
ΕΙΣ ΗΤΉΤίKH ' ΕΚΘΕΣ1Σ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «ρεερί αύξήσεως. τον .μισθού. των 

δικαστικίϋν λ.ειτουργών_τών .δημοσίων υπαλλ.ηλ.ων. πο/.ι- 
τικών καί στρατιωτικών καί των υπαλλήλων των Νομι
κών Προσώπων_ Λήμοσίου Δικαίου, χορηγησεως επιδο
μάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

/7υός 7//»· Pov/.i/i· ton· Η/./.>}>(’»·

Διά τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου .Νόμου επιδιώκεται η βελτιω- 
σις τοΰ μισθολογίου τών Κρατικών Λειτουργών εντός των 
ύπό τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού επιτρεπόμενων δυνατο
τήτων. διά θεσπίσεως μέτρων άφορωντων:

α) Εις γενικήν αύξησιν έπί τοΰ βασικού μισθού τούτων 
χορηγηθησομένην εις δύο στάδια.

β) Εις έξίσωσιν τοΰ προσωρινού επιδόματος τών όιατη- 
ρούντων τοιοΰτον επίδομα πολίτικων υπάλληλων εις το ποσον 
τών δρ'αχμόίν δύο χιλιάδων (2.000) μη· ιχιως καί

γ) εις παροχήν γενικών καί ειδικών επιδομάτων.
Είδικώτερον, έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοΰ νομο

σχεδίου, τίθενται ύπ’ όψιν 'δ μών τ’ ακόλουθα:

Έπί τοΰ άρθρου 1.
Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή αΰςησις τοΰ βασι

κού μισθού τώ)ν δημοσίων υπαλλήλων έν γέ\ει (πολιτικών 
καί στρατιωτικών) καί τών υπαλλήλων τών Νομικών Προ- 
σώπων Δημοσίου Δικαίου, τοΰ καταβαλλομένου αΰτοϊς τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1975, κατά ποσοστόν πέντε τοΐς εκατόν 
(5 %) άπό 1ης ’Ιανουάριου 1976 καί κατά ποσοστόν δέκα 
τοΐς εκατόν (10 %) άπό 1ης Μαίου 1976.

Έπί τοΰ άρθρου 2.
Διά χοΰ ;έν λόγω άρθρου τοΰ νομοσχεδίου έξισοΰταί τό 

προσωρινόν επίδομα απάντων τών δημοσίων υπαλλήλων, 
οίτινές διατηρούν τοιοΰτον επίδομα κατ’ εφαρμογήν τών 
διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 4548/66 «περί ενιαίου μισθολογίου τών 
δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.» καί τοΰ Ν.Δ. 415/1970 «περί 
αύξήσεως τοΰ μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.», εις' 
τό ποσόν τών δραχμών δύο χιλιάδων μηνιαίως, άνεξαρτή- 
τως βαθμού τούτων, όπερ ποσόν είναι τό άνώτερον διά τινας 
'κατηγορίας διοικητικών υπαλλήλων.

Μέχρι σήμερον, τό προσωρινόν επίδομα τών διοικητικών 
υπάλληλων, κυμαίνεται μεταςύ 500 έως 2.000 δραχμών, 
περίπου (εξαιρέσει τών Τεχνικών δι’ οΰς είναι άνώτερον), 
άναλόγως κλάδου, βαθμού καί τόπου, ένθα ούτοι υπηρετούν.

'Η τοιαύτη μισθολογική άνισότης μεταξύ όμοιοβάθμων 
καί τών αύτών προσόντων δημοσίων υπαλλήλων διαφόρων 
Υπουργείων καί Υπηρεσιών, όφειλομένη εις τήν άπό 1-1- 
1968 άναστολήν τής εφαρμογής τών περί ενιαίου μισθολο
γίου διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 4548/1965 δυνάμει τού έπί δικτα
τορίας έκδοθέντος ύπ’ άριθ. 274/1968 άναγκαστικού νόμου 
«περί τών αποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.», δεν 
ήτο δυνατόν νά συνεχισθή ύπό τάς σημερινάς συνθήκας.

Ρυθμίζεται, ούτω, τό άπό μακρού υφιστάμενον έν έκκρε- 
μότητι δίκαιον αίτημα τής μεγίστης πλειοψηφίας τών δημο
σίων διοικητικών υπαλλήλων, κατά τρόπον, ώστε ν’ άπο- 
κατασταθή, μεταξύ τούτων, τό τρωθεν αίσθημα δικαιοσύ
νης καί ίσης μεταχειρίσεως.

Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οί κατ’ εφαρμογήν τών μέχρι 
τοΰδε ίσχυουσών διατάξεων δικαιούμενοι. προσωρινού επι
δόματος άνωτέρου τοΰ ποσού τών δραχμών 2.000 (Τεχνικοί 
υπάλληλοι κυρίως) νά εξακολουθήσουν διατηροΰντες τό άνώ
τερον ποσόν, ώστε νά μή έπέλ.θη μείωσις τών αποδοχών τού
των καί ρυθμίζεται τό θέμα τοΰ δικαιουμένου παρά τών διο- 
ριζομένων, προαγομένων καί μετατιθεμένων υπαλλήλων, 
προσωρινού επιδόματος.

Έπί τοΰ άρθρου 3.
Διά τού άρθρου τούτου προβλ,έπεται ή αύξησις τού κατά 

τήν 31ην Δεκεμβρίου 1975 ΐσχύοντος μηνιαίου μισθού τών μή

μονίμων θεραπευτών τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφ 
σεων καί τών ιατρών τών Αγροτικών Ιατρείων. Υγει· 
μίκών Σταθμών καί Κινητών Υγειονομικών Μονάδων : 
ποσοστόν πέντε τοΐς εκατόν (5 °0) άπό 1-1-11*76 καί ; 
ποσοστόν δέκα τοΐς εκατόν (10 "0) άπό 1-5-1076.

’Ωσαύτως, παρέχεται ευχέρεια χορηγήσεως τής εν / 
αύξήσεως καί εις μονίμους καί μή μονίμους ιατρούς τών 
πών Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως. δι’ άποοάι 
τών Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών Ύπηρεσ

Έπί τοΰ άρθρου 4:
Διά Τοΰ ύπ’ οψιν άρθρου έπανάχορηγεΐται άπό 1ης 

νουαρίου 1976 ή ύπό τής δικτατορίας καταργηθεΐσα τ 
πτη τριετία εις τούς δημοσίους υπαλλήλους έν γένει καί ο 
τό συνολον τών χορηγουμένων τριετιών άνέρχεται εις πέ

Καθορίζονται ωσαύτως ή διαδικασία καί αί προϋποθέ 
χορηγήσεως τής πέμπτης τριετίας εις τούς έν γένει ύτ 
λήλους (πολιτικούς καί στρατιωτικούς).

Έπί τοΰ άρθρου 5.
Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή χορήγησις, άπό 

’Ιανουάριου 1976 εις τό προσωπικόν τών Σωφρονιστι: 
καί ’Αναμορφωτικών Καταστημάτων τοΰ 'Υπουργείου 
καιοσύνης επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας έκ δρ 
μών 700 μηνιαίως άνεξαρτήτως βαθμού καί τούτο, δ 
πράγματι οι περί ων—πρόκειται ύπάλλήλοΐ προσφέρουν 
υπηρεσίας των ύπό εξαιρετικά: συνθήκας εκτιθέμενοι c 
σπανίως εις ποικίλους κινδύνους, λ.αμβανομένου ύπ’ 6' 
OTt έρχονται εις επαφήν καθημερινώς μέ όλους τούς ποινικ
καταδίκου: τής χώρας.

Ο
Ν Έπί τοΰ άρθρου 6.

1Η Κυβέρνησις έπί σκοπώ ένισχύσεως τών οΐκογενει 
χώγ. δημοσίων υπαλλήλων, ένισχύσεως τη; οικογένεια: 
νικώτερον ώς θεσμού καί άντιμετωπίσεως καί τού δη| 
γραφικού προβλήματος τής χώρας, οπερ τυγχάνει οξύ 
συγκρίσει προς τας λ,οιπάς χώρας, άπεφάσισε τήν καθιέρ 
σιν τού θεσμού τών οικογενειακών έπιδομάτουν.

