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Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί κυοώσεως τής Νομοθετικού 

περιεχομένου Πράεειυς «περί καθορισμού νέας βάσεως 
υπολογισμού καί αναπροσαρμογής των συντάξεων τοϋ 
Ι.Κ.Α., ώς αύξήσεως των υπό τοϋ ΟΓΛ, τοϋ ΤΕΒΕ 
καί τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Έμπορων καταβαλλομέ- 
νων συντάξεων».

Προς
Πρός ΐήν Βουλήν το»· 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή κύρονσις 
τής άπο 4-2-76 Πράζεως Νομοθετικοϋ περιεχομένου «Πε
ρί καΟορισμοϋ νέας βάσεως ύπολογισμοΰ καί αναπροσαρ
μογής των συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Λ. ώς καί αύξήσεως των ύπό 
τοϋ 0ΓΑ, τοϋ ΤΕΒΕ καί ,τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Έ
μπορων καταβαλλομένων συντάξεων».

Είδικώτερον έπί των διατάξεων τής διά τοϋ ύπό κρίσιν 
σχεδίου νόμου κυρουμένης Πράξεως σημειοϋμεν τα άκό- 
λουθα :

'Υπό των διατάξεων τής παρ. 1. τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου 
προσδιορίζονται αί άσφαλιστικαί κλάσεις, εις τάς οποίας 
κατατάσσονται οί ήσφαλισμένοι διά τον υπολογισμόν 
των πάσης φύσεως εις χρήμα παροχών. 1Η κατάταξις εις 
έκάστην κλάσιν λαμβάνει χώραν βάσει των λαμβανομένων 
άποδοχών. Είς τήν πρώτην στήλην τοϋ πίνακος των άσφα- 
λιστικώνκλάσεων αναγράφονται τά ακραία όρια των ποσών 
τών ημερομισθίων τά όποια περιλαμβάνει έκάστη κλάσις. 
Εις τήν δευτέραν στήλην άναγράφεται ό άριθμός' έκάστης 
κλάσεως (Ι,ΙΙ, κ.λ.π.) καί είς την τρίτην στήλην τό.τεκμαρ
τόν ημερομίσθιον έκάστης κλάσεως. Βάσει τοϋ τεκμαρτοϋ 
τούτου ημερομισθίου θά ,'φεολ.ογίζωνται αί ύπό τοϋ ΙΚΑ 
χορηγούμεναι είς χρήμα όαοοχαί (συντάξεις, επιδόματα 
κλπ.). ‘ 9 ‘ ;

'Ο ανωτέρω πίναξ άσφαλιστικών κλ.άσεων, κατά τήν ύπό 
τών διατάξεων τής παραγρ. 6 παρεχομένην έξουσιοδότησιν 
θά συμπληρωθή προστιθεμένων καί ετέρων κλάσεων, ώστε 
νά ύπαχθή εις τον άσφαλιστικόν μισθόν καί έτερον τμήμα 
τών πραγματικών άποδοχών τών ήσφαλισμένων, έπαναφε- 
ρομένου οδτω τοϋ άσφαλιστικοΰ μισθοΰ είς σχέσιν 1 ; 4 
πρός τό κατώτατον ημερομίσθιον άρρενος άνειδικεύτου 
εργάτου οία ύφίστατο κατά τήν ΐσχύν τοϋ Ν.Δ. 4104/1960.

Έπισημαίνεται ότι έπί, μίαν δεκαετίαν (1960-1970) 
τό άνώτατον όριον άσφαλιστικοΰ μισθοΰ παρέμεινε καθη
λωμένου είς το αύτό έπίπεοον (5.260 2ρχ.), έξ ου λόγου, _ού 
μόνο ν^περίωρίτ-ίη σημχν τ:αώς, ή ϊυνατότης φυσιολογικής 
αύξήσεως τών εσόδων τοϋ Ιδρύματος, άλλα άπεδυναμώθη 
καί ή βάσις ύπολογισμοΰ τών συντάξεων, λόγω τοϋ ανοίγ
ματος μεταξύ άσφαλιστικοΰ καί πραγματικού μισθοΰ.

’Από 1.4.1975 'τό άνώτατον δριον άσφαλιστικοΰ μι
σθού καθωρίσθη είς 13.000 δραχμ. Τό ποσόν τούτο δύναται 
νά θεωρηθή, ώς ικανοποιητικόν, οπωσδήποτε όμως, 
ύπολείπεται τοϋ ποσού δΓ ού θά έξεφράζετο ή κατά τό 
έτος 1960 σχέσις τούτου πρός τό ήμερομίσθιον άνειδικεύτου 
εργάτου (1 πρός 4).

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 1 τού σχεδίου, άναφέρεται 
είς τον προσδιορισμόν τής βάσεως ύπολογισμοΰ τοΰ ποσού 
τών συντάξεων. Ώς τοιαύτη βάσις καθορίζεται τό τεκμαρ
τόν ημερομίσθιον τής κλάσεως είς τον οποίαν άνήκεν ό ήσφα- 
λισμένος τάς περισσοτέρας ημέρας εργασίας εντός τών δύο 
τελευταίων ετών. Αί ήμέραι αύται εργασίας έντός τής τε
λευταίας διετίας πρέπει νά μην είναι όλιγώτεραι τών 300 
πρός άποφυγήν καταστρατηγήσεων, τάς όποιας διηυκόλυ- 
νεν ή ήδη ίσχύουσα διάταξις. Ή ισχύουσα διάταξις, μή άνα- 
φερομένη είς έλάχιστον άριθμόν ημερών εργασίας, καθ’ άς 
έδει νά είχε χωρήση άσφάλισις έντός τής διετίας ταύτης, 
προσεφέρετο είς παντοίας καταδολιεύσεις, διά τής παροχής 
τής εύχερείας έμφανίσεως ύψηλών μισθών έπ’ όλίγας μόνον 
ημέρας έργασίας ή καί έπί μίαν καί μόνον ημέραν έργασίας 
εντός τής διετίας, άποτελοΰσα ούτως άντικίνητρον είς την

εμφανισιν του πραγματικού μιςτυοο. ι ην αουναμιαν 
θεραπεύουν αί διατάξεις τής παρ. 2 ώστε κατά πάσαν περί- 
πτωσιν νά προσδιορίζεται ή βάσις ύπολογισμοΰ τής συντά
ξεως έπί άποδοχών τουλάχιστον 300 ημερών έργασίας.

Ύπό τής παραγράφου 3 καθορίζεται ώς βάσις ύπολογι- 
σμοϋ τοϋ έπιδόματος άσθενείας τό τεκμαρτόν ήμερομίσθιον 
τής ασφαλιστική; κλάσεως, ή όποια έξάγεται έκ τοΰ μέσου 
όρου τών άποδοχών τών τριάκοντα τελευταίων ήμερών. 
Είς περίπτωσιν έργατικοϋ άτυχήματος ή έπαγγελματικής 
άσθενείας, οπότε είναι δυνατόν νά μήν ύφίστανται τριάκοντα 
ημέρας έργασίας προηγουμένως, λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά 
τον ύπολογισμόν τοϋ επιδόματος άσθενείας τό ημερομίσθιον 
τής ήμέρας τού άτυχήματος ή τής τελευταίας ημέρας έργα
σίας έπί επαγγελματικής άδειας. —^ |

Ύπό τής παραγράφου 4 θεσπίζεται τό πρώτον στάδιον 
τής αύτομάτου άναπροσαρμογής τών συντάξεων. Αί δια
τάξεις τής παραγράφου 4, έν συνδυασμώ πρός τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 4, τής αύτής πράξεως, άποτελοΰν τήν βάσιν τοΰ 
διά τοΰ σχεδίου είσαγομένου συστήματος αύτομάτου άνα
προσαρμογής τών συντάξεων διά τής συνδέσεως τοΰ έπιπέ- 
δου τής συντάξεως πρός τήν έκάστοτε τιμήν τοϋ τεκμαρτού 
ήμερομισθίου τής άσφαλιστικής κλάσεως είς τήν όποιαν 
ανήκει ό συνταξιούχος, μεταβαλλομένην, κατά θεσπιζομέ- 
νην ειδικήν διαδικασίαν, συναρτήσει τοΰ έκάστοτε ίσχύον- 
τος ήμερομισθίου άρρενος άνειδικεύτου εργάτου. Είς τήν βά- 
σιν τοΰ καθιερουμένου συστήματος εύρίσκεται ή ,άντίληψις 
ότι πάσα αύξησις_ τοΰ έλαχίστου ημερομισθίου άνειδικεύτου 
έργάτου ύποδηλοϊ αύξησή τής παραγωγικότήτοςΎής έργα
σίας ώς καί άντίστοιχον αύξησιν τοΰ έπιπέδου τιμών. Τοιου
τοτρόπως ή αύξησις τών συντάξεων κατά τό αυτό ή παρα- 
πλήσιον ποσοστόν τυγχάνει δίκαια καί δεν δημιουργεί προ
βλήματα, συνεπιφέρουσα, άλλωστε, κατά τό αύτό ποσοστόν 
αύξησιν καί τοΰ άνωτάτου ορίου άσφαλιστικοΰ μισθοΰ.

Έπισημαίνεται ότι ή μέχρι τοϋδε άκολουθηθεϊσα τακτική 
τής ποσοστιαίας αύξήσεως τών καταβαλλομένων συντάξεων 

. κατέληξεν, ού μόνον είς τήν νόθευσιν τοΰ καθιερωθέντος 
διά τοΰ Ν.Δ.4104/1960 συστήματος ύπολογισμοΰ τής συν- 

' τάξεως, άλλά καί είς αδικίας καί ανισότητας μεταξύ ήσφα- 
•λισμένων συνταξιοδοτηθέντων ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις, 
πλήν είς διάφορον χρόνον έξελθόντων είς σύνταξιν, τάς όποιας 

, τά κατά καιρούς ληφθέντα διοικητικά μέτρα, βοηθούσης 
. καί τής νομολογίας των Άνωτάτων Δικαστηρίων, δεν κα

τέστη δυνατόν νά άποτρέψουν πλήρως.
ΔΓ όσον χρόνον θά κριθή άπαραίτητος ή διατήρησις τών 

.άσφαλιστικών κλάσεων διά τάς παροχάς πρός έφαρμογήν 
τής άρχής τής έσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ τών συν
ταξιούχων, δέν θά καθίσταται δυνατή ή δίκαια καί σύμμε
τρος αύξησις τών συντάξεων εί μή μόνον διά τής συνδέσεως 
τόΰ έπιπέδου αύτών πρός τάς έκάστοτε-μεταβολάς τοΰ τεκ
μαρτού ημερομισθίου τής άσφαλιστικής κλάσεως.

Τό καθιερούμενον σύστημα τής άναπροσαρμογής τών 
συντάξεων θά έδραιώση τήν έμπιστοσύνην τών συνταξιού
χων έπί τών μελλοντικών έξελίξεων τοϋ ποσού τών συντά
ξεων, δοθέντος 6τι καθορίζεται βέβαιος ό χρόνος καί στα
θερόν τό κριτήριον άναπροσαρμογής τών τεκμαρτών ημε
ρομισθίων τών άσφαλιστικών κλάσεων, βάσει τών όποιων 
θά λάβη χώραν ή αναπροσαρμογή τών συντάξεων. » ’. ·<

•Ύπό τής παραγράφου 5, ορίζεται ότι αί συντάξεις αί 
όποΐαί θά άπονέμωνται κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 
αύξήσεως τών ορίων τών κλάσεων καί τών τεκμαρτών ημε
ρομισθίων μέχρι τής κατά τό άρθρον 4 άναπροσαρμογής 

. τών συντάξεων, θά ύπολογίζωνται βάσει τοϋ τεκμαρτού 
ημερομισθίου τής οικείας άσφαλιστικής κλάσεως, ώς τούτο 
ίσχυε προ τής αύξήσεως. 'Η μέριμνα αύτη λαμβάνεται διά 
νά αποφευχθούν δύο διαδοχικαι αύξήσεις είς τούς κατά τό 
μεσοδιάστημα τούτο συνταξιοδοτουμένους. >

-, Ύπό τής παραγράφου 6, προβλέπεται ή προσθήκη καί 
νέων έπτά ασφαλιστικών κλάσεων είς τάς ήδη ίσχυούσας 

. τοιαύτας. Αί τρεις πρώται άσφαλιστικαί κλάσεις τίθενται



* A ρθρον G σχεδίου

Πράξις 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου ύπ’ άριθ. 1031/12.1 2Γ.58 
«περί καθορισμού άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1958 τοϋ βασικού 
μηνιαίου μισθοϋ τοϋ τακτικού υπαλληλικού καί υπηρετικού 
προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. (Φ.Ε.Κ. 221/13.12.58 τ. Α').,

II. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΝΤΔΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

’Από 1ης ’Οκτωβρίου 1958 το προσωπικόν τών Ν.Π.Δ. 
Δικαίου οϋτινος ό βασικός μηνιαίος μισθός έμπίπτει εις την 
κατά τάς διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων τοϋ 
παρόντος άρθρου, νέαν ρύθμισιν, δικαιούται είδικοϋ επιδό
ματος καλουμένου επιδόματος λόγω συνταξιοδοτικής εισφο
ράς ύπό τάς κατωτέρω προϋποθέσεις καί όρους ΰπολογι- 
ζομένου επί των ών θά έδικαιοϋτο κατά, μήνα Σεπτέμβριον 
1958 άκαθαρίστων άποδοχών καί ώς κατωτέρω : .'/ ■

α) έπί άκαθαρίστων άποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 1958 
μέχρι ποσοϋ δρχ. 900, ποσοστόν 2 έπί τοΐς εκατόν,

β) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δρχ. 901 - 1.400 
ποσοστόν 3 έπί τοΐς έκατόν,. ^

γ) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δρχ. 1.401 - 2.000 
ποσοστόν 4 έπί τοΐς έκατόν, , , ·.'

δ) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δρχ. 2.001 καί άνω 
ποσοστόν 5 έπί τοΐς έκατόν. 1

ΔΙΑΤΑΓΜΑ -ής 12/15.2.1936 
(ΦΕΚ 93 τής 15/2/1936 τεϋχος Λ')

Ί σ χ ϋ ο ν ώς έτροποποιήθη
«Περί Ινανονισμοϋ Συντάξεων Τπαλλ.ήλ.ων Ταμείου Συν

τάξεων Αυτοκινητιστών».
'Κανονισμός Συντάξεων 'Τπαλλ.ήλ.ων Ταμείου Συντάξεων 

Αυτοκινητιστών.
Άρθρον 1.

1. Οί παρά τώ Ταμείω Συντάξεων Αυτοκινητιστών ύττη-
ρετοϋντες μόνιμοι υπάλληλοι αύτοϋ μετέχουν ύποχρεωτικώς 
εις την παρά τοϋ Ταμείου τούτου συμφώνως τώ Νόμω 
6033 παρεχομένην άσφάλισιν έναντίον τών κινδύνων α) 
πολυετούς ύττηρεσίας β) γήρατος γ) άναπηρίας λόγω άτυ- 
χήματος ή παθήσεως σωματικής ή πνευματικής καθιστώντων 
αυτούς άνικάνους προς εργασίαν. · ?

2. Έν περιπτώσει θανάτου τοϋ ήσφαλισμένου ή άσφα- 
λ.ισις έπεκτείνεται έπί τών ύπό τοϋ ήσφαλισμένου υπάλλη
λου προστατευομένων μελών τής οικογένειας του κατά τάς 
κατωτέρω οριζομένας διακρίσεις καί κατηγορίας.

