
Εις τήν πρότασιν νόμο.; «"if: ρυ-όμισεως μ:σόολ:·γικών και
συνταξιοδοτικών -δεμάτων τών Αν-όυπασπιστών και κατο.>-
τέρων οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας».

Γίρός rΒονλι/ν ιών Ελλήνων

1. Διά τής ύπό ψήφισιν πρότασης Νόμου «τεεί ρυ-όμίσεω: 
μισ-όολογικών όεμάτων τώ/ κατωτέρων οργάνων τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας». παρέχονται δ ε δικ α: ολο γημένως εις τυ: 
κατώτερα οργχ;α τών Σωμάτων Ασφαλείας μισ-όολογικπι 
προαγωγαί καί ώρισμένα έπιδόματα.

Τα ευεργετήματα ταύτα παρέχονται εις τούς ύπηρ ετ .ΰντα' 
κατά τήν Ιην Οκτωβρίου 1980 κα: τους άποχωρ ουντας ττ 
υπηρεσίας μετά τήν χρονολογίαν τούτην. ’Αποκλείονται ου τι» 
τών ευεργετημάτων, τούτων οι άποχωρήσπντες τής υπηρε
σίας προ τής 1ης Οκτωβρίου 1980 καίτε: είχον κατά τη/ 
άποχώρησ./ των τον αυτόν χρόνον τονολικής ύττηρετ:ας κ:.ι 
βα-όμοϋ, τά αυτά προσόντα καί :ά ::υτά δ.καιώματα. Ούτω 
διά τοΰ αποκλεισμού διαχωρίζονται c: συνταξιούχοι όπλίτ:: 
τών Σωμάτων Ασφαλείας είς προνομιούχους καί αδικημένου-.

2. Δ:ά τοΰ αρ-όρου 52 τοΰ Ν. Διατάγματος 445/74 ώς 
τοΰτο έτρυποποιή-όη καί τυνεπληρώόη διά τών Νόμων 597/ 
1977 καύ'988/1979 παρεσχέ-όησΟν εϊς τους άνόυπασπιστάς 
τών ένόπ/.ων δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφ:;λε:ας μετά ώρι- 
σμένον χρόνον είς τον βαόμόν των καί τους ία-όμούς ύπαξιω- 
ματ’.κοΰ άποδοχαί αξιωματικού μέχρ: βα-όμοΰ Λοχαγού—Μοι
ράρχου. Είς τούς έκ τούτων έξελόόνοας καί έξερχομένους 
μετά τήν ίτχύν τοΰ νόμου (10 Ιουνίου 1974) παρεχοντοιι 
σύνταξις καί μέρισμα τού βα-όμού. ούτ-.νος ΐλάμβανον άπο- 
ϊοχάς.

Τοΰ ευεργετήματος αυτού άποκλείσ-όησχ/ οί άποχωρ ήσαν- 
τες τής υπηρεσίας προ τής 10ης ’Ιουνίου 1974 καίτο: είχο/ 
τον αυτόν χρόνον υπηρεσίας συνολικόν καί βανμοΰ καί τά αυ
τά προσόντα καί δικαιώματα. Ούτως έδημιουργήόη νέος άν ε
πιτρεπτός διαχωρισμός τών συνταξιούχων είς προνομιούχους 
καί άδικημένους.

3. Διά τού ύπ’ άρι-ό. 142/74 Ν. Διατάγματος έλογίσόη 
είς διπλοϋν χρόνος μέχρις πέντε ετών διά τούς αξιωματικούς 
καί όπλιτας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας τούς ύπηρετήσχ/τας 
εις ώρισμένας υπηρεσίας κατά τό χρον κον διάστημα άπο 1ης 
Νοεμβρίου 1949 μέχρι 1ης Νοεμβρίου 1979.

Κ: I τού ευεργετήματος τούτου έξηρέόησαν οί άττοχωρή
ταν τ /' τής ύπηρεσίας προ τής ισχύος (1 Νοεμβρίου 1974) 
τοΰ νομού.ετήματος τούτου καίτοι ύπηρέτησχ; καί ουτοι είς 
τάς ώρισμένας ύπό τού νόμου υπηρεσίας καί τον οριζόμενο·/ 
χρόνον.

