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ν-, -χέιδ :ο ·■'■'<'·■· «Ετέκταση. διατάξεων τον ν. 1506/198·» 
” τολιτιχονς συνταξιούχους τον Αημοσίον, του συστήματος 

j-OAC*r:τμ,ού των w/c2w~cav ·τε τριζκοττα τ·ίαττα τε oac/jc 
συνταξιούχον; τον Αημοσίον *.*·. άλλες διατάξεις··.

Ποοζ τη Βον/.ή τωι· Ελληναν

Μί τ;ς ρυΑαιτείς τον υτό κρίση νομοσχεδίου. εκτός των άχ- 
λων. βρίσκουν τη λύση τονς δύο βασικά σννταξ ιοδοτικα 
-ςοβλαυιατα τον ατασχολούν σχεδόν το σύνολο των συνταξιον- 
νων τ:ν Αηαίσίου. των Ο.Τ.Α. και των ν.τ.ο.ο. Το εν a είναι 
r ετέκταση των οιατάξεων τον ενιαίου μ’-σΑοε-ογίου και σε 
οτονς. ατό τονς δημοσίονς τολιτιχονς νταλλήλονς τον ντά- 
-•ν/τα: στις ι.ατάξεις τον ν. 1505/1984, έχουν ατοχωρήσει 
ιτό την ντηρεσια μέχρι 81.12.1983 κ.αι το άλλο τ ετεν.ταση 
τον σύάτήματο; ντολόγισμον των συντάξεων σε τριαχοστά 
τεν,τττ τε ολονς τονς σννταξιονχους τον δημοσίου. των Ο. 
Τ.Α. 7.2'· των άλλων ν.τ.δ.δ.

Λ. Μετ2 την ισχύ τον ν. 1505/1984 με το οτοίο νλοτοιή- 
νην.αν ο: Κυβερνητικής εξαγγελίες για εοαρμογή. ατό 1 Ια
νουάριον 1984, νέον ενιαίου μισΑολογιου για τονς δημοσίονς το- 
λιτ κονς νταλλ.,λους κ.αι τονς νταλλήλονς των Ο.Τ.Α. κ·αι 
των άλλων ν.τ.δ.δ.. ταρίσταται ανχγκαία η σνμτλήρωση τη>ς 
σννταξ ιοδοτικής νοαοΑεσίας 7.2’. η εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων τρος τις αρχές τον μισΑολογιου χυτού, τροκειμένου 
aoενός να κανονίζονται εοεξής ο·, συντάξεις και βάσει των 
μισΑών των κλιμακίων τον νέον ενιαίου μισΑολογιου κ.αι αρε- 
τέρου ν a γίνει χ/ατροσαρμογή των συντάξεων τότε των υπαλ
λήλων τον έχονν εξέλΑει της υπηρεσίας μετά την 1.1.1984 
ότ: 7.2·. αυτών τον ’έχονν εξέλΑει μέχρ: 31.12.1983.

Σπουδαιότατη. σχεδόν επαναστατική. συνέπεια τον μέτρον 
αντον είναι η πλήρης ατοκ-ατάσταση όλων των βαΑμολογι- 
7.ών 7.2ΐ μίσΑολογιχών αδικιών τον έγιναν στο ταρελΑόν στονς 
πολιτικούς υπαλλήλους καΑώς 7.2: στονς νταλλήλονς των 
Ο.Τ.Α. ν.α: των -/.τ.:.'..

Β. Με τις διατάξεις των άρΑρων 1—6 τον ν. 1202/1981 
καΑ:ερώΑη-κε ως σύστημα υπολογισμού των συντάξεων χα: 
τροσαυ-σήσεων το χ/αλογσκό σύστημα των τριακοστών πέμπτων 
•γ.σ τλονς τονς νταλλήλονς τον Αημοσίον. Ο.Τ.Α.. ν.τ.δ.δ.
7.21
την 1.1.1983.

Οταν ψηοίττητε. ο ταρατάνω νόμος η τότε Κυβέρνηση 
τη; Νεα; Αημοχρατιας. επκ.αλούμενη /.άγους οπχονομιτονς 
χα: διοικητικούς, ατέκ.λε:σε την άμεση εραρμογή των τρια-
κ.οστων πέμπτων σε ολςνς τονς συνταξιούχους. με συνέπεια να 
σημιε.ργηόολ/ με όαση τον τράτο υπολογισμού των συντάξεων 
τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχον. οι εξής:

7 Όσο: συνταξ:θδοτήΑηκ_χ/ μέχρι τη/ 31.12.1980. η 
σύνταξη των οποίων υπολογίζετε! σε τεντηχοστά.

/- Οσο: σννταξ ιοδοτήΑηκχ/ το 1981. ·η σύνταξη των
οτ; ων ντον—γιζετα: σε τεσταρζχοστά τέμττα.

Τ Οστ: τνντασιοοοτή-όηχσσ/ το 1982. η σύνταξη των 
οτοιων ντολογί'ετα: σε τεσσαραχοστά ν.α:

τ Οσο: σννταάιοοοτονντα: 2τό τη·/ 1.1.1983 χα: μετά, η 
σννταξη των οτοίων ντολογίξεται σε τριαχοστά τέμττα.

Η ρν-άμ:ση αντή. τον ατό το Ελεγ·/.τΐ7.ό Σννέορ’.ο χσί- 
•νηχε αντίνετη με το Σύνταγμα, είχε ως ατοτέλεσμα τη σια-

στηροορ-ομιχονς τον εξέρχονται της ντηρεσίας τονς μετά

σορετ:χή μεταχείριση νταλλήλων χα:
:ο:ες τσοντο-όέσεισ σννταξ'.οοότησης

Η Κνοέ ρνηση στα τλαίσια τον τσογράμματάς της χα: 
των επαγγελιών της για χοινωνίχή ισότητα χα: οιχαιοσννη, 
αοον έλαόε ντόψη τις σημοσιονομιχές ον/ατάτητες Της χώρας 
σ.α: εξέτασε τροσεχτιχά το τρόόλημα. ετεχτείνει με το νο
μοσχέδιο αντό 7.αι το σύστημα ντολογισμον των —νντάξεων σε 
τριαχοστά τέμττα. σε όλονς τονς σννταξιονχονς τον Δημό
σιόν. των Ο.Τ.Α.. των ν.τ.ο.ο. τον σννταξιςϊοτοννται με οη- 
ό’-σιονταλληλιχές διατάξεις χα-ύως ,χαι στονς σιδηραδρομι- 
'/ονς σννταξιονχονς. ιχανοτοιώντας έτσι, ταλ ό, ετίμχνο χαι 
σ:ν.α:ο αίτημα των τερισσοτέρων τννταξισάχων.

. ,·.4λι·~ Ό

σνντατιονχων με 

ρβγρ άμματάς

Γ. Ετίσης ρν&μίζονται χα: ορισμένα άλλα ειδικά σνντα-
ξιοδοτσχα -ύ-εματα.
.ρ- ύ ν.σεις τον νομοσχεσίον κατ' άρ-όρο είναι οι εξής:

Άρ-όρο 1.

Με τ: αρ-όρο αντό γίνοντα: ο αναγχ.αίες σνμτληρώσεις χαι 
ετέρχοντα: ο: αναγκαίες τρθτοτο:ήσεις στις διατάξεις τον άρ- 
•νοον 9 τον Κώδικα Πολιτικών Σνντάξεων τον ορίζονν το συ
ντάξιμο μισό; με όατη τον οτοίο ν.ανονίξετα η σύνταξη, έτσι 
ώστε, για το.ς δημόσιους τολιτιχονς νταλλήλονς τον ατοχωρονν 
ατό την ντηρεσία το.ς κ,αι ντάγονται στις διατάξεις τον ν. 
1505, 1984. να /.αμοάνετα: ντόψη τοσοστό μηνιαίου μισ-άμν ε
νέργειας τον χλιμαχίον τον ελάμόαναν κατά το χρόνο της 
εξόδου τον; (ταρ .1).

Ακόμη τ;οσδιορίζετ2ι ότι ο μι'ύός ενεργείας.. τον λαμβά
νετε: ντόψη γιε τον -κανονισμό τη; σύνταξης, σννισταται ατό 
το βασικό μ:σ-5ό τον όε-όμον ή το βασικέ μισ·5ό τον μ:σ-άο- 
κογικον .κλιμακιόν τον έτερε 7.2: τον εμισ-νοδοτείτο ο ντάλχη- 
λος -κατά το χρόνο της εξόδου τον -κα-νώς και το ετιδομα 
χρόνον ντηρεσίας έτως αυτά ισχύουν κατά την έξοδό τον ατό 
την ντηρεσια (ταμ. 2).

Ορίζεται ετίσης ότι ο: διατάξεις τον ισχύουν -κά-ύε σορά για 
τη μισ-όολογική εξέλιξη κ,αι το χρονοετιδο-μα των εν ενερ- 
γεία δημοσίων τολιτίκών νταλλήλων, ·να λαμβάνονται ντόψη 
και για τον χα-Αορίσμό τον συντάξιμον μισ&ον. Συγκεκριμέ
να για τονς δημοσίους πολιτικούς νταλλήλονς του εξέρχονται 
ατό την ντηρεσια και ντάγονται στις διατάξεις του ν. 1505/ 
1984 κα-όώς -και για όσους ατό αυτούς έχουν ήδη εξέλ- 
•ύε: ατό την ντηρεσια. -Sa έχονν εοαρμογή οι διατάξεις αυτού, 
για δε το.ς λοιπούς τον δεν ντάγονται στο ν. 1505/1984 (δι
χαστές δτλωματιχοί κλτ.) οι τρογενέστερες διατάξεις των 
ν. 754 -και 755 τον 1978 ότως τροτοτοιή-όηχ-αν μεταγε
νέστερα (ταρ. 3).

Ετίσης τροσδιορίζετα: ο τρέτος υπολογισμού των συντά
ξεων των ετί συμβάσει υταΑ/.ήλων του δημοσίου του συντα- 
ξιοδοτούντα: με τις διατάξεις του ν.δ. 874/1971. Για.τον xar/ο- 
νισμό των συντάξεων αυτών -όα λαμβάνεται υτόψη ο βασικός 
μσ-όός του μισ-όολογιχον -κλιμακίου του -κλάδου δημοσίων το- 
λιτ'-χών νταλλήλων με του; οτοίους έχουν τα ίδια σντιχά 
τσοσόντα χαι του αντιστοιχεί στα έτη ντηρεσια; τον κά-όε 
υταλλήλον ν.α-ύώς κ.αι η τροσαύξηση τον ετιδόματο; χρόνον 
ντηρεσίας. ότως αντό ισχύει -κατά το χρόνο εξόδου τους για 
τον; δημοσίονς τολιτιχονς νταλλήλονς, δηλαδή σε τοσοστά ατό 
4 έως 6C'r ανά/.ογα μ: τα έτη τον συνολικού χρόνου νττ- 
ρεσίας τους, έτως ο χρόνος αυτός ορίζεται στο άρ-όρο 16 
τ:/ ν. 1565/1984 (ταρ. 4).

7ο ίδιο τροόλέτεται και για το τροσωτιχό τον Κ.Ε. Π ,Ε. 
το. σννταξ εδοτείται 2τό το δημόσιο με το ν. 223/1975. Έτσι 
για τον κανονισμό της σύνταξης τον τροσωτικεν αυτού. Ασ 
λαμβάνεται ντόψη ο κλάδος δημοσίων νταλλήλων με τονς ο- 
τοιονς έχου·/ τα ίδια τντικ,α τροσόντα και ο μισ-ύός του.κλι- 
μο-κί;ν τον α'/τιστο'.χε: στα έτη της ντηρεσίας τονς. τροσαν- 
ξημένος με το x/άλογο ετιδομα χρόνον ντηρεσίας τον χ/έρχε- 
τα: σε τοσοστά ατό 4---- 60βε !ταρ. 5).

Ανάλογη ρύ-όμιση τροβλέτετα; -και για τον χχ/ονισμά της 
τννταξης των ντα/.λή/.ων ΕύΛ-ΤΑ τον συνταξιοδοτούνται ατο 
το δημόσιο.

Για τον κανονισμό της σύνταξης των νταλλήλων αυτών Αα 
ύ.ειβένετα: ντόψη ο βασικός μισΑός τον μισόού.ογτκού κ,λι- 
μαχίον μαζί με την τροσαύξηση τον ετιδέματος χρόνον ντηρε- 
σ.ας το/ ορίζεται ατό τις διατάξεις τον ν. 1505/1984 -και με 
βάση αντίστοιχο -κλάδο των δημοσίων νταΑλήλων τον κατατάσ
σονται ο: -κλάδο: τροσωπκού ΕΛ-ΤΑ ως εξής:

αι Ο -κύέάδος Α προσωπικού ΒΛ-ΤΑ χ/τιστοιχεί στον χύΑ- 
δο AT δημοσίων υπαλλήλων.

β! Ο: κλάδοι Β. Γ. A. Ε. ΣΤ -και Ζ τροσωπιχού ΕΛ- 
ΤΑ αντιστοιχούν στον "κλάδο ΜΕ δημοσίων νταλλήλων.

γ Ο: κλάδο: Η. Θ y.ai I τροσωτΐ7.ον Έ\-ΤΑ χ/τ:στοι- 
χονν στον κλάδο ΣΕ όημοσίων νταλλήκων.



— 2.

Για την κατάταξή τους στα κλιμάκια των οικείων χλά- 
άων ία ισχύσουν οι διατ/Άσείς τον χοίρου 3 τον ν. ί50ο/84 
ανάλογα με τα τυτιχα τεοσόντα των υταλκήλων αυτών 
{«?■ 6).

Η κατάταξη των υταλλήλων των τα;. 4. δ και 6 τον 
όμβρον ί ία γίνεται οίχοίεν ατό τι; αρμόδιες Διευί ύναεις Κα
νονισμού Συντάξεων. Για την καταταξή τους στα μισίολογικά 
κλιμάν.ια ία οτολογιζετα: ε χυνολεχός χρόνε; υτηρεσίας τους, 
τροτμετρούαενη; ν.α: τη; ν.ατά το άρίρο 16 τον ταρατάνω 
νόμου τροϋτηρεσίχ;. Βατέ: των υτηρεσιών αυτών ία υτολογί- 
ζετα: χα: τε χρονοετίδομα. Ο υτολογισμός τον χρονοετιδόμα- 
το; ία γίνεται ετί τον κλιμακίου συνταξ ιοόότηση; χα: στα 
τοσεστά τον εθίζονται στε άσίοο 9 τον ίδιου νόμον (1595/ 
1984).

Άρίρο 2.

Με το άρίρε 20 τον σαν τ χξ ιοδο τ εκ ο ύ Κώδικα ρυίμίζε- 
τα: ε υτολογισμός τη; σύνταξης τον ατονέμετα: στις οικογέ- 
νειε; όσων τείαίνονν εξαιτίας τη; υτηρεσίας ή δολοφονού- 
νται ατό τρομοχράτε;. Ετειδή στις τερ'.ττώσει; αντέ; το το- 
σό τη; σόντατη; είναι συνάρτηση ορισμένου όαίμον. μετά την 
ατοσύνδεση μισίού ατό όαίμό για τους τολιτιχούς υταλλή- 
λου; τον υτάγονται στε νέο μισίολόγιο. ετέρχονται οι ανα- 
γχαίε; συμτληρώσεις ώστε, γι αυτούς, αντί του μισίού βαί- 
μον, να λαμόάνετα: υτόίη στον κχυονισμό τη; σύνταξής τους 
το μισίολογιχό κλιμάκιο με το οτοίο εμισίοόοτούντο χατά 
το χρόνο τον ίανάτον τους χα: τεραιτέρω μέχρι το οτοίο ία 
εξελίσσονταν αν ήταν στην ενεργό υτηρετία. μειούαενο χατά 
δύο ή ένα χίλιμάχια αν έταίαν εξαιτίας της υτηρεσίας ή art 
δολοφονήίησ.αν. αντίστοιχα.