Ούτως ύπό σής παρ. 1 τού άρθρου 6 τού νομοσχεδίου π. 
βλέπεται ή χορήγησις άπό 1ης ’Ιουλίου 1976, έπιδόμα- 
οικογενειακών βαρών όριζόμενον ώς άκολ.ούθω::

Διά τούς έχοντας 3 τέκνα καί άνω δραχμάς 500 μηνιαίι
Διά τούς έχοντας 2 τέκνα δραχμάς 300 μηνιαίως.
Αιί τών λ,οιπών διατάξεων τοΰ έν λ.όγω άρθρου καθο 

ζονται αί προϋποθέσεις χορηγήσεως εις τούς ύπαλλήλι 
τοΰ έπιδόματος τούτου.

Έπί τού άρθρου 7.
Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου τούτου, αύξάνεται 

4 % ή προβλεπομένη παγία κράτησις έκ ποσοστού 3 % i 
τών αποδοχών τών παρ’ αύτώ ήσφαλ.ισμένων πολ,ιτικ 
ύπαλλήλων.

Παραλλ.ήλ.ως προς τήν άνωτέρω κατά 1 % ,αύξησιν τ 
παγίας κρατήσεως τών ήσφαλισμένων εις τό Ταμεΐον. κ 
ταργεΐται ή έκ 2 % πρόσθετος κράτησις έπί τών άποδοχι 
τούτων τών μηνών ’Ιανουάριου καί ’Ιουλίου έκάστου ετοι

Ή έν λόγω αύξησις σής παγία: κρατήσεως, άρχομένη ά 
1ης ’Ιανουάριου 1976, άφ’ ής χορηγείται ή αύξησις τοΰ ι 
σθού τών υπαλλήλων καί καταργεΐται ή πρόσθετος κράτησ 
καθίσταται άπολ,ύτως άναγκαία, προς άναπλήρωσιν σής δ 
νάμει τής παραγράφου 2 τοΰ έν λ.όγω άρθρου προκαλ.ουμ 
νης άπωλείας έσόδων, καθ’ όσον άλλως θά έπήρχετο διατ 
ραξις τοΰ άσφαλ.ιστικού ισοζυγίου τοΰ έν λ.όγω Ταμείου.

Διά τής παραγράφου 2. καταργούνται, αί διενεργούμε-, 
ύπέρ τοΰ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις έπί τών άποδοχών καί άμ< 
βών έν γένει τών έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άπ 
σχολουμένων εις τό Δημόσιον μισθωτών, αΐτίν'ες κρασήσί 
αποτελούν, άπό μακροΰ χρόνου, νομοθετημένου κοινωνικ 
πόρον, άποφέροντα εις τό Ταμεΐον λίαν σημαντικόν έσοδ 
(τής τάξεως τών 45 εκατομμυρίων δραχμών, περίπου, έτ 
σίως).
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Η κατάργησις των περί ών ο λόγος κρατήσεων, θεωρεί
ται μέτρο·/ έπιβεβλημένονκαί δίκαιον. καθ’ όσον ή καταβολή 
τιντών, μέχρι σήμερον, άνευ αντιπαροχής τίνος έκ μέρους 
τοΰ Ταμείου, είναι λίαν επαχθής, λόγιο τοϋ χαμηλού ύψους 
των αποδοχών των εις ταΰτην ύποχρέων, οϊτινες καίτοι άνή- 
κοντες εις κατωτέραν εισοδηματικήν τάξιν έναντι των τα
κτικών δημοσίων ύπαλλήλων ΰπεχρεοΰντο να συνεισφέρουν 
διά την υπό των τελευταίων λήψιν μερίσματος άπό τής εςο- 
δου των έκ τής υπηρεσίας.

Έπί τοϋ άρθρου 8.
Λιά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ευχέρεια καταβολής, 

άποζημιώσεως, λόγω ύπερωριακής άπασχολησεως, εις αστυ
νομικά όργανα τής προσωπικής ασφαλείας των μελών τοϋ 
'Υπουργικού Συμβουλίου και τών Υφυπουργών.

'Ωσαύτως, γίνεται άντικατάστασις διατάξεών τινων, άνα- 
φερομένιον εις την καθιέριοσιν ύπερωριακής εργασίας υπαλ
λήλων, έπί σκοπώ άπλουστεύσεως τής σχετικής διαδικασίας, 
περιορισμού τής γραφειοκρατίας καί άποσυμφορήσεως τοϋ 
όγκου τών διά τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου δημοσιευόμενων 
αποφάσεων, ήτις δημοσίευσις ούδένα πρακτικόν σκοπόν έξυ-

Λί άντικαθιστώμεναι διατάξεις παρατίθενται εις το συνημ
μένο·/ σχετικόν Π αράρτημα.

Έπί τοϋ άρθρου 9.
'Υπό τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται, ότι αί απαιτήσεις τών 

εφημερίων ετών 1974 καί παλαιοτέρων, λόγω συνυπολο- 
γισμοϋ τοϋ επιδόματος πενταετιών εις τά επιδόματα εορτών 
καί άδειας κηρύσσονται παραγεγραμμέναι, έφ’ όσον περί 
αυτών δεν έξεδόθησαν μέχρις ένάρξεως ισχύος τοΰ ύπ’ όψιν 
σχεδίου νόμου άμετάκλητοι δικαστικαί άποφάσεις καί τούτο, 
διότι, ή πρακτική αΰτη εφαρμόζεται σταθερώς έπί πάντων 
τών απαιτήσεων κατά τοΰ Δημοσίου κρατικών λειτουργών 
ώς συνέβη με τάς απαιτήσεις δικαστικών /.ειτουργών έκ τής 
συμμετοχής αυτών εις συμβούλια καί έπιτροπάς (Ν. 172/ 
75) καί διότι έν πάση περιπτώσει τό έπίδομα πενταετιών 
τών Εφημερίων άπό τοϋ έτους 1974 υπολογίζεται πλέον 
διά τήν χορήγησιν αύτοΐς τών έπιδομάτων εορτών καί άδειας.

Έπί τοϋ άρθρου 10.
3 πο τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή κύρωσις τών κά

τωθι πράξεων τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.
α) Τής ύπ’ άριθ. GG/5-4-75 ΠΥΣ «περί χορηγήσεως έφ’ 

άπαξ αμοιβής εις τούς αξιωματικούς καί λοιπούς άνδρας 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διά τήν άπασχόλησίν των κατά 
την περίοδον τών Δημοτικών καί Κοινοτικών έκλογών τήε
30 Μαρτίου 1975».

β) Τής ύπ’ άριθ. 115230/3816/29-8-75 άποφάσεως τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως «περί αύξή- 
σεως τοϋ επιδόματος ειδικών συνθηκών διά τό προσωπικόν 
τών Μηχανοκινήτων - Τεθωρακισμένων -υπηρεσιακών Μο
νάδων τών Σωμάτων Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πό
λεων».

γ) Τής ύπ’ άριθ. 31S9/1/-8-73 πράξεως τοϋ 'Υπουργού 
τών Οικονομικών έκδοθείσης κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 72/1973 
πράςεως τοϋ 1 Τμήματος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί 
καταβολής διαφοράς προσωρινού έπιδόματος».

Τά κείμενα τών κυρουμένων πράξεων παρατίθενται εις 
σχετικόν Π αράρτημα.

Έπί τοϋ άρθρου 11.
Τέλος υπο τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή κατάργησις 

τών ακολούθων διατάξεων ώς αύται έτροποποιήθησαν καί 
συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρους. δεδομένου, ότι διά τοϋ 
υπ’ οψιν σχεδίου Χορίου ρυθμίζονται άλλως καί έξ ύπαρχής 
τά θέματα ταϋτα :

1. Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α.Χ. 463/1968 «περί 
παροχής προσωρινού προσωπικού έπιδόματος εις το προσω
πικόν τής Βουλής».

2. Ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Χ.Δ. 415■ 11*70 «περί αύ- 
ξήσεως τοϋ μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.».

3. Το Χ.Δ. 362/74 «περί χορηγήσεως έπιδόματος ειδικών 
αναγκών εις μονίμους πολιτικούς ύπαλλήλους τοϋ Υπουρ
γείου Εθνικής Άμύνης κ.λ.π.».

