
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στ', σχέ::ο Όχου ι<Συνταξ:·ο·Ρ5τ:ν.ά ·5έματα του τροσωτιν.ου

με σχέση εργασίας :::b:v/.cv σ:χα:ευ του οημβσίου. Τω;
O.T.A. xr. άλλων ν.τ.ί.ο. :ss ϊ:ορίζετα: re μόνιμες -it-
σεις σύυισωνα με σ:ς ::ατάξε:ς του >. I 476· 1984··.

//«η,· !ij Dov/.t) unr Ελλήν·>τ

Me to τροτϋνομενο νομοσχε::ο ρυθμίζονται : 2] :i συντα- 
ξ:ο:οτ:χ.α - σσραλ:στ!ν.ά -5εματα του τροσωτσ/.ού 52 ςιορι- 
ζετα: σε μόνιμες -5εσείς του οημοσίου. των OTA χαε των άλ
λων v.s.:.:.. σούρωνα μι τις ::ατάξε:ς του v. 1476/1984. 
με' τέτοιο τοότο. ώστε c: ρυόμίσε*.; αυτές. χωρίς vj ταρε- 
χ.λίνουν ατό όασιχές ασσαλιττν/.εσ 7.2'. συνταρ'.οόοσιν.ες αρ
χές. να μην ατοτελέσουν αντ’.χίνητρο γ:α την μονιμοτοίηση 
του ταρστανω τροσωτιχού. Έτσι ολβχληρώνετα: σ ολο τη; 
το ράσμα η αντ:μετώτ:ση του χαυτού τροίλήματος των εχτά- 
ν.των 72! σο υτό μοναχοτοίηση τροσωτιχ: αταλλασσόμενο
τλέον ατό τ; άγχος της αόεοαιότητας -5 2 ετ:οο·5ε! ατε:!- 
τταστο στο έργο του.

5.) Τα συνταξιοοοτιχά -5-έματα των ετ: συμόάσε: xzy.z~.z2 

τ' ορισμένου χρόνου υταλλήλων της τέως Ελληνιχής Ετ:- 
τροτης Ατομιχής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.',. του υτηρετούν τ' 
αυτήν ν-ατά την ισχύ του ν. 1514/1985 7.2! έχουν υταχ-ύε: 
ττ:ς Πατάξεις του ν. 87·4/1971.

ΕιΠχότερα χε τ;ς σ:ατάξε:ς του νομοσχεόίου ορίζοντα: Τ2

£=ής :
Ατ&το 1.

Με το άρ·5ρο 2υτό σίνετα: η ευχέρεια ττο τροσωτιχ.ό του 
•οισρίζετα:. σύμρωνα με το ν. 1476/1984. χ.α-5ώς 7.2: στο τρο- 
τωτ!7.ό του α;χε::όταν ;χε ημερομίσθιο. χα-5ως 7.2: στο τροσωτι- 
*ό του αμε::όταν με μην:αίο μ:σ·5ό ν.α: έχε: ετιλέξε: στο τα- 
ρελνόν (άρ-5ρ. δ του ν. 765/1978) τη συνσαξιοϊότησή του. 
οστό οτο:ον:ήτοτε άλλο. τλην του οημοσίου. ρορέα χόρια; ασοά- 
λισης. να μτορεί V2 οιατηρήσε: το συνταξ'.οοοτιχό 7.2-5εστώ; 
του οοοέχ αυτού. αντί της υταγωγής του στο συντχξ:ο2οτιχό 
:·.2-5εττώς του Λημοσίου (ταρ. 1).

Δίνεται ετίτης η ευχέρεια ν.α: στο τροσωτιχ.ό του Πορί
ζεται σύμρωνα μ.: τον ν. 1476/1984 σε μόνιμες ·5έσεις των 
ΟΤΑ 7.2: των άλλων ν.τ.2.2. 7.·2: αμειίόταν με ημερομίσ-ύιο 
ή μηναίο μ:σ·$ό. να μτορεί να εατηρήσε: το συνταςαοοτιν.; 
7.2-5εστώς του είχε, τ/τί του σν/ταξ'.οοοτιτού χουδεστώτος, 
στο οτο:ο -5σ υτά-Όνττ·/ αυτοοίχαα μετά το ::ο::σ·χό του στη 
μοντμη -5έση ίτσ:'. 2).

Κα: στ:ς :ύο τά-;τως τε;:ττώσε:ς του 2να;έ:οντα: r.xzx- 
=άνω η ϊ:ατήσητη του συντας'.οϊοτα.ού 7.α-5εστώτος του είχε 
τ;:ν το ο:ο;:σμό του γίνετα: με :ήλωση των ενοασεσνχένων 
του οεν 2νο7.αλε·Τ2·. χατά το ::ορ:σμό τους ή μέσα σε τ:ε·.ς 
μήνες 2τ αυτόν.

Οσίντα: ετίσης. ότ:. μέσα σε τ:ε:ς μήνες ατό τη :ημο- 
σ·ευστ του ν^χο. αυτού, ο: :/νσε:ς τσοσοτηχού των υτηοε- 
c:ών σε μόνιμες ·5έσε·ς τοον οτοίων έ/ε: ;·.ο;·στ£: το τ.ζζζ- 
τάνω τ:υσωτ;70 μ έχε: την :σ~/ύ του νόμου αυτού, οοειλουν 
ν; ζητήσουν ε-_~;ά:ως ατ αυτούς την υτοόολή της τα:α- 
τάνω. 2'χετάν.λητη; οήλωσης. Η ςλνχ'.ση της ταοαγοάοου 
αυτής 7.::-5η7.ε τ>χ~η.χ·.ο 2 την 7.αλύτε:η 7.2: τληοέστεοη
τ/.η:ο;ότηση του μον:μοτο:η-5έντος τσοσωτσχού υττ:εσ:ών ατο- 
ματ-ουτχένων τεοτο’/ών ('τα:. 3).

E:v2: αυτονόητο ότ: ο: ε:σο:ρέ; εργοοότη χα: ασοαλ’.σμέ- 
νου του έχουν 7.:τα6λη-5ε: γ:α σύνταξη στους σοοείς χύσ'ας 
ατοάλαης. στους οτοίους υοτά-;ονταν ο: <χε ημεοοαίσ/λο ή μη
ναίο μ:σ·5ό εχ.ταχτοι υτάλληλο:. μέχο: το ::ο::σμό τους ίάσε: 
των όατάξεων του ν. 1476/1984 σε μόνιμες -5έσε:ς του 2η- 
;;οσίου, ατοοίοοντα: ατότως στο Αημόσ:ο αύμοωνα με τ:ς 
τροϋτο-5·έσε:ς χα: τη οεαοΓχασίσ του τοοίλέτετα: ατό το ά;- 
ώ?ο 9 του ν.?. 4202/1961.

