
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση αυνταζίοδοτιχής νο
μοθεσίας».

ΤΊοος 7η Βουλή των Ελλήνων
Το νομοσχέδιο αυτό αποβλέπει στη βελτίωση της συνταξιοόοτικής 

νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 
και των άλλων ν.π.δ.δ. στα σημεία εκείνα που έχουν δημιουργηθεί ερ
μηνευτικά προβλήματα με το πέρασμα "τών ετών από τη διαφοροποίηση 
οικονομικών, κοινωνικών κ.λπ. καταστά^#Ιυν και εισάγονται νέες ρυθ
μίσεις. που αποβλέπουν στη μεγαλύτερη προστασία τόσο του ίδιου του 

’ υπαλλήλου, όσο και της οικογένειας του. ιδίως δε των ορφανών και ανα
γνωρισμένων τέκνων του, λόγω καί των υπηρεσιακών ανακατατάξεων 
που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στη διοίκηση (μονιμοποιήσεις 
εκτάκτων, μετατάξεις), αλλά και της δημιουργίας νέων θεσμών (ΕΣΤ).

Η κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εμπεδώνει το αί
σθημα της ασφάλειας στο μετακινούμενο προσωπικό και συντελεί στο να 
επιδίδεται απερίσπαστο στο λειτούργημά του. πράτγμα που αποβαίνει 
προς όφελος της υπηρεσίας και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Συγκεκριμένα οι κατά άρθρα ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχουν ως
εξής:

’Αρθρο 1

1. Με την παρ. 1 εξομοιώνονται οι δόκιμοι υπάλληλοι με τους τακτι
κούς ως προς το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα σε κάθε περίπτωση.

Με την ισχύουσα νομοθεσία το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των δοκί
μων υπαλλήλων εξομοιώνεται με των τακτικών μόνο αν πάθουν εξαι- 
τίας της υπηρεσίας, ενώ η προτεινόμενη διάταξη εξομοιώνει το δικαί
ωμα αυτό σε κάθε περίπτωση, θεωρόντας και τους δοκίμους ως τακτι
κούς υπαλλήλους.

2. Η διάταξη της παρ. 2 αποβλέπει στην παροχή συνταξιοδοτικόύ δι
καιώματος και στα αναγνωρισθέντα παιδιά, τα οποία σήμερα στερού
νται αυτής της προστασίας και έτσι εναρμονίζεται η συνταξιοδστική νο
μοθεσία με το νέο οικογενειακό δίκαιο.

Επίσης αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης και στα υιοθετηθέντα τέ
κνα. εφ' όσον η υιοθεσία έγινε μέχρι το 13ο έτος της ηλικίας, αντί του 
12ου που ισχύει σήμερα ή υιοθετήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.δ. 
149/1973, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η υιοθεσία τους εφ’ όσον δε 
Λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, 
καθώς και για τα θετά που υιοθετήθηκαν οποτεδήποτε αλλά όμως είναι 
ανίκανα γα την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Ακόμη η νομοθεσία που ισχύει σήμερα αναγνωρίζει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα στα αγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχο
λές της χώρας μας ή σε ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού μέχρι να 
τελειώσουν τις σπουδές τους και πάντως όχι μετά από το 25ο έτος της 
ηλικίας.

Παρατηρήθηκε όμως στην πράξη, ότι γίνεται κατάχρηση του δικαι
ώματος αυτού, γιατί ενώ οι κανονικές σπουδές διαρκούν ορισμένα χρό
νια. με τη μέθοδο της μεταφοράς μαθήματος η φοίτηση παρατεένεται 
μέχρι το 25ο έτος για να καρπωθούν οι ενδιαφερόμενοι τη σύνταξη. 
Αυτή την αδυναμία της νομοθεσίας έρχεται να θεραπεύσει η διάταξη του 
τρίτου εδαφίου της παρ. 2 με τη διατύπωση «δικαιούνται σύνταξη μέχρι 
να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα χρόνια φοίτησης που 
προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής και για ένα ακόμα χρόνο*.

3. Η παρ. 3 είναι αναδιατύπωση της διάταξης που υπάρχει σήμερα 
στον Κώδικα (πρώτο εδάριο-της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 1041/ 
1979) για να αποκλείσει την περίπτωση που κάποιος για τον ίδιο χρόνο 
υπηρεσίας παίρνει σύνταξη και από το δημόσιο και από οποισνδήπστε 
άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης ή από διεθνή οργανισμό 
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

4. Επίσης και η διάταξη της παρ. 4 είναι αναδιατύπωση της διάτα
ξης του πρώτου εδαφίου της πεο. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 
1041/1979 και είναι αναγκαία συνέπεια της ρύθμισης της παραγρά
φου 1 του νόμου αυτού, που εξομοιώνει το δόκιμο υπάλληλο με τον τα
κτικό (απαλείφσντας τη λέξη «δοκίμων»).

5. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 955/1979 παρα
σχέθηκε, όπως είναι γνωστό, προσαύξηση στη σύνταξη των υπαλλήλων 
των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, που κατά τη διάρκεια της ενεργού 
υπηρεσίας τους εκτελούσαν αεροπορικές πτήσεις από 5 έως 10 πεντη
κοστά (ήδη 1 ιΛ - 3/3S) ανάλογα με τις ώρες πτήσεως που πραγματο

ποίησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συμπλήρωσαν 15 έτη πραγματική 
πολιτικέ, υπηρεσία στις προαναΦεοθείσες υπηρεσίες.

Με το άρθρο αυτό προτετνεται η επέκταση, για λόγους ίσης μεταχεί
ρισης. των παραπανω διατάξεων και στο πολιτικό πρόσωπο του Πολε
μικού Ναυτικού το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της επαγ
γελματικής του ειδικότητας πραγματοποιεί καταδύσεις επί υποβρυχίων 
(παρ. 5).

'Αρθρο 2

1. Με την παρ. 1 επιχειρείται ο προσδιορισμός κατα τρόπο σαφέστερο 
της έναρξης και λήξης της συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου ώστε 
να αποφεύγονται οι παρερμηνείες, που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σή
μερα.

2νΜε την παρ. 2 προσδιορίζεται σαφέστερα η χρονολογία έναρξης 
και λήξης της συντάξιμης υπηρεσίας ορισμένων ειδικών κατηγοριών 
υπαλλήλων ή ιδιωτών, που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά 
τον ίδιο τρόπο που ορίζεται xat για τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλή
λους. τροποποιουμένης ανάλογα της σχετικής διάταξης του άρθρου 27 
του Κώδικα, ενώ με την παρ. 3 επέρχεται η αναγκαία τροποποίηση στο 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 56 που αναφέρεται στην έναρξη 
πληρωμής της σύνταξης.

3. Η παρ. 4 προσδιορίζει πότε αρχίζουν οι τρίμηνες αποδοχές ~ω> 
υπαλλήλων που παίρνουν κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία για να 
αντιμετωπίζουν τις πρώτες ανάγκες διαβίωσής τους, μέχρι να πάρουν 
τη σύνταξη. Η διάταξη είναι νέα όχι όμως και η ρύθμιση. Προβλίπσνταν 
μέχρι σήμερα οι τρίμηνες αποδοχές, δεν ορίζονταν όμως με διάταξη και 
η έναρξη καταβολής τους.

4. Η παρ. 5 προσδιορίζει πότε καταβάλλονται τρίμηνες αποδοχές 
στους επανερχόμενους στην ενεργό υπηρεσία, Η διάταξη δεν είναι νέα. 
απλώς η ρύθμιση γίνεται ενιαία για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλ
λήλους.

5. Η διάταξη της παρ. 6 δεν είναι στην ουσία της νέα. Πρόκειται για 
επανάληψη της όμοιας διατάξης του άρθρου 9 του ν. 362/1943 η 
οποία όμως, σε περίπτωση που εκρίνετο ότι είχε χορηγηθεί σύνταξη πα
ράνομη ή μεγαλύτερη από αυτή που εδικαιούντο, έδινε το δικαίωμα της 
επανεξέτασης των υποθέσεων στον Τπουργό των Οικονομικών. Η διά
ταξη αυτή είχε περιπέσει σε αχρηστία γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί 
η αρμοδιότητα στο Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λο
γιστηρίου του Κράετους ο οποίος έχει κα: τις άλλες αρμοδιότητες για 
(άσκηση ένστασης στην Επιτροπή του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968.

6. Επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σκόπιμης διπλό εξόφλησης 
των επιταγών του Δημοσίου κρίθηκε σκόπιμα με την παρ. 7 του νομο
σχεδίου να υποχρεωθεί εκείνος που σκόπιμα διπλό εξοφλεί επιταγή σύ
νταξης να επιστρέφει το ποσό της στο διπλάσιο εκτός από την ποινή της 
2ετούς φυλάκισης, που προβλέπεται και σήμερα και η οποία μέχρι σή
μερα δεν έχει επιβληθεί σι κανένα.

7. Αντικαθίστανται οι λέξεις «αποκατασταθέντος ή εκλιπόντος» που 
περιέχονται στα άρθρα 18 και 46 του π.δ. 1041/1979 και είχαν δη
μιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα, με τις φράσεις «συνάψει γάμο ή 
πεθά^ει* (παρ. 8).

8. Τέλος ορίζεται ότι σε περίπτωση αναστολής του μεριδίου ενός των 
συνδικαιούχων συντάξεως προσώπων, το μερίδιο των λοιπών παραμέ
νει αμετάβλητο (παρ. 9).

‘Αρθρα 3 και 4

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 είναι επανάληψη των αντίστοιχων 
ρυθμίσεων των άρθρων 1 κα: 2 προ κειμένου να ισχύσουν οι ίδιες ρυθμί
σεις για τους πολεμικούς συνταξιούχους και τους σιδηροδρομικούς συ
νταξιούχους. αντίστοιχα.

'Αρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 επεκτείνονται ορισμένες διατάξεις της 
νομοθεσίας των πολιτικών υπαλλήλων κα: στους συνταξιούχους πα
λαιούς αγροφύλακες (όσο*, έχουν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι 
31.12.1976), όπως: α) τους δίνεται το δικαίωμα να αναγνωρίσουν για 
κάθε συνέπεια την προϋπηρεσία τους στο δημόσιο ή τους ΟΤΑ και σε 
άλλα ν.π.δ.δ. με οποιοδήποτε σχέση απεριόριστα, καθώς και την υπηρε
σία τους στο Στρατό ως κληρωτού και εφέδρου, β) Καταργείτα: η διά
ταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 4523/
1966 που δε χορηγούσε προσαύξηση για τις παραπάνω προϋπηρεσίες, 
μεγαλύτερη από 3/50 και γ) οι διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση (ν. 
1405/1983) εφαρμόζονται και για τους παλαιούς αγροφύλακες. Με 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού καλύπτονται βασικά αιτήματα των πα
λαιών συνταξιούχων αγροφυλάκων.
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'Αρθρο 6

Με τις διατάζεις των παραγράφων ] έως και 4 επέρχονται οι απαραί
τητες συμπληρώσεις στις συνταξιοδοτικές νομοθεσίες, ώστε να δικαιω
θούν σύνταξη χαι οι άγαμες μητέρες με τις ίδιες προϋποθέσεις που απο
κτά και η έγγαμη, η διαζευγμένη και η χήρα με ανήλικα παιδώ. Έτσι 
επεκτείνεται η προστασία της μητρότητας και στις άγαμες μητέρες.

Με τη ρύθμιση της 5ης παραγράφου εξομοιώνονται οι αναπληρωτές 
αγροφύλακες με τους ταχτικούς χολ ορίζεται-ότι η σύνταξή τους θα κα
νονίζεται με βάση το εισαγωγικό μισθολσγικό κλιμάκιο του κλάδου των 
τακτικών αγροφυλάκων. Η ρύθμιση επιλύει ένα υπαρκτό κοινωνικό 
πρόβλημα.

'Αρθρο 7

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται ο συντάξιμος μι
σθός των σχολικών συμβούλων και των προϊσταμένων γραμματείας 
Α.Ε.Ι. Η ρύθμιση θα αποτρέψει παρερμηνείες των ήδη ισχυουσών δια
τάξεων.

Άρθρο 8

1. Η ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζει ως συντάξιμες τις προϋπηρε
σίες που παρέχονται με κανονικό ωράριο εργασίας δηλ. με ωράριο που 
προσιδιάζει προς τη φύση της υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο (ωρομισθίων καθηγητών κ.λπ.), 
οι οποίες για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται συντάξιμες. Με την προ- 
τεινομένη διάταξη επιδιώκεται η αναγνώριση και τέτοιων προϋπηρε
σιών για τόσο όμως χρόνο όσος προκύπτει από το σύνολο των ωρών ερ
γασίας διαιρουμένων με το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του αντίστοι
χου κλάδου που ισχύει για τους τακτικούς υπαλλήλους.

Παράλληλα ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του αναγνωριζόμενου 
χρόνου των υπηρεσιών αυτών (παρ. 1).

2. "Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 978/1979. όπως αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο του ν. 1379/1983. αναγνωρίζεται ως πραγμα
τική συντάξιμη υπηρεσία η προϋπηρεσία του Διδακτικού - Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) των Α.Ε.1. σε ομοταγή Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέ
ντρα διεθνούς κύρους της αλλοδαπής και σε Α.Ε.Ι. ή σε κέντρα ερευνών 
διεθνούς κύρους της χώρας μας.

Με την προτεινομένη διάταξη παρέχεται το ίδιο ευεργέτημα και στο 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Τ.Ε.1. και με τις ίδιες προϋποθέ
σεις που παρέχεται στο ΔΕΠ - ΑΕΙ. Το ευεργέτημα δεν παρέχεται στο 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. διότι τούτο δεν προβλέπε- 
ται ούτε για το αντίστοιχο προσωπικό (ΕΕΠ) των Α.Ε.Ι. (παρ. 2).

3. Επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν σε ελληνικά σχολεία της 
Κύπρου και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι 
την ισχύ του ν. 1566/1985 (30.9.1985) με τον ίδιο δε νόμο (άρθρο 
54) η υπηρεσία αυτή τους υπολογίζεται για τον καθορισμό του εισαγω
γικού βαθμού και για την αρχαιότητα, προτείνεται η αναγνώριση της 
υπηρεσίας τους αυτής και ως συντάξιμης.

Το ίδιο προβλέπεται και για κάθε άλλη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών 
, σε ξένα σχολεία του εξωτερικού εφ όσον δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα 
ελληνοπαίδων κατά κύριο επάγγελμα και πλήρη κάι αποκλειστική απα
σχόληση και δεν έλαβαν για την ίδια αιτία σύνταξη ή αποζημίωση ή 
άλλο βοήθημα από το ξένο κράτος ή την ομσγένεια. διότι και η υπηρεσία 
αυτή λογίζεται ως πραγματική δηαόσια υπηρεσία (άρθρο 74 ν. 1566/
1985) (παρ. 3).

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 διευκρινίζεται πότε και σε ποιες περι
πτώσεις αναγνωρίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία ο χρόνος κάθε υπηρε
σίας που απαιτείται ως προσόν για διορισμό σε θέση τακτικού ή μονίμου 
υπαλλήλου του δημοσίου. Αυτό γίνεται γιατί η διάταξη που ισχύει σή
μερα είχε δημιουργήσει αμφισβητήσεις και είχε παρερμηνευθεί με συνέ
πεια την ανομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι στο εξής ο 
χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται ως προσόν διορισμού θα αναγνωρίζε
ται ως συντάξιμος μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρεί και 
θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από τη θέση του κλάδου για την οποία 
χρησιμέυσε ο χρόνος αυτός ως προσόν διορισμού, ενώ στις περιπτώσεις 
νέου διορισμού μετάταξης ή μετακίνησης σε θέση άλλης υπηρεσίας ή άλ
λου κλάδου η υπηρεσία αυτή δε θα μεταφέρεται και δε θα αναγνωρίζεται 
ως συντάξιμη.

Τέλος προκειμένου ο χρόνος υπηρεσίας που χρησιμέυσε ως προσόν 
διορισμού να αναγνωρισθεί κα: ποοσμετρηθεί ως συντάξιμος θα πρέπει 
να εκπεσθεί από οπουδήποτε ασφαλιστικό ρορέα κύριας ασφάλισης που 
ο υπάλληλος ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο αυτό και αυτό για να 
αποφευχθούν περιπτώσεις υπερασφάλισης.

5. Η παρ. 5 αναγνωρίζει ως συντάξιμη την προϋπηρεσία των δημο
σίων υπαλλήλων σε υπηρεσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου των 
άλλων Ορθοδόξων Πατριαρχείων.

6. Τέλος από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο δημόσιο αναγνωρίζο
νται ως συντάξιμες μόνον όσες διανύονται με εξαρτημένη εργασία έναντι 
αμοιβής και όχι οι παρεχόμενες με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανά
θεση κατ'αποκοπήν εργασίας που διεπονται από τις διατάξεις των άρ
θρων 681-702 του Αστικού Κώδικα. Πολλές φορές όμως τα όρια με
ταξύ συμβάσεων εργασίας (εξαρτημένης» και συμβάσεων έργου δεν εί
ναι σαφή με αποτέλεσμα υπάλληλοι που έχουν συνάψει συμβάσεις μί
σθωσης έργου ή κα' αποκοπήν εργασίας με ανάθεση, να παρέχουν στην 
πράξη εργασία εξαρτημένη και να δημιουργούνται ερμηνευτικά θέματα 
τα οποία οδηγούνται για λύση είτε στο νομοθέτη είτε στο δικαστή.

Για την αντιμετώπιση του θέματος κρίνεται σκόπιμη η προτεινόμενη 
ρύθμιση της παρ. 5 βάσει της οποίας θα θεωρούνται ως συντάξιμες και 
οι υπηρεσίες αυτές (μίσθωσης έργου) εφ* όσον έχουν χαρακτηρισθεί με 
νόμο ή με δικαστικές αποφάσεις ως υπηρεσίες με μίσθωση εργασίας 
(εξαρτημένης) ή εφ* όσον συντρέχουν οι ίδιες περίπου προϋποθέσεις που 
συντρέχουν για τους λοιπούς συμβασιούχους εξαρτημένης ερήασίας. 
όπως έχει δεχθεί και η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απος.
68/1978).

‘Αρθρο 9

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα που προκύ
πτουν από την εφαρμογή του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) σε σχέση 
και με τις προϊσχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Επίσης ρυθμίζονται 
συνταξιοδοτικά θέματα που προέκυψαν από την εφαρμογή νόμων που 
αναφέρονται σε προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, για τα οποία δεν 
επακολούθησε μέχρι σήμερα, συνταξιοδοτιχή κάλυψη. Τέλος εναρμονί
ζονται συνταξιοδοτικές διατάξεις με τρόπο ώστε συνταξιοδοτικά δικαιώ
ματα που έχουν ήδη πολιτικοί υπάλληλοι να επεκταθούν και στους στρα
τιωτικούς. Έτσι, επιλύονται δίκαια αιτήματα υπηρεσιών και προσωπι
κού. χωρίς να παραβιάζονται οι καθιερωμένες αρχές του συνταξιοδοτι- 
κού δικαίου.

Αναλυτικότερα, σχετικά με τις διατάξεις κάθε παραγράφου, αναφέ- 
ρονται τα εξής:

1. Μετά την κατάργηση των Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνο
μίας Πόλεων (άρθρο 54 ν. 1481/1984) δημιουργείται θέμα για τη συ- 
νταξιοδοτική κάλυψη του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα όργανα της Αστυνομίας 
Πόλεων και της Χωροφυλακής. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται διότι το 
άρθρο 25 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 
1041 /1979. ΦΕΚ 292) ορίζεται ότι ως στρατιωτικοί θεωρούνται και 
οι υπηρετούντες στη Χωροφυλακή και στην Αστυνομία Πόλεων ενώ 
στον πιο πάνω νόμο τα όργανα των καταργηθέντων Σωμάτων αναφέρο- 
νται ως αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Γ ια ν* αποφευχθεί επέμβαση σ όλα τα άρθρα του παραπάνω κώδικα, 
που αναφέρονται όργανα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας προτεί- 
νεται η διάταξη της παρ. ] με την οποία διευκρινίζεται ότι όπου στον 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αναφέρονται όργανα 
της Χωροφυλακής ή της Αστυνομίας Πόλεων εννοείται το αστυνομικό 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 (πρώτο εδάφιο της παρ. 2) του ν. 
1202/1981, κατά τη μισθολσγική διαβάθμιση των ανθυπασπιστών, 
ανθυπαστυνόμων και πυρονόμων, προσμετράταυ εφ όσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ως χρόνος υπαξ/κού ο 
χρόνος που διανύθηκε στους βαθμούς του χωροφύλακα^ αστυφύλακα 
κα: πυροσβέστη. Επειδή όμως οι χωροφύλακες αμέσως μετά την απο
φοίτησή τους από τη Σχολή αποκτούσαν την ιδιότητα του μόνιμου ενώ 
οι αστυφύλακες μετά δύο έτη. με αποτέλεσμα κατά την πιο πάνω δια- 
βάθμιση οι προερχόμενοι εκ της Χωροφυλακής να προσμετρούν δύο έτη 
περισσότερα, προτείνεται με το άρθρο 9. η συμπλήρωση των πιο πάνω 
διατάξεων, ώστε όλοι να προσμετρούν τον παραπανω χρόνο, για μισθο- 
λσγική τους διαβάθμιση. αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη 
Σχολή. Η σχετική ρύθμιση γίνεται με την προσθήκη των λέξεων «μετά 
την αποφοίτηση από τη Σχολή* στην 7η σειρά του σχετικού εδαφίου 
μετά τις λέξεις «αστυφύλακος ή πυροσβέστου» αλλά για λόγους νομοτι- 
χνιχούς προτείνεται η αντικατάσταση ολόκληρου του εδαφίου.

3. Οπως είναι τνωστό για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους η 
συνταξιοδοτική νομοθεσία προβλέπει τη συνταςιοδστησή τους βάσει του 
μισθού που ελάβαναν κατά την έξοδο τους από την υπηρεσία, ανεξάρ
τητα αν τους έχει απονεμηθει αντίστοιχος βαθμός. Το ίδιο ισχύει και 
μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου, δηλαδή η σύνταξη κανονικέ-
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ται βασει του μισθολογικου κλιμακίου χωοίς να γίνεται συσχέτιση με το 
βαθμό- διότι ο αριθμός αρορά την υπηρεσία ενώ ο μισθός τη διαβίωση 
του υπαλλήλου xat ο συνταξιοδοτικός νομος σ αυτήν αποβλέπει.

Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στα Σώματα Πυροσβεστικό και 
Λιμενικό και. για λόγους ίσης μεταχείρισης, προτείνεται η διάταξη της 
παρ. 3 ώστε η σύνταξη των πιο πάνω να κανονίζεται βάσει των αποδο
χών της μισθολογικης τους προαγωγής ανεξάρτητα αν κατά την απο
χώρησή τους από την υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, του χορηγή
θηκε ο αντίστοιχος βαθμός της μισθολογικής τους προαγωγής.

4. Με την παρ. 4 προβλέπεται η εφαρμογή του ν.δ. 330/1947 
(ΦΕΚ 84) για όλο το αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό. Οι δια
τάξεις αυτές που προβλέπουν τη μετάταξη στην ειδική κατασταση της 
μόνιαης διαθεσιμότητας των ανδρών της Αστυνομίας Πόλεων, που κα
θίστανται ανίκανοι λόγω νόσου ή τραύματος οφειλομένου στην εκτέλεση 
των αστυνοαικών τους καθηκόντων, εφαρμόζονταν μόνο για το αστυνο
μικό προσωπικό της Αστυνομίας Πόλεων και η επέκτασή τους αποτε
λούσε μόνιμο και διαρκές αίτημα όλου του προσωπικού των Σωμάτων 

'^Ασφαλείας. Με τη ρύθμιση αυτή, αφενός μεν ικανοποιείται δίκαιο αί
τημα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του 
προσωπικού που προήλθε από τη χωροφυλακή και αφετέρου εναρμονί
ζονται ισχύουσες διατάξεις που αντιμετωπίζουν συναφή θέματα κατά 
διάφορο τρόπο, διότι, όπως είναι ευνόητο, η διαφοροποίηση αυτή, μετά 
τη συγχώνευση του προσωπικού δεν μπορεί να συνεχισθεί. πλέον όμως 
αυτού, κατά πάγια αρχή του δικαίου, δεν είναι δυνατό να καταστεί δυ
σμενέστερη η θέση του προσωπικού, για δικαιώματα που είχε και συνε
πώς πρέπει για όλο το προσωπικό να ισχύσουν οι ευμενέστερες διατά- 
ςεις.

‘.Αλλωστε ot περιπτώσεις που δικαιολογούν τη θέση στην κατάσταση 
της μόνιμης διαθεσιμότητας είναι εξαιρετικές, δικαιολογούνται από την 
ιδιαιτερότητα της αποστολής και των καθηκόντων που εκτελεί το αστυ
νομικό και πυροσβεστικό προσωπικό και είναι ελάχιστες σε σχέση με το 
σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου.

Άρθρο 10

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 επεκτείνονται οι διατάξεις του 
άρθρου 58 που αναφέρονται στους περιορισμούς καταβολής διπλής σύ
νταξης, αφενός μεν σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου, ανεξάρ
τητα από το που είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη, αφετέρου δε σ' 
όλους τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων ν.π.δ.δ. ώστε τα θέ
ματα συρροής συντάξεων ή συντάξεων και μισθών να αντιμετωπίζονται 
σε ενιαία βάση.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας, των 
συνταξιούχων οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις του δημοσίου τομέα 
και έχουν αναστείλει την καταβολή της σύνταξης, σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να αναγνωρισθεί και προσμετρηθεί στην προηγούμενη συντά
ξιμη υπηρεσία τους για την οποία έχουν θεμελιώσει τη σύνταξη που 
έχουν αναστείλει. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστρατήγησης του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την περιγραφή των σχετικών διατά
ξεων.

’.Αρθρο 11

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αφενός μεν προστίθεται στις περι
πτώσεις απώλειας του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των συνταξιοδοτι- 
κών κωδίκων και το αδίκημα της δωροδοκίας ή δωροληψίας και αφετέ
ρου αίρονται ορισμένοι λόγοι που προβλέπουν την απώλεια του δικαιώ
ματος σύνταξης και εναρμονίζονται προς τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ποινικού και Αστικού Κώδικα.

Ειδικότερα καταργούνται λόγοι που αν συνέτρεχαν είχαν ως συνέπεια 
την απώλεια του δικαιώματος (απόκτηση νόθου τέκνου, καταδίκη για 
(άμβλωση, απόκρυψη τοκετού) και αντικαθίσταται ο όρος «έκπτωση από 
την εποπτεία για αισχρή διαγωγή» με τους λόγους έκπτωσης από τη 
γονική μέριμνα των παιδιών λόγω καταδίκης για αδίκημα κατά της 
ζωής, της υγείας και των ηθών τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη διά
ταξη του άρθρου 1537 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 12

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αλλάζει ο τρόπος κοινοποίησης 
των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή αναγνώρισης της 
διάρκειας προϋπηρεσιών.

Μέχρι τώρα οι παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις κοινοποιούνταν στους 
ενοιαφερομένους μέσω δημοσίας ή άλλης αρχής και συντάσσονταν απο- 
Οεικτικά επίδοσης συνήθως μέσω των δημοσίων ταμείων της περιοχής

Επειδή όμως το μέτρο αυτό στην πράξη αποδειχτηκε γραφειοκρατικό 
διότι και τις υπηρεσίες επιβάωυνε με πρόσθετα και ξένα προς αυτές κα
θήκοντα. αλλά και τους ενδιαφερομένους υποχρέωνε να μεταβούν στις 
υπηρεσίες για την παραλαβή των πράξεων ή αποφάσεων, προτείνεται η 
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και η θέσπιση τεκμηρίων κοινο
ποίησης.

Έτσι ως ημερομηνία κοινοποίησης για μεν τις κανονιστικές πράξεις ή 
αποφάσεις ή αυτές που αυξάνουν τη σύνταξη θεωρείται η τελευταία 
ημέρα του μήνα που εκδίδεται η επιταγή πληρωμής της σύνταξης για δε 
τις λοιπές (απορριπτικές ή εξακολουθητικές) η εξηκοστή ημέρα από την 
ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της κοινοποίησης της πράξης ή από- 
φασης.

Άρθρο 13

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 του άφθου αυτού α) 
δίνεται δικαίωμα επιλογής συνταξιοδοτικού φορέα σε όλους τους συμβα- 
σιούχους υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούσαν κατά την έναρξη 
ισχύος του ν. 1476/1984 (18.9.1984) είτε είχαν υπαχθεί στις διατά
ξεις του ν.δ. 874/1971 είτε όχι. Ειδικά όσοι δεν είχαν υπαχθεί στις δια
τάξεις του ν.δ. 874/1971 θα ασκήσουν το δικαίωμα όταν συμπληρώ
σουν τις προϋποθέσεις και πάντως μέσα σε ένα τρίμηνο από τη συμπλή
ρωση των προϋποθέσεων.

Έτσι αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι συμβασιούχοι του 
δημοσίου που υπηρετούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 1476/
1984, αφού από την ημερομηνία αυτή και μετά έχει καταργηθεί το ν.δ. 

"874/197 1 ώστε στο εξής οι μεν μόνιμοι υπάλληλοι να συνταξιοδοτού- 
νται από το δημόσιο ενώ όλοι οι συμβασιούχοι στους φυσικούς τους φο
ρείς (ΙΚΑ κ.λπ.) πρώτο εδάφιο) και β) παρέχεται, στο οποιοσδήποτε κα
τηγορίας προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό) των σχο
λών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που εντάσσεται ή διορίζεται σε θέσεις των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άφθρων 341 του ν. 1404/1983 και 71 του ν. 
1566/1985 ή μετατάσσεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ποοκειμένου για το 
διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό), το δικαίωμα να διατηρήσει τη συ- 
νταξιοδότηση που είχε πριν, σε άλλο, πλην του Δημοσίου, φορέα κύριας 
ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λπ.) και να μην υπαχθεί στη συνταξιοδότηση του Δη
μοσίου. Τούτο αφορά κυρίως το προσωπικό το οποίο προέρχεται από 
σχολές που λειτουργούσαν ως ν.π.ι.δ. και είχε ασφαλιστεί για κύρια σύ
νταξη στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, ενώ το προερχόμενο από τις σχολές των 
Κρατικών Νοσοκομείων (ν.δ. 2542/1953) είχε την ιδιότητά του δημο
σίου υπαλλήλου και πριν την ένταξή του στα Τ.Ε.1. και γι' αυτό δεν ανα
κύπτουν θέματα.

Η διατήρηση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα γίνεται με αμε
τάβλητη δήλωση του υπαλλήλου μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από 
το διορισμό, την ένταξη ή τη μετιχταξη προκειμένου για όσους έχουν 
ενταχθεί, η προθεσμία ορίζεται εξάμιηνη και αρχίζει από την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού.

Όσοι προτιμήσουν τη διατήρηση του προηγούμενου φορέα, θεωρού
νται ότι δεν εξήλθαν από την ασφάιλιση του φορέα αυτού, με καταβολή 
των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο της τυχόν διακοπής τους.

Το ίδιο δικαίωμα έχει δοθεί με το ν. 1583/1985 και στο προσωπικό 
που μονιμοποιήθηκε στο Δημόσιο ή στα ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με 
το ν. 1476/1984 (δεύτερο εδάφιο).

2. Το προσωπικό που προέρχεται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του 
ν.ο. 2592/1955, εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα που είχε πριν 
ως προς το συντάξιμο του χρόνου υπηρεσίας του στα Ιδρύματα αυτά- 
σύμφωνα με το ν. 3691/1957.

Πέραν αυτών διατηρείται και το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρε
σίας μέχρι δέκα ετών που είχε το νοσηλευτικό προσωπικό των ιδρυμά
των του ν.δ. 2592/1953 σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (ν.π.δ.δ. ή 
ν.π.ι.δ.). σύμφωνα με το άωθρο 2 του ν. 3691/1957 και επεκτείνεται 
και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό που προέρχεται από τις σχολές 
που λειτουργούσαν ως ν.π.ι.δ. και εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. (παο. 2 και
3).

3. .Ακόμη ορίζεται ότι οι διατάξεις των άωθρων 3 και 4 του ν. 1583/
1985, ο οποίος ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα 
των έκτακτων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
ν.π.δ.δ. που διορίζονται σε μόνιμες θέσεις, σύμφωνα με το ν. 1476/ 
1984, εφαρμόζονται και για το παραπάνω προσωπικό.

Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στο καθεστώς επικουρικής ασφάλι
σης, πρόνοιας και στην υγειονομική περίθαλψη και ορίζουν ότι αν το 
αναφερόμενο προσωπικό διατηρήσει την κύρια ασφάλιση που είχε πριν
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την ένταξή τον. διατηρεί υποχρεωτικά και το αντίστοιχο καθεστώς επι
κουρικής ασοάλισης και πρόνοιας καθώς και την υγειονομική W*' 
θαλψη των υπαλλήλων που έχουν το ίδιο συνταςιοδστικό καθεστώς κύ
ριας ασφάλισης (παρ. 4).

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων ρυθμίζονται τα Θέματα καταβολής μισθού και σύ
νταξης. καθώς και οι συνέπειες από τη σύγχρονη λήψη και των δύο αυ
τών παροχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.δ. 
641/1970. (1.9.1970) δεν επιτρεπόταν καταρχήν η καταβολή μισθού 
και σύνταξης, όπου δε. κατ εξαίρεση επιτρεπόταν, ο χρόνος υπηρεσίας 
δεν ήταν συντάξιμος στο Δημόσιο. Με τις διατάξεις του παραπάνω 
ν.δ. έχει επιτραπεί καταρχήν η καταβολή μισθού και σύνταξης με συνέ
πεια όμως τη μη αναγνώριση του χρόνου ως συντάξιμου.

Με τις μεταγενέστρες διατάξεις των άρθρων 40 του ν. 955/1979 
και 31 του ν. 1694/1987, δόθηκε το δικαίωμα επιστροφής της σύντα
ξης προκειμένου να ανσγνωρισθεί ο χρόνος ως συντάξιμος. Το δικαίωμα 
όμως αυτό δόθηκε μόνο σε όσους έπαιρναν μισθό και σύνταξη από την 
ισχύ του ν.δ. 641 /1970 (1.9.1970) και μετά, ενώ για τους μέχρι τότε 
δεν ήταν επιτρεπτή η καταβολή και σύνταξης και μισθού. Τούτο είχε ως 
συνέπεια τον καταλογισμό της εισπραχθείσης σύνταξης, όπου δεν είχε 
παραγραφεΐ η αξίωση του Δημοσίου, χωρίς να αναγνωρίζεται και ο χρό
νος ως συντάξιμος. Αλλα και σε όσους επιθυμούν την επιστροφή της κα- 
ταβληθείσης και μη αναζητουμένης λόγω παραγραφής σύνταξης, δεν 
παρέχεται τέτοιο δικαίωαα. όπως έχει δεχθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(Ολομ. 189/1986).

Με την πρστεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται και το συντάξιμο του χρό
νου αυτού με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί στο Δημόσιο η κατα- 
βληθέσα σύνταξη, είτε μετά από καταλογισμό, είτε με τη θέληση του εν
διαφερομένου. Παρέχεται επίσης το δικαίωμα, σε όποιον έπαιρνε μισθό 
και σύνταξη και δεν μπορεί να καταλογισθεί η σύνταξη λόγω της παρα
γραφής της σχετικής αξίωσης του δημοσίου, να επιστρέφει με τη θέλησή 
του το ποσό της σύνταξης για να αναγνωρίσει και αυτό το χρόνο ως συ
ντάξιμο.

Ρυθμίζεται τέλος ο συντάξιμος μισθός με βάση τον οποίο θα γίνει, 
στην τελευταία παραπάνω περίπτωση, η επιστροφή και αυτός είναι ο μι
σθός του βαθμού ή του κλιμακίου συνταξιδότησης. όπως έχει διαμορ- 
οωθεί κατά το χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση για επιστροφή, μαζί με 
το χρονοεπίδομα, ο τρόπος επιστροφής καθώς και η έναρξη καταβολής 
της αυξημένης σύνταξης.

'Αρθρο 14

Με το άρθρο αυτό συμπληρώνεται η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 
1379/1983 ώστε να τύχουν των ευεργημάτων της εθελούσιας εξόδου 
και οι μόνιμοι επίκουρο: καθηγητές που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά 
στη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 1268/1982 και καλύφθηκε μεταγε
νέστερα με την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 1566/1985.

‘Αρθρο 15

Με τις διατάξεις της παρ. 1 επεκτείνεται η σχετική διάταξη του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που αναγνωρίζει ως συ
ντάξιμη την υπηρεσία των υπαλλήλων του δημοσίου που έχει παρασχε
θεί πριν τη συμπλήρωση του 1 7 ου έτους της ηλικίας αλλά μετά τη συ
μπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας και στους υπαλλήλους του ΟΛΠ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 επεκτείνονται οι διατάξεις που ισχύουν 
για τους δημοσίους πολπικούς υπαλλήλους οι σχετικές με αναγνώριση 
προϋπηρεσιών σε ν.π.δ.δ.. για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του ν.δ. 164/1973 και στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 επιλύονται θέματα σχετικά με την έναρξη 
καταβολής των χορηγιών των Δηααρχων επειδή προέκυψαν ερμηνευ
τικά προβλήματα από τη διατύπωση της διάταξης της παρ. 1 του άρ
θρου 6 του ν. 1518/1985.

Τέλος με τις όμοιες της παρ, 4 επεκτείνονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 
του άρθρου 7 του ν. 955/1979 και στους υπαλλήλους του 1ΚΑ και των 
άλλων ν.π.δ.Ε. που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3163/1955 προ
κειμένου τα σχετικά θέματα να αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο.

Άρθρο 16

'Οπως είναι γνωστό από τις διατάξεις του άρθρου 3 1 του ν. 1543/ 
1985 (ΦΕΚ 73) προβλέπεται η χορήγηση πολεμικής σύνταξης στους 
Ελληνες πολίτες, που εξαιτίας της δράσης τους κατά του δικτατορικού 

καθεστώτος, έγιναν ανίκανοι λόγω τραυμάτων, με βαθμό ανικανότητας 
τουλάχιστον 259c και τα περιστατικά αυτά έχουν αναγνωρισθεί με δι

καστικές αποφάσεις ή προκύπτουν από δημόσια έγγραφα που εκδόθη- 
καν έως τις 13 Ιουνίου 1984

Επειδή όμως με τις πιο πάνω διατάξεις δεν καλύπτονται οι κατηγο
ρίες εκείνες των Ελλήνων πολιτών που έπαθαν μείωση της σωματικής 
τους ικανότητας όχι από τραυματισμό αλλά από ασθένεια λόγω της φυ
λάκισης. εκτόπιση. ή κράτησή τους, εξαιτίας της άμεσης δράσης τους ή 
αντίθεσής τους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας προτείνεται η προ
σθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 31 του ν. 1543/1985. ώστε να κα
λυφθεί το κενό που υπάρχει για όσους έπαθαν σύμφωνα με τα προεκτε- 
θέντα από ασθένεια.

Άρθρο 17

Με τις διατάξεις των άρθρων 16. 19. 20 και 23 του ν. 1543/1985 
ορίζεται ότι αποκαθίστανται διοικητικά και συνταξιοδοτιχά οι στρατιω
τικοί οι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου κ.λπ. του αγωνίστηκαν στην 
Εθνική Αντίσταση και απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους για τα 
κοινωνικά τους φρονήματα ^

Με το άρθρο 30 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι η προθεσμία 
για την υποβολή αίτησης αποκατάστασης από τους υπαλλήλους, στρα
τιωτικούς και λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα, 
είναι εξάμηνη και αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. της απόφασης με την οποία θα καθορισθεί ο τρόπος λει
τουργίας της Επιτροπής Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών.

Η πιο πάνω εξάμηνη προθεσμία ορίσθηκε, κατόπιν αίτησης των 
αγωνιστών, σε δύο χρονιά με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1583/
3 986 και έληξε στις 15 Μαΐου 1977.

Επειδή όμως σε πολλούς αγωνιστές δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί πι
στοποιητικά αναγνώρισης του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, διότι 
οι αιτήσεις τους εχκρεμούν στις Επιτροπές Κρίσεως των άρθρων 9 και 
11 του π.δ. 379/1903, με αποτέλεσμα να μην υποβάλουν τη σχετική 
αίτηση για τη διοικητική και συνταξιοδοτική αποκατάστασή τους, προ- 
τείνεταε με το άρθρο αυτό η παράταση της προαναφερθείσης προθε
σμίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 18

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 
189) επεκτάθηκαν οι διατάξεις χορηγήσεως ειδικών προσθέτων επιδο
μάτων ανικανότητας βαριάς αναπηρίας και στους αναπήρους πολέμου 
που έχουν ακρωτηριασμό και των δύο κνημών.

Για τους αναπήρους, ειρηνικής περιόδου, που έπαθαν ακρωτηριασμό 
των κάτω άκρων εξαιτίας της υπηρεσίας, χορηγείται διαφορετικά επί
δομα αναπηρίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 54 (παρ. 4) του π.δ. 
1041 /1979 αλλά για να χορηγηθεί το επίδομα αυτό απαιτείται ο ανά
πηρος να είναι ακρωτηριασμένος στο ένα τουλάχιστον πόδι, από το ύψος 
του μηρού και στο άλλο από το ύψος του μηρού ή της κνήμης.

Επειδή η πιο πάνω μεταχείριση των αναπήρων ειρηνικής περιόδου, 
συσχετιζόμενη με τη μεταχείριση των αναπήρων πολέμου είναι αδικαιο
λόγητη. διότι και αυτοί έπαθαν εξαιτίας της εκτελέσεως των υπηρεσια
κών τους καθηκόντων, προτείνουμε με το άρθρο 18 την άρση της αδι
κίας. ώστε και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου που. εξαιτίας της υπηρε
σίας έπαθαν ακρωτηριασμό των κάτω άκρων από το ύψος της κνήμης, 
να μπορούν να πάρουν το επίδομα ανικανότητας που ορίζεται από την 
παρ. 4 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ. 1041/1979.

Άρθρο 19

Το Υπουργείο Γεωργίας από το 1947 έθεσε σε εφαρμογή πρό
γραμμα τεχνίτης γονιμοποίησης και ανέθεσε στο Κτηνοτροφείο Αθη
νών. καθώς και στα περιφερειακά κτηνοτροφεία, τη σύναψη συμβάσεων 
με ειδικούς σπερματσγχύτες. Από τις συμβάσεις προβλεπόταν η κατ' 
αποκοπή ανάληψη της βελτίωσης και διατήρησης των ζώων με τεχνητή 
σπερματέγχυση κάτω από την εποπτεία των κατά τόπους κτηνοτρο- 
φείων. Από το 1971 οι σπεραατογχύτες εντάχθηκαν στις κατά τόπους 
διευθύνσεις του Υπουργείου Γεωργίας ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Υπάλληλοι της κατηγορίας αυ
τής υπηρετούν στμιεοα στο Υπουργείο Γεωργίας και ανέρχονται σε 
ογδόντα (80) περίπου άτομα. Για την ένταξη των υπαλλήλων αυτών 
στα μισθολογικό κλιμάκια λήοθηκε υπόψη ο χρόνος προϋπηρεσίας που 
είχαν πριν το 1971.0 χοόνος όμως αυτός δεν αναγνωρίζεται ως συντά
ξιμος. παρότι οι ανωτέρω υπάλληλοι προσέφεραν εργασία σε αντικεί
μενο ανατεθημένο σε δημόσια υπηρεσία αφού το πρόγραμμα προώθησης 
και βελτίωσης της κτηνοτροφίας - Τεχνητή Σπερματέγχυση - είναι το
μέας που ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Γε-



5

ωργίας. To κενό αυτό της συνταξιοδοτιχης νομοθεσίας έρχεται να καλύ
ψει προτεινόμενη διάκταξη της π as. 1 η οποία προβλέπει την αναγνώ
ριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας που ποοσφεοαν οι σπεοματεγχύτες. 
δεδομένου ότι και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μ* τη γνωμά
τευση της Ολομέλειας με αριθ. 148/1972 έχει δεχθεί ότι παρείχαν 
εξαρτημένη εργασία, διότι το έργο τους, γινόταν κάτω από την εποπτεία 
και παρακολούθηση εξουσιοδοτημένου δημοσίου οργάνου (Δ/ντή Κτη- 
νοτροφείου).

2. Ενόψη της εοαρμογης, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του 
ειδικού μισθολογίου των ιατρών που εντάχθηκαν σε αυτό, οι γιατροί 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ, .2592/1953 που δεν διορίστη
καν στο ΕΣΥ. δεν υπάχθηκαν στις διατάξεις του νέου μισθολογίου των 
δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων (ν. 1505/1984) και δεν έγινε κατά
ταξή τους σε κλιμάκια με συνέπεια η σύνταξη τους να έχει κανονιστεί με 
τις αποδοχές που προβλέπσνταν για τους πριν από την ισχύ του παρα
πάνω νόμου. Επειδή με τις διατάξεις του ν. 1694/1987 με τις οποίες 
επεκτάθηκαν οι διατάξεις του ν. 1505/1984 σε όλους τους πολιτικούς 
συνταξιούχους που αποχώρησαν μέχρι 31.12.1983, δεν καλύπτονται 
οι παραπάνω γιατρού προτείνεται όπως και οι συντάξεις των μη ενταγέ- 
ντων στο Ε.Σ.Υ. γιατρών κανονίζονται ή αναπροσαρμόζονται βάσει των 
διατάξεων του ν. 1505/1984 και ειδικότερα κατα τις διακρίσεις του 
άρθρου 3 σε συνδυασμό και με το άρθρο 10. 11 και 12 του ν. 1694/ 
1987.

Η ρύθμιση ισχύει για όλους τους γιατρούς που αποχώρησαν μετά την 
έναρξη ισχύος του ν. 1232/1982 δηλ. είτε πριν την 31 Δεκεμβρίου 
1983 είτε μετά από την ημερομηνία αυτή, οπότε ίσχυσε το νέο μισθολό
γιο του ν. 1505/1984.

Η διαφορά έγκειται στο ότι οι προκύπτουσες διαφορές στα ποσά της 
σύνταξης για μεν τους μέχρι την 31.12.1983 εξελθόντες, θα καταβλη
θούν σταδιακά όπως ορίζεται και για τους λοιπούς πολιτικούς συντα
ξιούχους με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1694/1987 (30% από 
1.7.1984, 30% από 1.1.1988 και 40% από 1.1.1989) για δε τους 
μετά την 1.1.1984 εξελθόντες όπως ορίζεται σας παρ. 1 (εδάοιο δεύ
τερο) και 2 του ίδιου άρθρου και νόμου δηλ. 25% από 1.1.1984 και το 
υπόλοιπο 75% από 1.5.1985 (όμοια ρύθμιση που ίσχυσε και για τους 
λοιπούς πολιτικούς συνταξιούχους).

Άρθρο 20

1. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εξουδετέρωσης βομ
βών και εκρηκτικών μηχανισμών ανακύπτει ανάγκη οργάνωσης «δι
κών υπηρεσιών και ομάδων, ot οποίες να στελεχώνονται με κατάλληλο 
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, που θα επεμβαίνει άμεσα και 
απολε σμαΌκά.

2. Σύμφωνα με το ν.δ. 1033/1971, την ευθύνη της αναγνώρισης, 
επισήμανση και εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών και αυτο
σχέδιων βομβών, έχει, για όλη την Ελλάδα, ο Στρατός Ξηρός, (τάγμα 
εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς).

3. Με το π.δ. 357/1986 (ΦΕΚ 157) η ανωτέρω ευθύνη περιέχεται 
σταδιακά στην Ελληνική Αστυνομία και προβλέπεται η οργάνωση και 
λειτουργία ειδικών υπηρεσιών και ομάδων, για το σκοπό αυτό.

Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει κατάλληλο προσω
πικό. που να επιθυμεί να υπηρετήσει σ’ αυτές και να αποκτήσει ειδικές 
γνώσεις και εμπειρία, ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση. Είναι αυτο
νόητο. ότι το προσωπικό αυτό επιφορτίζεται ενσυνείδητα με έργο άκρως 
επικίνδυνο, διότι θέτει σε άμεσο και προφανή κίνδυνο τη ζωή και τη σω
ματική του ακεραιότητα, στην προσπάθεια του να ανταποκρίνεται στα 
καθηκόντά του, κατά τη διάρκεια της επισήμανσης και εξουδετέρωσης 
των εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών.

Κατ όπιν των παραπάνω προτείνσνται ευεργετικές συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό που θα υπηρετεί σε Υπηρεσίες με αποστολή 
την επισήμανση, περισυλλογή, και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανι
σμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και σε Υπηρεσίες που έχουν ως 
αποστολή την ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση σε σοβαρές και 
εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, όπως είναι οι ένοπλες συγκρούσεις, 
οι οργανωμένες ληστείες, οι αεροπειρατείες, οι απαγωγές προσωπικο
τήτων και γενικά οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση 
προσωπικού άρτια εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου με σύγχρονα όπλα 
και τεχνικά μέσα.

Οι ρυθμίσεις αυτές προτείνσνται για να απστελέσουν αφενός με ελάχι
στο αντιστάθισμα προς τις παραπάνω ριψοκίνδυνες υπηρεσίες του προ
σωπικού των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, αφε- 
~*?ον οε κίνητρο για την εκδήλωση ανάλογου ενδιαφέροντος από περισ
σότερό. κατά το δυνατό, προσωπικό, ώστε να επιλέγεται το καταλληλό
τερο από αυτό, για τοποθέτηση στις υπηρεσίες αυτές. Ανάλογες ρυθμί

σεις έχουν γίνει με το ν. 955/1979 (άμ>6ρο 16 παρ. 3) για τους τεχνι
κούς στρατιωτικούς των μσνάώων εκχαθαοίσεως ναρκοπεδίων ξηρας 
και των ναοκαλιευτικών συνεργείων και για λόγους ίσης μεταχείρισης 
προτείνεται η επέκταση των διατάξεων αυτών στις πιο πάνω κατηγο
ρίες προσώπων.

Πιο ειδικά με τις διατάζεις του άοβοου αυτού προτείνεται για το πολι
τικό προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας χαι Δημόσιας Τά
ξης. καθώς και για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας που υπηρετουν στις πιο πάνω ειδικές υπηρεσίες, να λογίζεται αυξη
μένος στο διπλάσιο, ως προς την σύνταξη αυτών, ο χρόνος επικινδύνου 
εργασίας, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα (30) ώρες 
επικινδύνου εργασίας, και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώσουν 
στις ανωτέρω υπηρεσίες είκοσι (20) ετών πραγματική υπηρεσία. Ο πε
ριορισμός της εικοσαετίας δεν ισχύει εφόσον ο υπάλληλος ή ο στρατιωτι
κός αποβιώσει κατά τη διάιρκεια της ενεργού υπηρεσίας ή απολυθεί 
λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή χωρίς αίτηση ή δική 
του υπαιτιότητα.

Επίσης, επειδή για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους και τους 
στρατιωτικούς έχει γίνει ρύθμιση, ώστε σε περίπτωση που πεθάνουν εξ 
αιτίας της υπηρεσίας ή δολοφονηθούν από τρομοκράτη ή άλλα άτομα 
λόγω της υπαλληλικής ή στρατιωτικής τους ιδιότητας να προάγσντσ: 
μεταθανάτια (ν. 1202/1981 - άρθρο 21). προτείνεται και για το μη 
μόνιμο προσωπικό που θανατώνεται ή λόγω τραυματισμού πεθαίνει 
κατά την εκτέλεση των «δικών καθηκόντων του στις πιο επικίνδυνες 
υπηρεσίες, να χορηγούνται δύο ασφαλιστικές κλάσεις επιπλέον των δι
καιούμενων με σκοπό να είναι μεγαλύτερες οι συντάξεις των οικογε
νειών τους.

Άρθρο 21

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 1543/1985, ο χρόνος συμμετοχής 
στην Εθνική Αντίσταση, καθώς χαι ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, 
ομηρίας ή εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τις Αρχές Κα- 
τοχής αναγνωρίζεται ως χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας από το Δημόσιο 
και από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριος ή επικουρικής 
ασφάλισης.

Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπουν την 
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για το Δημόσιο και τους ασφαλι
στικούς οργανισμούς, με συνέπεια το συνυπολογισμό του χρόνου και για 
τη θεμελίωση του συνταξιουδοτικού δικαιώματος και για την προσαύ- 
ξηση της σύνταξης.

Όμως, ειδικά για τους ασφαλιστικούς οργανσμούς κύριας και επι
κουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας των Υπουργείων Κοινωνικών Ασφα
λίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας οι σχετικές διατάξεις (δεύτερο χαι 
τρίτο εδάφιο της παψ. 3) όρσαν ότι η παραπάνω αναγνώριση γίνεταυ 
σύμφωνα με τους όρους χαι τις προϋποθέσεις του ν. 1358/1983.

Η παραπομπή αυτή, ενώ προφανώς είχε σκοπό την εφαρμογή του 
σχετικού με την ανατγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας τρόπου χαι 
διαδικασίας (ημερομίσθιο, ασφάλιστρο, τρόπος εξόφλησης της εισφοράς 
εξαγοράς), είχε ως συνέπεια ο χρόνος Εθνικής Αντίστασης, να συνυπο
λογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο με «δι
κές προϋποθέσεις δηλ. ηλικία 58 ετών και πραγματοποίηση 3.600 
ημερών εργασίας (σύνταξη γήρατος) ή 900 ημερών εργασίας (σύνταξη 
αναπηρίας, θανάτου) ρύθμιση δηλαδή που δημιουργεί ανιση μεταχεί
ριση των προσώπων της κατηγορίας αυτής.

Την αναμόρφωση της παραπάνω διατύπωσης επιδιώκει η πρστεινό- 
μενη διάταξη του άσθρου 21 με σκοπό αφενός μεν η αναγνώριση του 
παραπάνω χρόνου να γίνεται ανεξάρτητα από τις μέρες εργασίας που 
έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι αγωνιστές, αφετέρου δε η ει
σφορά για την εξαγορά του χρόνου αυτού να καταβάλλεται για το μέρος 
που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συ- 
νταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο και για το υπόλοιπο από 
τον ασφαλισμένο.

Άρθρο 22

Εκτός από τους αγωνιστές που. με την προσμέτρηση του χρόνου, που 
αναοέρεται στο προηγούμενο άρθρο, συμπληρώνουν τις απαιτούμενες 
μέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση στο φορέα που είναι ασφαλισμένοι. 
υπάρχει και η κατηγορία εκείνων που με την αναγνώριση του χρόνου 
αυτού δε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε γιατί είναι τελείως 
ανασφάλιστοι, είτε γιατί ο χρόνος που έχουν ασφαλιστεί είναι πολύ μι
κρός και ο πρόσθετος της Εθνικής Αντίστασης δεν ασκεί για τη συμπλή
ρωση του ελάχιστον που απαιτείται σε κάθε περίπτωση για θεμελίωση.

Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία να ρυθμιστεί, κατά τρόπο που να ανταπο-
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κρίνεται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και στο κοινό περί δικαίου αί
σθημα, το θέμα της συνταξιοδότησης των αγωνιστών που εξαιτίας των 
διώξεων που υπέστησαν για τα κοινωνικά τους φρονήματα δεν μπόρε
σαν να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα και να ασφαλισθούν σε οργανισμό 
κύριας ασφάλισης ή εργάστηκαν και ασφαλίστηκαν αλλά ο χρόνος είναι 
πολύ μικρός και δεν επαρκεί για τη συνταξιοδότησή τους.

Για τη συνταξιοδότηση των πιο πάνω κατηγοριών προσώπων τίθε
νται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν μηνιαίο εισόδημα μικρότερο από το κατώτατο όριο σύ
νταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. Η προϋπόθεση αυτή τέθηκε διότι πρόθεση 
της κυβέρνησης είναι να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους παραπάνω 
αγωνιστές που έχουν πολύ μικρό εισόδημα και διαχωριστικό όριο λή- 
φθηκε η κατώτερη σύνταξη του Εθνικού Ασφαλιστικού φορέα.

β) Να μην έχουν ασφαλιστεί σε κανένα φορέα κύριας ασφάλισης οπότε 
δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας 
τους ή να έχουν ασφαλιστεί και να μην μπορούν να συγκεντρώσουν τις 
απαραίτητες μέρες ασφάλισης εξαιτίας των διώξεων που υπέστησαν για 
τα κοινωνικά τους φρονήματα οπότε δικαιούνται σύνταξη μετά τη συ
μπλήρωση τόυ 65ου έτους της ηλικίας τους.

Η διώξη για τα κοινωνικά φρονήματα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 
και για την αποκατάσταση των στρατιωτικών και των υπαλλήλων του 
δημόσιου τομέα που αποκαταστάθηκαν με τον ν. 1543/1985.

Η δίωξη για τα κοινωνικά φρονήματα ορίζεται ότι πρέπει να αποδει- 
κνύεται από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα αλλά προβλέπεται για την 
περίπτωση που τα κρατικά αρχεία έχουν καταστραφεί, η απόδειξη να 
γίνεται από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον Συμβολαιογρά
φου η Ειρηνοδίκη.

Άρθρο 23

Με το άρθρο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για τη συνταξιοδότηση των 
οικογενειών των αγωνιστών που θα πεθάνουν μετά τη συνταξιοδότησή 
τους ή ενώ είχαν όλες τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 22, 
πέθαναν πριν συνταξιοδοτηθούν.

Για τα πρόσωπα της οικογένειας ορίζεται ότι πρέπει για τη συνταξιο- 
δότησή τους, να συντρέχουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που απαιτού
νται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στις οικογένειες των πολιτικών 
συνταξιούχων και αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 18 και 19 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Άρθρο 24

Με το άρθρο 24 προτείνεται όπως η εξακρίβωση των προϋποθέσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 22 ανατεθεί αποκλειστικό στο Α* Τμήμα 
της Επικουρικής Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και Στρατι
ωτικών (Ε.Α.Δ.Υ.Σ.) που είχε συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρ
θρου 24 του ν. 1543/.1985.

Η ρύθμιση αυτή προτείνεται για να εξασφαλιστεί ενιαία και αμερόλη
πτη κρίση για όλους τους αγωνιστές από ειδικό συλλογικό όργανο που 
έχει ήδη μακρά εμπειρία στα θέματα των διώξεων για κοινωνικά φρονή
ματα.

Με το ίδιο άρθρο ρυθμίζεται και η διαδικασία που 6α τηρηθεί μέχρι να 
φθάσει ο φάκελος στο συνταξιοδοτικό όργανο, το οποίο δε θα έχει αρμο
διότητα να επανακρίνει τα θέματα που έκρινε η Ε.Α.Δ.Υ.Σ.

Άρθρο 25

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 ορίζονται τα ένδικα μέσα που 
ασκούνται κατά των αποφάσεων της επιτροπής και του συνταξιοδοτιχού 
οργάνου.

Με την παράγραφο 2 τίθεται ασφαλιστική δικλείδα, ώστε για θέματα 
διαδικαστικά που δε ρυθμίζονται με τα άρθρα 22. 23 και 24 να έχουν 
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 1041/1979.

Με την παράγραφο 3 τίθεται περιορισμός για την καταβολή της σύ
νταξης και ορίζεται ότι οε δικαιούνται τη σύνταξη οι ίδιοι ή τα μέλη των 
οικογενειών τους εφ* όσον παίρνουν άλλη σύνταξη ή βοήθημα (πολεμική 
κ.λπ.) από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Άρθρο 26

Με το άρθρο 26 καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο
βληθούν από τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 27 - 29

Με το άρθρο 27 του σχεδίου προβλέπεται ότι ο καθορισμός κατά εκα
τοστιαία αναλογία του βαθμού μειώσεως της ικανότητας για εργασία

λόγω παθήσεων (τραυμάτων ή νοσημάτων) των πολιτικών υπαλλήλων 
και στρατιωτικών, που έπαθαν σε ειρηνική ή πολεμική περίοδο, θα γίνε
ται βάσει του νέου πίνακα.

Με το άρθρο 28 παρατίθεται ο νέος πίνακας ο οποίος, προκειμένου να 
ανταποκοιθεί στις σημερινές ανάγκες και προόδους της ιατρικής επιστή
μης, έχει συμπληρωθεί, εκσυχρονισθεί.. αναμορφωθεί και αναθεωρηθεί, 
τόσο από πλευράς μεγέθους ποσοστών αναπηοίας όσο και από από- 
ψεως. περιεχομένης ύλης, δια της χρησιμοποιήσεως συγχρόνου ορολο
γίας. συμπληρώσεως παθήσεων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 
που αντικαθίσταται και ορθολογικότερης ταξινομήσεως.

Διευκρινίζεται ότι για τα νοσήματα που σπανίζουν ή δεν εμφανίζονται 
σήμερα καθώς και για τα νέα που θα εμφανισθούν στο μέλλον, τα οποία, 
δε συμπεριλαμβάνονται στο νέο πίνακα, η κρίση για τον προσδιορισμό 
του ποσοστού αναπηρίας είναι δυνατόν να γίνει εκ των τυχόν καταλειπο- 
μένων λειτουργικών διαταραχών ή βλαβών.

Με το άρθρο 29 αποσαφηνίζονται ζητήματα που θα προκόψουν από 
την καθιέρωση του προτεινόμενου πίνακα σε συσχετισμό μι την κείμενη 
συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Άρθρο 30

Με το άρθρο 30 συμπληρώνεται ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατι
ωτικών Συντάξεων ώστε να δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο και οι 
γιατροί του ΕΣΥ, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη 
συνταξιοδότηση των λοιπών πολιτικών υπαλλήλων.

Για τη θεμελίωση όμως δικαιώματος σύνταξης, από θέση γιατρού 
του ΕΣΥ. πρέπει να συμπληρωθεί πλήρης πενταετής υπηρεσία του ΕΣΥ. 
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων θανάτου στην υπηρεσία ή απόλυσης 
λόγω κατάρτησης θέσης ή αναστολής των διατάξεων που προστατεύουν 
τη μονιμότητα τους ή εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παθό- 
ντων εξαιτίας της υπηρεσίας υπαλλήλων.

Άρθρο 31

Με το άρθρο 31 ρυθμίζεται ο συντάξιμος μισθός και ορίζεται ότι το 
ποσό της σύνταξής τους θα υπολογιστεί με βάση το ειδικό μισθολόγιο 
που προβλέπεται για τους γιατρούς του ΕΣΥ από το άρθρο 30 του ν. 
1397/1983.

Επιπλέον θα καταβάλλονται οικογενειακά επιδόιιατα καθώς και η 
προσαύξηση της ΑΤΑ. όπως αυτά ισχύουν για τους λοιπούς συνταξιού
χους του Δημοσίου.

Άρθρο 32

Με το άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιών που λογίζονται συ
ντάξιμες.

Ειδικότερα ορίζεται ότι όλες οι υπηρεσίες που αναγνωρίζονται συντά
ξιμες για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, λογίζονται συντάξιμες 
και για τους γιατρούς του ΕΣΥ που διευκρινίζεται ότι από τις προϋπηρε
σίες του ιδιωτικού τομέα (ν. 1405/1983 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 32 του ν. 1654/1986) που αναγνωρίζονται απεριόριστα για 
προσαύξηση της σύνταξης, υπηρεσία μέχρι πέντε χρόνια λαμβάνεται 
υπόψη και για τη θεμελίωση του δικαιώματος, σύνταξης για όσους απο
χωρούν λόγω ορίου ηλικίας. Συνεπώς από το χρόνο που έχουν ασφαλι
στεί στο ΤΣΑΥ και δε συμπίπτει με τις άλλες συντάξιμες υπηρεσίες που 
μπορούν να μεταφέρουν στο Δημόσιο όσο χρόνο επιθυμούν από το χρόνο 
Οε αυτό υπηρεσία μέχρι πέντε χρόνια μπορεί να χρησιμεύσει για συμπλή
ρωση του οριακού χρόνου για θεμελίωση δικαιώματος, σύνταξης (25ε- 
τία. σε περίπτωση παραίτησης. 20ετία σε περίπτωση απόλυσης. 15ετϊα 
όταν αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας κ.λπ.).

Ακόμα αναγνωρίζεται ως συντάξιμος και μέχρι δέκα χρόνια ο χρόνος 
προσόντος διορισμού (ειδικότητας και άσκησης ειδικότητας) καθώς και 
η προϋπηρεσία σε νοσοκομεία που λειτουργήσαν ως ν.π.ι.δ. και μεταγε
νέστερα δημοσιοποιήθηκαν. Η τελευταία αυτή υπηρεσία αναγνωρίζεται 
ολόκληρη χωρίς τον περιορισμό της ΙΟετίας.

Ακόμα τίθεται γενική διάταξη ώστε η προσαύξηση των συνταξίμων 
ετών που δόθηκε στους επιμελητές και βοηθούς των Α.Ε.Ι. με το άρθρο 
1 του ν. 853/1978 να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όσους θεμελι
ώνουν δικαίωμα σύνταξης από άλλες θέσεις πλην αυτών για τις οποίες 
δόθηκε η προσαύξηση. προκειμένου να αρθούν αμφιβολίες που έχουν 
αναχύώει στην πράξη και να αποτραπούν καταστάσεις που είναι αντίθε
τες σε καθιερωμένες συνταξιοδοτικές αρχές.



’Αρθρο 33 ’Αρθρο 39

Με το άρθρο 33 ρυθμίζονται με χάθε λεπτομέρεια τα θέματα πρόσθε
της ασφάλισης των γιατρών του ΕΣΥ επιλογή της προηγούμενης επι- 
κουοικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναττνώριση προϋπηρεσιών, κατα

βαλλόμενες εισφορές, εςαιρέσεις από την ασφάλιση κλπ.

’Αρθρο 34

Με το άρθρο 34 επιδιώκεται η διασφάλιση των εξόδων του ΤΣΑΥ με 
την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς από τα Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα και Νοσοκομεία εκείνα που ήταν υποχρεωμένα- σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 982/1979. να καταβάλλουν τέτοια εισφορά γεα 
τους γιατρούς πριν από την ισχύ του ν. 1397/1983 και μετά την 
ένταξή τους στο ΕΣΤ.

Η εισφορά αυτή ανέρχεται σε 9.5 % όσο είναι το ποσοστό της εργοδο
τικής εισφοράς του κλάδου συντάξεων του ΙΚΑ και υπολογίζεται στο Ιο 
μισθολογικό κλιμάκιο του ν. 1505/1984.

Άρθρο 35

.Με το άρθρο 35 ορίζεται η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του νό
μου. Ειδικότερα ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές δε θα έχουν εφαρμογή 
για τους γιατρούς που θα εξέλθουν της υπηρεσίας πριν συμπληρώσουν 
πενταετία στο ΕΣΤ και δε συντρέχουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 30 (θά
νατος. απόλυση, πάθημα ή νόσος οφειλομένης στην υπηρεσία). Στην πε
ρίπτωση αυτή το δικαίωμά τους θα κριθεί όπως και των λοιπών δημο
σίων πολιτικών υπαλλήλων και η σύνταξή τους θα κανονιστεί όχι με το 
ειδικό μισθολόγιο του ΕΣΤ αλλά με το μισθολόγιο όπου ισχύει για τους 
λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους δηλ. με τα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 
1505/1984 και το χρονοεπίδομα που προβλέπεται από τον ίδιο νόμο.

Ακόμη ρυθμίζονται θέματα γιατρών που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας 
μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, καθώς και των οικογενειών τους, ως 
και θέματα αναπροσαρμογής συντάξεων που τυχόν έχουν κριθεί αντί
θετα με τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 36

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 τροποποιείται η σχετική διάταξη του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ώστε η προσαύξηση 
στη σύνταξη κατά τρία τριακοστά πέμπτα (3/35) να παρέχεται σε όλο 
το προσωπικό που υπηρετεί στη ΕΕΑΕ/ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ··, 
ανεξάρτητα από την ειδικότητά του. λόγω των ειδικών συνθηκών των 
χώρων εργασίας του. Η ρύθμιση ισχυροποιεί συνταξιοδοτικά αντίστοιχη 
διάταξη του άρθρου 28 του διοικητικού νόμου 1514/1945.

Άρθρο 37

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κυρώνονται διάφορες υπουργικές 
αποφάσεις.

Άρθρο 38

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 προβλέπονται τα εξής:
Με τις παρ. 1 και 2 καθορίζονται τα κατώτατα όρια σύνταξης ή βοη

θήματος των Δικαστικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών συντάξεων.
Με την παρ. 3 παρέχεται και στους πολεμικούς συνταξιούχους και 

βσηθηματούχους που η σύνταξή τους δεν καθορίζονται με βάση μισθό 
ενεργείας το επίδομα οικογενειακών βαρών που προβλέπεται από την 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1643/1986.

Με την παρ. 4 οι πολεμικές συντάξεις που δεν υπολογίζονται με βάση 
μισθό ενεργείας. τα επιδόματα ανικανότητας, που καταβάλλονται με τις 
συντάξεις αυτές, καθώς και ο μηνιαίος συντάξιμος μισθός των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 34 του χ.δ. 1041/1979, ανακαθορίζσνται από 
30.4.1984 στα ποσά που προκύπτουν από τη συγχώνευση των ποσών 

β ασικής σύνταξης, του διορθωτικού και των ποσών της ΑΤΑ που 
καταβλήθηκε μέχοι την ημερομηνία αυτή.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η ΑΤΑ υπολογίζεται εφεξής με τα ποσο
στά αυτής που χορηγήθηκαν από 1 Μαΐου 1984, σύμφωνα με τα ορξό- 
μενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 1694/1987.

Τέλος με την παρ. 3 ορίζεται ο τρόπος καταβολής των διαφορών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων ού
τως. ώστε το 559c της διαφοράς να καταβληθεί από 1.7.1986 και το 
υπόλοιπο της διαφοράς από 1.1.1987. όπως προβλέπεται από το άρθρο 

< του ν. 1643/1986 για τους ενενεργεία στρατιωτικούς και όπως 
εφαρμόσθηκε και για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους.

Με τις διατάξεις του άοθρου αυτού καθορίζονται η έκταση εφαρμο
γής. καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου.

Άρθρο 40
Τέλος με το άρθοο αυτό ορίζεται η τυπική ισχύς του νομοσχεδίου το 

οποίο παρακαλούμε να περιβάλλετε με την ψήφο σας.
„ Αθήνα. 16 Ιουνίου 1988

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Εθνικής Άμυνας

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας, Πρόνοιας και
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εθνικής Παιδείας και ΦΛΩΡΟΣ
Θρησκευμάτων Δημόσιας Τάξης

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΣΕΧ1ΩΤΗΣ
Εμποοικής Ναυτιλίας
Ε. ΠΆΝΝΟΠΟΤΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Που δείχνει την αντιστοιχία των άρθρων του νομοσχεδίου προς τα άρ
θρα των νομοσχεδίων, για τα οποία γνωμοδότησε η Ολομέλεια του Ελε

γκτικού Συνεδρίου.
Άρθρα νομοσχεδίου Άρθρα πρακτικών ειδικών συνεδριάσεων της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα 
οποία γνωμοδότησε επί του νομοσχεδίου.
1 παρ. 2 8ης/1985 συνεδρίασης

και 4 8ης/1985 συνεδρίασης
1 παρ. 
1 παρ. 
1 παρ. 
1 παρ.

παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ. 
παρ.

1 παρ.
1 παρ. 6 
1 παρ. 7 
6
1 παρ. 8
2 παρ. 1 
2 παρ. 2 
2 παρ. 3 
2 παρ. 4 
2 παρ. 5 
2 παρ. 7 
5 παρ. 2 
5 παρ. 3
Είναι συναφείς με τις αντίστοιχες διατάξεις που 
ισχύουν για τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και 
σιδηροδρομικούς συνταξιούχους (άρ. 1 παρ. 2, αρ. 
2 παρ. 8 και 9 του νομοσχεδίου).

4 παρ. 1 3 παρ. 1.2 και 4 8ης/1985 συνεδρίασης
4 παρ. 2 3 παρ. 3 »
4 παρ. 3 3 παρ. 5 * · »
4 παρ. 4 3 παρ. 6 • * »
4 παρ. 5 3 παρ. 7 ■ » »
5 4 • »
6
7

1
2

4ης/1988 »
*

8 3 »
9 4 * * »
10 5 » »
11 6 * * »
12 7 • > •
13 8 *
14 9 • » »
15 10 » » »
16 11 » » »
17 12 » * *
18 13 » » »
19 παρ. 1 μόνο 5ης/1988 συνεδρίασης
19 παρ. 2 κα·. 3 • προσθήκη 1%ης/1985 συνεδρίασης
20 παρ. 1 κα: 2 1 5ης/1988 συνεδρίασης
20 παρ. 3 2 » 1» »
21 ΐ 6ης/1988 συνεδρίασης
22 2 » » *
23 3 » » >
24 4 » » *
25 5 » * »
26 6 9 * •

(«')



8

27 12ας/1988.
28 2»» >
29 3»» »
30 13ης/1988» (10-2-88)
31 2»*
32 3»* »
33 4»» *
34 5»> ►
35 6»» »
36 33ης/1987» (7-10-87)
37 4»» >
38 παρ. 1 χα; 2 4»» »
38 παρ. 3-6 Άρθρο μόνο 7ης/1988

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985

ΜΕΛΗ: Νιχ. θέμελης. Πρόεδρος. Ιωάν. Κατσικάς. Αθαν. Αδριανός, 
Αντιπρόεδρου Ευάγ. Καλλίτσης. Νιχ. Παναγιαννίδης. Ιωάν. Καρατ- 
ζάς. Αναστ. Γχόνης. Νικητ. Νιχητάχης. Nlx. Κόντος. ΑχΛ. Γκατσό- 
πουλος. Δημ. Ματσιώτας. Στυλ. Χριστονάχης, Απόστ. Μπότσος, Χαρ. 
Ψυρρής. Σπυρ. Παπαδήμας, Κων. Παπαδόπουλος χαι Πέτρ. Δημητρα- 
χόπουλος. Σύμβουλοι.

Οι Σύμβουλοι. Γεώργ. Καραχάλιος. Δημ. Φαμελής χαι Ιωάν. Ντε- 
λάχης. απούσιασαν δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ-
. Ρ»;·

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.
Me την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Στυλ. Χριστονάχης, 

που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητή, εισάγει στην Ολομέλεια σχέ
διο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοόοτικής νομοθε
σία». που στάλθηκε προς το Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας, με το 
Γ.4.917/1001/Μ. 13/4-74/17.6.1985 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση 15ης Νομοπα
ρασκευαστική). για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 
του Συντάγματος.

Το σχέδιο αυτό έχει ως εξής: (παρ. 1-4 αρ. 1 του νομ/οίου, παρ. 1 
και 2 του νομ/δίου).

*Αοθρο 1

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α* της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 
18554/1951 (ΦΕΚ 182) (πρώτο εδάφιο της περ. σ’ της παρ. 1 του 
άρθρου του Π.Δ. 1041/1979 - ΦΕΚ 292) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εάν απομακρυνθεί οπωσδήποτε της υπηρεσίας και έχει εικοσιπε- 
νταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».

2. Η παρ. 2 του άρθρου } του Α.Ν. 1854/1951 όπως αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 171/1975. (ΦΕΚ 202 (παρ. 3 άρθρου 1 
Π.Δ. 1041 /79) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 1 αρ. ) του νομ/δίου).

«2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιώνονται με τους τακτικούς ως προς 
το δικαίωμά τους για σύνταξη σε κάθε περίπτωση».

3. Οι περ. β’ ίων παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του Α.Ν. 1854/1951 
όπως αντιχαταστάθηχαν χαι συμπληρώθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου ) και παρ. 1 χαι 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 149/1973 (ΦΕΚ 
226) και με το άρθρο 3 του ν. 955/1979 (περ. β' των παρ. 1 των άρ
θρων 5 και 31 του Π.Δ. 1041/79), αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 2 
αρ. 1 του νομ/δίου).

