
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ' - · ·.
*Ε-ΐ -τού σχεδίου Νόμου «περί μονιμαποιήσεως των εκτάκτων-; 
υπαλλήλων, των έπανελθόντων είς την υπηρεσίαν κατ’ έφαρ- ' 
μογήν τού Ν. 193/1975, επιλογής άσφ ολιστικού φορέώς 
παοά των ύπαγομένων εις τάς διατάζεις τοΰ Ν.Δ. 874/1971, 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν. 103/|975 καί 
ρυθυίσεως έτέεων τινών συνταξιοδοτικών θεμάτων συντχ- 

* . . ' ξιούχων Ν.Π.Δ.Δ». . '
77ρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τοΰ Ν. 193/1975 έπανεφέρθησαν, ως γνωστόν, εις
την ύπηρεσίαν οί μέχρι της 20ης ’Απριλίου 1967 προσλη- 
φθέντες είς τάς δημοσίας υπηρεσίας, Ο.Τ.Α., άλλα Ν.Π.Δ.Δ. 
κλπ. ώς έκτακτοι, επί θητεία ή επί σχέσει εργασίας ώρισμένου 
ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι καί έργατοτεχνϊται, οί όποιοι 
άπελύθησαν κατά το άπό 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρις 23ης 
^Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, κατ’ έφαρμογήν των Θ' 
καί Γ τοΰ έτους'1967 Συντακτ. Πράξεων, παντός ετέρου 
συναφούς προς τον Οχοπόν καί τό περιεχόμενον αυτών νομο- 
Θετήματος της αυτής -περιόδου ή βάσει άποφάσεων Συμβου
λίων Νομιμοφροσύνης κ.λ.π. κατά την έν τώ νόμω τούτω 
όριζομένην διαδικασίαν. t

"Ηδη διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπ’ δψιν νομοσχεδίου ολοκλη
ρώνονται τά μέτρα τά όποια έλαβεν υπέρ αυτών ή Πολιτεία 
διά τοΰ Ν. 193/1975 καί παρέχεται είς αυτούς τό δικαίωμα 
νά μονιμοποιηθούν, έφ’ όσον έπιθυμόϋν, είς κενάς τακτικάς 
θέσεις ή τοιαύτας συνιστωμένας παρά ταις οίκείαις ύπη- 
ρεσίαις. .Διά την μονιμοποίησιν αύτών προβλέττεται ή δια- · 
δικασία τοΰ Ν. 169/1969, βάσει τοΰ όποιου έμονιμοποιήθη- 
σαν άπαντες οί λοιποί συνάδελφοί των καί βάσει τοΰ όποίου 
θά έμονιμοποιοϋντο καί ούτοι, άν έν τώ μεταξύ δέν είχε μεσο
λαβήσει ή άπόλ.υσίς τω ' -V. ' > S ·■1 >"· / / ! .

2. Διά τοΰ Ν.Δ. 87- /1971 ώρίσθη δτιιοί έπί.φυμβάσει 
υπάλληλοι τοΰ.Δημοσίου (ώρισμένου ή αορίστου χρόνου), ώρισμένοι ύπάλληλοι ΝΠΔΔ έξελθόντες της ύπηρεσίας 
οί μισθοδοτούμενοι εκ τοΰ Δημοσίου ή άλλων ειδικών πόρων, προετίμησαν νά. λάβουν έκ τού ΙΚΑ ούχί τήν σύνταξιν τού 
αποκτούν δικαίωμα είς σύνταξιν έκ τού Δημοσίου Ταμείου ’ ειδικού-'σύντάξΓοδοτικού' καθεστώτος 'τού - Ν. 3163/1955,' 