Άρίρο 3.

Με το άρίρο αυτό ρυίμίζεται το ίέμα του κανονισμού 
των συντάξεων των Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών του συντα- 
ξιο-οοτούντα: ατό το Δημόσιο χαι ορίζεται στο τοσοστό 80% 
του 11ου μισίολογινχιν κλιμακίου του νέου μισίολογίον. τρο- 
σαυξημένου για όσους τρόσφεραν εξαιρετικές υτηρεσιες στην 
ανάττυξη της Βίνιχής Λογοτεχνίας ή των Καλών Τεχνών 
κατά 20%.

Άρίρα 4—S

Με τις διατάξεις των άρίρων αυτών ετέρχονται οι ανα
γκαίες αντικαταστάσεις στις οικείες εντάξεις του Κώδικ.α 
Πολιτικών ν.α: Στρατιωτικών Συντάξεων, τον Κώδικα Σι
δηροδρομικών Συντάξεων χαίω; χαι συνταξιοσοτιχή νομοίε- 
σία των υταλλήλων των ΟΤΑ. ώστε να υτο/.ογίζοντα: ενιαία, 
όάσει του αναλογικού συστήματος των τριχκοστών τέμττων, 
όλες ο: συντάξεις καίώ; χα: ο: τpc-σαυξήσει; ετί των συ
ντάξεων των ταρατάνω κατηγοριών υταϋ.λήλων.

Άρίρο 10.

Ο: συντάξεις των υταλλήλων του εξήλίαν ατό την υτη- 
ρεσία ατό ί Ιανουάριον 1984. έχουν χανονισίει ήδη με το 
μισίό τον όαύμού εξόδου τους. Ετειδή οι υτάλληλο: αυτοί 
υτάγοντα: στο νέο μισίολόγιο χα: ο: υτηρεσιες τους ία τους 
κατατάξουν στο ανάλογο κλιμάκ.ιο του κλάδου τους, τροβλέ- 
τεται με το άρίρο αυτό χα; η ανατροσαρμογή της σύνταξής 
τους με το κλιμάκιο χυτό, αφού οοοινστοτηίε: η τράξη κατά
ταξή; του; στ:; αρμόδιες οιευίύνσεις κανονισμού συντάξεων.

Για τι; ειδικότερες κατηγορίες των υτακλήλων στον δεν 
υτάγοντα; στο νέο μισίολόγιο α/.λά συνταξΐοόοτούντα: ατό
το Δημόσιο (ετί συμόάσε: υτάλληλο:. υτάλληλο: ΚΕΠΕ. ΕΛ- 
ΤΑ η ανατροσαρμογή ία γίνε: οίχοίεν ατό τις ίδιες ότως 
ταρατάνω διευίάνσει; τον κανονίζουν τι; συντάξεις τους, 
σύμρωνα με όσα ορίζοντα: στο άρίρο 1 (ταρ. 1).

Με τις διατάξεις της ταρ. 2 καί ορίζοντα: τα τοσοστά 
καταβολής των δίαρορών του ία τροκύψουν ατό την ανατρο
σαρμογή των συντάξεων σύμσ-ωνα με την τροηγούμενη ταρά- 
ΤΡ3?-γ

Ο: διατάξει; της ταρ. 3 ετεχτεινουν τις ουίμισεις των 
άρίρων 1—9 του νομοσχεδίου και στους υταλλήλου; του ατο- 
χώρησαν ατό την υτηρεσια μέχρι 31.12.83 των οτοίων η ανα-

τροσαααογή των συντάξεων ία γίνει οίχοίεν ατό τις αρμό
διες διενίυνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Πρόκειται ρυσικά για ταυτόχρονη ταράλληλη ανατροσαρ
μογή των συντάξεων των τολίτικών συνταξιούχων (ενιαίου μι- 
σίολογίου —τριακοστών τέμττων) ενώ για τους στρατιωτι
κούς και σιδηροδρομικούς συνταξιούχους ανατροσαρμογή ατλή 
ι, τρ ιακοστά τεμττα).

Με τις διατάξεις των ταρ. 4 και δ καίορίζονται ο τρί
τος κατάταξης σε μισίολογικά κλιμάκια, ο υτολογισμός του 
ετ’.δόματος χρόνου υτηρεσίας και οι υτηρεσιες του λαμβάνο- 
ντα: υτάψη για την κατάταξη και την τροσαύξηση του χρο- 
νοετιδόματος.

Με τις διατάξεις της ταρ. 6 ετεκτείνεται η ρύίμιση για 
ανατροσαρμογή των συντάξεων των ταρ. 3, 4 και δ του ίδιου 
άρίρου και στις ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων δηλαδή 
των: α) αγροτικών ν./.τ. ιατρών, β) υταλλήλων Ττουργείων 
Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, γ) οργάνων αγροφυλακής και 
δ) υταλλήλων τεριορισμένης διαόάίμισης. Εδώ ετισημαίνο- 
ντα: ο: νέες ρυίμίσεις του εισάγονται για τους αγροτικούς 
ιατρούς και τα όργανα της - αγροφυλακής (αγροφύλακες — 
αρχ-ιφύλακες) στους οτοίους χορηγείται τλέον τκήρες ετίδο- 
μα χρόνου υτηρεσίας. ενώ μέχρι σήμερα είτε το έταιρναν 
μειωμένο (αγροτικοί ιατροί),_ είτε δεν έταιρναν καίόλου (όρ
γανα αγροφυλακής).

Με τις ρυίμίσεις αυτές ικανοτοιούνται τα τάγια αιτήματα 
των συνταξιούχων αγροτικών ιατρών και των οργάνων της 
αγροφυλακής οι οτοίο; εξομοιώνονται με τους σημερινούς ια
τρούς και αγροφύλακες και αρχιφύλακες, αντίστοιχα.

Με τις διατάξεις της ταρ. 7 καίορίζονται .τα τοσοστά 
καταβολής των διαφορών του ία τροκόψουν ατό την ανα
τροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τις τροηγούμενες τα- 
ραγράφους 3, 4, δ και 6 .

Τέκος με τις διατάξεις των ταρ. 8—13 ορίζεται α) ο 
τρότος καταβολής της ανατροσαρμοζομένης σύνταξης, β) ο 
τρότος καταβολής τη; ΑΤΑ ατό 1.5.84 χαι μετά, γ) η κα
τάργηση του διορίωτικοΰ τοσού κ.αι της, μέχρι την 30.4. 
1984. τροβλετομένης ΑΤΑ για τις ανατροσαρμοζόμενες βάσει 
του νόμου αυτού και εφεξής κ,ανονιζόμενες συντάξεις, δ) 
εξουσιοδοτείται ο Ττουργός Τγείας. Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων για τη δυνατότητα χορήγησης διαφορών του 
ία τροκύψουν ττό τον ετανυτολογισμό των συνταξίμων ατο- 
δοχών των συνταξιοδοτηίέντων μέχρι 30.4.85 ατό τα τα
μεία ή κλάδους Εσικ.ουρ ικής Ασφάλισης αρμοδιέτητάς του, 
με την έκδυση σχετικών ατουάτεών του και ετεκτείνονται 
οι διατάξεις των τρεηγοιάμενων ταραγράφων και στις οικογέ
νειες όσων έχουν τείάνεΐ.

Άρίρο 11.

Με τις διατάξεις του άρίρου αυτού καίοριζεται νέο κ.α- 
τώτατο έριο σύνταξης ή έοηίτματος για τους δημοσίους το- 
λιττκούς συνταξιούχου; ατό 30.4.Ί984 στο τοσό των δώδεκα 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα (12.2-40) .

Άρίρο 12.

Με τις διατάξεις του άρίρου χυτού ορίζεται ότι το ετί- 
δομα οικογενειακών βαρών του τροβλέτετα: αχέ το άρίρο 
11 του μισίολεγικού νόμου ΙδΟδ/1984 γισ τους εν ενεργεί α 
δηυοσίους χολιτικούς υχαλλήλους. ία χορηγηίεί y.a: σε όσους 
ατ χυτούς εξέρχονται ή έχουν εξόλίει ήδη της υτηρεσίας.

Πτ ττοσ τα ατσιτούαενα δικαιο/.ογητ:κά εαχ/.ολουίεί να 
ισχύει η ατόοαση αρι·ύ.' 61490/1 402,/ΜΙ3/1—86/30.6.78 
(ΦΕΚ Β' 614) του Ττουργείου Οικονομικών.

Τέλος καίοριζεται ο τρότος καταβολής της διαφοράς του 
τρυκύττει ατό την αύξηση του οικογενειακού ετιδάματος κατά 
κατηγορία συνταξιούχων, ανάλογα με το χρόνο εξόδου.

Άρίρο 13.

Με το άαίρο αυτό ορίζετχ: ότι ότου στη συνταξιοδοτική 
νομο-ύεσια αναφέρετα: η λέξη μισίός εφεξής ία νοείται όχι
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o μισθός οριτικενοο £ *θ>μοΰ αλλά v.i: c Βατν/ός μισθός 
-j-j μιτθολογίκού κλιμακίου του χλάοου ότως :~/ΰϊ: -χα-θε
;c;2. Ετίτης ορίζεται οτ: εξαχοκονθουν να ισχύουν e: Bia- 
-όήίΐς της rap. 5 τον άοτθβου 27 του v. 1503/84.

Άρθρο 14.

Με τις Βιατάξε:; του άρθρου αυτού ορίζοντα: /.ατά τρό- 
-- -ταθερό τότε τa τοτά ττα οτοία υτολογίζονται τα επ- 
Βόμεετα εορτών X::ε~τενγάννων — Πατχα /.a: .αόείας. όσο /.a: 
;; ημερομηνίες καταέελής των.

To ί::ο θέμα όσον ατορά τις τρουτοθέτεις καταβολής.ρυθ
μίζεται ιχε τις ειαταξεις των άρθρων 4—S του ν. 1282/82,

οτοίες θα εaακολ ευθ ήτουν va ισχύουν.

Άρθρο 15.

Η κείμενη τυνταξιοτοτική νομοθεσία. αναγνώριζε: ::κα:ω- 
ζζ σύνταξης ττη χήρα σύζυγε του υταλλήκου του εχε: ατο- 
κτήσ-ει Β’.χαιωμα γτα σύνταξη ή τον συνταξιούχου. εροσον 
εχε: συμ-τληρωθε ί ατό το γάμο ενός έτους τταγ-χατική τν- 
,ταξιμη ναηρετία τοο συζύγου τ αν ο γάμος έχε: τελεσθεί
Βύε τουλάχιστον τληεη έτη τριν ατό το -θάνατο τον συζύ
γου. Αν όμως γεννήθηκε ταιΒί. η χήρα Βικαιοότα: σύνταξη y.a: 
χωρίς να συντρέχουν ο: ταρατανω' όρο:.

Υτάρχονν όμως τεριττώτεις κατά τ:ς οτοιες, μετά τη λύ- 
τη τον τρωτόν γάμον, ο: ίοιο: σύζυγο: τελούν κα: ϊεύτερο
γάμο. Ο Βεντερος αντός γάμος -θεωρείται νέος γάμος κα: γ:α 
να ατοκτήτε: τυνταξ:ο:οτ:κό Β;·/.αίωμα η χήρα σύζυγος. τρέ- 
τε: να συντρέχουν ο: ταρατάνω όρο: ατό τη σύσταση τον 
νέοτ αυτού γάμον, χωρίς να λαμβάνεται ντόψη η τροηγονμενη 
τνιιΒ’.ωση.

Ετειοή τούτο θεωρείται άΒικο τροτείνετα: η τροτοτοίηση 
των οικείων Βατάξεων ώστε, γ:α τη σνμτλήρωση των χρο
νικών τρούτοθέσεων τρος ατόκτητη συνταξίοοοτιχού Β:κα:ώυ.α- 
τος ατό τη χήρα σύζυγο. να συνυτολογίζετα: y-α: χρόνος ατό 
τον τορώτο γάμο. Π αρ·άλληλα στο μέτρο Βένετα:: αναϊρομεχή 
ισχύ. (ατό την ισχύ τον α.ν. 1854/51) κα: ρυθμίζονται ϊια- 
Β’.καττ’.κά θέματα.

Άρθρο 16.

Με το άρθρο αντό ετεκτείνοντα: ο Ειατάξεις των τροη- 
γονμένων άρθρων χα: τε όσους Βεν τυνταξιοοοτούντα: ατό
το Δημόσιο. αλλά ατό άλλους ρορε-ίς (OTA. ΤΑΒΣΚΥ. ΓΚΑ 
χλτ.) Β:έτοντα: όμως ατό το σννταξιοΒοτιχέ καθεστώς των 
Βημοτίων νταλλήλων Β:ότ: χα: αυτοί ντάγοντα: στο νέο μι- 
τ-θολό*'·.ο.

Άρθρο 17.

Ο Οργανισμός Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο
ΔΕ Π } ’.Βρέθηκε με το ν. 4684/1930. είνα: ν.τ.Β.Β.. εισήλ- 
θε XX·/ καθολικός οοάταχος τον τίνος Γενικού Εα-κΧητ-.αττ:- 
κον Ταμείον (Γ.Ε.Τ. χα: έχε: ααν οχοτό τη ρενττοτοίητη 
της Μοναοτηρ:ακής Π ερ:οντ·ας. τη Β’.οίχητη χα: Β:αχείρ!τη 
της Εκκλητ:αττ:κής Π εο:ον::α; χα: τη Βιάθεαη τον ττροΐό- 
ντος τονς κατά τ:ς ::ατάαε:ς τον νόμον αντον τε αννΒοα- 
τμό με το ν. 570/77 (άέρτθρα 46 χα: 47).

Με τνς τ :ατάρτος τοw άρθρου 19 του :Βρυτ:καν αντον 
νόμου, ότως ν.ωΒ’.χοτΓνήθτηχε αε το Β’-άταγμα 14/22.9.1931. 
ροθμίατηκε η αννθεατ των οργαν.κών θέ'εων τον τροαωτ:κον 
κα: ορίττηκε ότ: όλο: ο: ντάλ/.ηλο: τον τροόλέτοντα: ατο
τ:ς Β:ατάρε:ς χντές. θεωροόντα: ΒητνόΓ’.ο: ντάνΧηλο: χα: ατο- 
λαμίάνονν των :Β:ων Β:χα:ωμάτων τον ατολάμίαναν χα: ο:
ντάλ/.ηλο: τον τέως Γεν.κον Εχκλ ητ ’■ α τ τ :χον Ταμείου, υτέ- 
χοντας τ:ς !Β:ες με αυτούς ντοχρεώαε’.ς.

Ο: θέαε:ς τον τροεωτ-.κον Β:ενρννθηκαν μεταγενέατερα με 
τα άρθρα 6 τον α.ν. της 19.11.1935. 6 τον α.ν. 338/36 
κα: 19 τον α.ν. 13GS/I938. τα:άλληλα ο: η τελευταία αυτή 
Β’άταρη αττ,ν ταρ·. 4. γ:α να άρε: χάθε αταρ'-οοό/α ως τοος 
τη Βημμο:οντα/.ληλ:κή ίίότητα των νταλλήλων του ΟΔΕΠ, 
τον κατείχαν τ:ς τροίλετόμενες τότε οργαν:κές θέοε'-ς. ερ
μήνευσε αυθεντικά τη ίιάταρη της τε/.ενταίτ; ταρχ'ράρον 
τον άρθρου 19 τον :Βρντ;χον νόμον, λέγοντας ότ: ονϊέτοτε 
έταναε αυτή να είναί τε :τχν Β’.ότι ονΒέτοτε χαταργήθηκε.

