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Λναλυ*:ικύτέρα σχετ· κα με τις ·<ιϊ τ*. -Γ.. /αΟ: ^ ρί’ρ '. ν ν·;: ·
φέρονται τα εξήε :

1 Αρθρα 1 και 2. -

---- “Mr-τχ άρθρα 1 και 2 τροποποιι ίται η ισχύ .Vr.?. /Κν'τϊΐξΐυ-
δοτική νομοθεσία (εδ. 4 της παρ. 3 του άρθρου 2 τον Ν. 320/ 
1976 ή άρθρα II εδ. 6 παρ. 8 και 36 εό. 6 τον Π.Λ. 1041 /79 
(Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 42>ν-.άξεων) με την 
οποία παρέχεται η δυνατότητα οτουφυπΛλήΛους του Δημύ: 
σίου, (πολιτικούς και στρατιο>τΙχ©ύ^)Γ*χθ των Ν.Μ.Δ.Δ.. 
που πήραν αποζημίωση κατά την’α τοχώρησή τους από την 
υπηρεσία.'να επιστρέφουν την ατεσζημίωση για" να ττρΟσμε- 
τρηθεί ως συντάξιμη η προϋπηρεσία-τβνς και ίπεκτείνετα^ 
και στους ασφαλισμένους σε άλλους φορείς (Ν.Π..Δ.Δ.) 
η ευχέρεια επιστροφής του ποσού σε δόσεις, ίσες με το 1/6 
των μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξής τους -διότι; με την 
ισχύουσα νομοθεσία μ ο οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου είχαν 
υπαχθεί στην ως άνω ιυνοική ρύθμιση. ενώ οι ασφαλισμένοι 
σε άλλους φορείς έπρεπε νά/εξοφλήσουν* το χρέος εφάπαξ. 
Επίσης γίνεται ρύθμιση και για τα ανεξόφλητα 'χρέη για τα 
οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις καταλογισμού μέχρι την ισχύ' 
του. νόμου αυτού και ορίζεται ότι ot υπόχρεοι μπορούν να 
ζητήσουν με αίτησή τους να υπαχθούν στα] νέα ρύθμιση μόνο 
για το ανεξόφλητο χρέος και τις τυχόν πρεσαυξήοεις λόγω 
εκπροθέσμου καταβολής.

■·: Άρθρο 3.
Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΓΕΝ) έχει ιδρυθεί 

η Μονάδα Πολλαπλής Χρησιμότητας, η οποία έχει μ: σκοπό 
την καλύτερη αστυνόμευση του θαλάσσιου /(όρου. Παρόλο 
όμως που η Μονάδα έχει επιφ.-.ρτ.σθεί με ιδιαίτερα δύσκολες 
και επικίνδυνες αποστολές και (.· άνδρ’ες που υπηρετούν 
σ’ αυτή εκπαιδεύονται στη Μονάδα Γποβρύχιων Καταστρο- 
φών του Πο/εμιού Ναυτικού (Π.Ν.) για καταδύσεις σε βά
θος μεγαλύτερο από 36 μέτρα εκτελούν κάθε εξάμηνο την 
~;·.'ί/.επόμενη για τους υποβρύχιους καττστροφείς του Π.Ν.

/■-η και διατρέχουν κινδύνους να υποστούν ατυχήματα 
. .«..σθ: . .· (νόσο δυτών κλπ.)/.όνε» της φύσης των αποστο-
/ ·// και του μεγάλου βάθους πόύ καταδύονται, μέχρι τώρα 

απολαμβάνουν καμιά ειδική μεταχείριση όπως αυτή 
του παρέ/ετ/.ι στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οπαί
οι εκτίθενται '- σύς ίδιους ποόσθετους κινδύνους (άοθοο 171
II.Δ. 1285/1981). ‘ ! /./-.V' · /;··’

Με το άσθ. ο 3 του νοϋοσχεδίου συμπλήρωνεται το άρθρο·-' 
171 του Κι δ /ε Πολεμικών Συντάξεων (ΠΆ. 1285/1981) 
σε τρόπο ώστε το στρατιωτικό προσωπικό τόυ Λιμενικού 
Σώμ-·/-'·.' (Λ.Σ.) που υπηρετεί οργανικά στη Μονάδα Πολ
λαπλή: Χρησιμότητας του YEN να μπορεί να υπαχθεί στις 
ειδικέ: πολεμικές καταστάσεις (Πολεμική '-Διαθεσιμότητα 
και Π·λεμική Αποστρατεία σε περίπτωση'Ήου πάθει ατύ
χημα κατά τη διάρκεια «διατεταγμένης» υποβρύχιας απο
στολής εφόσον, βέβαια, ο τραυματισμός ή η ασθ.έ·/εια οφεί
λονται στην εκτέλεση της αποστολής χύτης. Το «διατετα- 
γμέ'/ο» της αποστολής βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύ- 
θυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.Ε.Ν. · ·:

Άρθρο 4. λ*'- ' ; *
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συνταξιοδοτικυύ Κώδικα

/.ρό'</,ς υπ-ηρεσίας των εν καταστάσει πτητικής ενεργειας
τε/.ούντων στρατιωτικών ...................  λονί-

.ε*α διπλάσιος μεν εν ειρήνη τριπλάσιος δε εν πολέμω. .
. . .». εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει ορισμένε: 

ώρ:. τησεως κάθε εξάμηνο και έχουν συμπληρώσει δεκαο- 
/■:·/: .·, πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

Στην Γτηρεσία Πολιτική; Αεροπορίας υπηρετούν οριτμί- 
·,: .τ-./.ληλο: ο: οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Αεροπο

ρίας Ικαρων ΕΙνΕΧ). Ο: υπάλληλο: αυτοί υπηρέτησα/ 
αρχ:/.α τοο Στράτευμα, τελούντες σε κατάσταση πτητικής 
ενεργειας, επί ττεντε χρόνια και στη συνέχεια αφού συμτ' -ω 
ριυσα 'τις. π; ο; τη·/ ΙΙφλεμική Λεροπο ία, υπ?; :ιώσεις ν;. | 
προσλήςνηκαν στην Υπηρεσία Πολιτ.κ ; Λερό. ρίας. Ο χ j. 
νος. ουως. κατά τον οποίο, όταν ήσαν < τρατιωτ κοί. τελοό: ν 
αε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ίεν ι/αγνω 'μ-,·/., στο J- 
π/.άσιο ή τρί'λάσιο.

Με την παρ. I του άρθρου 4 του νοι—σχεδίου ορίζεται ότι 
και ο χρόνος αυτός λογίζεται αυξημένος (στο (Νπλάσίσή" 
ριπλασιο), υπο τον ορον ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά 

ην έςοδό -Τούς από την Πολεμική Αεροπορία, συμπλήρωσαν 
18ετ ή 'πραγματική δημόσια πολιτική υπηρεσία.

Με την πίχρ. 2 του άρθρου 4 συμπληρώνεται το οικείο άρ
θρο του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 
(Π.Δ. 1041/19/9) και έτσι το προσωπικό της Μονάδας 
1Ιο>Δαπλής Χρησιμότητας του YEN θα υπολογίζει στο δι
πλάσιο- το χρόνο υπηρεσίας του σε ειρηνική περίοδο εφόσον 
έχε; ως προσόν το πτυχίο του υποβρύχιου καταστροφέα, ή 
άλλο πιστοποιητικό ττου να δείχνει ότι έχει εκπαιδευτεί για 
καταδύσεις σε βάθη μεγαλύτερα από 36 μέτρα και κατά τη 

„ διάρκεια κάθε εξαμήνου ε ιτελεί τις προβλεπόμενες για το ,., 
εν Γ εργεία υποβρύχίουςξκατάστρόφείς -του ΓΙ.Ν. καταδύσεις 
>:αι πορείες. Η συμπλήρωσή των καταδύσεων και υποβρύχιων 
πορειών πονΙ απαιτούνται για κάθε εξάμηνο βεβαιώνονται ύ 
τον Α ηηη·Λ0 ·. ,υ"Λιμενικού Σώματος, ό χος συ: Ιαίνε-, κα ι 
τε> ϊττ. ίμεχι προσωπικό σύμφωνα με τγ Ν. 12; ,82 {Φ.Ε j 
A'. 1 D). Με το δεύτερο εδάφιο της ίδι η παρα ράφου —ρ ι 
ριετρείίαι οτο διπλάσιο κα.ι ο χρόνος υπη .εσίας τ ου έχει πρ· » 
φερθεί πριν απύ την ημερομηνία που (. ε ισχύε ο νόμοι / 
το προσόν το* πτυχίου Υποβρύχιου Κατ ττεοφί ή άλλου 
στοποιητιάού του.Π.Ν. που να δείχνει ότι έχει εκπαιδευτεί 
γ*Λ καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από 36 μέτρα. Η ρύ
θμιση αν.-ή κρ'.βηκ- επιβεβλημένη γ.ατί ct r, λόγω άνδρες 
του Λ.Σ. εκτελούν εδώ και αρκετό καιρό αποστολές σε με
γάλα βάθη έχογτίς όλες τις απαιτούμενες από το νομοσχέ
διο -ου-σ.αστιλές προϋποθέσεις..

Με την π.~ρ.'3 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου εφαρμόζονται 
στο στρατιωτικό προσωπικό Υποβρυχίων Αποστολών του 
Α.Σ., οι ρυθμίσεις του άρθρου 43 του II.Λ. 1041/79, οι οπ ίες 
αφορούν στην χορήγησή προσαύξησες της σύνταξης ο:, άλογα 
με τα εξάμηνά που έχει συμπληρώσει κάθε ένας αποστρα
τευόμενος. _

Με το Ν.. 1199/1981 ελήφθησαν, μεταξύ των άλλων, και 
ορισμέ-,α μισθολογικής φύσεως μέτρα για τους υπαλλήλους 
του Δημοσίου, από τα οποία σπουδαιότερα είναι :

α) Οι υπάλληλοι γου Δημ/οσίου -και των Ν.Π.Δ.Λ. Κλά
δου AT και ΑΡ που κατέχουν τον 4-, βαθυό εξελίσσον - t 
μισθολογικά και'σε ποσοστό 26%·μέχ_ά το 2ο βαθμό.

β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και ίων ΝΧ1-ΔΔ. Κ . ( 
δου ΜΕ που κατέχουν τον 6ο βαθμό ε ίλίσσον αι μισθέ - - ι 
γικά, σε ποσοστό 20% μέχρι τον 4ο βαθρ άκου. ό·~ .·. απ’ αυ*. . ϊ 
κατέχουν τον Λο ρξελίσσίνταί. μισθολογ »ά σε -οσοστό J 
στον 3ο.- · ' ' ,···.,;

γ) Οι υπάλληλοι του Κλ.άδου ΣΕ εξελίσσο·/ται μ.σθολο- 
γικά. σε ποσοστό 20°,β μέχρι τον 6ο βαθμό.- .

Τα μέτρα αυτά, όπώς είναι φυσικό είχαν κΧι συνταξιοδο- 
τικές συνέπιϊς γιατί η σύνταςη-υπολογίζεται με βάση το μι
σθό του βαθμού στον οποίο οί ανωτέρω υπάλληλοι- εξίλ,ίχθησαν 
μισθολογικά.

Άρύρο 5.
Μετά την έκδοση του Ν. 1199/1981 η Διοίκηση των ΕΛ - 

ΤΑ έλαβε παρόμοια μέτρα, τροποποιώντας το Γενικό Κα
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νονισμο Προσωχ νού, για το προσωπικό' τ»;ν ΕΛ - ΤΑ τ.υυ 
υπάγεται στη συνταξιοοοτική προστασία του Δημοσίου 
(χυτό δηλ. “ου Τ.ροέρχετχι από την τέως Γεν. Δ νση Ταχυ
δρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών ζτ. είχε 1 5ε τή υπη- 
ρεσίχ κατά το,χρόνο μεταφοράς του στα ΕΛ ■ ΤΑ) γιατί, 
σύμφωνα με -Λ Ν.Δ. 774 1970, το προσωπικό χυτό απο- 
τελχί ο'.ονεί τφοσωπικό δημόσιας υπηρεσίας.

Για τη χορήγηση όμως. και στους υτταλλ.ήλ>υυ: των ΕΛ - 
ΤΑ των μυθολογικών εξελίξεων τ:ου χορηγήθηκαν' στους 
δημοσίους υπαλλήλους, καρέστη ανάγκη να ΘετιτισΟεί σε έξι

-, νώ .’ι.ί ____ ν___ ο ΐ"____ ... , - i___

η ο—οίχ ενώ γΓ. αυτούς δεν Θα έφερε κανένα αττοτέλεσμχ. για 
τ.Γ αρμόδιες όμως 1’γειονομικές Εττιτρ',ττές αλλά και για τις 
άλλες διοικητικές υπηρεσίες Θα ήταν αιτία περιττής, άσκοπης 
κ αι γραφειοκρατικής απασχόλησης.

ΛοΘαα κ αι

η συντχξιοσότηβη των ανωτέρω υπαλλήλων_με βάση τις απο
δοχές τωη βαθμών αυτών,, τις οποίςς ήδη λ.αμβάν'.υν. Κρί-, 
νεται αναγροαίος, λοιπόν, ο5 καθορισμός .της, αντιστοιχίας με 
ειδική σΰνταξιο δοτική 7 διάταξη, η οποία' περιέχεται στό-ά 
Ορο 5 του νομοσχεδίου. , ^ ·'

Π ρύθμιση αυτά), είναι δικαιολογημένη, γιατί οι εν λόγο 
υπάλληλός των ΕΛ - ΤΑ θα απολαύουν στμ-ν τομέκ της σύν
ταξης αυτά που Οα -απολάμβαναν αν παρέμεναν δημόσιοι 
υπάλληλοι. Αυτό, άλλ.ωστε είναι cύμφώνο και με τ< Ν.Δ. 774/ 
1970,. γ·ό οποίο όρισε ότι το ανώτερο ττευσω'.τιΐ'ΐό διατηρεί 
έναντι'του Δημοσίου όλα τα συνταςιοδυτΛι*.·του διτιακύματα 
και όχι*.ο χρόνος υπηρεσίας· τ υ στα ΕΛ * ΤΛ θεωρείται'ως 
χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, γ · ·’·_*·

Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν κάθεροορά που ελαμ- 
βάν<»νταν μέτρα για τους δημόσ-cu: .υπαλλήλους μφ,συντα/’ 
ξιοδοττκές προεκτάσεις, τα μέτρα· χυτά^ ,τπεκτείνονταν 'και 
στους υπαλλήλους των ;ΕΛ - ΤΑ που-.αΐχφ-έραμε (Ν. 952/ 
1979, Ν. 1202/19S1-)· Προβλέςιεται ?ε:ανχ8ρομική‘εφαρμογή 
αϊτό 1.1.1981, γιατί από τότε ίσχυσαν -.-.Λ' τα αντίστοιχα 
μέτρα για τους δημοσίους 'υπαλλήλους.

Άοθ.σο υ.
U ισχύουσα νομοθει κνςι τ· λυνχτυτλτ.ο στ··ν Γυντχ'- 

ή.‘ειρηνικής περιόδου, του'οποίου 
η κατάσταση της υγείας χειροτερεύει εςάιτί'χς του τραύματος 
ή του νοσήματος του,

ςιούχο ανάπηρο πολέμου

νεο ποσό στο ανικανότητας 
νομική Επιτροπή ακολουί 
η οποία και αυξάνεται ανάλογα με

V

’η*τήθΓ. ττν εττζν:Ιο :ασή του από
ξί-ΟνΟ^Χ'./Λ. Ππ.νρ,π, Λ · »ν. · - β--πη το
του χ>:α ,Γ.στώνζ. :ci·. από σην Υγειο-
:ί νέος καθορισμός της σύνταξης,

Με τα άρθρα » και 8 του νομοσχεδίου εφαρμόζονται οι ρυ
θμίσεις του άρθρου 6 και στούς ανάπηρους ειρηνικής περιόδου 
συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΟΙ Λ και των άλλων Ν. 
Π.Δ.Δ. που έ; νυν το ίδιο με τούς Δημοσίους '''παλλήλους 
συνταξιοδοτικό καθεστώς, δεδομένου ότι και ανι τηροι αυτοί 
μέχρι τώρα είχαν δυνατότητα επανεξέτασης λόγω πιδςίνοσης 
για μια μόνο φορά.

•Άρθρο 9.
Με το άρθρο 9, του νομοσχεδίου λαμβάνεται κριμνχ ώστε 

^ οι ανάπηροι των οποίων η σύνταξη έχει διακοπεί ή μειωθεί 
—σε εφαρμογή της μέχρι πούρα νομοθεσίας, να μπορούν να εζε- 

τάσθούν για μια ακόμα φορά. Και εφόσον διαπιστωθεί ότι 
" ’η'υγεία τους μετά την κάποια πρόσκαιρη βελτίωση επιδει

νώθηκε ξανά. >α δικαιωθούν και πάλι σύνταξης, εφόσον βέ
βαια έχουν συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας (τουλάχιστον 
10% για τους ανάπηρους πολέμου καί 25% για τους ανάπη
ρους ειρηνικής περιόδου) ή να αυξήσουν ήδη κχτχβαλλομέ νη.

, Στη λεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται 
ότι οι-επανεξετάσεις αναπήρων πολέμου λόγω επιδείνωσης 
που έχουν γίνει πριν από την ισχύ του Α.Ν. 1650,51 σε εφ αρ
μό*,·ή της παλαιάς νομοθεσίας (άρθρα παρ. I Ν. 362/43 κ./π.» 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Έτσι και οι ανάττηροι που έκαναν 
χρήση της παλ,αιάς ο. τής νομοθεσίας ·0α μπορούν να τύχουν 
επανεξέτασης από την οικεία Ανώτατη Υγειονομ 
τροπή. Το ίδιο ισχύει και για τους ανάπηρους ειρ- 
ριόδου που τυχόν επανεξετάσθησα.ν πριν από τ ν Λ. ····?

' και το Ν.Δ. 5913/58.
· Άρθρο 10.

