
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «για τη συνταξιοδότησα των — αθόντω' 
αγωνιστών τη; Εθνική; Αντίσταση;, την αποκατάσταση 
των ανωνιστών που διώχτηκαν για τα κοινωνικά του; 
φρονήματα και τη συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων 
κατά τη; δικτατορία;».

Γ1 ρυς 7η Βουλή τα)ν Ελλήνων

Το ττρίότο βήυ.7 για την ολοκλήρωση τη: αναγνώριση; 
τη: Εθνική: Αντίσταση; πραγματοποιήθηκε με το Ν. 1280/ 
1982. με τον οποίο αναγνωρίστηκε η προσφορά όλων εκεί
νο»; που μετά το έπο: τη: Αλβανία; συνέχισαν τον αγώνα 
για την ελευθερία και την αςιοπρέπεια τη; Πατρίδα:.

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του παραπανω νόμου 
εκδόθηκε το αριθ. 379/1983 11.Δ. με το οποίο επεκτάθηκαν 
τα ευεργετικά μέτρα του Λ.Ν. 971/1949 «περί απονομή; 
ηθικών αμοιβών εις τα; Εθνικά; Αντάρτικά: Ομάδας κ.λ.π.» 
όπω: τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά, σ’ όλου; του; 
αγωνιστέ; τη; Εθνική: \ντίσταοη: και έτσι συμπληρώθηκε 
το νομοθετικό πλαίσιο για την ηθική αποκατάσταση των 
αγωνιστών.

Για να ολοκληρωθεί όμιυ: το Εθνικό χρέος της πολιτεία; 
απέναντι στην εποποιία τη; Εθνική; Αντίσταση; πρέπει με
τά την ηθική αποκατάσταση να ακολουθήσει η υλική ικα
νοποίηση. Την υποχρέωση αυτή αναγνώρισε ο X. 1285/83, 
με το άρθρο 11. που όρισε ότι τα συνταξιοδοτικά θέματα των 
δικαιούχων αποκατάστασης θα ρυθμιστούν με ειδικό συντα- 
ξιοδοτικό νόμο, που θ’ ακολουθήσει καθώς και ότι μέχρι 
ττν ώήφιση του νόμου αυτού συνεχίζει να ισχύει το Χ.Δ.
412/1970. '

Το Χ.Δ. 412/1970 «περί συνταξιοδοτήσει»; των αγωνι
στούν τη; Εθνική; Αντίστασης» επηρεάστηκε από τι; πο
λιτικέ: κρίσεις που αναστάτο>σαν τη Χώρα μα; και έκανε 
διάκριση ανάμεσα στον αγωνιστή και το φρόνημα με απο
τέλεσμα να μην ικανοποιηθούν όλοι όσοι έπαθαν σ.γωνιζύμε- 
νοι για το κοινό ιδανικό τη; ελευθερία; και για το λύγο αυτό 
τερματίζεται η ισχύ; του με την ψήφιση του νόμου αυτού.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαίο, να ρυθμιστεί, κατά τρο- 
πυ που να ανταποκρίνεται στι; αρχέ; τη; χρηστή; διοίκη
ση: και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, το θέμα τη; διοικη
τική: και συνταξιοδοτική; αποκατάσταση; το»; τακτικό»; 
δημοσίων υπαλλήλυ»;, των στρατιωτικό)';, των υπαλλήλων 
το»; Q.T.A. και των άλλων Ν11ΔΔ. το»; σιδηροδρομικό)-; 
υπαλλήλων κ.7..π. (σχετ. άρθρο 1! X. 128υ/82), οι οποίοι 
είχαν αναπτύξει αντιστασιακή δράση και λόγιο των οημο- 
κοατικών τους πεποιθήσειον. απολύθηκαν ή εξαναγκάστη
καν σε παραίτηση μετά την έναρξη τη; εχθρική; κατοχή; 
τη; χιόρα:.

Έτσι ικανοποιείται το αίτημα των πιο πάνο; κατηγοριιυν 
προσιοπιον, που απομακρύνθηκαν από την ενεργό υττηρεσία 
για ?.όγου; πολιτική; τοποθετήσεω; μέχρι 20 Απριλίου 1907. 
Όσοι απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους μετά την 
ημερομηνία αυτή δεν υπάγονται στι; προτεινόμενες διατά
ξει;. γιατί καλύφθηκαν με άλλα νυμοθετήματα (π.χ. Χ.Δ. 
7(3/1974 ΦΕΚ 2(30 Α'-Ν.Δ. 197/1974. ΦΕΚ 3(31 Α' κ.λ.π.). 
ϋπίση: δεν υπάγονται στι; διατάξει; του νομοσχεδίου αυτού 
όσοι εκ των παραπάνι» αποκαταστάθηκαν μιε νομοθετηματα 
που εκδόθηκαν μετά την 24η Ιουλίου 1974.

Επειδή όμω; θα ήταν πρόκληση στο δημοκρατικό αίσθημα 
και προσβολή στο ε/.εύθερο πνεύμα του Ελληνικού Λαού να 
συνεχισθεί η αδιαφορία για όσου; έπαθαν στον αγό»;α κατά 
των 11 οαξικο—ηματιό»; του 19(37 λαμβάνεται ειδική μέριμνα 
και νια του; αγο»;ιστέ: αυτού; και έτσι τερματίζεται η απα
ράδεκτη κατάσταση να παραμέ/ουν χωρίς καμία προστασία 
αυτοί (ή οι οικογένειες τους) που έπαθαν ή έδωσαν της ζωή 
τους για την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Επίση: για λόγου; ίση; μεταχείρισης γίνεται ρύθμιση για 
τη συνταξιοδοτική αποκατάσταση των αναπήρων και θυμά
των του άμαχου πληθυσμού που η σύνταξή τους δια κόπηκε

Των διατάξεων τη; παρ. 4 του άρθρου 2 του X. 1649 
1υ-ι ι διότι και στην περίπτωση αυτή έγινε διάκριση στο 
φρόνημα.

Σύμφωνα λοιπόν με τ’ ανωτέρω, τα θέματα που ρυθμί
ζονται με το υπό κρίση ιομοσχέδιο διακρίνονται βασικά 
σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία καλύπτει τη συν- 
ταςιοδότηση των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης που 
έπαθαν αναπηρία τουλάχιστον 25 % ή των μελών των οικο
γενειών αυτών που σκοτώθηκαν κατά την αντιστασιακή 
του; δράση ή πέθαναν μετά τον τραυματισμό τους, η δεύ- 
τερη τη διοικητική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των 
διωχθεντων υπαλλήλων και στρατιωτικών και η τρίτη τη 
συν··αςιοδύτηση αυτών που έπαθαν σ-Ο' αγώνα κατά τη; 
δικ ·α -ορίας καθώς και τη συνταξιο οτ :ή απο ιατασταση 
τ^ν α απήρων και θυμάτων του άμαχου π/.ηθυσμού που 
διακόπηκε η σύνταξή τους λόγω των φρονημάτων τους.

Ετσι και οι διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν χωριστεί 
για αρτιότερη νομοτεχνική εμφάνιση σε τρία τμήματα ανά
λογα με το αντικείμενό τους.

Ειδικότερα οι επι μέρους διατάζεις προβλέπουν τα εξής :

ΤΜΗΜΑ Α'.
Συνταξιοδότηση των αγωνιστούν της Εθνικής Αντίστασης.

Με τις διατάξεις του τμήματος αυτού ρυθμίζονται θέματα 
που είναι χωρισμένα σε τρία κεφάλαια.

Το Κεφάλαιο Λ' αναφέρεται σ’αυτούς που έχουν ίδιο δι
καίωμα σύνταξη: από πάθημα στον αγώνα της Εθνικής Αν
τίστασης και αποτελείναι από 8 άρθρα (άρθρα 1 μέχρι 8).

Με τα άρθρα 1 μέχρι 4 ορ'ζεται ότι οι αγωνιστές του X. 
1285/1982 που εξαιτίας τη; αντιστασιακής τους δράση; 
έπαθαν λόγιο τεαύματυς ή νόσου αναπηρία τουλάχιστον 25% 
δικαιούνται αναπηρική σύνταξη. Επίσης καθορίζονται τα 
τραύμα.'α και τα νοσήματα που παρέχουν δικαίωμα για 
σύνταξη και καθίστανται αρμόδιες οι πρωτοβάθμιε; Υγειο
νομικές Επιτροπές που εδρεύουν σε κάθε Χυμό για τον προσ
διορισμό του ποσοστού α: απηρίαε. 11 αρμοδιότη τα αυτή 
ανατέθηκε στις II ρωτυβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές 
διότι οι Ανούτατε; Στρατιωτικές Γγειονομικές Επίτροπέ; 
έχουν επιβαρυνθεί εκτός από τα καθήκοντα τους που απορ
ρέουν από τον Οργανισμό τη; Στρατιωτικής Υττηρεσία; και 
με τον καθορισμό των ποσοστών αναπηρία: α) τιον δημο- 
σκον υπαλλήλων και στρατιωτικόν, που παθαίνουν αναπη
ρία λόγω τραύματος ή νόσου που προήλθε είτε εξαιτίας τη; 
υττηρεσία: τους είτε ανεξάρτητα απ’ αυτή, β) το»; ανικάνων 
τέκνων των παραπάνιο κ.λ.π. (σχετ. 11.Δ. 1041/79 και 
1285/81 ).

Με το άρθρο 5 καθιερούνεται σύστημα συνταξιοδότηση: 
των αναπήρων αγωνιστούν, που έχουν σύμφωνα με το παρα- 
πάνω ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 25% ίδιο με αυτό 
που ισχύει για του: πολεμικού; συνταξιούχου; με το βαθμό 
του επιλοχίτ. που έπαθαν στον πόλεμο 1940-1941 και λαμβά- 
νεται πρόνοια, για τη χορήγηση επιδομάτων ανικανότητας, 
με τις ίδιες προϋποθέσεις που καταβάλλονται και στους συν
ταξιούχους αναπήρου; πολέμου, αςιωματικού; και οπλίτες, 
περιόδου 1940-41.

Με τα άρθρα 6./ και 8 ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικά 
σχετικά με την απόδειξη του παθήματος και τη σχέση αυτού 
με τη δράση στην Εθνική Αντίσταση και η διαδικασία που 
προτείνεται. συνοπτικά, έχει ω; εξής :

Ο δικαιούχο; υποβάλλει τη σχετική αίτηση με τα απαραί
τητα δικαιολογητικά. στη Χομαρχία του τόπου που έδρασε 
ο παθούν.

Στην αίτηση, εκτό: από τα δικαιο/.ογηπκά π«υ ορίζονται 
στα άρθρα 8 και 13. θα επισυνάπτεται και κάθε έγγραφο που 
μπορεί να επηρεάσει την κρίση του συνταξιοδοτικού Οργά
νου ή της Υγειονομικής Επιτροπής (π.χ. δημόσιο ή άλλο 
απλό έγγραφο όπως πιστοποιητικό του νοσοκομείου ή τη: 
κλινικής που νοσηλεύτηκε ο παθών, δημοσίευμα. εφημερίδας 
σχετικό με την περίπτωση του κ.λ.π.).



Η Νομαρχία αναθέτει σ’ ένα δημόσιο υπάλληλο τη διε- 
νέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την εξακρίβωση 
των συνθηκών του παθήματος, το χρόνο ή τον τόπο της εκ
δήλωσης της νόσου και τη σχέση «υ-.ών με τη δράση τους. 
Το σχετικό πόοισμα με όλο το φάκΑλυ διαβιβάζεται στην 
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στο·, τόπο κατοικίας 
του παθόντος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, για 
να γνωματεύσει σχετικά με το ποσοστό α οπηρίας, το είδος 
του παθήματος και τη σχέση αυτού με τα γεγονότα, που 
παρέχουν δικαίωμα σύνταξης.

Η γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επι
τροπής είναι υποχρεωτική, εφόσον είναι θετική, ανεξάρτητα 
από το -αν είναι ομόφωνη ή όχι. Η λύση αυτή προτείνεται 
για να-μη μπορέσει η μειοψηφία να εμποδίσει τη χορήγηση 
σύνταξης στον αγωνιστή ή στα μέλη της οικογένειας του.

Εκ*.ός όμως από την παραπάνω ρύθμιση, δίνεται το δι
καίωμα στον αγωνιστή ή τα μέλη της οικογένειάς του να 
προσβάλει την αρνητική μη ομόφωνη γνωμάτευση στην οι
κεία Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Η επανάκριση αυτή κρίνε··αι απαραίτητη διότι η εξέτα
ση γίνεται μετά από σαράντα περίπου χρόνια και δεν θα 
ήταν δίκαιο, με μία κρίση, να στερηθεί ο ενδιαφορόμενος τη 
σύνταξη, εφόσον από την μειοψηφία υπάρχουν αμφιβολίες 
για την αρνητική γνωμάτευση. Τελικά η γνωμάτευση με 
όλο το φάκελλο στέλνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά
τους (Διεύθυνση 1 Ιη-Κανυνισμυύ Στρατιωτικών και Πο
λεμικοί Συντάξεων - Τμήμα Δ1 Κανονισμού Συντάξεων 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Άμαχου Πληθυσμού), 
για την έκδοση της σχετικής Πράξης που ορίζεται στο άρ
θρο 106 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ. 1285/ 
«1 )■

Το Κεφάλαιο Β' αναφέρεται στους δικαιούχους από μετα
βίβαση και αποτελείται από 4 άρθρα (άρθρα 9 μέχρι 12).

Με το άρθρο 9 λαμβάνεται μέριμνα για τη συνταξιοδότηση 
των οικογενειοόν των αγωνιστών που Οα πεθάνουν μετά τη 
συνταξιοδάτησή τους ή πέθαναν μετά την α·. απηρία τους 
πριν συνταξιοδοτηθούν καθώς και των οικογενεκόν των αγω
νιστών που φονεύτηκαν ή εκτελέστη::αν ή εξαφανίστηκαν 
λόγω της δράσης τυυς ή της ιδιότητάς τους ως αγωνιστών.

Με το άρθρο 10 καθορίζεται ότι τα πρόσωπα της οικογέ
νειας του αγωνιστή που δικαιούνται σύνταξη είναι οι χήρες, 
τα ορφανά και τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας εφό
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 35 και 36 του 
Π.Δ. 1285/81 που απαιτούνται για του.- πολεμικούς συντα
ξιούχους.

Με το άρθρο 11 καθόριζε ;αι το ποσό της σύνταξης των 
οικογενειών και ορίζεται ότι η σύνταξή τους είναι ίση με τη 
σύνταξη πυυ δικαιούται ανάλογα με το ποσοστό α-απηρίας 
η οικογένεια επιλοχία που πέθανε μετά την συνταξιοδότηση 
του ή φονεύτηκε κατά την ε ιτέ'χση υπηρεσίας στυν πόλεμο 
1940-41. Εφαρμόζονται δηλαδή και στην προκειμένη περί
πτωση οι διατάξεις των άρθρων 89.90 και 91 του Κώδικα 
Πολεμικών Συντάξεων με τα οποία δ.ακρίνονται τρεις βα
σικές κατηγορίες οικογενειών που δικαιούνται σύνταξη.

Με το άρθρο 12 γίνεται ρύθμιση ώστε εφόσυν ο αγωνιστής 
έχει πεθάνει να ιηρηθεί για τις οικογένειες η διαδικασία των 
άρθρων 6-8 και ορίζεται ότι η γνωμάτευση της Πρωτοβάθ
μια: Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδε-α' βάσει των στοι
χείων του φακέλλου που σχημάτιζε ·αι.

Το Κεφάλαιο Γ’ αναφέρεται στις κοινές, τελικές, μετα
βατικές και καταργητικές διατάξει: και αποτελείται από 3 
άρθρα (άρθρα 13 μέχρι 15).

Με το άρθρο 13 καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέ
πει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενον:.

Με το άρθρο 14 διευκρίνιζε-αι ότι όπου απαντούνται οι 
όροι παθών ή θα ·ών ή χήρα σύζυγος νοείται αντίστοιχα και 
η παθούσα ή θανούσα ή ο χήρος σύζυγος και ακολούθως ορί
ζεται ότι για όσες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με τα άρθρα

1-13 θα ειραρμυσθούν οι ανάλογες διατάξεις του Π.Δ. 1285/ 
81 για τις πολεμικές συντάξεις του 1940-41.

Με το άρθρο 15 καταργούνται οι προηγούμενε: διατάξεις 
περί συνταξιοδοτήσεω: των αγωνιστών της Εθνικής Αντί
σταση: (δηλαδή ο Α.Ν. 1855/51 και το Ν.Δ. 412/70) αλ
λά για λόγου: κοινωνικής πρόνοια: οι συντάξεις, του μεν 
Α.Ν. διατηρούνται και θεωρούνται ότι αναγνωρίστηκαν με 
τι: διατάξει: των άρθρων 1-14 του νόμου αυτού, του δε Ν.Δ. 
εξακολουθούν να καταβάλλονται και να διέπονται από τις 
δια -άξεις περί πολεμικών συντάξεων.

ΤΜΗΜΑ Βλ
Αποκαταστάσεις.

Με τις διατάξεις του τμήματος αυτού ρυθμίζονται θέματα 
που είναι χωρισμένα σε τρία κεφάλαια.

Το Κεφάλαιο Α' αναφέρεται στην αποκατάσταση (διοι
κητική και συνταξιοδοτική) των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών κοινής Ωφελεί ας κ.λ.π. 
και αποτελείται από τέσσερα άρθρα (άρθρα 16 μέχρι 19).

Με το άρθρο 16 καθορίζονται ως δικαιούχοι αποκατάστα
σης όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων είχαν αγωνισθεί στην 
Εθνική Αντίσταση και απολύθηκαν από την υπηρεσία τους 
λόγω των κοινωνικών τους φρονημάτων, βάσει των ψηφι
σμάτων Θ/1946 και ΜΘ'/1948 ή βάσει άλλων τακτικών ή 
εκτάκτων νομοθετικών μέτρων και Συντακτικών Πράξεων 
που εκδόθηκαν μετά την έναρξη τη: εχθρικής κατοχής της 
Χώρας καθώς και όσοι, από τους ως άνω. αγωνίστηκαν στην 
Εθνική Αντίσταση και εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση για 
τα δημοκρατικά του: φρονήματα.

Επίσης ορίζεται με το άρθρο αυτό ότι δεν αποκαθίστανται 
όσοι συνεργάστηκαν με το καθεστώς που προέκυψε από το 
πραξικόπημα της 21 Απριλίου 1967.

Με το άρθρο 17 ρυθμίζεται η διοικητική αποκατάσταση 
των παραπάνω υπαλλήλων και ειδικότερα η προτεινόμενη 
ρύθμιση έχει ω: εξής :

Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσία: ο χρό
νος από την απόλυση του υπαλλήλου ή του εξαναγκασμού του 
σε παραίτηση μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι τερ
ματίστηκε η υπηρεσία του βάσει του βαθμού που Οα έφερε 
άν δεν είχε απολυθεί. Ως ημερομηνία τερματισμού θεωρείται 
η ημερομηνία συμπλήρωσης 35ετίας ή κατάληψης από το 
όριο ηλικίας και για όσου: πέθαναν πιο μπροστά η ημερομη
νία του θανάτου τους.

Ρυθμίζεται η βαθμολογική αποκατάσταση η οποία γί
νεται μετά από κρίση ειδικής Επιτροπής που συστήνεται 
με το άρθρο 24 του νόμου αυτού. Με τη βαθμολογική απο
κατάσταση οι υπάλληλοι προάγονται στο βαθμό που προάχ- 
θήκανε νεώτεροι τους, μέχρι τη χρονολογία που τερματί
ζεται η συντάξιμη υπηρεσία τους, αλλά σε καμιά περίπτωση 
η βαθμολογική τους αυτή αποκατάστασή δεν μπορεί να γίνει 
σε περισσότερους από τρεις βαθμούς από εκείνο που είχαν 
κατά την απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία.

Ορίζεται ότι οι ως άνω μεταβολές δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά δεν παρέχουν δικαίωμά 
οποιασδήποτε αναδρομικής λήψης αποδοχών, σύνταξης ή άλ
λων ασφαλιστικών παροχών εκτός των συνταξιοδοτικών 
που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, ούτε παρέχουν επίσης δι
καίωμα επανόδου στην ενεργό υπηρεσία.

Δεδομένου ότι πολλοί δεν θα έχουν συμπληρώσει 35ετία 
ή το όριο ηλικίας κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού γί
νεται ρύθμιση ώστε να προαχθούν μέχρι το βαθμό που προάχ- 
θηκε νεώτερός του: στην ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 
αυτού στην οποία και θεωρείται ότι τερματίζεται και η υπη
ρεσία τους. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι 
παραπάνω περιορισμοί των τριών βαθμών.

Με το άρθρο 18 καλύπτονται συνταξιοδοτικά όσοι απο- 
καθίστανται διοικητικά με το άρθρο 17 και οι ρυθμίσεις που 
γίνονται είναι οι εξής :

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι ολόκληρος ο εκτός υπηρεσίας
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χρόνος καθώς και ο χρόνος των δ'.αβόρων πειθαρχικών η 
ποινικών ποινών που επιβλήθηκαν για τους ίδιους λογους 
που έγινε η απόλυσή τους, λογίζεται συντάςιμος ως και ο τι 
η σύνταξή τους κανονίζεται με βάση το μισθό του βαθιοί) 
στον οποίο προάγονται με το προηγούμενο άρθρο 1 /.

