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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση καν. συμπλήρωση m e  αρτθμ. Υ. 174/27-3-1996
κοτνής απόφασης tou Πρωθυπουργού καν. του Υπουργού 
Οτκονομτκών καν. προσαρμογή m e  στν.ς δνατάζενς touν.2470/1997.

0 Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  
ΚΑΙ

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τ νς δνατάξενς του ν. 1299/1982 "Οργάνωση Υπηρεσνών 

Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ 129Α'), όπως νσχύεν σήμερα.
2. Τ νς δνατάξενς του ν. 1558/1985 “ Κυβέρνηση καν Κυβερνητικά

Οργανα" (ΦΕΚ 137 Α'), όπως νσχύεν σήμερα.
3. Τνς δνατάξενς του άρθρου 14 του ν. 1320/1983 "Πρόσληψη στο 

όημόσνο Τομέα καν άλλες δνατάξενς" (ΦΕΚ 6 Α ' ) .
4. Τνς δνατάξενς του ν. 2470/1997 "Αναμόρφωση μνσθολογύου

προσωπνκού της Ωημόσνας Ονοίκησης καν άλλες συναφείς 
δ νατάξε νς” (ΦΕΚ 40Α').

5. Τνς δνατάξενς του ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής γνα 
την επνλογή προσωπνκού καν ρύθμνση θεμάτων δνονκησης" (ΦΕΚ 
28Α').

6. Το Π.ό. 376/1996, Ωνορνσμός του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Α'
244/25-9-1996).

7. Τνς δνατάξενς του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997
"Περ νορ νσμό<? καν βελτίωση της αποτελεσματ νκότητας των
κρατνκών δαπανών καν άλλες δνατάξενς" (ΦΕΚ 38Α').

8. Τνς δνατάξενς του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 "Περί
δημοσίου Λογνστνκού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους καν 
άλλες δνατάξενς " (ΦΕΚ Α' 247).



\

9. Την αριθμ. Υ.174/27-3-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών " Αναδιάρθρωση του Πολιτικού 
Γραφείου Πρωθυπουργού. Εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε 
προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των 
θέσεων” (ΦΕΚ 204 Β'), όπω«? ισχύει σήμερα.

10. Το γεγονός ότι από τι«? διατάξει«? αυτή«? τη<? απόφαση«? 
προκαλείται δαπάνη σε βάρο«? του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ύψου«? είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών περίπου 
ετησίω«? και για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη* που θα 
βαρύνει το Φορέα 23 Ε.Φ. 650 και τι«? αντίστοιχε«? πιστώσει«? 
των Κ.Α.Ε. 0211 κλπ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου 
των δημοσίων υπαλλήλων από 1.1.1997.

11. Την αριθμ. 
Πρωθυπουργού 
αρμοδιοτήτων 
Οικονομικών"

1107147/1239/0006/4-10-1996 κοινή απόφαση του 
και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργού«?

(ΦΕΚ 922 Β 1).

Α π ο φ α σ  ί ζ ο υ μ ε :

α. Το μισθολογικό καθεστώ«? των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών 
του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού καθορίζεται σύμφωνα με, 
την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών Υ 174/1996, σε συνδυασμό με τι«? διατάξει«? του 
ν.2470/1997 που εφαρμόζονται ανάλογα και τις διατάξει«? τη«? 
παρούσα«? απόφαση«?.

β. Οι μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμού«? Α'-Γ1 του Πολιτικού 
Γραφείου Πρωθυπουργού, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια 
του ν. 2470/1997, ω<? εξή«?:

Με απολυτήριο δημοτικού σχολείου, από το 30ο μέχρι το 
19ο μισθολογικό κλιμάκιο.
Με απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, από το 28ο 
μέχρι το 12ο μισθολογικό κλιμάκιο.
Με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερη«? Σχολή«? τη«? ημεδαπή«? ή 
ισότιμο τη«? αλλοδαπή«?* από το 20ο μέχρι το 4ο 
μισθολογικό κλιμάκιο.
Με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. τη«? ημεδαπή«? ή ισότιμο τη«? 
αλλοδαπή«?* από το 17ο μέχρι το Ιο μισθολογικό 
κλιμάκιο.