4. Τά άρθρα 1, 2 καί 3 τών ύπ’ άριθ. 238/, 1955 καί 66 
1975 ΠΥΣ «περί παροχής έπιδόματος οικογενειακών βαρών 
εις τακτικούς δημοσίους ύπαλλήλους κ.λ.π. κυρωθεισών διά 
τοϋ άρθρου 36 τοϋ Χ.Δ. 4242/62».

"Απασαι αί καταργούμεναι διατάξεις περιλαμβάνονται εις 
τό συνοδεϋον τό Χομοσχέδιον Παράρτημα.

Έν ΆΟήναις τή 4 Φεβρουάριου 1976 
Ό έπί τών Οίκονοαικών Ύπουενος

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

I. ΤΡΟΠΟΙ!ΟΙΟΥΜΕΧΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 
Α'. Χ.Δ. 169/1969 (Φ.Ε.Κ. 65/Α'/1969)

«Περί τακτοποιήσεως έκτάκτων ύπαλλήλων τών Δημοσίιον
'Υπηρεσιών καί Χ.Π.Δ.Δ.».

■Άρθρο·/ 4.
1. Οί μή, δι’ οίονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι, οί έμπί- 

πτοντες εις τάς έξαιρέσεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1, ώς καί 
οί έχοντες τά, κατά τάς διατάξεις τοϋ- παρόντος, προσόντα 
διορισμού, διά το μέχρι τοϋ διορισμού των χρονικόν διά
στημα, έκτακτοι ύπάλληλσι, παραμένουν έν τή ύπηρεσία 
μετατρεπομένης τής μετά τοϋ Δημοσίου σχέσεως αύτών 
εις σχέσιν μισθο/σεως έργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου 
διάρκειας, έξαιρέσει τών δικηγόρων ή σχέσις τών οποίων 
διέπεται ύπό τών περί αύτών κειμένων διατάξεων. Οί κατά 
τά ώς άνω παραμένοντες έν τή ύπηρεσί α απολύονται μόνον 
κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ αρμοδίου οργάνου 
ή έν πάση περιπτώσει άμα τή συμπληρώσει τοϋ 65ου έτους 
τής ηλικίας των.

2. Οί κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον έκτακτοι 
ύπάλληλσι οι παραμένοντες έν τή Υπηρεσία έπί σχέσει 
μισθώσεως έργασίας ιδιωτικού δικαίου, έξελίσσονται έφε- 
ξής μισθολογικώς τηρουμένων άναλόγως τών ίσχυουσών 
διατάξεων περί χορηγήσεως εις τούς τακτικούς ύπ α//.ήλους 
έπιδόματοε εύδοκίαου παοααονή; έπί τώ αύτώ βαθαώ.

3...........'............. ’................................................... '.........

Β'. Χ.Δ. 238:1969 (Φ.Ε.Κ. 139 Α' 1969)
«Περί τροπσποιήσεως τοϋ Χ.Δ. 169 1969 «περί τακτο

ποιήσεως έκτάκτων ύπα/./.ή/.ων τών Δημοσίων Υπηρε
σιών καί Χ.Π.Δ.Δ.».

Άρθρο·/ 1.
Ή πρώτη παράγραφος τοϋ άρθρου 4 τοϋ Χ.Δ. 169 69 

αντικαθίσταται άφ’ ής ΐσχυσεν ιός ακολούθως :
«Οί μή. δι’ οίονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι, οί έμπίπτο- 

ντες εις τάς έξαιρέσεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1. ώς καί 
οί έχοντες τά. κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, προσόντα 
διορισμού, διά τό μέχρι τοϋ διορισμού των χρονικόν διά
στημα. έκτακτοι ύπάλληλοι παραμένουν έν τή Υπηρεσία. 
μετατρεπομένης τής μετά, τοϋ Δημοσίου σχέσεως- αύτών 
εις σχέσιν μισθώσεως έργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου 
διάρκειας, έξαιρέσει τών δικηγόρο/·/ ή σχέσις τών οποίων 
διέπεται ύπό τών περί αύτών κειμένων διατάξεων.

Οί κατά τά ώς άνω παραμένοντες έν τή ύπηρεσί α απο
λύονται μόνον κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ άρμο- 
δίου οργάνου ή έν πάση περιπτώσει άμα τή συμπληρώσει 
τοϋ 65ου έτους τής ηλικίας των.



— 3

Τών ΰρισμών τή; παρούσης παραγράφου εξαιρείται το 
:τ·. τχέσει ίδιωττκοϋ δικαίου πάση; κατηγορία; καλλιτεχνι
κόν προσωπικόν των θεατρικών οργανισμών ούτινο; ή 
πευσ/.ηψι; και ή σχέσι; εργασία; διέπεται ύπό τών συμβα
τικών ορών, τών διατάξει·)·/ τών ίσχυόντων οργανισμών καί 
ειδικών νόμων καί τη; εργατική; νομοθεσία;». -Ι~

"ΛρΟρον 2.
ΊΙ ισχύ; τοϋ παρόντο; ανατρέχει εί; τον χρόνον τη; 

ένάεΐεω; τη; ισχύ ο; τοϋ Ν.Δ. 1691969.

[[. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! ΔΙΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 
A'. X.Λ. 4548.1066 (Φ.Ε.Κ. 1SS/.V/1966)

«Περί τοϋ ενιαίου μισθολογίου τών Λημοσιων Επαλλήλων 
καί άλλων τινών διατάξεων».

’Άρθρον 4.

2. Τά υττό τη; κειμένης νομοθεσία; προβλ.επόμενα λοιπά 
επιδόματα τών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων καταρ- 
γοϋνται τμηματτκώ; κατά τά έν άρθρω 9 τοϋ παρόντος 
οριζόμενα. Ώ; επιδόματα, νοούνται καί αί άμοιβαί λόγω 
ύπερωριακής εργασία; ώ; καί αί αποζημιώσει; λόγω έξό- 
δων κινήσεως. αί καταβαλλόμ,εναι εις τού; υπαλλήλους διά 
την εντός τών εργασίμων ωρών ή καθ’ υπερωρίαν έκτέλεσιν 
τών κυρίων αυτών καθηκόντων.

ρύθμισιν τη; παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου καί καταβάλλον
ται εϊ; τοϋ; εκάστοτε κατέχοντας τά; θέσει; δι’ ά; αϋται
παρέχονται. ~ -----

4. Οί διοριζόμενοι καί οί προαγόμενοι ύπάλληλ.οι λ.αμβά- 
νουν τον μισθόν καί τά προσωρινά επιδόματα τά καταβαλλό
μενα εί; τού; όμοιοβάθμου; των τοϋ κλάδου εί; όν ανήκουν.

13'. Α.Χ. 274 1968 (Φ.Ε.Κ. 22 .V 1968)
«Περί τών άποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλ.ιυν. πολιτικών 

καί στεατιωτικών. ώς καί τών υπαλλήλων τών Ν. Π.Λ.
Λ.».

2. Διατηρούνται τά κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τών 
παραγράφων 2 καί 3 (έδάφιον πρώτον) τοϋ άρθρου 4 εν 
συνδυασμώ πρό; τά; διατάξει; τοϋ άρθρου 9 τοϋ ΰπ’ άριθ. 
4548/1966 Ν. Λ το; προσωρινά επιδόματα, ώ; ταϋτα εχου- 
σι διαμορφωθή κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1967. μειούμενα 
κατά τά 3/4 τή; διαφορά; μεταξύ τών διά. τοϋ παρόντος 
καθοριζομένων νέων βασικών μισθών καί τών βασικών 
μισθών τή; 31η; Δεκεμβρίου 1967 προσηυξημένων κατά, 
τό επίδομα- άκριβεία;. — ---------------------  -------------------

Γ'. Χ.Δ. 415/1970 (Φ.Ε.Κ. 20/.V/1970)
«Περί αύξήσεω; τού μισθού τών δημοσίων ύπαλλήλ.ιυν, 

πολιτικών καί στρατιωτικών καί τών ύπαλλήλων τών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί χορηγήσει·); 
επιδομάτων».