Τοντο ε:χε τα·/ τν-νετε:a. ότ: ο: κατέχοντες τ:ς μιέ/ο: ττν 
:τχν τον α.ν. 1368/38 τρο-όλεοτομενες οιτγαν χές θέτε’.τ τον 
ΟΔΕΠ να θεωρονντα: οημέ·τ'·ο: ντάλληλο: χα: να τννταρ:ο- 
Βοτούντα: ατό το Βημότ:ο ταμείο.

ΜεΤ2γΐνεττεε2 όμωζ . με Βιάτορα νομοθετήματα έγ!V£ 2V3-
ε:άρθ ρω- η. 2άτη-η 7.2: Βημιονργια νέων ΚλάΒων κα: •^ετεων.
7.ω?ί; ν 2 ζζ'.τΟι: ενά ότ: κα: ο: ντάλληλο: των *$ε7εων
αυτών 2-•οκτονν τη Βημοτ'.ονταλληλική :Β:ότητα, ΠέΡ 2V 2U-
των. :υζ- τη :*.2Τ2Γη της ταε. 4 του άρθρ ου 42 rou ν.Ε.
126 69. —-· Σ 'J ‘ Q * "::τα: καταεγηθείτα (άρθε. 6 >>.*. 87/
1974 Τΐ με τε άρθρο 74 τον ν. 590/77) . ΤΣ'Γτή-
-$η7.Ε ; ν.τ.ι.ί. με την ετωννμία «Οργανισμός Δ:ο:7.ήτεως
7.2: Λ: 2/- :: :τεως E//.y./*r;·τ:αττιχής Περιουσίας (Ο.Δ.Δ.Ε.Π.)')
rcj μ.·ϊΤΟνΕ'ώ2ΤΤη7.£ “2Λ : τε Ο.Δ.Ε.Π. (άρθρ. 46 τα: 5 V.E
tc orrc'O :-ττε’.-ττηλύε ωτ κιαθολικός ειάεεχες τε όλα τα ΤΥ.Τ’.ω-
ματα 7-2’. ^ζ7ζγ?ζώ-ζ>ι:ζ του τρώην ΟΔΕΠ του καταε■ηην>*η 7j£ .

Με Τ2 νεωτεί2 2JT ά ΒεΒομένα εημ’-ονργήθηκε νέ 0 7^2*3?-
ττώς TTCV- ΟΛΕ Π Ί£ 27τετε«ετμα να Βη·χ:ενργηθούν ακ:ρ'Λολίες
ως τ::c; την :ειότητ2 τεν τροτωτικού, αν ΒηλαΒή μπορούν
να θεωρτ•('Scjv ττλέον 7. α: ο: κατέχοντες τις ταλαιές CpV3Vt-
κέ; θ ετε: ς Βημότιοι ντάλληλο:. ή ντάλληλοι ν.τ.Β.Β. ;χε 2770-
τελεία »/α ατορριρθούν αιτήσεις γ’·α τννταξιοΒότηΤη τρ-ών• . . 7 I * * * I I Γ
νταλλήλων τον ατοχώρηταν το 1984.

Στην ορ:ττ:κή ρνθμ’.τη των τυνταρ’.θεοτικών Β:κ.α:ωμάτων 
του τρ·οτωτ:ν.ού ατο-ό/.έτε: η τρ.οτε:νότεενη ::άταρη τον άρθρου 
9 με την οτοία ορίζετα: ότ::

α) το τακτεκό τροτωτ'.κό τον ΟΔΕΠ τον Β:ορίττηκε μέ- 
χε: την 31.12.1984. θα Β:κα:ωθε: τννταρη ατό το Βημό- 
τ:ο τερμείο. Το :Βτο τεοόΓκέτετα: χα: γ:α τ:ς ο-κογένε ές
τονς. η Βε τννταρη τον θα κανον:ττεί θα τληρωθε: αναΒρο- 
μ:κά με τον τερ'.οριτμό τον άρθρου 60 τον τ.Β. 1041/1979. 
ότως ίτχνε: μετά το άρθρο 18 τον ν. 1489/1984 .

ί) Το τακτ'.κό τροτωτίκό τον θα τροτληρθεί μετά την 
1 Ιανουάριον 1985 θα ατραλιττε: ττο ε:Β:κ.ό τννταρ:οΒοτικό 
καθεττώς τον ΙΚΑ (ν. 4277/1962/ τον είνα: όνο:ο με το 
καθεττώς των Βημοτίων νταλκήλων κα: ττο οτοίο ατοαλ:- 
ζετα: γ:α τννταρη το τακτικό τροτωτ’.κό τον τννολ.ον των 
ν.τ.Β.Β.

γ) Συντετς :οΒοτ:κά Βτχα:ώματα TOO έχουν Γ/αγ-νωε/ετε: τε 
Βάρος τον Δηκοτίον γ:α τροτωτ:κά το·ν ΟΔΕΠ. Βε θίγονται 
κα:

ε) ότο: ατό τονς νταλλήλονς τον ΟΔΕΠ έχουν ατραλ^ατει 
για μερίτματα κα: εράταξ Βοήθημα ττα αντίττο:χα ταμεία 
των Βημοτίων τολιτικών νταλκήύ.ων. θα ερακελονθητονν την 
ατεάλ:τή τονς.

Άρθρο 1S.

Με το ν. 1304/1981 καθιερώθηκε ττη Γενική κα: τη
Μ έτη Τεχνική Εταγγελματική ΕχταίΒεντη ο θετμός τον Σχο- 
λ:κού Σρκόονλευ.

Ετειεή ττ:ς θέτεις αυτές Βιορίζοντα: εκταιοεντικοί με θη
τεία είνα: ενΒεχόμενο να Βημιονργηθε! ερμηνευτικό θέμα ως 
τρος το τν/τάρ:μο ταυ χεό-/θυ της ντηρ-ετ:ας αυτής. Γεα αε- 
οη κάθε. Ο’μρ’.τΒήτητης τνταΒσύλων είνα: τεετγαατική ra/τάρ:- 
μη ντηρετία κα: συνέχεια της ντηρετίας τονς ττη θέτη ατό 
τη*/ στοία τροέρχοντα.:. ώστε να μη ετταιουργηθολ/ ερμηνευτι
κά τροίλήμεττα.

Άρθρο 19.

Με τις ειαταρεις του ν. 1405/1983. ο χρόνος ατατχόλη- 
της στον ιίεωτιχό τομέα τω·/ ντα’/.λήύκνν τευ Δη/χεαιου. τον 
τριν -ατό το ειοε :ττχό τους ττο Δηυότιτ ήτχ/ ατραλιτμενε: τε 
ατραλιττ’.χό οργχ/’.τμό κύριας ατράλ:της. υτολογιζεται ως 
συντάξιμος κα: τροτμετρείται ττη λοιτή τνντάριμη ντηρετία 
τονς. τε ορισμένες τροντοθέτεις.

Οι ϊιατάρεις τευ τατεττά/ω νότχον Βεν καλνττυνν οριτχενε; 
κατηγορίες νταλλήλων. ότως τονς μηχανικούς, γιατρούς. Βι- 
καττές κλτ.. γ:α το λόγο ότι, κα: μετά το Βιοριτμό τονς 
ττο Δημόσιο. Βε ε:χ/νότητ/.ε ο ατεαλιττικό; τους Βεεμός μ:
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τον σροηγγούμενο ασ-φάλιστικό οτγrvituo ~υ ήταν ασο α/.·.:μ-:- 
νοι για την σρογενέστερη ασζσχόλησή τοε>;.

Το κενέ αυτό έρχεται να κβλύώει το σχέειο τη; σροτει- 
νέμενη; Βιάταξη; με την οσοία υσολογίζεται και για του; 
υπαλλήλου; αυτούς, ως συντάξιχο; ο χρόνο; τη; προηγούμε
νη; ασχσχόληση; στον ιοιωτικό τομέα. γ:ζ τον οσοίο ήταν 
ασίαλισμένο: σε ασφαλιστικό οργανισμέ ν.ύρ:α; ασφάλιση;
έστω και αν. μετά το Ειορισμό του; στο Βημόσιο. συνεχίζουν 
ή συνέχισαν γο·α ορισμένο χρόνο την ασφάλισή του; στου; 
ασοαλιστικού: αυτού; Οργανισμού;. σαρά'-ληλα με την ασφάλι- 
σή του; για σύνταξη στο Βημόσιο.

Ο χρόνο; αυτό;, μετά την αναγνώρισή του ατό το δημόσιό, 
•Δα εκσίστετα: αυτοδίκαια ατό το χρόνο ασφάλιση; στον ασφα
λιστικό Οργανισμό.

Τέλο; ορίζεται ότι ο: Εατάξει; των άρ-Δρων 2. δ ν.αι 6 
του ν. ί 405/1983 του αναφέρονται στην σροσμέτρηση του 
χρόνου τη; διαδοχική; ασράλιση; ή στη Δεμελίωση συνταξιο- 
οοτιχ.ού δικαιώματος. στην αναδρομική εραρμογή του μέ
τρου και στην εσέκτασή του y.ai στου; υταλλήλου; των 
ΟΤΑ y.ai των άλλων ν.σ.Ε.Β. του έχουν συνταξιοΕοτ'-κό -/-αλε
στώ; ανάλογο μ: αυτό των δημοσίων υσαλλήλων. εραρμόζο- 
ντα: y.a: για του; υταλλήλου; του αρορά η σροτεινόμενη 
Βιάταξη (ν.αΔολική εραρμογή του μέτρου) .

ΆρΔρο SO.

Με το άρ-Δρο αυτό ορίζεται ότι ο: σαντελώε τυρλοί δηχό- 
σιο: υτάλληλο: κα-Δώ; y.a: οι ταρατληγικοί y.ai τετρατλη- 
γιαικσ: υπάλληλοι. πολιτικοί y.a: στρατιωτΎτ!. δικαιούνται 
τη; τλήρου; σύνταξη; του μισθού του όα-Δμού του; ή του μι- 
σ-Δολογικού κλιμακίου του y-λάόου του ανήν.αν y.a: του έφε
ραν -/.ατά το χρόνο τη; εξόδου του;, ερόσον έχουν συμτληρώ- 
σει εικοσαετή τουλάχιστον συντάξιμα χρόνια Δα ταίρνουν τη 
σύνταξη του αναλογεί στα τριάντα τέντε χρόνια συντάξιμη; 
υτηρεσία;. Η σύνταξη -Sa τροσαυζάνετα: με το ετίϊομα χρόνου 
υτηρεσία; του αναλογεί στα έτη τη; τραγματική; του; υτη
ρεσία; y.a: με τα τοσοστά του ίσχυαν ν.ατά το χρόνο τη; 
εξόσου του;. Παράλληλα τροέλέτετα: ότι. όσοι τροτιμήσουν τη 
σύνταξη αυτή. σε δικαιούνται να λάδουν y.ai τα ετοϊέματα 
τυρλότητας ή ταρατληγία; του τυχόν ν.αταέάλλοντα: στην
•/.ατηγορία του;. Μτορούν. τάντω;. να ετιλέξουν μεταξύ τη; 
σύνταξη; του τροίλέτετα: με το άρ-Δρο αυτό y.a: αυτή; του 
αναλογεί στα έτη τη; τραγματτ/.ή; συντάξιμη; υτηρεσία;. 
οτέτε ταίρνουν y.a: τα τυχόν ::·/.αούμενα ετιίόματα τυφλότη- 
τα; ή ταρατ/.ηγία;.

Το ίσιο ευεργέτημα ταρέχετα: ετίση; και στου; υταλλή- 
λου; των OTA y.ai των άλλων ν.τ.Ε.Ε. του ειέτοντα: ατό 
τι; ίσιε; ή ανάλογε; διατάξει; με αυτέ; του ισχύουν για 
τη συνσαξίοέότηση των Εηχοσίων υπαλλήλων.

Άρ-Δρο 21.

Ότω; είναι γνωστό οι γυναίκες δημόσιό: υτάλληλο:. ο: 
γυναί-/.ε; αξιωματικοί νοσο'/.όυο: και ο: αδελφέ; νοσοκόμο: 
y.a: οσκονόχο: των Ενόπλων Δυνάσεων. το- ο ατελτόν σε χη- 
ρεία ή σε διάζευξη. με ανήλικα τσιΕιά ή είναι τχ/τρεμε- 
νε;. μπορούν να -θεμελιώσου·/ Βικαίωχσ σύνταξη;, όταν τα.ρα 
τη-Δούν ατό την υτηρεσία του;, εφόσον έχουν συμτληρώσε: Βε- 
κατενταετή τλήρη τραγματική συντάξιμη υτηρεσία.

Η τιο τάνω ειδική ρύΔμιση σε- έχε: ετεκταΔε! στο γυ
ναικείο αστυνομικό τροσωτικό των Σωχάτων Χωροφυλακή; 
και Αστυνομία: Πόλειον Ειέτ: η τρόσλη-ΰη των γυναικών στα 
Σώχατα Ασφαλεία; ατοτελεί νέο -Δεσμό και αφενός μεν Εεν 
είχε γίνε: σχετική τσό-όλε/η για τη ρύΔμση των συνταξ:ν 
Εοτικών -Δέκατων των τιο τάνω γυναικών, αφετέρου Εε Εεν 
είχε υτοΕληΔε: σχετικό αίτημα.

Ήδη ορισμένε; ατό τι; γυναικε; των Σωχατων Ασφαλεία; 
συμτλησώνουν εντός του; έτου; Εεκατενταετή υτηρεσία και 
τροσάλλουν το αίτημα τη; ίση; συνταξ ιοδοτική; μ,εταχείρίση; 
με τι; άλλες γυναικε;.

Για του; ταρατάνω λόγου; και λόγιο τη; ιοιαιτερότητα; 
τη; ατοστολή; και του έργου το. τε-οσρέρν.-/ οι τιο πάνω

γυναικε; τροτείνετα: η ετέκταστ των σχετικών συνταξιοϊο- 
τικών διατάξεων ώστε να μτορούν να -θεμελιώσου-. Εικαίωμα 
σύνταξη; ατό το Δημόσιο Ταμείο όταν συμπληρώσουν 1 δετή 
τραγματική συντάξιμη υτηρεσία και ατοχωρήσουν λόγω τα- 
ραιτήσεω;. Η ετέκταση αυτή τεριορίζεται σε όσε; κστατάγη- 
καν στα Σώματα .μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. ϊιότ: για τι; 
άλλε;. του κατατάγηκαν ατό 1 Ιανουάριου 19&3 και μετά. 
-5α γίνει νέα ρύ-Δμιση οτα τλαίσια τη; εναρμόνιση: τη; συ- 
νταξ'.οεοτίκή; νομοΔεσία; τροε την αρχή τη; ισότητα; των 
Εύο φύλων.

Ετίση; γίνεται ρύΔμιση ώστε ο χρόνο; υτηρεσία; των τιο 
τανω γυναικών του Β:ανύ5ηκε σε Αστυνομικ.ά Τμήχατα. Α- 
οτυνομκού; Στα5μού; και τι; άλλε; υτηρεσίε; του αναφέρο- 
ντα: στο άρ-5ρο 3 τοτ ν.δ. 142/1974 να υτολογισ-Δε: τροσαυ- 
ξημένο; μέχρι τέντε χρόνια ότω; και για του; άλλου; στρα
τιωτικού;. υτό την τρούτό5εση ΕέΕαία ότι Ειανύ6ηκ· μέσα 
στα χρονικά έρια του ορίζοντα: ατό το άο5ρο 3 του ταρα
τάνω ν.ε. 1 42/1974.