γ. Oc υπηρετούντες μετακλητοί υπάλληλο», του Πολιτικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού, κατατάσσονταν., ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία ανήκουν, στα μν,σθολογ ».κά κλν.μάκ».α του ν.2470/1997 με 
Βάση τα χρόνια υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο Μ.Κ. που ήδη 
κατέχουν.

5. Στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στο Πολν.τν.κό 
Γραφείο Πρωθυπουργού χορηγούνται. επίση9 κατά περίπτωση τα 
επιδόματα; χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 60%, το κίνητρο 
απόδοσην του άρθρου 13 του ν.2470/1997, στους Προϊσταμένους 
των Ει,δίκών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού το 
επίδομα θέσης ευθύνης trou. B-,y εδαφίου της περίπτωσης Α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.2470/1997, όπως κάθε φορά 
ισχύει, εορτών και άδειας, εξομάλυνσης καθώς καν. η 
οικογενειακή παροχή.

ε. Ον. αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των Εν.δν.κών Συμβούλων 
καν. Εν.δν.κών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση 
παράλληλης ανάθεση? καθηκόντων το 30% των αποδοχών της
κύρν.ας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό γν.α τους Προϊσταμένους 
των Εν.δι.κών Γραφείων του Πολν.τν.κού Γραφείου Πρωθυπουργού δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης 
τους.
Στν.ς αποδοχές της κύρν.ας θέσης, Υ»-α την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, δεν λαμβάνεται. υπόψη το κίνητρο απόδοσης του 
άρθρου 13 του ν.2470/. 1997 και η ονκογενεν,ακή παροχή του 
άρθρου 12 του ίδι,ου νόμου, καθώς καν. τα τυχόν επιδόματα, 
παροχές καν. αποζημ ν.ώσε ν,ς που σχετίζονταν. άμεσα με την 
προσφορά εργασίας στην οργανν_κή θέση-

στ. Από την έναρξη της ν,σχύος της απόφασης αυτής, γν.α την 
υπερωρν.ακή εργασία εφαρμόζονταν. ον. δν.ατάξεν.ς του άρθρου 18 
του ν. 2470/1997 γν,α όλο το προσωπικό (μόνν,μο καν. με 
σύμβαση), που υπηρετεί στο Πολν.τ».κό Γραφείο Πρωθυπουργού με 
οπον-οδήποτε τρόπο.
Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωρν,ακής εργασίας
βεβαιώνεται, στο τέλος κάθε μήνα, με πράξη του Προϊσταμένου 
του Γραφείου Οργάνωσης καν. Αν.οίκηση? του Πολν,τν,κού Γραφείου 
Πρωθυπουργού.

ζ. Γν.α κάθε θέμα αποδοχών του προσωπικού του Πολν.τν.κού Γραφείου 
Πρωθυπουργού που δεν ρυθμίζεται. εν.δν.κά στην απόφαση αυτή 
εφαρμόζεται ανάλογα ο ν. 2470/1997.
Κατά τα λοι,πά εφαρμόζονταν. ον. δν.ατάξεν.ς της απόφαση? 
Υ. 174/1996, όπως αυτή ν.σχύεν. μέχρι. σήμερα, κατά το μέρος που 
ον. δν.ατάξεν.ς τη? δεν αντίκεν,νταν. στν,ς δν,ατάξες της παρούσας 
απόφαση?.
Η Πράξη αυτή ν,σχύεί από 1.1.1997.



Η παρούσα απόφαση να δηίλοσίευθεί στην ΕφηίΑερΐδα 
Κυβερνήσεων-
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