Με το άρθρο 10 ορίζεται ότι η καταβολή /ορηγίχς των 
δημάρχων κ ι των προέδρων κοινοτήτων, γ όσους θεμε
λιώνουν το σχετικό δικαίωμα μετά την 1.1.19» αρχίζει άπό 
την πρώτη Ιανουάριου του επόμενου χρόνου που Οα συμπ/.η- 
ρώσυυν το 55ο έτος της ηλικίας τους, εξαίρεση νί·-τ-· — α

-iV. Τ'ώ Τ'·. · .» 7 ■έί'/ανοι α: τ: or οστό 07°% κν.

:ir C*.VO)rrr(

•V Γ Ο Τ.'. δ." Ο ύξΤου παραπάνω δικαιώματος της πίνετε-:· 
μπορεί να κάνει χρήση μόνο μία φ.ρά.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις συνταξιούχων αναπήρων 
που. η κατάσταση -.η: υγεία; τους επιδεινώθηκε f αγδαία 
μετά την επανεξέτα τη. Οι ανάπηρ ··. αυ υ τ / ν. τω:ν. δη·
είχαν καμία ελπίδα να βελτιώσουν τη σ ύντατη αν κ

τιουεγο αιτία -το αρχικόροτερευση της υγείας τους είχε γεν- 
πάθη μ ά τούς.

Αυτή η αδυναμία αντιμετωπίζεται με το άρθρο 1/ που δίνει 
την ευχέρεια και δεύτερης επανεξέτασης.

Έτσι με το άρθρο αυτό του νομοσχεδίου τρυπ-ποιείται 
ο Κώδικας Πολεμικών Συντάξεΐυν (Π.Δ. 'i285;Si ) σε τ, .το 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους ανά
πηρους πολέμου να εξετασθοϋν δια δεύτερη ουρά απ' τνχ. Α
νώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. εφόσον σττια .ούν 
ται επιδείνωση της κατάσταση: τη: υγεία: Του: ταυ 
λεται στην εξέλιξη της νόσου ή του τραύματος, για οποία 
συνταξιοδοτήθηκκν. Ο όρος που ισχύει μέχρι τιάρα ι ύ-ην 
«εφάπαξ» επανεξέταση, ότι δηλαδή η σύνταξη τ%α χήρου 
θα κανονίζεται οπωσδήποτε με βάση το' νέο ποσοστό ανικα
νότητας.'. είτε αυτό είναι μεγαλύτερο, είτε αυτό είναι μικρό
τερο, μπορεί μάλιστα και να διακοπεί· r/·σύνταξη, αν με την 
επανεξέταση διαπιστωθεί μη συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας· 
(μικρότερο του 10%) θα ισχύσει και για τη δεύτΐρχ, επανε
ξέταση. Και αυτό γιατί η ισχύουσα ρύθμιση χτ* ; ει ανά
πηρους πολέμου από σ/χόν κατάχρηση τ* >ς του:.

ξι l7(j%£ >.,~.7EG
νη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του 
και για τις οικογένειες όσων πεθαίνουν.

Παράλληλα ρυθμίζεται η τύχη των συντάξεων που τυχόν 
χορηγήθηκαν μετά την 1.1.1983 και είναι αντίθετες προς 
τη νςα αυτή ρύθμιση.

Άρθρο 11.
Ιί νομ—Οεσία που διεπτι σήμερα τη ου/ταξιοδόσηση τ»ον 

σιδηροδρομικών οπαλύ.ή/.ων, ανα'χ/ωρίζικ ως συντάξιμη μόνο 
νην , εφεδρική στρατιωτική υπηρεσία και εξαιρεί ρητά την 
'••.νχγνούριση και της θητείας κ/.ηρωτού. Με τον πρόσφατο Ν. 
1358/1983 δίνεται το δικαίωμα σε όσους είναι ασφαλισμέ
νοι σε Λσφαλ,ΐΓ/τ'.κούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Κοινωνικών..Ασφαλίσεων νά ανα-,*νωρί-υυν κ ι τη στρατιω- 
τική τους υπηρεσία ως χρόνο ασσάλισηε στο.: Οργανισμούς 
αυτού:, μΐ ορισμένες προϋποθέσει;.

Μετά ττ'λ.ήύη του μέττου αυτού και δε» τενου »(Π' ανά
λογε μέτρα έχουν ληφθεί και για τους υ.πα' ήλους τού Δη- 
ν·:σίου, των ΟΓΛ κ.αι τ.υν ά/./.ων Χ.Ι1.Δ.Δ Λ. 329/76, Ν. 
550/77 και X. 83Γ\8), για τους οποίους αναγ'/ωρίζετάι ως 
συντάξ. ο: ό/.ος ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας (κ/.η- 

•ρωτού και εφέδρου), επιβάλλεται για λ.όγους ίσης μεταχεί
ρισης, ότι.,ς το ευεργέτημα επεκταθεί και στους σιδηρόδρο— 
ιεικούς ύπάλ.λ,ήλους.

Έτσι με. το άρθρο 11 προβλέπεται η αντικατάσταση τη= 
σχετική; διάταξης του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σι—
δηρυορόιεων (Π.Δ. 8 ,(t 80) ώστε να ανα-χ/ωρίζεται <υς σ----

' τ άτιμη όλη η στρατιωτική' τους υπηρεσία (κλ.ηρωτή και '* —
»5ρου) Παράλλ.φόχ. για τε προσωπικό της εξωτερικής ν ν 
ετσίας,-τιθετάι ο περιοσι»ιυ.ό: σης <Γυ·χλ.ήρωστ,ε του 55ου έ- _



Γης ηλικίας τους προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος 
Γης προσμέτρησης και της θητείας κληρωτού.

Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται προκειμένου να απο
φευχθούν επιπτώσεις :

α) λειτουργικές λόγω ενδεχόμενης ομαδικής και πρόω
ρης αποχώρησης υπαλλήλων από την υπηρεσία και

β) δικαιϊκές λόγω του ότι οι συντάξεις του προσωπικού 
της εξωτερικής υπηρεσίας (που καλύπτει το 85 % του συνό
λου του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.) προσαυξάνονται κατά 
15/50 ή κατά 5/35 σήμερα, δηλ. λαβαίνετπλήρη σύνταξη με 
30 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Με την ανα
γνώριση και της θητείας κληρωτού, θα δικαιωθούν πλήρους 
σύνταξης με 28 ή και λιγώτερα χρόνια, πράγμα που δεν 
συμβαίνει με τους λοιπούς υπαλλήλους του δηάοσίου και 
των Ν.Π.Δ.Δ.

Για λόγους επιείκειας προβλέπεται εξαίρεση από τον περι
ορισμό αυτό μόνο δια το προσωπικό της Εσωτερικής Υπη
ρεσίας το οποίο δεν λαμβάνει καμιά προσαύξηση πεντη
κοστών ή τριακοστών πέμπτων καθώς και για όσους εξέρ
χονται συνεπεία νόσου ή ατυχήματος καθώς-και για τις οι
κογένειες όσων πεθαίνουν.

Εξυπακούεται ότι και ο χρόνος θητείας θα υπολογίζεται 
αυςημένος στο διπλάσιο εφόσον συμπίπτει μέ^μπόλεμη περί
οδο, ζώνη επιχειρήσεων κ.λ.π. κατά τα πβυβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. S50/1980.

Προβλέπεται επίσης ότι, η αναγνώριση και της θητείας 
κληρωτού θα γίνεται χωρίς εξαγορά, όπως^ισχύει και για 
την εφεδρική υπηρεσία. - ' . ’

Ακόμη ορίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται, 
για λόγο ίσης μεταχείρησης, με τις ίδιες προϋποθέσεις και 
για τους ήδη συνταξιούχους σιδηροδρομικούς καθώς και για 
τις οικογένειες .όσων έχουν πεθάνει και ρυθμίζονται διαδι- 7 
καστικά θέματα αναφερόμενα στην προθεσμία υποβολής της 
σχετικής αίτησης, καθώς και στο χρόνο έναρξης των οικο- ρ 
νομικών αποτελεσμάτων. ι . , .

γ· .. ·'1 . Άρθρο 12. ' ν-- -.Τ τ. '· ν V
Με το άρθρο 12 επιδιώκεται η υπαγωγή στην ασφάλιση 

του ΙΚΑ και μάλιστα στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
α) των μηχανικών και υπομηχανικών των Λιμενικών Τα
μείων, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτρι
ώσεων και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 
β) των Ιατρών του ΤΊ’ΔΚΥ που έχουν ενταχθεί σε οργανι
κές θέσεις και γ) των τακτικών φαρμακοποιών του ΤΕΒΕ. *

' Το τακτικό διοικητικό προσωπικό των παραπάνω Ν.Π. 
Δ.Δ. έχει υπαχθεί στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΙΚΑ.- ' ’ ·. 1 /"· ;

Στην ειδική αυτή ρύθμιση δεν έχουν υπαχθεί οι μηχανικοί, 
οι υπομηχανικοί, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί των παρα
πάνω Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι επειδή ασφαλίζονται στο Τ.Σ. 
Μ.Ε.Δ.Ε. ή στοΤΣ.Α.Υ. εξαιρέθηκαν από την ασσάλιση του
Ι.Κ.Α. · — · . '; ·· - r

. Επειδή το προσωπικό αυτό είναι εντεταγμένο σε οργανι- " 
κές Θέσεις όπως και το άλλο διοικητικό προσωπικό αυτών 
των Ν.Π.Δ.Δ., κρίνεται σκόπιμο να υπαχθεί παράλληλα με 
την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή στο Τ.Σ.Α.Υ. ‘και7 
στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεως του Ι.Κ.Α.· -·: :

Άρθρο 13. '· :
Το άρθρο αυτό αποβλέπει στη συνταξιοδοτική τακτοποί

ηση των οικογενειών των στρατιωτικών που τέθηκαν σε 
κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας βάσει των νόμων '(506/ 
1930, 4667/1930 και 5202/1931, μετά τη λ.ήξη της προθε
σμίας που όριζαν οι νόμοι αυτοί, βάσει μεταγενεστέρων δια
τάξεων οι οποίες δεν είχαν περιβληθεί τον τύπο που προέ- . 
βλεπε το Σύνταγμα με αποτέλεσμα οι μετατάξεις στην ως 
άνω κατάσταση να μην είναι έγκυρες. ;- . - · τ v.wi r r -

Το ως άνο> πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι οι νόμοι για 
την υπαγωγή των στρατιωτικών στις ειδικές καταστάσεις

των παθόντων στον πόλεμο στρατιωτικών είναι νόμοι συντα- 
ξιοδοτικοί και πρέπει, για να είναι ισχυροί, να εναρμονίζον
ται με τις ειδικές διατάξεις του Συντάγματος, με τις οποίες 
προβλ,έπεται η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

Η ίδια ως άνω εναρμόνιση απαιτείται και στην περίπτωση 
που παρατείνονται προθεσμίες για την υπαγωγή στις διατά
ξεις των ανωτέρω νόμων, όσων για οποιοδήποτε λόγο δεν εί
χαν υπαχθεί, καθόσον με τις παρατάσεις αυτές επαναφέρον- 
ται σε ισχύ συνταξιοδοτική διάταξη η οποία, εφόσον είχε 
εκπνεύσει η προθεσμία, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί.

Επειδή λοιπόν διάφορες διατάξεις που παρέτειναν τις ως 
άνω προθεσμίες (π.χ. Α.Μ. 1007/Ϊ94*3) δεν εναρμονίσθη
καν με τις διατάξεις του Συντάγματος που ίσχυε τότε, η 
μετάταξη στην κατάσταση της πολεμικής διαθεσιμότητας 
παρίσταται κατ’ αρχήν , μη έγκυρη με αποτέλεσμα να μην 
ασκεί επιρροή στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα της οικογέ
νειας.

II αμφισβήτηση όμως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
μετά από 35 χρόνια για τις οικογένειες των ανωτέρω απο
τελεί αδικία σε βάρος του, διότι λόγω πλ,άνης της Διοίκησης 
δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την ψήφιση των ως ανω 
διατάξεων και την αδικία αυτή έχει σκοπό να εξαλείψει το 
άρθρο αυτό...  ...... ....... ..........

Άρθρο 14.
Με το Π.Δ. 326/1939 καθιερώθηκε, όπως είναι γνωστό 

το σύστημα πληρωμής των συντάξεων του Δημοσίου με επι- 
άγές, οι οποίες εκδίδονται σε βάρος του λογαριασμού του 

> λ.ληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού διαπιστώθηκαν 

πολλές φορές κρούσματα κλοπής και είσπραξης επιταγών 
με πλαστογράφηση της υπογραφής των συνταξιούχων, τα ο
ποία τελευταία αυξήθηκαν ανησυχητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την προστασία των συμφε
ρόντων των συνταξιούχων και του Δημοσίου, από τους κλέ
φτες και πλαστογράφους των επιταγών, κρίθηκε, εκ των 
πραγμάτων, επιβεβλημένη η ρύθμιση που προτείνεται με το 
άρθρο αυτό, με το οποίο περιορίζεται ο χρόνος ισχύος της 
επιταγής σε τρεις μήνες και ορίζεται ότι, ο κομιστής επι
ταγής που έχει μεταβιβαστεί δεν νομιμοποιείται για την είσ
πραξη του ποσού αν δεν εμφανίσει στον πληρωτη και το 
δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας του συνταξιούχου, στο 
όνομα του οποίου εκδόθηκε η επιταγή ή αντί τούτου, σχε
τική βεβαίωση του για τη μεταβίβαση, θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής από Δημοσία Αρχή. - τ ........

Άρθρο 15. * '
Με το άρθρο 15 κυρώνεται η από 25 Φεβρουάριου 19S3 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυ
θμίστηκε το θέμα της πληρωμής των συντάξεων του Δημο
σίου για το μήνα Μάρτιο 19S3, το οποίο ανεκυψε υστέρα 
από την απεργία των υπαλλήλων του Μηχανογραφικού Κέν
τρου του Υπουργείου Οικονομικών. . ,'.τ

Άρθρο 16.
Με την παρ. 1 του. άρθρου 16 αποσαφηνίζεται με αυθεν

τική ερμηνεία η έννοια του πρώτου εδάφιου της παρ. 5 του 
άρθρου 9 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 34 
του Π.Δ. 1841/1979, με τα οποία προβλέπεται ότι γενικές 
αυξήσεις μισθών που χορηγούνται με οποιοδήποτε τροπο 
περιλαμβάνονται στο συντάξιμο μισθό του υπάλληλου η του 
στρατιωτικού για κανονισμό της σύνταξης και ορίζεται οτι τα 
κάθε είδους επιδόματα, που χορηγούνται στους δημν υπαλ- 
λ.ήλ.ους. στρατιωτικούς κ.λ.π., έστω και αν υπολ.ογιζονται σε 
ποσοστό επί του βασικού μισθού, δεν περιλαμβάνονται στον 
όρο γενικές αυξήσεις μισθών, κατά την έννοια των εδαφίων 
αυτονν. .· . ··. · ·. · : * '· ί ; .. :

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται εκ των πραγμάτων επιβεβλη
μένη διότι μετά την επιδοματικη πολίτικη επι των μισθών,
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_ κατά τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκε αμφισβήτηση αν 
τα διάφορα επιδόματα, όπως π.χ. το επίδομα σπουδών, το 
προσωρινό προσωπικό επίδομα κ.λ.π. πρέπει να λ.αμβάνονται 
υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης των υπαλλήλων στρα
τιωτικών κ.λ.π. και η αμφισβήτηση αυτή θα λυθεί με την 
προτεινόμενη διάταξη που επιδιώκει να μη ταραχθεί , το ι- 
σχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς, βάσει του οποίου ο μισθός 
επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη περιλαμβάνει το βα
σικό μισθό του υπαλλήλου ή στρατιωτικού κ.λ.π., όπως δια
μορφώνεται βάσει γενικών αυξήσεων που χορηγούνται κάθε 
φορά σ’ αυτόν, και το χρονοεπίδομα.

Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί σημαντική δημοσιο
νομική επιβάρυνση το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ- 
όιοριστεί, διότι δεν γνωρίζουμε για ποια επιδόματα θα γίνει 
δεκτό ότι λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη..

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα που 
τυχόν προέκυψαν , βάσει των διατάξεων που αντικαθίσταν
ται, διότι ρυθμίστηκαν αντίθετα με τις διατάξεις της προη
γούμενης παραγράφου.

Άρθρο 17.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η συνταξιοδότηση ορισμέ

νων σιδηροδρομικών υπαλλήλων, βάσει του βαθμού που έ
λαβαν αναδρομικά, μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, 
και πιο συγκεκριμένα :

Με την αριθ. ΥΪΙ. ΣΤΓΚ. Φ2/14263/402/22.4.1980 κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 417 της 28 Απριλίου 19S0 (Β\ 
τεύχος) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Γενικός Κα
νονισμός Ιΐροσωπικού του Ο.Σ.Ε. Η απόφαση αυτή ίσχυσε 
αναδρομικά από 1 Ιανουάριου 19S0.

Με το νέο κανονισμό δημιουργήθηκαν νέες θέσεις και βα
θμοί και διευρΰνθηκαν οι υπάρχουσες. · , . - .

Βάσει των διατάξεων του νέου κανονισμού, η Διοίκηση του 
Ο.Σ.Ε. προέβη σε προαγογές υπαλλήλων για πλήρωση των 
νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν ν '

Προήγαγε όμως και υπαλλήλους που είχαν αποχωρήσει · 
της υπηρεσίας κατά το διάστημα από 1 Ιανουάριου μέχρι 27 
Απριλίου 1980, αναδρομικά από χρονολογίας προγενέστερης 
της εςύδου τους. Οι προαγωγές όμως αυτές δεν παράγουν 
συνταξιοδοτικά αποτελέσματα διότι η σύνταξη κανονίζεται- 
βάσει του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της 
εςόδου του (άρθρο 4 11.Δ. S50/19S0).·

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, ο υπάλληλος που από
κτησε διοικητικά έναν ανώτερο βαθμό, να μη δικαιούται και 
της σύνταξης του βαθμού αυτού.

