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ίξόδου έκ- της 'Υπηρεσίας Κατηγορίας ύπχλλ,ήλ.ων τοϋ 
ΕΛΤΛ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ποός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

ΊΊ ενκριθείς δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 211106/25.8.1971 
,ΦΕΚ 707/1971 τεύχος Β') άποφάσεως τοϋ Υπουργού 

νιών «Γενικός Κανονισμός Προσωπικοϋ ΕΛΤΛ»
ρίζει οτι, ώς όριον

Εν'κ.οινω
παράγραφον 1 τοϋ άρθρου αΰτ

1'ιτά τον χρονον μεταφοράς του ως ανω -ροσω~::ου εις τον 
ΓΑΤΑ, ϊσχυεν ή διάταξις τής —αρ. 4 τοϋ άρθρου 125 τοϋ 
Συντάγματος τού 1969, φαθ’ ήν οΐ ύπάλληλ.οι οί έχοντες 
ιαθυ,όν κατώτερον τοϋ 4ου, άπεχώρουν τής ύπηρεσίας άμα 
τ? συμπληρώσει τοϋ 62ου έτους τής ηλικίας των. Μετά την 
άποκατάστασιν τής Δημοκρατικής νομιμότητος εις την χώ
ραν κατηργήθη τό Σύντυγμα -οϋ 1968 έπανιιτεΟέντυς έν 
Ισχύι τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952. Έν τούτοις περί τούς τριά- 
κοντα_ΰπα/Δήλους τοϋ_ΕΑΤΑ- κατωτέρων βαθμών άπεμα- 
κρΰνθησαν την 3 Γην Δεκεμβρίου 1974 κατ’ εφαρμογήν τής 
πεοπαρατεθείσης διατάξεως τοϋ Κανονισμού καθ’ όσον κατ’ 
αυτήν λαμβάνεται ύπ’ όψιν τό όριον ηλικίας τό ΐσχϋον κατά 
τόν χρόνον τής μεταφοράς τοϋ άνω προσωπικού εις τον ΕΛΤΛ 
καί ούχί τό ΐσχϋον κατά τόν χρόνον τής άποχωρήσεως τούτου.

Ές άλλου μετά την εναρςιν τής ισχύος τοϋ Ν. 22 /1975 
ηύξήθη τό όριον ηλικίας εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων 
αντιστοίχων βαθμών εις τό 65ον καί ό ΕΛΤΑ πρόκειται νά 
έπιδιώξη τροποποίησιν τοϋ Κανονισμού τοϋ Προσωπικού του 
διά νά εναρμόνιση τούτο ώς προς τό όριον ηλικίας άπομακρύν- 
σεως τών υπαλλήλων του, κατ’ άντιστοιχίαν προς τό όριον 
ηλικίας έξόδου τών δημοσίων υπαλλήλων αντιστοίχων βα
θμών. Τέλος ή διάταξις τής παραγρ. 2 τού άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 
3768/1957 προέβλ.επε τήν δυνατότητα παραμονής εις την 
υπηρεσίαν τοϋ δημοσίου υπαλλήλου καί μετά την συμπλήρωσιν 
τοϋ ορίου ηλικίας καί μέχρι συμπλ.ηρώσεως 35ετοϋς πρα
γματικής συνταξίμου υπηρεσίας, πάντως δέ μέχρι συμπλ.ηρώ- 
σεως τοϋ 65ου έτους τής ηλικίας των. * Η διάταξις αΰτη όμως 
επαψεν ίσχύουσα άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ Συτάγματος 
τοϋ 1968 καί οΰτω κατά τον χρόνον τής μεταφοράς τοϋ ώς άνω 
προσωπικού τής Ταχυδρομικής υπηρεσίας εις τόν ΕΑΤΑ δεν 
ίσχυεν ή ανωτέρω διάταξις καί δεν ύφίστατο δυνατότης παρα
μονής τοϋ προσωπικού τούτου περαιτέρω εις την υπηρεσίαν 
κατά τήν διάταξιν ταύτην. Τούτο είχεν ώς συνέπειαν τήν άπο- 
μάκρυνσιν 30 περίπου υπαλλήλων τοϋ ΕΛΤΑ κατά τήν 31. 
12.1974 βάσει διατάξεως τοϋ μή ΐσχύοντος τότε πλέον Συν
τάγματος 196S κατά παραπομπήν εις αύτήν τοϋ άρθρ. 75 τοϋ 
Κανονισμού τοϋ ΕΛΤΑ. ’ Η προγραμματιζομένη δέ ύπό τού
του τροποποίησις τής σχετικής διατάξεως θά εχη ώς συνέ
πειαν νά αύξηθή τό όριον ήλικίας έξόδου άπό τοϋ 62ου εις τό 
65ον έτος, κατά παρέκκλισιν τών ορισμών τοϋ άρθρου 29 τοϋ 
όις άνω Κανονισμού, άλλ.ά ή ρύθμισις αΰτη θά ίσχύη διά τό 
μέλλον καί ούχί άναδρομικώς καί συνεπώς δεν θάκαταλ.άβη 
τούς άποχωρήσαντας ήδη 30 ώς άνω υπαλλήλους οί όποιοι θά 
παραμείνουν οί μόνοι άδικηθέντες έκ τής έφαρμογής τής. 
ώς άνω συνταγματικής διατάξεως, μετά τήν κατάργησίν 
της (άρθρ. 125 παρ. 4 Συντ/τος 196S) παρά τήν βασικήν 
*?7.ήν τής ΐσότητος.

