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Στό σχέδιο νόμου:«γιά τή ρύθμιση θεμάτων πού άνχφέ- 
ρονται στο ιπτάμενο προσωπικό τού Λιμενικού Σώ
ματος, στην άπλ.ούστευση τής διαδικασίας με την όποια 
χορηγούνται τα δώρα εορτών στους συνταξιούχους και 
στην κύρωση υπουργικών άπθεάσεων».

Ιίοόζ ιή Bor/.ij τώι· 'Κλλψ·(ο>·

Οί διατάξεις τοΰ παραπάνω νομοσχέδιου έχουν σκοπό 
νά ρυθμίσουν συνταξιοδοτικά θέματα τοΰ ιπταμένου στρα
τιωτικό ϋ προσωπικού τού Λιμενικού Σώματος πού στελε
χώνει τη νέα Υπηρεσία Εναερίων Μέσων τού Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας, νά άπλουστεύσουν τή διαδικασία 
με την όποια χορηγούνται στους συνταξιούχους τά δώρα 
εορτών Χριστουγέννων καί Πάσχα και νά κυρώσουν τις 
αποφάσεις μέ τις όποιες χορηγήθηκαν, σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες τής Κυβέρνησης, οί αύξησεις στους συνταξιού
χους και βοηΟημκτούχους τού Δημοσίου, τών ’Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί τών ν.π.δ.δ., οί υπάλληλοι τών 
οποίων έχουν τό ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς με τούς 
ύπάλληλους τού Δημοσίου.

Γιά την πιο άρτια νομοτεχνική εμφάνιση άλλά καί τή 
διευκόλυνση όσων 0’ ασχοληθούν μέ την εφαρμογή του, τό 
νομοσχέδιο διαιρέθηκε σέ τρία Κεφάλαια. Κάθε Κεφάλαιο 
καλύπτει καί ένα άπό τά θέματα πού ρυθμίζονται. Γιά 
τις-διατάξεις-πού περιλαμβάνονται σέ κάθε ενα άπό τά 
τρία Κεφάλαια καί τούς λόγους πού επέβαλαν τή θέσπισή 
τους; εκθέτουμε ειδικότερα τά ακόλουθα : ' ■'
I. Γιά τό Κεφάλαιο Λ' «ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ·7ΣΩΜΑΤΟΣ» (άοθρα
···. ι-3). ............·:- .·· ,; ·
. Μέ τό άρθρο 27 τού ν. 1220/1981 «περί συμπληρώσεως 

καί τροποποιήσεως τής περί οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
νομοθεσίας καί άλλων τινών διατάξεων» δημιουργήθηκε 
στο Λιμενικό Σώμα, ή ‘Υπηρεσία ’Εναερίων Μέσων. ,-.’Γ
/ ΛΗ; ’ Υπηρεσία αυτή, μέ την 'οργάνωση εναερίων_ απο
στολών έχει έργο της την αστυνόμευση, τού , θαλάσσιου 
χώρου, τον συντονισμό ερευνάς καί διάσωσης πλ.οίων ή 
ανθρώπων'πού κινδυνεύουν, την προστασία τού θαλάσσιου 
περιβάλλοντοςκαί 5,τι άλλο ανήκει στις αρμοδιότητες τού 
Λιμενικού Σώματος. ""■.·■·· 1 ' * ■’ ι Λ·,λ·γ·γ:
.Τά στελέχη τής ’Υπηρεσίας προέρχονται άπό τό στρα

τιωτικό προσωπικό τού Λιμενικού Σώματος καί τά' άερο- 
σκάφη της πού άνήκουν στην κατηγορία τών στρατιωτικών 
αεροσκαφών, κινούνται καί χρησιμοποιούνται σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις πού ισχύουν γιά τά στρατιωτικά άερόσκάφή. 
,ή.,Μέ τό Κεφάλαιο αυτό τού νομοσχέδιου επιδιώκεται, ή 
υπαγωγή τού πιο πάνω προσωπικού στις καταστάσειςπο
λεμικής διαθεσιμότητας καί πολεμικής άποστρατείας" ό 
υπολ.ογισμός τού χρόνου πτητικής ενέργειας διπλάσιο^ ,στή 
συντάξιμη' υπηρεσία τους καί ή προσαύξησή' τού συντά
ξιμου μισθού, άνάλ.ογα, μέ τά εξάμηνα πτητικής ενέργειας 
πού θά συμπληρώσει. ’ . ·.' ‘-''Λ' '
ι · · · . “ ,:ν . · -ν·_ _:vr-
-ςίΣτίς Καταστάσεις πολεμικής διαθεσιμότητας καί πολε
μικής άποστρατείας,, πού -προβλέπονται ‘άπό τά άρθρα 
,142-170 τού -π.δ. i2S5/l9Sl «περί κωδικόποιήσεως εις 
ένιαΐον κείμενον, υπό τον τίτλον «Κώδιξ Πολεμικών Συν
τάξεων» τών ίσχυουσών περί πολεμικών - συντάξεων δια
τάξεων», στό όποιο ενσωματώθηκε ό ν.’ 875/1979, μπο
ρούν νά υπαχθούν σύμφωνα μέ τό άρθρο .171 τού ίδιου 
π.δ/τος · (άρθρο 1 παρ. 1 τού ν. 148/1975) καί οί στρατιω
τικοί, πού σέ καιρό ειρήνης γίνονται ανίκανοι έξαιτίας 
τραύματος ή νοσήματος πού οφείλεται στην εκτέλεση πτή
σης, πτώσης, κατάδυσης, υποβρύχιας κο/.ύμβησης ή υπο
βρύχιας. καταστροφής, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς καί 
έξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανημάτων πού έχει δια- 
ταχΟεΐ -νόμιμα. -- - .....
-:;Ό χρόνος πτήσης κλ.π τών στρατιωτικών, σύμφωνα μέ
τά άρθρα 41 καί 43 τού π.δ. 1911/1979 «περί κωδικοποιή-

σεως εις ένιαΐον κείμενον, υπό τον τίτ/.ον «Κώδι'--Πολι
τικών καί Στρατιωτικών Συντάξεων κλπ» ύπολ.ογίζεται δι
πλάσιος στή συντάξιμη υπηρεσία καί, άνάλ.ογα μέ τά εξά
μηνα πτήσης πού έχει συμπληρώσει ό στρατιωτικός, προσάυ^. 
ξάνει τή σύνταξή, του.

Τό ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό τού-- Λιμενικού 
Σώματος πού άποτελεΐται άπό άξιωμχτικούς, άνθυπχσπι- 
στες καί ύπαξιωματικούς τού Λιμενικού Σώματος (οί μέν 
άξιωματικοί 0ά υπηρετούν ώς χειριστές ή μέλη τού πλη
ρώματος, οί δέ άνθυπασπιστές καί ύπαξιωματικοί ώς μέλη 
τού πληρώματος) καί πρόκειται μετά άπό τήν άπαιτούμενη 
εκπαίδευση νά επανδρώσει τά αεροσκάφη τού Λιμενικού 
Σώματος, λόγιο τήε φύσης τών ένα ερίων άποστολών τις 
όποιες θά έκτελ.εϊ θά είναι εκτεθειμένο σέ κινδύνους άτυ- 
χημάτων καί άσθενειών, όπως καί οί ιπτάμενοι στρατιω
τικοί τών ’ Ενόπλοιν Δυνάμεων καί γιά τό λ.όγο αυτό είναι 
δίκαιο νά υπαχθεί καί αύτό στις διατάξεις πού καλ.ύπτουν 
καί τούς τελευταίους.

Έτσι :

α) Μέ τό άρθρο 1 καθορίζονται οί προϋποθέσεις ύπα- 
γωγής -σέ περίοδο ειρήνης τού ιπτάμενου στρατιωτικού 
προσωπικού τοΰ Λιμενικού Σώματος στις διατάξεις πολ.ε- 
μικής διαθεσιμότητας καί πολεμικής άποστρατείας, οί ό
ποιες είναι :■ ··■ ■■ ·'

ι) κατάσταση πτητικής ενέργειας, '

, . ιι) εκτέλεση πτήσης, πού. έχει διαταχθεΐ νόμιμα καί 
πρέπει νά βεβαιωθεί άπό τή Διεύθυνση Λιμενικής Αστυ
νομίας τού 'Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καί,

ιιι) άνικανότήτα έξαιτίας τραύματος ή νοσήματος πού ο
φείλεται' στήν εκτέλεση τής πτήσης.