«β. Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε από τους παραπάνω όρους, 
ή του υπαλλήλου που πέθανε στην υπηρεσία ανεξάρτητα από τη διάρ- 
κειά της και τη σχέση της προς το θάνατό του. καθώς και του συνταξιού
χου. είτε αυτά γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους, είτε νομιμοποιή
θηκαν. είτε είναι θετά, είτε αναγνωρίστηκαν, είτε γεννήθηκαν χωρίς 
γάμο των γονέων τους από μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική 
της υπηρεσία εάν τα μεν κορίτσια είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη 
συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους εφ* όσον είναι άγαμα ή 
και μετά τη συμπλήρωση του 20ού έτους της ηλικίας τους ερ’ όσον είναι 
ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω. Η ανικανότητά τους 
στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του υπαλλή
λου ή συνταξιούχου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επι
τροπής. Αν η ανικανότητα των ενηλίκων αγοριών επέλθει μετά το θά
νατο του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου, το ανίκανο αγόρι δικαιούται 
συνταςη από το Δημόσιο Ταμείο, αν δεν παίρνει ή δικαιούται να πάρει

σύνταξη από οποιοδήπστε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το μηνιαίο ει
σόδημά του δεν υπερβαίνει το εκάστστε κατώτατο όριο σύνταξης που 
καταβάλλει το Δημόσιο. Η ανικανότητα μπορεί πάντως να βεβαιωθεί 
και όταν ζει ο γονέας τους από τον οποίο έλκουν το δικαίωμα, η γνωμά
τευση όμως αυτή θα ληφθεί υπόφη από τα δικαιοδστούντα για τις συ
ντάξεις όργανα κατά την κρίση του δικαιώματος οε σύνταξη των ενήλι
κων αγοριών. Τα θετά παιδιά δικαιούνται σύνταξη εφ’ όσον κατά το 
χρόνο της δημοσίευσης της απόφασης υιοθεσίας δεν είχαν υπερβεί το 18 
έτος της ηλικίας τους.

Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της 
χώρας μας ή σε ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού, δικαιούνται σύ
νταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα χρόνια φοί
τησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής και για ένα ακόμη 
χρόνο εφ όσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέρα από τη συ
μπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Η σύνταξη, στην περί
πτωση αυτή καταβάλλεται εφ* όσον προσκομίζεται κάθε χρόνο πιστο
ποιητικό φοίτησης - προόδου της οικείας σχολής, από το οποίο να απο
δείχνεται η κανονική φοίτηση του σπουδαστή καθώς και υπεύθυνη δή
λωση του Ν.Δ. 105/1969 (ΦΕΚ 20) ότι είναι άγαμα και δεν παίρνουν 
σύνταξη από άλλο φορέα».

4. Το τελευταίο εδάφ. της παρ 1 του άρθρου 4 του Ν. 995/79, 
(ΦΕΚ 189) (υποπερίπτ. ββ της περ. β' της παρ. 1, των άρθρων 5 και 
31 του Π.Δ. 1041/79 του άρθρου 2 του Π.Δ. 850/1980) αντικαθί
σταται ως εξής: (περιπτ. ββ παρ. 2 αρθ. 1 του νομ/δίου).

«ββ. Προκειμένου για θετά παιδιά που υιοθετήθηκαν μέχρι τη δημο
σίευση του Ν.Δ. 149/1973 και δε λαμβάνουν ούτε δικαιούνται να λά
βουν σύνταξη από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κυρίας 
ασφάλισης ή έχουν καταστεί ανίκανα για την άσκηση οιουδήποτε βιοπο
ριστικού επαγγέλματος*.

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3768/1957 (ΦΕΚ 
202) (δεύτερο εδάφιο παρ. 6 άρθρου 11 του Π.Δ. 1041/1979) αντικα
θίσταται ως εξής:

«Δημόσιος υπάλληλος που αποδέχεται θέση η παρατείνει ή ανανεώνει 
τη θητεία του σε διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, 
θεωρείται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον οργανισμό αυτό και 
για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τη δεκαπενταετία, ότι 
βρίσκεται σε κανονική άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές».

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του Α.Ν. 1854/51 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ] του άρθρου 2 του Ν. 329/1976 
(ΦΕΚ 128) (πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του Π.Δ. 1041/ 
1979) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 3 αρ. 1 του νομ/οίου).

«8. Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οποιοσδήποτε υπηρε
σίας. αν χρησίμευε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για απόκτηση δι
καιώματος σύνταξης από οποιονδήποτι ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης ή από διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα 
καθώς επίσης και αν για το χρόνο αυτό καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί 
μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εφάπαξ απο
ζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί.

7. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Α.Ν. 
1854/1951 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθορυ 7 του 
Ν.Δ. 3768/1957 (πρώτο εδάφιο της περ. β* της παρ. 1 του άρθρου 12 
του Π.Δ. 1041/1979), αντικαθίσταται και πάλι ως εξής: (παρ. 4 αρ. 1 
του νομ/δίου).

«β. Η προγενέστερη υπηρεσία με μηνιαίο μισθό ή μηνιαία ή ημερήσια 
αποζημίωση ως εκτάκτων, αναπληρωτών, προσωρινών ή υπαλλήλων 
που αμείβονται από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού, η οποία πα
ρασχέθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17 ου έτους της ηλικίας τους ή, για 
όσους στη συνέχεια μονιμοποποιήθηκαν σε υπηρεσία του ίδιου Υπουρ
γείου. μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους*.

8. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. 1 του άρ
θρου 14 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 1 αρ. 2 
του νομοσχεδίου).

«1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από τη χρονολογία του εγγράφου της 
κοινοποίησης του διορισμού μέχρι τη χρονολογία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της αποδοχής της παραί
τησης ή μέχρι την ημέρα του θανάτου του υπαλλήλου. Εφ* όσον παρα
σχέθηκε υπηρεσία μετά τη χρονολογία του παραπάνω ΦΕΚ η υπηρεσία 
υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης των παραπάνω πρά
ξεων και πάντως όχι πέρα της εικοστής ημέρας από τη δημοσίευση.

Σε περίπτωση απόλυσης εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται ίαση η συ
ντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφ όσον οεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, τερμαμτίζεται με την πάροδο διμήνου από 
τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιμότητας ανεξάρτητο 

το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή της τυχόν προσφοράς υπηρεσίας 
και της καταβοΛης μισθού πέραν του διμήνου».
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'Αρθρο 2

]. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του Α.Ν. 1854/51 
(ποώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του Π.Δ. 1041/1979) αντι
καθίσταται ως εξής: (παρ. 2 του αρ. 2 του Νομ/δίου).

-1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από τη χρονοΛογία της κατάταξης του 
στρατιωτικού, μέχρι την απομάκρυνσή του από την υπηρεσία ή μέχρι το 
θάνατό του και προκειμένου για όσους αναφέρονται στο άρθρο 2 . απο 
τη χρονολογία του εγγράφου της κοινοποίησης του διορισμού μέχρι τη 
χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποΛυ- 
σης ή της αποδοχής της παραίτησης ή την ημέρα του θανάτου του υπαλ
λήλου. Εφ’ όσον παρασχέθηκε υπηρεσία μετά τη χρονολογία του παρα
πάνω ΦΕΚ. η υπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία κοινοποίη
σης των παραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα της εικοστής ημέρας 
από τη δημοσίευση.

Σε περίπτωση απόλυσης εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται ίαση η συ
ντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου του άρθρου 27, εφ' όσον δεν εμπίπτει 
στις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου τερματίζεται με την πάροδο 
διμήνου από τη λήξη της αναρρωτιχής άδειας ή της διαθεσιμότητας 
ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή της τυχόν προ
σφοράς υπηρεσίας και της καταβολής μισθού πέραν του διμήνου».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 56 του Α.Ν. 1854/1951 
(τρίτο εδάφ. της παρ. 1 του άρθρου 56 του Π.Δ. 1041/19791, αντικα
θίσταται ως εξής: (παρ. 3 αρ. 2 του νομ/δίου).

-Η απομάκρυνση του πολιτικού υπαλλήλου λογίζεται γενομένη από 
τη χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή την ημέρα του θανάτου του 
υπαλλήλου. Εφ όσον παρασχέθηκε υπηρεσία μετά τη χρονολογία του 
ΦΕΚ από την ημερομηνία που φέρει τα έγγραφα κοινοποίησης των πα
ραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα από την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευση ή της λήξης του διμήνου. προκειμένου για απολυόμενους 
εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται ίαση».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του Α.Ν. 1854/1951 όπως τροποποιή
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαθίστα
ται ως εξής: (παρ. 4 αρ. 2 του νομ/δίου).

-1. Στο μόνιμο ή ισόβιο υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που απομα
κρύνεται από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλονται για 
τρεις μήνες όλες οι αποδοχές του.

Οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την επομένη της χοονολογίας 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της 
αποδοχής της παραίτησης ή της ημέρας του θανάτου του υπαλλήλου. 
Εφ όσον παρασχέθηκε υπηρεσία μετά τη χρονολογία του ΦΕΚ από την 
επομένη της ημερομηνίας που φέρει το έγγραφο κοινοποίησης των πα
ραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα'»' της εικοστής πρώτης ημέρας 
απο τη δημοσίευση. Προκειμένου για απολυόμενους εξ’ αιτίου; νόσου 
που δεν επιδέχεται ίαση οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την επομένη 
της λύσης της υπαλληλικής σχέσεως και πάντως όχι πέρα από την επο
μένη παρόδου διμήνου από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της δια
θεσιμότητας.

Οι παραπάνω τρίμηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται:
α) Σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρε

σιακή ανεπάρκεια ίων μόνιμων ή ισόβιων υπαλλήλων και
β) σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού χωρίς 

να συντρέχει η υπηρεσία που απαιτείται από τις περ. α' της παρ. 1 των 
άρθρων 1 και 26».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. 2 του άρ
θρου 57 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 5 αρ. 2 
του νομ/δίου).

«2. 0 επανερχόμενος στην υπηρεσία μόνιμος ισόβιος υπάλληλος ή ο 
έφεδρος στρατιωτικός που ανακαλείται από την αποστρατεία στην 
ενεργό υπηρεσία δικαιούται να ξ αν απορεί τρίμηνες αποδοχές σύμφωνα 
με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου εάν η νέα υπηρεσία του 
είναι τουκάχιστον διετής πραγματική και συνεχής».

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968, (ΦΕΚ 250), 
(παρ. 3 του άρθρου 66 του Π.Δ. 1041 /1979) προστίθεται περίπτωση 
9 με “ο ακόλουθο περιεχόμενο: (παρ. 6 αρ. 2 του νομ/δίου).

-ο > Αν με την προσβαλλόμενη πράξη κανονίσθηκε παράνομη σύνταξη 
η μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζει ο νόμος».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ 109), (άρθρο 96 του Π.Δ. 
1041/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

■1-0 χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του δημοσίου γενικά σε 
^--εις που προβλέπονται από το Ν.Δ. 641/70(ΦΕΚ 174) και από το 
άρθρο 6 του Ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101) όπως αντικαταστήθηκε με το

άρθρο 17 του Ν. 1489 (ΦΕΚ 170). για τον οποίο και μέχρι ένα εξά
μηνο από την ισχύ του νόμου αυτού, καταβάλλονταν σύνταξη και απο
δοχές συγχρόνως αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφ όσον οι ενδιαφερό
μενοι επιστρέιύουν τη σύνταξη που έλαβαν όπως ορίζεται παρακάτω.

2. Το ποσό της επιστοεπτεας σύνταξης υπολογίζεται με βάση το συ
ντάξιμο μισθό του βαθμού συνταξιοδότησής τους, όπως αυτός έχει δια
μορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης για την επιστροφή.

3. Για την επιτροφή του παοαπανω ποσού με σκοπό την αναγνώριση 
του χρόνου της πρώτης παραγράφου ως συνταξίμου ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην αρμόδια διεύθυνση του Γενι
κού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία και προβαίνει στον καταλογισμό 
του ποσού αυτού. Το ποσό αυτό εισπράττεται με μηνιαίες δόσεις ίσες με 
το 1/100 του και παοαχοατείται από το μισθό ή τη σύνταξη που κατα
βάλλεται από το δημόσιο.

Το παρακρατούμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1/4 
και μικρότερο του 1/10 του μισθού ή της σύνταξης που καταβάλλεται.

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται πλέον από το δημόσιο μισθός ή 
σύνταξη, το επιστοεπτέο σύμφωνα με το πιο πάνω ποσό, βεβαιώνεται 
ως δημόσιό έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ει
σπράξεων Δημοσίων Εσόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ
θρου 1 του Ν. 285/1976 (ΦΕΚ 70) για τις περιπτώσεις που ρυθμίζο
νται με αυτές.

4. Ot διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή 
και για τους λοιπούς συνταξιούχους του δημόσιου τομέα που ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι υπηρετούν ή 
προσλαμβάνονται σε θέσεις του τομέα αυτού».

7. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 326/1969 (ΦΕΚ 219) αντικα
θίστανται ως εξής: (παρ. 7 αρ. 2 του νομ/δίου).

«2. Εκείνος που εν γνώσει του μεταβιβάζει ή οπωσδήποτε εξοφλεί 
επιταγή που επανεκδόθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο υποχρεούται να επιστρέφει το ποσό της επιτα
γής στο διπλάσιο και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών*.

Άρθρο 3 (παρ. 1-5 αρ. 4 του νομ/δίου)

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 
3395/1955 (ΦΕΚ 276) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ
θρου 21 του Ν. 255/1979 (πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. 850/1980) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 1 αρ. 4 
του νομ/δίου).

«β. Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε υπό τους παραπάνω όρους 
ή του υπαλλήλου που πέθανε στην υπηρεσία ανεξάρτητα από τη διάρ- 
κειά της και τη σχέση της προς το θάνατό του ή του συνταξιούχου, είτε 
αυτά γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους, είτε νομιμοποιήθηκαν, είτε 
είναι θετά, είτε αναγνωρίστηκαν, είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γο
νέων τους από μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία 
εάν τα μεν κορίτσια είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση 
του 20ου έτους της ηλικίας τους εφ’ όσον είναι άγαμα ή και μετά τη συν- 
πλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους, εφ' όσον είναι ανίκανα για 
εργασία κατά'ποσοστό 50% και άνω.

Η ανικανότητά τους στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο 
του θανάτου του υπάλληλου ή του συνταξιούχου, και βεβαιώνεται με 
γνωμάτευση της Α.Σ.Τ.Ε. Αν η ανικανότητα των ενήλικων αγοριών 
επέλθει μετά το θάνατο του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου το ανίκανο 
αγόρι δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν δεν παίρνει ή δι
καιούται να πάρει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή 
το μηνιαίο εισόδημά του δεν υπερβαίνει το εκάστστε κατώτατο opto σύ
νταξης που καταβάλλει το Δημόσιο. Η ανικανότητα μπορεί πάντως να 
βεβαιωθεί και όταν ζει ο γονέας τους από τον οποίο έλκουν το δικαίωμα, 
η γνωμάτευση όμως αυτή θα ληφθεί υπόψη από τα δικαιοδοτούντα για 
τις συντάξεις όργανα κατά την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη των 
ενηλίκων αγοριών*.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 955/79 (τρίτο εδάφιο της περ. β 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 850/80) αντικαθίσταται ως εξής: 
(περίπτ. 6 παρ. 1 του αρ. 4 του νομ/δίου).

«Τα θετά τέκνα δικαιούνται σύνταξη εφ’ όσον κατά το χρόνο της δη
μοσίευσης της απόφασης γ.α την υιοθεσία, δεν είχαν υπερβεί το δέκατο 
(παρ. 2 αρ. 4 του νομ/δίου).

3. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 
του Ν.Δ. 3395/1955 εδάφιο πέμπτο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 
2 του Π.Δ. 850/1980 καταργούνται.

4. Το άρθρο 22 του Ν. 955/1979 (τελευταίο εδάφιο της περιπτ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 850/1980) αντικαθίσταται ως εξής: 
(β' εδάφ. περιπτ. β' παρ. 1 αρ. 4 του νομ/δίου).

«Τα άγαμα αγόρια του φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της
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Χωράς μας ή σε ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού και δε παίρνουν σύ- 
ντα£Τ( από άλλο φορέα, δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις 
σπουδές τους σύμφωνα μι τα χρόνια φοίτησης που προβλέπει ο οργανι
σμός της κάθε σχολής κα: για ένα ακόμη χρόνο και πάντως όχι πέρα 
«πό το 2So έτος της ηλικίας.

Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται εφ* όσον προσκομίζε
ται κάθε χρόνο πιστοποιητικό φοίτησης προόδου της οικείας σχολής, 
από το οποίο να αποδείχνεται η κανονική φοίτηση του σπουδαστή και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 ότι είναι άγαμα και δεν παίρ
νουν σύνταξη από άλλο φορέα*.

5. Στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 3395/1955 (άρθρο 8 του Π.Δ. 850/80) 
προστίθεται παράγραφος 3 με το ακόλουθο περιεχόμενο: (παρ. 3 αρ. 4 
του νομοσχεδίου).

■3. Η παρεχόμενη σύνταξη, σύμφωνα με τες ισχύουσες διατάξεις στο 
προσωπικό που ασχολείται κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
επαγγελματικής του ειδικότητας, με ραδιενεργές πηγές ή ιαντίζουσες 
ακτινοβολίες σε ακτινολογικά ή ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια προσαυ
ξάνεται ως εξής:

α) κατά 10/50 του μηνιαίου συνταξίμου μισθού των. προκειμένου 
για όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι την 31.12.1980.

β) κατά 8/45 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των. προκειμένου για 
όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέσα στο 1981.

γ) κατά 6/40 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των. προκειμένου για 
όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέσα στο 1982 και

5) κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των. προκειμένου για 
όσους εξέρχονται της υπηρεσίας από 1.1.1983 και εφεξής*.

6. Τα δεύτερα εδάφια των παρ. 1 και 2 του ά' θρου 12 του Ν.Δ. 
3395/1955 (δεύτερα εδάφια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 
850/ ] 980) αντικαθίσ τανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής: (παρ. 4 του 
°τ· 4 του νομ/δίου).

•Αν κάποιο από τα παιδιά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή από τα άγαμα 
αγόρια συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας του η σύνταξη των λοι
πών οικαιούχων προσώπων περιορίζεται ανάλογα με όσα ορίζει το 
προηγούμενο εδάοιο».

~· Η παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3395/1955 (παρ. 4 του άρ
θρου 12 του Π.Δ. 850/1980) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως 
ε^ή;: (παρ. 5 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου).

•4. Οταν υπάρχει χήρα και παιδιά η σύνταξη ανήκει κατά το μισό 
σττ) Χή?α και κατά το άλλο μισό στα παιδιά σε ίσες μερίδες και σε περί
πτωση αναστολής καταβολής του μεριδίου της σύνταξης σε έναν από 
τους δικαιούχους τα μερίδια των λοιπών δε μεταβάλλονται*.

Άρθρο 4 (αρ. 5 του νομ/δίου)

1. Η περίπτωση β* της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4523/1966 
(ΦΕΚ 135) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 1 αρ. 5 του νομ/δίου).

•β. Η προγενέστερη υπηρεσία στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ τακτικού ή εκτά
κτου ή δοκίμου ή υπαλλήλου με σύμβαση αλλά μόνο όταν έχει θεμελιω
θεί δικαίωμα σε σύνταξη από το TADA κατά τις περιπτώσεις α\ β’, γ’ 
και ε του άρθρου 1 του παοόντος νόμου*.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4523/1966 
καταργείται. (παρ. 2 αρ. 5 του νομ/δίου).

3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983 έχουν εφαρμογή 
κα: για του; αγροαύλακες που εξήλθαν από την υπηρεσία τους μέχοι την 
3 ! Δεκεμβρίου 1976 κα: έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με τις 
όιατάςεις του Ν.Δ. 4523/1966 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συ
μπληρώθηκαν μεταγενέστερα, (παρ. 3 αρ. 5 του νομ/οίου).

Αρθρο 5 (παρ. 8 κα: 9 αρ. 2 του νομ/δίου)

ί. Π παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 955/1979 (έκτο εδάςκο της παο. 4 
του άρθρου 12 του Π.Δ. 1041/1979) καταργείται.

-.Τα δεύτερα εδάφια των παρ. 1 των άρθρων 3 8 κα: 46 του Α.Ν. 
)8.>4/1953 κα: τέταρτο περ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.ο. 
3768/195 ι (δεύτερα εδάφια της παρ. 1 κα: τέταρτα της παρ. 2 των 
άρθρων 18 κα: 46 του π.δ. 1041/1979) αντικαθίστανται από τότε που 
ίσχυσαν ως εξής: (παρ. 8 αρ. 2 του νομ/δίου).

•Άν κάποιο από τα παιδιά συνάψε: γάμο ή πεθάνε: ή από τα ά^ααα 
αγόρια, ενηκικωθει. η σύνταξη των κοιπών δικαιούχων προσώπων πε
ριορίζεται ανάλογα με όσα ορίζει ο κανόνας του πρώτου εδαφίου της πα
ρούσας παραγράφου*.

3. Τα πρώτα εδάφια των παρ. 4 των άρθρων 18 και 46 του Α.Ν.
1 8.>4/1951 (πρώτα εδάφ. των παρ. 4 των άρθρων 18 κα: 46 του Π.Δ.
1 Oil /] 979} αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής: (παρ. 9 
αρ. 2 του νομοσχεδίου).

4. ’Οταν υπάρχει χήρα και παεδιά η σύνταξη ανήκει κατά το μισό στη 
χήρα και κατά το άλλο μισό στα παιδιά σε ίσες μερίδες και σε περίπτωση 
αναστολής καταβολής του μεριδίου της σύνταξης σε έναν από τους δι
καιούχους. τα μερίδια των λοιπών δε μεταβάλλονται*.

Άρθρο 6 (παρ. 5 αρ. 1 του νομ/δίου)

Άρθρο 15 του Π.Δ. 1041/1979 προστίθεται παρ. 7 που έχει ως 
ε-ξής:

*7. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 
το πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού το οποίο κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της επαγγελματικής τους ειδικότητας πραγ
ματοποιεί καταδύσεις επί υποβρυχίων. Στην περίπτωση αυτή για τον 
υπολογισμό των προσαυξήσεων λαμβάνονται υπόψε: οι ώρες καταδύ- 
οεως επί υποβρυχίων κατ αντιστοιχία με τις ώρες πτήσεως που προ- 
βλέπονται από την παραπάνω παράγραφο, οι οποίες πρέπει να βεβαιώ
νονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Για τη συμπλήρωση 
της δεκαπενταετίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που παρασχέ
θηκε στο Πολεμικό Ναυτικό.

Άρθρο 7

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για δικαιώματα 
που ανάγονται σε θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτό τα οποία 
όμως έχουν γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του. Η αναγνώριση 
των δικαιωμάτων αυτών γίνεται ύστερα από αίτηση των δικαιούχων, ή, 
σε περίπτωση θανάτου τους, των οικογενειών τους, η οποία υποβάλλε
ται στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Η σύνταξη ή αύξηση της σύνταξης των δικαιούχων της προηγού
μενης παραγράφου που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού ορίζε
ται να πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης 
της σχετικής πράξης ή απόφασης.

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1985 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας. έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις του είναι δικαιολογημένες από την 
αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Στυλ. Χριστονάκης. εκθέτει τα ακόλουθα:
Οι ρυθμίσεις που θεσμοθετούνται με το προκείμενο σχέδιο νόμου είναι 

σωστές και δικαιολογημένες και συμβάλουν οπωσδήποτε στη σκοπού- 
μενη βελτίωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, με την άρση ορισμένων 
ανισοτήτων - που εξακολουθούν να υπάρχουν σ* αυτήν - μεταξύ διαφό
ρων κατηγοριών συνταξιούχων, με την αποσαφήνιση ισχυουσών διατά
ξεων που δημιούργησαν κατά το παρελθόν ερμηνευτικά ζητήματα κα: 
με τη δικαιότερη ρύθμιση διαφόρων άλλων θεσμών. Κρίνεται όμως σκό
πιμο να σημειωθούν οι παρακάτω τρεις παρατηρήσεις:

1) Πρέπει κατ αρχήν το Σχέδιο Νόμου να υπογραφεί από τον ήδη 
αρμόδιο Υπουργό.

2) Όσον αφορά τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου I αυτού πρέπει να 
αποοαφηνεσθε: — ενόψη των σχετικών διατάξεων των άρθρων 54 κα; 55 
του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977}- αν η συντάξιμη υπηρε
σία υπολογίζεται από τη χρονολογία του εγγράφου της κοινοποίησης 
του διορισμού στον υπάλληλο και στην περίπτωση ακόμη που αυτός λο
γίζεται από το νόμο ως μη αποδεχθείς σιωπηρώς το διορισμό του λόγω 
παοαμελήσεως της εύλσγης προσθεσμίας που του τάχθηκε (30 το πολύ 
ημερών) χωρίς να επακολουθήσει στη συνέχεια, ανάκληση του μη γενο- 
μένου αποδεκτού διορισμού, η δε ανάληψη υπηρεσίας έγινε μετά την πα
ρέλευση της παραπάνω προθεσμίας.

3. Κρίνεται πιο ορθή, νομοτεχνικά και ουσιαστικά, η μερική αναδια
τύπωση της διατάξεως του β' εδαφ. τής παρ. 5 του άρθρου 2 του νομο
σχεδίου ως εξής: «Ο) Αν με την προσβαλλόμενη πράξη κανονίσθηκε σύ
νταξη χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή μεγαλύτερη από 
αυτή που καθορίζει ο νόμος*.

Η Ολομέλεια μετά από όιαλογικη συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα 
την παραπάνω εισήγηση του Συμβούλου Στυλ. Χριστονάκη.

Αφού τελείωσε η συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο
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αοού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον 
ίδιο και το Γραααατέα.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΊΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 4ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1988

ΜΕΛΗ: Νιχ. θέμελης. Πρόεδρος. Αθαν. Αδριανός. Ευάγ. Καλλί- 
τστς. Νιχ. Παπαγιαννίδης. Αντιπρόεδροι. Ιωάν. Καρατζάς. Αναστ. 
Γχόνης. Νιχήτ. Νικητάχης. Νιχ. Κόντος. Αχλ. Γχατσόπουλος. Δημ. 
Ματσιώτας. Ιωάν. Ντελάχης, Στυλ. Χριστονάχης. Απόστ. Μπότσος. 
Χαρ. 4'υρρής, Κων. Παπαδόπουλος και Πέτο. Δημητρακόπουλος. Σύμ
βουλοι.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρράς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.
Μ* την έναρξη της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Ιωάν. Ντελάχης, που 

ορίστηκε Εισηγητής από τον Πρόεδρο, εισάγει στην Ολομέλεια, για να 
εκφέρει τη γνώμη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου ΐ 3 του Συ
ντάγματος. το σχέδιο νόμου -Τροποποίηση και συμπλήρωση της συντα- 
ξιοδοτικής νομοθεσίας», που στάλθηκε στο Γενικό Επίτροπο της Επι
κράτειας από τον Υπουργό Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - 15η Νομοπαρα
σκευαστική). με το οικ./195/Μ13/4-74/2.2.1988 έγγραφό του, το 
περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

’Αρθρο 1 (άρθρο 6 του νομ/δίου)

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α- της παρ. I του άρθρου 1 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

(παρ. 1 αρ. 6 του νομοσχεδίου)
-Για τις γυναίκες υπαλλήλους που είναι χήρες με ανήλικα παιδιά ή 

διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά ή άγαμες μητέρες με ανήλικα παιδιά ή 
έγγαμες, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρε
σία».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

(παρ. 2 αρ. 6 του νομοσχεδίου).
-Για τις γυναίκες στρατιωτικούς που είναι χήρες με ανήλικα παιδιά ή 

διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά ή άγαμες μητέρες με ανήλικα παιδιά ή 
έγγαμες, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρε
σία».

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. I του άρθρου 1 του ν.δ. 
1827/1942 (ΦΕΚ 255), αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 3 αρ. 6 του 
νομ/διου)

-Για τις γυναίκες υπαλλήλους που είναι χήρες με ανήλικα παιδιά ή 
διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά ή άγαμες μητέρες με ανήλικα παιδιά ή 
έγγαμες, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρε
σία*.

4. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώ
δικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980 - ΦΕΚ 
211) αντικαθίσταται ως εξής: (παρ. 4 αρ. 6 του νομοσχεδίου).

- Για τις γυναίκες υπαλλήλους που είναι έγγαμες ή χήρες με ανήλικα 
παιδια ή διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά ή άγαμες μητέρες με ανήλικα 
παιδιά, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 
και δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου ηλικίας».

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, πριν από το τελευταίο, που έχει ως 
εξής: (παρ. 5 αρ. 6 του νομ/δίου).

-Οι αναπληρωτές αγροφύλακες εξομοιώνονται προς τους τακτικούς, 
ως προς το δικαίωμα σύνταξης από την ισχύ του ν. 340/19/6 (ΦΕΚ 

1 36) και η σύνταξή τους κανονίζεται βάσει του εισαγωγικού μισθολογι- 
κού κλιμακίου του κλάδου τους».

I
Άρθρο 2 (άρθρο 7 του νομοσχεδίου)

Συντάξιμος μισθός σχολικών συμβούλων και προϊσταμένων γραμμα
τείας Α.Ε.Ι.

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 13 με το ακόλουθο περιεχό
μενο:
-13. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των εκπαιδευτικών που 
ΐζερχονται της υπηρεσίας από θέση σχολικού συμβούλου του ν. 1304/

1982 (ΦΕΚ 144), καθώς και όσων εξέρχονται από θέση προϊσταμένου 
γραμματείας των Α.Ε.Ι.. πριν τη λήξη της θητείας τους, λαμβάνετα: 
υπόψη ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας της οργανικής τους θέσης 
στην οποία εξελίσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 του 
ν. 1304/1982 και 57 και 70 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) και όχι 
βάσει των αποδοχών που λάβαιναν κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

2. Συντάξεις που τυχόν έχουν κανονιστεί βάσει διαφορετικού συντάξι
μου μισθού, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν. σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παοαγράφου από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευ
σης του νομού αυτού μήνα, ποσά δε που έχουν επί πλέον καταβληθεί δεν 
αναζητούνται.

Αρθρο 3 (άρθρο 8 του νομοσχεδίου)

Αναγνώριση προϋπηρεσιών ως συνταξίμων

1. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολι
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο 
περιεχόμενο:

• Προκειμένου για υπηρεσίες που παοέχονται με μειωμένο ωράριο ερ
γασίας. αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, τόσος χοόνος. όσος προκύπτει 
από το πηλίκο του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των 
ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο 
ταχτικών δημοσίων υπαλλήλων.

Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου ως ένα 
έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται 
είκοσι πέντε ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες».

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. μη' της παρ. I του άρθρου 12 του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

«μη'. Η προγενέστερη υπηρεσία του Διδακτικού - Ερευνητικού Προ
σωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
καθώς και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) σε ομοταγή Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά 
Κέντρα διεθνούς κύρους της αλλοδαπής με την ιδιότητα του τακτικού ή 
εκτάκτου ή επικουρικού καθηγητή ή καθηγητή με τίτλο ισότιμης προς 
τους τίτλους αυτούς ή υφηγητή ή λέκτορα ή επιμελητή ή βοηθού ή ερευ
νητή ή επιστημονικού συνεργάτη και η ερευνητική του προϋπηρεσία σε 
Α.Ε.Ι. ή σε Κέντρα Ερευνών διεθνούς κύρους της χώρας μας. που δεν 
αναγνωρίζεται από άλλες διατάξεις, εφ’ όσον κατά περίπτωση η υπηρε
σία αυτή είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Από τη προϋπηρε
σία του προηγούμενου εδαφίου προσμετρούνται δύο έτη για καθένα από 
τα πρώτα πέντε έτη υπηρεσίας στη χώρας μας με την ιδιότητα μέλους 
του Δ.Ε.Π. ή του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και ένα για κάθε έτος υπηρεσίας πέ
ραν των πέντε».

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται περ. ιε’ με το ακόλουθο περιεχό
μενο:

«ιε\ Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου 
από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την έναρξη 
ισχύος του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167), καθώς και η προϋπηρεσία εκ
παιδευτικών σε ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφ* όσον δίδαξαν σε τάξεις 
ή τμήματα ελληνοπαίδων κατά κύριο επάγγελμα και πλήρη και απο- 
κλειστκή απασχόληση και δεν έλαβαν για την αιτία αυτή σύνταξη ή 
αποζημίωση ή άλλο βοήθημα από το κράτος που υπηρέτησαν ή την ελ
ληνική ομσγένεια.

Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας αυτής σε ξένα σχολεία, ενερ- 
τείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1566/ 
1985».

4. Η παρ. γ* της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 3768/1957 (περ. γ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 1041/1979) αντικαθίσταται ως 
*ξής:

•γ’. 0 χρόνος κάθε υπηρεσίας που απαιτείται ως προσόν για το διορι
σμό σε θέση τακτικού ή μονίμου υπαλλήλου του δημοσίου εφ όσον τε
λικά ο υπάλληλος αποχωρεί από τη θέση αυτή του κλάδου στον οποίο 
διορίστηκε και αξιώνει τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, ανεξάρ
τητα από το γεγονός ότι η υπηρεσία αυτή λογίζεται συντάξιμη από άλ
λες διατάξεις. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προσμετρηθεί χρόνος 
πλέον των πέντε ετών.

Σε περίπτωση διορισμού ή μετακίνησης του υπαλλήλου σε νέα θέση ο 
χρόνος υπηρεσίας που του χρησιμέυσε ως προσόν για το διορισμό του 
στην προηγούμενη θέση, σε καμιά περίπτωση δε λογίζεται συντάξιμος 
από τη νέα του θέση. Προκειμένου ν* αναγνωρισθεί και προσμετρηθεί ο 
ανωτέρω χρόνος ως συντάξιμος πρέπει να έχει εκπεσθεί από οποιονδή- 
ποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ο υπάλληλος ήταν ασφα
λισμένος. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που τυ-
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γόν έχουν καταβληθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης για 
τον αναγνωριζόμενο χοόνο δεν αναζητούνται και αποδίδονται στο Δημό
σιο από τους ασφαλιστικούς αυτούς οργανισμούς».

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 1041/1979 προστί
θεται περ. u με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ιε*. Η προύπηοεσία που παρασχέθηκε με την ιδιότητα του τακτικού 
ή εκτάκτου με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιον υπαλλήλου στις Υπηρεσίες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Ορθοδόξων Πατριαρ
χείων» .

6. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 12. του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1 041/1979» προστίθεται εδάφιο με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

«Επίσης λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας, με σύμβαση μί
σθωσης έργου ή με ανάθεση και' αποκοπήν εργασίας εφ* όσον οι υπηρε
σίες αυτές έχουν χαρακτηοισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική από
φαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημέ
νης) ή εφ* όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο
β) παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την 

άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
γ) αμοιβή ανάλογη με αυτή των προσλαμβανόμενων με σχέση εργα

σίας ιδιωτικού δικαίου».

Άρθρο 4 (άρθρο 9 του νομοσχεδίου)

Θέματα προσωπικού της ΕΛ-ΑΣ

1. Στο άρθρο 25 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων (π.δ. 1041/79 ΦΕΚ 292) προστίθεται παράγραφος 5. που έχει 
ως εξής:

«5. Από την έναρξη της ισχύος του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α') 
όπου στον παρόντα Κώδικα αναφέρονται όργανα της Χωροφυλακής ή 
της Αστυνομίας Πόλεων νοείται το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 1202/1981 
(ΦΕΚ 247) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Για τους ανθυπασπιστές. ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους που 
προέρχονται από υπαξιωματικούς. απόφοιτους της οικείας παραγωγι
κής Σχολής, για την εφαρμογή του παρόντος (άρθρου, λογίζεται, εφ’ 
όσον συμπληρώθηκε τρίμηνη πραγματική υπηρεσία στο βαθμό, ως χοό- 
νος μεν υπηρεσίας υπαξιωματικών και ο γοόνος στους βαθμούς του χω
ροφύλακα. αστυφύλακα ή πυροσβέστη, μετά την αποφοίτηση από τη 
Σχολή, ως χρόνος δε υπηρεσίας ανθυπασπιστού. ανθυπαστυνόμου ή πυ
ρονόμου και ο χοόνος που διανύθηκε στους βαθμούς του χωροφύλακα, 
αστυφύλακα, πυροσβέστη ή υπαξιωματικού πέραν των εννέα ετών».

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για όσους κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, λαμβάνουν μισθό 
που ανήκει σε βαθμό ανώτερο απ αυτόν που κατέχουν, η σύνταξη κανο
νίζεται βάσει του ανωτέρου αυτού μισθού».

Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για όσους εξήλ
θαν από την υπηρεσία, καθώς και για τις οικογένειες όσων έχουν πεθά- 
νει πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

4. Στις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84) υπάγονται, από την 
ισχύ του ν. ] 481 /] 984 (ΦΕΚ 152 ) το αστυνομικό προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και το Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστι
κού Σώματος.

Άρθρο 5 (άρθρο 10 του νομοσχεδίου)

Συρροή συντάξεων

1. Στο τέλος του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων (π.δ. 1041/79) προστίθεται παράγραφος 15. με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στο δημόσιο u: οποιαδήποτε σχέση εργα
σίας. είτε είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο δημόσιο, είτε σε 
όιλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. Δικαιώματα σύνταξης 
που έχουν αναγνωρισθεϊ μέχρι την..................δε θίγονται και εξακολου
θούν να διέπονται από τις προΐσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για 
τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που συνταξιοδο- 
τουνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, είτε κατά παοαπομπή ποος 
όσα ορίζονται σε αυτές είτε με ίδια νουοθεττματα που τις επαναλαμβά

νουν.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα συρροής συντάξεων ή μι

σθών και συντάξεων διαφορετικά από όσα ορίζονται στις διατάξεις των 
προηγουμένων παραγράφων καταργείται από ................».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1379/$»!* (ΦΕΚ 101) 
(παρ. 2 του άρθρου 58 του π.δ. 1041/1979) προστίθεται τρίτο εδάφιο, 
η ισχύς του οποίου ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν.δ. 641 /1970 
(ΦΕΚ 174 Α’). ως εξής;

«Ο χρόνος υπηρεσίας του συνταξιούχου στη νέα θέση που παρασχέ
θηκε μετά την αναστολή καταβολής της σύνταξής του σε καμιά περί
πτωση δεν αναγνωρίζεται και δεν προσμετρείται ως συντάξιμος στην 
υπηρεσία της προγενέστερης θέσης από την οποία δικαιώθηκε τη σύ
νταξη. η καταβολή της οποίας έχει ανασταλεί».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 58 του π.δ. 1041 /79 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30). 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των δημάρ
χων και προέδρων κοινοτήτων, οι συντάξεις υπαλλήλων του άρθρου 1 
του ν. 1518/1985. καθώς και οι συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλ
λήλων. εφ* όσον οι παραπάνω έχουν απαοχωρήσει από την υπηρεσία 
τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 ή προκειμένου για τους από μεταβί
βαση συνταξιούχους εφ όσον οι όικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το 
σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία».

Δικαιώματα που έχουν κριθεί αντίθετα από τις διατάξεις της παρα
γράφου αυτής επανεξετάζονται οίκοθε ν από την αρμόδια Δ/νση του 
Γ.Λ.Κ. και τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος του με
θεπόμενου μηνός από της ισχύος του νόμου αυτού δεν αναζητού- 
νται.

Άρθρο 6 (άρθρο 11 του νομοσχεδίου)

Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. β' του άρθρου 62 του π.δ. 1041/1979 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β*. Αν ο δικαιούχος καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία, απιστία, παραποίηση, ή 
με φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφ* όσον τα αδικήματα αυτά 
στρέφονται κατά του δημοσίου ή κατά νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου ως και εάν καταδικασθεί αμετάκλητα. για κάποιο από τα αδική
ματα των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά τρο
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 364/1969 (ΦΕΚ 249)*.

2. Οι περ. γ και 0 του άρθρου 62 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

«γ*. Αν η θυγατέρα έλθει σε γάμο ή η χήρα σε νεο γάμο, είτε κατά το 
δίκαιο της χώρας είτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο ή αν η χήρα σύζυγος 
εκπέσει της επιτροπείας των παιδιών, λόγων καταδίκης για πλημέλ- 
λημα που προξενεί ατιμωτικό όνειδος, σύμφωνα με το άοθρο 1622 του 
Αστικού Κώδικα».

«δ . Αν η χήρα σύζυγος που δικαιώθηκε σύνταξη καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παιδοκτονία».

3. Οι περ. β’ γ' και θ' (πρώτο εδάφιο) του άρθρότυ 27 του ν.δ. 1827/ 
1942, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

«β*. Αν η θυγατέρα έλθει σε γάμο ή η χήσα σε νέο γάμο, είτε κατά το 
δίκαιο της χώρας μας είτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο ή αν. η χήοα σύζυ
γος εκπέσει της επιτροπείας των παιδιών λόγω καταδίκης για πλημμέ
λημα που προξενεί ατιμωτικό όνειδος, σύμφωνα με το άοθοο 1622 του 
Αστικού Κώδικα.

γ*. Αν η χήρα σύζυγος που δικαιώθηκε σύνταξη, καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παιδοκτονία.

δ*. Αν ο δικαιούχος καταδικασθεί σε εγκληματική ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία, απιστία, παραποίηση ή 
με φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφ* όσον τα αδικήματα αυτά 
στρέφονται κατά του Δήμου ή της Κοινότητας ή άλλου Οργανισμού Το
πικής Αυτοδιοίκησης ή του Δημοσίου ή κατά νομικού ποοσώπου δημο
σίου δικαίου, ως και αν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα 
αδικήματα των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 364/1969*.

4. Οι περιπτώσεις 5’ γ' /Πρώτο εδάφιο! και 0* του άρθρου 24 του 
Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β*. Αν ο δικαιούχος καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία, απιστία, παοαποίηστ. ή 
δολιοφθορά ή με φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφ’ όσον τα 
αδικήματα αυτά στρέφονται κατά των δικτύων, του Δηαοσίου ή νομι
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κών προσώπων δημοσίου δίκαιου. ως και αν καταδικαστεί αμχτάοελητα 
■για κάποια από τα αδικήματα των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού 
Κώδικα όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 364/1969.

■ν’. Αν η θυγατέρα έλθει σε γάμο ή η χήρα σε νέο γάμο, είτε κατα το 
δίκαιο της χώρας μας είτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο ή αν η χήρα σύζυ
γος εκπεσει της επιτροπείας των παιδιών λόγω καταδίκης για πλημμέ
λημα που προξενεί ατιμωτικό όνειδος, σύμφωνα με το άρθρο 1622 του 
Αστικού Κώδικα.

δλ Αν η χήρα σύζυγος που δικαιώθηκε σύνταξη καταδικασθεί με αμε- 
τάκλητη δικαστική απόφαση για παιδοκτονία»

5. Οι διατάξεις των περ. α' (πρώτο εδάφιο), β’ και δ’ αριθμούμενης
V της πας. 1 του άρθρου 117 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων 

(π.δ. 1285/1981 - ΦΕΚ 314) αντικαθίστανται ως εξής:
■α'. Αν ο δικαιούχος καταδικασθεί σε ποινή κάθειρξης για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία, απιστία, παραποίηση. ή 
με φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφ* όσον τα αδικήματα αυτά 
στρέφονται καπά του δημοσίου ή κατά νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου ως χσι εάν καταδικασθεί αμετάκλητα, για κάποιο από τα αδική
ματα των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά τρο
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 364/1969.

3’. Αν η θυγατέρα έλθει σε γάμο ή η χήρα σε νέο γάμο, είτε κατά το 
δίκαιο της χώρας μας είτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο ή αν. η χήρα σύζυ
γος εκπέσει της επιτροπείας των παιδιών λόγω καταδίκης για πλημμέ
λημα που προξενεί ατιμωτικό όνειδος, σύμφωνα με το άρθρο 1622 του 
Αστικού Κώδικα».

7 Αν *1ΧΊΡ** σύζυγος που δικαιώθηκε σύνταξη καταδικασθεί με αμε- 
τάκλητη δικαστική απόφαση για παιδοκτονία*.

Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 117 του Κώδικα Πολεμικών 
Συντάξεων (π.δ. 1285/1981) καταργείται.

Άρθρο 7 (άρθρο 12 του νομοσχεδίου)

Κοινοποίηση πράξεων και αποφάσεων συντάξεων

1. Στο τέλος του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος με αριθμό 10 που έχει το ακό
λουθο περιεχόμενο:

«10. Οι πράξεις κανονισμού συντάξεων ή αναγνώρισης διάρκειας 
υπηρεσίας καθώς και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων 
Κανονισμού Συντάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και Α
τού α.ν. 599/1968 (ΦΕΚ 258) κοινοποιούνται σε επίσημο αντίγραφο 
απευθείας στους ενδιαφερομένους.

Η κοινοποίηση θεωρείται γενομένη, για μεν τις κανονιστικές ή αυξη
τικές της σύνταξης πράξεις ή αποφάσεις, την τελευταία ημέρα του μήνα 
κατά τον οποίο εκοίδετα: η πρώτη επιταγή, για δε τις λοιπές την εξηκο
στή ημέρα από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της κοινοποίησης.

Οταν ο ενδιαφερόμενος διαμένει στην αλλοδαπή, η κοινοποίηση γίνε
ται στον πληρεξούσιό του, ή, αν δεν υπάρχει πληρεξούσιος, στον ίδιο 
μέσω της οικείας Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει γνωστή διαμονή, η πράξη ή απόφαση 
αποστέλλεται στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας του τόπου στα 
μητρώα αρρένων ή δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος. Ο Δήμαρ
χος ή Πρόεδρος της Κοινότητας υπσχρεούται να τοίχο κολλήσει την 
τιράξη ή απόφαση σε εμφανές εξωτερικό μέρος του Δημαρχιακού ή Κοι
νοτικού Καταστήματος για οκτώ ημέρες και συντάσσει αποδεικτικό που 
βεβαιώνει το γεγονός αυτό».

2. Το άρθρο 7 του β.δ. 892/1968 (ΦΕΚ 312) καταργείται.

Άρθρο 8 ((άρθρο 13 του νομοσχεδίου)

Επιλογή συνταξιοδοτικού φορέα

1. Στο τέλος του άρθρου 84 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 
με το ακόλουθο περιεχόμενο:

•6. Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του δημοσίου που υπηρετούσαν κατά 
Τ7)ν έναρξη ισχύος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136) και είχαν υπαχθεί 
στις Οιατάξεις του ν.δ. 874/1971 δύνανται να επιλέξουν τη συνταξιοδό- 
■^ηση τους από το ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης αντί της συντα- 
ξιοοοτησής τους από το Δημόσιο.

Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του δημοσίου που μέχρι την έναρξη 
ισχύος του ν. 1476/1984 (18.9.1984) δεν είχαν υπαχθεί στις διατά
ζεις του ν.δ. 874/1971. μπορούν μόλις συμπληρώσουν τις προύποθέ- 
οεις υπαγωγής στις διατάξεις του νομοθετικού αυτού διατάγματος και 
παντα>ς όχι πέρα από ένα τρίμηνο από τη συμπλήρωσή τους ν’ ασκήσουν 
*° Οικαίωμα επιλογής του προηγούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδάφιων έχουν εφαρμογή και για 
όσους από αυτούς έχουν μονιμοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 1476/
1984 ή άλλου νόμου που παραπέμπει στις διατάξεις αυτές, εσ" όσον 
όμως υπηρετούσαν κατα την έναρξη ισχύος του ίδιου νόμου. Όσοι επιλέ- 
ξουν τη συνταξιοδότησή τους από τον προηγούαενο φορέα, εφ όσον είχε 
διακοπεί η ασφάλισή τους σ αυτόν, κατ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.δ. 874/1971. θεωρείται ότι ουδέποτε εξήλθαν από την ασφάλισή του. 
αφού καταβληθούν οι ποοβλεπόμενες εισφορές, εργοδότη μεν από το 
Δημόσιο, ασφαλισμένου δε από τους ίδιους.

Σε όσους προσλαμβάνονται με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και 
σε Ν.Π.Δ.Δ. που ακολουθούν δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές δια
τάξεις μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1476/1984 και μεταγενέστερα 
διοριστούν σε μόνιμες θέσεις, δεν παρέχεται δικαίωμα επιλογής συντα- 
ξιοδοτικού φορέα αλλά υπάγονται υποχρεωτικά στο καθεστώς συνταξιο- 
δότησης των μονίμων συναδέΛφων τους».

«7. Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχο
λών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που εντάσσεται ή διορίζεται. σύαΦωνα με τις διατάξεις.
των άρθρων 41 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173) και 71 του ν. 1566/
1985 (ΦΕΚ 167) σε θέσεις μόνιμου προσωπικού των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μπορεί με δήλωσή του. που δεν 
ανακαλείται, κατά την ένταξη ή το διορισμό του. να διατηρήσει τη συ- 
νταξιοδότησή του από το Ι.Κ.Α. ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, 
άλλως υπάγεται αυτοδίκαια από το διορισμό του στη συνταςιοδοτική 
προστασία του Δημοσίου.

Το προσωπικό που θα επιλέξει τη συνταξιοδότησή του από τον προη
γούμενο ασφαλιστικό φορέα, θεωρείται ότι ουδέποτε εξήλθε από την 
ασφάλισή του και οι αναλογούσες εισφορές εφ* όσον έχουν διακοπεί, θα 
καταβληθούν εφάπαξ του μεν εργοδότη από το δημόσιο, του δε ασφαλι
σμένου από το ίδιο.

Ot διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και για 
όσους από το παραπάνω διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό μετατάσ
σονται. σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 1566/1985. αε υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων*.

Η προθεσμία επιλογής του συνταξιοδοτικού φορέα για το προσωπικό 
της παραγράφου αυτής ορίζεται εξάμηνη και αρχίζει από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου II του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχό
μενο:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για το εκπαι
δευτικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολών αρμοδιότη
τας Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 
εντάσσεται ή διορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 41 του ν. 1404/1983 
και 71 του ν. 1566/1985 σε θέσεις μόνιμου προσωπικού των Τεχνολο
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή μετατάσσεται σε άλλες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων. εφ όσον το προσωπικό αυτό προέρχεται από νοσηλευτικά ιδρύ
ματα του ν.δ. 2592/1953.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως κη* της παραγράφου I 
του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 
προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και για το εκπαι
δευτικό προσωπικό των σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εντάσσεται, σύμφωνα με το 
άιρθρο 41 του ν. 1404/1983, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού των Τε
χνολογικών Είκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)*.

4. Οι διατάξεις των άφθρων 3 και 4 του ν. 1583/1985 (ΦΕΚ 222) 
εφαρμόζονται κα: για το προσωπικό των προηγουμένων παραγρά
φων.

5. Στο άρθρο 96 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων (π.δ. 1041/1979. ΦΕΚ 292). προστίθεται παράγραφος 6 με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

«6. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά που 
παρασχέθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του ν.δ. 641/1970 για τον 
οποίο καταβάλλονταν μισθός και σύνταξη συγχρόνως και δεν μπορεί να 
καταλογιστεί ή σύνταξη λόγω παραγραφής της αξίωσης του δημοσίου, 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο, εφ' όσον ο υπάλληλος 
προσφερθεί να επιστρέφει το ποσό της καταβληθεισας σύνταξης. Tta το 
ποσό της επι στρεπτέ ας σύνταξης, στην περίπτωση αυτή καθώς και για 
τον τρόπο που γίνεται η επιστροσή. εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο δεύ
τερο εδάφιο της παρ. 4 και στην παρ. 2 του αφθρον αυτού, αντίστιχα».

6. Οι διατάζεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και 
για τους υπαλλήλους ή συνταξιούχους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ
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που Βλέπονται από ανάλογες με τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους 
συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Αρθρο 9 (άρθρο 14 του νομοσχεδίου) 

θέματα καθηγητών Α.Ε.1.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε. ως
εξής:

«6. Οι καθηγητές που εξήλθαν ή θα εξέλθουν από την υπηρεσία σύμ
φωνα με το άρθρο 38 του ν. 1268/1982 δικαιούνται σύνταξης εφ όσον 
έχουν οκτώ (8) τουλάχιστο χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας σε Α.Ε.1. ως 
τακτικοί ή μόνιμοι ή έκτακτοι μόνιμοι ή έκτακτοι με τριετή θητεία καθη
γητές ή μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, ή εντεταλμένοι υφηγητές ή επι
μελητές ή βοηθού από τα οποία πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια σε Α.Ε.Ι. 
της χώρας»·.

’Αρθρο 10 (άρθρο 15 του νομοσχεδίου)

Θέματα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

1. Η παρ. 3 ν.»υ άρθρου 3 του ν.δ. 42)0/1961 (ΦΕΚ 176) αντικα
θίστανται ως εξής:

*3. Ειδικά για τις υπηρεσίες εκτάκτου υπαλλήλου ή εργάτη αυτές δεν 
υπολογίζονται συντάξιμες αν προσφέοθηκαν πριν τη συμπλήρωση του 
17 ου έτους της ηλικίας τους ή προκειμένου για όσους στη συνέχεια μο
νιμοποιήθηκαν στην υπηρεσία του ΟΛΠ πριν τη συμπλήρωση του 15ου 
έτους της ηλικίας τους»..

2. Η περ. γ’ της παρ. ) του άρθρου 6 του ν.δ. 1827/] 942 αντικαθί
σταται ως εξής:

«γ*. 0 χρόνος της προγενέστερης υπηρεσίας ως τακτικού ή εκτάκτου 
ή δοκίμου ή επί συμβάσει υπαλλήλου με μηνιαίο μισθό ή με ημερομί
σθιο. σε κοινότητα, σύνδεσμο κοινοτήτων, σύνδεσμο δήμων και κοινοτή
των. αγαθοεργό σύνδεσμο κοινοτήτων, σύνδεσμο δήμων και κοινοτή
των. αγαθοεργό ίδρυμα συνδέσμου, δημοτικό νομικό πρόσωπο ή αυτο
τελή δημοτική υπηρεσία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(ν.π.δ.δ) για το προσωπικό των οποίων δεν έχουν επεκταθεί οι διατάξεις 
για τις συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.δ. 164/1973»·.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τους 
προ της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού υπαλλήλους του άρθρου 1 του 
ν.δ. 1827/1942 που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας καθώς και για τις οι
κογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Τα οικονομικά αποτελέ
σματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της σχετικής πράξης 
ή απόφασης.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1518/1985 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η καταβολή της χορηγίας δημάρχου σε όσους αναγνωρίζουν το 
σχετικό δικαίωμα μετά την ισχύ του νόμου αυτού αρχίζει από την 
πρώτη Ιανουάριου του έτους που ακολουθεί μετά τη συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας τους-.

Δικαιώματα που έχουν κριθεί αντίθετα από τις διατάξεις της παρα
γράφου αυτής επανεξετάζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Δ/νσεις του 
Γ.Λ.Κ. κα: τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος του με
θεπόμενου μηνός από της ισχύος του νόμου αυτού δεν αναζητού- 
νται.

4. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 955/1979 εφαρμόζε
ται και για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ και των άλλων ν.π.δ.δ που υπά
γονται συνταξιοδοτικά στις διατάξεις του ν. 3163/1955 καθώς και για 
όσους από αυτούς έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας.

Άρθρο 11 (άρθρο ] 6 του νομοσχεδίου) 

θέματα παθόντων στην περίοδο της δικτατορίας

Στο άρθρο 3) του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73) προστίθεται παρ. 5 που 
έχει ως εξής:

*5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και για τους Έλληνες πολίτες που έπαθαν μείωση της σωμα
τικής τους ικανότητας, απο ασθένεια λόγω της φυλάκισης, εκτόπισης ή 
κράτησής τους εξαιτίας της άμεσης δράσης τους ή αντίθεσής τους κατά 
του δικτατοοικού καθεστώτος της πεοιόδου από 21.4.1967 έως
23.7.1974*1

Άρθρο 12 (άρθρο 17 του νομοσχεδίου)

Παράταση προθεσμίας

Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ
θρου 30 του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73). όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1583/1985 (ΦΕΚ 222) παρατείνεται από 
τη λήξη της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 13 (άρθρο 18 του νομοσχεδίου)

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του π.δ. 1041/1979 αντικαθί
σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«4. Στους συναξιοδοτουμένους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας 
απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών ή ακρωτηριασμό κατά τα 
δύο άνω άκρα ή κατά τα δύο κάτω άκρα από το ύψος της κνήμης, παρέ
χεται και επίδομα δραχμών 9.345»».

2. Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων 
της προηγουμένης παραγράφου για όσους έχουν αποχωρήσει από την 
υπηρεσία πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, αρχίζουν 
από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή 
απόφαση.

Άρθρο 14 

Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση και δεν 
ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται ανάλογα και για συντάξεις που δεν 
καταβάλλον- τι από το Δημόσιο, διέπονται όμως από ίδιες διατάξεις, 
είτε κατά παραπομπή σε όσα ισχύουν για τις πολιτικές συντάξεις, είτε με 
ίδια νομοθετήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις.

2. Επίσης εφαρμόζονται και για δικαιώματα που ανάγονται σε θέ
ματα τα οποία ρυθμίζονται με το νόμο αυτό και έχουν γεννηθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος του.

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών ενεργείται ύτερα από αίτηση 
των δικαιούχων, η δε έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων αρχίζει 
από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη η 
απόφαση.

Άρθρο 15

Η ισχύς του νόμου αυτου όπου δεν ορίζεται Οιαφορετικά. αρχίζει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

Αθήνα. 198 ι
0 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Τπουργός Εθνικής Άμυνας

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Υγείας Πρόν. και 
Κοιν. Ασφαλίσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ* ΦΛΏΡΟΙ

Οι Υπουργοί
Δημόσιας Τάξης

ΑΝΤ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΤΑΓ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας. έχει τη γνώμη ότι. οι διατάξεις του είναι δικαιολογημένες από 
την από 2.2.1988 αιτιολογική έκθεση των συναρμοδίων Υπουργών 
που το συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Ιωάννης Ντελάκης. εισηγειται τα ακό
λουθα:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ισχύοντος Συντάγματος, 

νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και 
στις προϋποθέσεις υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών 
ύστεοα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το υπό γνωμοδό
τηση σχέδιο νόμου περιέχει και διατάξεις διοικητικές επί των οποίων η 
Ολομέλεια οεν πρέπει να εκφέρει γνώμη. Εξάλλου κατά κανόνα το σχέ
διο νόμου συμπληρώνει ή αντικαθιστά διατάξεις του κώδικα Πολίτικων 
και Στρατιωτικών Συντάξεων, ενώ νομίζω ότι έπρεπε να αναφέρεται 
στις νομοθετικές πηγές, ως θα εκθέσω και στη συνέχεια. Για τα άρθρα 
του σχεδίου νόμου εκθέτω τα εξής:

Στην ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, περιέχονται διατάξεις με 
βάση τις οποίες, χήρες με ανήλικα παιδιά ή διαζευγμένες με ανήλικα 
παιδιάυ ή έγγαμες, μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σε σύνταξη, όταν



- 15 -

συιιπληρώσουν 15 πλήρη χρόνια πραγματικής συντάξιιιης υπηρεσίας. 
Το ευεργέτημα, αυτό, επεκτείνεται και στις άγαμες μητέρες με ανήλικα 
παιδιά, με τις διατάξεις των παραγράφων 1. 2. 3 και 4 του άρθρου 1 
του σνεδίου νόμου. Ειδικότερου με την παράγραφο 1 το ευεργέτημα 
αυτό επεκτείνεται στις γυναίκες, τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, με 
την παοαγραρο 2 το αυτό ευεργέτημα επεκτείνεται στις γυναίκες στρα
τιωτικούς. με την παοάγραρο 3 στις γυναίκες υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 
και τέλος με την παράγραφο 4 το ίδιο ευεργέτημα επεκτείνεται στις γυ
ναίκες του προσωπικού των σιδηροδρόμων. Οι υφιστάμενες ήδη ευεργε
τικές διατάξεις επιχειρήθηκε να καταργηθούν. ως αντικείμενες στις περί 
ισότητας των δύο ούλων διατάξεις του άρθρου 4 του ισχυοντος Συντά- 
■^αιιτος. Στο σχετικό σχέδιο νόμου, που τέθηκε υπόψη της Ολομέλειας 
του Σώματος, για γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 
3 του Συντάγματος, η Ολομέλεια, κατά πλειοφηφία. εγνωμοδότησε. 
κατά την 8η Ειδική Συνεδοίασή της. της 16 Μαϊου 1984. ότι πράγ
ματι. οι ευεργετικές αυτές συνταξιοδοτικες διατάξεις, υπέρ των γυναι
κών. είναι αντίθετες προς την από το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 4 πα- 
οαγε. 2) καθιερούμενη ισότητα των δύο φύλων και και επιταγήν του 
άοθτου 116 παρ. 1 έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 1982. 
ερ οσον μέχρι του χρόνου αυτού δεν καταργήθηκαν ρητά με διάταξη νό
μου. Την άποψη αυτή της πλειοΦηφίας της Ολομέλειας, δεν αποδέχτηκε 
τελικά η Διοίκηση, συμμερισθείσα προφανώς τις απόψεις της μειοψη
φίας και τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι όχι μόνο δεν προώθησε 
προς ψήφιση από τη νομοθετική Εξουσία των διατάξεων που καταργού
σαν τις υφιστάμενες ευεργετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, υπέρ ορι
σμένων κατηγοριών γυναικών, αλλά και με τις παραγράφους 1. 2. 3 
και 4 του άρθρου 1 του υπό γνωμοδότηση σχεδίου νόμου επεκτείνει τις 
ευεργετικές αυτές συνταξιοδοτικές διατάξεις και για τις άγαμες μητέ
ρες. με ανήλικα παιδιά. Η άποψή μου. όπως είχε εκφρασθεί και κατά 
την 8η Ειδική Συνεδρίαση της 16ης Μαϊου 1984 της Ολομέλειας, είναι 
ότ: τα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες στη σημερινή κοινωνία, εξακολου
θούν να βρίσκονται κάτω από διάφορες συνθήκες και όχι μόνο βιολογι
κές. Η φύση της γυναίκας, με κύρω μοχλό τη μητρότητα, αναπόφεκτα το
ποθετεί αυτή πιο κοντά στην οικογένεια, από ότι τον άνόρα και για το λό
γο αυτό ορισμένες διευκολύνσεις στη γυναίκα, για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων της στην οικογένεια είναι και κατά συνταγματική επι
ταγή επιβεβλημένες, αφού κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του 
Συντάγματος, η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγω
γής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία, 
τελούν υπό την προστασία του κράτους. Οι λόγοι αυτοί που επιβάλουν 
τη διατήρηση της ισχύος και επέκταση ευεργετικών συνταξιοόοτικών 
διατάξεων, σε ορισμένες κατηγορίες γυναικών, μεταξύ των οποίων και 
οι διαλαμβανόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 -4 του σχεδίου νόμου είναι σοβα
ροί. κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ισχύοντος 
Συντάγματος και για το λόγο αυτό, φρονώ ότι οι διατάξεις αυτές των 
παραγράφων 1-4 του άρθρου 1, είναι δικαιολογημένες. Από νομοτε- 
χνική άποψη θα επρότεινα να αναμορφωθούν οι εν λόγω διατάξεις και 
αντί να αντικαθίστανται, να συμπληρούνται οι ισχύουσες διατάξεις και 
μάλιστα όχι του κώδικα (π.δ. 1041 /79) που άλλωστε αποτελεί διοικη
τική κωδικοποίηση, που ενδεχομένως να έχουν παρεισφρύσει και λάθη, 
αλλά της νομοθετικής πηγής, δηλαδή του Α.Ν. 1854/1951 και στη 
συνέχεια και εντός παρενθέσεως να τίθεται και η σχετική διάταξη του 
Κώδικα. Έτσι, η πρώτη παράγρφ. I του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου θα 
ήταν καλύτερα να τεθεί ως εξής: «Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της 
περ. σ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 1854/1951. όπως αντικατα- 
στάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 3768/1957. έχουν 
εφαρμογή και για τις άγαμες μητέρες με ανήλικα παιδιά». Σε περί
πτωση πάντως που προωθηθούν προς ψήφιση οι εν λόγω διατάξεις, ως 
έχουν τεθεί στο σχέδιο νόμου, πρέπει, προς αποφυγή ερμηνευτικών προ
βλημάτων. να τεθεί με ρητή διάταξη ο χρόνος ισχύος αυτών, γιατί στο 
παρελθόν υπήρξαν παρόμοια ερμηνευτικά προβλήματα, σε διατάξεις 
που αντικαταστάθηκαν με μεταγενέστερες. Εγεννήθη δηλαδή θέμα αν οι 
καινούργιες διατάξεις θα ισχύουν από της θεσπίσεώς των. ή από τότε 
~ου ισχυσαν οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν. Και ναι μεν ορίζεται 
στο άρθρο 15 του σχεδίου, ως χρόνος ισχύος του νόμου η δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. τούτο όμως δεν αποκλείει τη 
Οημιουργία ερμηνευτικών προβλημάτων, ειδικά για τις διατάξεις που 
αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα ισχύουσες ομοίου περιεχομένου διατάξεις.

Με την παρ. 5 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου.προστίθεται εδάφιο 
ΟΤΤΐν “αοάγραφο 8 του άρθρου 1 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξων (του οποίου ο αριθμός του π.δ. 1041/1979 δεν αναγρά- 

με -ο οποίο οι αναπληρωτές αγροφύλακες εξομοιώνονται προς 
ΤΟυί τακτικούς, ως προς το δικαίωμα σύνταξης, από της ισχύος του νό
μου 340/76 (5.6.76) και ορίζεται το μισθολογικό κλιμάκο, με βάση το

οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους. Και για τη διάταξη αυτή ισχύει πρστ.- 
γούα,ενη επισήμανση, κατά την οποία η προσθήκη θα ήταν προτιμότερο 
να ^ίνει στη νομοθετική πηγή (άοθοα 3) ν. 340/76 και όχι στην κωδι
κοποίηση. Κατά την αιτιολογική έκθεση, η θέσπιση της διατάξεως. επι
λύει υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα και είναι δικαιολογημένη.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προσδιορίζεται ο συντάξιμος μισθός 
των σχολικών συμβούκων και των προϊστάμενων της Γραμματείας 
Α.Ε.1. Οι διατάξεις αυτές, των οποίων η θέσπιση είχε προβλεφθεί και 
από τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 1304/1982. που ρυθμίζει 
τα της υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, ήσαν απα
ραίτητες και επομένως η θέσπιση των δικαιολογημένη, για την απο
φυγή παρερμηνειών των ήδη ισχυουσών συνταξιοδοτικών διατάξεων, 
για τη συνταξιοδότηση των παραπάνω προσώπων.

Άρθρο 3

Η ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ως συντάξιμες, 
τις προϋπηρεσίες που παρέχονται με κανονικό ωράριο εργασίας που 
προσιδιάζει προς τη φύση της Υπηρεσίας. Υπαρχουν όμως περιπτώσεις 
εργαζομένων, που παρέχουν την εργασία τους, με μειωμένο ωράριο, ως 
είναι Οι ωρομίσθιοι καθηγητές, χωρίς από καμία ισχύουσα συνταξιοδο- 
τική διάταξη να αναγνωρίζεται η πράγματι παρεχομένη αυτή υπηρεσία 
ως συντάξιμη. Την έλλειψη αυτή συμπληρώνει η παράγραφος 1 του άρ
θρου 3 του σχεδίου νόμου η οποία καθορίζει και τον τρόπο υπολογισμού 
των υπηρεσιών αυτών και για το λόγο αυτό, κρίνεται δικαιολογη- 
μένη.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται 
η περίπτωση μη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτι
κών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.6. 1041/1979). για να συμπερι- 
ληφθεί στη διάταξη αυτή και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ενώ θα έπρεπε. ως 
εκτέθηκε και σε άλλο σημείο να προστεθεί εδάφιο με το οποίο να ορίζεται 
ότι στις διατάξεις της περιπτ. μη' της παρ. 1 του άρθρου 12. υπάγεται 
και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Πρέπει επίσης να διορθωθεί η διάταξη ως προς τον 
τίτλο του επίκουρου καθηγητή και όχι — επικουρικού - ως εσφαλμένα 
αναγράφεται στο σχέδιο της διάταξης (άρθρο 13 ν. 1268/82).

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κ.λ.π.» (Α. 167) η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Σχολεία 
της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτου (30.9.1985). υπολογίζεται για τον 
καθορισμό του εισαγωγικού βαθμού και της αρχαιότητας όσων έχουν 
διορισθεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και για όσους διορίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του 
νόμου 1566/1985. η προϋπηρεσία δε αυτή υπολογίζεται για την 
ένταξή τους. Οι προϋπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία 
όχι μόνο της Κύπρου που ήδη με κείμενες διατάξεις υπολογίζονται για 
την υπηρεσιακή εξέλιξη των εν λόγω εκπαιδευτικών, αναγνωρίζονται 
ήθη με την παρ. 3 του άθρου 3 του σχεδίου νόμου δικαιολογημένα και 
ως συντάξιμες. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας αυτής ορίζεται 
στην ίδια διάταξη του σχεδίου με παραπομπή στην παρ. 7 της Α’ περι- 
πτώσεως του άρθρου 15 του Ν. 1566/85.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, διευκρι
νίζεται, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση, πότε και σε 
ποιες περιπτώσεις αναγνωρίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, ο χρόνος 
κάθε υπηρεσίας που απαιτείται ως προσόν για διορισμό σε θέση τακτι
κού ή μονίμου υπαλλήλου του δημοσίου. Κατά τα διαλαμβανόμενα επί
σης στην αιτιολογική έκθεση η διάταξη αυτή τίθεται, γιατί η ισχύουσα 
μέχρι σήμερα δημιούργησε αμφισβητήσεις και είχε παρερμηνευθεί με 
συνέπεια την ανομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος. Ως τίθεται 
όμως η διάταξη στο σχέδιο νόμου δε διαφυλάσσεται η ισχύς της περ. 5' 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του α.ν. 1854/51 (ομοίαπ.Ε. 1041/79) και 
επομένως η αναφερομένη στην τελευταία αυτή διάταξη προϋπηρεσία 
εφεξής δε θα προσμετρείται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία των εις την 
αυτή διάταξη αναφερομένων προσώπων. Καταργείται επίσης η ευχέ
ρεια αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας μέχρι δέκα ετών των διοριζομένων 
στο δημόσιο με βαθμό ή μισθό τμηματάρχου β’ και άνω. Υπό τα δεδο
μένα αυτά η νέα διάταξη στην οποία ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις χρό
νος που χρησίμευε ως προσόν διορισμού μπορεί να υπολογισθεί και στις 
περιπτώσεις διορισμού σε νέα θέση ή μετάταξης θα δημιουργήσει προ
βλήματα, γιατί καταργεί θεσμοθετημένα δικαιώματα και για το λόγο
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αυτό δεν είναι δικαιολογημένη.
Η παρ. 5 του άρθρου 3 με την οποία προστίθεται ιε’ περίπτωση στο 

τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 1041 /79. αφορά αναγνώριση 
προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε με την ιδιότητα του τακτικού ή εκτά
κτου με μηνιαίο μισθό ή ημερομισθίου υπαλλήλου στις υπηρεσίες του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου και άλλων Ορθοδόξων Πατριαρχείων και εί
ναι δικαιολογημένη

Με την παρ. 6 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, προστίθεται* μετά 
την παρ. 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων εδάφιο -διάταξη- με την οποία παρέχεται ευχέρεια να λογί
ζεται ως συντάξιμη και να προσμετρείται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία 
του υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας, με σύμβαση μίσθωσης έρ
γου ή με ανάθεση κατ' αποκοπήν εργασίας, εφ' όσον οι υπηρεσίες αυτές 
έχουν χαρακτηοισθεΐ με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι δια- 
νύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφ' όσον, 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, 
β) παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την 

άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
γ) αμοιβή ανάλογη με αυτή των προσλαμβανομένων με σχέση εργα

σίας ιδιωτικού δικαίου».
Η διάταξη αυτή κατά τη γνώμη μου δεν είναι δικαιολογημένη και με 

τη θέσπισή της διασπάται γενική αρχή του συνταξιοδοτικού δικαίου 
κατά την οποία συντάξιμη είναι η υπηρεσία που παρασχέθηκε με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Δεν είναι όμως δικαιολογημένη η εν λόγω διά
ταξη και για τους επόμενους λόγους: Σε περίπτωση που ο υπάλληλος 
συνδέεται με το Δημόσιο με γνήσιο σύμβαση μισθώσεως έργου, 

α) δεν απασχολείται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, 
β) η παρεχομένη υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να προσφέρεται στο 

χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και από την άμεση εποπτεία της και 
γ) η παρεχόμενη αμοιβή δεν είναι απαραίτητο να είναι ανάλογη προς 

εκείνη των προσλαμβανομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι
καίου. Σε αντίθετη περίπτωση, που στη σύμβαση μίσθωσης έργου υπο- 
κρύπτεται μίσθωση εξαρτημένης εργασίας η οποία διαπιστώνεται, είτε 
με διάταξη νόμου, είτε με δικαστική απόφαση, η πρόσληψη αυτή (γιατί 
στην ουσία πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού και μάλιστα σε μη νο
μοθετημένη θέση), πραγματοποιείται κατά παράβαση των ορισμών της 
παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ενόψει μάλιστα και του γεγο
νότος ότι δικαστικές αποφάσεις για το θέμα αυτό εκδίδονται πολλές φο
ρές τουλάχιστον, χωρίς αντιδικία, θα παρουσιάζεται το φαινόμενο προσ
λήψεις που έγιναν κατά παράβαση συνταγματικής διατάξεως να νομι
μοποιούνται εκ των υστέρων και ο χοόνος της παροχής των υπηρεσιών 
της κατηγορίας αυτής υπαλλήλων, να θεωρείται ως συντάξιμος. Για 
την αποφυγή επομένως παρερμηνειών και καταστρατηγήσεων η επί
μαχη διάταξη δε θα πρέπει να προωθηθεί για ψήφιση.

Με το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου αντιμετωπίζονται θέματα προσω
πικού της ΕΛ-ΑΣ. Ειδικότερα: Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του σχεδίου 
νόμου προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 25 του κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/79) με την οποία αντιμετω
πίζεται η συνταξιοδοτική κάλυψη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας από της ισχύος του ν. ] 481 /1984. Η διάταξη αυτή και κατά τα 
αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση είναι δικαιολογημένη γιατί στις 
ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις αναφέρονται όργανα Χωροφυλα
κής και Αστυνομίας Πόλεων, από της συγχωνεύσεως όμως των δύο 
σωμάτων με το Ν. 1481/84. δημιουργείται θέμα για τη συνταξιοδο- 
τική κάλυψη του στυ νομικού προσωπικού του Υπουργείου· Δημοσίας 
Τάξεως στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα όργανα της Αστυνομίας Πόλεων 
και της Χωροφυλακής. Με την παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου αντικα
θίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1202/81 
και τούτο για να δοθεί η δυνατότητα και στους αστυφύλακες να προσμε
τρούν για τη διαβάθμισή τους τον ίδιο χρόνο με τους Χωροφύλακες. Η 
διάταξη αυτή είναι δικαιολογημένη, σύμφωνα και με τα διαλαμβανό
μενα στην αιτιολογική έκθεση. Με την παρ. 3 του άρθρου 4 του σχεδίου 
νόμου θεσπίζεται δικαιολογημένα διάταξη ως εδάφιο στην παρ. 1 του 
άρθρου 34 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και 
κατά την οποία διάταξη, όσοι από τους στρατιωτικούς, κατά την έξοδό 
τους από την υπηρεσία. Λαμβάνουν μισθό που ανήκει σε βαθμό ανώτερο 
απ αυτόν που κατέχουν, η σύνταξή τους κανονίζεται βάσει του ανώτε
ρου αυτού μισθού. Η ρύθμιση αυτή που με την ίδια διάταξη επεκτείνεται 
και σε όσους έχουν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία, ισχύει ήδη. για 
τους πολιτικούς υπαλλήλους με βάση την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 
1202/1981 και συνεπώς η επέκτασή της για τους στρατιωτικούς είναι 
και για το λόγο αυτό δικαιολογημένη.