Άρ5?ο 22.

Με το άρ5ρο αυτό αναγνωρίζεται Eiy-αίωμα σύνταξη; y-a: 
οτι; ειαζευγαένε; 5υγατέρ-ε; των σιΕηρ-οϊρτμ.ικών με την τρο- 
υτόύεση ότι c γάμο; λύ-ύηκε μέχρι τ-ην 31.12.1982 και το 
έι-αζύγιο έχει ενυΕ-οώεί (χε υταιτιόσητα του συζύγου ή με κοι
νή υταιτιότητα.

Το μέτρο /^τεΕανετα: για λόγου; όση-; μεταχείριση; 
τρο; τι; Ειαζευγμένε; 5υγατε?ε; των συνταξιούχων του δη
μοσίου για τιο οτοίε; έχε: αναννω;:σ5ε: Εικαίωμα σύνταξη* 
με τα ν.ε. 666/1970 και 923/1971.'

Ά?5ρο 23.

Με το άρ5ρο αυτό ρυ-υμίζοντα: Δέματα αναέρομική; εφαρ- 
μογή; τω·. .τροτεινομένων Εΐ'ατάξοων για την αττοουγτ Ε<·υα- 
κρισεων. καόώ; ν.αι οιαοεκαττικιά Δέματα σ/αοερόμενα στην 
αναγνώριση των Βικαιωμάτων μετά ατό αίτηση των ενοια- 
φερομένων και την έναρξη των οικονομικών ατσοτεϋ^εσμάτων.

ΆρΔρο 24 .

Γυα να αρ-Δούν ορισμένε; ουσχέρε/ΐε; του σαρατηρήΔηκα·/ 
σ ορισμένε; κατηγορίε; συνταξιούχων ατό την καταόολή του 
ΕιορΔωτικού αοσού και τη; Α.Τ_Α. καΔορίζετα: ενιαία με 
το άρΔρο αυτό c τροαο; υτεολογισμού των κοσών χυτών: α) 
για εκείνου; εεου κατέχουν μία ή εεερισσότερε; Δέσει; στο 
Εημόσιο τομέα, β) για εκείνου; όσου εεαιρνουν σύνταξη και 
ατασ/ο/κύνται με οσοιαοήστοτε σχέση ε·ρ-;ασία; σε Δέση του 
Ετμοτίον τομέα, εξαερσυχένον μό/ο ατό τι; συχτάξει; χυτέ;, 
εκείνων ατό τιο σαοασάνω καττ-οείε; σου έχουν ανασεηρία 
100%.

ΆρΔρο 25.

Με τι; Ειατάξει; των σαρ. 1 και 2 του άρΔρου 6 του 
ν. 147G/19&4 ιιΔιορίσμό; σε μόνιμε; Δέσει; του σροσωσι- 
κοό με ~/ί~Χ εργασία; ιοιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των 
ν.σ.Ε.Ε. τω- ΟΓΑ και i/.λε; Ειατάξει;. σαρασχέΔηκε. υσεό ορι
σμένε; —εοϋσοΔεσε:;. η Ε.νατότητα σε όσου; είχαν συνάΔει με 
το Δημόσιο, τα ν.σ,Ε.Ε. και του; ΟΤΑ συμόάσε:; μισΔώσεω;

εργασία, να ζητήσουν εντός ορισμέ·/η; σσόΔεσμία;. τε Βιορι- 
αό^του; σε τττοσω-εινέε -Δέσει; με σχέση εργασία; ιοιωτικού 
δικαίου αοσ ιστού χρό-/συ.

Με την σαρ. 3 του αυτού άρ-Δρου ορίστηκε ότ ο χρόνο; 
των συμίάσεων μίσ-Δωση; έργου των σιο σάνω συμΕασιούχων 
έργου, λεγίζετα: ότ: έχε: ΕιχώΔ-εί για ό/χ; τι; συνέσειε; με 
σχέση εργασία; ιοιωτικού οικαίου.

Περαιτέρω με τη Ειάταξη τη; σαραγρ. 5 του αυτού σι: 
σάνω άρ-Δρου ορίστηκε για λόγου; ίση; μεταχείριση;, ότι ο'- 
Ειατάξει; των σαρ. 1. 2 και 3 ισχύουν και για έσοου; ειχ^ν 
συνάζει αρχικά συκόασειε μισ/Δώσεω; έργου και στη συνέχεια 
σροσλήφ-Δηκαν με σύμσαση εργασία; ορισμένου χρόνου ασό 
τον :Ε:ο φορέα χωρί; Ειακοσή.

Όυω; το υε σχέση ιΕιωτ'-κού οικαίου σροσωσικό του



ΚΕΓΙΕ εξαιρέθηκε από τις διατάξεις τη νόμου αυτού κα: 
συνεπώς κα: από τις διατάξεις της παρσγ:. 5 του άρθρο, 
η. για λόγους γενικότερης πολιτικής του Οργανισμού. έτσι 
ωατί να γόνατα: δυσμενής διάκριση :: όάρος ορισμένων
νααλληλων του ΚΕΠΕ. "Ου πριν απέ τη-' πρόσληθή του; 
π οογανικές θεσείς με χύμόαση εργασίας είχαν απαχ/οληθεί 
χωοίς διακοπή. με συαδάσεις μισθώσεως έργου. του είχαν τα 
να:ακτηριστικά των συμβάσεων εογασιας.

Εττ: τυτοί ο: υπάλληλο:, του δεν υπερόαίνουν τους έξ:
6ι. -/.ατχ/.ολουθίαν της πιο πάνω εξαίσεσης. δεν δύνχ.'τα: 

να ζητήσουν ατό το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τη-/ ανα 
-νώρ’.αη του πιο πάνω χρόνου των συμβάσεων έργου, ως χρό
νου διανυθέντος με σχέση εξαρτημένη; εργασίας. Το πρόόλη- 
μα αυτό βρίσκει τη λύτη του με τ:; διατάξεις του άρθρου 
25 του νομοσχεδίου.

Άρθρο 26.

Μετά την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τις 
διατάξεις του ν. 1329/1983 α.α: την κατάργηση των άρθρων 
! 450 και 1451 του Α.Κ. βασε: των οποίων ήταν υποχρεω
τική η αναγραφή στις αποφάσεις διαζυγίων του υπαιτίου του 

"διαζυγίου. ο: σχετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις των
ν.:. 6G6/1970 ν.α: 923/1971 δεν μπορούν- να -εςαρμοσθούν 
γ:α τη θεμελίωση συνταξ'-οδοτικού δικαιώματος ττ:ς δια
ζευγμένες θυγατέρες των πολιτικών -/.α: στρατιωτικών συν
ταξιούχων εσόσον οεν αποδείχνεται υπαιτιότητα /.α: ν.ατά συ
νέπεια προκύπτει η ανάγα.η τροποποίησής τους.

Το σκοπό αυτό επιδιώκουν ο: προτεινόμενες διατάξεις του 
νομοσχεδίου αυτού Οί οποίες αποσυνδέουν πλέον το τυνταΞ:ν
έο τ:'/.ό δικαίωμα των διαζευγμένων θυγατέρων ατό την υπαι- 
τ:ότητα. ενώ το συναρτούν κυρίως ατό κοινωνικά κριτήρια, 
τα οποία είνα: κα: τα πλέον αντικειμενικά.

Έ"! ο: προϋποθέσεις -θεμελιωτής συνταξ ιοδοτικού δι
καιώματος για τ:ς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
διαζευγμένες θυγατέρες των συνταξιούχων του δημοσίου. είνα: 
ο: παρακάτω.

α) Να έχε: λυθεί ο γάμος σύμφωνα με Τ’.ς διατάξεις του 
ν. 1329/1983 ή τ:ς προίσχύουσες ή να συντρέχει περίπτωση 
διακοπής της δίκης λόγω θανάτου του συζύγου.

β) Να μην έχε: μηνιαίο ε’.σόόημα από οποιαδήποτε πηγή 
μεγαλύτερο από το ποτό της κατώτερης σύνταξης του Δη
μοσίου.

γ) Να μην είνα: συνταξιούχος ή ασφαλισμένη γ:α σύντα
ξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό· κυ-ρίας ασφάλισης, 
κα:

δ) να έχει ηλικία πάνω από σαράντα (40) ετών.
Παράλληλα οεν θίγονται τα δικαιώματα που έχουν ανα

γνωριστεί. σύμφωνα με τις προίσχύουσες οιατάξεις από τιί 
■οποίες κα: εξ ακολουθούν να διέπσνται. Ο: διατάξεις αυτές 
οεν έχουν εφαρμογή για δικαιώματα που γεννιούνται μετά 
την ισχύ του νόμου χυτού.

Τέλος ο: παραπάνω οιατάξεις έχουν εφαρμογή κα: για
τις έιαζευγμένες θυγατέρες υπαλλήλων κα: συνταξιούχων 
των ΟΤΑ κα: των άλλων ν.π.δ.δ.. καθώς και τ'·ς θυγατέρες 
των σιδηροδρομικών υπαλλήλων κα: συνταξιούχων που :.έ-
πονται από τις οιατάξεις του ν.ο. 3395/1955.

Άρθρο 27.

Με τις οιατάξεις του άρθρου αυτού καταργούντα· ο: προ
θεσμίες για την άσκηση συνταξ ιοδοτικού δικαιώματος που 
“ροόλεπσντα: από τη χυνταξ-.©δοτική νομοθεσία των υπαλλή
λων των Ο.Τ.Α. και των ν.π.δ.δ. αυτών.

Το μέτρο αυτό λαμόάνετα: για /Αγους ίσης μεταχείρισης 
των παραπάνω υπαλλήλων με τους συνταξιούχους του δημο
σίου. για τους οποίους έχει ήόη ληφθεί cuoio κότσο αε τα 
άρθρα 18. 19 κα: 20 του ν.Ί 489/1 984.

Άρθρο 28.

Με το άρθρο αυτό δίνεται η ευχέρεια στο προσωπικό που 
διορίζεται, σύμφωνα με το ν. 1476/1984. καθώς κα: στο προ-

σωπ.κύ που αμείίοντχ; με ηαεοομίσθιο. καθώς κα: στο π;©- 
σωπικό που αμείβονταν με μηνιαίο μισθό κα: είχε επ:λ£ξπ 
στο παρελθόν : άρ. 5 του- ν. 765/1978) τη συνταξ ιοδότησή 
του. από οποιονοήποτε άλλο, πλην του οημοσίου. οορέα κύριας 
ασφάλ'-σης. να μπορεί να διατηρήσει το συνταξιοοοτικό κα
θεστώς το-υ φοοέα αυτού, x/τί της υπαγωγής του στο συντα- 
ξιοδοτικέ καθεστώς του οημοσίου nap. 1

Δίνεται επίσης η ευχερεια κα: στο προσωπικό που διορι- 
ζετα: σύμφωνα με τον -. 1476/1984 σε μόνιμες θέσεις των 
ΟΤΑ και των α'-'-ων ν.π.ο.ο. κα: αμείέονταν με ημερομίσθιο 
ή μηνιαίο μισθό, να μπορεί να οιατηρήσε: το συνταξιοοοτικό 
καθεστώς που είχε, αντί του συνταξ'.οόοτικ,ού καθεστώτος, στο 
οποίο θα υπάγονταν χυτοοίκαια μετά το οιορισμό του στη 
μόνιμη θέση ίπαρ. 2 i.

Κα. στις ούο πάντως περιπτώσεις που αναφέρονται πα
ραπάνω η οιατήρηση του συν ταξιοοοτικού καθεστώτος που 
είχε πριν το οιορισμό του γίνεται με αμετάκλη-τη οήλωση των 
ενσιαφερομένων ποο υποίάλλετα: κατά τον οιορισμό τους ή
μέσα σε τρε.ς μήνες απ’ αυτόν.

Ορίζεται επίσης, ότι. μέσα σε τρεις μήνες από τη δημο
σίευση του νόμου αυτού, οι διευθύνσεις προσωπικού των υπη 
ρεπών σε μόνιμες -θέσεις των οποίων έχε: -διοριστεί το παρα- 
πχ/ω προσωπικό μέχρι την ισχύ του -ώμου χυτού, έχουν την 
υποχρέωση να ζητήσουν εγγράφω; απ’ αυτούς την υποίολή 
της παραπάνω αμετάκλητης δήλωσης. Η ρύθμιση της πα
ραγράφου αυτής κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη και πλη
ρέστερη πληροφόρηση του μονιμοποιηθέντος προσωπικού υπη
ρεσιών απομακρυσμένων περιοχών (παρ. 3).

Είναι αυτονόητο ότι ο: εισφορές εργοδότη κα: ασφαλισμέ
νου που έχουν καταόληθεί για σύνταξη στους φορείς κύριας 
ασφάλισης, στους οποίους υπάγονταν οι με ημερομίσθιο ή μη
νιαίο μισθό έκτακτο: υπάλληλοι, μέχρι το διορισμό τους βά
σει το>ν διατάξεων του ν. 1476/1984 σε μόνιμες θέσεις του 
Δτμοσίου. αποδίδονται ατόκως στο δημόσιο σύμφωνα με τις 
πσούποθέσει; -/.α: τη διαδικασία που πο&δλέπετα· από το άο- 
θ?ο 9 του ν.δ. 4202/1961.

Άρθρο 29.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι, το προσωπικό που διορί
ζεται σε μόνιμες θέσει; του δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 
1476/1984. προ κειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, 
μπορεί να αναγνωρίσει κα: να πρσσμετρήσει σαν συντάξιμες 
τις προϋπηρεσίες του άρθρου 12 του π.σ. 1041/1979 και χω
ρίς να απαιτείται η συμπλήρωση πλήρους πενταετούς πραγ
ματικής υπηρεσίας. εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δε
καετή τουλάχιστον συνεχή ή διακεκομμένη υπηρεσία στο δημό
σιο. είτε ως έκτακτος, είτε ως επί συμδάσε: υπάλληλος με 
μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο μέχρι το διορισμό του στη μόνι
μη θέση (nap. 1).

Ο διατάξεις τη; προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, ότ: 
έχουν επίσης εφαρμογή και για το προσωπικό· των ΟΤΑ κα: 
των άλλων ν.π.ο.ο. που διορίζονται σε μόνιμες θέσεις, σύμφω
να με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

Εννοείται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσιών στα 
ν.π.ο.ο. μπορεί να ασκηθεί κ.α: πριν από τη θεμελιωτή του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος (π2ρ. 2).

Τέ'-ος ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού των ΟΤΑ 
και των άλλων ν.π.δ.δ. στο δηιόσιο. στους ΟΤΑ στα ίδια ή 
κα: άλλα ν.π.δ.δ’. που x/αγνωοίζετα: συντάξιμο; σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για το οικείο συνταξιοδοτικό 
φορέα, προσμετρειτα: απεριόριστα στην υπόλοιπη συντάξιμη 
υπηρεσία του. πτυ παρασχέθηκε μετά το διορισμό του στη 
μόνιμη θέση. Έτσι καταργούντα: όλο: ο: περιορισμοί που έμ
παιναν για την προσμετρηση προϋπηρεσιών (ισόχρονη, δεκαε
τία κλπ.) στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα ν.π.δ.δ.