’Άοθοον 9.
1. Τά δυνάμει τών παραγρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ 

παρόντος προσωρινώς διατηρούμενα επιδόματα, θά μειώνται 
κατ’ έτος κατά τά όρισθησόμενα διά Β. Διαταγμάτων έκδι- 
δοριένων εις την αρχήν έκάστου έτους. ' Η μείωσις τών 
προσωρινών τούτων επιδομάτων δεν δύναται νά όρισθή 
κατά ποσόν κατωτέρα τών τριών τετάρτων της κατ’ έτος 
αύξήσεως τοϋ βασικού μισθού τοϋ ύπαλλήλου, της προερχο- 
μένης εκ τής εφαρμογής τοϋ ύπό" τών άρθρων 1 καί 2 
τοϋ παρόντος προβλεπομένου μισθολογίου. ’Επιτρέπεται 
όπως εί; τό προσωπικόν κλάδων, ών τά προσωρινά επιδό
ματα δεν ήθελον συμψηφισθή έξ ολοκλήρου εις τάς μέχρι 
τέλους τοϋ έτους 19/0 αύξήσεις τοϋ βασικού μισθού. πα· 
ρασχεθή άπό 1ης ’Ιανουάριου 1971 διά Β. Δ/τος έφ’ άπαξ 
έκδοθησοαένου πάγιον έπίδοιια.

2. Αί έκ τών αμοιβών λόγω ύπερουριακής εργασίας καί 
τών άποζημιώσεων λόγω εξόδων κινήσεως καταβαλλόμεναι 
εί; τό σύνολον τοϋ προσωπικού έκάστου κλάδου, υπάγονται 
εί; την ρύθμισιν τής προηγουμένης παραγράφου.

Αί άμοιβαί καί αποζημιώσεις, εξαιρέσει τών έχουσών τον 
χαρακτήρα τοϋ επιδόματος θέσεως, αί μή καταβαλλόμενα1, 
εί; τό σύνολον τών υπαλλήλων τοϋ προσωπικού έκάστου 
κλάδου δύνανται νά διανεμηθώσιν εις τό σύνολον τών υπαλ
λήλων τοϋ κλάδου, άναλόγως περιοριζόμεναι καί νά χαρακτη- 
ρισθώσιν ώς προσωρινά επιδόματα. Ό χαρακτηρισμός 
τών αμοιβών τούτων ώς προσωρινών επιδομάτων καί τό 
ποσόν τοϋ έπιδόματος, όρισθήσεται δι’ άποφάσεων τών 
Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών, έκδιδομένων 
μετά σύμφωνον γνώμην τή; εν άρθρω 4 ’Επιτροπής. Ή 
καταβολή τών έν λόγω αμοιβών καί άποζημιώσεων συνε
χίζεται μέχρι; έκδόσεω; τών οικείων Υπουργικών άποφά
σεων καί πάντως ούχί πέραν τοϋ διμήνου άπό τής δημο-
σιευσεως του παροντο;.

Ή ισχύ; τών μετά τήν λήξιν τοϋ διμήνου άπό τή; δημο- 
σιευσεω; τοϋ παρόντος έκδιδομένων Υπουργικών άποφά
σεων ανατρέχει άπό τή; λήξεως τοϋ διμήνου τούτου.

3. Τά επιδόματα, άμοιβαί καί αποζημιώσεις αί έχουσαι 
τον χαρακτήρα τοϋ επιδόματος θέσεως υπάγονται εις τήν

”Αρθρον 3.
1. Εις τούς τακτικούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους 

καί τούς τακτικούς υπαλλήλους τών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου χορηγείται άπό 1ης ’Ιανουάριου 19/0 
προσωρινόν επίδομα έκ δραχμών πεντακοσίων (500) μη
νιαίους, ανεξαρτήτως βαθμού. Εί; τό επίδομα τούτο συμψη
φίζεται τό, τυχόν, διατηρηΟέν κατά τά; διατάξεις τοϋ 
άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 4548/1966 καί τή; παραγράφου 2 τοϋ 
άρθρου 7 τοϋ Α.Ν. 274/196S ή χορηγηθέν μεταγενεστέρους, 
προσουρινόν επίδομα, έφ’ όσον τούτο ανέρχεται εί; ποσόν 
έλ,ασσον τών δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίους.

Τό ώς άνου έπίδομα δεν χορηγείται εί; τούς διατηρή- 
σαντας. κατά τά; άνουτέρω διατάξεις, προσωρινόν επίδομα 
μεΐζον τών δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίους.

2. Εί; τού; έκπαιδευτικούς λειτουργού; τή; Δημοτική; 
Έκπαιδεύσεως, χορηγείται άπό 1η; ’Ιανουάριου 19/0 
ειδικόν έπίδομα δραχμών διακοσίουν (200) μηνιαίους, μή 
υποκείμενον εί; συμψηφισμόν.

3. Εί; τούς έπί συμβάσει ή θητεία βοηθού; ’Ιατρού; τών 
Νοσηλ,ευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 «περί όργα- 
νώσεως τής ’Ιατρικής άντιλήψεως», χορηγείται, άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1970, προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα έκ δραχμών 
οκτακόσιων (800), μή υποκείμενον εις συμψηφισμόν.

Τό έπίδομα τούτο συνεντέλλεται μετά τοϋ διατηρηθέντο; 
καί μετά τήν ίσχύν τοϋ Ν.Δ. 4548 1966. επιστημονικού 
έπιδόματος. ύπόκειται εις άς καί εκείνο κρατήσεις καί κατα
βάλλεται κατά τον αύτόν ώς καί τό επιστημονικόν έπίδομα 
τρόπον.

4. Εις τό μόνιμον, δόκιμον ή έπί συμβάσει νοσηλ.ευτικόν 
προσωπικόν τών Νοσηλ,ευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592 53 
καί τών τούτοις έξομοιουμένων, χορηγείται, ανεξαρτήτως 
βαθμού, άπό 1ης ’Ιανουάριου 1970 προσωρινόν μηνιαΐον 
έπίδομα έκ δραχμών :

α) Τετρακοσίων (400), διά τό εχον ύπερπενταετή υπη
ρεσίαν καί ■ ·



βψ Τριακοσίων -{300), διά το έχον μέχρι πέντε έτών 
ύπηρεσίαν. "

Εις το έπίδομα τούτο συμψηφίζονται τά, τυχόν, διατη- 
~ ρήθέντά προσωρινά ή ειδικά επιδόματα, καθ’ οίονδήποτε 

τρόπον, έφ’ όσον είναι έλάσσονα τούτου. Τό ώς άνω επίδομα 
δεν χορηγείται εις τούς διατηρήσαντας. καθ’" οίονδήποτε 
τρόπον, προσωρινά ή ειδικά επιδόματα μείζονα τούτου.

Τό έπίδομα τοΰτο συνεντέλλεται μετά των τακτικών άπο- 
δοχών τοΰ δικαιούχου, ΰπόκειται εις άς κρατήσεις καί τά 
λοιπά επιδόματα καί καταβάλλεται κατά τόν χρόνον πάσης 
μετ’ αποδοχών άδειας.

Δ'. Ν.Δ. 588/1968 (Φ.Ε.Κ. 225/Λ 1968).
«Περί χορηγήσεως προσωρινού επιδόματος εις τους πολι

τικούς υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Αμύνης 
καί έξισώσεως τοΰ τοιούτου τών υπαλλήλων τοΰ '1 πουρ- 
γείου Εσωτερικών».