. Άρθρον 2. ( , ·
1. Δέν παρέχεται κατ’ 'ούδένα λ.όγον σύνταξις εις τούς 

μή συμπλ.ηρώσαντας ΙΟετή συντάξιμον υπηρεσίαν. *"’■
2. (Κατηργή&η). . .·. ... ................................... · · · η ·;·

'Όροι κτήσεως τοϋ προς σύνταξιν δικαιώματος.
'Ώς άποδοχαί έφ’ ών υπολογίζεται τό κατά τάς άνωτέρω 

διακρίσεις ποσοστόν νοούνται: ' , . ·
α) ό βασικός μηνιαίος μισθός οϋτινος θά έδικαιοϋτο ό 

υπάλληλος κατά μήνα Σεπτέμβριον 1958, ·'.*· '
β) το έπίδομα εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ 

κλπ. ή έξαντλήσέως ιεραρχίας, . /
■ γ) ή προσαύξησις λόγω πολυετούς ύττηρεσίας, καί

δ) τό κοινωνικόν έπίδομα έκ δραχμών 80 ή 200 συμφώ
νως τή ύπ’ άριθ. 66/1956 πράξει τοϋ ·'Τπουργικοϋ Συμ
βουλίου, περί οϋ καί ή παράγραφος 4 τοϋ κεφαλ.αίου 1 τής 
παρούσης. ' " · >

Τό κατά τ’ άνωτέρω ειδικόν έπίδομα δέν καταβάλλεται 
εις τό έπί συμβάσει προσωπικόν, ούτε καί εις τό προσουπικόν 
τών Ν.Π.Δ.Δικαίου έπί τών άποδοχών τοϋ οποίου έφηρ- 
μόσθη ή ύπ’ άριθ. 764/1958 πράξις τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμ
βουλίου περί άαταργήσεως κρατήσεων λόγω συντάξεως έπί 
τών άποδοχών. ’Επίσης εις τό προσωπικόν έπί τών άποδο-’ 
χών τοϋ οποίου ούδεμία ένεργεΐται κράτη σις διά τον κλ.άδον 
συντάξεως ή διά τόν κλ.άδον άσθενείας.

Τό κατά τ’ άνωτέρω έπίδομα έν ούδεμια περιπτώσει 
δύναται νά είναι άνώτερον τοϋ ποσοϋ τής μηνιαίας κρατή- 
σεως εις ήν ύπόκ.ειται ό ήσφαλισμένος ύπάλλ.ηλ.ος άθροιστι- 
κώς δι’ εισφοράν κυρίας άσφαλίσεως 
α) διά τον κλ,άδον συντάξεως, καί 
β) διά τόν κλ.άδον άσθενείας. -

Άρθρον 3. (
1. Δικαίωμα εις την διά τοϋ παρ||τος προβλεπομένην 

σύνταξιν έχει ό οίκειοθελ.ώς έξερχόμενο? τακτικός καί μόνι
μος καί έπί μισθώ άμειβόμενος ύπάλληλ.ος τοϋ Ταμείο'ύ' 
άνεξαρτήτως φύλου, έάν έχη : ε.·..

α) 30 έ·τών συντάςιμον ύττηρεσίάν καί ηλικίαν ετών 50ί λ,
29 » ν ' » » . » » J »· 51 Τ

t 28 )). Λ » • » . » 1 » » .52'/·;
27 » » . » 1 » » » 53' ■
26 » » » » » » 54

' 25 » . » )> » » » 55
24 » » » υ » )) 56 -
23 » » » „ » 57
22 » » )> » » η . 58
21 » » » » » 59
20 » » .» . » ί) )) 60

β) Δέν άτταιτειται ή συνδρομή *τών άνωτέρω ετών ύττη-
ρεσίας καί ηλικίας έάν ό ύττ άλλη λος ά πολ.υθή μετά 20ετή
τούλ.άχιστον συντάξιμον ύπηρεσίαν, έκτος έάν ή άπόλ.υσις 
οφείλεται εις κατάργήσιν θέσεων ή εις όριον ήλ.ικίας οπότε 
άρκεί ΙΟετης τοιαύτη.

Δεκαετής έπίσης υπηρεσία αρκεί κ.αί διά την παροχήν 
συντάξεως εις τάς λ.όγω γάμου έξερχομένας θήλ.εις ύπαλ.- 
λ.ήλ.ους τοϋ Ταμείου. *" ·

γ) ’Εάν καταστή σωματικώς ή διανοητικώς άνίκανος 
προς τό ύπηρετεΐν κατά τάς κατωτέρω διακρίσεις.

Τούτο (τό έπίδομα) δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άποτε- 
λ.οϋν οργανικόν μισθόν τοϋ ύπαλλ.ήλ.ου. ή χορήγησις δέ τούτου 
δέν έμποδίζει την καταβολήν τής κατ’ άποκοπήν άποζη- 
μιώσεως δι’ ύπερωριακήν έργασίαν περί ής ή ύπ’ άριθ. 
72141/18.3.57 (RONEO) 67 άπόφασις τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών.
Ν.Δ. 4277/62 άρθρ. 3 παρ. 1 «περί συνταξιοδοτήσεως τών ια
τρών τοϋ Ι.Κ.Α. καί ετέρων τινών κατηγοριών έργαζομένων».

Ή έξαγορά καί άναγνώρισις τών περί ών αί παρ.' 2 καί 3 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος ύπηρεσιών, γίνεται διά κατα
βολής είς τό Ι.Κ.Α. εισφοράς έξαγέ^Κς~εξ 6 % έπί τών τα- 
Γ/.τ:·/.ών μηνιαίων άποδοχών τοϋ χρόνου έκϊόσεως τής άποφά- 
Λεως. περί εξαγοράς ή άν.αγνωρί-εως καί έπί χρονικόν ίιά- 
Ιττημα ίσον προς τό έξαγοραζόμενου ή αναγνωριζόμενου χρό
νον.

2. Ή ενεκεν .ύποβιβασμοϋ, μή οφελ.ομένου εις πειθαρ
χικήν ποινήν, παραίτησις έξομοιοϋται, διά την κτήσιν τοϋ 
δικαιώματος τής συντάξεως, προς άπύλ.υσιν λ.όγω καταρ- 
γήσεως τής Οέσεως, άφ’ ής ύπεβιβάσθη ό υπάλληλός, έάν 
ή παραίτησις ύποβληθή έντός διμήνου άπό τής κοινοποιήσεους 
τού ύποβιβασμοϋ.

“Αρθρον 4.
....................... (Κατηργήθη) ....................................................

Άρθρ οη5^ν. «_
1. Τήν εισφοράν τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Τ.Σ.Α. 

καί τοϋ Όργανισμοϋ Έλ.έγχου τών δι’ Αυτοκινήτων Συ
γκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) έκ 5 % τών τακτικών μηνιαίων άπο
δοχών του έπιφυλ.ασσομένης τής έφαρμογής τής διατάξεως 
τοϋ άοθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/1973 διά τό τακτικόν προσωπικόν 
τοϋ Τ.Σ.Α.



2. Τήν έργοδοτικήν εισφοράν τού ’Οργανισμού ’Ελέγχου 
τών οι’ Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (0.Ε.Α.Σ.) έκ 10 % 
των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τοΰ εις το Τ.Σ.Α. άσφα- 
λιζομένου τακτικού προσωπικού του.

'Αρθρον 6.
1. Ό συντάξιμος μισθός και το ποσοστον τούτου βάσει 

τοϋ οποίου κανονίζονται αί συντάξεις τών τακτικών ΰπαλ- 
λήλων τοΰ Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών καί τοϋ 
Όργανισμοϋ ’ Ελ.έ/χου τών δι’ αυτοκινήτων Συγκοινωνιών, 
υπολογίζονται κατά τά έκάστοτε ίσχύοντα διά τούς τακτικούς 
υπαλλήλους τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

Ή διάταξις αΰτη έχει έφαρμογήν καί έπί τών ήδη συντα
ξιούχων υπαλλήλων τοϋ ΤΣΑ και ΟΕΑΣ.

• "Αρθρον 7.
ί. Ή μηνιαία τΰνταάις τυνίατατα: εις τάς αερ-.πτώϊει; 

τών έίαο. χ καί 5' τοϋ αρ·5*ρου 1 εις τότα πεντηκοατά τοϋ 
κατά τ’ ανωτέρω άρ-ύρου μιυύοϋ, ότα είναι τά έτη τής συντα
ξίμου υπηρεσίας.

2. * Η κατά τ’ άνωτέρω σύνταξις προσαυξάνεται κατά εν
πεντηκοστόν τοϋ ώς άνω συνταξίμου μισθοϋ δι’ έκαστον 
έτος συνταξίμου υπηρεσίας άπό τοϋ 26ου μέχρι τοϋ 30οϋ 
έτους καί κατά 2 πεντηκοστά δι’ έκαστον έτος συνταξίμου 
υπηρεσίας άπό τοϋ 31ου μέχρι τοϋ 35ου, δι’ έκάστην δέ 
πέραν τοϋ 35ου έτους τριετη υπηρεσίαν καί μέχρι τό πολύ 
2 τριετιώνΓ άνά έν -πεντηκοστόν τοϋ αύτοΰ-μισθού.__ ”___
, ■■·, "Αρθρον 8.

-1, ’Επί σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος, βέβαιου- . 
μένης κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διά τήν απονομήν συν
τάξεως καί εις τούς αύτοκινητιστάς διατάξεις (καί περί ής 
δέ'/,ςπρονοεϊ τό επόμενον αρθρον), παρέχεται εις τόν άρι- 
θμοϋντα ΙΟετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν ύπάλ- 
ληλον, εφόσον ούτος δέν κέκτηται δικαίωμα μείζονος συν
τάξεως έξ άλλων διατάξεων σύνταξις συνισταμένη εις ίσα 
πρός τά έτη τής συνταξίμου υπηρεσίας 'πεντηκοστά τοϋ 
κατά τό αρθρον 6 τοϋ παρόντος μισθοϋ καί ούχί έλάσσων 
τοϋ 1/3 τοϋ μισθού τούτου. " ή ·' ;. · . " .. . ~

. 2. ---------·. . . . . . (Κατηργήθη ) .. , ... . . .ξ. ; . . . . --------
- ’ ■ "Αρθρον 9.

1. Υπάλληλος παθών έκ τραύματος ή νοσήματος, 
προελθόντος προδήλους έξ αιτίας τής· υπηρεσίας αύτοΰ 
δικαιούται εις σύνταξιν κατά τάς έκάστοτε διατάξεις.

2. α) ’Εάν πάθη άπώλειαν τής όράσεως άμφοτέρων τών 
■ όφθαϋ,μών ή άκρωτηοιασμόν, ή παντελή άχρηστίαν δύο
άκρων μελών, ή έξ άλλου παθήματος, κατέστη άνικανος 
παντελώς καί διαρκώς εις τήν άσκησιν οίουδήποτε βιοπορι
στικού επαγγέλματος, δικαιούται εις σύνταξιν ίσιν πρός τό 
σύνολον τοϋ κατά τό άρθρον 6 συνταξίμου μισθοϋ του.

β) ’Εάν πάθη απώλειαν τής’ όράσεως ενός οφθαλμού, ή 
άκρωτηριασμον ή παντελή άχρηστίαν ενός άκρου μέλους, ή 
άλλο πάθημα καί κατέστη έκ τούτου παντελώς καί διαρκώς 
ανίκανος διά φήν έξακολούθησιν μόνον τής υπηρεσίας. του, 
δικαιούται εις σύνταξιν ίσην πρός τά 2/3 τόϋ κατά τό άρ
θρο ν 6 συνταξίμου μισθού του. . . ' · . λ.

3. Αί ώς άνω συνέπειαι τών τραυμάτων ή νοσημάτων,
παρέχουσι δικαίωμα εις σύνταξιν άν έξεδηλώθησαν ή έπεδει- 
νώθησαν έντός εξαμήνου τό βραδύτερον άπό τής μετά τό 
πάθημα άπομακούνσεως τοϋ υπαλλήλου έκ τής ύπηοεσίας. 
Έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς προελ- 
θόντα έξ αιτίας τής υπηρεσίας χρόνια νοσήματα, άτινα έξε
δηλώθησαν έντός τριών έτών άπό τοϋ διορισμού τοϋ υπαλ
λήλου. .

4. Έάν άποδειχθή ότι υπάρχει ώς πρός τό πάθημα βαρύ '
πταίσμα τοϋ υπαλλήλου δέν γεννάται έκ τοϋ παρόντος άρ
θρου δικαίωμα είς σύνταξιν. . - - ~

5. 'Ο παθών οφείλει νά ύποβάλη έπί ποινή έκπτούσεους 
άπό τοϋ δικαιώματος, έντός δύο έτών άπό τής πρώτης μετά 
τό πάθημα άπομακρύνσεώς του έκ τής υπηρεσίας αίτησιν περί - 
άπονομής συντάξεως παθόντος έξ αίτιας τής υπηρεσίας πρός 
τό Ταμεΐον.

Έπί άμεσου θανάτου τοϋ παθόντος ή αίτησις ύποβάλλ-εται 
ύπό παντός δικαιούμενου εις σύνταξιν έπί-ποινή έπίσης έκ- 
πτώσεως άπό τοϋ δικαιώματος έντός ενός έτους άπό τοϋ 
θανάτου.

' Η ύπό τοϋ παθόντος μή άσκησις τοϋ δικαιώματος του 
δέν παραβλάπτει τό είς σύνταξιν δικαίωμα τής οικογέ
νειας.

• "Αρθρον 10.
Δικαίωμα πρός σύνταξιν έχουσιν έπίσης :
α) Ή χήρα τοϋ άρρενος ύπαλλήλου τοϋ άποκτήσαντος 

δικαίωμα είς σύνταξιν ή τοϋ άποβιώσαντος έν υπηρεσία μετά 
τήν συμπλήρωσιν ΙΟετοϋς συνταξίμου υπηρεσίας ή τοϋ 
καταστάντος άνικάνου έκ τραύματος ή νοσήματος προελ
θόντος προδήλως έξ αιτίας τής υπηρεσίας αύτοΰ ύπό τούς 
περιορισμούς τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος ή τοϋ συνταξιούχου.

β) Τά νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα τέκνα τοϋ ύπαλλήλου, ή" 
τά φυσικά τέκνα μητρός ύπαλλήλου συνταξιούχου, λόγω 
ιδίας ύπηρεσίας, έάν μέν τά άρρενα είναι άνήλικα καί άγαμα 
ή ένήλικα μέν άλλ’ ανίκανα καί άγαμα, τά δέ θήλεα άγαμα. 
Αί ύπαιτιότητι τοϋ συζύγου διαζευχθεΐσαι ή μετά τέκνων 
χηρεύουσαι άποροι θυγατέρες, έξομοιοΰνται πρός άγάμους.

γ) Οί άποροι γονείς καί άγαμοι άδελφαί ή άνάπηροι καί 
άγαμοι άδελφοί τοϋ συνταξιούχου, έφόσον συνετηροϋντο 
μόνον ύπ’ αύτοϋ.

"Αρθρον 11.
■ 'Η χήρα δικαιούται εις σύνταξιν άν ό γάμος έτελέσθη έν 

τούλάχιστον έτος προ τής έκ τής ύπηρεσίας έξόδου τοΰ 
ύπαλλήλου καί έν έτος προ τοϋ θανάτου του, έξαιρέσει τών 
περιπτουσεων τών άρθρων 8 καί 9 προκειμένου περί άνικα
νότητος ή θανάτου. - ,

Ή διαζευχθεΐσα σύζυγος δέν δικαιοϋται εις σύνταξιν. 
Εις άμφότέρας όμως τάς άνωτέρω περιπτώσεις τά κατά τ’ 
άνωτέρω δικαιώματα τών τέκνων παραφυλάσσονται.

"Αρθρον 12. · . . - ι
1. Ή σύνταξις τής χήρας συνίσταται εις τά 5/10 τής είς 

τόν σύζυγον άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης συντάξεως, 
συντρέχόντων δέ τέκνων προστίθεται δύο μέν δέκατα διά 
τό πρώτον, άνά έν δέ δέκατον δι’ έκαστον τών λοιπών μέχρι 
συμπληρώσεως όλ.οκλήρου τής συντάξεως τού συζύγου. 
Άποκαθισταμένου ή έκλιπόντος τίνος τών τέκνων ή ένηλκ-; 
κιουμένου τινός τών έκ τούτων άρρένων, ή σύνταξις τής 
χήρας ή ταύτης καί τών λοιπών τέκνων περιορίζεται άνα- , 
λύγως πρός τόν έν τή προηγόυμένη παραγράφω κανόνα.

2. Μή ύπαρχούσης χήρας συζύγου ή θανούσης ή κηρυ- 
χθείσης άφάντου ή άπωλεσάσης τό είς σύνταξιν δικαίωμα, 
έάν μέν κατά τόν χρόνον τίνος έκ τών γεγονότων τούτων 
ύπάρχη έν τέκνον ή σύνταξις αύτοϋ συνίσταται είς τά 7/10 
τής είς τόν θανόντα, υπάλληλον ή συνταξιούχον άπονεμητέας 
ή άπονεμηθείσης τοιαύτης, έάν δέ ύπάρχωσι πλ.είονα τοϋ 
ενός τέκνα προστίθεται άνά έν δέκατον δι’ έκαστον τών λοι
πών τέκνων, μέχρι συμπληρούσεως ολοκλήρου τής συντά
ξεως τοϋ θανόντος.

