
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ύπολογισμοΰ τοΰ κατά το άρθρον 
-9_ τού Ν’. 193/1975 χρένο-j, ώς. χρόνου άσφαλίσεως κζι 
-έπί-των 'Οργανισμών Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Πρό
νοιας καί άλλων τινών διατάξεων».

Ποός την Βον/.ην ιών 'Ελλήνων

1. Α:ά των διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοϋ Ν. 193/1975 προ
βλέπει ζι. ότι υπάλληλοι τού Δημοσίου, τής Βουλής, των 
Ν.Π.Δ.Δ. καί τών Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. 
άπομακρυνθέντες τής υπηρεσίας μέχρι τής 1.8.1974: ζ) λό
γω συμπληρώσεως 35ετοϋς υπηρεσίας. εις ήν ύπελογίσθη χζί 
ή μή συντάξιμος τοιαύτη, καί β) λόγω ορίου ήλιχίας κατ’ 
έραρμογήν τοΰ Συντάγματος τοΰ 1968. λογίζονται διά συν τα- 
ξιοδοτιχους χαί μόνον σκοπούς καί «αν ευ δικαιώματος άπολή- 
ψεως διαφοράς αποδοχών ή συντάξεως, ώς διατελέσαντες έν 
ένεργεία έ—1 χρονικόν διάστημα ίσον ττρός το άπαιτούμενον 
δ;ά τήν συμπλήρωσιν 35ετους συνταξίμου υπηρεσίας ή τον 
65ου έτους τής ήλιχίας των.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Ή διάταξις αότη χρίνεται έπ: βεβλημένη διά λόγέύς ίσης 
μέταχειρίσεως «απάντων τών Δημοσίων Επαλλήλων, δοθέν- 
τος ότι μέχρι τοΰδε είχαν τακτοποιηθή ένιοι τούτων.

Είίιχώτερον διά τών διατάξεων τοΰ Ν.Α. 169/1969 προ- 
εδλέφθη ή μεταφορά εις τά Επικουρικά Ταμεία τών χατα- 
βληθεισών εις το Ι.Κ.Α. εισφορών Κλάδου Συντάξεως, τών 
δυνάμει τούτων μονιμοποιηθέντων Αημοσίων Έπαλλήλων.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 193/1975 ζΐ 
ανωτέρω διατάξεις έπεξετάθησαν χαί έπί τών Αημοσίων Ε
παλλήλων τών α ον ιυιοπ οι ηθέντων ή ένταγέντων δυνάμει τών
διατάξεων τοΰ Ν.Α.' 4193/1961 χαί 4464/1965.

Επειδή ϋρίστανται χαί ετεραι χατηγορίαι Αημοσίων Υ
παλλήλων μον ιμοπο ι ηθ έντε ς δΓ ετέρων διατάξεων χαί ίνα 
μή έχδίδεται έχάστοτε ίδιος νόμος διά τήν ταχτοποίησιν τού
των προΤείνεται ή ανωτέρω διάταξις ττρός ταχτοττοίησιν απάν
των τών μ ον ιμοποι ηθέντων ή ένταγέντων δημοσίων ΰτταλλη- 
λων, βάσει οίασδήττοτε διατάξεως χαί ανεξαρτήτως τοΰ χρό
νου εξόδου έχ τής ύτθηρεσίας. /^| ^/μ " ^

9) Τέλος διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου ορίζεται ό χρόνος 
ένάρξεως τής ισχύος αύτοΰ. ·>■

2. Έττειδή έχ τών ανωτέρω διατάξεων δεν προκύπτει σα
φώς έάν αύται ισχύουν καί διά τούς φορείς Επικουρικής Ά- 
σοζλισεως. συνετάγη τό παρόν σχέδιον νόμου, διά τήν κατάρ- 
τισιν τοΰ όποιου συμφωνεί χαί τό Τπουργείον Οικονομικών— 
Γενικόν Λογιστήριον τοΰ Κράτους— καί τό 'Τπουργείον Προ
εδρίας τής Κυβερνήσεως. '___ ____^ ___