Άρθρο 30.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότ: το προσωπικό που διορί
ζεται -ύμοωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/1984 σε μόνι
μες θέσεις το; Δημοσίου, των ΟΤΑ κα: των άλλων ν.π.δ.δ. 
κα: διατηρεί, σύμφωνα με το άρθρο 28. την κύρια ασφάλιση
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που είχε πριν από την μονιμοποίησή του. διατηρεί υποχρεω
τικά κα: tc αντίστοιχο κα5εστώς επικουρικής ασφαλίτης 
και προνοίας. αντί του συνταξιοδοτικού καΔεστώτος στο 
οποίο Sa υπαγόταν αυτοδίκαια μετά τον διορισμό του στη μό
νιμη ·5έση. για va μην ευνοηθεί υπέρμετρα σε σχέση με το 
μόνιαο προσωπικό που ή;η υπηρετεί.

Τέλος ορίζεται. ότ: η αναγνώριση των προϋπηρεσιών «το 
δημόσιο. τους OTA y.a Ta άλλα ν.π.δ.δ. too προσωπικού 
της προηγούμενης παραγραροο. από τα ταμεία επικού;ικης 
ασφάλισης y.a: προνοίας γίνεται μόνο, όττερα ano αίτηση των 
ενδιαφερομένων y.a: με την y. α τα βολή απο τοος tcεο*μς των 
πτί-όλεπομένων εισφορών εξαγοράς. Σε καμιά περίπτωση δεν 
είνα: υποχρεωτική τ αναγνώριση της προγενέστερης τοο διο- 
οισμού προύπηοεσία: από το ταμείο επικουρικής ασφάλισης 
■μα: προνοίας (παρ. 2}.

Ap-Spo 31.

Με το ap-Spο αυτό ορίζεται. ότι το προσωπιχό που διο
ρίζεται σε μόνιμες Δεσε:ς σύμφωνα με το ν. ]·4"76/1984. έχε: 
την υγειονομική περίθαλψη που έχουν y.a: ο: υπάκληΛο: με 
το ίδ’.ο συνταξ :οδοτ:κό κα-Ψεστώς ν.όρ:ας ασφάλισης.

Άρ-όρο 32.

Με το ap-Spο αστό ορίζετα:. ότ: ο: επί συμβάσε: αόριστόν 
ή ορισμένου χρόνου υπάλληλοι. που υπηρετούσαν κατά την 
έναρξη ισχύος tou ν. 1514/.1985 στην Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας και οιέπονταν από τις διατάξεις του 
ν.δ. 874/1971 και ο: οποίο: εντάσσονται ή κατατάσσονται 
ή μεταφέροντα: με οποιονοήποτε τρόπο σε άλλους φορείς έρευ
νας και τεχνολογίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, σύμφωνα 
πάντα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου κα: τα προε
δρικά διατάγματα που εκδίδοντα: κατ εξουσιοδότηση αυτού, 
εξακολουθούν να διατηρούν το συνταξιοοοτικό καθεστώς, που 
είχαν μέχρ: τη δημοσίευση του ίδιου νόμου και όλη η υπηρε
σία που Sa διανυΔεί ερεξής στα ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., στα οποία 
μεταρέρονται, Δεωρείται συντάξιμη από το δημόσιο. Η ρύ-$μιση 
αυτή κρίΔηχε επιβεβλημένη για να μη Διγούν τα κεκτημέ- 
να δικαιώματα της παραπάνω 'κατηγορίας υπάλληλων που 
υπηρετούσαν κατά την ισχύ του ν. 1514/1985.

Επίσης ρυΔυίζοντα: κα: Δέματα υπαγωγής στην ασράλιση 
του ΓΚΑ — ΕΤΕΑΜ. όσων, από το παραπάνω προσωπιν-ό 
δεν έχε: υπαχΔεί σε άλλο εερέα επικουρικής ασράλισης.

'Ap-Spo 33.

Με το :ap-Spc αυτό ορίζεται, ότ: ο: διατάξεις του ν.δ.
874/1971 δεν -Sa έχουν εραρμογή γ.α τους επί συμβάσει
υπα/.λήλους που -Sa διορίζονται στο δημόσιο μετά την ισχύ
του νόμου 1 476/19S4. Συνεπώς ο: μετά τον παρ σπάνω νόμο
διοριζόμενο; στο δημόσιο με σύμβαση. Δα υπάγονται υποχρεω
τικά στη συνταξιοδότηση του 1ΚΑ. καταργουμένων. γι’ αυ
τούς των διατάξεων του ν.δ. $74/1971.

Ap-Spo 34/

Με το αρΔρο αυτό ορίζεται, ότ: ο: ανάπηρο: του άμαχου 
πληθυσμού, ο: οποίο: ήδη συνταξιοδοτούντα: σύμρωνα με τις 
διατάξεις των αρ-Δρων 77—80 του ν. 1285/J981 (Κώδικας 
πολεμικών συντάξεων., μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση από 
την Α-Σ.Τ.Ε. αν επικαλεστούν επιδείνωση της υγείας τους, 
που -Sa ορείλετα: όμως σε εξέλιξη της πάΔησης για την 
οποία συνταξιοδοτή/όηκα·..

Η Α.Σ.Υ.Ε. -Sa καΔερίζε: επίσης το νέο ποσοστό αναπη
ρίας όάσε: του οποίου να επαναπροσδιοριστεί η σύνταξη, ή -Sa 
διακοπεί η καταόο’κή της στην περίπτωση που το νέο ποσο
στό ανικανότητας δεν παρέχει δικαίωμα για σύνταξη. Ο: ροΔμι- 
σεις που εισάγει το άρ-Spo αυτό χρι'Δηκαν επιδεί/.ημένες για 
λόγους ίσης μεταχείρισης των αναπήρων του αμάχου π'-ηΔυ- 
σμού με τους αναπήρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου 
στους οποίους είχε δοΔε! το δικαίωμα επανεξέτασης λέγω 
επιδείνωσης της υγείας τους με τα άρνρα 6 κα: 7 του ν. 
14S9/1984 -και η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος για 
επανεξέταση ανταποκρίνοντα: στο κοινό περί δικαίου αίσθημα.

'Ap-Spo 36.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο ορισμένοι αγωνιστές της Εθνι
κής Αντίστασης εν.λέχ-όηκαν χα: αναχηρύχΔηχαν βουλευ-
τές. πλην όμως η -εκλογή τους αχυρώΔηχε από το Ειδικό 
Δικαστήριο για έλλειψη νομίμων προσόντων του εκλόγιμου 
επειδή είχαν καταδιν-αστεί για κατοχικά αδικήματα ή με 
νομοΔετήκατα της περιόδου του εμφυλίου πολέμου. Έτσ: Δεω- 
ρούντα: ότι ουδέποτε απέκτησαν τη βουλευτική ιδιότητα κα: 
συνεπώς ο χρόνος που είχαν εκλεγεί δεν συνυπολογίζεται για 
τη Δεμελίωση ή την αύξηση δικαιώματος βουλευτικής σύντα
ξης. Επειδή ανάλογο μέτρο έχε: ληφΔε! γ:α όσους φυλακί
στηκαν. εκτοπίστηκαν ή κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας κρίνετα: σκόπιμο, για λόγους ομοψυχίας, 
να αναγνωριστεί ως χρόνος βουλευτείας και ο χρόνος που 
οι σοροαναφερόμενο: είχα-; -εκλεγεί και ανακηρυχΨεί βουλευτές 
αλλά α/.υρώΔηκε η εκλογή τους για πολιτικά αδικήματα 
και σε αυτό αποβλέπει η προτεινομένη διάταξη.

Ap-Spo 36.

Τέλος με το άρΔρο αυτό ορίζετα: -η τυπική ισχύς του 
νομοσχεδίου το οποίο ενόψη του -σκοπού και του περιεχομένου 
του παραχαλούμε να περιβάλλετε με την ψήφο σας.

ΑΔήνα. 26 Σεπτεμβρίου 1985

Οι Υπουργοί

Υγείας. Πρόνοιας
Προεδρίας τησ Κυβέρνησης και Κοινωνικών Ασοαλίσεων
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΚΝΗΜΑΤΑΣ

Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛίΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διατάξεων που τροποποιούνται ή -/.αταργούνται με το σχέδιο
νόμου «Επέκταση διατάξεων του ν. 1506/1 £$4 σε πολιτι
κούς συνταξιούχους του Δημοσίου, συστήματος υπολογισμού
των συντάξεων σε τριακοττα πέμπτα κίλπ.».

Π.Δ. 1041/1979.

Άρ-Spov δ και 31.

Χήρα σύζυγος yji ορφ2νά.

1. Δικαίωμα εις σύνταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου έχουν:

Η χήρα δικαιούται εις σύνταξιν, άν σπό του-γάμου συμ- 
πληρω-όή- ενός έτους πραγματική συντάξιμος υπηρεσία του συ
ζύγου της ή αν ο γάμος ετελέσΔη δύο τουλάχιστον πλήρη 
έτη προ του ψανάτου του Γυζύγου της. Εάν όμως εγεννήΔη 
τέκνον. η χήρα δικαιούται εις σύνταξιν και μη συντρεχόντων 
των όρων τούτων.

Ap-Spov 9.

Συντάξιμος μισΔός γενικώς.

1. Ως μ:σ·άός. επί τη όάσε: του οποίου κχ/Ονίζετα: η σύντα
ξις. -λαμβάνετα: ποσοστό-, επί του μηνιαίου μι-Δού ενεργείας, 
του οριζομένου υπό των εκάστοτε ισχυο-υσών διατάξεων και 
ανήκοντος εις τον έαΔμόν. ον έρερεν. άμα δε κα: υφ' ον εμι- 
σΔοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδόν του εκ της υπη- 
ρετίας.

£· Δια την εφαρμογήν της προηγούμενης παραγράρου, ως 
μισΔός νοείται ο εκάττοτε βασικός μισΔός ενεργείας μετά 
της τυχόν προσαυξήτεως δια του επιδόματος χρόνου υπηρε
σίας. ως κα: της τυχόν από 1.1.1981 παρεχόμενης τοιαύτης 
λογω ευδόκιμου παραμονής.

3. Α: υπό της εκάστοτε ισχυούσης νομοΔεσίας προόλεπόαε- 
να: προσαυξήσεις του δασικού μισ-Δού δια του επιδόματος χρό
νου υπηρεσίας των εν ενεργεία πολιτικών υπαλλήλων λαμβά- 
νονταί υπ όψιν δια τον καΔορισμόν του κατά το παρόν άpSpov 
συντάξιμου μισ-Δού. ανεξαρτήτως χρόνου τερματισμού της συν

ταξίμου υπηρεσίας κα: ερ’ όσον συντρέχουν α: υπό της νομο- 
Δεσίας ταυτης οριζόμενα: προύπο-Δέσείς χορηγήσεως των προ- 
σαπξήσεων τούτων.



10. Ω: μισδός 2·.α τον κανονισμόν της συντάξεως των επί 
συχσασε: υπα/Δήλων. περ: ων η παρ. 6 "u άοδρόυ 1 «ν 
-ασόντος. λαμέάνεται ο μισδός ενεργειας του οαδμού της

σασχίασ των ςημεσίων υπαλλ.η/.ων του κ/.άσου εις ον υπη- 
•ετούν. πσος ον μάλκον προσεγγίζει ο παρ' αυτών κατά την 
Δ οδόν των εν. της υπηρεσία; /.μμόχ/όμενος μιτδός. προααυ- 
Ξχ/όμενο; '/.ατά το επίδομα χρόνου υπηρεσίας. εφαρμοζόμενων.

συντοέχει περίπτωοις. των διατάξεων του δευτέρου εοα- 
jjoj τη; παρ. 2 τον παρόντος άρδρου.

11. Δια τον κχ/ον'-σμόν της συντάξεως τον κυρίου και είοι- 
•/.ον επιστημονικού προσωπικού τον ΚΕΠΕ. ως και των Συνερ- 
-ττών επί ειδικού δέματος των άρθρων ί και 9 τον ό.ο. 
445'1901. περί των η περ:πτ. η' της rap. ί τον άρδρου 2 
τον πασόντος. τούτο διαβαδμίζεται εις όαδμούς της δημοσιοϋ
παλληλική; ιεραρχίας. καδοριζομένης ως εξής της αντιστο'-

Kustov και Ειδικόν Επιστημονικόν Προσωπικόν του ΚΕΠΕ

ΠαΟκολ.ογική Κλίμα; ΚΕΠΕ Αντιστοιχία1.
. βαθμού

λειτουργών 
δημοσιουττ/κής 

ιεραρχίας .

Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής Ιος βαθμός
Γεν. Δ/ντής

Επιστημονικός Ερευνητής Α' Τάςεως Ανα—λ. Γ. Δ/ντής
Επιστημονικός Ερευνητής Β' και Γ' Τάς. 2ος βαθμός
Επιστημονικός Συνεργάτης Α', Β' και Γ'

Τάςεως 3ος βαθμός
Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' και 

Β' Τάςεως και Επιστημονικοί Συνεργάται επί 
Ειδικού Θέματος 4ος βαθμός

Δια τον κανονισμόν της συντάξεως του Xotnou. ως κα
τωτέρω, προσωπικού του ΚΕΠΕ, τούτο διαβαθμίζεται εις 
βαθμούς της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, καθοριζομένης 
ως εξής της αντιστοιχίας κατά τον χρόνον της εκ της υπη
ρεσίας εξόδου του.

Ιεραρχία, Διοικητικού, Βοηθητικού Αντιστοιχία
Επιστημονικού και Βοηθητικού δημοσιοϋπ/κής
Τεχνικού Προσωπικού ΚΕΠΕ ιεεαεχίας
Διοικητικόν Προσωπικόν.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διοικητικού 2ος βαθμός
Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοικητικού και 

Λογιστικού και λοιποί υπάλληλοι πτυχιούχοι 
Λνωτάτων Σχο/.ών 4ος βαθειός

Υπάλληλοι απόφοιτοι σχολής Μέσης Εκπαι- 
δευσεως (Γραφείς, Γραμματείς. Στενοδχκτο/.ο- 
γραφοι ςενόγλωσσοι, Στενοδχκτυλογράοοι ελ
ληνικής-, Δχκτυλογράφοι ξένης γλ.ώσσης, Δα- 
κτυλ.ογράφοι ελληνικής γλ.ώσσης). ως και οι 
υπηρετούντες κατά τας διατάξεις του άρθρου 
1 του β.δ. 445/1961 < 5ος βαθμός

Χειριστχί μηχανών - Κλητήρες - Οδηγοί 
αυτοκινήτων 7ος βαθμός
Βοηθητικόν Επιστημονικό·/ Προσωπικόν

Βοηθοί Ερευνών Α , Β και Γ" Τάξεως από
φοιτοι Ανωτάτων Σχολών 4ος έαθμός
-V' Βοηθητικόν Τεχν ικόν Π ροσωπικ.όν.

—χεόιασται Α , Β και Γ’ Τάςεως απόφοιτοι 
Γυμνασίου 5ος βαθμός

'Αρδρον 15.

Υπο/.ογιϊμός συντάξεως.

1. Η μηνιαία σύνταξις συνίσταται:

2) Προκειμένου περί των εξελδόντων της υπηρεσίας μ.έ- 
■/.?·■ της 31.12.1980, συμπεριλ, αμί χ/ομένης, χαι επί πραγμα
τικής συνταξίμου υπηρεσίας μέχρις 25 ετών, εις τόσα πεντη
κοστά του κατά το άρδρον 9 μηνιαίου συνταξίμου μισδού όσα 
είναι τα έτη αυτής. Μετά την συμπλ,ήρωσίν εικοσιπενταετούς

πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, η σύνταξις αύτη προσαυ
ξάνεται κατα δυο μεν πεντηκοστά του ως ανωτέρω μηνιαίου 
συντάξιμου μ-.σδού έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου 
υπηρεσία; απο του εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού, συμ
περ ιλ.αμόανομένου και κατά τρία πεντηκοστά του αυτού ως 
ανωτέρω μισδού 2ι έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας από του τριακοστού πρώτου μέχρι του τριακοστού πέμ
πτου. συμπερ ι λ αμο ανομένου.