• (άντί τής συντάξεως τού κοινώς ήσφαλισμένου τήν όποιαν - άλλά την τοιαύτην τού κοινώς ήσφαλισ'μϊνου,. Ινα μη άπω- 
,έδικαιούντο μέχρι τότε έκ του ΙΚΑ), έφ’ όσον συνεπλήρώσάν λέσοΰντήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν, ήν άλλως’δέν ήδύναντο'' 
πενταετή πλήρη 'συνεχή πραγματικήν υπηρεσίαν έν τή μή / νά λάβουν,ή έλαβον τήν σύνταξιν τού ειδικού συνταξιοδοτικού 
'ΡΦΨΦ .·?“*· ·' ‘ U r. Α- ·/+.καθεστώτος καί άπώλεσαν, τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν. γ.
ψ' Τό μέτρον αυτό ενώ ύπήρξεν εύεργετικώτατον διά .τήν ./.^.Επειδή, 6μώζ, διά'τούς'έν 'έ^^ύτ^ήλ^'^' θέμότ 
κατηγορίαν αυτήν τών υπαλλήλων τού Δημοσίου, ύπήρξεν 7.,της συγχρόνου καταβολής τής συντάξεως τού ειδικού συντα- 
έν ταΰτώ δυσμενές διΆλίγους έξ αύτών, οίτινες, έάν.παρέ- - ξιοδοτικού καθεστώτος καί τού έφ’"άπαξ χρηματικού βοη- 
μενον είς, τήν άσφάλισιν τού .ΙΚΑ, θά έτύγχανον μεγαλυτέ- θήματος έρρυθμίσθη; κατόπιν τού Ν. 103/1975» ώς τροπο-; 
ρας συντάξεως, έξ αυτού, διότι θα υπελογιζετο καί ή προϋ- ■ ποιείται καί συμπληρώνεται , διά τοϋ_ άρθρου 3 τοΰ ύπ’ 
πηρεσία των είς τον Ιδιωτικό τομέα, ή_δποία ώς'γνωστόν . δψιν νομοσχεδίου, '^ίνετάΓ«&π^ν·'ν|·'ουθμΐσ6ή,' διά τήν 
δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εκ τού Δημοσίου. _ ’ ' ' ταυτότητα τοΰ λόγου, τό θέμα καί διά τους ήδη συνταζιού-
| Προκειμένόυ, λοιπόν, νά μή-ζημιωθούν ol tv λόγω ύπάλ-Α' Χου«Γ£περ έπιτυγχάνεται'διά του._άρθρου 4 του 
ληλοι παρέχεται εις αύτούς διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ Νομοσχε- '*< νοΗ·οσΧε^?υ· ή.-ό Λ:/·,' ·ϊ» yr? tyfz * ·ζ'ό
δίου_τό δικαίωμα έπιλογής ή τής συντάξεως τού Δημοσίου 57 Είς’’ τούτο άποβλέποντος" τού ώς άνω .νομοσχεδίου, 
η τής^ συντάξεως τού ΙΚΑ. - ‘. ·.· παρακαλούμεν διά τήν έττιψήφισίν του. ■ 7 '· .-:
χ3. Διά τού Ν. 103/1975 ώρίσθη δτι οι τακτικοί ύπάλληλ.οι ' __ Έν/ΑΘήναις.τή 17 Σεπτεμβρίου 1977 ...
τών Ν.Π.Δ.Δ., οίτινες έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας ούδεμιας &¥?.'·?. -:·; ' Γ ■ ' '
έφ’ άπαξ άττοζημιώσεως έδικαιούντο, δικαιούνται τού λοιπού - λίi..’ ’ / -Γ , ■ . '.ήΣ'/μ.ήγ.ξή ·.·.γ. -
έφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος έκ τού [οικείου ΝΠΔΔ, Προεδρίας^Κυβερνησεως, \"7· Οίκονομικων ϊ£"7'Λν?'ϊς/.' '·■
υποκείμενοι πρός τούτο είς σχετικήν κράτήσιν έπί τού μισθού 'V. Γ. ΡΑΛΑΗΣ . JE. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ^.Ιή’
των. *Η καταβολή τού χρηματικού αύτού βοηθήματος, δέν ·' Κοινών. ’Τττηρεσιων^ΤΤ^ρήν.'
αίρει τό συντάξιμον τής ύπηρεσίας των, έπειδή έρείδεται έπί ' ’ ^“" Κα^ΤΕ^ΑΝΟΠΌΤΛΟΣ /:;· ή , .* / ;/