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου ρυθμίζει θέμα διοικη

τικής φύσεως και δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Σώματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου, συμπληρώνονται οι 

διατάξεις του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ
ντάξεων (π.δ. 1041/79) και η δικαιολόγησή τους από την αιτιολογική 
έκθεση είναι επαρκής. Πρέπει να συμπληρωθεί φραστικό κενό στη διά
ταξη της παρ. 1 και να συμπληρωθεί η παρ. 2 δεδομένου ότι η παρ. 2 
του άρθρου 58 έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του ν. 1379/1983.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 58 του π.δ. 1041/79 
που προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1518/85 αναδιατυπώνεται και 
συμπεριλαμβάνει και τις συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άθρου 6 του σχεδίου, συμπληρώνεται 
- έστω και με την αντικατάσταση ολόκληρης της διάταξης- το πρώτο 
εδάφιο της περ. β του άρθρου 62 του π.δ. 1041/79 και προστίθεται 
στες περιπτώσεις απώλειας του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η κα
ταδίκη σε φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία. Και η διάταξη αυτή 
είναι προδήλως δικαιολογημένη.

Με τις διατάξεις των παρ. 2-5 του άρθρου 6 του σχεδίου, αντικαθί
στανται οι οικείες διατάξεις των συνταξιοδοτικών κωδίκων που προβλέ
πουν την απώλεια του δικαιώματος σύνταξης και εναρμονίζονται προς 
τις ισχύουσες διατάξεις του ποινικού και αστικού Κώδικα.

Στο σημείο αυτό έλαβε ο Αντιπρόεδρος Ευάγ. Καλλίτσης, ο οποίος 
είπε τα εξής:

Στο άρθρο 6 η λέξη «ιδιοποίηση» πρέπει να απαλειφθεί ως τελείως 
περιττή, διότι αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της αντικειμενικής υπο- 
στάσεως των λοιπών εγκλημάτων (κλοπής και υπεξαιρέσεως) και ως εχ 
τούτου καλύπτεται η περίπτωση αυτή, από τα ως άνω δύο εγκλήματα. 
’Αλλωστε έγκλημα παρανόμι j ιδιοποιήσεως αυτοτελές και ιδιώνυμο 
δεν υπάρχει στην ισχύουσα ποινική νομοθεσία.

Με τη γνώμη του Αντιπροέδρου Ευάγ. Καλλίτση, τάχθηκαν και οι 
Σύμβουλο: Ιωάν. Καοατζάς. Στυλ. Χριστονάκης. Απόστ. Μπότσος και 
Πέτρ. Δημητρακόπουλος.

Συνεχίζοντας ο Εισηγητής Σύμβουλος Ιωάν. Ντελάκης. είπε:
Για τις διατάξεις του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου που ρυθμίζουν διοι

κητικής φύσεως θέματα, σχετικά με την κοινοποίηση πράξεων και απο
φάσεων συντάξεων, δεν απαιτείται η από το άρθρο 73 του Συντάγματος 
προβλεπόμενη γνωμοδότηση.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άθρου 8 όπως το πρώτο εδάφιο αυτών 
αντικαταστάθηκε με τροπολογία - προσθήκη που απεστάλει στο Γ ενικό 
Επίτροπο της Επικράτειας με το Γ 1450/12.2.1988 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονομικών είναι διοικητικού περιεχομένου και δεν είναι 
απαραίτητη η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την παρ. 2 του άρθρου 8. επεκτείνεται η εφαρμογή της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και 
στο εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό των Σχολών αρμο
διότητας Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
που εντάσσεται η διορίζεται σε θέσεις μονίμου προσωπικού των Τ.Ε.1. 
(άρθρο 41 ν. 1400/83 και 71 ν. 1566/85 ή μετατάσσεται σε άλλες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων εφ' όσον το προσωπικό αυτό προέρχεται από νοσηλευτικά ιδρύ
ματα ν.δ. 2592/53. Η διάταξη αυτή, είναι δικαιολογημένη γιατί εξα
σφαλίζει στο προσωπικό αυτό συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε προ 
της μετατάξεώς του ή διορισμού του στα Τ.Ε.1. κ.λ.π. Για ανάλογους 
λόγους είναι δικαιολογημένη και η διάταξη της παρ. 3 του αυτού άρ
θρου 8 του σχεδίου.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 ρυθμίζουν θέματα διοικητικής 
φύσεως και 6ε χρήζουν γνωμοδστήσεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 κατά τα διαλαμβανόμενα στην εισηγη
τική έκθεση είναι δικαιολογημένη, γιατί παρέχει την ευχέρεια επιστρο
φής ληφθείσης συντάξεως και την αναγνώριση του χρόνου ως συνταξί
μου που μέχρι σήμερα εκωλύοντο να πράξουν.λόγω παραγραφής του δι
καιώματος του δημοσίου προς καταλογισμό της ληφθείσης συντάξεως. 
Η αυτή ρύθμιση γίνεται με την παρ. 6 κα: για τους υπαλλήλους ή συντα
ξιούχους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ που διέπονται από ανάλο
γες με τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους συνταξιοδοτικές διατά
ξεις. Είναι συνεπώς και η διάταξη αυτή δικαιολογημένη.

Ί ο άρθρο 9 του σχεδίου νόμου, αναφερόιχενο σε θέματα καθηγητών 
Α.Ε.Ι.. ορίζει τις προϋποθέσεις αποκτήσεως δικαιώματος συντάξεως 
των καθηγητών που εξήλθαν της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 38 
του .Ν. 1268/1982. ίο άρθρο 38 του Ν. 1268/82. παρέχει τη δυνα
τότητα εξόδου από την υπηρεσία των καθηγητών, εφ' όσον έχουν 8 χρό
νια τουΛάχιστον αναγνωρισμένη υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρώσει 
3δετή υπηρεσία προσαυξανόμενης της υπηρεσίας των αυτής, κατά τα 
οριζόμενα στην ίδια Οιαταξη. αλλά και στις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν. 1379 του 1983. που θεσπίσθηκαν κατά τη διαδικασία του (άρθρου



- 17 -

73 παρ. 2 του Συντάγματος. Η υπό γνωμοδότηση διάταξη συμπληρώ
νει τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1379/83. δια της προσθήκης και 
των μόνιμων επίκουρων καθηγητών, που οεν περιλαμβάνονται στο άρ
θρο 38 του Ν. 1268/82. Ως όμως διατυποΰται η διάταξη στο υπό γνω
μοδότηση σχέδιο νόμου, νομίζω ότι δεν επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος 
απ αυτή σκοπός, γιατί στοχεύει μεν να καλύψει συνταξιοδοτικά τους 
μόνιμους επίκουρους καθηγητές, οι οποίοι όμως δε θα μπορούν να ζητή
σουν την έξοδό τους από την υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στην ίδια διά
ταξη αφού δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 38 του Ν. 1268/82. Θα 
πρέπει επομένως, η εν λόγω διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«6. Οι καθηγητές στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μόνιμοι επί
κουροι καθηγητές που εξήλθαν ή θα εξέλθουν από την υπηρεσία σύμ- 
ςρωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1268/1982 δικαιούνται σύνταξης εφ
όσον.....*.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου επε- 
κτείνεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ/τος 1041/79 

και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη η προϋπηρεσία ως εκτάκτου υπάλλη
λου ή εργάτη εφ* όσον προσφέρθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου 
έτους της ηλικίας ή αν μονιμοποιήθηκαν στη συνέχεια μετά τη συμπλή
ρωση του 15ου έτους της ηλικίας. Η διάταξη είναι δικαιολογημένη για 
την κατά ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

Για παρόμοιους λόγους είναι δικαιολογημένες και οι διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 10 του σχεδίου με τις οποίες επεκτείνονται οι διατά
ξεις που ισχύουν για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους οι σχετικές 
με αναγνώριση προϋπηρεσιών σε Ν.Π.Δ.Δ, για τα οποία όεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του ν.δ. 164 του 1973 και στους δημοτικούς και 
κοινοτικούς υπαλλήλους.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 επιλύονται θέματα σχε
τικά με την έναρξη καταβολής των χορηγιών των δημάρχων, επειδή 
προέκυψαν ερμηνευτικά προβλήματα από τη διατύπωση της διάταξης 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1518/1985 έτσι ώστε η καταβολή των 
χορηγιών που αναγνωρίζονται μετά την 1.1.1985 αφ* ής κατά το άρ
θρο 1 του ν. 1518/85 οι συντάξεις των δημοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων βαρύνουν το δημόσιο ταμείο και ανεξάρτητα από το χρόνο 
θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος να καταβάλλονται από την 
πρώτη Ιανουάριου του έτους που ακολουθεί μετά τη συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας τους. Είναι επομένως δικαιολογημένη και η 
διάταξη αυτή. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου 
είναι επίσης δικαιολογημένη γιατί με αυτήν επεκτείνονται οι ρυθμίσεις 
της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 955/79 με τις οποίες αναγνωρίζεται ως 
συντάξιμη για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους και η προγενέ
στερη υπηρεσία αυτών ως προσωρινών ή εκτάκτων καθηγητών, δασκά
λων. νηπιαγωγών και επιστατών σχολείων που οι αποδοχές αυτών κα- 
τεβάλλοντο από τις κοινότητες, τις σχολικές εφορίες ή ταμεία ή από ει
δικά κονδύλια ή τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και στους υπαλ
λήλους του Ι.Κ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ που υπάγονται στις διατά
ξεις ίου ν. 3163/1955 προκειμένου τα σχετικά θέματα να αντιμετωπί
ζονται κατά ενιαίο τρόπο. Στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 31 του 
Ν. 1543 του 1985 που αφορούν τη συνταξιοδότηση λόγω τραυμάτων 
των αγωνιστών κατά της δικτατορίας της περιόδου 21.4.67 έως 23 
Ιουλίου 1974, σκοπεί να περιλάβει το άρθρο II του σχεδίου νόμου και 
τους πολίτες που έπαθαν μείωση της σωματικής τους ικανότητας από 
ασθένεια λόγω της φυλάκισης, εκτόπισης ή κράτησής τους εξ αιτίας της 
άμεσης δράσης τους ή αντίθεσής τους κατά του δικτατορικού καθεστώ
τος της ως άνω περιόδου. Η διάταξη αυτή είναι δικαιολογημένη γιατί 
συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις και ο αυτός δικαιολογητικός λόγος θε- 
σπίσεως των διατάξεων του άρθρου 3 1 του ν. 1543 του 1985. Η προ- 
βλεπόμενη από το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου παράταση προθεσμίας 
είναι δικαιολογημένη για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην αίτιο- * 
λογική έκθεση της διατάξεως.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 που αφορούν αναπήρους πολέμου ειρηνι
κής περίοδο δικαιολογούνται επαρκώς από την εισηγητική έκθεση του 
σχεδίου νόμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου καθορίζεται η 
έκταση εφαρμογής των προηγουμένων άρθρων του σχεδίου νόμου και 
γισ το λόγο αυτό είναι δικαιολογημένες.

Τέλος το άρθρο 15 προσδιορίζει το χρόνο ισχύος του νόμου.
Η Ολομέλεια, μετά διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε την εισήγηση 

~ου Συμβούλου Ιωάν. Ντελάκη με την επισήμανση του Αντιπροέδρου 
Ευαγ. Καλλίτση, επί των διατάξεων του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, 
με την οποία (επισήμανση) συμφώνησαν και οι Σύμβουλοι Ιωάν. Καοατ-
ζάς. Στυλ. Χριστσνάκης, Απόστ. Μπότσος και Πέτρ. Δημητρακόπου- 
λος.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το

οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκοίθηκε από τον πρόεδρο, υπογράφετα. 
από τον ίδιο και το Γραμματέα.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΡΑΤΣΗΣ

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΤΤΕΣ (αρ. 19)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
Μέλη: Νικ. Θέμελης. Πρόεδρος. Αθαν. Αδριανός, Ευαγ. Καλλίτσης, 

Νιχ. Παπαγιαννίδης, Αντιπρόεδροι. Ιωάν. Καρατζάς. Αναστ. Γκόνης, 
Νιχήτ. Νικητάκης, Νικ. Κόντος, Αχιλ. Γκατσόπουλος. Δημ. Ματσιώ- 
τας. Ιωάν. Ντελάκης, Στυλ. Χριστονάκης, Απόστ. Μπότσος, Χαρ. Ψυρ- 
ρής. Κων. Παπαδόπουλος και Πέτρ. Δημητοακόπουλος. Σύμβουλοι.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ- 
ράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.
Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Ιωάν. Ντελάκης, που 

ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια ΤΡΟ
ΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου «τροποποίηση και συ
μπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας», που στάλθηκε προς το Γε
νικό Επίτροπο της Επικράτειας με το 337/Μ13/4 - 74/9.2.1988 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - 15η Νομοπαρα
σκευαστική), για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του 
Συντάγματος, το περιεχόμενο της οποίας (τροπολογίας) έχει ως εξής:

Άρθρο (άρθρον 19 παρ. 1 του νομοσχεδίου)

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) προστίθεται περίπτωση ν' η 
οποία έχει ως εξής:

«ν’. Η προγενέστερη υπηρεσία των σπερματεγχυτών οι οποίοι χρησι- 
μοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας μέχρι την ένταξή τους σε ορ
γανικές θέσεις του Υπουργείου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 185/1973, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία παρασχέθηκε 
και τον τρόπο πληρωμής τους*.

Αθήνα. 17 Φεβρουάριου 1988 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΓΙΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου (τροπολογία - προσθήκη), ο Γενικός 
Επίτροπος της Επικράτειας έχει τη γνώμη, ότι οι διατάξεις του είναι δι
καιολογημένες από την με ημερομηνία 17 Φεβρουάριου 1988 αιτιολο- 
γική έκθεση των συναρμόδιων Υπουργών, που το συνοδεύει.

0 Εισηγητής Σύμβουλος Ιωάν. Ντελάκης, εισηγείται τα ακόλουθα:
Η, υπόψη της Ολομέλειας του Σώματος, διάταξη, είναι δικαιολογη

μένη κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 17 Φεβρουάριου 1988 αγιο
λογική έκθεση που συνοδεύει την παραπάνω διάταξη και εισηγούμαι να 
διατυπώσει η Ολομέλεια τη σύμφωνη γνώμη της. Αυτονόητο είναι βέ
βαια ότι η προγενέστερη υπηρεσία των σπερμαγχυτών η οποία, κατά 
την υπό γνωμοδότηση διάταξη, θα προσμετρείται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία αυτών, θα πρέπει να έχει διανυθεί με σχέση εξαρτημένης εργα
σίας.

Η Ολομέλεια, μετά διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα την 
παοαπάνω εισήγηση του Συμβούλου Ιωάν. Ντελάκη.

Β* .. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ............................ΝΙΚ. .ΘΕΜΕΛΗΣ..............
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 2592/53 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985

ΜΕΛΗ: Νικ. θέμελης. Πρόεδρος, Ιωάν. Κατσικάς, Αθαν. Αδριανός, 
Αντιπρόεδροι. Ευάγ. Καλλίτσης, Νικ. Παπαγιαννίδης. Ιωάν. Καρατ
ζάς, Αναστ. Γκόνης, Νιχήτ. Νικητάκης, Νικ. Κόντος. Αχιλ. Γκατσό
πουλος. Δημ. Ματσιώτας. Ιωάν. Ντελάκης, Στυλ. Χριστονάκης, 
Απόστ. Μπότσος, Χαρ. Ψυρρής, Σπυρ. Παπαδήμας, Κων. Παπαδόπου
λος. και Πέτρ. Δημητρακόπουλος. Σύμβουλοι.

Οι Σύμβουλοι Γεώργ. Καραχάλιος και Δημ. Φαμέλης απούσιασαν 
δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ-
ράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΩΝ Γιάτσης.
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Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Στυλ. Χριστονάχης χου 
ορίστηκε αχό τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια σχέδιο 
νόμου (προσθήκες - τροπολογίες» «Επέκταση διατάξεων του Ν. 1505/ 
1984 σε πολιτικούς συνταξιούχους κ.λπ.», που στάλθηκε προς το Γε
νικό Επίτροπο της Επικράτειας με το Γ. 7426/1361/Μ. 13/4 - 67/ 
26.9.1985 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους - Δ/νση 15η Νομοπαρασκευαστική), για να γνωμοδοτή- 
σει σύμφωνα με το άρθρο 73 παε. 2 του Συντάγματος και έχουν (προ
σθήκες) ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1η
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: (παρ. 2 αρ. 19 του νομοσχεδίου).
Μετά το τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου «Επέ

κταση του Ν. 1505/1984 σε πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, 
του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων σε τριακοστά Πέμπτα σε 
όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» προστίθε
ται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και 
στους ιατρούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953 που 
δεν έχουν υπαχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας»..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. 2η 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν. 1543/1985 αντικαθίστα

ται. από τότε που ίσχυσε. ως εξής:
«4. Μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των αγωνιστών της 

Εθνικής Αντίστασης, που έγιναν και γίνονται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 
379/1983 (ΦΕΚ 136). όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 132/1985 
(ΦΕΚ 52), λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύ
νταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
του άρθρου αυτού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3η 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Στο άρθρο 51 του Π.Δ. 1041/1979 (ΦΕΚ Α* 292) προστίθεται 

παρ. 16 που έχει ως εξής:
«16. Εάν οι ανακρίσεις και το πόρισμα που αναφέρονται στα εδ. 1 και 

2 της παρ. 3 του άρθρου αυτού έχουν γίνει βάσει διατάξεων του Οργανι
σμού ή του στρατιωτικού κανονισμού του Υπουργείου στο οποίο υπαγό
ταν ο παθών, η σχετική διαδικασία, εφ’ όσον το πόρισμα είναι θετικό, 
δύναται να μην επαναληφθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου για 
τον κανονισμό σύνταξης και μετά σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας του 
παθόντος».

Αθήνα. 26 Σεπτεμβρίου 1985 
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά

τειας διετύπωσε τη γνώμη του ως εξής:
Τις παραπάνω προσθήκες τροπολογίες στο σχέδιο Νόμου, εισάγουμε 

στην Ολομέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Π. Δ/τος 
774/1980 «περί κωδικοποιήσεως κ.λπ.» για να προχληθεί η γνώμη 
της. όπως προβλέπεται από τη παράγραφο του άρθρου 73 του Συντάγ
ματος και εκφέρουμε τη γνώμη ότι οι διατάξεις της είναι δικαιολογημέ
νες από την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει.

0 Εισηγητής Σύμβουλος Στυλ. Χρίστοναχης εισηγείται ως ακολού
θως:

Οι θεσμοθετούμενες με το προ κείμενο νομοσχέδιο «προσθήκες - τρο
πολογίες» είνα: σωστές κα; πλήρως δικαιολογημένες, συμβάλλουν δε 
οπωσδήποτε στην εκπλήρωση των επιδιώκομενων. κατά την αιτιολο- 
γτκή έκθεση, σκοπών.

Η Ολομέλεια μετά από διαλογιχή συζήτηση, αποδέχτηκε ομόφωνα 
την παραπάνω εισήγηση του Συμβούλου Στυλ. Χριστονάκη.

Αφού τελείωσε η συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον 
ίδιο και το Γραμματέα.

0 Πρόεδρος 0 Γραμματέας
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΔΗΜ. Τ.ΑΞΗΣ (άρθρο 20)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΚΓΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 
ΜΕΛΗ: Νιχ. θέμελης. Πρόεδρος. Α6αν. Αδριανός. Ευάγ. Καλλί

τσης. Νιχ. Παπαγιαννίδης. Αντιπρόεδροι. Ιωάν. Καρατζάς. Αναστ.

Γχόνης. Νιχήτ. Νιχητάχης. Νιχ. Κόντος. Αχιλ. Γκατσόπουλος, Δημ. 
Ματσιώτας. Ιωάν. Ντελάχης. Στυλ. Χριστονάκη ς. Απόστ. Μπστσος. 
Χαρ. Ψυρρής, Κων. Παπαδοπουλος και Πέτρ. Δημητραχόπουλος. Σύμ
βουλοι.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ- 
ράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Λέων. Γιάτσης.

Α' ..........................................................................................................

Β' Ακολούθως ο Σύμβουλος Στυλ. Χρίστον αχης που ορίστηκε από 
τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Ρύθ
μιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Προσωπικού ειδικών καθηκόντων των 
Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης» που στάλθηκε προς 
το Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας με το 194/Μ 13/3 - 69/ 
2.2.1988 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - 15η Νο- 
μοπαρασκευστιχή). για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 
2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου (σχεδίου νόμου), έχει ως 
«■ξής:

Άρθρο 1 (άρθρον 20 παρ. 1 και 2 του νομοσχεδίου)

1. Στο άρθρο 15 του Π.Δ. 1041 /1979 προστίθεται παρ. 7 που έχει 
ως εξής:

«7. Ο χρόνος υπηρεσίας των πολιτικών υπαλλήλων των Υπουργείων 
Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, με 
αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και τη διενέρ
γεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή εκρηκτικών μηχανι
σμών και αυτοσχέδιων βομβών καθώς και των υπηρετούντων σε Υπη
ρεσίες εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ή ναρκαλιείας λογίζεται αυξημένος 
στο διπλάσιο, ως προς της σύνταξη αυτών, εφ' όσον για κάθε εξάμηνο 
συμπληρώνουν τριάντα (30) ώρες εργασίας, μέσα σε ύποπτους για το
ποθέτηση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών χώρους, ή εντός ναρκο
πεδίων.

Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα 
στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η συμπλήρωση των τριάντα (30) ωρών εργασίας δεν απαιτείται αν η 
αποχή από την υπηρεσία, μέχρι ένα έτος, οφείλεται σε πάθηση, νοσηλεία 
ή αναρρωτική άδεια, συνεπεία νόσου ή τραύματος που προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της εκτέλεσης των ειδικών καθηκόντων 
του υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης λογίζεται 
ως χρόνος υπηρεσίας σε ύποπτους χώρους. Ο διπλασιασμός του συντά
ξιμου χρόνου των υπαλλήλων της παραγράφου αυτής γίνεται μόνο εφ’ 
όσον συμπληρώνουν είκοσι ετών πραγματική υπηρεσία στις πιο πάνω 
Υπηρεσίες. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εφ* όσον ο υπάλληλος αποβι- 
ώσει κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας ή απολυθεί λόγω σωματι
κής ή πνευματικής ανικανότητας ή χωρίς αίτηση ή δική του υπαιτιό
τητα».

2. Στο μη μόνιμο προσωπικό που θανατώνεται ή συνεπεία τραυματι
σμού πεθαίνει κατά την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων του σε Υπη
ρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται δύο ασφαλιστικές 
κλάσεις επιπλέον των δικαιούμενων.

Άρθρο 2 (παρ. 3 άρθρου 20 του νομ/οίου)

Στο άρθρο 41 του Π.Δ. 1041/1979 προστίθεται παρ. 11 που έχει 
ως εξής:

«II. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 
το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί σι 
αστυνομικές υπηρεσίες μι αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, 
εξουδετέρωση και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών, για κατα
στροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, κατά τις 
διατάξεις του Π.Δ. 357/1986 (ΦΕΚ 157), καθώς και για το προσω
πικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκοατικών μονάδων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.δ. 534/1978 (ΦΕΚ 114), με αποστολή την καθοριζόμενη στο άρθρο 
40 της 10891 .Φ.002.21/20λο/7 Ιουλίου 1980 απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εφ όσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν 
τριάντα (30) ώρες εργασίας, μέσα σε υπόπτους, για τοποθέτηση βομ
βών και εκρηκτικών μηχανισμών χώρους ή σε επεμβάσεις οργανωμέ
νων ληστειών, αεροπειρατειών, απαγωγών προσωπικοτήτων ή γενικά 
σε περιπτώσεις που έλαβε χώρα επέμβαση προσωπικού άρτια εκπαιδευ
μένου και εξοπλισμένου.

Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα 
στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας.
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Η συμπλήρωση των τριάντα (30) ωρών εργασίας δ*ν απαιτκΐται αν η' 
αποχή από την υπηρεσία μέχρι ένα έτος οβείλεται σε πά&ηση. νοσηλεία 
ή αναρρωτοεή άδεια, συνέπεια νόσου ή τραύματος που προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εςαιτίας της εκτέλεσης των ειδικών καθηκόντων 
του αστυνομικού. Ο χρόνος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης λογίζεται 
ως χρόνος υπηρεσίας σε υπόπτους χώρους.

Αθήνα. 2 Φεβρουάριου 1988 
0 Αντιπρόεδρος της Κ,υβερνήσεως 

και Υπουρνος Εθνικής Άιιυνας
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

01 ΤΠΟΥΡΓΟί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΑΝΤ. ΔΡ0Σ0Γ1ΑΝΝΗΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας έχει τη γνώμη ότι οι διατάζεις αυτού είναι δικαιολογημένες από 
την με ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 1988 αιτιολογική έκθεση των συ- 
ναραόδιων Υπουργών, που το συνοδεύει.

0 Εισηγητής Σύμβουλος Στυλ. Χριστονάκης εισηγείται τα ακό
λουθα:

Οι θεσμοθετούμενες με το προκείμενο νομοσχέδιο διατάξεις, είναι 
σωστές και πλήρως δικαιολογημένες, συμβάλλουν δε οπουοδήποτε στην 
εκπλήρωση των επιδιωκομένων. κατά την αιτιολογική έκθεση σκοπών.

Η Ολομέλεια, μετά διαλογτκή συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα την 
παραπάνω εισήγηση του Συμβούλου Στυλ Χριστοναχη.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το 
οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο xat το Γραμματέα.

0 Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. Γ1ΑΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
('αρθρα 21 - 26)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡ1ΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988
ΜΕΛΗ: Νικ. θέμελης. Πρόεδρος, Αθαν. Αδριανός, Ευάγ. Καλλί

τσης, Not. Παπαγιαννίδης, Αντιπρόεδρος Ιωάν. Καρατζάς, Αναστ. 
Γχόνης. Νιχήτ. Νιχητάκης, Νικ. Κόντος, Αχιλ. Γχαταόπουλος, Δημ. 
Ματσιώτας, Ιωάν. Ντελάκης, Στυλ. Χριστονάκης, Απόστ. Μπότσος, 
Χαρ. Ψυρρής, Κων. Παπαδόπουλος xat Πέτρ. Δημητραχόπουλος, Σύμ
βουλοι.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.
Με την αρχή της Συνεδριάσεως, ο Σύμβουλος Νικ. Κόντος, που ορί

στηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια για να γνω- 
μοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγ
ματος. σχέδιο νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτιχών θεμάτων των Αγωνι
στών της Εθνικής Αντίστασης*, που στάλθηκε στο Γενικό Επίτροπο της 
Επικράτειας από τον Υπουργό των Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - 15η Νομο
παρασκευαστική), με το Γ. 2317/4.3.1988 έγγραφό του, το περιεχό
μενο του οποίου (σχεδίου νόμου) έχει ως εξής:

Αρθρο 1 ("άρθρο 21 του νομοσχεδίου)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 
1543/85 (ΦΕΚ 73) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ειδικότερα για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς χόρκζς και επικου
ρικής ασφάλισης αρμοδιότητας των Υπουργείων Κοινωνικών Ασφαλί
σεων και Εμπορικής Ναυτιλίας ο χρόνος των παραγράφων 1 και 2 συ
νυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδστικού δικαίωμα - 
τος. όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης xat αναγνωρί
ζεται σύμφωνα με τις δ·ατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 84). ανεξάρ
τητα από τις ημέρες εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασσαλισιεέ- 
νος.

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του. άρθρου 34 του Ν. 
1543/85 αντικαθίσταται ως εξής:

-Η εισφορά (ασφαλισμένου κα: εργοδότη) για την εξαγορά του χρόνου 
των παραγράφων 1 κα: 2. καταβάλλεται από το Δημόσιο, για το μέρος 
που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συ- 
''"^•ο^οτιχού δικαιώματος και από τον ασφαλισμένο για το υπόλοιπο*.

Αρθρο 2 (άρθρο 22 του νομοσχεδίου)

Δικαιούχοι

Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, που έχουν το οικονομικό

έτος 1988 μηνιαίο εισόδημα μικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης 
του ΙΚΑ. που ισχύει την 1 Ιανουάριου 1988. έχουν συμπληρώσει το 
60ο έτος της ηλικίας τους και εξ αίτιας των διώξεων που υπέστησαν για 
τα κοινωνικά τους φρονήματα δεν έχουν θεμελιώσει ή δεν πρόκειται να 
θειιελιώσουν δικαίωμα σύνταξης από κανένα ασφαλιστικό φορέα, ή δεν 
μποοεσαν να ασφαλισθούν σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, χορηγείται πολιτική σύνταξη σε βάρος του Δημοσίου, ίση 
για το έτος 1988 με το κατώτατο ποσό που καταβάλλεται στους πολιτι
κούς συνταξιούχους του Δημοσίου και για τα έτη 1989 και επόαενσ. ίση 
με το κατώτατο ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από το ΙΚΑ.

Ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης για την εφαρμογή της προη
γούμενης παραγράφου νοούνται όσοι αναγνωρίστηκαν. σύιιφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 1 Ϊ5).

Η δίωξη για τα κοινωνικά φρονήματα των παραπάνω πρέπει ν' απο- 
δεικνύεται από επίσημα, υπηρεσιακά έγγραοα ή. εφ* όσον βεβαιώνεται 
ότι τα σχετικά κρατικά αρχεία έχουν καταστραφεί. από ένορκο βεβαί
ωση δύο μαρτύτων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη.

Άρθρο 3 (άρθρο 23 του νομοσχεδίου)

Δικαιούχοι από μεταβίβαση

Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο έχουν και τα μέλη των 
οικογενειών των προσώπων του προηγούμενου άρθρου που πεθαίνουν 
μετά τη συνταξιοόότησή τους ή ενώ είχαν τις προϋποθέσεις πέθαναν 
πριν συνταξιοδοτηθούν.

Ως προς τα πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη και 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησες τους εφαρμόζο
νται οι διατάξεις των άρθρων 5. 6 18 και 19 του Π.Δ. 1041/1979 
(ΦΕΚ 292).

Άρθρο 24 (άρθρο 24 του νομοσχεδίου)

Αρμόδια όργανα

Η εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ανατίθεται αποκλει
στικά στο Α’ Τμήμα της Επιτροπής του άρθρου 24 του ν. 1543/85, στο 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα διχαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

Χρέη εισηγητού κατά την κρίση των υποθέσεων των άρθρων 2 και 3 
του Νόμου αυτού ασκεί υπάλληλος της γραμματείας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή αφού πάρει απόφαση, παραδίδει το φάκελο στο γραμμα
τέα με φροντίδα του οποίου καταρτίζονται τα πρακτικά και το οριστικό 
κείμενο της απόφασης, η οποία υπογράφεται από τα μέλη της Επιτρο
πής τίθεται για αποδοχή στον Υπουργό Οικονομικών εφ’ όσον δεν είναι 
ομόφωνη και στη συνέχεια αποστέλλεται με ολόκληρο το φάκελο στην 
9η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) για την 
έκδοση της πράξης που προβλέπει το άρθρο 66 του Π.Δ. 1041 /1979.

Άρθρο 5 (άρθρο 25 του νομοσχεδίου)

Ένδικα μέσα - παραπομπή στις διατάξεις του Π.δ. 1041/1979

1. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ασκούνται τα ένδικα μέσα 
που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 1543/1985.

Κατά των πράξεων του Διευθυντού της 9ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. 
ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το άρθρο 66 του Π.Δ.
1041/1979.

2. Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται με τα άρθρα 2, 3 και 4 του πα
ρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 1041/1979 που αναφέρο- 
νται στις συντάξεις των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και στις συντά
ξεις των οικογενειών τους.

•
Άρθρο 6 (άρθρο 26 του νομοσχεδίου)

Διχαιολογητικά

Διχαιολογητικά για την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης είναι:
1. Για τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης:
α) Αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 24 του ν. 

1543/1985.
β) Πιστοποιητικό του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης.
γ) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που να βεβαιώνεται το έτος 

γεννήσεώς του, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους 
ταυτότητος.

δ) Οποιαδήποτε επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα βάσει των οποίων 
αποδειχνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 2, η δίωξή του για τα κοινωνικά 
του φρονήματα, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να 
διευκολύνει το έργο της Επιτροπής.
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ε) Πιστσποτητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου coco το οποίο να 
προκύπτει το δηλωθέν. κατά το οιχονομιχό έτος 1988. εισόδημα από 
κάβε πηγή του αιτούντος ή του αποβιώσαντος αγωνιστή, οι προσοδοί 
του από αυτή και από τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήματα του και ότι η δή
λωση ελέγχθηκε ως αληθής. Αν δεν επιδόθηκε δήλωση φορολογίας ει
σοδήματος να πιστοποιηθεί τούτο και να βεβαιωθεί ότι η μη υποβολή 
δήλωσης ελέγχθηκε και ήταν δικαιολογημένη.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 
Α ) ότι ο αγωνιστής δεν έχει θεμελιώσει ή δεν πρόκειται να θεμελιώσει 
δικαίωμα σύνταξης από κανένα ασφαλιστικό φορέα ή δεν μπόρεσε να 
ασφαλισθεί και δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανι
σμό κύριας ασφάλισης, καθώς και αν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε 
πηγή και το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών και αν κατέχει ακίνητη περιου
σία σε οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους, προσδιορίζοντας σε καταφα
τική περίπτωση το είδος, την έκταση, την αξία και το εξ αυτής ακαθάρι
στο ετήσιο εισόδημα.

2. Για την οικογένεια.
α) Τα παραπάνω υπό στοιχεία α, β. γ. δ, ε και στ’ δικαιολογητικά. 
β) Τα οριζόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 22 του Π.Δ. 1041/ 

79.
Άρθρο 7

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 2 και 3 αρχίζουν από }η Ιανουάριου 1988 σύμφωνα με τη ρύθ
μιση που προβλέπεται από το άρθρο 2 του παρόντος ανεξάρτητα από το 
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους 
διατάξεις του.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1988 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝ. & K0R ΑΣΦΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΏΡΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας εξέφρασε τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού, είναι δικαιολογημένες 
από την, με ημερομηνία 4.3.1988, αγιολογική Έκθεση των συναρμο- 
οίων Υπουργών που το συνοδεύει.

0 Εισηγητής Σύμβουλος Νικ. Κόντος, εισηγείται ως ακολούθως:
Με το κρινόμενο σχέδιο Νόμου, επιδιώκεται η τακτοποίηση ορισμέ

νων συνταξιοδοτικών θεμάτων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστα
σης. τα οποία δε ρυθμίστηκαν από το ν. 1543/1985 «συνταξιοδότηση 
των πάθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης κ.λπ.*. για λόγους 
ίσης μεταχείρισης.

Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, αντι
καθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 
1543/1985. ώστε ο χρόνος των παραγράφων 1 και 2 (φυλάκισης, αιχ
μαλωσίας. ομηρίας. εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.λπ.), 
προκειμένου για τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύ-' 
ριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας των Υπουργείων Κοινω
νικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, να συνυπολογίζεται τόσο 
για τηθεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.όσο και για την προσαύ
ξηση του ποσού της σύνταξης και να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Ν. 1358/1983. ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που 
έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος. Η παραπομπή στο Ν. 1358/ 
1983 (με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 
του Ν. 1543/1985). ενώ προφανώς είχε σκοπό την εφαρμογή του σχε
τικού. με την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας, τρόπου και δια
δικασίας (τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς κ.λπ.). είχε ως συνέ
πεια οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης των 
Υπουργείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, να συ
νυπολογίζουν το χρόνο της Εθνικής Αντίστασης, για τη θεμελιωση συ- 
νταξιοδοτικού δικαιώματος, μόνο με ειδικές προϋποθέσεις δηλαδή, ηλι
κία 58 ετών και πραγματοποίηση 3.600 ημερών εργασίας (σύνταξη 
γήρατος) ή 900 ημερών εργασίας (σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου).

Με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 1 του νομοσχεδίου, αντικαθί
σταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 1543/ 
1985 και ορίζεται ότι η εισφορά {ασφαλισμένου και εργοδότη) για την

εξαγορά του χρόνου των παραγράφων 1 και 2 καταβάλλεται από το Δη
μόσιο , για το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται, για τη 
θεμελιωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και από τον ασφαλισμένο, 
για το υπόλοιπο.

Με το άρθρο 2 του Νομοσχεδίου, προβλέπεται η συνταξιοδότηση των 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, που ο χρόνος τους στην Αντί
σταση. δε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε γιατί είναι τελείως 
ανασφάλιστοι, είτε γιατί ο χρόνος που έχουν ασφαλιστεί είναι πολύ μι
κρός και ο πρόσθετος στην Εθνική Αντίσταση δεν αρκεί για τη συμπλή
ρωση του ελάχιστου χρόνου για τη θεμελιωση συνταξιοδοτικού δικαιώ
ματος. εφ* όσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) να έχουν μη
νιαίο εισόδημα μικρότερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του ΙΚΑ, β) 
να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και γ) να μην έχουν 
ασφαλιστεί σε κανένα φορέα κύριας ασφάλισης ή να έχουν ασφαλιστεί και 
να μη μπορούν να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, εξ 
αιτίας των διώξεων που υπέστησαν για τα κοινωνικά τους φρονήματα. 
Η δίωξη για τα κοινωνικά φρονήματα ορίζεται ότι πρέπει να αποδεικνύ- 
εται από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα και προβλέπεται για την περί
πτωση που τα Κρατικά αρχεία έχουν καταστραφεί, η απόδειξη να γίνε
ται από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη. Για να εναρμονισθεί η τελευταία αυτή διάταξη με εκείνες 
των παρ. 4 του άρθρου 16 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 1543/1985. θα 
πρέπει στην υπό ψήφιση διάταξη να προστεθεί η φράση «ή εφ* όσον βε
βαιώνεται ότι αυτά έχουν καταστραφει. από ένορκο βεβαίωση δύο μαρ
τύρων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη»·.

Με το άρθρο 3 του Νομοσχεδίου, προβλέπεται η συνταξιοδότηση των 
μελών των οικογενειών των προσώπων του προηγουμένου άρθρου που 
πεθαίνουν μετά τη συνταξιοδότηση τους ή, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις 
πέθαναν πριν συνταξιοδοτηθούν. Ως προς τα πρόσωπα της οικογένειας 
που δικαιούνται σύνταξη, τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνταξιο
δότησες τους, γίνεται παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 18
και 19 του Π.Δ. 1041/1979.

Με το άρθρο 4 του Νομοσχεδίου, ορίζεται ότι η εξακρίβωση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 2 γίνεται αποκλειστικά από το Α’ Τμήμα της 
Επιτροπής του άρθρου 24 του Ν. 1543/1985, στο οποίο οι ενδιαφερό
μενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρ
θρο 6. Και περαιτέρω, ορίζεται η διαδικασία που τηρείται μέχρι την έκ
δοση της σχετικής Πράξης από τον αρμόδιο Διευθυντή της 9ης Διευθύν- 
σεως του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπει το άρθρο 66 
του Π.Δ. 1041/1979 για τη συνταξιοδότηση ή όχι του ενδιαφερομέ
νου.

Με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου, ορίζεται ότι κατά των αποφάσεων 
της ως άνω Επιτροπής, ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέποντα: 
από το άρθρο 26 του Ν. 1543/1985 και κατα των πράξεων του προσ- 
ναοερθέντος Διευθυντή τα ένδικα μέσα που προβλέποντα·. από το άρθρο 
66 του Π.Δ. 1041 /1985. Προς δε. ορίζεται για τα θέματα που δε ρυθ
μίζονται με τα άρθρα 2, 3 και 4 του Νομοσχεδίου, εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του Π.Δ. 1041/1979 αναφέρονται στις συντάξεις των πολιτικών 
υπαλλήλων, καθώς και στις συντάξεις των οικογενειών τους.

Με το άρθρο 6 του Νομοσχεδίου, ορίζονται τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλει ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και τα μέλη 
της οικογένειας αυτού σε περίπτωση θανάτου του. στην Επιτροπή του 
άρθρου 24 του Ν. 1543/1985, για τη συνταξιοδότηση τους.

Για την υλοποίηση των διατάξεων του Νομοσχεδίου, πρέπει να παρσ
ταθεί η σχετική προθεσμία., που έληξε, για την αναγνώριση ως αγωνι
στών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του Π.Δ. 379/1 983. που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 12 
του Ν. 1285/1982 «για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του 
Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941 - 194-4*. 
εκείνων που έχουν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμη ανσγνωρισθε: 
ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Το άρθρο 7 του Νομοσχεδίου, για λόγους ίσης μεταχείρισης, πρέπει 
να εναρμονισθεί με το άρθρο 35 του Ν. 1543/1985 και ορισθεί ότι τα 
οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων των άρ
θρων 2 και 3 αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα, μετά την 
υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Τέλος, με το άρθρο 8 του Νομοσχεδίου, ορίζεται ο χρόνος της ισχύος 
του νόμου τούτου.

Οι ανωτέρω διατάξεις του εν λόγω Νομοσχεδίου, κρίνονται απόλυτα 
δικαιολογημένες, όπως και στη συνοοεύουσα αυτό, αιτιολογική Έκθεση 
αναφέρεται.

Η Ολομέλεια μετά διαλογική συζήτηση, αποδέχτηκε την παραπάνω 
εισήγηση του Συμβού/.ου Νικ. Κόντου.

Στο σημείο αυτό, το λόγο πήρε, ο Αντιπρόεδρος Αθαν. Αδριανός. ο
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οποίος είπε τα εξής: Συμφωνώ και εγώ με την παραπάνω εισήγηση, με Άρθρο 2 (άρθρο 28 του νομοσχεδίου)
δύο μόνο ειδικότερες παοατηρήσεις:

Η διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2 του Νομοσχεδίου, 
δεν προβλέπει την περίπτωση που οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστα
σης. παρ' ότι έχουν ασφαλισθεί σε ασφαλιστικό φορέα, δε λαμβάνουν 
πλήρη σύνταξη γιατί καθυστέρησαν να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή 
να ερ^ασθούν. λύνω των διώξεων που υπέστησαν για τα κοινωνικά τους 
ροονήματα. Πρέπει επομένως να συμπληρωθεί αυτή η διάταξη καθώς 
και η διάταξη του άρθρου 6 περ. στ', δια να μπορέσουν και οι αγωνιστές 
αυτοί να προσθέσουν στα συντάξιμα χρόνια και εκείνα μέσα στα οποία 
δεν άσκησαν επάγγελμα ή δεν εργάαθηκαν εξ αιτίας των διώξεων για τα 
κοινωνικά τους φρονήματα.

Επίσης πρέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου να δια
τυπωθεί ως εξής: Η δίωξη για τα κοινωνικά φρονήματα των παραπανω 
ποέπει ν' αποδεικνύεται από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα ή εφ' όσον 
βεβαιώνεται ότι στα κρατικά αρχεία δεν υπάρχουν στοιχεία- από ένορκη 
βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 
Γιατι αλλοιώς θα δυσχερανθεί το έργο των αρμοδίων οργάνων, για την 
απονομή της προβλεπόμενης από το σχέδιο νόμου συντάξεως.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το 
οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκριθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο και το Γραμματέα.

0 Πρόεδρος 0 Γραμματέας

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΝΕΔΡΙΟ
Άρθρα 27-29 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

της 2ας Ειδικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε
δρίου της 18ης Ιανουάριου 1988

ΜΕΛΗ: Νικ. θέμελης, Πρόεδρος, Ευάγ. Καλλίτσης, Νικ. Παπα- 
γιαννίδης. Αντιπρόεδρος Ιωάν. Καρατζάς, Αναστ. Γκόνης, Νικήτ. Νι- 
κητάκης, Νικ. Κόντος, Αχιλ. Γκατσόπουλος, Δημ. Ματσιώτας, Ιωάν. 
Ντελάκης. Στυλ. Χριστονάκης, Απόστ. Μπότσος, Χαρ. Ψυρρής, Κων. 
Παπαδόπουλος και Πέτρ. Δημητρακόπουλος, Σύμβουλοι.

0 Αντιπρόεδρος Αθαν. Αδριανός, απούσιασε δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ- 
ράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Λέων. Γιάτσης.

Α’

Β .Ακολούθους ο Σύμβουλος Ιωάννης Ντελάκης. που ορίστηκε από 
τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου «κα
θορισμός κατά εκατοστιαία αναλογία του βαθμού μείωσης της ικανότη
τας για εργασία λόγω παΘησέως», που στάλθηκε στο Γενικό Επίτροπο 
της Επικράτειας με το 16/413/1 -77/11.1.88 έγγραφο του Τπουρ- 
γού των Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση 15η 
Νομοπαρασκευαστική) για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 73 
~αρ. 2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου (σχεδίου), έχει ως
*ίής:

Άρθρο 1 (άρθρο 27 του νομοσχεδίου)

0 καθορισμός, κατά εκατοστέαία αναλογία του βαθμού μείωσης της 
ικανότητας για εργασία λόγω παθήσεων, νόσων και βλαβών των πολι
τικών υπαλλήλων κα: στρατιωτικών, που έπαθαν σε ειρηνική ή πολε
μική περίοδο, καθορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, βά- 
σει του πίνακα του επόμενου άρθρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Καθορισμού σε εκατοστιαία αναλογία του βαθμού μείωσης της ικανότη
τας για εργασία εξαιτίας Παθήσεων. Νόσων και Βλαβών.

Αύξ. Παθήσεις - Νέκιοι - Βλάβες Βαθμός μείωσης
Apt6. ιχανότητας για

εργασία επί
τοις εχατό

(«) (β) (Τ)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ■
Παθήσεις ενδοκρινών αδένων — Διαταραχές 
της θρέάης και του Μεταβολισμού — Νόσοι 
του Κολλαγόνου — Παθήσεις αίματος Νεο
πλάσματα — Σύφιλη - Χρόνια οστεομυελίτις 
- Ουλές.
(Ενδοκοινικά σύνδρομα γυναικολογικά όπως 
παράγραφος με αύξ. αριθ. 341).

1. Παχυσαρκία υπερβολική (δηλ. αύξηση του 
βάρους πάνω από το φυσιολογικό κατά 70% 
και περισσότερο). Ανάλογα με το βαθμό πα
ρακώλυσης του βαδίσματος κ,λπ. διαταρα- 
χών.

2. Μεγαλακρία, ανάλογα με το βαθμό
3. Νανισμός, ανάλογα με το βαθμό
4. Υποφυσιογενής καχεξία του SIMMONDS, 

ανάλογα με το βαθμό και την ανάγκη συνε
χούς ή μη θεραπείας

5. Σύνδρομο CUSHING, ανάλογα με τη βαρύ
τητα

6. Νέ>οος ADDISON ανάλογα με τη βαρύτητα
7. Λιπσγεννητική δυστροφία - Υποφυσιογενής 

υπσγεννητισμός
8. Υπερθυρεοειδισμός, ανάλογα με το βαθμό 

της διαταραχής και της επιμονής των συ
μπτωμάτων μετά την κατάλληλη θεραπεία.

9. Εμφανής υποθυρεοειδισμός
10. Άποιος διαβήτης, ανάλογα με τη βαρύτητα
11. Σακχαρώδης διαβήτης:

α) Χωρίς επιπλοκές, που αντιμετωπίζεται 
με δίαιτα (μικρής βαρύτητας), 

β) Με ελαφρές επιπλοκές και με επίδραση 
στη γενική κατάσταση που αντιμετωπίζε
ται με αυστηρή δίαιτα και συνεχή φαρμα
κοθεραπεία (μέσης βαρύτητας), 

γ) Με σοβαρές επιπλοκές (μεγάλης βαρύτη
τας). Ανάλογα με την εντόπιση και 
έκταση των επιπλοκών.

12. Οστεοπώρωση ή οστεομαλάκυνση γενικευ- 
μένη ή πολύ εκτεταμένη, ανάλογα με το 
βαθμό—των -λειτουργικών διαταραχών και 
την έκτασή της βλάβης.

13. Διάσπαρτος ερυθηματώδης λύκος, οζώδης 
περιαρτηρίτι σκληροδερμία και νόσοι του 
κολλαγόνου. Ανάλογα μι την εντόπιση και 
την έκταση των βλαβών, τη συχνότητα των 
υποτροπών και τη γενική πρόγνωση διακρί-

18-30
10-30
30-50

20-40

15-30
15-60

10-25

10-30
10
10-30

10-20

25-40

45-90

10-40

νσνται σε:
α. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 10-20
β. Μορφές μέσης βαρύτητας 25-40
γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 45—70

14. Οξεία λευχαιμία οποιοσδήποτε μορφής 100
15. Χρόνια λευχαιμία οποιοσδήποτε μορφής 50—90
16. Μυελοσκλήρυνση οποιοσδήποτε μορφής 70—90
17. Μεγαλοβλαστικές αναιμίες, ανάλογα με τις

νευοολογικές επιπλοκές 10-50
18. Ιδιοπαθής πολυκυτταραιμία 40-80
19. Απλαστική Αναιμία 50-90
20. Αιμοσφαιρινοπάθειες:
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<«) (β) (Τ) <«) (β) (Τ)

α. Ομοζυγωτιχές ή διπλές ετεροζυγωτιχές δ. Κρίσεις πολύ συχνές που αφορούν σε με-
καταστάσεις ανωμάλων αιμοσφαιρίων 

β. Ομοζυγωτικές ή διπλές ετεροζυγωτιχές
40-90 γάλες μυϊκές ομάδες.

38. Γενικευμένη επιληψία (GRAND MAL):
25-35

χαταστααεις συνδοόμεον μεσσγε ιαχής α. Κρίσεις αραιές ελεγχόμενες με φάρμαχα 30-40
αναιμίας 30-90 β. Κρίσεις συχνές μέχρι πολύ συχνές, ανά-

50-8021. Ιδιοπαθής θρομβοπενιχή πορφύρα
22. θοομόοπάθειες ή Αιμορροφιλίες, ανάλογα με

20-90 λογά με τη συχνότητα, 
γ. Κρίσεις συχνές με επιληπτική ψύχωση

το βαθμό έλλειψης σχετιχών παραγόντων (επιληπτικός χαρακτήρας χαι άνοια) 80-100
και την ένταση των κλινικών εκδηλώσεων. 20-50 39. Επιληπτικά — ισοδύναμα — Αφαιρέσεις 10-25

23. Αγγειαχή πορφύρα χωρίς επιπλοκές
24. Αγγειακή πορφύρα με επιπλοχές, ανάλογα

10 40. Παράλυση οσφρητικού νεύρου (ανοσμία)
41. Ατροφία ή βλάβη του οπτικού νεύρου, ανά-

5

με τη βαρύτητα 10-20 λογά με το βαθμό μείωσης της οπτιχής οξύ-
25. Χρόνιες αναιμίες, ανάλογα με τη βαρύτητα
26. Δυσπρωτεϊναίμιες (πολλαπλό ύν μυέλωμα

20-50 τητας (βλέπε παράγραφο με αύξ. αριθμ.
165).

30χ,λπ.) 50-90 42. Παράλυση χεχνοϋ χινητιχού νεύρου
27. Καχοήθη λεμφώματα 70-90 43. Πάρεση χοινού χινητιχού νεύρου, ανάλογα με

5-2528. Καλοήθη νεοπλάσματα, ανάλογα με το μέγε- τις μόνιμες βλάβες
6ος χαι την εντόπιση των λειτουργικών δια- 44. Παράλυση τροχιλιακού νεύρου 15
ταραχών που προ καλούνται στα διάφορα συ- 45. Πάρεση τροχιλιακού νεύρου

46. Παράλυση αισθητικής μοίρας τριδύμου νεύ-
4-10

σχήματα ή όργανα (βλέπε σχετικές παραγρά- -
15ρους). ρου

29. Καχσή&η νεοπλάσματα, όπως παραπάνω με 47. Πάρεση αισθητικής μοίρας τριδύμου νεύρου 5-10
επιπρόσθετο ποσοστό 25% εξ αιτίας της φύ- 48. Παράλυση χινητιχής μοίρας τριδύμου νεύρου 25
σης τους και της δυσμενούς πρόγνωσης. (Το 
συνοΛικό ποσοστό σε καμιά περίπτωση δεν

49. Πάρεση χινητιχής μοίρας τριδύμου νεύρου
50. Νευραλγία τριδύμου νεύρου, ανάλογα με τη

5-20

μπορεί να οπερβεί το 100%). συχνότητα χαι την ένταση των προσβολών. 15-80
30. Νευροϊνομάτωση RECKLINGHAUSEN, 51. Παράλυση απαγωγού νεύρου 20

όπως χαθορίξεται στην παραπάνω με αύς. 
αριθμό 28, παράγραφο

52. Πάρεση απαγωγού νεύρου
53. Παράλυση προσωπικού νεύρου περιφερικού

10-15

31. Χοονίσασα σαοκοείδωση: τύπου 25
α. Μορφές ελαφριάς βαρύτητας 10-20 54. Πάρεση προοωπιχού νεύρου χωρίς λαγό-

5-10β. Μορφές μέσης βαρύτητας 25—40 φθαλμο
γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 

32. Πολλαπλές, εμφανείς χαι μόνιμες αρθριχές 
αλλοιώσεις οποιοσδήποτε αιτιολογίας (ρευ-

40-60 55. Πάρεση προοωπιχού νεύρου με λαγόφθαλμο
56. Παράλυση αχουστιχού νεύρου, ανάλογα με 

το βαθμό έχπτωσης της αχουστιχής οξύτη-

10-15

ματοειδής αρβρίτις. ουριχή αρθρίτις χ,λπ.) τας (βλέπε σχετιχές παραγράφους) 10
ανάλογα με τις προσβεβλημένες αρθρώσεις 57. Παράλυση γλωσσοφαρυγγιχού νεύρου 10
και τις εςαιτίας αυτών λειτουργικές διαταρα
χές (δυσκαμψίες, αγκυλώσεις, βλέπε σχετι-

58. Πάρεση γλωσσοφαρυγγιχού νεύρου 
. 59. Παράλυση πνευμονογαστριχού νεύρου ανά-

4-8

χές παραγράφους).
33. Τπερουριχαιμεα εμφανής χωρίς μόνιαες αρ-

λογά με τις λειτουργικές διαταραχές.
60. Πάρεση πνευμονογαστρικού νεύρου, όπως

15-30

θρικές αλλοιώσεις 5-10 παραπάνω 15-12
34. Συφιλώιχές βλάβες μόνιμες, ανάλογα με τις. 61. Παράλυση παραπληρωματικού νεύρου 15

από την εντόπιση προ καλούμενες λειτουργι- 62. Πάρεση παραπληρωματικού νεύρου 4-10
κές διαταραχές των διαφόρων συστημάτων ή 63. Παράλυση υπογλωσσίου νεύρου 10
οργάνων (βλέπε σχετιχές παραγράφους). 64. Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου

65. Παράλυση χαι των δύο υπογλωσσίων νεύρων
4-8

35. Χρόνια οστεομυελίτις ή οστέιτις. Ανάλογα με 50
την φάση εξέλιξης (ενεργός ή ανενεργός), την 
εντόπιση, τις λειτουργικές και τροφικές δια
ταραχές και την επίδραση στη γενική κατά- 66. Μονοπληγία άνω άκρου τέλεια (Πλήρης

ΔΕΣ. ΑΡΙΣΤ.

στάση διακρίνσνται σε: παράλυση) 70 60
α_ Μορφές ελαφρός βαρύτητας 10-20 Μονοπληγία άνω άχρου ατελής (πάρεση)
β. Μοοοές ιεέσης βαρύτητας 20-30 α. Ελαφρού βαθμού 15-20 10-15
γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 30-50 β. Μέτριου βαθμού 25-30 15-20

36. Ουλές εχτεταμένες. δύσμορφες που υπόχει- ' γ. Μεγάλου βαθμού 40-60 30-50
νται σε εξέλκωση ή όχι, ανάλογα μι το βαθμό 
παρακώλυσης των κινήσεων και λοιπών λει-

67. Ημιπληγία τέλεια (πλήρης παράλυση)
68. Ημιπληγία ατελής (ημιπάρεση):

90-80

τουργιχών διαταραχών (Βλέπε σχετιχές πα- α. Ελαφρού βαθμού 15-20 10-15
ραγράοονς).

ΝΈΤΡΟΨΤΧ1ΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Νευραλογιχά νοσήματα

β. Μέτριου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού

69. Μονοπληγία κάτω άκρου τέλεια (πλήρης

30-50 25-45 
55-70 50-60

37. Ιακσώνειος επιληψία που βεβαιώθηκε κα
τάλληλα:

παράλυση)
70. Μονοπληγία χάτω άχρου ατελής (πάρεση)

70

α. Κρίσεις μεχρής μέχοιμέτριας συχνότητας α. Ελαφρού βαθμού 20-30
που αφορούν σε μικρό αριθμό μυϊκών β. Μέτριου βαθμού 40-50
ομάδων 10-15 γ. Μεγάλου βαθμού 60

β. Κρίσεις πολύ συχνές που αφορούν σε με- 71. Παραπληγία τέλεια (πλήρης παράλυση χαι
χρό αριθμό μυϊκών ομάδων. 15-20 των δύο χάτω άχρων με ή χωρίς ορθοχυ-

γ. Κρίσεις μιχρής μέχρι μέτριας συχνότητας στιχές διαταραχές). 100
που αφορούν σε μεγάλες μυϊκές ομάδες. 15-25 72. Παραπληγία ατελής (παραπάρεση) χωρίς
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(α) (β) (Τ) (*) (β) (Τ)

οοθοχυστιχές διαταραχές: γ. Μορφές μέτριας βαρύτητας 50-70
α. Ελαφρού βαθμού 20-30 δ. Μορφές μέτριας βαρύτητας με εμφανείς
S. Μέτριου βαθιιοι 30—50 διαταοαχές της συιιπεοιφορας. 60-90
ν. Μεγάλου βαθμού ί>0—85 ε. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 100

73. Παραπληγία ατελής ίπαραπαρεσηι με ορ- 97. Ψυχώσεις λειτουργικές:
θοκυστιχές διαταραχές: α. Με κοινωνική και εργασιακή προσαρ-
α. Ελαφρού βαθμού 30—50 μσγή 45-65
β. Μέτριου βαθιιού 50-70 β. Που επιτρέπουν διαβίωση μόνο στο οι-
γ. Μεγάλου βαθμού 70-90 κσγενειαχό περιβάλλον 70-90

74. Τετραπληγία (πλήρης παράλυση άνω και γ. Που απαιτούν συνεχή επιτήρηση 100
χάτω άκρων) 100 98. Νευρώσεις 5-30

75.. Αφασία μεμονωμένη: 99. Ψυχονευρώσεις γενιχά 15-20
α. Ελαφρού Βαθιιού 20 100. Ψυχονεύρωση καταναγκαστιχή — ιδεολη-
β. Μέτριου βαθμού - 30 πτιχή βαρεία 55-90
γ. Μεγάλου βαθμού 40 101. Νευροψυχικά υπολείμματα φυματιώδους

76. Παρετχεφαλιδιχές συνδρομές μόνιμες μηνιγγίτιδας
α. Ελαφρού βαθμού 10-15 α. Ελαφρού βαθμού 10-15
β. Μέτριου βαθμού 20-35 β. Μέτριου βαθμού 20-25
γ. Μεγάλου βαθμού 40-60 γ. Μεγάλου βαθμού 30-45

77. Εςωπυραμιδιχές συνδρομές μόνιμες:
α. Ελαφρού βαθμού που ρυθμίζονται με ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΛ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

φάρμαχα 5-10 102. Ψωρίαση:
β. Μέτριου βαθμού που ρυθμίζονται με α. Περιωρισμένης έκτασης 5

φάρμαχα 15-25 β. Μέτριας έκτασης 10-15
ύ. Μεγάλου βαθμού που δεν ρυθμίζονται γ. Μεγάλης έκτασης ή γενικευμένης 20-30

με φάρμαχα 30-60 103. 'Εκζεμα επαγγελματικό ή όχι, επίμονο
78. Συριγγομυελία: στην κατάλληλη θεραπεία.

α. Ελαφρού βαθμού 20-30 α. Περιωρισμένης έκτασης 5
β. Μέτριου βαθμού 40-50 · β. Μέτριας έκτασης 10-15
γ. Μεγάλου βαθμού 60-80 γ. Μεγάλης έκτασης ή γενιχευμένο 15-40

79. Σκλήρυνση κατά πλάοεας ανάλογα με τα 104. Ακτινοδερματίτις:
νευρολογικά ευρήματα (βλέπε σχετικές πα- α. Ελαφρής μέχρι μέτριας βαρύτητας 5-20
ραγράφους) β. Μεγάλης βαρύτητας 20-40

80. Ποοιούσα μυϊκή ατροψία ARAN-D- 105. Πέμφυγα:
UCHENE: α. Ελαφρής μέχρι μέτριας βαρύτητας 30-40
α. Ελαφρού βαθμού 20-30 β. Μεγάλης βαρύτητας 80-90
β. Μέτριου βαθμού 40-50 106. Λέπρα και υπολείμματα της, ανάλογα με
γ. Μεγάλου βαθμού (που καταλαμβανει την έκταση των βλαβών 5-60

δύο μέλη και επεκτείνεται στον κορμό) 60-80
81. Παράλυση βραχιονίου πλέγματος: ΚΕΦΑΛΗ

α. Ανώτερου τύπου DUCHENE ERB 40 30 (Κρανίο - Πρόσωπο)
β. Κατωτέρω τύπου KLUMPIKE 60 45 107. Ουλές τριχωτού κεφαλής γραμμοειδείς 0-3

82. Παράλυση υποπλατίου νεύρου 10 8 108. Ουλές τριχωτού κεφαλής εκτεταμένες από
83. Παράλυση μασχαλιαίου ή περισπώ μενού νεύ- εγκαύματα κ.λ.π. ανάλογα με την έκταση

ρου 3U 25 και την εντόπισή τους 2-15
84. Παράλυση μυοδερματικού νεύρου 25 20 109. Ρωγμώδες κάταγμα του θόλου του χρα-
85. Παράλυση μέσου νεύρου 45 35 νίου που πωρώθηκι χωρίς υποκειμενικά
86. Παράλυση χερχιδικού νεύρου: ενοχλήματα 1-3

α. Βλάβη που εντοπίζεται πάνω από το ση- 110. Ρωγμώδες κάπαγμα της βάισης του χρα-
μειο χορήγησης του χλάδου του τριχεφά- νίου που πωοώθηχε χωρίς υποχειρ ενικά
λου βραχιονίου μυός 50 40 ενοχλήματα 2-6

β. Βλάβη που εντοπίζεται περιφεριχστερα 111. Κάιταγμα κρανίου με απώλεια οστικής ου-
απο το παραπανω σημείο 40 30 βίας ή εμπίεβμα

8 ί. Παράλυση κάπω άκρου ολική 70 α_ Χωοίς ΒλάΒη της μήνιγγας 5-10
88. Παράλυση θυροεώους νευρου 15 β. Με τρώση της μήνιγγας 5-15
89. Παράλυση ισχυακού νεύρου 50 112. Κάιταγμα κρανίου με απώλεια οστικής ου-
90. Παράλυση μηριαίου νεύρου 40 σίας χαι ποοβολή κατά το βήχα, ανάλογα
91. Παράλυση κνημιαίου και κοινού περο- με τα υποκειμενικά ενοχλήματα. 10-40

νιαίου νεύρου 40 113. Μεταδιασεισικό σύνδρομο ή υποκειμενικό
92. Παράλυση χνημιαίου νεύρου 25 σύνδρομο των τραυματιών του κρανίου
93. Παράλυση χοινού περονιαίου νεύρου ή (χωρίς οστική βλάβη) 5-20

συνδυασμένη του επιπολής χαι εν τω 114. Περιορισμένες παραμορφώσεις προσώπου
βάθει περονυιίου νεύρου. 20 (Δύσμορφες ουλές χ.λ,π.) 5-15

94. Παράλυση επιπολής περονιαίου νεύρου 12 115. Εκτεταμένες παραμορφώσεις προσώπου.
95. Παράλυση εν τω βάθει περονιαίου νεύρου 12 που αφορούν:

Ψυχικά Νοσήματα
96. Ψυχώσεις οργανικές (διαταραχές δια

νοητικών λειτουργιών):
α. Μοοοές ελαφρός βαρύτητας 20-30
β. Μορφές ελαφρός βαρύτητας με εμ

φανείς διαταραχές της συμπεριφοράς 30-50

α. Στην άνω γνάθο χαι τη ρίνα, ανάλογα 
με την έχταση της απώλειας των μο
λοχών μορίων

β. Στο μισό της άινω χαι χάτω γνάθου 
γ. Στην χάτω γνάθο ολόχληρη ή σχεδόν 

ολόκληρη (συγκράτηση πρόθεσης αδύ- 
νατη)

50-70
80

50-60
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(ο) (β) <Τ) (<*) Ο) (τ)

116. Μερικός ακρωτηριασμός ρινός χωρίς στέ- 
νευση

117. Απώλεια μαλακών μορίων ρινός χωρίς 
στένωση

118. Ακρωτηριασμός ρινός με συντριβή των 
οστών αυτής χαι στένωση

119. Ενδορρινιχές στενωτικες βλάβες που δεν 
οφείλονται σε εξωτερική βία

120. Παράλυση οσφρητικού νεύρου χωρίς 
βλάβη του άνω τοιχώματος των ρινιχών 
κοιλοτήτων (βλέπε παράγραφο με αύξ. 
αριθ. 40)

121. Απώλεια ουσίας υπερώας, ανάλογα μι τη 
θέση και έκταση

122. Απώλεια ουσίας μαλθακής και οστέινης 
υπερώας που συνεπάγεται ευρεία επικοινω
νία με τις ρινικές κοιλότητες.

123. Απώλεια οστέινης και μαλακής υπερώας 
τεκείά

124. Απώλεια υπερώας και ζυγωματικού οστού 
που συνεπάγεται ευρεία επικοινωνία με τη 
ρινική κοιλότητα και το Ιγμόρειο άντρο 
(γναθιαίο κόλπο)

125. Ψευδάρθρωση άνω γνάθου που συνεπάγε

5-10

10-20

20-40

10-15

5

10-30

30-40

40-60

30-40

ται:
α. Μέτρια δυσχέρια μάσησης 10—20
β. Αδυναμία μάσησης 20-40

126. Κάταγμα άνω γνάθου που πωρώθηκε σε 
θέση πλημμελή και δεν επιτρέπει την προ
σαρμογή με τους οδόντες της κάτω γνάθου 10—20

127. Ψευδάρθρωση κάτω γνάθου που συνεπάγε
ται:
α. Ελαφρά δυσχέρια μάσησης 5—15
β. Ουσιώδη δυσχέρεια μάσησης 20-30
γ. Αδυναμία μάσησης 40

128. Κάταγμα κάτω γνάθου που πωρώθηκε σε 
θέση πλημμελή:
α. Που επιτρέπει μερική προσαρμογή με

τους οδόντες της άνω Ύνάθου 5-10
β. Που δεν επιτρέπει την προσαρμογή με

τους οδόντες της άνω γνάθου 10—20
129. Εξάρθρημα κροταφογναθικής άρθρωσης

που υποτροπιάζει 10
130. Εξάρθρημα κροταφογναθικής άρθρωσης μη

ανατασσόμενο (ανάλογα με το βαθμό δυ
σχέρειας της μάσησης) 20-30

131. Αγκύλωση κροταφογναθικής άρθρωσης 40-60
132. Δυσκινησία κροταφογναθικής άρθρωσης

(ανάλογα με -το βαθμό δυσχέρειας της μά
σησης) 20—30

133. Ριχνωτικές ουλές που δεν επιδέχονται επα
νορθωτική θεραπεία και περιορίζουν το 
άνοιγμα του στόματος και εμποδίζουν τη 
μάσηση, το λόγο (προφορά) και την
υγιεινή των οδόντων 20—40

134. Παράλυση ή πάρεση προσωπικού νεύρου 
(βλέπε παραγράφους με αύξ. αριθ. 53. 54 
και 55).

135. Απώλεια πέντε οδόντων με βλάβη των
φατνίων τραυμαπκής αιτιολογίας 5

136. Απώλεια όλων ή σχεδόν όλων των οδό
ντων άνω και κάτω γνάθου με δυνατό
τητα εφαρμογής πρόθεσης 10—) 5

137. Απώλεια όλων ή σχεδόν όλων των οδό
ντων άνω και κάτω γνάθου με βλάβη των 
φατνίων που καθιστούν αδύνατη την εφαρ
μογή πρόθεσης 30

138. .Ακρωτηριασμός γλώσσας περισσότερο ή 
λιγότερο εκτεταμένος ή εκτεταμένες συμ- 
φυτικές ουλές αυτής που δυσχεραίνουν το

λόγο και την κατάποση (ανάλογα με το
βαθμό της δυσχέρειας) 10-30

139. Ολική ή σχεδόν ολική απώλεια γλώσσας 40
Όργανα Ακοής

140. Απώλεια ή σημαντική απώλεια ή παρα
μόρφωση του πτερυγίου του ωτός χωρ'ις 
βλάβη του έξω ακουστικού πόρου:
α. Ετερόπλευρη 3
β. Αμφίπλευρη 10

141. Απώλεια πτερυγίου του ωτός με στενω- 
τική βλάβη του έξω ακουστικού πόρου.
Στα ποσοστά της προηγούμενης παραγρά
φου (αύξ. αριθμ. 140) προστίθενται και 
αυτά που αντιστοιχούν σε συνυπάρχουσα 
ελάττωση της ακουστικής οξύτητας (βλέπε 
παρατιθέμενο πίνακα στο Παράρτημα «Α», 
σελίδα 54).

142. Βαρηκοΐα ή κώφωση από οποιαδήποτε αι
τία. Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται 
ανάλογα με την αχουομετριχά προσδιορι
ζόμενη ελάττωση της ακουστικής οξύτητας 
σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήμα
τος *Α» σελ. 54.

143. Βαρηκοΐα ή κώφωση που συνοδεύεται από 
οργανική βλάβη των ώτων ή λαβυρινθικό 
σύνδρομο. Στα προσδιοριζόμενα ποσοστά 
αναπηρίας όπως και στην με αύξ. αριθμ.
142 παράγραφο προστίθενται αυτά που 
αναλογούν στη συνυπάρχουσα:
α. Χρονιά μέση πυώδη ωτίτιδα.

(1) Ετερόπλευρη 5-10
(2) Αμφίπλευρη 10-20

β. Ριζική ανάρτηση μαστοειδούς με πλημ
μελή επιδερμάτωση της εγχειρητικής 
κοιλότητας ή παραμονή πυόρροιας:
(1) Ετερόπλευρη 5-10
(2) Αμφίπλευρη 10-20

γ. Διαταραχή ισορροπίας λαβυρυνθικής
Κρχή?:
(1) χωρίς αντικειμενικά ευρήματα

(αναφερόμενοι ίλιγγο: χωρίς αυτό
ματο ή προχλητό νυσταγμό) 0-5

(2) Με ευρήματα αουμμετρίας κατά τη
θερμική δοκιμασία. 5-10

(3) Με συχνές κρίσεις ιλίγγου που δυ
σχεραίνουν το βάδισμα και εμποδί
ζουν την κανονική εργασία ανά
λογα με την ένταση και τη συχνό
τητα των προσβολών 20—40

144. Τραυματικός Λαβυρινθικός ίλιγγος επίμο
νος (χαρακτηρίζεται από αίσθηση κίνησης 
του πάσχοντα ή των γύρω αντικειμένων 
με ή χωρίς συνύπαρξη τάσης για πτώση) 
ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητα 
των προσβολών που έχουν εξακριβωθεί με
τον κατάλληλο τρόπε 5-30
Σημείωση: Μι δεδομένο το -γεγονός ότι ο 
τραυματικός λαβυρινθικός ίλιγγος ελαττώ
νεται προοδευτικά σε ένταση και συνήθως 
εξαφανίζεται μετά από ένα έτος από τον 
τραυματισμό, ο προσδιορισμός του σχετι
κού ποσοστού αναπηρίας πρέπει να -άνετα: 
μετά από παρέλευση του παραπάνω χρονι- 
χο ύ διαστήματος.

145. Φυματίωση λιθοειδούς οστού 30-50

Όργανα Όρασης

146. Παρέκκλιση του ελευθέρου χείλους των 
βλεφάρων
(εντρόπιο, εκτρόπιο. τριχίαση, ουλές):
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α. Ετερόπλευρη 0-5 του μικρότερη των 5/10 (βλέπε παρατιθέ _
β. Αιιοίπλευοη 0-10 μενο πίνακα στο Παράρτημα «Β» σελίδα 55)

147. Συμφλέςραρο ή ατκυλοβλέφαρο, ανάλογα 165. Εξαρθρήματα φακού, ενδοφθάλμιες αιμορ-
με την έκταση: ράγιες, αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς.
α. Ετεοόπλευρο 0-5 θολώσεις υαλοειδούς ή κεοατοειδούς και
β. Αμφίπλευρο 0-10 ατροφίες οπτικού νεύρου, ανάλογα με την

148. Πληρης πτώση του άνω βλεφάρου συνεπα- ελάττωση της οπτικής οξύτητας (βλέπε
γοιεένη ολική κάλυψη της κόσης του παρατιθέμενο πίνακα στο Παράρτημα «Β»,
οφθαλμού: σελίδα 55)
α. Ετερόπλευρη 20 166. Γλαύκωμα πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές.
β. Αιιοίπλευρη 40-70 φαρμακευτικά αντίρροπούμενο με οπτική

149. Ατελής πτώση του άνω βλεφάρου: οξύτητα μεγαλύτερη των 5/10:
α. Ετεοόπλευστ 5-10 α. Ετερόπλευρο 5
β. Αμφίπλευρη (ανάλογα μι το βαθμό! 10-40 β. Αμφίπλευρο 10

150. Λαγοφθαλμός (παράλυση προσωπικού νεύ- 167. Γλαύκωμα πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές.
ρου. ουλές τραυματικές ή εγκαυματικές ετερόπλευρο ή αμφίπλευρο με οπτική οξύ-
,κ.λπ): τητα μικρότερη των 5/10 σε κάθε
α. Ετεοόπλευρη ανάλογη με το βαθμό 10-15 οφθαλμό (βλέπε παρατιθέμενο πίνακα στο
β. Αμφίπλευρη * » * , * 20-30 Παράρτημα «Β*, σελίδα 55)

151. Λαγόφθαλμος με επιπλοκές από τον κερά- 168. Ολική απώλεια της όρασης το ενός οφθαλ
τοειδή κ.λπ. Το ποσοστό αναπηρίας καθο- μού χωρίς εμφανή βλάβη του βολβού αυτού 25
ρίΓ-ται ανάλογα με τη μείωση της οπτικής 169. Αφαίρεση (εξόρυξη ή εξεντέρωση) ή ατρο-
οξύτητας (βλέπε πίνακα στο Παράρτημα φία του βολβού του ενός οφθαλμού με δυ-
«Β» σελίδα 55). σμορφία xat βλάβες από ουλές:

152. Απλή δακρύρροια: α. Που επιτρέπουν τη χρήση τεχνητού
α. Ετερόπλευρη 0-3 οφθαλμού 30
β. Αμφίπλευρη 0-6 β. Που δεν επιτρέπουν τη χρήση τεχνητού

153. Συρίγγιο από δακρυοκυστίτιδα ή οστιχές οφθλαμού 40
βλάβες 170. Αφαίρεση (εξόρυξη ή εξεντέρωση) ή ατρο-
α. Ετερόπλευρο · 5 φία βοβλού και των δύο οφθαλμών 100
β. Αμφίπλευρο 10 171. Λευκώματα ή ουλώδη σταφυλώματα εκτετα - Τα πο-

154. Κατάγματα του οφθλαλμιχού κόγχου χω- σοστά
ρίς λειτουργικές διαταραχές: μένα που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο αναπη-
α. Ετερο πλευρά 0-5 ρίας
β. Αμφίπλευρα 0-10 τμήμα του κεοατοειδούς και των δύο οφθαλ- για τις

155. Καταστροφή τμήματος του οφθαλμικού βλδβες
κόγχου και του οφθαλμικού βολβού με μών. των
εκτεταμενες βλάβες των περιχσγχικών παρα-
κόλπων και των ρινικών κοιλοτήτων και γρά-
παραμόρφωση που καθιστά αδύνατη την 172. Τέλεια ατροφία οπτικού νεύρου αμφίπλευρτ] φων
επανόρθωση ή την εφαρμογή πρόθεσης 40-60 171

156. Ενδοχσγχιχά ξένα, μεταλλικά σώματα έως
ανάλογη με τις δημιουργούμενες βλάβες 173. Περιορισμένης έκτασης αμφίπλευρης κεντρί- 175 θα
και διαταραχές της όρασης (βλέπε σχετι- καθο-
κές παραγράφους και παρατιθέμενο Πί- κές χορειοαμφιβληστροειδικές ουλώσεις αλ- ρίζο-
νακα στο Παράρτημα ·Β». ντο:

157. Χρόνιες φλεγμονές, αλλοιώσεις αγ-γείων λοιώσεις (βλάβες ωχρών κηλίδων) ανά-
και όγκοι καλοήθεις ή κακοήθεις του ενός λσγα με
οφθαλμού, ανάλογα με τις λειτουργικές 174. Παλαιές εκτεταμένες ή περιορισμένης έκτα- την
διαταραχές. 20-40 οπτική

158. Παράλυση μερική ή ολική των μυών του σης κεντρικές αποκολλήσεις του αμφιβλη- οςύ-
οφθλαμού (βλέπε παράλυση ή πάρεση οι- τητα χα;
κείων νεύρων. παράγραφοι μι αύς. αριθμό στροειδούς χιτώνα και των δύο οφθαλμών το εύ-
42, 43. 44. 45, 51 και 52). ρος του

159. Διπλωπία· από οποιαδήποτε αττία που δεν 175. Πολύ παλαιό μεγάλου βαθμού θολερότης του σπη-
απαιτεί κάλυψη του ενός οφθαλμού 10-15 χού

160. Διπλωπία από παράλυση ή πάριση ή υαλώδους σώματος και των δύο οφθαλ- πεδίου.
βλάβη ενός η περισσοτέρων μυών που μών
απαιτεί κάλυψη του ενός οφθλαμού 25 176. Ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης και των

161. Εσωτερική οφθαλμοπληγία δηλαδή παρά- δύο οφθαλμών (πλήρης τύφλωση) εξαετίας
λύση της προσαρμογής και του σφιγκτήρα 
τις ίριδας (βλέπε παραγράφους με αύξ. 
αριθμό 42 και 43).