Στη θεραπεία αυτού του κενού αποβλέπει η διάταξη του άρ
θρου 17 που ορίζει ότι η παραπάνω κατηγορία των σιδηροδρο
μικών υπαλλήλων που προήχθησαν μετά την έξοδό τους από 
την υπηρεσία, από χρονολογίας όμως προγενέστερης της ε
ςόδου τους, θα δικαιωθούν και της σύνταξης του βαθμού στον 
οποίο αναδρομικά προήχθησαν.

Π αρ άλλη λα ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα ανασερό- 
μενα στην αναπροσαρμογή της συντάξεως (προθεσμία υπο
βολής της σχετικής αίτησης, χρόνος έναρξης οικονομικών 
αποτελεσμάτων).

Άρθρο 18. 1"
Με το άρθρο 0 του Ν. 1379/1983 αντικαταστάθηκαν οι σχε

τικές διατάξεις του Κώδικα ΓΙολ.ιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάςεων που αναφέρονται στη σύγχρονη καταβολή σύν- 
ταξης και μισθού και εναρμονίστηκαν με το IW 1256/1982. 
Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του Κώδικα που αντικαταστά- 
θηκε. ορίζεται ότι οι συνέπειες από τη σύγχρονη καταβολή 
μισθού και σύνταςης ισχύουν μόνο για τους συνταξιούχους 
του δημοσίου από ίδιο δικαίωμα. Τούτο θα έχει σαν συνέ
πεια ολ,οι οι συνταξιούχοι του δημοσίου που παίρνουν σύν- 
ταςη από μεταβίβαση (χήρες - άγαμες ή διαζευγμένες θυγα- 
τερες) και κατέχουν και θέση του δημόσιου τομέα, να ζητή
σουν την επαναχορήγηση και της σύνταξής τους που έχει

ήδη ανασταλεί με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση 
του Κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς να αίρεται και το συν
τάξιμο του χρόνου αυτού.,

Επειδή τούτο είναι αντίθετο με τις υγιείς κοινωνικυασφα- 
λιστικές αρχές που απαγόρευαν ανέκαθεν τη σύγχρονη κατα
βολή μισθού και σύνταξης χωρίς συνταξιοδοτικές συνέπειες, 
προτείνετας η αντικατάσταση και πάλ.ι της διάταξης αυτής 
ώστε να υπαχθούν στον περιορισμό όχι μόνο οι συνταξιού
χοι από ίδιο δικαίωμα, αλλά και οι από μεταβίβαση συντα
ξιούχοι που αποτελ.ούν και το μεγαλύτερο μέρος της κατη
γορίας αυτής. , ' ■ . / Υι

Ακόμη ρυθμίζεται σε δόσεις ίσες με το 1/6 του μηνιαίου 
μισθού ή της σύνταξης και η επιστροφή του ανεξόφλητου χρέ
ους το οποίο έχει καταλ,ογισθεί σε εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 58 του Π.Δ. 1041/1979 (άρθ. 6 Ν. 1379/1983)' για
τους συνταξιούχους που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 1256/1982, λ,όγω συγχρόνου λήψης 
σύνταξης και'αποδοχών (παρ. 2). .

Άρθρα 19-21.
1. Ot διατάξεις της κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 

τάσσουν ορισμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να α
σκηθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι προθεσμίες αυτές έχουν, βασικά, ως εξής : 'ψέγν
• >. ..ν

α) πέντε χρόνια για την υποβολή αίτησης προς απονομή 
πολιτικής ή στρατιωτικής σύνταξης ή για αύξηση της σύν
ταξης. . ;

β) Δύο χρόνια για την υποβολή αίτησης προκειμένου’γίά' 
δικαίωμα σύνταξης λόγω πάθησης, ή νόσου οφειλομένης στην 
υπηρεσία.' " — ■ .'· ■ "'ήr;

γ) Ετήσια, συνήθως, προθεσμία για την υπαγωγή σε ει
δικούς συνταξιοδοτικούς νόμους ή για την άσκηση ενδίκων 
μέσων. ·'*·-" " · ''•°

2. Όπως έχει δεχθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο (αποφ. 81/- 
1971) οι παραπάνω προθεσμίες δεν αποτελ.ούν παραγραφή 
αλλά αποσβεστική προθεσμία και έχουν σαν σκοπό να τά
ζουν ορισμένο όριο διάρκειας στο δικαίωμα. Λν συμπληρω
θεί η αποσβεστική προθεσμία, επέρχεται απώλεια ή έκ
πτωση από το δικαίωμα δηλ. πλήρης απόσβεση και μάλ.ιστα 
IPSUJURE. εφαρμοζομένων. βέβαια, ανάλογα των περί 
διακοπής ή αναστολής διατάξεων του Αστικού Κώδικα (άρθρ.'
279).

3. Την, μετά πάροδο ορισμένου χρόνου, έκπτωση του δι
καιώματος από αδράνεια του δικαιούχου, επιβάλλει το συμ
φέρον της έννομης τάξης το οποίο απαιτεί την εκκαθάριση 
των σχέσεων που ανάγονται στο παρελθόν δεδομένου ότι, 
με την πάροδο του χρόνου, οι σχέσεις περιέρχονται σε αβε
βαιότητα και τα μέσα απόδειξης εξασθενούν, ενού η εξακρί
βωση του δικαιώματος και η απονομή του δικαίου καθίστα
ται προβληματική και επισφαλής.

4. Η αυστηρή όμως εφαρμογή τουν κανόνων αυτών, προ- 
κειμένου για συντάξεις, έρχεται σε αντίθεση προς τις αρχές 
της επιείκειας και τον κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος 
προς τα οποία το Κράτος δεν επιτρέπεται να αδιαφορεί. Για 
το λ.όγο αυτό, κατά το παρελθόν, με σειρά νομοθετικών μέ
τρων παρατάθηκαν επανειλημμένα οι σχετικές προθεσμίες 
είτε με τη γενική τους μορφή, είτε με ειδική, σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Την τελ.ευταία μόνο S ετία εκδόθηκαν οι νό
μοι 228/1975, 696/1977, 955/1979 που παράτειναν τις προ
θεσμίες για ένα χρόνο ενώ τελ.ευταία με το Ν. 1202/1981 
(άρθρ. 47) παρατάθηκαν για άλλα δύο χρόνια και έληξαν 
την 10 Σεπτεμβρίου 1983.

5. Επειδή, παρά τις επανειλημμένες ,.,κ,μτές παρατάσεις, 
εμφανίζονται ακόμη περιπτώσεις ενδιαφερομένων που ζη
τούν να δοθεί και νέα προθεσμία, αποφασίστηκε να καταργη- 
θούν όλ.ες οι σχετικές διατάξεις που προβλ.έπουν προθεσμία 
για την άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, γενικά, Οι 
λόγοι που συνηγορούν για τη λήψη ενός τέτοιου μέτεου εί
ναι. κυρίως ot εξής :
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α) Η απώλεια της σύνταξης για το μοναδικό λόγο ότι ο 
ενδιαφεμόμενος δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα την αίτηση του, 
μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο που δεν συμβιβάζεται προς την 
κοινωνική αποστολή του Κράτους και μάλιστα όταν, με το 
μέτρο αυτό, πλήττονται πρόσωπα που, ως Κρατικοί λειτουρ
γοί. ανάλωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία του Κοινωνικού 
συνόλου ή που έπαθαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα.

3) Πολλοί από τους ενδιαφερομένους διαμένουν σε μα- 
κρυνές περιοχές της χώρας και η ενημέρωσή τους για την ε
ξέλιξη της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και νομολογίας εί
ναι δυσχερής.

γ) Ο τομέας της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας είναι λόγω 
της φύσης του ιδιαίτερα ευπαθής στην ασκουμένη εκάστοτε 
Κυβερνητική Πολιτική με αποτέλεσμα την έκδοση πολλών 
συνταξιοδοτικών νόμων, η πλήρης γνώση των οποίων μόνο 
σε όσους ασχολούνται με τα συνταξιοδοτικά θέματα είναι 
δυνατή.

6. Κατόπιν όλων αυτών κρίθηκε σκόπιμη η κατάργηση 
όλων των διατάξεων που περιέχονται στους Κώδικες Πολι
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, Σιδηροδρομικών Συν- 
τάςεων και Πολεμικών Συντάξεων (Π. Δ/μα 1041/1979, 
850,1980 και 1285/19S1 αντίστοιχα) και προβλέπουν προ
θεσμίες μέσα στις οποίες ο υπάλληλος ή συνταξιούχος, πρέ
πει να υποβάλει αίτηση είτε για,την αναγνώριση δικαιώματος- 
σύνταξης ή βοηθήματος, είτε για να προσμετρήσει μια υπη
ρεσία ως συντάξιμη ή να επανεξεσταστεί από τις αρμόδιες 
Υγειονομικές Επιτροπές, ή να ζητήσει την επιστροφή σύν
ταξης ή αποζημίωσης για προσμέτρηση του χρόνου ως συν
ταξίμου καθώς και κάθε άλλης διάταξης σχετικής με τη χο
ρήγηση επιδόματος που καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξη, 
(επίδομα οικογενειακών βαρών, ανικανότητας κ.λ.π.). Επι- , 
σημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατάργηση αφορά μόνο στις προ
θεσμίες για την αναγνώριση ή τη βελτίωση της σύνταξης και 
οχι στις προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων (προ-,', 
στασίας του δικαιώματος) διότι η πάροδος άπρακτης της 
προθεσμίας αυτής οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του δικαιούχου και δεν μπορεί να επικαλείται λόγους ά
γνοιας, δεδομένου ότι, με το έγγραφο κοινονικοποίησης της' 
συνταξιοδοτικής πράξης του γνωστοποιείται το δικαίωμα ά- ~ 
σκησης ένδικου μέσου για κάθε αντίρρηση επί της πράξης 
καθώς και η προθεσμία για την άσκησή τδυ.

/. Η ισ/ύουσα συνταξιοδοτική νοαοθεσία (άρθρα 50 
Π.Λ. 1041/1979, 22 του ΓΙ.Δ. 850/1980 και 115 τού Π.Λ.
1285/19S1) δεν επιτρέπει, σε καμία περίπτωση, την ανα
δρομική αναγνώριση σύνταξης ή βοηθήματος σε βάρος του 
δημοσίου για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, το οποίο 
α?χινε· *“ό την πρώτη του μήνα μέσα στον οποίο εκδίδεται 
η σχετική πράξη ή απόφαση. Το μέτρο αυτό έχει καθαρά Τα
μιακό χαρακτήρα ο οποίος όμως είναι αμφίβολο αν επιτυγ
χάνεται πάντοτε, διότι πολλές φορές η βραδύτητα για τη 
συνταςιοδότηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφε
ρομένου αλλά σε υπηρεσιακές διαδικασίες, οπότε ο υπάλλη
λος καταφεύγει στα πολιτικά δικαστήρια και διεκδικεί, βά
σει των αρχών του αδικαιολογήτου πλουτισμού, την ανα-,· 
δρομική καταβολή των δικαιουμένων ποσών. Για να απο- 
τραπουν τα δυσμενή αυτά αποτελέσματα σε βάρος των εν- 
διαφερομένων. κρίθηκε σκόπιμη' η επιμήκυνση των χρονικών - 
ορίων αναδρομικής καταβολής συντάξεων από ένα έτος σε 
τρία. ...

8. Έτσι, με τα άρθρα 19 έως 21 του νομοσχεδίου αυτού 
επέρχονται οι ανάλ.ογες τροποποιήσεις στις οικείες διατά
σεις των συνταςιοδοτικών Κωδίκων (Πολιτικών και Στρα- 
τιωτικών Συντάξεων, Συντάξεων Σιδηροδρομικοί και Πο-" 
λεμτκων Συντάξεων) ώστε αφ’ ενός να καταργηθούν οι προ
θεσμίες για την άσκηση δικαιώματος σύνταξης και αφ’ ετέ
ρου να επιμηκυνθούν τάν χρονικά όρια για την αναδρομική 
καταβολή συντάξεων από ένα σε τρία χρόνια.

;. , - ./-Αρθρο'22. · ...
9. Με το άρθρο 22 ολοκληρώνεται το νομικό πλαίσιο των

αποκαταστάσεων.του προσωπικού tojv Σωμάτων Ασφαλείας, 
που έγιναν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2- του Α. 1339/ 
1983, με τις οποίες, όπως είναι γνουστό, ρυθμίστηκαν θέ
ματα αποκαταστάσεως του'πιο πάνω προσωπικού που απο- 
στρατεύθηκε, απολύθηκε, αποτάχθηκε, εξαναγκάσθηκε σε 
παραίτηση ή με οπωσδήποτε άλλο τρόπο διώχθηκε για πολι
τικούς λόγους κατά το χρονικό-διάστημα από 15 Ιουλίου 1965 
μέχρι 23 Ιουλάου 1974 και δεν είχε τακτοποιηθεί με τις δια
τάξεις των νομοθετικών διαταγμάτων 119/1974 και 198/ 
1974 όπως τροποποιήθηκαν ιιε τους νόμους 14/1975 και 
81/1975. ' ----- * ··.

Πιο ειδικά με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ολόκληρος ο χρό
νος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας από το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας που αποκαθίσταται με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1339/1983 λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες, 
εκτός από το δικαίωμα της αναδρομικής καταβολής αποδο
χών ή σύνταξης ως και ότι η σύνταξη αυτών που δεν θα ε- 
πανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία κανονίζεται βάσει του μι
σθού του βαθμού ή της μισθολογικής προαγωγής που θα απο
κατασταθούν.

Άρθρα 23-31 .
1. Οι διατάξεις των άρθρων αυτών αφορούν στην, απο

κατάσταση των Αξιωματικών-ΥπαςιοΤματικών του Π. Ναυ
τικού και του Α. Σώματος, ναυτών και ιδιωτών που καταδι
κάστηκαν ή εκτελέστηκαν για πολιτικούςιλόγους το 1948 
στη «Δίκη του Ναυτικού» για αδικήματα αναγόμενα και σχε- 
τιζόμενα ε την ένωση και δράση μέσα στις τάξεις του Π. 
Ναυτικού -μάδας με τίτλ.ο ΚΟΒΝ (Κομμουνιστική Ομάδα 
Βασιλικού Ναυτικού) καθώς και των Αξιωματικών Αδελ,φών 
Νοσοκόμων ποου αποστρατεύθηκαν στο παρελθόν λόγω 
τεκνοποίησης ή τέλ.εσης γάμου. ' ·■· .·

2. Στις 20 Μαίου 194S εισήχθησαν σε δίκη στο έκτακτο 
Στρατοδικείο Αθηνών 119 Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί- 
Ναυτοδίοποι και πολ.ίτες, μ; τις κατηγορίες παραβάσεως 
των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ’. 2 Γ/46 ψηφίσματος, του Α.Ν. 
509/47 κ.λ.π. Ένας ακόμη κατηγορούμενος δεν δικάστηκε 
γιατί πέθανε στη διάρκεια της προφυλακίσεώς του.

3. Η δίκη κράτησε μέχρι τις 21 Ιουνίου οπότε και εκ- 
δόκηθε η απόφαση. Οι ποινές που επιβλήθηαν ήταν βαρύ-

Τα”ς·, ' #Από τους 119 απηλλ.άγησαν μόνο 39 ενώ 40 καταδικά
σθηκαν στην ποινή του θανάτου, 21 σε ισόβια, 9 σε 10 χρόνια 
πρόσκαιρη κάθειρξη, και 10 σε φυλάκιση 2 χρόνων.

4. Από τους καταδικασθέντες σε θάνατο, οι 20, των ο
ποίων ο καταλ.ογισμός της ποινής αποφασίστηκε «παμψηφεί» 
εκτελ.έσθηκαν στις 25 Ιουνίου, δηλαδή 4 μόνο μέρες μετά την 
έκδοση της απόφασης. Των υπολοίπων οι ποινές είτε με
τριάσθηκαν είτε χαρίσθηκαν, με Β.Δ. και με τις αποφάσεις 
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου υπ’ αριθ. 457/51 και 121/54 
που εκδόθηκαν στις 11.7.51 και 6.2.51', αντίστοιχα.

5. Η όλη υπόθεση εξελίχθηκε σε μία εποχή που ο εμφύ
λιος πόλεμος στην Ελ.λ.άδα βρισκόταν στο πιο κρίσιμο ση
μείο. Eivat γ/ωστό, ότι σε τέτοιες περιόδους, υπο το κράτος 
του στρατιωτικού νόμου, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ελεύ
θερα, πολ.ύ δε περισσότερο όταν απονέμεται από « Εκτακτα 
Στρατοδικεία». Η συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζεται σαν 
δίκη σκοπιμότητας, για χάρη της οποίας εξευτελίστηκαν, 
ταπεινώθηκαν και καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές, 
Έλληνες που δεν τους άξιζε τέτοια τύχη.

6. Το ειδικό κλίμα που επικρατούσε στη χώρα μας την
εποχή της δίκης ήταν ιδιαίτερα δυσμενές για τους κατηγορου
μένους και τους συνηγόρους της υπεράσπισης και η όλ.η δια
δικασία της ανάκρισης και της μετέπειτα διεξαγωγής της 
δίκης έγινε με τη συνηθισμένη τότε ανορθόδοξη μεθοόολ.ο- 
γία. ... . .-.

7. Τόσο στο κατηγορητήριο όσο και στις καταθέσεις των 
μαρτύρων κατηγορίας, σαν ένα βασικό επιχείρημα απόδειξης .



της ενοχής των κατηγορουμένων, είναι και η συμμετοχή τους 
στο ΕΑΜ στη διάρκεια της κατοχής, που με τα μέτρα της 
εποχής εκείνης θεωρείτο έγκλημα και εθνική προδοσία, ενώ 
σήμερα έχει αναγνωρισθεί ως Εθνική Αντίσταση του Ελλη
νικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων της κατοχής την
περίοδο 1941 - 45.