Με την παρ. 2 γίνεται ρύθμιση για τους ασφαλισμένους 
σε άλλους φορείς, εκτός του Δημοσίου, και ορίζεται οτι ο 
εκτός υπηρεσίας χρόνος κ.λ.π. θεωρείται και ως χρόνος α
σφάλισης. για κύρια ασφάλιση, στους ασφαλιστικούς οργα
νισμούς που καλύπτουν συνταξιοδοτικά τους υπαλλήλους αυ
τούς και οι εισφορές όλες βαρύνουν τον εργοδότη και αν. δεν 
υπάρχει εργοδότης το Δημόσιο. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα 
της επιστροφής των εισφορών που έχουν αποδοθεί στον απο- 
καθιστάμενο.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο απο- 
καθιστάμενος, μετά την απομάκρυνση του είχε ασφαλισθει 
σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, τότε, από τον έκτος υπη
ρεσίας χρόνο, που αναγνωρίζεται συ τάξιμος με τις διατά
ξεις του άρθρου αυτού, αφαιρείται υποχρεωτικά)ς ο χρονος 
που διανύθηκε στην ασφάλιση του άλλου φορέα. Η ρύθμιση 
αυτή προτείνεται για να βρίσκονται οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού σε αρμονία με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία που έχει 
θεσπίσει διατάξεις με σκοπό να εμποδίσει τη δημιουργία 
περισσοτέρων δικαιωμάτων συντάξεων από τον ίδιο χρόνο 
υπηρεσίας και -από προσφορά υπηρεσίας σε μίΡ θέση.

Επίσης παρέχεται η ευχέρεια στον αποκαθιστάμενο να 
μεταφέρει το χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας τομ στο φορέα 
που μεταγενέστερα ασφαλίστηκε.

Με την παρ. 4 παρέχεται εξουσιοδότηση να ρυθμισθούν με 
κοινή απόφαση των 3 πουργών Οικονομικών, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και του αρμοδίου κατά περίπτωση ί πουργου 
τα θέματα καταβολής και επιστροφής εισφορούν που θα προ
κύπτουν κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Με το άρθρο 19 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εκπαι
δευτικούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση και ενώ 
είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού 
στο Δημόσιο και είχαν σειρά να διοριστούν σύμφωνα με τον 
πίνακα διοριστέων δεν τουε επιτράπηκε ο διορισμός λόγω 
των κοινωνικών τους φρονημάτων. Ετους εκπαιδευτικούς 
αυτούς αναγνωρίζονται πέντε χρόνια ως χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης δημόσιας πολιτικής υπηρεσίας τα οποία λαμ- 
βάνονται υπόψη για την επανένταξή τους. Ανάλογη ρύθμιση 
γίνεται και για τους σπουδαστές των Π αιόαγωγικών Λ- 
καδημιούν που δεν τους επιτράπηκε να συνεχίσουν τις σπου
δές τους για τους πιο πάνω λόγους.

Το Κεφάλαιο Η’ αναφέρεται στην αποκατάσταση (διοι
κητική και συνταξιοδοτική) των στρατιωτικών και αποτε- 
λείται από 4 άρθρα (άρθρα 20-23).

Με το άρθρο 20 καθορίζονται ως δικαιούχοι αποκατάστα
σης οι στρατιωτικοί που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίστα
ση και αποστρατεύθηκαν ή αποτάχθηκαν από την υπηρεσία 
τους λόγω των κοινωνικών τους φρονημάτων, βάσει των 
ψηφισμάτων ΓΙΕ και ΓΙΑ του έτους 1943 ή βάσει άλλων τα- 
κτικών - εκτάκτων νομοθετικούν μέτρων και συντακτικών 
πράξεων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της εχθρικής κα
τοχής της χώρας καθούς και όσοι, από τους ως άνω αγωνί
στηκαν στην Εθνική Αντίσταση, και εξαναγκάστηκαν σε πα
ραίτηση, για τα δημοκρατικά τους φρονήματα.

Με το ίδιο άρθρο ορίζεται ότι δεν αποκαθίστανται όσοι 
συνεργάστηκαν με το καθεστώς που προήλθε από το πρα
ξικόπημα τη,; 2'νς Αποιλίου 19(5/.

Με το ά;θρο 21 ρυθμίζεται η διοικητική αποκατάσταση 
τευν στρατιωτικών και η προτεινόμενη ρύθμιση έχει <υς εξής :

Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρό
νος από την απόλυση του στρατιωτικού ή του εξαναγκασμού 
του σε παραίτηση μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι 
τερματίστηκε η υπηρεσία του και η βαθμολογική αποκατά
σταση γίνεται μετά από κρίση της ειδικής Επιτροπής του 
άρθρου 24. Με τη βαθμολογική αποκατάσταση προάγονται

μέχρι το βαθμό που προάχθηκε νεώτερός τους, μέχρι τ> 
χρονολογία που τερματίζεται η συντάξιμη υπηρεσία τουε 
αλλά όχι σε βαΓμό ανώτερο από αυτόν που ορίζεται κάτι 
περίπτωση στο άρθρο 6 του Π.Δ. 379 1983 (ΦΕΚ 136 Α'.)

Ορίζεται επίσης ότι οι παραπάνω μεταβολές γίνονται με 
απόφαση του αρμοδίου 1 πουργού που δημοσιεύεται στη- 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή με Π.Δ., όπου απαιτείται 
αλλά δεν παρέχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αναδρομικής λι'« 
ψης αποδοχών, σύνταςης ή α/λ jv ασφαλιστικών παροχω 
εκτός των συνταξιοδοτικών που ορίζονται στο επόμενο άρθρο 
ούτε παρέχουν επίσης δικαίωμα επανόδου στην ενεργό υπη- 
ρεσία.

Επίσης για όσους δεν θα έχουν συμπληρώσει 3Γ>ετία ή 
το όριο ηλ κίας κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, γί
νεται ρύθμιση ώστε να προαχθούν μέχρι το βαθμό που προάχ
θηκε νεώτερός τους την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμο- 
αυτου. στην οποία και θεωρείται ότι τερματίζεται η υπηρε
σία τους. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι πα 
ραπάνω περιορισμοί του άρθρου 6 του ΓΙ.Δ. 379/1983.

Με το άρθρο 22 καλύπτονται συνταξιοδοτικά όσοι απο 
καθίστανται διοικητικά και ειδικότερα :

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι ολόκληρος ο εκτός υπηρεσία: 
χρόνος, που θεωρήθηκε με το προηγούμενο άρθρο ως χρό
νος πραγματικής υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος ,ων δια- 
φόρυιν πειθαρχικών ή ποινικών ποινούν που επιβλήθηκα-, 
για τους ίδιους λόγους που έγινε η απόλυσή, τους, λογίζετα· 
συντάξιμος ως και ότι η σύνταξή τους κανονίζεται με βάση 
το μισθό του βαθμού στον οποίο προάγονται με το προηγού
μενο άρθρο 2ί και με τη ρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται το 
νομικό πλαίσιο της αποκατάστασης.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο απο- 
καθιστάμενοε. είχε ασφαλισθει σε άλλο φορέα κύριας ασφά
λισης, μετά την απομάκρυνσή του τότε, από τον εκτός υπη- 
ρεσίαε χρόνο, που αναγνωρίζεται συντάξιμος με τις διατά
ξεις τη; προηγούμενης παραγράφου, αφαιρείται υποχρεο)- 
τικά ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του άλλου φο
ρέα. Επίσης παρέχεται η ευχέρεια στον αποκαθιστάμενο 
να μεταφέρει το χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας του στε 
φορέα που ασφαλίστηκε μεταγενέστερα.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι τα θέματα καταβολής εισφο- 
ρών που θα προκόψουν κατά την εφαρμογή της προηγού
μενης παραγράφου θα ρυθμισθούν με κοινή απόφαση τωι 
Ί πουργών Οικονομικού'/ Κοινωνικών. Ασφαλίσεων και το-, 
αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού. Με την παρ. 4 γί
νεται πρόβλεψη ώστε οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατά
στασης που θα γίνουν στους στρατιωτικούς βάσει του Π.Δ. 
379/83 (ΦΕΚ 136Α) να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμέ 
η την αύξηση της σύνταξής τους.

Με το άρθρο 23 προτείνεται εξαιρετική μεταχείριση για 
τους μαθητές και τελειόφοιτους των Π αραγο-γ κών Σχολώ- 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πο-, 
αγωνίστηκαν στην Αντίσταση και δεν τους επιτράπηκε να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εισαχθούν και εξελιχθού- 
στο στράτευμα, λόγω των κοινωνικών τους φρονημάτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζεται στους ω: 
άνω ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης στρατιωτική: 
υπη ρεσία; χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει απ' 
την ημερομηνία αποπομπής τους από τις Σχολές.

Ί ο Κεφάλαιο Γ’ αναφέρεται στις κοινές διατάςεις κα 
αποτελείται από 7 άρθρα (άρθρα 24-30).

Με το άρθρο 24 προτείνεται η σύσταση ειδικού συλλο- 
γικού οργάνου, με την ονομασία Επιτροπή Αποκατάσταση: 
Διωχθέντων Επαλλήλων και Στρατιωτικών( Ε.Α.Δ.Υ.Σ. 
που θα έχει ως σκοπό να κρίνει τις αιτήσεις των ενδιαφερο
μένων για αποκατάσταση και θα λειτουργεί σε δύο Τμή
ματα. Το πρώτο Τμήμα θα είναι αρμόδ.ο για να κρίνει τι: 
αιτήσεις των πολιτικών υπαλλήλων κ.λ.π. και το δεύτερ'
Τμήμα για να κρίνει τις αιτήσεις των στρατιωτικών.
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Με την δημιουργία του ..αρχπάνο/ συλλογικού οργάνου 
εξασφαλίζεται η -ομοιόμορφη και αμερόληπτη κρίση των 
διωχθεντων διότι περιορίζονται στο ελάχιστον οι πιθανό
τητες εμπλοκή στην όλη διαδικασία προσώπων τα οποία 
λόγω των δεσμών ή των ιδιαζουσών σχέσεων προε τις κρι- 
νομενες υποθέσεις θα. δημιουργούσαν τεκμήρια επηρεασμού 
των Οργάνων.
* Το άρθρο 25 αναφέρεται στη σύνθεση της Επιτροπής και 
προτείνεται ο Πρόεδρος των Τμημάτων να είναι Σύμβου
λος ή Πάρεδρος των Νομικών 1 πηρεσιών Διοικήσειος λό
γω της νομικής του ιδιότητας. Ως μέλη για το Α' Τμήμα 
προτείνονται δύο ανώτεροι υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ., ένας 
ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Ιΐροεδρίαε τηε Κυβέρ- 
νησης και ένας ανιό ιερός υπάλληλος του Τπουργείου Εσω- 
τερικών και για το I!' Τμήμα ένας ανώτερος ή ανώτατος 
αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, ένας ανώτερος ή 
ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων Ασφαλείας ή του 
Λιμενικού Σώματος και δύο ανιύτεροι υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ.

Με την παραπάνω σύνθεση επιτυγχάνεται η σύνθεση τη^ 
Επιτροπής να αποτελείται από μέλη που θα έχουν, λόγω ττ~- 
προέλευσής τους εμπειρία για τα θέματα του κάθε Κλά" 
δου στον οποίο θα ανήκουν οι κρινόμενοι αλλά και σχετικές 
γνώσεις στις διοικητικές και συνταςιοδοτικές διατάξεις.

Επίσης για να βοηθηθεί η Επιτροπή στο δύσκολο έργο 
της προτείνεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των διωχ- 

•θέντων χωρίς δίκαιο;μα ψήφου.
•Για το άρθρο 26 ορίζεται ότι οι αποφάσεις της Επιτρο

πής προσβάλλονται ενώπιον του 11 Τμήματος του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου σε προθεσμία 6(1 ημερυύν από την ημ.ερομηνία 
που κοινοποιείται η απόφαση, είτε από τον Υπουργό Οι
κονομικών. είτε από τον ενδιαφερόμενο ως και ότι, μετά 
την έκδοση της απόφασης που έγινε δεκτή, ο αρμόδιος 
Υπουργός ή το κατά νόμο όργανο οφείλει να εκδόσει σχε
τική αποκαταστατική απόφαση για τη διοικητική αποκα
τάσταση εκείνου που κρίθηκε.

Με το άρθρο 2/. εξουσι δοτείται ο 1 πουργός Οικονομικό)·/ 
για την έκδοση των σχετικό)·/ αποφάσεων για τη λειτουργία 
της Επιτροπής, τον τύπο των αποφάσεων που θα εκδίδονται 
και την ενοίκιό·/ της διαδικασία. 11 αρέχεται επίσης η δυ
νατότητα να συσταθούν νέα τμήματα της παραπάνω Επι
τροπής με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
του Ί πουργού Οικονομικό;·/.

Με το άρ ρο 2Ν λαμβάνεται πρόνοια ώστε αν οι δικαιούχοι 
έχουν πεθάνει να ζητήσουν την αποκατάσταση τα μέλη 
των οικογενειών τους.

Με το άρθρο 29 ορίζεται ότι στιε διατάξεις των άρθρων 
16 και 20 υπάγονται μόνο όσοι εξήλθαν από την υπηρεσία 
μέχρι 28 Απριλίου 1067 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
αποκαταστάθηκαν βάσει νοιχοθετημάτων που εκδύθηκαν 
μετά την 24 Ιουλίου 1974 ή δεν καλύφθηκαν από τι; ρυθμί
σεις αυτό)·/.

Με το άρθρο 60 : α) τάσσεται εξάμηνη προθεσμία για 
την υποβολή αίτησης στη.·/ Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχ- 
θέντων Υπαλλήλων και Στρατκοτικών και β) ορίζεται 
ότι για την αναγνιοριση συνπαξιοδοτικού δικακόματος που 
απορρέει από τη διοικητική αποκατάσταση του νόμου αυτού 
πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση μετά την έκδοση της 
πράξης με την οποία γίνεται η διοικητική αποκατάσταση.

Γμήαα Γ’. Συνταξιοδότηση αγιυνιστά>ν δικτατορίας, λοι
πά θέματα.

Με τις διατάξεις του Ί μήματος αυτού ρυθμίζονται θέ
ματα που είναι χωρισμένα σε δυο κεφαλαία.

Το Κεφάλαιο Λ αναφέρεται στην οικονομική αποκατά
σταση των αγωνιστών κατά της δικτατορίας και αποτελείται 
από 2 άρθρα (άρθρα 5ί και 52).

Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι όσοι έδρασαν κατά του δι- 
κτατορικού καθεστώτος και εξαίσιας της δράσης τους αυτής 
έπαθαν αναπηρία τουλάχιστον 25% καθώς και οι οικογέ
νειες των ανωτέρω πέθαναν πριν συνταξιοδοτηθούν ή πε- 
θ ιίνουν μετά τη συνταξιοδότηση τους καθώς και αυτών που

εξαιτίας της αντιστασιακής τους δράσης φονεύτηκαν.δικαιούν
ται σύνταξη ανικανότητας κατά σύστημα ταυτόσημο με 
τουε αγωνιστέ: της Εθνικής Αντίστασης εφόσον τα σχε
τικά περιστατικά έχουν αναγνωρισθεί με δικαστικέ: απο
βάσεις που εκδύθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983. Επίσης 
για όσες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με τις διατάξει: του 
άρθρου αυτού τίθεται η αρχή της εφαρμογής των ανάλογων 
διατάξεων που ισχύουν για τις αναπηρικές (πολεμικές) 
συντάξεις όσων έπαθαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στον 
πόλεμο του 1940-41.

Με το άρθρο 32 ορίζεται ότι < σ η θεμελιώσουν δικαίωμα 
σύνταξης, διότι έπαθαν στον αγώνα κατά της δικτατορίας 
και του: έχει αναγνωριστεί αποζημίωση σε βάρος- του Δη
μοσίου για τη στέρηση των εισοδημάτων από την εργαοία 
τουε( διατροφική αποζημίωση), για την ίδ α αιτία, δικαιούν
ται να επιλέξουν τη μία από τις δύο παροχές.

Το Κεοάλαιο I) αποτελείται από 4 άρθρα (άρθρα 33-36).
Με το άρθρο 33 επαναχορηγούνται οι συντάξεις οι οποίες 

είχαν χορηγηθεί στον άμαχο πληθυσμό που έπαθε απο 
δυστυχήματα που προήλθαν από αυτοκίνητα του εχθρού 
και είχαν διακοπεί βάσει tojv διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 1640/1944 εφόσον όμως συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του Λ.Ν. 1512/50 (ηλικίας, απορίας κ.λ.π.) 
και αναφέρονται σε τραύματα ή σε θάνατο που συνέβησαν 
από την κήρυξη του πολέμου του 1940 μέχρι την ημερο
μηνία της απελευθέρωσης κάθε περιοχής του Εθνικού Χώ- 
ρ ου.

Με το άρθρο 34 αναγνωρίζεται συντάξιμος από το Δημό
σιο και από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ο χρό
νος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, αναπηρίας και εγκλεισμού σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης από τις Αρχές Κατοχής κατά 
την περίοδο 1941- 1945 και ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνι
κή Αντίσταση που προκύπτει από το πιστοποιητικό του αγω- 
νιστή της Εθνικής .Αντίστασης το οποίο χορηγείται σύμφω- 
να αε τις διατάξεις του πυθίου 10 του 11. Δ/τος 379 1983.

Με το ά'.Ορο 35 ορίζονται τα. οικονομικά αποτελέσματα 
από την εφαρυογή του νόμου αυτού.

Με το άρθοο 36 ορίζεται η ημερομηνία έναρξης τη: ισχύος 
του υπό ψήφιση νόμου, η οποία είναι η ημερομηνία δημοσίευ
σή: του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάςεις του.

Κατόπιν των ανωτέρω και εν όψει του σκοπού και του 
περιεχοαένου του νομοσχεδίου, παοακαλούμε για τη·/ επι
ψήφισή του.

Αθήνα. 17 Σεπτεμβρίου 1984 
Ο 11 :ο)θυπουρνύ: και Υπουαγύ: Εθνικής Άαυνα:

ΛΝΔΡΕΑΣ Γ. 11Λ11ΑΝΔΡΕΟΥ
Οι 1’πυυργοί

II εοεδρία: Κυϋέονηση:
ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ
Δικαιοσ υνη :

ΓΕ.21Τ.-ΑΛ. ΜλΓΚΛΚΗΣ
Οικονοαικων

Γ. ΛΡΣΕΜΙΣ

Εσωτερικό)·/
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟ Γ1ΩΡΓΛΣ

120ν. Παιδείας και Θρησκευμ.
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Κοιν. Λσβαλίσεων
Γ. ΓΕΧΝίΐ ΜΑΊ ΑΣ

1.
Συγκοινωνιών
11Α11ΑΔΟΝ1ΚΟΑΑΚΗΣ 1.

Ευπ. Ναυτιλίας 
Γ. ΚΛΤΣ1ΦΛΡΛΣ

Δημ- Τάξης 
ΣΚΟΥΔΑ Ρ1Κ11Σ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΓΝΈΔΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 9ης Ειδικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγ
κτικού Συνεδρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984.
Μέλη : Νικόλαος Θέμελης. Πρόεδρος. Ιωάννης Κατσι

κάς, Αθανάσιος Αδριανός, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Καρα- 
χάλιος, Ιωάννης Λογοθέτης, Ευάγγελος Καλλίτσης. Νι-



κόλαος ΙΙαπαγιαννίδης. Ιωάννη; Κχρατζάς. Αναστάσιο; 
I κόνη;. Νικήτα; Νικητάκης. Νικόλαο; Κόντο;. Αχιλλέχς 
Γκχτσότούλο;. Λημήτριο; Μχτσιώτχ;. Λημήτριο; Φχμέ- 
λης. ] εώργ'.ος Νικολάου. Ιωάννη; Ντελάκης. Στυλιανό; 
Χριστονάκης και Απόστολο; λίτότσος, Σύμβουλοι.

Γενικοί Επίτροπου τη; Ετικοατείχ; : Πλούταρχο; Καρ- 
ράς.

Γραμματέα; : Λεωνίδα: Γιάτσηρ.
Με την αρχή της Συνεδριάσεο/ς ο Σύμβουλο; Στυλιανό; 

Χριστονάκη; του ορίστηκε εισηγητή; ατό τον Πρόεδρο, 
εισάγει στην Ολομέλεια το συνημμένο στο ταρόν τρακτικό 
σχέδιο νόμου του έστει'/.ε το Γτουργείο Οικονομικών (Γε
νικό Λογιστήριο του Κράτου; - Λ/νση. Νομοταρασκευα- 
στική ) μ- το Γ. 5250 '700λ\1. 138-01 15.0.108' έγγραφό 
του στο Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας «Για τη συντα- 
Ειοδότηση τ<ον ταΟόντων αγωνιστών τη; Εθνική; Λντίστα- 
σ ·. την ατοκατάσταση των αγωνιστών-του διώχτηκαν για 
τα δημοκρατικά του: φρονήματ" και τη συνταειοδότηση 
των αγωνισθέντων κατά τη; δικτατορία;» για να γνωμο- 
δοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 78 ταρ. 8 του Συντάγματος

Ο ( ενικός Ετίτροτυς έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις του 
είναι δικαιολογημένες ατό την αιτιολογική έκθεση του το 
συνοδεύει, όσες όμως αντίκεινται στην αρ/ή τη; ισότητας 
τρέτει να τροσαρμυσθο όν αναλόγιο:.

(· Εισηγητή; Σύμβουλο: Στυλιανό; Χριστονάκη: ειση- 
γείται ω: ακολουθώ: :

Στο άρθρο I.
Εφόσον σκύτος του νόμου αυτού, σύμφωνα με τι: ρητέ; 

διατάεεις του. είναι η αναγνώριση δικαιώματος συντάςειο; 
μόνο στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης του η ιδιότητά 
τους .αυτή, έχει αναγνωριστεί κατά την ειδική διαδικασία 
του τροβλέτεται ατό το Χ.Λ. 370:1088. ορθότερο είναι 
το πρώτο άρθρο να αναδιατυπωθεί ως εεή; :

«Αγωνιστές της Εθνικής Αντίσταση; του Νόμου 1285/ 
1082. των οτοίων η ιδιότητα αυτή έχει αναγνωρισΟεί νομί- 
μως. δικαιούνται σύνταξη ατό το Λην.όσιο I αμειο. αν 
ετκθαν διαρκή αναπηρία σόμυωνα ν.ε όσα ορίζονται στα 
άρθρα 2 και 'ι του νόμου αυτού».