"Αρθρον 1.
1. Εις τούς πολιτικούς υπαλλήλους, άρμοδιότητος τοΰ 

'Υπουργείου ’Εθνικής ’Αμύνης, τακτικούς, ώς καί έκ τών 
πάσης φύσεως εκτάκτων τούς υπαγόμενους εις τάς διατά
ξεις τοΰ Ν.Δ. 454S/1966 «περί τοΰ ενιαίου μισθολογίου 
τών δημοσίων ύπαλλήλων», ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρους, παρέχεται, άπό 1ης ’Οκτω
βρίου 1968 προσωρινόν μηνιαΐον έπίδομα έκ δραχμών

-πεντακοσίων- (500%άνεξαρτήτώς" βαθμού.
2. Εις το έπίδομα τής προηγουμένης παραγράφου συμ

ψηφίζεται τό τυχόν διατηρηθέν κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 
9 τοΰ Ν. Δ. 4548/1966 καί τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 7 
τοΰ Α.Ν. 274/1968, προσωρινόν έπίδομα, έφ’ όσον τοΰτο 
ανέρχεται εις ποσόν έ’λασσον , -,ών δραχμών πεντακοσίων 
(500) μηνιαίους. © 2

3. Τό ώς άνω έπίδομα δεν χορηγείται εις τούς διατηρή- 
σαντας, κατά τάς άνωτέρω διατάξεις, προσωρινόν έπίδομα 
μεΐζον τών δραχμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως.

4. Τό έπίδομα τοΰ παρόντος άρθρου συνεντέλλεται μετά 
τών τακτικών αποδοχών τών δικαιούχων, ΰπόκειται εις 
άς κρατήσεις καί τά λοιπά επιδόματα καί καταβάλλεται 
κατά τόν χρόνον πάσης μετ’ αποδοχών άδειας.

"Αρθρον 2.
Από 1ης ’Οκτωβρίου 1968 τό προσωρινόν έπίδομα 

τών υπαλλήλων τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εσωτερικών, ορίζεται ϊσον πρός τό προσωρινόν 
επιόομα τό καταβαλλόμενον εις τούς όμοιοβάθμους των υπάλ
ληλους τής Κεντρικής Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Εσω
τερικών.

Ε\ Ν.Δ. 4548/1966 (Φ.Ε.Κ. 188/Α/1966).

1.

4. Εις τούς τεχνικούς ύπαλλήλους τών Υπηρεσιών Δη
μοσίων Έργων καί τούς πρός τούτους μισθολογικώς έξο- 
μοιουμενους, εις τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Δευ
τεροβαθμίου Έκπαιδεύσεως καί τούς τούτοις μισθολογικώς 
εςομοιουμένους καί εις τούς Έπιμελητάς. ’Εφόρους καί 
Γενικόν ’Έφορον ’Αρχαιοτήτων, παρέχεται άπό 1ης Ια
νουάριου 1966 ειδικόν επίδομα μή ύπαγόμενον εις τούς 
περιορισμούς τοΰ άρθρου 9.

Το επίδομα τοΰτο ορίζεται εις ποσοστόν τοΰ έκάστοτε 
βασικού μηνιαίου μισθού των. ώς ακολούθως :

α) Διά τούς τεχνικούς .V Κατηγορίας, εις 25°ρ καί διά 
τούς τεχνικούς Β’ Κατηγορίας εις 15%,·

β) Διά τούς λειτουργούς τής Δευτεροβαθμίου Έκπαι- 
δεύσεως, Εφόρους ’Αρχαιοτήτων κ.λ.π. εις 15%.

ΣΤ' Α.Ν. 274/1968 (Φ.Ε.Κ. 22/Α/1968).

"Αρθρον 8.

Β'. Περιορίζονται άπό 1ης Μαρτίου 1968 ώς κάτωθι :
α) Εις 15% καί 10% καί εις 10% τό ύπό τής παρ. 4 τοΰ 

άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 4548/1966 προβλεπόμενον επίδομα, 
άντιστοίχως, διά τούς τεχνικούς α' καί β' κατηγορίας καί 
διά τούς λειτουργούς τής δευτεροβαθμίου έκπαιδεύσεως, 
εφόρους άρχαιοτήτων, ώς καί τούς τούτοις έξομοιουμένους.

Ζ'. Ν.53/1975 (Φ.Ε.Κ. 127/Α/1975).
«Περί διατάξεων άναφερομένων εις τήν ποινικήν διαδικασίαν 

καί ρυθμίσεως θέματος άφορώντος εις τούς δικαστικούς 
ύπαλλήλους».

"Αρθρον 2.
Εις τούς δικαστικούς ύπαλλήλους. περιλαμβανομένων 

καί τών ύπαλλήλων τών έμμισθων Υποθηκοφυλακείων 
καί τών Κτηματολογικών Γραφείων, παρέχεται άπό 1ης 
’Ιουνίου 1975 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1975 ειδικόν προσω
ρινόν έπίδομα όριζόμενον διά κοινής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών.

III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4. 
Α.Ν. 274/1968 (ΦΕΚ 22/Α/1968)

"Αρθρον 6.
1. Οί έν άρθροις 1—4 βασικοί μισθοί προσαυξάνονται 

κατά τάς προσαυξήσεις λόγω πολυετούς συνολικής καί έν 
τώ αύτώ βαθμώ ύπηρεσίας ώς άκολούθως :

β) Προσαύξησις λόγω εύδοκίμου παραμονής έν τώ 
αύτώ βαθμώ έκ 10 % — 40 % κατά τάς περί ταύτης κεί
μενα; διατάξεις, καταργουμένων τών διατάξεων περί παρο
χής πέμπτης προσαυξήσεως έκ 10 °0.

IV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 (Παρ. 4)

Ν.Δ. 1153/1972 (ΦΕΚ 76.Α/1972).
«Περί προστασίας πολυμελών οικογενειών διά τής παροχής 

οικογενειακών έπιδομάτων».

"Αρθρον 3.
1. Δι’ έκαστον έκ τοΰ αύτοΰ πατρός Ελληνικής ύτςηκοό- 

τητος ή ομογενούς καί τής αυτής μητρός, γεννώμενον 
άπό 1ης Ιανουάριου 1972 καί έφεξής τέκνον. οικογένειας 
έχούσης δύο (2) τουλάχιστον έν ζωή τέκνα, έκ τών αύτών



-ονεων. παρέχεται μηνιαΐον έπιδομα έκ δραχμών πεντακο-
ϊ'.ων (300).

·ι

"Αρθρον 4.
1. Εις έκάστήν πολυμελή οικογένειαν μονίμως διαβιοϋσαν 

έν Έλλ.άδι ής ό αρχηγός τυγχάνει Έλλην υπήκοος ή άμο- 
νενής. έχουσαν κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1971 και St’ 
όσον χρόνον έχει αΰτη έν ζωή τέσσαρα (4) ή πλείονα τέκνα 
τλικίας μέχρι δέκα εξ (16) ετών, προερχόμενα έ ι των 
αυτών γονέων, παρέχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1972 ετήσιον 
επίδομα έκ δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) διά τάς έχούσας 
τέσσαρα (4) τέκνα καί έκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) διά τάς έχούσας πέντε (5) τέκνα καί άνω, έπιφυ- 
λασσομένης καί της έφαρμογής της παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
παρόντος.

Άρθρον μόνον.
Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις υπέρ τοϋ Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων παγία κράτησις έκ 2 % έπί 
τών αποδοχών τών παρ’ αύτώ ήσφαλισμένων πολιτικών 
υπαλλήλων αυξάνεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1969 εις 3 %.

έργων, β) έπί τοΰ αντιτίμου τών πάσης -ρύσεως υπηρεσιών 
ή έργασιών τών προσφερομένων ύπό μή κεκτημένων τήν 
ιδιότητα τοϋ δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου' Ειδικού 
Ταμείου ή Νομικού Προσώπου δημοσίου δικαίου καί γ) έπί 
τών καταβαλλομένων έν τώ έσωτερικώ ή έξωτερικώ λόγω 
ενοικίων δημοσίων καταστημάτων ή καί οίασδήποτε άλλης 
δημοσίας χρήσεως παρ’ οίωνδήποτε άλλων δημοσίων ή 
δημοσίου δικαίου πολιτικών υπηρεσιών ως καί έπί τών 
χορηγουμένων εις δημοσίους υπαλλήλους λόγω ένοικίου 
γραφείου παγίων έπιδομάτων.

4. Έξαιρετικώς ή κατά το παρόν άρθρον κράτησις 
ορίζεται άπό 1ης Φεβρουάριου 1942 εις έν τοΐς εκατόν 
(1 %) προκειμένου περί τών ύπό τοϋ Δημοσίου. Ειδικού 
Ταμείου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου λ.όγω 
καθαριότητες ή δι’ άλλας βοηθητικάς υπηρεσίας τών δημο
σίων καταστημάτων, καταβαλλομένων πρός μή δημοσίους 
ύπαλλήλ.ους ημερομισθίων. At ύπαγόμεναι εις τήν έξαίρεσιν 
ταύτην βοηθητικαί ύττηρεσίαι ορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού τών Οικονομικών καί κατ’ έλ.ευθέραν αυτού 
κρίσιν.