..··. Ή διαδικασία υπαγωγής καί παροχών (πού είναι μειω
μένες κατά 15% άπό τις - παροχές όσων άνήκουν στήν 
πολεμική- διαθεσιμότητα) προβλέπεται άπό τό άρθρο 171 
τού π.δ. 1285/81 πού μέ τήν παρ. 9 παραπέμπει καί στά 
προμνημονευθέντα 142-170 άρθρα τού ίδιου Κώδικα. Γιά 
τό λ.όγο αυτό, άλλ.ωστε, ή διάταξη τού άρθρου τούτου 
τοποθετήθηκε σαν δεύτερο εδάφιο τής παρ. S τού άρθιου
1/1. ... Λ -/μ ...ΐ/γ-,ν .

β) Μέ τήν παρ. 1 τού άρθρου 2 συμπληρώνεται ή διά
ταξη τής'πχρ.'2 τού άρθρου 41 τού π.δ. 1041/1979, γιά 
νά υπάρχει ή δυνατότητα καί στα συντχξιοδοτικά .όργανα 
νά it.hr/yj-Γ τό νόμιμο" τής πτήσης. Ό έλεγχος είναι άπχ- 
ρχίτητος γιά νά ύπολ.ογ.στεΐ διπλάσιος, στήν πραγματική 
υπηρεσία, ό χρόνος πτητικής ένέργειας καί αυξημένος, μέ 
τά άνάλογα έξάμηνα στό συντάξιμο μισθό. Σημειώνεται' 
ότι ή υπαγωγή στό.άρθρο 41 καθώς καί στό 43 τού ίδιου 
π.δ., είναι αυτοδίκαια, άφού μέ τις παρ. 7 καί 8 τού άρ
θρου 27 του ν'. 1220/S1 ορίζεται πώς θά καθοριστεί ό τρό
πος συμπλήρωσης ωρών πτήσης,' ή άπόδειξή τους' κλπ.

: Μέ τήν παρ. · 2 τού ίδιου άρθρου ά/τικαθίσταται ή πε- 
φίπτ. δ* τής παρ.; 3 τού άρθρου 41 τού π.δ. 1041/1979 
έτσι ώστε νά εξαιρούνται άπό τον περιορισμό τής συμπλή
ρωσής 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας, πού είναι άπαρχί- 
,τητά γιά νά μπορούν νά. ύπολ.ογιστούν διπλάσια τά έξά
μηνα πτητικής ένέργειάτ. καί όσοι άξιωματικοί τού Λιμε
νικού Σώματος άποστρατεύονται μέ βάση τό ώς άνω άρθρο 
27. Μέ τήν ευκαιρία τής άντικατάστασης αυτής κρίθηκε 
αναγκαίο νά άρΟεί καί ή άμφισβήτηση πού είχε δημιουρ
γήσει στά συνταξιοδοτικά όργανα ή άντικχθιστώμενη διά
ταξη μέ τή γενική της άν αφορά στό ν.δ. 178/09, άντί μόνο 
στό άρθρο 22 χυτού. ^ ,.... k·' ΓιJ

, γ) Μέ τό άρθρο 3 ορίζεται ή αναδρομική έφαρμογή τών 
διατάξεων τού Κεφαλαίου Α'χγιά όσους θά άπομακρυνθούν 
-άπό τό .Λιμενικό' Σώμα, πριν άπό τήν έναρξη τής ισχύος 
του. 'Η ίδια μέριμνα επεκτείνετχι καί στις οικογένειες 
όσων πεθάνουν.



Ii:Για τό «ΑΠΑΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ=
v' ΔΙΚΑΣΙΑΣ ME ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ» 
(άρθρα 4-8)........... ....... ■ ·

. 01 παροχές των δώρων Πάσχα καί Χρίστουγέννουν καί 
τοϋ έπιδόματος'.άδειχς άποτελ.οϋν,. άνχμφίβολ.α, μια κχτά- 
κ’τηση. των εργαζομένων και των απόμαχων τής εργασίας, 
δηλαδή των. συνταξιούχων.. Στον τομέα των .συντάξεων τοϋ 
Δημοσίου, οί παροχές αυτές έχουν κατοχυρωθεί καί νομο
θετικά, ώστε ή καταβολή τους.νά μην έξαρτάται άπό τή 
θέληση τής Διοίκησης άλλα να. είναι υποχρεωτική. Έτσι', 
τα δώρα Πάσχα καί Χριστουγέννων εΐσάχθηκχν ώς θεσμός 
τό 1031- για τούς πολεμικούς συνταξιούχους (άρθρο 6 ά.ν. 
.1030/51.) καί. γενικεύτηκαν τό: 195&( καλ.ύπτοντας καί τις 
λοιπές συντάξεις πού:καταβάλλει τό Δημόσιο (ΠΥΣ 1049/ 
1958) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και κυρώθηκε 
μέ το άρθρο 37 τοϋ ν.δ. 4242/1962).

Ή πρόσθετη μισή σύνταξη καθιερώθηκε τό 1964 μέ 
τύ-άρθρμ .8 τοϋ .ν.δ. 4340/1964 καί κάλυψε άπό τήν αρχή 
όλο τό: φάσμα των συντάξεων -τοϋ Δημοσίου. Τέλ.ος, μέ 
τό άρθρο 6 τοϋ ν, 550/1977 κχταργήθηκε κάθε περιορισμός 
στήν καταβολ.ή των παροχών αυτών καί παρασχέθηκε έτσι 
ή δυνατότητα είσπράξεούς τους άπό πολλές πηγές.-

"Ολ,α τά παραπάνω νομοΟετήματα,., ένών, όπως άναφέρ- 
θηκε, κάνανε υποχρεωτική τήν καταβολή τών δώρων εορ
τών καί; τής πρόσθετης μισή:'σύνταξης, εξουσιοδότησαν, 
παράλλ.ηλ.α, τόν’ ’Υπουργό των Οικονομικών νά καθορίζει 
μέ αποφάσεις του το χρόνο- πληρωμής καί τίς· διαδικαστικές 
λεπτομέρειες γύρω άπό_τον τρόπο τής χορήγησης. Έτσι, 
ομώς παρουσιάστηκε ή., άνάγκή. τής έκδοσής. κάθε,, χρόνο, 
τριών άποφάσεων τοϋ Υπουργού Οικονομικών/ μόνο καί 
μόνο,· για. τον,καθορισμό, τής ημερομηνίας πληρωμής* γιατί, 
στήν 'πράξη,ί. οί. άλλες'ρυθμίσεις τών άποφάσεων.. άποτε- 
λρϋσαν πιστή έπανάληψηε.-τών.-προηγούμενων. ‘Η..τυπική 
αυτή επανάληψη, ευνόητο.είναι ότι δημιουργεί, χωρίς ου
σιαστικό: λόγο;,· γραφειοκρατική 'καί, άσκοπη άπασχόλ.ηση 
τών .’Υπηρεσιών' τοϋ-’Υπουργείου μέχρι καί τά ανώτερα 
.κλιμάκια- καί μάλαστα τά υπουργικά. · ·:γ ε.*:,·\ ·'; τε^'.τ. τ

Στήν αποφυγή, λ.οιπόν, τής περιττής, άσκοπης καί χρο- 
νοβόρας. αυτής, διαδικασίας σκοπεύουν οί- διατάξεις τών 
άρθρων -5-9 μέ τις όποιες. ρυθμίζονται κατά τρόπο πάγιο 
τά διαδικαστικά θέματα πού άφοροϋν τόν τρόπο πληρωμής 
τών δούρων εορτών καί τής πρόσθετης μισής σύνταξης καί 
τήν.. ημερομηνία τής καταβολής τους.-γ :.· -
λ·· ... Ειδικότερα : ····-·' : ·.'··· ' ·" '"·

.Μέ τό άρθρο. 4 τοϋ νομοσχέδιου ορίζεται σταθερή ημε
ρομηνία πληρωμής τών δώρων -πού είναι ή δέκατη ήμερα 
πριν άπό. τό Πάσχα καί ή 16η Δεκεμβρίου για τό δώρο 
Χριστουγέννων. Ι'ιά τήν πρόσθετη μισή σύνταξη υπήρχε 
ήδη μέ τό ν. 559/77 σταθερή ημερομηνία πληρωμής της, 
ή 1η Ιουλίου κάθε έτους, ή οποία καί διατηρήθηκε. .Μέ τό 
ίδιο άρθρο λαμβάνεται πρόνοια γιά τήν έξασφάλ.ιση έγκαιρης 
προώθησης τών επιταγών στήν περίπτωση πού οί άνω- 
τέρω. ήμερομηνίες συμπίπτουν μέ Κυριακές, άργίες ή Σάβ
βατα (μετά τήν καθιέρωση τοϋ δνθημέρου) καί ορίζεται 
ότι ή ήμερομηνία πληρωμής μετατίθεται στήν προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα. · ' ' " --

Μέ τό άρθρο 5 τοϋ νομοσχέδιου ορίζονται οί προϋπο
θέσεις πού απαιτούνται γιά τή χορήγηση τών παροχών 
αυτών καί προσδιορίζεται τό ποσοστό τοϋ δώρου ή τής 
πρόσθετης μισής σύνταξης πού δικαιούνται έάν δέν συντα- 
ςιοδοτήΟηκαν ολ.ο τό μήνα πού γίνεται ή πληρωμή.