162. Καταρράκτης μη εγχειρήσιμος οποιοσδή
ποτε αιτιολογίας (βλέπε παραηθέμενο πί
νακα στο Παράρτημα «Β» σελίδα 55)

163. Αφακία μετατραυματική ή μετεγχειρητική 
του ενός οφθαλμού με οπτική οξύτητα αυ
τού μεγηλϋτερη των 5/10 
Αφακία μετατραυμαηκή ή μετεγχειρητική 
του ενός οφθαλμού με οπτική οξύτητα αυ-

164.

νεοπλασμαστικων όγκων αυτών ή των 
στοιχείων των οφθαλμικών κόγχων

177. Διαταραχές της κεντρικής όρασης, οποιοσ
δήποτε αιτιολογίας εκτιμούνται με βάση 
τον παρατιθέμενο πίνακα στο Παράρτημα 
«Β» (σελίδα 55). Με τη βοήθεια του πί
νακα αυτού ο βαθμός μείωσης ικανότητας 
προσδιορίζεται ανάλογη με τη μείωση της 
οπτικής οξύτητας και των δύο οφθαλμών

178. Συγκεντρική στένωση του οπτικού περιό
δου έως 30°:

100
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α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη

179. Συγχεντριχή στένωση τον οπτικού πεδίου
χάτων των 10': 

α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη

180. Κεντρικά σκοτώματα ανάλογα με την
έκτασή τους: 

α. Ετερόπλευρα
β. Αμφίπλευρα (με βάση τη μείωσε, της 

οπτικής οξύτητας (Βλέπε παρατιθέμενο 
πίνακα στο Παράρτημα «Β» σελίδα 5S)

181. Ημιανοψία (απώλια όρασης των δύο συμ
μετρικών μοιρών των οπτικών πεδίων) με 
διατήρηση της κεντρικής όρασης: 
α. Κάθετη ομώνυμη δεξιά ή αριστερά 
β. > ετερώνυμη ρινική (σπάνια)
γ. » > κροταφική
δ. Οριζόντια άνω (ή ανώτερη) 
ε. » κάτω (ή κατώτερη)

182. Ηιειανοάία τεταρτοκυκλική (ΕΝ GUAD-
RANT)'
Σημείωση: Στις περιπτώσεις στις οποίες 
είναι σκοτεινά τρία τεταρτοκύκλια του 
οπτικού πεδίου τότε στο ποσοστό της ορι
ζόντιας ή κάθετης ημιανοψίας θα προστε
θεί και το αντίστοιχο της τεταρτοκυκλικής 
ημιανοψίας.

183. Ημιανοψία με ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη
απώλεια κεντρικής όρασης.

Το ποσοστό, το οποίο στη δεδομένη περί
πτωση αναλογεί στην ημιανοψία προστίθε
ται στο βαθμό μείωσης ικανότητας εξαι- 
τίας ελάττωσης της κεντρικής όρασης, που 
προσδιορίζεται με βάση τον παρατιθέμενο 
πίνακα στο Παράρτημα «Β> (σελίδα 55).
Το άθροισμα των παραπάνω ποσοστών σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 
100 τοις 100.

184. Ημιανοψία επι μονόφθαλμου: 
α. Ρινική
β. Κροταφική
γ. Οοιζόντια κάτω (ή κατώτερη) 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

185. Κάταγμα του σώματος ή του τόξου ενός ή 
δύο αυχενικών σπονδύλων (πλην του επι- 
τροφέα) που πωρώθηκε, με δυσκινησία του 
αυχένα αλλά χωρίς νευρολογικές διαταραχές

186. ' Κάταγμα του σώματος ή του τόξου περισ
σότερων των δύο αυχενικών σπονδύλων 
(πλην του επιστροφέα) που πωρώθηκε με 
δυσκινησία του αυχένα αλλά χωρίς νευρο- 
λογικές διαταραχές.

187. Καθίζηση του πρώτου αυχενικού σπονδύ
λου (επιστροφέα) με δυσκινησία του αυχένα 
αλλά χωρίς μυελικές διαταραχές

188. Καθίζηση του σώματος ενός αυχενικού 
σπονδύλου από παθολογικά αίτια χωρίς 
νευρολογικές διαταραχές

189. Κάταγμα του τόξου του επιστροφέα πα
λαιό χωρίς μυελικές διαταραχές

190. Κάταγμα του οδόντος του δευτέρου αυχε- 
νικού σπονδύλου που δεν πωρώθηκε ή πω
ρώθηκε σε πλημμελή θέση χωρίς μυελικές 
βλάβες

191. ΐπεξάρθρημα αυχενικών σπονδύλων μό
νιμο χωρίς φαινόμενα βλάβης περιφερικών 
νεύρων

192. ΐπεξάρθρημα αυχενικών σπονδύλων με
φαινόμενα βλάβης περιφερικών νεύρων: 

α. Ελαφρού βαθμού

(Τ) (») 0) (Τ)

5 β. Μέτριου βαθμού 50
20

193.
γ. Μεγάλου βαθμού
Εξάρθοημα αυχενικών σπονδύλων με μυε
λικές βλάβες (τετραπληγία. παραπληγία.

60-70

10 μονοπληγία). Βλέπε παραγράφους με αύ-
70-80

194.
ξοντα αριθμό 66 έως 74.
Απλό συμπιεστικό κάταγμα του σώματος 
ενός ή δύο θωρακικών σπονδύλων που πω-

15-25
195.

ρώθηκε χωρίς νευρολογικά φαινόμενα 
Κάταγμα του σώματος περισσοτέρων των

10-15

60
70
70

20

30-40

20

15-20

30-40

40-50

20-30

40

δύο θωρακικών σπονδύλων, πλην των τριών 
• κατωτέρων, χωρίς νευρολογιχά φαινόμενα 

196. Κάταγμα σώματος θωρακικών σπονδύλων 
που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση με εμφανή 
παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (χύ-

20

25 φωση, σχολίωση ή χυφωοκολίωση) 20-30

10
40
10
40-50

197. Κάταγμα συμπιεστικό του σώματος (στα
θερό) ενός ή δύο θωραχοσφυϊχών σπονδύλων 
(010 έως 02) που πωρώθηκε χωρίς νευρο- 
λογικές διαταραχές 15-20

198. Κάταγμα του σώματος και των τόξων θωρα

10 κικών σπονδύλων (ασταθές) παλαιό με: 
α. Ατελή παραπληγία (παραπάρεση):

1) Ελαφρού βαθμού 20-30
2) Μέτριου βαθμού 30-50
3) Μεγάλου βαθμού 50-85
3. Πλήρη παραπληγία 100

199.

200.

'201.

202.

203.

204.

205.

206.

Ορθοκυστιχές διαταραχές που συνυπάρχουν 
με τις στην υποπΟράγραφο με αύξ. αριθμό 
198α καθοριζόμενες καταστάσεις ανάλογα 
με τη βαρύτητά τους, συνεπάγονται αύξηση 
του βαθμού μείωσης ικανότητας κατά 
10-20 μονάδες. Ο προσδιοριζόμενος συνολι
κός βαθμός μείωσης ικανότητας για εργασία 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 
100 επί τοις εκατό.
Κάταγμα περισσότερων εγκαρσίων αποφύ
σεων των οσφυϊκών σπονδύλων που δεν πω
ρώθηκε ή πωρώθηκε σε πλημμελή θέση. 
Κάταγμα του σώματος των τριών κατωτέ
ρων οσφυϊκών σπονδύλων που πωρώθηκε 
χωρίς νευρολογιχά φαινόμενα, ανάλογα με 
τον αριθμό των σπονδύλων και της παραμόρ
φωσής τους.
Κάταγμα του σώματος και του τόξου των 
κατωτέρων οσφυϊκών σπονδύλων που πω
ρώθηκε, με δυσχέρεια στη βάδιση εξαιτίας 
βλάβης της ιππούριδας.
Σπσνδυλολισθηση με επίμονα ενοχλήματα 
παρά τη συστηματική εφαρμογή της κατάλ
ληλης θεραπείας:
α. Βαθμού μικροτέρου του ενός τρίτου (1/3) 

της διαμέτρου του σώματος του σπονδύ
λου.

β. Βαθμού που κυμαίνεται, μεταξύ ενός και 
δύο τρίτων. (1/3 έως 2/3) της διαμέτρου 
του σώματος του σπονδύλου, 

γ. Βαθμού μεγαλύτερου των δύο τρίτων 
(2/3) της διαμέτρου του σώματος του 
σπονδύλου.

Σπσνδυλολισθηση χωρίς υποκειμενικά ενο
χλήματα ανάλογα με το βαθμό ολίσθησης 
όπως στην παράγραφο με αύξ. αριθμό 203 
με μείωση του προβλεπομένου ποσοστού 
κατά 5-10 μονάδες.
Επίμονη χρονίοαοα χαμηλής οσφυοίσχι^λ-
Τάε·
Ετερόπλευρη χρονίοαοα οσφυοίσχιαλγία με 
σταθερά νευρολογιχά ευρήιεατα. ανάλογα με 
το βαθμό μείωσης της μυϊκής ισχύος του μα- 
κρού εχτείνοντος το μέγα δάκτυλο ή του μα-

2-5

20-30

40-50

10

15-20

20-30

5-20
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κρού εκτεινοντος τους δακτύλους ή των πεοο- 
νκχίων ή του προσθίου χνημιαίου ή του οπι
σθίου χνημιαίου ή του γαστροχνημίου μυός. 20—40

207. Αμφίπλευρη χρονιάασα οσφυοϊσχιαλγία με
σταθερά νευρολογιχά ευρήματα όπως στην 
παράγραφο με αριθμ. 206 40—50

208. Παραπληγία ή τετραπληγία επαχόλουθη χα- 
χώσεων σπονδυλικής στήλης. Βλέπε παρα
γράφους με αύξοντα αριθμό 71, 72. 73. 74
χαι 193.

209. Σύνδρομο BROWN SECUARC 20-50
210. Παρετιχά φαινόμενα συνδρόμου ιππούρι-

δας:
α. Ελαφρύ βαθμού 20—30
β. Μέτριου βαθμού 30—50
γ. Μεγάλου βαθμού 50—/0

211. Παρετιχά φαινόμενα συνδρόμου ιππούριδας 
με ορθοχυστιχές διαταραχές, όπως στην πα
ράγραφο με αύξ. αριθμ. 199 καθορίζεται.

212. Φυματιώδης σπονδυλίτις:
α. Χωρίς ψυχρά αποστήματα 30—40
β. Με ψυχρά α’.οστήματα xat παραμόρφωση 
της σπονδυλικής στήλης, αλλά χωρίς μυελι
κές βλάβες 40-50

213. Φυματιώδης σπονδυλίτις με μυελικές βλάβες 
(παραπληγία κ.λπ.). Βλέπε παραγράφους με 
αύξ. αριθμ. 71 έως 74 χαι 210.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

ΛΑΙΜΟΣ

Ραιβόχρανο συγγενές ή επίκτητο ανάλογα με 
το βαθμό παρέκκλισης της κεφαλής 10-20
Πρόσθια σύγχαμψη κεφαλής από μυϊκή ρί- 
χνωση ή εκτεταμένη ουλή κατά την οποία 
οπώγων βρίσκεται σε επαφή ή σχεδόν σε 
επαφή με το στέρνο. 30—50
Ουλώδη στενώματα του λόιρυγγα.
Αυτά συνεπάγονται λειτουργικές διαταρα
χές, δηλαδή δυσχέρεια φώνησης (λαλιάς) και 
δύσπνοια, οι οποίες δυνατόν να απαντούν με
μονωμένες ή να συνυπάρχουν. Με βάση τα 
παραπάνω ο βαθμός μείωσης της ικανότη
τας εκτιμάται όπως παρακάτω: 
α. Δυσφωνία (ηχητική φωνή μέχρι ψιθύρου) 5-15 
β. Απλή δύσπνοια με μικρή κόπωση 5-10
γ. Δύσπνοια που απαγορεύει κάθε κόπωση 20-30 
δ. Εντονος δύσπνοια που απαιτεί μόνιμη

τραχειοστομία 30—40
3. Δυσφωνία με δύσπνοια (ανάλογα με το

βαθμό) 15-50
Πάρεση ή παράλυση των φωνητικών χοοδών 
του λάρυγγα ανάλσγα με τις διαταραχές της 
φώνησης και της αναπνοής: 
α. Μονόπλευρη 10-20
β. Αμφστερόπλευρη 20—ΙΟ
Φυματίωση του λόιρυγγα. ανόιλσγα με την 
μορφή και τις υπολειμμαπκές βλάβες. 20—40
Μόνιμη τραχειοστομία για οποιαδήποτε αι
τιολογία (εκτός από κακοήθεις νεοπλασίες, 
οπότε υπολογίζεται επί πλέον ποσοστό 25% 
λόγω της φύσης και της δύσκολης πρόγνω
σής τους. 30
Λαρυγγεκτομή:
α. Ολική 70
β. Μερική 20-30
Βρογχοκήλη απλή ανάλογα με τα φαινόμενα 
πίεσης της τραχείας 0-20
Βρογχοκήλη με υπερθυρεοειδισμό ή τοξικό 
ξένωμα (βλέπε παράγραφο με αύξ. αριθμ. 8)

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

ΘΩΡΑΚΑΣ

Κατάγματα στέρνου ή πλευρών που πωρώ- 
θηκαν σε πλημμελή θέση. 5—15
Εχτομή πολλών πλευρών με μη ανατάξιμο 
κήλη του πνεύμονα ανάλογα με τις διαταρα
χές της αναπνοής. 20-40
Χρόνια οστεομυελίτις πλευρών. Βλέπε παρά
γραφο με αύξ. αριθμό 35 
Παράλυση ημιδιαφράγματος οποιοσδήποτε 
αιτιολογίας ή χαλάρωση ημιδιαφράγματος 
ολική ή μερική (αναρροφητικός διχασμός)
ανάλογα με τις διαταραχές της αναπνοής 0—15 
Παχυπλευριτικά υπολείμματα: 
α. Μονόπλευρα
1) Περιορισμένα 5-10
2) Εκτεταμένα 15—40
β. Αμφίπλευρα
1) Περιορισμένα 20—30
2) Εκτεταμένα 30—60
Πυοθώραχας, εμπύημα υπεζωχότα. βρογ- 
χοϋπεζωτιχή επικοινωνία φυματιώδους φύ
σης. 30—60
Ξένα σώματα πνευμονιχού παρεγχύματος 
(θραύσματα βλημάτων κ,λπ.) ανάλογα με το 
μέγεθος και την εντόπισή τους: 
α. Χωρίς ερεθιστικά φαινόμενα και λειτουργι
κές διαταραχές. 0-5
β. Με ερεθιστικά φαινόμενα και λειτουργικές 
διαταραχές 10-30
Βρογχίτις χρόνια απλή 5—10

Βρογχικο άσθμα χρόνιο και χρόνιες αποφρα
κτικές πνευμονοπάθειες χωρίς επιπλοκές 20-50
Βρογχικό άσθμα χρόνιο και χρόνιες αποφρα
κτικές πνευμονοπάθειες με επιβάρυνση της 
καρδιακής λειτουργίας 50-85
Βρογχοεκτασίες, ανάλογα με τη μορφή και 
εντόπισή:
α. Ετερόπλευρες περιορισμένες 15-20
β. Ετερόπλευρες εκταταμένες 20-40
γ. Αμφίπλευρες περιορισμένες 20-40
5. Αμφίπλευρες εκτεταμένες 40-80
Πνευμονοκσνιώσεις γενικά:
α. Χωρίς λειτουργικές διαταραχές αναπνοής 5-15
β. Με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές 

αναπνοής 20-30
γ. Με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές 

αναπνοής 30-60
Καταστροφή ή βαρειά βλάβη πνευμονικού 
παρεγχύματος οποιοσδήποτε φύσης εκτός 
από τη φυματιώδη, όπως και εγχειρητική 
εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος: 
α. Μερική του ενός πνεύμονα με καλή κατά

σταση του υπόλοιπου πνευμονικού παρεγ
χύματος. 10-30

β. Μερική του ενός πνεύμονα με ύπαρξη 
βλαβών στο υπόλοιπο πνευμονικό παρέγ
χυμα, ανάλογα με τις διαταραχές της 
αναπνοής. 30-50

γ. Ολική του ενός πνεύμονα με καλή κατά
σταση του άλλου. 50-70

δ. Ολική του ενός πνεύμονα με ύπαρξη βλα
βών στον άλλο πνεύμονα, ανάλογα με τις 
διαταραχές της αναπνοής. 70-100

Φυματίωση πνευμόνων: 
α. Ανενεργός:

(1) Πολύ μικρής έκτασης 5-10
(2) Μικρής έκτασης (περιορισμένη) 10-15
(3) Μέσης έκτασης 20-25
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(4) Μεγάλης έχτασης (εκτεταμένη) 30-40 248. 'Εμφραγμα μυοκαρδίου μέτριας έχτασης χω-
(5) Πολύ μεγάλης έκτασης 40-50 ρίς στηθσγχικό σύνδρομο και χωρίς λειτουρ-

β. Ενεργός στάσιμη γτχές διαταραχές. 35-45
(1) Μιχρής έχτασης 25-30 249. Έμφραγμα μυοκαρδίου με σταθαγχιχό σύν-
(2) Μέοης έχτασης 35-50 δρομο κα: χωρίς λειτουργικές διαταραχές. 45-60
(3) Μεγάλης έχτασης 55-85 250. Έμφραγμα μυοκαρδίου με στηθσγχικό σύν-

γ. Ενεργός εξελικτική δρομο και μέτριες λειτουργικές διαταραχές. 60-70
(1) Μιχρής έχτασης 25-35 251. Έμφραγμα μυοκαρδίου με στηθσγχικό σύν-
(2) Μέσης έχτασης 35-60 δρομο και έκδηλες λειτουργικές διαταραχές. 70-90
(3) Μεγάλης έχτασης 60-90 252. Επαναιμάτωση μυοκαρδίου με χειρουργική

δ. Ηρεμούσα (ανοιχτή αρνητιχή - OPEN επέμβαση μα τη χρηση φλεβικών ή ετερολό-
NEGATIVE) ανάλογα με την έχταστ 30-50 γων μοσχευμάτων χωρίς παραμονή στη&αη-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΧΤΗΜΑ (Καρ5ιά - χικού συνδρόμου ανάλογα με τη λειτουργικό-
Αγγεία) τητα της καρδιάς. 30-70

237. Αρτηριακή υπέρταση μόνιμη χωρίς εκδηλώ- 253. Ταυκαρδία παροξυομιχή 10-20
σεις αχό άλλο συστήματα ή όργανα: 254. Μαρμαρυγή των κόλπων μόνιμη:
α. Μιχοού Βαθμού (ΑΠ 180/90 ΜΜ στή- α. Χωρίς διαταραχή της λειτουργίας της

λης HC) 50-10 καρδιάς 5-10
β. Μέτριου βα&μού (ΑΠ αχό 180/90 220/ β. Με διαταραχή της λειτουργίας της καρ-

110 ΜΜ στήλης HG) 20-30 διάς 25-30
γ. Μεγάλου βα&αού (ΑΠ ανώτερη των 255. Διαταραχές παραγωγής και αγωγής ερεθι-

220/110 ΜΜ στήλης HG) 30-40 σμάτων μόνιμες:
238. Αρτηριαχή υπέρταση μόνιμη μι εκδηλώσεις α. Φλεβοκομβιχές ή κολποκοιλιακές που

από άλλα συστήματα ή όργανα: δεν απαιτούν βηματοδότηση. 10-25
α. Μιχοού βαθμού (ΑΠ 180/90 ΜΜ στή- β. Φλεβοκομ βιχές ή κολποκοιλιακές με το-

λης HG) 10-20 ποθέτηση βηματοδότη. 25-40
β. Μέτριου βαθμού (ΑΠ αχό 180/90 γ. Ενδοχοιλιαχές 15-35

220/11 ΜΜ στήλης HG) 30-40 256. Αποκλεισμός δεξιού σκέλους Αεμάτιου του
γ. Μεγάλου βαθμού (ΑΠ ανώτερη των HISS 10-25

220/110 ΜΜ στήλης HG) 40-50 257. Αποκλεισμός αριστερού σκέλους δεματιού
239. Μιχρού βαθμού βαλβιδικές χαδήσεις της του HISS 20-30

καρδιάς χωρίς σαφή εργαστηριακή ευρή- 258. Ανεύρυσμα αορτής (Θωρακικής ή κοιλία-
ματα. 15-25 χής):

240. Βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς μχ σαφή α. Διάμετρος ανευρύσματος μικρότερη των
εργαστηριακά ευρήματα και ήπια λειτουρ- 5 εκ. 15-30
γιχά ενοχλήματα. 25-50 β. Διάμετρος ανευρύσματος μεγαλύτερη

241. Βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς με σαφή των 5 εκ. 30-40
εργαστηριακά ευρήματα χαι έχ&ηλα λειτουρ- γ. Ανεξάρτητα από τη διάμετρο όταν το
γιχά ενοχλήματα 55-90 ανεύρυσμα είναι επώδυνο και προκαλεί

242. Βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς που χει- περιφερικές εμβολές 40-60
ρουργήθηκαν, χωρίς αντικατάσταση βαλβί- δ. Με χειρουργική/ διόρθωση όπως στην
δας ανάλογα με τα λειτουργικά ενοχλήματα 261
όπως στις παραγράφους με αύξ. αριθμό 239, 259. Ανεύρυσμα αρτηριών των άκρων, ανάλογα
240 χαι 241 καθορίζεται. με λειτουργικές διαταραχές. 20-40

260. Αποφράξεις αρτηριών από τραυματικά ή πα-
243. Εγχειρητική αντικατάσταση βαλβίδων χαρ- θολσγιχά αίτια:

διάς (τοποθέτηση μιας ή περισσοτέρων προ- α. Με ελαφρές λειτουργικές και τροφικές
σθετιχών βαλβίδων): διαταραχές: 5-15
α. Χωρίς λειτουργικές διαταραχές 25-30 β. Με μέτριες λειτουργικές και τροφικές δια-
β. Με μέτριες λειτουργικές διαταραχές 35-50 ταραχές: 15-25
γ. Με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές 55-90 γ. Με σοβαρές λειτουργικές και τροφικές

244. Παθήσεις μυοκαρδίου ή περικαρδίου οποιασ- διαταραχές όταν αυτές ισοδυναμούν με
δήποτι φύσης που προ καλούν μόνιμη διατα- ακρωτηριασμό ενός άκρου:
ράχη της λειτουργίας της καρδιάς: 1) Προκειμένου για τα κάτω άκρα ανά-
α. Ασήμαντου μέχρι μιχοού βαθμού 10-20 λογά μι το ύψος 30-60
β. Μέτριου μέχρι σημαντικού βαθμού 30-60 2) Προκειμένου για τα άνω άκρα ανά-
γ. Μεγάλου βαθμού <60-80 λετγα με το ύιύος Δ 30-55
δ. Μη αντιρροπούμενη 90 Α 25-50

245. Στηθσγχικό σύνδρομο που εμφανίζεται μετά 261. Αποφράξεις αρτηριών που υποβλήθηκαν οε
από κόπωση: εγχειρητική θεραπεία, ανάλογα με τυχόν
α. Χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώ- απολειπόμενες λειτουργικές διαταραχές.

σεις σε ηρεμία και κόπωση. 10-20 όπως στην παράγε. με αύξ. αριθμ. 259. 5-40
β. Με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις 262. θρομβαγγείΐτις αποφρακτική τύπου

σε ηρεμία ή κόπωση. 25-50 HUNGER, ανάχογα με τις λειτουργικές δια-
246. Στηθσγχικό σύνδρομο επίυονο που εμοανίζε- ταραχές, όπως στην παράγραφο με αύξ.

ται στην κόπωση και σε ηρεμία με μόνιμες αριθμ. 260
ηλεκτροκαρδιογραοικές αλλοιώσεις μεγάλου 263. Νόσος του BAYNAUD ανάλογα με τις λει-
βαθμού. 50-60 τουργικές διαταοαχές 5-40

247. Έμφραγμα μυοκαρδίου περιορισμένο χωρίς 264. Αρτηριο—φλεβικές επικοινωνίες
στηθσγχικό σύνδρομο κα; χωρίς λειτουργι- α. Αγγείων μικρού εύρους 5-20
κές διαταραχές. 25-35 β. Αγγείων μεγάλου εύρους 20-40
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265. Αποφράξεις φλεβών από τραυμιοτιχά ή παθο
λογικά αίτια με περιφερειακό οίδημα:
α. Ελαφρού Βαθμού 
β. Μέτριου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού

266. Απόφραξη φλεβών χάτω άκρων, (αμφί
πλευρη απόφραξη κάτω κοίλης φλέβας ή 
άμφω λαγονο—μηριαίων φλεβών) από τραυ
ματικά ή παθολογικά αίτια ανάλογα με το 
βαθμό της περιφερικής φλεβικής στάαης.

267. Φλεβική ανεπάρκεια χρόνια με οίδημα και 
τροφικές διαταραχές (μεταθρομβωτικό σύν
δρομο)
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μέτριου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού

268. Κιρσοί χάτω άχοων ή οποιοσδήποτε άλλης 
εντόπισης
α. Χωρίς οίδημα
β. Με οίδημα που εμφανίζεται μετά από πο

λύωρη ορθοστασία
γ. Με οίδημα και τροφικές διαταρα-, ,ς

269. Λεμφικό οίδημα άχρων: 
α. Ελαφρού βαθμού
β. Μέτριου ,βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού

270. Ελεφαντίαση των άχρων (ιδιαίτερα των 
χάτω)

ΚΟΙΛΙΑ - ΠΤΕΛΟΣ

271.
272.

273.

274.

276.

277

278.

279.

Σημείωση: Στες περιπτώσεις των επομένων 
παραγράφων μα αύξ. αοιθμ. 271 έως xat 
274 ο Βαθμός μείωσης ικανότητας θα προσ
διορίζεται μετά από αποτυχία της κατάλλη
λης θεραπείας ή και χωρίς εφαρμογή αυτής 
εφόσον υφίσταται σχετική αντένδειξη.
Κήλη λευκής γραμμής, επιγαστρική κήλη 
Ομφαλοκήλη, ανάλογα μιε το μέγεθος και τις 
διαταραχές λειτουργίας ενδοχολιαχών 
σπλάχνων
Βουβωνοκήλη ή μηροκήλη ανάλογα μα το 
μέγεθος και τις διαταραχές λειτουργίας ενδο- 
κοιλιακών σπλάχνων:
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη
Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές ή μιετατραυμα- 
τικές ανάλογα με το μέγεθος τους, την κατά
σταση των χοίΛιαχων τοεχωμιατων και τις 
διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιαχών
σπλάχνων.
Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές, ογκώδεις που 
έχουν υποτροπιάσει και δεν επιδέχονται πε
ραιτέρω θεραπεία ανάλογα μιε την κατά
σταση των κοιλιακών τοιχωμιάτων και τις 
διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιαχών
σπλάχνων.
Χάλαση κοιλιακών ή οσφυοχοιλιαχών τοι- 
χωμιάτων εκτεταμένη μιετατραυμιατικής, με
τεγχειρητικής ή άλλης αιτιολογίας: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη
Σπληνεκτομή μετά από τραυματική ρήξη του
οργάνου:
α. Χωρίς συνοδό αναιμεία 
β. Με συνοδό αναιμεία (Βλέπε παράγραφο, 

μα αύς. αριθ. 25).
Ηβικής σύμιφυσης διάσταση, μετατραυμια- 
τική. άνω των 3 εκατοστόμετρων. 
Κατάγματα οστών λεκάνης ανάλογα μιε την 
εντόπιση και τις λειτουργικές διαταραχές

0-10
10-20
20-30

30-50

0-10
10-20
20-40

0-4

5-15
20-35

0
5-10

10-25

25-35

20-50

10-15
15-25

280. Κάταγμα σώμιατος ιερού οστού:
α. Χωρίς ορθοχυστιχές διαταραχές 10-30
β. Με ορθοχυστιχές διαταραχές ανάλονα με

τη βαρύτητά τους 20-50

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΤΣΤΗΜΑ

281. Οισοφάγου στενώσεις οποιασδήποτε αιτιολο
γίας:
α. Χωρίς διαταραχές της σίτισης 5—10
β. Με μέτριες διαταραχές της σίτισης 25—40
γ. Με έντονες διαταραχές της σίτισης 40—60

282. ΒλάΒες του τοεχώμίατος του οισοφάγου συγ
γενείς ή επίκτητες (οισοφαγιχές μεμβράνες, 
χύστεις, καλοήθεις ή κακοήθεις νεοπλασίες, 
κατάλοιπα χειρουργικών επεμιβάοεων κ.λπ.) 
ανάλογα με τις διαταραχές σίτισης όπως και 
στην ποοητούμενη παράγραφο με αύς. αρ.
281.

283. Αχαλαοια του οισοφάγου (μεγαοιοοφάγος) 
καθώς xat άλλες νευρομυϊκές διαταραχές της 
κατάποσης κεντρικής ή περιφερικής αιτιολο
γίας μιε λειτουργικές διαταραχές:
α. Ελαφρού βαθμιού 0—10
β. Μέτριου βαθμού 20—40
γ. Μεγάλου βαθμού 45—60

284. Κήλη στο οισοφαγικό τμήμα, χρόνια οιοοφα-
γίτις ή έλκος του οισοφάγου, ανάλογα με τα 
αντικειμενικά ευρήμιατα και τις λειτουργικές 
διαταραχές 10—40

285. Ελκος χρόνιο στομάχου ή δωδεκακτύλου ή
χρόνια γαστρίτις ανάλογα με τη γενική κατά
σταση και τις επιπλοκές. 10—30

286. Γαστρεκτομή ή διατομή του πνευμονογα- 
στρικού νεύρου με ή χωρίς παροχευτική 
επέμιβαση ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
για bioar.ua νόσου του στομιάχου ή του δω- 
δεκακτύλου:

0-10

0-30

α. Με χολή γενική κατάσταση και χωρίς 
λειτουργικές διαταραχές 

β. Με επίδραση στη γενική κατάσταση και
10-15

λειτουργικές διαταραχές, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των ενοχλημάτων 15-40

. γ. Με έντονα φαινόμενα συνδρόμου

0-20
DUMPING, ανάλογα με τη γενική κατά

287.
σταση του πάσχσντα

Πυλωρική στένωση μι εμφανή διάταση του
40-60

10-25
στομάχου ανάλογα με την απίσχναση του πά
σχσντα 20-40

0-30

288. Εκκολπώματα του στομάχου ή του δώδεκα- 
κτύλου ανάλογα με τις λειτουργικές διαταρα-

289.
X*
Παθήσεις λεπτού ή παχέος εντέρου χρόνιες ή

20-10

15-30

5-30

εντεριχά συρίγγια επακόλουθα χειοουργικών 
επεμιβάοεων ή οποιοσδήποτε άλλης αιτίας 
ανάλογα μιε την επίδραση στη γενική κατά
σταση

290. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ εκτεταμένη 
(υπολοιπόμιενο τμήμια μήκους ιιικοότεοο από 
το 1 /3 του λεπτού εντέρου) για τραυμιατική ή 
άλλη αιτία (θρόμβωση άνω μιεσεντερίων αγ
γείων χ,λπ.) ανάλογα μα την επίδραση στη 
γενική κατάσταση του πάσχσντα και τη συ
χνότητα των κενώσεων

291. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ εκτεταμένη 
όπως παραπάνω μιε συνεξαίρεση τμήμιατος 
του προσκειμένου παχέος εντέρου ανάλογα 
μα την επίδραση στη γενική κατάσταση του 
πάσχοντα και τη συχνότητα των κενώσεων

292. Εχκολπωιιάτωση του παχέος εντέρου ανά
λογα της έκτασης και τις επιπλοκές

293. Πολυποδίαση - πολλαπλοί πολύποδες — του

20-60

20-40

40-80

30-50
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παχεος εντέρου. ανάλογα μι την έκταση xou 
μάλιστα την επέκταση στα άλλα τμήματα του
εντεριχου σωλήνα 25-40

294. ΕΧχώδης χολίτις αιμορραγτχή μ* επίδραση 
στη γενική χατάσταση του πάσχοντα:
α. Ελαφρού βαθμού 10-20
β. Μέτριου βαθμού 20—40
γ. Μεγάλου βαθμού 40—80

295. Κολεχτομή ολιχή ή ημιχολεχτομή αρι- 
στερά:
α. Χωρίς μόνιμη παρά φύσιν έδρα 40
β. Με μόνιμη χαρά φύσιν έδρα 75

296. Αιμορροΐδες πολύ μεγάλου μεγέθους μετά
από αποτυχία της χατάλληλης θεραπείας 0—5

297. Πρόπτωση ορθού ανάλογα με το βαθμό χαι
•την ευχέρεια ή όχι ανάταξης 10-25

298. Χαλάρωση σφιγχτήρα πρωχτού:
α. Μ· απουσία διαφυγή αερίων 5-10
β. Ait αχούσια απώλεια χοπράνων 10—20
γ. Με πυόπτωστ. του ορθού 15—25

299. Περιεδριχό συρίγγιο που δεν επιδέχεται πα
ραπέρα θεραπεία (μετά από αποτυχία της
χατάλληλης θεραπείας):
α. Εξωσφιγχτηριαχό (υποδερμάτιο) 5-10
β. Ενδοσφιγχτηριαχό 15-20

300. Ηπατοπάθειες χρόνιες ανάλογα με τη διατα
ραχή των λειτουργιών του οργάνου (ήπατος) 
χαι το στάδιο εξέλιξης:
α. Εμμένουσα ηπατίτις 10-20
β. Χρόνια ενεργός ηπατίτις 20-40

301. Κιρρώσεις ήπατος γενιχά:
α. Αντιρροπούμενες 60-70
β. Μη αντιρροπούμενες 70-95

302. Κύστεις συγγενείς ή επίχτητες του ήπατος 
ανάλογα με τη διαταραχή των λειτουργιών
αυτού 10—30

303. Συγγενείς ή επίχτητες ανωμαλίες των χολη-
φόρων οδών με λειτουργικές διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού 5-15
β. Μέτριου βαθμού 20—30
γ. Μεγάλου βαθμού 30-50

304. Χρόνιες παθήσεις χοληφόρων οδών χαι χο
ληδόχου χύστης 10-30

305. Χρόνιες παθήσεις του παγχρέατος χαι συγγε
νείς ή επίχτητες χύστεις αυτού με λειτουργι
κές διαταραχές:
α. Ελαφρού βαθμού 10—20
β. Μέτριου βαθμού 20—30

306. Παγχρεατεχτομή ανάλογα με τις λειτουργι
κές διαταραχές και τις επιπτώσεις στη γενιχή 
χατάσταση του πάσχοντα:
α. Μερική 20—50
β. Ολεχή 70—95

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

307. Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού συστή
ματος:
α. Χωρίς διαταραχές της λειτουργίας των

νεφοών 0-10
β. Με έκπτωση της λειτουργικής ικανότη

τας των νεφρών ανάλογα με το βαθμό της 
νεφρικής ανεπάρκειας Οπως και στην επό
μενη παράγραφο με αύξ. αριθμ. 308 κα
θορίζεται.

308. Χρόνια έκπτωση της λειτουργικής ικανότη
τας των νεφρών, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 
συνεπεία αμφιπλεύρων παθήσεων (νέφρωση, 
χοόνια νεφρίτες, ή πυελσνεφρίτις λιθίαση 
κ.λπ.) ή συγγενών ανωμαλιών:
α. Μικρού βαθμού 25—40
β. Μέτριου βαθμού 40-70

γ. Μεγάλου βαθμού
309. Λιθίαση, συγγενείς ανωμαλίες του ενός νε

φρού με έκπτωση της λειτουργικής ικανότη
τας αυτού.
Στην αμφίπλευρη εντόπιση των παραπάνω 
παθήσεων προστίθενται τα ποσοστά που αντι
στοιχούν σε κάθε νεφρό ή ο βαθμός μείωσης 
ικανότητας εχτιμάται ανάλογα με το βαθμό 
της νεφρικής ανεπάρκειας όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο με αύξ. αριθμ. 308.

310. Μερική εχτομή του ενός νεφρού με φυσιολο
γική λειτουργική ικανότητα του άλλου.

311. Εχτομή του ενός νεφρού (νεφρεκτομή) για 
οποιαδήποτε αιτία μι φυσιολογική λειτουρ
γική ικανότητα του άλλου.

312. Νεφρεκτομή ετερόπλευρη μι πλημμελή λει
τουργία του άλλου νεφρού ανάλογα μι το 
βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας όπως στην 
παράγραφο με αύξ. αριθμό 308.

313. Νεφρεκτομή μόνιμη του μονήρους νεφρού 
(περιοδική αιμοκάθαρση).

314. Μεταμόσχευση νεφρού ανάλογα με το αποτέ - 
λεσμα, δηλαδή τυχόν υφιστάμενο βαθμό νι- 
φρικής ανεπάρκειας όπως και στην παράγρ. 
μι αύξ. αριθμό 308 χαθορίζεται.

315. Στενώματα ουρητήρια οποιασδήποτι αιτιο
λογίας ανάλογα με τις επιπλοκές (πυελσνε
φρίτις. λιθίαση χΧπ.) και τις επιπτώσεις στη 
λειτουργική ικανότητα του νεφρού, όπως 
στην παράγρ. με αύξ. αριθμ 309 καθορίζε
ται.

316. Ουρητηροεντερικό συρίγγιο. ανάλογα με τις 
επιπτώσεις στη λειτουργική ικανότητα του 
νεφρού και τις διαταραχές της ηλεκτρολυτι- 
χής ισορροπίας.

317. Εγχειρητική εκτροπή των ούρων προς το . 
έντερο ανάλογα με τις επιπλοκές (ετερό
πλευρη ή αμφίπλευρη ανιούσα πυελονεφρίτις) 
και τις διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορ
ροπίας.

318. Εγχειρητική εκτροπή των ούρων προς το 
έντερο με νεφρική ανεπάρκεια ανάλογα με το 
βαθμό αυτής όπως στην παράγραφο με αύξ. 
αριθμ 308 καθορίζεται.

319. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρητηροεντερο- 
δερμοστομία μόνιμη χωρίς νεφρική ανεπάρ-

70-100

10-25

15

30

70-100

20-40

30-50

α. Ετερόπλευρη 20-30
β. Αμφίπλευρη 30—40

320. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρητηροεντερο- 
δερμοστομία αμφίπλευρη, μόνιμη με νεφρική 
ανεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό αυτής 
όπως στην παράγραφο με αύξ. αριθμ. 308 
καθορίζεται.

321. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα ή αντικατά
σταση αυτού με έλικα λεπτού εντέρου ή συν
θετική ύλη:
α. Ετερόπλευρη με φυσιολογική λειτουργία

του άλλου νεφρού. 15-20
β. Ετερόπλευρη με πλημμελή λειτουργία

του άλλου νεφρού. 20—40
322. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα του μονή

ρους νεφρού ή αντικατάσταση αυτού με έλικα 
λεπτού εντέρου ή συνθετικής ύλης.

323. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα ή αντικατά- 
σταση αυτού από έντερο ή συνθετική ύλη ετε- 
ρόπλευρά ή αμφίπλευρα με νεφρική ανεπάρ
κεια. ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην 
παράγραφο με αύξ. αριθμ. 308 καθορίζε
ται.

324. Διαταραχές της λειτουργίας της ουροδόδου
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κύστης νευοογενούς ή άλλης αιτιολογίας: 
α. Χωοίς αξιόλογη κατακράτηση ούρων ο 

αυτή (υπόλειμμα ούρων μικρότερο των 
100 χ.εχ.) ή επιπτώσεις στην ανώτερη 
μοίρα του ουροποιητικού συστήματος 
(χρόνια πυελονεφρίτις, λιθίαση κ.λπ.}. 10-20

β. Με αξιόλογη κατακράτηση ούρων σ' αυτή 
και επακόλουθο χρόνια νεφρική ανεπάρ
κεια, ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως 
στην παράγραφο με αύς. αριθμ. 308 κα
θορίζεται.

325. Ακράτεια ούρων χωρίς άλλες διαταραχές 
(μεμονωμένη).
α. Σε άνδρα 25—30
β. Σε γυναίκα 30—40

326. Κυστεοστομία μόνιμη 25—30
327. Κυστεοκολπικό ή κυστεονεντερικό συρίγγιο

μόνιμο ανάλογα μι την ένταση και την εμ
μονή των επιπλοκών (χρόνια κυστίτις, αιδιο- 
κολπίτις κ.λπ.) και την ποσότητα των απο
βαλλόμενων ούρων. 25—50

328. Ρίχνωση ουροδόχου κύστης οποιασδήποτι 
αιτιολογίας:
α. Χωρίς επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα

του ουροποιητικού συστήματος. 25—40
β. Με επιπλοκές από την ανωτέρω μοίρα 

του ουροποιητικού συστήματος (Χρόνια 
λοίμωξη, λιθίφση κ,λπ.) και χρόνια νε
φρική ανεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό 
αυτής όπως στην παράγραφο με αύξ. 
αριθμ. 308 καθορίζεται.

329. Εκολπωμάτωση ουροδόχου κύστης:
α. Χωρίς κατακράτηση ούρων ή επιπλοκές

από το ουροποιητικό σύστημα. 10—20
β. Με κράτηση ούρων και επιπλοκές ανά

λογα με τη φύση και την ένταση αυτών 
όπως στιν παραγράφους με αύς. αριθμ.
308, 309 και 314 καθορίζεται.

330. Κυστεκτομή ολική με εκτροπή των ούρων 
όπως στις παραγράφους με αύξ. αριθμ. 317,
318. 319 και 320 καθορίζεται.

331. Κυστεκτομή ολική με σχηματισμό νεοκύστης 
από έλικα εντέρου:
α. Χωρίς επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα 

του ουροποιητικού συστήματος, ανάλογα 
προς τον βαθμό αποκατάστασης της ού
ρησης. 25-40

β. Με επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα του 
ουροποιητικού συστήματος (χρονιά 
ανιούσα λοίμωξη, λιθίαση κ,λπ.), ανά
λογα με την έντασή τους και το βαθμό 
αποκατάστασης της ούρησης. 40-70

332. Επίσχεση ούρων ατελής συνεπεία υποκυστι- 
κού κωλύμματος (στενώματα ουρήθρας, δυ
σεκτασία αυχένα κύστης, υπερτροφία προ
στάτου):
α. Με υπόλειμμα ούρων μέχρι 100 χ.εχ. και 

χωρίς επιπλοκές από το ανώτερο ουρο
ποιητικό σύστημα. 10-15

β. Μι υπόλειμμα ούρων των 100 χ.εχ. και 
επιπλοκές από το ανώτερο ουροποιητικό 
σύστημα (χρονιά λοίμωξη, λιθίαση 
κ.λπ.). 15-30

γ. Με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανάλογα 
με το βαθμό αυτής όπως στην παράγραφο 
με αύξ. αριθμ. 308 καθορίζεται.

333. Στενώματα ουρήθρας οποιοσδήποτε αιτιολο- 
γίας:
α. Περιωρισμένης έκτασης που δεν συνεπά

γονται κατακράτηση ούρων στην κύστη 
και δεν απαιτούν διαστολές 0—5

(») (β) (Τ)

β. Περιωρισμένης έκτασης που δεν συνεπά-
γσνται κατακοατηση ούρων στην κύστη 
που απαιτούν όμως περιοδικές διαστολές 
(ανά μήνα και πεοισσότεοοί. 5-20

γ. Εκτεταμένα τριχοειδή που απαιτούν συ-
χνές διαστολές και συνοδεύονται από επι
πλοκές (ανιούσα λοίμωξη, λιθίαση, υπο- 
τροπιάζουσα προστατοεπιδιδυμίτις. 25-60

334. Ουρηθροκεντριχά ή ουρηθροκολπικά συρίγ- 
για, μετά από αποτυχία της εγχειρητικής θε
ραπείας ή αντένδειξη εφαρμογής αυτής ανά
λογα με τις επιπλοκές. 10—30

335. Ουρηθροδερματικά - ουσηθροπερινείκά ή ου- 
ρηθροπεϊκά συρίγγια. ανάλογα προς την πο
σότητα των αποβαλλομένων ούρων και τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ουροσυλλέκτου 10-30

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΤΣΤΗΜΑ

'Αρρενος

336. Ακρωτηριασμός πέους 25-40
337. Ουλές πέους που παρακωλύουν την συνουσία 

ή νευρογενής αδυναμία στύσεων. 25-40
338. Τραυματική απώλεια και των δύο όρχεων ή

αμφίπλευρη ορχεοκτομή. 30-60
339. Βλάβες του ενός ή και των δύο όρχεων 

(οποιασδήποτι αιτιολογίας) που καθιστούν το
άτομο στείρο. 25-60

340. Βλάβες των όρχεων όπως παρακάτω με εμ
φανή ορμονική ανεπάρκεια. 25-40

θήλεος

341. Γυναικολογικά ενδοκρινικά σύνδρομα: 
α. Σύνδρομο SHEEHAM (ολική ανεπάρκεια

προσθίου λοβού υπόφυσης μετά από αξιό
λογη αιμοραγία κατά την διάρκεια δύ
σκολου τοκετού), ανάλογα με τη βαρύ-
τητα. 20-50

β. Σύνδρομο αρρενοποίησης 5-10
342. Ωοθηκεκτομή αμφοτερόπλευρη σι γυναίκα 

ηλικίας μικρότερης των 45 ετών μι σύν
δρομο ωοθηκικής ανεπάρκειας παρά την συ
στηματική συντηριτιχή θεραπεία, ανάλογα 
με τη σοβαρότητα των ενοχλημάτων. 5-15

343. Η υστερεκτομή αυτή καθ’ εαυτήν δεν συνεπά
γεται καμιά μείωση της ικανότητας για ερ
γασία.

344. Η ανικανότητα για τεκνοποίηση εξετάζεται
μόνο ανάλογα με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις
στην ψυχική σφαίρα.

345. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, μήτρας, 
παραμητρίων και ωοθηκών ανάλογα με την 
σοβαρότητα των ενοχλημάτων και τις λει-
τουργικές διαταραχές· 10-25

346. Πρόπτωση μήτρας ολική, εφόσον η εγχειρη
τική θεραπεία ή η συγκράτηση με πεσσό κα-
θίσταται αδύνατη. 20-30

347. Κυστεοκήλη μεγάλου βαθμού με απώλεια 
ούρων κατά το βήχα μετά από αποτυχία της
εγχειρητικής θεραπείας ή σε περίπτωση 
αντένδειξης εφαρμογής της. 10--20

348. Συρίγγια χυστεοκολπικά, ουρηθροχολπιχά, 
ουρητηροχολπιχά ή ορθοχολπικά μετά από 
'αποτυχία της εγχειρητικής θεραπείας ή αι 
περίπτωση ανένδειξης εφαρμογή της ανά-
λογά με την ένταση και εμμονή των επιπλο
κών και την ποσότητα των αποβαλλόμενων 
ούρων. 10-30

349. Κιρσοί έξω γεννητικών οργάνων πολύ εκτε
ταμένοι που δεν επιδέχονται εγχειρητική θε
ραπεία. 5-10
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350.

351.

Ελεφαντίαση έξω ητννητικων ορχάναΛ» urt»· 
ταμένη μετά onto αποτυχία της χατάλληλης 
θεραπείας

ΜΕΛΗ
Άνω Άχρα

Δυσχαιεάίσ αρθρώσεων αντίστοιχα:

S-15

Δεξ. Αριστ.
α. Μεσοφαλαγγιχής 1-4

1-3
0-3

β. ΜεταχαρποφαΑογγιχης 0-1
γ. Μεσοφαλαγγιχής χαι μεταχαρποφαχαγ-

3-7 2-5
352. Δυσχαμφία αρθρώσιων διιχτη: 

α. Μεσοφαλαγγιχής (πρώτης χαι δεύτερης) 0- 3
1- 2

0-2
β. Μεταχαρποφαλαγγιχης 0
γ. Και των δύο μεοοφαλαγγιχων χαι της με- 

ταχαρποφαλαγγιχης:
(1) Δάχτυλος σε έχταση 5-10 4-8
(2) Δάχτυλος σι χάμφη 3-6 2-5

353. ΔυσχαμΦια. αρθρώσεων μέσου ή παραμέσου 
δαχτύλου:
α. Μιας μόνο άρθρωσης 0-1 0
β. Όλων των αρθρώσεων 2-4 1-3

354. Δυσχαμ&ία αρθρώσεων μιχρού δαχτύλου χει- 
ρός:
α. Μιας μόνο άρθρωσης 0-1 0
β. Όλων των αρθρώσεων 1-3 0-2

355. Δυσχαμφία αρθρώσεων όλων των δάχτυλων 
εχτός του αντίχειρα:
α. Δυσχέρεια που αφορά στην έχταση των 

δάχτυλων 7-12 5-8
β. Δυσχέρεια που αφορά στην χάμφη των 

δάχτυλων 10-18 8-15
356. Δυσχαμψια αρθρώσεων όλων των δάχτυ

λων:
α. Δυσχέρεια που αφορά στην έχταση των 

δάχτυλων 10-18 7-13
β. Δυσχέρεια που αφορά στην κάμψη των 

δακτύλων 12-20 10-15
357. Αγγύλωση αρθρώσεων αντίχειρα: 

α. Μεσοφαλαγγιχής 3 2
β. Μεταχαρποφαλαγγιχής 5 3
γ. Μεσοφαλαγγιχής χαι μεταχαρποφαλαγ-

τ«ή? 15 12
δ. Καρπομιταχαρπιχής 8-10 6-8
ε. Όλων των αθρώσεων: 
(1) Αντίχειρας σε έχταση 25 20
(2) Αντίχειρας σε χάμ&η 20 18

358. Αγχύλωση αρθρώσεων δείχτη: 
α. ΙΙρώτης μεσοφαλλαγιχής 6 5
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγιχής 2 1
τ. Και των δύο μεοοφαλαγγιχων 10 8
δ. Μεταχαρποφαλαγγιχής 3 4
ε. Κα: των δύο μεοοφαλαγγιχων χαι της με - 

ταχαρποοαλοτνχιχης 15 12
359. Αγχύλωση αρθρώσεων μέοου δάχτυλου:

α. Πρώτης μεσοφαλαγγιχής 6 5
β. Δεύτερης ιιεσοφαλσγγιχής 2 1
γ. Κα: των δύο μεσοφαλσγγιχών 7
δ. Μεταχαρποφαλαγγιχής 4
ε. Και των δύο μεσοφα/^τγγιχών χαι της με

ταχαρποφαλαγγιχής 10
360. Αγχύλωση αρθρώσεων παραμέσου δαχτύ

λου:
α. Πρώτης μεσοφαλαγγιχής 3 2
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγιχής 2 1
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγιχών 5 4
δ. Μεταχαρποφαλαγγιχής 3 2
ε. Αμφστέρων των μεοοοαλαγγιχών xat της

μεταχαρποφαλαγγιχής 8 7
361. Αγχύλωση αρθρώσεων μιχρού δαχτύλου χε

ριού:

<“)_____________________ (?)________________ (γ)

α. Πρώτης μεσοφαλαγγιχής 3 2
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγιχής 2 1
γ. Και των δύο μεσοφαλαγ-γιχών 5 3
δ. Μεταχαρποφαλαγγιχής 2 1
ε. Και των δύο μεσοφαλαγγιχών χαι της με

ταχαρποφαλαγγιχής 6 5
362. Ψευδάρθρωση ονυχοφόρου φάλαγγας δάχτυ

λων:
α. Αντίχειρσ 5 4
β. Δείχτου 4 3
•ν. Υπολοίπων δάχτυλων 2 1

363. Ψευδάρθρωση φαλαγγών δάχτυλων εχτός 
της ονυχοφόρου:
α. Αντίχειρσ 15 12
β. Δείχτη ' - ' 10 8
γ. Υπόλοιπων δάχτυλων 5 4

364. Εξαρθρήματα φαλαγγών δάχτυλων μη ανα
τασσόμενα. ανάλογα με την επαχόλουθη 6υ- 
σχαμψια ή αγχύλωση όπως στη παρ. με αύς. 
αριθ. 351 χαθορίζετα:

365. Αχρωτηριααμός (ή απεξάρθρωση) δαχτύλου
μεριχός ή πλήρης: ... iV-
α. Αντίχειρα:

(1) Ονυχοφόρου φάλα-τγας 10 8
(2) Και των δύο φαλαγγών 30 20
(3) Και των δύο φαλαγγών χαι του πρώ
του μετακαρπίου 35 25

β. Δε'ιχτη:
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 5 4
(2) Δύο τελευταίων φαλαγγών 10 8
(3) Όλων των φαλαγγών 12 10
(4) Όλων των φαλαγγών και του δευτέρου
μετακαρπίου 15 12

γ. Μέσου δακτύλου:
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φαλάγγων 5 4
(3) Όλων των φαλάγγων 10 8

δ. Παραμέσου δαχτύλου:
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φαλάγγων 5 4
(3) Όλων των φαλάγγων 8 6

ε. Μιχρού δαχτύλου:
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φαλαγγών 5 4
(3) Όλων των φαλάγγων 7 5

Ακρωτηριασμός ή απεςάρθρωση δύο δαχτύ-
λων:
α. Αντίχειρα χαι δείχτη 35 25
β. Αντίχειρα χαι ενός από τους τρεις τελευ-

ταίους δακτύλους 30 25
γ. Δείχτη χαι ενός από τους τρεις τελευ-

ταίους δαχτύλους 25 20
δ. Μέσου χαι παράμεσου 25 20
ε. Μέσου χαι μιχρού 20 15
ζ. Παράμεσου και μιχρού 12 10
Αχρωτηριασμός ή απεξάρθρωση τριών δα-
χτύλων:
α. Αντίχειρα, δείχτη χαι μέοου 45 40
β. Αντίχειρα, δείχτη χαι παράιιεσου 44 40
γ. Αντίχειρα, δείχτη χαι μιχρού 44 40
Ε. Αντίχειρα, μέσου και παράμεσου 40 30
ε. Αντίχειρα, μέοου χα: μιχρού 38 28
ζ- Δείχτη, μέσου χαι παράμεσου 30 20
η. Δείχτη, μέσου χαι μιχρού 28 18
6. Δείχτη, παράμεσου και μιχρού 28 22
ι. Μέσου, παρά μέσου χαι μιχρού 25 20
Αχρωτηριασμός ή απεςάρθρωση τεοοάρων
δακτύλων:
α. Αντίχειρα, δείχτη χαι δύο άλλων δαχτύ-
Λων 54 46
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β. Αντίχειρα και των τριών τελευταίων δα-
κτύλων 50 45

γ. Τιαοάρων δακτύλων εκτός του αντίχιιρα 45 35
369. .Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση όλων των 

δακτύλων του ενός χεριού 55 45
370. Ακρωτηριασμός ή απεέάρθρωση όλων των 

δακτύλων και των δώ ν μχών 90
371. Ακρωτηριασμό “ : . αθρωση των αντι-

χεϊρων κα επ~ι·. υπόλοιπα δάκτυλα
κσι ιω ··>·. ..·· 85
Ση~-ι- .μ υπόλοιπες ενδεχόμενες περι- 

„ ραθμός μείωσης της ικανότητας 
-ργααια προσδιορίζεται με άθροισμα των 

Λναλσγούντων στις υφιστάμενες βλάβες επί 
μέρους βαθμών μείωσης ικανότητας για ερ
γασία. Το άθροισμά τους σι καμιά περί
πτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%.

372. Ανικανότητα χρήσης του χεριού οριστική, 
αποτΪΑισυα σποιωνδήποτε βλαβών ή διατή
ρησης των δακτύλων σι θέση μόνιμης έκτα
σης ή κάμψης (ισχαιΐλΐκή σύσπαση V0L- 
ΚΜΑΝ, νόσος DCPUTREN κ.λπ) που συνε
πάγεται:
α. Πλήρη αχρηστία του χεριού 55 45
β. Μερική αχρηστία του χεριού ανάλογα μι 

τη λειτουργική χρησιμότητα του αντί- 
χειρα 20-50 15-40

373. Παλαιό κάταγμα μετακαρπίων που πωρώ- 
θηκε σι πλημμελή θέση με υπερτροφικό 
πώρο, ανάλογα με το βαθμό παρεμπάδοτης 
της κινητικότητας των συστοίχων δακτύλων 5-15 4-10

374. Παλαιά κατάγματα 1ου ή 5ου μετακαρπίου 
με απώλεια οστικής ουσίας και δευτεροπα
θούς παρέκκλισης του χεριού ή σημαντικής 
κινητικής δυσχέρειας των δακτύλων 10-20 8-15

375. Εξάρθρημα μόνιμο, μη ανατασσόμενο, των 
δύο τελευταίων μετακαρπίων 10-15 8-12

376. Εξάρθρημα μόνιμο, μη ανατασσόμενο, όλων 
των μετακαρπίων, ανάλογα με την κινητική 
δυσχέρεια των δακτύλων 30-40 20-30

377. Απώλεια ολική της άκρας χειρός (απεξάρ- 
θρωση, πολύ χαμηλός ακρωτηριασμός αντι
βραχίου, άτυπος ακρωτηριασμός, απεξάρ- 
θρωση όλων των μετακαρπίων): 
α. Μονόπλευρη 60 50

378.
β. Αμφίπλευρη
Δυσκαμψία καρπού που αφορά: 
α. Την έκταση και την κάμψη

100

3-7 2-5
β. Τον πρηνισμό και υπτιασμό 4-8 3-5
γ. Την έκταση, την κάμψη, τον πρηνισμό και 

υπτιασμό (μικτή) 10-15 8-12
379. Αγκύλωση του καρπού: 

α. Σε έκταση και ημιπρηνισμό με διατήρηση 
της κινητικότητας του αντίχειρα και των 
δακτύλων 18 14

β. Σε έκταση και πρηνισμό με διατήρηση της 
κινητικότητας του αντίχειρα και των δα
κτύλων 22 18

γ. Σε έκταση και σε πρηνισμό με δυσκαμψία 
των δακτύλων 30 25

0. Σε έκταση και υπτιασμό ανάλογα με το 
βαθμό κινητικότητας του αντίχειρα και 
των δακτύλων 30-40 25-30

ι. Σι κάμψη oat πρηνισμό ανάλογα με το 
βαθμό κινητικότητας του αντίχειρα και 
των δακτύλων 35-45 30-35

ζ. Σε κάμψη και υπτιασμό με διατήρηση της 
κινητικότητας του αντίχειρα και των δα
κτύλιον 40 30

η. Σι κάμψη και υπτιασμό μι αγκύλωση 
των δακτύλων (αχρηστία της άκρας χει-
ρός)

<·) (β> (Τ>

380. Ευρ«α διέκπριστ, ή μκγάλη ^ρ&οματιχτ 
απώλιια ουσύχς οστών καρπού (αιωρούμινος
καρπός)

381. Κατάγματα οστών αντιβραχίου παλαιά που 
πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση με επακό
λουθο: ■

40 30

α. Λειτουργική δυσχέρεια της άκρας χειρός 5-10 4-8
β. Εμφανή περιορισμό του υπαασμού 5-10 4-8
γ. Εμφανή περιορισμό του πρηνισμού 

382. Κατάγματα οστών αντιβραχίου παλαιά που 
πωρώθηκαν με κατάργηση των κινήσεων 
πρηνισμού και υπτιασμού και μονίμου διατή- 
ρησης:

8-12 6-10

a. 'Ll θέση ημιπρηνισμού 12 10
β. Li θέση πλήρους πρηνισμού 20 15
γ. Σε θέση πλήρους υπτιασμού 

383. Ψευδάρθρωση ενός των οστών του αντιβρα- 
χίου:

30 20

α. Στερεά 1-5 1-4
β. Χαλαρά

384. Ψευδάρθρωση και των δυο οστών του αντί- 
βραχίου:

5-10 4-8

α. Στερεά
β. Χαλαρά (αντιβράχιο αιωρούμενο) ανά

λογα με το βαθμό δυσχρηστίας της άκρας

10 8

χειρός
385. Εκτεταμένη απώλεια ουσίας ενός από τα 

οστά του αντιβραχίου με σύστοιχο (κερκιδι- 
κής ή ωλενίου) παρέκκλιση της άκρας χειρός

20-40 15-30

ανάλογα με το βαθμό δυσχρηστίας αυτής 20-40
386. Ακρωτηριασμός αντιβραχίου: ,

a- Περιφερειακά από το άνω τρίτη μόριο 60 50
β. Κεντρικά από το άνω τριτημόριο 

387. Δυσκαμψία αγκώνα μι διατήρηση ενεργητι
κής κάμψης:

65 55

α. Μεταξύ 75 και 110 μοιρών 15 10
β. Μεταξύ 75 μοιρών και τελείας κάμψης 10 8
γ. Μεταξύ 0 και 100 μοιρών
δ. Μεταξύ 0 και 45 μοιρών ή 110 και 150

4 3

μοιρών 25 18
ε. Μεταξύ 0 και 60 μοιρών

388. Δυσκαμψία αγκώνα που αφορά στις κινήσεις 
στροφής αντιβραχίου (πρηνισμού - υπτια- 
σμού), όπως στην παρ. με αύξ- αριθ. 381, β
και γ.

389. Αγκύλωση αγκώνα:

15 10

α. Σε έκταση μεταξύ 0 και 45 μοιρών 30-35 20-25
β. Σε έκταση μεταξύ 45 και 90 μοιρών 25-30 15-20
γ. Σε κάμψη μεταξύ 90 και 120 μοιρών 35-40 25-30
δ. Σε κάμψη μεταξύ 120 και 150 μοιρών 

390. Αγκύλωση ωλενορραχιονίου άρθρωσης σε 
ευνοϊκή θέση με διατήρηση των ατροφικών 
κινήσεων (πρηνισμού — υπτιασμού):

45-50 40-45

α. Σε κάμψη μεταξύ 70 και 1 i U μοιρών 
β. Σε κάμψη σε οξεία γωνία μεταξύ 110 και

20 15

150 μοιρών
391. Αγκύλωση ωλενοβραχισνίου άρθρωσης σε 

πλημμελή θέση - σι έκταση σε γωνία μεταξύ 
0 και 70 μοιρών με διατήρηση των στροφι-

25 20

κών κινήσεων (πρηνισμού - υπτιασμού) 
392. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη τραυματική

35 30

απώλεια ουσίας οστών αγκώνα: 
α. Αγκώνας κινητός προς όλες τις διευθύν
σεις, ενεργητική έκταση κατηργημένη, ενερ-
γητική κάμψη δυνατή 30-40 25-30
β. Αγκώνας αιωοούμενος 50 40

393. Απεξάρθρωση αγκώνα
394. Κάταγμα βραχιονίου οστού παλαιό που πω- 

ρώθηκε σε πλημμελή θέση με παραμόρφωση

65 55

ή βράχυνση και μυϊκή ατροφία 
395. Ψευδάρθρωση βραχιονίου οστού που εντοπί

ζεται:

5-15 4-12

60 50
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(α) (β) (Τ) («) · (β) (Τ)
α. Περί την μεσότητα του βραχίονα 30 20 416. Ακρωτηριασμός μεγάλου και δευτέρου δα-
β. Κοντά στην άρθρωση του αγκώνα ή του κτΰλου άκρου ποδός 7

ώμου 40 30 417. Ακρωτηριασμός μεγάλου, δευτέρου και
396. Ακρωτηριασμό; του βραχίονα: τρίτου δακτύλου άκρου ποδό; 8

α. Περιφερικά του άνω τριτημοοίου 65 60 418. Ακρωτηριασμός δευτέρου, τρίτου και τε-
β. Κεντρικά του άνω τριτημορίου 65-70 60-65 τάρτου δακτύλου άκρου ποδός 4

397. Δυσκαμάία τη; κατ' ώμον άρθρωση; 5-15 4-12 419. Ακρωτηριασμός τριών τελευταίων δαχτύ-
398. Αγκύλωση τη; κατ' ώμον άρθρωσης: λων άκρου ποδό;

α. Με διατήρηση της ενεργητική; κίνησης 420. Ακρωτηριασμέ); όλων των δακτύλων του
της ωμοπλάτης 30 20 άκρου ποδός ανάλογα με την κατάσταση

των ουλών 10-20
Δεξιά Αριστ. 421. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση:

β. Με κατάργηση της ενεργητική; κίνη- α. Πρώτου μεταταρσίου 10
σης της ωμοπλάτης 40 35 β. Οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα μετά-

399. Περιαρθρίτις του ώμου επώδυνη χρόνια τάρσια 5
ανάλογα με το βαθμό του περιορισμού των γ. Πρώτου και δεύτερου μεταταρσίου 15
κινήσεων 5-20 5-15 δ. Τριών τελευταίων μεταταρσίων 15

400. Χαλαρότητα του ώμου συνδεσμική; ή θυ- ε. Όλων των μεταταρσίων (LlSFKANC) 25
λακιχής αιτιολογίας 20 15 422. Παλαιό κατάγματα ή εξαρθρήματα μετά-

401. Εξάρθρημα του ώμου που υποτροπιάζει ταρσίων ή οστών του ταρσού ή συνδυα-
ανάλογα μι τη συχνότητα των υποτροπών 10-20 8-15 σμένα κατάγματα - εξαρθρήματα αυτών

402. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη τραυματική με επακόλουθο:
απώλεια ουσίας των συνιστώντων την κατ' α. Πελματιαία προβολή των κεφαλών των
ώμον άρθρωση οστών (αιωροΰμενος ώμος) 60 45 μεταταρσίων (πτώση του πέλματος του

403. Απεξ άρθρωση του ώμου 75 70 ποδός) ανάλογα με την ένταση του προ-
404. Ακρωτηριασμό; ή απεξάρθρωση αμφοτέ- καλούμενου πόνου κατά το βάδισμα ή

ρων των άνω άκρων σε σποιοδήπστε ύφος 100 τη στήριξη 10-20
405. Κάταγμα κλειδός παλαιό που πωρώθηκε β. Μόνιμη παρέκκλιση του άκρου ποδός οι

σε πλημμελή θέση με μεγάλη βράχυνση. προσαγωγή, απαγωγή ή στροφή (τραυ-
ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές 0-10 0-8 ματιχή στρεβλοποδία), ανάλογα με το

406. Ατροφία μυών άνω άκρου μεμονωμένη βαθμό της παραμόρφωση; και τη; δυ-
(βλέπε γενικές οδηγίες): σχέρειας βαδίσματος 20-30
α. Ωμικής ζώνη; 10-15 5-12 γ. Τραυματική στρεβλοποδία (όπως παρα-
β. Βραχίονα και αντιβραχίου 5-10 4-8 πάνω) με μεγάλο βαθμό παραμόρφω-
γ. Άκρας χειρός 2-5 2-4 ση; του άκρου ποδός, μόνιμη κατάρ-

407. Νευρίτιδες χρόνιες επίμονες ανάλογα με γηση ενεργητικών κινήσεων των δαχτύ-
την εντόπιση και την ένταση των ενοχλη- λων αυτού και ατροφία των μυων της
μάτων και τι; υπόλοιπες διαταραχές (αγ- κνήμης.
γειοκενητικές. τροφικές, των αντανακλαστώ ‘423. Παλαιό συντριπτικό κάταγμα της πτέρνας
κέαν κ-λπ.). 10-40 8-30 που πωρώθηκε:

408. Παραλύσεις νεύρων άνω άκρων τραυματι- α. Με ελαφρά καθίζηση του οώματό; της.
κής ή άλλης αιτιολογίας όπως στις παρα- επακόλουθο τραυματική αθρίτιδσ της
γράφους με αύξ. αριθμ. 81 έω; 86 καθο- υποστραγαλικής άρθρωσης και μέτριου
ρϊζεται. βαθμού δυσχέρεια βαδίσματος ή ορθο-

στασίας. 10-15
Κάτω άκρα β. Μετά μεγάλου βαθμού καθίζησης του

409. Δυσκαιειθία άοθρωση; δακτύλων άκρου πο-
δφς 0-5

410. Αγκύλωση άρθρωση; δακτύλων άκρου πο
δός:
α. Σε ευνοϊκή θέση (σε ευθείαση) 0—4
β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση,

κάμφη ή επαλληλία) 2—5
411. Αγκύλωση όλων των αρθρώσεων των τεσ

σάρων πρώτων δακτύλων του άκοου π οδό;:
α. Σε ευνοϊκή θέση (σε ευθείασηΐ 5
β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση,

κάμφη ή επαλληλία) 8—10
412. Αγκύλωση, όλων των αρθρώσεων των 

τριών πρώτων δακτύλων του άκρου π οδό; 
σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση, χάμφη
ή επαλληλία) 6—8

413. Ακρωτηριασμό; ή απεξάρθρωση μεγάλου 
δακτύλου του άκρου ποδό;:
α. Ονυχοφόρου φάλαγγας 2
β. Και των δύο φαλαγγών 5

414. Ακρωτηριασμό; ή απεξάρθρωση υπολοί
πων δακτύλων του άκρου ποδό; μερική ή 
πλήρη;.

415. Ακρωτηριασμό; μεγάλου δακτύλου άκρου
ποδό; και του πρώτου μεταταρσίου 10

οώματό; της, εξάλειφη τη; πελματιαία;
(ποδική;) καμάρα; και μεγάλου βαθμού 
δυσχέρεια; βαδίσματος και ορθοστασίας. 25-30

424. Ακρωτηριασμός ή απεςάρθρωση:
α. Ταρσομεταταρσική (κατά την διάρ

θρωση του L1SFRANC) 25
β. Μεσοταρσική (κατά την εγκάρσιά του

ταρσού διάρθρωση του CHCPART). . 30
γ. Άτυπος ενδοταρσικός (PIROGOFF) ή

υποστραγαλικός 40

425. Λυσκαμφία ποδοκνημικής άρθρωσης:
α. Με θέση του άκρου ποδό; ή του κολο

βώματος αυτού ευνοϊκή και διατήρηση 
πλάτους κίνησης μέχρι 15' προς την 
κάθε πλευρά τη; ορθής γωνίας. 0-10

β. Με δέση πλημμελή του άκρου ποδό; ή 
του κολοβώματος του (πτερνοποδια ή 
ιπποποδία) 10-30

426. Αγκύλωση ποδοκνημικής άρθρωση:
α. Σε ορθή γωνία χωρίς παραμόρφωση 

του άκρου ποδό; και με επαρκή κινητι
κότητα των δακτύλιον }0

β. Σε όρθή γωνία με παραμόρφωση ή 
ατροφία του άκρου ποδό; και περιορι- 
σμό της κινητικότητα; των δακτύλων 20
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428.

429.

(β' (α| (β) (Τ)

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

γ. Σε πλημμελή θέση, δηλαδή σε πτερνο- και ικανή σταθερότητα.. 50
ποδιά, ιπποποδία βλαισοποδία ή ροαβο- β. Με εμφανή χαλαρότητα (αιωρουμενο

55ποδιά, ανάλογα με τη δυσχερεια βαδί- γόνυ!
σματος

Ακρωτηριααμός ή απεςάοθοωση ποδοχνη- 
μιχής (χνημσταοσιχτ τύπου SYME 
CUYON):

25-35 440. Απεξάρθρωση γόνατος
441. Κόιταγμα μηριαίου οστού παλαιό που πω- 

ρώθηκε:
α. Με βρόιχυνση 3—4 εκατ. χωρίς ατροφία

60

α. Ετερόπλευρη 40 των μυών του μηρού (οι μυϊκές ατρο-
β. Αμφόπλευρη
Κάταγμα και των δύο σφυρών παλαιό που

80 φίες δεν λαμβάνονται υπ' όψη σε συ
γκριτική διαφορά περιμέτρου μέχρι 2

437.

πωρώθηχε σι πλημμελή θέση μι βλαισο
ποδία ή ραιβοποδία ανάλογα μι τη δυ
σκαμψία της ποδοχνημιχής άρθρωσης 
Κάταγμα διαφύσεως χνήμης παλαιό που 
πωρώθηχε:
α. Σι ευθειαση μι βράχυνση 3—4 εκατ. 

και κατά το μάλλον ή ήττον εμφανή 
μυιχή ατροφία

β. Σι γουνιώδη παρέκκλιση προς τα έσω ή 
έξω μι βράχυνση μιγαλύτιρη των 4 
εχατ. και χωρίς σοβαρή δυσχίριια βα
δίσματος

γ. Σι γωνιώδη παρέκκλιση ή βράχυνση, 
αξιοσημείωτη (βράχυνση περισσότερο 
από 5 ικατ.) μα σοβαρή δυσχέριια ή 
αδυναμιία βαδίσματος 

Κάταγμα άνω άκρου χνήμης παλαιό που 
πωρώθηκι σε γωνιώδη παρέκκλιση προς 
τα πρόσω, έσω ή έξω ανάλογα μιι τη δυ
σχέρεια του βαδίσματος και τις λειτουργι
κές διαταραχές
Ψευδάρθρωση κνήμης (και των δύο 
οστών), ανάλογα μι το βαθμό σταθερότητας 
Ακρωτηριασμός κνήμης: 
α. Στο κάτω τριτημόριο αυτής 
β. Στο κάτω μιέαο τριτημόριο αυτής 
γ. Στο κάτω άνω τριτημόριο αυτής 
Κάταγμια επιγονατίδας παλαιό με ινώδη 
πώρο (Ψευδάρθρωση) και ελαφρό περιορι
σμό της έκτασης του γόνατος (αδυναμιία 
πλήρους έκτασης)
Κάταγμια επιγονατίδας παλαιό που δεν 
πωρώθηκι, με μεγάλη διάσταση των οστι- 
χών τι μαγιών, ατροφία των μυών του μη
ρού και σχεδόν πλήρη αδυναμία έκτασης 
του γόνατος
Εχτομή επιγονατίδας (εξαιτίας συντριπτι
κού κατάγματος κ.λπ.): 
α. Με πλήρη κινητικότητα του γόνατος 
β- Με ανεπαρκή έκταση του γόνατος και 

μεγάλου βαθμού ατροφία του τετοακε- 
. οάλου μηριαίου μυός.

Δυσκαμψία γόνατος:
α. Πλάτος κίνησης μεταξύ 0 και 60 μοιρών 
β. Πλάτος κίνησης μεταξύ 0 και 45 μοιρών
Τ· > 0 . 30
δ. » 10 » 120
ε. » 10 . 60
τV > 45 . 120
η· » 60 » 90
Αγκύλωση γόνατος:
α. Σε γωνία 0 - 15 μοιοών (ευνοϊκή θέση) 

30 .
45 »
60 *
75 *

μεγαλύτερη των 75 μοιοών

β. Σε 
γ. Σε 
6. Σε 
ε. Σε 
ζ. Σε

438.

439.

η. Σε θέση έχδηλης βλαισότητας ή ραιβό- 
τητσς της συστοίχου κνήμης.
Ύδραρθρο γόνατος χρόνιο που παρουσιάζει 
υποτροπή μιε ατροφία των μυών του μηρού: 
α. Ετερόπλευρο 
β. Αμφίπλευρο
Ευρεία διέκπριση ή μιεγάλη τραυματική 
απώλεια ουσίας των οστών της άρθρωσης 
του γονατος:
α· Με βρόιχυνση μικρότερη των 6 εκατ.