Στο άρθρο 2.
11 αράγρ. 1 : Αφού, ύτω; προκύπτει ατό την αιτιολογική 
έκθεση, τα. τραύματα του ταρέχουν δικαίωμα συντάςειο; 
τρέτει να συνδέονται αιτιωδώς με την αντιστασιακή δράση, 
δοκιμότερο είναι, χάριν σαφήνεια; και ατοδόσειο: της νο
μοθετικής βουλήσειος. το εδάφ. α' της ταραγράφυυ αυτή:, 
εναρμονιζόμενο και τρος το εδάφ. β', να αναδιατυτωΟεί ως

«α) Τα τρ 
τη διάρκεια

κύματα του τροςενήΟηκαν σ: αγωνιστές κατά 
της υτηρεσίας τους στην Εθνική Αντίσταση

και ένεκα της δράσης τους σ' αυτήν. Ετίσης τα. τραύματα 
του τροςενήΟηκαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσία: ή 
της φυλάκισης ή του εγκλεισμού σε σσρασότεδα. συγκέν
τρωσης οφειλομένων στην αντιστασιακή δράση τους ή σε 
αντίτοινα γι’ αυτήν ή στην ιδιότητά τους ω: μελών των 
οργανώσεων του άρθρου 0 του X. (285/82 ή ως μεμονωμέ
νων αγωνιστών».

Ιίαράγρ. 2 : Εφόσον μ; το άρθρο 2 ταρ. 2 του Χ.Λ. 3/0/
1985 προσδιορίζεται νομοθετικά η έννοια της «ζώνη; ετα- 
φής» και αυτή προϋποθέτει αναγκαίοι; ιδιότητα μέλους
Εθνικών Αντάρτικών Ομάδων και Εθνικών Οργανώσεων 
κατά την έννοια το/ν άρθρων ο. Γ. 7 και 8 του X. 1285/ 
108ο. ετισημαίνεται ότι. είναι .πολύ τιΟα.νό να ταραμείνουν 
εκτός νομικής προστασίας οι μεμονωμένοι και ανοργά
νωτοι αγ<ονιστές του κατέστησαν ανάπηροι ατό χρόνια 
νοσήματα εξαιτία: της αντιστασιακής τους δράσεως.

Στο άρθρο 8.
Π αράγρ. 1 : Πρέπει να καθορισθεί η έννοια και η σύνθεση 

της «Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπή;» ή εφόσον 
αυτή τροβ/άτεται ατό άλλες κείμενε; διατάζεις, τρέτει 
να γίνει — αρατομτή σ’ αυτές.

Στο αεθρο 4.
Σύμφωνα με τον τίτλο του άρθρου, τρέτει να καθορισθεί 

θετικά το συντάξ’μο τοσοστό αναπηρίας. με την ακόλουθη 
αναδιατυτωση. «Δικαίωσα σύνταξης παρέχει τοσοστό μείω
ση; τη: ικανότητας για εργασία τουλάχιστον 25%».

Στο άρθρο G.
Παραγρ. 1 : Για την πληρότητα και σαφήνεια του κειμέ

νου και τρος αποφυγήν ερμηνευτικών όυσχερειών. τρέτει 
να καθορισθεί η έννοια του όρου «επίσημα στοιχεία» και 
παράλληλα να ορισθεί το όργανο που θα κρίνει αν τα συ
γκεκριμένα κατα περίπτωσι-. στοιχεία είναι επίσημα ή 
όχι. ^

Είναι ανάγκη, επίσης, για λόγους ασφαλέστερη; κρίσης 
και αποφυγής καταχρήσεων, λόγω της παρελεύσεως τόσο 
μακρού χρόνου, να συμπληρωθεί η διάταξη με την προσθήκη 
ειδικού εδαφίου στο οποίο να ορίζεται ότι «Τα επίσημα 
στοιχεία, που σχετίζονται μ: απότοκα της αντιστασιακής 
δράσης νοσήματα, πρέπει να ανάγονται σε χρόνο όχι μεγα
λύτερο του έτου: από τη λήξη της εθ/ικής αντίστασης».

1 ο τρίτο εδάφιο τη; παραγρ. αυτής, προδήλως αναφέ- 
ρεται στην ανάγκη τλήοους αιτιολογήσει»; των σχετικών 
πράεεο)'/ και αποφάσεων των διοικητικών και δικαι δ τ ύν· 
το/ν οργάνων, αντίστοιχα. Και όσον αφορά μεν τις διοικη
τικές πράξεις, η διάταξη, είναι απόλυτα δικαιολογημένη 
και ορθότερη νομοτεχνικά είναι η ακόλουθη αναδιατύπωσή 
της. «Σχετική πράξη πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως 
αιτιολογημέ /η».

Όσον αφορά όμω; τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις η 
διά :αςη είναι περιττή και τρέτει να αταλειφθεί, ενόψη τη; 
ειδικής τρος τούτο επιταγής του άρθρου 03 ταρ. 3 του Συν
τάγματος του ορίζει ότι «πάσα δικαστική ατόφασι; τρέπει 
να είναι ειδικού: και εμπεριστατωμένοι; ητιολυγημένη. . .».

Σάρθρο ,.
Λ. Παραγρ. I : II θεσπιζόμενη υτοχρεωτικότητα τη; 

γν<»ματευσεω: τη; πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Ειτιτρο- 
τη; για τ» Ε τηκτικό Συνέδριο, έχει αντισυνταγματικό 
περιορισμό στη δικαιοδοτική του. ειτί σ/ετικούν συνταξιο- 
δοτικών υποθέσεων. εξουσία. αφού με τον τρόπο αυτό η 
κρίση του δεσμεύεται ατό την γνωμοδότηση του διοικητι
κού αυτού οργάνου (το οποί. μάλιστα είναι κατώτερο ατό 
την Λ.Ε. Γ.Ε.) και υποχρεώνεται να ατ φανθεί σύμφωνα 
με αυτήν και όχι κατά την ελεύθερη δικχντκή του πεποίθηση.

II. Ιίαράγρ. 2 : Πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη συμ- 
φωνα με τη σύνταγματική αν/ή τη: ίση; μεταχειρίσεις 
και να τεθεί δεύτερο εδάφιο της παραγρ. αυτής με την ακό
λουθη διατύπωση: «II θετική μη ομόφωνη γνωμάτευση της 
ίδιας Επιτροπής μπορεί ετίσης να προσβληθεί, με τις αυ
τές συνέπειες, στην οικεία Δευτεροβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή ατό τον Υπουργό Οικονομικών» (σχετ. και το 
άρθρο 2(1 παρ. I Σχεδίου).

Στο άρθρο 8.
Η αράγρ. 1 : Α' Στα δ ύο πρώτα εδάφ. η φράση «Νομαρ

χία» τρέπει χάριν σαφήνειας να αντικατασταθεί με τη λέξη 
«Νομάρχης», στον οποίο προδήλως, θέλει ο Νομοθέτης να 
δώσει την αρμοδιότητα για την ανάθεση διενεργεί?.: των 
σχετικών διοικητικού'/ εξετάσεων.

Η' Ενόψη της σοβαρότητας των εξεταστέων τερτττώ- 
σεο/ν και των σχετικών ανακριτικούν όυσχερειών. ορθότερο 
θα ήταν να ορισθεί ότι «η ενέργεια της ένορκης διοικητικής 
εξέτασης ανατίθεται σε δικαστικό όργανο».

Γ Στο τρίτο εδάφιο παρατηρούνται τα εξής :
Όσον αφορά την απόδειξη των πιο πάνω κρίσιμων περι

στατικών για τους οργανωμένους αγωνιστές, το σχέδιο νό
μου θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις και διαδικασία ατο- 
δείξεως («μάρτυρες.. . δύο τουλάχιστον αναγνωρισμένοι 
αγωνιστές π·»» έχουν άμεση αντίληψη των γεγονότων γιατί 
υπηρέτησαν μαζί με τον παΟόντα στην Εθνική Αντίσταση» ).

Αντίθετα, για τους μεμονωμένου; αγωνιστές, ο νομος



αρκειται στις καταθέσεις δύο προσώπων «που είναι σε θέση 
να. ννωρι,ουν τ.·; οράσς του αιτούντος». Αυτή η διάκριση 
θα απορούσε εχ πριότης ο - εω : να θεωρηθεί ότι καθιερώνει 
avicrr, αετ^/ειριστ tco\ ενό'-Xyερωμένων αγωνιστών, αλ/.ά 
ενδεχομένως είναι δικαιολογημένη ενόψη της μεγαλύτερης 
κατά κανόνα δυσχέρειας π«·υ αντιμετωπίζει ο μεμονωμένος 
αγωνιστής για την απόδειξη των συνθηκών του παθήματος 
του κατά την αντιστασιακή του δράση. Είναι όμως αναγκαίο, 
για την ενδεχόμενη περίπτωσς αντικειμενικής αδυναμίας 
εςευρέσεως το/ν παραπάνω δύ» μαρτύρων, να προβ/.εφθεί 
ακο το νόμο, εκικι υρικός τρόπος απυδείξεως των γεγο-
νο των.

Δ' Ετο έταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, παρατη- 
ρείται ότι. με την θεσκιζόμενη υποχρέωση του ενεργούντοε 
την διοικητική εξέταση υπαλλήλου, να λαμβάνει υπόψη του 
την κοινή γνώμη καθώς και τη γνώμη του οικείου Δημάρ
χου ή Προέδρου Κοινότητος. ως προς τα αίτια και τιςσυ- 
θήκες του παθήματος, είναι δυνατό, με την παρεμβολή των 
υποκειμενικοί, απροσδιορίστων, ενδεχομένως δε και δια
βλητών αυτών στοιχείων να αλλοιώνεται η βάσει των αντι
κειμενικών αποδείξεων προκύπτουσα εικόνα των κρίσιμων, 
κατά πεοίπτωση. συνθηκών για κάθε ενδιαφερόμενο αγιυ- 

,νιστή. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί ότι δεν προβλέπεται 
ρητώς ο τρόπος και η διαδικασία της ακοδείξεως σε περι
πτώσεις «μικτής δράσης» του αγωνιστή. Όταν δηλαδή για 
ορισμένο χρονικό διάστημα αυτός έδρασε ως οργανωμένος 
και για άλλο διάστημα, ως μεμονωμένος αγωνιστής.

Παράγρ. 2 : Ετο δεύτερο εδάφιό της δεν καθορίζονται οι 
συνέπειες της μη προσέλευσης του καθόντος για αυτοπρό
σωπη εξέταση στην Πρωτοβάθμια Τγειονομική Επιτροπή, 
όταν δεν πιστοποιείται προσήκοντος η προς τούτο τυχόν 
υπάρχουσα αδυναμία του. (11 ως πρέπει να εκτιμηθεί από 
την Επιτροπή η συμπεριφορά του αυτή).

Παράγρ. 3 : Ετο δεύτερο εδάφιο της παραγρ. αυτής δεν 
προβλέπονται ένδικα μέσα κατα της σχετικής πράξεως 
του Γ.Λ.Κ. Καθίσταται έτσι αναγκαία η συμπλήρο/ση της 
διατάξεως με την προσθήκη εδαφίου ως εξής... «Κατά 
των πραςεων αυτών ασκούνται τα υπό του Οργανισμού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. προβλεπόμενα ένδικα μέσα».

Ετο άρθρο 10.
Ορθότερη νομοτεχνικά είναι η εξής αναδιατύπωσή του.
«I ια τα πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύν- 

ταςη και για του: όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδο- 
τήσεώς τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθριυν 3ή και 
■ >(> του II.Δ. 128:)/111δ1».

Ετο άρθρο 15.
Παράγρ. 2 : Λ' Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 

αυτής ορθότερο και νομοτεχνικά δοκιμότερο είναι να ανα
διατυπωθεί ως εξής :

«Οι συντάξεις που με βάση τον ανωτέριο αναγκαστικό 
νόμο, αναγνωρίστηκαν μέχ ι την έναρξη της ισχύος του νό
μου αυτού είτε σε παθόντες είτε σε οικογένειες Οανόντων 
εξακολουθούν να καταβάλλονται, θεωρούμενες ότι εμπίπ
τουν στις διατάξεις των άρθρων 1-14 του νόμου αυτού.. .».

Ε' 11 ρέπει, επίσης, να αντιμετωπισθεί με διατάξεις δια
χρονικού δίκαιου, η τύχη των. τυχόν, εκκρεμό/ν ενό/πιον 
του Ελεγκτικού Ε ,νεορίου δικών κατά τις διατάξεις των 
καταργουμένων νόιχων (Λ.Δ. 412 1970 και Λ..\. 1855/ 
1055' .*

Γ’ Πρέπει εξάλλου να διευκρινισθεί, αν αυτό σκυπείτχι. 
ότι οι συντάξεις που εξακολουθούν να καταβάλλονται σύμ
φωνα με τους προηγούμενους νόμους, ανέρχονται στο ύψος 
που αναγνωρίσσηκαν και όχι στην ήδη καθιερούμενη σύν
ταξη του Επιλοχία.

Παράνρ. 3 : Πρέπει να καθορισθεί ρητά η διαδικασία 
και η .' ρ ή που θα απευθύνεται η προβλεπόμενη δήλωση 
επ.λογής του δικαιούχου.

Στο άρθρο 16.
Παράγρ. 4 : Πρέπει να αποσαφηνισθεί η έννοια «του επί

σημου υπηρεσιακού έγγραφου».
Άν έτσι νοείται « το δηχόσιο έγγραφο» πρέπει αυτό να 

ορισθει σαφώς.
Ετο άρθρο 19.

Παράγρ. 1 : Λ' Δεν πρόκειται για ανάλογο εφαρμογή 
tcov διατάξεων των άρθρων 17 και 18, αλλά περί ευθείας 
νομοθετικής ρυθμίσεως. δια παραπομπής στις διατάζεις 
αυτές. II ρέπει λοιπόν να απαλειφθεί από το κείμενο η λέςη 
«ανάλογο» και να παραμείνουν οι φράσεις «. . .έχουν εφαρ-
μ«γή ■·;>'·

15' Είναι δυνατό να γεννηθεί θέμα σχετικά με την απόδειξη 
της παρεμποδίσεως του διορισμού λόγιο «δημοκρατικών 
φρονημάτων», γιατί αυτό δεν θα είνα εύκολο, σ όλες τις 
περιπτώσεις, να αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του 
αρμόδιου δημόσιου οργάνου.

ΙΙαράγρ. 4 : Ετο δεύτερο στίχο του β' εδαφίου, αντί των 
φράσεων». . . αποπομπής τους από την Ακαδημία, ορθο 
τερο. είναι να τεθούν οι φράσεις «...διακοπής των σπου 
δών τους» γιατί είναι δυνατό οι λόγοι που τους εμπόδισαν 
να συνεχίσου·/ τις σπουδές τους, να μη συνιστούν και απο~ 
ποιχκή.

Ετα άρθρα 20. 21. 22 και 23 
Δεν υπάρχει ειδική παρατήρηση.

Γι’ σ»τά ισχύουν αντίστοιχα οι παρατηρήσεις που έγιναν 
στα ά θα 16. 17, 18 και 19, γιατί το περιεχόμενό τους 
αφορά σε αντίστοιχες όμοιες ρυθμίσεις.

Ετο άρθρο 25.
ΙΙαράγρ. 1 και 2 : Όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτρο" 

πής. σύαφο/να με την Αιτιολογική Έκθεση, σκοπός του 
Νομοθέτη είναι να έχει αυτά, «δικαστική επικάλυψη» κα’ 
δΓ αυτό Πρόεδροι των Τμημάτων της ορίζονται Σύμβουλο- 
ή ΙΙάρεδροι των Νομικών Υπηρεσιών Διοικήσεως. Ί α όργα
να όμως αυτά δεν είναι δικαστικοί λειτουργοί και δεν εκπλη
ρώνονται έτσι η παραπάνιο νομοθετική βούληση.

I Ιεραιτέρω όμως η διάταξη για τη σύνθεση της Επιτρο
πής αυτής μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικό πρόβλη
μα όσον αφορά τους αποκαθισταμένους δικαστικούς λειτουρ
γούς γιατί αφού πρόκειται για προαγωγές tcov τελευταίων, 
ανεξάρτητα από τον αποκαταστατικό χαρακτήρα τους αυτές 
πεέπει να αποοασιστούν από τα μόνα αρμόδια, σύμφωνα 
με τις ρητές συνταγματικές διατάξεις, δικαστικά συμβού
λια tcov οικείων δικαστηρίων.

ΙΙαράγρ. 3 : Πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη με ρητή 
νομοθετική πρόβλεψη διορισμού στην Επιτροπή και ανα
πληρωματικό)·/ μελιόν. αφού στο εδάφιο β' προβλέπεται η 
συμμετοχή τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις συνε
δριάσεις της.

Ετο άρθρο 26.
Το θεσπιζόμενο ένδικο μέσο της εφέσεως ενώπιον του 

Ελεγκτικού Ευνεδρίου δεν προσκρούει στις σχετικές, με 
την έκταση της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρά
τειας. συνταγματικές διατάξεις γιατί η σχετική αρμοδιό
τητα γ αφέρεναι στην εξέταση προκριματικών συνταξιο- 
δοτικιόν ζητημάτων και ειδικότερα στην έρευνα της νομι
μότητας tcov διοικητικών πράξεων με τις οποίες βέβαιό/- 
νεται η συνδρομή ή η ανυπαρξία το/ν προϋποθέσεων του 
προβαλλόμενου κάθε φορά συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για εκδίκασς ενδίκου μέ
σου που ασκείται στα πλαίσια συνταξιοδοτικής διαφοράς 
και ανήκει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 παράγρ 
1 στοιχ. ε' του Συντάγματος, στην αποκλειστική δικαιο
δοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στο άρθρο 27.
Παράγρ. 2 : Η διάταξη αυτή είναι δυνατό να οδηγήσει



σε παραβίαση τη; αρχή; τη; ίση; μεταχειρίσεως του άρ
θρου 4 του Συντάγματος, εφόσον τα δυνάμενα να συστα- 
θούν. βάσει αυ-,ής. νέα τμήματα της πιο πάνω Επιτροπής 
μπορεί να έχουν διαφορετική, από πλευράς προελευσεως 
μελών, σύνθεση. με ενδεχόμενη αντισυνταγματική συνέ
πεια. όμοιες κατά τα ουσιώδη σημεία τους υποθέσεις, να 
κρίνονται από Επιτροπές διαφορετικής συνθέσεως.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει η εξής αναδιατύπωση, 
του α' εδαφίου και μη περιληφβεί στο κείμενο της παραγρά
φου αυτής το β' εδάφιο.

«Επίσης με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, 
μπορούν να συσταθούν και νέα. τμήματα της πιο πάνω Επι
τροπής με την ίδια σύνθεση και τον αυτό τρόπο λειτουργίας».

Στα άρθρα 28. 29 και 30.
Καμιά ουσιώδης παρατήρηση.

Στο άρθρο 31.
Παράγρ. 1 : Να διευκρινιστεί, αν η δικαστική αναγνιο- 

οκτη νων κρισίαων. για τη συνταξιοδότηση περιστα ιικών. 
πρέπει να έχει γίνει με τελεσίδικε, δικαστικές αποφάσεις.

Παράγρ. 2: Εδώ ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν 
πάνω στις διατάξεις των άρθρων στα οποία γίνεται η πα
ραπομπή. Στο τέλος της παραγράφου αυτής, πρέπει να προσ
τεθεί εδάφιο με το οποίο να γίνεται ρητή πρόβλεψη για την 
άσκηση ένδικων αέσων κατά των σχετικών πράξεων του 
Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για τη συνταξιοδότηση.

Στο άρθρο 32.
11 ρέπει να διαγραφούν οι εντός παρενθέσεως φράσεις 

«διατροφική αποζημίωση» γιατί αποτελούν περιττά, και 
αδόκιμη επεξήγηση σαφούς νομοθετικού κειμένου.

Ορθότερο είναι επίσης να ορισθεί χρόνος και διαδικασία 
επλογής, στην προβλεπόμενη αυτή περίπτωση δια της 
προσθήκης των φράσεων «με σχετική έγγραφη δήλωση 
τους στην Γπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτουε».

Στο άρθοο 34.
Παράγρ. 3 : Στον τέταρτο στίχο, ορθότερη είναι η δια- 

τύπωση του κειμένου «...στρατιωτικής θητείας η ια κάθε 
Ασφαλιστικό Οργανισμό».

Παράγρ. 4 : Λοκιμότερη νομοτεχνικά είναι η ακόλουθη 
αναδιατύπωση της «Οι διατάξεις των προηγουμένων πα- 
ραγράφων έχουν εφαρμογή και για όσους εςήλθαν από την 
υπηρεσία καθώς και για τις οικογένειες όσων έχουν πεθάνει 
πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού».

Γενικές Παρατηρήσεις.
Σκοπός των ειδικών, κατ’ άρθρο, παρατηρήσεων κρίνεται 

σκόπιαο να γίνουν και οι παρακάτω γενικότερες επισημάν
σεις, που αφορούν το Νομοσχέδιο στο σύνολό του.

Λ' Επισημαίνεται ότι η παραπομπή σε διατάξεις πρέπει 
να γίνεται όχι σε κωδικοποιημένους νόμους αλλά στους αρχι
κούς νόμου;.

IV Πρέπει να παραλειφθούν οι εντός παρενθέσεων παρα
πομπές σε Φ.Ε.Κ.. γιατί αυτό δεν ταιριάζει σε κείμενο 
νόμου.

Γ’ Π εέπει επίσης να απαλειφθούν, σε όσες περιπτώσεις 
αναφέρονται. οι περιττές και αδόκιμες φράσεις « σε κα
μιά περίπτωση» γιατί, αφού η νομοθετική βούληση εκφρά
ζεται με γενικές διατάξεις, είναι αυτονόητο ότι, αυτές ρυθ
μίζουν επιτακτικά κάθε προβλεπόμενη περίπτωση, εφόσον 
δεν συντρέχει λόγος, ρητής, με άλλη διάταξη, εξαιρέσει»; 
της από τη γενικώς ισχύουσα ρύθμιση.