8. Τόσο η παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, όσο
και η απόφαση του Εκτάκτου Στρατοδικείου, ήταν αποτέ
λεσμα σκοπιμότητας και όχι αντικειμενικής έρευνας για την 
ορθή απόδοση της δικαιοσύνης. Κύριος μάρτυρας κατηγορίας, 
υπήρξε Υποπλοίαρχος του Π. Ναυτικού, που έφυγε από το 
Πολεμικό Ναυτικό, γιατί κατηγορήθηκε για λαθρεμπορία και 
στη συνέχεια σαν πολίτης δικάστηκε για λαθρεμπορία συναλ
λάγματος. ;

9. Έτσι τα πραγματικά γεγονότα όπως προκύπτουν από 
τα λιγοστά αποδεικτικά στοιχεία, αποτέλεσμα και αυτό της 
ταχείας εκδίκασης της υπόθεσης, χρωματίζονται από μία 
έντονη πολιτική σκοπιμότητα, προϊόν της ταραγμένης εκείνης 
εποχής που τα διαστρεβλώνει, πέρα από κάθε έννοια της 
ηθικής και του νόμου, ώστε να εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
τυπικές προϋποθέσεις καταδίκης όχε πραγματικών εχθρών 
του Κράτους, αλλά προσώπων με αντίθετη ιδεολογία.

10. Με μοναδικό κριτήριο τη διαφορετική πολ.ιτική ιδεο
λογία -φθάσαμε στο σημείο ακόμα και στρατιωτικούς που

είχαν παρασημοφορηθεί στον τελευταίο πόλεμο και έμπρα-' 
κτα έδειξαν την πίστη τους στη Πατρίδα και την ελευθερία, 
να δικαστούν από Έκτακτο Στρατοδικείο και ουσιαστικά να 
αποστερηθούν κάθε μέσο υπεράσπιση; της τιμής, της ελευ-' 
θερίας και της ζωής τους.
·. 11. Σήμερα, οι καταδίκες εκείνες που τις βαραίνει η > 
εκτέλεση είκοσι (20) αθώων ανθρώπων, απαιτεί την απόδοση' 
δικαιοσύνης που τους οφείλει η πολιτεία. -

12. Κάτω από το καθεστώς που διαμόρφωσαν οι τελευ“ 
ταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης που στοχεύουν στην επί
τευξη της εθνικής ομοψυχίας, ο τιμωρητικός χαρακτήρα1»,· 
μίας συγκεκριμένης ιδεολογίας που πηγάζει από τη δίκη- 
εκείνη, κανένα νόημα ύπαρξης δεν έχει σήμερα και γιαυτό η 
Κυβέρνηση προτείνει την αποκατάσταση των αθώων θυμά
των της «Δίκης του Νοαυτικού» του 1948, σαν ένα ακόμα 
μήνυμα προς τον Ελληνικό λαό για εθνική ενότητα.

Ιο. Οι υπόψη διατάξεις ρυθμίζουν τη συνταξιοδοτική και 
βαθμολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών και Υπαξιω- 
ματικών του ΓΙ. Ναυτικού και του Λ.Σώματος,σε οπωαδή 
ποτέ κατάσταση και αν βρισκόντουσαν το Μάιο του 194S, 
ως και τοον ναυτών και ιδιωτών που καταδικάστηκαν ή εκ- 
τελέσθηκαν για πολιτικούς λόγους το 1948 στη «Δίκη τού 
Ναυτικού».

14. Ακόμη προβλέπεται η αποκατάσταση των αξιωματι
κών Αδελφών Νοσοκόμων που είχαν αποστρατευθεί για 
παράβαση διατάξεων, παλαιότερων νόμων, που αφορούσαν 
απαγόρευση γάμου και τεκνοποίησης. Οι διατάξεις αυτές 
με τις οποίες είχαν αποστρατευθεί 124 Αξιωματικοί Αδελφές 
Νοσοκόμες, δεν ισχύουν σήαερα μετά από το Νόμο 1293/ 
1982 που τις κατάργησε σαν σκληρές και άδικες.

Αναλυτικώτερα σχετικά με τις διατάξεις αυτές αναφέ- 
ρονται τα εξής :

Άρθρο 23.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η ηθική και η βαθμολογική 

αποκατασταση των στρχτιωτικούν του Π.Ναυτικού και του 
Λ. Σώματος και των πολιτών που είχαν παραπεμφθεί ως 
κατηγορούμενοι στη «Δίκη του Ναυτικού του 1948» ανε
ξάρτητα αν ζουν ή όχι.

Άρθρο 24.
Στό άρθρο αυτό ορίζεται ότι όσοι από τους αναφερόμενους 

στο προηγούμενο άρθρο στρατιωτικούς εκτελέσθηκαν, απο- 
καθίστανται αυτεπάγγελτα προαγόμενοι μέχρι του τελευταίου 
εξελικτικού βαθμού που προβλεπόταν για τον Κλάδο ή την

ειδικότητά τους αναδρομικά από το χρόνο της εκτελέσεώς 
τους, οι δε ναύτες και ιδιώτες συνταξιοδοτούνται με σύνταξη 
που κανονίζεται |αγ αντιστοιχία προς το βαθμό του Σημαιο- 
φόρου. :ν. · . ■

Άρθρο 25.
1. Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι, όσοι από τους αναφερό- 

μενους στο άρθρο 23 μόνιμοι στρατιωτικοί καταδικάσθηκαν 
σα οποιαδήποτε ποινή ή διιυχθηκαν διοικη: ικά, επειδή παρα- 
πέμφθηκαν στη δίκη, ανακτούν το βαθμό που έφεραν και απο- 
καθίστανται αυτεπάγγελτα προαγόμενοι στον τελευταίο εξε
λικτικό βαθμό που προβλεπόταν για τον Κλάδο ή την ειδικό
τητά τους, αναδρομικά από το χρόνο της τελεσιδίκου κατα
δίκης τους και με το ίδιο Π.Δ. της προαγωγής τους αποστρα
τεύονται.

2. Οι έφεδροι Ανθυποπλοίαρχοι εξομοιώνονται συνταξιο- : 
δοτικά με μόνιμους Πλωτάρχες, οι Επίκουροι Σημαιοφόροι 
με μόνιμους Υποπλοίαρχους και οι έφεδροι Υπαξιωματικοί, 
ναύτες και ιδιώτες με μόνιμους Σημαιοφόρους.

Άρθρο 26.
1. Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η σύνταξη των στρατιω-,. 

τικών και πολιτών που θα αποκατασταθούν θα υπολ.ογισθεί > 
με βάση 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και με χρονοεΓ_

-πίδομα 29 ετών και άνω. ... / ------ ,τ,* ‘ ·" ' * *
Άρθρο 27. . I"'?

1. Στην παρ. 1 αυτού του άρθρου ,ορίζεται ότι δεν δικαιούν^Γ
ται αποκαταστάσεως, όσοι επαναφέρθηκαν στο Π. Ναυτικό ή ι- 
το Λ. Σώμα και ατοκαταστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο ή. 
χαρίσθηκε η ποινή τους. . ςί·:™)

2. Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η αποκατάσταση δεν παρέ-7
χει δικαίωμα για αναδρομική λήψη αποδοχοόν ή σύνταξής ή' 
για αναδρομική προσαρμογή αυτής, ούτε δικαίωμα για λήψη'’ 
εφάπαξ ή συμπληρωματικού ή αναδρομικού μερίσματος ή δια-7' 
φοράς μερίσματος. . ' .'.π

3. Τέλος στην παρ. 3 ορίζεται ότι οι αποκαθιστάμενοι.. 
ανακτούν τις ηθικές αμοιβές που τους είχαν αφαιρεθεί. . -

Άρθρο 28.
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των συντα- 

ξιοδοτικών διατάξεων, που προβλέπουν τα προηγούμενα άρ
θρα, 23 έως 27.

Άρθρο 29.
Το άρθρο 29 ορίζει ότι με Υπουργική απόφαση που θα 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα κχθορι- 
σθούν οι λεπτομέρειες για την ηθική και διοικητική αποκα
τάσταση όσων χποκαθίστανται με τα προηγούμενα άρθρα 23
έως 27.

Άρθρο 30.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί Αδελφές 

Νοσοκόμες που είχαν αποστρατευθεί στο παρελθόν λόγω γά
μου ή τεκνοποίησης, ανακαλούνται στην ενέργεια, ύστερα 
από αίτησή τους, που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία 
σε προθεσμία ενός μήνα από την ισχύ του νόμου αυτού και 
δεν απομακρύνονται από την Υπηρεσία αν δεν έχουν θεμε
λιώσει δικαίωμα σύνταξης, εκτός αν έχουν συμπληρώσει το 
όριο ηλικίας ή συντρέχουν πειθαρχικοί ή ποινικοί λόγοι που 
επιφέρουν απόλυση από την υπηρεσία. Η επαναφορά τους 
αυτή δεν δημιουργεί δικαίωμα για να λάβουν αναδρομικά 
αποδοχές, βοήθημα ή μέρισμα από τα Μετοχικά 1 αμεία.

Άρθρο 31.
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται, για τις Αξιωματικούς Αδελ

φές Νοσοκόμες που θ’ ανακληθούν στην ενέργεια κατά το 
προηγούμενο άρθρο ότι, από το χρόνο που είχαν παραμεινει 
εκτός υπηρεσίας λόγω της άδικης αποστρατείας τους, θεω
ρείται συντάξιμος ο χρόνος μέχρι μιας τριετίας.
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Άοθοο 32. ' A ρό> ;■Ο 2.

Με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα συν- 
ταξιωδοτικών οικονομικών απότέλεσμάτων tojv άρθρων 19 
έως 31 τα οποία αρχίζουν από την πρώτη του μήνα της χρονο

λογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. Το ίδιο 
ισχύει και δια την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων
από την εφαρμογή του Ν. 1378/1983.

Άρθρο 33.
Με το άρθρο 33 τέλος, ορίζεται η τυπική ισχύς του-νομο

σχεδίου. το οποίο, ενόψη του σκοπού και του περιεχομένου 
του, παρακαλούμε να περιβάλετε με την ψήφο σαε.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1984

Ο Πρωθυπουργός και Τπουργός Εθνικής Άμυνας 
ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Οι Τπουργοί
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΓ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Κοιν. Ασφαλίσεων Εμπορικής Ναυτιλίας

ΕΛ. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΛΣ

ΉΑΡΑΡΤΗΜΑ -
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡ- 

ΓΟΤΜΕΝΕΣ

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της κειμένης 
δοτικής νομοθεσίας».

συνταξιο -

Α'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 
Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου καταργούνται : 
α) Το Ν.Δ. 645/1970 (ΦΕΚ 175) που έχει ως εξής :

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. ΥΠ* ΑΡΙΘ. 645. :
«Περί επιβολής κρατήσεώς υπέρ της Πανελληνίου Ομοσπον

δίας Πολιτικών Συνταξιούχων και Σωματείων Μελών 
αυτής».

'..· : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ * -
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απε- 
φασίσαμεν και διατάσσομεν : .

Άρθρον 1.
1. Επιβάλλεται μηνιαία κράτησις επί της καταβαλλόμε

νης υπό του Δημοσίου Ταμείου συντάξεως των πολιτικών 
συνταξιούχοι ως ακολούθως :

Η ισχύ; του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, άρχε- 
ται από τη: πρώτης του επομένου τη; δημοσιεύσεούς του 
μηνότ

Εν Λθήν,αις τη 24 Λυγούστου 1979»
β) Το άρθρο II του Ν. 541/1977 (Φ.Ε.Κ. 42) που έχει 

ως εξής :
«Άρθρον 11.

1. Επιβάλλεται από τη: πρώτη; του μεθεπομένου τη; 
δημοσιεύσει·.»; του παρόντο: νόμου 'μηνός μηνιαία κράτησις 
επί των καταβαλλομένων συντάξεων υπό των Δήμων και 
των παρ’ αυτοί; Νομικών ΙΙροσούπουν Δημοσίου Δικαίου 
και Ιδρυμάτων, του Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλ
λήλων (ΚΣΚΥ), του Ταμείου Ασφαλίσει.»; Δημοτικούν 
και Κοινοτικών Επαλλήλων (ΤΛΔΚΥ) και του Κλάδου 
Ασφαλίσεως κατά της ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτι
κών Υπαλλήλουν (ΙνΑΔΚΥ), ως ακολούθως :

α) Επί μηνιαίας συντάξεως, μείζονος τιον δραχμών 
1.500 και μέχρι 3.000 κράτησις μιας (ί) δραχμής.

β) Επί μηνιαίας συντάξεου; δραχμών 3.001—5.000 κρά- 
τησις δραχμουν δύο (2).

γ) Επί μηνιαία; συντάξεως δραχμών 5.001 και άνου 
κράτησις δραχμο'υν τριών (3).

"2. Η κατά την προή'γουμένην παράγραφον κράτησις 
παρακρατουμένη. κατά την καταβολήν της συντάξεως, 
κατατίθεται εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, επ’

- ονόματι και δια λογαριασμόν της Πανελληνίου Ενώσεως 
Δημοτικο'υν και Κοινοτικών Συνταξιούχων.

3. Το ποσόν ης κατά τ’ ανωτέρω κρατήσεώς, περιέρχε
ται κατά 30 % εις την Πανελλήνιον Ένωσιν των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Συνταξιούχων και κατά 70 % εις τα κατά 
πόλεις Σωματεία — Μέλη αυτής, της κατανομής εις ταύτα 
διενεργουμένης υπό της Πανελληνίου Ενώσεως των Δημο
τικών και Κοινοτικών Συνταξιούχων κατ’ αναλογίαν του 
αριθμού των εις έκαστον Νομόν διαμενόντων συνταξιού-

: Χων· '· ,...........................- *
' 4. Εις όσους νομούς δεν υφίστανται Σωματεία — Μέλη

το αναλογούν χρηματικόν ποσόν αυτών περιέρχεται εις την 
ανωτέρω Ένωσιν.» . · . .

Β'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ , 7
1. Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το 

έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρΐρου 11 του Π.Δ. 1041/1979 
(ΦΕΚ 292) που έχ.-ι ως εξής :

«Εάν ο αϊτών ήθελε χρησιμοποιήσει τον χρόνον τούτον 
προς απόληψιν συντάξεως τξ ετέρου ασφαλιστικού οργανι
σμού, το επιστρεπτέον ως άνω ποσόν βεβαιούται ως δημό
σιον έσοδον και εισπράττεται κατά τα; διατάξεις του Κώδι- 
κος περί εισπράξεως δημοσίουν εσόδων». 1

α) Επί μηνιαίας συντάξεως μείζονος των δραχμών 1.500 
και μέχρι 3.000, κράτησις μιας (1) δραχμής.

β) Επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 3.001—5.000, 
κράτησις δραχμών δύο (2). , ί >

γ) Επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 5.001 και άνω, 
κράτησις δραχμο'υν τριο'υν (3).

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κράτησις 
παρακρατουμένη, κατά την καταβολήν της συντάξεως κατα
τίθεται εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, επ’ ονό- 
ματι και δια λ.ογαριασμόν της Πανελληνίου Ομοσπονδίας 
Πολιτικών Συνταξιούχων.

3. Το προϊόν της κατά τ’ ανωτέρω κρατήσεώς, περιέρ
χεται κατά 30 % εις την Πανελλήνιον Ομοσπονδίαν Πολι
τικών Συνταξιούχων και κατά 70 % εις τα κατά πόλεις 
Σωματεία — Μέλη, της κατανομής εις ταύτα διενεργουμέ
νης υπό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Πολιτικών Συντα
ξιούχων, κατά σχετικήν αναλογίαν του αριθμού των εις 
έκαστον Νομόν διαμενόντων πολ.ιτικών συνταξιούχουν.

2. Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το 
έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του Π.Δ. 1041/1979 
που έχει ως εςής : ■ ■ '·..·/· λ-r ί ζΐ/}..,··

«Εάν ο αϊτών ήθελε χρησιμοποιήσει τον χρόνον τούτον 
προς απόληψιν συντάξεως εξ ετέρου ασφαλιστικού οργανι
σμού, το επιστρεπτέον ως άνω ποσόν βεβαιούται ως δημόσιον 
έσοδον και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος

. περί ειεπράξεων δημοσίων εσόδων». -----
< 3. Με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου αντικαθίστανται οι

περιπτώσεις : Β' Κλάδος Επικουρικού Προσωπικού Εσω
τερικής Εκμετάλλευσης. ' Γ' Κλάδος Δακτυλογραφούν. 
Δ' Κλάδος Σχεδιαστών. Ε' Κλάδας Διανομέων. ΣΤ' Κλά
δος Οδηγών Αυτοκινήτων κα. Ζ' Κλάδος Τεχνιτών του 
άρθρου 1 του Ν.Δ. 1162/1972 (ΦΕΚ 82), όπως τροποποιή
θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 952/1979 (ΦΕΚ 175) και το 
άρθρο 45 του Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ 247) σερ. Β. Γ. Δ; Ε. 

.ΣΤ και Ζ παρ. 6 άρθρ.υ S2 Π.Δ. 1041/1979 όπως ισχύει 
σήμερα, που έχουν ους εξής ; . / ,. . . .. ,... '
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«6. Ο κανονισμός της συντάξεως του κατά την παρ. 1 
προσωπικού ενεργείται επί τη βάσει της κάτωθι αντιστοι
χίας μεταξύ των βαθμών των ττροβλεπομενων υπό του Γε
νικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΛ προς τους βαθμούς 
TTjC ιρεραρχίας των δημοσίων υπαλλήλων :

Β' Κλάδος Επικουρικού Προσωπικού :
Εσωτερικής Εκμεταλλεύσεις :

1. Ε1 ................... Τμηματάρχης α' (4ος)
2. Ε2 ................... Τμηματάρχης β' (3ος)
3. Ε3 ................... Εισηγητής (0ος)
4. Ε4 ................... Γραμματεύς α' (7ος)
5. Ε5 ........ .......... Γραμματεύς β' (8ος)
6. Ε0 ................... Λκόλ.ουθος (9ος)

. ; 7. Ε7 ................... Γραφεύς α' (10ος)
' · Γ' Κλάδος Δακτυλ.ογράφων : ■ ..