20-25

εκατ.)
β. Με βράχυνση 3-6 εκατ. και μιέτρια 

μυϊκή ατροφία χωρίς δυσκαμψία των
εκατέρωθεν αρθρώσεων 

γ. Με βράχυνση 3—6 εκατ. φανερή μυϊκή 
ατροφία και δυσκαμψία των εκατέρωθεν

10-15

αρθρώσεων. 20-30
5-15 δ. Σε γωνίωση με βράχυνση 6—9 εκατ. 

πολύ φανερή μυϊκή ατροφία και μεγάλη
δυσκαμψία του γόνατος. 

ε. Σε γωνίωση με βράχυνση μεγαλύτερη
30-40

20-40 από 9 εκατ. και δυσκαμψία των εκατέ-
ρωθεν αρθρώσεων. 45-55

442. Ψευδάρθρωση μηριαίου οστού
443. Ακρωτηριασμός του μηρού

30-55

40-50 α. Από τη μέση ή περιφερικότερα 
β. Υποτρσχαντήριος ή από το χειρουργικό

60

αυχένα
444. Ακρωτηριασμός

α. Αμφοτερόπλευρος των κάτω άκρων από

65

20-40 το γόνατο και άνω
β. Ενός άνω άκρου και ενός κάτω άκρου

100

20-50 από την ποδοχνημική και άνω 
445. Δυσκαμψία κατ' ισχίο άρθρωσης:

50 α. Ελαφρού βαθμού 10-15
50 β. Μέτριου βαθμού 15-25
55 γ. Μεγάλου βαθμού 

446. Αγκύλωση κατ' ισχίο άρθρωσης:
25-35

α. Σε ευθεία θέση του μηρού
β. Σε κάμψη (άνω των 30°), προσαγωγή.

45

15-20 απαγωγή ή στροφή (άνω των 15°) του *
μηρού 55

447. Αγκύλωση κατ' ισχίο άρθρωσης αμφίπλευρη 90
448. Απεξάρθρωση ισχίου 70
449. Ακρωτηριασμός σκέλους μη ημιπυελεκτομή 85

20-30 450. Μυϊκή ατροφία μεμονωμένη τραυματικής 
αιτιολογίας: 
α. Μυών κνήμης:

5-10 (1) Μέτριου βαθμού 2-5
(2)Μεγάλου βαθμού 

β. Μυών μηρού:
5-10

20-30 (1) Μέτριου βαθμού (συγκριτική δια-
5-10φορά περιμέτρου ανώτερη των 2 εκατ.)

10 (2) Μεγάλου βαθμού 10-20
15 γ. Μυών ολόκληρου του σκέλους, μεγάλου
20 βαθμού 30
25 1 δ. Μυών γλουτού ετερόπλευρος που συνι-
30 παγετοί λειτουργικές διαταραχές της
40 κατ’ ισχίο άρθοωσης.
45 (1) Μέτριου βαθμού 5-15

(2) Μεγάλου βαθμού 15-20
35 451. Νευρίτιδες ή πολυνευρίτιδες χρόνιες, επί-
40 μονές, ανάλογα με την εντόπιση και την
45 ένταση των ενοχλημάτων και τις υπόλοι-
50 πες διαταραχές (αγγειοκινητικές, τροφικές
55 κ,λπ) 5-30
60 452. Παραλύσεις εξαιτίας βλάβης περιφερικών 

νεύρων όπως καθορίζεται στις παραγρά-
50 φους με αύξοντα αριθμό 87 μέχρι και 95. 

453. Ανευρύσματα, αποφράξεις, αρτηριοφλεβικές 
επικοινωνίες κΛπ παθήσεις των αγγείων

10-20 των κάτω άκρων όπως καθορίζεται στις
20-30 παραγράφους με αύξοντα αιρθμό 259 μέ

χρι και 268.
454. Λεμφικό οίδημα και ελεφαντίαση των

κάτω άκρων όπως καθορίζεται στις παρα
γράφους με αύξοντα αριθμό 269 και 270.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Εκτίμησης βαθμού μύωσης ικανότητας για Εργασία (ποσοστών αναπηρίας), ανάλογα μ» την Ελάττωση της οπτικής οξύτητας του Ενός ή χαι των 
δύο οφθαλμών.

κάτω
10-5/10 4/10 3/10 2/10 1-2/10 1/10 1/20 1/20 0

10-5/10 0 5 10 10 15 20 25 25 25

4/10 5 10 15 15 20 20 . 30 30 35

3/10 10 15 20 30 35 35 40 45 45

2/10 10 15 30 30 35 40 45 50 55

1-2/10 15 20 35 35 45 50 55 60 60

1/10 20 20 35 40 50 60 70 85 85

1/20 25 30 40 45 55 70 85 90 95

κάτω
1/20 25 30 45 50 60 85 90 95 100

0 25 35 45 55 60 85 95 100 100

Σημείωση:Η οπτική οξύτητα εχτιμάται μι διόρθωση μι κλασσικά γυαλιά ή Φακούς επαφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εκτίμησης βαθμού μείωσης ιχανότητας για Εργασία (ποσοστά αναπηρίας) ανάλογα μ» την ελάττωση της ακουστικής οξύτητας του ενός ή και 
των δύο ώτων.

Η ελάττωση της ακουστικής οξύτητας 
πρέπει να εκτιμάται ακουομετρικά και 
σύμφωνα με τη διεθνή σταθερά (1SC).

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΦΤΣΙΟΛΟΠΚΗ ΑΚΟΗ
’Εκπτωση ακουσι. οξ. 0-25% 0 0 10 10 15 15

ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΗΚΟίΛ
Έκπτωση ακουσι. οξ. 26-45% 0 15 20 20 30 30

ΜΕΣΟΤ ΒΑΘΜΟΥ ΒΑΡΗΚΟΐΑ
Έκπτωση ακουσι. οξ. 46-65% 10 20 30 30 40 40

ΕΚΑΗΛΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ
Έκπτωση ακουσι. οξ. 66-85% 10 20 30 45 50 55

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακουσι. οξ 86-95% 15 30 40 50 60 60

ΚΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακουσι. οξ. 96-100% 15 30 40 50 60 70

Σημείωση: Σε περιπτώσεις που η ακοή βελτιώνεται με την χρησιμοποίηση ακουστικής πρόθεσης, τότε ανάλογα μχ την υπό εξέταση περίπτωση ο βαθμός μείωσης 
της ικανότητας για εργασία από βαρηκοΐα θα ελαττώνεται κατά 5-10 μονάδες ανάλογα με το βαθμό βελτίωσης της ακοής.
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Αρθρο 3. (άρθρο 29 του νομοσχεδίου)

'Οπου στην χειμένη συνταξιοδοτική νομοθεσία αναφέρεται ότι ο καθο
ρισμός του ποσοστού αναπηρίας των παθόντων από τραύμα ή νόσημα 
ενεργείται βάσει του πιναχα που έχει προσαρτηθεί στο Β. Δ/γμα της
17.8.1922 «πεοί εχτελέσεως του Ν. 2769/1922 (ΦΕΚ 153)» στο
εξής εννοείται ο πίνακας του προηγούμενου άρθρου με την επιφύλαξη 
της διατάξεως του επόμενου άρθρου.

2. 0 τρόπος εχτιμήσεως πολλαπλών αναπηριών εξαχολουθεί να διέ- 
πεται από τις κείμενες διατάξεις.

'Αρθρο 4

'Εκταση εφαρμογής

2τις διατάξεις του παρόντος υπάγονται μσνο τα δικαιώματα που θα 
γεννηθούν μετά την ισχύ του.

'Αρθρο 5

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 11 Ιανουάριου 1988
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΧΧ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΙ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝ & KCHN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
I. ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας, έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού δικαιολογούνται από την 
από 11 Ιανουρίου 1988 αιτιολογική έκθεση των συναρμοδίων Τπουρ- 
γών που το συνοδεύει.

Για το ίδιο σχέδιο νόμου, ο Εισηγητής Σύμβουλος Ιωαν. Ντελάκης 
εισηγείται τ’ ακόλουθα:

Με το άρθρο 9 του Νόμου 2769/22 «περί απονομής συντάξεως 
ένεκα στρατιωτικής ή ναυτικής υπηρεσίας» παρασχέθηκε εξουσιοδό
τηση όπως με Β. Δ/γμα που θα προ κληθεί από τους Υπουργούς Οικο
νομικών, Στρατιωτικών και των Ναυτικών, ορισθούν με κάθε λεπτομέ
ρεια τα τραύματα και τα νοσήματα που κατά το άρθρο 6 του αυτού νό
μου παρέχουν δικαίωμα συντάξεως, οι συνέπειες αυτών και το κατώ- 
τατο και ανώτατο όριο της από τραύματα αυτά xat νοσήματα μείωσης 
της προς εργασίαν ικανότητας σε εκατοστά (1-100 τοις %). Ύστερα 
από την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη εκδόθηκε το Β. Δ/γμα της 
17.8.22 «περί εχτελέσεως του Ν. 2769/22» στο οποίο επισυνάφθηκε 
πίνακας καθορισμού σε εκατοστιαία αναλογία του βαθμού μείωσης της 
ικανότητας για εργασία εξαιτίας νόσουν και αναπηριών. 0 πίνακας 
όμως αυτός που ίσχυσε και εφαρμόσθηκε σε περισσότερα από 60 χρό
νια. κρίθηκε ότι έπαυσε ν’ ανταποχρίνεται στις σύγχρονες ιατρικές αντι
λήψεις και για το λόγο αυτό προέκυψε επιτακτική ανάγκη αναθεώρησής 
του ώστε η κρίση των αρμοδίων υγειονομικών οργάνων να υλοποιεί τις 
σύγχρονες ιατρικές αντιλήψεις και ν’ αντσποχρενεται στις σημερινές 
ανάγκες. Την ανάγκη αυτή, επιδιώκει να καλύψει το σχέδιο νόμου που 
τίθεται υπόψη της Ολομέλειας για γνωμοδότηση και το οποίο στο άρθρο 
1 προβλέπει ότι ο καθορισμός κατά εκατοστιαία αναλογία του βαθμού 
μείωσης της ικανότητας για εργασία λόγω παθήσεων (τραυμάτων ή νο
σημάτων) των πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών που έπαθαν σε 
ειρηνική ή πολεμική περίοδο, θα γίνεται με βάση το νέο πίνακα που πι- 
ριέχεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου ο οποίος ως αναφέρεται στην 
εισηγητική έκθεση έχει συνταχθεί από ειδική Επιτροπή στρατιωτικών 
ιατρών και αντικαθιστά εξ ολοκλήρου τον ισχύοντα. Με το άρθρο 3 του 
σχεοίου νόμου αποσαφηνίζονται ζητήματα που τυχόν θα προκύψουν από 
την καθιέρωση του νέου πίνακα σε συσχετισμό με την κείμενη συνταξιο- 
Οοτική νομοθεσία. Στην παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι ο τρόπος 
εχτιμήσεως πολλαπλών αναπηριών εξακολουθεί να διέπεται από τις κεί
μενες διατάξεις. Έτσι ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας των παθό
ντων από τραύματα ή νοσήματα θα ενεργείται από την ισχύν του υπό τη 
γνωμοδότηση σχεδίου νόμου ήτοι κατά το άρθρο 5 αυτού από δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο τρόπος όμως επτιμή- 
°εως των πολλαπλών αναπηριών θα εξακολουθήσει να δύπεται από τις 
μέχρι τούδε κείμενες διατάξεις που περιέχονται στο τέλος του προσαρτη- 
μένου πίνακα στο Δ/γμα της 17.8.22 που με την παρ. 1 του αυτού άρ
θρου 3, ως προαναφέρθηκε, χαταργείται. Κρινεται σκόπιμο για την ευ
χερέστερη χρησιμοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τα 
αρμόοια διχαιοδοτικά όργανα όπως και οι διατάξεις αυτές που αφορούν 
τους τρόπους εκτίμησης πολλαπλών αναπηριών πεοιληφθούν στο υπό

γνωμοδότηση σχέδιο νόμου είτε ως παράγραφοι του άρθρου ο. αφού 
απαλειφθεί η ήδη υπάρχουσα παο. 2, είτε ως ίδιο άρθρο απαλειφομένης 
και πάλεν της παρ. 2 του άρθρου 3. Στους μέχρι τούδε ισχύοντας τρό
πους εχτιμήσεως των πολλαπλών αναπηριών διαλαμβάνονται ότι: «Α: 
ελαφραί αναπηρίαι. αίτινες δίδουσιν αναλογίαν ανικανότητος μικροτί- 
ραν του 10% κατ' αρχήν δεν σημειούνται παρά προς μνημόνευσιν αυ
τών. Εν τούτοις. οσάκις υφίστανται ελαφραι αναπηρίαι περισσότεροι 
ταυτσχρόνως επί του αυτού ατόμου και εάν κατά την γνώμτγν της Επι
τροπής συνεπάγονται, ομού. λειτουργικήν δυσχέρειαν ίστ[ν ή ανωτέραν 
του 10% το άθροισμά των θέλει υπολογισθεί με την ανωτέρω συνολικήν 
αναλογίαν ωσεί αν επρόκειτο περί μιας αναπηρίας». Η παρεχόμενη με 
την τελευταία αυτή διάταξη ευχέρεια στην Επιτροπή, κρινεται σκόπιμο 
να επεκταθεί και για τους παθόντες από τραύματα ή νοσήματα και για 
την θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως κατά τις κείμενες συνταξιοδοτι- 
κές διατάξεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 25%. Τούτο, πάγια ηδη 
γίνεται δεκτό από τη νομολογία των δικαστικών σχηματισμών του Συ
νεδρίου «τι αναπέμπσνται οι υποθέσεις στην Α.Σ.Τ. Επιτροπή για να 
γνωματεύσει σχετικά. Το άρθρο 4 του σχεδίου προνοεί με την έκταση 
εφαρμογής αυτού και ορίζει ότι στις διατάξεις αυτού υπάγονται τα δι
καιώματα που θα γεννηθούν μετά την ισχύν του, που κατα το άρθρο 5 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το 
υπό γνωμοδότηση σχέδιο νόμου, είναι άρτιο από νομοτεχνικής πλευράς 
και η αναγκη προώθησης και επιψήφισής του από τη νομοθετική εξου
σία είναι προφανής. Πρέπει να θεωρηθεί ότι το σχέδιο αυτό νόμου και με 
τις σημειούμενες παραπάνω παρατηρήσεις για συμπλήρωση ανταποκρι- 
νεται στις σύγχρονε, ιατρικές αντιλήψεις, τόσο από πλευράς μεγέθους 
ποσοστών αναπηρίας όσο και από άποψη περιεχομένης ύλης αλλα και 
χρησιμοποίησης ιατρικής ορολογίας και τούτο γιατί είναι έργο ειδικής 
επιστημονικής (ιατρικής) Επιτροπής που διαθέτει τα εχέγγυα της δια- 
τυπώσεώς του. Ενόψει όλων αυτών εισηγούμαι όπως η Ολομέλεια του 
Σώματος εκφέρει τη γνώμη ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι δι
καιολογημένες κατά τα διαλαμβανόμενα στην εισηγητική έκθεση των 
αρμοδίων Τπουργών που το συνοδεύει, δεχόμενη η Ολομέλεια και τη 
συμπλήρωση του σχεδίου νόμου κατά τ’ ανωτέρω εκτεθέντα.

Η Ολομέλεια μετά διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα την 
πιο πάνω εισήγηση του Συμβούλιου Ιωαν. Ντελάκη.

.Μετά το τέλος της συζήτησης συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το 
οποίο αφού θεωρήθηκε και εγχρίθηχε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο και το Γραμματέα.
0 Πρόεδρος 0 Γραμματέας
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

Ε.Σ.Τ

(άρθρα 30-35)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988

ΜΕΛΗ: Ευαγ. Καλλίτσης. Προεδρείων Αντιπρόεδρος, Νιχ. Παπα- 
γιαννίδης. Αντιπρόεδρος, Ιωαν. Καρατζάς. Ανασι. Γχόνης, Νιχ. Νιχη- 
τάχης, Νιχ. Κόντος, Αχ. Γχατσόπουλος. Δημ. Ματσιώτας, Ιωαν. Ντι- 
λάχης. Στυλ. Χριατονάχης, Αποσι. Μπότσος. Χαρ. ψυρρής, Κων. Πα- 
παδόπουλος χα: Πετρ. Δημητραχόπουλος, Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος Νιχ. θέμιλης και ο Αντιπρόεδρος Αθαν. Αδριανός. 
απούσιασαν δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλουτ. Καρ- 
Ρ**4·

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Λέων. Γιατσης
Β. Ακολούθως ο Σύμβουλος Νιχ. Κόντος που ορίστηκε από τον Πρό

εδρο εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια το σχέδιο Νόμου «Συνταξιοδό- 
τηση των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)», που 
στάλθηκε προς το Γενικό Επίτροπο της Εππκρατείας με το οικ./Μ13/ 
4-86/21.1.88 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Δ.Κ. 15η 
Νομοπαρασκευαστική), για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 
παρ. 2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου (σχεδίου) έχει ως
*δήζ:

’Αρθρο 1 (άρθρο 30 του νομοσχεδίου)

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων (Π.Δ. 1041/79 ΦΕΚ 292), προστίθεται παράγραφος με
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αοεθμό 9 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«9. Γιατροί του Εθνικού Συστή|εατος Τγείας (ΕΣΤ), καθώς και οι οι

κογένειες τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνο 
με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους πολιτικούς 
υπαλλήλους εφ' όσον συμπληρώσουν πενταετή τουλάχιστον πλήρη 
πραγματική υπηρεσία σε δέση γιατρού του ΕΣΎ

Ο περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή 
απόλυσης, λόγω κατάργησης θέσης ή αναστολής των διατάξεων που 
προστατεύουν τη μονιμότητα των γιατρών του ΕΣΎ, η σε όσους απομα
κρύνονται και συντρέχουν οι όροι της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου αυ
τού».

Άρθρο 2 (άρθρο 31 του νομοσχεδίου)

Συντάξιμος μισθός

1. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά- 
ξεων προστίθεται παράγραφος με αριθμό 13 με το ακόλουθο περιεχό
μενο:

■ 13. Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη των για
τρών του Ε.Σ.Τ., που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του παρό
ντος. λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου βασυιού μισθού του βαθμού που 
έφεραν και μισθοδοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους, μαζί με τις 
τυχόν προσαυξήσεις του επιδόματος πολυετούς παραμονής στον ίδιο 
βαθμό που προβλέπονται από την παρ. 7 του άοθρου 30 του Ν. 
1397/83 (ΦΕΚ 143)..

2. Τα επιδόματα οικογενειακών βαρών που παρέχονται στους λοι
πούς πολτηκούς συνταξιούχους του Δημοσίου, χορηγούνται με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και περιορισμούς και στους συνταξιοδστούμενους για
τρούς του ΕΣΎ.

3. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω προσαυξάνεται με το σύστημα 
της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), σύμφωνα με όσα 
ισχύουν για τους λοιπούς πολιτικούς συνταξιούχους, του δείκτη τιμών 
καταναλωτή υπολογιζομένου από την ημερομηνία που υπολογίζεται για 
τους εν ενεργεία γιατρούς του ΕΣΎ.

Άρθρο 3 (άρθρο 32 του νομοσχεδίου)

Συντάξιμη υπηρεσία

1. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων προστίθεται παρ. με αριθμό 13 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

*13. Λογίζεται συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του 
παρόντος

α) Κάθε υπηρεσία που λογίζεται συντάξιμη για τους λοιπούς δημό
σιους πολιτικούς υπαλλήλους. Ειδικά από τις υπηρεσίες των παρ. 10 
και 11 του άρθρου αυτού αναγνωρίζεται υπηρεσία μέχρι πέντε (5)· ετών 
και για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, για όσους αποχωρούν λόγω 
ορίου ηλικίας xat δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από τις λοιπές 
συντάξιμες υπηρεσίες τους.

β) Ο χρόνος που απαιτείται ως προσόν διορισμού (ειδικότητας και 
άσκησης ειδικότητας) και μέχρι δέκα (10) χρόνια και

γ) Ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας σε νοσοκομειακές μονάδες που 
λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ως Τπηρεσίες 
Ν.Π.1Ά. και υπάχθηκαν ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.Δ.
2592/53 (ΦΕΚ 254).

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άοθρου 13 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται περίπτωση δ που έχει ως εξής:

*δ) της περ. γ' της παρ. 13 του προηγούμενου άρθρου».
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 92 του Κώδικα Πολιτικών και 

Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, με το ακόλουθο περιεχό
μενο:

*Η κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής χορηγούμενη προ- 
σαύξηση των ετών υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη. ούτε για θεμελί
ωση ούτε για προσαύξηση σύνταξης για όσους αποχωρούν από άλλες, 
πλην των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή, θέσεις».

Δικαιώματα που τυχόν έχουν γεννηθεί μέχρι την ισχύ του νόμου αυ
τού. με τον υπολογισμό της προσαύξησης των ετών του προηγούμενου 
εδαφίου, δεν θίγονται.

Άρθρο 4 (άρθρο 33 του νομοσχεδίου)

Πρόσθετη Ασφάλιση.

1. α. Οι γιατροί του άρθρου 1, οι οποίοι δεν ήταν συνταξιούχοι πριν 
από το διορισμό τους στο ΕΣΤ, μπορούν με δήλωσή τους, που δεν ανα
καλείται. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών είτε από τον διορισμός τους, 
είτε από τη δημοσίευση του νομού αυτού, να διατηρήσουν την ασοάλισή

τους από παροχή υπηρεσίας σε φορείς επικουρικής ασφάλισης και Πρό
νοιας (Ταμεία ή Κλάδοι), που ήταν ασφαλισμένοι πριν από τον διορισμό 
τους, καθώς και το δικαίωμα για αναγνώριση προϋπηρεσιών τους," 
κατά τις διατάξεις του οικείου φορέα, εφόσον δεν υπέκυψε σε παρα
γραφή. άλλως υπάγονται αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΤΑΥΤΚΤ. του 
ΜΤΠΤ και του ΤΠΔΤ.

β. Στην περίπτωση επιλογής του προηγουμένου ασφαλιστικού καθε
στώτος οι γιατροί του ΕΣΤ βαρύνονταυ εκτός από την εισφορά του 
ασφαλισμένου, και με την τυχόν εργοδοτική εισφορά

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί αποδοχών, οι οποίες καθορίζο
νται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και 
οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες, ούτε και ανώτερες, των ασφα
λιστικό» αποδοχών των λοιπών ασφαλισμένων του Ταμείου.

Με την ίδια απόφαση και με τους περιορισμούς αυτούς καθορίζονται 
και οι συντάξιμες αποδοχές. Τα παραπάνω πρόσωπα που θα διατηρή
σουν τον επικουρικό φορέα, στον οποίο υπάγονται πρν από τον διορισμό 
τους στο ΕΣΤ και έχουν ζητήσει την αναγνώριση προηγούμενου χοάνου 
ασφάλισης, υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τον 
αναγνωριζόμενο χρόνο, που θα υπολογιστούν στις αποδοχές.που είχαν 
κατά την αποχώρησή τους στην προηγούμενη υπηρεσία, όπως,αυτές 
έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. και θα εξδ-.ί 
φληθούν μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία αυτή, άλλως η αναγνώ
ριση και εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του φορέα αυτού.

γ. Για τα πιο πάνω πρόοωπα στην περίπτωση αυτοδίκαιης ασφάλι
σής τους στο ΤΑΤΤΚΤ, ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή του 
εδαφίου α της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 95/1973, όπως Οντικά- 
ταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 253/76 και την εφαρμογή της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν.δ. 95/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το (άρθρο 3 
του ν. 253/1976 και το άρθρο 19 του ν. 1654/1986 και ισχύει σή
μερα, νοούνται ο βασικός μισθός μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις του 
επιδόματος πολυετούς παραμονής στον ίδιο βαθμό, που προβλέπεται 
από την παράγραφο 7 του άρθρου-3 του ν. 1397/1983, καθώς και τα 
ποσά της ΑΤΑ.

Τυχόν κρατήσεις που έγιναν επί υψηλότερων από τις οριζόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο της περίπτωσης αυτής αποδοχές συμψηφίζονται 
με τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Κατ εξαίρεση για τις πρόσθετες απολαβές πού αναφέρονται στο εδά
φιο γ'της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 95/1973, όπως ισχύει μετά 
την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 253/1976. κράτηση διε- 
νεργειται για ποσό μέχρι το βασικό μισθό του εισαγωγικού κλιμακίου 
της Π.Ε. κατηγορίας δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου, όπως θα ισχύει 
κάθε φορά, μαζί με το ποοοστό της ΑΤΑ.

Τα παραπάνω πρόοωπα στην περίπτωση που έχουν ζητήσει την ανα
γνώριση χρόνου ασφάλισης από τον προηγούμενο φορέα επικουρικής 
ασφάλισης υποχοεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, γτα τον 
αναγνωριζόμενο χρόνο, που θα υπολογισθούν στις αποδοχές που είχαν 
κατα την αποχώρησή του στην προηγούμενη υπηρεσία, όπως αυτές 
έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και θα εξο
φληθούν μέσα oe-rva- χρόνο από την ημερομηνία αυτή.

Προκειμένου για τον ΤΠΔΤ οι ασφαλιστικές εισφορές και ο υπολογι
σμός του εφάπαξ βοηθήματος, γίνεται στο βασικό μισθό μαζί με τις τυ
χόν προσαυξήσεις του επιδόματος πολυετούς παραμονής στον ίδιο 
βαθμό, που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άοθρου 30 του ν. 
1397/1983, καθώς και τα ποσά της ΑΤΑ.

2.α. Οι γιατροί του άρθρου I, οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι πριν από 
τον διορισμό τους στο ΕΣΤ, μπορούν με την i6ta διαδικασία της προη
γούμενης παραγράφου να εξαιρεθούν από την ασράλιση του ΤΑΤΤΚΤ, 
ή του ΜΤΠΤ ή του ΤΠΔΤ.

Η καταβαλλόμενη σύνταξη στα πρόσωπα αυτά, η οποία αναστέλλε
ται στην περίπτωση αναστολής της από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης, αναπροσαρμόζεται μετά την έξοδό τους από το ΕΣΤ, στο 
ύψος που έχει καθοριστεί για τους πρώην συναδέλφους τους, με τα ίδια 
ασφαλιστικά δεδομένα.

β. Ot γιατροί της προηγούμενης περίπτωσης α μπορούν με την ίδια 
διαδικασία να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΤΑΤΤΚΤ, του ΜΤΠΤ και 
ΤΠΔΤ, ή να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης και ποονοιας από τους οποίους ελάμβαναν επικουρική σύ
νταξη εφαρμοζόμενων ανάλογα τών διατάξεων της περίπτ. β' και του 
πρώτου και δεύτερου εδαφίου της περ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρ
θρου. του χρόνου ασφάλισής τους Λαμβανομένου υπόψη, για την προ- 
σαύξηση του ποσού της σύνταξης τους στην περίπτωση αλλαγής ασφα
λιστικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ή 
για την αναπροσαρμογή της στην περίπτωση συνέχισης ασφάλισης στον 
ίδιο ασφαλιστικό φορέα..

γ. Ειδικά ο: γιατροί της παραγράφου αυτής μπορούν να εξαιρεθούν ή
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ΆΜ\> 34 του νομοσχεδίου)

.'οτιχή εισφορά υπέρ ΤΣΑΤ

ιδρύματα χαι Νοσοκοιχεία της χώρας, που ήταν 
υτ'. α. καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου Αυτασφαλίσεως χαι
Ευν ειονομικών (ΤΣΑΥ) εργοδοτιχή εισφορά, πριν απο την
ένα; ·'■>■. των διατάξεων του ν. 1397/1983. συνεχίζουν την κατα
βολή αστικής εισφοράς για το ιατρικό προσωπικό που απασχολούν 
και μετά την ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Τγειας, σύμφωνα με τις 
διατάξει; ·-.οϊ. παραπάνω νόμου.

Η παραπάνω εισφορά είναι ίση με το ποσοστό της εργοδοτιχής εισφο
ράς του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ (9.5%) χαι υπολογίζεται μόνο σε 
ποσό του βασικού μισθού του Ιου μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου 
διοικητικού πολιτικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ.

‘Αρθρο 6 (άρθρο 35 του νομοσχεδίου)

’Εκταση εφαρμογής

1. Ot διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τους για
τρούς που εξέρχονται της υπηρεσίας χωρίς να συντρέχουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος.

Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των γιατρών του προηγούμενου εδα
φίου κρίνεται, κατά τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη συνταξιοδό- 
τηση των λοιπών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, ως μισθός δε με 
βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους λαμβάνεται υπόψη το μισθο- 
λογικό κλιμάκιο των ετών υπηρεσίας του αντίστοιχου κλάδου των δη
μοσίων πολιτικών υπαλλήλων με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά 
προσόντα προσαυξημένο με το ανάλογο επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

2. Βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού κρίνεται και το συνταξιοδο- 
τικό δικαίωμα όσων έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας, καθώς και των 
οικογενειών όσων έχουν πεθάνεμ ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομέ
νων που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

3. Συντάξεις που έχουν κριθεΐ αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου αυ- 
του επανεξετάζονται οίκοθεν ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, 
ποσά δε που έχουν τυχόν καταβληθεί επί πλέον, δεν αναζητούνταυ

Άρθρο 7

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε
ρίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1988
01 ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασοαλίσεων Οικονομικών

γιαννης φλώρος δημ. τςοβολας

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις του είναι δικαιολογημένες από την 
με ημερομηνία 1 Φεβρουάριου 1988 αιτιολογική έκθεση των συναρμό- 
διων υπουργών που το συνοδεύει.

0 εισηγητής Σύμβουλος Νικ. Κόντος, εισηγείται τα ακόλουθα;
Με το κρινόμενο σχέδιο Νόμου, ρυθμίζονται τα συνταξΐοδοτικά θέ

ματα των γιατρών του «Εθνικού Συστήματος Υγείας»,'σύμφωνα με τις 
ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους Δημόσιους πολιτικούς 
υπαΛλήλους, των οποίων γιατρών τα μισθολογικά θέματα ρυθμίστηκαν 
με το ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ειδικότερα με το άρθρο I του νομοσχεδίου προστίθεται στο τέλος του 
άρθρου I του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 
1041/1979) παράγραφος με τον αριθμό 9, με την οποία ορίζονται οι 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γιατρών του ΕΣΥ, όπως ισχύουν 
για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εφ' όσον συμπληρώσουν 
^ν»ταετή τουλάχιστο πλήρη πραγματική υπηρεσία σε θέση γιατρού του 

~ * 0 περιορισμός της πενταετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή

απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή αναστολής των διατάξεων που 
προστατεύουν την μονιμότητα των ιατρών του ΕΣΥ. ή σε όσους απο
μακρύνονται της υπηρεσίας, ως καταστάντες σωματικά ή διανοητικά 
ανίκανοι, συνέπεια τραυαατος r νοσήματος που προήλθε πρόδηλα 
ανααφισβήτητα από την υπηρεσία. Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου, 
προστίθεται στο άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ
ντάξεων παράγραφος 13. με την οποία ορίζεται ο συντάξιμος μισθός, με 
βάση τον οποίο θα κανονίζετε:; η σύνταξη των γιατρών του ΕΣΥ. προ
σαυξανόμενος εκάστοτε υε το επίδομα πολυετούς παραμονής στον ίδιο 
βαθμό, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 3 του δ. 1397/ 
1983. Με το ίδιο άρθρο, ορίζεται: α) ότι τα επιδόματα οικογενειακών 
βαρών που παρέχονται στους λοιπούς πολιτικούς συνταξιούχους του 
Δημοσίου, χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς και 
στους συνταξιοδοτουμενους γιατρούς του ΕΣΥ και β) ότι το ποσό της σύ
νταξης αυτών προσαυξάνεται με το σύστημα της αυτόματης τιμαριθμι
κής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς 
πολιτικούς συνταξιούχους. Με το άρθρο 3 τού νομοσχεδίου, προστίθεται 
στο άρθρο 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, 
παράγραφος ] 3. με την οποία ορίζονται οι υπηρεσίες των γιατρών του 
ΕΣΥ που θεωρούνται ως συντάξιμες και προσμετρούνται στη λοιπή συ
ντάξιμη υπηοεσία αυτών. Με το ίδιο άρθρο, στο τέλος της παραγράφου 
5 του άρθρου 92 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, 
προστίθεται εδάφιο, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η κατά το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου αυτής χορηγουμένη προσαύξηση ίων ετών 
υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για θεμελίωση ούτε για προσαύ
ξηση σύνταξης για όσους αποχωρούν ^πό άλλες, πλην των αναφερομε
νών στην παράγραφο αυτή θέσεις». Η ρύθμιση είναι σύμφωνη με πρό
σφατη απόφαση της ολομέλειας, που ερμήνευσε τις διατάξεις των άρ
θρων 12 παρ. 1 του Ν. 815/1978 και I του Ν. 853/1978 σε σχετική 
συνταξιοδοτική υπόθεση και έκρινε ότι η χορηγουμένη προσαύξηση των 
ετών υπηρεσίας α) κατά δέκα (10) έτη, για τους έχοντας υπηρεσίαν 5-8 
ετών, β) κατά δώδεκα (12) έτη, για τους έχοντας υπηρεσίαν 9-13 ετών 
και γ) κατά δέκα τέσσερα (14) έτη, για τους έχοντας υπηρεσίαν 14 ετών 
και άνω επιμελητές και βοηθούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων. λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση η προσμέτρηση της σύντα
ξης αυτών, μόνον αν αυτοί αποχωρούν της υπηρεσίας των, ως επιμελη
τές ή βοηθοί. Τα άρθρα 4 και 5 του νομοσχεδίου, αναφερόμενα στην 
πρόσθετη (επικουρική ασφάλιση) και την εργοδοτική εισφορά υπέρ του 
ΤΣΑΥ αντίστοιχα, των γιατρών του ΕΣΥ, δεν υπόκεινται στην γνωμο- 
δοτική επεξεργασία της Ολομέλειας. Με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, 
που είναι διαχρονικού περιεχομένου, ορίζεται: α) ’Οτι οι διατάξεις του 
νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τους γιατρούς του ΕΣΥ που εξέρ
χονται της υπηρεσίας των, χωρίς να συντρέχουν οι ως άνω όροι και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου I του παρόντος, β) ’Οτι στην περίπτωση αυτή 
το συνταξιοδοτικό καθεστώς των γιατρών του ΕΣΥ, κρίνεται κατά τις 
γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των λοιπών δημο
σίων πολιτικών υπαλλήλων, γ) Ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα όσων 
έχουν εξέλθει ήδη της υπηρεσίας, καθώς και των οικογενειών όσων 
έχουν πεθάνει. κρίνεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υστέρα 
από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στην αρμόοια διεύ
θυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δ) ότι συντάξεις που 
έχουν κριθεΐ αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επανεξετάζονται 
αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ποσά δε που 
έχουν τυχόν καταβληθεί επιπλέον δεν αναζητούνται. Τέλος, με το άρθρο 
7 του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού θα αρχίσει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ανωτέρω διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, χρτνσνται απόλυτά 
δικαιολογημένες, για λόγους ίσης μεταχειρίσεως των γιατρών του 
ΕΣΥ. σε θέματα συνταξιοδοτήσεως αυτών με τους δημοσίους πολιτι
κούς υπαλλήλους, όπως και στην συνοδεύουσα αυτό Αιτιολογική Εκ
θεση αναφέρεται.

Η Ολομέλεια μετά διαλσγική συζήτηση αποδέχτηκε την πιο πάνω ει
σήγηση του Συμβούλου Νικολάου Κοντού.

Κατά τη γνώμη όμως πέντε (5) μελών, στην εξαίρεση του άρθρου I 
του νομοσχέδιου (έλλειψη 5ετούς τουλάχιστο πραγματικής υπηρεσίας 
σε θέση γιατρού του ΕΣΥ), θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περι
πτώσεις των γιατρών του ΕΣΥ, που αποχωρούν της υπηρεσίας των 
λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, χωρίς να έχουν 
συιεπληρώσει 5ετή πλήρη πραγματική υπηρεσία σε θέση γιατρού του
ΕΣΥ.

Μετά το τέλος της συζήτησης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το 
οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκοίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο και το Γραμματέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ .ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΤΣΗΣ
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Περιέχει γνωμοδότηση γιο το άρθρα 36 και 37 του νομοσχεδίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡ1ΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ 

ΕΛΕΓΚΤΊΚΤΟΤ ΣΤΝΕΔΡ10Τ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987.
ΜΕΛΗ: Αθανάσιος Αδρεανος. Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, Ευάγγ. 

Καλλίτσης. Νικόλαος Παπαγιαννίδης. Αντιπρόεδροι, Ιωάννης Καρατ- 
ζάς, Αναστάσιος Γχόνης. Νικήτας Νιχητάχης. Αχιλλέας Γχατσόπου- 
λος. Δημήτριος Ματσιώτας, Ιωάννης Ντιλαχης. Στυλιανός Χριστονά- 
χης, Απόστολος Μπότσος. Χαράλαμπος Ψυρρής. Κωνσταντίνος Παπα- 
δόπουλος χαι Πέτρος Δημητραχόπουλος. Σύμβουλοι.

(0 Πρόεδρος Νιχ. θέμελης χαι ο Σύμβουλος Νιχ. Κόντος. απούσια
σαν διχαιολογημένα).

Γενιχός Επίτροπος της Επιχράτειας: Πλουτ. Καρράς.
Γραμματέας: Λέων Γιάτσης.
Με την έναρξη της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Στυλιανός Xpttrcova- 

χης, που ορίστηχε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια 
σχέδιο νόμου «Τροποποίηση χαι συμπλήρωση της συνταξιοδοτιχής νο
μοθεσίας», που στάλθηκε προς το Γενιχό Επίτροπο της Επιχρατείας με 
το 1048/413/4-74/15.9.87 έγγραφο του Υπουργείου Οιχονομιχών 
(Γενιχό Λογιστήριο του Κράτους - 15η Δ/νση Νομοπαραχευαστιχή), 
για να γνωμοδοτήσης σύμφωνα με το όιρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγμα
τος. το περιεχόμενο του οποίου, (σχεδίου), έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Αναγνώριση υπηρεσίας ιδιωτιχών εχπαιδευτιχών

1. Στο τέλος του άρθρου 12. του Π.Δ. 1041/1979 προστίθεται πα
ράγραφος με αριθ. 13 χαι το ακόλουθο περιεχόμενο:

«13. Κάθε υπηρεσία ως εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση 
των εχπαιδευτιχών που έχουν μονιμοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 
1800/1986 (ΦΕΚ 76) χαι εντός έτους από της ισχύος του. λογίζεται 
ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσίαν.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη χαι ασφαλισμένου, που τυχόν 
έχουν χαταβληθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό χύριας ασφάλισης για το 
χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος με την προηγούμενη παράγραφο 
δεν αναζητούνται χαι αποδίδονται από τους ασφαλιστικούς αυτούς ορ
γανισμούς στο Δημόσιο.

3. Μετά το τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Κώδιχα Πολετιχών χαι Στρατιωτιχών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) 
προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Επίσης εξαιρετικά, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει μονιμοποι
ηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1600/1986 χαι εντός έτους από 
της ισχύος του, μπορεί ν’ αναγνωρίσει χαι προσμετρήσει ως συντάξιμες 
τις προϋπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου χαι πριν τη συμπλήρωση 
της πλήρους πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας του ανωτέρω εδαφίου, 
στις περιπτώσεις απόλυσης λόγω σωματικής ανιχανότητας, ορίου ηλι
κίας, τριαχονταπενταετίας ή συμπλήρωσης δεχαετούς τουλάχιστον 
υπηρεσίας στο Δημόσιο ως ταχτιχού ή εχτάχτου ή επί συμβάσει με μη
νιαίο μισθό μέχρι τη μονιμοποίησή του».

4. Οι εχπαιδευτιχοί που δεν μονιμοποιούνται με τις διατάξεις του Ν. 
1600/1986 δεν αποχτούν δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 1041/1979 προστίθεται πε
ρίπτωση Ε' με το αχόλουθο περιεχόμενο:

«δ\ Της παρ. 13 του προηγούμενου άρθρου».
Άρθρο 2.

Επιλογή συνταξιοδοτιχού φορέα
1. Στο τέλος του άρθρου 84 του Κώδιχα Πολιτικών χαι Στρατιωτι

κών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) προστίθεται παράγραφος 5 με το 
αχόλουθο περιεχόμενο:

«5. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37Α) στο Υπουργείο Οιχονομι- 
χών μπορεί, με δήλωσή του, που δεν ανακαλείται να διατηρήσει το δι
καίωμα συνταξιοδότησής του από τον ασφαλιστιχό φορέα της θέσης του 
δημοσίου τομέα από την οποία προέρχεται, άλλως υπάγεται αυτοδίκαια 
από τη μετάταξή του στη συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου. 0 
χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο, στα ίδια ή χα: άλλα Ν.Π.Δ.Δ. αναγνωρί
ζεται συντάξιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων συ- 
νταξιοδοτιχών φορέων του παραπάνω προσωπικού που προέρχεται από 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., προομετρείται απεριόριστα στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία του. που παρασχέθηχε μετά τη μετάταξή του στη μόνιμη θέση 
του δημοσίου, εφαρμοζόμενων όμως των διατάξεων του πρώτου εδα
φίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας 
του προοωπιχού που προέρχεται από θέσεις έξω από το δημόοιο, τους 
Ο.Τ.Α. χαι τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ,, αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983 χαι, χατ’ εξαίρεση, λαμ- 
βάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του μισθολσγιχού κλιμακίου χα:

του χρσνοεπιδόματος, μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που έχει δκενυθεί στη 
θέση από την οποία γίνεται η μετάταξη».

2. Η επιλογή συνταξιοδοτιχού φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου γίνεται με ανέχλητη δήλωση των ενδιαφε
ρομένων που υποβάλλεται για μια μόνο φορά στη Δ/νση Δκχχητιχού 
της Υπηρεσίας τους σε προθεσμία εξ μηνούν από τη δημοσίευση του νό
μου αυτού.

3. Το παραπάνω προοωπιχό που μετατάσσεται στο Υπουργείο Οικο
νομικών χαι διατηρεί την χύρια ασφάλιση που είχε πριν από τη μετά
ταξή του, διατηρεί υποχρεωτικά και το αντίστοιχο καθεστώς επικουρι
κής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης αντί του καθε
στώτος επιχουριχής ασφάλισης πρόνοιας χαι υγειονομικής περίθαλψης 
των ταχτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο θα 
υπογόταν αυτοδίκαια μετά τη μετάταξή του.

Η αναγνώριση των προϋπηρεσιών στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα 
άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του προοωπιχού της προηγούμενης παραγράφου από τα 
Ταμεία Επιχουριχής Ασφάλισης χαι Πρόνοιας γίνεται μόνο ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων χαι με την καταβολή από τους ίδιους των 
προβλεπόμενων εισφορών εξαγοράς των προϋπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 3

Υπολογισμός σύνταξης (άρθρο 36 του νομοσχεδίου)

1. Η περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1041/1979 αντι
καθίσταται ως εξής:

στ'. Στο προοωπιχό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που απασχολείται 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους ειδικότητας με ραδιενερ
γούς πηγές και ιοντίζουαες ακτινοβολίες, καθώς χαι σε όσους από το 
προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας καταβάλλε
ται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας».

Άρθρο 4

Κύρωση αποφάσεων

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκαν: 
α) Η αριθμ. οιχ. Γ." 2316/330/Μ13/4-76/1.4.1986 κοινή από

φαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Οιχονομιχών «Παράταση προθεσμίας επιλογής συνταξιοδοτιχού φο
ρέα», που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 244/24.4.1986 (ΦΕΚ τευχ. Β’).

β) Η αριθμ. οιχ. 1109/Μ13/3—68/4.9.1968 απόφαση του 
Υπουργού Οιχονομιχών «Ρύθμιση του τρόπου αναπροσαρμογής των συ- 
ντάξεων των πρώην δικαστικών λειτουργών και στρατιωτιχών» που δη-
μοσιεύθηκε στο αριθμ. 574/10.9.1986 ΦΕΚ (τεχ. Β').

γ) Η αριθμ. οιχ. 1360/Μ13/3-68/18.11.1986 απόφαση του 
Υπουργού των Οιχονομιχών «Τροποποίηση και συμπλήρωσή της από
φασης αριθμ. οιχ. 1109/Μ 13/3-68/4.9.1986 για τη ρύθμιση του
τρόπου αναπροσαρμογής των συντάξεων των πρώην δικαστικών λει
τουργών χαι στρατιωτικών» που δηιιοσιεύθηχε στο αριθμ. 799/ 
21.11.1986 (ΦΕΚ (τευχ. Β').

δ) Η αριθμ. οιχ. 176/Μ13/3-36/18.3.1987 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας. Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οιχονομιχών 
χαι Εμπορικής Ναυτιλίας «Υπολογισμός της ΑΤΑ των συντάξεων χαι 
βοηθημάτων του Δημοσίου με νέα διευρημένα κλιμάκια» που δημοσιεύ- 
θηχε στο αριθ. 192/9.4.1987 ΦΕΚ (τευχ. Β") και

ε) Η αριθ. οιχ. 493/Μ 13/31.3.1987 απόφαση του Υπουργού των 
Οικονομικών «καθορισμός του κατωτάτου ορίου σύνταξης των δικαστι
κών, στρατιωτικών αχι πολεμικών συνταξιούχων, καθώς και των πολε
μικών συντάξεων που δεν καθορίζονται με βάση το μισθό ενεργείας» που 
δημεκιιεύθηκε στο αριθ. 203/15.4.1987 (ΦΕΚ τευχ. Β").

Άρθρο 5.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 4 Σεπτεμβίου 1987 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕ1ΑΣΝ ΠΡ0Ν. & Κ0ΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου, ο Γ ενικός Επίτροπος της Επικρά
τειας. έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού είναι δικαιολογημένες από 
την με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 1987, αττιολογιχή έκθεση του 
1 πουργού των Οικονομικών, που το συνοδεύει.

0 Εισηγητής Σύμβουλος Στυλιανός Χριστονάχης εισηγείται τα ακό
λουθα:

1. Στο άρθρο 1 παρατηρείται αντίφαση ανάμεσα στη γραμματική 
διατύπωση της παρ. 1 αυτού και στο αντίστοιχο κείμενο της Εισηγητι
κής Εκθεσης, γιατί ενώ από την τελευταία διαφαίνεται ότι η νομοθετική 
βούληση καλύπτει συνταξιοδοτιχά όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς που μονιμοποιούνται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου 1600/1986, εντούτοις από τη γραμματική διατύπωση της
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παραπάνω δεατάξεως προκύπτει ότι στη θεσπιζόμενη με αυτήν ρύθμιση 
εμπίπτουν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μονωοποεήθηχαν μέσα σε 
ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του νόμου 1600/1986. Έτσι όμως 
-περιορίζεται σημαντιχά κύκλος των ταχτοποιουμένων συνταξιοδοτιχώς 
πρώην ιδιωτικών εκπαιόευτιχών. ενώ παράλληλα είναι πιθανό να ανα- 
κύψει ζήτημα αδιχαιολό'-ητα άνισης νομοθετικής μεταχείρισης όμοιων 
χατά βάση περιπτώσεων δημοσίων υπαλλήλων. Γι αυτό, ορθότερο εί
ναι η παρ. 1 του άρθρου, να εναρμονιστεί με τις σχετιχές διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του Νόμου 1600/1986. αφού μάλιστα ληφθεί υπόψη 
ότι δεν έχουν αχομη εκδοθεί τα Πρ. Δ/τα του άρθρου 3 παρ. 2 του τε
λευταίου νόμου, από την δημοσίευση των οποίων θα εξαρτηθεί η λήξη 
της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους 
για μονιμοποίηση εκπαιδευτικούς.

II. Στην παρ. 2 του άρθρου 2. ορθότερο είναι να παραλειφθούν οι φρά
σεις -που υποβάλλεται για μία μόνο φορά», αφού στη διάταξη ορίζεται 
ρητά ότι η σχετική δήλωση για την επιλογή του συνταξιοδοτικού φορέα 
είναι ανέχλητη και δεν είναι, χατά συνέπεια, νοητή η υποβολή και άλλης 
δήλωσης εφόσον είναι εκκρεμής η πρώτη.

III. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Σχεδίου νόμου,
ορθότερο είναι, να τερματιστεί αμέσως μετά τις φράσεις»..υγειονομικής 
περίθαλψης», αφού με αυτές ολοκληρώνεται η σκοπούμενη θετική ρύθ
μιση. Το επόμενο κείμενο του εδαφίου («αντί του κάθετος........... μετά
τη μετάταξή του»), πρέπει να παραλειφθεί ως περιττό.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος Ευάγγ. Καλλίτσης ο 
οποίος διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Άρθρο 1

Η προστεθεισα χειρογράφως στην παρ. 1 λέξη «και» πρέπει ν' απα- 
λειφθεί. ως τελείως περιττή και ως δυσχεραίνουσα σοβαρά την κατα
νόηση της αληθούς έννοιας της διατάξεως.

Άρθρο 2.

Η φράση «.....και σε όσους...» ανθυγιεινής εργασίας δέον να απαλει-
φθεί και να καθορισθούν συγκεκριμένους αι προϋποθέσεις υπό τα οποίας 
το εν λόγω προσωπικόν εμπίπτει εις την ευεργετικήν αυτήν ρύθμισιν του 
άρθρου τούτου. Καθ’ όσον διαφορετικά η προσαύξησες χατά 10/50 του 
συνταξίμου μισθού θα εξαρτάται απ' την έκάστοτε Υπουργική απόφαση, 
που θα καθορίζει κατά βούληση προσωπικό που θα δικαιούται επίδομα 
ανθυγιεινής εργασίας, με αποτέλεσμα να τροποποιήται εμμέσως, πλην 
σαφώς ο Συνταξιοδοτιχός Κώδικας, δι’ απλής κανονιστικής πράξεως ή 
έστω και δια νόμου διοικητικού περιεχομένου, κατά παράβασιν του άρ
θρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος.

Η Ολομέλεια, μετά όιαλογιχή συζήτηση, αποδέχθηκε κατά πλειοψη- 
φία. την εισήγηση του Συμβούλου Στυλιανού Χριστονάκη.

Ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Καλλίτσης, αποδέχθηκε την πιο πάνω 
εισήγηση, υπό την επιφύλαξη των όσων ο ίδιος διετύπωσε παραπάνω.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το 
οποίο αφού Θεωρήθηκε και εγχρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο και το Γραμματέα.

0 Προεδρεύων Αντιπρόεδρός Ο Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΡ1ΆΝΌΣ___ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΤΣΗΣ
(Περιέχει -Γνωμοδότηση -ηα το άρθρο 38 του νομοσχεδίου) 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΝΈΔΡ1ΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988
ΜΕΛΗ: Νικ. θέμελης. Πρόεδρος. Αθαν. Αδρεανός. Ευάγ. Καλλί

τσης, Νιχ. Παπαγιαννίδης. Αντιπρόεδρος Ιωάν. Καρατζάς, Ανασι. 
Γχόνης, Νιχήτ. Νιχητάχης. Νιχ. Κόντος, Αχιλ. Γκατσόπουλος. Δημ 
Ματσιώτας. Ιωάν. Ντελάχης, Στυλ Χριστονάχης. Απόστ. Μπότσος. 
Χαρ. Ψυρρής, Κων. Παπαδόπουλος και Πέτρ. Δημητραχόπουλος. Σύμ
βουλοι.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. Καρ- 
ράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Λέων. Γιάτσης.
Με την αρχή της Συνεδριάσεως, ο Σύμβουλος Νικήτ. Νιχητάχης, 

που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, εισάγει στην Ολομέλεια 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπουργού Οικονομικών στο σχέ
διο νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού του θε
ραπευτηρίου Ευαγγελισμός Αθηνών και άλλες διατάξεις», που στάλ
θηκε στο Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας με το 413/Μ13/4—87/ 
25.2.1988 έγγραφο του Υπουργού των Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. - 15η 
Νομοπαρασκευαστική), για να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 
παρ. 2 του Συντάγματος, το περιεχόμενο της οποίας (τροπολογίας) έχει 
ωϊ εξής:

'.Αρθρο (παρ. 6 αρ. 38)

Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά από την εφαρμογή των παρ. 3, 4 και 
3 της απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με αριθ. οικ. 493/

Μ13/4—67/31.3.1987 (ΦΕΚ 203) θα καταβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1643/1986.

Αθήνα. 24 Φεβρουάριου 1988 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Για το παραπάνω σχέδιο νόμου (προσθήκη - τροπολογία), ο Γενικός 

Επίτροπος της Επικράτειας έχει τη γνώμη ότι ot διατάξεις του είναι δι
καιολογημένες από την με ημερομηνία 24 Φεβρουάριου 1988 αιτιολο- 
γική Έκθεση που το συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Νικήτ. Νιχητάχης εισηγείται τα ακόλουθα:
Στο σχέδιο νόμου «ρύθμιση συνταξιοδοτικών Θεμάτων του προσωπι

κού του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός Αθηνών και άλλες διατάξεις» 
πρόκειται να ενταχθεί διάταξη από ένα άρθρο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟ
ΠΟΛΟΓΙΑ», που συνοδεύεται από αιτιολογική Έκθεση, στην οποία ορί
ζεται. ότι η τυχόν προκύπτουσα διαφορά από την εφαρμογή των παρ. 3, 
4 και 5 της απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με αριθμ. Οικ. 
493/Μ 13/4—67/31.3.1987 (ΦΕΚ 203), θα καταβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1643/1986.

Περί του αν η παραπάνω διάταξη, είναι δικαιολογημένη ή όχι, για το 
οποίο ζητείται η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου, 
η γνώμη μου είναι η εξής:

Οπως είναι γνωστό, ενώ είχε κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση σχέ
διο νόμου με το οποίο καθιερώνονταν νέο μισθολόγιο για τους ευρισκο
μένους στην ενέργεια Στρατιωτικούς, άνδρες της Ελληνικής Αστυνο
μίας. του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, η Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 34 
παρ. 1 xat 2 εδάφ. α’, όπως ισχύει μετά το άρθρ' 36 παρ. 3 του Ν. 
1202/1981. 4 και 5 του Π. Δ/τος 1041/1979. ύστερα από έγγραφο 
ερώτημα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού της Εθνικής 
Άμυνας, γνωμοδότησε, ότι δεν είναι ανάγκη να εκδοθεί συνταξιοδοτι- 
κός νόμος για την αναπροσαρμογή των συντάξεων όλων των στρατιωτι
κών συνταξιούχων, δηλαδή τόσο για εκείνους που συνταξιοδοτούνται 
μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου, όσο και για τους πριν από αυτό συ- 
νταξιοδοτηθέντες (βλέπε Πρακτικά της 22ης Γ ενικής Συνεδριάσεως 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 16ης Ιουνίου 1986). 
Ακολούθησε ο νόμος 1643 της 20/21.8.86 «ΜισΘολογικές διαφορές 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις». (Α’ 126), με τον οποίο καθορίστηκε ο βασικός μη
νιαίος των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος xat του Λιμενικού 
Σώματος, κατά βαθμό, (άρθρο 1), τα πέραν του βασικού μηνιαίου μι
σθού παρεχόμενα σ’ αυτούς επιδόματα (άρθρο 2), η συνέχιση της από 
,1ης Μαΐου 1984. καταβαλλόμενης Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπρο
σαρμογής (Α.Τ.Α.), η οποία θα υπολογίζεται από την έναρξη της ισχύος 
του νόμου αυτού στις νέες αποδοχές (άρθρο 5 παρ. 1 και 2) και ορίστηκε 
παραπέρα με τη διάταξη του άρθρου 7, ότι η διαφορά αποδοχών που θα 
προκόψει από την εφαρμογή του νόμου αυτού, θα καταβληθεί κατά πο
σοστό 55% από 1.7.1986 και το υπόλοιπο απο 1.Γ.1987.

Με την προτεινόμενη διάταξη «ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ», 
ορίζεται ότι. η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την εφαρμογή των 
παρ. 3, 4 και 5 της απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, με 
αριθμ. 493/Μ13/4—67/31.3.1987 (ΦΕΚ 203), η οποία δεν optot 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της διαφοράς αυτής, θα καταβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1643/ 
1986. δηλαδή, 55% της διαροοάς από 1.7.1986 και το υπόλοιπο από 
1.1.1987.

Αλλά η απόφαση αυτή του Υπουργού των Οικονομικών, που όπως 
από τον τίτλο της προκύπτει, «καθορισμός του κατωτάτου ορίου σύντα
ξης των δικαστικών, στρατιωτικών και πολεμικών συνταξιούχων, κα
θώς και των πολεμικών συντάξεων που δεν καθορίζονται με βάση μισθό 
ενεργε'ιας» περιέχει συνταξιοδοτικές διατάξεις για τις οποίες δεν έχει 
γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπει η διάταξη του 
(άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος κατά την οποία «το Ελεγκτικό Συ
νέδριο γνωμοδοτεί επί νομοσχεδίων που αναφέρονται οπωσδήποτε εις 
την απονομήν συντάξεως και τις προϋποθέσεις ταυτης και υποβάλλο
νται μόνον από τον Υπουργόν των Οικονομικών, και πρέπει να είναι ει
δικά, μη επιτρεπόμενης επί ποινή ακυρότητας της αναγραφής διατά
ξεων περί συντάξεων εις νόμους σκοπούντας την ρύθμισιν άλλων θεμά
των», κατά την πάγια δε νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συντα- 
ξιοδοτικοί νόμοι που δεν έχουν υποβληθεί με νομοσχέδιο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για γνωμοδότηση, στερούνται συνεπειών.

Πέραν από αυτό, η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού των Οικονομι
κών, δεν έχει κυρωθεί με νόμο, η δε κύρωσή της, δεν μπορεί να καλύψει 
τη στέρησή της συνταξιοδοηκών συνεπειών.

Γ ια τους λόγους αυτούς, η Ολομέλεια δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει 
επί του δικαιολογημένου ή όχι της ποστεινόμενης διατάξεως (ΠΡΟ
ΣΘΗΚΗΣ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ).
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Στο σημείο αυτό. το λόγο έλαβε ο Σύμβουλος Αναστ. Γκόνης. ο 

οποίος είπε τα εξής:
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δε μπορεί να xptfcl δικαιολογημένο, 

γιατί αναφέρεται στο χρόνο καταβολής παροχών για τις οποίες δεν υφί- 
στανται συνταξιοδοτιχές διατάζεις. Μόνον εφόσον εισαχθεί προς γνωμο
δότηση συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις παροχές αυτές, θα 
είναι δικαιολογημένη η προτεινόμενη συνταξιοδοτική διάταξη.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σύμβουλος ίωάν. Ντελάκης, που δια
τύπωσε τη γνώμη του ως ακολούθως:

Στο εισαγόμενο από το Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας νομοθέ- 
τημα. για να γνωμοδοτησει η Ολομέλεια σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος, έχω τη γνώμη ότι η Ολομέλεια 
πρέπει να εκφέρει τη γνώμη της αποκλειστικά και μόνο στην από τον 
Υπουργό Οικονομικών διαβιβασθείσα για γνωμοδότηση διάταξη και 
δεν πρέπει να επεκταθεί και σε γνωμοδότηση ως προς το δικαιοχογη- 
μένο ή μη της οικ. 493/Μ 13/4—67/31.3.87 αποφάσεως του Υπουρ
γού Οικονομικών αφού από τον Υπουργό δε ζητείται παρόμοια γνωμο
δότηση. Ως προς τη διάταξη για την οποία ο Υπουργός Οικονομικών 
ζητεί τη γνώμη της Ολομέλειας φρονώ ότι» οι ρυθμίσεις των παρ. 3, 4 
και 5 της οικ. 493/Μ 13/4—67/31.3.1987 αποφάσεως του Υπουρ
γού Οικονομικών, που αφορούν σε πολεμικές συντάξεις θα έπρεπε να πε- 
ριληφθούν σε συνταξιοδοτικές διατάξες για τη θέσπιση των οποίων θα 
τηρηθεί η από την παρ. 2 του άρθρου 72 του Συντάγματος προβλεπό- 
μενη διαδικασία και όχι να επιχειρηθεί η θέσπιση αυτών με Υπουργική 
απόφαση κατά σαφή αντίθεση προς τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 78 του ισχύοντος Συντάγματος. Ολόκληρο επομένως το κείμενο 
της Υπουργικής αποφασεως πρέπει ν’ αποτελέσει αντικείμενο συνταξιο- 
δοτικού νομοσχεδίου στο οποίο να περιληφθούν και οι ήδη ύποπτη της 
Ολομέλειας διατάξεις και στη συνέχεια να αποσταλλούν στο Συνέδριο 
για να εκφράσει η Ολομέλεια τη γνώμη της κατά την προαναφερθείσα 
συνταγματική επιταγή.

Η Ολομέλεια, ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα όσα ο 
Εισηγητής Σύμβουλος Νικήτ. Νικητάκης καθώς και τα μέλη της 
Αναστ. Γκονης και Ιωάν. Ντελάκης ανέπτυξαν, κατά πλειοψηφία που 
αποτελέστηκε από τους: Νικ. θέμελη. Πρόεδρο, Αθαν. Αδριανό, Ευάγ. 
Καλλίτση, Νικ. Παπαγιαννίδη, Αντιπροέδρους, Ιωάν. Καρατζά. Νικ. 
Κόντο. Αχιλ. Γκατσόπουλο, Δημ. Ματσιώτα, Στυλ. Χριστονάκη. 
Απόστ. Μπότσο, Χαρ. Ψυρρή, Κων. Παπαδόπουλο και Πέτρο Δημη- 
τρακόπουλο. Συμβούλους, δέχθηκε κατ' αρχήν ότι μπορεί να γνωμοδο- 
τήσει επί των συνταξιοδοτιών διατάξεων που περιέχσνται στην παρα
πάνω απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που πρέπει να περιλη- 
φθεί στην προτεινόμενη «Προσθήκη - Τροπολογία* και διατύπωσε πε
ραιτέρω τη γνώμη της για τις επί μέρους διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 
της απόφασης ως ακολούθως:

(παρ. 3 αρ. 38 του νομ/δίου)
Παρ. 3. Με την παράγραφο αυτή, παρέχεται και στους πολεμικούς 

συνταξιούχους και βοηθηματούχους που η σύνταξή τους δεν καθορίζε
ται με βάση μισθό ενεργειας. καθώς και στους συνταξιούχους της παρ. 9 
του άρθρου 34 του Π.Δ. 1041/1979, το επίδομα οικογενειακών βα
ρών, το οποίο για μεν τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται και χο
ρηγείται από τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ Ά*
194), για δε τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, από την παρ. 3 του άρθρου 
2 του Ν. 1643/1986 (ΦΕΚ 126), με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιο
ρισμούς που παρέχεται c αυτούς. Η διάταξη αυτή για λόγους ίσης με
ταχείρισης είναι δικαιολογημένη.

(παρ. 4 αρ. 38 του νομ/δίου)
Παρ. 4. Με την παράγραφο αυτή, οι πολεμικές συντάξεις που δεν 

υποκογίζονται με βάση μισθό ενεργειας. τα επιδόματα ανικανότητας 
που καταΒαΛΑονται με τις συντάξεις αυτές, καθώς και ο μηνιαίος συντά
ξιμος μισθός των παρ. 9 κα: 10 του άρθρου 34 του Π.Δ. 1041/1 979, 
καθορίζονται από 30 Απριλίου 1984, στα ποσά που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση των ποσών της βασικής σύνταξης, του διορθωτικού και 
των ποσών της μέχρι την ημερομηνία αυτή χορηγηθείσης Α.Τ.Α. και 
αντιστοιχούν στην κατηγορία των δικαιούχων που αναφέρονται στους 
αριθμ. 1 μέχρι 13 που αχοκουθούν στην παράγραφο αυτή. Η διάταξη 
αυτή είναι δικαιολογημένη.

(παρ. 5 αρ. 38 του νομοσχεδίου)
Παρ. 5. Με την παράγραφο αυτή, η Α.Τ.Α. των συντάξεων ή βοηθη

μάτων των προηγουμένων παραγράφων, θα υπολογίζεται από 1ης 
Απριλίου 198/. με τα ποσοστά αυτής που έχουν χορηγηθεί από 1η 
Μαιου 1984. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη αυτή, για 
Λόγους ίσης μεταχείρισης των παραπάνω κατηγοριών δικαιούχων, 
προς τους εν ενεργεία πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και συ
νταξιούχους των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση μισθόν 
ενεργειας. κρίνεται δικαιολογημένη

Μετά από αυτά, ενόψει του δικαιολογημένου των ανωτέρω συνταξιο- 
δοτικών διατάξεων, οι οποίες όπως προελέγχθηκε θα περιληφθούν στην

προτεινόμενη προσθήκη — τροπολογία, η τελευταία αυτή, σύμφωνα με 
την οποία οι τυχόν διαφορές που θα προκόψουν από την εφαρμογή των 
επίμαχων παραγράφων 3s 4 και 5 της απόφασης του Υπουργού των Οι
κονομικών με αριθμ. Οικ. 493/Μ. 13/4—67/31.3.198 / (ΦΕΚ 203).
θα καταβληθούν, κατά τον ίδιο τρόπο, που έχουν καταβληθεί οι διαφο
ρές του μισθολογίου του Νόμου 1643/1986. στους στρατιωτικούς συ
νταξιούχους. δηλαδή 55% της διαφοράς από 1./.1986 κα: το υπό
λοιπο από 1.1.1987. κρίνεται δικαιολογημένη.

Μετά το τέλος της συζήτησης, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το 
οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται 
από τον ίδιο και το Γραμματέα. * .

Ο Πρόεδρος 0 Γρα^ατιας
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. Γ1ΑΤΣΗΣ __

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ- 
ΝΕΣ ΚΑΙ Α-ΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας*.
Στο άρθρο 1

1) Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1041/79.
«3. Οι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιούνται προς τους τακτικούς, ως προς 

το δικαίωμα συντάξεως εκ παθήσεως εξ αιτίας της υπηρεσίας».
2) Οι περιπτώσεις β των παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του Π.Δ.

1041/79.
«β) Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά τέκνα του υπό τους ως ανω

τέρω όρους θανόντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου, ή τα φυσικά τέκνα μη- 
τρός υπαλλήλου ή συνταξιούχου, λόγω ιδίας υπηρεσίας, εάν τα μεν θή- 
λεα είναι άγαμα, τα δε άρρενα ανήλικα και άγαμα ή ενήλικα μεν. αλλά 
ανίκανα προς άσκησή οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, της 
ανικανότητος αυτών βεβαιουμένης δια γνωματεύσεως της Α.Σ.Υ. Επι
τροπής.

Τα φοιτώντα εις ανωτάτας ή ανωτέρας Σχολάς της ημεδαπής ή ισο
τίμους τοιαύτας της αλλοδαπής άρρενα τέκνα δικαιούνται συντάξεως 
μέχρι πέρατος των σπουδών των και πάντως ουχί πέραν της συμπλη- 
ρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας των. εφ' όσον είναι άγαμα. Η κατά 
τα ανωτέρω σύνταξις καταβάλλεται επί τη προσκομίσει κατ' έτος πιστο
ποιητικού φοιτήοεως - προόδου, εκδιδομένου υπό της οικείας Σχολής, 
εξ ου να αποδεικνύεται η κανονική φοίτησις του σπουδαστού.

Ομοίως δικαιούνται συντάξεως και τα ενήλικα νόμιμα ή νομιμοποιη- 
θέντα ή θετά άρρενα τέκνα των ανωτέρω, άτι να υπέστησαν, συνεπεία 
σωματικής ή πνευματικής παθήσεως ή και αμφοτέρων. μείωσιν της 
προς εργασίαν ικανότητός των 50% και άνω, βεβαιουμένης δια γνω
ματεύσεως της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. Η βεβαίωσις περί του βαθμού ανικα- 
νότητος δύναται vc χωρήση και ζώντος του εξ ου έλκουν το δικαίωμα, 
αιτήσει τούτου προς την Α.Σ.Υ. Επιτροπήν, η γνωμάτευαις της οποίας 
λαμβάνεται υπ* όψιν παρά του δικαιοδοτούντος επί των συντάξεων ορ
γάνου κατά την κρίσιν του εις σύνταξιν δικαιώματος των ενηλίκων τέ
κνων*.

3) Τα πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 11 και της παρ. 6 του 
(άρθρου 36 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

«8. Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οεασδήποτε υπηρεσίας, 
αν εχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά νόμον προς απόκτησιν δικαι
ώματος συντάξεως ως δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλή
λου οργανισμού δημοσίου δικαίου εν γένει. επ^τειρήσεως κοινής ωφέ
λειας ή τραπέζης ή ανώνυμης εταιρείας, ή αν δια το χρόνον τούτον κατε- 
βλήθη ή ήθελε καταβληθή μετά την απομάκρυνσιν του υπαλλήλου ή του 
στρατιωτικού εφ άπαξ αποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν 
αύτη ήθελεν επιστροφή.

4) Το πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώ
δικα Πολιτικών κα: Σρατιωτικών Συντάξεων.

«β) Η προγενεστέρα υπηρεσία ως εκτάκτου, αναπληρωτών, προσω
ρινών, δοκίμων ή εξ ειδικών κονδυλίων του προΰποΛογισμού μισθοδο
τούμενων υπαλλήλων, η παρασχεθείσα μετά τη συμπλήρωσιν του 17ου 
έτους της ηλικίας αυτών ή, προ κειμένου περί των εν συνεχεία μοναμο- 
ποιηθέντων εν υπηρεσία του αυτού Υπουργείου, μετά τη συμπλήρωσιν 
του 15ου έτους, επί μηνιαίω μισθώ ή μηνιαία ή ημερήσια αποζημιώ
σει*.

5) Το άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικών κα: Στρατιωτικών Συντά
ξεων (Π.Δ. 1041/79).

Αρθρο 15. ^

Υπολογισμός συντάξεως.

1. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά 
το άρθρο 9 μηνιαίου συντάξιμου μισθού, όσα είναι τα έτη της πραγματι
κής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 1 1 και 
12 του νόμου αυτού.
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2. Η σύνταξη, που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παρά

γραφο. προσαυξάνεται κατά 0.3 /35 για κάθε έτος πλασματικής συντά
ξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθοα 11 και 12 του νό
μου αυτου

3. Η σύνταξη που παρέχεται με τις ισχυουσες διατάξεις:
at στο τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και του Τμή

ματος Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τέως Συντονι
σμού} που υπάρχει στο Εθνικό Τυπογραφείο, 

β} στο προσωπικό φύλαξης φυλάκων, 
γ) στους άνδρες της Τελωνοφυλακής,
6) στους μη διαβαθμισμένους σε ορισμένους βαθμούς της διοικητικής 

ιεραρχίας πολιτικούς νοσοκόμους.
ε) στους παιδονόμους αναμορφωτικών καταστημάτων 
στ) στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που ασχολείται κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του ειδικότητας, με ραδιενεργές πηγές και ισντίζουσες 
ακτινοβολίες.

ζ) στο τεχνικό προσωπικό των στρατιωτικών τυπογραφείων των 
Ενόπλων Δυνάμεων και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που 
ασχολείται με τυπογραφικές εργασίες γενικά και

η) στο προσωπικό του κλάδου ραδιοτηλεγραφικών της Εθνικής Υπη
ρεσίας Πληροφοριών, εφ' όσον το προσωπικό όλων των παραπάνω περι
πτώσεων έχει συμπληρώσει 20 ετών πραγματική υπηρεσία σε μια από 
τις θέσεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μι
σθού τους.

4. Η σύνταξη των ταχτικών ή έκτακτων ή επικουρικών καθηγητών 
των πανεπιστημίων και των άλλων ισότιμων ανώτατων σχολών που 
απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία από την 1 Σεπτεμβίου 1968 μέχρι 
την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 64/1973 (ΦΕΚ 143) καθώς και των 
μεταγενέστερα απομακρυθέντων ή απομακρυνόμενων λόγω ορίου ηλι
κίας ή λόγω λήξης της θητείας τους, προσαυξάνεται κατά 1,5/35 του 
μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους.

5. Η σύνταξη που παρέχεται κατά τις κείμενες διατάξεις στους πολι
τικούς υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε δημόσιες πολιτικές υπηρε
σίες και πραγματοποιούν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
τακτικές αεροπορικές πτήσεις, εφ’ όσον συμπληρώσουν στις υπηρεσίες 
αυτές οεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και 
εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αυτής πραγματοποίησαν 
τετρακόσιες πενήντα (450) τουλάχιστον ώρες πτήσεις με αεροσκάφη 
για εκτέλεση των καθηκόντων της επαγγελματικής ειδικότητας, προ
σαυξάνεται κατά 1,5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους.

Εφ' όσον οι παραπάνω πραγματοποίησαν με τις ίδιες προϋποθέσεις 
πτήσεις πέραν των τετρακοσίων πενήντα (450) ωρών η παρεχόμενη σύ
νταξή τους προσαυξάνεται ακόμη κατά 0,3/35 του συντάξιμου μισθού 
τους για κάθε εξήντα ώρες πτήσεις και μέχρι να συμπληρωθούν συνο
λικά 3/35.

Για τους δικαιούχους της κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυ
τής προσαύξησης και μόνο για τη βελτίωσή της, λαμβάνονται υπόψη, 
υπολογιζόμενες κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παρα
γράφου και οι ώρες πτήσεις τις οποίες οι παραπάνω έχουν πραγματο
ποιήσει ως ιπτάμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι κατά την παράγραφο αυτή υπηρεσίες καθώς και ο τρόπος βεβαίω- 
σης των πραγματοποιούμενων ωρών πτήσεις ορίζονται με κοινές απο
φάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβιρνήσεως.

6. Η σύνταξη που ανήκει, κατά τις γενικές για την απονομή των πο
λιτικών συντάξεων διατάξεις, στους Γενικούς Επιθεωρητές Διοίκησης, 
Νομάρχες και Αναπληρωτές Νομάρχες προσαυξάνεται κατά 0,6/35 
του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους για καθένα πλήρες έτος απο τα 
πρώτα έτη υπηρεσίας τους στις παραπάνω θέσεις και κατά 0,2/35 για 
καθένα από τα επόμενα πέντε.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 55 του Α.Ν. 1854/51 
(πρώτο εδάφιο τηςπαρ. 1 του άρθρου 55 του Π.Δ. 1041/1979) εφαρ
μόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.

ι. Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών υπαλλήλων του τρίτου 
εοαφίου της περ. α" της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος καθώς και 
'ων υπαλλήλων που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία γενικά, 
εφ όσον εξέλθουν της υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση εικοσαετούς του- 
Λαχιστόν πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ορίζεται στο 809c του 
*ατά το άρθρο 9 μηνιαίου βασικού μισθού ενερτειας, που αναλογεί στα 
35 χρόνια υπηρεσίας, προσαυξημένου με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας 
~ου ισχύει κατά το χρόνο της εξόδου τους και που αναλογεί στα έτη της 
πραγματικής τους υπηρεσίας.

Μπορούν, πάντως, να επιλέξουν, αντί της σύνταξης του προηγσύμε- 
ν°υ εδαφίου, τη σύνταξη που αναλογεί στα έτη της πραγματικής συντά- 
ςίμης υπηρεσίας τους, οπότε μπορούν να παίρνουν και τα τυχόν δικαιού

μενα επιδόματα τυφλότητας ή παραπληγίας του άρθρου 54 του παρό
ντος.

Στο άοθρο 2

1) Η παρ. 1 του άοθοου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

Άρθρον 14

Εναρξις - τερματισμός - απόδειξις υπηρεσίας

1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από της χρονολογίας του περί κοινοποι- 
ήσεως του διορισμού εγγράφου μέχρι της τοιαύτης του έγγραφου της 
κοινότητας της απολύσεως ή της αποδοχής της παοαιτήσεως ή μέχρι 
της ημέρας του θανάτου του υπαλλήλου.

2) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Πολιτι
κών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Άρθρον 39

Έναρξις - τερματισμός συντάξιμου υπηρεσίας

1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από της χρονολογίας της καταστάσεως 
του στρατιωτικού εις τας τάξεις, μέχρι της απομακρύνσεως εκ της υπη
ρεσίας ή μέχρι του θανάτου αυτού, προκειμένου δε περί των εν άρθρω 
27 αναφεοομένων από της χρονολογίας του περί κοινοποιήσεως του 
διορισμού εγγράφου, μέχρι της τοιαύτης του εγγράφου της κοινοποιή- 
σεως της απολύσεως ή της αποδοχής της παοαιτήσεως ή μέχρι της 
ημέρας του θανάτου.

