
Στο σχέδιο νόμου «γιά προσαύξηση κατά τρία χρόνια τής 
συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων πού άπολύθηκαν 
άπό την υπηρεσία σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 1232/82.

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων

Μέ το προτεινόμενο σχέδιο νόμου άποσκοπεΐται νά 
ληφθοϋν, γιά λόγους επιείκειας, ορισμένα εύεργετικά μέτρα 
γιά τούς υπαλλήλους πού άπολύθηκαν αυτοδικαίως άπο την 
υπηρεσία σέ εφαρμογή τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 1232/1982. 
Τά μέτρα δέ αύτά είναι τά έξης :

Κατ’ αρχήν κρίθηκε σκόπιμο, άφ’ ένδς μέν νά προστεθούν 
στή συντάξιμη υπηρεσία, τών άνωτέρω τρία πλασματικά 
χρόνια καί, προκειμένου περί πολυομυελιτικών, πέντε, 
λογιζόμενα, άπο πλευράς συνταξιοδοτικών συνεπειών, ώς 
χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, άφ’ ετέρου δέ 
νά ΰπολογισθεΐ ή σύνταξή τους βάσει τριακοστών πέμπτων, 
άντί τών τεσσαρακοστών, μέ τά όποια υπολογίζεται ή σύν
ταξη αύτών πού άποχωροΰν άπύ τήν υπηρεσία μέσα στο
1982.

Αύτά προβλέπονται άπο τό άρθρο 1 τοϋ ύποβαλλόμενου 
νομοσχεδίου, στο όποιο ορίζεται, άκόμη, ότι, άν τό χρονικό 
διάστημα, άπο τήν άπόλυση τών υπαλλήλων αύτών μέχρι 
τή συμπλήρωση τοϋ 65ου έτους τής ήλικίας τους ή τριάκοντα - 
πενταετοϋς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, είναι μι- 
'κρότερο τοϋ χρόνου πού προστίθεται, τότε τά χρόνιά αύτά- 
μειώνονται άναλόγως.

Μείωση, επίσης, προβλέπεται καί στήν περίπτωση 
έπαναδιορισμοϋ τών έν λόγω υπαλλήλων στο Δημόσιο, 
σέ ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ, εφόσον, βέβαια, ή νέα τους υπηρεσία 
τούς παρέχει κατ’ αρχήν αύτοτελώς δικαίωμα συντάξεως, 
ή προσμετράται γιά τον κανονισμό ή τήν αύξηση συντάξεως. 
'Η μείωση αύτή είναι ανάλογη τοϋ χρόνου πού θά ωφελη
θούν άπο τή νέα υπηρεσία.

έ'Ο περιορισμός καί στή μία περίπτωση καί στήν άλλη 
κρίνεται σκόπιμος, γιατί διαφορετικά ή προσθήκη τών πλα
σματικών ετών θά όδηγοϋσε σέ άπαράδεκτές καταστάσεις. 
’Εδώ θά πρέπει νά διευκρινισθεΐ ότι ή χορήγηση πέντε 
πλασματικών ετών σ’ όσους άπό τούς άπολυθέντες είναι 
πολυομυελιτικοί, αντί τών τριών πού χορηγούνται στούς 
άλλους, κρίθηκε σκόπιμη, γιά τό λόγο ότι αύτοί δέν έχουν 
χρόνια στρατιωτικής θητείας νά προσμετρήσουν καί έτσι 
θά υστερούσαν έναντι τών άλλων. -

Στή συνέχεια μέ τό άρθρο 2 τοϋ νομοσχεδίου όρίζεται 
ότι τά πρόσθετα χρόνια, μέ τά όποια αύξάνεται ό χρόνος 
τής πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας τών άνωτέρω ' 
υπαλλήλων γιά τή λήψη κυρίας σύνταξης, μπορούν νά χρησι
μοποιηθούν άπό τούς ένδιαφερομένους καί γιά τήν αύξηση 
τής επικουρικής ασφάλισής τους, καθώς καί τοϋ χρόνου 
συμμετοχής τους στά ταμεία πού χορηγούν έφάπαξ χρημα
τικές παροχές. Έτσι ή ωφέλεια θά είναι διπλή, γιατί θά 
αυξηθεί όχι μόνο ή κυρία τους σύνταξη, άλλά καί ή έπικου- 
ρική, καθώς καί τό «έφ’ άπαξ». Ή άναγνώριση έδώ τού 
χρόνου γίνεται ύστερα άπό καταβολή τών σχετικών εισφο
ρών έκ μέρους τών ένδιαφερομένων, γιατί, καί άν δέν απο
λύονταν, πάλι οί ίδιοι θά κατέβαλαν τις 'εισφορές αυτές.

Παράλληλα γιά λόγους ίσης μεταχειρίσεως τά ίδια 
μέτρα λαμβάνονται καί γιά τούς ύπαλλήλους τής αύτής 
κατηγορίας τών ΟΤΑ καί τών άλλων ΝΠΔΔ (άρθρο 3).

Σημειώνεται ότι τά οικονομικά όφέλη πού θά προκόψουν 
άπό τά λαμβανόμενα μέτρα άνατρέχουν στό χρόνο έξόδου 
τών υπαλλήλων άπό τήν υπηρεσία, προκειμένου οί υπάλληλοι 
αυτοί νά μήν ύποστοϋν καμία οικονομική ζημία (άρθρο 1 
παρ. 2).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατόπιν τών άνωτέρω καί έν δψει τού σκοπού καί τού 
περιεχομένου τοϋ νομοσχεδίου, παρακαλοϋμε γιά τήν 
επιψήφισή-του.

_____ ’Αθήνα, 15 Μαρτίου 1982

Οί 'Τπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εσωτερικών

ΑΓ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡ. ΓΕλ'ΝΗΜΑΤΑΣ
Οικονομικών Κοιν. ' Υπηρεσιών

MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τής αΐτιολογικής Έκθέσεως τού σχεδίου νόμου «γιά 

προσαύξηση κατά τρία χρόνια τής συντάξιμης ύπηρεσίας 
τών ύπαλλήλων πού άπολύθηκαν άπό τήν ύπηρεσία σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 1232/1982».