.'· .’Αποκαθισταμένου ή έκλ.ιπόντος τινός έκ τών τέκνων 
ένηλ.ικιωμένου τινός· τών έκ τούτων άρρένων ή σύνταξις τών 
λοιπών περιορίζεται άναλ.όγως πρός τά κατά τ’ άνωτέρω 
βριζόμενα. - .·

3. Ύπαρχούσης χήρας καί τέκνων, ή σύνταξις ανήκει 
κατά τό ήμισυ μέν είς αύτήν κατά τό έτερο1* ήμισυ είς τά 
τέκνα κατ’ ΐσας μερίδας.

Έάν τά τέκνα ή τινά τούτων διατελ.ώσιν ύπό ’ Επιτρο
πεία/ άλλου κοί ούχί τής μητρός. ϊυναται ν’ άπαιτη-ύή ή είς 
(χύτά κεχωριτμένη καταίολή τοΰ ανήκοντας τ.οσοΰ τής τυν- 
ίτάαεως. . ...^

4. Διαρκούσης τής άνηλικιότητος καταστάν άνίκανον 
πρός άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος 
άρρεν άγαμον τέκνον, δικαιούται είς σύνταξιν καί μετά τήν 
ένήλ.ικίωσίν του. *11 άνικανότης αΰτη δέον νά πιστοποιήταί



δμοφώνως ύπδ της κατά τ’ άνωτέρω 'Υγειονομικής ’Επι
τροπής. .

δ. Εις τήν σύνταξιν τής χήρας συζύγου καί των τέκνων 
συμμετέχει ή χήρα μήτηρ ή ή φυσική μήτηρ εφόσον παρα- 
μένει άγαμος καί είναι άπορος, κατά τδ 1/4 μέν άν δεν 
ύπάρχωσι δικαιοϋχα συντάξεως τέκνα, κατά τό 1/6 δέ έάν 
ύπάρχωσι τοιαϋτα:

Έκλιπούσης τής χήρας μητρός ή τής φυσικής μητρόςή 
άπωλχσάσης τδ εις σύνταξιν δικαίωμα, ή μερίς ταύτης προσ
αυξάνει τήν τής χήρας συζύγου καί των τέκνων.

Τδ κατά τ’ άνωτέρω δικαίωμα τής χήρας μητρδς παρα
μένει καί έάν έτι ή χήρα σύζυγος καί τά τέκνα έκλίπωσιν, ή 
οπωσδήποτε άτςωλέσωσι τδ εις-, σύνταξιν δικαίωμα. ,

"Αρθρον 13. * · '

1. Θανόντος τοϋ υπαλλήλου ή τοΰ συνταξιούχου έν άγα- 
μία ή έν χηρεία άνευ τέκνων, ή έν διαζεύξει άνευ τέκνων, 
δικαιούται εις σύνταξιν συνκτταμένην εις τδ ήμισυ τής εις 
τδν θανόντα άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης συντάξεως.

α) Ό άπορος πατήρ άπδ τής έπιούσης τοΰ θανάτου τοϋ 
τέκνου του, έάν κατά τδν χρόνον τοϋτο έχη συμπεπληρω- 
μένον τδ 60δν έτος τής ηλικίας του, άλλως άπδ τής συμ- 
πληρώσεως τοϋ 60οϋ έτους τής ήλικίας του ή έάν είναι άπο
ρος καί άνίκανος πρδς έξάσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού 
επαγγέλματος, τής άνικανότητος βεβαιουμένης κατά τά έν. 
έδαφίω 4 τοΰ προηγουμένου άρθρου οριζόμενα.

β) Ή άπορος χήρα μήτηρ καί έπί φυσικοϋ τέκνου ή άπο
ρος φυσική μήτηρ έφ’ όσον παραμένει άγαμος. 1 

, γ) Αί άποροι όρφαναί πατρδς άγαμοι έδελφαί έφόσον 
συνετηροϋντο μόνον ύπδ τοΰ θανόντος. . .

2. Μή ύπαρχόντος πατρδς ή άποβιώσαντος έστω καί πρδ
τής κτήσεως δικαιώματος είς σύνταξιν ή κηρυχθέντος άφάν- 
του, ή σύνταξις ανήκει ολόκληρος είς τήν χήραν μητέρα 
καί τάς ώς άνω άδελφάς, έφόσον είναι "άποροι. ·

3. Μή ύπαρχούσης χήρας μητρός, ή άποβιωσάσης ή 
κηρυχθείσης άφάντου ή άπω/.εσάσης τδ εις σύνταξιν δικαίω-

‘ μα, ή σύνταξις άνήκει είς τάς ώς άνω άδελφάς, έφόσον είναι 
άποροι καί _ συνετηροϋντο ύπδ τοΰ θανόντος.

4. * Η σύνταξις μητρδς καί άδελφών ανήκει κατά τδ ήμισυ 
μέν εις τήν μητέρα, κατά τδ έτερον δέ ήμισυ είς τάς άδελ
φάς κατ’ ισας μερίδας δυναμένης ν’ άπαιτηθή τής καταβο
λής τής συντάξεως ταύτης κεχωρισμένως.

’ Αποκαθισταμένης ή έκλιπούσης τινδς των αδελφών, ή 
μερίς ταύτης προσαυξάνει τήν τής μητρδς καί άλλων άδελ- 
φώύ. „
• 5· Έν περιπτώσει διαζεύξεως των γονέων δικαιούνται 
συντάξεως ή μήτηρ καί αί άδελφαί, άν ό υπάλληλος αποδε
δειγμένους συνέζη μετά τούτων ή συνετήρει καί έπροστά- 
τευεν αϋτάς πρδ τοΰ θανάτου του, άν δέ ό υπάλληλος συνε- 
τήρει είς τήν περίπτωσιν ταύτην άμφοτέρους τούς γονείς 
αύτοΰ ή .σύνταξις κατανέμεται μεταξύ τούτων κατ’ ισας 
μερίδας. ·

Ύπολογισμδς συνταξίμου ύπηρεσίας.

• "Αρθρον 14. ’
1. 'II υπηρεσία ύπολογίζεται άπδ τής χρονολογίας τοΰ 

περί κοινοποιήσεως τοΰ διορισμού έγγράφου μέχρι τής τοιαύ- 
της τοΰ έγγράφου τής άποχωρήσεως ή μέχρι τής ήμέρας 
τοΰ θανάτου τοΰ ύπαλλήλου. Έάν ό ύπάλληλος έπαυσε τυχόν 
παρέχων υπηρεσίαν πρδ τής χρονολογίας κοινοποιήσεως 
τοΰ έγγράφου τής άποχωρήσεως ή'πρδ τής ήμέρας τοΰ θανά
του του δ συντάξιμος χρόνος ύπολογίζεται μέχρι τής ήμέρας
καθ’ ήν ούτος πράγματι παρέσχεν ύπηρεσίαν.

.· , . .
2. Ό πέραν τής συμπληρώσεως τοΰ ορίου ήλικίας χρόνος 

παρασχεθείσης ύπηρεσίας δέν ύπολογίζεται.
Δέν ύπολογίζεται ωσαύτως ό χρόνος ύπηρεσίας παρασχε

θείσης πρδ τής συμπληρώσεως τοΰ 21ου έτους τής ήλι- 
κίας.

Επίσης δέν ύπολογίζεται ό χρόνος τής παρ’ οίουδήποτε 
Δικαστηρίου καταγνωσθείσης ποινής, καθ’ δ διάστημά.καί 
έφ’ όσον έξετίθη ό χρόνος τής αργίας καί τής προσωρινής 
άπολύσεως ώς καί ό χρόνος τής προφυλακίσεως, έάν δέν 
έπηκολούθησε ταύτης άθώωσις, ή άπαλλαγή.

'Ωσαύτως δέν ύπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος πολι
τικής στρατιωτικής* ή ναυτικής ύπηρεσίας, άν αυτή έχρησί- 
μευσε πρδς άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως έκ δημοσίων 
Ταμείων ή τοιούτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου.

3. Έν αδυναμία έγγράφου άποδείξεως ή ύπηρεσία ύπο- 
λογίζεται βεβαιουμένη διά δικαστικής άποφάσεως τηρου- 
μένης τής έπ’ άναφορά διαδικασίας καί τών περί άδυναμίας 
έγγράφου άποδείξεως διατάξεων τής Πολιτικής Δικονο
μία?·

Κατά τήν δίκην ταύτην δέον νά κλητεύηται καί τδ Τα- 
μεΐον. ,

4. 'Ο χρόνος πάσης άδειας κανονικής ή άναρρωτικής καί 
ό χρόνος τής διαθεσιμότητος, ύπόλογίζεται ώς συντάξιμος.

5. 'Ως συντάξιμος έπίσης χρόνος διά τήν κτήσιν τών έκ 
τοΰ παρόντος άπορρεόντων δικαιωμάτων προσμετράται δι’ 
άποφάσεως τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου ή έν πάση 
δημοσία ύπηρεσία ή Νομικώ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου 
διανυθεϊσα ύπαλληλ,ική τών ύπαλλήλων ύπηρεσία έφόσον 
ό υπάλληλος δέν τυγχάνει συνταξιούχος έκ τών ύπηρεσιών 
τούτων ώς καί ή στρατιωτική τοιαύτη (πλήν τής θητείας) 
καί έν τώ στρατώ έφεδρική ύττηρεσία άν δέν συμπίπτη πρ'δς 
έτέραν ώς άνω προσμετρουμένην ταύτην.

"Αν όμως ό χρόνος τής στρατιωτικής ταύτης ύπηρεσίας 
είναι έμπόλ.εμος βεβαιωθή δέ ότι δνηνύθη πράγματι έν τώ 
στρατώ προστίθεται άπλοΰς μέν άν συμπίπτη πρδς άλλην 
συντάξιμον ύπηρεσίαν διπλούς δέ έν έναντία περιπτώσει.

6. Ή πέραν τών 6 μηνών ύπηρεσία λογίζεται ώς πλήρες 
έτος ή δέ έπί έλαττον δέν ύπολ.ογίζεται.

7. Τδ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου δέν δύναται νά. παραδεχθή τήν 
προσμέτρησιν .τής έν τη άνωτέρω παραγράφω ύπηρεσίας άν 
ό ύπάλληλος δέν καταβάλη είς τδ Ταμεϊον πρδς έξαγοράν 
τοΰ προσμετρουμένου χρόνου τάς βάσει τοΰ άρθρου 5 τοΰ 
παρόντος καί τοΰ προσμετρουμένου χρόνου άντιστοιχούσας 
έίς τδν μιτύόν τής -λέτεώς του προίλεπομένας κρ ατήτεις καί 
έντόκως- έπί έξαμηνιαίω άνατοκισμώ πρδς 6% έτησίως (1).

Δικαιούμενοι έφ’ άπαξ βοηθήματος.
‘"Αρθρον Ιό. (1)

1. (Κατηργήθη) ........................ ......................................
• 2. Μόνιμοι ύπάλλ.ηλοι τοΰ Ταμείου άπολυόμενοι λόγω 

έπιβολής αύτοϊς τής πειθαρχικής ποινής τής οριστικής 
άπολ.ύσεως, ώς καί οί μόνιμοι ύπάλλ.ηλοι οί μή έχοντες συμ
πληρώσει έξάμηνον παρά τώ Ταμείω πραγματικήν ύπηρε
σίαν καί οί δόκιμοι έκτακτοι ή ήμερομίσθιοι τοιοΰτοι άνε- 
ξαρτήτως χρόνου ύπηρεσίας παρά τώ Ταμείω οπωσδήποτε 
έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας' τοΰ Ταμείου ούδεμιάς άποζη- 
μιώσεως δικαιούνται παρ’ αύτοΰ, πλ.ήν τής επιστροφής 
άτόκως τών ύπέρ τοΰ Τ.Σ.Α. εισφορών των ώς ήσφαλ.ισμέ- 
νων, έφ’ όσον κατέβαλ.ον τοιαΰτα.

3. (Κατηργήθη)...................................................................
4. (Κατηργήύη);...................... ................................................ :
5. «Είς έξερχομένους έκ τής ύπηρεσίας μονίμους ύπαλ- 

λήλους τούς δικαιούμενους συντάξεως, παρέχονται έπί 
δίμηνον άπδ τής έξόδου των πλήρεις αί άποδοχαί τών έν 
ενεργεί % δμοιοβάθμων των.

Αί αύταί άιΐοδοχαί καταβάλλ.ονται καί είς τά μέλη οικο
γένειας άποβιούντων έν ενεργεί α ύπαλλήλων. Ή καταβολή 
τής συντάξεως είς τά περί ών άνωτέρω περιπτώσεις άρχεται 
άπδ τής λήξεως τοΰ διμήνου»(1)

0. (Κατηρτήθη) ..........:.......................................................



— ο

Γενικαί Διατάξεις.
_ Άρθρον- 16.

Εσωτερικός Κανονισμός συντασσόμενος ύπό τοϋ Λιοικ. 
Συμβουλίου τοϋ Ταμείου καί έγκρινόμενος δι’ άποφάσεως 
-r/j 'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας θέλει καθορίση 
ϊΐδικώτερον τάς ένδεικνυομένας τυπικάς διατυπώσεις διά 
r>v εφαρμογήν τοϋ παρόντος (1).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
ΤΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΚΙΝ/ΦΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 56047/ 
/Ι/12.12.53 ΦΕΚ Β'. 280/22.12.53. 

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Α'.
Δικαίωμα εις σύνταξιν.

Άρθρον 1.
1) Ο τακτικός ύπάλληλ.ο'ς τοϋ Ταμείου Συντάξεων, 

Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών καί Τεχνιτών Θεάτρου 
καί Κινηματογράφου, ό λαμβάνων έξ αύτοϋ μισθόν κατά 
μήνα, δικαιοϋται εις σύνταξιν έκ τοϋ Ταμείου.

α) Έάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής υπηρεσίας καί 
- !χη_ εϊκοσιπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν.

« ’Επί θήλεος υπαλλήλου έν χηρεία μετ’ άνηλίκων τέκ
νων ή έν διαζεύξει μετ’ άνηλίκων τέκνων ή έγγαμου άρκεϊ 
Βεκαπενταετής μόνον πλήρης συντάξιμος υπηρεσία χραγματο- 
ποιη'3είσα παρά τώ Ταμείω» (ί).

β) Έάν άπολυθή καί έχη εικοσαετή τουλάχιστον ^συν
τάξιμον υπηρεσίαν. θ'

γ) Έάν άπολυθή λόγω σωματικής ή διανοητικής ικα
νότητας μή όφειλομένης εις την υπηρεσίαν βεβαιουμένης 
δέ κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις καί έχη δεκα- 
πενταετή τουλάχιστον συντάξιμον ύττηρεσίαν.

δ) Έάν άπολυθή λόγω καταργήσεως θέσεως καί έχή 
εικοσαετή τουλάχιστον συντάξιμον ύττηρεσίαν, έφ’ όσον 
αμέσως προ τής άπομακρύνσεώς του κέκτηται πλήρη πενταε
τή συνεχή πραγματικήν έν άσφαλίσει συντάξιμον υπηρεσίαν.

ίγω

ως
του κέκτηται πλήρη δεκαετή συνεχή πραγματικήν έν άσφα- 
λισει συντάξιμον υπηρεσίαν. , ·'

στ) Έάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής υπηρεσίας ώς κατα- ’ 
στάς σωματικώς ή διανοητικώς άνίκανος συνεπεία τραύ
ματος ή νοσήματος προελθόντος προδήλως καί άναμφισβή- 
τως έξ αιτίας τής υπηρεσίας. '

ΑΙ συνέπεια', τοϋ τραύματος ή τοϋ νοσήματος παρέχουσι " 
δικαίωμα εις σύνταξιν έάν έξεδηλώθησαν εντός εξαμήνου 
το βραδύτερον άπό τής πρώτης μετά τό πάθημα άπομακρύν- 
σεως τοϋ υπαλλήλου έκ τής υπηρεσίας.