Μέ το άρθρο 6 ρυθμίζεται ή περίπτωση έκείνουν οί 
οποίοι έγιναν συνταξιούχοι κατά τή διάρκεια τοϋ έτους καί, 
επόμενα, δικαιούνται τμήματος δώρου ή επιδόματος άδειας 
άπό "τις άποδοχές ενεργεί ας ώς τέως πολιτικοί ή στρατιω
τικοί υπάλληλοι άλλά σύγχρονα καί τμήματος τών άντί- 
στοιχων παροχών λόγιο τής νέας τους ιδιότητας ώς συντα- 
ςιουχων. Στήν περίπτωση χύτη τούς δίνεται ή ευχέρεια

νά έπιλέξουν ή τό τμήμά πού αναλογεί, σύμφωνά μέ‘τις 
κείμενες διατάξεις (άρθρο' 2' ν. 1041/1980, παρ. 4 άρθρ. 
2 ν. 755/79, άρθρ.- 144 Κώδικα περί όργανώσεως' τών 
υπηρεσιών τής Βουλής κ.λ.π.), στο χρόνο τής μισθοδοσίας 
τους η ολόκληρο τό ποσό πού δικαιούνται ώς συνταξιούχοι. 
Δυνατότητα επίσης επιλογής, κατά παρέκκλιση άπό όσα 
ορίζονται στο άρθρο 5, δίνεται μέ την παρ. 3 τοϋ ίδιου 
άρθρου καί στους συνταξιούχους Βουλευτές πού άποκτοϋν 
καί πάλι τή Βουλευτική ιδιότητα. - ..- . ν: -

Με τό άρθρο 7 ορίζεται ο φορέας πού καταβάλλει τά

γιορτάζεται τό Πάσχα. Οί άνωτέρω συνταξιούχοι, σύμ
φωνά μέ τις ρυθμίσεις τοϋ άρθρου 5, δέν δικαιούνται κα- 
νέναξποσό άπό τή σύνταξη, αλλά, καί τό τμήμα πού δικαι
ούνται άπό τις άποδοχές ενέργειας ή είναι μηδαμινό ή είναι 
κατα πολ.υ μικρότερο άπό εκείνο πού θά εδικαιούντο ώς 
συνταξιούχοι.'Επειδή ή μεταχείριση αυτή κρίνεται άδικη, 
γιχυτό μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 7, ορίζεται ότι δικαι
ούνται άλ.όκληρο τό ποσό δώρων η επιδόματος άδειας άπό 
τις άποδοχές ένέργειχς, άνεξάρτητα άπό τό χρόνο πού μι
σθοδοτήθηκαν./· ; . /I . , - ■ . , ... ,ί· -.
. Με τό άρθρο. 8 τού νομοσχέδιου αφενός έπεκτείνονταί οί 

διατάξεις τών άρθρων 4-7 καί σέ όσους δέν συνταξιοδο- 
τούνται άπό' τό 'Δημόσιο- άλλά τό συν'ταξιοδοτίκό τούς' δι
καίωμα διέπεταί άπό τό ίδιο μέ τών δημοσίων 'υπαλλήλων 
συνταξίοδοτίκό -καθεστώς,1 γιά -τήν ομοιόμορφη άντιμετώ- 
πιση τού λϊδιόυ θέματος στό/γένίκότερο δημόσιο τομέα, 
καί αφετέρου εξουσιοδοτείται ό Υπουργός τών Οΐκονο-

Πί: Για' τό' Κέοάλχιο Γ' «ΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ 
‘ ; ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» (άρθβ·. 9-10). ; ν" 'ΤΓ
,. Μέ. τό άρθρο 9 τού νομοσχέδιου κυρώνεται ή άπόφαση 
τών υπουργών ’Εσωτερικών, Οικονομικών καί Κοιν. ’ Γπη-
ρεσιών, άριθμ. Γ691/12//.Μ 13/3-36/25.1.82 «γιά χορή
γηση διορθωτικού ποσού καί καθιέρωση αυτόματης τιμα
ριθμικής αναπροσαρμογής, στις· συντάξεις καί τά βοηθή
ματα τού Δημοσίου καί τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως». Μέ τήν άπόφαση αύτή 'υλοποιούνται όλες οί 
ρυθμίσεις πού άφοροϋν τις αυξήσεις τών συντάξεων τις 
όποιες καταβάλλει, τό Δημόσιο, οί ’Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησής καί τά ν.π.δ.δ., οί υπάλληλοι τών οποίων 
διέπονται άπό τό ίδιο μέ τών δημοσίων υπαλλήλων συντχ- 
ξιοδοτικο καθεστώ:.

Ή έκδοση τής απόφασης κρίθηκε αναγκαία γιά τήν 
έγκαιρη (άπό. 1.1.1982) καταβολή τών αυξήσεων, ώστε 
νά εξυπηρετηθούν οί συνταξιούχοι καί προπαντός νά προ- 
στατευΟεΐ το εισόδημα τους άπ’ τόν πληθωρισμό, άφοΰ ή 
άμεση νομοθέτηση τών μέτρων πού άποφάσισε ή Κυβέρ
νηση, δέν ήταν δυνατή έξχιτίχς τοϋ γεγονότος ότι δέν 
είχε ψηοισθεΐ άκόαα ό Κεατικός Γ1 εοϋπολ.ογισμός τοϋ 
έτους 1982. · ** ’ ·*·-·

Κύριο χαρακτηριστικό τών ρυθμίσεων της άπόφασης εί
ναι ή προσπάθεια επίτευξης τού στόχου της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης, στόν τομέα τών συντάξεων τού Δημόσιου. 
Γιχυτό καί στις αυξήσεις πού χορηγούνται, τηρείται ή 
αρχή τής ενίσχυσης τών χαμηλών εισοδηματικών τάξεων 
καί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στή διαμόρφιυση τοϋ κανώ
τατου όριου σύνταξης. Ξεχωριστή μεταχείριση γίνεται καί 
στις συντάξεις τών άναττήρων καί θυμάτων πολ.έμου.

Ή πιο ουσιαστική αλλαγή πού επέρχεται στο σύστημα 
τών αυξήσεων είναι ή καθιέρωση τού συστήματος της 
Αύτόματης Τιμαριθμικής ’Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) μέ τέ
τοιο μάλιστα τρόπο, ώστε νά εξυπηρετείται παράλληλα 
καί ή προσπάθεια ύλ.οποίησης τοϋ σκοπού τής Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης δηλ.. τής ενίσχυσης τών χαμηλών εισόδημα-



τικών τάξεων καί τη; μείωσης της απόσταση; μεταξύ τών 
κατωτατων κα·. άνώτατων είσοδημίτων. Γ’.ά την κάλυψη 
τής μετάβαση; άπό τον παλαιό τρόπο χορήγηση; τών αυ
ξήσεων στην εφαρμογή τη; ΛΤΛ, πού αρχίζει τη 1.5.82 
κρίθηκε αναγκαία ή χορήγηση άπό 1 Ίανουαρίου διορθω
τικών αυξήσεων.

Πιο ειδικά, με την απόφαση αυτή :
Με βάση τό ποσό τη; σύνταξη; στΐ; 31.12.1881 (όπως 

διαμορφώθηκε μέ τήν απόφαση άριθμ. Γ.9780/ 1541/Μ 10; 
14-26.11.1ί.*81 πού κυρώνεται μέ τό άρθρο 10), χορηγούνται 
στού; πολιτικού;, στρατιωτικούς καί σιδηροδρομικού; συν
ταξιούχου; καθώ; καί στού; συνταξιούχου; βουλευτέ;, λο- 
γοτέχνε; καί καλλιτέχνε;, αγροτικού; γιατρού;, υπαλλήλους 
τη; Βουλή; καί συνταξιούχου; άγροφύλακε;, διορθωτικά 
ποσά πού άρχίζουν άπό 1.600 δρχ. γιά συντάξει; δρχ; 
36.000—40.000 καί αυξάνονται προοδευτικά καθώ; πηγαί
νουμε σέ χαμηλότερε; συντάξει;, γιά νά φθάσουν στι; 
4.000 δρχ. γιά μηνιαία σύνταξη άπό 16.000 δρχ. καί κάτω.