Μ
Άρθρο 93 Συνταξιοδοτικοϋ Κώδικα

1. Γενικοί Έπιθεωρηταί Διοικήσεως, διορισθέντες κατά 
τάς διατάξεις τών Ν.Δ. 3436/1955 «περί Νομαρχών καί 
Έπάρχων» καί 3770/1957 «περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως τών περί Νομαρχών διατάξεων κ.λπ.», Γενικοί 
Γραμματείς, διορισθέντες κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
1 τού Ν. 3769/1957 «περί λήψεως μέτρων διά τήν όργάνωσιν 
τοϋ εξωσχολικού άθλητισμοΰ» καί 4 τοϋ Ν.Δ. 3860/1961 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 12/25 
’Ιουνίου 1958 Β.Δ. «περί συστάσεως καί σννθέ εως ‘Υπη
ρεσιακών Συμβουλίων κ.λπ. καί τοϋ τρόπου διενε υγείας τών 
έκκρεμουσών προαγωγών λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως εις τον βαθμόν τοϋ βοηθού γυμνασιάρχου», καί Νομάρ- 
χαι, διορισθέντες κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 893/1949 
«περί διατάξεων διοικητικής άπόκεντρώσεως», Ν.Δ. 2679/ 
1953 «περί Νομαρχών καί Έπάρχων», Ν. 3200/1955 
«περί διοικητικής άπόκεντρώσεως» καί Ν.Δ. 3436/1955 
καί έξελθόντες τής υπηρεσίας μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ Ν.Δ. 4432/1964 (12.11.1964) «περί συνταξιοδοτή- 
σεως Γεν. ’Επιθεωρητών Διοικήσεως, Νομαρχών κ.λπ.», 
δικαιούνται συντάξεως υπό τάς έν έδαφίοις πρώτον καί 
δεύτερον τής παρ. 4 τοϋ προηγουμένου άρθρου προϋποθέσεις, 
οί ίκτοτε δέ καί μέχρι τής 31.12.1964 άπολυθέντες, πλήν 
τών έν τή παρ. 4 τοϋ προηγουμένου άρθρου άναφερομένων, 
άποκτοϋν δικαίωμα συντάξεως κατά τάς γενικάς περί 
πολιτικών συντάξεων διατάξεις, ώς καί μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν δεκαπενταετούς ύπηρεσίας συνεχούς ή διακεκομμένης 
εις θέσιν Γενικού Έπιθεωρήτοΰ Διοικήσεως, Γενικόΰ 
Γραμματέως, Έπιθεωρήτοΰ Διοικήσεως, Νομάρχου καί 
Έπάρχου.

Διά τήν, κατά τάς γενικάς περί πολιτικών συντάξεων 
διατάξεις, θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως υπέρ τών 
έν τώ προηγουμένω 'έδαφίω άναφερομένων υπαλλήλων 
άπαιτεΐται τριετής τουλάχιστον συνεχής ύπηρεσία είς τινα 
τών έν τώ έδαφίω τούτων θέσεων.

Τριετής τριαύτη ύπηρεσία άπαιτεΐται προσέτι καί διά τήν 
προσμέτρησιν πάσης συνταξίμου ύπηρεσίας, λογιζομένης 
ώς τοιαύτης ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 13 τοϋ πα
ρόντος.

Αί διατάξεις τοϋ τρίτου έδαφίου τής παρ. 4 τοϋ προηγου
μένου άρθρου έφαρμόζονται καί διά τάς κατά τήν παρούσαν 
παράγραφον συντάξεις.

2. Νομάρχαι, έξελθόντες έκ τής ύπηρεσίας μέχρι καί τής 
31ης Δεκεμβρίου 1964 λόγω συμπληρώσεως ορίου ήλικίας, 
δικαιούνται συντάξεως κατά τάς διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ 
προηγουμένου άρθρου, έφ’ όσον συγκεντρώνουν τάς έν τή 
παραγράφω ταύτη όριζομένας προϋποθέσεις.
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Νομάρχαι, έξχναγκχσθέντες εις πχρχίτησιν συνεπεία 
άναιτιολογήτου καί παρανόμου θέσεως εις την διάθεσιν τού 
'Υπουργείου, λογίζονται έν υπηρεσία διά πάσας τάς 'περι
πτώσεις πλήν λήψεως αποδοχών κχτά τον άπδ τής παρχιτή- 
σεως μέχρι τοΰ επαναδιορισμού των χρόνον, έφ’ όσον ή 
πρά|ις αΰτη τής Διοικήσεως ήκυρώθη υπό τοΰ Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας, ό δέ έπανχδιορισμός έγένετο κατόπιν 
νέας επιλογής των υπό τοΰ αρμοδίου Συμβουλίου κρίσεως 
Νομαρχών κατά τάς κειμένας διατάξεις.

3. Στρατιωτικοί πολεμικών καταστάσεων άπό τοΰ βαθμού 
τού άντισυντχματάρχου καί άνω, έφ’ όσον διετέλεσαν 
υπέρ την πενταετίαν ώς Νομάρχαι, δικαιούνται συντάξεως 
Νομάρχου υπό τάς έν παρ. 4 τού προηγουμένου άρθρου καί 
1 τού παρόντος προϋποθέσεις, τού χρόνου στρατιωτικής των 
υπηρεσίας λογιζομένου συνταξίμου υπό τάς έν άρθρω 13 
τοΰ παρόντος διακρίσεις.

4. Εις τήν συντάξιμον υπηρεσίαν τών άπολυθέντων
δυνάμει τού Ν.Δ. 285/1974 «περί καταργησεως τού Άνω- 
τάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών» τακτικών μελών 
τού Α.Σ.Δ.Υ. προστίθενται διά τήν παρά τοΰ Δημοσίου 
συνταξιοδότησίν των τρία έτη συνταξίμου υπηρεσίας, λογι- 
ζόμενα διά πάσαν περίπτωσή ώς πραγματική δημοσία 
υπηρεσία.. / . . ............. . , - -

■ Τά μή ΰποβαλόντα τήν κατά τό άρθρον 3 παρ. 1 τού Ν.Δ. 
285/1974 δήλωσιν πάρεδρα μέλη τού Α.Σ.Δ.Υ.. καί ό έπί 
1ω βαθμώ Γενικός-Διευθυντής τού Α.Σ.Δ.Υ. δικαιούνται 
συντάξεως, ύπολογιζομένης κατά τά εις τό προηγούμενον 
έδάφιον όριζόμενα. ·. ; .... . .

Υ I' Η κατά τά προηγούμενα έδάφια σύνταξις δέν δύναται 
έν. πάση περιπτώσει νά ύπερβή τό ποσόν, τό όποιον θά 
έλάμβανεν συνταξιοδοτούμενος ότε θά άπεχώρει τής 
υπηρεσίας λ γω όρίου ήλικίας. ...... - . ... . ·. » έτ
.-i.Διά. τον. καθορισμόν τούν κατά τάς κειμένας διατάξεις 
συνταξίμου μισθού, τών κατά τά. προηγούμενα έδάφια 
συνταξιοδοτουμένων λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό έκάστοτε προβλε- 
πόμενος^ μηνιαίος · μισθός , τού Προέδρου, ’Αντιπροέδρου, 
Συμβούλων καί.Παρέδρων τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. .
: 5.-Ή σύνταξις τών προαχθέντων ή διορισθέντων εις 
θέσιν παρέδρου μέλους τοΰ Α.Σ.Δ.Υ. κατ’ έφαρμογήν 
τής παρ. 1 τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 350/1969 «περί τροπο- 
ποιήσεως διατάξεών τινων τού ύπ’ άριθ. 762/1965 Β. Δ/τος 
καί τού 'Υπαλληλικού Κωδικός», τού Ν.Δ. 180/1973 «περί 
τροποποιήσεως . τών περί τού Άνωτάτου Συμβουλίου 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών διατάξεων» καί τής παρ. 3 τού άρθρου 
41 τού Β.Δ. 617/1967 καί έπανελθόντων κατά τό άρθρον 8 
τού Ν. 193/1975 εις τούς βαθμούς καί θέσεις, οΰς κατεΐχον 
κατά τήν δημοσίευσιν τού Β.Δ. 617/1967 έφ’ όσον ουτοι 
ειχον έξέλθει τής ύπηρεσίας μέχρι τής ένάοξεως τής ισχύος 
τοΰ Ν. 193/1975, καθορίζεται έκ νέου διά πράξεως τής 
'Υπηρεσίας Συντάξεων τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κρά
τους, βάσει τών άποδοχών τοΰ βαθμού εις όν έπανήλθον 
ή τυ/όν ποοήχθησαν κατ’ έοαρμογήν τής ανωτέρω διατάξεως
τού Ν. 193/1975. ■ .