Εν ούδεμιά περιπτώσει δύνανται να θεωρηθώσιν ώς 
προελθόντα έξ αίτιας τής υπηρεσίας χρόνια νοσήματα άτινα 
εςεδηλώθησαν έντός τριών ετών άπό τοϋ διορισμού τοϋ 
υπαλλήλου ως τακτικού. . ,

Θεωρείται παθών προδήλως έξ αιτίας τής υπηρεσίας καί 
ο καταστάς σωματικώς ή διανοητικώς άνίκανος έκ πόλε-, 
μικών γεγονότων κατά την έκτέλεσιν υπηρεσίας έν τή ζώνη 
τών πρόσω έν τή ημεδαπή ή άλλοδαπή καί άν έτι τό έπε- 
νεγκόν την άνικανότητα γεγονός δεν σχετίζεται άμέσως προς 
~ην έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του. 1

γενναται κατα τας .._Γ. _________.___
ζεων διατάξεις δικαίωμα εις σύνταξιν δικαιοϋται νά προ- 
τιΚηση. τής στρατιωτικής συντάξεως την έκ τοϋ Ταμείου

(1) Ή έντός εισαγωγικών ϊιάταεις τί-5εται ώς -έτροπο-
ϊιά τή; ·ϋπ’ ά?·.·λ. Α.Τ.Ε. 31362/2. 235/11.6.6G 

ΦΕΚ 422/6.7.66 τεύχος Β’). / '

σύνταξιν λογιζομένου έν τοιαύτη περιπτώσει τοϋ παθή
ματος ώς έπελθάντος έξ αιτίας τής παρά τώ Ταμείω υπη
ρεσίας. ' *"

Τό πάθημα τοϋτο δύναται νά έπικαλεσθή ό υπάλληλος 
οποτεδήποτε μέχρι καί τής άποχωρήσεώς του έκ τής ύπη- 
ρεσίας δέον όμως άπαραιτήτως τοϋτο νά καθιστά αυτόν 
άνίκανον διά την παρά τώ Ταμείω ύττηρεσίαν κατά τον 
χρόνον άποχωρήσεώς του έκ ταύτης :

2. Άποδεικνυομένου ότι ύπάρχει ώς προς τό πάθημα 
βαρύ πταίσμα τού υπαλλήλου δεν γενναται δικαίωμα εις 
σύνταξιν.
' 3. Οί μη μόνιμοι ύπάλληλοι εις τάς περιπτώσεις α', 

β', γ’, καί δ' τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου δεν άπο-
κτώσι δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τής μή μονίμου ύπηρεσίας 
των προ τής συμπληρώσεως πλήρους δεκαετούς πραγματικής 
έν άσφαλίσει ύπηρεσίας έν τή μή μονίμω θέσει των.

4. Έν τή κατά τον παρόντα κανονισμόν έννοια τοϋ όρου 
«ύπάλληλος» περιλαμβάνονται τά εχοντα την ιδιότητα τοϋ 
τακτικού ύπαλλήλου ή ύπηρέτου πάσης κατηγορίας όργανα 
τοϋ Ταμείου.

5. Όπου τοϋ παρόντος άναφέρεται ό όρος «'Υγειονο
μική Επιτροπή» ώς τοιαύτη νοείται τό κατά τό άρθρον 29 
τοϋ Καταστατικού τοϋ Ταμείου τριμελές Συμβούλιου.

Άρθρον 2.

Ττ Δικαίωμα εις “ σύνταξιν έκ-τοϋ Ταμείου —έχουσιν τ
α) Ή χήρα τοϋ άποκτήσαντος δικαίωμα εις σύνταξιν 

ή τοϋ μετά την συμπλήρωσιν δεκαπενταετοϋς τουλάχιστον 
συνταξίμου ύπηρεσίας θανόντος έν ύπηρεσία ύπαλλήλου τοϋ 
ύπαγομένου εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ή τοϋ ύπό τους 
όρους τής περιπτώσεως στ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
1 τοϋ θανόντος έν ύπηρεσία.

' Ή χήρα δικαιούται εις σύνταξιν άν άπό τοϋ γάμου συμ- 
πληρωθή ενός έτους πραγματική συντάξιμος ύπηρεσία τοϋ 
συζύγου της, ή άν ό γάμος έτελέσθη τρία τουλάχιστον πλή
ρη έτη προ τοϋ θανάτου τοϋ συζύγου της, έάν όμως έγεν- 

. νήθη τέκνον ή χήρα δικαιούται εις σύνταξιν καί μή συντρε- 
χόντων τών όρων τούτων. '.

'Η. χήρα δικαιούται έπίσης καί μή συντρεχόντων τών 
όρων τούτων εις σύνταξιν εις μέν την περίπτώσιν α’ τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος κανονισμού, άν 
ό γάμος έτελέσθη πρό τής άπομακρύνσεώς τοϋ συζύγου της 
έκ τής ύπηρεσίας, εις δέ τάς περιπτώσεις γ’ καί στ’ τής αύ- 
τής παραγράφου ώς καί εις τήν περίπτώσιν τοϋ θανάτου 
τοϋ ύπαλλήλου έν ύπηρεσία έάν ό γάμος έτελέσθη πρό τοϋ 
τραύματος ή τοϋ άτυχήματος ή τής άναμφισβήτου έκδηλώ- 
σεως τής νόσου, έξ ών ή άνικανότης ή ό θάνατος τοϋ ύπαλ.- 
λήλου, τοϋ χρόνου έκδηλώσεως τής νόσου βεβαιουμένου δια 
γνωματεύσεως τής αρμόδιας 'Υγειονομικής Επιτροπής.
' β) Τά νόμιμα ή νομιμοποίητα τέκνα τοϋ ύπό τούς ώς 

άνωτέρω όρους θανόντος ύπαλλήλου ή- συνταξιούχου ή 
τά φυσικά τέκνα μητρός ύπαλλήλ.ου ή συνταξιούχου λόγω 
ιδίας ύπηρεσίας έάν τά μέν θήλ.εα είναι άγαμα καί δέν έχουν 
συμπληρώσει τό 27ον έτος τής ήλικίας των, τά δέ άρρενα 
άνήλικα καί άγαμα ή ένήλικα μέν άλλ.ά διαρκούσης τής άνη- 
λικότητός των κατέστησαν παντελ.ώς άνίκανα προς άσκησιν 
οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλματος, τής άνικανότητος 
αύτών βεβαιουμένης διά γνωματεύσεως τής άρμοδίας 'Υγει
ονομικής Επιτροπής.

Έν πάση περιπτώσει τά τέκνα τής μητρός ύπαλλήλου 
δικαιούνται συντάξεως μόνοΊ έφ’ όσον είναι ορφανά πατρός.

Έπιγενόμενος θάνατος ή άνικανότης τοϋ πατρός προς 
άσκησιν παντός βιοποριστικού . έπαγγέλματος, βεβαιου- 
μένη διά γνωματεύσεως τής άρμοδίας 'Υγειονομικής Επι
τροπής, θεμελιοϋν δικαίωμα εις σύνταξιν ύπέρ τών τέκνων 
τής ύπαλλήλου.

2. Εις τήν σύνταξιν τής χήρας συζύγου καί τών τέκνων 
συμμετέχει ή χήρα μήτηρ έφ* όσον παραμένει άγαμος ή 
φυσική μήτηρ. - .

Εις τήν σύνταξιν τής άνευ. τέκνων χήρας συζύγου συμ
μετέχει καί ό πατήρ μή ύπαρχοντος δέ πατρός ή θανόντος



τούτου, ή χήρα μήτηρ καί at άγαμοι άδελφαί 'τού θανόντος.
Τά πρόσωπα τής πατρικής οικογένειας δικαιούνται τής 

κατά τά ανωτέρω συμμετοχής μόνον έφ’ όσον είναι άπορα 
καί συνετηροϋντο γ.υρίως ύπό τού θανόντος υπαλλήλου.

Τό κατά τά ανωτέρω δικαίωμα τοϋ πατρός, τής μητρός 
καί των άγαμων άδελφών, άναγνωριζόμενον τή αιτήσει 
των, παραμένει καί άν έτι ή χήρα σύζυγος καί τά τέκνα 
έκλίπωσιν ή οπωσδήποτε άπωλέσωσι τό εις σύνταξιν δι
καίωμα ώςκαί όταν δεν συντρέχουσι διάτά πρόσωπα ταϋτα 
οΐ όροι θεμελιώσεως δικαιώματος είς τήν σύνταξιν.

Δύναται έν πάση περιπτώσει τά πρόσωπα τής πατρικής 
οικογένειας υπέρ ών έχει άναγνωρισθή δικαίωμα συμμετοχής 
κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νά παραιτηθώσι τοϋ δικαιώ
ματος, 0τε ή σύνταξις καταβάλλεται αμείωτος εις την χήραν 
σύζυγον καί τά τέκνα. - -

Ή πάραίτησις αύτη δεν δύναται νά άνακληθή παρά τοϋ 
παραιτηθέντος, όστις άπόλλ.υσι άνεκκλήτως τό είς συμμετο
χήν δικαίωμα άνευ βλάβης τών δικαιωμάτων των διαδόχων 
έν τψ δικαιώματι τών προσώπων. " .

"Λοθρον 3.
1. Έάν ό θανών μετά την άπόκτησιν δικαιώματος εις 

σύνταξιν ή ό .Θανών έν υπηρεσία μετά την συμπλήρωσιν 
Ιδετοϋς τουλάχιστον συνταξίμου υπηρεσίας υπάλληλος ή 
ό θανών έν υπηρεσία υπό, τούς όρους τής περιπτώσεως στ'

- τής- παραγράφου 1 τοϋ άρθρου-1 υπάλληλος ήτο άγαμος ή έν 
χηρεία άνευ τέκνων ή έν διαζεύξει άνευ τέκνων δικαιούται 
εις σύνταξιν έκ τού Ταμ-ί°υ. ' -

Ό άπορος πατήρ άπό τής έπιούσης τοϋ θανάτου τοϋ τέκνου 
του έάν κατά τον χρόνον τούτο έχη συμπληρωμένον τό 65ον 
έτος τής ήλικίας του ή έάν είναι άπορος καί άνίκανος προς 
άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλματος τής άνι-- 
κανότητος αυτού βεβαιουμένης διά γνώματεύσεως τής 
άρμοδίας 'Υγειονομικής Επιτροπής καί έφ’. όσον έν παση 
περιπτώσει, συνετηρεϊτο κυρίως υπό τού θανόντος.

β) Μή ύπάρχοντος πατρός ή Θανόντος. έστω καί πρό τής 
κτήσεως δικαιώματος είς σύνταξιν ή άπορος χήρα μήτηρ, 
έπί' φυσικού δέ τέκνου ή άπορος φυσική μήτηρ, έφ’ όσον 
είναι άγομος καί αί άποροι άδελφαί, έφ’ όσον τά πρόσωπα 
ταΰτα συνετηροϋντο κυρίώς ύπό τοϋ Θανόντος καί αί άδελφαί 
δέν έχουν συμπλ.ηρώσεt τό 27ον έτος τής ήλ.ικίας των.

2. Έν περιπτώσει διαζεύξεως τών γονέων δικαιούνται 
συντάξεως ή άπορος μήτηρ καί at άποροι άγαμοι άδελφαί 
άν .ό ύπάλληλ.ος σύνετήρει αύτάς πρό τού θανάτου τού, άν δέ 
ό υπάλληλος σύνετήρει άμφοτέρους τούς γονείς αυτού ή 
σύνταξις ανήκει είς άμφοτέρους τούτους.

-3. Έν περιπτώσει καθ’ ήν ό πατήρ, θανούσης τής συζύγου 
του, ήλ.Θεν είς νέον γάμον δικαιούνται συντάξεως αί άγαμοι 
άμφιθαλεϊς ή έτεροθαλεϊς ομομήτρια·, άδελφαί τοϋ θανόντος, 
άν έζων κεχωρισμένως καί ό θανών σύνετήρει αύτάς πρό τοϋ 
θανάτου του.

“Αρθρον 4. -
Τό κατά τό τέταρτον καί πέμπτον έδάφιον τής περιπτώσεως 

στ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 1 δικαίωμα προτιμήσεως 
μεταβιβάζεται καί είς την οικογένειαν τοϋ Θανόντος.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.
Υπολογισμός τής συντάξεως.

α) Συντάξιμος μισθός. ,
“Αρθρον 5.

«1. Ώς μισθός έπί τή βάσει' τοϋ όποιου κανονίζεται ή 
σύνταξις τοϋ ύπαλλ.ήλ.ου τοϋ Ταμείου, λαμβάνεται ποσοστόν 
επι τοϋ μηνιαίου μισθού ένεργείας τοϋ όριζομένου ύπό τών 
έκάστοτε ισχυουσών διατάξεων καί,άνήκοντος είς τον βαθμόν 
ον έφερεν άμα δέ καί ΰφ’ ον έμισθοδότεϊτο ό ύπάλληλ.ος κατά 
τήν έξοδόν του έκ τής Υπηρεσίας» (1). 1

(1) 'Η έντός εισαγωγικών διάταΕις τίθεται ώ: έτροπο- 
ποιήθη διά τής 'ύπ’' άειθυ. 51740/Σ.432/21.6.65-ΨΕΚ 
3S5/26.6.65 τεύχος Β').'

2. Διά τήν έφαρμογήν τής προηγουμένης παραγράφου ό 
μισθός νοείται ό έκάστοτε βασικός μισθός ένεργείας μετά τ? 
τυχόν προσαυεήσεως λ,όγω πο/.υετοΰς παραμονής-έν τφ αυτί 
βα·5μή> καί τής τυχόν τοιαύτης λόγω πολ,υετοϋς υπηρεσίας

3. Τό κατά τό έδάφιον 2 τοϋ παρόντος άρθρου ποσοστό 
βάσει τοϋ οποίου κανονίζεται ή σύνταξις τοϋ ύπαλλ.ήλ.οι 
ορίζεται είς τά 80% τοϋ συνόλ,ου τών έν παραγράφω 2 "Ο 
παρόντος άρθρου άναφερομένου άπολ.αυών.

4. Γενικαί αύξήσεις τών μισθών ύφ’ οίονδήποτε τύπο 
• χορηγούμεναι, περιλ.αμβάνονται είς τον κατά τ’ άνωτέρι

βασικόν μισθόν τοϋ ύπαλλ.ήλ.ου διά τον κανονισμόν τής συν 
ταξεως.

5. Ό μετά τήν άπόκτησιν δικαιούμ'ατος είς σύνταξι 
παραιτούμενος λ.όγω ύποβιβασμοϋ ή άπολ,υόμενος δι’ άλλη 
οςίτίαν, πλήν πειθαρχικού παραπτώματος έντός διμήνο· 
άπό τοϋ ύποβιβασμοϋ δικαιούται είς κανονισμόν συντάξεω 
βάσει τοϋ μισθού έξ οΰ ύπεβιβάσθη, έφ’ όσον συντρέχουσ 
καί αί λ.οιπαί προϋποθέσεις τοϋ παρόντος άρθρου. Διά τό- 
ύποβιβαζόμενον λ.όγω πειθαρχικού παραπτώματος ή σύνταξι 
κανονίζεται κατ’ έξαίρεσιν βάσει τοϋ βαθμού είς δν ύπεβι 
βάσθη.

β) Συντάξιμος Υπηρεσία.
• “Αρθρον 6.

1. Συντάξιμος ύπηρεσ/α παρέχουσα δικαίωμα είς σύν
ταξιν είναι : Ή παρά τώ Ταμείω ύπηρεσία υπαλλήλου 
συμπεριλαμβανομένης καί τής προς αύτό παροχής οίασδήποτ: 
φύσεως καί ύπό οίανδήποτε νομικόν τύπον προϋπηρεσία: 
άύτοϋ, ώς καί τής λόγω μετατάξεως τοιαύτης.. ’·'· · -

2. Ό υπάλληλος δύνανται νά καταστήση συντάξιμον παρά
τώ Ταμείω καί τήν πρό τής προσλήψεως είς αύτό υπηρεσία·, 
του έφ’ όσον έμπίπτει είς μίαν τών έν παραγράφω 3 άναφε- 
ρομένων περιπτώσεων. Τό δικαίωμα τούτο δύναται νά άσκήση 
ό ύπάλληλ,ος μετά τήν συμπλήρωσιν πενταετούς πραγματικής 
υπηρεσίας έν τώ Ταμείω ότε δικαιούται ν’ αναγνώριση 
έτερα πέντε έτη προϋπηρεσίας. · ,Γ. ;ή-

Έφ’ όσον ό ύπάλληλος κέκτηται παρά τώ Ταμείω υπη
ρεσίαν πλ,έον τής πενταετίας δύναται ν’ άναγνωρίση ισόχρονον 
προς ταύτην προϋπηρεσίαν, ούχί όμως καί πλ.έον τών 15 
έτών.