.Γιά τις συντάξεις πού βρίσκονται στά όρια τών κλ'-μα- 
κίων λαμβάνεται μέριμνα ώστε κανένα; συνταξιούχος πού 
ανήκει σέ άνό/τερο κλιμάκιο νά μη πάρει συνολικά λιγό- 
τερη σύνταξη καί διορθωτικό ποσό άπό όσο θά πάρει εκεί
νο; πού ανήκει στο άμέσω; προηγούμενο κλιμάκιο.

Γιά την κατάταξη τών συντάξεων σέ κλιμάκια, δέν λαμ- 
βανεται ύπόψη τό επίδομα οικογενειακών βαρών (συζύγου 

-και τέκνων) καθώ; καί τό επίδομα ανικανότητας (παρ. 1).
Θά πρέπει νά σημειωθεί έδώ ότι ό καθορισμός ϊτών 

ορίων τών κλιμακίων καί τό ύψος τών διορθωτικών ποσών 
έγινε μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά τηρηθεί ή βασική αρχή 
τού συνταξιοδοτικοΰ δικαίου σύμφωνα μέ τήν οποία τό: 
ποσό της σύνταξη; είναι τό 80% τών αποδοχών ένεργείας.

Τά διορθωτικά ποσά δέν χορηγούνται μόνο σέ όσους 
βρέθηκαν συνταξιούχοι, τήν 31.12.81 ή κατά τήν έκδοση 
της άπόφασης, άλλα μέ τις ΐδιες προϋποθέσεις θά χορη
γούνται καί σέ όσους Οά συνταξιοδοτηθούν μετά τήν έκ
δοση τής άπόφασης. "Λν δέν γινόταν· αυτή ή ρύθμισή,’είναι 
φανερό, ότι θά υπήρχε διαφοροποίηση στο ποσό της σύν
ταξης ανάμεσα σέ όσου; είχαν τήν 'τύχη' νά συνταξιοδο- 
τ'ούνται την 31.12.81 καί σέ εκείνους' πού θά γίνονταν 
συνταξιούχοι μετά τήν ήμερομηνία αυτή.'· · .»νπ· .·Γ *·.<;·.··;

JC - ** * . . Λ ' ·.-/·!·»»- - · . - Μ ' %
, * ...I___Λ Μ.. · · '<Υ - ' *___ % * Λ* η / -

μιαχος πληθυσμός, ανάπηροι .ειρηνικής περιόδου πού ύπά- 
.γονται στο ν. .143/75 καί στο άρθρο 12 τού ν.’ 955/79) ή 
.διορθωτική αύξηση πού χορηγείται άπό 1.1.§2 δέν κ’αθο- 
,ρίζεται σέ ποσό, άλλα σέ ποσοστό. Κριτήριο γιά τί; αυξή
σει; τών συντάξεων αυτών άποτέλεσε τό μέγεθος τής ανι
κανότητας. Γι’ αυτό όποιο; έχει μεγαλύτερη αναπηρία 
ένισχύεται περισσότερο. Παράλληλα,, ένισχύονται, μέ τό 
συνδυασμό αύξησης τού κατώτατου ορίου καί τής ποσο
στιαία; αύξηση; καί οί συντάξεις τών θυμάτων πολέμου, 
-δηλαδή οί οικογένειες τών φονευθέντων στον πόλεμο ‘ή 
τών θανύντων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, 
εύ. Έτσι οί συντάξεις αυτές καί τά επιδόματα ανικανότητας 
αυξάνονται κατά 25 % άπό 1.1.82 (παρ. 3,.κα\ 4. τής άπό-
?*”■,?)· ··· - -μ ·_ ν ■ ν · err:·:'

Περαιτέρω (παρ. 5 τής απόφαση;) τό κάτώτατο .όριο 
σύνταξης, μέ συνυπολογισμό καί τού διορθωτικού ποσού 
καί τού επιδόματος άνικανότητα; αυξάνεται άπό δρχ. 4.560 
σέ δρχ. 8.560 άναδρομικά άπό 1.1.82, δηλαδή σχεδόν δι
πλασιάζεται · · ; :ν .··

στημα αυτό είναι ίδιες μέ έκεΐνε; πού ισχύουν καί γιά τού;
s'/ ένεινεία ύπα/λ.ήλου;. ~

' 1 % ^ ’ . > Μί
Ή ΛΤΛ εφαρμόζεται τόσο στά οικογενειακά βάρη όσο 

καί στά επιδόματα ανικανότητας. -.

Οί λοιπέ; ρυθμίσει; τής απόφαση; άναφέροντα'ι σσήν 
αντιμετώπιση τών θεμάτων πού ανακύπτουν άπό σή χορή
γηση τών διορθωτικών ποσών καί τήν καθιέρωση τή; Λ 1 Λ. 
"Ετσι ορίζεται ότι :

α) Στά ποσά αύτά εφαρμόζονται οί κείμενες διατάξει; 
πού αφορούν τά συνδικχιούχα τή; σύνταξη; πρόσωπα, τον 
έπιμερισμό τή; σύνταξης, τή χωριστή καταβολή καί τό 
μερίδιο συμμετοχή; (παρ. 10). Επίσης εφαρμόζονται ανά
λογα, όπου συντρέχει περίπτωση, οί διατάξεις τών άρθρων 
58-69 τού Συνταξιοδοτικοΰ Κώδικα (παρ. 13).

β) Τό διορθωτικό ποσό καί ή ΛΤΛ μεταβάλλονται (μει
ώνονται ή αυξάνονται) σέ περίπτωση πού έπέλθει μεταβολή 
(αύξηση ή μείωση) στο ύψος τή; σύνταξης, ώστε νά απο
φευχθεί τό άτοπο τή; καταβολή; διαφορετικών πόσων 
σύνταξη; σέ συνταξιούχου; πού έχουν τά ίδια συνταςιο- 
δοτικά δεδομένα (παρ. 11 έδαφ. πρώτο). 1

, γ) "Ολε; οί αυξήσει; (ποσοστιαίες, κατώτατου ορίου, 
διορθωτικού ποσού καί επιδομάτων άνικανότητα;) λαμβά- 
νονται ύπό’ψη τόσο γιά τή χορήγηση τών δώρων εορτών 
Χριστουγέννων καί Πάσχα,καί πρόσθετης μισής σύνταξης 
(παρ. 12) όσο καί στον υπολογισμό τών ποσών πού κατα
βάλλονται'σύμφωνα’μέ τις’κείμενε; διατάξει; για τρεις ή 
έξη μήνες στην ' οικογένεια τού Οανόνςος ’· συνταξιούχου 
(παε.11 έδαο. δεύτερο). .... - ·, · . .·

Τέλος μέ τήν παρ. 14 τή; άπόφασης έπεκτείνονται οί 
διατάξει; αυτής καί σέ όσου; δέν συνταξιοδοτοϋνται άπό 
τό Λημόσιο, άλλα- τό συνταξιοοοτικό τους δικαίωμα διέπεται 
άπό τό ίδιο μέ τών δημοσίων υπαλλήλων συνταξιοδοτικο 
καθεστώς, ■ ;· j

,*< Ίί'υν/ »* · ·.ί .·. ·. ,·,'(■.·. ■ .*, -
Μέ τό άεθρο 10 τού νομοσχέδιου κυρώνονται επίσης:

' ' - ·.· /

νομικών άριθμ. Γ. 1004/206/82/4.2.82. Οί δύο πρώτε; απο
φάσεις' αφορούν τή 'χορήγησή 560 δρχ. αύξηση; άπό 1.11.81 
στις συντάξεις καί τά βοήΟήμάτα πού δέν έξαρτιούνταϊ. άπύ 
τού; μισθού; ενέργειας; 'Η χορήγηση τή; αύξησης κρίθηκε 
αναγκαία γιατί όί ποσοστιαίες άύξήσέις πού -προέβλεψε 
ό ν. 1202/81. (άρθρο 9) -ήταν μικρότερες άπό τό'ποσοστό

π/.ασιαςεται 
ν

βουλευτές’ οί όποϊοΓ’έκύ.έχ'τηκαν καί πα/.ι βουλευτές στις 
εκλογές τού ’Οκτωβρίου 1081. ·\ ’ *" ’ "■ ’ ·’_

' -Μέ 'τό άρθρο 11, τέλος,'ορίζεται ή τυπική. .ισχύς τού 
νοαοσχεδίου. το όποιο παρακαλούμε νά περιβάλλετε’ μέ τήν 
ψήφο σας.