■ Β'.........................
Άρθρο 15 παρ. 1 Συνταξιοδστικού Κώδικα

1. Ή μηνιαία σύνταξις συνίσταται :
α) Προκειμένου περί τών έξελθόντων τής ύπηρεσίας 

μέχρι τής 31.12.80 συμπεριλαμβανομένης, καί έπί πραγμα
τικής συνταξίμου ύπηρεσίας μέχρις 25 έτών, εις τόσα πεντη
κοστά τού κατά τό άρθρον 9 μηνιαίου συνταξίμου μισθού 
όσα είναι τά έτη αύτής. Μετά τήν συμπλήρωσιν εΐκοσι- 
πενταετούς πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας, ή σύνταξις 
αΰτη προσαυξάνεται κατά δύο μέν πεντηκοστά τοΰ ώς 
ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μισθού δΓ έκαστον έτος 
πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας άπό τοΰ εικοστού έκτου 
μέχρι τού τριακοστού, συμπεριλαμβανομένου καί κατά 
τρία πεντηκοστά τού αυτού ώς ανωτέρω μισθού δι’ έκαστον 
έτος πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας άπό τού τρια- 
κοστού πρώτου μέχρι τού τριακοστού πέμπτου, συμπερι - 
λαμβανομένου.

β) Προκειμένου περί τών έξεοχομένων · τής 'υπηρεσίας 
έντός τοΰ 1981 καί έπί. πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας 
μέχρις 25 έτών, είς τόσα τεσσαρακοστά πέμπτα τού κατά 
τό άρθρον 9 μηνιαίου συνταξίμου μισθού, όσα είναι τά έτη 
αύτής.

Μετά τήν συμπλήρωσιν εΐκοσιπενταετοΰς πραγματικής 
συνταξίμου ύπηρεσίας, ή σύνταξις ’ αΰτη προσαυξάνεται 
κατά 1,6 τεσσαρακοστά πέμπτα τοΰ ώς ανωτέρω μηνιαίου 
συνταξίμου μισθού δι’ έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου 
ύπηρεσίας άπό τοΰ εικοστού έκτου μέχρι τού τριακοστού, 
συμπεριλαμβανομένου καί κατά 2,4 τεσσαρακοστά πέμπτα 
τού αύτού ώς άνιυτέρω ■ μισθού δι’ έκαστον έτος πραγμα
τικής συνταξίμου ύπηρεσίας από τού’ τριακοστού πρώτου 
μέχρι τού τριακοστού πέμπτου,’ συμπεριλαμβανομένου^-;

γ) Προκειμένου περί τών έξερχομένων τής ύπηρεσίας 
έντός τοΰ 1982 καί έπί πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας 
25 έτών, είς .τόσα τεσσαρακοστά τού κατά τό άρθρον 9 
μηνιαίου συνταξίμου μισθού, όσα είναι'τά έτη αύτής. Μετά 
τήν συμπλήρωσιν είκοσιπενταετούς πραγματικής συνταξίμου 
ύπηρεσίας, ή σύνταξις αΰτη προσαυξάνεται κατά 1,2 τεσσα
ρακοστά τού ώς άνωτέρώ μηνιαίου συνταξίμου μισθού 
δι’ έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας άπό 
τού εικοστού έκτου μέχρι τού τριακοστού, συμπεριλαμβανο
μένου καί κατά 1,8 τεσσαρακοστά τοΰ’αυτού ώς άνωτέρω 
μισθού άπό τού Υριακοστού πρώτου μέχρι τού τριακοστού 
πέμπτου,-'συμπεριλάμβανομένουΥ ."π·—Ίτ--; τ. σ;;

δ) Προκειμένου περί τών έξερχομένων τής ύπηρεσίας 
άπό 1.1.1983 καί έφ’ εξής, εις τόσα τριακοστά πέμπτα 
τού κατά τό άρθρον 9 μηνιαίου συνταξίμου μισθού, όσα 
είναι τά έτη τής πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας.·η’
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τής 2ης ειδικής συνεδριάσεως τής ολομέλειας τοΰ Έλεγκτι 
κού Συνεδρίου τής 27ης ’Ιανουάριου 1982. , . ...

Μέλη : Νικόλ. Θέμελης, Πρόεδρος, Ήλ. ■ Κάμτσίός,
Ίωάν. Κατσίκας, ’Αθαν. Άδριανός, ’Αντιπρόεδροι, Γεώργ. 
Καραχάλιος, Ίωάν. Λογοθέτης, Αύρ. Καρανΐκος, Εύάγ. 
Καλλίτσης, Νικόλ. Παπαγιχννίδης, Ίωάν. Καρατζάς, Νικήτ, 
Νικητάκης, Στέργ. Βάλλας, Παν. Γιαννακόπουλος, Νικολ. 
Κόντος, Άχιλ, Γκατσόπουλος καί Δημ. Ματσιώτας, Σύμ
βουλοι. Οί Σταμ. Πασσάς καί Άναστ. Γκόνης, Σύμβουλοι, 
δέν έλαβαν μέρος στή Συνεδρίαση δικαιολογημένα.
• Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας : Πλούτ. Καρράς, 
Άντεπίτροπος. .. . r r ,7 .. \

Γραμματέας : Άντ. Ζερβάκης'.
Μόλις άρχισε ή Συνεδρίαση ό Σύμβουλος Ευάγγελος 

Καλλίτσης, πού ορίσθηκε εισηγητής άπό τον Πρόεδρο, 
φέρει στήν 'Ολομέλεια τό σχέδιο Νόμου πού έστειλε τό 
'Υπουργείο Οικονομικών (Γεν. Αογιστ. τού Κράτους) 
μέ τό ‘ Γ449/70/Μ13/4—38/15.1.19S2 έγγραφό του στο 
Γενικό ’Επίτροπο, τής ’Επικράτειας «γιά προσαύξηση 
κατά τρία χρόνια τής συντάξιμης ύπηρεσίας τών ύπαλλήλών 
πού άπολύθηκαν άπό τήν ύπηρεσία σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 
τού Ν. /19S2», γιά νά γνωμοδοτήσει σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 73 παρ. 2 τού Συντάγματος.

1 ο σχεόιο αυτό εχει <ος εςτς :
Άρθρο 1.