. 'II άναγνώρισις γίνεται διά τής κατάβρλής είς τό Ταμεΐον 
τών ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλ.επομένων έκάστοτε 
εισφορών ήσφαλ.ίσμένου καί έργοδότου δι’ έκαστον άναγνω- 
ρισθησόμενον μήνα προϋττηρεσίας. ' Η καταβολή τών άνω 
εισφορών δέον νά όλ,οκληρωθή έντός χρονικού διαστήματος 
ίσου προς τό ήμισυ τοϋ άνάγνωρισθησομένου χρόνου.

Είς περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως πρό τής λήξεως τοϋ 
χρόνου τής καταβολής τών ώς άνω εισφορών τό άπομένον 
ύπόλ,οιπον έξοφλ,εΐται διά δόσεων παρακρατουμένων έκ τής 
συντάξεως, ών ό άριθμός καθοριζόμενος δι’ άποφάσεως τού 
Δ.Σ. δέν δύναται νά ύπερβαίνη τάς 60. Έν ούδεμιά πάντως 
περιπτώσει δύναται έκάστη δόσις νά ύπερβαίνη τό 1/4 τοϋ 
ποσού τής μηνιαίας συντάξεως.

Προς άναγνώρισιν τής κατά τά άνωτέρω προϋπηρεσίας 
δέον ό ύπάλληλος ή έν περιπτώσει θανάτου αύτοΰ οί δικαι- 
οδόχοι του νά ύποβάλ,ουν έντός άνατρεπτικής προθεσμίας έξ 
μηνών άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος ή προκειμένου περί τών 
κτωμένων τό δικαίωμα τοΰτο είς τό μέλλ.ον, έντός έξ μηνών 
άπό τής κτήσεως τούτου, σχετικήν αΐτησιν,συνοδευομένην 
μέ τά ύπό τοϋ Δ.Σ. καθορισθησόμενα σχετικά πιστοποιητικά. 
τά άποδεικνύοντα τόν κατά τά άνωτέρω χρόνον προϋπηρεσίας 
καί άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. ν’ 
άρχίσωσι καταβάλλ.οντες τήν έϋ τώ προηγουμένω έδαφίω 
όρ-.ζομένην εισφοράν.

3. Ώς συντάξιμος ύπηρεσία δύναται ν’ άναγνιυρισθή.
α). Ή παρά τώ Δημοσίω προϋπηρεσία ώς μονίμων, τακτι- 

κών, έκτάκτουν άναπληρωτών, προσωρινών, δοκίμων, ή έξ ει
δικών κονδυλ.ίωντοϋ προϋπολ.ογισμοϋ μισθοδοτουμένων ύπα/.- 
λήλ.ωνή παρασχεθεϊσα μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ I / ου έτους



' ηλικία: αυτών έπί μηνιαία ή ήμερησία άποζή“μϊωσειΤ',11 
έ—ί ήμερησία άποζημιώσει ύπηρεσία δέον νά δ'.ηνύΟν; έν συνε
χεία καί νά είναι εξαμήνου τουλάχιστον διάρκεια;.

β) Ή εις ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς καί έν γένει 
Χ.Π.Δ.Δ. προϋπηρεσία ώς τακτικών ή εκτάκτων ή έπί συμ- 
3άσει υπαλλήλων ή ύπη φετών, έφ’ όσον αΰτη δεν έλήφθη 
ή—’ δψιν διά την άτεονομήν έτέρας συντάξεως.

γ) Ή έν τώ στρατω της ξηράς ή της θαλάσσης ή της 
χωρ/κής ή της ’Αεροπορίας ύπηρεσία. πλήν τής αύτοϋ -κλη
ρωτού, ώς και ή ύπηρεσία έν τώ Μακεδονικού ή Βορειοη- 
τειρωτικώ άγώνι ώς στρατιωτικού ή ιδιώτου, εφ’ όσον δεν 
συμπίπτει πρός άλλην εεραγματικήν τοιαύτην και εφ’ όσον 
δεν έλήφθη ύπ’ οψιν διά την άτεονομήν έτερας συντάςεως. 
Ό( υπολογισμός καί ή άπόδειξις ταύτης γίνεται κατά τάς 
ϊσχυούσας διατάξεις προσμετρήσεώς της διά την άπονομήν 
πολιτικών συντάξεων παρά τού Δημοσίου Ταμείου.

δ) «Ή ύπάρχουσα άνεγνωρισμένη υπηρεσία ως ησφαλι- 
σμένου ύπό μίαν τών έν άρθρω II τού Καταστατικού τού 
Ταυείου ποο3λεπουένουν ειδικοτήτων (ηθοποιού, συγγραοεως 
κ.λ'.π.) (Γ).'

/

Άρθρον 7.
1. Εις τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον συντάξιμον 

ύπηρεσίαν, συνυπολογίζεται ό χρόνος πάσης άδειας κανονικής 
ή προς αυτήν έξομοιουμένης κατά τάς ϊσχυούσας διατάξεις, 
ό χρόνος άναρρωτικής άδειας, ό χρόνος εκπαιδευτικής άδειας 
μέχρι μιας διετίας, ώς καί ό χρόνος τής διαθεσιμότητος έφ’ 
όσον αύτη δεν οφείλεται εις άξιόποινον πράξιν ή πειθαρχικόν 
παράπτωμα, δι’ ό έτεηκολούθησεν οριστική άπόλυσις έκ της 
υπηρεσίας. Εις άπάσας τάς ώς άνω περιπτώσεις συνυπολο
γίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία ό διανυθείς χρόνος, έφ’ όσον 
καταβάλλονται εις τό άκέραιον αί ύπό τών κειμένων διατάξεων 
-προβλεπόμεναι είσφοραί καί συνεισφοραί.

2. Δεν θεωρείται συντάξιμος ό χρόνος τής αυθαιρέτου 
άποχήςγ ό χρόνος τής παρ’ οίουδήποτε δικαστηρίου κατα- 
γνωσθείσης ποινής, καθ’ ό διάστημα καί έφ’ όσον έξετίθη 
ό χρόνος τής άργίας καί τής προσωρινής άπολύσεως, ώς καί 
ό χρόνος τής προφυλακίσεως έκτος έάν έπηξολούθησε ταύτης 
άθώωσις ή άπαλλαγή, οπότε ό χρόνος ούτος θεωρείται ώς 
χρόνος συνταξίμου πραγματικής υπηρεσίας.

3. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος, ό συμπίπτων 
πρός τον χρόνον άλλης υπηρεσίας, ώσαύτως συνταξίμου 
κατά τάς διατάξεις τού παρόντος.

4. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό πέραν τής συμπλη- 
ρώσεως τού ορίου ήλικίας διανυθείς χρόνος υπηρεσίας.

Ή ηλικία βεβαιούται διά ληξιαρχικής πράξεως γεννή- 
σεως έλλείψει δέ ταύτης έκ τού μητρώου τών άρρένων.

Διόρθωσις τού έν τώ μητρούω τών ύπαλλήλων τού Ταμείου 
άνεγεγραμμένου έτους γεννήσεως δεν έπιτρέπεται.

5. ' Η πρ'οΰπηρεσία υπολογίζεται άπό τής χρονολογίας τού 
περί κοινοποίησεοζς τού διορισμού εγγράφου μέχρι τής τοί- 
αυτης τού έγγράφου τής κοινοποιήσεως τής άπολύσεως ή 
τής άποδοχής τής παραιτήσεως ή μέχρι τής ημέρας τού 
θανάτου τού υπαλλήλου.

6. Τό κατά την συγκεφαλαίωσή τού συνταξίμου χρόνου 
ελαττον τών 12 μηνών διάστημα λογίζεται πλήρες έτος έάν 
είναι τουλάχιστον ίσον πρός έξ μήνας.

Γ. Ποσόν Συντάξεως.

"Αρθρον 8.
1. Ή μηνιαία σύνταξις συνίσταται προκειμένου περί 

συνταξίμου υπηρεσίας μέχρις έτών εΐκοσιπέντε, εις τόσα 
πεντηκοστά τού κατά τό άρθρον 5 μηνιαίου συνταξίμου 
μισθού, οσα είναι τά έτη τής συνταξίμου υπηρεσίας, ώς 
αυτή καθορίζεται έν άρθροις 6 καί 7 τού παρόντος.

(1) Ή έντός εισαγωγικών διάταξις τίθεται ώς προσετέθη
διά τής ύπ’ άριθμ. 56170/1/3.3.54 Α.Τ.Ε.-ΦΕΚ 96/30.4.54 
-εύχος Β').

Μετά τήν συμπλήρωσιν είκοσιπενταετούς συνταξίμου 
ύπηρεσίας, ή σύνταξις αΰτη προσαυξάνεται κατά δύο μέν 
πεντηκοστά τού ώς άνωτέρω συνταξίμου μηνιαίου μισθού 
δι’ έκαστον έτος συνταξίμου ύπηρεσίας άπό τού εικοστού 
έκτου μέχρι τού τριακοστού συμπεριλαμβανομένου, καί κατά 
τρία πεντηκοστά τού αύτοϋ ώς άνωτέρω μισθού ?ι!' έκαστον 
έτος συνταξίμου υπηρεσίας άπο τοΰ τριακοστού πρώτου μέχρι 
τού τριακοστού πέμπτου συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρον 9.
1. Έπί τής άπολύσεως λόγω σωματικής ή διανοητικής 

άνικανότητος μή όφειλομένης εις τήν ύπηρεσίαν ή σύνταξις 
κανονίζεται κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 8 τού.παρόντος 
ώς καί τού άρθρου 18, έφ’ όσον συντρέχει περίπτουσις.

2. 'Ο διά τήν άνωτέρω αιτίαν άπομακρυνόμενος έάν δεν 
ίχη δεκαπενταετή τούλάχιστον συντάξιμον ύπηρεσίαν δι
καιούται χρηματικού βοηθήματος ίσου πρός τάς άποδοχάς 
τόσον μηνών όσα τά έτη ύπηρεσίας αυτού.

“Αρθρον 10.
1. ’Επί παθόντος έκ τραύματος ή νοσήματος προδήλως 

καί άναμφισβητήτως έξ αίτιας τής ύπηρεσίας, ή σύνταξις 
κανονίζεται έπί τη βάσει τού ποσοστού τής άνικανότητος 
τού παθόντος καί τού συνταξίμου μηνιαίου μισθού τοΰ κάθο- 
ριζομένου ύπό τού άρθρου 5 τού παρόντος.

Ποσοστόν άνικανότητος έλασσον τοΰ 25% δεν παρέχει 
δικαίωμα συντάξεως άνικανότητος.-----------------------—

2. “Αν ή σύνταξις, ή έκ τών έτών τής ύπηρεσίας προκύ- 
πτουσα είναι άνωτέρα τής τοιαύτης τής άναλογούσης εις τό 
ποσοστόν τής άνικανότητος καταβάλλεται ή μείζων αΰτη 
σύνταξις.
_ 3. Τό ποσοστόν άναπηρίας τών παθόύρων ορίζεται παρά 
τής άρμοδίας 'Υγειονομικής Επιτροπής?

“Αρθρον 11.
1. 'Η σύνταξις τής χήρας συνίσταται εις τά 5/10 τής εις 

τον σύζυγον άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης συντάξεως. - ’
. Συντρεχόντων ενός ή δύο τέκνων ή σύνταξις τής χήρας 
καί τού τέκνου ή τών δύο τέκνων συνίσταται εις τά 7/10 
τής εις τον σύζυγον άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης συντάξεως, 
συντρεχόντων δέ τριών τέκνων εις τά 8/10 ταύτης.

Άποκαθισταμένου ή έκλίποντός, τίνος τών τέκνων ή 
/ ένηλικιουμένου τίνος τών έκ τούτων άρρένων ή συμπλη - 

ρούντων .τών έκ τούτων θηλέων τό κατά τό άρθρον 2 παρ. 1 
• παριπτ. Β' οριον ήλικίας ή σύνταξις τής χήρας ή ταύτης καί 
τών λοιπών τέκνων περιορίζεται άναλόγως πρός τον έν τη 
προηγούμενη παραγράφω κανόνα. -

2. Μή ύπαρχούσης χήρας συζύγου ή θανούσης ή κηρυ- 
χθείσης άφάντου ή άπωλεσάσης τό εις σύνταξιν δικαίωμα, - 
ή σύνταξις τού ένός ή τών δύο τέκνων συνίσταται είς τά 7/10, 
άνω δέ τών δύ τέκνων είς τά 8/10 τής είς τον θανόντα ύπάλ-

' ληλον ή συνταξιούχον άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης τοιαύτης.
3. Ύπαρχούσης χήρας καί τέκνων ή σύνταξις ανήκει,

κατά τό ήμισυ μέν είς αυτήν κατά τό έτερον δέ ήμισυ εις τά 
τέκνα κατ’ ϊσας μερίδας. · ,

• Έάν τά τέκνα ή τινά τούτων διατελούσιν’ύπό επιτροπείαν 
άλλου καί ούχί τής μητρός δύναται ν’ άπαιτηθή ή είς αυτά 
κεχωρισμένη καταβολή τού άνήκοντος αύτοϊς ποσού τής 
συντάξεως. ■ · ■

. . 4. Τό κατά τήν παρ. 2 τού άρθρ. 2 τού παρόντος κανονισμού 
μερίδιον συμμετοχής τής πατρικής οί κογενειας συνίσταται είς 
τό 1/4 τής συντάξεως τής χήρας συζύγου άν δέν όπάρχουσι 
δικαιούχα συντάξεως τέκνα, είς τό 1/6 δέ άν' ύπάρχουσι 
τοιαύτα. .λ

Έκλιπόντων τών δικαιούμενων συμμετοχής μελών τής 
πατρικής οικογένειας ή άπωλεσάντων τό είς σύνταξιν δικαί
ωμα ή μερίς αυτών προσαυξάνει την τής χήρας συζύγου καί 
τών τέκνων. . '

Τό κατά τ’ άνωτέρου καθορισθέν μερίδιον συμμετοχής 
τής πατρικής οικογένειας δέν έπηρεάζεται έκ της μεταγενε- 
στέρας άπωλείας τού δικαιώματος τής συζύγου ή τών τέκνων.



5. Ή κατά την προηγουμένην παράγραφον συμμετοχήν 
τής πατρικής οικογένειας εις την σύνταξιν τής άνευ τέκνων 
χήρας συζύγου, ορίζεται εις το ήμισυ τής συντάξεως τής χή
ρας* έφ’ όσον εϊχεν έγερΟή άγωγη διαζυγίου μεταξύ των' 
συζύγων καί ή σχετική δίκη διεκόπη βιαίως σνεπεία θανάτου 
τοΰ άνδρός. - -

Άρθρον 12.
1. Ή σύνταξις τοΰ πατρος συνίσταται εις τά 3/10 τής εις 

το θανόντα άπονεμητέας ή άπονεμηθείσης τοιαύτης.
2. Εις το αυτό ποσον ορίζεται ή σύνταξις τής μητρος 

καί άδελφών.
Ή σύνταξις τής μητρος καί άδελφών ανήκει κατά το 

ήμισυ μέν εις την μητέρα κατά το έτερον δέ ήμισυ εις τάς 
άδελφάς κατ’ ίσας μερίδας δυναμένης ν’ άπαιτηθή τής κατα
βολής τής συντάξεως ταύτης κεχωρισμένως.

’Αποκαθισταμένης ή έκλιπούσης τίνος των άδελφών ή 
μερίς ταύτης προσαυξάνει τήν τής μητρος καί τών άλλων 
άδελφών. ’■··’.■ ν

Μη ύπαρχούσης μητρος ή θανούσης ή σύνταξις ολόκληρος 
άνήκει εις τάς άδελφάς. ■

.3. Εις την περίπτωσιν δικαιώματος συντάξεως υπέρ 
άμφοτέρων τών γονέων κατά τά οριζόμενα έν παραγράφω 
2 τοΰ άρθρου 3 ή σύνταξις κατανέμεται μεταξύ τούτων κατ’ 
ίσας μερίδας. ' , '

Άρθρον 13.
Ώς άπονεμητέα εις τόν έν υπηρεσία θανόντα υπάλληλον' 

σύνταξις.λογίζεται, άν μέν ούτος άπεβίωσε μετά την συμ-, 
πλήρωσιν δεκαπενταετοΰς συνταξίμου υπηρεσίας ή όριζομένη 
έν άρθροις 8 καί 9 τοΰ παρόντος κανονισμού άν δέ άπεβίωσεν 
υπό τούς όρους τής περιπτώσεως στ’ τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 1 ή όριζομένη έν παραγράφοις 1 καί 2 τού άρθρου 10 
τού παρόντος κανονισμού. '··■■-’·

" ν Άρθρον 14." - '
’Εάν ό υπάλληλος άποθάνη έν υπηρεσία προ τής συμπληρώ- 

σεως δέκαπενταετούς συνταξίμου ύπηρεσίας χωρίς νά συν- 
τρέχωσιν οί όροι τής περιπτώσεως στ' τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 1 τά κατά τά άρθρα 2 καί 3 πρόσωπα τής οικογένειας 
αυτού δικαιούνται, έφ’ δσον συντρέχωσιν οΐ όροι τών άρθρων 
τούτων, χρηματικού βοηθήματος κατά τά έν άρθρω 9 τού 
παρόντος κανονισμού οριζόμενα.