σ . Προκειμένου περί των εξερχομένων της υπηρεσίας εντός 
του 1981 και επί πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας μέχρις 
25 ετών, εις τόσα τεσσαρακοστά πέμπτα του κατά το άρδρον 
9 μηνιαίου συνταξίμου μισδού. όσα είναι τα έτη αυτής.

Μετά την συμπ/.ήρωσιν εικοσιπενταετούς πραγματικής συν
ταξίμου υπηρεσίας, η σύνταξις αυτή προσαυξάνεται κατά 1,6 
τεσσαρακοστά πέμπτα του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μ:- 
σδού :ι έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας από 
του εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού. συμπεσιλ.αμόανομε- 
νου και κατά 2.4 τεσσαρακοστά πέμπτα του αυτού ως χ/ω- 
τέρω μισδού ο: έκαστον έτος πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας από του τριακοστού πρώτου μέχρι του τριακοστού πέμ
πτου συμπερ ι/.αμέ ανομένου.

γ) Προκειμένου περί των εξερχομένων της υπηρεσίας εντός 
του 1982 κα. επί πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας 25 ε
τών, εις τόσα τεσσαρακοστά του κατά το άρδρον 9 μηνι
αίου συνταξίμου μισδού, όσα είναι τα έτη αυτής. Μετά την 
συμπ/.ήρωσιν εικοσιπενταετούς πραγματικής συνταξίμου υπηρε
σίας, η σύνταξις αυτή προσαυξάνεται κατά 1,2 τεσσαρακο
στά του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μισδού οι’ έκαστον 
έτος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας από του εικοστού 
έκτου μέχρι του τριακοστού. συμπεριλαμέχ/ομένου και κατά
1,8 τεσσαρακοστά του αυτού ως ανωτέρω μισδού αχό του τρια- 
κοστού πρώτου μέχρι του τριακοστού πέμπτου , συμπερ Ααμό ά
νομέ-/ου.

ο) Προκειμένου περί των εξερχομένων της υπηρεσίας από
1.1.83 και εο’ εξής, εις τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά 
το άρδρον 9, μηνιαίου συνταξίμου μισδού, όσα είναι τα έτη της 
πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας.

6. Η κατά τας γενικά; περί απονομής των πολ.ιτ-.κών 
συντάξεων διατάξεις ανήκουσα εις τους Γενικούς Επιδεωρητας 
Διοικήσεως, Νομάρχας και Αναπ/.ηρωτάς Νομάρχας, περί 
ων η παρ. 7 του άρδρου 1 του παρόντος, σύνταξις προσαυ- 
ξχ/ετπι κατά 1/50 του συνταξίμου μηνιαίου μισδού των οι' 
έκαστον πλήρες έτος υπηρεσίας εις τας εν τω πρώτω εδα- 
οίω της παραγράφου ταύτης -δέσεις. Η προσαύξησις αύτη οεν 
2-ύναται να υπερϊή τα 15/50 του συνταξίμου μισδού. επιφυλασ
σόμενων των διατάξεων της παρ. 1 του άρδρου 5ο του παρό
ντος. Η προσαύξησις της συντάξεως των εκ των χ/ωτέρω απο- 
χωρούντων της υπηρεσίας μετά την 31.12.80 ορίζεται ο>; 
ακο/,ούδως:

α) εις 0.9/45 του μηνιαίου συνταξίμου μισδού των 2Γ έ
καστον των πρώτων 10 ετών και εις 0.6/45 οι’ έκαττσν 
των επομένων 5, προκειμένου περί των εξερχομένων της υπη
ρεσίας εντός του 1981.

ί) εις 0,8/40 του μηνιαίου συνταξίμου μισδού των οι’ έ
καστο·/ των πρώτη/ 10 ετών και εος 0.2/40 2:’ έκαστον των 
επόμενων 5, προκειμένου περί των εξερχομένων της υπηρεσία; 
εντός του 1982 και

γ) εις 0.6/35 έκαστον των πρώτων 10 ετών και εις
0.2/35 ?ι’ έκαστον των επομένων 5. προκειμένου περί των ε- 
ξερχομένων της υπηρεσία; από 1.1.1983 και εφ' εξής.

Άρδρον 20.

Υπολ.ογισμός συ/τάξεως παδόντων.

1. Ως απονεμητεα σύνταξις εις τον εν υπηρεσία δχ/όντα 
υπαλ.λ.η/Λν, μετά τη/ συμπλ,ήρωσίν δεκαετούς τουλάχιστον 
πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, λογίζεται η οριζόμενη 
εις τα άρδρα 15 και 16.

2. Ως απονεμητεα σύνταξις εις τον εν υπηρεσία δανόντα 
υπάλληλον από τους όρους της περιπτ. στ’ της παρ. 1 του
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άρλρου !. λογίζεται η Οριζόμενη εις την εποχένην τταράγραφον. 
μεινυμένη. ο τον αφόρα την κατα το τρίτον εό-άφιον αυτή; εξε- 
λιξιν, κατά ένα έαλμόν.

3. Ω; απονεμητέα σύνταξι; ει; τον εν υπηρεσία παρά τρο
μοκρατών ή άλλων ατόμων, λόγο» τη; υπαλληλική; τον ιδ:ό- 
τητνν τ ττ; ενατα.ήσεω; των κα-ύηκσντων τον. ίο/.οοονη-λ =- 
ντα υπάλληλον. λογίζεται η ανηκουαα οι; τον -/.ατά το επό
μενόν ενάοιον βαύμόν και αντιστοιχούσα ει; τριαχονταπενταε- 
τή πραγματικήν υπηρεσίαν. συνυπολογιζοχένης. εάν συντρέχη 
περίπτωσιν .και τη; κατά το άρ-όρον 43 προσαυξήσει·»;.

Ως όα-ΰχέ; επί τη ίάαε: το-· οποίου κα-άορίζετα: η κατά 
το προηγούμενον εοάφιον απονεμητέα σύνταξι;, λαμβάνεται υ~ 
ei:v ο όαόμό; τον οποίον ·έφερεν η ο; έν εμισόοοοτειτο ο 
οολοφονηόε:; κατά τον χρόνον το. -όανατου τον. απο οε τη; 
συχπκηρώσεω; του προ; προαγωγήν ει; έκαατον των επόμενων 
έα-όμών απαιτουμίνου χρόνον, ο βα-όμό; ει; όν -5>α εξελίσσετο οό- 
το; έα-ύμολογικώ; ή μισ-όο/.ογικώ;, βάσει των ισχυουσών κα
τά τον χρόνον τον -άανάτου τον όιατάξεων, εάν ετέλει εν ενερ
γώ υπηρεσία.

Η εξελιξις αύτη οεν ούναται. εν πάαη περίπτώσει, να είναι 
ανώτερα,

α) τον 2ου βαόμού, προσκείμενον περί υπαλλήλων το- Κλά-
οοο AT,

β) το- 3οο όαάμο-, προκειμένου περί υπαλλήλων τοο κλά-
οοο ΑΡ.

γ) τοο 4οο όα-ύμυ-. προκειμένου περί υπαλλήλων τοο κλα-
οοο ΜΕ,

ί) το- 6-ν όαόμού. προκειμένου π>ε.ρί υπαλλήλων τοο κλά-
ϊου ΣΕ

ε) τοο προκατα/.ηκτικού. κατά περίπτωτιν. βχ-ύμου, προ- 
κειμένου περί των οερόντων βαύμόν διάφορον των 6α·όμων τη; 
διοικητική; ιεραρχία; και εφόσον μεταξύ των όα-λμών τούτων 
οεν έχει κχ-ύορισ-άε·: αντιστοιχία.

Ω; αφετηρία, οια τον υπολογισμόν τοο προ; προαγωγήν α- 
παιτϊυμένου χρόνο., λαμόάνετα: τ, χρονολογία κα-5' ήν ο δολο
φονηθείς εκτήσατο τον όαόμόν, όν έρερεν, η οε συνεπεία τη; 
κατά τα ανωτέρω εξελίξεω; αύξησις τη; συντάξεως ορίζε
ται πληρωτέα από τη; πρώτη; του μηνός του επομένου τη; 
ουμπληρώοεω; τοο προ; προαγωγήν απαιτουμένου εις έκαστον 
όα-άμάν χρόνου, τη; ημερομηνία; ταύτη; καόοριζόμενης οια τη; 
κανονιζοόση; την σύνταξιν πράξεω; ή αποφάσεω; τοο οικαίο- 
εοτούντο; ή αποφασίζοντο; επι των συντάξεων οργάνου.

Οι περί ών η παρούτα και η προηγοομένη παράγραφο; υ
πάλληλοι, εφόσον υπάγονται ει; τα; διατάξει; τη; παρ. 6 
του άρόρου 1, λογίζονται οια την κατά τα ανωτέρω εξέλι- 
ξιν, ω; τακτικοί, λαμόσνομένη; ω; αφετηρία;, δια τον 
υπολογισμόν του προ; προαγωγήν ει; έκαστον των επομένων 
6αλμών απαιτουμένοα χρόνου, τη; χρονολογίας του λανάτου.

Άρλρο 4'2.

Υπολογισμό; τη; σοντάξεω;.

ί. Η μηνιαία σύνταξι; συνίστατα::

α Π οοκχιχένο- περί των εάελ-λόντων τη; υπηρεσία; μέ
χρι 31.12.80. συμπεριλαμόανομένη;, και επι πραγματική; συ
νταξίμου υπηρεσία; μέχρι; 25 ετών, ει; τόσα πεντηκοστά του 
κατά το άρλρον 34 μηνιαίου συνταξίμου μι-λού, όσα είναι τα 
έτη αυτή;. Μετά την σνμπλήρωσιν εικοσιπενταετού; πραγμα
τική; συνταξίμου υπηρεσία;, η σύνταξι; αύτη προσαυξάνεται 
κατά δύο μεν πεντηκοστά του ω; ανωτέρω μηνιαίου συντα
ξίμου μισ-λού ο;' έα.αστον έτο; πραγματική; συνταξίμου υπη
ρεσία; από του εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού. συμπε- 
ριλαμόανομένου και κατά τρία πεντηκοστά του αυτού ω; α
νωτέρω μισλού ο:' έκαστον έτο; πραγματική; συνταξίμου 
υπηρεσία; από του τριακοστού πρώτου μέχρι του τριακοστού 
πέμπτου, συμπεριλαμβανομένου.

ό Προκειμένου περ: των εξερχοαενων τη; υπηρεσία; εντό; 
του 1981 και επι πραγματική; συνταξίμου υπηρεσία; μέχρι; 
25 ετών, ει; τόσα τεσσαρακοστά πέμπτα του κατά το άρλρον 
34 μηνιαίου συνταξίμου μισ-λού, όσα είναι τα έτη αυτής.Με

τά την συμπλτ.οωσιν εικοσιπενταετού; πραγματική; συνταξίμου 
υπηρεσίας, η σύνταξις αύτη προσαυξάνεται κατκ 1,6 τεσσα
ρακοστά πέμπτε του ω; ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μισλού 
οι' έκαστον έτος πραγματική; συνταξίμου υπηρεσία; από του 
εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού. συμπεριλαμβανομένου και 
κατά 2.4 τεσσαρακοστά πέμπτσ του αυτού ω; ανωτέρω μι- 
σλού ο:' έκαστον έτο; πραγματική; συνταξίμου υπηρεσία; από 
του τριακοστού πρώτου μέχρι του τρ’-ακοστού πέμπτου συμπερι
λαμβανομένου.

γ Προκειμένου περί των εξερχομένων τη; υπηρεσία; εντός 
του 1982 και επι πραγματική; συνταξίμου υπηρεσία; μέχρι; 
25 ετών, ει; τόσα τεσσαρακοστά του -/.ατά το άρ-όρον 34 μη
νιαίου συνταξίμου μισ-λού. όσα είναι τα έτη αυτή;. Μετά την 
συμπλήρωσιν εικοαιπενταετού; πραγματική; συνταξίμου υπηρε
σία;. η σύνταξι; αύτη προσαυξάνεται κατά 1.2 τεσσαρακοστά 
του ω; ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μισ-άού, 5ι' έκαστον έ
το; πραγματική; συνταξίμου υπηρεσίας, από του εικοστού έ
κτου μέχρι του~ τριακοστού. συμπεριλαμβανομένου και κατά
3.8 τεσσαρακοστά του αυτού ω; ανωτέρω μισ-λού οι' έκαστον 
έτο; πραγματική; συνταξίμου υπηρεσία; από του τρίακο- 
στού πρώτου μέχρι του τριακοστού πέμπτου, συμπεριλαμβανο
μένου.

ο) Προκειμένου περί των εξερχομένων τη; υπηρεσία; από
1.1.83 και εφ! εξή; ει; τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά το 
άρλρον 34 μηνιαίου συνταξίμου μισλού, όσα είναι τα έτη της 
πραγματική; συνταξίμου υπηρεσίας.

Άρθρο 82.