-·- 1. ΔΚ1 .......... .. .. Τμηματάρχης α' (4ος)
2. ΔΚ2 ........ ;.. .. Τμηματάρχης β' - ήδος)
3. ΔΚ3 ................... Εισηγητής (6ος)
4. ΔΚ4 ................... Γ ραμματεύς α' (7<·ς)

. 5. ΔΚ5 ................... Γραμματεύς β' . (8ος)
6. ΔΚ6 ................... Ακόλουθος (9ος)

,. 7. ΔΚ7 ................... Γραφεύς α' (10ος)

Δ' Κλάδος Σχεδιαστών : · ·. ·· / ■
1. ΣΧ1 "Τμηματάρχης α' (4ος)

• 2. ΣΧ2 ........................ ν Τμηματάρχης β' (5ος)
3. ΣΧ3 ...............-. . Εισηγητής (6ος)

■ 4. ΣΧ4 ................... - Γραμματεύς α' (7ος)
5. ΣΧ5 ........................ Γραμματεύς β' (8ος)

~ 6. ΣΧ6 ................................ Ακόλ.ουθος (9ος)
7. ΣΧ7 _______ Γραφεύς , α'_ . (10ος)

ΐ— Ε’ Κλάδος Διανομέων : · \ Γ.......................

ιτ, 1. ΔΟ ......................... Τμηματάρχης α' (4ος)
-ν 2. ΔΙ .......... Α i Τμηματάρχης β' (5ος)

. 3. Δ2 Α-ν : Εισηγητής . ,· (6ος)
4. Δ3 ...../γ... Γραμματεύς, χ (7ος)
5. Δ4 .................... Γραμματεύς β' (δος)

. ·- 6. Δ5 ................... Ακόλουθος (9ος)
7. Δ6 ................................ Γραφεύς α' . (10ος)
8. Δ7 ................................ Γραφεύς β' (11ος)
ΣΤ' Κλάδος Οδηγών Αυτοκινήτων
1. ΟΔΟ ............................... Τμηματάρχης β' (3ος)
2. ΟΔ1 ................... Εισηγητής (6ος)
3. ΟΔ2............................... Γραμματεύς α' (7ος)
4. ΟΔ3 ................... Γραμματεύς β' (δος)
5. ΟΔ4 ................... Ακόλ.ουθος (Οος)
Ζ' Κλάδος Τε/νιτιυν
1. ΤΧΟ ............................... Τμηματάρχης β' (Οος)
2. ΤΧ1 ................... Εισηγητής (6ος)
3. ΤΧ2 ................... Γραμματεύς α' (7ος)
4. ΤΧ3 ................... Γραμματεύς β' (6ος)
5. TX4 ................... Ακόλ.ουθος (9ος)

4. Με το άεθρο 6 του Νουοσχεδίου αντικαθίστ:tTXl το
άρθρο 123 του Π.Δ. 1285/1981 τ:ου έχει ως εςής

«ΆρΟρον 123
Επανεξέτασις λόγω επιδει:νώσεω; ττ,ς υγείας.

1. Στρατιωτικοί εν γένει και :πολιτικοί υττάλληλοι συντα-
ξιοοοτούμενοι ως ανάττηροι του τ: ολεμου η του συμμοριχκού
αγώνος, επικαλούμενοι επιδείνωσιν της καταστάσεως της 
υγείας αυτών οφειλ.ομένην εις την νόσον ή το τραύμα δι’ ά 
ετυχον συντάξεως ή αποτελ.ούσαν εξέλιξιν τούτων, δικαιούν
ται ανεξαρτήτως της τυχόν επανεξετάσεώς των να αιτή- 
σωνται την εκ νέου εφ’ άπαξ επανεξέτασιν αυτών παρά της 
οικείας Ανώτατης Αγειονομικής Επιτροπής του Στρατού. 
Ναυτικοί ή Σεροπορίας.

2. Η οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται 
δι’ ητιολογημένης γνωματεύσεως αυτής, περί της επιδει-

νώσεως ή μη της υγείας του επανεξεταζομένου αναττήρου 
. πολ.έμου, περί των αιτίων των προκαλεσάντων την επιοείνωσιν 

ταύτης, περί του κατά τον χρόνον της επανεξετάσεώς αυτού 
ποσοστού ανικανότητος και περί του αν η επιδείνωσις είναι 
συνέπεια του τραύματος ή του παθήματος, δ·/ ό συνταξιοδ.ο- 
τείται.

3. 11 σύνταξις του αναπήρου κανονίζεται βάσει του καΟυ- 
ριζομένου νέου ποσοστού ανικανότητος, είτε τούτο είναι 
μείζον, είτε έλασσον, δυναμέ'/η και να διακοττή εις περί- 
πτωσιν καθορισμού ποσοστού ανικανότητος μη παρέχοντος 
κατά νόμον δικαίωμα συντάξεως, άρχεται δε καταβαλλομένη 
από της πρώτης του μ.ηνός της χρονολογίας εκδόσεως της 
σχετικής πράξεως ή αποφάσεως».

5. Με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ. 2 
του άρθρου 53 του π.δ. 1041/1979 που έχει οτς εξής :

«2. Συνταξιούχοι εν γένει, παθόντες εξ αιτίας της εν ειρήνη 
υπηρεσίας των επικαλούμενοι επιδείνωσιν της καταστάσεώς 
των, οφειλομένην εις την εξέλιξιν της νόσου ή του τραύμα
τος, δι’ ά έτυχον συντάξεως, άνευ επιδράσεων άλλων τινών αι
τίων, δικαιούνται να αιτήσωνται εφ’ άπαξ την παρά της οι
κείας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής εξέτασίν των, επί 
τω τέλει του καθορισμού του ποσοστού ανικανότητος αυτών 
κατά τον χρόνον της εξετάσεώς των.

Επί τη βάσει του καθορισθησομένου νέου τούτου ποσοστού 
καθορίζεται και" η σύνταξις, δυναμένη να μειωθή ή και να 
διακοττή εις περίπτωσιν καθορισμού ποσοστού ανικανότητος 
μη παρέχοντος κατά νόμον δικαίωμα συντάξεως».

6. Με το άρθρο S του Νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ 
3 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3913/1958 (ΦΕΚ 199) που έχει 
ως εξής :

«3. Οι συνταξιούχοι Δήμων,· Δημοτικών Ιδρυμάτων'και 
ετέρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ων το προ
σωπικόν υπάγεται εις τας περί συντάξεως των Δημοτικών 

.υπαλλήλων διατάξεις, παθόντες προδήλως και αναμφισβή
τητους εξ αιτίας της εν τω δήμω, δημοτικώ ιδρύμάτι ή ετέρω 
Οργανισμό) Τοπικής Αυτοδιοικήσεως υπηρεσίας των, επι
καλούμενοι επιδείνωσιν της καταστάσεώς των οφειλομένην 
εις την εξέλιξιν της νόσου ή του τραύματος, δι’ ήν έτύχον 
συντάξεως, άνευ επιδόσεως άλλων τινών αιτίο^ν δικαιούν
ται να αιτήσωνται, εφ’ άπαξ την παρά της Ανωτάτής του 
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής εξέτασίν των, επί τω 
τέλ.ει του καθορισμού του ποσοστού ανικανότητας αυτιυν 
κατά τον χρόνον της εξετάσεώς των.

Επί τη βάσει του καθορισθησομένου νέου τοιούτου ποσο
στού ορίζεται κάνη σύνταξις, δυναμένη να μειωθή ή και να 
διακοπή εις περίπτωσιν καθορισμού ποσοστού ανικανότητος 
μη παρέχοντος κατά Νόμον δικαίωμα συντάξεως».

7. Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου αντικαθίστανται :
α) το άρθρο 4 του Ν. 91/1945 (ΦΕΚ 129) που έχει ω:

ε;ήί :
«Άρθρ. 4. Η πληρωμή της χορηγίας άρχεται από της επο

μένης της εκ της υπηρεσίας απομακρύνσεως του Δημάρ
χου».

β) η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1205/1981 (ΦΕΚ 2-49 
που έχει ιυς εξής :

«1. Η πληρωμή της χορηγίας άρχεται από της επομένη: 
της εκ της υπηρεσίας απομακρύνσεως του Προέδρου, βα
ρύνει δε το Ταμείον Συντάξεων Κοινοτικών Επαλλήλων.)

8. Με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου αντικαθίστανται
α) η β’ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ 

850/1980 (ΦΕΚ 211) που έχει ως εξής :
«β) Η στρατιωτική υπηρεσία (πλ.ήν της τοιαύ:ης το: 

κλ.ηρωτού), εφ’ όσον ο χρόνος υπηρεσίας ταύτης δεν υπελο 
γίσθη δια την απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως παρά το 
Δημοσίου ή ετέρου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή δια τη 
αύξησιν συντάξεως παρεχομένης παρά τούτων, ή εφ’ όσο 
δια την υπηρεσίαν ταύτην δεν κατεβλήθη εφ’ άπαξ απο 
ζημίωσις ή άλλη χρηματική παροχή».
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3) η παρ. 7 ~ου άρθρου 6 του Π.Λ. 850/19S0 που έχει 
ως εξής :

«7. Κατ’ εξαίρεσιν, ο διανυθείς ε:ς τχς τάξεις του Στρατού 
χρόνος εφεδρικής ‘υπηρεσίας στρατευθέντων, ως και των άνευ 
αποδοχών κατ’ απόσπασιν υπηρετησάντων εις Δημοσίαν 
Υπηρεσίαν μέχρις ενός έτους σιδηροδρομικών υπάλληλων 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας άνευ εξαγο
ράς του χρόνου τούτου».

9. Με το άεθρο 15 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το 
άρθρο 6 του Ν'.Δ. 323/1969 (ΦΕΚ 219) που έχει ω.: Γ.ξή·;, :

Άρθρον 6.
Η επιταγή δέον να εμφανισθή προς πληρωμήν εντός προ

θεσμίας εξ μηνών από της ημερομηνίας εκδόσεως. Μετά 
την εκπνοήν ναύτης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθεισα.

10. Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου αντικαθίστανται τα 
δεύτερα εδάφια των παρ. 5 των άρθρων 9 και 34 του Π.Δ. 
1041/1979 που έχουν αντίστοιχα, ως εξής :

Εν τω Όρω «γενικαί αυξήσει: μίσθιόν υφ’ οιονδήποτε 
τύπον» δεν π.ρι/αβάνεται το κατά τον Ν. 2142/1952 «πε
ρί παροχής ειδικού επιδόματος ιις τούς· δικαστικούς >ει- 
τουργούς κ.λ.π.». ως ούτος ετρο εοποιήθη, συνεπληρώθη και 
επεξετάθη μεταγενεστέρως, ειδικόν επίδομα, ως και παν 
άλλο επίδομα υφ’ οιονδήποτε τύπον παρεχόμενου εις opt- 
ομένας κατηγορίας πολιτικών υπαλλήλων διο. την αντι- 
μετώπισιν ειδικών δαπανών, εις ας υποβάλλονται ούτοι, ως 
εκ της υπηρεσίας των ή λόγω της ην κατέχουν θέσεως.

Εν τω όρω «γενικαί αυξήσεις μισθών υφ’ οιονδήποτε τό
πον» δεν περιλαμβάνεται παν ειδικόν ή έτερον επίδομα υφ’ 
οιονδήποτε τύπον παρεχόμενον, εις ωρισμένας κατηγορίας 
στρατιωτικών δια την αντιμετώπισιν ειδικών δαπανών, εις 
ας υποβάλλονται ούτοι ως εκ της υπηρεσίας των ή λόγω 
της ην κατέχουν θέσεως.

11. Με το άρθρο 2ύ του νομοσχεδίου «VTt ιαθίσταται η
παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 1041/1979 όπως αντικατα- 
στάθηκε με την παρ. I του άρθρου 6 του Ν. 1379/1983 
(ΦΕΚ 101) που έχει ως εξής : -

«I. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων από ίδιο δι
καίωμα του δημοσίου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται 
σε θέσεις του δημοσίου τομέα, που ορίζεται στην παρά- 
γ.ρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) κοκ λαμ
βάνουν σύνταξη και αποδοχάς συγχρόνως, δεν αναγνω
ρίζεται ως συντάξιμος, ούτε από το Δημόσιο ούτε και από 
τούς άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Η προηγούμενη διά
ταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι προσωπική ή πολεμι
κή ή γενικά στρατιωτική παθόντος στην υπηρεσία και ένε
κα της υπηρεσίας ή εξομοιούμενη προς πολεμική».

Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
1. Με το άρθοο 3 του νομοσχεδίου συμπληρώνεται το 

άρθρο 171 του Π.Δ. 1285/1981 /ΦΕΚ 314) που έχει ως 
εξής : ’

Άρθρον 171.

Στρατιωτικοί παθόντες εν επηυξημένων κινδύνω, κατά 
την ειρηνικήν περίοδον.

1. Οι εν ειρηνική περιόδω, κατά την εκτέλεσιν διατετα
γμένης πτήσεως, πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κο- 
λυμβήσεως ή υποβρυχίου καταστροφής και ένεκ.εν τούτης 
καθιστάμενοι ανίκανοι, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος, 
στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, τελούντες εις κατά- 
στασιν πτητικής ενεργείας, ενεργείας αλεξ'.πτωτι- 
στού, ενεργ'είας υποβρυχίου καταστροφέως ή υπηρετούντες 
επί υποβρυχίων, υπάγονται εις τας διατάξεις των νόμων
25S8/1921, 4306/1930, 4667 του 1930 και 5202/1931, ως
ούτοι ετροποποιήθησαν και συμπληρώθησαν μεταγενεστέ- 
ρως.

2. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου πάσης 
φύσεως παροχαί μειούνται κατά ττοσοστόν 15%, μη εχού- 
σης -φπραογήν εν προκειμένω της παο. 1 του άρθοου 5
του Ν. 5202/1931.

3. Το διατεταγ-μένον της εκτελεσεως πτήσεως, πτώσεως, 
κχ'χύύσεως, υποβρυχίου κολυμβήσεως ή υποβρυχίου κατα
στροφής βεβαιούται παρά του Γενικού Επιτελείου του οι
κείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Περί της σχέσεως της σωματικής ανικανότητας προς 
την ι; τήσιν. πτώσιν, κατάδυσιν. υποβρύχιον κολύμβησιν ή 
καταστροφήν και ως προς τ·,ν χρόνον καθ’ ον εξεδηλώθη 
αύτη αποφαίνεται η οικεία Λ'ωτατη Υγειονομική Επ.τρο- 
πή, ητις εν προκειμενω δεν όεσμεύεται υπό περιορισμών, 
αναγομένων, εις το είδος της νόσου, τον τόπον ή τον χρόνον, 
καθ’ ον ειτήλθον τα προκαλέσαντα την σωματικήν ανικανό
τητα γεγονότα, ή καθ’ ον τα της πτήσεως, πτώσεως, 
καταδύσεως ή υποβρυχίου κολυμβήσεως ή καταστροφής εξε- 
δηλώθη σωματική πάθησις, υπό την επιφύλαξιν της δια- 
τάξεως της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Εν περιπτώσει ανικανότητος, οφειλομένης, εις νόσον, ή 
κατά τ’ ανωτέρω γνωμάτευσις είναι υποχρεωτική, εάν εί
ναι ομόφωνος.

5. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως, περί υπαγωγής εις 
τας διατάξεις των νόμων 2588/1921, 4505/1930, 4667 του 
1930 και 5202/1931, άρχεται εν προκειμένω από της εκδη- 
λώσεως της ανικανότητος της προερχομένης εκ της συνε
πεία της πτήσεως, πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κο
λυμβήσεως ή υποβρυχίου κατασ ροφής, βλάβης, της εκδη- 
λώσεως ταύτης αποδεικνυομένης :κ νοσηλείας εις Στρατιω
τικόν Νοσοκομείον.

6. Εκδήλωσις ανικανότητος, επερχομένη, μετά την πά
ροδον διετίας από της απομακρύνσεως του στρατιωτικού εκ 
των τάξεων του Στρατεύματος, δεν δύναται, εν ουδεμιά πε- 
ριπτώσει, να θεωρηθή ως έχουσα σχέσιν προς το εκ της πτή
σεως, πτώσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κολυμβήσεως ή 
υποβρυχίου καταστροφής πάθημα.

7. Η προθεσμία προς υποβολήν αιτήσεως, δια την κατά 
το παρόν άρθρον υπαγωγήν εις τας διατάξεις των νόμων
25SS/1921, 4506/1930, 4667/1930 και 5202/1931, ορί
ζεται διετής από της δημοσιεύσεως του Ν. 148/1975.

8. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται 
και οι εν ειρηνική περιόδω κατά την εκτέλεσιν διατεταγμέ
νης υπηρεσίας και ένεκ.εν ταύτης καθιστάμενοι ανίκανοι, συ
νεπεία τραύματος ληφθέντος κατά την εκκαθάρισιν ναρκο
πεδίων, ξηράς ή εξουδετέρωσιν εκρηκτικών μηχανημάτων 
στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων.

Επίσης υπάγεται, το ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό 
του Λιμενικού Σώματος, που βρίσκεται στην κατάσταση της 
πτητικής ενέργειας και σε περίοδο ειρήνης, γίνεται ανίκανο 
εξαιτίας τραύματος ή νοσήματος, που οφείλεται σε εκτέλεση 
πτήσης, η οποία είχε διαταχθεί νόμιμα.

Η εκτέλεση της πτήσης, βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση 
Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι
λίας.

9. Όπου εις τας προηγουμένας παραγράφους αναφέρονται
οι νόμοι 2588/1921, 4506/1930, 4667/1930 και 5202/1931 
από τηςενάρξεως της ισχύος του Ν. 875/1979 «περί κατα- 
στάσεως των παθόντων εν πολέμω αξιωματικών, ανθυπα- 
σπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» έχουν 
εφαρμογήν αι διατάξεις του νόμου τούτου.

2. Με το άρθρο 4 συμπληρώνονται οι διατάξεις ί
α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ. 1041/1979 που έχει 

ως εξής :
I. Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συνταξίμου χρό

νου των εν παρ. I στρατιωτικών χωρεί μόνον εφ όσον, οι μεν 
διατελέσαντες εν καταστάσει πτητικής ενεργείας συνεπλή-



ρωσαν δεκαοκταετή πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, 
οι δε λοιποί εικοσαετή τοιαύτην.

Ο περιορισμός ούτος δεν ισχύει εφ’όσον ο στρατιωτικός 
α) θνήσκει εν ενεργεία.
β) αποστρατεύεται λόγω σωματικής ανικανότητας επερ- 

χομένης είτε αμέσως μετά την κρίσιν της υγιεινής του κα- 
ταστάσεως υπό της αρμοδίας υγειονομικής επιτρο7τής, είτε 
κατ’ εφαρμογήν τηςδιατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 14 του 
Ν.Δ. 1400/1973 «περί καταστάσεων των αξιωματικών των 
ενόπλων δυνάμεων».