> ' Άρθρον 16.
1. ’Επί δικαιώματος συντάξεως παθόντος έξ αιτίας - 

υπηρεσίας ή αϊτησις προς άσκησιν τού δικαιώματος τούτ 
υποβάλλεται έπί ποινή έκπτώσεως άπό τού δικαιώματ 
εντός διετίας άπό τής πρώτης μετά τό πάθημα άπομακρ 
σεως έκ τής ύπηρεσίας τοΰ Ταμείου.

' ’Εάν ό παθών άπεβίωσε προ τής λήξεως τής κατά τ’ άν 
τέρω προθεσμίας, χωρίς νά ύποβάλη την ώς άνω αΐτησ 
ή προθεσμία αύτη πρός υποβολήν τής αίτήσεως, ύπό παν. 
έχοντος συμφέρον, παρατείνεται έπί έν έτος άπό τής λήξε
ΤΤΑ· ( / _ / ' '

’Επί θανάτου τού παθόντος έν υπηρεσία ή αϊτησις ύτ 
βάλλεται ύπό παντός δικαιουμένου εις σύνταξιν έπί πο: 
έκπτώσεως άπό τού δικαιούματος έντός δύο έτών άπό τ 
θανάτου. . *

2. Έν περιπτώσει άνικανότητος όφειλομένης εις voc
ή γνωμάτευσις τής αρμόδιας Υγειονομικής Έπιτροπ
είναι ύποχρεωτική διά το Διοικητικόν Συμβούλιου, έάν εΤ 
ομόφωνος.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΜ Α\
Άπόδειξις άνικανότητος μελών οικογένειας, απορία, λύ< 

γάμου καί ένηλικιώσεως τέκνων.
' . Άρθρον 17.

1. Ή κατά τά άρθρα 2 καί 3 τού παρόντος κανονισμ 
γνωμάτευσις τής αρμόδιας ’Υγειονομικής Επιτροπής π: 
τής άνικανότητος τών τέκνων καί τού πατρος είναώύποχρει 
τική διά τό Διοικητικόν Συμβούλιου, έάν είναι όμόφωνι

2. "Οπου κατά τόν παρόντα κανονισμόν άπαιτεϊται διά τ 
θεμελίωσιν δικαιώματος απορία, αύτη κρίνεταί παρά τ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ' Έν περιπτώσει καθ’ ήν δέν άποδεικνύεται τό άμετ 
κλητόν δικαστικής άποφάσεως λυούσης τόν γάμον, ή χή 
σύζυγος δέν δικαιούται συντάξεως άν έντός εξαμήνου άπό τ 
δημοσιεύσεως τής άποφάσεως δέν ήσκήθη κατ’ αυτής έ 
δικόν τι μέσον, έκτος έάν ή σύζυγος άπεβίωσε προ τής παρ 
λεύσεως τοΰ έξαμήνου.

4. Ή ένηλικίωσις τών άρρένων συνταξιούχων θεωρεϊτ 
γενομςνη την 31 Δεκεμβρίου τού έτους καθ’ ό συμπληρούτ 
τό 20όν έτος τής ηλικίας των, ή δέ συμπλήρωσις τοΰ 65 
έτους τής ηλικίας τού πατρος λογίζεται γενομένη την 
Δεκεμβρίου' τού έτους καθ’ δ συμπληρούται τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Άναγνώρισις καί προστασία δικαιώματος.

Άρθρον 15.✓
1. Πας δικαιούμενος εις σύνταξιν ή αύξησιν συντάξεως 

άφείλει νά ύποβάλη έπί ποινή έκπτώσεως άπό τοΰ δικαιώμα
τος, έντός πενταετίας, άφ’ ής τό δικαίωμα έγεννήθη, εις τό 
Ταμείου σχετικήν αϊτησιν.

2. Έάν ό άποκτήσας δικαίωμα εις σύνταξιν άπεβίωσε 
προ τής λήξεως τής προθεσμίας χωρίς νά ύποβάλη τήν ώς 
άνω αϊτησιν ή προθεσμία αύτη προς ύποβολήν τής αίτήσεως 
ύπό παντός έχοντος συμφέρον παρατείνεται έπί έν είσέτι 
έτος άπό τής λήξεώς της.

3. Αί ώς άνω προθεσμίαι τρέχουσι καί κατά τών διατε- 
λούντων ύπό έπιτροπείαν, κηδεμονίαν ή δικαστικήν άντίληψιν.

Έάν τά πρόσωπα ταύτα δέν έχουσιν έπίτροπον ή κηδεμόνα 
ή άντιλήπτορα ή παραγραφή δέν συμπληρούται, προ τής 
παρελεύ&εως 6 μηνών, άφ’ ής ταύτα κατέστησαν άπεριο- 
ρίστως- ικανά ή έκτήσαντο έπίτροπον, κηδεμόνα ή άντιλή- 
πτορα.

4. Αϊτησις περί άναγνωρίσεως δικαιώματος συντάξεως, 
έπιδδματος ή πληρωμής άναγνωρισθέντων ή καθυστερου- 
μένων τοιούτων, ύποβαλλομένη εις τό Ταμείου παρά παντός 
τρίτου, ούδέν έννομον άποτέλεσμα παράγει ουδέ λαμβάνεται 
ύπ’ δψιν, έάν δέν συνοδεύηται ύπό ειδικού πληρεξουσίου 
παρέχοντος τήν ειδικήν έντολήν πρός έπιδίωξιν τών έν τή 
αιτήσει άναφερομένων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.
Επιδόματα.
Άρ-Spov 18. ' '

1. Εις τούς κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος κανονισμ1 
δικαιουμένους συντάξεως λόγω παθήματος προε/.θόντος πρ 
δήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής ύπηρεσίας, παρ
χεταί συν τη συντάςει, μη ν ία ιο ν -ροσωττ ικόν καί άμε-
βίβαστον έπίδομα λόγω ε οΰ έκ τοΰ “αθήμα::ος βαθμού με:
σεως της ττρος εργασίαν ίκανότητ< ως κατωσ». :

’Ανίκανό της ο/ tr \^ ο/— 3 /Ο /Ο δρχ. 100.000
» 50% >> 55% » 120.000
» 60 % » 65% » 150.000
)> 70% » 75% » 200.000
» SO % » 95% » 250.000
» 100 % » 320.000

Το κατά τ’ ανωτέρω έπίδομα τεροσαυξάνεται κατά 5ί
έφ’ όσον πρόκειται περί συνταξιοδοτουμένου ένεκα φυματκ 
σεως ή νοσήματος φυματιώδους φύσεως ή περί ύποστάντ 
μείωσιν τής πρός έργασίαν ίκανότητος 80% καί άνω, άμα 
καί μή δυναμένου κατά γνωμάτευσιν τής αρμόδιας Ύγειον 
μικής Επιτροπής νά έκτελέση τάς στοιχειώδεις αύτού άν 
γκας άνευ βοήθειας τρίτου προσώπου.

2. Ύπό τάς προϋποθέσεις τού προηγουμένου έδαφκ 
παρέχονται τά αυτά έπιδόματα καί όταν ή σύνταξις κανό·, 
ζεται βάσει τής συνταξίμου ύπηρεσίας τού παθόντος ώς μ£



3. Οί έξερχομένοι τής υπηρεσίας ενικά σωματικής ή 
διανοητικής ανικανότατος μή όφελομένης εις τήν υπηρεσίαν 
δικαιούνται τοΰ ήμίσεος του κατά τήν παράγραφον 1 επιδό
ματος μετά γνωμάτευσιν τής αρμόδιας 'Υγειονομικής Επι
τροπής περί τοΰ βαθμοϋ μειώσεως τής προς εργασίαν ικανό
τατος τοΰ παθόντος καί τής φύσεως τής νόσου δι’ ήν έκρίθη 
ανίκανος αν συντρέχη περίπτωσις νοσήματος.

4. Τά κατά τό παρόν αρθρον επιδόματα δεν καταβάλλονται 
έφ’ όσον παρέχεται παρά τοΰ Ταμείου ή έτέρας πηγής νοσο
κομειακή περίθαλψις πέραν τοΰ διμήνου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ ΣΤ.

Άνώτατον οριον συντάξεως-’ Ενάρξεις συντάξεως καί συρροή 
■ συντάξεως καί μισθοΰ ή άλλων άπολουών.

"Αρθρον 10.
1. Έν οΰδεμια περιπτώσει το σύνολον τής άπονεμομένης 

η άπονεμητέας κατά τον παρόντα κανονισμόν μηνιαίας 
συντάξεως δύναται νά ΰπερβή τον εκάστοτε μηνιαΐον συν
τάξιμον μισθόν βάσει τοΰ οποίου κανονίζεται ή σύνταξις. 
Εις τον περιορισμόν τοΰτον δεν συμπεριλαμβάνονται τά 
ΰπό τοΰ άρθρου 18 οριζόμενα επιδόματα λόγω νόσου.

"Αρθρον 20.

1. Ή πληρωμή τής συντάξεως άρχεται άπό τής επομένης 
τής-έκ τής υπηρεσίας άπομακρύνσεως_τοΰ υπαλλήλου ή άπό 
τής επομένης τοΰ θανάτου αΰτοΰ. Τό τελευταΐον ισχύει καί 
επί τοΰ συνταξιούχου. Ή άπομάκρυνσις τοΰ υπαλλήλου λογί
ζεται γενομένν άπό τής χρονολογίας τοΰ εγγράφου τής κοινο- 
ποιήσεως τής άπολύσεως ή τής αποδοχής τής παραιτήσεως.

-2. Ή πληρωμή των επιδομάτων άρχεται άπό τής 1ης 
τοΰ μηνός καθ’ όν έκδίδεται ή σχετική πράξις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου ή 'κανονίζουσα τό επίδομα.

.3. Ό παραιτηθείς ύπό τούς όρους τοΰ άρθρου 1 παρ. 1 
περίπτωσις V καί ε', τακτικός υπάλληλος θεωρείται διά τήν 
εφαρμογήν τοΰ παρόντος κανονισμού ώς παύων αυτοδικαίως 
τής υπηρεσίας μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό τής υπο
βολής τής παραιτήσεως εάν αΰτη δέν έγένετο δτκτή προηγου
μένως. ’ .-ι..·

4. ’Εάν αί λόγω τής παθήσεως έκ τής υπηρεσίας συνεπειαι 
έξεδηλώθησαν μετά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ υπαλλήλου έκ 
τής υπηρεσίας ή πληρωμή τής συντάξεως λόγω παθήσεως 
άρχεται άπό τοΰ χρόνου τής έκδηλώσεως τών συνεπειών.
1 5. Θανόντος τοΰ πατρός τό κατά τό άρθρον 3 παρ. I πε- 
ρίπτωσις β' δικαίωμα τής συντάξεως καί ή πλ.ηρωμή τής 
συντάξεως τής χήρας μητρός ή άδελφών άρχεται άπό τής 
έπιούσης τοΰ θανάτου αύτοΰ. ," -
' 6. Κηρυχθείσης άφηνείας κατά τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 
1846 «περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» τό δικαίωμα τής 
σύντάξεους καί ή πληρωμή ταύτης άρχεται άπό τής τελευ
ταίας στιγμής τοΰ κυνδύνου ή τής τελευταίας περί τοΰ 
άφάντου είδήσεως κατά τάς πεοί άφανείας διατάξει; τοΰ
Ι.Κ.Α. . '

.7. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή άναγνώρισις συμμετοχής 
τής πατρικής οικογένειας εις τήν σύνταξιν τής συζύγου καί 
τών τέκνων γίνεται μετά τον κανονισμόν τής συντάξεως τών 
προσώπων τούτων ή καταβολή τοΰ μεριδίου τής συμμετοχής 
άρχεται άπό τής-πρώτης τοΰ μηνός τής χρονολογίας έκδό- 
σεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

"Αρθρον 21.
1. Εις τον δι’ οίονδήποτε λ.όγον άπομακρυνόμενον έκ τής 

υπηρεσίας τακτικόν ύπάλληλ,ον τοΰ Ταμείου παρέχονται 
έπί εξάμηνου πασαι αί άποδοχαί αύτοΰ άξαιρέσει :
ή α) Τής περιπτώσέως τής άπολύσεως ένεκα πειθαρχικού 
παραπτώματος ή υπηρεσιακής άνεπαρκείας καί ’ V 
, β) τής περιπτώσεως τοΰ υπαλλήλου χωρίς νά συντρέχη 
ή έν άρθρω 1 παρ. 1 περίπτουσίς α' καί ε' υπηρεσία.

2. Ό επανερχόμενος εις -τήν-υπηρεσίαν, τακτικός ύπάλ- 
/.ήλος δικαιούται εις τήν εκ νέου άπόλ.ηψιν έξαμήνιον αποδο
χών κατά τούς όρους τής προηγουμένης παραγράφου εάν 
ή νέα ύττηρεσία του είναι τούλ.άχιστον τετραετής καί συνεχής.

3. Αί άποδοχαί τοΰ εξαμήνου καταβάλλονται καί εις τήν 
χήραν τοΰ θανόντος τακτικοΰ υπαλλήλου καί τά τέκνα αύτοΰ 
έφ’ όσον ταΰτα είναι τά μόνα θήλ.εα άγαμα καί ηλικίας κάτω 
τών 27 ετών τά δέ άρρενα άγαμα καί άνήλ.ικα ή ενήλικα καί 
άνίκανα προς εργασίαν κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
κανονισμοΰ. *

4. Οί περιορισμοί τής παρ. 2 εφαρμόζονται καί διά τήν 
πληρωμήν άποδοχών εξαμήνου τής χήρας καί τών τέκνων 
τοΰ έπανερχομένου εις τήν υπηρεσίαν τακτικού υπαλλήλου.

5. ’Εάν ό άποθανών είναι συνταξιούχος καταβάλλεται 
έπί ές μήνας εις τήν χήραν καί τά ύπό τούς όρους τής προηγου
μένης πχραγράφου 3 τέκνα αύτοΰ όλόκλ.ηρος ή σύνταξις τοΰ 
θανόντος. Εις τάς περιπτώσεις τών προηγουμένων παρα
γράφων ή πληρωμή τής τυχόν άπονεμομένης συντάξεως 
άρχεται άπό τής λνήξεως τοΰ εξαμήνου έκτος έάν ή σύνταξις 
κατά τόν παρόντα κανονισμόν παρεχομένων τυχόν επιδομάτων 
ή προσαυξήσεων είναι άνωτέρα τών άποδοχών, ότε ή πλ.ηρωμή 
άρχεται άφ’ ής έγεννήθη τό δικαίωμα εις σύνταξιν, μή κατα- 
βαλ.λομένων έν τοιαύτη περιπτώσει εξαμήνων άποδοχών.

"Αρθρον 22.

1. Δέν καταβάλλεται έκ τού Ταμείου' διπλή σύνταςις 
βάσει τού παρόντος κανονισμού ή σύνταξις καί άποδοχαί 
συγχρόνως. '*

Ώς άποδοχαί νοούνται παν έκ τοΰ Ταμείου καταβαλ
λόμενου χρηματικόν ποσόν ώς άντάλλαγμα προσφερομένης 
υπηρεσίας ύπό μορφήν αποδοχών ή μηνιαίας ή ήμερησίας 
άποζημιώσεως ή άντιμισθίας καί άν ετι ή προς τό Ταμεϊον 
σχέσις ρυθμίζεται ύπό τών κανόνων τοΰ ’Ιδιωτικού Δικαίου 
ή ή καταβολή τών άποδοχών ένεργέΐται έξ ειδικών κονδυ- 
λίων τοΰ προϋπολογισμού του ή οίουδήποτε λογαριασμού 
τοΰ Ταμείου. . Λ · . .