Κανονισμός (συντάξεως προσωπικού ΕΛΤΑ

6. Ο κανονισμός της συντάξεως του κ.ατά την παρ. 1 
προσωπικού ενεργείται επί τη βάσει της κάτωθι αντιστοι
χίας μεταξύ των βαθμών των προβλεπομένων υπό του 
Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΑΤΑ προς τους βαθ
μούς της ιεραρχίας των δημοσίων υπαλλήλων :

Βαθμοί ιεραρχία; Βαθμοί δημοσιοϋπαλληλικής
υπαλλήλων ΕΛΤΑ ιεραρχίας

Α' Κλάδος Ανωτάτου, Ανώτερου και Βασικού Προσωπικού 
Διοικήσεως - Εκμεταλλεύσεων :

1. Βοηθός Γεν. Δ/ντής Γεν. Δ/ντήν (1ος)
2. Διευθυντής Διευθυντής α' (2ος)
3. Υποδιευθυντής Διευθυντής α' (2ος)
4. Τομεάρχης Διευθυντής β' (3ος)
5. Τμηαατάρχη; Τμηματάρχην α’ (4ον)
6. ΙΥΠ. 1 Τμηματάρχην β' (5ος)
7. Β.Π. 2 Εισηγητής (6ος)
8. Β.Π. 3 Γραμματεύς α' (2ο;)
9. Β.Π. 4 Γραμματεύς β' (8ος)

10. Β.Π. 5 Ακόλουθον (9ος)
11. Β.Π. 6 Γρασεύς α' (10ος)
12. Β.Π. 7 Γραφεύς β' (11ο;)

Β' Κλάδος Επικουοικού Π οιοσωπικού Εσωτερικής
Εκμεταλλεύσεων :

1. ΕΙ Τμηματάρχην α' (4ος)
2. Ε2 Τμηματάρχην β' (6ον)
3. Ε3 Εισηγητής (6ος)
4. Ε4 Γραμματεύς α’ (”ος)
5. Ε5 Γραμματεύς β' (8ος)
6. Ε6 .Ακόλουθον (9ος)
7. Ε7 Γρασεύν α’ (10ος)

Γ’ Κλάδος Δακτυλογράοων :

1. ΔΚ1 Τ μη ματάρ χη ν α' (4ος)
2. ΔΚ2 Τμηματάρχην β' (5ος)
ο. ΔΚ8 Εισηγητήν (6ος)
4. ΔΚ4 Γραμματεύς α' (2ος)
5. ΔΚ5 Γραμματεύς β' (8ος)
6. ΔΚ6 Ακόλουθος (9ος)
7. ΔΚ7 Γραοεύν α' (10ος)
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_y Κλάδο; Σχεδιαστών :

> ΣΧ5 Τ μη ματά ρχη ; a' 14ο;)

ΣΧ- Τμηματαρχης β' (5ο;)

1 ΣΧ5 Εισηγητή; (6θ; )
ί ΣΧ4 Γραμματεύ; a ί 7 ο;)

ΣΧό Γραμιεατεύ; β' <8ο;)

,; ΣΧ6 Ακόλουθο; (Μο;)
' ΣΧ7 Γραφεύ; α' (10ο;)

\r Κλάδο: Διανομέων :

!. Δ<1 Τμηματαρχη; α' (4ο;)

2. Λ1 Τμηματαρχη; 2' (5ο:)
Λ2 Εισηγητή; (6ο;)

4. Λ3 Γραμματεύ; α (7ο;)

3. Λ4 Γραμματεύ: β (8ο;)
6. Λ3 .'Ακόλουθο; (9ο;)
7. Λ6 Γραφεύ; α' (10ο;)
8. λ: Γραφεύ; β’ (11ο;)

ΣΤ' Κλάδο; Οδηγό>ν Αυτ οκινήτων

!. ΟΛΟ Τμηματαρχη; β' (5ο;)
2. ΟΛ1 Εισηγητή; (6ο;)

ΟΛ2 Γραμματεύ; α (7 ο;)
4. ΟΛ3 Γραμματεύ; β' (8ο;)
3. ΟΛ4 Ακόλουθο; (9ο;)

Ζ' Κλάδο; Τεχνιτών

1. ΤΧΟ Τμηματάρχη; β' (8ο;)
2. ΤΧ1 Εισηγητή; (6ος)

ΤΧ2 Γραμματεύ; α' (Ίο;)
ΤΧ3 Γραμματεύ; β' (8ο;)

5. ΤΧ4 Ακόλουθο; (9ο;)

Η' Κλάδο; Κλητήρων

1. ΚΛΑ Εισηγητή; (6ος)
2. ΚΛΟ Γραμματεύ; α' (Ίος)
3. ΚΑΙ Γ ραμματεύ; β' (8ο;)
4. ΚΑ2 Ακόλουθο; (9ο;)
5. ΚΑ3 Γραφεύ; α' (10ο;)
6. ΚΛ4 Γραφεύ; β' (11ος)
7. ΚΛ5 Κλητή; α' (12ο;)

Η' Κλάδο; Διαμετακομισ-τών

1. ΑΜΑ Εισηγητή; (6ο;)
2. ΛΜΟ Γ ραμματεύ; α' (Ίο;)
3. ΑΜ1 Γραμματεύ: β' (9ο;)
4. Λ M2 Ακόλουθο; (9ος)
5. ΛΜ3 Γραφεύ; α’ (10ο;)
6. Λ.Μ4 Γραφεύ; β' (11ο;)
7. Λ.Μ5 Κλητή ρ (12ος)

1 Κλάδο; Καθαριστριών

1- ΚΘΑ Εισηγητή; (6ο;)
2. ΚΘΒ Γραμματεύ; α' (Ίο;)
3. ΚΘΟ Γραμματεύ; 5' (8ο;)
4. ΚΘ1 Ακόλουθο: (9ο;)
5. ΚΘ2 Γραφεύ; α' (10ο;)
6. ΚΘ3 Γραφεύ; β' (11ο;)
7. ΚΘ4 Κλητήρ ίο ο

0 βαθμό; Τομεάρχου -του κλάδου Α' τη; : των
υκαλλήλων των ΕΛΤ Α αντιστοιχεί συνταξιοδοτικώ: κ;α: 
Διευθυντήν α' (2ο; βαθμό;) τη; ιεραρχία; των δημοσίων 
ντ:αΛ/.ηλων. εφ όσον ο Τομεάρχη; κέκτηται υκηρεσίαν 
μειζονα tojv τριών ετο>ν εν τω βαθμοί τούτω.

Χ.Δ. 214/1973 

Άρθρο 1.

4. Το κοσον τη; συνταςεω: κερί η; at καράγραφοι 1 
και 2 του τα ρόντο;, δια του; εκ των δικαιούχων κρινο- 
μενου; υκο τη; ω; εν καραγράφω 3 Εκιτροκή; ω; κεοσενεν- 
οντα; σημαντικά; υκηρεσίας ει; την ανάκτυςιν τη; Εθνι

κή; Λονοτεχνία: ή των καλών Τεχνών εν γενει είναι ίσον 
κρο; τα ογδοηκ.οντα εκατοστά (SU 00) του εκαστοτε δα
σικού Μισθού δημοσίου υκαλλήλου τη; διοικητικής ιεραρ
χία; εκί βαθμό) τετάρτω.

5. Λια του; εκ των δικαιούχων κρινομένου; κατά τα 
άνω ω; έχοντας κσοσφέρει εξαιρετικά; υττηρεσία; ει; την 
ανάκτυξιν τη; Ευ νίκης Λογοτεχνία; ή των -Καλών Τεχνών 
εν γίνει, το τοεον της. κατά την τροογοοχενην εαράγραεον. 
ουνεαεεωε τσοσαυξάνετα: κατά τετταεακοντα τοι; εν.ατό
{40*>-·".

Π.Λ. 830/1980 

'Ap-Spc 8.

Ττολογιτμόε συντάξεως;.

1. Η μηνιαία σύντιξις ουνίττατα1. :

α) Προκειμένσυ τεεί των ερελ-άόντων τη; υκηρεσίας μέχρι 
31.12.80. ουμτεριλαμΐανουένης. ν.α: ετει κραγματικής συντα
ξίμου υκηρεσίας.. μέχρις 23 ετών εις τόεα κεντηκοστά του κα- 
τα το άρύρον 4 μηνιαίου συνταξίμου μισ-$ού όοα είναι τα έτη 
αυτής. Μετά την συμκλήρωσιν εικ&οιεενταετούς κραγματικής 
συνταξίμου υτηρεοίας. η σύνταξις αΰτη κροσαυξάνεται κατα δύο 
μεν τεν-ηκοττά του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μ'.σ-$ού 
ϊι' έκαστον έτος κραγματικής συνταξίμου υεηρεσίας ακό του 
εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού, συμκερι/.αμέανομένου 
και κατά τρία κεντηκοστά του αυτού ως ανωτέρω μισύού 
δι’ έκαστον έτος κραγματικής συνταξίμου υκηρεσίας ακό του 
τριακοστού κρώτου μέχρι του τριακοστού κέμκτου. συμκεριλαμ- 
έανομένου.

ί) Π ροκεΐμένου κερί των εξερχομένων της υκηρεσίας ε
ντός του 1981 και εκί κραγματικής συνταξίμου υκηρεσίας μέ
χρι 25 ετών εις τόσα τεσσαρακοστά κέμκτα του κατά το 
άρ-υρον 4 μηνιαίου συνταξίμου μ:σ·5ού. όσα είναι τα έτη αυ
τής. Μετά την συμκλήρωσιν εικοσικενταετούς κραγματικής 
συνταξίμου υκηρεσίας η σύνταξις αύτη κροσαυξάνεται κατά 
1.6 τεσσαρακοστά κέμκτα του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταίξί- 
μου μισ-ύού σι έκαστον έτος κραγματικής συνταξίμου υκηρε
σίας ατό του εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού. σσμκερί- 
λαμόανομένου και κατά 2.4 τεσσαρακοστά κέμκτα του αυτού 
ως ανωτέρω μισ-υού σι' έκαστον έτος κραγματικής συνταξίμου 
υκηρεσίας οκό του τριακοστού κρώτου μέχρι του τριακοστού 
κέμκτου συμκεριλαμόανομένου.

γ) Προκειμενου κερί των εξερχομένων της υκηρεσίας ε
ντός του 1982 και εκί κραγματικής συνταξίμου υκηρετίας 
μέχρι 25 ετών εις τότα τεσσαρακοττά του κατά το ap-Spov 
4 μηνιαίου συντάξιμου μίσ-ϋού όσα είναι τα έτη αυτής. Μετά 
την συμκλήρωσιν εικοσικενταετούς κραγματικής συνταξί
μου υκηρεσίας. η συντσ'ξις αύτη κροταυξάνετα: -κατά 1.2 τεσ
σαρακοστά του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μ:τ-5εύ οι’ 
έκαστον έτος κραγματικής συνταξίμου υκηρεσίας ακό σου 
εικοστού έκτου μέχρι του τριακοστού. συμκεριλαμίανομίνου και 
κατά 1.8 τεσσαρακοστά του αυτού ως ανωτέρω μισ-αού ακό 
του τριακοστού κρώτου μέχρι του τριακοστού κέμκτου τυμκε- 
ρικαμόανομένου.

δ) Π ροκειμενου κερί των εξερχομένων της υκηρεσίας ακό 
1.1.S3 κ-αι ε; εξής εις τόσα τριαν.οστά κέμκτα του κ.ατά 
το άρ-ύρον 4μηνιαίου συνταξίμου μιτ-άού. ότα είναι τα έτη της 
κραγματικής συνταξίμου υκησεσίας.

Άρ-Spo 9.
Σύνταξις κα-ύόντων ουχί ένεκα της υκηρεσίας.

1. Εκι ακολυσεως λογω σωματικής ή διανοητικής ανικα
νότητες. η σύνταξις συνίστατα: ;

αί Προκειμενου κερί των εξελ-ύόντων της υκηρεσίας μέχρι
3ί.12.80 ν.ζι ιζ: -ς7*;;ΐ2τ:7.ης rJVTar:;icu υκηρετίας i{C- 
20 ετών ΐ·.ς τα 15/50 τ&υ tjv-zzμί^ού. ttcc--
σαυαανομενη κ.ατά 1/30 οι έκαστον έτος ακό του 11ου μέ
χρι του 20ου. τυμκεριλαμίανομένου, κραγματικής συντα- 
σιμου^κηρεσιας 21 — 25 ετών εις τα 25/50 του μηνιαίου 
συντασιμου μισυου ν.α; εκ: κραγματικής συνταξ ίμου υκηρεσια; 
26 ετών και ανω εις τα υκό της κερικτ. α' της καρ. Ι του
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χροηγοαμένου άρΑρου οριζόμενα τεντηκοστά του μηνιαίου συ
νταξίμου μισ-Αού.

£ Π ροκειμένου τερί των εξερχομένων της υτηρεσίας εντός 
του 1981 κα: ετί τρχγματικής συνταξίμου υτηρεσίας 10— 1S 
ετών ε:σ τα 14.5/45 του μηνιαίου συνταξίμου μισΑου τροσαυ- 
ξανοιένη κατά 1/45 ί:: έκαστον έτος ατέτουΐίου μέχρ: σου 
18ου. συμτερ:λαμίχ/ομένου ετ: τραγματικής συνταξίμου ατη- 
ρεσίαο 10—22 ετών εις τα 22.5/45 του μηνιαίου συνταξίμου 
μισΑού κα: ετ: τραγματ:κής συνταξίμου υτηρεσίας 23 ετών 
κα: άνω ε:ς τα υτό τη; τεριττ. £ τη; ταρ. 1 του προηγου
μένου άρΑρου οριζόμενα τεσσαρακοστά τέμττα του μηνιαίου συ
νταξίμου μισΑού.

γ) Π ρο-/.ε:μένου τερ: των εξερχομένων τη; υτηρεσίας ε- 
ντό; του 1982 κα ετί τρχγαατ:ν.ή; συνταξίμου υττηρεσία; 
10 — 16 ετών εις τα 14/40 του μηνιαίου συνταξίμου μ.!- 
σΑού. προσαυξανόμενη ν.ατά 1/40 ο:’ έκαστον έτος υτηρε- 
σία; ατό του 11ου μέχρ: του 16ου. τυμττεοιλχμέανομένου. ετσ: 
τραγματικής συνταξίμου υττηρεσία; 17—20 ετών ε:; τα 20/ 
40 του μηνιαίου συνταξίμου μισΑού y.a: εττί τραγματικής συ
νταξίμου υττηρεσία; 21 ετών y.a: άνω ε:; τα υττό τη; τεριττ. 
γ τη; ταρ. 1 του τροηγουμένου άρΑρου οριζόμενα τεσσαρακο
στά του μην:αίου συνταξίμου μισΑού.

ο) Προκειμένου τεεί των εξερχομένων τη; υτηρεσίας ατό
1.1.83 κα: εσ’ εξής y.a: ετί τραγματικής συνταξίμου υτη- 
ρεσίας 10—14 ετών ε:; τα 13.5/35 του μηνιαίου συνταξίμου 
μισΑού, τροσαυξανομένη y-ατά 1/35 ο: έκαστον έτο; υτηρεσίας 
χτό του 11ου μέχρ: του 14ου. συμτερι/.αμόονομένου, ετί τρσγ- 
ματίκής συνταξίμου υτηρεσίας 15—17 ετών ε:ς τα 17.5/35 
του μηνιαίου συνταξίμου μισΑού y.a: ετί τραγματ:κής συντα
ξίμου υτηρεσίας 18 ετών y.a: άνω ε:; τόσα τριακοστά τέμττα 
του μηνιαίου συνταξίμου μισΑού όσα είνα: τα έτη χυτής.

ότως αντικαταστάΑηκε με το άρΑρο 6 του Ν. 1202/1981. 

ΆρΑρο 9.

1. Η μηνιαία σύνταξ:; συνίστατα::

α) Προκειμένου τερί των μέχρι της 31.12.80, συμτερι- 
λαμόανομένης. εξελΑόντων της υτηρεσίας και ετί τραυματι
κής συνταξίμου υτηρεσίας μέχρ: 25 ετών ε:ς τόσα τεντηκ.ο· 
στά του.ν.ατά σο άρ-5ρον 4 μηνιαίου συνταξίμου μισΑού όσα είνα: 
τα ετη αυτής. Μετά την συμτλήρωσιν εικοσιτενταετούς τευ- 
γματ:κής συνταξίμου υτηρεσίας. η σύνταξις αΰτη τροσαυξάνε- 
τα: κατά όύο υ.εν τεντηκοστά του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξί
μου μισθού έκαστον έτος τραγματ:κής συνταξίμου υτηρε- 
σιας ατο του εικοστού έκτου μεχρ: του τριακοστού. συμτε- 
ριλαμόανομένου κα: κατά τρία τεντηκοστά του αυτού ως ανω
τέρω μισΑού :: ί-/.χστον έτος τραγματικής συνταξίμου υτηρε- 
σιας ατό το. τριακοστού τοώτου μέχρ: του τριακοστού τέμττου, 
συμτερ ι/.χαό ανομένου.

6) Προκειμένου τερ: των εξ ερχομένων της υτηρεσίας ε
ντός το. 198; κα: ετ: τραγματικής συνταξίμου υτηρεσίας 
μεχρ: 25 ετών. εις τόσα τεσσαρακ.οστά τέμττα του κατά το 
αρΑρον 4 μηνιαίου συνταξίμου μ:σ·ύ>ού. όσα είνα: τα έτη αυτής. 
Μετά την συμτ/.ήρωσιν εικοσιτενταετούς τρχγματικής συντά
ξιμου υτηρεσίας. η σύνταξις αύτη* τροσαυξανετα: κατά 1.6 
τεσσαρακοστά τέμττα του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου 
μισΑού ο: έκαστον έτος τρχγματικής συνταξίμου υτηρεσίας α
τό. του εικοστού έκτο, ιεέχρ: του τριακοστού συμτερ:λαμ£α- 
νομένου κα: κατά 2.4 τεσσαρχ/.οστά τέμττα του αυτού ως 
ανωτέρω μιούοό ό: έκαστον έτος τραγματικής συνταξίμου
υτηρεσίας ατό σου τριακοστού τρώτο. μέχρι του τριακοστού 
τέμττου. συμτερ//.ααόανοιενου.