1. Στο άρθρο 93 τού Κώδικα Πολιτικών καί Στρατιω
τικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/19/9), το όποιο στο έξης 
παίρνει τον τίτλο «Ειδικές περιπτώσεις άπολυθέντων ύπαλ- 
λήλων», προστίθεται ή άκόλουθη παράγραφος μέ άριθμό Q ■

«6. Στήν πραγματική συντάξιμη ύπηρεσία τών ύπαλ- 
λήλων πού άπολύθηκαν άπό τήν ύπηρεσία λόγω καταργή- 
σεως θέσεως, σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοΰ Ν. /1982
«γιά έπαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση καί συμπλήρωση 
τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4352/1964», προσθέτονται τρία
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χρόνια, τά όποια θεωρούνται, επίσης, ώς πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. Τά χρόνια αύτά μειώνονται άναλόγως 
στην περίπτωση πού τό χρονικό διάστημα άπό την άπόλυση 
τοϋ υπαλλήλου μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 6δου έτους της 
τλικίας του ή τριακονταπενταετοϋς πραγματικής συντά
ξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερο των τριών χρόνων.

Οί διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν 
εφαρμογή για όσους άπό τούς άνωτέρω υπαλλήλους έπχνα- 
διορισθοϋν στο Δημόσιο, σέ ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ, έφ’ όσον 
ό χρόνος της νέας υπηρεσίας τους παρέχει κατ’ αρχήν δικαίω
μα” συντάξεως ή λαμβάνεται οπωσδήποτε ύπόψη για τον 
κανονισμό ή την αύξηση συντάξεως».

2. Για τήν εφαρμογή των διατάξεων τής προηγουμένης 
παραγράφου πρέπει να υποβληθεί άπό τούς ένδιαφερό- 
μενους ύπαλλήλους καί, σέ περίπτωση θανάτου, άπό τά 
δικαιούμενα συντάξεως μέλη των οικογενειών τους, σχετική 
αίτηση στην 'Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ Γενικού Λογιστη
ρίου τοϋ Κράτους. Τά οικονομικά άποτελέσματα άρχίζουν 
σέ κάθε περίπτωση άπό τήν ήμερομηνία πού ορίζουν οί 
κείμενες διατάξεις σχετικά μέ τήν έναρξη καταβολής τής 
συντάξεως.

3. Στήν περίπτωση δ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 15 τοϋ 
Κώδικα Πολιτικών καί Στρατιωτικών Συντάξεων προστί
θεται δεύτερο εδάφιο, τό όποιο έχει ώς άκολούθως :

«Τό. αυτό ισχύει καί γιά όσους έξήλθον τής ύπηρεσίας 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τού Ν. /1982».

"Αρθρο 2.
1. 'Ο χρόνος, κατά τον όποιο θά αύξηθεϊ ή πραγματική

συντάξιμη υπηρεσία τών υπαλλήλων πού άναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άπό τούς 
ενδιαφερομένους καί γιά τήν επικουρική τους άσφάλιση, 
έφ’ όσον καταβάλλουν στά σχετικά ταμεία τό ποσό τών 
εισφορών πού άναλογεΐ στον άναγνωριζόμενο χρόνο. Τό 
ποσό αυτό καταβάλλεται σέ ισόποσες άτοκες μηνιαίες, 
δόσεις, ίσες μέ τον άριθμό τών μηνών τοϋ χρόνου που ανα
γνωρίζεται. Ό ενδιαφερόμενος, πάντως, μπορεί, άν επιθυμεί, 
νά καταβάλει αμέσως ολόκληρο τό ποσό. V.

2. Οί διατάξεις τού πρώτου έδαφίου τής προηγούμενης 
παραγράφου έχουν εφαρμογή προκειμένου καί περί ταμείων 
τά όποια χορηγούν εφάπαξ χρηματικές παροχές. Στήν 
περίπτωση αύτή οί σχετικές εισφορές παρακρατοϋνται 
άπό τό ποσό τής χρηματικής παροχής πού θά τούς χορηγηθεί.

"Αρθρο 3.
Οί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου εφαρμόζονται άναλόγως 

καί γιά τούς ύπαλλήλους τών ΟΤΑ καί τών άλλων ΝΠΔΔ, 
πού άπολύονται λόγω καταργήσεως θέσεως, σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 2 τοϋ Ν. /19S2. "Οπου στις άνωτέρω περι
πτώσεις άπαιτεΐται καταβολή εισφορών, οί εισφορές αύτές 
καταβάλλονται άπό τον υπόχρεο γιά τήν καταβολή αυτών 
κατά τό χρόνο τής άπολύσεως τοϋ ύπαλλήλου.

"Αρθρο 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχίζει άπό τή δημοσίευσή 

του στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
’Αθήνα, 15 ’Ιανουάριου 1982

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Οικονομικών

MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

’Εσωτερικών
ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Κοιν. 'Υπηρεσιών
ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Γιά τό άνωτέρω σχέδιο ό Γενικός ’Επίτροπος έχει τή 
γνώμη ότι οί διατάξεις του είναι δικαιολογημένες σύμφωνα 
μέ τά όσα άναφέρονται στήν αίτιολογική του έκθεση.

'Ο Εισηγητής Σύμβουλ.ος Εύάγγ. Καλλίτσης είσηγείται 
τα έξης :

«Διά τοϋ ύπό γνωμοδότησιν νομοσχεδίου παρέχονται 
ωρισμένα συνταξιοδοτικά πλεονεκτήματα άφορώντα εις τήν

προσαύξησιν τοϋ χρόνου τής συνταξίμου ύπηρεσίας ώς καί 
τοϋ χρόνου τής επικουρικής άσφαλίσεως τών άπολυθησο- 
μένων λόγω καταργήσεως θέσεως δημοσίων ύπαλλήλ,ων 
καί υπαλλήλων τών Ο.Τ.Α. και άλλων Ν.Π.Δ.Δ., συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ προς ψήφισιν ενώπιον 
τής Βουλής συζητουμένου ήδη ετέρου σχετικού νομοσχεδίου 
άφορώντος εις τήν έξυγίανσιν τής Δημοσίας Διοικήσεως.