Η απομάκρυνσις του στρατιωτικού λογίζεται γενομένη ‘.χκαπέντε 
ημέρες από της χρονολογίας του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνή- 
σεως, εις ο εδημοσιεύθη η σχετική διοικητική πράξις, πλην αν άλλως 
ορίζεται εις τους νόμους περί καταστάσεως αξιωματικών.

Εν ελλείψει δημοσίευσε ως λογίζεται γενομένη από της χρονολογίας 
της σχετικής διοικητικής πράξεως.

3) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων

Επί του πολιτικού υπαλλήλου, η απομάκρυνσις λογίζεται γενομένη 
από της χρονολογίας του εγγράφου της κοινοποιήσεως της απολύσεως 
ή της αποδοχής της παραιτήσιως.

4) Η παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

Άρθρο 57

Καταβολή τριμήνων αποδοχών

1. Ευ; τον, 5Γ οιονδήποτι λόγον, απομακρυνόμενον εκ της υπηρεσίας 
μόνιμον ή ισόβιον υπάλληλον ή μόνιμον στρατιωτικόν παρέχονται επί 
τρίμηνον πάσαι αι αποδοχαί αυτού, εξαιρέσει

α) της περιπτώσεως της απολύσεως ένεκα πειθαρχικού παραπτώμα
τος ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας των μονίμων ή ισοβίων υπάλληλων και 

β) της περιπτώσεως της παραιτήσιως του υπαλλήλου ή στρατιωτι
κού χωρίς να συντρέχει η εν άρθρω 1 παρ. 1 περίπτ. α και 26 παρ. 1 
περίπτ. α* υπηρεσία.

5) Η παρ. 2 του άρθρου 57 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων

2. 0 επανερχόμενος εις την υπηρεσίαν μόνιμος ή ισόβιος υπάλληκος 
ή 0Γ ανακλήσεως εξ αποστρατείας έφεδρος στρατιωτικός δικαιούται εις 
την εκ νέου απδληψιν τριμήνων αποδοχών, κατα τους όρους της προη
γούμενης παραγράφου, εάν η νέα υπηρεσία του είναι, προ κείμενου μεν 
περί στρατιωτικού τουλάχιστον διετής πραγματική και συνεχής, προκιι* 
μενού δε περί πολιτικού υπαλλήλου τουλάχιστον τετραετής και συνεχής.

6) Η παρ. 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων

3. Η ένστασις ασκείται άνευ περιορισμού προθεσμίας, 
α) εάν η προσβαλλόμενη πράξις στηρίζηται επί ψευδών καταθέσεων 

μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή χαταθέσεως πραγματογνώμονος ή 
επί πλαστών ή νενοθευμένων εγγράφων, εφ όσον τα περιστατικά ταύτα 
προκύπτουν εξ αμετακλήτου, δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος, 

β) εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα, 
γ) εάν ενεφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα.

7) Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 326/69

2. Ο εν γνώσει μεταβιβάζουν ή οπωσδήποτε εξοφλών αντικαταστα- 
θείσαν δια τους εν παραγράφω 1 του παρόντος, άρθρου λόγους επιταγήν 
τιμωρείται δια ποινής φυλακισεως μέχρι δύο ετών.
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8) Τα δεύτερα εδάφια των παρ. 1 και τέταρτα των παρ. 2 των άρ
θρων 18 και 46 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

εδαφ. β' παρ. 1
Αποκατασταθέντος ή εκλιποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 

τινός των εκ τούτων αρρένων, η σύνταξις της χήρας, ή τούτης και των 
λοιπών τέκνων, περιορίζεται αναλόγως προς το εν τω προηγουμένω 
εδαφίω κανόνα.

εδαφ. 5' παρ. 2
Αποκατασταθέντος ή εκλιποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 

τινός των εκ τούτων αρρένων. η σύνταξις των λοιπών περιορίζεται ανα
λόγως κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρσν 46

Ποσόν οικογενειακής συντάξεως εγγάμου

1. Η σύνταξις της χήρας συνίσταται εις τα 5/10 της εις τον σύζυγον 
απονεμητέας ή απονεμηθείσης συντάξεως, συντρεχόντων δε τέκνων 
προστίθενται δύο μεν δέκατα δια το πρώτον και δεύτερον τέκνον, ανά εν 
θε δέκατον δΓ έκαστον των λοιπών, μέχρι συμπληρώσεως ολοκλήρου 
της συντάξεως του συζύγου.

Αποκατασταθέντος ή εκλιποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 
τινός των εκ τούτων αρρένων, η σύνταξις της χήρας ή ταύτης και των 
λοιπών τέκνων περιορίζεται αναλόγως προς τον εν τω προηγουμένω 
εδαφίω κανόνα.

2. Μη υπαρχούσης χήρας συζύγου, ή θανούσης, ή κηρυχθείσης άφα
ντου, ή απολεσάσης το εις σύνταξιν δικαίωμα, εάν μεν κατά τον χρόνον 
τινός εκ των γεγονότων τούτων υπάρχουν εν ή δύο τέκνα, η σύνταξις 
αυτών συνίσταται εις τα 7/10 της εις τον θανόντα απονεμητέας ή απο- 
νεμηθείσης συντάξεως, εάν δεν υπάρχουν πλείονα των δύο τέκνων, προ
στίθεται ανά εν δέκατον Οι* έκαστον των λοιπών τέκνων, μέχοι συμπλη
ρώσεως ολοκλήρου της συντάξεως του θανόντος.

ίέκνα μητρός. εχούσης δικαίωμα συντάξεως εξ ιδίας υπηρεσίας ή 
παθήματος δικαιούνται του ημίσεος της κατά τα ανωτέρω συντάξεως, 
εφ όσον ο πατήρ αυτών ευρίσκεται εν ζωή και δεν είναι ανίκανος προς 
άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Επιγενοιιένου θανάτου του πατρός ή ανικανότητος αυτού, βέβαιο υ- 
μένης δια γνωματεύσεως της Α.Σ.Τ. Επιτροπής, τα τέκνα δικαιούντα: 
ολοκλήρου της συντάξεως των.

Αποκατασταθέντος ή εκλιποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 
τινός των εκ τούτων αρρένων, η σύνταξις των λοιπών περιορίζεται ανα
λόγως κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

9) Τα πρώτα εδάφια των παρ. 4 των άρθρων 18 και 46 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων

αρ. 18
«4. Υπαρχούσης χήρας και τέκνων, η σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ 

μεν εις αυτήν, κατά το έτερον δε ήμισυ εις τα τέκνα κατ' ίσας μερίδας*.
αρ. 46
•4. Υπαρχούσης χήρας και τέκνων, η σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ 

μεν εις αυτήν κατά το έτερον δε ήμισυ εις τα τέκνα κατ' ίσας μερίδας*.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

1) Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. Β’ της παρ. } του άρθρου 17 του 
Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων

•β) Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά ανήλικα και άγαμα άρρενα 
ή άγαμα θήλεα τέκνα*. 2

2) Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Πολεμικών Συ
ντάξεων

«β) Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά τέκνα, εάν τα μεν θήλεα εί
ναι άγαμα, τα δε άροενα ανήλικα και άγαμα ή ανήλικα μεν. αλλά ανί
κανα προς άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, της ανι- 
κανότητος αυτών βεβαιουμένης, δια γνωματεύσεως της Α.Σ. Υ. Επι
τροπής.

ι α οοιτώντα εις ανώτατος ή ανώτερος Σχολάς της ημεδαπής ή ισο
τίμους τοιαύτας της αλλοδαπής άρρενα τέκνα δικαιούνται συντάξεως 
μέχοι πέρατος των σπουδών των και πάντως ουχί πέραν της συμπλη
ρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας των. εφ όσον είναι άταιια. Η κατά 
τ ανωτέρω σύνταξις καταβάλλεται επί τη προσκομίσει κατ' έτος πιστο
ποιητικού ροιτήσεως - προόδου, εκδιδομένου υπό της οικείου; Σχολής, 
ες ου να αποδεικνύεται η κανονική ροίτησις του σπουδαστού.

Ομοίως, δικαιούνται συντάξεως και τα ενήλικα νόμιμα ή νοιιιμοποι- 
ηθέντα ή θετά άρρενα τέκνα, τα οποία υπέστησαν, συνεπεία σωματικής 
ή πνευματικής παθήσεως ή και αμροτέοων. μειωσιν της προς εογασίας

ικανότητάς των 50% και άνω βεβαιουμένης δια γνωματεύσεως της 
AJ2Y. Επιτροπής.

Η βεβαίωσές κερί του βαθμού ανικανότητος δύναται να χωρήσει και 
ζώντος του εξ ου έλκουν το δικαίωμα, αιτήσει τούτου προς την Α.Σ.Υ. 
Επιτροπήν, η γνωμάτιυσις της οποίος λαμβάνεται υπ* 0d>tv παρά του 
δικαιοδστούντος επί των συντάξεων οργάνου κατά την χρίσιν του ες σύ
νταξιν δικαιώματος των ενηλίκων τέκνων.

Τα θετά τέκνα δικαιούνται συντάξεως, εφ’ όσον κατά τον χρόνον της 
δημόσιεύσεως της περί υιοθεσίας αποφάσεως δεν ιίχον υπερβή το δωδέ
κατον έτος της ηλικίας των.

0 εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει.
αα) Προ κειμένου περί τέκνων στρατιωτικών, οι οποίοι ερονεύθησαν ή 

απέθανσν εκ πολεμικών γεγονότων, λαβόντων χώραν κατά την εν τη 
ημεδαπή ή αλλοδαπή εκτέλεσιν της υπηρεσίος των, άτινα υιοθετήθησαν 
μετά τον θάνατον του πατρός των. εάν μεν είναι θήλεα. εφ’ όσον κατά 
τον χρόνον της υιοθεσίας των ήσαν άγαμα, εάν δε άρρενα, εφ* όσον κατά 
τον χρόνον της υιοθεσίας ήσαν άγαμα και ανήλικα, εφαρμοζόμενης, 
όσον αφορά την ενηλικίωσιν, της διατάξεως του άρθρου 125 του παρό
ντος.

ββ) Προκειμένου περί θετών τέκνων, τα οποία κατέστησαν ανίκανα 
προς άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

3) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολεμι
κών Συντάξεων

«2. Υπαρχούσης χήρας και τέκνων η σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ 
μεν ες αυτήν, κατά το έτερον δε ήμισυ ες τα τέκνα κατ' ίσας μερίδας*.

4) Η παρ. 5 του άρθρου 106 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων

5. Η ένστασς ασκείται άνευ περιορισμού προθεσμίας.
α) Εάν η προσβαλλόμενη πράξς στηριζηται επί ψευδών καταθέσεων 

μαρτύρων, επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμσνος ή 
επί πλαστών ή νε νόθε υμένων εγγράφων, εφ' όσον τα περιστατικά ταύτα 
προκύπτουν εξ αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος.

β) Εάν προσαχθουν νέα κρίσιμα έγγραφα και
γ) Εάν ενεφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

1) Η περ. β" της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπι
κού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980 ΦΕΚ 211)

β) Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά τέκνα του υπό τους αυτούς 
ως άνω όρους θανόντος ή τα φυσικά τέκνα μητρός υπαλλήλου ή συντα
ξιούχου εξ ιδίας υπηρεσίας, εάν τα μεν θήλεα είναι άγαμα, τα δε άρρενα 
ανήλικα και άγαμα ή ενήλικα μεν. αλλά ανίκανα της προς εργασίαν ικα- 
νότητος κατά ποσοστό 50% και άνω. βεβαιουμένης δια γνωματεύσεως 
της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.

Προκειμένου περί των ανικάνων τέκνων, η βεβαίωσς περί του βαθ
μού της ανικανότητος δύνανται να χωρήση και ζώντος του εξ ου έλκουν 
το δικαίωμα, τη αιτήσει τούτου προς την Α.Σ.Υ. Επιτροπήν η γνωμά- 
τευσις της οποίας λαμβάνεται υπ' odnv παρά του δικαιοδστούντος επί 
των συντάξεων οργάνων κατά την χρίσιν του εις σύνταξιν δικαιώματος 
των ενηλίκων τέκνων.

Τα θετά τέκνα δικαιούνται συντάξεως, εφ' όσον, κατά τον χρόνον της 
δημόσιε ύσεως της περί υιοθεσίας αποφάσεως, δεν είχον υπερβή το δω
δέκατον έτος της ηλικίας των.

0 εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει
αα) προκειμένου περί τέκνων στρατιωτικών, οι οποίοι εφονεύθησαν ή 

απέθανον εκ πολεμικών γεγονότων, λαβόντων χώραν κατά την εν τη 
ημεδαπή ή αλλοδαπή εκτέλεσιν της υπηρεσίας των. άτινα υιοθετήθησαν 
μετά τον θάνατον του πατρός των. εάν μεν είναι θήλεα. εφ' όσον κατά 
τον χρόνον της υιοθεσίας των ήσαν άγαμα, εάν δεν είναι άρρενα. εφ' 
όσον κατά τον χρόνον της υιοθεσίας ήσαν άγαμα και ανήλικα και

ββ) προκειμένου περί θετών τέκνων, άτινα κατέστησαν ανίκανα προς 
άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Εν πάση πεοιπτώσει τα τέκνα μητρός υπαλλήλου ή συνταξιούχου εξ 
ιδίας υπηρεσίας δικαιούνται συντάξεως μόνον εφ' όσον είναι ορφανά πα
τρός. Επιγενόμενος θάνατος ή ανικανότης του πατρός προς άσκησιν πα
ντός βιοποριστικού επαγγέλματος θειιελιοί δικαίωμα εις σύνταξιν υπέρ 
των τέκνων της μητρός. εφ όσον πληρούν τας λοιπάς ως άνω προϋπο
θέσεις.

Τα φοιτώντα εις ανώτατος ή ανώτερος Σχολάς της ημεδαπής ή ισο
τίμους τοιαύτας της αλλοδαπής άρρενα τέκνα δικαιούνται συντάξεως 
μέχρι πέρατος των σπουδών των και πάντως ουχί πέραν της συμπλη
ρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας των. εφ* όσον είναι άγααα. Η κατά 
τ' ανωτέρω σύνταξις καταβάλλεται επί τη προσκομίσει κατ' έτος πιστο
ποιητικού ροιτήσεως προόδου εκδιδομένου υπό της οικείας Σχολής, εξ



ου να αποδειχνύεται η κανονική φοίτησις του σπουδαστού.

2) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν.δ. 3395/1955.

Ποοκειμένου περί των ανικάνων τέκνων, η βεβαίωσις περί του βαθ
μού της ανικανότητος δύνανται να χωρήση και ζώντος του εξ ου έλκουν 
το δικαίωμα, τη αιτήσει τούτου προς την Α.Σ.Υ. Επιτροπή, η γνωμά- 
τευσις της οποίας λαμβάνεται υπ όψιν παρά του δικαιοδοτούντος επί 
των συντάξεων οργάνου κατά την κρίσιν του εις σύνταξιν δικαιώματος 
των ενηλίκων τέκνων.

Τα θετά τέκνα δικαιούνται συντάξεως, εφ’ όσον, κατά τον χρόνον της 
δημοσιεύσεως της περί υιοθεσίας αποφάσεως. δεν είχον υπερβή το δω
δέκατον έτος της ηλικίας των.

3) Το άρθρο 8 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρό
μων

«Άρθρο 8

1. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά 
το άρθρο 4 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού, όσα τα έτη της πραγματι
κής συντάξιμης υπηρεσίας.

2. Η σύνταξη, που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγουμένη παρά
γραφο στο προσωπικό των εξωτερικών υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά 
5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφ' όσον το προσωπικό 
αυτό έχει συμπληρώσει 20 ετών πραγματική υπηρεσία στις υπηρεσίες 
αυτές*.

4) Τα δεύτερα εδάφια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων

παρ. I εδαφ. β'
Αποκαθισταμένου ή εκλείποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιουμένου 

τινός των εκ τούτων αρρένων, η σύνταξις της χήρας ή ταύτης και των 
λοιπών τέκνων περιορίζεται αναλόγως προς τον εν τω προηγουμένω 
εδαφίω κανόνα.

παρ. 2 εδαφ. β’
Αποκαθισταμένου ή εκλείποντος τινός των τέκνων ή ενηλικιουμένου 

τινός εκ τούτων αρρένων. η σύνταξις των λοιπών περιορίζεται αναΑό- 
γως κατά τ’ ανωτέρω οριζόμενα.

5) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Συντά
ξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων.

4. Υπαρχούσης χήρας και τέκνων η σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ 
μεν εις αυτήν, κατά το έτερον δε ήμισυ εις τα τέκνα κατ ίσας μερίδας. 
Εάν τα τέκνα ή τινά τούτων διατελούν υπό επιτροπείαν άλλου και ουχί 
της μητρός, δύναται ν' απαιτηθή ή εις αυτά κεχωρισμένη καταβολή του 
ανήχοντος ποσού της συντάξεως.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

1) Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 4523/196

Άρθρον 3.

Συντάξιμος υπηρεσία

1. Πραγματική συντάξιμος υπηρεσία δια τη θεμελίωση δικαιώμα
τος συντάξεως είνα: η πράγματι παρασχεθείσα εν τη Αγροφυλακή υπό 
την ιδιότητα του αρχιφύλακος και τακτικού αγροφύλακος. εφ' όσον η 
υπηρεσία αύτη διηνήθη υπό το κράτος του Ν. Δ/τος 3030/1954 «περί 
Αγροφυλακής» ή των προίσχυσάντων αυτού νόμων 3394/1927 «περί 
αγροτικής ασφάλειας και αγροφυλακής Κρήτης» 4491/1929 «περί κύ
ρωσε ως του από 15/22.10.1929 Ν. Δ/τος «περί ασφαλείας των αγρο
τικών κτημάτων και οργανώσεως των υπηρεσιών αγροτικής ασφα
λείας· 5274/1931 «περί κώδικος αγροτικής ασφαλείας» και Αγροφυ
λακής Κρήτης» και Α.Ν. 1010/1937 «περί κώδικος Αγροτικής Ασφα- 
Λείας» προσμετρητέα δε εις ταύτην, εφ όσον συνεπληρώθη πλήρης τριε- 
της πραγματική τοιαύτη υπηρεσία, εκτός των περιπτώσεων θανάτου εν 
τη τελευταία ταύτη Υπηρεσία ή καταογήσεως θέσεως α) η υπό την ιδιό
τητα του προσωρινού ή αναπληρωτού αγροφύλακος ή ειδικού εισπρά- 
κτορος Αγροφυλακής παρασχεθείσα υπό το κράτος των ως άνω Νόμων 
Χαι β) η πραγματική δημοσία υπηρεσία εν γένιι αλλά μόνον όταν έχει 
θεμελιωθή δικαίωμα εις σύνταξιν εκ του ΤΑΟΑ, κατά τας περιπτώσεις, 
α · β . γ και ε' του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 4523/1966.

Άρθρον 5.

Ποσόν συντάξεως

1. At διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1. 17—20 του Α.Ν. 1854/ 
1951 και 9 του Ν. Δ/τος 3768/57, ως τούτα εκάστοτι ισχύουν, εφαρ
μόζονται αναλόγως και επί των συντάξεων του παοόντος Ν.Δ. Η κατά 
τ ανωτέρω σύνταξις προσαυξάνεται κατα 3 /50 δι* έκαστον έτος δημο
σίας υπηρεσίας και μέχρι 3/50 δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν και 
3/50 δια την πολιτικήν τοιαύτην.

3) Το άρθρο 1 του V 1405/83
10. Επίσης υπολογίζεται ως συντάξιμος, ύστερα από συμπληρωμα

τική εισφορά και προσμετρείται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του 
υπαλλήλου ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησης του σε τομείς έξω 
από το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα ν.π.δ.δ.. για τον οποίο ήταν 
ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύοιας ασφάλισης. 0 χρόνος 
αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορήγηση 
από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί σύνταξης ή αν 
χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Αν από τη νομοθεσία 
του οικείου φορέα προβλέπετάι δυνατότητα επιστροφής των εισφορών 
αυτών ή της εφαπαξ παροχής, με σκοπό την αναγνώριση του χρόνου ως 
συντάξιμου, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται, εφόσον γίνει η επιστροφή. 
Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΆ δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώσεις όπου ο 
χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε ημέρες, ως ένα έτος λογίζονται τρια
κόσιες ημέρες και ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες.

Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου μπορεί να γίνει είτε κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά την έξοδό του από αυ
τήν, ύστερα από αίτησή του. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη της αρμό
διας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος, βάσει πιστοποι
ητικού του οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα στοιχεία 
που τηρεί ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, βάσει του ασφαλιστικού 
βιβλιαρίου που τυχόν κρατεί ο ασφαλισμένος από το οποίο να προκύπτει 
η ασφάλιση και η καταβληθείσα εισφορά.

Με την πράξη αυτή, που υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπο- 
νται από το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και το ποσό της συμπληρωματικής 
εισφοράς. Για τους εξερχομένους της υπηρεσίας ή για τους συνταξιού
χους η αναγνώριση του χρόνου και το ποσό της εισφοράς γίνεται με την 
πράξη κανονισμού ή αύξησης της σύνταξης.

Η συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται στο δημόσιο είτε κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που υπηρετεί ο υπάλληλος είτε κατά την έξοδό του 
από την υπηρεσία και καθορίζεται σε ποσοστό 7 % επί των μηνιαίων συ
ντάξιμων αποδοχών του (Βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας 
και επίδομα ευδόκιμης παραμονής όπου καταβάλλεται), εφόσον πρόκει
ται για εν ενεργεία υπάλληλο, ή των αποδοχών βάσει των οποίων κανο
νίστηκε η σύνταξή του. εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο, όπως οι απο
δοχές αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
αναγνώρισης του παραπάνω χρόνου και για χρονικό διάστημα ίσο με 
τον αναγνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εξοφληθεί 
με επιλογή του ενδιαφερομένου είτε εφ' άπαξ είτε με μηνιαίες δόσεις, 
που παρακρατούνται από τις αποδοχές ή τη σύνταξή του και των 
οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μη
νών που αναγνωρίζονται.

Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηαη του υπαλλήλου, το 
ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 
3/4 της αύξησης της σύνταξης που 6α προκύψει. Στην περίπτωση αυτή 
ο αριθμός των μηνών, κατά τους οποίους θα γίνει η κράτηση από τη σύ
νταξη. επιμηκύνεται ανάλογα.

Αν ο εν ενεργεία υπάλληλος ή ο συνταξιούχος αποβιώσει πριν από την 
ολοσχερή εξόφληση της εισφοράς, οι υπολειπόμενες μηνιαίες δόσεις πα- 
ρακρατούνται από τη σύνταξη των προσώπων στα οποία μεταβιβάζεται 
η σύνταξη, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Αν η καταβολή της σύνταξης δια
κοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παύει η καταβολή των συμπληρωματι
κών εισφορών και επαναρχίζει όταν επαναρχίσει η καταβολή της σύντα-
5η;·

Σε όσους καταβάλουν το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς εφά
παξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού αυτού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) για τον ανα
γνωριζόμενο χρόνο, οι οποίες έχουν καταβληθεί στον οικείο ασφαλιστικό 
οργανισμό κύριας ασφάλισης, αποδίδονται εφάπαξ στο δημόσιο, μέσα σε 
ένα εξάμηνο από την ημερομηνία που θα καταστούν απαιτητές με προ- 
σαύξηση 8% για κάθε χρόνο που πέρασε από τη διακοπή της ασφάλισης 
σε αυτόν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση 
του χρόνου από το δημόσιο. Αντί της απόδοσης των εισφορών στο δημό
σιο μπορεί να γίνεται και συμψηφισμός του ποσού αυτών με τυχόν οφει-
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λίς του δημοσίου στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή παρα
κράτηση αχό το ποσό με το οποίο τυχόν ««χορηγούνται από τον κρα
τικό προϋπολογισμό.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

1) Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Επί θήλεος υπαλλήλου εν χηρεία μετ' ανηλίκων τέκνων ή εν διαζεύξει 
μετ' ανηλίκων τέκνων ή εγγάμου, αρκεί δεκαπενταετής μόνον πλήρης 
πραγματική συντάξιμος υπηρεσία.

2) Το δεύτερο εδάφιο της περ. α* της παρ. α’ του άρθρου 26 του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

« Αρθρον 26.

Προϋποθέσεις δικαιώματος συντάξεως στρατιωτικού.

1. 0 μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται εις σύνταξιν:
α) Εάν απομακρυνθεί οπωσδήποτε των τάξεων και έχη εικοσιπεντα- 

ετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν, εξ ης πλήρη δέκα πενταετή 
πραγματικήν υπηρεσίαν.

Επί αξίωμα*:· ων αδελφών νοσοκόμων εν χηρεία μετ' ανήλικων τέ
κνων ή εν δια^,^ςε: μετ' ανηλίκων τέκνων ή εγγάμων αρκεί δεκαπεντα
ετής πλήρης πραγματική συντάξιμος υπηρεσία».

3) Το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. α του άρθρου 26 του Κώ
δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Ν.Δ. 1827 της 18 Σεπτεμβρίου/6 Οκτωβρίου 1942 (A 2S5). Περί
συντάξεως των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.

*Αρθρ. 1-1 0 ταχτικός δημοτικός υπάλληλος, ο λαμβάνων μισθόν 
από το δημοτικόν ταμείον, δικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν: α) Εάν απο- 
μακρυνθή οπωσδήποτε της υπηρεσίας μετά την συμπλήρωσιν τριακο
νταετούς συνταξίμου υπηρεσίας ή εικοσιπενταετούς συνταξίμου υπηρε
σίας και ηλικίας ετών εξήκοντα. Επί θήλεος υπαλλήλου εν χηρεία μετ 
ανηλίκων τέκνων ή εν διαζεύξει μετ' ανηλίκων τέκνων ή εγγάμου αρκεί 
δεκαπενταετής μόνον πλήρης πραγματική συντάξιμος υπηρεσία.

4) Το δεύτερο εδάφιο της περ. σ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώ
δικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.6. 850/1980)

«Άρθρον 1

Προϋποθέσεις του δικαιώματος συντάξεως

1. Οι ανήκσντες εις το μόνιμον, έκτακτον ή επί συμ βάσει προσωπικόν 
των εν Ελλάδι ατμηλάτων σιδηροδρόμων δικαιούνται συντάξεως:

α) Εάν αποχωρήσουν οπωσδήποτε της υπηρεσίας μετά την συμπλή- 
ρωσιν του 50ου έτους της ηλικίας των και έχουν 25ετή συντάξιμον υπη
ρεσίαν εις τα δίχτυα, ανεξαρτήτως δε ηλικίας προ κειμένου περί θήλεως 
υπαλλήλου.

Επί θήλεος υπαλλήλου εγγάμου ή εν χηρεία μετ’ ανηλίκων τέκνων ή 
εν διαζεύξει μετ’ ανηλίκων τέκνων, αρκεί 15ετής πλήρης πραγματική 
υπηρεσία εις τα δίκτυα, μη απαιτουμένης της συμπληρώσεως ωρισμέ - 
νου έτους ηλικίας.»

5) Η παρ. 8 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων.

8. Οι Αρχιφύλακες Αγροφυλακής και οι τακτικοί Αγροφύλακες, ως 
και τα μέλη των οικογενειών αυτών δικαιούνται συντάξεως εκ του Δη
μοσίου Ταμείου, εφαρμοζόμενων πασών των εκάστοτε ισχυουσών δια
τάξεων περί απονομής συντάξεως εις τους δημοσίους πολιτικούς υπαλ
λήλους. επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 και 
της παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρμογήν επί των 
από 1.1.19* . κα; εφ' εξής αποχωρούντων της υπηρεσίας, τα δε υπό το 
κράτος των διατάξεων του ν.ο. 4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως 
των οργάνων Αγροφυλακής» ως ετροποποιήθησσν και συνεπληρώθη- 
σαν δια του ν. 269/1976 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.Ε. 4523/1966 κ.λ,π.» γεννηθέντα δικαιώματα εις σύνταξιν μέχρ. 
31.12.1976, εξακολουθούν υπαγόμενα εις την υπό των διατάξεων τού
των προβλεπομένην ρύθμισιν. της συντάξεως καταβαλλόμενη; από
1.1.1977 εις βάρος του Δημοσίου.

Αι συντάξεις των. περί ων η παρούσα παράγραφος, συνταξιούχων αυ
ξάνονται κατά τας εκάστοτε χορηγουμένας εις τας συντάξεις των δημο
σίων υπαλλήλων αυξήσεις.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

’Αρθρον 9

Συντάξιμος μισθός γενικώς

1. Ος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται 
ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολσγικοΰ κλιμακίου ή 
του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος, κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύ
ουν κάθε φορά.

Πρόχειρε νου περί λαμβανόντων. κατά νόμον, από 1.1.1981 μισθό 
ανηκοντα εις βαθμό ανώτερο του υπ αυτών κατεχομένου κατά την 
έξοδό των εχ της υηπηρεσίας, η σύνταξη, κανονίζεται επί τη βάσει του 
μισθού του βαθμού τούτου.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως μισθός νο
είται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθ
μού, που έφερε κατά την έξοδό του από την Τπηρεσία, μαζί με την προ- 
σαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και της τυχόν παρε
χόμενης προσαΰξησης λόγω ευδόκιμη; παραμονής, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά.

Εάν, μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ν. 787/1978 (21.6.1978) 
«περί αυξήσεως των συντάξεων του Δημοσίου κλπ.» δια τον κανονισμό 
της συντάξεως εχαμβάνετο υπ όφιν ο βασικός μισθός ενεργείας και η 
προσαύξησις πολυετούς συνολικής υπηρεσίας ή ο βασικός μισθός ενερ
γείας και η προσαύξησις ευδόκιμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ. το 
κατά το προηγουμενον εδάφιον αναλογούν επίδομα χρόνου υπηρεσίας 
υπολογίζεται μειωμένον κατά 2/3 ή 1/3 αντιστοίχως.

3. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέλιξη σε μισθολο- 
γικά κλιμάκια των εν ενεργεία δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων καθώς 
και για την προσαύξηση του βασικού μισθού τους με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας λαμβάνονται υπόφη γιο τον καθορισμό του συντάξιμου μι
σθού που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, ανεξάρτητα απο το χρόνο 
τερματισμού της συντάξιμης υπηρεσίας και εφόσον συντρέχουν οι προϋ
ποθέσεις των διατάξεων αυτών.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και αν έτι αι 
μετά την έξοδον του υπαλλήλου εχ της υπηρεσίας παρασχεθείσα: προ
σαυξήσεις είναι ελασσόνες των ων εδικαιούτο ούτος κατά την έξοδον του 
εκ της υπηρεσίας.

4. Το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσοστόν, βάσει του 
οποίου κανονίζεται η σύνταξις του υπαλλήλου, ορίζεται εις τα 809γ του 
συνόλου των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων απο- 
λαυών.

12. Η κατάταξη των υπαλλήλων των παρ. 10 και 11 του παρόντος 
άρθρου και 6 του άρθρου 82 στους αντίστοιχους κλάδους, κατά τις δια
κρίσεις του άρθρου 3 τουν. 1505/1984 και στα μισθολογικά κλιμάκια 
θα ενεργείται κατά τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή της σύνταξης 
από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

1) Η περ. β" της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων.

β) Η προγενέστερα υπηρεσία ως εκτάκτων, αναπληρωτών, προσωρι
νών. δοκίμων ή εξ ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισμού μισθοδοτου- 
μένων υπαλλήλων, η παρασχεθείσα μετά την συμπλήρωσιν του 17ου 
έτους της ηλικίας αυτών ή. προκειμένου περί των εν συνεχεία μσνιμο- 
ποιηθέντων εν υπηρεσία του αυτού Υπουργείου, μετά την συμπλήρωσιν 
του 15ου έτους, επί μηνιαίω μισθώ ή μηνιαία ή ημερήσια αποζημιώσει.

Εις την ανωτέρω περίπτωσιν περιλαμβάνεται και η προγενέστερα 
υπηρεσία, η παρασχεθείσα υφ οιανδήποτε ιδιότητα και σχέσιν εκτά
κτου. επί συμβάσει επί μηνιαίω μισθώ ή ημερομισθίω. πρόσκαιρου ή 
κατ' αποκοπήν κατά πλήρες ωραριον εργαζομένου υπαλλήλου ή υπηρέ
του. αμειβομένου εξ ειδικών (εθνικών) κονδυλίων του προΰπολσ-ησμού 
ή εκ των προβλεπομένων υπό του άρθρου 10 του ν.δ. 2421/1953 
«περί ιδρύσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» ή άλλων παρο
μοίων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Το αυτό ισχύει και επί μισθοδοτούμενων εξ ειδικών λογαριασμών 
των Υπουργείων ή έκτακτων πόρων αυτών ή ειδικών πόρων των επί 
μέρους υπηρεσιών των Υπουργείων ή εκ πόρων ν.π.δ.δ. ή τόκων εκ κε
φαλαίων αποζημιώσεων καταβχηθειοών μέσω του Ελχηνιχου Δηιιοσίου 
υπό ξένων Κυβερνήσεων, εφ όσον συντρέχουν σωρευτικώς αι εξής 
προϋποθέσεις.

αα) νομική διάταξις ή τουλάχιστον διοικητική πράξις προβλέπουσα 
πρόσληφιν.

ββ) πρόσληφις υπό του αρμοδίου κατά νόμον οργάνου και
γγ) απασχόλησις κατά το προσιδιάζον προς την φύσιν της υπηρεσίας 

ωράριον.
Η ως άνω υπηρεσία λογίζεται συντάξιμος και αν έτι ο υπάλληλος οεν
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εκέχτητο την Ελληνικήν ιθαγένειαν. καθ' ον χρόνον διήνυε ταύτην.
2) Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. μη' της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
μη) Η προγενέστερη υπηρεσία του Διδακτικού * Ερευνητικού Προσω

πικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε 
ομοταγή Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους της αλλοδαπής 
με την ιδιότητα του τακτικού ή έκτακτου ή επικουρικού καθηγητή ή κα
θηγητή με τίτλο ισότιμο ποος τους τίτλους αυτούς ή υφηγητή ή λέκτορα 
ή επιμελητή ή βοηθού ή ερευνητή ή επιστημονικού συνεργάτη, και η 
ερευνητική του προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι. ή σε Κέντρα Ερευνών διεθνούς 
κύρους της χώρους μας. που δεν αναγνωρίζεται από άλλες διατάξεις, 
εοόσον κατά περίπτωση η υπηρεσία αυτή είναι διάρκειας τουλάχιστον 
ενός (1) έτους. Από την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου προ- 
σμετρούνταυδύο έτη για καθένα από τα πρώτα πέντε έτη υπηρεσίας στη 
χώρα μας με την ιδιότητα μέλους του ΔΕΠ, και ένα για κάθε έτος υπη
ρεσίας πέραν των πέντε.

Περί του διεθνούς κύρους των ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής 
αποοαίνεται η Επιτροπή του ν.δ. 302/1974 «περί συμπληρώσεως του 
ν.δ. 1 132/1972 κ.λ.π.*. Η αυτή Επιτροπή, εν αμφιβολία, αποφαίνεται 
και περί της διάρκειας της περί ης η παρούσα περίπτωσις υπηρεσίας, ως 
και περί της αντιστοιχίας της ιδιότητος, υφ’ ην προσεφέρθη η υπηρεσία 
εις την αλλοδαπήν, προς τας εν τη περιπτώσει ταύτη αναφερομένας ιδιό- 
τητας.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

2. Λογίζεται ως συντάξιμος, προσμετρούμενος εις την λοιπήν συντά
ξιμον υπηρεσίαν, και ο χρόνος των κάτωθι προϋπηρεσιών των δημοσίων 
υπαλλήλων:

α) Ο χρόνος προϋπηρεσίας εις Ιδρύματα και Οργανώσεις Διεθνείς ή 
.Αλλοδαπός, εφ’ όσον ανέλαβε το Κράτος την εκπλήρωσιν των σκοπών 
αυτών δια των δημοσίων υπηρεσιών του.

β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας εις Δήμους ή εις τας Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων.

ιδ) Η προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, η παρασχεθείσα υπό την 
ιδιότητα του τακτικού, εκτάκτου ή ημερομισθίου παρά τη Τοαπέζη της 
Ελλάδος μέχρι μιας τριετίας.

4) Η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων.

Τ) Ο χρόνος πάσης προϋπηρεσίας, εφ’ όσον αύτη και καθ’ όσον χρονι
κόν διάστημα απαιτείται ως προσόν δια την πρόσληψιν του υπαλλήλου 
εις την δημοσίαν υπηρεσίαν, διατηρούμενης και της διατάξεως της πε- 
ριπτ. δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθ’ ο μέρος δεν καλύπτεται 
δια της παρούσης περιπτώσεως.

Ως προϋπηρεσία, κατά την παρούσαν περίπτωσιν, νοείται και η δικη
γορική. ιατρική κ.λπ., ως και ο χρόνος προς απόκτησιν της ειδικότητος 
της απαιτούμενης ως προσόν.

Κατά την ανωτέρω γ περίπτωσιν δεν δύναται να προσμετρηθή χρό
νος πλέον των πέντε ετών, ή, προ κειμένου περί προσλήψεως εις την δη
μοσίαν υπηρεσία επί βαθμώ ή μισθώ Τμηματάρχου β’ και άνω, χρόνος 
πλέον των δέκα ετών.

5) Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

2. Λογίζεται ως συντάξιμος, προσμετρούμενος εις την λοιπήν συντά
ξιμον υπηρεσίαν και ο χρόνος των κάτωθι προϋπηρεσιών των δημοσίων 
υπαλλήλων:

α) 0 χρόνος προϋπηρεσίας εις Ιδρύματα και Οργανώσεις Διεθνείς ή 
.Αλλοδαπός, εφ* όσον ανέλαβε το Κράτος την εκπλήρωσιν των σκοπών 
αυτών δια των δημοσίων υπηρεσιών του.

β) 0 χρόνος προϋπηρεσίας εις Δήμους ή εις τας Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων.

ιδ) Η προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου, η παρασχεθείσα υπό την 
ιδιότητα του τακτικού, εκτάκτου ή ημερομισθίου παρά τη Τραπέζη της 
Ελλάδος μέχρι μιας τριετίας.

6) Η παρ. 12 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

12. Οι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του 
ΚΕ.Π.Ε. που είχαν συνάψει αρχικά συμβάσεις μίσθωσης έργου, αλλά 
στην πραγματικότητα παρείχαν εξαρτημένη εργασία και στη συνέχεια 
προολήφθηκαν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται να ζη
τήσουν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΚΕ.Π.Ε. την ανα
γνώριση του πιο πάνω χρόνου συμβάσεων έργου, ως χρόνου διανυθέ- 
''τος σε υπηρεσία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 0 αναγνωριζό
μενος αυτός χρόνος είναι συντάξιμος και ισχύει για όλες τις συνέπειες.

εκτός από τη λήψη αποδοχών αναδρομικώς.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

1) Το άρθρο 25 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

«Αρθρον 25

Δικαίωμα εις σύνταξιν στρατιωτικού - Έννοια του όρου

1. 0 στρατιωτικόπς δικαιούται εις ισόβιον σύνταξιν εκ του Δημοσίου 
Ταμείου, εάν συντρέχουν αι προϋποθέσεις του άρθρου 26.

2. Στρατιωτικός νοείται ο υπηρετών εις τας ενόπλους δυνάμεις, την 
Χωροφυλακήν xat το Λιμενικόν Σώμα και εις παν όπλον, σώμα ή κλά- 
δον ή ειδικότητα αυτών ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης, κα
θώς και ο προς αυτούς, δυνάμει νόμου, αντιστοιχών ή εξομοιούμε- 
νος..

Θεωρείται ομοίως ως στρατιωτικός 0ta την εφαρμογήν του παρόντος 
και ο υπηρετών εις την Αστυνομίαν Πόλεων ως αξιωματικός ή κατώτε
ρος αστυνομικός υπάλληλος (οπλίτης).

Ωσαύτως, θεωρούνται στρατιωτικοί, ως προς το εις σύνταξιν δικαί
ωμα και οι αξιωματικού πυρονόμοι και τα κατώτερα όργανα του Πυρο
σβεστικού Σώματος.

3. ’Οπου εν τω παρόντι αναφέρεται αξιωματικός, ανθυπαστιστής ή 
οπλίτης του Στρατού της Ξηράς. νοείται άρα και ο αντίστοιχος των λοι
πών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, της Χω
ροφυλακής. της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ως και των λοιπών υπηρεσιών κατά την εις τους νόμους αντιστοιχίαν.

4. Οι έμμισθοι λιμενοφύλακες, περί ων το ν.δ. 530/1970 «περί Λι
μενοφυλάκων·. εξομοιούνται προς χωροφύλακας, ως προς το εις σύντα
ξιν δικαίωμα αυτών, δικαιούμενοι εις περίπτωσιν μη συμπληρώσεως 
του προς σύνταξιν απαιτουμένου χρόνου του υπό του παρόντος προβλε- 
πομένου χρηματικού βοηθήματος.

2) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 1202/81.
«2. Δια τους ανθυπαστιστάς, ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους τους 

προερχόμενους εξ υπαξιωματικών, αποφοίτων της οικείας παραγωγι
κής Σχολής, δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, λογίζεται εφ* 
όσον συνεπληρώθη τρίμηνος πραγματική υπηρεσία εις τον βαθμόν, ως 
χρόνος μεν υπηρεσίας υπαξιωματικού και ο χρόνος εις τους βαθμούς 
του χωροφύλακας, αστυφύλακος ή πυροσβέστου, ως χρόνος Οι υπηρε
σίας ανθυπασπιστού, ανθυπαστυνόμου ή πυρονόμου και ο χρόνος ο δια- 
νυθείς εις τους βαθμούς του χωροφύλακος, αστυφύλακος, πυροσβέστου 
ή υπαξιωματικού πέραν των εννέα ετών*.

3) Η παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

’Αρθρον 34

Συντάξιμος μισθός γενικώς

1. Ως μισθός, επί τη βάσει του οποίου κανονίζεται η σύνταξις, λαμβά- 
νεται ποσοστόν επί του μηνιαίου μισθού ενεργείας του οριζόμενου υπό 
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και ανήκσντος εις τον βαθμόν ον 
έφερε άμα δε και υφ’ ον εμισθοδοτείτο ο στρατιωτικός κατά την έξοδον 
του εκ της υπηρεσίας.

4) Το ν.Ε. 330/47 (ΦΕΚ 84) «Περί καταστάσεως μονίμου διαθεσι
μότητας των αστυνοιχικών υπαλλήλων κ,λπ..*.

ΣΤΟ .ΑΡΘΡΟ 10

1) Το άρθρο 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

Αρθρον 58

Συρροή συντάξεως και μισθού ή συντάξεων

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του δημοσίου γενικά που 
υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα, που ορίζε
ται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α 65) και λαμ
βάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, δεν αναγνωρίζεται ως συντά
ξιμος ούτε από το δημόσιο ούτε και από τους άλλους ασφαλιστικούς φο- 
ρείς.

Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι προσωπική 
ή πολεμική ή γενικά στρατιωτική παθόντος στην υπηρεσία και ένεκα της 
υπηρεσίας ή εξομοιούμενη με πολεμική.

2. Το συντάξιμο του χρόνου του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου δεν αίρεται αν ο συνταξιούχος περιορισθεί στη λήψη μόνο



- 48 -

των αποδοχών, οπότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Η ανα
στολή της καταβολής της σύνταξης, καθώς χαι η επαναχορήγησή της, 
γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου προς την αρμόδια υπηρεσία 
και αρχίζει από την ημερομηνία ύπουλης της αίτησης.

3. Η αναστολή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που υπάγονται 
στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1256/ 
1982 ανατρέχει στη δημοσίευσή του, η δε σύνταξη που τυχόν τους έχει 
καταβληθεί επιστρέφεται με μηνιαίες δόσεις ίσες με τον αριθμό των μη
νών στους οποίους αντιστοιχεί. Το ίδιο ισχύει χαι για όσους από τους συ
νταξιούχους υπηρετούν ή έχουν προοληφθεί σε θέσεις του δημόσιου το
μέα που δεν προβλέπονταν από το ν.δ. 641/1970 (ΦΕΚ Α* 174).

4. Σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης, ο χρόνος της υπηρεσίας 
για την οποία ο συνταξιούχος δικαιώθηκε τη σύνταξη προσμετρείται στο 
χρόνο της νέας του θέσης, για την καταβολή των επιδομάτων που έχουν 
σχέση με το χρόνο υπηρεσίας, εφ’ όσον η υπηρεσία αυτή υπολογίζεται 
για τη χορήγηση αυτών των επιδομάτων.

5. Όσοι από τους συνταξιούχους προτιμήσουν τη σύγχρονη λήψη 
αποδοχών και σύνταξης με συνέπεια τη μη αναγνώριση του συντάξιμου 
της υπηρεσίας τους, δεν υπόχεινται κατά τη διάρκεια αυτής σε ασφαλι
στικές εισφορές για τον κλάδο συντάξεων.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή 
και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπηρετούν εκτός του δη
μόσιου τομέα, εφ όσον η υπηρεσία τους αυτή αναγνωρίζεται ως συντά
ξιμη από το Δημόσιο. Επίσης έχουν εφαρμογή και γι' αυτούς που ενώ 
υπηρετούν σι θέσεις της παρ. 1 γίνονται συνταξιούχοι μετά την πρόσ
ληψή τους στις θέσεις αυτές.

7 · Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως 
δικαιούνται να επιλέγουν για υγειονομική περίθαλψη, είτε αυτή που δι
καιούνται ως συνταξιούχοι, είτε αυτή που προβλέπεται για τη θέση στην 
οποία υπηρετούν.

7 α. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή 
και γιε τους λοιπούς συνταξιούχους του δημοσίου τομέα που ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι υπηρετούν ή 
προσλαμβάνονται σε θέσεις του τομέα αυτού.

Οι διατάξεις του ν.δ. 1209/1972 (ΦΕΚ Α’ 124) εξακολουθούν να 
ισχύουν, εφ' όσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του ν. 1256/ 
1982.

8. Δεν καταβάλλεται εκ του Δημοσίου Ταμείου διπλή σύνταξις.
Δεν καταβάλλεται ομοίως η σύνταξις, αν ο συνταξιούχος διατελή εις

θέιπν εκτός των εις την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων, εφ' 
όσον η εν τη θέσει ταύτη υπηρεσία παρέχει κατ’ αρχήν δικαίωμα συντά
ξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου ή οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ’ όψιν δια 
τον κανονισμόν ή την αύξησιν συντάξεως καταβαλλομένης εκ του Δημο
σίου ^Ταμείου.

9. Επιτρέπεται η σύγχρονος καταβολή μέχρι δύο το πολύ συντάξεων 
ή συντάξεως και αποδοχών της θέσεως. περί ης η προηγούμενη παρά
γραφος. εις συνταξιούχους λαμβάνοντας πολεμικήν ή προσωπικήν σύ
νταξιν. προς ους εξομοιούνται και οι τραυματιζόμενοι εν υπηρεσία συνε
παγόμενη επηυξημένον κίνδυνον ή εξ απροόπτου συμβάντος πολιτικοί 
υπάλληλοι και στρατιωτικοί και αι οικογένεια·, των εκ τούτων φονευομέ- 
νων.

Το αυτό ισχύει και όταν απενεμήθη η σύνταξις εις την χήραν σύζυγον 
και τα τέκνα του εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας φονευθέντος 
ή θανόντος εκ τραυμάτων υπαλλήλου ή στρατιωτικού.

Το συντάξιμον της υπηρεσίας. Οι' ην καταβάλλεται εν τη περιπτώσει 
ταύτη ο μισθός, δεν αίρεται δια της συγχρόνου καταβολής της συντά- 
ξεως.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και δια τους 
τέως αξιωματικούς και οπκιτας των ενόπλων δυνάμεων, τους τέως αξι
ωματικούς κα: ανδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος, τους έχοντας ανεγνωρισμένον δικαίωμα εις σύ
νταξιν εκ παθήματος (τραύματος ή νόσου), προελθόντος προδήλως και 
αναμφισβήτως εξ αίτιας της υπηρεσίας των.

10. Εκ μιας υπηρεσίας και εκ μιας εξόδου εκ ταύτης εν μόνον δικαί
ωμα εις σύνταξιν εκ του Δημοσίου γεννάται, του δικαιούχου δυναμένου 
να επιλέξη πάντοτε την καταβολή αυτώ της πολεμικής ή της. βάσει άλ
λων διατάξεων, ανηκούσης αυτώ εκ της αυτής υπηρεσίας συντάξεως.

2/υντρεχούσης περιπτώσεως εφαρμογής της διατάξεως του προηγου
μένου εδαφίου, ανεξαρτήτως του αν ο εν αυτή περιορισμός αναγράφεται 
εις τας πράξεις ή αποφάσεις κανονισμού συντάξεως, δεν οιατάσσεται 
παρα του 1 πουργού Οικονομικών, εν τη ενασκήσει της αρμοδιότητος 
προς εκτέλεσιν τούτων, η καταβολή της δευτέρας συντάξεως.

Κατά των. συμφώνως τω ως άνω εδαφίω πράξεων ή. παοαλείώεων 
του Τπουργού Οικονομικών, πλην του εν παρ. 4 του άρθρου 67 του πα
ρόντος ενδίκου μέσου, ουδέν έτερον ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου 
δύναται να ασκηθή.

Πάσα πράξις εντολής πληρωμής, εκδιδομένη κατά παράβασιν της 
παρούσης παραγράφου, τυγχάνει άκυρος.

11. Αν εκ τΟυ θανάτου συνταξιούχου τενός γεννώνται υπέρ της οικο
γένειας αυτού πλείονα δικαιώματα συντάξεως, απορρέοντα εξ ιδίας 
υπηρεσίας ή εκ παθήματος του θανόντος ή εκ των συνθηκών του θανά
του του. η οικογένεια αυτού δικαιούται της μεγαλυτέρας μόνον εκ των 
συντάξεων τούτων.

Το αυτό ισχύει και επί των οικογενειών των θανόντων δημοσίων 
υπαλλήλων, στρατιωτικών και συνταξιούχων εν γένει, υπέρ των οποίων 
αναγνωρίζονται πλείονα του ενός δικαιώματα συντάξεως ειρηνικής πε
ριόδου ή πολεμικής τοιαυτης. απορρέοντα εξ υπηρεσίας ή παθήματος 
του αυτού προσώπου.

12. Εφ* όσον το άθροισμα των συντάξεων, αίτινες καταβάλλονται εις 
το αυτό πρόοωπσν εκ του Δημοσίου Ταμείου, των νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των τραπεζών και των πάσης φύσεως 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, υπερβαίνει το σύνολον των αποδοχών 
ενεργείας του βαθμού, βάσει του οποίου εκανονίσθη η σύνταξις, μεθ’ 
ολοκλήρου του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, το υπερβάλλον εκπίπτει 
εκ της συντάξεως ή των συντάξεων του Δημοσίου.

Οι περιορισμοί του προηγουμένου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή, εφ’ 
όσον ο συναξιούχος κατά την διάρκειαν της δημοσίας υπηρεσίας του εκέ- 
κτητο το δικαίωμα να λαμβάνη εκτός των αποδοχών της δημοσίας θέ- 
οεως και αποδοχάς ή σύνταξιν εξ άλλης πηγής. Ομοίως, δεν έχουν 
εφαρμογήν οι περιορισμοί ούτοι προκειμένου περί συνταξιούχων του Δη
μοσίου. αποκτησάντων δικαίωμα συντάξεως εξ υπηρεσίας παρασχεθεί- 
σης πράγματι εις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τρά
πεζας και πάσης φύσεως ιδρύματα ή επιχειρήσεις.

13. Αι συντάξεις των οικογενειών των εν υπηρεσία παρά τρομοκρα
τών ή άλλων ατόμων δολοφονηθέντων υπαλλήλων ή στρατιωτικών, 
λόγω της ιδιότητάς των ή της ενασκήσεως των καθηκόντων των, εξο- 
μοιούνται, δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, προς πολεμικάς.

14. Οι περιορισμοί των διατάξεων των παρ. 8 έως 13 του παρόντος 
έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους των Ο.Τ.Α. και 
των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των 
οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από το Δημόσιο, βάσει ειδικών δια
τάξεων.

Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των δημάρ
χων και προέδρων κοινοτήτων καθώς και οι συντάξεις των υπαλλήλων 
του άρθρου 1 του ν. 1518/85 εφ' όσον μέχρι τις 31.12.1984 αυτοί 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συντάξεως.

2) Η παρ. 2 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

2. Το συντάξιμο του χρόνου του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου δεν αίρεται αν ο συνταξιούχος περιορισθεί στη λήψη μόνο 
των αποδοχών, οπότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Η ανα
στολή της καταβολής της σύνταξης, καθώς και η επαναχορήγησή της. 
γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου προς την αρμόδια υπηρεσία 
και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολι
τικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

) 4. Ο; περιορισμοί των διατάξεων των παρ. 8 έως 13 του παρόντος 
έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους των Ο.Τ.Α. και 
των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των 
οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από το Δημόσιο, βάσει ειδικών δια
τάξεων.

Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των δημάρ
χων και προέδρων κοινοτήτων καθώς και οι συντάξεις των υπαλλήλων 
του άρθρου 1 του ν. 1518/85. εφ' όσον μέχρι τις 31.12.1984 αυτοί 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συντάξεως.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11

1) Το πρώτο εδάφιο της περ. β' του άρθρου 62 του Κώδικα Πολιτι
κών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

β) Εάν ο δικαιούχος καταδικασθή εις την ποινήν της καθείρξεως επί 
κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, ιδιοποιήσει. πλαστογραφία, απιστία ή πα
ραποιήσει, εφ' όσον τα αδικήματα στρέφονται κατά του Δημοσίου ή 
κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως και εάν καταδικασθή 
αμετακλήτως δια τινά των εν άρθροις 270 και 272 του Ποινικού Ko>Ot- 
κος. ως ταύτα ετροποποιήθησαν δια του ν.δ. 364/1969 «περί τροπο- 
ποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού 
Κώδιχος» προβλεπομένων πράξεων.

Παρεχόμενης χάριτος μετ άρσεως συνεπειών ή επερχομένης δικα
στικής αποκαταστασεως το δικαίωμα ανακτάται υπό τους όρους της 
παρ. 2 του επομένου άρθρου.

2) Οι περ. γ* και δ' του άρθρου 62 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων.
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γ) Εάν η θυγάτηρ έλθη εις γάμον ή η χήρα εις νέσν τοιουτον. είτε 
κατα το ημεδαπόν είτε κατά το αλλοδαπόν δίκαιον, ή εάν η χήρα σύζυ
γος εκπέση της επιτροπείας των τέκνων αυτής δι αισχρόν διαγωγήν .

δ) Εάν η δικαιωθείσα συντάξεως χήρα σύζυγος απόχτηση μετά τον 
θάνατον του συζύγου της νόθον τέχνον ή καταδικασθή δι αμετακΛήτου 
διχαστικής αποφασεως επί αμβλώσει, παιδοκτονία ή αποκρύψει τοκε
τού.

3) Οι περ. β\ γ’ και δ' (πρώτο εδάφιο) του άρθρου 27 του ν.δ. 1827/ 
1942.

Απώλεια του εις σύνταξιν δικαιώματος και αναστολή της ασχήσεως 
αυτού.

'Αρθρ. 27. Το εις σύνταξιν δικαίωμα απόλλυται: α) εάν ο υπάλληλος 
απολυθή διότι απέσχε της εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτού αυτο- 
γνωμόνως, β) εάν η χήρα έλθη εις νέον γάμον ή εκπέση της επιτροπείας 
των τέκνων αυτής δΓ αισχράν διαγωγήν, γ) εάν ο δικαιούχος καταδικα- 
σθή εις εγκληματικήν ποινήν επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, ιδιοποιη
θεί. πλατσνραφία. απιστία ή παραποιήσει, εφ’ όσον τα αδικήματα στρέ
φονται κατα του δήμου ή του Δημοσίου. Παοεχομένης χάριτος μετ άρ- 
σεως συνεπειών ή επερχομένης αποκαταστάσεως το δικαίωμα ανακτά
ται υπό τους όρους του εΟ. β' της § 1 του επομένου άρθρου.

4) Οι περιπτώσεις β*, γ’ (πρώτο εδάφιο) και δ' του άρθρου 24 του 
Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980).

Άρθρον 24

Απώλεια δικαιώματος συντάξεως

Το εις σύνταξιν δικαίωμα απόλλυται:
α) Εάν ο υπάλληλος απολυθή διότι απέσχε της εκπληρώσεως των 

καθηκόντων αυτού αδικαιολογήτως.
β) Εάν ο δικαιούχος καταδικασθή εις την ποινήν της καθείρξεως επί 

κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, ιδιοποιήσει, πλαστογραφία, απιστία, παρα
ποιήσει ή δολιοφθορά, εφ’ όσον τα αδικήματα ταύτα στρέφονται κατά 
των δικτύων, του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως 
και εάν καταδικασθή αμετακλήτως δια τινά των εν άρθροις 270 και 
272 του Ποινικού Κώδιχος, ως ταύτα ετροποποιήθησαν δια του ν.δ. 
364/1969 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 270 
και 272 του Ποινικού Κώδικος» προβλεπομένων πράξεων.

Παρεχομένης χάριτος, μετ’ άρσεως των συνεπειών, ή επερχομένης 
αποκαταστάσεως το δικαίωμα ανακτάται υπό τους όρους του δευτέρου 
εδαφίου της πεοίπτ. β' της παρ. 1 του επομένου άρθρου.

γ) Εάν η θυγάτηρ έλθη εις γάμον ή η χήρα εις νέον τοιούτον.
5) Εάν η δικαιωθείσα συντάξεως χήρα σύζυγος αποκτήση, νόθον τέ

χνον ή αν εκπέση της επιτροπείας των τέκνων της δΓ αισχράν διάγω-
ΎΨ·

5) Οι διατάξεις των περ. α’ (πρώτο εδάφιο), β’ και δ’ αριθμουμένης 
ως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 117 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων
(π.δ! 1285/1981 ΦΕΚ 314).

α) Εάν ο δικαιούχος καταδικασθή εις την ποινήν της καθείρξεως επί 
κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, ιδιοποιήσει, πλαστογραφία, απιστία ή πα
ραποιήσει, εφ' όσον τ’ αδικήματα στρέφονται κατά του Δημοσίου ή κατά 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως και εάν καταδικασθή αμετα
κλήτως δια τινά των εν άρθροις 270 και 272 του ποινικού κώδικος, ως 
ταύτα ετροποποιήθησαν δια του ν.δ. 364/1969 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των άρθρων 270 και 272 του Ποινικού Κώδικος* 
προβλεπομένων πράξεων.

Παρεχομένης χάριτος μετ’ άρσεως συνεπειών ή επερχομένης δικα
στικής αποκαταστάσεως, το δικαίωμα ανακτάται υπό τους όρους της 
παραγράφου 2 του επομένου άρθρου.

β) Εάν η χήρα έλθη εκ νέου εις γάμον, είτε κατά το ημεδαπόν, είτε 
κατά το αλλοδαπόν δίκαιον ή εκπέση της επιτροπείας των τέκνων αυτής 
δι αισχράν διαγωγήν.

γ) Εάν η δικαιωθείσα συνάξεως χήρα άνευ τέκνων σύζυγος απο- 
κτήση, μετά τον θάνατον του συζύγου της, νόθον τέχνον ή καταδικασθή 
δι αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως επί αμβλώσευ παιδοκτονία ή 
αποκρύψει τοκετού.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12

1) Το άρθρο 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

’Αρθρον 66

Κανονισμός των συντάξεων — Ένδικα μέσα
1. Ο κανονισμός των εις βάρος του Δημοσίου Ταμείου πληρωτέων

συντάξεων, βοηθημάτων και επιδομάτων, εξαιρέσει των δυνάμει προ
σωπικών νόμων χορηγουμένων, ενεογείται κατά τας διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου παοά της Τ πηρεσίας Συντάξεων του Γ ενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους δια πράξεως, εκδιδομένης υπό του Διευθυντού της αρ
μόδιας Διευθύνσεως Κανονισμού Συντάξεων.

Η πράξις χανονισαου συντάξεως είναι υποχρεωτική δια το Δημόσιον 
και τον ενδιαφερόμενόν, υπόκειται δε μόνον εις τα δια του παοόντος άρ
θρου προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Η πράξις κανονισμού συντάξεως υπόκειται εις ένστασιν ασκουμ,ένην 
δια πάντα λόγον, ενώπιον Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισιχού 
Συντάξεων, αποτελούμενης εκ του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συντά
ξεων και εκ δύο Διευθυντών της Υπηρεσίας ταύτης, μη μετασχόντων 
αμέσως ή εμμέσως εις την έκδοσιν και τον έλεγχον της προσβαλλόμενης 
πράξεως.

2. Η ένστασις ασκείται
α) παρά του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσεως ελέγχου και εντο

λής πληρωμής των συντάξεων, προ πάσης εχτελέσεως της πράξεως και
β) παρά παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός έτους από της χοινο- 

ποιήσεως της πράξεως.
3. Η ένστασις ασκείται άνευ περιορισμού προθεσμίας.
α) εάν η προσβαλλομένη πράξις στηρίζεται επί ψευδών καταθέσεων 

μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμονος ή 
επί πλαστών ή νενοθευμένων εγγράφων, εφ’ όσον τα περιστατικά ταύτα 
προκύπτουν εξ αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος.

β) εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα.
γ) εάν ενεφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα.
4. Η διόρθωσις του ονόματος ή της ιοιότητος του αιτούντος εις τας, 

κατά τας προηγούμενος παραγράφους, εκδιδομένας πράξεις ή αποφά
σεις, ως και η ερμηνεία αυτών, άνευ μεταβολής της ουσίας, ενεργείται 
παρά του εκδόντος την πράξιν ή απόφασιν οργάνου.

Το αυτό όργανον δύναται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή και αυτε- 
παγγέλτως, να προβή εις την διόρθωσιν της πράξεως ή αποφάσεώς του, 
εάν κατά την σύνταξιν αυτών παοεισέφρυσαν λάθη γραφικά ή λογιστικά 
ή το διατακτικόν της πράξεως ή αποφάσεως διετυπώθη ελλιπώς ή ανα- 
κριβώς.

5. Η εξέτασις της νομιμότητος των εκδιδομένων πράξεων ή αποφά
σεων κατ’ άλλην, πλην της κατά το παρόν άρθρον αναγραφόμενης δια
δικασίας, απαγορεύεται.

Αι κανονιστικοί πράξεις κανονισμού συντάξεως και αποφάσεις της, 
εις το τρίτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επιτροπής κοινο
ποιούνται εις τον παοά τω Ελεγκτικών Συνεδρίω Γενικόν Επίτροπον 
της Επικράτειας, όστις έχει το δικαίωμα ασχήσεως κατ’ αυτών των 
κατά την επομένην παράγραφον ενδίκων μέσων εντός έτους από της πε- 
ρελεύσεως αυτώ της πράξεως ή αποφάσεως.

6. Η πράξις κανονισμού συντάξεως και η απόφασις της Επιτροπής 
Ελέγχου των πράξεων κανονισμού συντάξεως υπόκεινται εις έρεσιν 
ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκουμένην 
υπό του Υπουργού των Οικονομικών εντός έτους από της εκδόσεως της 
πράξεως ή αποφάσεως. ως και από παντός έχοντος έννομον συμφέρον 
εντός έτους από της κοινοποιήσεως ταύτης. Επί των εφέσεων τούτων 
και των περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά των επί εφέσει εκδιδομένων 
αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται αι σχετικοί διατά
ξεις του οργανισμού αυτού.

Ασχηθείσης της εφέσεως εξαντλείται η δικαιοδοσία των κατά τας 
προηγούμενος παρεττράφους οργάνων.

7. Πάσα αίτησις σχετική προς εκδοθείσαν πράξιν κανονισμού συντά
ξεως ή απόφασιν της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντά
ξεως, στηριζομένη εις έγγαφα επί του περιεχομένου των οποίων δεν 
εγένετο κρίσις, θεωρείται ουχί ως ένδικον μέσον, αλλ' ως αίτησις το 
πρώτον εξεταζόμενη.

8. Υποθέσεις συντάξεων οριστικώς και τελεσιδίχως χριθείσαι κατά 
την διαδικασίαν των παραγράφων 1-7 του παρόντος άρθρου δύναντα: 
να επαναφέρονται προς εξέτασιν εις πρώτον βαθμόν, αιτήσει των ενδια
φερομένων ή του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσεως ελέγχου και 
εντολής πληρωμής συντάξεων, εφ όσον ούτοι επικαλούνται αντίθετον 
απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδοθείσαν μετά την χρονολογίαν 
εκδόσεως της προσβαλλόμενης οριστικής πράξεως ή αποφάσεως. οικο
νομικά αποτελέσματα των. κατά την διαδικασίαν του προηγουμένου 
εδαφίου, εκδιδομένων πράξεων ή αποφάσεων άρχονται από της πρώτης 
του μηνάς της χρονολογίας εκδόσεώς των.

9. Η διάταξις του άρθρου 9 του Ν. 362/1943 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως της κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» τηρείται 
εν ισχύει.
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2) To άρθρο 7 του β.δ. 892/1968.

Άρθρον 7.

Κοινοποίησις πράξεων και αποφάσεων.

1. α) Αι κατά τα άρθρα 1 χαι 4 του Α.Ν. 599 του 1968 πράξεις κα
νονισμού συντάξεων ή αναγνωρίσεως διάρκειας υπηρεσίας ως χαι αι 
αποφάσεις της Επιτροπής ελέγχου των πράξεων κανονισμού συντάξεως 
κοινοποιούνται εις τους ενδιαφερομένους εν επισήμω αντιγράφω δια δη
μοσίου. δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή υπηρέτου, των προς ας 
απευθύνεται η Υπηρεσία Συντάξεων δημοσίων ή άλλων Αρχών υπσχρε- 
ουμένων όπως μεριμνήσωσι περί της κοινοποιήσεως ταυτης.

β) Περί της κοινοποιήσεως συντάσσεται αποδεικτικόν υπογράφομε - 
νον υπό του κοινοποιήσαντος και του παραλαβόντος, περιέχον τον τόπον 
xat την χρονολογίαν κοινοποιήσεως. το ονοματεπώνυμον και τηνιδιό- 
τητα του κοινοποιήσαντος το ονοματεπώνυμον του προς ον η κοινοποίη- 
σις. τον αριθμόν και την χρονολογίαν της κοινοποιουμένης πράξεως ή 
αποφάσεως και το εκδόσαν την πράξιν ή απόφασιν όργανον.

2. Αρνουμένου του ενδιαφερομένου να παραλάβη την πράξιν ή από- 
φασιν ή να υπσγράψη το αποδεικτικόν αφήνεται η απόφασις εις την κα
τοικίαν του, γινομένης περί τούτου μνε'ιας εν των αποδεικτικώ. υπογρα- 
φομένω υπό του κοινοποιήσαντος και ενός μάρτυρος.

3. Απόντος του ενδιαφερομένου εκ της κατοικίας του. η επίδοσις 
ενεργείται εις τινα των συνοίκων του καυ εν περιπτώσει αρνήσεως ή 
απουσίας αυτών αφήνεται εις την κατοικίαν, γινομένης περί τούτου 
μνείας εν των αποδεικτικώ υπογραφή ιένου υπό του κοινοποιήσαντος 
και ενός μάρτυρος.

4. Του ενδιαφερομένου διαμένοντος εις την αλλοδαπήν η κοινοποίη- 
σις γίνεται εις τον πληρεξούσιον αυτού, ή, εν ελλείψει τοιούτου, μέσω της 
οικείας Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

5. α) Του ενδιαφερομένου όντος αγνώστου διαμονής η πράξις ή από- 
φασις αποστέλλεται εις τον Δήμαρχον ή τον Πρόεδρον της Κοινότητος 
του τόπου εγγραφής, εις τα Μητρώα Αρρένων ή προκειμένου περί θη- 
λέων εις τα Δημοτολόγια.

β) Ο ως άνω Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητος υπσχρεούται να 
τοιχοκολλήση την πράξιν ή απόφασιν εις εμφανές εξωτερικόν μέρος του 
Δημαρχιακού ή κοινοτικού Καταστήματος επί οκτώ ημέρας, συντάσσων 
αποδεικτικόν βεβαιωτικόν του γεγονότος τούτου.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13

1) Το άρθρο 84 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

Άρθρον 84

Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέως

%1. Οι κατά την δημοσίευσιν του ν. 765/1978 «περί μονιμοποιήσεως 
των εκτάκτων υπαλλήλων των επανελθόντων εις την υπηρεσίαν κατ’ 
εφαρμογήν του ν. 193/1975 κ.λπ.» υπηρετούντες επί συμβάσει υπάλ
ληλοι του Δημοσίου, οι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του ν..δ. 874/ 
1971 «περί συμπληρώσεως διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας «περί 
απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων», δύνανται να 
επιλέξουν την συνταξιοδότησίν των εκ του ΙΚΑ. κατά τας διατάξεις περί 
κοινών ησφαλισμένων. αντί της εκ του Δημοσίου τοιαύτης. δια δηλώ- 
σεώς των εφ' άπαξ υποβαλλόμενης εντός προθεσμίας εξ μηνών από της 
ενάρξεως της ισχύος του ν. 765/1978 εις τας Διευθύνσεις Διοικητικού 
των παρ' οις υπηρετούν Υπουργείων.

Η κατά το πρσηγούμενον εδάφιον προθεσμία, προς επιλογήν ασφαλι
στικού φορέως. παρατείνεται επί εξάμηνον από της δημόσιεύσεως του ν. 
955/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης συ- 
νταξιοδοτικής νομοθεσίας* (21.8.1979).

Εάν ήθελον επιλεξει την συνταξιοδότησίν των εκ του Δημοσίου, εξαι
ρούνται της παρά τω ΙΚΑ ασφαλίσεως δια τον Κλάδον Συντάξεων.

Δια τους επιλέξαντας την συνταξιοδότησίν εκ του ΙΚΑ. εφ' όσον είχε 
διακοπή η ασφάλισις αυτών, κατ' εφαρμογήν του ν.δ. 874/1971. θεω
ρείται ότι ουδέποτε εξήλθον της ασφαλίσεως αυτού, επί τη καταβολή 
των χεχανσνισμένων εισφορών, εργοδότου μεν παρά του Δημοσίου, 
ησφαλισμένου δε παρ’ αυτών.

2. Αι διατάξεις της πρσηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλό- 
γως και επί των επί συμβάσει υπαλλήλων του Δημοσίου, οίτινες. προ 
της υπαγωγής των εις τας διατάξεις του ν.δ. 874/1971. ετύγχανον 
ησφαλισμένοι ετέρων, εκτός του ΙΚΑ. Οργανισμών Κοινωνικής Ασοαλί- 
σεως. Η προθεσμία δια την υποβολήν της σχετικής δηλώσεως ορίζεται 
εξάμηνο από της δηαοσιεύσεως του ν. 955/1979.

3. Οι κατά την δημοσίευσιν του ν. 955/1979 υπηρετούντες επί συμ- 
βάσει υπάλληλοι του Δημοσίου, οι μη έχοντες υπαχθή μέχρι της 5ης 
Απριλίου 1978 εις τας διατάξεις του ν.δ. 874/1971. δύνανται. άμα τη 
συμπληρώσει των προϋποθέσεων υπαγωγής εις τας διατάξεις του νομο
θετικού τούτου διατάγματος και πάντως ουχί πέραν διμήνου από της 
συμπληρώσεως. να δηλώσουν εγγράφως εις την παρ η υπηρετούν υπη
ρεσίαν. ότι δεν επιθυμούν την συνταξιοδότησίν των εκ του Δημοσίου. Εις 
την πεοίπτωσιν ταύτην. συνεχίζεται η ασφάλισις των εις τον ασφαλιστι
κόν φορέα.εις ον ετύγχανον ησφαλισμένοι κατά τον χρόνον υποβολής 
της δηλώσεως

4. Το προσωπικό, που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136). τα άρθρα 13 
και 14 του ν. 1540/1985, εκτός από το θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός 
Αθηνών* και το άρθρο 38 του ν. 1545/1985 και αμειβόταν με ημερο
μίσθιο. καθώς και προσωπικό που αμειβόταν με μηνιαίο μισθό xat είχε 
επιλεξει. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 765/1978 
(ΦΕΚ 49), τη συνταξιοδότησή του από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης, μπορεί με δήλωσή του που δεν ανακαλείται κατά το διορι
σμό ή μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να διατη
ρήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησής του από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα 
κύριας ασφάλισης, άλλως υπάγεται αυτοδικαίως από το διορισμό του 
στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου.

2) Η παρ. 5 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων.

5. Υπηρεσία, διανυθείσα εις νοσηλευτικά ιδρύματα κοινωφελούς χα- 
ρακτήρος προς της υπαγωγής αυτών εις τας διατάξεις του α.ν. 965/ 
1937 «περί οργανώσεως των δημοσίων νοσηλευτικών και υγειονομι
κών ιδρυμάτων* και του ν.δ. 2592/1953 «περί οργανώσεως της ιατρι
κής αντιλήψεως*. λογίζεται συντάξιμος δια το κατά τα νομοθετήματα 
ταύτα μόνιμον προσωπικόν των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου xat εφ' όσον το 
προσωπικόν τούτο έχει συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν υπό 
την ιδιότητα του μόνιμου.

3) Το πρώτο εδάφιο της περ. κη’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

κη)Η προηγγενεστέρα υπηρεσία των αδελφών νοσοκόμων εν γένει 
και μαιών, περί ων η παρ. 5 του άρθρου 1 1 του ν.δ. 3097/1954 «περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ* αριθ. 2592/1953 ν. δια
τάγματος «περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως* και η παρ. 2 
του άρθρ. 8 του ν. 3301/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώ
σεως του από 3.4.1954 β.δ. περί εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.δ. 
2500/1953 επί του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοι
νωνικής Πρόνοιας, ως και τροποποιήσεως διατάξεων τινων του νδ. 
2592/1953 και 3097/1954 «περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλή- 
ψεως*. προσληφθεισών εις Νοσηλευτικά Ιδρύματο α.ν. 965/1937 
«περί οργανώσεως των δημοσίων νοσηλευτικών και υγειονομικών ιδρυ
μάτων* και ν.δ. 2592/1953 και τας παρ' αυτοίς Σχολάς ή εις άλλας 
δημοσίας υπηρεσίας, η παρασχεθείσα υπό την ιδιότητα ταύτην εις Νο
σηλευτικά Ιδρύματα, απστελούντα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι
κού δικαίου και άτινα δεν υπήχθησαν εις τας διατάξεις του α.ν. 965/ 
1937 και του ν.δ. 2592/1953 ή εις τας Σχολάς τας λειτουργούσας 
παρά τοις ιδρύμασ: τούτοις. η παρά Τραπίζη προϋπηρεσία διοικητικών 
υπαλλήλων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εφ όσον και καθ' ον αριθμόν 
ετών η τραπεζική αύτη υπηρεσία εχρησίμευσεν ως απαραίτητον προσόν 
δια την πρόσληψίν των. ως επίσης και η προϋπηρεσία τακτικών υπαλ
λήλων δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, προ της υπαγωγής των 
εις τας διατάξεις του ν.δ. 2592/1953. εφ' όσον οι κεκτημένοι την προϋ
πηρεσίαν ταύτην οιωρίσθησαν μεταγενεστέρως ως ιατροί εις μόνιμον 
δημοσίαν θέσιν.

Αι διατάξεις της ανωτέρω περιπτώσεως έχουν εφαρμογήν και προ
κειμένου περί των εν αυταίς αναφερομένων αδελφών νοσοκόμων εν γί
νει και μαιών, των προσληφθεισών εις το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα του Με
τοχικού Ταμείου Στρατού.

4) Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1583/3985

'Αρθρο 3

/* Επικουρική ασφάλιση

1. Το προσωπικό, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1476/1984. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1540/1985. εκτός από το



«Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός Αθηνών» και το άρθρο 38 του ν. 1545/ 
1985 σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και άλλων ν.π.δ,δ. 
και διατηρεί, σύμφωνα με το άρθοο 1, την κύρια ασφάλιση που είχε πριν 
από τη μονιμοποίησή του. διατηρεί υποχρεωτικά και το αντίστοιχο κα
θεστώς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αντί για το συνταξιοδοτικο 
καθεστώς στο οποίο θα υπαγόταν αυτοδικαίως μετά το διορισμό του στη 
μόνιμη θέση.