Κ. 22/1975 άμα τη συμπληρώσει τοϋ 65ου έτους τής ήλικίας

κ.αιτοι μή ΐσχϋον πλέον, εξακολουθεί νά ζημιοΐ ώρισμένην

μερίδα- ύπαλλήλ.ων διά τής εφαρμογής τών διατάξεών του 
εις χρόνον καθ’ όν έπαυσεν ήδη τούτο νά ίσχύη.

Έξ άλλ.ου προσφάτως διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ ύηφισθέντος 
ίπό τή: Βουλής σχεδίου Κόμου «περί επαναφοράς εις τήν 
Υπηρεσίαν άπο/.υθέντων εκτάκτων, έπί θητεία ή έπί σχέσει 
εργασίας Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου ύπαλλήλ.ων καί 
έργατοτεχνιτών τοϋ Δημοσίου, ’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως καί Κ.Π.Δ.Δ. καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 
ρυθμίζεται παρομοία περίπτωσις τών τακτικών πολιτικών 
δημοσίων υπαλλήλων, τών 'Υπαλλήλων τής Βουλής, Δομι
κών προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως λ.όγω συμπλ.ηρώσεως τοϋ ορίου ηλι
κίας κατά τήν παράγραφον 4 τοϋ άρθρου 125 τοϋ καταργη- 
θέντος Συντάγματος τοϋ 1968, προ τής συμπλ.ηρώσεως 35 
ετοϋς ΰττηρεσίας, διά τούς όποιους προβλ,έπεται ή δίκαια λύσις 
τής διά συνταξιοδοτικούς σκοπούς καί άνευ δικαιώματος άπο- 
λήψεως διαφοράς αποδοχών ή συντάξεως, θεωρήσεώς των ώς 
διατελ.ούντων έν ένεργεία μέχρι συμπλ.ηρώσεως τοϋ 65ου 
έτους τής ήλ.ικίας των καί 35ετοϋς πραγματικής ύπηρεσίας.

Συνεπεία τών άνωτέρω προτείνομεν προς άρσιν τής ώς άνω 
άδτκ.ίας καί άνίσου μεταχειρίσεως, τήν ψήφισιν Κόμου έχοντος 
οΰτω :

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΜΟΥ
“Αρθρ ον 1.

'Υπάλληλοι περί ών τό πρώτον έδάφιον τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρ. 75 τοϋ Γενικού Κανονισμού Προσωπικού τοϋ ΕΛΤΛ 
άπομακρυνθέντες τής ύπηρεσίας λ.όγω ορίου ηλικίας, κατ’ 
εφαρμογήν τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 125 τοϋ καταργηθέντος 
Συντάγματος τοϋ 1968 καί πρό τής συμπλ.ηρώσεως 35ετοϋς 
πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας, λογίζονται, διά ίτυντα- 
ξιοδοτικούς καί μόνον σκοπούς καί άνευ δικαιώματος άπο- 
λήψεως διαφοράς άποδοχών ή συντάξεως, ώς έν ένεργεία 
διατελέσαντες μέχρι συμπληρώσεως τής ώς άνω τριάκοντα - 
πενταετοϋς πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας, πάντως δέ 
ούχί πέραν τής συμπλ.ηρώσεως τοϋ έξηκοστοϋ πέμπτου 
έτους τής ήλικίας των.

“Αρθρον 2.
Οί έμπίπτοντες εις τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου 

ύπάλληλοι ύποχρεοϋνται όπως ύποβάλουν τήν περί αύξήσεως 
τής συντάξεώς των αΐτησιν εντός άνατρεπτικής προθεσμίας 
6 μηνών άπό της ισχύος τοϋ παρόντος, ή δέ ηύξημένη σύν
ταξίς των ορίζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής 
χρονολογίας ύποβολής τής αίτήσεως.

“Αρθρον 3.
1. 'Υπάλληλοι έμπίπτοντες εις τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 1 

τοϋ παρόντος καί μή συμπληρώσαντες τό εξηκοστόν πέμπτον 
έτος τής ήλ.ικίας των κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος 
έπαναφέρονται εις τήν ύπηρεσίαν τοϋ ΕΛΤΑ καί παραμένουν 
έν αΰτη μέχρι συμπλ.ηρώσεως τοϋ έτους τούτου τής ήλ.ι
κίας των, οπωσδήποτε δέ ούχί πέραν τής συμπλ.ηρώσεως 
τριακονταπενταετοϋς συνταξίμου ύπηρεσίας, τοϋ διαρεύσαντος 
άπό τής άπομακρύνσεώς των μέχρι τής έπαναφοοάς των 
χρόνου λ.ογιζομένου ώς διανυθέντ&ς έν ύπηρεσία, άνευ δικαιώ
ματος άπολήψεως άποδοχών διά τόν χρόνον τούτον.

2. 'Η έπαναφορά τών ύπαλλ.ήλων τής προηγουμένης 
παραγράφου συντελ.εΐται τήν πρώτην τοϋ επομένου μηνός 
άπό τής ύποβολής τής σχετικής αΐτήσεώς των, ήτις δέον νά 
ύποβληθή έντός άνατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών 
άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

“Αρθρον 4.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό της δημοσιεύσεώς του 

εις τήν ’Εφημερίδα .τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 1 ’Οκτωβρίου 1975 
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