Β. Άπόφασις Υπουργού Οικονομικών- ύπ’ άριθμ. S350/ 
27.1.45 (ΦΕΚ 7/1945, τεύχος Β') «περί καθορισμού 
κρατήσεως έπί τών μισθών τών' Δημοσίων Πολιτικών 

— Υπαλλήλων- υπέρ τοϋ Μ.Τ.Π.Τ.». --· —

"Αρθρον 4.
’Από της ισχύος της παρούσης καί εφεξής τό ύπό τής πα

ραγράφου 1 τοϋ άρθρου 5 τού ΰπ’ άριθμ. 1050/42 Νομοθε
τικού Δ/τος προβλεπόμενον ποσοστόν κρατήσεως μειοΰται 
εις Τρία τοΐς έκατόν (3 °ζ,).

V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ή ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΠΑΡ. I)
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/68 (ΦΕΚ 302)
«Περί αύξήσεως τής,ύπέρ τοϋ Μετοχικού Ταμείου Πολ.ιτικών 

Υπαλλήλων-κρα-ήσεώς έπί ~τών~ άποδοχών τών παρ’ — 
αύτώ ήσφαλ.ισμένων υπαλλήλων».

Β'. Β.Δ. άπό 16/22.4.53 (ΦΕΚ 99)
«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων 

περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων».

Άρθρον 4.

2. Άπό 1ης Ίουλ.ίου 1953 καί εφεξής έπί τού συνολικού 
ποσού τών μηνιαίων άποδοχών απάντων τών έν ένεργεία 
υπάλληλων μετοχών τού Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων ιών μηνών ’Ιανουάριου καί Ίουλ.ίου έκάστου 
έτους ένεργεΐται Κράτησις 2 % πλέον τής έκάστοτε διά 
κανονικάς καταβολάς μηνιαίως καθοριζομένης τοιαύτης.

VI. ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΠΑΡ. 2)
Ά Ν.Δ. 1050/42 (ΦΕΚ 36)

«Περί παροχής ύπό τού Μετοχικού Ταμείου Πολ.ιτικών 
‘Υπαλλήλ.ων εις τούς μερισματούχους αύτοϋ εκτάκτου 
προσωρινού χορηγήματος καί «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως ένίων διατάξεων περί τοϋ Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων».

Άρθρον 5.
1. Άπό 1ης Φεβρουάριου 1942 έπιβάλλ.εται υπέρ τοϋ 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλλήλων κράτησις τέσ
σαρα τοΐς έκατόν (4 %) : α) έπί τού άντιτίμου τών St’ 
έργολαβίας ή άλλ.ώς πως, οπωσδήποτε παρ’ οίουδήποτε 
και υφ οίουδήποτε τύπου προμηθευομένων ή χορηγουμένων 
εκ τοΰ εσωτερικού ή έξωτερικοΰ ειδών ή έκτελουμένων

VII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 
(ΠΑΡ. 3 καί 4)

Ν.Δ. 4548/1966 (Φ.Ε.Κ. 188/Α/1966).
«Περί τοϋ ενιαίου μισθολ.ογίου τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων 

καί άλλων τινών διατάξεων».

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

'Η έκτακτος ή έποχιακή υπηρεσιακή άνάγκη ή έπιβάλ- 
λ.ουσα τήν ύπερωριακήν άπασχόλ,ησιν τοϋ προσωπικού δια- 
πιστούταε δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών, 
έκδιδομένης μετά ήτιολογημένην γνώμην τής έν άρθρω 4 
τοϋ παρόντος ’Επιτροπής καί δημοσιευομένης διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερ·ήσεως.

3.

γ) Ή ωριαία άμοιβή μή δυναμένη νά όρισθή έλ.άσσων τοϋ 
ωρομισθίου ηύξημένου κατά 25 %. Διά τον ύπολ.ογισμόν τοϋ 
ωρομισθίου ώς ήμερήσιος μισθός θεωρείται τό εν εικοστόν 
πέμπτον (1/25) τοϋ βασικού μισθού καί αί ώραι έργασιας 
εις επτά (7) ήμερησίως.

VIII. ΚΥΡΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΡΑΞΕΙΣ 
Ά 'Υπ’ άριθμ. 66/1975 Π.Υ.Σ.

’Εν Άθήναις τή 5η Απριλίου 1975
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

('Υπό πλήρη σύνθεσιν)
Λαβόν ΰπ’ όψιν τό ΰπ’ άριθμ. 3483 Φ.301.17/28 άπό 11.3. 

1975 έγγραφον τοϋ Υπουργείου Δημοίας Τάςεως περί χοοη-
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σφαλειας, λόγω φ περαπ ασχόλησεώς των_»κατά.τήν περίοδον- 
των έκ.λογών τή;3ί>ης_'Μ'αρτίόΰ 1973 — ρός ,τήρησιν τής τά- 
ξεως.

- Αποφασίζει :
ά) Εγκρίνει τήν χορήγησιν εις τούς Αξιωματικούς καί 

λοιπούς άντρας των δωμάτων Χωροφυλακής. ’Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού έφ’ άπαξ άυοιβής διά τήν κατά 
την περίοδον των Δήυ,οτικών καί Κοινοτικών έκλογών τής 
3<Υής Μαρτίου 19/5 ύπεραπασχόλησιν αυτών καί ορίζει ταύ- 
την εις το ποσόν τών 36. / 23.000 δραχυ,ών δι’ ά.παντας.

β) Εγκρίνει τήν έκ τού άποΟεματτκοϋ διάθεσιν πιστώ
σεων, προς άντιμετώπισιν τής έκ τής /ορηγήσεως τής ώς άνω 
έφ’ άπαξ αμοιβής προκα'/.ουμένης δαπάνης.

γ) ’Εξουσιοδοτεί τούς έπί τών Οικονομικών καί Δημοσίας 
Τήξεως ' Υπουργούς. όπως δι’ άποφάσεώς των ρυθμίσωσι 
τάς λεπτομέρειας έκτελέσεω; τής παρούσης.

Ή παρούσα. δημοσιευΟησομένη διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. κυρωθήσεταρ. νομοθετικούς · μερίμνη τού επί 
τών Οικονομικών 'Υπουργού.

Β' Ύπ’ άριΟμ. 115230 381G 1075 άπόφασι; 'Υπουργών 
Οικονομικών καί Δημοσίας Τήξεως.

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

«Περί αύξήσεως τού επιδόματος ειδικών συνθηκών διά- το - 
"προσωπικόν τών Μηχανσκινήτων-Τεθωρακισμένων υπηρε
σιακών Μονάδων τών Σωμάτων Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων».

Έχοντες ΰπ’ ούει :
1. Ίο ύπ’ άριθμ. 510,1074 ΓΙ. Διάταγμα «περί κυρώσεως 

πίνακος Χωρογραφικής Κατανομής Υπηρεσιών Χωροφυ
λακής» δι’ ού συνεστήθησαν Μηχανοκίνητα Τμήματα ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως Χωροφυλακής εις τάς Διευθύνσεις ’Αστυ
νομίας Προαστίων Πεωτευούσηε καί Θεσσαλονίκη*.

2. Τάς ύπ’ άριθμ. S3.O.033.9 άπό 29.11.1974 «περί όρ- 
γανωσεως καί λειτουργίας τής 'Μηχανοκινήτου ’Αστυνομικής 
Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών» καί 18.Φ.033.9 άπο 18.6.1975 
«περί συστάσεως Β’ Τεθωρακισμένων Τμήματος παρά τή 
Μηχανοκίνητο» Ύποδιευθύνσει ’Αθηνών καί Τεθωρακισμένης 
διμοιρίας παρά του Μηχανοκινήτου Τμήματι τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πατρών» αποφάσεις τού Υπουργού Δημοσίας 
Τάςεως, δΓ ών συνεστήθησαν εις μέν τήν Μηχανοκίνητον ’Α
στυνομικήν '1 ποδιεύθυνσιν ’Αθηνών .V καί 1Υ Τεθωρακι
σμένα Τμήματα, εις δέ τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως Πατρών Τεθωρακισμένη διμοιρία.