γ) διακόπτει την παραμονήν του εις την κατάστασιν πτη
τικής ενεργείας, λόγω πτητικής ακαταλληλότατος, κατ’ εφαρ
μογήν των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.Δ. 1400/1973, 
πλήν της περιπτώσεως καθ’ ην η ακαταλληλότης επήλθεν εκ 
μεωμένης πειθαρχικότητος κατά τας πτήσεις.

δ) αποστρατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 του Ν.Δ. 178/1969 «περί ιεραρχίας, προαγωγών και το
ποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυ
νάμεων», ή του άρθρου 27 του Ν.Δ. 139/1969 «περί ιεραρ
χίας, προαγωγών και αποστρατείας και μεταθέσεων των μο
νίμων αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυ
νομίας Πόλεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού» εφόσον 
πρόκειται για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος.

ε) ανήκει εις την κατηγορίαν των εθελοντών αλεςιπτω- 
τιστών Μέσης Ανατολής, οίτινες εχρησιμοποιήθηκαν παν- 
τοίοτρόπως εις επικινδύνους ειδικάς μυστικάς, κατά την διάρ
κειαν του τελευταίου πολέμου, αποστολάς, εντός της Ελλά
δος και οίτινες, λόγω εχθρικής δράσεως, ή εύρον τον θάνατον 
ή τραυματισθέντες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρμογήν 
και δια τούς εθελοντάς αλεξωπτωτιστάς Μ. Ανατολής, οίτινες 
εφονεύθησαν ή ετραυματίσθησαν υπό τους εν αυτή όρους, 
ουχί μόνον μετά ή κατά την δι’ αλεξιπτώτου πτώσιν των προς 
τέλεσιν των αναληφθεισών επικινδύνων ειδικών μυστικών 
αποστολών, αλλά και ε:ς τ.ερίπτωτιν της ον άλλων μέσων 
μεταφοράς των εις τον τόπον εκτελέσεως της επικής τούτης 
αποστολής των.

β) Το άρθρο 41 του Π.Δ. 1041/1979 που έχει ως εξής :
«Άρθρον 41.

Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλε- 
ξιπτωτιστού, υποβρυχίου καταστροφέως και εκκαθαρι- 
στού ναρκοπεδίων.
I. Ο χρόνος υπηρεσίας των, εν καταστάσει πτητικής ενερ

γείας εν ενεργεία αλεξιπτωτιστού και εν ενεργεία υποβρυ
χίου καταστροφέως, τελούντων στρατιωτικών, ως και ο χρό
νος καταδυτικών εξαμήνων των υπηρετούντων επί υποβρυ
χίων, λογίζεται διπλάσιος μεν εν ειρήνη, τριπλάσιος δε εν 
πολέμω, υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις :

α) Δια τους εν καταστάσει πτητικής ενεργείας χειριστάς 
αεροσκαφών και λοιπούς αποτελούντας απαραίτητον πλή
ρωμα τούτων, ως και τούς επί υποβρυχίων υπηρετούντας, 
εφ’ όσον καθ’ έκαστον εξάμηνον συμπληρούν τριάκοντα (30) 
ώρας πτήσεως ή τριάκοντα (30) ώρας εν καταδύσει αντι- 
στοίχως.

Δια τους επί υποβρυχίων υπηρέτησαντες μέχρι της 31ης 
Οκτωβρίου 1950, το ελάχιστον υποχρεωτικόν όριον κατα- 
δύσεως ορίζεται εις 24 ώρας. Δια τους λοιπούς, βάσει της 
ισχυούσης νομοθεσίας, τελούντας εν καταστάσει πτητικής ε
νεργείας. εφ’ όσον συμπληρούν τριάκοντα (30) ώρας πτήσεων 
εντός δεκαοκταμήνου, οπότε εις την περίπτωσιν ταύτην, λο
γίζεται διπλάσιος εν ειρήνη ή τριπλάσιος εν πολέμω ο χρό
νος ενός εξαμήνου ανά δεκαοκτάμηνον.

β) Δια τους εν ενεργεία αλεξιπτωτιστάς, εφ’ όσον εκτε- 
λούν, εντός εκάστου εξαμήνου, τουλάχιστον δύο πτώσεις.

γ) Δια τους εν ενεργεί α υποβρυχίους καταστροφείς, εφ’ 
όσον εκτελούν εντός εκάστου εξαμήνου δύο καταδύσεις εις 
βάθος 36 μέτρων με παραμονήν εις τον βυθόν επί δέκα λεπτά, 
δύο ημερήσιας και δύο νυκτερινάς υποβρυχίους πορείας τη

βοήθεια πυξίδος, ανά μίαν επί αποστάσεων 1.000 και 1.4 
μέτρων.

2. Η συμπλήρωσις εξαμήνων πτητικής ενεργείας, εν 
γειας αλεξιπτωτιστού και ενεργείας υποβρυχίου καταστ 
φέως, ως και καταδυτικών εξαμήνων, βεβαιούται δια δ 
ταγών του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Α 
νης ή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, εφόσον π, 
κειται για το ιπτάμενο στρατιωτικό προσωπικό του Αι 
νικού Σώματος.

3. Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συνταξίρ 
χρόνου των εν παρ. 1 στρατιωτικών χωρεί μόνον εφ’ όο 
οι μεν διατελέσαντες εν κασταστάσει πτητικής ενεργε 
συνεπλήρωσαν δέκα οκταετή πραγματικήν υπηρεσίαν, οι 
λοιποί εικοσαετή τοιαύτην.

Ο περιορισμός ούτος δεν ισχύει εφ’ όσον ο στρατιουτι.
α) θνήσκει εν ενεργεία,
β) αποστρατεύεται λόγω σωματικής ανικανότητος 

περχομένης, είτε αμέσως μετά την κοίσιν της υγιεινής 
καταστάσεως υπό της αρμοδίας υγεινομικής επιτροπής, 
τε κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 7 του άρθ; 
14 του Ν.Δ. 1400/1973 «περί καταστάσεων των αξ' 
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»,

γ) διακόπτει την παραμονήν του εις την κατάστο 
’ πτητικής ενεργείας, λόγω πτητικής ακατάλληλό τη τΟς, κ 

εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.Δ.14< 
73, πλην της περιπτώσεως καθ’ ην η ακαταλληλότης επ 
θεν εκ μειωμένης πειθαρχικότητος κατά τας πτήσεις,

δ) αποστρατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ι 
θρου 22 του Ν.Δ. 178/1969 «περί ιεραρχίας, προάγω', 
και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπ) 
Δυνάμεων», ή του άρθρου 27 του Ν.Δ. 139/1969 «περί 
ραρχίας, προαγωγών και (αποστρατείας και μεταθέσεων τ 
μονίμων αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, 
στυνομίας Πόλεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού» c 
σον πρόκειται για τούς αξιωματικούς του Λιμενικού Σ 
ματος,

ε) ανήκει εις την κατηγορίαν των εθελοντών αλεξιπτ 
τιστών Μέσης Ανατολής, οίτινες εχρηοιμοποιήθησαν π 
τοιοτρόπως εις επικινδύνους ειδικάς μυστικάς, κατά 
διάρκειαν του τελευταίου πολέμου, αποστολάς, εντός 
Ελλάδος και οίτινες, λόγω εχθρικής δράσεως, ή -όρον 
θάνατον ή, τραυματισθέντες, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρ; 
γήν · και δια τούς εθελοντάς αλεξιπτωτιστάς Μ. Ανατο: 
οίτινες εφονεύθησαν ή ετραυματίσθησαν υπό τους <.ν α1 
όρους, ουχί μόνον οιετά ή κ:;τά την δι’ αλεξιπτώτου πτώ 
των προς εκ τέλεσιν των αναληφθεισοόν επικινδύνων ε 
κών μυστικών αποστολών, αλλά και εις την περίπτο 
της δι’ άλλων μέσων μεταφοράς των εις τον τόπον εκτε 
σεως της ειδικής ταύτης αποστολής των.

4. Εις τους λαβόντας το πτυχίον αλεξιπτωτιστού 
Ελληνικής Σχ>λής Αλεξιπτωτιστών, ως και εις τούς 
βόντας το πτυχίον υποβρυχίου καταστροφέως εν τη 
μεδαπή, υπολογίζεται και το εξάμηνον εντός τυυ οπο 
τους απενεμήθη το ανωτέρω πτυχίον. Αι εντός, όμ 
του εξαμήνου εκπαιδεύσεως πραγματοποιηθείσαι π..ός 
τοι πτώσεις ή πρόσθετοι ώραι υποβουχίου κολυμβήσεω: 
υποβρυχίου καταστροφής, δεν υπολογίζονται δια το ε 
μενού εξάμηνον. Ως εξάμηνον ενεργείας λογίζεται και 
εξάμηνον, καθ’ ο, εκπαιδευόμενος ή εν ενεργεία πτυχιού 
αλεξιπτωτιστής ή πτυχιούχος υποβρύχιος καταστροφεύς 
ηδυνήθη να συμπληρώση τας προβλεπομένας πτώσεΐι 
υποβρυχίους καταδύσεις ή πορείας, ένεκα ατυχήματος, 
νεπεία πτώσεως δι’ αλεξιπτώτου ή συνέπεια υποβρυ; 
κολυμβήσεως, επισυμβάντος εντός του ίδιου Αχμήνου, 
αδυναμίας ταύτης διαπιστευμένης υπό της οικείας Ανο. 
της Υγεινομικής Επιτροπής.

5. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγο- 
και οι εις Σχολάς αλλοδαπής εκπαιδευθέντες ως αλεξιπ
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τιοταί ή υποβρύχιοι κατασπροφείς στρατιωτικοί, του χρό
νου φοιτήσεως κοκ ατοκτήσεως πτυχίου, ως και του αρι
θμού των πτώσεων ή υποβρυχίων καταδύσεων, -ποριιών 
ή καταστροφών, βεβαιουμένων βάσει των, παρά τω Γενι- 
κώ Επιτε/είω του οικείου Κλάδου των Ενόπ/ων Δυνάμεων, 
τηρούμενων εττισήμων στοιχείων.

6. Ο χρόνος αιχμαλωσίας των εν παρ. I στρατιωτικών 
θεωρείται ως αντίστοιχος χρόνος εν ενεργεία δια την προ- 
σμέτρησιν συνταξίμου υπηρεσίας.

7. Ο κατά τα ανωτέρω εν διπλασιασμώ ή τριτελασιασμώ 
υπολογιζόμενος χρόνος θεωρείται ως χρόνος πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας.

8. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν 
εφαρμογήν και επί των προ της ενάρξεως της ισχύος του 
Ν. 148,19*5 «περί επεκτάσεως των νόμων 2588/1921, 4506/ 
1930. 4667,1930 και 5202/1931 ως ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν κ.λπ.» εξελθόντων της υπηρεσίας.

Η αναγνώρισις. όμως των διανυθέντων παρ’ αυτών 
εξαμήνων γίνεται υπό τον όρον πληρώσεως των προϋποθέ
σεων, αι οποία·, απητούντο υπό της, κατά τον χρόνον της 
πραγματοποιήσεώς των, κείμενης νομοθεσίας δια την συμ- 
πλήρωσιν αυτών.

Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις γίνεται και η αναγνώρισις 
των μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. 148/1975 (29.8.1975) 
πραγματοποιηθέντων εξαμήνων υπό των εν ενεργεί α στρα
τιωτικών.

Ο υπολογισμός των κατά τα προηγούμενα εδάφια εξαμή
νων ενεργείται βάσει των τηρουμένων επισήμων στοιχείων.

9. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων ως τεχνικούν 
εις μονάδας εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ξηράς ή ναρκαλιευ- 
τικά συνεργεία στρατιωτικών, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 
1033/1971 «περί οργανώσεως και λειτουργίας του Τάγμα
τος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς» και του προϊσχύ- 
σαντος Ν.Δ. 2646/1953 «περί συστάσεως Υπηρεσίας Εκκα
θαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς», λογίζεται ηυξημένος εις το 
διπλάσιον ως προς την σύνταξιν αυτών, εφ’ όσον καθ’ 
έκαστον εξάμηνον συμπληρούν τριάκοντα (30) ώρας εργα
σίας εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων χώρων.

Ο διπλασιασμός του συνταξίμου χρόνου, των εν τω προη
γουμένου εδαφίω στρατιωτικών, χωρεί μόνον, εφ’ όσον ούτοι 
συνερπλήρωσαν εικοσαετή πραγματικήν στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου.

Ο κατά την παρούσαν παράγραφον εν διπλασιασμού υπο
λογιζόμενος χρόνος βεβαιούται βάσει των τηρουμένων επισή
μων στοιχείων υπό της αρμόδιας υπηρεσίας και θεωρείται 
ως χρόνος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας.

γ) Το άρθρο 43 του Π.Δ. 1041/1979 που έχει ως εξής : 
Άρθρον 43.

Προσαύξησις λόγω εξαμήνων πτητικών, καταδυτικών αλε-
ξ'.πτωτιστού και υποβρυχίου καταστροφέως.
1. Η μηνιαία σύνταξις παντός απομακρυνομένου δημο

σίου λειτουργού, διατελέσαντος ως στρατιωτικού εις κατάστα- 
σιν πτητικής ενεργείας ή υπηρετήσαντος επί υποβρυχίων 
προσαυξάνεται, δια μεν τους συμπληρώσαντες 1 - 27 εξά-, 
μήνα πτητικής ε'·εργείας ή καταδύσεως, αντιστοίχους, εν 
ειρήνη, κατά 1/100 του εκάστοτε μηνιαίου βασικού μισθού 
ενεργεί ας του βαθμού Λοχαγού, δι’ έκαστον των από του 
1ου μέχρι και του 27ου εξαμήνων, δια δε τους συμπληρώ - 
σαντας 28 και άνω εξάμηνα πτητικής ενεργεί ας ή καταδύ- 
σεως, αντιστοίχους, εν ειρήνη, κατά 1/100 του ετς άνω μι
σθού δ·’έκαστον των από του Ιου μέχε. κα. του 27ου εξαμή
νων και κατά 2/100 του αυτού ως άνω μισθού 3.’ έκαστον 
των πέραν του 27ου εξαμήνων.

2. Η μηνιαία σύνταξις παντός απομακρυνομένου δη
μοσίου λειτουργού, διατελέσαντος ως στρατιωτικού εις 
κειτάστατιν ενεργείας αλεξιπτωτιστού ή ενεργείας υπο- 
?Ρυλ-ου καταστροφέως, προσαυξάνεται, δια μεν τους συμ

πληρώσαντες 1-10 εξάμηνα ενεργείας αλεξιπτωτιστού ή 
ενεργείας υποβρυχίου καταστροφέως εν ειρήνη κοιτά 1/100 
του εκάστοτε μηνιαίου βασικού μισθού ενεργείας του βα
θμού Λοχαγού, δι’ έκαστον των από του 1ου μέχρι και του 
10ου εξαμήνων ενεργεί ας, δια δε τους συμπληρώσαντας 11 
και άνω εξάμηνα ενεργείας αλεξιπτωτιστού ή ενεργείας υπο
βρυχίου καταστροφέως εν ειρήνη, κατά 1/100 του ως άνω 
μισθού δι’ έκαστον των από του 1ου μέχρι και του 1ου 
εξαμήνων και κατά 2/100 του αυτού ως άνω μισθού δι’ 
έκαστον των πέραν του 1ου εξαμήνων.

3. Δι’ έκαστον εξάμηνον ενεργεί ας των εν παρ. 1 και 
2 του παρόντος άρθρου στρατιωτικών διανυόμενον εν πο
λέμιο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών, η προσαύξησις συνί- 
σταται εις 2/100 του μηνιαίου βασικού μισθού Λοχα
γού.

4. Λια τον καθορισμόν των εξαμήνων ενεργείας των 
εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου στρατιωτικών λαμβά- 
νονται υπ’ όψιν αι εν άρθροις 41 και 71 καθοριζόμεναι 
προϋποθέσεις συμπληρώ σε ως εξαμήνων δι’ εκάστην κα
τηγορίαν τούτων.

5. Το εξάμηνον καθ’ ο ο στρατιωτικός των παρ. 1 και 
2 του παρόντος άρθρου, τελών εις κατάστασιν ενεργείας, 
εφονεύθη ή ετραυματίσθη, συνεπεία πτήσεως, πτώσεως, 
υποβρυχίου κολυμβήσεως ή υποβρυχίου καταστροφής, ως 
και καταδύσεως, ανεξαρτήτως χρόνου ή συμπληρώσεως" 
των προϋποθέσεων του άρθρου 41 του παρόντος δια τον 
λογισμόν των εξαμήνων ως τοιούτων ενεργείας, λογίζεται 
ως πλήρες εξάμηνον ενεργείας.

6. Τα κατά την διάρκειαν της εκπαιδεύσεως εις τας 
αντιστοίχους Σχολάς συμπληρωθέντα εξ χήνα ενεργεί ας, 
υπό των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
ως μαθητών ή εκπαιδευομένων γενικώς, δεν συνυπολογί
ζονται δια την προσαύξησιν της συντάξεως.

7. Τα εξάμηνα άρχοντα·, την Ιην Ιανουάριου και την 
Ιην Ιουλίου εκάστου έτους και λήγουν την 30ην Ιουνίου 
και 31ην Δεκεμβρίου, αντιστοίχως. Τα δεκαοκτάμηνα 
ανά τριετίαν, άρχοντα·, την Ιην Ιανουάριου του πρώτου 
έτους και την Ιην Ιουλίου του δευτέρου έτους και λήγουν 
την 30ην Ιουνίου και 31ην Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Τα 
δεκαοκτάμηνα ανά τριετίαν, άρχονται την Ιην Ιανουάριου 
του πρώτου έτους και την Ιην Ιουλίου του δευτέρου έτους 
και λήγουν την 30ην Ιουνίου του δευτέρου έτους και την 
31ην Δεκεμβρίου του τρίτου έτους, αντιστοίχως.