—ε ο,τι αφόρα τις πο/.εμικες συνταςεις που εςαρτιουνται 
απο τούς μισθούς ενέργειας, ΐσχ'ύουν σύμφο/να μέ τήν 
παρ. 1 τής άπόφασης. οί ίδιες ρυθμίσεις πού εφαρμό
ζονται καί στις πολιτικές καί στρατιωτικές συντάξεις.

Μέ τις παρ. 7, 8 καί 9 τής άπόφασης καθιερώνεται άπό 
1.5.S2 γιά όλες τις συντάξεις πού καταβάλλει τό Δημόσιό, 
το σΰστηυα τή: άνά τετράμηνο Αυτόματης Τιμαριθμικής 
’Αναπροσαρμογής (ΛΤΛ). Οί άρχές ίέόύ διέπουν’τό σΨ- Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1982

"ί - Ί;..' . . * Οί * Υπουργοί! · ί ■
’Εσωτερικών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΛΤΛΣ ·
KoiV: Ύπηοεσ.ών : ·’ ·'“- '-· :· ■■ — ''· ·’ - Εμπ. Ναυτιλίας
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Πού άνήκει στήν αίτιολογική έκθεση τού σχεδίου νόμου 
«γιά τη ρύθμιση θεμάτων πού άναφέρονται 'στό ίπτά- 
μενο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος; 
στήν άπλούστευση της διαδικασίας' μέ τήν οποία χορη
γούνται τα δώρα εορτών στούς συνταξιούχους καί στήν 
κύρωση * Υπουργικών αποφάσεων».
Διατάξεις πού τροποποιούνται, συμπληρούνται ή καταρ- 

γούνται.
ι. Μέ τό άρθρο 1. _ ; '"//;/ ■■·-. ■

Άρθρο 171 π.δ 1285/1981 '/ \ 7-’ι
Στρατιωτικοί παθόντες έν έπηυξημένω κινδύνω, κατά τήν 

ειρηνικήν περίοδον. '' ■ ·.'·”'· :·~·'· ' ·'" "■’·'·

Άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 148/75. . ;
1. Οί έν ειρηνική περιόδω κατά τήν έκτέλεσιν διατε

ταγμένης πτήσεως, πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κο- 
λυμβήσεως ή υποβρυχίου, καταστροφής καί ένεκεν ταύτης 
καθιστάμενοι ανίκανοι, συνεπεία τραύματος ή; νοσήματος, 
στρατιωτικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, τελούντες εις κατά- 
στασιν πτητικής ένεργείας, ένεργείας άλεξιπτωτιστού, ένερ- 
γείας υποβρυχίου καταστροφέως ή ύπηρετούντες έπί υπο
βρυχίων, υπάγονται εις τάε διατάζεις τών * νόμων 2588/
1921, 4506/1930, 4667/1930 καί 5202/1931, ώς ούτοι
έτ'ροποποιήθησαν καί σύνεπληρούθησαν μεταγενεστέρους. /■
i 2.. Αί κατά τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου πάσης 
φυσεως παροχαι μειουνται κατα ποσοστον Ιο %, μη εχου- 
σης εφαρμογήν έν προκειμένω τής παο. 1 τού άοθοου'5
τού ν. 5202/1931. ' ' * , '

,Άνζϊ·τ'. Άρθρ. .2 παρ,, .1 ν.;. 148/75·,;.; ·.- ν·ό
ϊ; 3. Τ4 διατεταγμένου τής έκτελέσεώς πτήσεως, πτώσεως, 
καταδύσεως, υποβρυχίου κολυμβήσέως ή ύποβρύχίου'κατά- 
στροφής βεβαιούται παρά τού Γενικού Επιτελείου τού οι
κείου κλάδου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. . ’ ·'

, .ςπν.κ -ν.·.ν;-\ε·.μια. ·ί ·'·! 'Λ», ϊ*;V /?/'”·
. - 1 , π,·..·Άρθρ. 2 παρ. 2 ν. 148/75 .

4, Περί τής σχέσεως τής σωματικής άνικανότητος προς 
τήν πτήσιν, πτώσιν, κατάδυσιν, υποβρύχιον κολύμβησιν ή 
καταστροφήν καί ώς προς τον χρόνον καθ’ όν έξεδηλώθη 
αυτή άποφαίνεται ή οικεία Άνωτάτη Υγειονομική Επι
τροπή, ήτις έν προκειμένω δεν δεσμεύεται ύπό περιορισμών, 
αναγόμενων εις τό είδος τής νόσου, τον τόπον ή τον χρό
νον, καθ’ 0ν έπήλθον τά προκαλέσαντα τήν σωματικήν 
ανικανότητα γεγονότα, ή καθ’ όν άπό τής πτήσεως,. πτώ
σεως, καταδύσεως ή υποβρυχίου κολυμβήσέως ή καταστρο
φής έξεδηλώθη σωματική πάθησις, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τής διατάξεως τής παρ. 6 τού παρόντος άρθρου. Έν’περί-
ιτωσει ανικανότατος οφει/.οαενης εις

ανωτέρω γνωμάτευσις είναι υποχρεωτική, έάν είναι όμό- 
οωνος.

νοσον, η κατα
ή.

ΆρΟε. 2 παο. 3 148/75

δηλώσεως τής άνικανότητος τής προερχόμενης έκ τής συνέ
πεια της πτήσεως, πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κο- 
λυμβήσεως ή υποβρυχίου καταστροφής, βλάβης, τής έκ- 
δηλώσεως ταύτης άποδεικνυομένης έκ νοσηλείας εις Στρα
τιωτικόν Νοσοκομείου.

Άρθρ. 2 παρ. 4 ν. 148/75
6. Έκδήλωσις άνικανότητος, έπερχομένη μετά τήν πά

ροδον διετίας άπό τής άπομακρύνσεως τού στρατιωτικού 
εκ των ταςεων τού Στρατεύματος, δέν δύναται έν οΰδεμια 
περιπτωσει, νά θεωρηθή ώς εχουσα σχέσιν προς τό έκ τής 
~Άσεω? πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κολυμβήσέως 
ή υποβρυχίου καταστροφής πάθημα. .·

διετής άπό τής δημοσιεύσεως τού ν. 148/1975.

Άρθρ. 16 παρ. 2 ν. 955/79.
. 8. Εις τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου υπάγονται 
καί οί έν ειρηνική περιόδω κατά τήν έκτέλεσιν διατεταγμέ
νης υπηρεσίας καί ένεκεν ταύτης καθιστάμενοι άνίκανόι, 
συνεπεία τραύματος ληφθέντος κατά τήν έκκαθάρισιν ναρ
κοπεδίου ξηρας ή έξουδετέρωσιν εκρηκτικών μηχανημάτων 
στρατιωτικοί τών ένοπλων δυνάμεων.

Διευκρ. διάταξις κατόπιν τού άρθρ. 30 ν. 875/79 (1 >/.. 
■■■.· - „ άρθρ. 172 παρ. 2 της κωδικοποιήσ. Vi ίΓ'
9. "Οπου εις τάς προηγουμένας παεαγράφους άναφέρον- 

τάΐ "οί νόμοι 2588/1921, 4506/1930, 4667/1930 καί 5202/ 
1931, άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού ν; 875/1979 «περί 
καταστάσεως τών παθόντων έν πολέμω άξιωματικών, άν- 
Ουπασπιστών 'καί ύπαξιωματικών τών ’ Ενόπλουν Δυνά
μεων» έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις τού νόμου τούτου'.

2. Μέ τό άρθρο 2 - " :;ν
. Άρθρο 41 π.δ, 1041/1979 ' ,,1;.--.

'Υπολογισμός έξαμήνων πτητικών καί καταδυτικών, \-\ 
άλεξιπτωτιστού, υποβρυχίου καταστροφέως καί-έκκαθα- 

■ ριστού ναρκοπεδίων. ,ι.τ .
Άρθρ, 41 ά.ν. 1854/51, ώς άντικ. δι’ άρθρ.' 3 παρ.'1-3
''·..,···;’;· / ,.;'ν·; V. 148/75. ; ..ή Δ.',_

1. Ό χρόνος υπηρεσίας τών, έν καταστάσει πτητικής 
ένεργείας, έν ένεργεί άλεξιπτιοτιστού καί' έν ένεργεία 
υποβρυχίου καταστροφέως,' τελούντών στρατιωτικών',’ "ώς 
καί ό χρόνος καταδυτικών έξαμήνων τών ύπηρετούντων έπί 
υποβρυχίων; λογίζεται διπλάσιος μέν έν ειρήνη,' τριπλά
σιος δέ έν 'πολέμω, ύπό τάς άκολούϋους προϋποθέσεις':"
-, α) Διά τούς έν καταστάσει πτητικής ένεργείας χειριστές 
αεροσκαφών καί λοιπούς' άποτελούντας άπαραίτητον πλή
ρωμα τούτων, ώς καί τούς έπί υποβρυχίων ύπηρετοϋντας, 
έφ’ όσον καθ’ έκαστον έξάμηνον συμπληρούν τριάκοντα 
(30) ώράς πτήσεως ή τριάκοντα (30) ώρας έν καταδύσει 
άντιστοίχως.