άσφολιστικών εισφορών, καί, ώς Ικ τούτου δικαιούνται καί 
τής συντάξεως τού ειδικού συνταξιοδο-ηκού-καθεστώτος· 
τού Ν.'3163/1955, μή έχούσης έν προκειμένη εφαρμογής 
τής διατίςεωςτής παρ. 6 τού άρθρου 11τού Α.Ν. 1854/1951, 
ώς έτροποπσιήθη μέ τό Ν.' 329/1976,'ή ότΐοία ορίζει δτι δέν 
υπολογίζεται ώς συντάξιμος ί χρόνος όΐασδή.ποτε ύττηρε
σίας, άν έχρησίμεϋσεν ή θέλει χρησιμεύσει, κατά νόμον, 
ττρος άπόκτησιν-.δικαιώματος συντάξεως-ώς_Αημοτικοϋ ή 
Κοινοτικού υπαλλήλου ή ύπαλλήλου ’Οργανισμού Δημοσίου 
Δικαίου έν γένει, έπιχειρήσεως Κοινής ’Ωφελς/ας, ή Τραπέ- 
ζης ή ’Ανωνύμου Εταιρείας, ή άν διά τον χρόνον τούτον 
κατεβλήθη έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική άμόιβή, μετά 
τήν άπομάκρυνσίν του έκ τής ύπηρεσίας,. έκτος * άν αΰτη 
ήθελεν έπιστραφή. ’’ · 'i : 'f.l

’Εκ τού Ν. 103/1975 είχον έξαιρεθή, βάσει τής διατάξεως 
τής παρ. 4 τού άρθρου 1 αύτού οί δικαιούμενοι παρά τοΰ 

; έξ ού άποχωρούν ή άπολύονται ΝΠΔΔ' ετέρου έφ’ άπαξ χρη
ματικού βοηθήματος ή άττοζημιώσεως. Τούτο όμως έχει 
ώς συνέπειαν νά μή δύνανται ούτοι νά τύχουν τής συντάξεως 
τού είδικοΰ συνταζιοδοτικού καθεστώτος τοΰ Ν. 3163/1955^ 
καθ’ δσον ή άποζημίωσις, ήν λαμβάνουν, δέν έρείδεται έπ[ 
άσφ ολιστικών εισφορών καί ώς έκ τούτου, έχει έφαρμογήν 
έπ’ αύτών ή διάταξις τής παρ. 6 τού άρθρου ΙΤτού Α.Ν. 
1854/1951. . '
' Πρός άποφυγήν, λοιπόν τών δυσμενών δι’ αύτούς συνε
πειών, όρίζεται, διά τοϋ άρθρου 3 τού νομοσχεδίου,' δτι 
υπάγονται καί ούτοι είς τάς διατάξεις*τού Ν. 103/1975 
κάταργουμένης πρός τόν σκοπόν τούτον τής παρ. 4 τού. 
άρθρου 1 αύτού. ·’-■>.· : 7 ^ -■ τ . ^ τ ι-.τν; »·τ. Αχ'.: ή-Τ-;

4. -Λόγω τής ρηθείσης/'-'ώς άνω, διατάξεως τής παρ.' 6 
τού άρθρου 11 τοΰ Α.Ν. 1854/1951, δστις, ώς γνωστόν, 
έχει έφαρμογήν καί έπί τών ύπαλλήλων τών ΝΠΔΔ τών 
συνταξιοδοτόύμένών κατά τάς διατάξεις'τού Ν. 3163/1955,