2. Η ανα*η#ώριση των προϋπηρεσιών στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και 
τα άλλα ν.π.δ.δ του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου από 
τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνεται μονο ύστερα 
από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την καταβολή από τους ίδιους 
των προβλεπόμενων εισφορών εξαγοράς των προϋπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 4 .

Υγειονομική περίθαλψη.
Το προσωπικό, που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις σύμφωνα με το ν. 

1476/1984. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1540/1985. εκτός από το 
«Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός Αθηνών» και το άρθρο 38 του ν. 1545/ 
1985. δικαιούται την υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων που 
έχουν το ίδιο συνταςιοδοτικό καθεστώς κύριας ασφάλισης.

5. Το πρώτο εδαφ. της παρ. 4 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας, από της ισχύος του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 
109). των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά σε θέσεις που προβλέπο- 
νται από το ν.δ. 641/1970 (ΦΕΚ 174) και από το άρθρο 6 του ν. 
1379/83 (ΦΕΚ 101). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.
1 489/84 (ΦΕΚ 170), για τον οποίο καταβάλλονταν σύνταξη και απο
δοχές συγχρόνως αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, εφόσον οι ενδιαφερό
μενοι επιστρέφουν τη σύνταξη που έλαβαν, όπως ορίζεται παρακάτω.

Το ποσό της επιστρεπτέας σύνταξης υπολογίζεται με βάση το συντά
ξιμο μισθό του βαθμού ή του κλιμακίου συνταξιοδότησής τους, όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης επι
στροφής και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του πα
ρόντος.

6. Η παρ. 4 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας, από της ισχύος του ν. 955/1979 (ΦΕΚ 
109). των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά σε θέσεις που προβλέπο- 
νται από το ν.δ. 641/1970 (ΦΕΚ 174) και από το άρθρο 6 του ν. 
1379/83 (ΦΕΚ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 
1489/84 (ΦΕΚ 170), για τον οποίο καταβάλλονταν σύνταξη και απο
δοχές συγχρόνως αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, εφόσον οι ενδιαφερό
μενοι επιστρέφουν τη σύνταξη που έλαβαν, όπως ορίζεται παρακάτω.

Το ποσό της επιστρεπτέας σύνταξης υπολογίζεται με βάση το συντά
ξιμο μισθό του βαθμού ή του κλιμακίου συνταξιοδότησής τους, όπως 
αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης επι
στροφής και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του πα
ρόντος.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων.

6. Οι καθηγητές που εξήλθαν ή θα εξέλθουν από την υπηρεσία σύμ
φωνα με το άρθρο 38 του ν. 1268/1982 δικαιούνται σύνταξης εφόσον 
έχουν οκτώ (8) τουλάχιστο χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. ως 
τακτικοί ή μόνιμοι ή έκτακτοι μόνιμοι ή έκτακτοι με τριετή θητεία καθη
γητές ή εντεταλμένοι υφηγητές ή επιμελητές ή βοηθοί, από τα οποία πέ
ντε (5) τουλάχιστο χρόνια σε Α.Ε.Ι. της χώρας. Στην συνολική αυτή 
υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ομοταγή 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, που αναγνωρίζονται ως συντάξιμα, μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης εξόδου του 
από την υπηρεσία. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των ανωτέρω 
προστίθενται πέντε (5) χρόνια για όσους έχουν πραγματική υπηρεσία, 
όπως αυτή ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, οκτώ (8) έως δέκα (10) 
ετών, επτά (7) χρόνια για όσους έχουν πραγματική υπηρεσία ένδεκα 
(11) έως δεκαπέντε (15) ετών και δέκα (10) χρόνια για αυτούς που 
έχουν πραγματική υπηρεσία δεκαέξι (16) ετών και πάνω.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15

1) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.δ. 4210/1961.
3. Ειδικώς δια τας υπηρεσίας εκτάκτου υπαλλήλου ή εργάτου, αύται

δεν υπολογίζονται ως συντάξιμοι αν οιηνύθησαν προ της συμπληρώ- 
δεως του 17 έτους της ηλικίας των. ,

2) Η περιπτ. γ* της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 1827/1942.
Άρθρο 6. 1. Συντάξιμος επίσης λογίζεται ποοσμετρουμένη εις τας

κατά το προη>Όύμενσν άοθοον υπηρεσίας, α) Ο χρόνος της κατά το άρ- 
θρο7 του ν. 4548 δοκιμασίας, β) Η υπό την ποώην κοητικήν και σαμια
κήν πολιτείαν έμμισθος δημοτική υπηρεσία εις δήμους αναγνωοισθέ- 
ντας ως δήμους 6ta της εφαρμογής των ν. 1051 του 1917 και ΔΝΖ' 
του 1912. γ) Η προγενέστερα υπηρεσία ως έκτακτων δημοτικών υπαλ
λήλων. η παρασχεθεισα επί μηνεαιω μισθώ ή μηνιαία αποζημιώσει, δ) Ο 
χρόνος υπηρεσίας εν κοινότητι.

3) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 1518/85.

Άρθρο 6.

1. Το αρθοο 4 του Ν. 91/1943 (ΦΕΚ 129) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4

Η καταβολή της χορηγίας δημάρχου σε οσους θεμελιώνουν το σχε
τικό δικαίωμα μετά την ισχύ του νόμου αυτού αρχίζει από την πρώτη 
Ιανουάριου του έτους που ακολουθιέ μετά τη συμπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους.

Αν οι παραπάνω κατέστησαν ανίκανοι σε ποσοστό 67% και πάνω 
πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, η χορηγία 
καταβάλλεται από την επομένη της αποχώρησής τους απο την υπηρε
σία. εφόσον η ανικανότητα επήλθε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
ή από την επομένη της ημερομηνίας που κατέστησαν ανίκανο·*, εφόσον η 
ανικανότητα επήλθε μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία.

Το ποσοστό της ανικανότητας και η ημερομηνία που επήλθε αυτή βε
βαιώνονται με γνωμάτευση της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής 
Επιτροπής Α.Σ.Υ.Ε). Αν η δικαιούχος αποβιώσει πριν από την έναρξη 
πληρωμής της χορηγίας. 7 >τή καταβάλλεται στα δικαιούμενα μέλη της 
οικογένειας τους από την επομένη του θανάτου*.

4) Η παρ. 3 του άρ. 7 του Ν. 955/1979.
3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3768/1967 «περί τροποποιή- 

σεως των «περί ορίου ηλικίας των πολιτικών υπαλλήλων διατάξεων και 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων», 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η προγενέστερα υπηρεσία ως προσωρινών η εκτάκτων Καθηγη
τών διδασκάλων, νηπιαγωγών και επιστατών σχολείωνκ, ως at αποδο- 
χαί κατεβάλλοντο παρά των κοινοτήτων, των σχολικών εφορειών ή τα
μείων ή εξ ειδικών κονδυλίων ή των Συλλόγων γονέων και κηδεμό
νων*.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Το άρθρο 31 του ν. 1543/1985

Άρθρο 31.

Συνταξιοδότηση αγωνιστών

Όσοι 'Ελληνες πολίτες τραυματίστηκαν εξ αιτίας της άμεσης δράσης 
τους ή της αντίθεσής τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος της πε
ριόδου από 21.4.67 έως 23.7.74 δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο 
Ταμείο, εφόσον τα περιστατικά αυτά έχουν αναγνωρισθεί με δικαστικές 
αποφάσεις ή προκύπτουν από δημόσια έγγραφα που εκ δόθηκαν έως τις 
13 Ιουνίου 1984.

Επίσης δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο και τα μέλη των 
οικογενειών όσων θανατώθηκαν για τους πιο πάνω λόγους.

2. Ος προς το ποσό της σύνταξης, την απόδειξη του τραυματισμού 
και του είδους του τραύματος, τη σχέση του με τα γεγονότα που κατά 
την προηγούμενη παράγραφο παρέχουν δικαίωμα σύνταξης, το όργανο 
που προσδιορίζει το προσοστό αναπηρίας, το συντάξιμο ποσοστό ανικα
νότητας, τα πρόσωπα της οικογένειας των φονευθέντων ή θανσντων 
που δικαιούνται σύνταξη, το ύψος της, την απόδειξη του θανάτου και τη 
διαδικασία απονομής της σύνταξης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατά
ξεις των άρθρων 3 έως 5, 6 παρ. 1. 7 παρ. 2. 8 έως 12 και 14 παρ. 1.

3. Για την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με το ά οθρο 
αυτό, εκτός από την αίτηση και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
8. οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανάλογα με την περίπτωση και τα δι- 
καιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 13, εκτός από το πιστοποιητικό 
αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα 
Πολεμικών Συντάξεων που αναφέρονται στις συντάξεις όσων έπαθαν 
κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41 και στις συντά
ξεις των οικογενειών όσων θανατώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν 
στον πόλεμο αυτόν.
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ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1343/85 

. ’Αρθρο 30

1. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποκατάσταση; κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 16, 19, 20 και 23 από τους υπαλλήλους και τους 
στρατιωτικούς που αναφέρσνται στα άρθρα αυτά και από τα μέλη των 
οικογενειών τους είναι εξάμηνη και αρχίζει από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που προβλέπεται από την 
παρ. 1 του άρθρου 27. Η εξάμηνη προθεσμία για όσους δικαιούνται να 
υπαχθούν στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων και στερούνται ακόμα 
την ελληνική ιθαγένεια αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα μετά 
την επανάκτησή της.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18

1. Η'παρ. 4 του αρ. 54 του π.δ. 1041/79.
4. Εις τους συνταξιοδοτουμένους ως παθόντας εξ αιτίας της υπηρι- 

σίας. συνεπεία απώλειας της οράσεως αμφοτέρων των οφθαλμών ή 
ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω άκρα ή κατά τα δύο κάτω άκρα 
του ενός από του ύφους του μηρού και του ετέρου από του ύψους του μη
ρού ή της κνήμης, παρέχεται και επίδομα δραχμών 9.345.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

1) Η παρ. ] του άρθρου 12 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων.

Άρθρο 12

Συντάξιμος υπηρεσία προσμετρητέα

1. Συντάξιμος λογίζεται, ποοσμετρουμένη εις τας κατά το πρσηγού- 
μενον άρθρον υπηρεσίας.

α) Η παρά τη τέως Κρητική και Σαμιακή Πολιτεία διανυθείσα δημο
σία έμμισθος πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία, εφαρμοζομένων και 
των διατάξεων της επομένης περιπτώσεως δια τας ομοιας φύσεως υπη
ρεσίας.

μθ) Ο χρόνος πρακτικής ασκήσεως. κατά την διάρκειαν της φοιτή- 
σεως των διπλωματούχων αδελφών νοσοκόμων, επισκεπτριών αδελ
φών και μαιών εις τας οικείας Σχολάς, από της συμπληρώσεως του 
17ου έτους της ηλικίας των. εάν το πτυχίον εχρησίμευσεν ως προσόν 
διορισμού εις την υπηρεσίαν, εξ ής απεμακρύνθησαν και έχουν θεμελιώ
σει δικαίωμα συντάξεων εις βάρος του Δημοσίου.

Δια την εφαρμογήν του προηγούμενου εδαφίου ο προσμετρούμενος 
χρόνος ορίζεται:

αα) Εις τρία και ήμισυ (3 1/2) έτη δια τας αποφοίτους τα» Σχολών 
Επισκεπτριών Αδελφών τετραετούς φοιτήσεως και Μαιών μέχρι του
έτους 1977.

ββ) Εις τρία (3) έτη δια τας αδελφάς νοσοκόμους τριετούς φοιτήσεως 
και επισκεπτρίας αδελφάς. αποφοίτους αντιστοίχων Σχολών μέχρι και 
του έτους 1955.

γγ) Εις δύο και ήμισυ (2 1/2) έτη. δια τας αποφοίτους τα» Σχολοών 
Αδελφών Νοσοκόμε» ετών 1956-1973, Επισκεπτριών Αδελφών ετών 
1956-3974 κα: Μαιών έτους 1978 και εντεύθεν.

δδ) Εις δύο (2) έτη δια τας αποφοίτους των Σχολών Αδελοών Νοσο
κόμα» τριετούς φοιτήσεως έτους 1974 και εντεύθεν.
“) εν (1) έτος δια τας αποφοίτους των Σχολών Αδελφών Νοσοκό

μων ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Παιδείας και Βοηθών Νοσοκόμων μονοετούς 
ή διετούς φοιτήσεως.

2] Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3694/87 

Άρθρο 1

Συντάξιμος μισθός γενικά

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του α.ν. 1854/1951 
(ΦΕΚ 3 02) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 
3768/1957 (ΦΕΚ 202) (πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 1041/3979) (ΦΕΚ 292) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται 
ποσοστό του μηνιαιπου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή 
του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος, κατά την έξοδο

του από την υπηρεσία, όπα>ς αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύ
ουν κάθε φορά».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του α.ν. 1854/1951. όπως αντικαταστά- 
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 1202/1981 (ΦΕΚ 247), 
(πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 1041 /1979). αντικα
θίσταται και πάλι ως εξής:

*2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως μισθός νο
είται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθ
μού, που έφερε κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία, μαζί με την προ- 
σαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και της τυχόν παρε
χόμενης προσαύξησης λόγω ευδόκιμης παραμονής, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά*.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4605/1966 (ΦΕΚ 244), όπως 
ήδη ισχύει (εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άψθρου 9 του π.δ. 1041/ 
1979). αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάζεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέλιξη σε μισθολο- 
γικά κλιμάκια των εν ενεργεία δημόσιου» πολιτικών υπαλλήλων καθώς 
και γαι την προσαύξηση του βασικού μισθού τους με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συντάξιμου μι
σθού που προβλέπεται από το άμ>θρο αυτό, ανεξάρτητα από το χρόνο 
τερματισμού της συντάξιμης υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών».

4. Το άρθρο 2 του ν.δ. 874/1971 (ΦΕΚ 81) (παρ. 10 του άρθρον 9 
του π.δ. 1041/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

•Άρθρο 2

Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των επί συμβάσιι υπάλλη
λο» της παρ. 6 του άωθρου 1 λαμβάινεται υπόψη ο βασικός μισθός του 
κλιμακίου του κλάδου δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων, κατά τις δια
κρίσεις του άρθρου 3 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194), με τους οποίους 
έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσία; 
του κάθε υπαλλήλου μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας όπως αυτό ισχύει, κατά το χρόνο της εξόδου τους, γεα τους 
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους*.

5. Το όμ>θρο 3 του ν. 223/1975 (ΦΕΚ 266), όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 39 του ν. 1202/1981 (παρ. 11 του «έρθρου 9 του π.δ. 
1041/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Για τον κανονισμό της σύνταξης του κύριου και ειδικού Επιστημονι
κού Προσωπικού του ΚΕ.Π.Ε.. των συνεργατών επί ειδικού θέματος 
των άρθρων ) και 9 του β.δ. 445/1961, καθώς και του διοικητικού, 
του βοηθητικού επιστημονικού και βοηθητικού τεχνιτού προσωπικού 
των ΚΕ.Π.Ε.. λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού 
κλιμακίου του κλάδου δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων, κατά τις δια
κρίσεις του ιχοθρου 3 του ν. 1505/1984, με τους οποίους έχουν τα ίδια 
τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπα- 
λήλου. μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσία, όπως 
αυτό ισχύει, κατά το χρόνο της εξόδου τους, για τους δημόσιους πολιτι
κούς υπαλλήλους*.

3). Οι παρ. 10, 11 κα: 12 του Ν. 1694/87.

’.Αρθρο 10

Αναπροσαρμογή συντάξεων

1. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου ] παρ. 1, 2 και 3 κα: των άρθρων 2 κα: 3 του παρόντος νόμου, 
τα» ιξελθόντο» της υπηρεσίας απο 1 Ιανουάριου 1984 μέχρι την δημο
σίευση του παρόντος, γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις κανονισμού 
συντάξεων του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράιτους, μετά την έκδοση από 
τη διοίκηση της πράξης κατάταξης του υπαλλήλου σε μισθολσγικό κλι
μάκιο και την κοινοποίηση της πράξης αυτής στις παραπάτνω διευθύν
σεις.

Ειδικά η αναπροσαρμογή τα» συντάξεων τα» υπαλλήλων, που υπά
γονται στις διατάξεις τα» παρ. 4. 5 και 6 του άρθρου 1 του νόμου αυ- 
του. γίνεται οίκοθεν από τις αρμόδιες διευθύσνεις του Γ ενικού Λογιστη
ρίου του κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρα
γράφων αυτών.

2. Η διαφορά της κανονξόμενης σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου και του συνολικού ποσού που καταβάλ
λεται για σύνταξη, διορθωτικό ποσό και .ΑΤ.Α. την 30.4.84 θα χορη
γηθεί σταδιακά ως εξής:

α) Το 2597 της διαφοράς αυτής από 1.1.84. ή για όσους απσχώρη-
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σαν από την υπηρισία τοος μ*χά την 1.1.84. από την ημερομηνία έναρ
ξης καταβολής της σύνταξης τους και

β) το υπόλοιπο της διαφοράς από 1.5.85 και εφεξής.
3. Τα κατά κλάδους μισδολοηικά κλιμάκια και το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας που προβλέπσνται ·ηα τους εν ενερ-νεία δημόσιους πολιτικούς 
υπαλλήλους απο το ν. 1505/1984. καδώς και ο υπολοτισυος της σύ
νταξης σε τριακόσια πέμπτα εφαρμόζονται και για την οίκοόεν αναπρο
σαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων που αναφέρονται στις δια
τάξεις των άρθρων 1-9 του νόμου αυτού και έχουν εςέλθει από την υπη
ρεσία μέχρι 31.12.83.

Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σης δια
τάξεις των άρθοων αυτών από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λο- 
-ντστηρίου του κράτους.

Η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο και ο υπολογισμός της προσαύ- 
ξησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των συνταξιούχων της προη- 
^ουμένης παραγράφου γίνεται με βάση τον κλάδο στον οποίο ανήκαν 
κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία και τα έτη του συνολικού χρόνου 
υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 9 και 16 του 
ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 1041/1979.

5. Η πλασματική υπηρεσία που προβλέπεται από ειδικές συνταξιοδο- 
τικές διατάξεις και λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για 
κάθε συνέπεια, λαμβάνεται υπόψη μόνο για την προσαύξηση του επιδό
ματος χρόνου υπηρεσίας και των συντάξιμων ετών. Η υπηρεσία αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό μισθολογικού 
κλιμακίου.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 3, 4 και 5 για ανα
προσαρμογή των συντάξεων έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των 
παρακάτω ειδικών κατηγοριών συνταξιούχων:

α) Των ιατρών των αγροτικών ιατρείων, των υγειονομικών σταθμών 
και των κινητών υγειονοιακών μονάδων που εξήλθαν πριν από την ισχύ
του ν. 828/1979(ΦΕΚ 202).

β) Των υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών xat Δικαιοσύνης 
που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983, των οποίων 
ο προσδιορισμός του μισθολογικού κλιμακίου γίνεται με βάση τα οριζό
μενα στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 22 του ν. 1505/1984 και 
τα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους.

γ) Των οργάνων της αγροφυλακής που εξήλθαν από την υπηρεσία 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983. των οποίων ο προσδιορισμός του μισθολο- 
γικού κλιμακίου γίνεται με βάση το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 
του κλάδου ΥΕ για τους αγροφύλακες και ΔΕ για τους αρχιφύλακες, 
προσαυξημένο με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη 
του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους, σύμφωνα και με τις διατάξεις 
των άρθων 3, 9 και 16 του ν. 1505/1984.

δ) Των υπαλλήλων περιορισμένης διαβάθμισης του Δημοσίου, των 
ν.π.δ.δ και των ΟΤΑ που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι 31.12.83, 
των οποίων η αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το εισαγωγικό μισθολο- 
γικό κλιμάκιο του κλάδου τους, προσαυξημένο με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεσίας 
τους, σύιιιρωνα και με τις διατάξεις των όιρθρων 3. 9 και 16 του ν. 
1505/1984.

/. Ot διατάξεις των άρθων 4-9 λαμβάνονται υπόψη και για την οίκο- 
θεν αναπροσαρμογή των συντάξεων που έχουν ανανωρισθεί σε βάρος 
του Δημοσίου μέχρι 31.12.82.

8. Η διάφορά της κανσνιζόμενης σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις 
των προηγούμενων παραγράφων 3. 4. 5 και 6 και του συνολικού ποσού 
που καταβάλλεται για σύνταξη διορθωτικό ποοό και Α.Τ.Α την 
30.4.84 θα χορηγηθεί σταδιακά ως εξής:

α) Το 30% της διαφοράς αυτής από 1.7.1987, β) το άλλο 30% από 
1.1.1988 και γ) το υπόλοιπο 40% από 1.1.1989.

9. Η Α.Τ.Α. των συντάξεων των προγηούμενων παραγράφων που 
αναπροσαρμόζονται αρχίζει να δίνεται κανονικά από 1 Μαϊου 1984. 
σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις αριθ. Γ 691/127/Μ 13/3 - 36/ 
25.1.82, που κυρώθηκε tu το άρθρο 9 του ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110) 
χαι Γ 854/65/Μ 13/3-36/26.1.1984 (ΦΕΚ 56) Υπουργούν Εσω
τερικών. Οικονομικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ειεπορικής Ναυτι
λίας, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30).

i ια τον υπολογισμό της Α.Τ.Α. από 1.5.1984 και εφεξής λαμβάνο- 
νται υπόψη η αναπροσαρμοζόμενη σύνταξη, τα επιδόματα ανικανότητας 
η νοσου. τα οικογενειακά επιδόματα και τα τυχόν προσωπικά και αμε- 
ταβίβαστα επιδόματα της επόμενης παραγράφου. Απο 1 Σεπτεμβρίου 
1984 και εφεξής λαμβανονται υπόψη και τα ποσά της προηγούμενης
Α.Τ.Α.

10. Εφ’ όσον κατά την εκτέλεση της πράξης αναπροσαρμογής το συ

νολικό ποσό της σύνταξης μαζί μι το δικαιούμενο ποσό της Α.Τ.Α., από 
1.5.84 και μετά, είναι μιχρότεοο από το συνολικό ποσό που καταβάλλε
ται για σύνταξη, διορθωτικό ποσό και Α.Τ.Α το επιπλέον ποσό διατηρεί
ται αμετάβλητο ως προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα.

11. Οι διατάξεις της με αριθμ. Γ 691/127/Μ 13/5—36/25.1.82
κοινής αποοασης των Υπουργών Εσωτεοικων, Οικονομικών και Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, που κυρώθηκε με το άοβρο 9 του ν. 1282/1982 
(ΦΕΚ 110), κατά το μίοος που προβλέπουν την καταβολή διορθωτικού 
ποσού και Α.Τ.Α. μέχρι 30 Απριλίου 1984 στις συντάξεις, δεν έχουν 
εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτοΰνται με μισθολογικό κλιμάκια του ν. 
1505/1984. όπως αυτά 6α ισχύουν κάθε φορά.

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, είναι δυνατή η χορήγηση των διαφορών που θα προκό
ψουν από τον κατά το άρθρο αυτό επανυπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών των μέχρι 30.4.1985 συνταξνοδοτηθέντων από τα ταμεία ή 
κλάδους επικουρικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ αρμοδιότητας τους, των οποίων ο υπολογισμός των συντάξεων 
ή βοηθημάτων ή μερισμάτων γίνεται αυτόματα με βάση το βασικό μι
σθό ή τις ταχτικές συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κάθε φορά, μετά 
γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ανάλογα με την οικονομική 
δυνατότητα του κάθε φορέα.

Στην περίπτωση αυτή οι διαφορές μπορούν να χορηγούνται και στα
διακά.

13. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγραφών έχουν εφαρμογή 
και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθαίνει.

Άρθρο 11

Κατώτατο όριο σύνταξης

Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των δημόσιων πολιτικών 
συνταξιούχων, των οποίων η σύνταξη αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 —3 του παρόντος νόμου, ορίζεται, με συνυπο- 
λογισμό και του επιδόματος ανικανότητας που τυχόν καταβάλλεται, σε 
δραχμές δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (12.240) από 30 Απρι
λίου 1984.

0 υπολογισμός της Α.Τ.Α. του παραπάνω κατώτατου ορίου σύντα
ξης ή βοηθήματος από 1 Μαϊου 1984 και εφεξής, γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 12

Επίδομα οικογενειακών βαρών

1. Το επίδομα οικογενειακών βαρών που προβλέε^ιςιμαπό το άθρο
11 του ν. 1505/1984 για τους εν ενεργεία δημόσιους ΐΤυΧιτικούς υπαλ
λήλους, παρέχεται και σε όσους από αυτούς εξέρχονται ή έχουν εξέλθει 
της υπηρεσίας, καθώς και στους αναφερόμενους στις παρ. 4. 5 και 6 του 
άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Για την καταβολή του επιδόματος αυτού ισχύουν οι ίδιες προϋπο
θέσεις και περιορισμοί που προβλέπονται για τους εν ενεργεία δημόσιους 
πολιτικούς υπαλλήλους.

Ειδικά στην περίπτωση που ο συνταξιούχος είναι και υπάλληλος ή 
συνταξιούχος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τη διά
ταξης της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65), το επί
δομα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται από μια μόνο πηγή κατ’ επι
λογή του. ^

3. Η διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του παραπάνω επιδό
ματος:

1) για όσους εξήλθαν από 1.1.84 και εφεξής καταβάλεται από την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και πόντιος όχι πριν από 
την 1.6.84 και

2) για όσους έχουν εξέλθει μέχρι 31.12.83 καταβάλλεται σταδιακά 
α) κατά ποσοστό 30% από 1.7.1987. β) κατά δεύτερο ποσοστό 30% 
από 1.1.88 και γ) κατά το υπόλοιπο 40% της διάφορος από 1.1.1989.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 20

1) Το άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Άρθρον 15

Υπολογισμός συντάξεως

1. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά 
το άρθρο 9 μηνιαίου συντάξιμου μισθού, όσα είναι τα έτη της πραγματι
κής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρο 11 και
12 του νόαου αυτού.
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2-Ή σύνταξη. που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παρα- 
γραφο, προσαυξάνεται χατα 0.3/35 για χάβε έτος πλασματικής συντά
ξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του νό
μου αυτού.

3. Η σύνταξη που παρέχεται με τις ισχύουσες διατάξεις:
α) στο τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και του Τμή

ματος Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τέως Συντονι- 
σιχού) που υπάρχει στο Εθνικό Τυπογραφείο, 

β) στο προσωπικό φύλαξης φυλακών 
γ) στους άνδρες της Τελωνοφυλακής.
δ) στους μη διαβαθμισμένους σε ορισμένους βαθμούς της διοικητικής 

ιεραρχίας πολιτικούς νοσοκόμους.
ε) στους παιδονόμους αναμορφωτικών καταστημάτων 
στ) στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιορυμάτων και της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που ασχολείται κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του ειδικότητας, με ραδιενεργές πηγές και ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες.

ζ) στο τεχνικό πολιτικό προσωπικό των στρατιωτικών τυπογραφείων 
των Ενόπλων Δυνάιιεων και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που 
ασχολείται με τυπογραφικές εργασίες γενικά και

η) στο προσωικό του κλάδου ραδιοτηλεγραφητών της Εθνικής Υπη
ρεσίας Πληροφοριών, εφόσον το προσωπικό όλων των παραπάνω περι
πτώσεων έχει συμπληρώσει 20 ετών πραγματική υπηρεσία σε μια από 
τις Θέσεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μι
σθού τους.

4. Η σύνταξη των τακτικών ή έκτακτων ή επικουρικών καθηγητών 
των πανεπιστημίων και των άλλων ισότιμων ανώτατων σχολών που 
απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία από την 1 Σεπτεμβρίου 1968 μέχρι 
την έναρξη της ισχύος του ν.δ. 64/1973 (ΦΕΚ 143) καθώς και των 
μεταγενέστερα απομακρυνθέντων ή απομακρυνομένων λόγω ορίου ηλι
κίας ή λόγω λήξης της θητείας τους, προσαυξάνεται κατά 1.5/35 του 
μηνιαίου συντάξιμο μισθού τους.

5. Η σύνταξη που παρέχεται κατά τις κείμενες διατάξεις στους πολι
τικούς υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε δημόσιες πολιτικές υπηρε
σίες και πραγματοποιούν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
τακτικές αεροπορικές πτήσεις, εφόσον συμπληρώσουν στις υπηρεσίες 
αυτές δεχαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και 
εφόσον κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αυτής πραγματοποιήσαν 
τετρακόσιες πενήντα (450) τουλάχιστον ώρες πτήσης με αεροσκάφη για 
εκτέλεση των καθηκόντων της επαγγελματικής τους ειδικότητας, προ
σαυξάνεται κατά 1.5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους.

Εφόσον οι παραπάνω πραγματοποίησαν με τις ίδιες προϋποθέσεις 
πτήσεις πέραν των τετρακοσίων πενήντα (450) ώρων η παρεχόμενη σύ
νταξή τους προσαυξάνεται ακόμη κατά 0.3/35 του συνταξίμου μισθού 
τους για κάθε εξήντα ώρες πτήσης και μέχρι να συμπληρωθούν συνο
λικά 3/35.

Για τους δικαιούχους της κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυ
τής προσαύξησης και μόνο για τη βελτίωσή της. λαμβάνονται υπόψη, 
υπολογιζόμενες κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παρα
γράφου και ot ώρες πτήσης τις οποίες οι παραπάνω έχουν πραγματο
ποιήσει ως ιπτάμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι κατά την παράγραφο αυτή υπηρεσίες καθώς και ο τρόπος βεβαίω
σης των πραγματοποιούμενων ωρών πτήσης ορίζονται με κοινές απο
φάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήοεως.

6. Η σύνταξη που ανήκε» κατά τις ττνιχχς γ:σ την απονομή των πο
λιτικών συντάξεων διατάξεις, στους Γενικούς Επιθεωρητές Διοίκησης. 
Νομάρχες και Αναπληρωτές Νομάρχες προσαυξάνεται κατά 0.6/35 
του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους για καθένα πλήρες έτος από τα 
πρώτα δέκα έτη υπηρεσίας τους στις παραπάνω θέσεις και κατά 0.2/35 
για καθένα από τα επόμενα πέντε.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 55 του σ.ν. 1854/51 
(πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του τζ.ί. 1041/1979) εφαρ
μόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.

7. Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών υπαλλήλων του τρίτου 
εδαφίου της περ. σ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος καθώς και 
των υπαλλήλων που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία γενικά, 
εφόσον εξέλθουν της υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση εικοσαετούς του
λάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ορίζεται στα 809ό του 
κατά το άρθρο 9 μηνιαίου βασικού μισθού ενεργείας. που αναλογεί στα 
35 χρόνια υπηρεσίας, προσαυξημένου με το επίδομα χοάνου υπηρεσίας 
που ισχύει κατά το χρόνο της εξόδου τους και που αναλογεί στα έτη της 
πραγματικής τους υπηρεσίας.

Μπορούν, πάντως, να «πλέξου*, αντί της σύνταξης του προηγούμε
νου εδαφίου, τη σύνταξη που αναλογεί στα έτη της πραγματικής συντά
ξιμης υπηρεσίας τους, οπότε μπορούν να παίρνουν και τα τυχόν δικαιού
μενα επιδόματα τυφλότητας ή παραπληγίας του άρθρου 54 του παρό
ντος.

2) Το άρθρο 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

9. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων ως τεχνικών εις μονάδας 
εκκαθαρισεως ναρκοπεδίων ξηρός ή εις ναρκαλιευτικά συνεργεία στρα
τιωτικών. κατά τας διατάξεις του ν.δ. 1033/1971 «περί οργανώσεως 
και λειτουργίας του Τάγματος Εκχαθαρισεως Ναρκοπεδίων Ξηρός» και 
του προίσχύσαντος ν.δ. 2646/1953 «περί συστάσεως Υπηρεσίας Εκ- 
καθαρισεως Ναρκοπεδίων Τ.ηρας», λογίζεται ηυξημένος εις το διπλά
σιαν ως προς την σύνταξιν αυτών, εφ’ όσον καθ' έκαστον εξάμηνον συ
μπληρούν τριάκοντα (30) ώρας εργασίας εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων 
χώρων.

Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου, των εν τω προηγουμένω 
εδαφίω στρατιωτικών, χωρεί μόνον, εφ' όσον οΰτοι συνεπλήρωσαν εικο
σαετή πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, επιφυλασσόμενων των 
διατάξεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Ο κατά την παρούσαν παράγραφον εν διπλασιασμό) υπολογιζόμενος 
χρόνος βεβαιούται βάσει των τηρούμενων επισήμων στοιχείων υπό της 
αρμόδιας υπηρεσίας και θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συνταξίμου 
υπηρεσίας.

10. Οι διατάξεις των παρ. 1-7 του άρθρου αυτού, κατά το μέρος που 
αναφερονται στους υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού 
(Π.Ν.), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους άνδρες υποβρύχιων από
στολόν του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν οργανικά στο 5ο Τμήμα 
της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και στη Μονάδα Πολλαπλής 
Χρησιμότητας του Υπουργείου Είμπορικής Ναυτιλίας και έχουν πτυχίο 
υποβρύχιου καταστροφέα του Π.Ν. ή άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας 
Υποβρύχιων Καταστροφών του Π.Ν. από όπου προκύπτει ότι έχουν εκ
παιδευτεί για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από τριάνα έξι (36) μέ
τρα. Η συμπλήρωση των καταδύσεων και υποβρύχιων πορειών που 
προβλέπει η παρ. 1 περ. γ του άρθρου αυτού βεβαιώνεται από τον Αρ
χηγό του Λιμενικού Σώματος.

Ο μέχρι την έναρξη της ισχύος της παραγράφου αυτής χρόνος υπηοι- 
σιας. που προσφέρθηκε με τα προσόντα του πρώτου εδαφίου από τους 
άνδρες του Λιμενικού Σώματος στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Λιμενι
κής Αστυνομίας και στη Μονάδα Πολλαπλής Χρησιμότητας του Υπουρ
γείου Είμπορικής Ναυτιλίας υπολογίζεται διπλάσιος. Οι διατάξεις των 
παρ. 3 και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21

1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1543/85.
3. Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χοάνου των προηγουμένων πα

ραγράφων γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για κάθε ασφα
λιστικό οργανισμό.

Ειδικότερα για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρι
κής ασφάλισης αρμοδιότητας των Υπουργείων Κοινωνικών Ασφαλί
σεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η παραπάνω αναγνώριση γίνεται συυ- 
οωνα με τις ποοϋποθέσεις που οοίζουν οι διατάξεις του Ν. 1358/1983 
(ΦΕΚ 64).

Εφόσον με τον παοαπάνω χρόνο θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαί
ωμα. σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κάθι οργανισμού 
και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
1358/1983 (ΦΕΚ 64). η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, για το 
χρονικό διάστημα από τον πιο πάνω χρόνο που απαιτείται *ηα τη συ
μπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του συντα- 
ξιοδοτιχού δικαιώματος. καταΞάλλεται από το Δημόσιο.

Με κοινή απόρση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περί
πτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και άλλα θέ
ματα καταβολής των παραπάνω εισφορών.

4. Οι διατάξεις των προηγσύμενων παραγράφων εφαρμόζονται και 
για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία, καθώς και για τις οικογένειες 
όσων έχουν πεθάνει πριν από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

2) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1543/85 (βλ. 
* το προηγούμενο άρθρο).
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ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23
Τα άρθρα 5, 6. 18 και 19 του π.δ. 1041/79 (ΦΕΚ 2921.

'Αρθρον δ

Χήρα σύζυγος και ορφανά

1. Δικαίωμα εις σύνταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου έχουν:
α) Η χήρα του αποκτήσαντος δικαίωμα εις σύνταςιν ή του μετά την 

συμπλήρωσιν δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συνταξίμου υπηρε
σίας θανόντος εν υπηρεσία υπαλλήλου εκ των αναφερομένων εις τα άρ
θρα 1 και 2. ή του υπό τους όρους της περιπτ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 
1 θανόντος εν υπηρεσία υπαλλήλου εκ των αναφερομένων εις τα άρθρα 
1, 2 και 4. ή του εν υπηρεσία παρά τρομοκρατών ή άλλων ατόμων δο- 
λοφονηθέντος υπαλλήλου εκ των αναοερομένων εις τα άρθρα 1 και 2. 
λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητος ή της ενασκήσεως των καθηκό
ντων του.

Η χήρα δικαιούται σύνταξη αν από το γάμο έχει συμπληρωθεί ενός 
έτους πραγματική συντάξιμη υπηρεσία του συζύγου της ή αν ο γάμος 
έχει τελεσθει δύο τουλάχιστον πλήρη έτη πριν από το θάνατό του.

Αν ο γάμος της χήρας λυθεί με διαζύγιο και τελεσθει νέος γάμος της 
με το ίδιο πρόσωπο, για τη συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών 
προϋποθέσεων καμβάνεται υποψη και ο πρώτος γάμος. Αν όμως γεννή
θηκε παιδί, η χήρα δικαιούται σύνταξη και χωρίς να συντρέχουν οι όροι 
αυτοί.

Η χήρα δικαιούται επίσης και μη συντρεχόντων των όρων τούτων εις 
σύνταξιν, εις μεν την περίπτωσιν δ* της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρό
ντος, αν ο γάμος ετελέσθη προ της απομακρύνσεως του συζύγου της εκ 
της υπηρεσίας, εις δε τας περιπτώσεις γ* και στ' της αυτής παραγράφου» 
ως και εις την περίπτωσιν του θανάτου του υπαλλήλου εν υπηρεσία, εάν 
ο γάμος ετελέσθη προ του τραύματος ή ατυχήματος ή της αναμφισβή
τητου εκδηλώσεως της νόσου, εξ ων η αν ικανό της ή ο θάνατος του 
υπαλλήλου, του χρόνου εκδηλώσεως της νόσου βεβαιουμένου δια γνω- 
ματεύσεως της Α.Σ,Τ. Επιτροπής.

β) Τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά τέκνα του υπό τους ως ανω
τέρω όρους θανόντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου, ή τα φυσικό τέκνα μη- 
τρός υπαλλήλου ή συνταξιούχου, λόγω ιδίας υπηρεσίας, εάν τα μεν θή- 
λεα είναι άγαμα, τα δε άρρενα ανήλικα και άγαμα ή ενήλικα μεν, αλλά 
ανίκανα προς άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, της 
ανικανοτητος αυτών βεβαιουμένης δια γνωματεύσεως της Α.Σ.Τ. Επι
τροπής.

Τα φοιτώντα εις ανωτάτας ή ανωτέρας Σχολάς της ημεδαπής ή ισο
τίμους τοιαύτας της αλλοδαπής άρρενα τέκνα δικαιούνται συντάξεως 
μέχρι πέρατος των σπουδών των και πάντως ουχί πέραν της συμπλη- 
ρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας των, εφ' όσον είναι άγαμα. Η κατά 
τα ανωτέρω σύνταξις καταβάλλεται επί τη προσκομίσει κατ' έτος πιστο
ποιητικού φοιτήσειυς - προόδου, εκδιδομένου υπό της οικείας Σχολής, 
εξ ου να αποδεικνύεται η κανονική φοίτησις του σπουδαστού.

Ομοίως δικαιούται συντάξεως και τα ενήλικα νόμιμα ή νομιμοποιη- 
θέντα ή θετά άρρενα τέκνα των ανωτέρω, άτι να υπέστησαν, συνεπεία 
σωματικής ή πνευματικής παθήσεως ή και αμφοτέρων. μείωσιν της 
προς εργασίαν ικανότητάς των 50% και άνω, βε&αιουιιένης δια γνω
ματεύσεως της Α.Σ.Τ. Επιτροπής. Η βεβαίωσις περί του βαθμού ανικα- 
νότητος δύναται να χωρήση και ζώντος του εξ ου έλκουν το δικαίωμα, 
αιτήσει τούτου προς την Α.Σ.Τ. Επιτροπήν, η γνωμάτευσις της οποίας 
λαμβάνεται υπ odnv παρά του δικαιοδοτούντος επί των συντάξεων ορ
γάνου κατά την κρίσιν του εις σύνταξιν δικαιώματος των ενηλίκων τέ
κνων.

Τα θετά τέκνα δικαιούνται συντάξεως, εφ’ όσον κατά τον χρόνον δη- 
μοσιεύσεως της περί υιοθεσίας αποφάσεως δεν είχον υπερβή το δωδέκα
τον έτος της ηλικίας των.

0 εν λόγω περιορισμός δεν ισχύε!
αα ) προκειμένου περί τέκνων στρατιωτικών, οι οποίοι εφσνεύθησαν ή 

απέθανον εκ πολεμικών γεγονότων, λαβόντων χώραν κατά την εν τη 
ημεοαπή ή αλλοδαπή εκτέλεσιν της υπηρεσίας των, άτι να υιοθετήθηκαν 
μετά τον θάνατον του πατρός των. εάν μεν είναι θήλεα, εφ’ όσον κατά 
τον χρόνον της υιοθεσίας των ήσαν άγαμα, εάν δε είναι άρρενα. εφ' όσον 
κατα τον χρόνον της υιοθεσίας ήσαν άγαμα και ανήλικα, εφαρμοζόμε
νης. οσον αφορά την ενηλικίωσιν, της διατάξεως της παρ. 6 του άρθρου 
53 του παρόντος,

ββ) προκειμένου περί θετών τέκνων, άτινα κατέστησαν ανίκανα προς 
ασκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

γ) Η διαζευγμένη θυγατέρα, εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις:

αα> 0 γάμος να λύθηκε με κοινή υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του 
συ^υγου ή από λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό της ή με

συναινετικό διαζύγιο ή να συντρέχει περίπτωση βίαιης διακοπής της δί
κης λό*^ω θανάτου του συζύγου.

ββ) Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή το δημόσιο το
μέα μεγαλύτερο από το κατώτατο οριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά.

Επίσης να μην έχει εκάστοτε φορολογητέο εισόδημα- από οποιαδή- 
πστε άλλη πηγή, μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώ
τατο όοιο.

γγ) Να μην παίρνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλιστεί για σύ
νταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης.

56) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 1986 να έχει συμπληρώσει το τεσσα
ρακοστό έτος της ηλικίας της.

Τπό τας αυτάς προϋποθέσεις αποκτούν δικαίωμα εις σύνταξιν και αι 
διαζευγμέναι θυγατέρες, των οποίων το εις σύνταξιν δικαίωμα εγεννήθη 
υπό το κράτος των προϊσχυουσών του α.ν. 1854/1951 διατάξεων.

2. Εις την σύνταξιν της άνευ τέκνων χήρας συζύγου συμμετέχει και ο 
πατήρ, μη υπάρχοντος δε πατρός ή θανόντος τούτου, η χήρα μήτηρ και 
αα άγαμοι αδελφαί του θανόντος.

Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας δικαιούνται της κατά τ* ανω
τέρω συμμετοχής μόνο εφ όσον είναι άπορα και συνετηρούνται κυρίως 
υπό του θανόντος υπαλλήλου.

Το κατά τ’ ανωτέρω δικαίωμα του πατρός, της μητρός και των αγά
μων αδελφών, αιναγνωριζόμενον τη αιτήσει των. παραμένει και αν έτι η 
χήρα σύζυγος και τα τέκνα εκλείπουν ή οπωσδήποτε απολέσουν το εις 
σύνταξιν δικαίωμα, ως και όταν δεν συντρέχουν δια τα πρόσωπα ταύτα 
οι όροι θεμελιώσεως δικαιώματος εις σύνταξιν.

Δύνανται εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας, 
υπέρ ων έχει αναγνωρισθεί δικαίωμα συμμετοχής κατά τας διατάξεις 
του παρόντος, να παραιτηθούν του δικαιώματος, ότε η σύνταξις κατα
βάλλεται αμείωτος εις την χήραν σύζυγον και τα τέκνα.

Η παραίτησις αύτη δεν δύναται ν' ανακληθή παρά του παραιτηθέ- 
ντος, όστις απόλλυσι ανεκκλήτως το εις συμμετοχήν δικαίωμα, άνευ 
βλάβης των δικαιωμάτων των διαδόχων εν τω δικαιώματι συμμετοχής 
προσώπων.

3. 0 επιζών σύζυγος θήλεος δημοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου δι
καιούται συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου υπό τους όρους και τας 
προϋποθέσεις της περιπτ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εφ’ 
όσον χατά τον χρόνον του θανάτου της συζύγυ του ήτο άπορος και ανί
κανος προς άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά πο- 
σοστόν άνω του 65%, της τοιαύτης ανικανοτητος αποδεικνυομένης δια 
γνωματεύσεως της Α.Σ.Τ. Επιτροπής.

'Οπου εν τω παρόντι αναγράφεται δια την απόκτησιν ή απώλειαν ή 
αναστολήν του δικαιώματος συντάξεως ή δια τον υπολογισμόν ταύτης η 
λέξις -χήρα-, νοείται και ο εν τω προηγουμένω εδαφίω χήρος.

'Αρθρον 6 

Πατρική οικογένεια

1. Εάν ο θανών μετά την απόκτησιν δικαιώματος εις σύνταξιν ή ο θα- 
νών εν υπηρεσία μετά την συμπλήρωσιν δεκαετούς τουλάχιστον πραγ
ματικής συνταξίμου υπηρεσίας υπάλληλος εκ των αναφερομένων εν τοις 
άρθροις 1 και 2 ή ο θανών εν υπηρεσία υπό τους όρους της περιπτ. στ' 
της παρ. 1 του άρθρου 1 υπάλληλος εκ των αναφερομένων εν της άρ
θρο ις 1. 2 και 4 ήτο άγαμος ή εν χηρεία άνευ τέκνων ή εν διαζεύξει άνευ 
τέκνων, δικαιούνται εις σύνταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου:

α) 0 άπορος πατήρ από της επιούσης του θανάτου του τέκνου του, 
εάν κατά τον χρόνον τούτον έχει συμπεπληρωμένο το 65σν έτος της ηλι
κίας του. άλλως από της συμπληρώσεώς του ή εάν είναι άπορος και ανί
κανος προς άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, της ανι
κανότατος αυτού βεβαιουμένης δια γνωματεύσεως της Α.Σ.Τ. Επιτρο
πής και εφ' όσον, εν πάση περιπτώσει. συνετηρείτο κυρίως υπό του θανό
ντος.

β) Μη υπάρχοντος πατρός ή θανόντος έστω και προ της κτήσεως δι
καιώματος εις σύνταξιν, η άπορος χήρα μήτηρ, επί φυσικού δε τέκνου η 
άπορος φυσική μήτηρ, εφ' όσον είναι άγαμος και αι άποροι αδελφαί. εφ' 
όσον τα πρόσωπα ταύτα συνετηρούνται κυρίως υπό του θανόντος.

2. Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας του εν υπηρεσία, συνεπα
γόμενη επηυξημένον κίνδυνον ή εξ απροόπτου συμβάντος, φονευθέντος 
υπαλλήλου δικαιούνται συντάξεως και αν έτι δεν συντρέχουν αι εν τη 
προηγούμενη παραγράφω ορίζομε ναι προϋποθέσεις ηλικίας, απορίας 
και συντηρήσεως.

3. Εις περίπτωσιν όιαζεύξεως των γονέων δικαιούνται συντάξεως η 
άπορος μήτηρ και αι άποροι άγαμοι αδελφαί. αν ο υπάλληλος συνετήρει 
ταύτας προ του θανάτου του. αν δ' ο υπάλληλος συνετήρει αμφοτέρους
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τους γονείς αυτού η σύνταξις ανήκει εις αμφστερους τούτους.
4. Εις περίπτωσιν, καθ' ην ο πατήρ θανούσης της συζύγου του. ήλθεν 

εις νέον γάμον δικαιούνται της συντάξεως αι άγαμοι αμφιθαλείς ή ετε
ροθαλείς ομομήτριοι αδελφαί του θανόντος. αν έζων χεχωρισμένως και 
ο θανών συνετήρει αυτός προ του θανάτου του.

5. Τα κατά το παρόν και το πρσηγούμενον άρθρον πρόσωπα της πα
τρικής οικογένειας των εν υπηρεσία δολοφονηθεντων παρά τρομοκρα
τών ή άλλων ατόμων, λόγω της υπαλληλικής των ιδιότητος ή της ενα- 
σκήσεως των καθηκόντων των, δικαιούνται συντάξεως ή συμμέτοχης 
ίΐς ταύτην και αν έτι δεν συντρέχουν αι υπό των άρθρων τούτων οριζόμε
να: χρονικαί προϋποθέσεις, ως και αι προϋποθέσεις απορίας, ηλικίας, 
συντηρήσεως ή ανικανότατος.

Άρθρον 18

Ποσόν οικογενειακής συντάξεως εγγάμου

1. Η σύνταξις της χήρας συνίσταται εις τα 5/10 της εις τον σύζυγον 
απονεμητέας ή απονεμηθεισης συντάξεως, συντρεχόντων δε τέκνων 
προστίθενται δύο μεν δέκατα 5ta το πρώτον και δεύτερον τέκνον. ανά εν 
δε δέκατον δι' έκαστον των λοιπών, μέχρι συμπληρώσεως ολοκλήρου 
της συντάξεως του συζύγου.

Αποκατασταθέντος ή εκλιπόντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 
τινός των εκ τούτων αρρένων. η σύνταξις της χήρας, ή ταύτης και των 
λοιπών τέκνων, περιορίζεται αναλόγως προς το εν τω προηγουμένω 
εδαφίω κανόνα.

2. Μη υπαρχούσης χήρας συζύγου, ή θανούσης, ή κηρυχθείσης άφα
ντου. ή απολεσάσης το εις σύνταξιν δικαίωμα εάν μεν κατά τον χρόνον 
τινός εκ των γεγονότων τούτων υπάρχουν εν ή δύο τέκνα, η σύνταξις 
αυτών συνίσταται εις τα 7/J0 της εις τον θανόντα απονεμητέας ή απο- 
νεμηθείσης συντάξεως, εάν δε υπάρχουν πλείονα των δέο τέκνα, προστί- 
θετααι ανά εν δέκατον δΓ έκαστον των λοιπών τέκνων, μέχρι συμπλη: 
ρώσεως ολοκλήρου της συντάξεως του θανόντος.

Τα τέκνα μητρός. εχούσης δικαίωμα συντάξεως εξ ιδίας υπηρεσίας ή 
παθήματος, δικαιούται του ημίσεος της κατά τ' ανωτέρω συντάξεως, 
εφ* όσον ο πατήρ αυτών ευρίσκεται εν ζωή και δεν είναι ανίκανος προς 
άσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Επιγενομένου θανάτου του πατρός ή ανικανότητος αυτού, βεβαιου- 
μένης δια γνωματεύσεως της Α.Σ.Υ. Επιτροπής, τα τέκνα δικαιούνται 
ολοκλήρου της συντάξεώς των.

Αποκατασταθέντος ή εκλιπόντος τινός των τέκνων ή ενηλικιωθέντος 
τινός των εκ τούτων αρρένων, η σύνταξις των λοιπών περιορίζεται ανα
λόγως κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Η παρ. 3 του άρθορυ 53 του παρόντος έχει εφαρμογήν και προκειμέ- 
νου περί των κατά το παρόν άρθρον γνωματεύσεων της Α.Σ.Τ. Επιτρο- 3

3 . Η σύνταξις των ενηλίκων ανικάνων τέκνων συνίσταται, αν μεν εις 
ταύτην συντρέχουν μετί άλλων προσώπων, εις τα ποσοστό τα καθοριζό
μενα εν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου, άλλως εις το ήμισυ 
των 7/10 της εις τον εξ ου έλκουν το δικαίωμα ανηκούσης συντάξεως, 
εάν φέρουν ανικανότητα 509c και άνω, εις τα 2/3 του αυτού ως άνω 
ποσοστού επί ανικανότητος ανωτέρας των 609: και εις το σύνολον του 
ποσοστού τούτου, αν η ανικανότης είναι ανώτερα των 809c.

Η υπό του προηγουμένου εδαφίου προβλεπομένη σύνταξις δεν κατα
βάλλεται. εφ' όσον τα δικαιούχο ταύτης πρόσωπα δικαιούνται συντά
ξεως ή βοηθήματος εξ οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού κυρίας 
ασφάλισε ως.

Εις περίπτωσιν, καθ' ην η σύνταξις ή το βοήθημα εκ του ασφαλιστι
κού οργανισμού υπολείπεται της συνάξεως του Δημοσίου, καταβάλλεται 
η προκυπτουσα διαφορά εις τον δικαιούχον εκ του Δημοσίου Ταμείου.

4. Υπαρχούσης χήοας και τέκνων, η σύνταξις ανήκει κατά το ήμισυ 
μεν εις αυτήν, κατά το έτερον δε ήμισυ εις τα τέκνα κατ' ίσας μχρίδας.

Εάν τα τέκνα ή τινά τούτων διατελούν υπό επιτροπείαν άλλου κα: 
ουχί της μητρός. δύνατα: να απαπηθή η εις αυτά κεχωρισμένη κατα
βολή του ανήκοντος αυτοίς ποσού της συντάξεως.

5. Στο κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος μερίδιον συμμετο
χής της πατρικής οικογένειας συνίσταται εις το 1 /4 της συντάξεως της 
χήρας συζύγου, αν δεν υπάρχουν δικαιούχο συντάξεως τέκνα, εις το 
1/6 δε. αν υπάρχουν τοιαύτα.

Εκλιπόντων των δικαιουμένων συμμετοχής μελών της πατρικής οι
κογένειας ή απολεσαντων το εις σύνταξιν δικαίωμα, η μερίς αυτών προ
σαυξάνει τη μερίδα της χήρας συζύγου και των τέκνων.

Τ ο κατά τ ανωτέρω καθορισθέν μερίδιον συμμετοχής της πατρικής 
οικογένειας δεν επηρεάζεται εκ της μεταγενεστέρας απώλειας του δι
καιώματος της συζύγου ή των τέκνων.

6. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον συμμετοχή της πατρικής 
οικογένειας εις την σύνταξιν της άνευ τέκνων χήρας συζύγου, ορίζεται 
εις το ήμισυ της συντάξεως της χήρας, εφ* όσον είχεν εγερθεί αγωγή 
διαζυγίου μεταξύ των συζύγων και η σχετική δίκη διεκόπη βιαίως συνέ
πεια θανάτου του ανδρός.

Άρθρον 19

Ποσύν συντάξεως πατρικής οικογένειας

1. Η σύνταξις του πατρός συνίσταται εις τα 3/10 της εις τον θανόντα 
απονεμητέας ή απονεμηθεισης τοιαύτης.

2. Εις το αυτό ποσόν ορίζεται η σύνταξις της μητρός και των αδελ
φών.

Η σύνταξις της μητρός και των αδελφών ανήκει κατά το ήμισυ μεν εις 
την μητέρα, κατά το έτερον δε εις τας αδελφός κατ' ίσας μερίδας, δυνα- 
μένης ν' απαιτηθή της καταβολής της συντάξεως ταύτης κεχωρισμέ- 
νως.

Αποκατασταθεΐσης ή εκλιπούσης τινός των αδελφών, η μερίς ταύτης 
προσαυξάνει την μερίδα της μητρός και των άλλων αδελφών.

3. Μη υπαρχούσης μητρός ή θανούσης. η σύνταξις ολόκληρος ανήκει 
εις τας αδελφός

4. Εις την περίπτωσιν δικαιώματος συντάξεως αμφοτέρων των γο
νέων. κατά τα οριζόμενα εν παρ. 3 του άρθρου 6, η σύνταξις κατανέμε- 
ται μεταξύ τούτων κατ' ίσας μερίδας.

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην εις την πατρικήν οικογένειαν δεν υπάρχει 
ενήλικον άρρεν τέκνον. η σύνταξις αυτής συνίσταται εις τα 5/10 της εις 
τον θανόντα απονεμητέας ή απονεμηθεισης τοιαύτης.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 24

1) Το άρθρο 24 του ν. 1543/85.

Άρθρο 24

Επιτροπή Αποκατάστασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και Στρατιωτι
κών

1. Η εξακρίβωση των προϋποθέσεων αποκατάστασης όσων αναφέρο- 
νται στα άρθρα 16, 19, 20 και 23 ανατίθεται στην Επιτροπή Αποκατά
στασης Διωχθέντων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών (Ε.Α.Δ.Τ.Σ.).

2. Η Επιτροπή εδρεύει στο Γ.Λ.Κ. και λειτουργεί σε δύο τμήματα.
Το Α’ τμήμα είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων που αναφέ-

ρονται στα άρθρα 16 και ]9.
Το Β’ τμήμα είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων που αναφέ- 

ρονται στα άρθρα 20 και 23.
2) Το άρθρο 66 του π.δ. 1041/79.

Άρθρον 66

Κανονισμός των συντάξεων — ‘Ενδικα μέσα

1. 0 κανονισμός των εις βάρος του Δημοσίου Τομέα πληρωτέων συ
ντάξεων. βοηθημάτων και επιδομάτων, εξαιρέσει των δυνάμει προσω
πικών νόμων χορηγουμένων, ενεργειται κατά τας διατάξεις του παρό
ντος άρθρου παρά της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους δια πράξεως. εκδιδομένης υπό του Διευθυντού της αρμό
διας Διευθύνσεως Κανονισμού Συντάξεων.

Η πράξις κανονισμού συντάξεως είναι υποχρεωτική δια το Δημόσιον 
και τον ενδιαφερόμενον, υπόκειται δε μόνον εις τα δια του παρόντος άρ
θρου προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Η πράξις κανονισμού συντάξεως υπόκειται εις ένστασιν ασκουμένην 
δια πάντα λόγον, ενώπιον Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού 
Συντάξεων, αποτελούμενης εκ του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συντά
ξεων και εχ δύο Διευθυντών της Υπηρεσίας ταύτης, μη μετασχόντων 
αμέσως ή εμμέσεως εις την έκδοσιν και τον έλεγχον της προσβαλλόμε
νης πράξεως.

2. Η ένστασις ασκείται
α) παρά του Διευθυντού της αρμόδιας Διευθύνσεως ελέγχου και εντο

λής πληρωμής των συντάξεων, προ πόσης εκτελέσεως της πράξεως κα:
β ) παρά παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός έτους από της κοινο- 

ποιήσεως της πράξεως.
3. Η ένστασις ασκείται άνευ περιορισμού προθεσμίας.
α) εάν η προσβαλλομένη πράξις στηρίζηται επί ψευδών καταθέσεων 

μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματσγνώμονος ή 
επί πλαστών ή νενοθευμένων εγγράφων, εφ' όσον τα περιστατικά ταύτα 
προκύπτουν ες αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος.

β) εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα.
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γ) εαν ενεφιλσχώσησε πλάνη περί τα πράγματα.
4. Η διόρθωοις του ονόματος ή της ιόιότητος του αιτούντος εις τας, 

κατά τας προηγούμενος παραγράφους, εκδιδοιχένας πράξεις ή αποφά
σεις. ως και η ερμηνεία αυτών, άνευ μεταβολής της ουσίας, ενεργείται 
παρά του εκδόντος την πράξιν ή απόφασιν οργάνου.

Το αυτό όργανον δυνατοί, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή και αυτε- 
πα^έλτως να προβή εις την Οιόρθωσιν της πράξεως ή αποφάσεως του. 
εαν κατά την σύνταξιν αυτών παρεισεφρυσαν λάθη γραφικά ή λογιστικά 
ή το διατακτικόν της πράξεως ή αποφασεως διετυπώθη ελλιπώς ή ανα- 
κριβώς.

5. Η εξέτασις της νομιμότητος των εκδιδομένων πράξεων ή αποφά
σεων κατ' άλλην, πλην της κατά το παρόν άρθρον αναγραφόμενης δια
δικασίας, απαγορεύεται.

Αι κανονιστικοί ποάξεις κανονισμού συντάξεως και αποφάσεις της, 
εις το τρίτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επιτροπής κοινο
ποιούνται εις τον παοά τω Ελεγχτικώ Συνεδρίω Γενικόν Επίτροπον της 
Επικράτειας, όστις έχει το δικαίωμα ασκήσεως κατ’ αυτών των κατά 
την εποαένην παράγραφον ενδίκων μέσων εντός έτους από της περιε- 
λεύσεως αυτώ της πράξεως ή αποφάσεως.

6. Η πράξις κανονισμού συντάξεως και η απόφασις της Επιτροπής 
Ελέγχου των πράξεων κανονισμού συντάξεως υπόκεινται εις έφεσιν 
ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκουμένην 
υπό του Τπουργού των Οικονομικών εντός έτους από της εκδόσεως της 
πράξεως ή αποφάσεως, ως και υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον 
εντός έτους από της κοινοποιήσεως ταύτης. Επί των εφέσεων τούτων 
και των περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά των επί εφέσει εκδιδομένων 
αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται αι σχετικαί διατά
ξεις του οργανισμού αυτού.

Ασκηθείσης της εφέσεως εξαντλείται η δικαιοδοσία των κατά τας 
προηγούμενος παραγράφους οργάνων.

7. Πάσα αίτησις σχετική προς εκδοθείσαν πράξιν κανονισμού συντά
ξεως ή απόφασιν της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντά
ξεως. στηριζομένη εις έγγραφα επί του περιεχομένου των οποίων δεν 
εγένετο κρίσις, θεωρείται ουχί ως ένδικον μέσον, αλλ’ ως αίτησις το 
πρώτον εξεταζομένη.

8. Υποθέσεις συντάξεων οριστικώς και τελεσιδίκους κριθείσαι κατά 
την διαδικασίαν των παραγράφων 1-7 του παρόντος άρθρου δύνανται 
να επαναφέρωνται προς εξέτασιν εις πρώτον βαθμόν, αιτήσει των ενδια
φερομένων ή του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσεως ελέγχου και 
εντολής πληρωμής συντάξεων, εφ’ όσον ούτοι επικαλούνται αντίθετον 
απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδοθείσαν μετά την χρονολογίαν 
εκδόσεως της προσβαλλομένης οριστικής πράξεως ή αποφάσεως.

οικονομικά αποτελέσματα των, κατά την διαδικασίαν του προηγου
μένου εδαφίου, εκδιδομένων πράξεων ή αποφάσεων άρχονται από της 
πρώτης του μηνός της χοονολογίας εκδόσεώς των.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25

1) Το άρθρο 26 του ν. 1543/85

'Αρθρο 26

Αποφάσεις - Ένδικα μέσα

1. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής μπορεί ο Υπουργός Οικονο
μικών ή ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει έφεση ενώπιον του οικείου τμήμα
τος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημε
ρομηνία που κοινοποιείται η απόφαση.

3. Αν ο Υπουργός Οικονομικών αποδεχθεί την απόφαση της Επιτρο
πής ή εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
αναγνωρίζει το δικαίωμα αποκατάστασης του ενδιαφερομένου, ο αρμό- 
οιος υπουργός ή το κατά νόμο αρμόδιο όργανο οφείλει να εκδώσει σχε
τική απόφαση για τη διοικητική αποκατάσταση του ενδιαφερομένου. 2

2) Το άρθρο 66 του π.δ. 1041/79
(Το άρθρο 66 παρατίθεται στο προηγούμενο άρθρο)

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26

Το άρθρο 22 του π.δ. 1041/79

Άρθρον 22

Διαδικασία αναγνωρίσεως συντάξεως - 
Υποβλητέα δικαιολογητικά

1· At υπηρεσίαι προσωπικού των Υπουργείων, ως και πάσα άλλη

αρχή αρμόδια δια την έκδοσιν της περί απομακρύνσεως εκ της υπηρε 
αίας διοικητικής πράξεως. υπσχρεούνται. όπως, ευθύς μετά την κοινο- 
ποίησιν εις τον τακτικόν δημόσιον υπάλληλον του εγγράφου της απομα
κρύνσεως του και εντός δέκα πέντε ημερών το αογστερον. αποστέλλουν 
εις την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

α) πιστοποιητικόν εμφαίνον τας υπηρεσιακάς μεταβολάς του υπαλλή
λου.

β) επίσημον αντίγραφον του παρ αυταίς κατατεθειμένου πιστοποιη
τικού Δήμου. Κοινότητος ή της παρα τω Υπουργείω Εσωτερικών Υπη
ρεσίας Μητρώων, εμφαίνον το έτος γεννήσεώς του,

γ) το τυχόν εν τω ατομικώ του φακέλω ύπαρχον φύλλον στρατολογι
κού του μητρώου.

6) τα εν τω φακέλω του έγγραοα. τα αποδεικνύοντα την παροχήν πά- 
σης άλλης υπηρεσίας, εκτός της δια του πιστοποιητικού βεβαιουμένης, 
μεθ υπευθύνου δηλώσεως εμφαινούσης ότι η υπηρεσία του δεν εχρησΐ- 
μευσε προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ή ότι δεν κατεβλήθη. 
ουδέ ήθελε καταβληθή. αποζημιωσις δια τον χρόνον τούτον.

ε) βεβαίωσιν του εντεταλμένου την εκκαθάρισιν των αποδοχών εμ- 
φαίνουσαν τον χρόνον λήξεως της μισθοδοσίας του.

2. Εν τω διαβιβαστικώ των κατά την προηγουμένην παράγραφον δι- 
καιολογητικών εγγράφων σημειούται η διεύθυνσις κατοικίας του εις ον 
αναφέρονται ταύτα και. εφ όσον είναι δυνατόν, το Ταμείον, παρ' ου επι
θυμεί να κοινοποιηθή εις αυτόν το αντίγραφον της εκδοθησομένης πρά
ξεως συνταξιοδοτήσεως.

Το διαβιβαστικόν περιέχει και εισήγησιν περί των στοιχείων συντα- 
ξιοδοτήσεως του υπαλλήλου (χρόνος συνταξίμου υπηρεσίας, συντάξιμοι 
αποδοχαί κατά τον χρόνον της εξόδου), ως και πάσαν άλλην πληροφο
ρίαν σχετικήν προς την υπηρεσίαν, επηρεάζουσαν το εις σύνταξιν δικαι- 
ώμα αυτού.

3. Επί τη βάσει των κατά τ' ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδεται η 
κατά το άρθρον 66 πράξις κανονισμού συντάξεως, μη αποκλεισμένης 
και της υποβολής σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου 
υποβαλλομένης και μέσω της υπηρεσίας, εξ ης απεμακρύνθη.

4. Οι απολυόμενοι λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητος μη 
οφειλομένης εις την υπηρεσίαν υποβάλλουν και κεκυρωμένα αντίγραφα 
των εγγράφων, εξ ων αποδεικνύεται ότι η ανικανότης αύτη εβεβαιώθη 
νομίμως.

5. Η χήρο, άνευ τέκνων του υπαλλήλου υποβάλλει
α) τα κατά την παρ. 1 και αναλόγως της συγκεκριμένης περιπτώ- 

σεως έγγραφα, μετά βεβαιώσεως της αρμοδίας αρχής ότι ο υπάλληλος 
απεβίωσε δ ιατελών εν υπηρεσία, εφαρμοζομένων και των διατάξεων 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

β) αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως του θανάτου του υπαλλήλου,
γ) αντίγραφον ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό τέλεσης 

γάμου Ιεράς Μητρόπολης και
δ) πιστοποιητικόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής βε- 

βαιούν ότι ο γάμος δεν διελύθη μέχοι του θανάτου του συζύγου, ότι αύτη 
διατελεί εν χηρεία και ότι ο θανών δεν κατέλιπεν εκ του γάμου τούτου ή 
εξ άλλου τυχόν προηγουμένου γάμου νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά 
τέκνα ή γονείς.

6. Τα τέκνα υποβάλλουν:
α) Τα ως ανωτέρω εν παρ. 5 περίπτ. α’ και β' έγγραφα.
β) Πιστοποιητικόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής βε- 

βαιούν ότι είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή θετά τέκνα του αποβιώσα- 
ντος ή της αποβιωσάσης υπαλλήλου, το έτος γεννήσεώς των και αν είναι 
άγαμα ή έγγαμα και εν τοιαύτη περιπτώσει την χρονολογίαν τελέσεως 
του γάμου και ότι όεν κατέλιπεν ο θανών ή η θανούσα χήραν μητέρα, επί 
τέκνων δε άρρενος υπαλλήλου και ότι ο θανών δεν κατέλιπεν χήραν σύ
ζυγον ή άλλα τέκνα νόμιμα ή νομμιοποιηθέντα ή θετά.

Επί νομιμοποιηθέντων τέκνων υποβάλλονται και τα αποδεικτικά της 
νομιμοποιήσεως έγγραφα.

Επί φυσικών τέκνων μητρός υπαλλήλου, πιστοποιητικόν της οικείας 
Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής βεβαιούν ότι είναι φυσικά τέκνα της θα- 
νούσης, το έτος γεννήσεώς των και αν είναι άγαμα ή μη και ότι η θα
νούσα δεν κατέλιπε χήραν μητέρα.

Επί τέκνων μητρός υπαλλήλου προερχομένων εκ νομίμου γάμου 
δέον να υποβάλληται xat πιστοποιητικόν ότι τυγχάνουν ορφανά πατρός.

7. Η χήρα σύζυγος μετά των τέκνων υποβάλλουν τα εν παρ. 5 και 6 
περίπτ. β* του παρόντος άρθρου οριζόμενα πιστοποιητικά.

8. Εάν εις την σύνταξιν των ανωτέρω προσώπων συμμετέχουν και 
γονείς, βεβαιούται η ύπαρςις τούτων εκ του εν τη πεοιπτ. 5’ της παρ. 5 
του παρόντος άρθρου αναφερομένου πιστοποιητικού, υποβαλλομένων 
άμα υπ' αυτών και των εν παρ. 14 του Λαρόντος άρθρου οριζομένων
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προς απόδειξιν της απορίας των εγγράφων.
9. Ο πατήρ ιπτοβάλλει:
α) Τα εις τας περιπτ. α χαι β' της παρ. 5 τον παρόντος άρθρου έγ- 

γραφα.
β) Πιστοποιητικόν της οιχτιας Δημοτικής ή Κοινοτική; αρχής Βε

βαιούν ότι ο θανών ήτο άγαμος ή εν χηρεία άνευ τέκνων ή εν διαζεύξει 
άνευ τέκνων και ότι ήτο νόμιμον ή νομιμοποιηθέν τέκνον αυτού.

Επί νομιμοποιηθέντος τέκνου υποβάλλονται και τα προς απόδειξιν 
της νομιμοποιήσεως έγγραφα.

γ) Πιστοποιητιχόν περί του χρόνου γεννήαεώς του. εξηγμένον παρα 
της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής εκ των παρ' αυτή επισήμων 
στοιχείων.

δ) Τα εν παρ. 14 του παρόντος άρθρου οριζόμενα δια την απόδειξιν 
της απορίας του έγγραφα.

10. Η χήρα μήτηρ υποβάλλει.
α) τα εις τας περιπτ. α και β' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου οριζό

μενα έγγραφα,
β) πιστοποιητιχόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής βε- 

βαιούν ότι είναι μήτηρ του αποβιώσαντος υπαλλήλου, διατελούσα εν χη- 
ρεία μετά προσδιοοισμού *;ου χρόνου από του οποίου εχήρευσε. χαι ότι ο 
Θανών υπάλληλος ήτο άγαμος ή εν χηρεία άνευ τέκνων ή εν διαζεύξει 
άνευ τέκνων και δεν κατέλιπεν αδελφάς και

γ) τα εν παρ. 14 του παρόντος άρθρου οριζόμενα προς απόδειξιν της 
απορίας της έγγραφα.

2 1. Αι αδελφοί υποβάλλουν:
α) τα εις τας περιπτ. α' και β' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου οριζό

μενα έγγραφα.
β) πιστοποιητικόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής βί- 

βαιούν ότι είναι ορφαναί πατρός και μητρός και ότι είναι αδελφαΐ του θα- 
νόντος υπαλλήλου και άγαμοι και

γ) τα προς απόδειξιν της απορίας οριζόμενα εν ιςαρ. 14 του παρόντος 
άρθρου έγγραφα.

12. Η χήρα μήτηρ, μετά των αδελφών υποβάλλουν
α) τα εις τας περιπτ. α' και β' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου έγ

γραφα.
β) πιστοποιητικόν βεβαιοΰν αναλόγως τα δια την μητέρα και τας 

αδελφάς κεχωρισμένως οριζόμενα εν ταις παρ. 2 0 περιπτ. β’ και 11 πε- 
ρίπτ. β' του παρόντος άρθρου και

γ) τα προς απόδειξιν της απορίας των έγγραφα τα οριζόμενα εν παρ. 
14 του παρόντος άρθρου.

13. Τα εκ της οικογένειας του αποβιώσαντος πολιτικού συνταξιού
χου δικαιούμενα συντάξεως πρόσωπα υποβάλλουν απευθείας εις την 
Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναλό
γως της συγκεκριμένης περιπτώσεως. τα δια των παραγράφων 5-12 
οριζόμενα, πλην των εν τη παρ. 5 περιπτ. α’ αναφερομένων τοιούτων.

14. Οι γονείς και αι αδελφαΐ των υπαλλήλων ή συνταξιούχων προς 
απόδειξιν της απορίας των υποβάλλουν:

Εάν διαμένουν εις πρωτευούσας ή επαρχιών:
α) Πιστοποιητικόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Αστυν. Αρ

χής βεβαιούσης.
αα) το επάγγελμα αυτών και τας εκ τούτου πιθανάς προσόδους και 
ββ) αν μόνον ο θανών συνετήρει αυτούς ή συνέβαλλον κα: έτερα τέκνα 

ή αδελφοί εις την συντήρησίν των.
β) Πιστοποιητικόν του οικείου Οικονομικού Εφόρου βεβαιούν την εις 

αυτόν δηλωθείσαν περιουσίαν των και τας εκ ταύτης προσόδους των και 
ότι η δήλωσις των ηλέγχθη αληθής.

Εάν δεν επεδόθη δήλωσις θετικού περιεχομένου, ο *Ε©ορος πιστο
ποιεί τούτο βεβαιών ότι η μη υποβολή δηλώσεως ηλέγχθη δικαιολσγη-

μένΤ?·γ) Πιστοποιητικόν του οικείου υποθηκοφύλακος περί της ακινήτου 
περιουσίας των και των επί ταύτης εγγεγραμμένων τυχόν υποθηκών ή 
προσημειώσεων ή ότι δεν υφίστατα: υπέρ αυτών μερίς εις τα οικεία των 
μεταγραφών βιβλία.

δ) Υπεύθυνον δήλωσιν περί της κατεχομένης ή μη ακινήτου περιου
σίας εις οιανδήπστε περιοχήν του Κράτους μετά προσδιορισμού του εί
δους. εκτάσεως. αξίας και ακαθαρίστου προσόδου.

Εάν διαμένουν εις άλλας πόλεις ή χωρία.
α ) πιστοποιητικόν της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αστυνομικής 

Αρχής κεκυρωμένον δια την ακρίβειαν του περιεχομένου υπό του αρμο
δίου Ειρηνοοίκου και βεβαιούν το επάγγελμα αυτών και τας εκ τούτου 
πιθανάς προσόδους των. την κινητήν και ακίνητον εν γένει περιουσίαν 
των μετά προσδιορισμού των εκ ταύτης πιθανών καθαρών προσόδων 
και αν ο θανών μόνον συνετήρει την πατρικήν οικογένειαν ή συνέβαλλον 
και έτερα τέκνα εις την συντήρησίν της και

β) υπεύθυνον δήλωσιν περί της κατεχομένης ή μη ακινήτου περιου
σίας εις οιανδήποτε περιοχήν του Κράτους μετά προσδιορισμού του εί
δους. εκτάσεως. αξίας και του εκ ταύτης ακαθαρίστου ετησίου εισοδή
ματος.

15. Οι αιτούντες την απονομήν συντάξεως κατά τα άοθρα 1 παρ. 1 
περιπτ. στ λ 4 και 23 του παρόντος οφείλουν εις την προς το αρμόδιον 
Υπουργείον υποβάλλομενην αίτησίν των ν αναφέρουν το όνομα και τον 
τόπον της διαμονής του θεράποντος ιατρού του παθόντος. ως και τα 
ονόματα και τον τόπον διαμονής των μαρτύρων, τους οποίους επιθυ
μούν να εξετάση ο μέλλων να ενεργήση τας ανακρίσεις δικαστής.