ο. Γάς ολως ίδιαζούσας συνθήκας ύπ ο τάς οποίας παρέχουν 
τας υπηρεσίας των οί ύπηρετούντες εις τάς ανωτέρω Μηχα
νοκινήτους Ί εθωρακισμένας ύπηρεσιακάς Μονάδας καί

4. τήν παρατηρουμένην έντονον άπροθυμίαν τών οργάνων 
τών Σωμάτων Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων όπως 
υπηρετούν εις τάς Μηχανοκινήτους Τεθωρακισμένας ύπηρε- 
σιακάς Μονάδας τών Σωμάτων τούτων, άποφασίξομεν :

1. Το έκτακτον προσωπικόν επίδομα ειδικών συνθηκών, 
περί ου τό άρθρου 6 τού Α.Ν. 315 1908 ώς έτροποποιήθη 
οιά του Ν.Δ. 256 19/3. αυξάνεται άπο 1.9.19/5 κατά 1.000 
δρ^-χμ-άς. διά τούς αξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς Χω
ροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, τούς άνθυπασπιστάς 
Χωροφυλακής, τούς άνθυπαστυνόμους. τούς Χωροφύλακας 
και τούς αστυφύλακας τούς ύπηεετούντας εις τάς εις τό 
προοιμιον τής παρούσης δ ι αλα μ β ανο μ ένας Μηχανοκινήτους- 
Τεθωρακισμένας ύπηρεσιακάς Μονάδας (Τμήματα διμοιρί- 
ας) Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων.

2. 1 ή; εν παραγράφω 1 τής παρούσης αύξήσεως δικαιούν
ται και οι ύπηρετούντες εις τάς εν τώ μέλλοντι συσταθησομέ- 
νας ύπηρεσιακάς Μονάδας Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τής ίδιας άποστολής με τάς εις τό προοίμιον τής 
παρούσης άναφερομένας τοιαύτας.

ύ. 11 παρούσα κυρωθησομένη νομοθετικώς μερίμνη τ 
-Υπουργείου Οικονομικών, δήμόσιευθήτω διά τής Έφημε; 

δος τής Κυβερνήσεως.
-- 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Οικονομικών - Δημοσίας I άξεως.
Ε. ΔΕΒΑΕΊΌΓΑΟΥ ί ΣΟΔΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Γ' Ύπ’ άριθμ. 3189 1973 Πράξις τού Υπουργού Ο’.κ
νομικών.

Έν ΆΟήναις τή 17 Αύγουστου 1973.

«Περί διαφοράς προσο/ρινού επιδόματος». 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εις άπάντησιν τού ύπ’ άριθμ. 111484 4800 '9.S.73 σν 
μειώματος υμών, γνωρίζομεν ύμΐν τά κάτωθι :

Κατ’ εφαρμογήν τών προ τού Ν.Δ. 4548 66 «περί ενιαίο 
μισθολογίου τών δημοσίων ύπαλλήλουν κλπ.» ΐσχυουσών δια 
τάξεων έχορηγήθησαν δι’ άποφάσεως τού Υπουργού τωιν Οι 
κονομικών εις τούς ύπαλλήλους τής Γενικού Αογιστηριο 
τού Κράτους έξοδα κινήσεως καί άποζημίωσις δΓ ύπερωρια 
κήν εργασίαν διάφορα εις ποσόν διά τούς ύπαλλήλους τώ 
Κεντρικών καί Περιφερειακών Υπηρεσιών, έξ ού καί ή ύ 
φισταμένη διαφορά τού προσωρινού επιδόματος μεταξύ τώ 
ύπαλλήλων τών ύπηρετούντων εις τάς Κεντρικά; Υπηρεσία 
καί τών ύπαλλήλων τών ύπηρετούντων_είς τάς, Περιφέρεια· 

_κά;' ΎπηρέσΐαςΥ
’Ακολούθως διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ 

533/70 «περί προαγωγής ύπαλλήλων καί καταργήσει»; τή< 
διακρίσεω; τών κλάδων εί; Κεντρικού; καί Περιφερειακούς», 
ίσχύοντος ά.-,ό τής δημοσιεύσει»; του ήτοι άπό 5.5.1970 κα- 
τηργήθη ή Χ^.κρισις τών κλάδων τού προσωπικού εί; Κεντρι
κού; καί Περιφερειακούς, διά δέ'τής παραγράφου 2 τού ίδιου 
άρθρου ορίζεται ότι αί θέσεις τών Κεντρικών καί Περιφε
ρειακών Υπηρεσιών κατανέμονται εί; κοινούς διά τε τάς 
Κεντρικά; καί περιφερειακά; ύπηρεσία; κλάδους, συνιστω- 
μένου; διά Β. Διαταγμάτων.

Διά τής παραγράφου 5 τού αυτού ώς άνω άρθρου ρητώς 
ορίζεται ότι «οί εις τούς καταργουμένους κλάδους άνήκοντες 
ύπάλληλοι είναι, άπό τής καταργήσεως, ύπάλληλοι τού νέου 
κλάδου κ.λ.π.».

Κατ’ άκολουθίαν τού νόμου όρίζοντος άφ’ ενός εύθέως τήν 
κατάργησιν τής διακρίσεως τών κλάδων εις κεντρικούς καί 
περιφερειακούς καί άφ’ ετέρου ρητώς όρίζοντος ότι οί εις τούς 
καταργουμένους κλάδους άνήκοντες ύπάλληλοι είναι άπο τής 
καταργήσεως, ύπάλληλοι τού νέου κλάδου, διά τού κατ’ έξου- 
σιοδότησιν τού Ν.Δ. 533 /0 έκδοθέντος Β.Δ. 691 /Ο «-ερί 
συστάσεως κοινών κλάδων, συγχωνεύσεως όμοειδών τοιου- 
των καί κατανομής τών τακτικών θέσεων τών πολιτικών υ
παλλήλων τού Γενικού Αογιστηρίου τού Κράτους» καί τής 
έπακολουθησάσης ύπ’ άριθμ. 13211 /I άποφάσεως τού Υ
πουργού τών Οικονομικών περί έντάξεω; τών ύπαλλήλων τού 
Γενικού Αογιστηρίου τού Κράτους εις τούς συσταθέντας νέ
ους κοινού; κλάδους, απλώς έγένετο ή ένταξις τού ύπηρε- 
τούντος προσωπικού εί; τούς νέους κλάδους, οίτινες ύπάλληλοι 
κατά τήν προδιαληφθεΐσαν διάταξιν είναι ύπάλληλοι τών νέων 
κλάδων άπό τής καταργήσεως τής διακρίσεως τών κλάδων 
εις κεντρικούς καί περιφερειακούς ήτοι άπό 5.5.19/9.

’Εν ούει τών ανωτέρω καί συμφώνως προς τήν ύπ’ άριθμ. 
72 1973 Ιΐράξιν τού Γ Τμήματος τού ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου. μετά, τήν κατάργησιν διά τής διατάξεως τής παραγρά
φου 1 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ. 533 7<· τής διακρίσεως τών 
κλάδων τών ' Υπουργείων είε Κεντρικούς καί Περιφερειακούς 
καί τής έντάξεως τών ύπαλλήλων εις νέους κοινούς κλάδους, 
έξέλιπον οί λόγοι διά τήν καταβολήν διαφόρου ποσού προ
σωρινού επιδόματος εις τού; ύπαλλήλους του Γενικού Αογι- 
στηρίου τού Κράτους, καί. συνεπώς δικαιούνται ούτοι. ως 
καί πάντε; οί ύπάλληλοι οί έμπίπτοντες εις τήν ύπ’ άριθμ.
/ 2 1973 πεάξιν τού Έλενκτικού Συνεδείου. τής διαοοράς



7

— /j έπΐόόυαΤΟ; XHO ΤΎΖ '.T/i'jZ TO'j ill άνω Χ.Δ.