8. Εις περίπτωσιν λογισμού χρονικών διαστημάτων ουχί 
πληρών εξαμήνων ως τοιούτων ενεργεί ας, προστίθενται 
ταύτα και εξάγεται ο αριθμός των εξαμήνων του υπολοίπου 
λογιζομένου ως πλήρους εξαμήνου, εφ’ όσον αποτελείται εκ 
τρίίυν μηνούν.

9. Αι κατά το παρόν άρθρον προσαυξήσεις παρέχονται 
μόνον εις περίπτωσιν κανονισμού συντάξεως κατά τας δια
τάξεις του παρόντος.

10. Αι κατά τ’ ανωτέρω προσαυξήσεις κανονίζονται και 
απονέμονται συν τη συντάξει, λαμβάνονται δε υπ’ όψει δια 
τον κανονισμόν της συντάξεως της οικογένειας του στρα
τιωτικού κατά τας διατάξεις των άρθρων 31, 32, 46 και 
47 του παρόντος.

11. Αι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 έχουν εφαρ
μογήν και επί του παρόντος άρθρου.

3. Με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου συμπληρώνεται το 
άρθρο 31 του Π.Δ. 850/19S0 που έχει ως εξής :

Άρθρον 31.
Συντάξιμος μισθός του μοταφορΟόντος εις τον ΟΣΕ

Ό Τ' Τ '

I. Η σύνταξις του προσωπικού, περί ου τα εδάφια πρώτον 
xat Δεύτερον υπό στοιχείο^ αα' της περιπτ. γ' τη; παρ. 1 
του άρθρου 29 υπολογίζ·τχ> συμφώνως προς τα ev aρ- 
-3ρω 4 οριζόμενα, &ά;ει του καθοριζόμενου υπό των ι- 
σχυούσών την Ιην Ιανουάριο;· 1971, οια το προσωπικών
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των ΣΕΚ, συνταξιοδοτικών και μισθολογικών διατάξεων 
συνταξίμου μισθού και ανήκοντος εις τον βαθμόν ον τούτο 
έφερε κατά την έξοδόν του εκ της υπηρεσίας, αυξανομένου 
κατά τα ποσοστά αυξήσεως του μισθού των δημοσίων 
υπαλλήλων από της ωε άνω χρονολογίας και εφεξής.

Κατ’ εξαίρεσιν, διά τους κεκτημένους βαθμόν θεσπισθέντα 
το πρώτον διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΟΣΕ έ
τους 1971, ως μισθός διά τον υπολογισμόν της συντάξεως 
λαμβάνεται ο κατά την Ιην Ιανουάριου 1973 καταβαλλόμε
νος τοιούτους αυξανόμενος κατά τα εν τω προηγουμένω 
εδαφίω οριζόμενα.

Δια τους κεκτημένους βαθμόν, μη περιλαμβανόμενον 
εις τας ανωτέρω διατάξεις, ως μισθός δια τον κανονισμόν 
της σύνταξεώς των λαμβάνεται ο υπ’ αυτών καθοριζόμενος 
ο μάλλον προσεγγίζων προς τον καταβαλλόμενον αυτοίς 
κατα τον χρόνον της εξόδου των, υπό τον περιορισμόν ότι 
δεν δύναται ούτος να υπερβή τον υπό των ανωτέρω διατάξεων 
προβλεπόμενον δια την ανωτάτην βαθμίδα του κλάδου 
των.

2. Αι κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1977 ισχύουσαι δια 
τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους διατάξεις περί 
προσαυξήσεως του συνταξίμου μισθού, λόγω επιδόματος 
πολυετούς εν τω αυτώ βαθμώ παραμονής και πολυετούς 
υπηρεσίας, αι καταργηθείσαι διά της παρ. 4 του άρθρου 
17- του ν. 754/1978 «περί-ρυθμίσεως των αποδοχών των 
δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π» εξακολουθούν ισχύουσαι διά 
τον καθορισμόν του κατά την παρ. I συνταξίμου μισθού.

3. Η σύνταξις των εμμίσθων δικηγόρων και του Προϊ
σταμένου Δικαστικής Υττηρεσίας των τέως ΣΕΚ, των μη 
αμειβομένων κατά τας μισθολογικάς διατάξεις του προ
σωπικού αυτών, υπολογίζεται βάσει των κατά την 31.12.1970 
καταβαλλομένων αποδοχών των, προσαυξανομένων κατά 
το ποσοστόν μεταγενεστέρας αυξήσεως του νομίμου ελαχί- 
στου ορίου πάγιος αμοιβής ή των νομίμων προσαυξήσεων 
αυτής δια τους δικηγόρους της κατηγορίας, εις ην υπάγονται 
οι δικηγόροι των τέως ΣΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥ.ΜΕΝΕΣ—ΤΡΟ Π Ο ΓΙ01 ΟΥ.ΛΙΓΔΕΣ
«Κατάργηση διατάξεων που θέτουν προθεσμίες για την

άσκηση συνταειοδοτικού δικαιώματος και άλλες διατάξεις».
Α'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΣΤΑ I :

α) Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 22 και 2 και 3 του άρθρου 
οΟ του Α.Ν. 1S54/1951 (παρ. 22 και 23 του άρθρου 22 και 7 
και S του άρθρου 50 του Π.Δ. 1041/1979).

Εαν ο αποκτήσας δικαίωμα εις σύνταξιν απεβίωσε προ της 
ληξεως της κατά τ’ ανωτέρω προθεσμίας, χωρίς να υποβολή 
την ως άνω αί-ησιν, η προθεσμία αύτη, προς υποβολήν της 
αιτησεως υπο παντός έχοντος συμςέρον, παρατείνεται επί εν 
εισέτι έτος από της λήξεώς της.

Αι ως άνω προθεσμ'αι τρέχουν και κατά των διατελούντων 
υπο επιτροπείαν, κηδεμονίαν ή δικαστικήν αντίληψιν.

Εαν τα πρόσωπα ταυτα δεν έχσυν επίτροπον ή κηδεμόνα ή 
αντιλήπιορα .η παραγραφή δεν πληρούται προ της παρελεύ- 
σεως ες μηνών, οφ’ ης ταύτα κατέστησαν απεριορίστως 
ικςτά ή εκτήσχντο επί'ρ π ,ν, κηδεμόνα ή αντιλήπτορχ.

β) Το άρθρο 59 του Α.Ν. 1854/1951 (άρθρο 59 του Π.Δ. 
1041/του 1979 που έχει ως εξής : . .

«Άρθρον 59.

Εκπτωσις από του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η μη, εντός των κατά τον παρόντα Α.Ν. προθεσμιών, υπο

βολή αιτήσεως περί απονομής ή αυξήσεως συντάξεως συνεπά- 
γεπαι την εκπτωσιν από του δικαιώματος της συντάξεως».

γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου· 2 του: Α.Ν. 
599/1968 (δεύτερο εδάφ. της παρ. 8 του άοθρου -66 του Π.Δ. 
1041/1979) που έχει ως εξής :

«Η κατά την προηγούμενην παράγραφον, αίτησις υποβάλ
λεται επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας δέκα οκτό 
μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, δΓ ης μετα
βάλλεται η επί του αφορώντος την υπόθεσιν νομικού ζητή 
ματος νομολογία».

δ) Το άρθρο 22 του Ν.Δ. 3395/1955 (άρθρο 22 Π.Δ. S50 
1980) που έχει ως εξής :

«Άρθρο 22
Η μη εντός των κατά το παρόν Ν.Δ. προθεσμιών υποβολή 

της αιτήσεως περί απονομής ή αυξήσεως της συντάξεως συνε
πάγεται την έκπτωσιν από του δικαιώματος».

Β'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :
1. Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου τροποποιούνται :
α) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 329/1976 (ΦΕΚ128' 

(δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 και παρ. 6 του 
άρθρου 36 του Π.Δ. 1041/1979-ΦΕΚ 292).

«Η αναγνώρισις του, κατά την τελευταίαν περίπτωσι' 
του προηγουμένου εδαφίου, χρόνου ως συνταξίμου, γίνετα 
δια πράξεως της Υττηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογι
στηρίου του Κράτους, κατόπιν αιτήσεως, υτοβχλλομένητ 
παρά μεν των αποχωρησάντων της Υπηρεσίας μέχρι της 
ενάρξεως της ισχύος του Ν. 329/1976 «περί αντικατάστά- 
σεως και καταργήσεως διατάξεούν των του Α.Ν. 1854 
1951 περί απονομής κ.λπ.», εντός δύο ετών από ταύτης. 
άνευ δε χρονικού περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσι' 
και παντός ουχί μετά παρέλευσιν διετίας από της χρονο
λογίας εξόδου εκ της υπηρεσίας».

β) Η παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/196S (ΦΕΚ 258- 
έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 1041/1979] 
που έχει ως εξής :

«Η περί αναγνωρίσεως υπηρεσίας αίτησις δέον να υπο- 
βάλληται κατά την διάρκειαν της ενεργού υττηρεσίας τοι 
υπαλλήλου ή του στρατιωτικού ή εντός εξαμήνου από τηι 
απομακρύνσεώς του ή από της κοινοποιήσεως εις αυτόν τηι 
πράξεως ή αποφάσεως, δι' ης δεν προσεμετρήθη ως συντά
ξιμος, ως μη αποδεικνυομένη εξ επισήμων στοιχείων, η υπη 
ρεσία της οποίας ζητείται η αναγνώριση».

γ) Η παρ. I του άρθρου 22 και I του άρθρου 50 του Α.Ν 
1854/1951 (παρ. 21 του άρθρου 22 και 6 του άρθρου 50 τον 
Π.Δ. 1041/1979 που έχουν ως εξής :

«Πάσα αίτησις, αφορώσα εις την αναγνώρισιν δ'.καιώματοί 
συντάξεως, την αύξησιν ταύτης ή την προσμέτρησιν χρόνον 
συνταξίμου υπηρεσίας, δέον να υποβάλληται, επί ποινή εκ 
πτώσεως από τους δικαιώματος, εντός πενταετίας αφ' η: 
γεννάται τούτο».

δ) Τα πρώτα εδάφια των παρ. I των άρθρων 23 και 5! 
του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. I των άρθρων 23 και 51 τον 
Π.Δ. 1041/1979) που έχουν ως εξής :

«I. Επί δικαιώματος συντάξεως παθόντος εξ αιτίας τηι 
υπηρεσίας, η αίτησις προς άσκησιν του δικαιώματος τούτον 
υποβάλλεται, επί ποινή εκπτώσεως από του δικαιώματος 
εντός διετίας από της πρώτης μετά το πάθημα απομακρυν 
σεως εκ της υπηρεσίας, εις το Υπουργείου, εις ο ο υπάλληλο 
υπήγε το.

Εάν ο παθών απεβίωσε προ της λήξεως, της κατά τ' χνω 
τέρω προθεσμίας, χωρίς να υποβολή την ως άνω αιτησιν 
η προθεσμία αύτη προς υποβολήν της αιτήσεως, υπό παντό 
έχοντος συμφέρον, παρατείνεται επί εν έτος από της λη 
ξεώς της.

-Επί θανάτου του παθόντος εν υπηρεσία, η αίτησις υπο 
βάλλεται υπό παντός δικαιουμένου εις σύνταςιν. επί ποινν 
εκπτώσεως από του δικαιώματος, εντός δύο ετών απο το’ 
θανάτου».

ε) Το πρώτο εδαφ. τηε παρ. 12 του άρθρου 23 του Α.Ν 
1854/1951' (ΦΕΚ 1S2). (πρώτο εδαφ. παρ. 12.του άρθρο 
23 του Π.Δ. 1041/1979) που έχει ως εξής : · ·
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«12. Ο στρχτευθείς υπάλληλος, περί ου η πέμπτη περίο- 
3ος της —εριτττ. στ της παρ. I του άρθρου I του πχρόντοε, 
οφείλει εντός των νομίμων —ροθεσμιών από της απολύσεώς 
του εκ των τάξεων του στρχτεύμχτος νχ ζητήση την ενέρ
γειαν της κατά τχς διατάξεις του παρόντος περί στρχτιω- 
τικών συντάξεων ορ'.ζομένης διαδικασίας, δια την απόδειςιν 
των περιστάσεων του παθήματος και της σχέσεως αυτού προς 
την στρατιωτικήν του υπηρεσίαν».

στ) Η παρ. I του άρθρου 53 του Κούδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) που έχει ως 
εξής :

«I. Όπου εις τον παρόντα προβλέπεται εξέτασις παρά 
της οικείας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται 
η εφ’ άπαξ επανεξέτασις του παθόντος ή, εν περιπτώσει 
θανάτου τούτου, του οικείου φακέλου παρά της αυτής Επι
τροπής, διατχσσομένη, παρά του Υπουργού των Οικονο
μικών, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, υποβχλλομένη εντός 
εξαμήνου από της κοινοποιήσεώς της σχετικής περί 
κανονισμού συντάξεως, πράξεως ή αποφάσεως και 
συνοδευομένη, επί ποινή απαραδέκτου, υπό γραμματίου 
κχταθέσεως υπέρ του Δημοσίου ποσού, οριζομένου εκά- 
στοτε δι αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, δη- 
μοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».

ζ) Η ονομασία του Κεφαλαίου Δ του Κώδικα Πολι
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) 
που έχει <υς εξής :

«ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΛΡΛΓΡΛΦΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ»
η) II παράγραφος I του άρθρου 60 του Α.Ν. 1854/1951 

( παρ. I άρθρο 60 Π.Δ. 1041/1979) που έχει ως εξής :
«I. Εν ουδεμιά ανεξαιρέτως περιπτώσει επιτρέπεται 

να αναγνωρισθούν αναδρομικώς εις βάρος του Δημοσίου 
Ταμείου συντάξεις διά χρονικόν διάστημα πέραν του έτους 
από της πρώτης του μηνός, καθ’ όν εκδίδεται η σχετική 
πράξις ή απόφασις».

0) Το προύτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 
955 του 1979 (ΦΕΚ 189) ( πρώτο εδαφ παρ 2 άρθρου 96 
II Δ 1041/1979) που έχει ως εξής :

«2. Διά την επιστροφήν του ανωτέρω ποσού, επί σκοπώ 
αναγνωρίσεως του περί ου η προηγουμένη παράγραφος 
χρόνου ως συνταξίμου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, όπως 
οηλώση τούτο εντός εξαμήνου από της ενάρξεως της ισχύος 
του ν. 955/19/9 εις την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γενικού 
Αογιστηρίου του Κράτους ήτις και προβαίνει εις τον καταλο
γισμόν του ποσού τούτου».

2. Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου τροποποιούνται :
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 

3305/1955 (ΦΕΚ 2/6) πρώτο εδάφιο παρ. 5 άρθρου 6 
του π.δ. 850/19S0 ΦΕΚ 211) που έχει ως εξής :

«Ο κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 
χρονος υπηρεσίας αναγνωρίζεται διά πράξεως της Υπηρεσίας 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
εξαγοράζεται -τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, υποβχλλομένη 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δυο ετών, ήτις άρχεται 
πεοκειμένου με'/ περί των -ήδη υπηρετούντων από της δη- 
μοσιεύσεως του παρά'τος, προκειμέν.ου. δε περί των εφεξής 
διοριζομένων από του διορισμού των και επί τη καταβολή 
του διπλάσιου του ισχύοντος κατά την ημέραν της πληρωμής 
ποσοστού εισφοράς ησφαλισμένου, υπολογιζομένου επί του 
ημερομισθίου ή μισθού του απολχμβχνομένου κατά τον 
αυτόν χρόνον».

β) Η παρ. 3 του άρθρου 6 του-Ν.Δ. 3395/1955 ( παρ. 6 
άρθρου 6 του π.δ. 850/19S0) που έχει ως εξής : · ·.

«Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουσιν 
αναλογως εφαρμογήν και επί των περιπτώσεων των παρ. 2 
και 3 του προηγουμένου άρθρου, οσάκις Συντρέχει περί- 
πτωσις μη- .πραγματοποιήσεως εισφορών -διά τον εν’τοις

εδχφίοις τούτοις προβλεπόμενον χρόνον της διετούς ανα
τρεπτικής προθεσμίας αρχομένης αφ’ ης ημέρας ετερμχτίσθη 
η διακοπή της καταβολής των εισφορών»

γ) Το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3395/1955 ( πρώτο κχι 
δεύτερο εδάφιο της πχρ. I του άρθρου 15 του Π.Δ. 850) 
1980) που έχει ως εξής :

Άρθρο 15.
1. «Πας δικαιούμενος εις σύνταξιν κατά τας διατάξεις 

του παρόντος ή εις αύξησιν συντάξεως οφείλει να υποβάλη επί 
ποινή εκπτώσεως από τους δικαιώματος, εντός πενταετίας, 
αφ' ής το δικαίωμα εγεννήθη, αίτησιν εις την οικείχν υπη
ρεσίαν του δικτύου εις ο ανήκει περί αναγνωρίσεως του δικαι
ώματος του.

2. Εάν ο αποκτήσχς δικαίωμα εις σύνταξιν χπεβίωσεν 
προ της λήξεως της προθεσμίας χωρίς τα υποβάλη την ως 
άνω αίτησιν η προθεσμία αύτη προς υποβολήν της αιτή- 
σεως υπό παντός έχοντος συμφέρον παρατείνεται επί εν ει- 
σέτι έτος από της λήξεώς της».

δ) Η παρ. I του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3395/1955 (παρ. I 
άρθρου 16 του Π.Δ. 850/1980) που έχει ως εξής :

«Επί δικαιώματος συντάξεως παθόντος εξ εργατικού ατυ
χήματος ή εκ φυματιώσεως, η αίτησις προς άσκησιν του δι
καιώματος τούτου υποβάλλεται επί ποινή εκπτώσεως από 
του δικαιώνατος εντός διετίας από της απομακρύνσεως εκ 
της υπηρεσίας.

Εάν ο παθών απχβίωσε προ της λήξεως της κατά τ’ ανω
τέρω προθεσμίας χωρίς να υποβάλη την ως άνι' _· αίτησιν, η 
προθεσμία αυτή προς υποβολήν της αιτήσεως /πό παντός 
έχοντος συμφέρον παρατείνεται επί εν έτος από της λήψεώ;
ΤΓΑ· , ^

Επί θανάτου του παθόντος εν υπηρεσία εξ εργατικού ατυ
χήματος ή φυματιώσεως η αίτησις υποβάλλεται υπό παντός 
δικαιουμένου εις σύνταξιν επί ποινή εκπτώσεως από του 
δικαιώματος εντός δύο ετών από του θανάτου του».

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 
3395/1955 (πρώτο εδαφ. πχρ. 6 άρθρου 16 Π.Δ. 850/1980) 
που έχει ως εξής :

«Επιτρέπεται η εφ' άπαξ επανεξέτασες παρά της Ανωτά
της Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, αίτησε: του ενδια
φερομένου ή του δικτύου υποβχλλομένη εντός εξαμήνου από 
της κοινοποιήσεώς της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως του 
αποφασίζοντος ή δικαιοδοτούντος οργάνου.

στ) Η ονομασία του Κεφαλαίου Ε' του Κώδικα Συντά
ξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (Π.Δ. S50/19S9) που ένει 
ως εξής :

«ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΑ! .
ζ) Η παρ. I του άρθρου 23 του Ν.Δ. 3395/1955 (παρ. I 

άρθρου 23 Π.Δ. 850/19S0) που έχει ως εξής : ■
«I. Εν ουδεμιά ανεξαιρέτως περιπτώσει επιτρέπεται να 

αναγνωρισθώσιν αναδρομικώς συντάξεις δια χρονικόν διά
στημα πέραν του έτους από της χρονολογίας υποβολής της 
σχετικής αιτήσεως».

3. Με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου τροποποιούνται :
α) Τα εδάφια πρώτο και τέταρτο της παρ. I του άρθρου 

16 του Ν. 2769/1922 (ΦΕΚ 78Α) (πρώτο εδάφιο της παρ. I 
και παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 1285/1981 ΦΕΚ 314/ 
Α) που έχουν ως εξής :

.«I. Οι αναφερόμενοι εις τας περιπτώσεις α' του άρθρου 
6 και α* και β' του άρθρου 7. παθύντες εκ τραυμάτων ή νο
σημάτων προελθόντων ένεκα της κατά τον πόλεμον ή επι- 
στράτευσιν υπηρεσίας των, δέον εντός το βραδύτερον δέκα 
οκτώ μηνών από της εκ των τάξεων απολύσεώς των, επί 
ποινή απαραδέκτου, να υποβάλουν την περί συντάξεως αί- 
τησιν των εις το ναρμόδιον Υπουργόν, όστις παραπέμπει αυ
τήν εις τον οικείον Σωματάρχην, Κυβερνήτην ή ..προϊστά
μενον υπηρεσίας, οφείλοντα να παρά ο χη επί τη βάσει των
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παρ. αυτώ στοιχείων, πάσαν χρήσιμον περί των περιστά
σεων εν γένει του-παθήματος πληροφορίαν, απαραιτήτως δε 
επίσημον πιστοποίησιν περί του Σώματος, του χρόνου και 
του τόπου της υπηρεσίας των».

<<3.. Επί αμέσου θανάτου του παθόντος, η αίτησις υπο
βάλλεται εντός ενός έτους από του θανάτου υπό παντός 
δικαιουμένου εις σύνταξιν ,επί ποινή απαραδέκτου».

β) Οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 12 του Ν. 3122/1924 ως 
εξής : (ΦΕΚ 175 Α) (παρ. 1 και 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 
1285/1981) που έχουν ως εξής :

«I. Οι αναοερύμενοι εις τας περιπτώσεις β καιγ του άρ
θρου 6 και γ του άρθρου 7, παθόντες εκ τραυμάτων ή νοση
μάτων προελθόντων ένεκα της εν πολέμω ή επιστρατεύσει 
υπηρεσίας των, δέον εντός εξ μηνών το βραδύτερον από της 
δημοσιεύσεως του Ν. 3122/1924, επί ποινή απαραδέκτου, 
να υποβάλουν εις το Γενικόν Λογιστήριον του Κράτους την 
περί συντάξεως αίτησίν των συνοδευομένην α) υπό της γνω- 
ματεύσεως της Ανωτάτης Στρατιωτικής ή ναυτικής Υγειο
νομικής Επιτροπής ή της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών, 
ήτις έκρινε τον παθόντα ανίκανον ή βοηθητικόν δια την στρα
τιωτικήν υπηρεσίαν και β) υπό πιστοποιήσεως είτε της 
Διευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρα
τιωτικών είτε του Σωματάρχου ή ετέρου αξιωματικού, 
υφ’ όν υπηρέτη'σεν ο παθών, είτε και εξ αυτού του φύλλου μη
τρώου συναγομένης ,εξ ης να προκύπτη ότι το πάθημα του 
οπλίτου επήλθε κατά τον χρόνον της εν πολέμω ή επιστρα
τεύσει υπηρεσίας του».

«5. Εις περίπτωσιν θανάτου του κατά τα ανωτέρω πα
θόντος προ της υπό τούτου υποβολής αιτήσεως, αύτη υποβάλ
λεται υπό παντός δικαιουμένου προς σύνταξιν, εντός 6 μηνών 
το βραδύτερον από του θανάτου».

γ) Το άρθρο 48 του Π.Δ. 1285/81 που έχει ως εξής : 

Αρθρον 48.
Προθεσμίαι υποβολής αιτήσεως δι’ αναγνώρισιν 

δικαιώματος συντάξεως.
1. Αι πολεμικαί συντάξεις, περί ων τα άρθρα 24 έως 47 

του παρόντος, αναγνωρίζονται, κατόπιν αιτήσεως των ενδια
φερομένων, υποβαλλομένης εντός διετίας, αφ’ ης το δικαίωμα 
εις σύνταξιν εγεννήθη εις την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γε
νικού .λογιστηρίου του Κράτους, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω 
της απολυούσης τούτου Αρχής, ή του οικείου Δημάρχου ή 
Προέδρου Κοινότητος. Η αίτησις αύτη δέον να συνοδεύηται 
υπο των εις τα επόμενα άρθρα, κατά περίπτωσιν, οριζομέ- 
νων δικαιολογητικών.

2. Εάν ο παθών απεβίωσε προ της λήξεως της κατά τ’ 
ανωτέρω προθεσμίας χωρίς να υποβάλη την ως άνω αίτη- 
σιν, η προθεσμία προς υποβολήν αιτήσεως υπό παντός έχο- 
ντος συμφέρον παρατείνεται επί εν έτος από της λήξεώς της.

3. Επί θανάτου του παθόντος εν υπηρεσία ή αίτησις υπο
βάλλεται υπό παντός δικαιουμένου εις σύνταξιν, εντός δύο 
ετών από του θανάτου.

4. Αι οικογένειαι των Οανόντων μετά την απόκτησιν 
ό’ν.αιώιιατο: συντάξεως οφε{?ουν ν.τ υποβάλουν, εντός πεν
ταετίας, αφ' ης το εις σύνταξιν δικαίωμα εγεννήθη, αίτησιν 
εις την 1 πηρεσίχν Συντειςεων του I ενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, συνοδευομένην υπό των εις το άρθρον 50 υικαιολο- 
γητικών.

Η κατά το προηγούμενο'.· εδάοιον πεοθεσμία τρέχει και 
••■ατα των δ.ντελ'-υντων υ~: επ.τςοπεία... κ-ύεμ ν.’ίαν ή 
ο.ιν.νεπν-ην α τ.λ·;,Ττ.. Lr. -α πρόσωπα τούτα ό:ν ένευν 
επίτροπον, η κηδεμόνα, ή οιντιλή πτερά, η προθεσμία. δεν 
συμπληρούται προ της παρελεύσεως εξ μηνών, αφ ης ταύ- 
τα κατέστησα·/ απεριορίστως ικανά ή εκτήσαντο επίτρο
πον, κηδεμόνα ή αντιλήπτορα. Αι διατάξεις του προηγου
μένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εφ όσον τα πρόσωπα ταύ- 
τχ.κεκτη τα: τ··ν;-ι;<α·/ότ·τ?. ·;;:<*;τ;κή; παρ:·: στάσσως.

δ) Το άρθρο 57 του Π.Δ. 1285/1981 που έχει ως εξής : 
Άρθρον 57.

Προθεσμία προς άσκησιν δικαιώματος αυξήσεως 
της συντάξεως.

1. Πας δικαιούμενος εις αύξησιν συντάξεως οφείλει να 
υποβά/.η αίτησιν εντός πενταετίας, αφ ης το δικαίωμα τού
το εγεννήθη, εις την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Εαν ο αποκτήσας δικαίωμα εις σύνταξιν απεβίωσεν 
προ της λήξεως της προθεσμίας, χωρίς να υποβάλη την ως 
ανο.) αίτησιν, η προθεσμία αύτη προς υποβολήν της αιτήσεως 
υπό παντός έχοντος συμφέρον παρετείνεται επι εν εισετι έ
τος από της λήξεως του.

3. Αι διατάξεις των δευτέρου και τρίτου εδαφίων της 
παρ. 4 του άρθρου 48 έχουν εφαρμογήν και δια την προθε
σμίαν του παρόντος άρθρου».

ε) Η παρ. 4 του άοθρου μόνου του Α.Ν. 1855/1951 
(ΦΕΚ 183 Α) (άρθρο 62 του Π.Δ. 1285/19S1) που έχει 
ως εξής :

«Άρθρον 62.
Προθεσμία ασκήσεως δικαιώματος. 7 "

Η αναγνώρισις του κατά τας ανωτέρω διατάξεις δι
καιώματος γίνεται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, υπο- . 
βαλλομένη επι ποινή απαραδέκτου, εντός ετήσιας προθε
σμίας κινούμενης από 23 Ιουνίου 1951».

στ) Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 412/1970 (ΦΕΚ 14 Α) 
(άρθρο 74 του Π.Δ. 1285/1981) που έχει ως εξής :

«Άρθρον 74.
Χρονολογία ασκήσεως του εις σύνταξιν

y δικαιώματος. : "
Πας δικαιούμενος εις σύνταξιν επι τη βάσει των ανωτέ

ρω διατάξεων ή αυξήσεως της συντάξεώς του οφείλει να 
υποβάλη, επι ποινή εκπτώσεως από του δικαιώματος, αί- 
τησιν εις την Υπηρεσίαν Συντά.ξεων του Γενικού Λογι
στηρίου του Κράτους, εντός πενταετίας, κινουμένης από 
της 20 Ιανουάριου 1970».

ζ) Η παρ. I του άρθρου 122 του Π.Δ. 1285/1981 που 
έχει ως εξής :

1. Όπου προβλέπεται εξέτασις παρά της οικείας Ανω
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η εφ άπαξ ε- 
πανεξέτασις του παθόντος ή εν περιπτώσει θανάτου τού
του, του οικείου φακέλου, παρά της αυτής Επιτροπής, 
διατασσομένη παρά του Υπουργού των Οικονομικών, τη 
αιτήσει του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένη εντός εξαμήνου 
από της κοινοποιήσεων της σχετικής περί κανονισμού συ- 
ντάξεο/ε πράξεως ή αποφάσεως και συνοδευομένη επί ποι
νή απαραδέκτου υπό γραμματίου καταθέσεως, υπέρ του 
Δημοσίου ποσού, οριζομένου εκάστοτε δι αποφάσεως του 
Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευμένη δια της Εφη- 
μερίδος τςς Κυβερνήσεως.

η) Η παρ. I του άρθρου 115 του Π.Δ 12S5/1981 που 
έχει ως εξής :

I. Α.πσ -ης ισχνός του Χ.Λ 2‘5l5/i953 εις πάστ» πεεί- 
πτεοσι-; . ν.χ ονιτμου ή αυξήσεως αναδρουεκώς πολεμικής 
συντάξεως ή βοηθήματος, δεν επιτρέπεται ν’ αναγνωρισθούν 
ποσά εις βάρος του Δημοσίου, διά χρονικόν διάστημα, πέραν 
του έτους από της πρώτης του μηυός καθ’ όν εκδίδεται ή 
σχετική πτύεις ή απ: επς-.ς.

Γ' ΣύΖΤΙΚΙΙ 1ΖΤ.-.ΞΙΙΣ 
Άρθρα 1 και 2 X. 1339/1983 ΦΕΚ 35 

Άρθρο I.
Παράταση- Χορήγηση προθεσμιο’>ν 

I. Οι διατάξεις των Νομοθετικών διαταγμάτων 119/
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1974 και 198/19/4. όπως τροποποιήθηκαν με τους νόμους 
14/1975 και 81/1975, εφαρμόζονται και για όσους από το 
Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας αποστρ ατεύθηκαν, - 
απολύθηκαν, αποτάχθηκαν, εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διώχθηκαν για πολιτικούς 
λόγους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου 1965 
μέχρι 23 Ιουλίου 1974. Το ίδιο δικαίωμα επανάκρισης 
παρέχεται και σε όσους ζήτησαν αποκατάσταση σύμφωνα 
με τις διατάξεις των νόμων αυτούν και η αίτησή τους απορ- 
ρίφθηκε ή έγινε δεκτή αλλά θεωρούν ότι η αποκαταστασή 
τους δεν ήταν πλήρης.

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική 
αίτηση στο οικείο Αρχηγείο μέσα σε 60 ημέρες από την 
έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. II ίδια προθεσμία ισχύει 
και για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης από όσους εμπί
πτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 του Δ/τος 198/1974, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 14/75

Άοθρο 2.
Επανάκριση υποθέσεο/ν.

1. Όσοι από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας 
κατά την διάρκεια της δικτατορίας και εξαιτίας της αντί
θεσής τους πρός αυτή εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν ή 
προφυλακίσθηκαν ή σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία 
για παραπομπή σε Στρατοδικείο ανεξάρτητα από την 
παραπομπή τους ή όχι στο ακροατήριο και το αποτέλεσμα 
της δίκης, προάγονται χωρίς κρίση στο βαθμό στον οποίο 
έχει προαχθεί νεώτερός τους, όχι όμως πέραν του βαθμού 
του υποστρατήγου και αντιστοίχου. Οι διατάξεις της παρα
γράφου αυτής εφαρμόζονται και για όσους κατά το χρονο 
της εκτόπισης, της φυλάκισης, της προφυλ.άκισης ή του 
σχηματισμού της δικογραφίας δεν ήσαν στην ενέργεια.

2. α) Όσοι από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφα
λείας από 15.7.1965 μέχρι την 23.7.1974 παρακωλύθηκαν 
για πολιτικούς λόγους να συμμετάσχουν σε εξετάσεις των 
παραγωγικών Σχολών ή σε προαγωγικές εξετάσεις, είτε 
υπηρετούντες, είτε απομακρυνθέντες από τα Σώματα Ασφα
λείας, είτε ευρισκόμενοι στο εξωτερικό, εξαιτίας της αντίθε
σής τους προς τη δικτατορία, καθώς και οι αποπεμφθέντες 
από τις Σχολές αυτές κατά το χρόνο της φοίτησής των, 
προάγονται στο βαθμό τον οποίο κατά τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού κατέχουν εκείνοι που φοίτησαν στην Παραγωγι
κή Σχολή κατά την παραπάνω χρονική περίοδο και είχαν

αποκτήσει τα ίδια τυπικά προσόντα συμμετοχής κατά τ 
χρόνο των εξετάσεων έστω και αν δεν υπάρχουν κενές ο: 
γανικές θέσεις, εφόσον μέχρι την έναρξη της ισχύος το 
νόμου αυτού αποφοίτησαν από την Παραγωγική Σχολ 
ή απόκτησαν το βαθμό για τον οποίο θα έδιναν προαγουγικέ 
εξετάσεις. Η αρχαιότητα των αποκαθισταμένων σύμφων 
με το άρθρο αυτό καθορίζεται με βάση το βαθμό αποφοί 
τησής τους από την Παραγωγική Σχολή. Οι αποκαθιστά 
μενοι εντάσσονται μεταξύ των εχόντων μεγαλύτερο κα 
μικρότερο βαθμό αποφοίτησης συναδέλφων τους της περιό 
δου κατά την οποία είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εισα
γωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται 
προ του έχοντος ίσο βαθμό αποφοίτησης, τηρούνται δε και 
οι διατάξεις που ισχύουν για τις περιπτώσεις ισοβαθμία: 
των αποφοιτούντων από τι; Παραγωγικές Σχολές.

Ως βαθμός αποφοίτησης για την εφαρμογή της διατά- 
ξεως αυτής λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που έλαβαν στα 
κοινά και από απόψεως συντελεστών άξιολήγησης αμετά
βλητα μαθήματα.

Όσοι αποπέμφθηκαν από Παραγωγική Σχολή, εάν δεν 
αποφοίτησαν μεταγενέστερα από αυτή, εντάσσονται στην 
επετηρίδα των αποφοιτησάντων από τη Σχολή συμμαθητών 
τους, με βάση τη σειρά επιτυχίας αυτών κατά τις εξετάσεις 
για την είσοδό τους στη Σχολή και προάγονται στο βαθμό 
τον οποίο φέρει ο αμέσως αρχαιότερος τους.

β) Προκειμένου περί ανθυπασπιστών, ανθυπαστυνόμων 
και πυρονόμων που έχουν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης αυτών και συντρέχουν οι ποοϋπο- 
θέσεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής, 
η μη φοίτηση στη Σχολή αυτή δεν αποτελεί κώλυμα για 
την προαγωγή και την εξέλιξή τους.

γ) Εάν η αρχαιότητα των αποκαθισταμένων δεν είναι 
δυνατό να καθορισθεί με άλλο τρόπο, κανονίζεται με βάση 
τη χρονολογία και τη σειρά της κατάταξης.

3. Όσοι από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και εξαιτίας της αντί
θεσης προς αυτή απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία ή 
εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση, επανήλθαν δε στην ενέργεια 
μετά την 23.7.1974, δικαιούνται να ζητήσουν επανάκριση 
της υπόθεσής τους από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβού
λιο του άρθρου 4 του νόμου αυτού για το χρονικό διάστημα 
από 24.7.1974 μέχρι την οριστική τους έξοδο, αν κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα θεωρούν ότι κρίθηκαν δυσμενώς 
ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση.