Α:5ρο 2.
Με το άρ·5ρο αυτό ορίζετα:. ότ; το τροσωτιν.ό του όιορί- 

ζετα: σε μόνιμες ·5έσε:ς του οημοσίου. σΰμσων2 με το ν. 1476/ 
1984. μτοοεί να αν τη/ωρίσε: χα: νσ τροσμετρήσε: σαν συ-

ντά=:μες τ:ς τρουτηρεσιες του ά?-5ρου 12 του τ.:. 1041/ 
19 <9 χα: χωρίς να αταιτειται η συμτλήρωστ τλήιους τε- 
-ταετους τρα·'ματ:χής υτηρεσίας. εοόσεν ο ,τάλληλος έχε. 
ευυτ/.ηρωσε.'όεκαετη τουλαχατον συνεχή ή οαχεν.ομμενη υτη- 
εεσα ττο οηχοσ:ο. ε:τε ως εχτα/.τος. ε:τε ως ετ: συχόάσε: 
,τάλληλος με μηναίο μ:τνί ή ημερομ:σ-5:ο μέχρ: το 5ic.pt- 
τμό του στη ·μόνιμη -5έση (sap. 1).

0: ::ατάξε:ς της τροηηουμενης ταραηράρου ορίζεται, ότ: 
έχουν ετ:σης εραρμογή ν.α: ·;:α το τροσωτ·.χ.ό των ΟΤΑ ν.αι 
των άλλων ν.τ.:.:. του ::ο:!ζοντα: σε τόνισες -5έσε:ς σύ·χ- 
•υωνα με τ:ς ::ατα=ε;ς του !::ου νόμου 'τα:. 2).

Τέλος ο χρόνος τρούτηρεσίας του τρο:ωτ:χού των ΙΙΤΑ 
χα: των άλλων ν.τ.:.:. στο :τχόσ:ο. στους ΟΤΑ στ2 !::α 
ή 7.2! άλλα ν.τ.:.:. του αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμρωνα 
με τις ::ατάξε·ς του ισχύουν γα τον ν.ν.είο συνταξαοοτ’.χό 
ρ-ορέα. τροσχετρειτα! ατερ:όρ!στ2 στην υτόλοιτη συντάξιμη 
υτηρεσία του. του τα:ασχέ-ύηχε μετά το ::ορ:σμό του στη μόν:- 
μη ·5έση. Έτσ: χαταρ-,-ούντα: όλο: ο: τερ::ρ:σμθ! του έμτα:- 
ναν γα την τροσμέτρηση τροϋτηρεσ:ών ι ισόχρονη, οεν.αετίσ 
ν.λτ.' στο :ηαόσιο. τους ΟΤΑ ν.α: τα άλλα ν.τ.ο.ο.

Ά:-5ρο 3.

Με το άρ·5ρο αυτό ορίζετα: ότ: το τροσωτιν.ό του ::ο::- 
ζετα: σύμοωνα με τις ::ατάξε:ς του ν. 1476/1984 σε μό
νιμες -5έσε:ς του οημοσίου. των ΟΤΛ χα: των άλλων ν.τ.ο.ί. 
χα: οατηρεί. σύμρωνα με το άρ-Spc 1. την χύρ:α ασράλ'.ση 
του είχε τρ:ν ατό την μον.μοτοίησή του. οατηρεί υτοχρεωτ:- 
κά χα: το αντίστοιχο χ.α-5οστούς ετ:χουρ:χής ασράλισης χα: 
τρονοίας. σετ: του συνταξ:ο:οτ:χ.ού χα-5εστώτος στο στο ίο 
-5α υταγόταν αυτοοίν.αα μετά τον ;:ορ:σμό του στη μόνιμη 
·5έση. γα να μην ευνοηίεί υτέρμετρα σε r/έτη με το μόνιμο 
τ:οσωτ:χό του ή:η υτηρετεί.

Τέλος ορίζετα:. ότι η αναγνώριση των τ:οϋτη:εσ:ών 
:ημόσ:ο. τσυς ΟΤΑ χα; τα άλλα ν.τ.:.:. του τρ;σωτ:ν.ού 
τροηγούμενης ταραγράρου ατό τσ ταμεία ετ:χουρ·.χής ε 
λ’.σης χα: τρονοίας γίνετα: μόνο, ύστερα 2τό αίτηση 
εν::αρεροχένων ν.α: με την χαταόολή ατό τους !2:ους 
τσοόλετομένων εαρορών εξαγοράς. Σε χαμα τερατωση 
είνα: υτοχρεωτ:χή η αναγνώραη της τρογενέστερης του 
ρ’.σμού τρούτηρεσίας αστό το Ταμείο ετ:χουρ:χής εσράλ: 
7.α: τσόνοας τα:. 2).

Άρνρο 4.

-τ,; 
τρά
των 
των 
2 εν

Με το άρ-5ρο αυτό ορίζετα:. ότ: το τροσωτ:ν.ό του ::ο:ί- 
ζετα: σ: μόνιμες -5έσε:ς σύ;χρωνα με τ: ν. 1476/1984. έχε: 
την υγε:ονομ:7.ή τερί-5αλώη του έχουν ν.α: 0: υτάλληλο: με 
το :;:ο συνταξ:οόοτ:7.ό χα-5εστώς χύρας ασράλ'.σης.

Ά:·5ρο δ.

Με το ά:·5:ο αυτό ορίζετα:. ότ: ο: ετ: συμίάσε: αορίστου 
η ορ:σχενου χρονου υτάλληλο:. του υτηρετούστ/ ν.ατα την 
έναρξη :σχύμς του ν. 1 δ 14/1 &8δ στην Ελλην.7.ή Ετττροτή 
Ατομ:χής Ενέργειας χα: ::έτονταν ατό τ:ς ::ατάξε:ς του 
ν.2. 874/1971 χα: ο: οτοίο: εντάσσοντα: ή ν.ατατάτσοντα: 
ή μεταρεροντα: με οτο:ρν:ήτοτε τρότο σε άλλους σορείς έρευ
νας ν.α: τεχνολογίας οτ::ασ:ήτοτε νομσ/.ής μορρής. σ/χρωνα 
τάντσ με τ:ς σ:ατάξε:ς του ταρατά-^ω νόμου χα: τα τροεί::- 
:ά ::ατάγχατα του εχ.:ί:οντα: χατ" εξουσ:ο:ότηση αυτού, εξα- 
7.ολου-5ούν να :·ατηρούν το συνταξ:οόοτ:χό 7.2-5εστώς. του 
ζίγτι μέχρ: τη οημοσίευση του ί::ου νόμου χαι όλη. η υτηρε- 
σ:α του ·5α ::α·λυ-5ε: εσεξής στα ν.τ.ο.ο. ή ν.τ:.:.2. στα οτο:α 
μεταρέροντσ:. -ύεωρείτα: συντάξ:μη ατό το :ημόσ:ο. Η ρύ-5μ:- 
ση αυτή ν.ρίνηχε ετίόεϊλημένη γ:α να μη -5:γούν τα χεχτη- 
μένα ::χα:ώματα της ταρατά-/ω χατηγορίας υταλλήλων του
υτηρετούσαν ν.ατά τη; :σχύ του ν. 1514/198δ.