16. Οι στηρίζοντες το δικαίωμα συντάξεως εις ανικανότητα, κατά το 
άρθρον 53 παρ. 3 του παρόντος, αναφέρουν τούτο εις την αίτησίν των, 
το Τπουργείον δ’ εις το οποίον ή αίτησις αύτη υπεβλήθη προκαλεί την 
έκδοσιν της κατά το ρηθέν άρθρον γνωματεύσεως της Α.Σ.Υ. Επιτρο
πής, μεθ ο παραπέμπει άπαντα τα σχετικά εις την Υπηρεσίαν Συντά
ξεως του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

17. Τα πιστοποιητικά των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών αρχών 
δέον να στηρίζωνται εις τα παρ’ αυταίς επίσημα στοιχεία (μητρώα αρρέ- 
νων. δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία) ή εν ελλείψει τοιούτων εις 
ένορκον, ενώπιον Ειρηνοδίκου, βεβαίωσιν δύο μαρτύρων και εν ταυτώ 
εις υπεύθυνον δήλωσιν του αιτούντος. διεπομένην υπό των διατάξεων 
τουν.δ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιού- 
ντος». Ος μάρτυς δεν δύναταξ να βεβαιώση σύζυγος του δικαιούχου ή 
συγγενής αυτού κατ’ ευθείαν γραμμήν ή εκ πλαγίου, εξ αίματος μεν μέ
χρι του 4ου βαθμού, εξ αγχιστείας δε μέχρι του 3ου.

18. Επί ανοτγνωρισθείσης ως παρανόμου διοικητικής πραξεως 6ta 
δικαστικής αποφάσεως ή συμβιβα^ μού. υποβάλλεται αντίγοαφον της 
αποφάσεως ταύτης και τα προς απόδειξιν της τελεσιδικίας της δικαιολο- 
γητικά ή αντίγραφον του περί συμβιβασμού συμβολαίου.

19. Οι Γραμματείς των Ποινικών Δικαστηρίων, παρ’ ων εκδίδονται 
αποφάσεις, απαγγέλουσαι κατά πολιτικών υπαλλήλων ή συνταξιούχων 
ποινήν συνεπαγομένην απώλειαν ή*.αναστολήν του εις σύνταξιν δικαιώ
ματος. κατά τα εν άρθροις 62 και 63 τόύ παρόντος οριζόμενα, οφείλουν 
εντός είκοσιν ήμερων από της εκδόσεως της αποφάσεως να υποβάλουν 
αντίγραφον ταύτης εις την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γεν. Λογιστηρίου 
του Κράτους.

Προκειμένου περί αποκτήσεως νόθου τέκνου παρά συνταξιούχου χή
ρας συζύγου, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να ειδοποιή 
αμέσως περί τούτου την Υπηρεσίαν Συντάξεων του Γεν. Λογιστηρίου 
του Κράτους.

20. Το κατά τα άρθρα 16 και 21 του παρόντος παρεχόμενον βοή
θημα καταβάλλεται 0ta χρηματικού εντάλματος του οικείου Υπουρ
γείου. εκόιόομένου επί του ειδικού φορέως και κωδικού αριθμού του 
προϋπολογισμού, εφ ου και αι τακ-πκαί αποδοχαί του υπαλλήλου.

22. Κάθε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, 
την αύξησή της ή την προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας υπο
βάλλεται από οποιονόήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά τη γέννηση του 
δικαιώματος.

22. Αίτησις περί αναγνωρίσεως δικαιώματος συντάξεως, επιδόμα
τος ή πληρωμής αναγνωρισθέντων ή καθυστερουμένων τοιούτων υπο
βαλλόμενη εις την αρμόδιόν αρχήν παρά παντός τρίτου, ουοέν έννομον 
αποτέλεσμα παράγει, ουδέ λαμβάνεται υπ' όψιν. εάν δεν συνοδεύηται 
υπό ειδικού πληρεξουσίου, παρέχοντος την ειδικήν εντολήν προς επιδίω
ξιν των εν τη αιτήσει αναφερομένων.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30

Το άρθρο 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 

Άρθρο 1

Πολιτικοί υπάλληλοι - 
Προϋποθέσεις του δικαιώματος συντάξεως

1. 0 ταχτικός δημόσιος υπάλληλος, ο λαμβάνων κατά μήνα μισθόν 
εκ του Δημοσίου Ταμείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων δικαιούται εις ισό
βιον σύνταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου:

α) Εάν απομαχρυνθή οπωσδήποτε της υπηρεσίας και έχη εικοσιπι- 
νταετή πλήρη πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν.

Επί θήλεος υπαλλήλου εν χηρεία μετ' ανηλίκων τέκνων ή εν διαζεύξει 
μετ' ανηλίκων τέκνων ή εγγάμου, αρκεί δεκαπενταετής μόνον πλήρης 
πραγματική συντάξιμος υπηρεσία.

Επί υπαλλήλων παντελώς τυφλών, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης 
πραγματική συντάξιμος υπηρεσία.

Επί υπαλλήλων των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστη
μάτων. αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμος υπηρεσία, εξ ης δεκαετής
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π/.ήρης πραγματική εις τα καταστήματα ταύτα.
t' Εάν απολυθή χαι έχη εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματικήν 

συντάξιμον υπηρεσίαν.
γ) Εαν απολυθή λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότατος, μη 

οοειλομένης εις την υπηρεσίαν, βεβαιουμένης δε κατά τας εκάστοτι 
ισχυοΰσας διατάξεις, και έχη δεκαετή τουλάχιστον πραγματικήν συντά
ξιμον υπηρεσίαν.

5) Εάν απολυθή λόγω καταογησεως θέσεως και έχη εικοσαετή του
λάχιστο- πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν, εφ όσον αμέσως προ της 
αποαάχαυνσεως του κέκτηται πλήρη πενταετή συνεχή πραγματικήν συ
ντάξιμον υπηρεσίαν.

ε) Εάν. έχων συμπληρώσει το όριον ηλικίας, απομακρυνθή οπωσδή- 
ποτε της υπηρεσίας και έχη δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματικήν 
συντάξιμον υπηρεσίαν.

Δια του; απομακρυθέντας από 1 ης Σεπτεμβρίου 196&. ουσιαστικής 
ισχύος του άρθρου 3 παρ. 1 της ΙΖ /1968 συντακτικής πράξεως. ως 
και τους εφεξής, λόγω ορίου ηλικίας ή ένεκα λήξεως της θητείας των 
λόγω ορίου ηλικίας, απομακρυνόμενους οπωσδήποτε της υπηρεσίας τα
κτικούς ή εκτάκτους ή επικουρικούς καθηγητάς των Πανεπιστημίων 
και των ισοτίμων Ανωτάτων Σχολών, αρκεί δεκαετής τουλάχιστον 
πραγματική συντάξιμος υπηρεσία ΚαΘηγητού ή εντεταλμένου Υφηγη- 
τού ή αμίσθου Υφηγητού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ανώτατης Σχολής.

στ) Εάν απομακρυνθή οπωσδήποτε της υπηρεσίας ως καταστάς σω- 
ματικώς ή διανοητικώς ανίκανος συνεπεία τραύματος ή νοσήματος, 
προελθόντος προδήλως και αναμφισβητήτως εξ αιτίας της υπηρε
σίας.

At συνέπειαι του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα εις 
σύνταξιν, εάν εξεδηλώθησαν εντός εξαμτινοι. το βοαδύτερον από της 
πρώτης μετά το πάθημα απομακρύνσεις' το. υπαλλήλου εκ της υπηρε
σίας.

Εν ουδεμιά περιπτώσει δύνσν.ΰ.. να θεωρηθούν ως προελθόντα εξ αι
τίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα, άτινα εξεδηλώθησαν εντός τριών 
ετών από του διορισμού του υπαλλήλου ως τακτικού, συνυπολογιζομέ- 
νης και της ως συνταξίμου αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας εις Θέσιν 
εκτάκτου ή επί συμβάσει, εφ' όσον αύτη είναι συνεχής και αμέσως προη
γούμενη της του τακτικού.

Θεωρείται παθών προδήλως εξ αιτίας της υπηρεσίας και ο καταστάς 
σωματικώς ή διανοητικώς ανίκανος εκ πολεμικών γεγονότων κατά την 
εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη ζώνη των πρόσω εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή 
και αν έτι το επενεγκόν την ανικανότητα γεγονός δεν σχετίζεται αμέσως 
προς την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του.

Ο στρατευθείς υπάλληλος, υποστάς κατά την εκτέλεσιν της στρατιω
τικής εν γένει υπηρεσίας πάθημα, ένεκα του οποίου γεννάται κατά τας 
περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις δικαίωμα εις σύνταξιν, δικαιού
ται να προτίμηση τον κανονισμόν ταύτης κατά τας περί πολιτικών συ
ντάξεων διατάξεις, λογιζομένου εν τοιαύτη περιπτώσει του παθήματος 
ως επελθόντος εξ αιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.

Το πάθημα τούτο δύναται να επικαλεσθή ο υπάλληλος οποτεδήποτε 
μέχρι και της αποχωρήσεώς του εκ της υπηρεσίας, δέον όμως απαραι- 
τήτως τούτο να τον καθιστά ανίκανον δια την πολιτική του υπηρεσίαν 
κατά τον χρόνον της αποχωρήσεώς του εκ ταύτης.

2. Αποδειχνυομένου ότι υπάρχει, ως προς το πάθημα, βαρύ πταίσμα 
του υπαλλήλου δεν γεννάται δικαίωμα εις σύνταξιν.

3. Ot δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιούνται προς τους τακτικούς, ως προς 
το δικαίωμα συντάξεως εκ παθήσεως εξ αιτίας της υπηρεσίας.

4. Οι μη μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι εις τας περιπτώσεις α’ β* γ* και 
0 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν αποκτούν δικαίωμα εις σύνταξιν 
εκ της μη μονίμου υπηρεσίας των προ της συμπληρώσεως πλήρους δε
καετούς πραγματικής υπηρεσίας εν τη μη μονίμω Θέσει των. πλην εκεί
νων. οίτινες. προ του διορισμού των εις μη μόνιμον Θέσιν κατείχαν ετέ- 
ραν δημοσίαν θέσιν. ίσην ή ανωτέραν κατά βαθμόν ή μισθόν της μη μονί
μου Θέσεως. εξ ης εσυνταξιοδοτήθησαν.

Προκειμένου περί αιρετών Εκπαιδευτικών Συμβούλων δεν δύναται ν’ 
αποκτηθή δικαίωμα συντάξεως, εν πάση περιπτώσει. εκ της θέσεως Εκ
παιδευτικού Συμβούλου, προ της συμπληρώσεως πλήρους εξαετούς 
τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας εν τη Θέσει ταύτη.

5. Εν τη ewota του όρου «υπάλληλος* περλαμβάνετα: χαι το κατώ
τερον ποοοωπιχόν της δημοσίας υπηρεσίας.

6. (X επί συμβάσει αορίστου ή ωρισμένου χρόνου υπάλληλου οι μι
σθοδοτούμενοι εκ του Δημοσίου ταμείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων, 
πποκτούν δικαίωμα εις σύνταξιν υπό τους όρους της παρ. 1, εφ' όσον συ- 
νεπ/.ήρωσαν πενταετή πλήρη συνεχή πραγματικήν υπηρεσίαν εν τη μη 
μονιμω δέσει των.

1 ■ Υ ενικοί Επιθεωρηταί Διοικήσεως, διορισθέντες ^ιατά τας διατάξεις

του ν.δ. 3436/1955 και 3770/1957 και Νομάρχας διορισθέντες 
κατά τας διατάξεις των α.ν. 893 /1949 ν.δ. 2679/1953. ν. 3200/ 
1955. ν.δ. 3436/1955 και α.ν. 10/1967, εξελθόντες της υπηρεσίας 
από της 1ης Ιανουάριου 1965. ως και πάντες οι μετά την 23ην Ιουλίου 
1974 διορισθέντες και διοριζόμενοι Νομάρχαι και Ανςεπληρωταί Νο- 
μάοχαι της κατηγορίας ειδικών θέσεων, εξερχόμενοι της υπηρεσίας, 
αποκτούν δικαίωμα συντάξεως κατά ταυ; γενικός περί πολιτικών συντά
ξεων διατάξεις, ως και μετά την συμπηρωσιν πλήρους δεακετούς πραγ
ματικής υπηρεσίας, συνεχούς ή διακεκομμένης, εις θέσιν Γ ενικού Επιε- 
ωρητού Διοικήσεως. Επιθεωρητού Διοικήσεως. Νομάρχου χαι Επαρ
χου. Επί αποχωρήσεώς εκ της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας αρκεί δε
καετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία εις τας Θέσεις ταυτας.

Δια την. κατα τας γενικός περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις. Θεμε
λίωσα δικαιώματος συντάξεως απαιτείται τριετής τουλάχιστον υπηρε
σία εις τινα των ως άνω θέσεων.

Τριετής τοιαύτη υπηρεσία απαιτείται προσέτι και δια την προσμέτρη- 
σιν πάσης συνταξίμου υπηρεσίας, λογιζομένης ως τοιαύτης υπό ταυ; 
προϋποθέσεις του άρθρου 13 του παρόντος.

Νομάρχαι. θανόντες εν υπηρεσία μετά δεκαετή πραγματικήν συντά
ξιμον υπηρεσίαν, εξ ης πενταετής τουλάχιστον εις Θέσιν Νομάρχου, θεω
ρούνται, δια την θεμελίωσα του δικαιώματος συντάξεως των οικογε
νειών αυτών και τον καθορισμόν της απονεμητέας συντάξεως, ως έχο- 
ντες εικοσιπενταετή πλήρη υπηρεσίαν Νομάρχου.

8. Οι Αρχιφύλαοιες Αγροφυλακής και οι τακτικοί Αγροφύλακες, ως 
και τα μέλη των οικογενειών αυτών δικαιούνται συντάξεως εκ του Δη
μοσίου Ταμείου, εφαρμοζόμενων πασών των εκάστοτε ισχυουσών δια
τάξεων περί απονομής συντάξεως εις τους δημοσίους πολιτικούς υπαλ
λήλους, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 και 
της παρ. 3 του άφθρου 12 του παρόντος.

Αι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογήν επί των 
από 1.1.1977 και εφ' εξής απσχωρούντων της υπηρεσίας, τα δε υπό 
τοκράτος των διατάξεων του ν.δ. 4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως 
των οργάνων Αγροφυλακής, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν 
δεα του ν. 269/1976 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 
4523/1966 κ.λ.π*> γεννηΘέντα δικαιώματα εις σύνταξιν μέχρι 
31.12.1976, εξακολουθούν υπαγόμενα εις την υπό των διατάξεων τού
των προβλεπομένην ρύθμιση/, της συντάξεως καταβαλλόμενης από 
1.1.1977 εις βάρος του Δημοσίου.

Αι συντάξεις τωνπερί ων η παρούσα παράγραφος, συνταξιούχων αυ
ξάνονται κατά τας εκάστοτε χορηγουμένας εις τας συντάξεις των δημο
σίων υπαλλήλων αυξήσεις.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31

1) Το άμ>θρο 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

‘Αρθρον 9

Συντάξιμος μισθός γενικώς

1. Ως μισθός, μι βάση τονοποίο κανονίζεται η σύνταξη, λααβάνεται 
ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργιίας του μισθολογικού ΧΑΐμακίου ή 
του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος, κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύ
ουν κάθε φορά.

Προκειμένου περί λαμβανόντων, κατά νόμον, από 1.1.1981 μισθό 
ανήκσντα εις βαθμό ανώτερο του υπ' αυτών κατεχομένου κατά την 
έξοδό των εκ της υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται επί τη βάσει του μι
σθού του βαθμού τούτου.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως μισθός νο
είται ο βασεκός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθ
μού που έφερε κατά τηνέξοδό του από την Υπηρεσία, μαζί με την προ- 
σαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και της τυχόν παρε
χόμενης προσαύςησης λόγω ευδόκιμης παραμονής, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά.

Εάν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ν. 787/1978 (21.6.1978) 
«περί αυξήσεως των συντάξεων του Δημοσίου κλπ.» δια τον κανονισμό 
της συντάξεως ελαμβάνετο υπ' όψιν ο βασικός μισθός ενεργείας και η 
προσαύξησες πολυετούς συνολικής υπηρεσίας ή ο βασικός μισθός ενερ
γείας και η προσαύξησες ε υδο κιμο υ παραμονής εν τω αυτώ βα&μώ. το 
κατά το προηγούμενον εδάφιον αναλογούν επίδομα χρόνου υπηρεσίας 
υπολογίζεται μειωμένον κατά 2/3 ή 1/3 αντιστοίχους.

3. Ot διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τηνεξέλξη σε μισθολογικά 
κλιμάκια των εν ενεργεία δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων καθώς και 
για την προσαύξηση του βασικού μισθού τους με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας λαρβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συντάξιμου μι-



- 60 -

συαύ που προβλέπεται όσιό το άρθρο αυτό, ανεξάρτητα από το χρόνο 
τερματισμού της συντάξιμης υπηρεσίας χαι εφόσον συντρέχουν οι προϋ
ποθέσεις των διατάξεων αυτών.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται χαι αν έτι αι 
μετά την έξοδον του υπαλλήλου εχ της υπηρεσίας παρασχεθείσαι προ
σαυξήσεις είναι ελασσόνες των ων εδιχαιούτο ούτος χατά την έξοδόν του 
εχ της υπηρεσίας.

4. Το κατά την παε. 1 του παρόντος άρθρου ποσοστόν. βάσει του 
οποίου κανονίζεται η σύνταξις του υπαλλήλου, ορίζεται εις τα 80% του 
συνόλου των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων απο- 
λαυών.

5. Γενικαί αυξήσεις, μισθών, υφ' οισνδήποτε τύπον χορηγούμενοι, 
περιλαμβάνονται εις τον κατά τ ανωτέρω βασικόν μισθόν του υπαλλή
λου δια τον κανονισμόν της συντάξεως.

Κάθε είδους επιδόματα, έστω και αν υποχογίζονται σε ποσοστό επί 
του βασικού μισθού, δεν αποτελούν αυξήσεις κατά την έννοια του προη
γούμενου εδαφίου εκτός αν αυτό προβλέπεται από σχετική συνταξιοδο- 
τική διάταξη.

6. 0 μετά την απόκτησιν δικαιώματος εις σύνταξιν παραιτούμενος 
λόγω υποβιβασμού ή απολυόμενος δΓ άλλην αιτίαν, πλην πειθαρχικού 
παραπτώματος, εντός διμήνου από του υποβιβασμού, δεκαιούται εις κα
νονισμόν συντάξεως βάσει του μισθού του βαθμού, εξ ου υπεβιβάσθη. 
ες όσον συντρέχουν και αι λοιπαί προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Δια τον υποβιβαζόμενον λόγω πειθαρχικού παραπτώματος η σύνταξις

. κανονίζεται κατ’ εξαίρεσιν βάσει του μισθού του βαθμού εις ον υπεβεβά- 
σθη.

7. Επί των μη μισθοδοτουμένων εκ του Δημοσίου Ταμείου και δι
καιούμενων συντάξεως εκ τούτου, το κατά την παρ. 4 του παρόντος άρ- 
θοου ποσοστόν υπολογίζεται επί τη βάσει του μισθού του ανήκοντος εις 
τον βαθμόν, προς ον ούτοι εξομοιούνται.

Δια διαταγμάτων εκοιδομένων μετά γνώμην της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κανονίζονται τα της διαβαθμίσεως των εκ τού
των τυχόν μη εξομοιωθέντων.

Γενομένης άπαξ της διαβαθμίσεως των υπαλλήλων τούτων δεν επι
τρέπεται νέα αυτών διαβάθμισες.

8. Δια τ».ν κανονισμόν της συντάξεως των δημοσίων υπαλλήλων, 
περί ων το άρϋρον 11 του α.ν. 835/1948 «περί συνταξιοδοτήσεως των 
θυμάτων του αγώνος κατά του συμμοριτισμού κ.λ.π.». λαμβάνεται υπ’ 
όψιν το κατά την παρ. 4 του παρόντος ποσοστόν του μισθού, ον εκάστοτε 
λαμβάνουν.

9. Δια το προσωπικόν των εκ τω Κράτει Σχολείων, των ανεγνωρι- 
σμένων ως ισοτίμων προς Γυμνάσιον ή Δημόσιον Διδασκαλείου ή Δημο
σίαν Εμπορικήν Σχολή, ισχύει η δια του από Ι8ης Ιουνίου 1951 β. δ/ 
τος γενομένη διαβάθμισες.

10. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των επί συμβάσει 
υπαλλήλων της παρ. 6 του άρθρου 1 λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μι
σθός του κλιμακίου του κλάδου δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων, κατά 
τις διακρίσεις του άρθρου 3 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194), με τους 
οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπη
ρεσίας του κάθε υπαλλήλου μαζί μι την προσαύξηση του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας όπως αυτό ισχύει, κατά το χρόνο της εξόδου τους, για 
τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

11. Για τον κανονισμό της σύνταξης του κύριου καιειδικαύ Επιστη
μονικού προσωπικού του ΚΕ.Π.Ε. των συνεργατών επί ειδικού θέματος 
των άρθρων ) χαι 9 του β. δ. 445/1961. καθώς και του διοικητικού, 
του βοηθητικού επιστημονικού και βοηθητικού τεχνικού ποοσωπικού- 
του ΚΕ.Π.Ε.. λαμβάνεται υπόψη c βασικός μισθός του μισθολογικού 
κλιμακίου του κλάδου δημόσιων ποκιτικών υπαλλήλων, κατά τις δια
κρίσεις του άρθρου 3 του ν. 1505/1984. με τους οποίους έχουντα ίδια 
τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλ
λήλου. μαζί με τηνπροσαύξηση του επιδόματος χοάνου υπηρεσίας, όπως 
αυτό ισχύει, κατά το χρόνο της εξόδου τους, για τους δημόσιους πολιτι
κούς υπαλλήλους.

12. Η κατάταξη των υπαλλήλων των παρ. 10 και 11 του παρόντος 
άρθρου και 6 του άρθρου 82 στους αντίστοιχους κλάδους, κατά τις δια
κρίσεις του άρθρου 3 του ν. 1505/1984 και στα μισθολογικά κλιμάκια 
θα ενεργείται κατά τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή της σύνταξης 
από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 32

1) Το άρθρο 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων.

Άρθρον 12
Συντάξιμος υπηρεσία προσμετρητέα.

1. Συντάξιμος λογίζεται, προσμέτρουμένη εις τας κατά το προηγού- 
μενον άρθρον υπηρεσίας.

α) Η παρά τη τέως Κρητική και Σαμιακή Πολιτεία διατνυθείσα δημο
σία έμμισθος πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία, εφαρμοζόμενων και 
των διατάξεων της επομένης περιπτωσεως δια τας ομοίας φύσεως υπη
ρεσίας.

12. Οι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπάλληλοι του 
ΚΕ.Π.Ε. που είχαν συνάψει αρχικά συμβάσεις μίσθωσης έργου, αλλά 
στην πραγματικότητα παρείχαν εξαρτημένη εργασία και στη συνέχεια 
προσλήφθηκαν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται να ζη
τήσουν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΚΕ.Π.Ε. την ανα
γνώριση του πιο πάνω χρόνου συμβάσεων έργου, ως χρόνου διανυθέ- 
ντος σε υπηρεσία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο αναγνωριζό
μενος αυτός χοόνος είναι συντάξιμος και ισχύει για όλες τις συνέπειες, 
εκτός από τη λήψη αποδοχών αναδρομικώς.

2) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι
κών Συντάξεων.

2. Εν ουδεμία περιπτώσει δύονται να προσμετρηθή. κατά το προη- 
γούμενον άρθρον. χρόνος ανώτερος της δεκαετίας, εξαιρέσει.

α) των περιπτώσεων σ', β', γλ στ’, ζ\ ιβ’, ιε’, μδλ και μστ’, της παρ. 
1, θ’, ια’ και ιβ’ της παρ. 2 ως και των προϋπηρεσιών εις νομικά πρό
σωπα δημοσίου δικαίου και την Αγροφυλακήν, ο εχ των οποίων χρόνος 
προσμετρείται απεριορίστως. επιφυλασσόμενων και των διατάξεων του 
τρίτου εδαφίου της περιπτ. γ’ και της περιπτ. ιδ’ τη*; παρ. 2 του προη
γουμένου άρθρου.

β) της περιπτ. μη’ της παρ. 1, ο εχ της οποίας χοόνος προσμετρείται 
μέχρι μιας εικοσαετίας.

γ) της παρ. 10 του προηγούμενου άοθρου.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33

1)Τοα’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 τουν.δ. 95/73 (ΦΕΚ 169), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 253/76 (ΦΕΚ 16).

Άρθρο 1

Το άρθρον 3 του Ν.Δ. 95/1 973(’) «περί τροποποήσεως της κείμε
νης νομοθεσίας περί των Ταμείων Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων*, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρον 3 

Πόροι.

1. Πόροι των Ταμείων Αρωγής είναι:
α. Κράτησις επί των βάσει των μισθοδοτιχών καταστάσεων εντελλο- 

μένων τακτικών αποδοχών (βασικός μισθός - επιδόματα τριετιών - 
επίδομα πολυετίας), των ησφαλισμένων, οριζομένη εις:

αα. 3% δια τους λαμβάνοντας αποδσχάς μέχρι 3.000 δραχμών, 
ββ. 4% δια τους λαμβάνοντας αποδσχάς από 3.001 μέχρις 6.000 

δραχμών.
γγ. 5% δια τους λαμβάνοντας αποδσχάς από 6.001 δραχμάς και 

άνω.
β. Κράτησις των αποδοχών του πρώτου δεκαπενθημέρου από του 

διορισμού των το πρώτον διοριζόμενων καταβαλλόμενη εις δώδεκα 
(12) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, ως και η κράτησις της διαφοράς απο
δοχών των ποοατνοιιένων ή λαμβανόντων επίδομα τριετιών ή πολυετίας 
του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά την προαγωγήν ή την απονομήν του 
επιδόματος.

γ. Κράτησις 5% επί πάσης αμοβής αποζημιώσεως των εις το Τα
μείου ησφαλισμένων λόγω παροχής προσθέτου υπηρεσίας πάσης φύ
σεως. περιλαμβανόμενων και των υπό μορφήν εξόδων κινήσεως και 
οδοιπορικώνπαρεχομένων. εξαιρέσει των επί τη βάσει δικαιολογητικών 
δ:’ εκτός έδρας μετακίνησιν καταβαλλόμενων τοιούτων.

δ. Δωρεού κληρονομιά:, κληροδοτήματα και πάσα άλλη εχ χαριστι
κής αιτίας παροχή προς το Ταμείον.

ε. Οι τόκοι και εν γένει αι πρόσοδοι των κεφαλαίων και της περιου
σίας του Ταμείου.

2. Η περί ής η περιπτ ωσις α’ της προηγούμενης παραγράφου, κράτη- 
σις δεν ενεργείται επί του τμήματος των τακτικών αποδοχών τουυπερ- 
βαίνοντος τον εκάστοτε ισχύοντα βασεκόν μισθόν πολιτικού υπαλλήλου 
επί βαθμώ 1ω προσηυξημένον κατά είκοσι τοις εκατόν (20 %).

Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και επί των δικά-
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στιχών λειτοι>ργών των ησφαλεσμένων εις το Ταμείον Αρωγής χα: 
Υγείας Τελωνειακών Υπαλλήλων της καταβλητέας ιισοοοας οριζομέ- 
νης ίσης ποος την υπό των τελωνειακών υπαλλήλων χαταβαλλομενην 
τοιαύτην.

3. Τα καταβαλλόμενα δώρα επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων και 
Πάσχα ως χαι το επίδομα αδείας των υπαλλήλων δεν υποχειται εις την 
πεοί ής ή περίπτωσις α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χράτη- 
atv».

2) Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 95/73 όπως αντιχαταστάθηχε με 
το άρθρο 19 του ν. 1654/86 (ΦΕΚ 17/).

'Αρθρο 19

1. Η παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 95/1973 (ΦΕΚ 169). όπως 
ισχύει μετά την αντιχατάστασή της με το άρθρο 3 του ν. 253/1976 
(ΦΕΚ 16), αντιχαθίσταται ως εξής:

•2. Ως ταχτιχές αποδοχές για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοού
νται ο βοσκός μισθός του μισθολογιχού χλιμαχίου που θα ισχύει χάθε 
φορά, μετά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας χαι την Α.Τ.Α. Σε χαμιπ 
περίπτωση το σύνολο των πιο πάνω αποδοχών δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό που προχύπτει χάβε φορά από την πρώτη περίπτωση της παραγρ. 
2 του άρθρου 3 του παρόντος»,

2. Η ισχύς αυτού του άρθρου ανατρέχει στην 1η Μαΐου 1985 χα: 
αφορά τους εξερχόμενους από την υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή.

3) Η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 1397/83.
7. Στους βοηθούς χαι επιμελητές Β' χαι Α', που συμπληρώνουν εννέα 

(9) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό χαι δεν εξελίσσονται στον αμέσως 
επόμενο χορηγείται επίδομα πολυετούς παραμονής στον ίδιο βαθμό 2% 
για χάθε συμπληρωμένη τριετία μετά τα εννέα χρόνια χαι έως επτά (7) 
τριετίες που υπολογίζεται στο αρχιχό χλιμάχιο χάθε βαθμού (0—3).

4) Η περίπτ. β' της παρ. 1 του (άρθρου 9 του ν.δ. 95/1973.
β) Η αναγνώρισες ενεργείται δΓ αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου 

Αρωγής, τη αιτήσει του ηαφαλισμένου υποβαλλόμενη εντός ανατρεπτι
κής προθεσμίας ενός έτους από της υπαγωγής εις την ασφάλισιν ή ποο
κειμένου περί των ήδη ηαφαλισμένων από της ισχύος του παρόντος.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 36

Η περίπτωση στ' της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 1041/79.
3. Η σύνταξη που παρέχεται με τις ισχύουσες διατάξεις:
α) στο τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και του Τμή

ματος Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τέως Συντονι
σμού) που υπάρχει στο Εθνικό Τυπογραφείο.

β) στο προσωπικό φύλαξης φυλακών,
γ) στους άνδρες της Τελωνοφυλακής,
δ) στους μη διαβαθμισμένους σε ορισμένους βαθμούς της διοικητικής 

ιεραρχίας πολιτικούς νοσοκόμους,
ε) στους παιδονόμους αναμορφωτικών καταστημάτων.
στ) στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που ασχολείται κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του ειδικότητας, με ραδιενεργές πηγές xat ιοντίζουζες 
ακτινοβολίες.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 '

1) η κοινή απόφαση οικ. Γ. 2316/330/Μ 13/4—76/1.4.1986 των
Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονο
μικών (ΦΕΚ Β' 244).

Αριθ. οικ, Γ2316/330/Μ 13/4—76 (8)
Παράταση προθεσμίας επιλογής συνταξιοδοτικού φορέα.

01 ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΤΓΕ1ΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1583/1985 (ΦΕΚ 222) με τις οποίες ρυθμί

ζονται συνταξιοδστιχά θέματα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου του Δημοσίου, των OTA xat των άλλων ν.π.δ.δ., που διο
ρίζεται σε μόνιμες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984.

2. Το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες και υπάλληλοι δεν ενημερώθη- 
καν έγκαιρα για τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου που 
αφορούν την επιλογή συνταξιοδοτικού φορέα για τους μονιμοπσηθέντες 
λ* 1 2 3 4 5 το Ν. 1476/1984, αποφασίζουμε:

1· Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 1 του Ν. 1583/1985 
που αφορά την υποβολή δήλωσης για επιλογή συνταξιοδοτικού φορέα

για ένα αχόιεη μήνα από τη λήξη της δηλαδή μέχρι την 30 Απριλίου 
1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 1 Απριλίου 1986
Ot Υπουργοί

Υγείας, Πρόνοιας
Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

2) Η απόφαση οικ. 1109/Μ 13/3-68/4.9.1986 του Υπουργού Οι
κονομικών (ΦΕΚ Β’ 574).

Αοιθ. οικ. 1109/Μ 13/3-68 (12)
Ρύθμιση του τρόπου αναπροσαρμογής των συντάξεων των πρώην δικα

στικών λειτουργών και στρατιωτικών.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1587/1986 «Ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις 

δικαστικών λειτουργών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 1643/1986 «Μισθολογικές ρυθμίσεις στρα

τιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώμα
τος»,

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Π.Δ. 1041/1979 «Κώδι
κας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων».

4. Τις διατάξεις των (άρθρων 3 και 4 του Ν. 1203/1981 «περίαυξή- 
σεως των συντάξεων του Δημοσίου των μη καθοριζομένων επί τη βάσει 
μισθού ενεργείας και άλλων τινών συνταξιοδοτικών διατάξεων».

5. Τη γνωμοδότηση της 22ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέ
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 16ης Ιουνίου 1986. αποφασί
ζουμε:

1. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης των προσώπων, που αυξάνονται 
οι συντάξιμες αποδοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1587/1986 και 1643/1986 και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία 
πριν από την κιχύ των νόμων αυτών ή μετά την ισχύ τους, αλλά η σύ
νταξή τους χανονίσθηκε με τα παλαιά μισθολόγια, θα γίνει οίχοθεν από 
τις αρμόδιες διευθύνσεις κανονισμού συντάξεων του Γενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους, χωρίς να υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερομέ
νους.

2. Οι σχετικές πράξεις αναπροσαρμογής θα εκδίδονται σε ειδικό 
έντυπο, θα λαμβάνουν ειδική αρίθμηση και θα περιέχουν όλα τα στοι
χεία του νέου φύλλου μεταβολής που ισχύει από 1 Ιανουαοίου 1986.

3. Οι πράξεις αυτές θα εκδίδονται από Διευθυντή των Διευθύνσεων 
Κανονισμού Συντάξεων και θα ελέγχονται από Διευθυντή των Διευθύν
σεων Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής των Συντάξεων, δια πράξεως 
του οποίου επί του αυτού εντύπου εγκρίνεται η πληρωμή, χωρίς να συ- 
ντάσσεται ειδικό φύλλο μεταβολής. Είξαιρετικώς θα συντάσσεται φύλλο 
μεταβολής στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιομορφίες και, κατά

* την κρίση της υπηρεσίας, η σύνταξή του ιινα: απαραίτητη.
4. Τρία αντίγραφα των ανωτέρω πράξεων κυρωμένα θα στέλνονται 

στους συνταξιούχους, που αφορούν, ταχυδρομικώς. χωρίς υποβολή αι- 
τήσεως εκ μέρους αυτών. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Β.Δ. 892/ 
1968 δεν έχουν εφαρμογή εν προκειμένω. Από τα αντίγραφα αυτά το 
ένα επέχει θέση επισήμου κοινοποιήσεως της πράξεως, τα δε άλλα δύο 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στα 
Ταμεια Επικουρικής Ασφαλίσεως, αφού προηγουμένως γίνει η νόμιμη 
χαρτοσήμανση από τον ενδιαφερόμενο. Αντίγραφα που δεν έχουν χαρτο- 
σημανθεί δεν γίνονται δεκτά από τα εν λόγω Ταμεία, ούτε από άλλη δη
μόσια υπηρεσία, είναι δε ανίσχυρα για κάβε άλλη νόμιμη χσήση.

Αυτό επισημαίνεται με ειδική σφραγίδα πάνω στα αντίγραφα.
Στο απόκομμα της επιταγής της συντάξεως, στην οποία θα περιέχε- 

ται και η αναδρομική διαφορά από την αναπροσαρμογή της συντάξεως, 
περιέχεται ειδική μνεία για την αποστολή ταχυδρομικώς των ανωτέρω 
αντιγράφων.

Η προθεσμία ασκήσεως ενδίκων μέσων καπά των πράξεων αναπρο
σαρμογής αρχίζει μετά την παρέλευση ενός μήνα από την έκδοση των 
επιταγών.

5. Η νέα αυξημένη σύνταξη που θα προέλθει από την κατά τα ανω
τέρω αναπροσαρμογή είναι πληρωτέα χωρίς τους περιορισμούς της 
παρ. 1 του άρθρου 60 του Α.Ν. 1854/1951 (άρθρ. 60 παρ. 1 Π.Δ. 
1041/1979), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 18 του
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IS. 1489/1985.

Η βπόψαση αυτή που θα κυρωθεί μ» νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 4 Σεπτέμβριοι. 1986 
0 Τπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
3) Η απόβαση οιχ. 1360/Μ13/3-68/18.11.1986 του Τπουργοϋ 

Οιχσνομιχών (ΦΕΚ Β’ 574).
Αρι6. οιχ. 19360/Μ 13/3-68 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης αριθ. οιχ. 1109/Μ 13/

3-68/4.9.1986 για τη ρύθμιση του τρόπου αναπροσαρμογής των
συντάξεων των πρώην διχαστικέ!» λειτουργών χαι στρατιωτικών.

0 ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1587/1986 «Ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις 

δικαστικών λειτουργών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 1643/1986 «Μισθολογικές ρυθμίσεις στρα

τιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνική; 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώμα
τος».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 34 του Π.Δ. 1041 /1979 «Κώδι
κας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1203/1981 «περίαυξή- 
σεως των συντάξεων του Δημοσίου των μη καθοριζόμενων επί τη βάσει 
μισθού ενεργείας ναι άλλων τινων συνταξιοδοτιχών διατάξεων».

5. Τη γνωμοδότηση της 22ης Γενικής Συνδριάσεως της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 16ης Ιουνίου 1986.

6. Την απόφασή μας αριθ. ποωτ. οιχ. 1109/Μ13/3—68/4 Σεπτεμ
βρίου 1986 (ΦΕΚ 574/86 τεύχος Β') «ρύθμιση του τρόπου αναπρο
σαρμογής των συντάξεων των πρώην διχαστικών λειτουργών xat στρα
τιωτικών», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της παραπάνω 
(6) απόφασής μας ως εξής:

«Στο απόκομμα της επιταγής της σύνταξης στην οποία θα περιέχετα: 
και η αναδρομική διαφορά από την αναπροσαρμοζόμενη σύνταξη, περιέ- 
χεται, εφόσον τούτο είναι τεχνικά δυνατό και ειδική μνεία για την απο
στολή ταχυδρομιχώς των ανωτέρω αντιγράφων».

2. Συμπληρώνουμε την παραπάνω (6) απόφασή μας και ορίζουμε τα 
εξής, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στις παρ. 1 έως 4 αυτής:

α) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων που αυξάνονται 
οι συντάξιμες αποδοχές τους με τις διατάξεις του Ν. 1587/1986 και 
έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη της ισχύος του, καθώς 
xat το» συνταξιούχο» βουλευτών, μπορεί να γίνει είτε με πράξη ανα
προσαρμογής είτε μηχανογραφικά βάσει στοιχείων που θα δοθούν στο 
Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών από τις αρμόδιες 
διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που η 
αναπροσαρμογή γίνει μηχανογραφικά και υπάρξει αμφισβήτηση από 
τους ενδιαφερομένους, κατά του απαντητικού εγγράφου της αρμόδιας 
διεύθυνσης επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπομένων ενδίκων μέσων.

β) Το επίδομα οικογενειακών βαρών που προβλέπεται από τις διατά
ξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περιπτ. β' του Ν. 1587/1986 και 2 παρ. 3 
τουΝ. 1643/1986 για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και 
στρατιωτικούς, παρέχεται και σι όσους από αυτούς είχαν εξέλθει της 
υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων αυτών. Για την κατα
βολή του επιδόματος αυτού ισχύουν οι προϋποθέσεις και περιορισμοί 
που προ Βλέπονται από το άρθρο ] 1 του Ν. 1505/1984. Ειδικά στην 
περίπτωση που ο συνταξιούχος κατέχει και θέση υπαλλήλου του δημό
σιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 
1256/82, ή είναι και συνταξιούχος του τομέα αυτού, το επίδομα οικο
γενειακών βαρών καταβάλλεται από μία μόνο πηγή κατ’ επιλογή του.

γ) Στην περίπτωση που τα. από την εφαρμογή των διατάξεων των 
νόμων 1587/και 1643 του 1986, καταβλητέα συνολικά ποσό της χα- 
νσνιζομένης σύνταξης είναι μικρότερα των καταβαλλόμενων, καταβάλ
λονται τα ποσά της νέας σύνταξης και η προχύπτουσα διαφορά διατηρεί - 
τάι αμετάβλητη ως προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα και λαμβά- 
νεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΑΤΑ.

5) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης έχει εφαρμογή xat για 
τους πολιτικούς συνταξιούχους που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1 Ια
νουάριου 1984 και μετά και αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξεις τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984.

Π απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
χαι να χυρουθεί με νόμο.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1986 
Ο Τπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
4) Η ποινή απόφαση οιχ. 176/Μ13/3-36/18.3.1987 των Υπουρ

γών Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 192).
Αριθ. οιχ. 176/Μ13/3-36 (4)
Υπολογισμός της Α.Τ.Α. των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημο

σίου με νέα διευρυιεένα χλιειάχια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ .

Έχοντας υπόψη:
1. Την ποινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ-691/127/Μ 13/3-36/ 

25.1.1982, που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 
110), με την οποία χορηγήθηκε διορθωτικό ποσό xat καθιερώθηκε το 
σύστημα της Αυτόματης Τιμαοιθμιχής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) στις 
συντάξεις και τα βοηθήματα του Δημοσίου κ.λπ.

2. Την όμοια απόφαση αριθ. Γ 854/65/Μ 13/3-36/26.1.1984 με 
την οποία διευρόνθηχαν τα κλιμάκια υπολογισμού της ΑΤΑ στις συντά
ξεις και τα βοηθήματα του Δημοσίου κ,λπ, που κυρώθηκε με το όιρθρο
10 του Ν. 1518/1985 (Φ.Ε.Κ. 30).

3. Την απόφαση αριθ. 8210/183/28.1.1987 των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας που προβλέπει την κλιμά
κωση του ποσοστού της ΑΤΑ από 1.1.1987 για τους δημοσίους υπαλ
λήλους κ.λπ.. αποφασίζουμε:

1. Από 1ης Ιανουάριου 1987 για την Αυτόματη Τιμαριθμική Ανα
προσαρμογή των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου, το ποσο
στό μεταβολής του δείχτη τιμών καταναλωτή, που προβλέπεται από τις 
πιο πάνω αποφάσεις θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της μηνιαίας 
σύνταξής ή του βοηθήματος, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 8 της 
ανωτέρω (1) απόφασης, ως εξής:

α) Για σύνταξη ή βοήθημα ή τμήμα αυτών μέχρι 60.000 δρχ. θα 
υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστά μεταβολής του δείκτη.

β) Για το τμήμα της σύνταξης ή βοηθήματος από 60.001 δρχ. μέχρι
75.000 δρχ. δα υπολογίζεται το μισό (1/2) του ποσοστού μεταβολής 
του δείχτη.

γ) Για το τμήμα της σύνταξης ή βοηθήματος από 75.001 δρχ. μέχρι
100.000 δρχ. θα υπολογίζεται το ένα τέταρτο (1 /4) του ποσοστού με
ταβολής του δείκτη.

δ) Για το τμήμα της σύνταξης ή του βοηθήματος από δρχ. 100.001 
και άνω δε θα παρέχεται χαμμια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

2. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοσθεί ανάλσνα και για συντάξεις που 
δεν καταβάλλονται από το δημόσιο, διέπσνται όμως από τις ίδιες διατά
ξεις, είτε χατα παραπομπή σε όσα ισχύουν για τις συντάξεις των δημο
σίων υπαλλήλων, είτε με ιδιαίτερα νομοθετήματα που περιλαμβάνουν 
παρόμοιες διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα. 18 Μαρτίου 1988 
Οι Υπουργοί

Υγείας. Πρόνοιας και
Οικονομικέ!» Κοινωνικέ!» Ασφαλίσεων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εμπορικής Ναυτιλίας
ΣΤΑΘΗΣ ΛΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

5) Η απόφαση οιχ. 493/Μ 13/4-67/31.3.87 του Υπουργού Οικο
νομικέ!» (ΦΕΚ Β’ 203).
Αριθ.ΑΡ οιχ. 493/Μ13/4-67 (6) 1 2
Καθορισμός του χατωτάτου ορίου σύνταξης των δικαστικών στρατιωτι

κών και πεώεμικών συνταξιούχων, καθώς και των πολειειχιί» συ
ντάξεων που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1587/1986 «Ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις 
δικαστικών λειτουργέ»»».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1643/1986 «Μισθολογικές ρυθμίσεις στρα
τιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώμα
τος».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 χαι 34 too Π.Δ. 1041/1979 «Κώδι
κας Πολιτικών χαι Στρατιωτιχεύν Συντάξεων».

4. Τις διατάξεις των άοθρων 3 χαι 4 του Ν. 1203/1981 «περίαυξή- 
αεως των συντάξεων του Δημοσίου των μη καθοριζόμενων επί τη βάσει 
μισθού ενεργείας χαι άλλων τινων συνταξιοδοτιχών διατάξεων».

5. Τη -Γνωμοδότηση της 22ης Γενιχής Συνδοίασης της Ολομέλεια 
του Ελεγχτιχού Συνεδρίου της 16ης Ιουνίου 1986, αποφασίζουμε:

1. Το χατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων Δι
χαστικών και Στρατιωτικών, των οποίων η σύνταξη αναπροσαρμόζε
ται. σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1587/1986 και 1643/1986, 
ορίζεται, με συνυπολσγισμό και του επιδόματος ανικανότητας που τυχόν 
καταβάλλεται, σε δραχμές δώδεκα χιλιάδες διακόσιες σαοάντα
(12.240) από 30 Απριλίου 1984.

2. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των πολεμικών συντά
ξεων και βοηθήματων γενικά ορίζετα, με συνυπολογισμό και του επιδό
ματος ανικανότητας που τυχόν καταβάλλεται, σε δραχμές δέκα τρεις 
χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (13.720) από 30 Απριλίου 1984.

3) Το επίδομα οικογενειακών βαρών που προβλέπεται από την παρ. 
3 του άρθρου 2 Ν. 1643/1986 (ΦΕΚ 126), παρέχεται και στους πολε
μικούς συνταξιούχους και βοηθηματούχους που η σύνταξή τους δεν κα
θορίζεται με βάση μισθό ενεργείας, καθώς και στους συνταξιούχους της 
παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ. 1041/1979 με τις ίδιες προϋποθέσεις 
και περιορισμούς.

4. Ot πολεμικές συντάξεις που δεν υπολογίζονται με βάση μισθό ενέρ
γειας, τα επιδόματα ανικανότητας που καταβάλλονται με τις συντάξεις 
αυτές, καθώς και ο μηνιαίος συντάξιμος μισθός των παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 34 του π.δ. 1041/1979, καθορίζονται από 30 Απριλίου 1984 
στα ποσά που προκύπτουν από τη συγχώνευση των ποσών της βασικής 
σύνταξης, του διορθωτικού και των ποσών της μέχρι την ημερομηνία 
αυτή χορηγηθείσης ΑΤΑ, ως ακολούθως:

1. Των αναπήρων οπλιτών του άρθρου 88 του π.δ. 1285/ 
1981. 2

Ποσοστό
ανιχανότ.

Βαθμός
Στρατιώτη Δεχανέα

Ποσό δρχ.
Λοχία Επιλοχία

10% 9.123 9.123 9.123 9.123
15% 9.123 9.123 9.123 9.123
20% 9.123 9.123 9.123 9.123
25% 11.003 11.043 11.243 11.343
30% 12.844 12.964 13.244 13.404
35% 14.724 15.005 15.125 15.385
40% 16.147 16.301 16.591 16.822
45% ; 17.903 18.173 18.443 18.751
50% 19.832 20.044 20.063 ' 20.069
55% 21.081 21.400 21.588 21.963
60% 22.901 23.107 23.501 23.951
65% 24.645 25.001 25.001 25.395
70% 26.052 26.352 26.858 27.275
75% 27.815 28.190 28.640 29.146
80% 29.578 30.047 30.497 30.909
85% 31.359 31.753 32.241 32.785
90% 33.066 33.554 34.135 34.698
95% 34.004 34.529 34.192 34.717

100% 34.792 35.354 35.973 36.498

2. Η προσαυξηση λόγω τέκνων των συντάξεων των οικογενειών θα- 
νόντων οπλιτών μετά την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης του άρθρου
89 του π.δ. 1285/1981: 

α) σε δραχμές 872 και 
β) » » 4167 αντίστοιχα.

β) σε δραχμές 588
5. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών φσνευθί- 

ντων αγάμων πολιτών του άρθρου 91 του π,δ. 1285/1981: 
α) παρ. 1 άρθρο 91 του π.δ. 1285/1981)

Στρατιώτη δραχμές 9.123
Δεκανέα » 9.183
Λσχία » 9.543
Επιλοχία » 10.323

β) (παρ. 2 άρθρο 91 π.δ. 1285/1981)
Στρατιώτη δραχμές 9.123
Δεκανέα » 10.623
Λοχία » 11.263
Επιλοχία > 12.024

6. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών των εγγά
μων ή αγάμων αξιωματικών, των μη υπαγομένων στο άρθρο 75 α.ν
1854/1951 (άρθρο 95 π.δ. 1285/1981). 
α) Συντάξεις

Αντιστράτηγου δραχμές 27.871
Τ ποστράτηγου » 25.170
Συνταγματάρχη » 23.351
Αντισυνταγματάρχη » 21.081
Ταγματάρχη > 20.063
Λοχαγού » 19.021
Τπολοχαγού » 17.690
Ανθυπολοχαγού » 16.224
Ανθυπασπιστού εγγάμου » 16.005
Ανθυπασπιστού αγάμου » 15.305

β) Η προσαύξηση για κάθε τέκνο που δικαιούται ■σύνταξη.
Αντ/γου - υποστράτηγου κατά δρχ. 1.997
Συν/χου - ταγματάρχου * » 1.440
Λοχαγού - Ανθ/γού » » 1.246
Ανθυπασπιστού • » 1.158

7. Η προσαύξηση λόγω καταδυτικών και πτητικών εξαμήνων του
άρθρου 98 του π.δ. 1285/1981:
α) καταδυτικά εν ειρήνη:

αξ/xoi και ανθ/στές δρχ· 346
υπαξ/ χοί 240
δίοποι - ναύτες » 118

β) καταδυτικά εν πολέμω:
αξ/χοί και ανθ/στές δρχ· 530
υπαξ/κοί > 456
δίοποι - ναύτες » 238

γ) πτητικά ανεξαρτήτως
βαθμού και περιόδου δΡΧ· 444

8. Τα γενικά επιδόματα ανικανότητας αναπήρων πολέμου του άρ-
θρου 101 του π.δ. 1285/1981:

α) (παρ. 1 άρθρο 101 π.δ. 1285/1981).
Για τους έχοντας αναπηρία 30-35% δρχ. 1.364

» ν » ► 40-45% » 2.388
» > » » 50-65% » 3.554
» » » » 70-80% . 4.662
» » » » 85-95% * 5.756

β) (παρ. 2 άρθρο 101 π.δ. 1285/1981).

Βαθμός Ποσοστό ανικανότητας
100% 100%* 10 100%+100%

έως 95%

1981:
Βαθμός
Στρατιώτη
Δεκανέα
Λοχία
Επικοχία

δραχμές

-ενειών των φονευ- Στρατιώτης 11.900 13.496 15.907
0 του π.δ. 1285/ Δεκανέας 12.694 14.434 16.494

Λ οχιάς 13.264 15.077 17.096
οσό σύνταξης Επιλσχίας 13.578 15.449 17.549

11.003 Ανθ/στής 9.787 11.271 13.172
12.024 Ανθ/γός 11.469 12.072 15.373
13.344 Υπ/γός 13.712 15.605 17.787
16.005 Λοχαγός 15.407 16.872 19.963

T“T/PCTi 18.095 20.063 23.611

1285/1981:
α) σε δραχμές 1.158 και

9. Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριούς αναπήρων πολέ
μου του άρθρου 102 του π.δ. 1285/1981.
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_ α) (παρ. 1 άρθρο 102 *.δ. 1285/1981). 
σε δραχμές 20.063.

β) (παρ. "2 άρθρο 102 *-δ. 1285/1981). 
σε δραχμές 39.398.

10. Τα επιδόματα φυματικού ή νόσου του άρθρου 103 του π.δ. 
1285/1981:

α) σε δραχμές 2.389 και
β) σε δραχμές 1.110 αντίστοιχα.
11. Τα επιδόματα τυφλότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία του

άρθρου 104 του π.δ. 1285/1981. 
σε δραχμές 23.318.
12. Συντάξιμος μηνιαίος μισθός της παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ.

1041/1979.
δΡΧ

α) Επιλοχία, επικελευστή. επισμηνία χαι των αντιστοι-
χούντων ή εξομοιουμένων προς αυτούς 18.045

β) Λ οχ ία. χελευστή. σμηνία χαι των αντιστοιχούντων ή
εξομοιουμένων προς αυτούς. 16.800

η-) Δεκανέα, διόπου. υποσμτ|νία χαι των αντιστοιχούνεων
ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 15.980

δ) Υποδεκανέα. στρατιώτη, ναύτη, σμηνίτη χαι των
αντιστοιχούνειυν ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 15.155

ε) Δόχιμου χωροφύλακα. πρόταχτου, μαθητή, τεχνίτη, 
ναυτόπαιδος χαι των αντιστοιχούντων ή εξομοιουμέ- 
νων προς αυτούς, χαθώς χαι μαθήτη Αστυνομιχής
Σχολής. 16.428

13. 0 συντάξιμος μηνιαίος μισθός της παρ. 10 του άρθρου 34 του 
π.δ. 1041/1979.

δΡΧ
α) Δεκανέα, δίοπου, υποσμηνία χαι των αντιστοιχούντων

ή εξομοιουμένων προς αυτούς 18.040
β) Στρατιώτη, ναύτη, σμηνίτη χαι των αντιστοιχούντων

ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 17.215
γ) Δόχιμου χωροφύλαχα, πρόταχτου, μαθητού, τεχνίτου, 

ναυτόπαιδος. μαθητού Αστυνομιχής Σχολής χαι των 
αντιστοιχούντων ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 16.425

14. Η Α.Τ.Α. των συντάξεων ή βοηθημάτων των προηγουμένων πα
ραγράφων θα υπολογίζεται εφεξής με τα ποσοστά αυτής που χορηγήθη
καν από 1 Μάΐου 1984 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ
θρου 10 του ν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
οεως.

Αθήνα. 31 Μαρτίου 1987 

0 Τπουργός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38

1) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1643/1986 (ΦΕΚ 126)

3) Το διορθωτικό ποσό της αριθ. 9019/295/25.1.1982 απόφασης 
του Υπουργού των Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.
1249/1982.

2) Η παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ. 1041/1979

9. 0 συντάξιμος μηνιαίος μισθός, επί τη βάσει του οποίου κανονίζο
νται α: συντάξεις των οπλιτών εν γένει του στρατεύματος χαι των τού
τους αντιστοιχούντων και εξομοιουμένων, καθορίζεται κατά τας διατά
ξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, δε δυνατός 
όμως, να είναι κατώτερος των κάτωθι ποσών κατά βαθμόν εξ ολοκλή
ρου λαμβανο μενών:
Επιλσχίας επικελευστας επισμηνίαι χαι οι προς αυτούς αντι-
στοιχουντες και εξομοιούμενοι δρχ. 6.057
Λσχίας χελευσταί. σμηνίαι χαι οι προς αυτούς αντιστοι- 
χούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 5.415
Δεκανείς, δίοπος υποσμηνία και οι προς οωτούς αντι- 
στοιχούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 4.981
Υποδεκανείς, στρατιώτας ναύτας σμηνίται και οι προς 
αυτούς αντιστοιχούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 4.538
Δόκιμοι χωροφύλακες, πρόταχτος μαθηταί, τεχνίτας 
ναυτόπαιδες και οι προς αυτούς αντιστοιχούντες και εξο- 
μοιούμενος ως χαι μαθηταί Αστυνομιχής Σχολής δρχ. 4.018

3) Η παρ. 9 και ΤΟ του άρθρου 34 του π.δ. 1041/1979

9. Ο συντάξιμος μηνιαίος μισθός, επί τη βάοει του οποίου κανονίζο
νται αι συντάξεις των οπλιτών εν γένει του στρατεύματος χαι των τού
του; αντιστοιχούντων και εξομοιουμένων. καθορίζεται κατά τας διατά
ξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, δεν δύνατας 
όμως, να είναι κατώτερος των κάτωθι ποοών κατά βαθμόν εξ ολοκλή
ρου λαμβανομένων:
Επιλσχίας επικελευστας επισμηνίαι χαι οι προς αυτούς αντι-
στοιχούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 6.057
Λσχίας χελευσταί. σμηνίαι και οι προς αυτούς αντιστοι- 
χούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 5.415
Δεκανείς, δίοπος υποσμηνίας και οι προς αυτούς αντι- 
στοιχούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 4.981
Υποδεκανείς, στρατιώτας ναύτας σμηνίται και οι προς 
αυτούς αντιστοιχούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 4.538
Δόκιμοι χωροφύλακες, πρόταχτος μαθητας τεχνίτας 
ναυτόπαιδες και οι προς αυτούς αντιστοιχούντες καα εξο- 
μοιούμενος ως και μαθηταί Αστυνομικής Σχολής δρχ. 4.018

10.0 συντάξιμος μηνιαίος μισθός, επί τη βάσει του οποίου κανονίζο
νται αι συντάξεις των εν υπηρεσία συνεπαγομένη επηυξημένον κίνδυνον 
ή εξ απροόπτου συμβάντος παθόντων οπλιτών εν γένει του στρατεύμα
τος και των τούτοις αντιστοιχούντων και εξομοιουμένων. καθορίζεται 
κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, δεν 
δύναται όμως να είναι κατώτερος των κάτωθι ποοών κατά βαθμόν εξ 
ολοκλήρου λαμβανομένων:
Δεκανείς, δίοπος υποσμηνίαι και οι προς αυτούς αντιστοι- 
χούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 6.057
Στρατιώτας ναύται σμηνίται και οι προς αυτούς αντιστοι- 
χούντες και εξομοιούμενοι δρχ. 5.630
Δόκιμοι χωροφύλακες, πρόταχτος μαθητας τεχνίτας ναυ- 
τόπαιδες, μαθηταί Αστυνομιχής Σχολής χαι οι προς αυτούς 
αντιστοιχούντες χαι εξομοιούμενοι δρχ. 5.206
Λοιποί υπαξιωματιχοί το χατά νόμον ποσόσιόν των μονίμων 
ομοιοβάθμων των.

4) Η παρ. 4 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. 493/ 
Μ13/4-67/31.3.1987 (ΦΕΚ 203 Β')

4. Οι πολεμικές συντάξεις που δεν υπολσγΐζοντιχι με βάση μισθό ενέρ
γειας, τα επιδόματα ανικανότητας που καταβάλλονται με τις συντάξεις 
αυτές, χαθώς και ο μηνιαίος συντάξιμος μισθός των παρ. 9 και 10 του 
άρθρου 34 του π.δ. 1041/1979. καθορίζονται από 30 Απριλίου 1984 
στα ποσά που προκύπτουν από τη συγχώνευση των ποοών της βασικής 
σύνταξης, του διορθωτικού και των ποσών της μέχρι την ημερομηνία 
αυτή χορηγηθείσης Α.Τ.Α. ως ακολούθως:

1. Των αναπήρων οπλιτών του άρθρου 88 του π.δ. 1285/ 
1981.

Ποσοστό
ανιχσνότ.

Βαθμός
Στρατιώτη Δεκανέα

Ποσό δρχ.
Λ οχ ία Επιλοχία

10% 9.123 9.123 9.123 9.123
15% 9.123 9.123 9.123 9.123
20% 9.123 9.123 9.123 9.123
25% 11.003 11.043 11.243 11.343
30% 12.844 12.964 13.244 13.404
35% 14.724 15.005 15.125 15.385
40% 16.147 16.301 16.591 16.822
45% 17.903 18.173 18.443 18.751
50% 19.832 20.044 20.063 20.069
55% 21.081 21.400 21.588 21.963
60% 22.901 23.107 23.501 23.951
65% 24.645 25.001 25.001 25.395
70% 26.052 26.352 26.858 27.275
75% 27.815 28.190 28.640 29.146
80% 29.578 30.047 30.497 30.909
85% 31.359 31.753 32.241 32.785
90% 33.066 33.554 34.135 34.698
95% 34.004 34.529 34.192 34.717

100% 34.792 35.354 35.973 36.498
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2. Η προσαύξηση λόγω τεχνών των σι/ντάξεων των οικογενειών θα- 
νόντων οπλιτών ιχετα την απόχτηση δικαιώματος σύνταξης του άοθοου
89 του π.δ. 1285/1981: 

αΙ σε δραχμές 872 χα: 
β) σε δραχμές 416 αντίστοιχα.
3. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών των φονευ- 

θέντων ενγάμων οπλιτών της πας. 1 του άρθρου 90 του π.δ. 1285/
1981:

Βαθμός Ποσό σύνταξης
Στρατιώτη δραχμές 11.003
Δεκανέα ■ 12.024
Λοχία » 13.344
Επιλοχία » 16.005

4. Οι προσαυξήσεις λότω τέκνων της πας. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 
1285/1981:

α) σε δραχμές 1.158 και 
β) σε δραχμές 588.
5. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών φονευθέ- 

ντων αγάμων οπλιτών του άρθρου 91 του π.δ. 1285/1981:
αι παρ. 1 άρθρο 91 του π.δ. 1285/1981)
Στρατιώτη δραχμές 9.123
Δεκανέα · 9.183
Λοχία · 9.543
Επιλεχία » 10.323
β) παρ. 2 άρθρο 91 του π.δ. 1285/1981)
Στρατιώτη δραχμές 9.123
Δεκανέα * 10.623
Λοχία » 11.263
Επιλοχία · 12.024

6. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη των οικογενειών των εγγά
μων ή ατάειων αξιωαατικών. των μη υπαγόμενων στο άρθρο 75 α.ν.
1854/1951 (άρθρο 95- π.δ. 1285/1981).
α) Συντάξεις

Αντιστράτηγου δΡ°9ϋ“4 27.871
Υποστράτηγου • 1» 25.170
Συνταγματάρχη » 23.351
Αντισυνταγματάρχη ft 21.081
Ταγματάρχη _* 20.063
Λοχαγού » 19.021
ΐπολοχαγού » 17.690
Ανθυπολοχαγού • 16.224
Ανθυπασπιστού εγγάμου » 16.005
Ανθυπασπιστού αγάμου * 15.305

β) Η προσαύξηση για κάθε τέκνο που δικαιούται σύνταξη.
Αντ/γου - υποστράτηγου κατά δρχ. 1.997
Συν/χου - ταγματάρχου • 1.440
Λοχαγού - Ανθ/γού » 1.246
Ανθυπασπιστού • 1.158

7. Η ποοσαύξηση λόγω καταδυτικών και πτητικών εξαμήνων του
άρθρου 98 του π.δ. 1285/1981:
α) καταδυτικά εν εμτήνη:

αξ/χοί χα; ανθ/στές δ?*· 346
υπαξ/κοί ft 240
δίοποι - ναύτες ft 118

β) καταδυτικά εν πολέμω:
αξ/χοί και ανθ/στές δΡΧ· 530
υπαξ/ κοί 456
δίοποι - ναύτες ft 238

γ) πτητικά ανεξαρτήτως
βαθμού xat περιόδου δ?χ· 444

8. Τα γενικά επιδόματα ανικανότητας αναπήρων πολέμου του άο-
θρου 101 του π.δ. 1285/1981:

α) (παρ. 1 άρθρο 101 π.δ. 1285/1981).
Για τους έχοντας αναπηρία 30-35% δοχ. 1.364

» ft » » 40-45% . ' 2.388
* * > » 50-65% . 3.554
* » * * 70-80% . 4.662
» » · » 85-95% . 5.756

β) (παρ. 2 άρθρο 101 π.δ. 1285/1981).

Βαθμός
100%

Ποσοστό ανικανότητας
100%+10 100%+ΚΧ
έως 95%

Στρατιώτης 11.900 13.496 15.907
Δεκανέας 12.694 14.434 16.494
Λοχίας 13.264 15.077 17.096
Επιλοχίας 13.578 15.449 17.549
ΑνΘ/στής 9.787 11.271 13.172
Ανθ/γός 11.469 12.072 15.373
ϊπ/γός 13.712 15.605 17.787
Λοχαγός 15.407 16.872 19.963
Τογ/ρχηί 18.095 20.063 23.611

9. Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαρέως αναπήρων πολέ 
μου του άρθρου 102 του π.δ. 1285/1981.

α) (παρ. 1 άρθρο 102 π.δ. 1285/1981). 
σε δραχμές 20.063.

β) (παρ. 2 άρθρο 102 π.δ. 1285/1981). 
σε δραχμές 39.398.

10. Τα επιδόματα φυματιχού ή νόσου του άρθρου 103 του π.δ.
1285/1981: 

α) σε δραχμές 2.389 και 

β) σε δραχμές 1.110 αντίστοιχα.

11. Τα επιδόματα τυφλότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία του 
άρθρου 104 του π.δ. 1285/1981.

σε δραχμές 23.318.

12. Συντάξιμος μηνιαίος μισθός της παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ.
1041/1979.

δρχ.
α) Επιλοχία. επιχελευστή, επισμηνία χαι των αντιστοι-

χούντων ή εξομοιουμένων προς αυτούς 18.045
β) Λοχία, κελευστή, σμηνία χαι των αντιστοιχοϋντων ή

εξομοιουμένων προς αυτούς. 16.800
γ) Δεκανέα. διόπου, υποσμηνία και των αντιστοιχούντων

ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 15.980
δ) Υποδεκανέα, στρατιώτη, ναύτη, σμηνίτη και των

αντιστοιχούντων ή εξομοιουμένων προς αυτούς. 15.155
e) Δόκιμου χωροφύλακα, πρότακτου. μαθητή, τεχνίτη, 

ναυτόπαιδος και των αντιστοιχούντων ή εξομοιουμέ- 
νων προς αυτούς, καθώς και μα θήτη Αστυνομικής 
Σχολής. 16.428

13. Ο συντάξιμος μηνιαίος μισθός της παρ. 10 του άρθρου 34 του 
π.δ. 1041/1979.
α) Δεκανέα, δίοπου, υποσμηνία και των αντιστοιχούντων ή

εςομοιουμένων προς αυτούς 18.040
β) Στρατιώτη, ναύτη, σμηνίτη και των αντιστοιχούντων

ή εςομοιουμένων προς αυτούς. 17.215
γ) Δόκιμου χωροφύλακα, πρότακτου, μαθητου, τεχνίτου, 

ναυτόπαιδος, μαθητου Αστυνομικής Σχολής και των 
αντιστοιχούντων ή εςομοιουμένων προς αυτούς. 16.425

5) Η παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 1694/87.

9. Η Α.Τ.Α. των συντάξεων των προηγουμένων παραγραφών που 
αναπροσαρμόζονται αρχίζει να δίνεται κανονικά από 1η Μαΐου 1984. 
σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις αριθ. Γ691/127/Μ 13/3-36/ 
25.1.82, που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110) 
και Γ854/65/Μ 13/3-36/26.1.1984 (ΦΕΚ 56) Υπουργών Εσωτε
ρικών. Οικονομικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτι
λίας. που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30).

Για τον υπολογισμό της Α.Τ.Α. από 1.5.1984 και εφεξής λαμβάνο- 
νται υπόψη η αναπροσαρμοζόμενη σύνταξη, τα επιδόματα ανικανότητας 
ή νόσου, τα οικογενειακά επιδόματα και τα τυχόν προσωπικά και αμε- 
ταβίβαστα επιδόματα της επόμενης παραγράφου. Από 1 Σεπτεμβρίου 
1984 και εφεξής λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά της προηγούμενης
Α.Τ.Α.

6) Το άρθρο 7 του Ν. 1643/86

Άρθρο 7

Σταδιακή εφαρμογή
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Η διαφοοά οιποδσχών που θα προκόψει από την εφαρμογή του νόμου 
αυτού 6α καταβληθεί σταδιακά οχ; εξής:

α) Ποοοστό 55% της διαφοράς από 1.7.1986, χα: 
β) Το υπόλοιπον της διάφορους από 1.1.1987.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

«Τροποποίηση χαι συμπλήρωση συνταξιοδοτιχής νομοθεσίας..

Άρθρο 1

Διχαίωμα σύνταξης - συντάξιμες υπηρεσίες

1. Η παράγραφος 3 του άρ&ρου 1 του Κώδιχα Πολιτιχών χαι Στρα- 
τιωτιχών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/79, ΦΕΚ 292} αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιώνονται μχ τους ταχτικούς ως προς 
το δικαίωμά τους για σύνταξη σε κάθε περίπτωση.,

2. Οι περιπτώσεις 6' των παραγράφων ] των άρθρων 5 χαι 31 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως
εξής:

«β. Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις παραπάνω 
προϋποθέσεις καθώς και του συνταξιούχου, είτε αυτά γεννήθηκαν σε 
γάμο των γονέων τους, είτε νομιμοποιήθηκαν, είτε είναι θετός είτε ανα
γνωρίστηκαν, είτε γεννήθηκαν χωρ'ις γάμο των γονέων τους από μη
τέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία, εάν τα μεν κορί
τσια είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 20ου έτους 
της ηλικίας τους, ι®’ όσον είναι άγαμα, ή και μετά τη συμπλήρωση του 
20ου έτους της ηλικίας τους, εφ’ όσον είναι ανίκανα για εργασία κατά 
ποσοστό 50% xat άνω. Η ανικανότητά τους στην περίπτωση αυτή κρϊ- 
νεται κατά το χρόνο του θανάτου του υπαλλήλου ή συνταξιούχου και βε
βαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Τ. Επιτροπής. Αν η ανικανότητα 
των ενήλικων αγοριών επελθει μετά το θάνατο του υπαλλήλου ή του συ
νταξιούχου. το ανίκανο αγόρι δικαιούται σύνταξη από το δημόσιο τα
μείο, αν δεν παίρνει ή 6ε δικαιούται να πάρει σύνταξη από οποιοδήποτε 
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το μηνιαίο εισόδημά του δεν υπερβαίνει 
το κάθε φορά κατώτατο opto σύνταξης που καταβάλλει το Δημόσιο. Η 
ανικανότητα μπορεί να βεβαιωθεί και όταν ζει ο γονέας τους από τον 
οποίο έλκουν το δικαίωμα, η γνωμάτευση όμως αυτή θα ληφθεί υπόψη 
από τα δικαιοδοτούντα για τις συντάξεις όργανα κατά την κρίση του δι
καιώματος σε σύνταξη των ενήλικων αγοριών.

Τα θετά παιδιά δικαιούνται σύνταξη, εφ’ όσον κατά το χρόνο της δη
μοσίευσης της απόφασης υιοθεσίας δεν είχαν υπερβεί το 18ο έτος της 
ηλικίας τους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει:

αα) Για παιδιά στρατιωτικών οι οποίοι σκοτώθηκαν ή πέθαναν από 
—.πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και τα οποία υιοθετήθηκαν μετά το θά
νατο του πατέρα τους, αν μεν είναι κορίτσια, εφ’ όσον κατά το χρόνο της 
υιοθεσίας ήταν άγαμα, αν δε είναι αγόρια, εφ’ όσον κατά το χρόνο της 
υιοθεσίας ήταν άγαμα και ανήλικα. Γ ια την ενηλικίωση εφαρμόζεται η 
διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 53.

ββ) Γ ια θετά παιδιά που είτε υιοθετήθηκαν μέχρι τη δηιεοσιευση του 
Ν.Δ. 149/1973 (ΦΕΚ 226) και δε λαμβάνουν ούτε δικαιούνται να λά
βουν σύνταξη από οποιονδήποτι άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, είτε είναι ανίκανα για την άσκηση οποιοσδήποτε βιοποριστι
κού επαγγέλματος. Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώ
τατες σχολές της χώρας ή σι ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού δι
καιούνται σύνταξη μέχοι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα 
έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε σχολής και για ένα 
ακόμη έτος, εφ’ όσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέρα από τη 
συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Η σύνταξη στην περί
πτωση αυτή καταβάλλεται, εφ’ όσον προσκομίζεται κάθε χρόνο πιστο
ποιητικό φοίτησης - προόδου της οικείας σχολής, από το οποίο να απο- 
δεικνύεται η κανονική φοίτηση του σπουδαστή, καθώς και υπεύθυνη δή
λωση του άρθρου 8 του Ν'. 1599/1986 (ΦΕΚ 75) ότι είναι αγαμος και 
δεν παίρνει σύνταξη από άλλο φορέα·.

3. Τα πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 11 και της παρα
γράφου 6 του άρθρου 36 του Κώδιχα Πολίτικων και Στρατιωτικών Συ- 
ντάξιων αντικαθίστανται ως εξής:

«Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οποιοσδήποτε υπηρεσίας, 
αν χρησίμευε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για απόχτηση δικαιώ
ματος σύνταξης από οποιονδήποτι ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης ή από διεθνή οργανισμό στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάώα, 
καθώς επίσης xat αν για το χρόνο αυτό καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί.

μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ 
αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί ή αν κατα
βληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο εκ εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, 
τις οποίες δικαιούται ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός από το διεθνή οργα
νισμό μετά την απομάκρυνσή του. αν δε λάβει από αυτόν σύνταξη·.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρ
θρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικα
θίσταται ως εξής:

«β. Η προγενέστερη υπηρεσία με μηνιαίο μισθό ή μηνιαία ή ημερήσια 
αποζημίωση ως εκτάκτων, αναπληρωτών, προσωρινών υπαλλήλων ή 
υπαλλήλων που αμείβονται από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού, η 
οποία παρασχέθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας 
τους, ή, για όσους στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ίδιου 
υπουργείου, μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους».

5. Στο άρθρο 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά
ξεων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται 
και για το πολιτικό προσωπικό του πολεμικού ναυτικού το οποίο κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων της επαγγελματικής του ειδικότητας 
πραγματοποεί καταδύσεις επί υποβρυχίων. Στην περίπτωση αυτή για 
τον υπολογισμό των προσαυξήσεων λαμβάνσνται υπόψη οι ώρες κατά
δυσης επί υποβρυχίων κατ’ αντιστοιχία με ·πς ώρες πτήσης που προβλέ- 
πονται από την παραπάνω παράγραφο, οι οποίες πρέπει να Βεβαιώνο
νται από το Γ ενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Για τη συμπλήρωση της 
δεκαπενταετίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που παρασχέθηκε 
στο πολεμικό ναυτικό*.

Άρθρο 2

Έναρξη και λήξη της συντάξιμης υπηρεσίας - Τρίμηνες αποδοχές.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από τη χρονολογία του εγγράφου της 
κοινοποισης του διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, 
εφ’ όσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την πάροδο τριάντα ημερών από 
τη χρονολογία του εγγράφου διορισμού, μέχρι τη χρονολογία δημοσίευ
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της αποδοχής 
της παραίτησης ή μέχρι την ημέρα του θανάτου του υπαλλήλου. Αν πα
ρασχέθηκε υπηρεσία και μετά την παραπάνω χρονολογία δημοσίευσης, 
η υπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης των πα
ραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέραν από την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευση αυτή.

Σε περίπτωση απόλυσης εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται ίαση, η 
συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφ’ όσον δεν εμπίπτει στις ρυθμί
σεις του προηγούμενου εδαφίου, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου 
από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιμότητας ανεξάρτητα 
από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρε
σίας xat την καταβολή μισθού πέρα από το δίμηνο*.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κώδιχα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

* 1. Η υπηρεσία υπολογίζεται από τη χρονολογία της κατάταξης του 
στρατιωτικό- μέχρι την απομάκρυνσή του από την υπηρεσία ή μέχρι το 
θάνατό του και για όσους αναφέρονται στο άρθρο 27 από τη χρονολογία 
του εγγράφου της κοινοποίησης του διορισμού μέχρι τη χρονολογία δη
μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της απο
δοχής της παραίτησης ή την ημέρα του θανάτου του υπαλλήλου. Αν πα
ρασχέθηκε υπηρεσία και μετά τη χρονολογία της παραπάνω δημοσίευ
σης. η υπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης των 
παραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα από την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση απόλυσης εξαιτίας νόσου που δεν επι
δέχεται ίαση. η συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων του άρθρου 27. εφ’ 
όσον δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, τερματίζε
ται με την πάροδο διμήνου από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της 
διαθεσιμότητας ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή 
την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή μισθού πέρα από το 
όιμηνο*.

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απομάκρυνση του πολιτικού υπαλλήλου λογίζεται ότι έγινε από 
τη χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή την ημέρα του θανατου του 
υπαλλήλου. Αν παρασχέθηκε υπηρεσία και μετά τη χρονολογία δημο
σίευσης. από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο κοινοποίησης των