Διά τούς επί υποβρυχίων ύπηρετήσαντας μέχρι τής 31ης 
’Οκτωβρίου 1950, τό έλάχιστον ύποχρεωτικόν όριον κατα
δύσεως ορίζεται εις 24 ώρας. Διά τούς λοιπούς, βάσει τής 
ίσχϋούσης νομοθεσίας, τελούντας έν καταστάσει πτητικής 
ένεργείας, έφ’ όσον συμπληρούν τριάκοντα (30) ώρας 
πτήσεων έντός δεκαοκταμήνου, οπότε εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην, λογίζεται διπλάσιος έν ειρήνη ή τριπλάσιος έν πο
λέμιο, ό χρόνος ένος έξαμήνου άνά δεκαοκτάμηνον.

β) Διά τούς έν ένεργεία άλεξιπτωτιστάς, έφ’ όσον έκτε- 
λούν, έντος έκάστου έξαμήνου τουλάχιστον δύο πτώσεις.

γ) Διά τούς έν ένεργεία υποβρυχίους καταστροφεϊς, έφ’ 
όσον έκτελούν έντός έκάστου έξαμήνου δύο καταδύσεις εις 
βάθος 36 μέτρων μέ παραμονήν εις τον βυθόν έπί δέκα 
/απτά δύο ήμερησίας καί δύο νυκτερινές υποβρυχίους πο
ρείας τή βοήθεια πυξίδος, άνά μίαν έπί άποστάσειον 1.000 
καί 1.400 μέτρων.

2. Ή συμπλήρωσις έξαμήνων πτητικής ένεργείας, ένερ
γείας άλεξιπτωτιστού καί ενεργεί ας υποβρυχίου καταστρο- 
φέως, ώς καί καταδυτικών έξαμήνων, βεβαιούται διά δια
ταγών τού Αρχηγού τού Γενικού ’Επιτελείου ’Εθνικής 
Άμύνης.

3. Ό διπλασιασμός ή τριπλασιασμός τού συνταξίμου 
χρόνου τών έν παρ. 1 στρατιωτικών χιυρεΐ μόνον έφ’ όσον, 
οί μέν διετελέσαντες έν καταστάσει πτητικής ένεργείας 
συνεπλήρωσαν δεκαοκταετή πραγματικήν στρατιωτικήν υ
πηρεσίαν, οί δέ λοιποί εικοσαετή τοιαύτην.



Ό περιορισμός ούτος δεν ισχύει έφ’ όσον ό στρατιωτικός :
α) θνήσκει έν ένεργεία,
β) άποστρατεύεται λόγω σωματικής άνικανότητος έπερ- 

χομένης, είτε αμέσως μετά την κρίσιν τής υγιεινής του 
καταστάσεων ύπό τής αρμόδιας υγειονομικής έπιτροπής, 
είτε κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τής τα:. 7 τοϋ άρ
θρου Ιό τοϋ ν.δ. 1400 1973 «τεεί καταστάσει^ν των άξιω- 
υατικών των ενόπλων δυνάμεων».

ν) διακόπτει τήν παραμονήν του εις την κατάστασιν 
πτητικής ενεργεί»ς, λόγω πτητικής άκαταλληλότητος, κατ' 
εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ άρΟρ. 13 τοϋ ν.δ. 14πιι 
1070 πλήν τής περιπτώσεως καθ’ ήν ή άκαταλληλότης 
έπήλΟεν έκ μειωμένης πειΟαρχικότητος κατά τάς πτήσεις,

δ) άποστρατεύεται κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ 
ν.δ. 178/100!) «περί ιεραρχίας προαγωγών καί τοποθε
τήσεων των μονίμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων»,

ε) άνήκει εις τήν κατηγορίαν των εθελοντών αλεξιπτω
τιστών Μέσης Ανατολής, οίτινες έχρησιμοποιήθησαν παν- 
τοιοτρόπως εις επικινδύνους εΐδικάς μυστικάς, κατά την 
διάρκειαν τοϋ τελευταίου πολέμου, άποστολάς, εντός τής 
Ελλάδος καί οίτινες, λόγω εχθρικής δράσεως, ή εύρον 
τον θάνατον ή, τραυματισΟέντες, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

- ΆρΟρ. 4 παρ. 2 ν. 4448/64
Αί διατάξεις τοϋ προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρ

μογήν καί διά τούς έΟελοντάς άλεξιπτωτιστάς Μ. ’Ανα
τολής, οίτινες έφονεύθησαν ή έτραυματίσΟησαν υπό τούς 
έν αυτή όρους, ούχί μόνον μετά ή κατά τήν δι* άλεξιπτώ- 
του πτώσιν τον/ προς έκτέλεσιν των άναληφΟεισών έπι- 
κινδύνων ειδικών μυστικών άποστολών, άλλά καί εις τήν 
περίπτωσιν τής δι’: άλλων μέσουν μεταφοράς τουν εις τόν 
τόπον έκτελέσεως τής ειδικής ταύτης άποστολής των.

.{ΑρΟρ. 3 παρ. 4-7 ν. 148/75
ί; 4. Εις τούς λαβόντας τό πτυχίον άλεςιπτωτιστοΰ. τής 
^Ελληνικής Σχολής ’Αλεξιπτωτιστών, ως καί εις τούς λα- 
βόντας τό πτυχίον υποβρυχίου καταστροφέως έν τή ημε
δαπή, υπολογίζεται καί τό έξάμηνον . έντός τοϋ όποιου 
τοΐς άπενεμήθη τό άνωτέρω πτυχίον. Αί εντός, όμως, τοϋ 
εξαμήνου έκπαιδεύσεως πραγματοποιηΟεϊσαι πρόσθετοι πτώ
σεις ή πρόσθετοι ώραι υποβρυχίου κολυμβήσεως ή υπο
βρυχίου καταστροφής, δεν υπολογίζονται διά τό επόμενον 
έξάμηνον. Ώς έξάμηνον ενεργεί ας λογίζεται καί τό έξά
μηνον, καθ’ ό, εκπαιδευόμενος ή έν ένεργεία, πτυχιοϋχος 
αλεξιπτωτιστής ή πτυχιοϋχος υποβρύχιος καταστροφεύς δέν 
ήδυνήθη νά συμπλήρωσή τάς προβλεπομένας πτώσεις ή 
υποβρυχίους καταδύσεις ή πορείας ένεκα ατυχήματος, συνέ
πεια πτούσεως δι’ άλεξιπτώτου ή συνεπεία υποβρυχίου 
κολυμβήσεως, έπισυμβάντος έ'/τός τοϋ ίδιου εξαμήνου, τής 
αδυναμίας ταύτης διαπιστουμένης ύπό τής οικείας Άνω- 
'*"4? ^^Υϊ,ή/'·,Γ/μ,·κ'ήΡ_’Ε-ιτροπής.

5. Εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου υπάγονται
καί οί εις Σχολάς αλλοδαπής έκπαιδευθέντες ώς άλεξιπτω- 
τισταί ή υποβρύχιοι καταστροφεΐς στρατιωτικοί, τοϋ χρό
νου φοιτήσεως καί άποκτήσεως πτυχίου, ώς καί τοϋ αριθ
μού τών πτώσεων ή υποβρυχίων καταδύσεων, πορειών ή 
καταστροφουν, βεβαιουμενων βάσει τών, παρά τώ Γενικώ 
’Επιτελείου τοϋ οικείου Κλάδου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
τηρουμένουν επισήμων στοιχείων. '

6. Ό χρόνος αίχμαλουσίας τών έν παρ. 1 στρατιωτικών 
θεωρείται ώς άντίστοιχος χρόνος έ'/ ένεργεία διά τήν προσ- 
μέτρησιν συνταξίμου ύπηρεσίας.

/. Ό κατά τά άνωτέρου έν διπλασιασμού ή τριπλασια- 
σμώ υπολογιζόμενος χρόνος Οεουρεΐται ώς χρόνος πραγμα
τικής συνταξίμου υπηρεσίας.