Ετίσης ρ>5μ:ζοντα: χα: -όέματα υταγωγής στην ασράλ:ση 
του 1ΚΑ—ΕΤΕ1ΛΜ. όσων 2τό το ταρατάνω τροσωτυχό 2εν 
έχε: υταχ·5εί σε άλλο ρορέα ετ:χ·ουρ:ν.ής ασράλ'.σης.



ΆρΔρο 6.
Μϊ τε σεύ;·, αυτί οσιζεται. 

PTi'inTJ δεν -Si έχ-.υν' tsasr 
ικαλλήλευ: κευ 4y διερίζοντα: 
»v voxoj J 4~p· ') 0S i. Συνεκώ:

-·:α τευ κ: συμόασε: 
i τη- ισχύ 
ακάνω νόχυ

^οριζόμενο: στο δηχέσιε με σ.κδαστ. Δα υκσγοντα: υκοχρχω- 
~:v.y zzr zyi-.yi ιεδετηση τευ IKA. καταργουμενων. γ: αυ
τού; των διατάξεων του ν.δ. 874/1971.

ΆρΔρο 7.
Τέλε; με τ', άρΔρε 7 τευ νομοσχεδίου ορίζεται τ, τυκική 

: σχ . ; τ’-- νε,μοσχεοιευ Τ', οκοιο ενόψη τε. σ/.εκού κα; τε. 
κεριεχομένου τευ καρ αν.αλεύυ.ι να κεριδά/.ετε με την Δήοο 
σας.

2. Το κροσοοκικό κου θερίζεται τε μόνιμε; Δέσει; των ΟΤΑ 
κ.α: των ά/./.ων Χ.Π.Δ.Δ. τε εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 147<3'Ί984 κα: χχείσονταν με ημερομισΔιο τ, μηνιαίο μ:- 
σΔό. μκορε! με αμεταα./.ητη δήλωση κατά το δ ι οεισμό τ, ει έσ α 
το τρεις υήνε; ακο το σιορισυό του vs διατηρήσει το συντα- 
~:ο:οτ:·λ·. '/.αλεστώ; κου είχε. αντ· το. συνταξ:εεετ:7.υύ κα- 
Δεστωτο; ττ: οκοίο αυτοδίκαια Δα υκαγόταν μετά το διοοισχό 
τοο στη μό'- :μη Δέση.

3. Ο: ειευΔυνσει; κροσωκι·/.ο. των υκηρεσιών όσων ακό το 
καρακα.ω κροτωκικο έχουν διτρισΔεί σε μόνιμε; δέσεις αε- 
'/ρ'■ την :τ/. too νομευ a.too υκο/ρεουντα: να ζητήσουν εγγρα- 
\φως 2 too α ο το-ο ο την καρακάνω αμετάκλητη δήλωση μέσα σε 
κροΔεσμία τριών (3, μηνών ακο τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού.

ΑΔήνα. 22 Οκτωερίου 198δ 
Ο: Υκευργο:

Προεδρία; τη; Κυοέρνηση; Υγεία;. Πρένοια;
7.2! Κοινωνικών Ασσαλισεων

Λ. ΤΣιΙΛ'ΑΤΖΟΠ ΟΥΛΕΣ Γ. ΓΕΧΧΗΜΑΤΑΣ
Οικονοχικών

ΛΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΧίΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τη; δη; Ειδική; Συνεδριάσεω; τη; Ολομέλειας τυυ 

Ελ:γ7.τ:7.'.ό Συνεδρίου τη; 12η; Ιουνίου 1985.
Μέλη: Χ:7., βέμελη;. Πρόεδρο;, Γωα·.. Κατσΐ7.ά;. ΑΔαν, 

Ανδάιανός. Αντιπρόεδρο:. Γεώσγ. Καρσχόλιο;, Ιωάν. Λο
γοθέτη;, Ευάγ. Καλλίτση;. Χ:7.. Π αττ2γ:αννίδη;. Ιωάν. Κα- 
ρατζά;. Αναστ. Γν.όνη;. X:κήτ. X:7.ηταν.η;. Χικ. Κόντο;. 
Α/:λ. Γκατσόκουλος. Δημ. Ματσιώτα;. Δημ. Φα-χέλη;. Ιωάν. 
Χτελά'/.η;. Στυλ. Χρ:στονά·/.η; ν.α: Αττόστ. Μκότσος. Σύμ
βουλοι.

ΆοΔρο 2.
Αναγνώριση κρούκηρεσιών.

1. Μετά το κρώτο εδάφιο τη; καρ. 1 του άρΔ.ρου 13 του
Κώδικα Πολιτικών y.a: Στοατιωτεν.ών Συντάαεων ^Π.A.
1041/1979 (ΦΕΚ 292·. σροστίόετα: εδάο:ς μ- το «οό· 
λουόο σερ!ε·/όυενο.

ΐ'Ε;2:ρετ:·/.α το σροσωσεν-ό σου δεορίζετα: σε μόνιμε; όε- 
σ·.ε; του Δημοσίου, σε εσαρμογή των διατάσεων του X. 1 476/ 
1984. μσορεί ν αναγνωρίσει y.a: ττροσμετρήσε: ω; συντάξιμε; 
τι; ττροϋττηρεσίε; του προηγουμένου άρ-λρου υ.α: σριν ααό τη. 
συμπλήρωση τη; κατά το προηγούμενο εδάοιο κλήρους σεντα
ετού; κραγματικής υκηρεσίας. ερόσον ο υκάλληλο; έ/ε: 
συμκ/,ηρώσε: δε7.αετή τουλάχιστον συνεχή ή διακεκομμένη υ- 
κηρεσία στο δημόσιο ω; έκτακτο; ή εκί συμ&άσει υκά/./.ηλο; 
με μηνιαίο μ·.σ-5έ ή ημερομίσθιο, μ/έχρ: το διορισμέ του στη 
μόνιμη ·5έση».

