου καί άνω στρατιωτικούς έν γενει. τούς λειτουργούς τής
τακτικής ϊιοικητικής καί φορολογικής οικαιοσύνης. το κύριο,
προσωπικόν τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ Κράτους, τούς Ιατροοικαστάς. τούς Καύηγητάς καί Υφηγητάς τών Άνωτά
των Εκπαιίευτικών Ιορυματων καί τούς Καύηγητάς Σχο
λών Υπομηχανικών Εύνικοΰ Μετσοόείου Πολυτεχνείου.
2. Αί ίιατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζο
ντα: άναλόγιος καί επί τών περί ών τό άρύρον 4 τοϋ Ν.Δ
169 69 //περί τα^τοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων τών Δη
μοσίων Υπηρεσιών καί Χ.Π.Δ.Δ.». ώς τούτο ετροποποιήύι
οιά τοϋ Ν'.Δ. 238/1969 ««περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 169
1969 κ.λ.π.ο εκτάκτων υπαλλήλων, εξαιρέσει τών ϋπαχύέ
ντων εις τάς ίιατάξεις τού Ν.Δ. 1198 197:
που ρυύμισεως τών όρων άμοιβής καί εργασίας τού έπι σχε
οε: εργασίας ιοιωτικού ίικαίου προσωπικού τού Δημοσίου, τώΟ.Τ.Λ. καί Χ.Π.Δ.Λ. κλπ.».
3.
Εϊς τάς ίιατάξεις τού παρόντος οέν υπάγονται οί περ
ών αί παράγραφο: 2. 3 καί 4 τού άρύρου 131 τοϋ Ν. 419
1976 «περΤ"’Οργανισμού τού Υπουργείου- Εξωτερικών/
υπάλληλοι καί οϊ τοϋτοις ία-ύμολογικώς ή μισύολογικώ)
έξομοιοΰμενοι.
Άρύρον 2.
1. Δ: άποφάσεως τού Υπουργού Εσωτερικών οάνατα: ν<
έπεκτείνωνται αί διατάξεις τοϋ άρύρου 1 τού παρόντος νό
μου καί έπί τού προσωπικού τών 'Οργανισμών Τοπικής Αΰ
τοοιοικήσεως.
2. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικοί
καί Κοινωνικών Υπηρεσιών οάνατα: νά χορηγήται ή ϋπό το
άρύρου 1 τοϋ παρόντος νόμου αϋξησις καί εις μονίμους κι>
μή μονίμους ιατρούς ύπηρετοϋντας έπί παγία άντιμισύία εί
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλισεως.

I.
Ό κατά τή/ 31 ην Δεκεμβρίου 1976 προβλεπόμενος βα
Άρύρον 3.
σικός μηνιαίος μισ-υος τών δικαστικών λειτουργών, τών τα
κτικών ϊημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, τών τακτικών υπαλ
1. Αί έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενα! πάσης φ:
λήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τών
σεως συντάξεις καί βοηύήμ.ατα αί μή καύοριζόμενα: επί τ
αξιωματικών, τών άνύυπασπιστών. τών μονίμων, ανακατα
βάσει μισύοϋ ένεργείας. αύξάνοντα: ώς άκολούύως:
ταγμένων και έύελοντών οπλιτών τών Ενόπλων Δυνάμεων,
αί Κατά τά έν τή παρ. 1 περιπτ. α' τού άρύρου I το
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί τοΰ Λιμενικού Σώματος, τών
παρόντος νόμου οριζόμενα, αί συντάξεις καί τά βοηύήματ
προς τούς ανωτέρω έξομοιουμένων κατά βαύμόν ή άποίοχάς.
τά μή ύπερίαίνοντα τό ποσον τών ϊραχμών 7.690 μηνιαίο/:
τών μή μονίμων θεραπευτών ιατρών τοϋ 'Ιϊρΰματος Κοινωβΐ Κατά τά έν τή παρ. 1 περιπτ. β.' τοϋ άρύρου 1 το
«ικών Ασφαλίσεων, τών ιατρών τών Αγροτικών/ ’Ιατρείων.
πασέντος νόμου οριζόμενα, α! συντάξεις καί τά βοηύήματ
Υγειονομικών Σταυρών καί Κινητών Υγειονομικών Μονάάπό τοϋ ποσού τών οραχμών 7.691 έως 9.860 μη/ιαιως.
:ων. τών ·5εραπαινιοων τών άναπήρων καί τών οργάνων τής
γ) Κατά τά έν τή παρ. 1 περιπτ. γ.' τοϋ άρύρου 1 το
Αγροφυλακής, αυξάνεται ώς άκολοάύως:
παρόντος νόμου οριζόμενα, αί συντάξεις καί τά βοηύήματ
α) Κατά επτά -καί ήμισυ τοϊς εκατόν <7.3%; άπό I ας Ια
νουάριου 1977 και κ.ατά ετερον επτά καί ήμισυ τοίς εκατόν
<7.5f*i άπο 1ης Μαίου 1977 οιά τούς άπό τοϋ 12ου μέχρι καί
τοϋ 6ου βαύμοϋ τακτικούς υπαλλήλους, τούς υπαλλήλους ών
ο μπσικος μηνι αίος μι-σύος ίέν ύπερό αίνε: τον μισύό/ν τοϋ 6:υ
βαύμοϋ. ώς και τους μέχρι και τοϋ βαύμοϋ άνύυπασπιστοϋ
στρατιωτικούς έν γένει.

άπό τοϋ ποσού τών ϊραχμών 9.851 καί άνω.

2. Τά πάσης φάσεως προσωπικά καί άμεταβίβαστα έπ:ϊ·
ματα άνικανότητος καί αί προσαυξήσεις αυτών, περιλαμβ:
νομένων καί τών έν άρύρω 54 τοϋ Α.Ν. 1854/51 «περί άπ·
νομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων./ έπιϊομ:
των. αΰξάνοντχι κατά ποσοστό/·/ έξ τοϊς εκατόν (0>%) άπ
1 πς Ιανουάριου 1977 καί κατά έτερο-/ έξ τοίς έκατόν (67/
άπο 1ης Μαίου 1977 έπί τοϋ ποσού αυτών τού οιαμορφωύεντο
β) Κατά έξ τοϊς εκατόν (6ι4) άπό 1ης Ιανουάριου 1977
οιά τών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1976 χορηγηύεισών α
καί κατά έτερον εξ τοίς εκατόν (65έ) άπό 1ης Μαίου 1977
ξήσεων.
οια τούς επ: βαύμοις 5ω και 4ω τακτικούς υπαλλήλους, τούς
3. Α! κατά τάς ίιατάξεις τού Ν.Δ. 1342 '1973 «πε
υπαλλήλους ών ό βασικός μηνιαίος μισύός είναι άνώτερος
τοϋ μισύοϋ τού 6ου βαύυ,οϋ καί ίέν υπερβαίνει τόν μισύόν τού - συνταξιοίοτήσεως τοϋ μεταφερομενου εις τόν Ο.Σ.Ε. τροσι
πικοϋ τώ* Σ.Ε.Κ.'/ καταβαλλόμενα: συντάξεις αΰξάνοντ
βα-υμοϋ. ως και τους απο τού βαύμοϋ Ανύυπολοχαγοΰ
ώς άκολούύως:
έως καί Αοχαγοϋ'στρ^ίώτικόύς έν γίνει.