•ΆρΟρ. 16 ~αρ. 1 ν. 955/79
7 8. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων έχουν 
έφαρμογήν καί έπί τών πρό τής ένάρξεους τής ισχύος τοϋ 
ν. 148/1975 «περί επεκτάσεως τών νόμων 258S/1921,

4506/1930, 4667/1930 καί 5202/1931 ώς έτροποποιήθη- 
σαν καί συνεπληρώθησαν κ/.π» έξελθόντων τής ύπηρεσίας. 
* Η άναγ/ούρισις, όμως, τών διανυΟέντων παρ’ αύτών έξα- 
μήνουν γίνεται υπό τον όρον πληρώσεως τών προϋποθέσεων, 
αί όποΐαι άπητοϋντο ύπό τής. κατά τόν χρόνον τής πρα- 
γματοποιήσεώς τουν. κειμένης νομοθεσίας διά τήν συμπ/ η- 
ρουσιν αύτών.

Ί'πό τάς αύτάς προϋποθέσεις γίνεται καί ή άναγνοϋ- 
ρισις τών μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ ν. 148-1975 (29.8. 
1975) πραγματοποιηθεντίυν εξαμήνου·/ ύπό τουν εν ένερ
γεία στρατιουτικών.

*0 υπολογισμός τών κατά τά προηγούμενα εδάφια έξα- 
μήνουν ενεργείται βάσει τών τηρουμένων επισήμων στοι- 
χείων.

ΆρΟρ. 16 παρ. 3 ν. 955/79.
9. *0 χρόνος υπηρεσίας τών ύπηρετούντουν ώς τεχνικών 

εις μονάδας έκκαθαρίσεους ναρκοπεδίων ξηράς ή εις ναρ- 
καλιευτικά συνεργεία στρατιωτικών, κατά τάς διαταςεις 
τοϋ ν.δ. 1033/1971 «περί όργανώσεως καί λειτουργίας τοϋ 
Τάγματος Έκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς» καί τοϋ 
προϊσχύσαντος ν.δ. 2646/1953 «περί συστάσεως ' Υπηρε
σίας ’Εκκαθαρίσεους Ναρκοπεδίων Ξηράς», λογίζεται ηύ- 
ξημένος εις τό διπλάσιο·/ ώς προς τήν σύνταξιν αύτών, 
έφ’ όσον καθ’ έκαστον έξάμηνον συμπληροϋν τριάκοντα 
(30) ώρας εργασίας έ'/τός ναρκοπεδίου·/ ή υπόπτων χώρων.

ΆρΟρ. 16 παρ. 4 ν/ 955/79.
*0 διπλασιασμός τοϋ συνταξίμου χρόνου, τών έν τώ 

προηγουμένου εδαφίου στρατιωτικών, χωρεϊ μόνον, έφ’ όσον 
ούτοι συνεπλήρωσαν εικοσαετή πραγματικήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν, έπιφυλασσομένουν τών διατάξεουν τής παρ. 3 
τοϋ παρόντος άρθρου.

ΆρΟρ. .16 παρ. 3 ν. 955/79.
*0 κατά τήν παρούσαν παράγραφον έν διπλασιασμού ύπο- 

λογιζόμενος χρόνος βεβαιοϋται βάσει τών τηρουμένων έπι- 
σήμων στοιχείων ύπό τής αρμόδιας ύπηρεσίας καί θεου- 
ρεΐται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας. ··

3. Μέ το άρθρο 4
α) Άριθ. 1049/1958 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

(Κυρώθηκε μέ τό ν.δ. 4242/62)
- ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

Λαβόν ύπ’ όψιν σχετικήν είσήγησιν τοϋ Υπουργού τών 
Οικονομικών αποφασίζει :

1. «Εις τούς πολιτικούς καί στρατιουτικούς συνταξιού
χους έν γένει ώς καί εις τούς μή περιλαμβανομένους είς τό 
έδάφ. 1 τοϋ άρΟρ. 6 τοϋ ά.ν. 1939/1961 πολεμικούς συντα
ξιούχους καί βοηΟηματούχους τοϋ Δημοσίου παρέχεται δώ
ρο·/ ίσον προς τό σύνολο·/ τής μηνιαίας συντάξεως αυτών 
μετά τοϋ έπιδόματος άνικανότητος καί παραπληγικού».’

(Ή παε. 1 τροποποιηθεΐσα διά τής ύπ’ άριθ. 127/1961 
ΓΙ οάξ. * Γπ. Συαβουλίου, άντικατεστάθη ώς άνου διά τής 
ύπ’ άριθ. 164 τής 27/27 Σεπτ. 1963.όμοιας)

2. Τοϋ κατά τ’ άνωτέρου δώρου δικαιούνται καί αί οικο
γένεια'. είς άς καταβάλλεται έπί τρίμηνον ή σύνταξις τοϋ 
άποβιώσαντος συνταξιούχου. ■ / ·-

3. Οί συνταξιοδοτηθέντες διά τό τμήμα τοϋ μηνός Δε
κεμβρίου δικαιούνται τόσα τριακοστά τοϋ κατά τ’ άνωτέρω 
δούρου όσαι αί ήμέραι συνταξ'.οδοτήσεώς των κατά τόν μήνα 
τούτον.

Οί κατά συμμετοχήν συνταξιοδοτούμενοι θά δικαιωθώσι 
δώρου έπί τή βάσει τοϋ ποσού τής "καταβαλλόμενης αύτοϊς 
συντάξεως, οί δέ κατά χωρισμόν συνταξιοδοτούμενοι ανά
λογους τοϋ μεριδίου των έπί τής συνολικής συντάςεως.

4. Οί τέους δημόσιοι ύπάλληλοι καί στρατιωτικοί ώς καί 
οί ανακαλούμενοι' είς τήν ένέργειάν’ έφεδροί στρατιωτικοί, 
οί δικαιούμενοι τμήματος τοϋ δώρου έπί τάϊ; εορταϊς τών



Χριστουγέννων, δικαιούνται* νά λάβώσε κατ’ έπν/.ογήν' τ$ 
έπί ταϊς έορταΐς τών Χριστουγέννων δώρον είτε ώς τέως, 
υπάλληλοι, ή στρατιωτικοί είτε ώς συνταξιούχοι. ■·" - r,_

5. Οί συνταξιούχοι ο ί λαβόντες ή δικαιούμενοι να λάβω σι 
δώρον παρά τοΰ Δημοσίου ή Νομικού Π ροσώπου Δημοσίου ή 
’Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω υπηρεσίας προσενεχΟείσης εις 
τοΰτρ ή έκ συντάξεως παρεχομένης ύπό τούτων. Οά δικαιω- 
Οώίσιν δώρου άπαραιτήτως έκ τοΰ παρ’ ώ υπηρετοΰσιν r, 
συνταξιοδοτοΰνται ’Οργανισμού. ·'

’Εάν το υπό τοΰ ’Οργανισμού τούτου παρεχόμενου δώρον 
είναι μικρότερου τοΰ προβλεπομένου ύπό της παρούσης Οά 
συμπληρωθή τοΰτο διά της έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου κατα
βολής της σχετικής διαφοράς. 71 ~· ·'* ·

Οί ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν διά τούς δικαιουμέ- 
νους πώρου έκ παροχής καταβαλλόμενης ύπό μορφήν επι
κουρικής άσφαλίσεως διά την προς το Δημόσιον παρασχε-
Οεΐσαν υπηρεσίαν. ' ■ '.α· ·; . · , ■·+■■■·. ··> . t :··.· ·.

6. Τό κατά τον υπολογισμόν τοΰ ποσοΰ τοΰ δώρου προ- 
κΰπτον κλάσμα δραχμής παραλείπεται. ι μ ;

7. Εις τούς κατά τήν παρ. 1 συνταξιούχους καί βοηθη- 
ματούχους παρέχεται δώρον έπί ταϊς έορταΐς τοΰ Π άσχα 
ίσον προς τό ήμισυ τοΰ Δώρου Χριστουγέννων, έφαρμοζο- 
μένων άναλόγως καί τών λοιπών διατάξεων τής παρούσης.

8. Ή χρονολογία καταβολής τών δώρων ορίζεται έκά- 
στοτε δι’’ άποφάσεώς τοΰ-'Τπουργοΰ τών Οικονομικών.'

9. Τά αυτά δώρα παρέχονται ύπό τάς αύτάς προϋποθέ
σεις^ και εις τούς συνταξιούχος τοΰ προσωπικού τών Σιδηρο
δρομικών Δικτύων καταβαλλόμενα υπό τών οικείων Δικτύων.

-··· ■’ β) ’Άρθοό 8 V. 4340/1064
1. Εις τούς πάσης φύσεώς συνταξιούχους καί βοηΟήμα-

τούχους τοΰ Δημοσίου , τούς δικαιόυμένους συντάξεως ή · 
βοηθήματος κατά "τήν 14ην· Λύγούστού έκάστου έτους,' 
παρέχεται προσθέτους τό ήμισυ τής μηνιαίας ‘συντάξεως ή- 
βοηθήματος τοΰ μηνός τούτου μετά;.τών τυχόν καταβαλ
λόμενων έπιδομάτων ανικανότητάς καί παραπληγικού, έφ’ 
όσον δεν έδικαιώθησαν τοΰ επιδόματος τοΰ β. δ. 551/1963, 
διά τό αυτό έτος, έκ τής ενεργού υπηρεσίας των. - .·: .

2. Τής κατά τό προηγούμενον έδάφιον παροχής δικαιούν
ται καί τά μέλη τής οικογένειας άποβιώσαντος συνταξιού
χου, εις ά καταβάλλεται έπί τρίμηνον ή έξάμηνον από τοΰ 
θανάτου αύτοΰ ολόκληρος ή σύνταξίς του, έφ’ όσον εις τό 
χρονικόν τούτο διάστημα έμπίπτει καί ή ανωτέρω χρονο
λογία. _ .

3. Οί συνταςιοδοτούμενοι παρά τών Ταμείων τής περι
φέρειας τής τέως Διοικήσεως Π ρωτευούσης καί τής Θεσ
σαλονίκης δικαιούνται άπό τής προύτης τοΰ επομένου τής 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νοομου μηνός έπιδόματος ακρί
βειας 1ης ΓΙεριφερείας, έφ’ όσον κατοικοΰσιν εις τήν περι
φέρειαν τών Ταμείων τούτων, καταργουμένου τοΰ έδαφίου 
4 τοΰ άρθρου 4 τής ύπ’ ά.ριθ. 1026 τοΰ 1!Ι58 πράξεως τοΰ 
' Τπου ργικοΰ Συ μβουλί ου.

4. Λί διατάςεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και δια τούς συνταξιοδοτουμ.ένους παρά τών Σιδηροδεόμων 
τοΰ Ελληνικού Κράτουε.

γ) “Αρθρο 0 ν. 550/1977
1. “Εμμισθοι έν γένει ύπάλληλοι ή συνταξιούχοι ή βοη- 

θηματοΰχόι τοΰ Δημοσίου. Νομικών Προσώπων Δηειο- 
σιου Δικαίου καί Ταμείων. έπί συρροής άξιώσεώς των ποός 
λήφιν τών κατά τάς κείμενα: διατάξεις έπιδομάτων άδειας, 
προσθέτου ήμισείας συντάξεως ώς καί δώρων έπί ταϊς έορ
ταΐς Πασχα καί Χριστουγέννων, έκ πλειόνων πηγών, δι
καιούνται αύτών έξ όλων τών πηγών.

2. Ιό αύτό ισχύει καί διά τούς λαμβάνοντας καί δεύ
τερον μισθόν ή σύνταξιν ή μισθόν καί σύνταξιν έκ τοΰ Δη
μοσίου Ταμείου ή ετέρου Ταμείου εις τάς ύπό τής κείμενης 
νομοθεσίας έπιτρεπομ,έναε περιπτώσεις.

Τγ -3Ν*Ως~χρόνος ΛΛ/εήρώμής' τοΰ' κατά τάς διατάξεις' τοΰ 
ύπ’ άριθ, 551/1963 Β. Δ/τος «περί Οέσεως έν Ισχΰι! καί 
τροποποιήσεως τών διατάξεων τής παρ.’. 2 τοΰ άρθρου 74 
τοΰ ,ν. .1811/1951 «περί Κωδικός Καταστάσεώς τών _Ληφ 
μοσίων Διοικητικών ' Επαλλήλων», επιδόματος κανονικής 
άδειας, ώς καί τής κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τοΰ ν. 
4340/1964 «περί έπανακτήσεως παροχών ώς άπηγγέλθη 
στέρησις κατά τάς διατάξεις τοΰ ν.δ. 1)17/1948 καί τοΰ 
ΝΑ' τοΰ 1948 Η’ηφίσματος τής Βουλής καί άλλων τινών 
διατάξεων» προσθέτου ήμισείας συντάξεως ή βοηθήματος, 
ορίζεται ή 1η ’Ιουλίου έκάστου έτους.

4. ΔΤ αποφάσεων τοΰ * Υπουργού Οικονομικών καθο
ρίζεται ό τρόπος πληρωμής τοΰ έπιδόματος άξίας, προσθέε 
του ήμισείας συντάξεως καί δώρων επί ταϊς έορταΐς Πάσχα 
καί Χριστουγέννων. Διά τών ’ αύτών άποφάσεων δύναται 
νά όρίζηται καί διάφορος ημερομηνία πληρωμής τών πα
ροχών τής προηγουμένης παραγράφου ,τοΰ παρόντος άρ-
θ?3υυ·;Α ·ί ,, · - ν -

;; ί »·χ :·. ■ ν;θε . ·. ε ν. ·,.. : ν /

;····ν · ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΤ '-· 1 ν"
Γιά τή ρύνμισηι ΰεμάτων τού άναφίροντα·. στο ιπτάμενο στρα- 
, τιωτικό, προσωπικό, τού Λιμενικφϋ_ Σώματος. στην άπλού- 

- - άτευτη τής-ξιαϊίαζϊίάς μέ τήν οποία χορηγούνται τά οώρα 
εορτών -τούς .συνταξιούχους καί στην κύρωση υπουργικών 
αποφάσεων.' ν. ‘.γ ' -ι - . ν-

·::/ V;.:,: υ·· ι ή . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.-.-π ·.·. ,ντ
· .; ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-λν 
•'όε 1·.όέ.· ε. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ’ ΙΑΜΑΤΟΣ:/
ύν,.ν.γι μ; - :.ιΤ. <: ■' ··'·,-. ν, .νε·"»Τ
ύ.-··/ν·υ, ν , ...;· 'AfSpo 1.
..-λ ύ ·., Ύ'παγωγή στις εΐϊικές καταστάσεις,. . . λ-

: .'"Στην'παρ. 8 τού αρ-3ρ0υ'1 71'τού π. ϊ’. 12δόι^49β1 «περί 
αωιϊαοποιήτεως εις ένιαίον κείμενον, ύτο'-τον' τίτλον (ηΚώ;ι-ξ 
Πολεμικών Συντάξεων» τών ίϊχυουσών περί πολεμικών συν
τάξεων σιατάξεων». προστί-ύεται οεύτερο έΐάςιο, το όποιο έχει 
ώς εξής; *: · ’ ,’·'· : · ' ·* -

..«'Επίσης ύπάγεται. τό ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό 
τοΰ Λιμενικού Σώματος, πού όρίσκετα: ττήν κατάσταση τής 
πτητικής ενέργειας καί. σέ περ;οοο ειρήνης, γίνεται ανίκανο 
έξαίτιας τραύματος ή νοσήματος, πού όοειλεται σέ έκτε/.εση 
πτήσης, ή όποια είχε οιαταχΰεί νόμιμα.

Η εκτέλεση τής πτήσης, βεόαιώνετα; άπό τή Διεύθυνση 
Λιμενικής 'Αστυνομίας τού Τπο'υργείου Εμπορικής Ναυτι
λίας».' · ' ’ · ' -
' “ύίθ'Ο 9. Λ ϊ J r J —

Εξάμηνα πτητική; ενέργειας. . .
1. Ή παρ. 2 τού άρ-ύρου 41 τού π. ϊ. 1041/1979 «-ερί 

κωϊικοποιήσεως εις ένιαίον κείμενον, ύπό τό*; τίτλον «Κώόις 
Πολιτικών καί Στρατιωτικών Συντάξεων», τών ίσχυουσών 
ϊιατάξεων «περί απονομής τών πολιτικών και στρατιωτικών 
συντάξεων» συμπληρώνεται ώς εξής: .

«ή τού Αρχηγού τοΰ Λιμενικού Σώματος, ερόσον πρόκειται 
για τό ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό το Λιμενικού Σώμα
τος». .

2. Ή περΐπτ. ϊ' τής παρ. 3 τού ίρύρου 4! τοΰ Π.Δ. 
10 51 Ί 979 αντικαθίσταται toς εξής:

αποστρατεύεται σύμοωνα μέ τις οιατάξεις τού άρνσου 
22 τού ν. 17S/I9G9 «περί ιεραρχίας, προαγωγών και 
τοπο-λετήσεων τών μονίμων αξιωματικών τών Ενοπλων Δυ
νάμεων». ή τού άρύρου 2/ τού Ν.Δ. 139/1969 «περί ίεραρ- 
χ ας. προαγωγών καί αποστρατείας και μετα-1/εσεων τών μο
νίμων αξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής. Αστυνο
μίας Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβεστικού» εφοσον πρό
κειται γιά τούς αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος».