2. Ο: διατάξει; τη; κροηγούμενη; καραγρασου έχουν 
εφαρμογή κα: για το κρ-οσωκικέ των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Χ.Π.ΔΑ. κου διορίζονται σε μόνιμε; Δέσει; σύμφωνα με τι; 
διατάξει; του X. ί47·6/1984.

Γενια.ό; Εκίτροκο; τη: Εκι·/.ράτε:α:: Π λευτ. Καρρά;.
Γ:α,μιατέα; : Λέων. Γιάτση;.
Με την αρχή τη; Συσεδριάσεω; ο Σύμδουλο; Γεώργ. Κα- 

ραχάλιο;. κου ορίστηκε ακέ τον Πρόεδρο εισηγητή;, εισάγει 
στην Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικά Δέματα του 
κροσωκικού με σ/έση εργασία; ιδιωτικού δικαίου του Δημο
σίου. των Χ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. κου διορίζετα: σε μόνιμε; 
Δέσει; σύμφωνα με τ:; διατάξεις του X. 1470/1984 κα: άλ- 
λε: διατάκε::■ κου στάλΔησ.ε κ:ο: το Γενια.ό Εκίτεοκο τη; ·
Εκικρατεία; με τε Γ. 3δΟΟ/7ΓΓ5/Μ.13'4-70.'29-29.4.1985
έγγραφο του Τκουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτυ: - Δ/νστ 15η Xεμοκαρασκευαστισ.ή ■. για να γνωμο- 
δοτήσε: σύμφωνα με τ; άρΔρο 73 καρ. 2 του Συντάγματος.

Το σ/έδιο αυτό έχε: ω; σξή;:

ΆρΔρο 1.
Διατήρηση ασφα/.ιστικεύ φορέα.

1. Σσο ά:Δ:ο 84 του Κώδικα Πολιτικών 7.α: Στρατιωτ:-
ν.ών Hjvt άςεων 11.Δ. 1041/ 197 9 rrcττί-^ετα: ra:. 4 με ά/.λων !
τε άκέιλουΔο κερ •^όμΓ•/ο: το;, κο.

.4. Tc ταοτίΕ- rcc ::ο::Ιε τα: τε μον:Αίες νέτε:; τοο Δη- μόνιμη
:u; n τ των :: ατά-r ε ων το/Κ. 1476/1984 (ΦΕΚ του άρΔ

136 y.a: a;jLi:ccv:r/ με ηαεαομ: c */.α-5»ω r y.a: το rcoatEr'.y.c -χε ’την..
-I'J a;jL jVTav με μην: a :ο μ:α6ό */.α: ε·>/ε ε:::λ£αε:. αύμοωνα με Δσο 11'
τ:; Ε:ατά » c cc 5 τοο Ν. 765/11978 τη τυντας'.οο/ 2. Η
τηαή το-j arc tc ΐώΑ.. ή arc dί/.λ:ύ c-οτέα y.jpia; ατοάλ’.αη;. ΟΤΑ κ
μ.~:οί· με αμετάν.λ η τη Βήλωτη */.α τά το :::cc:rx£ η χέτα σε μένη; κ:
ΤΓΐίς μήνες arc το c:c : :τ.μό τ:.C V α Β'.ατηοήτε: το Β:*/.αίωμα Π ρονοία
c-jvTaricc·ί>τταή; ·tc’j or:ό τε ΙΚΑ. ή arc άλλο rope α */.υρ:ας •/.α: με

3. Ο χρο-ο: κρούκηρεσία; του κροσωκικού των ΟΤΑ κα: 
των άλ/»ων Χ’.Π.Δ.Δ. στε δημόσιο, στους ΟΤΑ. στα ίδια ή 
κα: άλλα Χ.Π.Δ.Δ. κου αναγνωρίζεται συντάξιμο; σύμφωνα 
με τις ισχύουσε; διατάξει; των οικείων συνταξιοδοτιν.ών φο
ρέων κροσμετρείτα: ακεριόριστα στη λοική συντάξιμη υκηρε- 
σία του κου καρασχέΔηκε αετά το διοσισχό του στη μάνικη 
Δέτη.

ΆρΔρο 3.
Εκικσυ: iy-ή Ασφάλιση.

I. Το κροσωκικό κου διορίζεται σύμφωνα με τι; διατάξει; 
του X. 1 470Ί984 σε μόνιμε; Δεσει; του δημοσίου, των ΟΤΑ 
και των άλλων Χ.Π..Δ.Δ. χκορεί με αχετάκ/.ηττ δήλωση 
κου υκοοαλλετα: κατά το διορισμό ή μέσα σε τρει; μήνε; ακο 
τε διορισμό toj. να διατηρήσει την εκικουρική ασφάλιση κα: 
τε δικαίωμα λήψη; ακοζημίωσης ή καροχή; εφάκαξ οοηΔή- 
ματο;. κου είχε καιν ακέ το διορισμό τευ σση μόνιμη Δέση, 
αντί των Ταμείων Εκικουρική; Ασφάλιση; κα: Προνοια; ή 
του καΔεστώτο; τευ X. 103/1975 ή του Α.Χ. 53 3/1968. ή

του Α.Χ. 1854/1951 όκω; αντικαταστάΔηκε

ασφα/.ιση;. αντ: τη; υκαγω-ρη; του στη συνταριοεοτια.η κρο- 
στασία του Δημοσίου, η οκοία εκέρχεσα: αυτοδίκαια ακό το 
δ::::σμό του».

ακό τ2 Ταμεία Εκικουρική; ασφάλιση; κα:

εισφορών εσαγορα; των κρουκησεσιων αυτών.
3. Ο: διευθύνσεις κροσωκικού των υκηρεσιών όσων ακό το 

καρακάνω κροσωκεν.ό έχουν διορισΔε: σε μόνιμες Δέσει; μεχρ:
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την :σχε τεε νόμου αετού ετοχρεούντα: νι ζητήσουν ·™:κω: 
ατο αετούς την -j:2Tr/ti ααεταχλητη εήλωση μέσα σε τρο- 
■jzrrx-.v τριών ■ 3 > μηνών ατό τη οτταοτίεεση τοε νόμου αετού.

Ap-Spo 4.

Γγειενεμτ/.ή Περίόαλψη.

Τε τρεσωτιχό τεε εοεριζετα: σε μόνιμες ύέσεος. σύμρωνα 
με τε X. 1476/1984 ε:χ2:ούτα: την εγε:ονομ:7.ή τεεί-ύ α/.έη 
των εταλλήλων τ.ί εχεεν τε !ε:ε συνταξιοίβττχέ 7.α·$εστώς 
χεριάς ασοάλ-.σης.