Στις περιπτο'ισεις που γίνεται μνεία για «ανάλογο εφαρ
μογή» συγκεκριμένων διατάξειον του Νομοσχεδίου και επι 
άλλων ομοίως ρυθμιζομένων θεμάτων του. δεν πρόκειται, 
κατά νομοτεχνική κυριολεξία, για ανάλογη εφαρμογή, αλλά 
για ευθεία νομοθετική ρύθμιση που συντελείται δια παρα
πομπής σε άλλες ρητές διατάξεις, προς αποφυγήν άσκοπων

επαναλήψεων. Σκόπιμο λοιπόν είναι, στις περιπτώσεις αυτέ; 
να απαλειφθούν από το κείμενο οι -λέξεις «ανάλογος» ή 
αναλόγως» και να παραμείνουν οι απλές φράσεις «έχουν 
εφαρμογή» ή «εφαρμόζονται».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος Αθαν. Αδεια
νός. ο οποίος είπε τα εξής : Η πείρα μου από την εφαρμογή 
του Ν.Δ. /6 / 4 με οδηγεί στη σκέψη ότι είναι ενδεχόοιενο 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να έχουν απομα
κρυνθεί από το Στράτευμα αξιωματικοί, φαινομενικά μεν 
για λόγους άλλους, στην ουσία όμως για την συμμετοχή 
τους στην Εθνική Αντίσταση ή για τα δημοκρατικά τους 
φρονήματα. Για την προστασία των αξιωματικών αυτο'ιν νο
μίζω ότι πρέπει στο άρθρο 20 παρ. 2 να προστεθεί εδάφιο 
που θα έχει ως εξής : «Επίσης αποκαθίστανται διοικητικά 
και συνταξιοδοτικά όσοι κρίθηκαν αποστρατευτέοι από τα 
υπηρεσιακά συμβούλια για λόγους άλλους, υποκρύπτεται 
όμως αποστρατεία λόγω των δημοκρατικών των φρονη
μάτων ή συμμετοχής των εις την Εθνική Αντίσταση».

Επίσης πάνω στο άρθρο 26 θα ήθελα-να παρατηρήσω ότι:
Η πράξη της Επιτροτεής του άρθρου 24 αποβλέπει στη 

συνταξιοδότηση των αγωνιστών της Εθνικής Αντίσταση; 
κα. το>ν λοιπών προσώπων που αναφέρονται στο νόμο. 
Επομένους αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που τυ
χόν θα α ακύψη μετά την έκδοση της πράξης αυτής είναι 
το Δικαστήριό μα; το οποίο σαν Δικαστήριο ουσίας έχει 
την ευχέρεια όχι μόνο να επιλύει τη διάφορά αυτή αλλά και 
να ακυρώνει την πιο πάνω πράξη, όταν αυτή έχει νομική πλ-(μ- 
μέλεια, συμφιονα με το άρθρο 49 παρ. 2 του 11.Δ. ΐζ_.ι,
81, όπως έχουν την ευχέρεια αυτή και τα λοιπά διοικητικά 
δικαστήρια της ουσίας δηλαδή να φορολογικά (νυν διοικη
τικά). Είναι αναγκαίο να σας θέσω υπόψει τι γράφει ο Λ1. 
Στασινόπουλο; στο Διοικητικό Δίκαιο. Λέγει: «Ια διοι
κητικά δικαστήρια της ουσία; έχουν συνήθως αρμοδιότητα 
προ; ουσιαστικήν λύσιν μια; διοικητικής διαφοράς. Ενίοτε 
όμως έχουν, ομού μετά της ουσιαστικής ταύτης αρμοδιό- 
τητος, και αρμοδιότητα προ; ακύριοσιν τη; διοικητικής 
πράςειυς, η οποία προεκάλεσε την ουσιαστικήν διαφοράν. 
Είπομεν ότι το φορολογικόν δτκαστήριον, ως διοικητικόν 
δικαστήριο» ουσίας, επιλύει κατ’ ουσίαν το ζήτημα της 
ουρολογική: υποχρειυσεως του διοικουμένου και της αντι
στοίχου αξιιόσεω; της Πολιτείας. Ταυτοχρόνους όμως, το 
φορολογικόν Δικαστήριον έχει την αρμοδιότητα να εξα- 
φανίζη δη/., να ακυρώνη την πράςη του οικονομικού εφόρου, 
δια της οποίας καθωρίσθη ο φόρος, έχει δηλαδή ταυτοχρό
νου: και ακυρωτικήν αρμοδιότητα. Δια τούτο λέγομεν ότι 
το φορολογικόν δικαστήριον είναι ουσιαστικόν και ακυρω
τικόν άμα διοικητικόν δικαστήριον».

Και αυτά εγράφοντο προ της ενάρξεω; της ισχύος του 
Κώδικος φορολογικής Δικονομίας(Ν. 4125/60) στο άρθρο 75 
του οποίου ορίζεται ότι : «Το Δικαστήριο τη νομικώς πλημ
μελή πράξη άκυροι εν όλω ή εν μέρει ή μεταρρυθμίζει ανα
λόγως...» Και ότι τα διοικητικά δικαστήρια της ουσία: 
δύνανται ν’ ακυρώνουν την νομικώς πλημμελή πράξη, προ
κύπτει ακόμη και απόφαση του Σ.τ.Ε. την υπ' αρ.θ. 2377
82. στην οποία αναφέρονται και τα εξής : «Υύ.ω το δικα
στήριο'/ της ουσίας διαπιστού σαν ότι η γνωμάτευσις τη: 
Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επ .τροπής δεν ή το ητιολο- 
γημένη ο/ς προς το ζήτημα, της δυνατότητας αντιμετωπί- 
σεο/ς της ασθένειας του αναιρεσιβλήτου εις τη/ Ελλάδα 
έκρινεν λαβόν υπόψη τα λοιπά στοιχεία του φακέλλου, ότι 
η θεραπεία της ασθένειας δεν είναι δυνατή παρ’ ημίν. Π 
ανωτέρω γνωμάτευσις ή το κατά τα εν τη ηγουμένη σκέψει 
εκτεθέντα. κατ’ αρχήν, δεσμευτική δια το δικάσαν δικαστή
ριο» δια το τεχνικής φύσεως θέμα της δυνατότητος θερα
πείας της ασθένειας του αναιρεσιβλήτου εις την Ελλάδα, 
πλήν, όμως, αύτη έδει να ήτο πλήρως ητιολογημένη δια 
της μνείας ειδικών στοιχείων προς θεμιλίωσιν της σχε
τικής κτίσεως, ως του κύκλου τοιν καταλλήλων νοσηλευ
τικών ιδρυμάτων ή των ειδικών ιατρών, παραδειγμάτων 
επιτυχούς αντιμετωπίσεως παρομοίων περιπτώσεων ασθε-
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>>£·.<·»'/ κλπ. Συνεπώς. τ·. δικάστε δικαστήριο'- ορθώ: έκρι- 
ντ< ότι η γνωμάτευσις τη; Δευτεροβαθμίου 1 γειονομική: 
Επιτροπή; ητο ατελή; ιο: αναιτιολόγητο; διότι ουδέν εκ 
των ανιοτέρω στοιχείων παραθέτει. περαιτέρω, όμωε. ώοει- 
λει να θεωρήση ταύτην άκυρον και να αναπέμψη την υπό- 
θεσιν εκ νέου εις αυτήν προκειμένου να. ποοβή εις νέαν πλά - 
ρω: ητιολογημένην κρίσιν. Όθεν μη — ράξαν τούτο, αλλά 
διατύπωσαν ιδίαν κρίσιν περί της δυνατότατος θεραπεία: 
του αναιρεσιβλήτου εις την Ελλάδα, αν και εστερείτο κατά 
τα προεκτεθέντα, σχετικής αρμοδιότητος, κατέστησε την 
απόφασιν αυτού αναιρετέον, κατά τον βασίμω; προβαλλό
μενου σχετικόν λόγον αναιρέσεως».

Εξ άλλου ο Αντιπρόεδρο; Ιωάν. Κατσικά;, μιλώντα; πάνω 
στο άρθρο 26 του νομοσχεδίου υποστηρίζει τα εξής :

11 διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 26 του 
Νομοσχεδίου με την οποία ορίζεται ως αρμόδιο Δικαστήριο, 
για. την εκδίκαση εφέσεως κατά των αποφάσεων της Επι
τροπής διοικητικής αποκατάσταση: διω/Οέντων υπαλλήλων 
και στρατιωτικών (άρθρο 24). το Ελεγκτικό Συνέδριο ( II 
Τμήμα), αντιτϊθεται αμέσως προ; την διάταξη του άρθρου 
94 παρ. 1 του Συντάγματος η οποία ορίζει ότι «η εκδίκασις 
των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει εις τα. υφιστάμενα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια». Α ναμφίβολο-; δε η εκ των 
θεμάτων περί των οποίων θα κρίνει η Επιτροπή του άρθρου 
24 του νομοσχεδίου μέλλουσα να προκόψει διαφορά μεταξύ 
τη; Διοικήσεως και του διοικουμένου, είναι διοικητική δια
φορά ουσίας, αφού θα αφορά την «εξακρίβωση της συνδρομή; 
των προϋποθέσεων αποκατάστασης, όσιον αναφέρονται στα 
άρθρα 16. 19, 20 και 23 του νόμου τούτου», όπιο; ρητώς 
ορίζει το άρθρο 24 του νομοσχεδίου, ενώ συνέπεια της θετι
κά; αποφάσεως της Επιτροπή; του άρθρου 24. ή του Δικα
στηρίου (σε περίπτωση ασκήσει.-; του χορηγουμένου ενδίκου 
οιέσου του άρθρου 26) είναι, σύμφωνα με την παεάγρ. 3 
αυτού η «διοικητική αποκατάσταση εκείνου που κρίθηκε» 
για την οποία, όπως στην ίδια παράγραφο ορίζεται, οφείλει ο 
αραόδιος Γπουργός ή το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να εκδό- 
σει σχετική αποκαταστατική απόφαση. 11 με την διαδικασία 
αυτή επερχομένη διοικητική αποκατάσταση, τη; οποία; το 
περιεχόμενο και η έκταση ορίζεται στο άρθρο 21 του νομο
σχεδίου. σαφούς διακρινόμενη από τη συνταξιοδοτική απο
κατάσταση της οποία: το περιεχόμενο και η έκταση περι
λαμβάνεται στο άρθρο 22 του νομοσχεδίου, θα έχει βέβαια και 
συνταξιοδοτικέ; συνέπειες. Για την αναγνώριση όμως αυ
τών και την απονομή της σχετικής συντάςεως. ή διαφοράς 
συντάξεως, το υπό κρίσιν νομοσχέδιο, στο άρθρο .’!(/. προ
βλέπει ειδική αίτηση απευθυνόμενη «στα αρμόδια να απο- 
εασίζουν επί της συντάξεως όργανα ορίζοντας ότι η ξεχω- 
ειστή αυτή για την συνταξιοδοτική αποκατάσταση αίτηση 
είναι απαράδεκτη αν «προηγουμένως» δεν έχει εκδοθεί «η 
σχετική πράξη της παραπάνω διοικητικής αποκατάστασης, 
σ’ όσες περιπτώσεις προβλέπεται η έκδοση αυτής». Έπεται 
ότι σαφούς διαχωρίζεται η διοικητική από την συνταξιοδοτική 
αποκατάσταση και οι σχετικές διαδικασίες από τον νομο- 
θέτη. ο',στε δεν γίνεται να υποστηριχθεί ότι οι διαφορές που θα 
δημιουργηθούν κατά την εντελώς χωριστή διαδικασία της 
διοικητικής αποκατάστασης μπορούν να χαρακτηρισϋούν 
διαοορές εξ απονομής συντάξεως. αφού ακόμα δεν 
θα έχει κινηθή η προβλεπόμενη από το νόμο ξεχω
ριστή διαδικασία τη: συνταξιοδοτική; αποκατάστασης,
ούτε ότι μπορεί να αγνοηθεί η διάταξη του άρθρου 94 

παρ. 1 του Συντάγματος με την αιτιολογία ότι. η διοικητική 
αποκατάσταση αποτελεί προϋπόθεση της συνταξιοδοτική;. 
γιατί με αυτό το επιχείρημα θα έπρεπε οι περισσότερε; από 
-ις διοικητικές διαφορές που αφορούν προαγωγές υπαλλήλουν 
να εκδικάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι από τΚ 
υπό του Συντάγματος ορισμένα Διοικητικά Δικαστήρια

Πάνω στο άρθρο 26 διετύπωσε τη γνώμη του και ο Ιΐρόε" 
§ρο; Νικόλαος Θέμελης. λέγοντας τα εξής :

Με το άρθρο 26 που είναι εντεταγμένο στο υπό τον τίτλο 
«Αποκαταστάσεις» Β' τμήμα του νομοσχεδίου ορίζεται ότι οι

αποφάσεις τη; Επιτροπή: που προβλέπουν οι διατάξει; των 
άρθρων 24 και 2:> του νομοσχεδίου προσβάλλονται δΓ εφέ- 
σεω; ενώπιον του 11 1 μήματυ; του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
από τον Τπουργό Οικονομικών ή τον ενδιαφερόμενο. Στο 
σημείο αυτό ανακύπτει το ζήτημα αν η αρμοδιότητα αυτή 
ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στα Διοικητικά Δικαστή
ρια. Το υπό κρίση νομοσχέδιο αναφέρεται στη διοικητική 
και τη συνταξιοδοτική αποκατάσταση των αναφερομένων 
εις αυτό προσώπων στην πραγματικότητα όμως σε μια και 
μοναδική αποκατάσταση αποβλέπει, την συνταξιοδοτική 
όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τον τίτλο του νομο
σχεδίου. Έχει ως σκοπό την απονομή συντάξεως στους απο- 
καθισταμένους δεδομένου ότι ρητά στα σχετικά άρθρα του 
νομοσχεδίου και στην εισηγητική έκθεση ορίζεται ότι εκτός 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν δημιουργούνται γι’ 
αυτούς άλλης φύσεως δικαιώματα, όπως επάνοδος στην Υπη
ρεσία, απόληψη άλλων οικονομικών παρ αχούν κλπ. Γ ια την 
επίτευξη λοιπόν του επιδιωκομένου από το νομοσχέδιο αυτό 
σκοπού κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί ένα άλλο στάδιο. 
Εκείνο της αποκαταστάσεως των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Ν.Γ1.Δ.Δ., των Οργανισμών Κοινής Ωφελεία; κλπ. που 
είχαν αγωνισθεί στην Εθνική Αντίσταση και απολύθηκαν 
από την υπηρεσία λόγω των δημοκρατικών φρονημάτων τους 
κ.λ.π. Το στάδιο αυτό της διαδικασίας με την οποία προ- 
βλέπεται η εξακρίβωση της συνδρο; ής των προϋποθέσεων 
αποκαταστάσεως, η σύνθεση των Επιτροπών Αποκαταστά
σεις: διιοχθέντων κ.λ.π. αποτελεί τμήμα της όλης διαδικα
σία: για την συνταξιοδότηση τιον προσώπων αυτών και, 
συνεπώς η αναφερύμενη στο νομοσχέδιο ως διοικητική απο
κατάσταση αποτελεί στην πραγματικότητα το απαραίτητο 
στάδιο προδικασίας για την αναγνώριση δικαιώματος συν
τάξεως. που αποτελεί και τον κύριο στόχο του νομοσχεδίου. 
Το Τμήμα δηλαδή αυτό τη; διαδικασίας είναι το προπαρα
σκευαστικό στάδιο τη; συνταξιοδοτική; διαδικασία: και τη; 
εντεύθεν διαοοράς που δημιουργείται από την απονομή συν
τάξεως. Σωστά λοιπόν αντιμετωπίζει το θέμα η διάταξη του 
άρθρου 26 σύμφωνα με την οποία η εκδίκαση τιυν εφέσεων 
κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ανατίθεται στο Ελεγ
κτικό Συνέδριο αφού στο Δικαστήριο αυτό ανήκει κατά το’ 
άρθρο 9b του Συντάγματος η εκδίκαση ενδίκων μέσων κατ. 
αποφάσεων που αφορούν συνταξιοδοτικέ; διαφορές. Ο Β 
Ρούτης Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε. και Ιΐρόεδρο; της Κεντρι
κή: Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής σε σχετική μελέτη 
του υπό τον τίτλο «11 αίτηση για ακύρωση και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» που έχει καταχωρηθεί στον Πανηγυρικό τόμο για 
τα 150 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σ. 262) αναφε- 
ρόμενος στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε., στην 
συνταγματική της κατοχύρωση και στους επιβαλλόμενους 
απ’ αυτό τούτο το Σύνταγμα περιορισμούς της. επισημαίνει 
ότι το ίδιο το Σύνταγμα ανέχεται τους περιορισμούς αυτούς 
ή τους επιβάλλει στοχεύοντας στην ομαλή λειτουργία της 
πολιτειακής εξουσίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος. Έτσι ελαττώνεται η έκταση της εφαρμογής 
της. ΓΓ αυτό οι πράξεις ή παραλείψεις που εντάσσονται σε 
προπαρασκευαστικά στάδια της συνταξιοδοτικής διαδικασίας 
πηη. πράξεις ανα γνωρίσεως υπηρεσίας ως συνταξίμου, 
προσβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στα οικεία τμή
ματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με έφεση (έτσι αποκαλεί 
στην περίπτωση αυτή την ουσιαστική προσφυγή ο νομοθέ- 
της) που συνεπάγεται τον έλεγχο τόσο της νομιμότητος όσον 
και της ουσίας.

Μόνο λοιπόν αν υιοθετηθεί η παραπάνω άποψη η δικα
στική προστασία των ενδιαφερομ νων και συνεπώς και η 
απονομή σ’ αυτούς συντάξεως θα είναι γρήγορη, πλήρης και 
αποτελεσματική. Διαφορετικά θα παρατηρηθεί η μεν από
φαση της Επιτροπής που αποτελεί το προπαρασκευαστικό 
στάδιο για την έκδοση της διοικητικής πράξεως απονομής 
συντάξεως να προσβά} λεται στα διοικητικά δικαστήρια η δε 
διαφορά που, ενδεχομένως, θα δημιουργείται εν συνεχεία 
με την πράξη απονομής συντάξεως θα εκδικάζεται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Μ’αυτόν το δυαδικό όμως τρόπο δεν 
θα εξυπηρετείται και ο σκοπός του νομοθέτη στη βούληση



σου οποίου είναι η γτηγοεη αποκχτχστχ.ση των αδικαΟέντων 
και η απονομή σ' αυτού; συντάξεως. πράγμα —ου καθόλου 
δεν εξυπηρετείται αν ο ενδιαφερόμενο; εμπλχκεί ατό τη 
μια μεν στα διοικητικά δικαστήρια και από την άλλη 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο σημείο αυτό Οχ πρέπει να κάνω 
επίση; μια άλλη παρατήρηση. Ίο άρθρο 20 του νομοσχεδίου 
ορίζει ότι : «κατά των αποφάσεων τη; Επιτροπή; δύνχτχι 
να ασκηθεί το ένδικο μέσο τη; εφέσεω; ενώπιον του JI Τυ.η- 
ματο; του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Νομίζω ότι η διάταξη
αυτή πρέπει να αναδιατυπωθεί και να ορισΟεί........ » εν<ό-
πιον του οικείου τμηματο; του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Ιού- 
το δε γιατί το 11 1 μηοιχ σήνιερχ είναι ιδιαίτερα βεβχρυμένο 
αλλχ και γιατί κατά το άεΟρο / παρ. 1 του Οργανισμού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ίΜ.Δ. /<4·ίI9S0 ο αριθμόε tojv τμη
μάτων και η χρμοδιότης κα.Οενοε απ’ αυτά, ορίζονται μέ 
αποφάσει; τη; (Ιλομελεία; του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Για του; λόγου; αυτού; επιβάλλεται να μη δεσμεύσει ο 
νομοΟέτηε την Ολομέλεια η οποία ανάλογα με τι; αναγκεε 
και τι; εκκρεμότητε; που κάθε φορά καθορίζει με απόφασή 
τη; ποιο τμήμα είναι αρμόδιο να δικάζει τι; αγόμενε; ενώ
πιον του Δικαστηρίου μα: διάφορέ;.