3. Είδιχώτερον διά τοΰ έν λόγω σχεδίου νόμου ρυθμίζονται
τά κάτωθι: - - ι ·

'Εν Άθήναις τή 29 Σεπτεμβρίου 1976 
Οί Έπουργοί

Οίχονο’χιχών Κοινών. Η πηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ' Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ · '

1) Διά τών διατάξεων τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 σχοπεί- 
ται ή έπέχτασις τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοϋ Ν. 193/ 
1975 χαί εις τους ’Οργανισμούς Επικουρικής ’/ φζλίσεως 
καί καθορίζονται ρητώς οί ’Οργανισμοί-ουτοι.

2) Διά τής παρ. 2 τοΰ «άρθρου ίι ορίζεται ότι ή άναγνώρι-
σις ένεργείται τή αιτήσει τοΰ υπαλλήλου ΰποδαλλομένη εντός 
εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας άπό τής ισχύος τοΰ νό
μου. ·:.„·· - i . ,- >'■·.· .'

3) Διά τής παρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου καθορίζεται ό τρόπος! 
εξαγοράς τοΰ αναγνωριζόμενου ώς συνταξίμου πλασματικού 
χρσνου. και ορίζεται ότι αί είσφοραί διά τήν άναγνώρισιν τοϋ 
χρόνου τούτου βαρύνουν τους ίδιους τους υπαλλήλους, δοθεν- 
τος οτι ενταύθα πρόκειται περί φορέων έρειδομένων κυρίως 
η αποκλειστικώς έπί τών εισφορών τών ήσφαλισμένων.

4) Διά τής παρ. 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου κάθορίζεται ό τρό
πος έξο^λήσεως τοΰ ποσοΰ τής εξαγοράς. .

Προς τούτο ορίζεται ότι, διά μεν τά χορηγοΰντα περιοδι
κές παροχάς Ταμεία, ή έξόφλησις θά διενεργήται διά δέ
σεων παρακρατουμένων έχ τής συντάξεως, διά δε τά χορη- 
γοΰντα έφ’ άπαξ παροχάς διά τής παραχρατήσεως τοΰ ποσού 
εκ τοΰ συμπληρωματικού έφ’ «άπαξ βοηθήματος.

5) Διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 ορίζεται ώς χρόνος ανα
προσαρμογής τών περιοδικών παροχών ή 1η τοΰ επομένου τής 
υποβολής τής αΐτήσεως, περί άναγνωρίσεως τοΰ πλασματικού 
χρόνου, μηνός. . < ' .

6) Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου όρίζεάαι ότι διά τήν "
άναπροσαρμογήν τοΰ έφ’ «άπαξ βοηθήματος υπό τοΰ Τ.Π.Δ.Τ. 
ή ετέρου Ταμείου Π ρσνοίοεςV-Sά καταβάλλεται μόνον τό άνα-' 
λογοΰν ποσόν διά τόν άναγνωριζόμενον πλασματικόν χρόνον, τό 
όποιο·; θά υπολογίζεται έπί τών άποδοχών τοΰ δαθμοΰ εξόδου 
έχ τής υπηρεσίας τών ίιτχυουσών κατά τόν χρόνον τής πρα
γματικής έξόδου έχ τής υπηρεσίας, έφ’ ών υπολογίζονται χαί 
α! είσφοραί. -■ 1

7) Διά τής παρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζεται οτι, αί κατα-
βληθείσαι περιοδικαί ή έφ’ «άπαξ παροχαί, διά τόν άναγνωρι- 
ζόμενον χρόνον, υπό τών έν λόγω ’Οργανισμών, δεν άναζητοΰν- 
ται. J/.- ‘ ·' . . . ./

8) Διά τοΰ άρθρου 3 επεκτείνονται αί διατάξεις τοΰ άρ
θρου 13 τοΰ Ν. 193/1975 Γφ’ όλων τών Δημοσίων Έπαλλή- 
λων τών μ ον ιμοπ οι ηθ έν των ή ένταγέντων κατά καιρούς δυνά
μει ετέρων διατάξεων νόμου.