Δοθέντος όμως ότι τό τελευταίον τούτο νομοσχέδιον δέν 
έχει είσέτι ψηφισθή ύπό τής Βουλής και ώς έκ τούτου δέν 
είναι γνωσταί αί όριστικαί αύτοϋ διατάξεις, έφ’ ών έρεί- 
δο νται αί διατάξεις τοϋ ύπό γνωμοδότησιν συνταξιοδοτικοϋ 
τοιούτου, ένδείκνυται όπως ή Όλομέλ.εια άποσχη τό γε νϋν 
έχον, νά έκφέρη γνώμην επ’ αύτοϋ, μέχρις οτου καταστή 
νόμος τοϋ Κράτους, τό συζητούμενον ενώπιον τής Βουλής 
ώς άνω διοικητικόν νομοσχέδιον. "Αλλ.ως έπί τών κατ’ ιδίαν 
διατάξεών του εισηγούμαι είδικώτερον τά άκόλουθα :

"Αρθρον 1.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου (παράγρ. 1) καί 

κατά τάς έν αύτοΐς διακρίσεις, προσαυξάνεται μέχρι τριών 
ετών πραγματικής ύπηρεσίας, ό χρόνος τής πραγματικής 
συνταξίμου ύπηρεσίας τών ώς είρηται ύπαλλήλων, προς 
έπαύξησιν καί βελτίωσιν τής καταβλ.ηθησομένης, άμα τή 
άπολ.ύσει τής συντάξεως αύτών. Οί ύπάλληλοι ούτοι θέλουν 
άπολυθή αύτοδικαίως, καταργουμένων τών αντιστοίχων 
όργανικών θέσεών των άμα τή ένάρξει τής ισχύος τοϋ ύπό 
ψήφισιν ώς άνω νομοσχεδίου (άρθρ. 2 τούτου) καί δή πριν 
ή συμπληρώσουν πλήρη 35ετή συντάξιμον ύπηρεσίαν ή τό 
νόμιμον όριον ήλικίας εξόδου των έκ τής ύπηρεσίας ή (τινές 
έξ αύτών) εικοσαετή, τουλάχιστον, πραγματικήν συντάξιμον 
ύττηρεσίαν προς θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως κατ’ 
άρθρον 1 παρ. 1δ' τοϋ συνταξιοδοτικοϋ κώδικος. Λαμβανο- 
μένου όμως ύπ’ οψιν, ότι οί ρηθέντες ύπάλληλοι θέλουσι 
τερματίσει κατά τ’ άνωτέρω προώρως καί δή άναγκαστικώς 
καί άνευ ύπαιτιότητος αύτών τήν ύπηρεσιακήν αύτών στα
διοδρομίαν, άποστερηθησόμενοι έντεΰθεν τών συναφών συν- 
ταξιοδοτικών πλεονεκτημάτων (τής θεμελιώσεως ή έπαυ- 
ξήσεως δηλονότι τής συντάξεούς των εάν συνεπλήρουν 
κανονικώς τόν ύπολειπόμενον κατά νόμον χρόνον ένεργοϋν 
ύπηρεσίας των), παρίσταται έπαρκώς δεδικαιολογημένη 
άλλά καί έπιβεβλημένη, ή κατά τάς άρχάς τής χρηστής 
Διοικήσεως καί τήν κοινήν περί δικαίου συνείδησιν, ή 
θεσπιζόμενη διά τών ώς άνω διατάξεων, προσαύξησις 
τοϋ χρόνου τής πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας των. 
'Ωσαύτως, διά τόν αύτόν ώς είρηται λόγον, έχει έπαρκή 
δικαιολογίαν καί ή διάταξις τής τρίτης παραγράφου, δι’ ής 
έπεκτείνεται τρόπος εύεργετικοϋ ύπολογισμοΰ τής συντά
ξεως τών' άπό 1.1.1983 καί έφεξής έξερχομένων τής ύπη
ρεσίας των ύπαλλήλων, καί έπί τών συντάξεων τών ύπαλ
λήλων τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου.

’Εξ άλλου νομοτεχνικώς ένδείκνυται αί άκόλουθοι βελ
τιώσεις.

α) Ή παράγραφος ύπ’ άρ. 2, δέον καί αύτη, ώς άπολύτως 
συναφής πρός την προηγούμενη ν, νά ένσωματωθή εις τό 
άρθρον 93 τοϋ συνταξιοδοτικοϋ κώδικος λ,αμβάνουσα τόν 
άριθμόν 7, ή δέ φράσις (εις τό τέλος τοϋ πρώτου έδαφίου 
τής πρώτης παραγράφου) «προστίθεται ή άκόλουθη παρά
γραφος μέ άριθμό 6» νά άντικατασταθή ώς εξής : «προσθέ- 
τονται αί άκόλουθοι παράγραφοι μέ άριθμούς 6 καί 7».

β) Ή ύπ’ άριθμ. 3 παράγραφος νά τεθή ύπό τόν άριθμόν 2, 
μετά τήν Χέξιν δέ «συντάξεων» (δεύτερος στίχος), νά 
προστεθή ή φράσις («ώς τούτο άντικατεστάθη δ'ά τού άρθρου 
1 τοϋ Ν. 1202/1981 «περί τρόπου ύπολ,ογισμοϋ κ.λ.π.») καί 
ολόκληρος ή διάταξις τοϋ προστιθεμένου έδαφίου νά τεθή 
έντός εισαγωγικών («........ »).

γ) Εις τό τρίτον έδάφιον τής παραγράφου 6 δέν διευ
κρινίζεται έάν ό προβλεπόμενος ύπ’ αύτοϋ επαναδιορισμός 
τών ύπαλλήλ.ων θά γίνη βάσει τών διατάξεων τοϋ ύπό ψή- 
φισιν ώς άνω διοικητικού νομοσχεδίου (άρθρ. 2), οπότε μετά 
τήν λέξιν «έπαναδιορισθοΰν» νά πρέπη νά προστεθή ή
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φράσις «σύμφωνα με τις διατάξεις'τοΰ άρθρου 2 . .; Λ/1982» 
ή Βάσει ύποιασδήποτε άλλής δίατάξεως νόμου ΐσχύοντος ή 
ίσχύσόντός μελλοντικώς, όπότε ή διάταξις τοΰ νομοσχεδίου 
ώς διατυπρΰται έχει όρθώς. ’ ·:

δ) Εις την παράγραφον ύπ’ άριθμ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
νομοσχεδίου δεν τάσσεται αποκλειστική . προθεσμία πρός 
ασκήσιν έκ μέρους των ενδιαφερομένων τοΰ σχετικού δι
καιώματος των, ώς κατά τταγίαν άρχήν τοΰ συνταξιοδοτικοΰ 
δίκαιον επιβάλλεται προς ταχεϊαν έκκαθάρισιν πάσης παρω
χημένης συνταξιοδοτικής άςιώσεως καί σχέσεως έν γένει 
άφορώσης το Δημόσιον καί Ν.Π.Δ.Δ. καί

ε) Αί ένσωματούμεναι εις τον συνταξιοδοτικόν κώδικα 
παράγραφοι δέον νά έναρμωνισθώσιν γλωσσικώς πρός τον 
γλωσσικόν τύπον τοΰ εις δν ένσωματοϋνται ώς άνω Κώδικος, 
χάριν ομοιομορφίας καί εΰχερεστέρας έντεΰθεν εφαρμογής 
των.
. Άρθρον 2. .