Συμπληριο ματικα προ; τα διατυπωΟέντα παραπάνω ο 
ΙΙρόεδρο; Νικ. Θέμελης λέγει τα εξής :

Σ’ αυτά που ανέπτ ξε στο Σώμα ο Εισηγητή; Σύμβουλο;: 
Στυλ. Χρίστονάκης Οχ ήθελα να προσθέσω και τα εεή:

Για τα άρθρα 3 και 7 του νομοσχεδίου.
Με τι: διατάζει; των άρθρων αυτών, που είναι συναφεί; 

ορίζονται ως γνωμοόοττκχ όργανα για την αναγνώριση του 
δικαιώματος συντάεεω; οι 11 ρωτοβάΟμιες 1 γειονομικέ: 
Επιτροπές που εδρεύουν σε κάθε Νομό, οι γνωματεύσει; 
των οποίων μάλιστα, κατά ρητή διάτχεη του νομοσχεδίου, 
(ία είναι υποχρεωτικέ;. Φρονώ ότι η διάταξη αυτή δεν ()α 
είναι καθόλου δικαιολογημένη. Μέχρι σήμερα ω; γνωμοδο- 
τικό όργανο χρησιμοποιείται παγίω; η Λνιοτάτη 1 γειονο- 
μική Επιτροπή του Στρατού, που λόγω τη: μακρά: πείρα: 
τη: παρέχει περισσότερε: εγγυήσεις όταν πρόκειται για 
απονομή σύνταξη: που στηρίζεται σε πάθηση. Εξάλλου με 
την μεΟόδευση αυτή δεν αποκλείεται να προβληθούν εύλογα 
χιτήοιατα άλλων κατηγοριών αναπήρων που θεμελιώνουν 
δικαίωμα συντάεεω; να τύχουν και αυτοί τη: ίδια; μετα
χειρίσεις;. δηλαδή να παραπέμπονται στι; Γγειονομικέ: 
Επιτροπές και όχι στην Λ.Σ.Τ.Ε. που τα κριτήριά τη;, 
κατά την έκδοση των γνωματεύσεων τη;, είναι κάπως αυστη
ρότερα. Το επιχείρημα που επικαλείται η εισηγητική έκθεση 
ότι «οι Ανώτατε; Στρατιωτικέ: Γγειονομικέ; Επίτροπέ: 
έχουν επιβαρυνθεί κ.λ.π.» δεν είναι αποφασιστικό γιατί 
μπορούν να συγκροτηθούν κλιμάκια τη; Λ.Σ. 1.1ο. στην 
επαρχία. Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι η γνωμάτευση της Υγειο
νομική: Επιτροπής θα είναι, όπως προχνάφερκ. υποχρεωτική.
(·>α πρέπει ττάντίος cto ον) με ίο αυτό να εττιστ^μανΟεί ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο όταν τρόκειται για του τροέε-
χεται από τ ρζυμα τισμό. έχει δεχΟε ί ταγίίοε ότι το υτο-
χρεωτικό τη: γνωματεύσει»; αφορά στη σχέση τη; βλάβη: 
πεο: το —ενονό: που την πεοκάλεσε. 11 τελική όμω: κρίση 
νια τιε περιστάσεις του τραυματισμού, και την εκτίμηση 
τούτων ανήκει στο όργανο, που απυφχίνετκι ή δικαιοδοτεί 
επί του εις σύνταξη δικαιώματος, πιστεύω δε ότι με αυτήν 
την έννοια έχει τεθεί η παραπάνω διάταξη όπως άλλωστε 
προκύπτει και από τη διάτχεη του άρθρου 0 του νομο
σχεδίου.

Άρθρα Γ> και S

Με τι: διατάξει; των άρθρων αυτών, που είναι συναφείς· 
οείζετχι ότι οι πεειστάσεις του τραυματισμού πρεπει να 
αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία και ότι σε περίπτωση 
που τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν θα γίνεται διοικητική 
εξέταση από οποιονδήποτε δηυοσιο υπάλληλο η υπά/ΰ.ηλο 
.Χ.ΙΕΔ.Δ. ή Ο.Τ.Λ. κ.λ.π. II διαδικασία τη; διοικητική; 
αυτή; εξετάσει»; ενέχει μεγάλη σπουδαιότητα αν ληφΟεί 
υπόψη ότι η εξέταση αυτή θ’ αποβλέπει στην απύδειςη γεγο
νότων που θα συντελούν στη Οεμελίωση δικαιώματος συν

τάεεω: αλλά και στον αποκλεισμό των ατόμων εκείνων που
Ο;'.·ήσουν να επωφεληθούν από τη διαδικασία αυτή για να 

ύεμελιώσουν τέτοιο δικαίωμα. Για τους λόγους αυτού; φρο- 
/ώ οτι η εςέταση αυτή επιβάλλεται να γίνεται από την Αστυ
νομική αρχή του τόπου στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός 
ή από άλλη στρατιωτική αρχή. Οι Αστυνομικέ; και Στρα
τιωτικέ: αρχέ; λόγω της μακροχρόνια; πείρα: του; στην 
όιερευνηση παρεμφερών υποθέσειον παρέχουν μεγαλύτερες 
εγγυήσεις ταχύτερη: και καλλίτερης περαιώσει»; τιον εξε
τάσει»'/ αυτών όπω; γίνεται άλλωστε και προκειμένου για 
δικαίωμα σε πολεμικά γεγονότα, είτε στρατιωτικός είτε 
ιδιώτης είναι ο παθών. Δέχομαι επίσης και την άποψη που 
διετύπωσαν ο Εισηγητή: και άλλοι συνάδελφοι ότι η εξέ
ταση αυτή Οχ πρέπει να γίνεται από οποιοδήποτε δικαστικό 
λειτουργό.

Στην παρ. .> του άρθρου Η ορίζεται ότι. μερική ή ολική 
επανάληψη της διαδικασία; δεν επιτρέπεται εκτός αν ζητη
θεί από το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο. Είναι ορθότατη 
η διάταξη αυτή. Θα πρέπει όμους να συμπληρωθεί με την 
φράση «με πράξη ή απόφασή του». Σκόπιμο επίσης Οα 
ήταν να ορισΟεί ότι σε περίπτωση αμφιβολιών του συντα- 
ξιοδοτικού οργάνου ως προς την σχέση της παθήσεους ή τον 
προσδιορισΟέντα βαθμό ανικανότητος. ο σχετικός φάκελλος 
0α διαβιβάζεται στην Λ.Σ.Υ.Ε. αφού αυτή Οα καλείται ν’ 
αποφανΟεί για θέμα που ανάγεται στην ιδιάζουσα της ια
τρική; επιστήμης γνώση και αφού η γνωμάτευσή της Οα 
είναι υποχρεωτική. Στην παρ. 2 του άρθρου (ί του νομοσχε
δίου ορίζονται τα εξής : «Με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην 
προηγούμενη παράγραφο αποδεικνύεται και η εκδήλωση 
της νόσου». II εκδήλωση λοιπόν της νόσου Οα αποδεικνύεται 
όπως Οα αποδεικνύεται και το πάθημα ; Όταν δηλαδή δεν 
υπάρχουν επίσημα στοιχεία, τα αποφασίζοντα ή δικαιο- 
δοτούντα για τις συντάξεις όργανα Οα μορφώνουν την πεποί
θησή του; με ελεύθερη εκτίμηση το;ν στοιχείων του φακέλ- 
λου κ.λ.π. Θ τρόπο; αυτό; της αποδείξειος είναι άκρω: 
επικίνδυνο: και Οα δημιουργήσει ενδεχομένως σοβαρά προ
βλήματα αφού η εκδήλωση της νόσου ανάγεται στην ιδιά- 
ζυυσα τη: ιατρική; επιστήμης γνώση και δεν μπορεί να 
επαφεΟεί στην κρίση των οργάνων που αποφασίζουν ή δι
καιοδοτούν και μάλιστα κατά την ελεύθερη κρίση τους.

Άρθρο Ι!·.
Με το άρθρο ΙΟ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους 

εκπαιδευτικού; που έλαβαν μέρος στην Εθνική .Αντίσταση 
και ενω είχαν υποβάλλει αίτηση διορισμού δεν τους επιτρά- 
πηκε ο διορισμό; λόγω των δημοκρατικών του; φρονημάτων. 
Σχετικά με την διάταξη αυτή παρατηρώ τα εξής : Κατά 
γενική αρχή παρέχει την συνταξιοδοτική του τ ρ ,στασία σε 
πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική με τούτο θεσμό κατ’ 
εεαίεεση δε και σε εκείνου; που. λυγω πολιτικιό'/ ανωμαλιών, 
δεν μπόρεσαν να συνεχίσου» την δημόσια υπηρεσία, τους, 
για του; οποίου; λαμβάνει διάφορα μέτρα για την αποκατά
στασή τους. II αναγνώριση όμω; ι»; συνταξίμου χρόνου σε 
πρόσι»πα πριν ακόμη αποκτήσουν την δημοσιοϋπαλληλική 
ιδιότητα προ τη; εισόδου του; δηλαδή στη δημόσια υπη
ρεσία είναι αντίθετο προ; την παραπάνω αρχή και δεν μπο- 
εεί να βρή καμιά βάσιμη δικαιολογία, ενόψη μάλιστα και 
του γεγονότος ότι την παράλειψη του διορισμού τους, μπο
ρούσαν να προσβάλλουν με αίτηση ακυρώσει»: ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικράτειας.

II Ολομέλεια μετά διαλογική συζήτηση αποδέχεται τις
οι 7.7υτψνΟείσερ α.:ό τον Εισηγητή παρκτηρήσεις. Δεν υιο-
Οετε ί όμως τι: .«.τηρήσεις αυτού ιε»υ αφορούν στη :'-'7VA
υι:όι!υΥ κπι τ/;: κοκ/ή; πείρα: από τον εν εργούντα την1 διοι-
κητ-. f c : c τ τ. ττ( υτάλληλο και συμφωνεί με όσα διαλ-ιμβά-
νυν τ7.ι στο άρ*)ρ ο 8 του νομοσχεδίου για το θέμα τού τι ι. Δεν
συ ρωνεί ετ:ίσγ; : γ* την προσθήκη διχεάιξεο/ς στο άρ(Ιρο 20
του νομοσ/sSu/J όπως πρέτεινε ο Aντιπρόεδρος ΛΟκ".
Λ ορ ΐ7.·.·ύ:. για7ίL δεν την βρίσκει δίκαιοί’.ογημ.ένη αλλ.ά και
για:■ί το ϋώμα δεν έχει στην περίπτωση αυτή καμιά νομ »-
θετική πρωτοβουλία.
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Σχετικά με την διάταξη του άρθρου 28 έγινε μακρά. συζή
τηση πάνω στις απόψεις που διατυπούθηκαν από του; Νικ. 
(εΐέμελη ΙΙρόεδρ·. Ιωάν. Κατσικά. Αντιπρόεδρο. Λθχν. 
Αδειανό Αντιπρόεδρο και Στυλ. Χριστονάκτ, Σύμβουλο - 
Ευηγητή. μετά ατό την οποία c:: Ν. θέμελης. Πρόεδρε;. Α. 
Λδριανόρ Αντιπρόεδρος. Ιωάν. Λογοθέτης, Νικ. Παπαγιαν- 
νίδης, Ιωάν. Καρχτζάς. Δημ. Ματσιώτας. Γεώργ. Νικο
λάου. Ιωάν. Ντελάκης και Στυλ. Χρίστονάκη;. Σύμβουλοι, 
τάχθηκαν με την άποψη ότι ορθά αντιμετωπίζεται το θέμα 
στο νομοσχέδιο, γιατί πρόκειται στο ν ουσία για συνταξιο- 
δοτικές διαφορές για τις οπαίες αρμόδιο είναι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ενώ οι : Ιωάν. Κατσικάς. Αντιπρόεδρος. Γεώργ. 
Καραχάλιος, Ευάγ. Καλλίτσης. Αναστ. Γκόνης. Νικήτ. 
Νικητάκης. Νικ. Κόντος. Αχιλ. Γκατσόπουλος. Αημ. Φα- 
μέλης και Απόστ. Μπότσος. Σύμβουλοι, τάχθηκαν με την 
άποψη ότι η διάταξη του άρθρου 28 είναι αντίθετη προς το 
άρθρο 04 παράγραφος I του Συντάγματος.

Επίσης η Ολομέλεια συμφώνησε με τις παρατηρήσεις 
που'διατύπωσε ο Πρόεδρος Χικ. Οεμελής πάνιν στα άρθρα
3.G.7 και 8 του νομοσχεδίου όχι όμως και σ’ εκείνες του 
άρθρου 1*1.

Τελειώνοντας η συζήτηση συντάχθηκε το παρόν I Ιοακτικό. 
το οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον 11 ρύεδρο 
υπογράφεται από τον ίδιο και το γραμματέα.
Ο Ιΐοόεδοο; Ο Γοαυυ.ατέαε
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΛΤΣΙ1Σ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ

Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών τηε Εθνικής
.Αντίστασης, αποκατάσταση των αγωνιστών που διδάχτη
καν για «τα κοινωνικά τους φρονήματα» και συνταξιοδό
τησα, των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας.

ΤΜΙΙΜΛ Λ'
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΧΙΚΊΙΣ ΑΝΎΙΣΤΛΣΙΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ AIM > ΔΙΚΟ ΤοΥΣ ΙΙΛΗΙΙΜΛ

Άρθο I.
Δικαιούχοι.

Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης των οποίων η ιδιό
τητα αυτή έχει αναγνωρισΟεί σύμφωνα με το Ν. 1285/1082 
(<Ι>ΕΚ 1 la) δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο 1 αμείο αν 
έπα.Οαν διαρκή αναπηρία κατά την έννοια των άρθρων 2 και 4 
του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2.
Γεγονότα που παρέχουν δικαίωμα σύνταξης.
I. Δικαίωμα σύνταξης θεμελιώνουν :
α) Τα τραύματα που προξενήΟηκαν σε αγωνιστές κατά 

τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική Αντίσταση 
και εξ αιτίας της δράσης τους σ’ αυτή.

Επίσης τα; τραύματα που προξενήΟηκαν κατά τη διάρκεια 
της αιχμαλωσίας ή της φυλάκισης ή του εγκλεισμού σε 
στρατόπεδα συγκέντρωση: που οφείλονταν στην αντιστα
σιακή δράση τους ή σε αντίποινα γι’ αυτήν ή στην ιδιότητά 
τους ο>ς μελά>ν των οργανώσεων του άρθρου Ο του X. 1285 
1082 ή ως μεμονωμένων αγωνιστούν.

β) Τα νοσήματα που είναι απότοκα των κακουχιούν κατά 
την υπηρεσία στην Εθνική Αντίσταση, την αιχμαλωσία, τη 
φυλάκιση ή την ομηρία λόγω της αντιστασιακής δράσης ή 
κατά τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για τη 
δράση τους αυτή ή την ιδιότητά τους, ως μελά>ν των οργα- 
νούσεων του άρθρου 0 του Ν. 1285/ 11)82 ή ιος μεμονωμένο.»/ 
αγωνιστούν.

2. Ί α οςεα νοσήματα ()εμελιδ>νουν δικαίωμα σύνταξης, 
εφόσον εκδηλώθηκαν στη διάρκεια τη; δράσης στην Εθνική 
.Αντίσταση. Ία χρόνια νοσήματα θεμελιώνουν -δικαίωμα 
σύνταξης αν εκδηλώθηκαν μετά τη συμπλήρωση τρίμηνης 
υπηρεσίας στη ζώνη επαφής ή μέσα σ’ ένα εξάμηνο από την 
απομάκρυνση από τη ζώνη αυτή και εφόσον είχε συμπλη
ρωθεί τρίμηνη συνεχής υπηρεσία.

3. Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγ
κλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωση; θεωρείται, αν πρόκει
ται για οξύ νόσημα. ως χρόνος δράσης στην Εθνική Αντί
σταση. και αν πρόκειται για χρόνιο νόσημα, ως υπηρεσία 
στη ζώνη επαφής.

Οι παραπάνω χρονικοί περιορισμοί ο/; προς την εκδήλωση 
της νόσου δεν ισχύουν για τους ομήρους.

4. Νοσήματα που θεμελιούσουν δικαίωμα σύνταξης είναι 
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Κώδικα Πολε
μικών Συντάξεων (11.Δ. 1285/1981 ΦΕΚ 314).

Άρθρο 3.
Όργανο προσδιορισμού της αναπηρίας.

1. Ί ο ποσοστό της αναπηρίας ορίζεται από τις ΙΙριντο- 
βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα 
(11 .Δ. (111/1877. ΦΕΚ 188) που εδρεύουν σε κάθε Νομό ή 
στα διαμερίσματα Νομών, με βάση τον πίνακα νόσων και 
αναπηριών που ισχύει και που υπάρχει ως παράρτημα Α 
στον Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.

2. Εάν υπάρχουν πολλές βλάβες στο ίδιο πρόσωπο, ο 
γενικός βαθμός ανικανότητας υπολογίζεται σύμφωνα με 
όσα ορίζει το άρθρο 4 του Κώδικα ΙΙολεμικών Συντάξεων.

Άρθρο 4.
Συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

Δικαίωμα σύνταξης παρέχεται αν το ποσοστό μείωση; της 
ικανότητας για εργασία είναι τουλάχιστον 2Γ>

Άρθρο Γ>.
ΙΙοσό σύνταξης.

1. II σύνταςη που παρέχεται στους αναπήρους του άρ
θρου I. ορίζεται ίση με τη μηνιαία σύνταξη την οποία, δι
καιούται. σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις πολεμικές συν- 
τάςεις τη; περιόδου 1840 - 1841. ο επιλοχίας που έχει το 
ίδιο ποσοστό ανικανότητα; από τον τραυματισμό του κατά 
την εκτέλεση υπηρεσίας στον πόλεμο ή από νόσο απότοκη 
των κακουχιών της υπηρεσίας του αυτής.

2. I α επιδόματα ανικανότητας και οι προσαυξήσεις του; 
που προβλέπονται κάθε φορά για τους συνταξιούχους ανα
πήρους πολέμου τη; περιόδου 1840 - 1841. καταβάλλονται 
με τις ίδιε: προϋποθέσεις και στους αναπήρους που α. να θέ
ρο νται στο άρθρο I του νόμου αυτού.

Άρθρο Π
Απόδειξη παθήματος.

1. Ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες του τραυματισμού, 
πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία.

Αν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, τα όργανα που απο
φασίζουν για τις συντάξεις μορφώνουν πεποίθηση για τα 
γεγονότα αυτά, ύστερα, από ελεύθερη εκτίμηση το»/ στοιχείων 
του φακέλου που δημιουργείται σύμοωνα με το άρθρο 8 του 
νόμου αυτού και του φακέλου που έχει δημιουργηθεί κατά τη 
διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του αγωνιστή τη; 
Εθνικής Αντίστασης με το II.Δ. 378/1883 (ΦΕΚ J3l>). 
II σχετική πράςη πρέπει να είναι ειδικούς και πλήρως αιτιο
λογημένη .

2. Με τον τρόπο, που ορίζεται στην προηγούμενη παρά
γραφο αποδεικνύεται και η εκδήλωση της νόσου.

Άρθρο 7.
Σχέση παθήματος με την υπηρεσία.

1. I ια το είδος του τραύματος ή της νόσου και τη σχέσ
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τους με τ'.ς κακουχίες κατά την υπηρεσία στην Εθνι
κή Αντίσταση ή με τις κακουχίες της αιχμαλωσίας, της φυ
λάκισης. της ομηρίας λόγω της δράσης εναντίον των κατα- 
κτητών και του εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
λόγω της δράσης τους αυτής ή της ιδιότητάς τους ως μελών 
αντιστασιακών οργανώσεων, αποφαίνεται η οικεία Πρωτο
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 11 γνωμάτευσή της είναι 
υποχρεωτική για τα όργανα που αποφασίζουν για τις συν-

2. Η γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επι
τροπής. αν δεν είναι ομόφωνη μπορεί να προσβληθεί στη 
Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, από τον αγωνιστή ή 
τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1U του νόμου αυτού ή 
από τον Ί πουργό Οικονομικών. Η απόφαση της Δευτερο
βάθμιας Υγειον. Επιτροπής είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 8.
1. Δ την αίτηση για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, 

πρεπει να αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια ο τύπος, ο 
τρόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες γενικά του τραυματισμού ή 
της εκδήλωσης της νόσου. 11 αίτηση υποβάλλεται στη νο
μαρχία της περιοχής που κατοικούσε ή έδρασε ο παθών κατά 
το χρόνο που συνέβησαν τα γεγονότα για τα οποία ζητά τη 
συνταςιοδύτηση. μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρον- 
ται στο άρθρο 13 και με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επίσημο 
ή μη. που μπορεί να επηρεάσει την κρίση του αρμόδιου συν- 
ταξιοδοτικού οργάνου ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής

() .Νομάρχης αναθέτει σε δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο 
.Ν.11.Δ.Δ. ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διενέρ
γεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να εξακριβωθούν οι 
συνθήκες του τραυματισμού, ο χρόνος και ο τόπος της εκδή
λωσης της νόσου και η σχέση του τραυματισμού ή της νό
σου με τα γεγονότα που θε μελιού νουν δικαίωμα σύνταξης 
κατά το άρθρο 2.

12ς μάρτυρες εξετάζονται δύο τουλάχιστον αναγνωρισμένοι 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που υπηοέτηοαν μαζί 
με τον παθόντα στην Εθνική Αντίσταση και έχουν άμεση 
αντί/.ηφη των γεγονότων. Για τους μεμονωμένους αγωνιστές 
εςεταζονται δύο τουλάχιστον πρόσωπα που γνωρίζουν τη 
δράση του αιτούντος. Ο υπάλληλος που ενεργεί τη διοικη
τική εξέταση συλλέγει επίσης πληροφορίες για την κοινή 
πεποίθηση που επικρατεί ως προς τα αίτια και τις συνθήκες 
του παθήματος μεταξύ των κατοίκων του τόπου όπου συνέ
βησαν τα γεγονότα ή όπου κατοικούσε τότε ο παθών και 
συντάσσει σχετικό πόρισμα λαμβάνοντας υπόψη και τη γνού- 
μη του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Το πόρι
σμα αυτό διαβιβάζει μαζί με όλο το φάκελο στην Πρωτο- 
βαθμια Υγειονομική Επιτροπή του τόπου της κατοικίας του 
παθόντος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Ί α όργανα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να παρέχουν κάθε 
είδους διευκόλυνση για τη διεκπεραίωση του έργου της 
διοικητικής εξέτασης.

2. II 11 ρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή καλεί τον 
παθόντα για αυτοπρόσωπη εξέταση. Δε περίπτιυση αδυνα
μίας του να εμφανιστεί, η Επιτροπή γνωματεύει, με βάση τα 
στοιχεία του φακέλου του ή. εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, 
μετά από κατ’ οίκον εξέταση.

11 μη προσέλευση του παθόντος στην Επιτροπή συγ·χω- 
ρείται μόνο για λόγου: υγείας, που πιστοποιούνται ύστερα από 
αίτησή του από το κρατικό νοσοκομείο που βρίσκεται πλη- 
σιέστερα στην κατοικία του.

II II ρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δικαιούται πριν 
εκδοσει τη γνωμάτευσή της να προκαλέσει τη συμπλήρωση 
των εγγράφων, αν δεν μπορεί να μορφώσει γνώμη από αυτά 
που υπάρχουν.