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί ύπολογισμοΰ τοΰ κατά το αρθρον 
9 τοΰ Ν. 193/1976 χρόνου ώς χρόνου άσφαλίσεως καί έπί 
■τών ’Οργανισμών ’Επικουρικής ’Ασφαλίσεως καί Πρόνοιας 
καί .άλλων τινών διατάξεων». ,■ώ . ·Ν

Α' ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ΑΡΙΘ. 193 
/ · I (ΦΕΚ 223/11.10.1975 τ. Ά).

- :«Περι επαναφοράς εις τήν υπηρεσίαν «άπολυθέντων έκτα- 
'·* κτων, έπί θητεία ή έπί σχέσει έργοεσίας δημοσίου ή ιδιωτι- 
. κοΰ δικαίου υπαλλήλων καί έργατατεχνιτών τοΰ Δημοσίου, 

’Οργανισμών Τοπικής Αύτώιοιχήσεως χαί Νομικών ,Προ- 
1 ·,. σώπων Δημοσίου Δικαίου χαί ρυθμίσεως συναφών θεμα- 

,των». ’ · !

' ·.. Άρθρον 9. ' ^ , '
•1. Ταχτικοί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, ώς χαί υπάλ

ληλοι τής Βουλής, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
οργανισμών τοπικής αύ-οδιοικήσεως, άπομακρυνθεντες τής 
υπηρεσίας μέχρι τής 1ης Αύγουστου 1974, λόγω σαμπληρω- 
σεως τρισποονταπενταετοϋς πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας 
διά τής προσμετρήσεως πρός υπολογισμόν τούτης καί χρόνου 
υπηρεσίας, μή όντος συνταξίμου κατά τάς διατάξεις τής κεί
μενης συνταξιοδοτιχής νομοθεσίας, λογίζονται, διά συνταξιο- 
δοτιχούς χαί μόνον σκοπούς καί.άνευ δικαιώματος άπολήψεως 
διαφοράς άπώοχών ή τυντάξεως. ώς έν ένεργείφ διατελέσα-;- 
τες έπί χρονικόν διιάστημα ίσον πρός τό Ιά-αιτούμενον διά τήν 
«υμπλήρωσιν .τρ ι αχόν τ αττε ν ταε τοΰ ς πραγματικής συνταξίμου 
υπηρεσίας ή τήν συμπλήρωσιν τοΰ 65ου έτους τής ήλιχίας 
των. ' - ■ * - Q , ·* ·>.'·.

2. Οί κατά την προηγουμένην παριαγραφον τοΰ άρθρου τού
του υπάλληλοι, άποχωρήσαντες τής υπηρεσίας, μέχρι τής 1ης 
Αύγουστου 1974. λόγω' ορίου ηλικίας, κατ’ έφαρμογήν τής 
παραγρ. 4 τοΰ άρθρου 125 τοΰ καταργηθέντος Συντάγματος 
τοΰ 1968 καί πρό τής συμπληρώσεως τριακονταπενταετοΰς 
πραγματικής συνταξίμου δημοσίας υπηρεσίας, λογίζονται, 
διά συνταξιοδοτικούς και μόνον σκοπούς και ά;ευ δικαιώμα
τος άπολήψεως δ’,α«φοράς αποδοχών ή συντάξεως, ώς έν ένερ- 
γείφ διατελέσαντες μέχρι' συμπληρώσεως τής ώς «ανω τρια- 
κονταπενταετοΰς πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, πάντως 
δε ούχί πέραν τής συμπληρώσεως τοΰ έξηκοστοΰ πέμπτου 
(65ου) έτους τής ήλιχίας των.
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3. Οΐ έμκίκτοντες εις τάς διατάξεις τών κρσηγούμενων 
σιαραγράφων όκάλληλοι ϋκοχρεοΰνται, όκως όκοβάλουν την 
•sips οτύξ^’&ως τής συντάξεώς των αίτησιν εντός άνατρεκτι- 
κής ~ρο-5εσμίας εξ (6) μηνών άκό τής ισχύος τοΰ χάροντες, 
ή δέ ηύξημένη σύνταξίς των ορίζεται κληρωτέά άκό τής 1ης 
τοΰ μηνός τής χρονολογίας ύκοίολής τής αΐτήσεως.

’ApSpov 13.

Ύκάλληλοι μονιμοκοιη3έντες ή ένταγέντες κατά τάς δια- 
-άαεις τού Ν.Δ. 4193/1961 καί τοΰ άρ-5ρου 18 τοΰ Νόμου 
4464/1965 καί κροςμετρήσχυτες. δυνάμει τών αότών διατά
ξεων, χρόνον κροϋκηρε-ίας καρά τώ Δημοσίω ή Ν'ΓΓΔΔ, όστις 
αναγνωρίζεται κατά την κειμένην συνταξιοδοτικήν νομοθε
σίαν ώς συντάξιμός καρά τού Δημοσίου Ταμείου, ασφαλίζον
ται άναδρομικώς. άκό τής μονιμοκοιήσεως ή έντάξεώς των 
καρά τοΤς άσφαλιστικοίς τών όκαλλήλων του Δημοσίου Τα- 
μείο’.ς. εφαρμοζόμενων καί έκ’ άότών άναλόγως τών διατά
ξεων τών καραγρ. 6 καί 7 τής όκ’ άρι-S. Φ. 7/14407/19.10. 
1970 (ΦΕΚ 775/BV3.11.1970) κοινής άκοφάσεως τών Ύ- 
κουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Τκηρεσιών. ώς χυτ-η 
συνεκληρώ-όη διά τών όκ’ άρι-S. 7/2639/8.8.1972 (ΦΕΚ 
696/BV11.9.1972), 7/1376/12.11.74 (ΦΕΚ 1153/Β7
15.11.74) καί 7/191/14.2.75 όμοιων (ΦΕΚ 215/Β721. 
.2J975)_____________:Α____________ ________ *_-j _ι______

/■■ ' Β’ ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ΑΡΙΘ. 169
• ■ (ΦΕΚ 65/21.4.1969 τ. Α') :

«Περί τχ/.τοκοιήσεως έκτακτων όκαλλήλων τών Δημοσίων 
Ύκηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Δ.»'.

7.Λ /.-7Ap-Spον 8. .'· ' ·
Διά την χορήγήσιν τών έκιδομάτων κολυετίας. ώς καί τήν! 

άσφάλισιν άναδρομικώς καρά τοίς Άσφαλιστικοίς τών όκαλ- 
.7 ήλων Τόμε ίρις, όκολογίζεται ό διά τον κοιτά τάς διατάξεις 
τών άρθρων 2 καρ. 5, 6 καρ. 2 καί 7 τού καρόντος διορισμός 
λογιστείς ώς χρόνος ΰκηρεσίας, ώς καί. κροκειμένου κερί 
όκαλλήλων νομικών κροσώκων ίτμοσίου δικαίου ών τό κρο- 
σωκικόν διήκετο κατά την 1.1.1965 όκό τών διατάξεων τού 
Ύκαλληλικοΰ Κωδικός. δ όκό τών διχτάξεων τοΰ apSpou 3 
τοΰ Ν. 4464/65 καί του άρ-Spoy 1 τοό Ν.Δ. 82/1969 κρο- 
βλεκάμενος τοιοΰτος. Ή. καταβολή όκό τών ένϊιαοερομένων ί 
τών -οικείων εισφορών ή κρατήσεων ή μεταφορών τών εισφο
ρών άκο Ταμείου εις Ταμείον καί κάσα σχετική λεκτομέρεια 
ρυ-5μίζετχι ϊιά κοινής άκοφάσεως τών Ύκουργών Οίκονομι-, 
κών. Κοινωνικών 'Τκηρεσιών καί του άρμοϊίου κοιτά κχρίκτω- 
σιν Ύκουργοΰ.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί όκολογι-σμοΰ τοϋ κατά τό ap-Spcw 9 τοϋ Ν. 193/1975 

χρόνου ώς χρόνου άσφαλίσεως καί έκί τών ’Οργανισμών - 
Εκικουρικής Άσφαλίσεως καί Π ρονοίας καί άλλων τινών 
διατάξεων. . ·

. Άρ-Spov ί.
1. Ό. κατά τάς διατάξεις τοϋ άρ-5ρου 9 τοϋ Ν. 193/1975 

(ΦΕΚ 223/11.10.75 τ. Α') αναγνωριζόμενος κροκειμένου 
κερί όκαλλήλων τοϋ Δημοσίου, τής Βουλής, τών Ν.Π.Δ.Δ. 
καί τών Οργανισμών Τ-οκικής Αύτοοιοικήσεως διά συνταξιο- 
δοτικοός σκοκοΰς ώς χρόνος ενεργού ΰκηρεσίας. χ^αγ^ωρίζε- 
ται ώς κλασματικός χρόνος άσφαλίσεως αϋτών καί όκό τοΰ 
Ταμείου Προνοίας 'Δημοσίων Ύκαλλήλων. τοΰ Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών 'Ύκαλλήλων καί τοΰ οικείου Ταμείου ’Α
ρωγής ή Εκικουρικής Άσφαλίσεως.

2. Ή άναγνώρισις ένεργείται τή αιτήσει τοϋ όκαλλήλου
όκοβαλλομένη εντός άνατρεκτικής κρουεσμίας εξ (6) μηνών 
άκό τής ισχύος τοΰ καρσ;τος. 1

3. Ή εξαγορά τοΰ αναγνωριζόμενου χρόνου έ^ίργείτα: έκί 
τή καταβολή εις τό οΐκείον Ταμείον όκό τοΰ αιτοΰντος τών

άναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών τών κροίλεκομένων όκό 
τών οικείων διατάξεων τοΰ Ταμείου κ.αί όκολογιζομένων έκί 
τών άκοδοχών τοϋ ί α-ύμοϋ έξόδου έκ τής ΰκηρεσίας τών ,ίσχυ- 
ουσών κατά τόν χρόνον τής κραγματικής άκοχωρήσεως χύ
του έκ τής ΰκηρεσίας. , · - 1

4. Ή έξόφλησις τοΰ κοσοΰ τής οφειλής έκ τής έξχροράς 
ένεργείται άτόκως, κροκειμένου μεν κερί τών Οργανισμών 
τών καρεχόντων κεριοδικήν καροχήν, ϊιά δόσεων, καρακρατου- 
μένης κατά μήνα τής. έκ τής αναίτιο:αρμογής τής κεριοδι- 
κής καροχής. κροκυκτούσης διαφοράς μέχρίς όλοσχεροΰς έξο- 
φλήσεως τής οφειλής, κροκειμένου δε κερί τοΰ Τ.Π.Δ.Τ. ή 
έτέρου φορέως καρέχοντος έφ’ άκαξ καροχήν, δε’ έφ’ άκαξ 
καρακρατήσεως έκ τοΰ, κατά τό έκόμενον άρ-ύρον, κατάίαλ- 
λομένου συμκληρωματικοΰ έφ-’ άκαξ βοηθήματος.

'Ap-Spov 2.
1. Ή. κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ καρόντος άνα- 

κροσαρμογή τών καρεχομένων ' κεριοδικών-καροχών άρχεταιι 
άκό τής 1ης τοΰ με-ύεκομένου τής όκοβολής εις τό οΐκείον 
7'αμείον αΐτήσεως κερί άνχ'νωρίσεως τοΰ κλασματικού χρό
νου. μη;ός.

2. Ή άνακροσαρμογή τοΰ, όκό τοΰ Τ.Π.Δ.Τ. ή έτέρου Τα
μείου Προνοίας, καρεχομένου έφ’ άκαξ βοη-ύήματος ένεργεί-' 
ται διά καταβολής τοΰ άν αλ-ογοΰν το ς κοσοΰ μόνον διά τόν ανα
γνωριζόμενα κλασματικόν χρόνον, όκολογιζομένου έκί τών. 
άκοδοχών τοΰ βα-ύμοΰ έξόδου έκ τής ΰκηρεσίας.

3. Καταβληδείσαι τυχόν διά τόν αναγνωριζόμενου χρόνον 
ΰκηρεσίας όκό τών. κερί ών ή καρ. 1 τοΰ άρ-όρου ί! τοΰ κα
ρόντος, ’Οργανισμών ’Εκικουρικής Άσφαλίσεως κεριοδικαί ή 
έφ’ άκαξ καροχαί δεν έκιστρέφοντοκ.

·;) · ·, ' 'Ap-Spov 3.
Αί διατάξεις τοΰ άρ-ύρου 13 τοΰ Ν. 193/1975 εφαρμόζον

ται εφ’ όλων τών βάσει οίασδήκοκε δεατάξεως -μονιμοκοιηόέν- 
των ή ένταγέντων Δημοσίων Ύκαλλήλων, ώς καί τών έξε- 
μο:ω-5έντων κρός τούτους όκαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. τών δικαι- 
ουμένων συντάξεως έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου, χ^εξαρτήτως 
τοΰ χρόνου έξόδου έκ τής ΰκηρεσίας.

x 'Ap-Spov 4. .
Ή ίσχός τοΰ καρόντος άρχεται άκό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
’Dv Άόήναις τή 29 Σεκτεμβρίου 1976 

Οι Ύκουργοί
Οίκονοαικών Κοινών. 'Τκηρεσιών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άρι-S. 110/22/1976

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-3ρον 75 καράγρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) έκί τφ σχεδίου νόμου τοΰ Ύκουμγείοα 
Κοινών. ‘Τκηρεσιών «κερί όκολογισμοΰ τοΰ κατά τό άρ-Spcv 
9 τοΰ Ν. 193/1975 χρόνου ώς χρόνον άσφαλίσεως καί έκί 
τών ’Οργανισμών ’Εκικουρικής Άσφαλίσεως καί άλλων 
τινών διατάξεων».

Διά τών διατάξεων τοΰ άρ-3ρου 9 τοΰ Ν. 193/1975 κρο- 
βλέκετχι ότι ύκάλληλοι τοΰ Δημοσίου, τών Ν. Π Α.Δ. καί τών 
’Οργανισμών Τοκικής Αότοδιοικήσεως. άκομακφυν·3έντες τής 
ΰκηρεσίας μέχρι 1.8.1974. λόγω συμκληρώσεως: α) 35ετοΰς 
όκηριεσίας, εις ήν όκελογίσ·5η καί μή συντάξιμος τοιχύτη. καί 
β) ορίου ηλικίας κατ’ έφ αρμογή-; τοΰ Συντάγματος τοΰ 1968 
(62ον έτος), λογίζονται διά συνταξιοδοτικοός καί μόνον σκο- 
κοός καί άνευ δικαιώματος άκολήψεως διαφοράς άκοδοχών ή 
συντάξεως, ώς διστελέσαντες έν ένεργεία έκί χρονικόν διά
στημα ίσον κρός τό άκαιτούμενον διά τήν συμκλήρωσιν 35ετοΰς 
συνταξίμου ΰκηρεσίας ή τοΰ 65 έτους τής ηλικίας των.