Τό άρθρον τοΰτο είναι διοικητικού άμιγώς, περιεχομένου 
καί ώς έκ τούτου μή διαλαμβάνον τοΰτο συνταξιοδοτικάς 
ρυθμίσεις έν τή έννοια των άρθρων 73 παρ. 2 καί 98 παρ. 1γ' 
τοΰ Συντάγματος, δεν χρήζει γνωμοδοτήσεως έκ μέρους 
τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.
, . ·,. Άρθρον 3.. . ...
4 Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου έπεκτείνεται ή 
εφαρμογή ' των ευεργετικών διατάξεων τοΰ άρθρου 1 καί 
είς τούς άπολυθησομένους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. καί 
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. λνόγω καταργήσεως θέσεως συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοΰ ύπό ψήφισιν ώς είρηται νομοσχεδίου. 
Καί αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου είναι έπαρκώς δεδικαιο- 
λογημέναι δι* οΰς λόγου; καί αί άφορώσαι τούς άπολυθη- 
σόμένους δημοσίους ύπι λήλους κατά τα προεκτεθέντα. 
Νομότέχνικώς ένδείκνυται όπως αί λέξεις «ΟΤΑ» καί 
«ΝΠΔΔ» άναγραφώσιν όλοκλήρως'καί ούχί συγκεκομμένως.

- · · Άρθρον 4. ' . .
Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως τής 

ισχύος τοΰ νομοσχεδίου ό τής δημοσιεύσεώς του διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ή 'Ολομέλεια μετά άπό συζήτηση μεταξύ των μελ,ών 
της αποδέχθηκε ομόφωνα τήν ανωτέρω εισήγηση τοΰ 
Συμβούλου κ. Καλλίτση έκτος άπό τις επιφυλάξεις αύτοΰ 
ώς πρός τό σημείο OTt πρέπει ή 'Ολομέλεια νά μή γνωμοδοτή- 
σει μέχρι νά ψηφισθεϊ άπό τή Βουλή τό νομοσχέδιο πού 
άφορα τήν τροποποίηση καί συμπλήρωσή των διατάξεων 
τού Ν.Δ. 4332/1964 καί στο σημείο τής είσηγήσεως ότι 
πρέπει νά ταχθεί άποκλειστική προθεσμία για τήν άσκηση 
τοΰ σχετικού δικαιώματος άπό τούς ενδιαφερομένους στην 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου.

Δέχθηκε δηλαδή ή 'Ολομέλεια οτι οί διατάξεις τοΰ νομο
σχεδίου τούτου είναι άπόλυτα δικαιολογημένες σύμφωνα 
καί μέ τά όσα άναφέρονται στην αΐτιολογική του έκθεση.

Άφοΰ τελείωσε ή συζήτηση συντάχθηκε τό πρακτικό 
αύτό, τό όποιο άφοΰ θεωρήθηκε καί έγκρίθηκε άπό τον 
Πρόεδρο, υπογράφεται άπό αυτόν καί τό Γραμματέα.

'Ο Πρόεδοος 'Ο Γραμματέα;
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 4ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής Όλομελείας τοΰ Ελεγ

κτικού Συνεδρίου τής 3ης Μαρτίου 19S2.
Μέλη :

Νικ. Θέμελης, Πρόεδρος, Ήλ. Κάμτσιος, ’Ιωάν. Κατσι
κάς. Άθαν. Άδριανός, ’Αντιπρόεδροι, Γεώργ. Καραχάλιος, 
Ίωάνν. Αογοθέτης, Αύρ. Καρανΐκος, Εύάγγ. Καλλίτσης, 
Νικ. Παπαγιαννίδης, Ίωάν. Καρατζάς, Άναστ. Γκόνης, 
Νικήτ. Νικητάκης, Στέργ. Βάλλας, Παν. Γιαννακόπουλος,

Νικ. Κόντος, ’ΑχιΧ. Γκατσόπουλος καί Δημ.' Ματσιώτας, 
Σύμβουλοι. '" ’ γ ·' *■·■*··■·. · “ *" * : ‘.ςς.;:

Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας : Σταμ. Πασσάς, 
Σύμβουλος, άναπληρωτής τού Γενικού ’Επιτρόπου τής 
’Επικράτειας επειδή ό Άντεπίτροπος Πλ,ούτ. Καρράς δέν 
παραβρέθηκε δικαιολογημένα. :

Γραμματέας : . Άντ. Ζερβάκης.
Μόλις άρχισε ή Συνεδρίαση ό Σύμβουλος Εύάγγ. Καλλί-ί 

τσης, πού ορίστηκε εισηγητής άπό τον Πρόεδρο, φέρει στην 
'Ολομέλεια τό σχέδιο νόμου πού έστειλε τό 'Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο τοΰ Κράτους - 'Υπηοεσία
Συντάξεων) με τό Γ' 1527/364/Μ13/4-39/25.2.1982 έ-^γρα- 
φό του στο Γενικό ’Επίτροπο τής ’Επικράτειας «περί 
προσαυξήσεως κατά πέντε χρόνια τής συντάξιμης υπηρεσίας 
των πολυομυελιτικών ύπαλ.λ.ήλ,ων πού απολύθηκαν άπό τήν 
ύπηρεσία σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοΰ Ν. ’ /19S2 καί 
χορηγήσεως επιδόματος άνικανότητας», γιά νά γνωμοδοτήσέι 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 73 παράγραφος 2 τοΰ Συντάγματος. 
Τό σχέδιο αύτό έχει ώς εξής: · '

Άρθρο ι. -ά;
1. Στό άρθρο 93 τοΰ Κώδικα Πολιτικών καί Στρατιω

τικών Συντάξεων (Π.Δ; 1041/1979, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενεστέρους) προστίθεται ή άκόλ,ουθη παράγραφος μέ 
άριθμό 6: ; ' 'ύ ..:

«6. Στήν πραγματική συντάξιμη ύπηρεσία τών πολυο- 
μυ'ελΐτίκών υπαλλήλων πού απολύθηκαν άπό τήν υπηρεσία 
λόγω καταργήσεως θέσεως, σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοΰ 
Ν. /1982 «γιά έπαναφορά σέ ισχύ, τροποποίηση καί
συμπλήρωση τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 4332/1964», προ
στίθενται πέντε χρόνια, τά. όποια θεωρούνται, επίσης, ώς 
πραγματική συντάξιμη ύπηρεσία. Τά χρόνια αύτά μειώνον
ται άναλόγως στήν περίπτωση' πού τό χρονικό διάστημα άπό 
τήν άπόλυση τοΰ ύπαλλήλου μέχρι συμπηρώσεως τοΰ 63όϋ 
έτους τής ηλικίας του ή τριακονταπενταετοΰς πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερο τών πέντε έτών.*^ν’“
, Οί διατάξεις τών προηγουμένων εδαφίων δέν έχουν 

εφαρμογή γιά όσους άπό τούς άνωτέρω υπαλλήλους έπανα- 
διορισθοΰν στό Δημόσιο, σέ ΟΤΑ ή άλλ.ο ΝΠΔΔ, έφ’ όσον 
δ χρόνος τής νέας ύπηρεσίας τους παρέχει κατ’ άρχήν 
δικαίωμα συντάξεως ή λ.αμβάνεται οπωσδήποτε ύπόψη γιά 
τον κανονισμό ή την αύξηση συντάξεως».

2. Γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τής προηγούμενης 
παραγράφου πρέπει νά ύποβληθεΐ άπό τούς ενδιαφερομένους 
ύπαλλήλ.ους καί, σέ περίπτωση θανάτου, άπό τά δικαιούμενα 
συντάξεως μέλ,η τών οικογενειών, του, σχετική αίτηση στήν 
'Υπηρεσία Συντάξεων τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κρά
τους. Τά οικονομικά άποτελ.έσματα άρχίζουν σέ κάθε περί
πτωση άπό τήν ημερομηνία πού ορίζουν οί κείμενες διατά
ξεις σχετικά μέ τήν έναρξη καταβολής τής συντάξεως.

Άρθρο' 2.
1. Στό τέλ.ος τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 54 τοΰ Α.Ν. 1854/1951 

«περί άπονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων», όπως ήδη ισχύει (παρ. 3 άρθ. 54 Π.Δ. 1049/1971), 
προστίθενται τά έξής εδάφια :

«Τό επίδομα τοΰ προηγουμένου εδαφίου καταβάλλ.εται 
μέ τις ίδιες προϋποθέσεις καί στούς πολ.υομυελ.ιτικούς 
συνταξιούχους, άνεξάρτητα άπό τήν αιτία εξόδου αύτών 
άπό τήν ύπηρεσία. Άν, όμως, συντρέχει περίπτωση εφαρμο
γής τής παρ. 1, καταβάλλ.εται τό επίδομα τής παραγράφου 
αυτής». .
-2. Γιά τούς ήδη συνταξιούχους τό επίδομα τής προηγού

μενης παραγράφου καταβάλλ.εται, ύστερα άπό σχετική αί- 
'τησή τους, άπό τήν 1 ’Ιανουάριου 1982.

Άρθρο 3.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχιζει άπό τή δημοσίευσή του 

στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Άθήναι, 25 Φεβρουάριου 1982.

'Ο Υπουργός Οικονομικών
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΛΚΗΣ
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Για το άνωτέρω σχέδιο ό Γενικός ’Επίτροπος της Έπι- 
κοατείας έχει τή γνώμη ότι οί διατάξεις του είναι δικαιο
λογημένες σύμφωνα μέ τά όσα άναφέρονται στην αίτιολογική 
του έκθεση.

Ό εισηγητής Σύμβουλος Εύάγγ. Καλλίτσης είσηγέΐται 
τάέ'τς: «'Η'Ολομέλεια τοΰ’ΕλεγκτικούΣυνεδρίου διάτοϋ 
ποακτικού της 2ης ειδικής συνεδριάσεως αυτής τής 27.1.1982 
έγνωμοδότησεν έπί παρεμφερούς (πρός τό ύπό γνωμοδό- 
ττσιν ήδη) συνταξιοδοτικοϋ νομοσχεδίου άφορώντος εις 
rrv κατά τρία τό πολύ έτη προσαύξησιν τοΰ χρόνου τής 
συνταξίμου υπηρεσίας απάντων των αυτοδικαίως άπολυ- 
θέντων λόγω καταργήσεως θέσεως δημοσίων υπαλλήλων 
καί υπαλλήλων των O.T.A. καί άλλων Ν.ΓΙ.Δ.Δ., συμφώνως 
ποός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 τού προσφάτως ψηφισθέντος 

1232/1982 περί έξυγιάνσεως τής Δημοσίας Διοικήσεως 
έν γένει. Διά δέ τού ύπό γνωμοδότησιν νέου νομοσχεδίου 
σκοπεϊται ή παροχή πλ.ειόνων παρεμφερών προς τ’ ανωτέρω 
συνταξιοδοτικών πλεονεκτημάτων είδικώς εις τούς έκ των 
ώε εΐρηται άπολ.υθέντων, πολυομυελ.ιτικούς υπαλλήλους.

Είδικώτερον έπί τοΰ κατ’ ιδίαν διατάξεων τού νομοσχε
δίου εισηγούμαι τά έξής :

Άρθρον 1.

Διά των διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου (παρ. 1) καί κατά 
τάς έν αΰταϊς διακρίσεις, προσαυξάνεται μέχρι πέντε ετών 
πραγματικής υπηρεσίας (άντί τών τριών ετών, άτινα προ- 
βλέπονται ύπό τού προηγουμένου έφ’ ου έγνωμοδότησεν 
ή 'Ολομέλεια ως άνω νομοσχεδίου), ό χρόνος πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας τών έκ τών κατά τ’ άνωτέρω άπο- 
λυθέντων, πολυομυελιτικών υπαλλήλων προς έπαύξησιν καί 
βελτίωσιν τής καταβληθησομένης εις αυτούς, συνεπεία τής 
άπολ.ύσεώς των συντάξεως. Οί υπάλληλοι ούτοι άπελύθησαν 
αυτοδικαίως τήν 25.2.1982 ότε έδημοσιεύθη ό ρηθείς Ν. 1232 
(καταργηθεισών τών άντιστοίχων οργανικών θέσεων κατά 
τήν ως άνω ημερομηνίαν ένάρξεως τής ισχύος τού νόμου 
τούτου) καί δή πριν ή συμπληρώσουν πλήρη 35ετή συντά
ξιμον υπηρεσίαν ή τό νόμιμον όριον ήλ.ικίας των. ’Εκ τοΰ 
λ.όγου δέ, ότι, οί ρηθέντες ύπάλληλ.οι έτερμάτισαν, κατά τά 
προεκτεθέντα, προώρως καί δή άναγκαστικώς καί άνευ 
ΰπαιτιότητός των τήν υπηρεσιακήν αυτών σταδιοδρομίαν, 
άποστερηθέντες έντεύθεν τών συναφών συνταξιοδοτικών 
πλεονεκτημάτων καί ιδία τής άπολ.ήψεως πλήρους συντάξεως 
έάν συνεπλήρουν κανονικώς όλόκλ.ηρον τόν άπαιτούμενον 
κατά νόμον χρόνον ένεργοϋ υπηρεσίας των, παρίσταται 
έπαρκώς δε δ ικαιολ.ογη μένη άλλά καί κατά ' τάς ’ άρχάς 
τής χρηστής διοικήσεως έπιβεβλ.ημένη ή θεσπιζομένη διά 
τών ώς άνω διατάξεων τού νομοσχεδίου προσαύξησις τού 
χρόνου τής πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας των. Καί 
ναι μεν διά τού προηγουμένου ώς άνω συνταξιοδοτικοϋ 
νομοσχεδίου ώρίσθη ότι ό κατά προσαύξησιν χρόνος δέν 
ήδύνατο νά ύπερβή τά τρία έτη δι’ άπαντας γενικώς τούς 
άπολυθέντας υπαλλήλους, ένώ προκειμένου είδικώς διά 
τούς έξ αυτών ,πολ.υομυελιτικούς ορίζεται ήδη εις πλ.είονά 
έτη (ήτοι πέντε), ή τοιαύτη όμως εύνοΐκωτέρα συνταξιοδο- 
τική μεταχείρισή τών τελευταίων (πολυομυελιτικών δηλ.ονότί 
ύπαλλήλ,ων) έχει έπαρκές δικαιολογητικόν έρεισμα τό γεγο
νός ότι ούτοι, ώς έκ τής παθήσεώς των μή ύπηρετήσαντες 
έν τώ Στρατεύματι δέν έχουσιν στρατιωτικήν ύπηρέσίαν 
προσμετρητέαν νόμω εις τήν λ.οιπήν συντάξιμον υπηρεσίαν 
των ώς οί λοιποί άπολυθέντες ύπάλληλ.οι, οίτινες ώς έκ 
τούτου πλεονεκτοϋσιν ούσιωδώς έναντι έκείνων καθ’ όσον 
άφορά τόν συνολικόν χρόνον τής συνταξίμου πραγματικής 
ύπηρεσίας. Έξ άλλου, δοθέντος ότι όλ.όκλ.ηρον τό άρθρον 1 
άποτελ.εϊ πιστήν έπανάληψιν τού ταυταρίθμου άρθρου τού 
προηγουμένου συνταξιοδοτικοϋ νομοσχεδίου διαφέρουσαν 
μόνον κατά τό άριθμόν τών προστιθεμένων έτών, έπιβάλ- 
λεται νομοτεχνικώς όπως άντί τού άρθρου τούτου προστε- 
θώσιν αί φράσεις α) «ή πέντε χρόνια προκειμένου είδικώς 
περί άπολυθέντων πολυομυελιτικών ύπαλλήλων» μετά τάς 
λέξεις «τρία χρόνια» τού πρώτου έδαφίου, τής παραγράφου 6