3. Μετά την εξέταση του παθόντος η Επιτροπή προσδιο
ρίζει. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, το ποσοστό 
μείωσης της ικανότητας για εργ'ασία και γνωματεύει με 
βάση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου για το χρόνο και το

είδος του τραύματος και την άμεση σχέση του με τα γεγο
νότα που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ή για το «Δόος 
της νόσου, το χρόνο της εκδήλωσής της και το αν αυτή είναι 
απότοκη κακουχιών εξ αιτίας της αντιστασιακής δράσης, της 
αιχμαλωσίας, της φυλάκισης, τη: ομηρίας και του εγκλει
σμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους λογους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.

11 γνωμάτευση της Επιτροπής μαζί με το φάκελο που 
σχηματίζεται αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) γαα την έκδοση της πράξης που προβλέ
πει το άρθρο ΗΗ> του Κώδικα ΙΙολεμικών Δυντάξεων.

Κατά της πράξης αυτής ασκούνται τα ένδικα μέσα που 
προβλέπει ο Οργανισμός του Ελεγκτικού Δυνεδρίυυ.

ό. Αν ο αιτούν αποβιώσει πριν εξετασθεί από την Πρωτο- 
βάθμια 1'γειονομική Επιτροπή, η γ'νωμάτευση εκδίδεται 
με βάση τα στοιχεία του φακέλου.

Μερική ή ολική επανάληψη της διαδικασίας που ορίζει 
το άρθρο αυτό δεν επιτρέπεται εκτός αν ζητηθεί από το αρμό
διο συνΤΓ.ξιοδοτικύ όργ-ανο με πράξη ή απόφασή του.

(>. Επανεξέταση του παθόντος μπορεί να γίνει σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Κώδικα ΙΙολεμικών 
Δυντάξεων. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται η Ανώτατη 
1‘γειονομική Επιτροπή για τις συντάξεις των Αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης του νόμου αυτού, νοείται η οικεία Πρω
τοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ JY
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΛΠ1Ι1ΛΔII

Άρθρο θ.
Δικαιούχοι.

Δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο ταμείο έχουν :
κ) Οι οικογένειες των αναπήρων του άρθρου I που πεθαί

νουν μετά τη συνταξιοδότησή τους.
β) Οι οικογένειες των αγ'ωνιστών της Εθνικής .Αντίστα

ση: του X. 12Kr)/lΘ82 που θανατώθηκαν ή εκτελέστηκαν ή 
πέθαναν ή εξαφανίστηκαν κάτω από τις περιστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

γ) Οι οικογ-ένειες των αναπήρων του άρθρου 1 οι οποίοι 
πέθαναν έως την έναρξη της ισχύ' ς του παρόντος και είχαν 
προϋποθέσει: συνταςιοδύτηση: σύμφωνα με το νόμο αυτό κα

δ) Οι οικογένειες εκείνων που είχαν τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης σύμφωνα με το νόμο αυτό και πέθαναν μετά 
τη δημοσίευσή του χωρίς να έχει αναγ'νιορισθεί το δικαίωμά 
τους για σύνταξη.

λλρθρο Η).
ΙΙρύσωπα της οικογένειας.

12: προς τα πρόσωπα της οικογ'ένειας που δικαιούνται 
σύνταξη και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνταξιο- 
δύτησής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 
3G του Κώδικα Πολεμικού'/ Δυντάξεο/ν.

Άρθρο I 1.
Ποσό σύνταξης της οικογένειας.

11 σύνταξη η οποία ανήκει στις οικογένειες των προηγού
μενων άρθρων είναι ίση με τη μηνιαία σύνταξη που δικαιού
ται. ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό αναπηρίας η 
οικογένεια επιλοχία. ο οποίος πέθανε μετά τη συνταξιοδό- 
τησή του ή ΟαναταύΟηκε κατά την. εκτέλεση υπηρεσίας του 
στον πόλ'μο του 1940 - 41.

Άρθρο 12.
Απόδειξη - Διαδικασία.

Για την απόδειξη του παθήματος ή της εξαφάνισης ή του 
θανάτου, τη σχέση του; με τα γεγονότα που θεμελιώνουν 
δικαίωμα σύνταξης και τη διαδικασία γ-ια την απονομή σύν
ταξης στις οικογένειες των περιπτώσεων β. γ* και δ του άρ-
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Ορου 9. εφαρμόζονταν ον διατάςεις των άρθρο»/ 6 έω: 9 του 
νόμου αυτού. 'Οίτου κατά τα άρθρα αυτά απαντείταν γνωμά
τευση τη; Πρωτοβάθμια; Υγειονομική; Επιτροπής, αυτή 
εκδίδεται με βάση τα στοιχεία του φακέλου που σχηματί
ζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13.

Δ ικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση δικανώματο; σύν
ταξης είναι :

α) Για τον —αΟόντα
αα) Πιστοτεοιητικό αγωνιστή Εθνική; Αντίσταση; του 

άρθρου 1U του 11.Δ. 379/1983 και
ββ) 11 ιστοποιητικό κοινοτικής ή δημοτική; αρχή; για την 

εγγραφή στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια.
β) Για τη χήρα σύζυγο, τα τέκνα καν του; γονείς.
αα) Το παραπάνω πιστοποιητικό του αγωνιστή και
ββ) Τα οριζόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 22 του 

Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (11.Δ.
1041/1979, ΨΕΚ 292).

Άρθρο 14.

1. Όπου στα άρθρα 1 έω; 13 του νόμου αυτού αναφέρον- 
ται οι όροι «παθών» ή ««Οανών». νοείται και η «παθούσα» ή 
«θανούσα». Όπου γίνεται λόγος για δικαίωμα σύνταξη; τη: 
χήρας συζύγου, νοείται και ο χήρος σύζυγο; εφόσον έχει τι; 
προϋποθέσεις τη; παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Πολιτι
κών καν Στρατιωτικών Συντάξεων.

2. Στι; περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται με τα άρθρα I 
έως 18 εφαρμόζονταν οι διατάξει; του Κώδικα Πολεμικοί'/ 
Συντάεεων που αναφέρονται στι; συντάξεις όσιον έπαΟαν 
κατά την εκτέλεση υπηρεσία; στον πόλεμο του 1940- 4! 
και στι; συντάξει; των οικογενειών τους, καθυύ; και στι; 
συντάςει; των οικογενειών όσιον θανατώθηκαν ή εξαφανί
στηκαν ή πέΟαναν κατά τον πόλεμο αυτό.

Άρθρο 1Γ>.

Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξει;.
1. Από την έναρξη τη; ισχύος του νόμου αυτού καταργεί- 

ται το Ν.Δ. 412/1970 (ΦΕΚ 14). Οι συντάξεις και τα επι
δόματα ανικανότητα; που απονεμήΟηκαν κατ’ εφαρμογή του 
είτε στου; ίδιου; του; παΟόντες, είτε στις οικογένειέ; τους, 
εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αναγνωρί
στηκαν και να διέπονται από τι; διατάξει; περί πολεμικού·/ 
συντάξεων.

2. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταρ- 
γείται ο Α.Ν. 1855/1951 (ΦΕΚ 183). Οι συντάξει: που 
αναγνωρίστηκαν κατ’εφαρμογήν του είτε σε παΟόντα. είτε σε 
οικογένειες Οανόντων, εξακολουθούν νο καταβάλλονται στο 
ύψος που αναγ/ωρίστηκαν και εμπίπτουν στις διατάςεις 
των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος. 8

8. Όσοι από του; συνταξιούχου; των προηγούμενων παρα
γράφων δικαιωθούν και σύνταξη σύμφωνα με τι; διατάςεις 
τυ>ν άρθρων 1 έω; 14 του νόμου αυτού, δικαιούνταν να 
εισπράττουν κατ’ επιλογή του; μία μόνο από τι; συντάςει; 
αυτές. II επιλογή γίνεται με δήλωση στην αρμόδια διεύ
θυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Δίκες που εκκρεμούν σε οποιονδήποτε βαθμό ενώπιον 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 
|S58 1951 και του Ν.Δ. 412/1970 καταργούνται.

ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΠΜΟΣ1ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Άρθρο 16.
Δικαιούμενοι αποκατάστασης.

1. Αποκαθίστανται διοικητικά και συνταξιοδοτικά οι 
ισόβιοι ή μόνιμοι δικαστικοί, κ.αθούς και οι άμισθον δημόσιοι 
λειτουργοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι κληρικοί, οι μόνιμοι 
πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της Βουλής, οι 
τακτικοί, έκτακτοι και επικουρικοί καθηγητές Πανεπιστη
μίου'/ ή λοιπών ισοτίμων προ; αυτά ανωτάτων σχολών, οι 
υπάλληλοι των οργανισμών τοπική; αυτοδιοίκηση; (ΟΊΛ) 
και των λοιπών νομικού'/ προσώπων δημοσίου δικαίου, οι 
σιδηροδρομικοί, ω; και οι τακτικοί υπάλληλοι τοον οργανι
σμού'/ κοινή; ωφελείας. των τραπεζιύν, τοον δημοσίου'/ υπη
ρεσιών των οποίουν μεταβλήθηκε η μορφή σε νομικά πρό- 
σουπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αγοονίστηκαν στην 
Εθνική Αντίσταση και απολύθηκαν από την υπηρεσία του; 
για τα «κοινωνικά του; φρονήματα», βάσει των ψηφισμά
των Θ'/1946 καν ΜΘ/1948 ή βάσει άλλων νομοθετικού'/ μέ
τρου·/ και Συντακτικών 11 ράςεων που εκδόθηκαν μετά την 
έναρξη τη; εχθρική; κατοχή; τη; Χούρας.

2. Επίσης αποκαθίστανται διοικητικά και συνταςιοδοτικά 
και όσοι από τι; πιο πάνο/ κατηγορίες προσούπουν αγουνί- 
στηκαν στην Εθνική .Αντίσταση και εξαναγκάστηκαν σε 
παραίτηση για τα «(κοινωνικά τους φρονήματα».

8. Ως αγωνιστές Εθνική; Αντίστασης, για την εφαρμογή 
τοον προηγουμένου·/ παραγράφουν, θεωρούνται όσοι αναγνου- 
ρίστηκαν σύμφουνα με τι; διατάξει; του Ν. 1285/1982.

4. 11 απόλυση ή ο εξαναγκασμό; σε παραίτηση για τα 
«κοινωνικά φρονήματα» πρέπει να προκύπτει από τα στοι
χεία του φακέλου ή από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα.

5. Δεν αποκαθίστανται όσοι από τους προαναφερομένους 
συνεργάστηκαν κατά το από 21 Απριλίου 1967 έω; 28 Ιου
λίου 1974 χρονικό διάστημα, άμεσα, φανερά ή συγκαλυμ
μένα με τότε δικτατυρικό καθεστώς.

Άρθρο 17.
Δ ιο ικη τικ ή αποκατασταση.

1. 11 διοικητική αποκατάσταση συνίσταται στα εςης :
α) .Αναγνωρίζεται ω: πραγματική υπηρεσία ο χρόνο; 

από την απόλυση ή τον εξαναγκασμό του; σε παραίτηση 
μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι τερματίστηκε η 
υπηρεσία τους. Ως ημερομηνία τερματισμού της υπηρεσίας 
θεωρείται η ημερομηνία συμπλήρωσης 35ετού; υπηρεσία; ή 
η ημερομηνία κατάληψής του; από το όριο ηλικίας που προ- 
β/.επύταν για το βαθμό του; από τι; διατάξεις που ίσχυαν 
κατά το χρόνο τερματισμού τη; υπηρεσίας τους ή για όσους 
πέθαναν πριν από τη μεσολάβηση ενός από του; παραπάνω 
/.άγους, η ημερομηνία του θανάτου τους. Για όσους υπηρε
τούσαν σε υπηρεσίες που καταργήθηκαν χωρίς να υπάρςει 
διάδοχο; φορέα; η πραγματική υπηρεσία του; τερματίζεται 
την ημερομηνία κατάργησης των υπηρεσιών αυτών.

β) Προάγονται μέχρι το βαθμό στον οποίο είχε προαχθεί 
νεώτερύ; του; στην επετηρίδα τη; υπηρεσία; στην οποία 
ανήκαν, ω; το χρόνο που σ/υφωνα με την προηγούμενη 
περίπτωση θεωρείται ότι τερματίζεται η υπηρεσία του;. 
Σε καμιά περίπτωση η προαγωγή του; αυτή δεν μπορεί 
να προχωρήσει σε περισσότερους από τρεις βαθμούς από 
εκείνο που είχαν κατά την απομάκρυνσή τους από την υπη
ρεσία.

2. Οι παραπάνω μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης 
γίνονται μετά την κρίση της Επιτροπής του άρθρου 24 του 
νόμου αυτού με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
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κατά νόμον οργάνου που δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα τη; 
Κυβερνήσεως. Η αποκατάσταση δε δημιουργεί δικαίωμα 
άλλων οικονομικών παροχών. εκτό; από τι; συνταξιοδοτικε; 
που οείζονται στο επόμενο άρθρο.

3. II αποκατάσταση δεν παρέχει δικαίωμα επανόδου στην 
ενεργό υπηρεσία, έστιυ και αν ο αποκαθιστώμενοε ω; τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχει συμπληρώσει 35ετία 
ή δεν έχει καταληφθεί από το όριο ηλικία;.

Στην περίπτωση αυτή αυτό; που αποκαθίσταται προάγε- 
ται με του; περιορισμού; τη; παρ. 1 ω; το βαθμό που έχει 
προαχθεί νεώτερό; του έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, 
κατά την οποία θεωρείται ότι τερματίζεται η υπηρεσία του.

Άρθρο 18.
Συνταξιοδοτική αποκατάσταση.

1. II συνταειοδοτική αποκατάσταση όσων αποκαθίστανται 
διοικητικά κατά το άρθρο 17. συνίσταται στα εξή: :

α) 1 πολογίζεται ω; συντάξιμο; όλο; ο χρόνο; εκτό; υπηρε
σία; καθώ; και ο χρόνο; παραμονή; εκτό; οργανικών θέσεων, 
εκτόπιση;, εξορία;, προφυλάκισης, καταδίκη; σε στερητική 
τη; ελευθερία; ποινή, παράνομη; απουσία;, αργία;, διαθεσι
μότητα;. αν οι καταστάσει; αυτέ; είχαν την ίδια αιτία, για την 
οποία έγινε η απόλυση ή ο εξαναγκασμό; του; σε παραίτηση.

β) Κανονίζεται ή αυξάνονται η σύνταξή του;, με βάση το 
μισθό του βαθμού στον οποίο προάγονται σύμφωνα με το άρ
θρο 17.

2. Για του; υπαλλήλου; που καλύπτονται ασφαλιστικά σε 
άλλου;, πλην του Δημοσίου, φορεί; κυρία; ασφάλισα,;, ο χρόνο; 
που αναγνωρίζεται ω; συντάξιμη υπηρεσία θεωρείται ω; χρό
νο; ασφάλιση; στου; φορεί;. στου; οποίου; υπάγονταν ή 
υπάγονται οι ασφαλισμένοι κατά το χρόνο τερματισμού τη: 
παραπάνω υπηρεσία;.

Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου για το χρόνο που 
αναγνωρίζεται, όπου αυτέ; απαιτούνται, βαρύνουν εξ ολο
κλήρου τον εργοδότη του υπαλλήλου ή τον διάδοχο εργοδότη 
και. αν δεν υπάρχει εργοδότη;, βαρύνουν το Δημόσιο.

.Ασφαλιστικέ: εισφορές που έχουν αποδοθεί στον αποκαθι- 
στά.Μίνο. επιστρέτονται στο οορέα σύαοωνα u: τι: διατάξει: 
του άρθρου Ι.Υτου X. I 405Ί<188 (ΦΕΚ 180).

8. Από το χρόνο εκτό: υπηρεσία;, που αναγνωρίζεται ω; 
συντάξιμο;, σύμφωνα με τι: διατάξει: του άρθρου αυτού, αφαι- 
ρείται ο χρόνο; που διανύθηκε στην ασφάλιση υπυιουδήποτε

U αποθακιστάμενος. και αν ακόμη θεμελιώνει δικαίωμα 
σύνταξη; από το Δημόσιο 1 αμείο, μπορεί να μεταφέρει το 
χρόνο τη; δημόσια; υπηρεσία; του σε άλλο κύριο ασφαλιστικό 
φορέα στον οποίο μεταγενέστερα ασφαλίστηκε. Λν θεμελιώ- 
νεται δικαίωμα σύνταξης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλι
σμένου βαρύνουν το Δημόσιο. Λν δεν θεμελιώνεται τέτοιο 
δικαίωμα, ω; προ; τι; εισφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 85 του Λ.Χ. 1850/1951 (ΦΕΚ J82) όπιο; αντικα- 
ταστάθηκε με το άρθρο 4 του X. 1405/1985. 4

4. Θέματα καταβολής και επιστροφής εισφορών, κατά τι: 
διατάξει; των προηγούμενων παραγράφων, ρυθμίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργούν Οικονομικών, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και του αρμοδίου κατά περίπτωση υπουργού.

Άρθρο 19.
Αποκατάσταση εκπαιδευτικών λειτουργούν.

I. Οι διατάςεις των άρθρων 17 και 18 εφαρμόζονται και 
για τους εκπαιδευτικούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αν
τίσταση και στους οποίους ενού είχαν υποβάλει αίτηση διο
ρισμού σε θέση εκπαιδευτικού στο Δημόσιο και είχαν σειρά 
να διοριστούν σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων, δεν επι- 
τράπηκε ο διορισμός λόγω των «κοινωνικών τους φρονη
μάτων». εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο 

' του αρμόδιου για το διορισμό τους οργάνου.

2. 11 κατά την προηγούμενη παράγρ. αποκατάσταση σ 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει χρονικό διάστηα 
μεγαλύτερο των πέντε ετών.

3. Ο χρόνο; που αναγνωρίζεται με τι; προηγούμενε; παρα 
γράφους λαμβάνεται υπόψη για την επανένταςή τους, σύμφων: 
με το άρθρο /2 του X. 309/70 (ΦΕΚ 100)

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχου 
ανάλογη εφαρμογή και για του; σπουδαστές των Παιδα 
γωγικών Ακαδημιών που είχαν αντιστασιακή δράση και δε 
τους επιτράπηκε, για τους πιο πάνω λόγους, να συνεχίσου 
τι; σπουδές του; σ’ αυτές.

Ο χρόνο; που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος αρχίζει από τη 
ημερομηνία διακοπή; των σπουδών του; από τις Λκαδημίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ JY.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

Άρθρο 20.
Δικαιούμενοι αποκατάστασης.

1. Αποκαθίστανται διοικητικά και συνταξιοδοτικά ο 
Αξιωματικοί. Λνθυπασπιστέ; και Υπαξιωματικοί τιυν Ενό 
πλων Δυνάμεων, καθώς και οι αντίστοιχοι και τα κατώτερ: 
όργανα της Χωροφυλακής, τη; Αστυνομία; Πόλεων, το 
11 υροσβεστικοίύ Σώματος και του Λιμενικού Σώματος πο· 
αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση και λόγω των «κοινω 
νικών του; φρονημάτων», απομακρύνθηκαν, αποστρατεύθη 
καν ή αποτάχθηκαν από την υπηρεσία τους, βάσει των ψηφι 
σμάτων ΜΕ και ΝΑ' του έτους 1948 ή βάσει άλλων νομοθε 
τικών μέτρων και συντακτικών πράξεων που εκδόθηκαν μετ: 
την έναρξη τη; εχθρική; κατοχή; της χώρας.

2. Επίση; αποκαθίστανται διοικητικά και συνταξιοδοτικ; 
και όσοι από του; πιο πάνω αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντί 
στάση και εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση για τα «νοινωνικ: 
του; φρονήματα».

.3. Ως αγωνιστές Εθνική; Αντίστασης, για την εφαρμογν 
των προηγουμένων παραγράφων, θεωρούνται όσοι αναγνω
ρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξει; του X. 128ο/1982.

4. 11 απομάκρυνση, η αποστρατεία, η απόταξη και ο εξα 
ναγκασμός σε παραίτηση για «κοινωνικά φρονήματα» πρέπε 
να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ή από επίσημ: 
έγγραφα.

5. Δεν αποκαθίστανται. όσοι από του; πιο πάνω σύνεργά 
τηκαν κατά το διάστημα από 21 Απριλίου 19(17 έιο: 23 1ου 
λίου 1974 άμεσα, φανερά ή συγκ αλυ μ μένα με το τότε δικτατο 
ρικύ καθεστώς.

Άρθρο 21.
Διοικητική Αποκατάσταση.

1. 11 διοικητική αποκατάσταση συνίσταται στα εξής
α) Αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία ο χρόνος απ

τήν απομάκρυνση, αποστρατεία, απόταξη ή τον εξαναγκασμ- 
το υ; σε παραίτηση έω; την ημερομηνία που θεωρείται ότ 
τερματίστηκε η υπηρεσία τους.

Ω; ημερομηνία τερματισμού τη; υπηρεσία; θεωρείται - 
ημερομηνία αποστράτευση; νεωτέρου του; ή ημεοομηνί 
κατάληψή; του; από το όριο ηλικία; που προβλεπύταν για τ 
βαθμό του; από τι; διατάξει; που ίσχυαν κατά το χρόνο τερ 
ματισμού τη; υπηρεσίας τους ή για όσου; πέθαναν πριν απ
τή μεσολάβηση ενός από του; παραπάνω λόγους, η ημερομη 
νία του θανάτου τους.

β) Π ροάγονται μέχρι το βαθμό που είχε προαχθεί νεώτερό 
τους στην επετηρίδα του όπλου ή του σώματος, στο οποί- 
ανήκαν, ως το χρόνο που σύμφωνα με την παρ. αυτή θεωρείτο: 
ότι τερματίζεται η υπηρεσία τους.

Η προαγωγή δεν μπορεί να προχωρήσει σε περισσότερου 
βαθιιού: απ’ ύσου: ορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 6 το 
11.Δ. 379/1985.
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2. Οι παραπάνω μεταβολές τη: υπηρεσιακής κατάσταση: 
του αποκαθισταμένου γίνονται, ύστερα από κρίση τη: επι · 
τροπής του άρθρου 24. με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τη: Κυβερνήσεως ή με 
Προεδρικό Διάταγμα, αν απαιτείται, μετά από πρόταση του 
αρμόδιου Υπουργού. Η αποκατάσταση δε δημιουργεί δικαί
ωμα απόληψης άλλων οικονομικό/ν παροχών εκτός από τι: 
συνταξιοδοτικές που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

3. Η αποκατάσταση δεν παρέχει δικαίωμα επανόδου στην 
ενεργό υπηρεσία, έστω και αν ο αποκαθιστάμενος. ως τη δημο
σίευση του Νόμου αυτού, δεν έχει συμπληρώσει οόετία ή δεν 
έχει καταληφθεί από το όριο ηλικία: του βαθμού του. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτό: που αποκαθίσταται. προάγεται με του: 
περιορισμού: τη: παρ. I ω: το βαθμό που έχει προαχθεί 
νεώτερύ: του. έως τη δημοσίευση του παρόντος κατά την 
οποία και θεωρείται ότι τερματίζεται η υπηρεσία του.

Άρθρο 22.
Συνταξιοτοτική αποκατάσταση.

1. Η συ ντ α : ι ο δ ο τ ι κ. ή αποκατάσταση όσων αποκαθίσταν- 
ται διοικητικά κατά το άρθρο 21 συνίσταται στα εξής :

α) Υ πολογίζεται ω: συντάξιμος όλο: ο χρόνος εκτός υπη
ρεσίας, καθώς και ο χρόνος παραμονής εκτός οργανικών θέ
σεων. εκτόπιση:. εξορίας, προφυλάκισης, καταδίκης, σε στε
ρητική της ελευθερίας ποινή, παράνομης απουσίας, λιπο
ταξίας, αργίας, διαθεσιμότητας, αν οι καταστάσεις αυτές 
είχαν την ίδια αιτία για την οποία έγινε η απομάκρυνσή 
τους και

β) Καιονίζεται ή αυξάνεται η σύνταξή τους, με βάση το 
oitcUo του βαθμού στον οποίο προάγονται σύυοωνα ·αε το άο- 
θρο 21.

2. Από το χρόνο εκτός υπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως 
συνταςιμος σύμφιυνα με τις διατάξει: του άρθρου αυτού, αφαι- 
ρείται ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση, οποιουδήποτε 
ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισα,:.

<) αποκαθιστάμενο:. και αν ακόμη θεμελιώνει δικαίωμα 
σύνταξης από πο Δημόσιο Ί αμείο. μπορεί να μεταφέρει το 
χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας του σε άλλο κύριο ασφαλιστικό 
φορέα στον οποίο μεταγενέστερα ασφαλίστηκε. Λν θεμελιώ
νεται δικαίωμα σύνταξης, οι εισφορέ: εργοδότου και ασφα
λισμένου βαρύνουν το Δημόσιο. Λν δε θεμελιώνεται τέτοιο 
δικαίωμα, ω: προς τις εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξει: 
του άρθρου 85 του Λ.Ν. 1854/51, όπιο: αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 4 του Ν. 140.5/8.Ί.

5. Θέματα καταβολής εισφορών, κατά τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών. Κοινών. Ασφαλίσεων κα. ι του 
αρμοδίου κατά περίπτωση ) πουργού. 4

4. Μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των στρατιω
τικών που έγιναν κατ’ εφαρμογή του 11.Δ. 379/85 λαμβάνον- 
ται υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξής τους.

Άρθρο 25.
Αποκατάσταση μαθητών 11 αραγωγικοΥν Σχολών.

Στους μαθητές και τελειόφοιτους των ΙΙαραγωγικών 
Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και τιυν Σωμάτων Ασφα
λείας. οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση και 
στους οποίους δεν επιτράπηκε να συνεχίσου·/ τις σπουδές 
τους σ’ αυτές ή να εισαχθούν και εξελιχθούν στο στράτευμα. 
όπως οι υπόλοιποι της τάξης τους, λόγω των «κοινωνικών 
τους φρονημάτων», αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας χρονικό διάστημα πέντε 
ετών που αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής των σπουδών 
τους. Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξει: του νόμου αυτού που αφορούν την απο
κατάσταση των στρατιωτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
ΚΟΙΝΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24.
Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων 

και Στρατιωτικών.
1. 11 εξακρίβωση των προϋποθέσεων αποκατάστασης όσων 

αναφέρονται στα άρθρα 1(3. 19 20 και 23 ανατίθεται στην 
Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών (Ε.Λ.Δ.Υ'.Σ.).

2. II Επίτροπέ, εδρεύει στο Γ.Λ.Κ. και λειτουργεί σε 
δύο τμήματα.

Το Α' Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 19.

I ο ]]' τμήμα είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 23.

Άρθρο 25.
Σύνθεση της Επιτροπής.

1. Στο Α’. τμήμα συμμετέχουν σύμβουλος ή πάρεδρος 
των νομικών υπηρεσιούν της διοίκησης ως πρόεδρος, και ως 
μέλη, δύο ανώτεροι υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ.. ένας ανώτερος 
υπάλληλος τοϋ Υ πουργείου ΙΊροεδρίας της Κυβέρνησης και 
ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικό)·/.

2. Στο 11' τμήμα συμμετέχουν σύμβουλος ή πάρεδρος των 
νομικών υπηρεσκνν της διοίκησης ους πρόεδρος, και ως μέλη, 
ανώτερος ή ανούτατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ανιότερος ή ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων Ασφα
λείας ή του Λιμενικού και δύο ανώτεροι υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ.

5. Για κάθε ένα από τα μέλη των παραπάνω τμημάτων 
διορίζεται ισόβαθμος <ος αναπληρωτής. Τα αναπληρωματικά 
μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μόνο αν τα τακτικά μέλη 
απουσιάζουν ή κωλύονται.

4. Στις συνεδριάσεις των τμημάτων της Επιτροπής μπορεί 
να συμμετέχει και εκπρόσωπο: τιυν διωχθέντων χωρίς δικαί
ωμα ψήφου. (J εκπροσιοπος αυτός ορίζεται κατά περίπτωση 
από την αναγνωρισμένη κατά τη δημοσίευση του νόμου αυ
τού οργάνωση, στην οποία ανήκει ο κρινόμενος.

5. Χρέη εισηγητό/ν στα τμήματα ασκούν υπάλληλοι τιυν 
υπηρεσκόν διοικητικού τιυν αρμόδιων φορέων. Οι εισηγητές 
των τμημάτων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Οι Επιτροπές αποκατάστασης οφείλουν να εκδίδουν τις 
αποφάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από τη χρονολογία υπο
βολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 26.
Αποφάσεις - ένδικα μέσα.

1. Κατά των αποφάσεων τη: Επιτροπής μπορεί ο Υπουρ
γό: Οικονομικών ή ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει έφεση ενού- 
πιον του οικείου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. II έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών 
από την ημερομηνία που κοινοποιείται η απόφαση.

5. Αν ο Υ πουργός Οικονομικό)·/ αποδεχθεί την απόφαση 
της Επιτροπής ή εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου που αναγνωρίζει το δικαίωμα αποκατάστασης 
του ενδιαφερομένου, ο αρμόδιος υπουργός ή το κατά νόμο αρμό
διο όργανο οφείλει να εκδύσει σχετική απόφαση για τη διοικη
τική αποκατάσταση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 27.
Εξουσιοδοτι/.ή διάταξη.

1. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, που 
εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Υ’.Σ., 
ο τύπος των αποφάσεο)ν που εκδίδονται από αυτήν, ή ενώ
πιον αυτής διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει 
σχέση με τη διεκπεραίωση του έργου της.



2. Air I! ροεόρικό διάταγμα πσυ εκδίδεται με ~j0~y.crri 
"ου Γπουργυυ των Οικονομικών μπορούν να συσταθούν και 
νέα τμήματα τηr πιο πάνω Επιτροπή: και να καθοριστεί η 
σύνθεση και ο τρόπος λειτουργία: τη:.

—τα τμήματα αυτά, στα οποία προεδρεύει σύμβουλος ή 
πάρεδρος των νομικών υπηρεσιών της διοίκησης, μπορεί να 
συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι Ί ραπεζών. Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας ή άλλων νομικών προσώπων.

3. Ο διορισμός των προέδριυν. των μελών και των γραμ
ματέων της Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωτών τους, 
γίνεται με απόφαση του ) πουργού των Οινοκομικών που 
πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση των απο
φάσεων της παρ. 1.

Άρθρο 2S.
Οικογένειες διω/Οέντων.

Εάν ο υπάλληλος ή στρατιωτικός που αναφέρεται στα άρθρα 
1Γ> έως 23 έχει πεθάνει πριν από την έναρξη της ισχύος του 
Νόμου αυτού, τα μέλη της οικογένεια.: του που δικαιούνται 
σύνταξη από μεταβίβαση μπορούν να ζητήσουν την αποκατά
στασή του.

Με βάση την αποκατάσταση αυτή κρίνονται και τα συντα- 
ςιοδοτικά δικαιώματα, τους, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές 
νόμιμες προϋποθέσεις.

Άρθρο 20.
Στις διατάξεις των άρθρων 1*1 και 20 υπάγονται μόνο όσοι 

εξήλθαν από την υπηρεσία, πριν από την κατάλυση της δη
μοκρατική: νομιμότητας από το δικτατορικό καθεστώς που 
προέκυψε από το στρατιωτικό πραξικόπημα, της 21ης Απρι
λίου 10(>7 και δεν έχουν αποκα.τασταθεί βάσει νομοθετημάτων 
που εκδόθησαν μετά τις 23 Ιουλίου 10/ 4. ή δεν υπάγονται στις 
ρυθμίσεις αυτών.

Άρθρο 3*1.
1. II προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποκατάσταση: 

κατά τι: διατάξεις των άρθρων 1(1. 1!*. 2·* και 23 απο τους 
υπαλλήλους και τους στρατιωτικού: που αναφέρονται στα 
άρθρα αυτά και από τα μέλη των οικογενειών τους είναι εξά- 
μηνη και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της απόφα«της που προβλέπεται από την παρ. 1 
του άρθρου 27. II εξάμηνη προθεσμία για όσους δικαιούνται 
να υπαχθούν στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων και στε
ρούνται ακόμα την ελληνική ιθαγένεια αρχίζει από την 
πρώτη του επόμενου μήνα, μετά την επανάκτησή της.

2. 11 αναγνώριση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που 
απορρέει από την κατά τα άρθρα I / . 19, 21 και 23 διοικητική 
αποκατάσταση, γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του δι
καιούχου ή των μελών της οικογένειας του. εφοσον αυτός 
έχει πεθάνει.

I! αίτηση υποβάλλεται στα αρμόδια να αποφασίζουν για 
τη σύνταξη όργανα και είναι απαράδεκτη, αν προηγουμένως 
δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη της διοικητικής αποκατά- 
ττατηε. :■ ίσες περιπτώσεις πετίλέπετζ: τ εκ:οστ της.

ΤΜ1ΙΜΑ 1”.
ΣΕΝΊΆΞΙΟΔΟΤΙΙΣΙΙ Λ ΓΩΝΊΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ OEM ΑΤΑ

ΚΕΦΛΑΑΙΟ Λ'.
ΣΓΧΊΆΞΙΟΔΩΤΠΣΙΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Άρθρο 31.

Συνταξιοδότησες αγωνιστών.
1. Όσοι Έλληνες πολίτες τραυματίστηκαν εξ αιτίας της 

άμεσης δράση: τους κατά του δικτατορικου καθεστώτος της 
περιόδου από 21.4.(57 έως 23.7.74. δικαιούνται σύνταξη από 
το Δημόσιο Ταμείο, εφόσον τα περιστατικά αυτά έχουν ανα-

γνωρισθεί με οριστικέ: δικαστικέ, αποφάσει: που εκδόθηκαν 
έω: τις 13 Ιουνίου 1ί*84

Επίσης δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο 1 αμείο και 
τα μέλη των οικογενειών όσων θανατώθηκαν εξ αιτίας τη: 
παραπάνω δράσης τους.

2. Ως προς το ποσό της σύνταξης, την απόδειξη του τραυ
ματισμού και του είδους του τραύματος, τη σχέση του με τα 
γεγονότα που κατά την προηγούμενη παράγραφο παρέχουν 
δικαίωμα σύνταξης, το όργανο που προσδιορίζει το ποσοστό 
αναπηρίας, το συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας, τα πρόσωπα 
της οικογένειας των φονευθέντων ή θανόντων που δικαιούν
ται σύνταξη, το ύψος της. την απόδειξη του θανάτου και τη 
διαδικασία απονομής της σύνταξης, έχουν ανάλογη εφαρμογή 
οι διατάξεις των άρθρουν 3 έως 5. (> παρ. 1, 7 παρ.. 2, 8 έως 
12 και 14 παρ. 1.

3. Για την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, εκτός από την αίτηση και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 8. οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, ανά
λογα με την περίπτωση και τα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στο άρθρο 13 εκτός από το πιστοποιητικό αγωνιστή της Εθνι
κής Αντίστασης.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλύγως οι διατάξεις 
του Κώδικα 11 ολεμικών Συνταςεων που αναφέρονται στις 
συντάξεις όσιον έπαθαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στον 
πόλεμο του 1940 - 1941 και στις συντάξεις των οικογενειών 
όσιον θανατώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν στον πόλεμο 
αυτό.

Άρθρο 32.
Επιλογή σύνταξης ή αποζημίωσης.

Όσοι θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης με τι: διατάξεις 
του προηγούμενου άρθρου και τους έχει αναγνωριστεί απο- 
ζημίιοση σε βάρος του Δημοσίου για τη στέρηση των εισοδη
μάτων από την εργασία, τους για την ίδια αιτία δικαιούνται 
να επιλέξουν τη μία από τις δύο παροχές με σχετική έγγραφη 
δήλωσή τους στην αρμόδια διεύθυνση του Γ.Α.Κ.

ΚΕΦΑΑΑΚ) ΙΓ.
AO! IIΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 33.
Συνταςιοδοτική αποκατάσταση ειδικών κατηγοριών 

αναπήρων και θυμάτων άμαχου πληθυσμού.
1. Συντάξεις που έχουν διακοπεί κατ’ εφαρμογή των δια

τάξει·// της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. Ϊ(ί4ι* 1(144 (ΦΕΚ 
173). εο’ όσον αναφέρονται σε θάνατο ή σε τραύματα που 
συνέβησαν από την κήρυξη του πολέμου 1940 έως την ημερο
μηνία της απελευθέρωσης κάθε περιοχής του Εθνικού Χοίρου, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 12S5/J9S2 
και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Α.Χ. 1512/1930 
(ΦΕΚ 235) χορηγούνται πάλι σε αυτούς η στις οικογένειες 
όσων έχουν πεθάνει.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται και στις περιπτώσεις παθήματος ή θανάτου κατά το 
ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον ή αίτηση για απονομή σύντα
ξης ή βοηθήματος έχει αιτορριφθεί μέχρι σήμερα κατ' εφαρ
μογή της παρ. 4 του άρθρου 2 τνυ Ν. 1040/1944.

3. Η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του βοηθήματος ή 
ο κανονισμός τους για πρώτη φορά, γίνεται με πράξη ή από
φαση των οργάνων που αποφασίζουν ή δικαιοδοτούν επί των 
συντάξεων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 34.
1. U χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας ή εγκλει

σμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ελλήνων πολιτών 
από τις Αρχές Κατοχής κατά την περίοδο 1941 - 1945 θεω
ρείται ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας από το Δημόσιο και 
από οποίονδήπ .τ: άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικου
ρικής ασφάλισης.



2. () χρόνοι συμμετοχή: στην Εθνική Αντίσταση. -ου θεω
ρείται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τι: διατάζεις 
του άρθρου 2 του II.Δ. 379/83 λογίζεται συντάζιμο: από το 
Δημόσιο και από οποιοσδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύ
ρια: ή επικουρική: ασφάλισης και αποδεικνύεται με το 
πιστοποιητικό του αγωνιστή τη: Εθνικής Αντίσταση: που 
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάζει: του άρθρου 1(1 του πιο 
πάνω Ιΐροεδρικού Διατάγματος.

3. 11 αναγνώριση ως συντάζιμου του χρόνου των προηγού
μενων παραγράφων γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζουν οι κείμενες διατάζεις για την αναγνώριση της 
στρατιωτικής θητείας για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό.

Ειδικότερα για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η παρα
πάνω αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι διατάζεις του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Γ>4).

4. Οι διατάζεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμό
ζονται και για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία, καθώς και 
για τις οικογένειες όσων έχουν πεΟάνει πριν από την έναρζη 
της ισχύος του Νόμου αυτού.

Άρθρο 33.
Οικονομικά αποτελέσματα.

Τα συνταζιοδοτικά δικαιώματα από την εφαρμογή του 
Νόμου αυτού αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα 
αετά την υποβολή της αίτησης για συνταζιυδότηση. η οποία 
σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαιτού- 
μενα δικαιολογητικά. μεταζύ των οποίων και η σχετική 
πράξη διοικητικής αποκατάστασης όπου αυτή απαιτείται.

Για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Κοινών. Ασφαλίσεων εφαρμόζονται οι διατάζεις 
του Ν. J 338/83.

Άρθρο 3li.
Έναρζη ισχύο;.

II ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσιυευση του 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτό: αν ορίζεται διαφο
ρετικά.

Αθήνα. 17 Σεπτεμβρίου 1981 
Π Πριυθυπουργός &: Υπουργός ΚΟν. Άμυνα: 

ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. 11 All ΑΣΑΡΚΟΥ 
Οι Υπουενοί

Ποοεδαία: Κυβέονηση: 
All.' ΑΑΖΑΡΙΙΣ '
Δικαιοσύνης
Γ. ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΙΙΣ
Οικονοαικοιν 
Γ. ΑΡΣΗΝIIΣ
Συγκοινωνιών

Ιεσουτερικουν
Α. ΚΟΊΎΣΟΓΙίίΡΙΆΣ

ΕΟν. Παιδεία: και Θρησκ των
ΛΠ. ΚΛΚΛΛΜΑΝΊΙΣ

Κοιν. Ασοαλίσεων
Γ. ΓΕΝΝΠ.ΜΑΊΆΣ

I All ΑΔΟΝΙΚΟΛΛΚΙΙΣ
Ευπορική: Ναυτιλία: 
]\ ΚΑΤΣΙ ΦΑΡΑΣ

Δηυ.. Τά.ζη: 
1. ΣΚΟ ΥΑΑΡ1ΚΠΣ

Ε1Δ1Κ1Ι ΕΚΘΕΣΙΙ 
(Αρθρο 7Γ» παρ. 3 του Συντάγματος)

Σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης που προκαλείται 
από το σχέδιο Νόμου «Για τη συνταζιοδότηση τιυν πα- 
Οόντων αγωνιστούν της Εθνικής Αντίστασης, την αποκατά
σταση των αγωνιστούν που διώχθηκαν για τα κοινωνικά 

τους φρονήματα και τη συνταζιοδότηση των αγοονισθέντων 
κατά της δικτατορίας.

II ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του 
ανωτέρω νομοσχεδίου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
κατά τμήματα έχει ως εξής :

ΤΜΗΜΑ Λ (άρθρα 1 μέχρι 15)
Συνταζιοδότηση τουν αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Με τις διατάζεις του I μήματος αυτού ρυθμίζονται θέματα 
που είναι χιυρισμένα σε τρία Κεφάλαια (Α.Π.Γ,).

Ίο κεφά/.αιο Α (άρθρα 1 μέχρι 8) αναφέρεται σ’ αυτούς 
που έχουν ίδιο δικαίωμα σύνταζης από πάθημα στον αγώνα 
της Εθνικής Αντίστασης και με τις διατάζεις του καθιερώ
νεται σύστημα συνταζιοδότησης των ανάπηρων αγωνιστούν, 
που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 23% ίδιο με αυτό 
που ισχύει για τους πολεμικούς συνταζιούχους με το βαθμό 
του επιλοχία που έπαθαν στον πόλεμο 1940 - 1041 και 
λαμβάνεται πρόνοια, για τη χορήγηση επιδομάτων ανικανό
τητας. με τις ίδιες προϋποθέσεις που καταβάλλονται και στου: 
συνταζιούχου: ανάπηοους πολέμου (αζκυαατικού: και οπλίτε: 
περιόδου 194(1 - Ill'll).

Από τις ανωτέρω διατάζεις προκαλούνται περίπου δαπάνες 
δρχ. 730.030.(1(1(1 ετησίως.

Το Κεφάλαιο 1Υ (άρθρα 0 μέχρι 12) αναφέρεται στους 
δικαιούχους από μεταβίβαση και με τις διατάζεις του ορί
ζεται ότι τα πρόσωπα της οικογένεια: του αγωνιστή που 
δικαιούνται σύνταζη είναι οι χήρες, τα ορφανά και τα πρόσωπα 
τη: πατρικής οικογένειας και η σύνταζή του: είναι ίση με τη 
σύνταζη που δικαιούται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας 
η οικογένεια επιλοχία που πέθανε μετά τη συνταζιοδότησή 
του ή φονεύτηκε κατά την εκτέλεση υπηεεσία: στον πόλεμο 
1040 - 41.

II δαπάνη που θα προκληθεί για το Δημόσιο από τις 
διατάζεις αυτές υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των δρχ. 
183.230.000 περίπου ετησίως.

Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13- 13) αναφέρεται στις κοινές, 
τελικές, μεταβατικές και καταργητικέ: διατάζεις.

Από τι: διατάζεις αυτέ; δεν προκαλείται επί πλέον δάπανη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι με το άρθρο 13 
καθορίζονται τα απαιτουμενα δικαιολογητικά για την ανα
γνώριση δικαιώματος σύνταζης. με το άρθρο 14 διευκρινί
ζονται οι όροι παθών ή θανούν ή χηοα σύζυγος και με το άρθρο 
13 καταργούνται οι προηγούμενες διατάζεις περί συνταζιο- 
δοτήσεως των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης αλλά εζα
κολουθούν να καταβάλλονται οι συντάζεις που απονεμήθηκαν.

11 ετήσια συνολική δαπά.νη που θα προκληθεί από το 
πρώτο τμήμα του νομοσχεδίου (και η οποία μπορεί να προσ- 
διορισθεί) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού υπολο
γίζεται στο ποσό των δρχ. 1M3.28U.UU0 περίπου.

ΤΜΗΜΑ ΙΥ. (άρθρα 10 μέχρι 29)
Με τις διατάζεις του Τμήματος αυτού ρυθμίζονται θέματα 

που είναι χωρισμένα σε τρία Κεφάλαια (Α. Ιί. Γ).
Το Κεφάλαιο Α (άρθρα 1G μέχρι 19) αναφέρεται στη διοι

κητική και συνταζιοδοτική αποκατάσταση τουν υπαλλήλων 
του Δημοσίου . των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Κοινής 
ίΐχελεία:. των Ί ραπεζών, των Κληρικών, τιυν Σιδηροδρο
μικών κ.λ.π. που αγωνίστηκαν στην Εθνική .Αντίσταση και 
απολύθηκαν από την υπηρεσία τους λόγου των δημοκρατικού'/ 
τους φρονημάτων, βάσει τουν ψηφισμάτοον Θ' /1943 και 
ΜΘ’/1948 ή βάσει άλλων εκτάκτων νομοθετικού'/ μέτρων 
και Συντακτικού'/ 11 ράζεουν που εκδόθηκαν μετά την έναρζη 
της εχθρικής κατοχής της Χούρας ή εζαναγκάστηκαν σε 
παεαίτηση για τα κοινουνικά τους φρονήματα.

Με τις διατάζεις των άρθρων αυτούν αναγνωρίζεται ου: 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος από την απομάκρυνση 
του υπαλλήλου μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι 
τερματίστηκε η υπηρεσία του βάσει του βαθμού που θα έφερε 
αν δεν είχε απολυθεί. Επ οτης ρυθμίζεται το θέμα της βαθμο
λογικής αποκατάστασης μέχρι τρεις το πολύ βαθμού; από 
εκείνονπου είχαν κατά την απομάκρυνσή τους από την υπηρε-
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σια και ορίζεται ότι ολόκληρος ο εκτός υπηρεσίας χρόνος 
καθώ: και ο χρόνο: των διαφόρων πειθαρχικών ή ποινικών 
ττοινών που επιβλήθηκαν για του: ίδιου: λόγου: που έγινε η 
απόλυσή τους, λογίζεται συντάξιμος και η σύνταξή τους 
κανονίζεται με βάση το μισθό του βαθμού στον οποίο προά- 
γονται.

Εκτός από τους παραπάνω λαμβάνεται ειδική μέριμνα 
για τους εκπαιδευτικούς που δεν διορίστηκαν λόγω της 
αντιστασιακής τους δράσης.

Ετους εκπαιδευτικούς αυτούς αναγνωρίζεται, ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσία:, χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε ετών.

Τέλος γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στα θέματα των 
εισφορών σε όσους καλύπτονται συνταξιοδοτικά απο άλλους 
φορείς και τίθεται περιορισμός ώστε από τον εκτός υπηρεσίας 
χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος να αφα ρείται, υπο
χρεωτικά, ο χρόνο: που διανύθηκε στην ασφάλιση άλλου φορέα 
κύριας ασφάλισης.

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Δημοσίου δρχ. 5911.200.000 περίπου. Επίσης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρο: των Φορέων που καλύπτουν συνταςιυδοτικά 
τους αποκαθιστάμενου: υπαλλήλους των Ν.1Ι.Δ.Δ., των 
Οργανισμών Κοινής ίίφελείας, των Τραπεζών κ.λ.π. αλλά ο 
υπολογισμός της δαπάνης δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι 
δεν υπάρχουν στοιχεία. Πάντως εκτιμάται ότι το ύψος της 
δαπάνη: δεν θα είναι σημαντικό διότι ο αριθμός των αγωνι
στούν που απομακρύνθηκαν για πολιτικούς λόγους απο τα 
Ν.11.Δ.Δ. τους Οργανισμούς Κοινής ίίφελείας και τις I ρά- 
πεζες ήταν μικρός.

Το Κεφάλαιο IT (άρθρα 20 μέχρι 23) αναφέρεται στη διοι
κητική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση των στρατιωτικών 
που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση και λόγω των κοινω
νικών τους φρονημάτων είτε αποστρατεύθηκαν ή αποτάχθη
καν από την υπηρεσία τους βάσει των ψηφισμάτων ΔΕ' 
και ΔΑ' του έτους 194S ή βάσει άλλων εκτάκτων νομοθετικών 
μέτρων και Συντακτικών 11 εάξεων που εκδόθηκαν μετά την 
έναρξη της εχθρικής κατοχής της Χώρας είτε εξαναγκά
στηκαν σε παραίτηση.

Με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου αυτού ανα
γνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος από 
την απομάκρυνση του στρατιωτικού μέχρι την ημερομηνία 
που θεωρείται ότι τερματίζεται η υπηρεσία του. Ι2ς ημερο
μηνία τερματισμού θεωρείται η ημερομηνία αποστράτευσης 
νεωτέρου τους ή ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο 
ηλικίας ή για όσους πεθάνανε νωρίτερα η ημερομηνία του 
θανάτου τους. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα της βαμθολογικής 
αποκατάστασης και ορίζεται ότι ολόκληρος ο εκτός υπηρεσίας 
χρόνος και ο χρόνος των διαφόρων πειΟαρχικιόν ή ποινικών 
ποινών, που επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους που έγινε 
η απόλυσή τους, λογίζεται συντάξιμος και η σύνταξή τους 
κανονίζεται με βάση το μισθό του βαθμού στον οποίο αποκαθί- 
στανται. Η βαθμολογική όμως αυτή αποκατάσταση δεν μπο
ρεί να γίνει σε περισσότερους βαθμούς από όσους ορίζονται 
στο άρθρο 6 του II.Δ. 379Ί983.

Επίσης γίνεται ειδική ρύθμιση και για τους μαθητές και 
τελειόφοιτους των Παραγω*, ικών Σχολών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που. λόγου της 
συμμέτοχης τους στην Αντίσταση ή λόγιο των κοινωνικών 
τους φρονημάτων, δεν του: επιτράπηκε να συνεχίσουν τι: 
σπουδές τους ή να εισαχθούν και εξελιχθούν στο στράτευμα 
όπως οι υπόλοιποι της τάξης τους.

Στους ως άνω αναγνωρίζεται, όπως και στους εκπαιδευ
τικούς. χρόνος μέχρι πέντε ετών ως χρόνος πραγματικής 
στρατιωτικής συντάξιμης υπηρεσίας.

II ρύθμιση που γίνεται στους πολιτικούς υπαλλήλου: για 
το χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, επα
ναλαμβάνεται και για τους στρατιωτικούς.

Λ..ο τις όιατάςει: του Κεφαλαίου αυτού προκαλείται δα
πάνη σε βάρο: του Δημοσίου δρχ. 299.600.00Ti περίπου 
ετησίως.

Ίο Κεφάλαιο Γ' (άρθρα 24 -30) αναφέρεται στις κοινέ: 
διατάξεις.

Με το άρθρο 24 προτείνεται η σύσταση ειδικού συλλονικού 
Οργάνου, με την ονομασία Επιτροπή Αποκατάστασης Διω- 
χθεντων I παλλήλων και Στρατιωτικών, για να κρίνει τι: 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων για. αποκατάσταση.

Ιο άρθρο 2) αναφέρεται στη σύνθεση της Επιτροπής, το 
άρθρο 20 στα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεών της. το άρ
θρο 2/ ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα για τη λειτουργία τη: 
Επιτροπής, το άρθρο 28 ρυθμίζει θέματα αποκαταστάσεως 
αυτών που έχουν πεθάνει το άρθρο 29 περιορίζει τις απο
καταστάσεις μόνο σε όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι 
20 Απριλίου 196/ και το άρθρο 30 τάσσει προθεσμίες για την 
υποβολή αιτήσεων διοικητικής αποκατάστασης και αναγνώ
ρισης συνταςιοδοτικού δικαιώματος που απορρέει από την 
διοικητική αποκατάσταση.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν προκαλείται 
δαπανη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

II ετήσια συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από το δεύ
τερο τμήμα του νομοσχεδίου (και η οποία μπορεί να προσδιο- 
ρισθεί) σε βάρος του Κρατικού 11ροϋπολογισμού υπολογί
ζεται στο ποσό των δρχ. 898.800.000.

ΙΜΙΙΜ.Α Γ' (άρθρα 31 μέχρι 36)
Με τις διατάςεις του τμήματος αυτού ρυθμίζονται θέαατα 

που είναι χωρισμένα σε δύο κεφάλαια (Λ.13).

I ο Κεφάλαιο .V (άρθρα 31 και 32) αναφέρεται στη συντα- 
ςΐοδύτηση των αγωνιστών κατά τη; δικτατορίας.

Μ: τις διατάξεις του άρθρου 31 προβλέπεται ότι οι Έλ
ληνες πο/.ιτες. που εξαιτίας της δράσης τους κατά του δικτα- 
τορικού καθεστώτος, έγιναν ανίκανοι λόγω τραυμάτων, δι
καιούνται πολεμική σύνταξη, βάσει του βαθμού του επιλοχία 
καθώς και επιδόματα ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχυουν κάθε φορά για τις πολεμικές συντάξεις της 
περιόδου 1940 - 1911. εφόσον έπαθαν αναπηρία τουλάχιστον 
25% και τα περιστατικά αυτά έχουν αναγνωρισθεί με δι
καστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν υέχοι 31 Δεκεμβοίου 
1983.

Επίσης λαμβάνεται μέριμνα για τη μεταβίβαση της σύν- 
ταςης στις οικογένειες των ως άνω αναπήρων που πέθαναν 
πριν συνταςιοδοτηθούν ή πεθαίνουν μετά τη συνταξιοδότησή 
τους καθώς και στις οικογένειες αυτών που εξαιτίας τη: αντι
στασιακή: του: δράσης φονεύτηκαν.

Με το άρθρο 32 ορίζεται ότι όσοι θεμελιώσουν δικαίωμα 
σύνταξης βάσει του προηγούμενου άρθρου 31 και τους έχει 
αναγνωρισθεί αποζημίωση σε βάρος του Δημοσίου για τη 
στέρηση των εισοδημάτων από την εργασία τους (διατροφική 
αποζημίωση) για την ίδια αιτία, δικαιούνται να επιλέξουν 
τη μία από τις δύο παροχές.

Απο τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού προκαλείται δα
πάνη σε βάρος του Δημοσίου δρχ. 26.750.000 περίπου.

I ο Κεφαλαίο I!' (άρθρα 33 μέχρι 36) αναφέρεται : α) στη 
συνταςιοδοτ.κή αποκατάσταση ειδικών κατηγοριών ανα
πήρων και θυμάτων του άμαχου πληθυσμού που έπαθαν από 
την κήρυςη του πολέμου 1940 μέχρι τη ημερομηνία της απε- 
λευθερώσεως κάθε περιοχής του εθνικού χώρου, β) στην 
αναγνώριση ως συντάξιμου από το Δημόσιο και από οποιον- 
δηποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα του χρόνου φυλάκισης, 
αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγ
κέντρωσης από τις Αρχές Κατοχής κατά την περίοδο 1941 - 
1945 και του χρόνου συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, 
γ) στην έναρξη των Οικονομικών αποτελεσμάτων από την 
εφαρμογή του Δόμου αυτού και δ) στην ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού προκαλείται δα- 
—αν/) σε βάρος του Δημοσίου δρχ. 160.500.000 περιττού, κα
θώς καί σε βάρος άλλων φορέων η οποία δεν δύναται να υπο
λογιστεί διότι δεν υπάρχουν στοιχεία.

Η ετήσια συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από το ανώ
τεροι νομοσχέδιο (και η οποία μπορεί να προσδιοριστεί) σε 
βάοο: του Κοατικού Προϋπολογισμού υπολογίζεται στο ποσό 
των 2.000.000.006 περίπου.

11 δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
Κρατικού Π ροϋπολογισμού.

Αθήνα. 27 Σεπτεμβρίου 1684
Ο Π οωθυπουργό; και Υπουργός Εθν. Άιιυνα:

' ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΠΑΠΛΝΔΡΕΟΤ
Ο: Υπουργοί

Προεδρία; Κυβέρνησης
ΑΠ. ΛΑΖΛΡΙΙΣ

Εσωτερικών
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓ1ΩΡΓΛΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΙΙΣ
Οικονομικών
Γ. ΑΡΣΕΝΠΣ

Εθν. Παιδείας Ν Θρ/μάτων
All. ΚΑΚΑΑΜΑΝΠΣ

Κοιν. Ασφαλίσεων
]’. ΙΈΝΝΗΜΑΤΑΣ

Συγκοινωνιών Δημ. Τάξη;
I. ΠΑΠΛΔΟλ’ΙΚΟΛΑΚΙΙΣ 1. ΣΚΟΤΑ API ΚΙ ΙΣ

Εμπορική; Ναυτιλίας 
]’. ΚΛΤΣ1ΨΑΡΑΣ

Λοιθ. 60/40/84
ΕΚΟΕΣΙΙ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο /.) παρ. I του 
Συντάγματος ) στο σχέδιο νόμου του Γπουργείου Οικο
νομικών «Για τη συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνι
στών της Εθνικής Αντίστασης, την αποκατάσταση των 
αγωνιστούν που διώχτηκαν για τα. κοινωνικά τους φρο- 
νήματα και τη συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων κατά 
της δικτατορίας».
Με τις διατάξεις του ανωτέριο νομοσχεδίου προβλέπονται 

τα εξής :
1. α) (h Αγωνιστές της Εθνικής Αντίσταση; (X. 128. > 

82 ) δικαιούνται αναπηρική σύνταξη από το Δημόσιο I αμείο 
εξ αιτίας της αντιστασιακής τους δράσης αν έπαθαν διαρκή 
αναπηρία, τουλάχιστον 2ο

β) Καθορίζονται τα τραύματα, και τα νοσήματα που 
παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και το όργανό προσ
διορισμού του ποσοστού της αναπηρίας (άρθρα 1-4).

2. α) II σύνταξη η οποία ανήκει στους ανωτέρω ανά
πηρους, ορίζεται ίση με τη μηνιαία σύνταξη που δικαιούται, 
σύμφωνα υε τη νομοθεσία για τις πολεμικές συντάςεις της 
περιόδου 1640-41, ο επιλοχίας ο οποίος φέρει το ίδιο ποσο
στό ανικανότητας από τον τραυματισμό του κατά την εκ
τέλεση υπηρεσίας στον πόλεμο ή από νόσο απότοκο των 
κακουχιών της υπηρεσίας του αυτής.

β) Ααμβάνεται πρόνοια για τη χορήγηση επιδομάτων 
ανικανότητας, αε τις ίδιες προϋποθέσεις που καταβάλλονται 
και στους συνταξιούχους ανάπηρους πολέμου περιόδου 
1640 - 41 (άρθρο 5). '

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απόδειξη του 
παθήματος, τη σχέση παθήματος με τη δράση στην Εθνική 
Αντίσταση κ.λπ. (άρθρα 0-8).

4. Οι οικογένειες των αναπήρων κ.αι των αγωνιστών οι 
οποίοι πεθαίνουν μετά τη συνταξιοδύτησή τους, δικαιούνται 
σύνταξη από το Δημόσιο Ί αμείο.

Σύνταξη επίσης δικαιούνται και οι οικογένειες των αγιυ- 
νι στ ιόν της Εθνικής Αντίστασης του Ν. 1285/1988 που 
φονεύτηκαν ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν ή εξαφανίστηκαν

κάτω από τις προϋποθέσει; του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου 
κ.λπ.

Η σύνταξη η οποία ανήκει στις πιο πάνω οικογένειες ορί
ζεται ίση; με τη μηνιαία σύνταξη που δικαιούται, ανάλογα με 
την περίπτωση και το ποσοστό αναπηρίας η οικογένεια επι- 
λοχία. ο οποίος πέθανε μετά τη συνταξιοδότηση του ή φο
νεύτηκε κατά την εκτέλεση υπηρεσία; του στον πόλεμο του 
1940 - 41 κ.λπ. (άρθρα 9-11).

5. Ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα σχετικά με τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση δικαιώματος 
σύνταξης, την τηρούμενη διαδικασία για την απονομή σύν
ταξης στι; οικογένειες των αναπήρων κ.λπ. (άρθρα 12-15).

0. Αποκαθίστανται διοικητικά και συνταξιοδοτικά (ανα
γνώριση ως πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου από την 
απόλυση ή τον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση μέχρι την 
ημερομηνία που θεωρείται ότι τερματίστηκε η υπηρεσία 
τους, υπολογισμός ως συντάξιμου του εκτός υπηρεσίας χρό
νου, βαθμολογική αποκατάσταση κ.λπ. )οι ισόβιοι ή μόνιμοι 
δικαστικοί και λοιποί άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, οι δι
καστικοί υπάλληλοι και κληρικοί, οι υπάλληλοι της Βουλής, 
οι τακτικοί, έκτακτοι και επικουρικοί Καθηγητές Πανεπι
στημίων ή λοιπών ισοτίμων προς αυτά Ανωτάτων Σχολοόν, 
οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Λ., 
οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές 
και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχα 
της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων, του Πυρο
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος κ.λπ., καθώς και οι 
μαθητές των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, που απολύθηκαν από την 
υπηρεσία τους λόγω της δράση: του: στην Εθνική Αντί
σταση ή λόνω των δηαοκοατικοόν του; ορονηυ,άτων (άεθρα 
16-2.1).

7. α) Συνιστάται στο Γενικό Αογιστήριον του Κράτους 
Επιτροπή Αποκατάστασης Δκυχθέντων Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση τη: 
συνδρομής των προϋποθέσεων για την αποκατάσταση.

β) Ορίζονται τα πρόσωπα που μετέχουν στην Επιτροπή, 
τα ένδικα μέσα που μπορεί να ασκηθούν κατά των αποφά
σεων της Επιτροπής και οι προθεσμίες για την υποβολή των 
δικαιολογητικών (άρθρα 24-10).

8. Όσοι Έλληνες πολίτες, εξαιτίας της άμεσης δράσης 
του; ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς της περιόδου από 
21.4.196/ μέχρι 24.7.19/4 τραυματίστηκαν δικαιούνται 
σύνταξη από το Δημόσιο, εφόσον τα περιστατικά αυτά έχουν 
αναγνωρισθεί με δικαστικές αποφάσεις που εκδόΟηκαν μέχρι 
την Μ]. 12.1 685.

Επίσης, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ί αμείο και 
τα μέλη των οικογενειών των φονευθέντων εξαιτίας της παρα
πάνω δράσης τους.

Ως προς το ποσό της σύνταξης, την απόδειξη του τραυ
ματισμού. του είδους του τραύματος κ.λπ. ισχύουν οι σχε
τικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Όσοι από τους παραπάνω θεμελιώσουν δικαίωμα σύν
ταξης και τους έχει αναγνωρισθεί αποζημίωση σε βάρος του 
Δημοσίου για τη στέρηση των εισοδημάτων από την εργα
σία. τους (διατροφική αποζημίωση) για την ίδια αιτία, δι
καιούνται να επιλέξουν τη μία από τις δύο παροχές (άρθρα 
.81 και 82).

9. Συντάξεις οι οποίες διακόπηκαν, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1640/44. εφόσον 
αναφέρονται σε τραύματα, ή σε θάνατο που συνέβησαν από 
την κήρυξη του πολέμου 1640 μέχρι της ημερομηνίας της 
απελευθέρωσης κάθε περιοχής του Εθνικού Χώρου, όπως 
ειδικώτερα ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 128:>/82και εφό
σον συντρέχουν οι προποϋθέσεις του Α.Ν. 1512/50, χορη
γούνται ξανά σε αυτούς ή στις οικογένειες όσων έχουν πε- 
θάνει.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις περιπτοόσεις 
παθήματος ή θανάτου στο ίδιο χρονικό διάστημα εφόσον η
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αίτηση για απονομή σύνταξης ή βοηθήματος απορρίφθηκρ 
μέχρι σήαερα σε ειραομονή τηε παρ. 4 του άοθοου 2 του IV 
1640/1944 (άρθρο 33).'

10. Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγ
κλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ελλήνων πο
λιτών από τις Αρχές Κατοχής κατά την περίοδο 1941-1945 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
από το Δημόσιο και από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό 
φορέα.

Ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, που θεω
ρείται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 3/9/1983 λογίζεται συντάξιμος 
από το Δημόσιο και από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό 
φορέα και αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό του αγωνιστή 
της Εθνικής Αντίστασης που χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του πιο πάνω Π. Δ/τος (άρθρο
34).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, από την συντα-

ξιοδότηση των αγωνιστούν της Εθνικής Αντίστασης και 
των μελών τιον οικογενειών τους, από τη διοικητική και 
συνταξιοδοτιν.ή αποκατάσταση των απομακρυθέντων, διωχ- 
θέντων κλ.π. υπαλλήλων και στρατιωτικών, από τη συντα
ξιοδότησα των αγωνιστών κατά της δικτατορίας και τη 
συνταξιοδοτική αποκατάσταση των αναπήρων και θυμάτων 
του άμαχου πληθυσμού που διακόπηκε η σύνταξή τους 
λόγω των φρονημάτων τους, που δεν μπορεί να καθορισθεί 
επακριβώς. Πάντως εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 
δραχμών 2.000.000.000. περίπου, ετησίως.

Επίσης, για την ίδια αιτία προκαλείται ετήσια δαπάνη εις 
βάρος του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., 
των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και των Τραπεζών που 
δεν μπορεί να καθορισθεί.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1984

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΤΣΟΣ


