
_ _ ■ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου Nόμου (trip: συστάσεως Τχμε:~υ Ασφαλίσεως 

Άσθενείας Προσωπικού τών Τραπεζών Π ίστεω;.' τής Γε- 
ι·.ν.ή; Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής Τραπέζης Αμέρικχ;
Εξπρές».

77οός τίι»· Bov/.iji· ίο))· 'Ελλήνων
1. Ό θεσμός τής κοινωνικής άσφαλίσεως άποτελεί εν έκ

των 
τεω 
λ

οτελεσματικών μέσων διά την έξύψωσιν Λης νέ
της ασφα-τεως τών μισθωτών. Α! εύεργετικα; συνέπεια; έκ τής άσφ 

,ιστικής καλύψεως δεν περιορίζονται εις μόνην τη-i έ·/. τήςχο- 
σηγήσεως τών παροχών βελτίωσιν. τών συνθηκών ϊιαβιώσεως 
τών έργαζοαένων, άλλ’ έχουν έπίϊρασιν ευμενή καί άπό γενικω- 
τέρ2ς άπόψεως. Οντως ή κοινωνική άσφάλισις. περιορίζουσα 
τήν νοσηρότητα, αναβιβάζει την στάθμην τής δημοσίας υγείας, 
με άμεσον μέν ώφέλειχ/, τήν έκ τής ηύξημένης συμμετοχής καί 
άποϊόσεως τοΰ εργατικού δυναμικού εις τήν ςαραγωγικήν δια
δικασία/, μέ περαιτερω δέ ευνοϊκήν προοπτικήν διά τήν οικο
νομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, αλλά καί διά τό μέλλον τής 
ουλής. Έξ άλλου ή κοινωνική άσφάλισις, αποτελούσα- έν τών 
μέ-ων x/αδιανομής τοΰ έθνικού εισοδήματος. έπ’ ώφελεία τών 
οίκονομικώς άσθενεστέρων τάξεων, συντελεί εις τήν αμβλμνσιν 
τών αντιθέσεων καί συμβάλλει εις τήν ϊιατήρησιν τής κοινω
νικής γαλήνης. Εϋλόγως, όθεν, ό θεσμός ουτος εις όλας τάς 
χώρας, Ιδιαίτερα όμως εις τάς οίκονομικώς προηγμένάς. κατέ
λαβε τήν θέσιν τοΰ σπουϊαιοτέρου συστήματος κοινωνικής προ- 

" στασίας.
2. _Οί Τραπεζικοί υπάλληλο; ήδη άπό τών πρώτων δεκαετη

ρίδων τοΰ έλευθέρου βίου τής νέας Ελληνικής Πολιτείας,
' απέκτησαν σύστημα κοινωνικής άσφαλίσεως και μάλιστα αμέ

σως μετά τήν εξασφάλισα; άναλήγου (προστασίας εις τους ά-. 
σκοΰντας τά μάλλον επίπονα ίρ<_^ τους ναυτικούς και ' τους 
μεταλλωρύχους. Οότω το 1867 συνεστή·3η τό Ταμείον Συντά·» 

„ξεως 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης. τό 1900 τό Τα-’ 
μείον Συντάξεως 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών. Ό
μοια Κλαδικά Ταμεία συνεστήθησαν διά τό προσωπικόν των με-' 
γάλων Τραπεζών, αί όποίαι ίδρύθησαν βραϊύτερον ώς τής Τρα-, - 
πεζής τής Ελλάδος, τής ’Αγροτικής Τραπέζης κλπ. -

3. Ή οΰτως 'άπό μακρου χωρήσασα άσφάλισις τώ·α Τραπε
ζικών 'Υπαλλήλων διά Κλαδικών Ταμείων, καλύψασα βα-

-θμιαίως άπαντας τους κλάδους άσφαλίσεως, ήτοι σύνταξιν, 
άσθενειχ;, πρόνοια/, καί επικουρική·» σύνταξιν κατέστη σήμερον 

- σημαντικόν σύστημα ασφαλιστικής προστασίας εις τήν χώρα/, 
καί ϊή ούχί απλώς λόγω υψηλής στάθμης παροχών, άλλα καί 
.άπο πλευράς όργανώσεως. ' ψυχολογικού κλίματος, χαμηλών 
εσοοων διοικησεως κλπ. Ουτω καί μετά τήν σύστασιν τοΰ ΙΚΑ 
ως γενικού άσφαλιστικού όργχιισμοΰ τής χώρας, παρά τήν άπα- 
γόρευσιν τής συστάσεως νέων Κλαϊικών Ταμείων (άρ-Spov 13 
παρ. 3 Ν. 6298/1934, άρθρον 5 παράγρ. 5 Α.Ν. 1846/1951) ' 
καί άλλων Τραπεζών, τό προσωπικόν, όπεσ έστερείτο ίϊίου 
ασφαλιστικού φορέως καί ΰπήγετο εις τό ΙΚΑ. πιεζόαενον έκ 
"ήϊ χαμηλής στάθμης τής άσφαλιστικής προστασίας έπεϊίωξε 
καί τελικώς επέτυχε τήν. άποκόλλησίν του έκ τοΰ ΙΚΑ καΓ 
τή·» άσφάλισιν του εις ίίιον φορέα (άρθρον 6 Ν. Δ/τος'3084ι/ 
1954 ϊιά τό προσωπικόν τής ’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. άρθρον 11 Ν. Δ/τος 4366/1964 καί Β.Δ. 207/1965- 
ϊια το προσωπικόν τής ΕΤΒΑ). Σήμερον μικρόν ποσοστό·/ 
τραπεζικών υπαλλήλων εξακολουθεί νά υπάγεται εις τό ΙΚΑ.

4. Διά σχεδίου νομού σ/.οπειται ή σΰστασις- 
καί βασική όργάνωσις ίϊίου φορέως ϊιά τήν άσφάλισιν άσθε- 
νειας τοΰ προσωπικού των Τραπεζών. Πίστεως, Γενικής καί 
Άμέρικαν -Εξπρές. Οπό τόν τίτλον «Ταμείον Άσφαλίσεως ’Α
σθένειας Προσωπικού Τραπεζών, Πίστεως, Γενικής καί Άμέ- 
ρικχ» ’Εξπρές», έξαιρουμένου τού Προσωπικού τών Τραπεζών 
τούτων έκ τής άσφαλίσεως βίς τό ΙΚΑ ϊιά τους κλάϊους Πα
ροχών ’Ασθένειας καί Μητρότητος εις είίος καί εις χρήμα.

5: Είϊικώτερον έφ’ ένός έκαστου άρθρου του προτεινομένου 
σχεϊίου νόμου προβλέπονται τά κάτωθι:

Άρθρον 1.
Ή παράγραφος 1 άναφέρετάι εις τήν σύστασιν τοΰ Ταμείου 

ώς καί εις τόν'τίτλον. τόν τύπον, τήν έίρχ» καί τήν ύπό τού 
Κράτους άσκησιν έποπτείας έπ’ χύτοΰ. Περαιτέρω ώς σκοπος 
χυτού τίθεται ή άσφάλισις τού προσωπικού τών είρημένων Τρα
πεζών κατά τών κινδύνων άσθενείας. άτυχήματος, μητροτητος 
καί θ χιά του ϊιά τής χορηγήσεως τών συνήθων παροχών άσθε
νείας εις είδος καί εις χρήμα (έπιίομάτων άσθενείας, μητρό
τητος, φυματιώσεως, έξόίων κηδείας κλπ.) .

'Ωσαύτως καί έ κίνδυνος τού θανάτου περιλαμβάνεται μόνον 
διά τήν καταβολήν τών εξόδων κηδείας ούχί δε καί διά τήν 
συνταξιοδότησα τών προστατευομένων μελών. Διά τής παραγρ. 
3 προβλέπετα: ή δυνατότης υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν, τού 
Ταμείου τού ήδη ΰπαγομένου εις τόν Κλάδον Άσθενείας τού 
ΙΚΑ προσωπικού έτέρων Τραπεζών.

Άρθρον 2. '

,Προβλέπεται ή υποχρεωτική άσφάλισις εις τό Ταμείπν άπχν- 
τος σχεδό·» τού προσωπικού τών Τραπεζών Πίστεως, Γενικής 
καί Άμέρικαν Εξπρές. Προαιρετικώς ϊύνανται νά υπαχθούν 
εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου ο! Διοικηταί καί 'Υποϊιο ικη- 
ταί. Νοιχικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι καί Μηχχ/τκοί τούτων. 
Τέλος θεσπίζεται υποχρεωτική άσφάλισις εις τό Ταμείον τών 
μετά τήν έναρξιν τής λειτουργίας του έξερχομένων τής υπηρε
σίας _καί συνταξ ιοϊο.τουμένων. παρ ά τού_ Πί Α, ένφ άιχρνωρ ίζε-. 
ται δικαίωμα προαιρετικής άσφαλίσεως: εις τούς λοιπούς συν- 

. ταξιοΰχους, ήτοι εις τους προ τής ένάρξεως τής λειτουργίας 
•φού Ταμείου καταστάντας συνταξιούχους τού ΙΚΑ, ώς καί εις 
τους τυχόν συνταξιούχους έτέρων Ταμείων.

' Άρθρον 3.

'Ορίζονται τά προστατευόμενα μέλη τά όποια είναι τά γε- 
, νικώς χιαγνωριζόμενα. μέ όριον ηλικίας διά τά τέκνα, έγγό- 

ναυς κ^ί άϊελφοός τό 21 ον έτος γενικώς, οσάκις δεν συντρέχή 
περίπτωσις σπουδών τό 25ον. Διά τά άνίκανΧ προς έργιασίαν·

. τέκνα κλπ. ώς καί διά τάς αγάμους καί στερουμένας επαρκούς 
ί εισοδήματος θυγατέρας δεν ισχύει τό όριον ηλικίας. Τό δι

καίωμα άσφαλίσεως τών μελών οικογένειας ΰφίσταται μόνον έφ’ 
όσο·» δεν έχουν ίδίω δικαιώματι άσφάλισιν ΐσοϊύιχμον προς τήν 
τού Ταμείου, άλλως ϊύνανται νά άσφαλισθούν συμπληρωματι- 
κώς εις τό Ταμείον. ^ · ■ . · * ·

Άρθρον 4.

.. Καθορίζονται, ώς πόροι τού Ταμείου εισφορά τοΰ εργοδότου 
6% καί τού ήσφαλισμένου 3% έπί τών άποδοχών του. Ή τε- 

■ λευταία προσαυξάνεται κατά 0.25% δι’ έκαστον προστατευόμε- 
νον μέύ.ος τής ιδίας οικογένειας (σύζυγος, τέκνα) καί κατά- 
1% δι’ έκαστον άπό τά λοιπά προστατευόμενα μέλη οικογέ
νειας. Ή εισφορά τών συνταξιούχων ορίζεται εις 6% τής 
καταβαλλόμενης κυρίας καί έπικουρικής αυτών συντάξεως.

. ,· , Άρθρον 5.

■ Π βρέχεται έξουσιοδότησις θεσπίσεως διά Π. Διατάγματος 
τού Καταστατικού τού Ταμείου, διά τού όποιου θά καθορισθούν 
αί προϋποθέσεις, ή έκτασις, ή διάρκεια καί τό ύψος τών πα
ροχών. ό χρόνος ένάρξεως τής ασφαλίσεις, τής καταβολής 
τών εισφορών καί τών παροχών κλπ. ώς καί π αν συναφές θέμα 
διά τήν λειτουργίαν τού Ταμείου. 'Ομοίως προίλέπεται ή δυ
νατότης τής διά Π. Διαταγμάτων, τροποποιήσεως ϊιατάξεών 
τινων τού παρόντος νόμου πρός τόν σκοπό·/ τής προσαρμογής 
τούτων πρός τάς έκάστοτε ΰφισταμένας συνθήκας.

Άρθρον 6·.

Διά τού άρθρου 6 ρυθμίζεται τό θέμα τής Διοικήσεως τού 
Ταμείου καί παρέχεταΓ'ή δυνατότης εις τόν 'Υπουργόν Κοι-· 
•/ωνικών 'Υπηρεσιών, Τνα δι’ άποφάσεώς του καθορίζη τά τής 
συνθέσεως καί συγκροτήσεως’ τοΰ Δ.Σ. τού Ταμείου ώς καί 
τά τών άρμοδιοτήτών καί καθηκόντων τών μελών του.
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Δημοσίας Τάξεως, έπιδιώκεται όπως δικαιωθούν συντά
ξεως- καί οί τακτικοί αγροφύλακες οί άπομακουνΟέντες έκ 
της ύπηρεσίας άπό της 1ης Ιανουάριου 1955 ώς καί οί 
άρχιφύλακεζ οί καταληφθέντες ύπό τοΰ ορίου ηλικίας τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1954, οί όποιοι καί ασφαλιστικόν δεσμόν 
συνήψαν μετά τοΰ Ταμείου (συσταθέντος διά τοΰ νόμου 
1900/1951) καί μέχρι τής άποχωρήσεώς των έκ τής ύπη- 
ρεσίας κατέβαλον τάς κεκανονισμένας εισφοράς. Καθ’ όσον 
αφορά τούς άγροφύλακες ή προτεινομένη ρύθμισις θά περι- 
λάβη τους άπομακρυνθέντας κατά το χρονικόν διάστημα 
άπό_ τής 1ης Ίανουαρίου 1955 έως τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1961, δεδομένου ότι οί μετά τήν χρονολογίαν ταύτην έξελ- 
θόντες έσυνταξιοδοτήθησαν βάσει των διατάξεων τοΰ άρθρου 
16 τοΰ Ν.Δ. 4523/66. Έν περιπτώσει θανάτου των ήσφα- 
λισμένων των ανωτέρω κατηγοριών, θά δικαιωθοΰν συντά
ξεως τά μέλη των οικογενειών αυτών τά όποια δύνανται νά' 
ασκήσουν τό. δικαίωμά των εντός διετίας άπό τής δημοσιεύ-·

5. Έπί τοΰ άρθρου 4. π
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου παρατεί- 

νεται ή προβλ.επομένη ΰπό τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ/τος 
4523/60 προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονισμοΰ τών· 
συντάξεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977. ·

Διά τής ρυθμίσεως ταύτης_ παρέχεται ευχέρεια άσκήσεως 
τοΰ δικαιώματος συντάξεως είς τους άπωλέσαντας τοΰτο 
λόγω παραγραφής. ..·'*,·'· ■·

6. Έπί τοΰ άρθρου 5. ' , ’ -
Διά τοΰ άρθρου 5. τοΰ σχεδίου έπιδιώκεται ή θέσπισις 

διατάξεως προβλεπούσης ότι τά κατώτατα όρια' τών ΰπό 
τοΰ ρηθέντος Ταμείου καταβαλλομένων συντάξεων θά άνέρ- 
χωνται είς τό ύψος τών κατωτάτων ορίων συντάξεων των 
καθοριζομένών έκάστοτε διά τούς υπαλλήλους τοΰ Δημο
σίου:- · '· ; · ν * ’ ·_■; ι;:'·.,'· τ :-·.·.ΐ - ..■*·. /·.' ,· ,·
ή*.'Η ρύθμισις αυτή έπιβάλλεται διότι τά κατώτατα όρια 
συντάξεων τών καταβαλλομένων υπό τοΰ Ταμείου (585 δρχ.) 
υπολείπονται κατά ποσόν τών τοιούτων τοΰ Δημοσίου 
(1.180 δρχ.). ; ό ' > . · '

• Σημεωΰται ότι οί ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου λαμβάνουν 
τάς έκάστοτε χορηγουμένας ΰπό τοΰ Δημοσίου αυξήσεις 
εις τούς δημοσίους υπαλλήλους καί ή συνταξιοδοτική νομο
θεσία ή διέπουσα τό Ταμεϊον είναι ανάλογος προς τήν τοιαύ- 
την τών δημοσίων υπαλλήλων, έφαρμοζομένων ώς προς: 
τήν διαδικασίαν απονομής τής συντάξεως τών διατάξεων
τοΰ Α.Ν. 1854/51. . ... · _

Ωσαύτως οί συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου λαμβάνουν ' τάς 
χορηγουμένας έκάστοτε αύξήσεις εις τούς συνταξιούχους τοΰ 
Δημοσίου.

7. Έπί τοΰ άρθρου 6.
Διά τοΰ άρθρου 6 τοΰ σχεδίου προβλέπεται ή κατάργηση 

τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 78/73, αί διατάξεις 
τοΰ όποιου επαναλαμβάνονται ούσιαστικώς ύπό τοΰ άρθρου 
1 τοΰ σχεδίου Νόμου.

8. Έπί τοΰ άρθρου 7.
Διά τοΰ άνωτέρω άρθρου καταργοΰνται αί διατάξεις τής 

παρ. 1 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν.Δ. 4523/66, αί όποιας προβλέ
πουν την μή άναγνώρισιν δικαιώματος συντάξεως έφ’ όσον 
ο δικαιούμενος ταύτης συνταξιοδοτείται έκ τοΰ Δημοσίου.

Επειδή αί διατάξεις αύται άντίκεινται εις τάς γενικάς 
άρχάς τής κοινωνικής άσφαλίσεως επιδιώκεται ή κατάργηση 
τούτων.

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον Νόμου καί παρακαλοΰμεν 
όπως περιβάλητε τοΰτο διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 22 Ίανουαρίου 1976 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Ύπηοεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

• *- ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥ.ΜΕΝΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

.· , * /
Διά τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμ 

• 'πληρώσεως τοΰ Ν.Δ/τος 4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσει» 
„ τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής». ■

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4523/1966 «περ
συνταξιοδοτήσεως τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής». 

'Άρθρον 1.

Άρχιφύλαξ ’Αγροφυλακής καί τακτικός ’Αγροφύλα 
δικαιούται είς ισόβιον σύνταξιν έκ τοΰ Ταμείου ’Αρωγή 
’Οργάνων Αγροφυλακής. - -

«) ·:.....................
β)
γ) ’Εάν άπολυθή λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικα 

νότητος, όφειλομένης ή μή, εις τήν ύπηρε&ίαν, βεβαιουμένη 
κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις καί έχη δεκαπενταε 
τή τουλάχιστον πραγματικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν έν τ 
άγροφυλακή. ' . , ·' ,. ,7 '·

δ) ; ■ / υ·. ; ;Γ
■ ε) Έάν άπομακρυνθή τής ύπηρεσίας λόγω ορίου ηλικία 

καί έχη δεκαπενταετή τούλάχιστον πλήρη πραγματικήν συν 
τάξιμον ύπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή, έρ’ όσον άμέσω 

' προ τής ' άπομακρύνσεώς του κέκτηται συνεχή δεκαετ 
πραγματικήν τοιαύτην ύπηρεσίαν. λ ' '

r ; -Άρθρον 2. ■·'·.·■* V
·; ·ν : ·. · ·■'· · .·■

Δικαίωμα είς σύνταξιν έκ. τοΰ Τ.Α.Ο.Α. έχει καί ή οίκο 
γένεια τοΰ άποκτήσαντος δικαίωμα είς σύνταξιν ή τοΰ μετ 
τήν συμπλήρωσιν Ιδετοΰς πραγματικής συνταξίμου ύπη 

' ρεσίας θανόντος· έν ύττήρεσία ή τοΰ ύπό τούς όρους τής περί 
πτώσεώς δ' τοΰ προηγουμένου άρθρου θανόντος έν ύπηρεσίο 
έφαρμοζομένων ώς προς τά μέλη τής οικογένειας καί τά 
προϋποθέσεις κτήσεως παρ’ αύτών δικαιώματος συντάξεώ 
τών διατάξεων τών άρθρων 5 καί 6 τοΰ Α.Ν. 1854/51, ώ 
ταΰτα έκάστοτε ισχύουν.

Άρθρον 13.

1. Δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα είς σύνταξιν έκ. το 
Τ.Α.Ο.Α. εις οίονδήπρτε εις τον όποιον άνεγνωρίσθη κι 
καταβάλλεται σύνταξη έκ τοΰ Δημοσίσυ Ταμείου. Έξα: 
ρεϊται ή περίπτωση πολεμικής συντάξεως, έφ’ όσον δε 
πρόκειταΓπερί τοιαύτης όφει?.ομέ'/ης εις τό αυτό πάθημα.

ι
2. Ν.Δ. 78/1973 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει 

τής· περί ΙΚ.Δ νομοθεσίας καί άύλ.ων τινών· Όργανισμώ
Κοιν. Άσφαλ.ίσεως».·
·.·

Άρθρον 4.

1. ’Αντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσεν ή περίπτωση ζ το 
άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 4523/66 «περί συνταξιοδοτήσεως τά 
οργάνων τής ’Αγροφυλακής» ώς ακολούθως :

«ε) Έάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής ύπηρεσίας λόγ 
ορίου ήλικίας καί έχη δεκαπενταετή τούλάχιστον πλήρ 
πραγματικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή».

2. Οί μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος έξελθόντες τής ύπα 
ρεσίάς λόγω ορίου ήλικίας και άποκτώντες δικαίωμα ε 
σύνταξιν βάσει τών διατάξεων τής προήγουμένης παραγρο 
φου δέον νά αίτήσωνται τον διακανονισμόν τής συντάξεα 
των εντός έτους άπό τής ημερομηνίας ταύτης. Ή πληρωμ 
τής συντάξεως άρχεται άπό τής πρώτης τοΰ μηνος τ 
χρονολογίας έκδόσεως τής πράξεως τοΰ Ελεγκτικού Συν: 
δρίου περί κανονισμοΰ ταύτης. ~~ ·

3. Α.Ν. 1854/51 «περί απονομής τών Πολιτικών ' κι 
Στρατιωτικών Συντάξεων».



1.
■ι

Άρθρον 11.
-

3.
4 -
5.
6. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμο; ό χρόνος οίχσδήποτε 

ύπηρεσίας, αν έχρησίμευσεν ή Οέ/.η χρησιμέυσεκατά νόμον 
-;ος άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς Δημοτικού ή 
Κοινοτικού υπαλλήλου ή ύπχλλήλου ’Οργανισμού Δημοσίου 
Δικαίου έν γένει, έπιχειρήσεως Κοινής Ώιρελείας ή Τραπέ- 
ζης ή ’Ανωνύμου Εταιρείας ή άν διά τον χρόνον τούτον 
κατεβλήΟη κατά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ υπαλλήλου ή τοΰ 
στρατιωτικού έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική άμοιβή.

*0 ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει, δι’ ό χρονικόν διά
στημα ό υπάλληλος ΰπηρέτει πράγματι ταυτοχρόνως καί 
κατά νόμον είς τε τήν δημοσίαν θέσιν καί εις μίαν των 
ανωτέρω θέσεων.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΈΔΡΙΟΧ .
• " . · Π Ρ Λ Κ Τ I Κ A

Τής 12ης ειδικής συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τοΰ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 14ης Αύγούστου 1975.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
/

ΜΕΛΗ : Γεώργιος Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, ’Αντώνιος 
ΓΙχπαδχτος, ’Αντιπρόεδρος, Πέτρος Πετρίδης, Νικόλαος 
Σπυράκος, Κων/νος ΠαρασκευότεουλΟς, Δημήτριος Καμβύ- 
σης καί Δημήτριος Μάμαλης, Σύμβουλοι.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Γεώργιος 
Δημόπουλος, Σύμβουλος διαρκής αναπληρωτής τοΰ Γενικού 
Επιτρόπου τής ’Επικράτειας Παναγιώτου ΦωτΟπούλου, 
τελοϋντος έν διακοπαΐς. . ,- '

ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ : Γεράσ. Μπουκόγιάννης.'
Α'. Άρχομένης τής συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει εί 

τήν 'Ολομέλειαν το διά τοΰ ύπ’ άριΟ. 87702/1318/13/2 - 7/ 
2.8.1975 εγγράφου τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού 
Λογιστηρίου Κράτους) προς τον Γενικόν ’Επίτροπον τής 
’Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τής διεπούσης τό Ταμεΐον Συντάξεων 
καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής νομοθεσίας», όπως 
προκληθή ή γνώμη ταύτης συμφώνως προς τό άρθρον 73 
παρ. 2 τοΰ Συντάγματος εχον ώς έξής :

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ . .
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τής διεπούσης 

,τό Ταμεΐον Συντάξεων καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυ
λακής Νομοθεσίας.

Άρθρον 1.
Αΐ περιπτώσεις γ' καί ε' τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ/τος 

4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως των ’Οργάνων τής ’Αγρο
φυλακής» αντικαθίστανται ώς ακολούθως :

«γ) ’Εάν άπολυθή λόγω σωματικής ή διανοητικής ανι
κανότατος, όφειλομένης ή μή είς τήν υπηρεσίαν, βεβχιου- 
μέ'/ης κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις καί έχη 
όεκαετή τουλάχιστον πραγματικήν συ'/τάξιμον υπηρεσίαν 
έν τή ’Αγροφυλακή».

«ε) ’Εάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής όττηρεσίας λόγω 
ορίου ηλικίας καί ε'χη δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματικήν 
συντάξιμον ύττηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή».

• ' Άρθρον 2.
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 4523/66 άντικαθί-; 

στχνται ώς ακολούθως: Λ ’ : " · .
Δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τοΰ Τ.Σ.Α.Ο.Α. έχει καί ή 

οικογένεια τοΰ άποκτήσαντος δικαίωμα είς σύνταξιν ή τοΰ

μετά τήν συμπλήρωσιν ΙΟετοΰς πραγματικής συνταςιμου 
υπηρεσίας θχνόντος έν ύπηρεσία_ή τοΰ υπό τους ορούς τής 
περιπτώσεως δ' τοΰ προηγουμένου άρθρου Θανόντος έν 
υπηρεσία έφχρμοζομένων ώς προς τάνμέλη τής οικογένειας 
καί τάς προϋποθέσεις κτήσεως παρ’ χύτών δικαιώματος 
συντάξεως των διατάξεων των άρθρων 5 καί 6 τοΰ Α.Ν. 
1854/1951, ως τχϋτχ έκάστοτε ισχύουν.

Άρθρον 3.

Αί διατάξεις των προηγουμένων άρθρων ώς καί του άρθρου 
Ι^τοϋ Ν.Δ,τος 4523/66 έφαρμόζονται καί έπί των απομα- 
κρυνθέντων τής υπηρεσίας αγροφυλάκων καί άρχιφυλάκων 
άπό 1ης ’Ιανουάριου 1955 καί έφ’ έξής, είς τούς όποιους 
περιλαμβάνονται καί οί καταληφθέντες υπό τοΰ ορίου ηλι
κίας τήν 31ην Δεκεμβρίου 1954 καί των οικογενειών τών 
έκ τούτων θανόντων, παρ’ ών ή σχετική αίτησις δέον νά 
ύποβληθή έντός προθεσμίας δύο (2) έτών άπό τής ένάρξεως 
ισχύος τοΰ παρόντος, ή δέ σύνταξίς των είναι πληρωτέα 
άπό ^ τής πρώτης τοΰ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής 
σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

;■ ' Άρθρον 4.

Ή υπό τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ/τος 4523/1966 όριζομένη 
προθεσμία υποβολής αίτήσεως κανονισμού συντάξεων παρα- 
τείνεταΓ~μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977ε--------: —

Άρθρον 5. ' · · . ■. ' , ’

1. Αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί καθορισμού κατω- 
τάτου μηνιαίου ποσού τών υπό τοΰ Δημοσίου κχτχβχλλομέ- 
νων συντάξεων έφάρμόξ ύνται καί έπί τών συντάξεων τών 
κατχβχλλ.ομένων υπό του Ταμείου Συντάξεων καί ’Αρωγής 
’Οργάνων ’Αγροφυλακής.

2. 'Η κατόπιν τής διατάξεως^τής προηγουμένως παρα
γράφου αΰξησις τών συντάξεων τών ήδη συνταξιούχων 
είναι πληρωτέα άπό τής πρώτης τοΰ επομένου τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ παρόντος νόμου μηνός. .τ..ύ· * /

• - Άρθρον 6. λ
Αί διατάξεις τόΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 78/73 καταργοΰνται 

ο.ο ής ΐσχυσαν. . . ··..., ·:

Άρθρον 7. ’

1. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου'13 τοΰ 
Ν.Δ. 4523/1966 καταργοΰνται. Συντάξεις διχκοπεΐσαι βάσει 
τών καταργουμένων διατάξεων έπαναχορηγοΰνται άπό τής 
ισχύος τοΰ παρόντος._ .

. 2. Δεν λαμβάνεται ύπ’ οψιν υπό τοΰ Ταμείου ό χρόνος 
ό όποιος άπετέλεσε προϋπόθεσιν χορηγηθείσης καί λαμβα- 
νομέ'/ης συντάξεως παρά τοΰ Δημοσίου ή έτέρου ασφαλι
στικού φορέως. ·

Άρθρον 8. ·· .·■·

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δήμοσιεύσεώς του 
διά .τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως, έκτος άν άλλως 
όρίζητχι έν αύτώ. .·

% - ; ... .·

’Εν ΆΟήναις τή 21 .’Ιουνίου 1975

■ ’ Οί 'Υπουργοί
Έπί τών Οικονομικών Έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών-
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ



• *0 Εισηγητές έπί τοϋ νομοσχεδίου1'Πρόεδρος Γεώργιος 
Κουνουπιώτης είσηγεΐται τά έξης :

' Η ’Αγροτική ’Ασφάλεια είναι δημοσία υπηρεσία τα δέ 
^ όργανα της ’Αγροφυλακής ήτοι άρχιφύλακες καί αγροφύ

λακες, είναι δημόσιοι ΰττηρέται μισθοδοτούνται όμως έκ 
τοϋ Ταμείου ’Αγροφυλακής, άποτελοϋντος Νομικόν Πρό- 
σωπον Δημοσίου Δικαίου, 8ι’ όν λόγον και δεν έχουν εφαρ
μογήν δι’ αυτούς αί περί άπονομής συντάξεως εις τούς δη
μοσίους υπαλλήλους διατάξεις άφορώσαι τούς έκ τοϋ Δη
μοσίου Ταμείου ή έξ άλλων Ειδικών Πόρων μισθοδοτού
μενους.

*Η συνταξιοδότησα; τούτων έρρυθμίσθη διά τοϋ Ν.Δ/τος 
4523 τοϋ 1966, αί διατάξεις τοϋ οποίου κατά βάση» άκολου- 
Θοϋν τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων 
άλλα μέ ριζικάς διαφοράς πρός αυτό συνισταμένας κυρίως 
εις τήν έκταση» τοϋ δικαιώματος των, όπερ έμφανίζεται 
περιωρισμένον ώς πρός τάς προϋποθέσεις κτήσεως τούτου 
καί τήν προσμέτρησιν ώς συνταξίμων εις τήν έν τή ’Αγρο
φυλακή υπηρεσίαν των τυχόν παρασχεθεισών προϋπηρεσιών 

■ των.

Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ρηθέντος Ν.Δ/τος 4523/1966 
προβλέπεται ή άναγνώρισις δικαιώματος συντάξεως εις τούς 
άρχιφύλακας ’Αγροφυλακής καί τακτικούς αγροφύλακας 

"έν μέν τή "περιπτώσεΓγ1 έάν άπόλυθώσι λόγω σωματικής 
ή διανοητικής άνικανότητος όφειλομένης ή μή εις τήν υπη
ρεσίαν καί όχωσι δεκαπενταετή τούλάχιστον πραγματικήν 
συντάξιμον υπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή, έν δέ τή πέρι- 
πτώσει ε' έάν άπομακρυνθώσι λόγω ορίου ηλικίας καί έχωσι 
δεκαπενταετή τουλάχιστον πλήρη πραγματικήν συντάξιμον 
υπηρεσίαν έν τή Αγροφυλακή, έξ ής συνεχή δεκαετή τοιαύ- 
την άμέσως προ τής άποχωρήσεούς των. Τά χρονικά ταΰτα 
διαστήματα έτέθησαν κατ’ άντιγραφήν έκ τών διά τήν άπό- 
κτησιν δικαιώματος συντάξεως παρά τών έξερχομένων τής 
υπηρεσίας διά τούς άνωτέρω · λόγους δημοσίων υπαλλήλων 
άντιστοίχων διατάξεων τών περιπτώσεων γ' καί ε' τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 1854 τοϋ 1951, 
αίτινες όμως έτροποποιήθησαν διά τοϋ άρθρου 1 παράγραφος 
1 τοϋ Ν.Δ/τος 208/1974 ή πρώτη κ,αί διά τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Ν.Δ/τος 702 τοϋ 1970 ή δευτέρα, δι’ών προβλέπεται 
διά τήν άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως παρά τών δημο
σίων ύπαλλήλων ή συμπλήρωσις δεκαετοϋς τούλάχιστον 
πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας, εις τήν περίπτωσιν 
αποχωρήσεως λόγω σωματικής άνικανότητος, δεκαπενταε- 
τοϋς δέ τόιαύτης παρά τών άπομακρυνομένων λόγω ορίου 
ηλικίας δι’ οΰς άπηλείφθη ή άπαιτουμένη διά τής ρηθείσης 
διατάξεως τοϋ άρθρου 1 παράγραφος 1 περ. ε' τοϋ Α.Ν. 
1854 τοϋ 1951 έτέρα προϋπόθεσις τής συμπληρώσεως καί 
ΙΟετοϋς συνεχοϋς πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας προ 
τής αποχωρήσεώς των, ήτις είχε περιορισθή εις 5ετή διά 
τοϋ άρθρου 4 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ/τος 4432 τοϋ 1964.

"Ηδη διά τοϋ υπό έξέτασιν νομοσχεδίου έν άρθρω 1 αύτοϋ 
έπιδιώκεται ή έπέκτασις έφαρμογής των διά τών ώς εϊρηται 
Νομοθετικών Διαταγμάτων προβλεπομένων εύνοϊκώτέρων 
προϋποθέσεων διά τήν θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως 
καί εις τούς λόγω σωματικής άνικανότητος καί ορίου ηλι
κίας αποχωροϋντας άρχιφύλακας καί άγροφύλακας.

Κατ’ άρχήν ώς τίτλος τοϋ νομοσχεδίου τίθεται «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής διεπούσης τό Ταμεΐον 
Συντάξεων καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής νομοθε
σίας» έξ ού καί θά ήδύνατο νά ύποτεθή ότι τό νομοσχέδιον 
αφορά τήν τροποποίησιν τής διεπούσης τήν λειτουργίαν 
τοϋ Ταμείου νομοθεσίας δι’ ό καί καθ’ ήμάς θά πρέπει νά 
διατυπωθή άκριβέστερον ώς εξής : «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ/τος 4523 τοϋ 1966 «περί συνταξιο- 
δοτήσεως τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής».

Ώς πρός τό ουσιαστικόν περιεχόμενον τών διατάξεων τοϋ 
νομοσχεδίου παρατηροϋμεν τ’ άκόλουθα :

Άρθρον 1. ’
Συμφώνως πρός τά έκτεθέντα τό άρθρον τούτο στηρι- 

ζόμενον είξ την άρχήν τής ίσης πρός τούς δημοσίους υπαλ
λήλους συνταξιοδοτικής μεταχειρίσεω'ς, τών κεκτημένων 
τήν αύτήν ιδιότητα οργάνων ’Αγροφυλακής, δεδικαιολο- 
γημένον τυγχάνει, νομιμοποιουμένης ούτως άπό συνταξιο- 
δοτικής πλευράς τής άντιστοίχου όμοιας διατάξεως του 
άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ/τος 78 τοϋ 1973 δι’ ήν δεν είχε τηρηθή 
ή υπό τοϋ άρθρου 79 τοϋ τότε ΐσχύοντος Συντάγματος τοϋ 
1968 καθοριζόμενη διαδικασία καί έκ_ τοϋ λόγου τούτου 

* ήτο άνίσχυρος.
"Αρθρον 2.

Ή έν τώ άρθρω τούτω διάταξις ρυθ/ιίζουσα την ύπότάς 
έν τώ προηγουμένω άρθρω 1 προϋποθέσεις άπόκτησιν δι
καιώματος συντάξεως παρά τών οικογενειών τών οργάνων 
’Αγροφυλακής, δεδικαιολογημένη καί αύτη διά τον προε- 
κτεθέντα λόγον τυγχάνει. .. *' ...,ς. .

'Αρθρον 3.
' Διά τοϋ Ν.Δ/τος 4523/1966 ή έφαρμογή τών διατάξεων 
αύτοϋ προεβλέπετο άναδρομικώς διά μέν τοϋ άρθρου 10 
παρ. 1 περ. α' διά τούς άρχιφύλακας τούς άπομακρυνθέντας 
άπό 1 ’Ιανουάριου 1955, διά τοϋ άρθρου 16 διά τούς άγρο
φύλακας τούς άποχωρήσαντας άπό 1 ’Ιανουάριου 1962 καί 
διά τοϋ άρθρου 10-παρτΓπερ. β' διά τούς άπομακρυνθέντας 
άρχιφύλακας καί άγροφύλακας άπό 1 ’Ιανουάριου 1945 ύπό 
τούς όρους τής περιπτώσεως δ' τοϋ άρθρου 1, τουτέστιν 
λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος συνεπεία 
τραύματος ή άλλης αιτίας, πλήν νόσου, προελθούσης προ- 

' δήλως καί άναμφισβητήτως έξ αίτιας τής ύπηρεσίας.
"Ηδη διά τοϋ έν λόγω άρθρου 3, όπερ συνοπτικώς πλήν 

σαφώς έχει διατυπωθή, ρυθμίζονται τά άκόλουθα θέματα :
1. Προσδίδεται άναδρομική ισχύς άπό 1.1.1955 εις τάς 

διατάξεις τών άρθρων. 1 καί 2 τοϋ νομοσχεδίου δι’ ών 
τροποποιούνται αί διατάξεις τών περιπτώσεων · γ' καί ε', 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ/τος 4523 τοϋ 1966.

2. Έπεκτείνεται ή έφαρμογή γςνικώς τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
ρηθέντος Ν.Δ/τος, δηλονότι καί τών περιπτώσεων α' καί 
β' τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ καί εις τούς τακτικούς άγροφύλακας 
τούς άποχωρήσαντας άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1955, ώς 
τοϋτο έφηρμόσθη καί διά τούς άρχιφύλακας.

3. Διευκρινίζεται ότι ώς άποχωρήσαντες άπό 1 ’Ιανουά
ριου 1955 λογίζονται καί οί καταλ.ηφθέντες ύπό τοϋ ορίου 
ήλικίας τήν 31 Δεκεμβρίου 1954.

4; Τάσσεται προθεσμία διά τήν ύποβολήν τών αιτήσεων 
κανονισμού ή αύξήσεως τής συντάξεως παρά τών δικαιου- 
μένων ταύτης λ.όγω τής άναδρομικής ισχύος τών διατάξεων 
τοϋ νομοσχεδίου καί '

5. ορίζεται διά τούτους πληρωτέα ή σύνταξις άπό τής 
χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

Ώς πρός τάς ρυθμιζομένας διά τοϋ άνωτέρω άρθρου περι
πτώσεις καί συγκεκριμένως διά τάς τρεις πρώτας δέν είναι 
γνωστοί οί λόγοι οίτινες έπέβαλον τήν άναδρομικήν άπό 
διαφόρων χρονολογιών έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ/ 
τος 4523 τοϋ 1966 άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1955 διά τούς 
άρχιφύλακας ’Αγροφυλακής καί άπό τής 1 ’Ιανουάριου 
1962 διά τούς άγροφύλακας, πάντως καί έκ μόνου τοϋ λόγου 
ότι έπιδιώκεται ήδη ή συνταξιοδότησις άγροφυλάκων μετά 
πάροδον δεκαετίας άπό τής ισχύος τού είρημένου Ν.Δ/τος 
καί εικοσαετίας άπό τής άποχωρήσεώς των έκ τής ύπηρε
σίας δημιουργοϋνται σοβαραί άμφιβολίαι ώς πρός τήν ύπαρ
ξη» επαρκούς πρός τούτο αιτιολογίας, ή έπέκτασις δέ αύτη 
θά προκαλέση ενδεχομένως τήν προβολήν άξιώσεως καί 
παρά' τών άποχωρησάντων προ τής άνωτέρω χρονολογίας 
όπως τύχωσι τής αυτής ευνοϊκής μεταχειρίσεως.

Ώς πρός τον τιθέμενου έν τώ άνωτέρω άρθρω 3 περιορι
σμόν έν τή πληρωμή τής συντάξεως τών άπομακρυνθέντων 
τής ύπηρεσίας καί τήν ύποβολήν παρ’ αυτών τής σχετικής
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^-ήσεως εντός ώρισμένης προθεσμίας όρθώς τίθενται 
την παγίως εις άναλόγους περιπτώσεις κρχτήσασαν

ά?7/ιν·
■Άρθρο

Ή εν χύτώ παράτασις προθεσμίας διά την υποβολήν 
χΐττσεως υπαγωγής εις τάς προβλεπομένας έν αρθρω 10 
-r/j Ν.Δ/τος 4523/1966 περιπτώσεις συντχςιοδοτήσεως ώς 
ιιόνην δικαιολογίαν ευρίσκει τήν προβλεπομένην δι’ ετέρου 
νομοσχεδίου προς γ/ωμοδότησιν εις Ελεγκτικόν Συνέδριον 
ή.αβιβασθέντος, παράτασιν διά τούς δημοσίους υπαλλήλους 
νενικώς των προθεσμιών άσκήσεως δικαιώματος εις σύν- 
τχίιν κ.λπ. θά πρέπει όμως νά τεθή περιορισμός ώς πρός 
την πληρωμήν της κατόπιν της άνωτέρω παρατάσεως κανο- 
νισθησομένης συντάξεως συμφώνως πρός τά έν άρθρω 3 
οοϋ νομοσχεδίου οριζόμενα καί όστις περιορισμός τίθεται 
γενικώς εις πάσαν περίπτωσιν παρατάσεως προθεσμίας, 
συμπληρ θυμένης της διατάζέως ώς ακολούθως : «ή κατόπιν 
τχύτης δέ άναγ/ωριζομένη σύνταξις είναι πληρωτέα άπό 
τής πρώτης τοϋ μηνός της έκδόσεως τής σχετικής πράξεως 
ή άποφάσεως». I ' ’ -

Άρθρον 5.
Π ροβλέπεται κατώτατον-οριον μηνιαίας συντάξεως διά 

τά όργανα τής ’Αγροφυλακής καί τάς οικογένειας των, 
εκείνο όπερ έκάστοτε καθορίζεται διά τούς δημοσίους υπαλ
λήλους.

Ό καθορισμός έλαχίστου ορίου συντάξεως,: έφ’ όσον 
ύφίσταται οικονομική δυνατότης περί ής ή Διοίκησις είναι 
άρμοδίκ νά κρίνη, συντελεί εις τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού 
δι’ όν παρέχεται ή σύνταξις καί συνεπώς ή έν λόγω διάτα- . 
ξις είναι άπολύτως ορθή καί δεδικαιολογημένη.

Άρθρον 7. ··;-■'·'· 1::
Διά τοϋ άρθρου τούτου έν παραγράφω 1 αίρεται ό'έν 

άρθρω 13 τοϋ Ν.Δ/τος 4523 τοϋ 1966 περιορισμός καθ’ όν 
δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα συντάξεως κατά τάς διατάξεις' 
χύτόϋ διά τούς λαμβάνοντας σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου 
Ταμ είου καί τίθεται έν παραγράφω 2 έτερος όστις προδή- 
λως άποβλέπει εις τον μή υπολογισμόν ώς συνταξίμου τοϋ 
χρόνου όστις έχρησίμευσε διά τήν άπόκτησιν δικαιώματος 
συντάξεως είς βάρος τοϋ Δημοσίου Ταμείου ή άλλου άσφα- 
λιστικοϋ φορέως, άποσκοπεΐτχι δηλονότι, ώς ημείς νομί- 
νομεν, ή έπέκτασις έφαρμογής τής άφορώσης τούς δημοσί
ους ύπαλλήλους άναλόγου διατάξεως τοϋ άρθρου' 11, παρά
γραφος’ 6 τοϋ Α.Ν. 1854 τοϋ 1951, ήτις όμως είναι πλη- 
ρεστέρα δι’ δ καί φρονοϋμεν ότι ή έν λόγιο τής παραγράφου 
2 τοϋ άρθρου 7 τοϋ νομοσχεδίου διάταξις όρθότερον είναι 
ν άντικατασταθή ώς ακολούθως :

«2. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 11 παράγραφος 6 τοϋ Α.Ν.
1854 τοϋ 1951 έχουν άνάλογον έφαρμογήν καί έν προκει- 
μένω». · ·· .... . ·..·· . ·-. - .

Τό ε ίς σύνταξιν δικαίωμα τών έμπιπτόντων είς τήν διά— 
ταςιν τοϋ προηγουμένου έδαφίου οίτινες έξήλθον τής υπηρεσίας ' 
επανακρίνεται παρά τής 'Υπηρεσίας Συντάξεων τοϋ Γενικοϋ 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους βάσει πίνακος άποστε/λομένου 

~αρά τοϋ Ταμείου ’Αρωγής ^Οργάνων ’Αγροφυλακής 
(ΤΑΟΑ) τά οικονομικά δέ αποτελέσματα έπέρχονται άπό 
~ης πρώτης τοϋ επομένου τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
μηνός.

Η 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, όμοφώνως άττεδέχθη - 
~φ άνωτέρω εΐσήγησιν. , ” .,τ

. ’Ακριβές απόσπασμα 

Έν Άθήναις τη 16 Αύγουστου 1975

1
'Ο Γραμματεύς 

Τ.Σ. Υ.Δ. .

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ . ____
______ ____ _. . . . · .. »

Περί τροπαποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν. Δ/τος
4523/1966 «περ: συνταξισίοτήσεως τών οργάνων τή;,
Άγροφυλχ/.ής».

Άρύμρον 1.
Αί περιπτώσεις γ' καί ε' τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 

4523/1966 ά;τικχθίστχ;τα·. ώς ακολούθως:
«γ'. Έά/ άπολυθή λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικα

νότητάς. όφειλομένης ή μή εις τήν υπηρεσίαν, ίείχιουμένης 
κατά τάς έκάτττε ίσχυούσας διατάξεις καί εχη όε'/Λετή' 
τουλάχιστον πραγματική·; συντάξιμσν υπηρεσίαν έν τή Άγρο- 

’ φυλακή».
. ««■'. Έά; απομάκρυνσή οπωσδήποτε τής υπηρεσίας λόγο) 

ορίου ηλικίας και εχη δεκαπενταετή τούλάχιστον πραγματι
κήν συντάξιμον υπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή».

Άρθρον 2. '

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 4523/66 χντικα- 
σί στ χυτοί ώς ακολούθως: ; ;

«Δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τοϋ Τ.Σ.Α.Ο.Α. έχει καί ή οι
κογένεια'τοϋ άποκτήσαντυς δικαίωμα είς σύνταξιν η τοϋ μετά 
τή·; συμπλήρωσιν ΙΟετοϋς πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας 
θανόντος έν υπηρεσία ή τοϋ ύπό τους όρους τής περιπτώσεως 
ϊ' τοϋ προηγουμένου άρ-ϋρου θχ;όντος έν υπηρεσία, έφαρμο-" 
ζομένων ώς π?®? τά μέλη τής οικογένειας καί τάς προϋπο
θέσεις κτήσεως παρ’ αυτών δικαιώματος . συντάξεως τών 
διατάξεων τών άρθρων 5 καί 6 τοϋ Α.Ν. 1854/51, ώς 
τχϋτα έκάστοτε ισχύουν». ’·. ·.' .···. .... ·'

Άρθρον 3. ·’ "
, At διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων τοϋ παρόντος νό-" 

μου. ώς καί τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 4523/66, έφαρμό-/ 
ζονταί καί έπί τών άπομακρ υνθέντων τής υπηρεσίας άγροφυ-' 
λάκων καί άρχιφυλάκων άπό 1ης Τχ^/υορίου 1955 καί έφ’ 
εξής, εις τούς οποίους (περιλαμβάνονται καί οί καταληφθεν-' 
τες'ύπό τοΰ ορίου ηλικίας την 31ην Δεκεμβρίου 1954 καί 
τών οικογενειών τών έκ τούτων θανόντων, παρ’ ών ή σχετική 
•αΐτησις δέον νά ΰποόληθή εντός προθεσμίας δύο (2) ετών 
άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος, ή δέ σύνταξίς των 
είναι πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ μηνος τής χρονολογίας 
έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως/

... . . ' '· η - .*--·■·- ϊ%
Άρθρφν 4...... ._ > ...

Ή υπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. Δ/τος 4523/1966 οριζό
μενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονισμού συντάξεων 
παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβροίυ 1977, ή κατόπιν τχύτης 
δέ αναγνωριζόμενη σύνταξις είναι _ πληρωτέα άπό τής πρώ
της τοϋ μηνός τής έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άπογ 
φάσεως.· . ............... - J . ·_·. ,ν -, .„., .’ν '

Άρθρον 5. Λ ~ ;7-

1. Αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί καθορισμού, κατω-
τάτου μηνιαίου ποσοϋ τών ύπό τοϋ Δημοσίου καταβαλλόμενων 
συντάξεων έφαρμόζονται καί έπί τών συντάξεων τών κατα
βαλλόμενων ύπό τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί 'Αρωγής ’Οργά
νων Αγροφυλακής. ·.·.·. .■-·.·■

2. Ή κατόπιν ηής διατάξεως τής προηγούμενης παραο 
γράφου αΰξησις τών συντάξεων τών ήδη συνταξιούχων είναι 
πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ έπομένου τής δημοσιεύσεως.

οϋ παρόντος νόμου μηνός. ·

., Άρθρον 6. . . Ά"
'Αί διατάξεις ηοΰ άρθρου 4 τοΰ. ΝΑ. 78/73 απερί τρο- 

ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί ΓΚΑ νομοθεσίας 
καί άύ.λων πινών ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλίσεως» 
καταργοϋντο» άφ’ ής ■ ίσχυσιαν. · ι.


