
Έπί της προτάσεως Νόμου «περί καχαργήσεως της διατάξεως 
της παρ. 2 τοϋ άρθρου 2 τοΰ Ν. 787/78 «περί αύξήσεως 
των συντάξεων τοϋ Δημοσίου νών μη καθοριζόμενων επι 

~ τη βάσει μισθού ένεργείας καί ρυθμίσεως ατυνταξιοδο- 
τικών θεμάτων κατόπων τοϋ νέου μισθολογίου».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 754/78 «περί ρυθμίσεως των 
άποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων καί στρατιωτικών κ.λ.π.» 
τά έπιδόματα πολυετοϋς υπηρεσίας καί εύδοκμίου παρα
μονής εις τον αυτόν βαθμόν (τριετίαι) κατηργήθησαν καί 
άντ’ αυτών παρεσχέθη εις τους πολιτικούς καί στρατιωτικούς 
ύπαλλήλους έπίδομα χρόνου υπηρεσίας διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ 
αύτοΰ μισθολογικοϋ νόμου.

Τό νέον αύτό έπίδομα ύπολογίζεται μέ βάση τών ετών 
υπηρεσίας κλιμακούμενου άπό τοΰ ποσοστού προσαυξήσεως 
τοΰ βασικοΰ μηνιαίου μισθοΰ 4% (ελάχιστου) μέχρι τοΰ 
ποσοστοΰ 76% (μεγίστου).

Διά τοΰ άρθρου 2 παρ. 1 τοΰ Ν. 787/78 «περί αύξήσεως 
τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου τών μή καθοριζυμένων επί 
τη βάσει μισθοΰ ένεργείας καί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών 
θεμάτων κατόπιν τοΰ νέου μισθολογίου» ώρίσθη 8τι: «Όπου 
εις την κειμένην συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν άναφέρεται 
ότι διά τον καθορισμόν τοΰ συνταξίμου μισθοΰ λαμβάνονται 
ύπ’ δψιν καί αί έκάστοτε προσαυξήσεις τοΰ βασικοΰ μισθοΰ 
λόγιο πολυετούς συνολικής καί έν τώ αύτώ βαθμώ ύπηρεσίας, 
έφ’ έξής νοείται τάξεως, δΓ δ καί προτείνομεν διά τοϋ 
παρόντος νομοσχεδίου την κατάργησίν της, εις τρόπον 
ώστε, νά έφαρμοσθή καί διά τούς αναπήρους πολέμου άξιω- 
ματικούς καί τάς χήρας καί ορφανά τούτων τουλάχιστον 
δ,τι ισχύει καί διά τούς συνταξιοδοτηθέντας πολιτικούς καί 
τούς στρατιωτικούς βάσει ετών ύπηρεσίας έξελθόντας τής 
ύπηρεσίας (ειρηνική περίοδος). η. ·. .i· η,'. ·:

Διά τοϋ νομοσχεδίου (παρ. 2) λαμβάνεται πρόνοια ταχείας 
διαδικασίας άνορθώσεως τής άδικίας, ήτοι τοιαύτης άπηλ- 
λαγμένης γραφειοκρατικών διατυπώσεων, ~

Επίσης παρέχεται προθεσμία αίτήσεως τοΰ πλήρους χρο- 
νοεπιδόματος έκ μέρους τών ένδιαφερομένων εντός πενταε
τίας, μετά πάροδον τής οποίας κατά γενικήν αρχήν (άρθρ. 22 
Α.Ν. 1854/51) τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας παραγρά
φονται αί άξιώσεις καί άποσβέννυνται τά δικαιώματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ- Αύτός είναι ό σκοπός καί τό περιεχόμενον τοϋ νομοσχε
δίου τό όποιον έτυχε τής γνωμοδοτήσεως τοΰ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου συμφώνως τώ άρθρω 73 τταρ. 2 τοΰ Συντάγματος 
καί διάτό όποιον παρακαλοΰμε την .’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν 
όπως υιοθετούσα τούτο καταστήση νόμον τοΰ Κράτους διά 
τής ψήφου της.
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί καταργήσεως τής διατάξεως τής παραγράφου 2 τοΰ 

άρθρ. 2 τοϋ Ν. 787/1978 «περί αύξήσεως τών συντάξεων 
τοΰ Δημοσίου τών μή καθοριζομένων έπί τη βάσει μισθοΰ 
ένεργείας καί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων κα
τόπιν τοΰ νέου μισθολογίου».

Άρθρον μόνον.
1. ’Από τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διά τής Έ-

φημερίδος τής Κυβερνήσεως καταργεΐται ή διάταξις τής- 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ^Ν. 787/1978. “ ".""'λ

2. Ό ύπολογισμός τοΰ έπιδόματος τής περιπτώσεως γ' 
τής παρ. Υ τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. 754/1978 «περί ρυθμίσεως 
τών άποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων πολιτικών καί 
στρατιωτικών κ.λ.π.». διά τούς συνταξιούχους περί ών 
ή καταργουμένη ύπό τής προηγούμενης παραγράφου διά— 
ταξις γίνεται έπι τη βάσει τοΰ χρόνου πραγματικής συντα-' 
ξίμου ύπηρεσίας τούτων.

3. *0 έπί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου νέος καθορισμός 
τοΰ έπιδόματος γίνεται έπί τη βάσει τών στοιχίενω τοΰ συντα- 
ξιΰδοτικοΰ φοικέλου τη αιτήσει τοΰ ενδιαφερομένου, βάσει 
ξιοδοτικοϋ—φακέλου τή αιτήσει τοΰ ενδιαφερομένου, βάσει 
φύλλου μεταβολής, μή άπαιτουμένης έκδόσεως πράξεως τών 
δικαιοδοτουντων έπί τών συντάξεων οργάνων. Ή σχετική αί- 
τησις δέον νά ύποβλη-$ή εντός τής ΰπο τοΰ άρόρου 2& Α.Ν. 
1854/1951 τασσομένης προθεσμίας. - '
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