Άρ-$ρε ο.
Σεντ α ς: ε οετηση εταλλήλων εηε τέως Ελληνοζής Ετιτρετης 

Ατομικής Ενέργειας.
1. U: ετ: σεμόασε: αερίστε. ή ερ:σμένθε χρόνου εταλληλε:

τεε ετηρετεύν κατά την ισχύ τεε Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 
13 ττην Ηλλην.κη Ετιτρετή Ατομιν.ής Ενέργειας χα: έχουν 
οτετ/ν-ε: στ:ς ::αταξε:ς τεε Ν.Α. S74/1971 ι ΦΕΚ 8Π ντ
ε: ετε:ε: εντάσσεντα: ή -/.ατατάασεντα: ή με οτο'.οεήττε τράτο 
μεταοέροντα:. σέμςωνα με τ:ς ό:στάξ::ς τεε ταρατάνω νομεε 
7.2: των χατ εξευσι-είότηση αυτού εχό'.εομένων Π ροείρ-χών 
Λ:σταγμάτων σε άλλους ρορείς έρευνας χα: τεχνολογίας
οτοοασοήτβτε νομικής με ρ ε ή ;. όιατηροέν τε σεντζξιοεοτιχέ 
τεες ν.αόεστώς τεε είχαν μέχρι τη έημοσίευση τεε ταρατάνω 
νόμου 1514/1985 7.2: όλη η εεεξής ετηρεσία τεεε στα Χ.Π. 
Α.Α. ή Ν.Π.Ι.Α.. 7Τ2 ετεία μεταςέιρεντα:. Αεωρείτα.: τέντα
ς :μη αετό τε εημόσιο.

2. Ο: ετάλληλε: της τρεηγοεμένης ταο αγράοοε ετάγοντα: 
V-2 ετιχουροκή ασςάλ:ση ττε Ι.Κ_Α. — Ε.Τ.ΕΑ.Μ.. εε ό
σον εεν ετάτγοντα: σε άλλο Ταμείο ή Κλάεο ετ:7.οερ:ν.ής α- 
σςά/.:σης γ:ι την απασχόλησή τεες.

' Αούοε 6.
(!: :·.αταςε·.ς τεε Ν.Α. 874/1971 εεν έχε εν εφαρμογή για 

τεες εεεί σεμόάσε: "εταλλήλοες εεεε ό χρίζονται στο Ατυόσιε 
μετά την ιτχύ τεε νόμο. 1476/1984 (ΦΕΚ 136).

’Ap-Spc 7.

Ετανεξέταση χ.ατήρων τεε άμαχεε τλη-ύεσμού.

1. U τίτλε; τεε άρ-ερεε 83 τεε Κώειχ,α Πολεμ:ν.ών Συ
ντάξεων ιΠ.Α. 1285/198! ΦΕΚ 31 4 I αντΐ7.α·3ίστατα: 
εν; ε?ή;·'

«Συμτλήρωση ηλ·.7.ίας. ετχ/εξέταση λόγω ετιίείνωοης 
της .γειας τεε χ/ατήρου».

2. Στε αρ-ύρε S3 τεε Π.Α. 1285/1981 τροστί-ϋχντα: 
τα;. 3. 4 7.2: 5 τεε έχουν ως εξής:

"3. Ο: ανάσηρε: τεε άμαχεε τλη-ύεσμεέ ο: ετοίοι τέντα
ς :ε:ετεΧττ: σέμςωνα με τ:ς ο': α τ άξ ε: ς των άρ-έρων 77 έως 
SO τεε Κώειχα αετού. εεέτεν ετιχαλεύνται ετιϊείνωση της 
ν.ατάστασης της υγείας τεες. τεε οφείλεται στην εξέν.ιξη 
της ταύήτεω; για την ετεία συν τ αξ ι ΟΟοτή-S ηζ.αν. Βοοαιού- 
ντ2: με αίτησή τεες να ετ χεεξετατ-ύεέν μία εορά οττό την 
Ανωτάτη Στρατεέ Τγε:ενεμ·.7.ή Ετ·.τρετή (ΑΣΤΈ).

4. Η ΑΣΤΈ ατεεαίνετα: ·χε α:τ:ολογημ*νη γνωμάτεεσή
της γ:α τη-. ετ:εείνωση ή όχ: της νγείας τοε ετανεαεταζο- 
μενεε α/ατήεεε γ:2 τα αίτια τοε τρενάλεσα. τη-/ ετ:εείνε>- 
ση αετή. —,α τε τοσεστό αν.να.ότητας -/.ατά το χρόνο της 
εττσνεροτατη; τεε 7.α: -;·.α τε αε η ετ:εείνωση είνα: σενέ-
τε·α τεε τανήματος γ:α τε ετε·.ο εεντατιοϊοτείτα'..

5. Η σόντατη τεε ανατήρεε α.χ/ονίζετα: με όαση τε νεο 
τοσεστό α/'.νχ/ότητας τοε να-άορίΐΑτα: μετά ατό την ετανε- 
εετχση είτε αετό -είνα: μεγαλύτερο είτε είνα: μ·.7.ρότερο. Σε 
τερίττωση τεε να-λορ-.σ-ύε! τοσεστό αν:7.ανό·τητας το-j εεν 
ταρεχε: εισ.αίωμα σύνταξης, η ναταόολή της τέντα της ota- 
-/.όττεται».

Άρ-5οε 8.
Μετά την ταρ. 2 τοε άρ-ύρεε 2 τεε Χ.Α. 99/1974 ίΦΕΚ 

295 τρεττί-ύετα: εεάρ:ε με το ανόλεε-ύε τερ:εχό·χενο:

•Έτιοης λο-:ζετα: ως χρονος εοελε.τε:ας ελ07.ληρη η 
ορ:ε:α της εεελεεττ/.ής τερ:ό:ε. -/.ατα την ετοία αγωνιστές 
της 1>ύν:-/.ης Αντίστασης, ενώ είχα, εχλεγεί ν.α: x/αα.ηoy- 
χέεί εοελεετες. αζερω-ύηνε η εχλογή τεε; ατό το Ε:ε:7.ό 
Σενταγεαττ/.ε Α 7.αστήρ:ε -;:α έλ/.ενάη νε-μίμων τροσόντων 
το- ε7.λεγ:με. ετε-.εή ττα. τελ:τ:ν.οί -/.οατεύμενο: ή είχαν 
7.ατα::7.αστε: με κατηγορίες ττηρ-Αόμενες στα 7.ο;νων!·/.ά 
τεετ ρρενήματα··.