Δέν καταβάλλεται ομοίως ή σύνταξις ά,ν δ συνταξιούχος 
διατελή είς οίανδήποτέ θέσιν έφ’ όσον ή έν τη θέσει ταύτη 
υπηρεσία παρέχει κατ’ αρχήν δικαίωμα συντάξεως έκ τού 
Ταμείου βάσει τοΰ παρόντος κανονισμού ή οπωσδήποτε 
λαμβάνεται ύπ’ 0ψιν κατά τόν κανονισμόν διά τήν αόξησιν 
τοιαύτης συντάξεως καταβαλλόμενης έκ τοΰ Ταμείου.

2. "Αν έκ τοΰ θανάτου συνταξιούχου τινός γεννώνται 
ύπέρ τής οικογένειας αύτοΰ πλείονα δικαιώματα συντάξεως 
άπορρέοντα έξ ιδίας υπηρεσίας ή έκ τοΰ παθήματος τού θανόν
τος ή έκ τών συνθηκών τοΰ θανάτου του ή οΐκογένειά του 
δικαιούται τής μεγαλυτέρας μόνον έκ τών συντάξεων τούτων.

3. Συνταξιούχοι τού Ταμείου έξ ιδίας ύπηρεσίας ή ίδίου 
παθήματος έκμισθοΰντες τήν εργασίαν των οπωσδήποτε 
είς τό Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί 
Τραπέζας έν γένει λαμβάνουν πλ.ήρη τήν έκ τοΰ Ταμείου 
σύνταξιν, μόνον έφ’ όσον τό άθροισμα ταύτης καί τών έκ τής 
έκμισθώσεως τής έργασίας μηνιαίων άπολαυών αύτών δέν 
ύπερβαίνει τάς εκάστοτε άποδοχάς ένεργείας τοΰ βαθμού 
Διευθυντοΰ α' τάξεως τοΰ Ταμείου μεθ’ όλοκλ.ήρου τοΰ επιδό
ματος εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ.

Έφ’ όσον τό άρθροισμα τούτο υπερβαίνει τάς ώς άνω 
άποδοχάς τό ύπερβάλλον έκπίπτεται έκ τής συντάξεως ύπέρ 
τού Ταμείου. . ,

4. Ώς μηνιαΐαι άπολαυαί έκ τής έκμισθώσεως έργασίας 
περί ών ή προηγούμενη παράγραφος νοούνται άπασαι αί 
ύφ’ οίονδήποτε τόπον χορηγούμεναι άμοιβαί διά παρεχομένην 
έργασίαν ή οίανδήποτέ άπασχόλησιν.

Έάν αί άμοιβαί auTat ορίζονται δι’ έλασσον ή διά μεϊζον 
τοΰ μηνός-χρονικόν διάστημα, λαμβάνονται ύπ’ οψιν αί άνα- 
λογοΰσαι δι’ έκαστον μήνα τού οικονομικού έτους καθ’ όν 
έλήφθησαν. -- .



· . . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ',„« : -

Εκπτώσεις- Παραγραφαί καί διαγραφαί.

~ Άρθρον 23.

' Η μή εντός τών κατά τον παρόντα κανονισμόν προθε
σμιών υποβολή της αίτήσεως περί άπονομής ή αύξήσεως 
συντάξεως συνεπάγεται τήν εκπτωσίν ύπό τοϋ δικαιώματος 
της συντάςεως.

. Άρθρον 24.

1. Έν ούδεμια ανεξαιρέτως περιπτώσει επιτρέπεται ν’
άναγνωρισθώσιν άναδρομικώς εις βάρος τοϋ Ταμείου συν
τάξεις διά χρονικόν διάστημα πέραν τοϋ έτους άπό της πρώτης 
τοϋ μηνός καθ’ δν έκδίδεται ή σχετική πραξις ή άπόφασις.τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου.·

.··>.■.. . , ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΗΊ - , ·
Απώλεια τοϋ δικαιώματος εις σύνταξιν καί 

άναστολή τής άσκήσεως αύτοϋ.
Άρθρον 26. (

. Τό εις σύνταξιν δικαίωμα άπόλλυται :
α) ’Εάν ό υπάλληλος άπολυθή διότι άπέσχε της έκπλη- 

ρώσεως των καθηκόντων αύτοϋ άδικαιολ.ογήτως.
β) ’Εάν ό δικαιοϋχος καταδικασθή εις εγκληματικήν 

ποινήν έπί κλ.οπή, υπεξαιρέσει, άπάτη ίδιοποιήσει, πλαστο
γραφία, άπιστία ή παραποιήσει έφ’ όσον τά άδικήματα 
στρέφονται κατά τοϋ Δημοσίου, τοϋ Ταμείου ή έτέρου 
νομικοΰ προσώπου δημοσίου δικαίου.

Παρεχομένης χάριτος μετ’ άρσεως συνεπειών ή έπερχο- 
μένης άποκαταστάσεως τό δικαίωμα ανακτάται υπό τούς 
όρους τοϋ τελ.ευταίου έδαφ. τής παρ. 1 τοϋ έπομένου άρ
θρου. · ""

■ 2. Αί εις τούς συνταξιούχους ή τάς οικογένειας αύτών 
καταβαλλόμεναι άναδρομικαί συντάξεις παρακρατοϋνται έξ 
ολοκλήρου προς έξόφλησιν τοϋ τυχόν εις βάρος τοϋ συντα
ξιούχου βεβαιωθέντος χρέους συνεπεία άχρεωστήτως λη- 
φθείσης συντάξεως ή συνεπεία χρέους προερχομένοι έκ 
κλοπής χρημάτων τοϋ Ταμείου ή διαχειριστικού ελλείμ
ματος.

3. Τά τυχόν οφειλώμενα είς τό Ταμεΐον έξ άχρεωστή- 
τώς . ληφθείσης - συντάξεως-* ;ταρά- τοϋ άποβιώσαντος συν=· 
"ταξιούχου καταβάλλονται εις τό .Ταμεΐον παρά τών προ
σώπων εις ά μεταβιβάζεται ή σύνταξις άδιαφόρως άν 
άπεδέχθησαν ή οΰ τήν τυχόν έπαχθεϊσαν αύτοϊς κληρο
νομιάν. - ·
. Λ ΟΙ καταβάλλοντες έχουσι δικαίωμα άναγωγί;% κατά τών 
λοιπών, κληρονόμων. . . :· ■ ■■ ■

Άρθρον 25. -

1. Συντάξεις ή .παντός είδους επιδόματα ή βοηθήματα 
μή είσπραχθέντα δι’ οίονδήποτε λόγον εντός ενός έτους 
παραγράφονται υπέρ τοϋ Ταμείου» ·
~·ν ‘Η ενιαύσιος, αΰτη' παραγραφή άρχεται άπό τής πρώτης 
τοϋ μηνός δν άφορά ή υπό πληρωμήν σύνταξις ή τό ύπό 
πληρωμήν βοήθημα." ' ' · · '

2. Αί' κατά τήν τό πρώτον έκτέλεσιν τών πράξεων ή 
αποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έντελλόμεναι δε- 
δουλ.ευμέναι συντάξεις παραγράφονται εντός ενός έτους 
άπό τής χρονολ.ογίας έκδόσεως τοϋ 'σχετικού χρηματικού 
ντάλ.ματος.

■ 3. Αί οπωσδήποτε όφειλ.όμεναι συντάξεις έστω καί μή 
άναγνωρισθεΐσαι εΐσέτι τών άποβιούντων καταβάλλονται 
είς τούς κληρονόμους έφ’ όσον ούτοι ήτήσαντο εγγράφους 
τήν πληρωμήν ή άναγνώρισιν τών συντάξεων εντός έξα- 
μήνου άπό τοϋ θανάτου τών δικαιοπαρόχων αυτών συνυπο- 
βάλλ,οντες τή αιτήσει των σχετικήν ληξιαρχικήν πράξιν 
θανάτου, άλλως αί συντάξεις παραγράφονται υπέρ τοϋ 
Ταμείου. _

4. Αί κατά τάς ανωτέρω παραγράφους παραγραφαί 
τρέχουσι και κατά τών διατελ.ούντων ύπό επιτροπείαν, 
κηδεμονίαν ή δικαστικήν' άντίληψιν. Έάν τά πρόσωπα 
ταϋτα δεν έχωσιν επίτροπον ή κηδεμόνα ή άντιλήπτορα ή 
παραγραφή δέν συμπληροϋται προ τής παρελ.εύσεως έξ 
μηνών άφ’ ής ταϋτα κατέστησαν άπεριορίστως ικανά ή 
έκτήσαντο επίτροπον κηδεμόνα ή άντιλήπτορα.

5. Αιτησις τοϋ δικαιούχου περί πληρωμής καθυστερου- 
μένης συντάξεως ή επιδόματος ύποβαλλομένη πρό τής 
έκπνοής τής ώς άνω ενιαυσίου ή έξαμήνου προθεσμίας δια
κόπτει τήν παραγραφήν δι’ έν έτος ή δι’ έν έξάμηνον αντι
στοίχους άρχόμενον άπό τής χρονολογίας υποβολής τής 
αίτήσεως.

γ) ’Εάν ή θυγάτηρ συμπληρώση τό 27ον έτος τής ηλι
κίας της ή έλ.θη εις γάμον ή ή χήρα έλθη είς νέον τοιοϋτον 
είτε κατά τό ήμεδαπόν είτε κατά τό άλλοδαπόν δίκαιον 
ή έάν ή χήρα σύζυγος έκπέση τής έπιτροπείας τών τέκνων 
αύτής δι’ αίσχράν διαγωγήν.

δ) Έάν ή δικαιωθεΐσα συντάξεως' χήρα σύζυγος άπο- 
κτήση μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου της νόθον τέκνον ή 
καταδικασθή δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως επί 
παρανόμου σΰμβιώσέι, άμβλ.ωσει," πάιδοκονία ή άποκρύψει 
τοκετού. ■ . *

Άρθρον 27. _ .·
1. Τό είς τήν σύνταξιν ή καταβολήν δικαίωμα δέν ήύ- 

ναται νά άσκηθή έάν ό δικαιούχος :
α) Καταδικασθή είς εγκληματικήν ποινήν επί οίωδή- 

ποτε άδικήματι πλήν τών έν τή περιπτώσει β' τής παραγρ. 
1 τοϋ προηγουμένου άρθρου άναφερομένων καί μέχρι λή- 
ξεως τής ποινής. *. ·. . ■ Γ .

β) ’Αποβάλ.η τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν ή άποκτήση 
ξένην τοιαύτην. Άρθέντος' τοϋ λόγου τής μή άσκήσεως 
τό είς σύνταξιν δικαίουμα άρχεται ή επαναλαμβάνεται 
άπό τής προώτης τοϋ έπομένου μετά τήν άρσιν μηνός.

2. Κηρυχθείσης άφανείας τό είς σύνταξιν δικαίωμα δέν 
δύναται νά άσκηθή πρό τή'ς νομίμου δημοσιεύσεως τής τε- 
λ,εσιδίκου περί άφανείας άποφάσεως.

Άρθρον 28.
1. Ή σύζυγος τοϋ κατά τό άρθρον 26 παρ. Ι.περιπτ. 

β' καταδικασθέντος καί τά τέκνα τούτου δικαιούνται κατά 
τούς όρους τοϋ παρόντος κανονισμού τής άνηκούσ/)ς αύτοϊς 
συντάξεως, ώς άν ό καταδικασθείς είχεν άποβιώσει.

’Ανακτώμενου τυχόν δικαιώματος ύπό τοϋ καταδικα- 
σθέντος κατά τοϋ όρου τοϋ δευτέρου εδαφίου τής περιπτώ- 
σεως β' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 26 παύει ή πληρωμή τής 
κατά τό προηγούμενον έδάφιον συντάξεως.

2. Ή σύζυγος καί τά τέκνα τοϋ κατά τό άρθρον 27 
παρ. 1 καταδικασθέντος δικαιούται κατά τό χρονικόν διά
στημα καθ’ δ δέν δύναται νά άσκηθή ύπ’ αύτοϋ τό εις σύν
ταξιν ή καταβολήν δικαίωμα, νά τύχωσι τής κατά τόν 
παρόντα κανονισμόν άνηκούσης αύτοϊς συντάξεως ώς έάν 
ό καταδικασθείς είχεν άποβιώσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
Έκχώρησις, κατάσχεσις, παραίτησις άπό τής συντάξεως.

Άρθρον 29.

1. Ή σύνταξις δέν εκχωρείται ουδέ κατάσχεται τών 
περί τούτων πράξεων ούσών αύτοδικαίως άκύρων διατη
ρούμενων όμως τών κατά τήν ΐσχΰν τοϋ παρόντος κειμέ
νων διατάξεων τών έπιτρεπουσών τήν κατάσχεσιν καί τήν 
έκχώρησιν τών πολιτικών συντάξεων τοϋ Δημοσίου.

2. Παραίτησις άπό τοϋ δικαιώματος συντάξεως είναι 
ισχυρά μή δυναμένη ν’ άνακληθή. Έκ τής παραιτήσεως
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δέν παραβλάπτεται τό δικαίωμα των διαδόχων έν τη συν- 
τάξϊΐ προσώπων ουδέ.. ωφελούνται τα τυχόν συνδικαιοϋχα
— f /- —\I /Τ' ΙΜ *ΤΛΛ/ΤΛ»"*<*εις τήν συνταςιν πρόσωττα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ. .
Μεταβολαί εις τήν κατάστασιν τοϋ συνταξιούχου.

- "Αρθρον 30.
1. "Εκαστος συνταξιούχος ΰποχρεοϋται εντός εξ μηνών 

άπό' της μεταβολής τής συνταξιοδοτικής αύτοϋ καταστά- 
σεως να. καθιστά αυτήν έγγράφως γνωστήν εις τήν Δ/νσιν 
τοϋ Ταμείου.

’Εάν έκ τής τυχόν παραλείψεως τής άναγγελίας έπέλΟη 
ζημία εις τό Ταμεΐον λόγω άχρεωστήτως καταβληθείσης 
συντάξεως ό συνταξιούχος ΰποχρεοϋται εις τήν άνόρθωσιν 
πάσης προκληθείσης ζημίας εις τό Ταμεΐον.

2. 'Υπόχρεοι διά τήν άναγγελίαν τής έπερχομένης εις
τήν συνταξιοδότησιν κατάστασιν τοϋ συνταξιούχου μετα
βολής τυγχάνουσιν α) εάν ή σύνταξις άνήκη εις πλείονα 
τοϋ ενός πρόσωπα πάντα ταϋτα άδιαφόρως εάν τήν σύν
ταξιν εΐσπράττωσιν όμοϋ ή κεχωρισμένως ύποχρεούμενα 
ωσαύτως άλληλεγγύως και άδιαιρέτως εις τήν επιστροφήν 
των τυχόν άχρεωστήτως καταβληΟέντων παρά τοϋ Ταμείου 
συνεπεία τής παραλείψεως- ταύτης, β) εάν ό συνταξιούχος 
αποθάνη οί ‘ tic ούς *μεταβιβάζηται τό δικαίωμα τής συν
τάξεως ή έάν ή σύνταξις δέν μεταβιβάζεται εις ετερα πρό
σωπα οί κληρονόμοι τοϋ άποβιώσαντός συνταξιούχου, γ) 
επί ανηλίκων ή ανικάνων προς δικαιοπραξίαν συνταξιού
χων ό έπίτροπος κηδεμών ή άντιλήπτωρ των συνταξιούχων 
τούτων. < ,

• 3. Έάν συνεπεία γάμου τοϋ συνταξιούχου ή σύνταξις 
δέον νά διακοπή ώς μή μεταβιβαζομένη εις έτερον πρό- 
σώπον υπόχρεοι προς δήλωσιν τοϋ τελεσθέντος γάαου' τυγ- 
χάνόυσιν άμφότεροι οι σύζυγοι.'

S-ιΟύτοι παραλείποντες νά προβώσιν εις τήν σχετικήν 
δήλωσιν ΰποχρεοΰνται .είς άνόρθωσιν πάσης οίασδήποτε 
φύσεως ζημίαν’τοϋ Ταμείουπροελθούσης έκ τής παραλείψεως 
τής υποβολής εις τήν. Δ/νσιν τοϋ .Ταμείου τής ώς άνω δηλώ- 
σέως. - ή ' ■ - .·

4. Έάν ό συνταξιούχος έκμισθώση τάς ύπηρεσίας του 
κατά τά έν παρ. 3 τοϋ άρθρου 22 τοϋ παρόντος κανονισμού 
οριζόμενα ΰποχρεοϋται νά δηλώση τούτο έγγράφως εις 
τήν Δ/σιν τοϋ Ταμείου. ·
Λ ' ' '·· ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. j

1 Τελικαί καί μεταβατικαί διατάξεις.
'Αρθρον 31. ·

i ό κατά τήν συγκεφαλαίωσιν τού ποσού τής καταβαλ- 
λομένης συντάξεως προκϋπτον κλάσμα χιλιοδράχμου πα- 
ραλείπεται. . . - .