(I ' Vhovt'o: Ο Διευθυντή:
I. \. ΚΟΊΛΗΣ* I. ΓΓΛΝΝΆΡΗΣ

|\. K \TAPEGY.MEXAl ΔΙΛ TuV ΑΡΘΡΟΥ II 
V AN. 463 1068 ι.Φ.Ε.Κ. 144 A 1068).

11ε;·. πατο/ή: προσωρινού προσωπικού επιόοματο: ει: 
προσωπικόν τής Βουλή:».

/.ήλου: τον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί 
’< Ιργανισμών τον εποπτευον.ενι ,ν υπο του αυτόΰ Ί του: - 
γείου. χορηγείται άπο 1η; Ιανουάριου i1 ’/ 4 επίδομα ειδι
κών αναγκών έκ πεντακοσίων (5ιιι») δραχμών μηνιαίου;, άνε- 
ςαρτήτως βαθμού.

2. Τό έπ.δομα τοϋτο συνεντέ/,λεται μετά των τακτικών 
αποδοχών τών δικαιούχον υποκείμενον εις τα: αυτά: μέ τά 
λοιττά έπιδόματα κρατήσει:.

"Αρθρον 2.
το Ή ισχύ: τοϋ παρόντος αρχεται άπό τή: δημοσιεύσεώς του 

διά τή: Έφημερίδος τή; Κυβερνήσεως.

’Άρθρου μόνον.
I. Ατό 1η: Μαρτίου 1068 παρέχεται εις τού: υπαλλήλου: 

καί ύπτεέτας τής Βουλή; προσωρινόν προσωπικόν επίδομα 
όειζόαενον κατά μήνα ώς ακολούθως :

α) Διά τού; λαμβάνοντας βασικόν μισθόν Διευθυντοϋ Β' ή 
Λ τάΐεως εί; δραχμάς πεντακόσια: (500).

: ί Διά τού; λαμβάνοντα: βασικόν μισθόν Τμηματάρχου 
ΙΓ ή Α' τάΐεω; εις δραχμά: οκτακόσια: (800) καί

γ) Διά τού; λαμβάνοντα: βασικόν μισθόν γραμματέως Λ' 
ταΐεως καί κατωτέρων βαθμών εί; δραχμά; χιλίας (1.000).

Β' Ν.Δ. 415; 1970 (Φ.Ε.Κ. 20 Λ/1970)
κΠερί αΰςήσεως τοϋ μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων, πο

λιτικών καί στρατιωτικών καί τών υπαλλήλων τών Νομι
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί χορηγήσεως 

: προσωρινών επιδομάτων»».

Άρθρου 3.
1.

2. Εί; τού: εκπαιδευτικούς λειτουργούς· τής Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως, χορηγείται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1970 Ειδι
κόν επίδομα δραχμών διακοσίων (200) μηνιαίως, μή υπο
κείμενον εις συμψηφισμόν.

Ν.Δ. 259/1973 (Φ.Ε.Κ. 337/Λ/1973)
«(Περί αύΐήσεως τοϋ μισΟοϋ τών Δικαστικών Λειτουργών, 

τών Δημοσίων ύπαλλήλων, πολιτικών καί Στρατιωτικών 
καί τών υπαλλήλων τών X. ΓΙ.Δ.Δ.».

ΆεΟ;:
1. '.

3. Τό ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 415/ 
19/0 «περί αύΐήσεως τοϋ μισθού τών δημοσίων υπαλλήλων 
κ.λ.π.» προβλεπόμενον ειδικόν επίδομα έκ δραχμών 200 μη
νιαίως, διά τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως, ορίζεται άπό 1ης Τανουαρίου 1974 εις δρα- 
χμάς πεντακόσια: (500) μηνιαίως.

Γ'. Ν.Δ. 362/1974 (Φ.Ε.Κ. S5/A/1974)
«Περί χορηγήσεως επιδόματος Ειδικών ’Αναγκών εις Μο

νίμους Πολιτικούς 'Υπαλλήλους 'Υπουργείου Εθνικής 
Άμύνης,.ώς καί εις Τακτικούς 'Υπαλλήλους τών επο
πτευόμενων ύπό τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου καί ’Οργανισμών».

Άρθρου 1.
1. Εις τούς μονίμους Πολιτικούς Υπαλλήλους τοϋ Υ

πουργείου ’Εθνικής Άμύνης, ώς καί τούς τακτικούς ύπαλ-

Δ. Π.Υ.Σ. 2387 1955 (Φ.Ε.Κ. 356.-1955).
«Περί παροχής επιδόματος οικογενειακών βαρών εις τακτι

κούς δημοσίους υπαλλήλους».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΊΔΙΟΝ

Λαβόν ύπ’ οψιν εΐσήγησιν τών κ.κ. Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως καί ' Υπουργού Συντονισμού καί Οικονομικών άπο- 
φασίζει :

Αρθρον 1.
’Από 1ης Ιανουάριου 1956 εις τούς ύπέχοντας οικογενεια

κά βάρη τακτικούς δημοσίους πολιτικού; ύπάλλήλους πχρέ~ 
χεται μηνιαίου επίδομα οριζόμενου ώς ακολούθως :

Διά τούς έπί ιχισθώ δεαχαών 1.32(1 υπαλλήλους εις δεχ. 
S0. ' ' -

Διά τούς έπί μισθώ μέχρι δραχμών 1.155 ύπάλλήλους 
εις δραχμάς 200.'

"Αρθρον 2.
1. Τό κατά τό προηγούμενου αρθρον επίδομα παρέχεται 

εις τούς βαρυνομένους μέ τήν συντήρησιν τών κάτωθι μελών 
τής ιδίας ή πατρικής οικογένειας των :

α) Τής συζύγου αυτών.
β) Τών εκ νομίμου γάμου ή φυσικών ή θετών ή νομιμο

ποίητων τέκνων τών μέν άρρένων έφ’όσον τυγχάνουσιν άνή - 
λικα καί άγαμα ή ενήλικα άλλ’ άνίκανα σωματικώς ή πνευ- 
ματικώς πρός άσκησιν παντός βιοποριστικού επαγγέλματος 
τών δέ θηλέων έφ’ όσον τυγχάνουσιν άγαμα.

γ) Τοϋ άπορου καί ανέργου ή σωματικώς ανικάνου πρός 
άσκησιν βιοποριστικού επαγγέλματος πατρός καί 

δ) Τής άπορου χήρας μητρός.
2. At Οήλεις υπάλληλοι δικαιούνται τοϋ έν άρθρω 1 επι

δόματος έφ’ όσον συνοικοϋσι καί βαρύνονται μέ τήν συντή- 
ρησιν τών κάτωθι μελών τής οικογένειας των :

α) Τών έν τή προηγούμενη παραγράφω τέκνων των έφ’ 
όσον αύται διατελοϋσι έν χηρεία ή διαζεύΐει.

β) Τοϋ απόρου καί σωματικώς ανικάνου πρός άσκησιν πα
ντός βιοποριστικού έπαγγέλματος συζύγου καί

γ) τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άπορων κ.λ.π. 
γονέων των.

3. Τά κατά τάς προηγουμένας παραγράφους πρόσωπα 
θεοηεοϋνται ώς προστατεύομε·/α έφ’ όσον δέν κατέχουσιν 
οίανδήποτε έμμισθον Οέσιν δέν άσκοϋσιν οιονδήποτε έπάγ- 
γελμα δέν λαμβάνουσι σύνταΐιν καί μέρισμα άνώτερον τών 
δραχμών πεντακόσιοι-/ (509) μηνιαίως καί δέν έχουσιν εισο
δήματα ές ιδίας ή προικώας περιουσίας άνώτερα τών δρα
χμών πεντακοσίων (500) μηνιαίως.

4. Δι’ αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών θέ- 
λουσι καθορισθή τά διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολήν πλη
ρωμής τοϋ έπιδόματος τής παρούσης δικαιολογητικά.

Ε. Π.Υ.Σ. .66/1956 (Φ.Ε.Κ. 3S/A/1956).
«Περί παροχής έπιδόματος εις τούς τακτικούς υπαλλήλους 

τών Χ.Π.Δ.Δ. καί τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως τούς ύπέχοντας οικογενειακά βάρη».