Άρ-Spo 9.
ιΐ :σχες τε. νεμοε αετοε αρχΑε: ατό τη :η-μεσ:εεσή τοε

στη. Εοηαερίεα της Κεέερνήσεως.

ΑΑήνα. 5 Ιοενίοε 1985 
ΟΙ ΓΠΟΙΤΓΟί.

Πρ:ε;ρ:ας της ίν>εε,ρνησης V-'εία; 7.α: Π εόνοια;
ΛΠυΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ Γ.’ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οΐ7.ονοα:7.ών
ΓΕΡ. ΑΡΓΕΝΗΣ

ί\·ε:ν. Ασεαλ:σεων Εατορ. Ναετιλίας
I ΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΉΣ

Γ:α το ταρατάνω σχεε:ε νάμοε ο Γεν'.7.ός Ετίτροτος της 
Ετ:·/.ρατε:ας. εχε: τη γ-νώμη ·:τ: ο: ε:ατάξε:ς τοε είνα: 5:- 
7.αιο/.ογημενες ατό την α:τ:ολεγ:7.ή έν.-ύεση τεε το σενοεεύε:.

Ο Ε:σηγητής Σεμεεελος Γεωργ. Καραχάλ'.ος ε·.σηγείτα: 
τα τ:ό 7.άτω :

Με τ:ς Ηατάςε-.ς τοε σχείίεε νόμου αΣενταξ:είετ:7.ά -δέ
ματα τοε τρεσωτσΑΟε με σχεοη εργασίας :ειωτ:χ.οέ ε:7.αίοε 
7..λτ.ιι.

α Τ27.τετε:ούντα: τα σενταξ:οοοτ:7.ά χα: ασςαλ:στ!7.ά
->εματα των ετα/Α.ή/.ων τεε μεν:μοτε:οχντα: /.ατά τ·ς ;:α- 
τάςε:ς τεε Ν. 1476/1984 ετα/ά.ήλων τεε ετηρετεέσχ. τρε 
τοε Ν. 15)4/1985 στην Ελληνσ/.ή Ε/τ:τροτή Ατ-οχσ/.ής Ε
νέργειας). χα:

ό’> χαταργούντα: ε: ε:ατάξε:ς τοε Ν.Α. 874/1971 ::ά 
σεες ατό ττς :σχύος τεε Ν. 1470/1984 εισερχόμενους στε 
Αημόσ:ε (ap-Sρ. 1 — 6).

Περα-.τερω με τ:ς ε:ατάςε:ς τοε άρ-εροε 7 τοε σχεόίοε 
νου.σε ταρεχετα: το ε·.7.α:ωμα -/.α: στους χ/ατήρευς τοε αμά
χου τ/.ηνεσμεύ της ετχ'εξετάσεώς τους ετό της ΑΣΤΕ λό
γιε ετ:εε·.νώσει·;ς της χαταστάσεως της υγείας τους (άρνρ.

ε:7.αιω·;.·α τεε είχχ. μέχρ: σήμερα μόνο ε: x/άτηρο: το- 
/.εμοε χα: τε/.ος χ/άγνωρίζετα: ως χρόνος όουλεετείας. ε
χρόνος ε·χε:νων τοε χ/χ/.ηρύχόην.χν όοελεετές τ/.ην όμως η 
εχλεγή τεες αχερώόησ.ε ατό το Ειειχό Α:χαστηριο.

Ε:ε:ζότε.ρα με το αρ-Spo 1 τρεόλέτετα: η εχλεγή οορέα
7.ερ:ας ασοάλ-.ση; με αμετάν.λητη εήλωσή τεες εντός τρο- 
Αεσυ-.ας τρ:ων μηνών γ:α τεες μεν:μοτο·.ηνόντας με το Νό
μο 1476/1984: αϊ στε όηχόσ-.ε \ xpip. 1 ταρ. ! Γ 11 στους 
ΟΤΑ χα: ΝΠΑΑ ' αε-έρ. 1 ταρ. 2) 7.α: 7.α·ύ:ε;ώνετα: υτο- 
χρεωεη 7.α: γ:α τ:ς ειεενένσε-.ς τροσωτ:7.οέ να Ιέττσήσεεν εγ- 
γραοως ατε τους ταρατα-μν ::ερ:ζάεηεες εταλ/.ήλοες την 
αμετχ/.λητη εήλωση ^άε-Sp. 1 ταρ. 3).

Ο: ::ατά£ε:ς τοε άρ-λεεε 1 χρίνοντα: ?:7.α·.ολογημένες.
Με το ap-Soo 2 ταρ. 1 τοε σχεείοε νό·αοε εισάγετα: εξαί

ρεση γ:σ τεες μεν·.μετε:εεμόνευς τεε Ν. 1476/1984 ν.α: εεν 
εχεεν εοαεσεγή γ: αετούς ο: ε:ατάξε:ς τερ! συμτληρώσεως
τρότερον όετεύς τρχ-ματ·.χής ετηρεσίχς γ:α να εενη·5εύν να 
τροσυετρήσε.ν τ:ς τροετηρεσίες τεες. ταρά αο-χεί να έχουν 
χατα τον ::ερ:σμό τους μον.μοτοίησή τους'· ΙΟετή σενολιχή 
ετηρεσία ττε Αημόσ:ο. ταχτ:-/.ού ή εχτχχτου υτα/.λήλοε. Το 
εξα-.ρετσ/.ό αυτό μέτρο λαμοάνετα: τρορανώς γ:α να χαλύόε: 
τερ:ττώσε:ς ε/.τάχτων υταλλήλων ο: οτοίο:. μονιματοιούντα' 
με τολλά χρά/’.α υτηρεσίας χα: ν.αταλαιεάνοντα: ατό το ό
σο ηλ-.χίας ή σεμτληρώνοεν 35ετή υττοεσία τρ'.ν να έχουν 
Αετή ετηρεσία στη μον.μη όέση τεες. Π ρετ:μότερο γ:α αε
τού: ·3σ ήτχε να ερ:σίεί ευ-5όως η εξαίρεση.

Με το άρ-Spo 2 ταρ. 2 τροόλέτετα: η εσαρμογή της ε:α- 
τάξεως της τροηγουμένης ταρσγράοοε χα: γ:α τους νόμιμό-



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥτο:ο-.ιενονς εζταν-τονς τον X I 475 '84. ττονς OTA ν.β:· 
ΧΠΔΔ /,2: τέλος με τι άρ-Δ:ο 2 τι;. Ο ότ: η τροντηρετία
3.Tty- ι-.ΊΤ- τροτμετρονμενη ανεν τερ:ορ:τμων,

Κα: ο: ::αταρε:ς τον α:·Δ;ον 2 ε:να: δ:·/..α:ολογημένες.