Τό αύτό ισχύει κατά πάσαν πληρωμήν συντάξεως, έπι- 
δόματος ή βοηθήματος πάσης φύσεως.
... "Αρθρον 32.

α) Αόγω πλάνης περί τά πραγματικά γεγονότα, 
β) "Αν προσαχθοϋν νέα χρήσιμα έγγραφα. 
γ) "Αν ή άπόφασις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου έστηρίχθη 

έπί καταθέσεων μαρτύρων καταδικασθέντων επί ψευδορ
κία.

δ) "Αν ή άπόφασις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου έστηρίχθη έπί 
έγγράφων κηρυχθέντων πλαστών διά δικαστικής άποφά- 
σεως.

Ή αΐτησις άναθεωρήσεως εις τάς δύο τελευταίας περι
πτώσεις έπιτρέπεται καί πέραν τής ώς άνω έτησίας προθε
σμίας εντός τριάκοντα ημερών άφ’ ής ό αϊτών έλαβε γνώσιν 
τής κηρύξεως ώς πλαστών των έγγράφων ή τής καταδίκης 
των μαρτύρων έπί ψευδορκία.

"Αρθρον 34.
Πάσα διάταξις άφορώσα τήν συνταξιοδότησιν ύπαλλή- 

λων τοϋ Ταμείου καί άντικειμένη τώ παρόντι καταργεϊται 
άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος.

Έν Άθήναις τή 12η Δεκεμβρίου 1953 
Ό Υπουργός 

ΕΛΕΥΘ. ΓΟΝΗΣ

Άριθ. Άποφ. 33325/Σ. β85/68 (ΦΕΚ. 236/13.5.1968 τ.Β'.)

«Περί τροποποιήσεως τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 34 τοϋ 
Καταστατικού τοϋ Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών». 
Έχοντες ύπ’ δψει : 1) τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 4272/ 

1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών 
Πειραιώς -’Αθηνών». 2) Πρότασιν τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ ώς άνω Ταμείου ύποβληθεΐσα ήμΐν διά τής 
ύπ’ άριθ. 473/68 άναφοράς αύτοϋ. 3) Γνώμην τοϋ Συμβου
λίου Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως διατυπωθεΐσαν κατά. τήν 
ύπ’ άριθ. 23 Συνεδρίασιν αύτοϋ τής ΙΕ', περιόδου τής 22. 
2.1968, άποφασίζομεν:. , „·ν. , . . :

Ή παράγρ. 2 τοϋ άρθρου-434 τοϋ Καταστατικού τοϋΈα- 
• μείου Συντάξεων Εκτελωνιστών άντικαθίσταται,' ώς άκο- 
λούθως : ■' \ ' .·* ·: ' Γ ' ' .·'

«2. Οί τακτικοί ύπάλληλοι τοϋ Ταμείου καί τά μέλη 
οικογένειας αύτών δικαιούνται συντάξεως έξ αύτοϋ, έφαρ- 
μοζομένων_ άναλόγως τών εκάστοτε ΐσχυουσών διατάξεων 
περί άπονομής συντάξεων εις τούς δημοσίους πολιτικούς 
ύπαλλήλους. ■ . / *

'Αρμόδιον οργανον διά τήν άπονομήν συντάξεως'είς τούς 
τακτικούς ύπαλλήλους τού Ταμείου, τυγχάνει* τό Διοικη
τικόν'Συμβούλιου αύτοϋ. · * . J

Ή παρούσα εφαρμόζεται καί έπί τών έξελθόντων τής 
ύπηρεσίας 'τακτικών ύπαλλήλων τοϋ Ταμείου άπό τής 
ισχύος τοϋ Ν. Δ/τος 4548/66 (1.1.66) καί έφεξής μέχρι 
σήμερον», · .·'- . -. · - .·· - ■

Φ.Ε.Κ. 371 τ.Β'. τής 8.6.1967. Άριθ. 40492/Σ. 279 ' 
Περί προσθήκης διατάξεως έν τέλει τοϋ άρθρου 13 τοϋ 

Καταστατικού τοϋ Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδο
πωλών καί 'Υπαλλήλων Πρακτορείων. 1 · ,1

ΔΓ νάποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου καθορίζονται τά 
υποβλητέα διά τήν άπονομήν καί τον κανονισμόν τών συν
τάξεων δικαιολογητικά ώς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια 
διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος κανονισμού.

"Αρθρον 33.
1. 'Η άπονομή κατά τον παρόντα κανονισμόν συντάξεων 

ως καί πάσα γενικής φύσεως άπαραίτητος διά τήν διοικη
τικήν -έφαρμογήν τών διατάξεων αύτοϋ ενέργεια άποφα- 
σίζεται ύπό τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Ταμείου. Κατά 
τών άποφάσεων τοϋ Διοικ. Συβουλίου περί άπονομής ή 
μή τής συντάξεως έπιτρέπεται ή άσκησις τοϋ ένδικου μέσου 
τής αίτήσεως άναθεωρήσεως ύπό παντός έχοντος έννομον 
συμφέρον εντός άνατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους άπό 
τής κοινοποιήσεως τής προσβαλλομένης άποφάσεως καί 
διά τούς εξής λόγους : .

, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"Εχοντες ύπ’ δψιν :
1) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου. 5 τοϋ Ν, 4434/1929 «περί 

συστάσεως Ταμείων ’Ασφαλίσεως τάξεών τινων έργαζο- 
μένων (έφημεριδοπωλών, μυλεργατών καί άρτεργατών), 
ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

2) Πρότασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου
Συντάξεων Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτο
ρείων ύποβληθεΐσαν ήμΐν διά τής ύπ’ άριθ. 738/1967 άνα
φοράς τοϋ ·ώς άνω Ταμείου. ' «.*>;·: · -ν._.vr·'.· >‘

3) Γνώμην τοϋ Συμβουλίου Κοινωνικής1 ’Ασφαλίσεως 
διατυπωθεΐσαν κατά τήν ύπ’ άριθ. 76/13.4.1967 συνεδρί- 
ασίν αύτοϋ τής ΙΔ'. Περιόδου, άποφασίζομεν:'
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6. Προς άντιμετώπισιν τών διά την παροχήν των συν-"Οπως, έν τέλει τοΰ άρθρου 13 τοΰ Καταστατικού τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών καί 'Υπαλλήλων 
Πρακτο'ρείων, προστεθή διάταξις, έχουσα ώς άκολούθως : 

«Αί διατάξεις τοΰ Ν. 3163/1955 «περί συνταξιοδοτή- 
σεως τοΰ προσωπικού τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων» εφαρμόζονται καί επί τών τακτικών υπαλλήλων 
τοϋ Ταμείου, εφαρμοζόμενων άναλόγως τών διατάξεων 
τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 4277/1962, ώς αύται έτροποποιή- 
θησαν μεταγενεστέρως σχετικώς μέ τάς καταβλητέας προ
σθέτους εισφοράς, άναγνώρισιν καί έξαγοράν προϋπηρεσίας 
κλ.π. Ή απονομή τών κατά την παροΰσαν διάταξή συν
τάξεων καί λοιπών παροχών, ώς καί πάσα αναγκαία διά 
τήν εφαρμογήν ταύτης διοικητική ενέργεια άποφαοίζεται 
υπό τοΰ -Διοκιητικ. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου, έφαρμοζο- 
μένων τών ίσχυουσών έκάστοτε σχετικών διατάςεων της 
Νομοθεσίας τοϋ Ταμείου διά τούς λοιπούς ήσφαλισμένους 
αύτοΰ. ^ -

Έν περιπτώσει άπονομής συντάξεων εις τό προσωπικόν 
τοΰ Ταμείου δέν έχουν εφαρμογήν αί διά τούς λοιπούς ήσφα- 
λισμένους ΐσχύουσαι διατάξεις ώς προς τό ύψος τών πα
ροχών κ.λπ.».

τάξεων δαπανών τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Λιμενεργατών 
Πειραιώς επιβάλλεται, από της δημοσιεύσεως τής παρού- 
σης κράτησις 4% έπί τοΰ οργανικού μηνιαίου μισθοΰ "τών 
μονίμων καί έκτάκτων υπαλλήλων αύτοΰ.

Διά τον προγενέστερον της ισχύος τής παρούσης χρόνον 
πραγματικής έν τώ Ταμείω ύπηρεσίας επιβάλλεται κρά- 
τησις 1% έπί τοΰ άποληφθέντος μέσου όρου έτησίου οργα
νικού μισθοΰ, καταβλ.ηθησομένης άτόκως δι’ ΐσοπόσων 
μηνιαίων δόσεων έντός διετίας κατ’ άνώτατον δριον.

7. Αί διατάξεις τών προηγουμένων, πέμπτης καί έκτης, 
παραγράφων δέν έφαρμόζονται έπί υπαλλήλων δυναμένων 
νά τύχωσι συνταςεως έκ τοΰ Δημοσίου ή άλλου οργανι
σμού Κοινωνικής Άσφαλίσεως».

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ « V ,

πρακτικά * <·:■;

Τής 14ης έκτάκτου ειδικής συνεδριάσεως τής όλομελείάς 
τοΰ ελεγκτικού συνεδρίου τής 19ης Σεπτεμβρίου 1975.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Κουνουπιού της.

ΦΕΚ. Β' 231/19-9-939 ν ■
Άριθ. 48572 ‘
Περί τροποποιήσεως Κανονισμού Ταμείου Άσφαλίσεως 

, - Λιμενεργατών Πειραιώς. ■ .
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '. '

Έχοντες ύπ’ δψει’: 1) τό άρθρον 59 παράγρ. 1 τοΰ Ά- ■ 
ναγκ. Νόμου τής 11 Νοεμβρίου 1935, «περί ’Οργανισμού 
τοϋ 'Υπουργείου "’Εργασίας», ώς τούτο αύθεντι>ίώς ήρμη- 
νεύθη διά τοΰ άρθρου. 1 τοϋ ’Αν. Νόμου ύπ’ άριθ. 694/1937, 
«περί αύθεντικής ερμηνείας, συμπληρώσεως καί τροπο- 

. ποιήσεως διατάξεών τινων τής ασφαλιστικής Νομοθεσίας», 
2) πρότασίν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ,Ταμείου Ά-. 
σφαλίσεως Λιμενεργατών Πειραιώς, 3) γνώμην τού Συμ-, 
βουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως (άριθ. πρωτ. 459 τ.έ. 
327 καί 382), άποφασίζομεν. ■ ‘ " ι
, 1) Εις τον Κανονισμόν τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Λι
μενεργατών Πειραιώς προστίθεται ή άκόλουθος μεταβα
τική διάταξις

«Αί κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού κατα- 
βληθεϊσαι είς τό Ταμεΐον ΰπό τοΰ Ο.Λ.Π. είσφοραί έπί 
τών πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων παρά τών, δυ
νάμει τών διατάξεων τής πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου 
62 τοϋ Διατάγματος τής 27.7.37 «περί ’Οργανισμού τώγ 
Υπηρεσιών τοϋ Ο.Λ.Π.», μεταταχθέντων είς τό'τεχνικόν 
προσωπικόν Ο.Λ.Π. μονίμων έργατών αύτοΰ, μεταφέρον- 
ται έξ ολοκλήρου είς τό Ταμεΐον Προνοίας Υπαλλήλων 
’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς». -

ΜΕΛΗ : Άντ. Παπαδάτος, Αντιπρόεδρος, Β. Παπα- 
στυλιανός, Κ. Χουρδάκης, Π. Πετρίδης, Ιή Δημόπουλος, 
Κ. Σαραντόπουλ.ος, Κ. Π αρασκευόπουλος, Δ. Καμβύσης^ 
Δ. Μάμαλης, Ήλε Κάμτσιος, Γ. Βιτάλ,ης'καί Κ. Σμυρλής, 
Σύμβουλοι. ' . ' ·*

Οί σύμβουλοι Ν. Σπυράκος, Ν. Θέμελ.ης καί Ίω. Κα
τσικάς, κωλ,υόμενοι δέν προσήλ.Οον.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ r ’ΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : 
Παν. Φωτόπουλ.ος. ^

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γεώργ. Λαζάρου, Ύπογραμματεύς, 
τοϋ Γραμματέώς τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου Γερασ. Μπου- 
κογιάννη, κωλυομένου.' / '-Λν.
Α’ . .'. ,. Λ .... 1..... . ... . :. . Λ . . . Λ V

■ Β' Άκολ.ούθως ό Πρόεδρος εισάγει είς τήν 'Ολομέλειαν 
τό διά τοϋ ύπ’ άριθ. ΈΠ. 157/1437/Μ 13/2-45/29.8.1975 
έγγράφου τοΰ Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογι
στηρίου τοΰ Κράτους) προς τόν Γενικόν ’Επίτροπον τής 
’Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον νόμου «περί τοΰ συντα- 
ξιοδοτικοΰ δικαιώματος τοϋ τακτικού προσωπικού τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών καί τοΰ ’Οργανισμού 
’Ελέγχου τών δι’ αυτοκινήτων Συγκοινωνιών» όπως προ- 
κλ.ηθή ή γνώμη ταύτης συμφώνως προς τό άρθρον 73 πα
ράγρ. 2 τοΰ Συντάγματος έχον ώς εξής :

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

2) Είς τό τέλος τοΰ άρθρου 4 τοΰ άπο 1)7 ’Ιουλίου 1931 
Δ/τος «περί κυρώσεως τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταμείου Προ
νοίας Έργατών Λιμένος Πειραιώς», ώς τούτο έτροποποιή- 
θη διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ άπό 10/12 Μαρτίου 1932 Δ/τος, 
προστίθενται παράγραφοι ύπ’ άριθ. 5, 6 καί 7 έχουσαι ώς 
άκολ.ούθως :

«5. Έπί τών μονίμων υπαλλήλων τοΰ Ταμείου Άσφα- 
λ.ίσεως Λιμενεργατών Πειραιώς έφαρμόζονται, άναλ.όγως, 
πάσαί αί κείμεναι έκάστοτε διατάξεις περί άπονομής συν
τάξεως είς τούς δημοσίους' πολ.ιτικούς υπαλλήλους,, πλήν, 
καθ’ όσον τροποποιούνται διά τοΰ παρόντος.

Ώς χρόνος συνταξίμου καί πραγματικής ύπηρεσίας 
λ.ογίζεται ό χρόνος ύπηρεσίας παρά τώ Ταμείω Άσφαλί- 
σεως Λιμενεργατών Π ειραιώς, ώς μονίμου ή έκτάκτου 
ύπαλλήλ.ου.

Ή σύνταξις έκδικαζομένη καί καθοριζόμενη- κατά τάς 
κειμένας διατάξεις ύπό τοΰ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατα
βάλλεται ύπό τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Λιμενεργατών 
Πειραιώς.

Περί τοΰ συνταξιοδοτικοΰ δικαιώματος τοΰ τακτικού προ
σωπικού τοΰ Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών καί 
τοΰ ’Οργανισμού Ελέγχου τών δι’ αυτοκινήτων Συ- 

.--κοινωνιών.

. Άρθρον 1.

1. Οί τακτικοί ΰπάλληλ.οι τοΰ Ταμείου Συντάξεως Αυ
τοκινητιστών καί τοΰ ’Οργανισμού ’ Ελέγχου τών δι’ Αυ
τοκινήτων Συγκουωνιών άπσκαλ.ουμένων έν τοΐς έπομέ- 
νοις χάριν συντομίας ΤΣΛ καί ΟΕΑΣ καί αί σίκογένειαι 
τούτων δικαιούνται συντάξεο,ις έξ αύτοΰ, ύφ’ οΰς όρους 
αποκτούν τό δικαίωμα τούτο καί οί τακτικοί ύπάλ.λ.ηλ.οι 
τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καί αί σίκογένειαι 
αυτών έκ τοΰ Ιδρύματος τούτου.

2. Αί διατάξεις τοΰ Ν. 3163/55 «περί συνταξιοδοτήσεως 
τοΰ Προσωπικού τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικ. Ασφαλίσεων» 
έφαρμόζονται άναλ.όγως καί έπί τών περί ών ή προηγου- 
μένη παράγραφος προσώπων, πλήν άλλως ορίζεται διά τοΰ 
παρόντος.