τοΰ άρθρου 1 τού προηγουμένου ώς είρηται νομοσχεδίου καί 
β) «ή πέντε άντιστοίχως» μετά τήν λέξιν «τριών» τού 
δευτέρου έδαφίου τής αυτής ώς άνω παραγράφου.

Άρθρον 2.
Διά τής παραγράφου 3 τού άρθρου 54 τού ισχύοντος 

συνταξιοδοτικοϋ κώδικος (Π.Δ. 1041/79) ορίζεται ότι οί 
έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας δημόσιοι ύπάλληλ.οι λόγω σωμα
τικής ή διανοητικής άνικανότητος μή όφειλ,ομένης εις τήν 
ύπηρεσίαν δικαιούνται τού ήμίσεος τού κατά τήν παρ. 1 
έπιδόματος, μετά γνωμάτευσιν τής οικείας ’Ανώτατης Υγειο
νομικής Επιτροπής περί τού βαθμού μειώσεως τής πρός 
έογασίαν ίκανότητος τού παθόντος καί τής φύσεως τής 
νόσου δι’ ήν έκρίθη άνίκανος, άν συντρέχη περίπτωσις 
νοσήματος. Διά δέ τής διατάξεως τού άρθρου 2 τού νομο
σχεδίου τό ρηθέν έπίδομα παρέχεται καί εις τούς πολυο- 
μυελιτικούς ύπαλλήλους τούς έξελθόντας ήδη ώς καί εις τούς 
έφεξής έξερχομένους τής ύπηρεσίας ούχί συνεπεία άνικα- 
νοτητος αύτών πρός έργασίαν όφειλομένης εις τήν νόσον 
έξ ής προσεβλήθησαν (πολ.υομυελ,ίτιδα), άλλ’ άνεξαρτήτως 
ταύτης καί τής έξ αύτής τυχόν προκαλουμένης άνικανότητος 
ή μή πρός έργασίαν. Ή ρύθμησις όμως αύτη, δέν δικαιολο
γείται, καθ’ όσον ή χορήγησις τού έν λόγω έπιδόματος 
συναρτάται άρρήκτως, κατά παγίαν άρχήν τοΰ συνταξιο- 
δοτικού δικαίου, μέ τήν πρός έργασίαν άνικανότητα τού 
ύπαλλήλου, συνεπεία τής οποίας καί μόνον, άπομακρυνό- 
μενος άναγκαστικώς τής ύπηρεσίας ούτος, δικαιούται εις 
άπόλ.ηψιν τού έπιδόματος άνικανότητος. Τήν άρχήν δέ 
ταύτην διασπά άνευ άποχρώντος λόγου ή θεσπιζομένη τό 
πρώτον διά τού νομοσχεδίου διάταξις, ώς προβλέπουσα τήν 
χορήγησιν τού έπιδόματος τούτου καί εις ύπαλλ,ήλους πα- 
θόντας μέν έκ πολ.υομυελίτιδος πλ,ήν ικανούς πρός παροχήν 
ύπηρεσίας καί έντεύθεν κανονικώς καί ούχί άναγκαστικώς 
έξελθόντας ή έξερχομένους έξ αύτής. Καίταύταδέ άνεξαρ- 
τήτως τού ότι ή ρηθεΐσα διάταξις, έάν τελικώς υίοθετηθή 
ύπό τής Διοικήσεως, θέλει άποτελέσει τό όναυσμα προβολής 
καί δή διά λ.όγους ίσης μεταχειρίσεως σωρείας παρεμφερών 
άξιώσεων έκ μέρους έτέρών ύπαλλήλ,ων ή συνταξιούχων 
παθόντων έξ άλλων νόσων. ...

•. ν . . ; -·.'· Άρθρον 3. Τ ·'■■■■
Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως τής 

ισχύος τού νομοσχεδίου ό τής δημοσιεύσεώς του διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Πλήν έφ’ όσον τούτο άφοοά 
ώς προείρηται άποκλ,ειστικώς τούς αύτοδικαίως άπολυθέντας 
κατά τήν. 25.2.19S2 ύπαλλήλους, δικαιούμενους συνεπώς 
άπό τής ήμερομηνίας ταύτης εις άπόληψιν συντάξεως, 
επιβάλλεται όπως ή ισχύς τού νομοσχεδίου όρισθή άναδρο- 
μικώς άπό τής έν λόγω ήμερομηνίας». -

'Η Όλ.ομέλεια, μετά άπό συζήτηση, άποδέχθηκε ομό
φωνα τήν άνωτέρω εισήγηση.

’Αφού τελείωσε ή συζήτηση συντάχθηκε τό πρακτικό 
αυτό, τό όποιο άφοϋ θεωρήθηκε καί έγκρίθηκε άπό τόν 
Πρόεδρο, ύπογράφεται άπό αύτόν καί τόν Γραμματέα.

Ό Πρόεδρος *- :' 'Ο Γραμματέας .-
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Για προσαύξηπη κατά τρί2 χρόνια τής συντάξιμης ύπηρε

σίας τών ύπαλν/νήλ.ων πού άπολΰδηκαν άπό τήν υπηρεσία
σύμφωνα αέ τό άρ-3-ρο 2 τοΰ νί 1232/1982.

Άρ-λρο 1. ?-*
1. Στο άρ-Spo 9ο τοΰ Κώδικα Πολιτικών καί Στρατιω

τικών Συντάξεων {τ.λ. 1041/1979), τό όποιο στό έξής 
παίρνει τόν τίτλο «Εϊονκες περιπτώσεις άπολυδέντων ύπα).- 
/,ή/.ωνν, προστί-λετα: ή άκόλου-3η παράγραφος μέ |άρινμό 6: .