U: δ:ατάρε:ς τον α:·Δρον 3 τροόλετονν την ατράλ:τη τω> 
-~α/./.ήλων ττ2 Εκν.ο-ρ:·/.ά Ταχεία. Δεν ατα:τεί- 

τ2· "'ωχοδοτητη δεδομενον οτ: η ::αταρτ αντη δεν είνα: 
T-JV τ αρ: :δc τ :7.ο ν τε ?: εχομέν ον.

Αλλωττε ρητως εκρνλάττετα: η τνντάρ :οόοτ:ν.ή δ:άτα-
Ρτ -ς·„ 2;i;o. I! τον Α.Χ. J854 1951.

Με τ:; δ:ατάρε:ς τον αρ-Δρο, 4 τροδλέτετα: τ; εκλογή 
Υ--ε·.ονοτ:χή; Περί·Δ·αλ·Δης γ:α τονς χον: ν,ο τ ο: c vu. έν ον; τον
χ’ 1476·1984.

Λεν ατα:τείτα: γνωμοδέτητη τον Ελεγν.τν/.ον Σννεδρ'.ον. 
δεδοχέ-ον ότ: η δ:άταρη δεν είνα: τνντάρ :οδοτΓ/.ον τεριεχο-
|JL£"· ■/.

Με τ; άρ-Δρο 5 τον οχετόν νόμον εκδ:ώ·/.ετα: ότως ο: ν- 
τάλληλο: οι c—C:ο: τρο τον X. 1514/1985 ντηρετούταν ττη·. 
Ελλην:·/.ή Εκτροτή Ατομ:ν.ής Ενέργεια; ν.α: δ:ετοντα: ατό 
τ:ε δ:ατάρε:ς τον X. 874/71. εραν.ολον-Δονν να δ’.ατηρονν 
το τνντάρ :οδοτ:ν.ό ν.α·Δε:τώ; τον είχα/ ν.α: όλη η ντηρεκα 
τον -5α c:<rrj$ti ερερής ττο ΧΠΔΔ ή ΧΠΙΔ ττα οτο:α 
μεταςετνην.αν να -Δεωρείτα: τνντάρ :αη ατό το Δημόκο.

Εχομε τη γνώμη ότ: ·Δα ττετε: να τε-Δε: τερ:ορ:τμός 
«ετότον έχονν τον7*άχ:ττον Ι6ετή τνντάρ :μη ντηρετία ν.ατά 
το χρόνο της μεταροράς τονς>·. ότως έγ:νε ν.α: γ:α τονς ν- 
ταλλήλονς τον ΟΤΕ. ΟΣΕ ν,.λτ.. άλλως να υταχ-Δούν ττην 
ατράλ'.τη τον ντάγετα: το τροτωκν.ό τον Χ’ΠΔΔ τ, ΝΠΙΔ., 
ττο οτοίο μετήχ-Δηταν.

ΑΙε τη γνώμη τον Ε:τηγητον γ:α τη τνμτ/.ήρωτη 1 θετούς 
ντητετ:ας όεν τν/ερώνηταν ο: XV/.. θεμελης. Πρόεορος. I- 
ω άν. Καττ.ν.ας. Αν αν. Αττ-.ανός. Λνκτρόεδρο: ν.α: X. Πα- 
ταγ:ανν:όης. I. Χτελάν.ης. Σ. Χρ:ττονάν.ης ν.α: Ατόττ. 
Μτόττος. Στμίονλο:. τον ερέρροεταν -:τ;ι άτοψη ότ: δεν τρε- 
τε: να τε·Δεί ν.ανένας τε;:ο;:τμός.

Η τροτ-Δήν.η ττο άρνρο 5 τον ντο γνωμοδότητη τχεδίον 
νόμον δεν χτήΤ,ε: γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας τον Σ(ένα
τος ν.α-S' ότον δεν είνα: τννταρ’-οτοκν-ον τερτεχομένον.

Τέλος με τς δ:ατάρε:ς τον ατ-Δρον 6 τον τχεδίον νόμον 
ν.αταργονντα: γ:α τονς ::ορ:ζόμενονς ττο Δημότ:ο ατό της 
ιτχνος τον X. 1476'Ί 984. ο: δ:ατάρε:ς τον τννταςχδοτ: 
•/.ον Χόμον S74/71. ΥΙ ;:άταρτ είνα: δ:ν.α:ολογημένη.

Με τ:ς τ:ατάρε:ς τον άρνρον 7 ταρέχετα: το τ:ν.αίωμα 
ττονς ανατηρονς τον άμαχον τλτ-Δντμον. τερ: ετανερετατεως 
ταρά της Α.Σ.Υ. Εκτροτή: λόγω εκ;ε:νώτεω; τη; χατα- 
ττάτεως της νγε:α; τονς. Όμο:ες ::αταρε:ς :τχνονν ν.α: γ:α 
τονς α/2τήρονς τολέμον.

Η ο: α τ α ρ η ν.ρίνετα: δ:ν.α:ο7.ογταενη.
Ti/.ος με τη δ'.άτζρη τον άρντον 8 α'/α-,-μορίζετα: ο χρό

νος ϊον/.εντείας εν.είνων τον αναν.ηρνχ-νην.α; δονλεντέ;. τλην 
όμως η εν-λογή τονς αν.νρώόη/.ε αττό το Ε:::ν.ό Δ’.ν,ζτττ,ρ'.ο.

Η 0/Λμάλε5α μετά ατό δ:ά/.ογ·.ν.η τνέήτητη. ατοόέχ-ατγ/.ε 
την ααρατάνω ε:τήγητη τον Σνμ.ίον/.ον Γεωογ. Καραχάλ’.ον 
με την ταρατήρητη τον ::2τντώ·λην.ε ττο άρ-Spc 5 (οχετ:ν.ά 
με τη τνμτ/.ήρωτη 1 θετούς ντηρετία;';.

Ο Ποόείεοτ 
ΧΙΚ. ΘΕΜΕΔΥΗΣ

Γ:α την αν.ρίόε: 
Ο Γραμματέας

Σννταρ:οοοτ:ν.α Δέματα τον τροτωκν.ον με τχέτη εργατίας 
:δ:ωτ:·Λθν ::ν.α:θν τον Δημοτίον. των U.T.A. ν.α: των άλ- 
/.ων ν.τ.τ.:. τον ::ορ:'4ετα: το μόνιμες Δέτε:ς τνμρωνα με 
τ:ς δ:ατάρε:; τον ν. 147G/1984.

Ap-Spo 1.
Δ:ατημητη ατραλ:ττ:ν.ον οοεέα.