Έπήλ-Sνι οΰτω νέος άτ-υεττίτρετττος διαχωρισμός τών συν
ταξιούχων είς προνομιούχους καί άδικημένους.

Ένεκα τούτου υποβάλλεται ή παρούσα πρότασις νόμου έπι 
σκοπώ όπως άρ-όεί ό ανεπίτρεπτος διαχωρισμός τών συντα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ξιούχων είς προνομιούχους καί άδικημένους καί αποτροπή ή 
παραβιασις τής Συνταγματικής άρχτς τής ίσης μετα/ειρή- 
σεως.

Εν Αυήναις ττ 10 Φεβρουάριου 1981 

Ο Ποοτεινων Βουλευτής
ΝΊΚΟΣ Γ. Π Α Π ΑΊΩΑΝΧΟΓ

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Περί ρυ-όμισεως μισ-όολογικών καί τυνταξιοδοτικών -όεμάτων
Αν-ό'.πασπιστών καί όπλιτών τών Σωμάτων Ασφαλείας.

Άρ-όρον 1.

1. Αι διατάξεις τοΰ νόμου «περί ρυ-όμισεως μιτόολογικών 
τινων -όεμάτων τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χω
ροφυλακής. Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού» εφαρ
μόζονται καί έττί τών έξελ-όόντων τής ύττηρεσίας ττρό τής 
ισχύος τοΰ άνω νόμου, ασχέτως χρόνου τερματισμού τής υπη
ρεσίας των. έφ οσον ύφιστχ/ται αί τυπικά: προυπο-όέσεις.

2. Αί διατάξεις τού αρ-όρου 52 τοΰ Ν. Διατάγματος 445/ 
1074 ώς συμπληρώόησαν διά τοΰ άρ-όρου 2 τού Νόμου 988/ 
1979 «περί ρυ-όμισεως μισ-όολογικών τινων -όεμάτων άφερών- 
των τούς άξιωματικούς καί άν-όυπασπιστάς τών - ένοπλων δυ
νάμεων. τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Λιμενικού Σώμα
τος», εφαρμόζονται καί διά τούς έξελ-όόντας τής υπηρεσίας 
προ τής ισχύος τών άνω νομοόετημάτων έφ' όσον ύφίστανται 
αί τυπικά! προύπο-όέσεις.

3. Αί διατάξεις τού ύπ’ άρι-ό. 142/1974 Ν. Διατάγματος 
περ: λογισμού εις διπλοΰν χρόνου υπηρεσίας διανυ-όεντος είς 
ενίας υπηρεσίας ύπό όργά-/ων τών Σωμάτων Χωροφυλακής. 
'Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, εφαρμόζονται διά 
πόντος τούς δικαιούχους, άσχέτως χρόνου τερματισμού τής 
υπηρεσίας των. έφ’ όσον ύφίστανται αί ουσιαστικοί καί τυπι
κοί προύπο-όέσεις.

Άρ-όρον 2.

1. Ή αίτησις περί αναπροσαρμογής τής συντάξεως ίασε: 
τών διατάξεων τού προηγουμένου άρ-όρου υποβάλλεται είς την 
υπηρεσία Συντάξεων τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους 
έντός προόετμίας δεκαπέντε μηνών άπο τής ίσχ-ος τού πα
ρόντος. ή δέ πληρωμή τής αύξήσεως. αρχεται άπό τής πρώ
της τοΰ μη ός κα·ό’ ον έκδιοετα: ή άπόφασις ή πράξις τής 
υπηρεσίας Συντάξεων.

2. "Οπου διά τήν έφ αρμογήν τοΰ παρόντος άπαιτείτα: άπό- 
φασις ή γνωμοδότησις υπηρεσιακού Συμβουλίου χύτη έκδιδε- 
τα: έκ τών υστέρων βάσει τών στοιχείων τού οικείου φακέλ- 
λου.

3. Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπο τής δημο- 
σιεύσεώς του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άόήναις τή 10 Φεβρουάριου 1981

Ό Π ροτείνων Βουλευτής 
ΝΈΟΣ Γ. ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΓ


