
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ή”: τ;ΰ -r/iZ-.CLi Ντμει; irre;: συνταξ’.tierήτεως τώ< κατά 
τα; ::αταξε·.ς ττϋ Ν. 815/1978 έόελευσίως έξεσχαιάνων 
τής ύπ-ηρεσύχς έπιμελητών ή όοηόών Άνωτχτω» "Εκπαι
δευτικών Έουμεττων),.

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τοΰ προσφάτου νόμου 815/1978 «περί. ρυθμίσεως 6ε- 
αάτων άφορώντων εις την όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών 
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 147/Α'/ 
15-9-78) έτέθησαν αί βάσεις άναδιοργανώσεως τοΰ Θεσμού 
τοΰ ’Επικουρικού Διδακτικοΰ Προσωπικού τών Άνωτάτων 
Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. Διά τοΰ αΰτοΰ νόμου αντιμε
τωπίζεται διά σειράς διατάξεων (άρθρα 10-12) ή έξασφά- 
/.ισις τών ήδη ΰπηρετούντων εις τά Α.Ε.Ι. ’Επιμελητών καί 
Βοηθών, δεδομένου μάλιστα ότι καταργεΐται ό θεσμός τών 
Βοηθών. Διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν. 815/1978 παρέχεται ή δυ-

νατότης εθελούσιας εξόδου τών ύπηοετούντων Έπ> ιεελτ-ώ· 
Βοηθών. '

Διά τοΰ παρόντος νομοσχεδίου ρυθμίζεται, κατ’ άνάλονον 
τρόπον τό συνταξιοόοτικόν θέμα τών Επιμελητών - Βοτθών 
Δηλαδή όσοι έξ αύτών θά έξέλθουν έκουσιω; της ΰπη ρεσίας 
συμφώνως ποός τό άρθρον 12 τοΰ Δ'. 815/1978. θά λάβουν είτε 
ηυξημένην εφ’ άπαξ άποζημίωσιν, κυμαινομένην. άναλόνω- 
τών έτών υπηρεσίας. διά μέν τούς βοηθούς μεταξύ 80.000 καί 
250.000 δραχμών, διά δέ τούς Έπιμελητάς μεταξύ %.000 
και 300.000 δραχμών, είτε θά λάβουν, έφ’ όσον έχουν —εν- 
ταετη υπηρεσίαν, σύνταξιν άνάλονον πρός τά έτη υπηρεσίας 
των, προσηυξημένα κατά 10 εως 14 έτη.

Εις τοΰτο άποβλέποντος τοΰ άνωτέρω σχεδίου νόμου, πα- 
ρακαλοΰμεν διά την έπιψήοισίν του.

Έν Άθήναις τη 29 Σεπτεμβρίου 1978 
'Ο 'Υπουργός Οικονομικών
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Π ερί συνταξιοδοτήσεως τών κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 815/ 

1978 έόελουσίως έξερχομένων τής υπηρεσίας επιμελητών 
ή δοηόών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

Άρόρον 1.

1. Οϊ κατά τάς διατάξεις τής παρι 1 τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
Ν. 815/1978 «περί ρυόμίσεως -δεμάτων άφορώντων εις τήν 
όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» έξερ^μενοι τής υπηρεσίας έπιμεληταί ή δοηόοί, 
έφ’ όσον κέκτηνται πλήρη πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν,' 
δικαιούνται συντάξεως έκ τοΰ Δημοσίου άναλόγως τών έτών 
υπηρεσίας των, προσαυξανόμενων ώς άκολούόως: α) Κατα 
10 έτη Βιά τους έχοντας υπηρεσίαν ο—10 έτών, β) κατά 12 
έτη διά τους έχοντας υπηρεσίαν 11—15 έτών καί γ) κατά 
14 έτη διά τούς έχοντας υπηρεσίαν 16 έτών καί άνω.

α) Π ραχειμέν ου χερί επιμελητών έχύντων νττηρεζιαν
» » )) » »
» » )) » »
» » )) » »
» » » » »

β) Π ρσχειμιίνου •Ξερι όοτ^ών Γχόντων ΐΒτηρεσίτν
» » » » »
» » » » »
» » » » »
» » » » »

Αι έκαστοτε ίσχύουσα: διατάξεις περί κατωτάτου ορίου τών 
έκ τοΰ Δημοσίου καταβαλλόμενων συντάξεων έχουν έφαεμο- 
γήν καί έν προχκιμενω.

2. Ή κατά τάς διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου 
άπαιτουμένη υπηρεσία διά τήν όεμελίωσιν δικαιώματος συν
τάξεως η τήν χορήγησιν τής περί ής ή παράγραφος αυτή 
προσαυξτρεως, δέοτν νά είναι·, πραγματική καί να διηνυότι εϊς 
όέσιν έπιμελητοΰ ή δοηόοΰ Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύ
ματος.

Άρόρον 2.

1. Εις τούς κατά τό προηγούμενον άρ-Spov έπιμελητάς καί 
δοηόούς, έφ’ όσον ούτοι δεν δικαιούνται συντάξεως ή δέν επι
θυμούν τήν λήψιν τούτης, καταβάλλεται, εις δάρος τοΰ Δη
μοσίου, έφ’ άπαξ αποζημέωσις, όριζεμάνη ώς έξής. έάσει τής 
πράγματι διανυόείσης υπηρεσίας των εις -άέτιν έπιμελητοΰ ή
δοηόοΰ Άνωτάτου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος:

1—2 ίτη Αρχ. 96.000
3—4 )> » 132.000
5—6 » » 168.000
7—8 » )) 216.000

8 έτών καί άνω )) 300.000

•1—2 Υ
ctt, Δ?χ· 80.000

3—4 )) » 110.000
5—6 » » 140.000
7—8 » » 180.000

8 έτών καί άνω 250.000

2. Οι έκ τών άνωτέρω δικαιούμενοι συντάξεως έκ τοΰ Λή
ξου, έφ’ όσον, άντί τής ά/ηκούσης αύτοίς συντάξεως. γ-Sε- 

προτιμήσει τήν καταβολήν τής περί ής ή προηγούμενη πσ- 
ραφος άποζημιώσεως, όποχρεοΰνται, όπως δηλώσουν τούτο 
;·άφως κατά τήν άποχώρησίν των έκ τής υπηρεσίας και 
τάση περιπτώαει προ τής όποδολής τής αίτήσεως κανονι- 
* συντάξεων. Τυχόν, έν τφ μεταξύ, καταδλτ^δείσαί τρι
κ άποδοχαι παρακρατοϋνται έκ τής άποζημιώσεως.

’Ev περιπτώσει καταδολής εις τούς άνωτέρω τής κατά 
πατ. 1 τοΰ παρόντος άρόρου άποζημιώσεως ή υπηρεσία 
ώς επιμελητών ή δοηόών, δέν δύναται νά άναγνωρισόή 

■υντάξιμος έκ τοΰ Δημοσίου, έκτος άν ήόελεν έπιστραφή 
ςφόεισα άποζημίωσις, κατά τάς διατάξεις τής παρ. 6 
Κόρου 11 τού Α.Ν. 1854/1951 «περί απονομής τών πο
ών καί στρατιωτικών συντάξεων», ώς έτροποποιήόη διά 
φόρου 2 τού Ν. 329/1976 «περί ά^τικαταστάσεως καί 
ιγήσεως διατάξεων τινων τοΰ Α.Ν. 1854/1951 κλπ.». 
χόν άνεγνωρισμέντ ήδη ή μέλλουσα νά άναγνωρισόή σύν- 
' εις δάρος τοΰ Δημοσίου έξ άλλης υπηρεσίας δέν έπη- 

τήν καταδολήν τής άποζημιώσεως.

Άρόρον 3.

Αί διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν καί έπι 
τών ήδη έξελόάντων τής υπηρεσίας, κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρόρου 12 τοΰ Ν. 815/1978, ώς κά. έπΐ τών οικογενειών 
τών έκ τούτων άποδιωσάντων. Ή σχετική αιτησις έν προκει
μένη δέον νά ύπο&λγύή εντός έτους άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος, τά δέ οικονομικά αποτελέσματα «ρέον
ται άπό τής επομένης τής άποχωρήοεως τών άνωτέρω εκ της 
υπηρεσίας.

Άρόρον 4.

Ή έσχύς τοΰ παρόντος άρχετα: άπό τής δημοσιεύαεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έλ Άόήναις τή 24 ’Οκτωβρίου 1978

'Ο 'Υπουργός Οικονομικών
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