1. —.το ap-Spo 34 τον Ινω::ν.α Πο7.:τ:ν.ων y.a: Σττατ::ν- 
τ:ν.ων Σνντάρεων τ.:. 1041/1979' τροττίΔετα: τα ο. 4 με 
ο; αν.όλον-ύο τερρεχόμενο :

«4. Το τροτωτ:·/.ό τον δ:&ρί*ετ2: τε μέν.μες Δέτε:; τον 
Δημοτίον-.τνμοων; με τ:ς ::ατάρε:ς τον ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 
1ο6' ν.α: αμε:ϊοτ2ν με τμεροοι:τΔ:ο ν.αΔώς ν.α: το τροτω- 
τ'.ν.ο τον αν.:: ο ο τ αν μ= μην.αίο μ:τΔό ν.α: είχε ετ:λέρε:. τύν.- 
οωνα αε τ:ς δ:ατάρε:ς τον ao-Spov 5 τον ν. 765Η978 ίΦΕΚ 
49' . τη τννταρ:οδότητή_ τον ατό το ΙΚΑ. ή ατο άλλο ροεέα 
ν.ν?:α; ατςα/.:της. μτορε: με ίήλωτή τον τον δεν αναν.α- 
λε:τα: ν.ατά το δ:ορ:αμό ή μέτα τε τ:ε:ς μήνες ατό αντόν 
να δ:ατηρήτε: τ; δτ/.αίωαα τννταρχδότητής τον ατό το ΙΚΑ. 
ή 2τό άλλο αο,ρέα ν.ύρ:ας ατρά/.:τη;. άλλως ντάγετα: αντο- 
ο:ν.α:ως ατό το ί:ορ·.αμό τον ττη αννταρ:οδοτ:ν.ή τοοττατία 
τον Δημοτίον.

2. Το τροτωκν.ό τον δ:ορ:ζετα: τε μόν.μ-τ; Δέτε:; των 
ΟΤΑ ν.α: των α/./,οιν ν.τ.δ.δ. τε ερατμογτ των δ:2τάρεων 
τον ν. 1476/1984 ν.α: αεε-.όόταν με ηαερομία·5:ο ή μην.αίο 
μ:τ·$ο. μτορε: με αμετάν.λητη δήλωτή τον τον δεν αναν.α- 
λείτα: ν.ατά το δ:ορ:τμό ή μέτα τε τρε:ς μή·/ες ατό αντόν 
να διατηρήτε: το *ννταρ:οδοτ:ν.ό ν.α-ύεττώ; τον είχε, αντί 
γ:α το τννταρ;θ:οτ:ν.ό ν.αΔεττώς ττο οτοίο ·5α ν ταγό τα/ αν- 
τοδ:χαίως μετά το δ:ορ:τμό τον ττη μόν.μη -5έτη.

3. Ο: δ:εν·5·ύντε:ς τροτωτ:ν.ού των 
τα τ ατά/ο) τροτωτ:ν.ό έχονν δ:ορ:τ·5ε! 
την :τχύ τον νομον αντο-ύ ορείλονν να 
αντονς την ταρατάνω δήλωτη μέτα - 
μηνών ατό τη δη-χοτίεντη τον νόμον

ντηρετ’.ών έκον ατό το 
τε μόν.μες -5έτε:ς μ-έχρ: 
",ητήτονν εγγράρως ατό 
■ε τρονετμία τρ:ών Χ3'ι 
αντον.

'Ap-Sps 2.
Ανα-/ο/ρ:τη τροντηρετ:ών.

1. Μετά το τρώτε ε£άρ:ο της τα;. 1 τον άρΔρον 13 τον
Κώδ:ν.α Πολ:τ:ν.ών ν.α: Στρατ:ωτ:ν.ών Σνντάρ εων (τ.δ.
1641/1979:. τροττί-Δ-ετα: εδάρ:ο με το αχό'/.ονΔο τεειεχό- 
μενο :

«Ε=α;ρετ:ν.ά το τροτωκν.ό τον ::ο;:7ετα: τε μόν.μες -Δέ- 
τεις τον Δημοτίον. τνμρωνα με τ:ς ;:ατάςε:ς τον ν. 1476/' 
1984. μτορε: /" αναγνω,ρίτε: ν.α: ττοτμετρήτε: ως τνντάς:- 
μες τροντηρετίες τον τροηγ-ούμενον άρ-Δ:ον ν.α: τρ:ν ακ τη 
ονμτλήρωτη της τλήρονς τενταετονς τρ2γματΓ/.ής ντηρε- 
τ’.ας τον τροηγονμέ·/ον εδαρίον ερότον ο ντάλλτλος έχε: 
μτληρώτε: δεν.αετή τον7.άχ:ττον τννεχή ή δ:α/.εν.ομμένη ντη- 
ρετ:2 ττο δημότ:ο ως έν.ταν.το; ή ετ: τνμόάτε: ντάλληλος 
με μηνιαίο μ:τ-Δό ή ηχεροαίτ-Δ:ο. μέχρ: το δ:ορ:τμό τον ττη 
μόννμη -Δ4τη».

2. Ο: δ;οτταςε:ς της. τροηγοάμενης ταοαγράροο> έχονν
εραρμογή ν.α: γ*.α το τροτωτ:ν.ό των ΟΤΑ ν.α: των άλλων 
ν.τ.δ.δ. τον δ:ορ!ζοντα: τε μόν:μες -Δέτε:ς τνμρωνα με τ:ς 
δ:ατάρε:ς τον /. 1476/1984.

3. Ο χρόνος τροντηρετίας τον τροτωττ/.ον των ΟΤΑ ν.α: 
των άλλων ν.τ.δ.δ. ττο δημότ:ο. ττονς ΟΤΑ. ττα ίδ:α ή ν.α: 
άλλα ν.τ.δ.δ. τον αναγνωρίζετα: τνντάρ:μος τνμρωνα με τ:ς 
•.τχνοντες δ:ατάρε:ς των ο:ν.ε!ων τνντάρ:οδοτ:ν.ών οορέων 
τροτμετρείτα: ατερ:όρ:ττα ττη λοιτή τνντάρ:μη ντηρετία τον 
τον ταρατχέ-Δην.ε μετά το δ:θρ:τμό τον ττη μόν.μη -Δέτη.

Άρ·Δ?0 3.
Ετ:ν.ονρ:ν.ή Λτρά7.:τη,

J. Το τροτωκν.ό τον δ:ορ!όετα: τνμρωνα με τ:ς δ:ατάρε:ς

Ο Γεαχαατέας 
ΛΕΏΧ. Γ1ΑΤΣΗΣ