γ) Προκε:μένου τερί των εισερχομένων της υτηρεσίας εντός 
του 1982 κα: ετ: τρχματικής συνταξίμου υτηρεσίας μέχρ: 
25 ετών. ε:ς τόσα τεσσαρακοστά του κατά το άρΑρον 4 μη
νιαίου συνταξίμου μισΑού όσα είναι τα έτη αυτής. Μετά την 
συμτλήρωσ:·. εικοσιτενταετούς τρχγματικής συνταξίμου υτηρε- 
σιας. η σύνταξ:; α.τη τροσαυξανετα: κατά 1.2 τεσσαρακοστά 
του ως ανωτέρω μηνιαίου συνταξίμου μισΑού οι: έκαστον έ
τος τραγματικής συνταξίμου υτηρεοίας ατό του εικοστού έ
κτου μέχρ: του τριακοστού. συμτεριλαμόανομενου κα: κατά

1.8 τεσσαρακοστά του αυτού ως ανωτέρω μισΑού αστό· του τοια- 
κοστού τρωτού μέχρι σου τριακοστού τέμττου. συμτεριλαμέα- 
νομένου.

ό. Προκειμένου τερί των εξερχομένων της υτηρεσίας ατό 
1.1.1983 κα: ερ' εξής εις τόσα τρ:χ/.οστά τέμττα του κατα 
το άρΑρον 4. μηνιαίου συνταξίμου μισΑού, όσα είναι τα έτη της 
τραγματικής συνταξίμου υτηρεσίας.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΓΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ TGT ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1985

ΜΕΛΗ: Ιωάν. Κατσίκας. Προεορεύων Αντιτρόεϊρος,
ΑΑαν. Αοριανός. Αντιτρόεορος. Ευάγ. Καλλίτσης. Νικ. Πα- 
ταγίαννίόης. Ιωάν. Καρατζάς, Νιν.ήτ. Νικητάκης, Νικ. Κόν- 
τος. Αχ:λ. Γκατσότουλος. Δημ. Ματσιώτας. Δημ. Φαμέ- 
λης. Ιωάν. Ντελάκης. Στυλ. Χρ’.στονακης κα: Ατά-σο. Μτό- 
τσος. Σύμόουλο:.

Ο:. Νικ. θέμελης. Πρόεορος. Γεώργ. Καραχάλιος. Ιωάν. 
Λογοθέτης και Ανασσ. Γκόνης, Σύμβουλο:, ατουσίασαν οικαι- 
ολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ::
Πλούτ. Καροάς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνείριάσεως ο Σύμβουλος Ιωάν. Ντε- 
7·ά/.ης του ορίστηκε ατό τον Πρόεορο Εισηγητής εισάγει στην 
Ολομέλεια σχέοιο νόμου «Ετέκταση του Ν. 1505/1984 σε το- 
λιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, του συστήματος υτολογί- 
σμού των συντάξεων σε τριακοστά τέμττα σε όλους του συν
ταξιούχους του Δημοσίου κα: άλλες όιατάξεις» του στάλθη
κε τρος το Γενικό Ετίτροτο της Ετιν.ρατείας με το Γ. 3G15/ 
798/Μ13/4—67/3.5.1985 έγγραρο του Υτουργείου Οικο
νομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους—Δ/νση 15η Νομο- 
ταρασκευαστική). για να γνωμοοοτήσε: σύμρωνα με το άρ-ύρο 
73 ταρ. 2 του Συντάγματος, το τερ'-εχόμενο του οτοίου (σχε- 
ciou) είνα: το ακό/.ου-So:

ΆοΑρο 1.

Συντάξιμος μισΑός γενικά.

1. Το τρώτο εόάρις της ταρ. 1 του άρ·$ρου 9 του Α.Ν. 
1854/1951 (ΦΕΚ 102) ότως αντικαταστάΑηκ,ε με την ταρ. 
1 του άρόρου 6 του Ν.Α. 3768/1957 (ΦΕΚ 202) (τρώτο 
εεάριο της ταρ. 1 του άρ-Spoo 9 του Π.Δ. 1041/1979) (ΦΕΚ 
292 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως μισθός με £άση τον οτοίο y-ανονίζετα: η σύνταξη, 
λαμίάνετα: τοσοστό του μηνιαίου μισ-Sou ενεργείας του μισ-So- 
λογικού κλιμακίου ή του όα-ύμού του έρερε κα: εμίτ-λοόοτείτο 
ο υτά'/.ληλος. κατά την έίξοόό του ατ.ό την υτηοεσια. ότως οου- 
τος ορίζεται ατό τ:ς ::ατααε:ς του ισχύουν κά·λε οορά».

2. Η ταρ. 2 του άρθρου 9 του Α.Ν. 1854/1951. ότως 
αντικαταστά-ύηκε με την ταρ. 2 του άρ-$ρου 36 του Ν. 1202/ 
1981 (ΦΕΚ 247). (τρώτο εοάριο της ταρ. 2 του άρΑρου 
9 του Π .Δ. 1041/1979). αντικαθίστατο: y.a: τά/.: ως εξής:

«2. Για την εραρμογή της τροηγούμενης ταραγράοου. ως 
μισυός νοειτα: ο όασικός μ:ο-5ός ενεργείας του μισΑολογικού 
κϋ.ιμακιου ή του όα-λαου του έρερε κατά την έαοοό του ατό 
την Υτηρεσία. μαζί με την τροσαύ'ξηση του ετιόόματος χρό
νου υτηρεσίας. κ.α·ΰώς κα: της τυχόν ταρεχομένης τροσαύξη- 
σησ λόγω ευεόκιμης ταραμονής. ότως αυτά ισχύουν κά-Μ 
ρορα».

3. Η ταράγραρο; 1 του άρ-Spou 4 του Ν.Δ. 4605/1966
(ΦΕΚ 244· οτωσ ήοτ ισχυε: ίεό. Ιον της ταρχγράοου 3 
του άρ-Spou 9 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαθίστατο: ως

<:0: ο:οτάξε:ς του ισχύουν κά-ύε peps για την εξέλιξη 
οε μ:σ-ύο/.ογ:κά κλιμάκια των εν ενεργείο όηαοσίων το/.ιτι- 
κών υταλλήλων κα-λώσ κα: για την τροσαύζηση του έασικού
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ιισύου το-ς με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας λ.αμίάνονται υπό- 
“iz τον κα-ύορι'μο του συνταξ-.μου χισύού που προδλέπε- 

-a: από το αο-ύρο 8. ανεξάρτητα arc· το χρόνο τερματισμού 
•rr: ,-'JvT2r:'ir,: υπηρεσίας y.a: εοοσον συντρέχουν c: προϋπο-ύέ- 
οε:τ των διατάξεων αετών;'.

4. To as-Seo 2 του Ν.Δ. 874/71 'ΦΕΚ 81) (rap. 10 
T;·. as'5-sca 5 του Π.Δ. 1841/79 αντικα-ύισταται ως εξής:
, Ω; χΐσ-ύός για τον κανονισμό της σύνταξης των επί συμ- 
czrci υπαλ./.ήλ.ων τη; παραγράσου 6 του αρ-ύοου 1 λ.αχδάνε- 
Τ2: .πύιδη ο δασικός μισ-ύος του κλιμάκιου του Κλάδου δηχο- 
τ:ων πολιτικών υπαλλήλων. -/.ατά τις δΐ2·/.ρίσε:ς τοτ άρ-ύρου 
3 του Νόμου 1505/84 (ΦΕΚ 194 ) με τους οποίους έχουν 
τα :;:2 τυπικά προϊόντα -/.α: που αντιστοιχεί στα έτη υπηρε- 
τιας το^ ;κάύε υπαλλήλου μαζί χε ττς/ π:οσαύξηση του επι- 
δάχατος χρόνου υπηρεσίας όπως αυτό ισχύει. κατά το χρόνο 
τητ εξόδου τους. για τους δημοσίους πολίτικους υπαλλήλους».

5. To άρ-ύρο 8 του Νόχου 223/1975 (ΦΕΚ 266) όπως 
συχπληρώύηκε χε το άρ-ύρο 39 του Νόμου 1202/1981 (nap. 
!! του άρ-ύρου 9 του Π. Δ/τος 1041/1979) αντι-καθίστα:

« -Π^,ΐ ■
.-.Για τον -/.ανον.αμό τος σύνταξης του κύριου κα: ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΠΕ. των συνεργατών επί 
ειδικού ·ύέμ2τος των άρ-ύρων 1 και 9 του Β.Δ. 445/1961 
χα-ύώς και του δ:οικητ:κ.ού, του βοηθητικού επιστημονικού 
και δοη-ύητικού τεχνικού προσωπικού του ΚΕΠΕ. /.αμδάνεται 
,πιύη c βασικός μισ-ύός του μισ-ύολ.ογικού ν.λυματκίου του Κλ.ά- 
δου δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, κατά τις ϊιακρίσεις του 
άρ-ύρου 3 του Νόμου 1505/1984. με τους οποίους έχουν τα 
:::σ τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας 
του κά-ύε υπαλλήλου, μαζί με την προσαύςηση του επιδόμα
τος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της 
εάόοου τους, *'ΐα τους όηαοσίους πολιτικούς υπαλλήλους».

6. Το άρ-ύρο 1 του Ν.Δ. '1162/1972 (ΦΕΚ 82) όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρ-ύρα 1 του Νόμου 952/1979 (ΦΕΚ 
175). 45 παρ. .1 του Νόμου 1202/S1 και 5 παρ. 1 του Ν. 
1489/1984 (ΦΕΚ 170) (παρ.6 του άρ-ύρου 82 του Π.Δ. 
1041/79) αντικαθίσταται ως εξής:

Για τον κανονισμό της σύνταξης των υπαλλήλων των 
ΕΛΤΑ /.αμδάνεται υπόψη ο βασικός -μισ-ύός του μισ-ύολογικού 
κλιμακίου μαζί με την προσαύςηση του επιθέματος χρόνου υπη
ρεσίας που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1505/84 και 
με δάση την παρακάτω κατά κλάδο αντιστοιχία προς τους 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, λαμδανοχένων υπόώη και 
των διακρίσεων του άρ-ύρου 3 του Ν· 1505/84 :

Ινλάσοι. προσωπικού ΕΛ-ΤΑ

αί Λ' Ανώτατου, ανώτερου και (δασικού 
προσωπικού οιοίκησης - εκμετάλλευσης

'}) Β' επικουρικού προσωπικού εσωτερικής 
εκμετάλλευσης. Τ' οακτυλονράοων. Δ' σχόλια- 
ττών. Ε' διανομέων. ΣΤ' οδηγών αυτοκινήτων 
και Ζ τεχνιτών

γ) Η' κλητήρων. Θ' διαμετακομιστώ'; και Γ 
καθαριστριών

Κλάδοι
δημοσίων

πολιτικών
υπαλλήλων

AT

ΜΕ

ΣΕ»

7. Στο τέλος του άρ-ύρου 9 του Π.Δ. 1041/79 προστί-ύε- 
τα: παράγραφος με το ακόλου-ύο περιεχόμενο:

" Η κατάταξη των υπαλ.λήλ.ων των παραγράρων 4. 5 και 
6 του παρόντος άρ-ύρου στους αντίστοιχους Κλάδους κατά τις 
οιακρισείς του άρ-ύρου 3 του Νόμου 1505/84. και στα μισ-ύο- 
λογικά κλιμάκια -ύα ενεργείται κατά τον κανονισμό ή την 
α/απροσαρμογή της σύνταξης από την αρμόδια Δ/νση του Γε
νικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Άρ-ύρο 2.

Υπολ.ογισμός σύνταξης πα-ύόντων.

Οι παρ. 2 και 3 του άρ-ύρου 20 του Α.Ν. 1854/1951 όπως 
-τ-.-Λαταστάνηκε από την παρ. 1 του άρ-ύρου 21 του Ν.

1202/S1 παραγοαοο: 2 και 3 του άρ-ύρου 20 του Π.Δ. 
1041/1979 αντικα-ύίστατα: ως έξης:

«2 _ Ως σύνταξη που απονέμετα: στον υπάλλ.ηλο που πε- 
-ύαινε: στην υπηρεσία χε τους ορούς της περ. στ της παρ. 1 
του άρ-ύρου 1. λογίζεται αυτή που ορίζεται στην επόμενη πα
ράγραφο μειούχενη κατά δύο Κ/.ιμάκια ή κατά ένα δα-ύμό, 
όσον αφόρα την εξέ/.ιξη που προόλ.επει το τρίτο εδάφιο προ- 
κειμένου για υπα/./.ήλους που συνταξ ιοδοτούνται υ.ε όαση μι- 
σ-ύό ορισμένου όα-ύχού.

3. Ως σύνταξη που απονέμετα·. στον υπά/./.ηλ-ο που δολο
φονείται στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλ,α άτομα, λό
γω της υπα/.λ.ηλικής του ιδιότητας ή της άσκησης των χα- 
-ύηκόντων του. λογίζεται αυτή που ανήκε: στο Κλιμάκιο ή στο 
όαμό του επόμενου εδαφίου και αντιστοιχεί σε πραγματική 
υπηρεσία (35) τριάντα πεντε ετών στην οποία συνυπολογίζε
ται αν σύντρεχε: περίπτωσή, και η προσαόίξηση που προδ/.έ- 
πετα: στο άρ-ύρο 43.

Ως Κλιμάκιο ή δα-ύαός χε δάση τον οποίο κανονίζεται η 
σύνταξη, που απονέμετα: σύμφωνα με το προηγούμενο εδάριο 
λαμδανετα: υπόψη το Κλιμάκιο του Κλάδου που ανήκε ή ο 
6α-ύμός που είχε και με τον οποίο μίσ-ύοδοτείται ο δολοφονη- 
μένος κατά το χρόνο του -ύανάτου του. από τη συμπλήρωση 
δε του χρόνου που ’ απαιτείται για την εξέλιξη ή προαγωή 
σε κά-ύε επόμενο Κ/.ΐμάκιο ή δα-ύμό του Κλάδου του. το Κλι- 
μάκιο ή ο όα-ύχός που -ύα ελ.άμδανε ή -ύα. εξελίσσετε μισ-ύο- 
λογιν-ά ή όα-ύμολ.ογιν.ά, αν ήτα; σε ενεργό υπηρεσία, σύμρωνα 
μ.ε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο του -ύανάτου του.

Η εξελιξη αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι 
ανώτερη του προκαταλ.ηκτικού κατά περίπτωση, μι'-ύολογι- 
κού Κλιμακίου του Κλ.άδου που ανήκει ή του ca-ύμού. πρρ/.ει- 
μένου για υπα/./.ήλους που η σύνταξη τους κανονίζεται όάσε·. 
μιτύού ορισμένου 6α-ύμού.

Ως αρετηρια για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται 
για προαγωγή, /.αμδάνεται η χρονολογία κατά την οποία ο 
δο/.ορονη-ύεις απέκτησε το Κ/.ιμάκιο ή το £α-ύμό που έρερε, 
η δε αύξηση τη; σύνταξης συνεπεία της παραπάνω εξέλιξής 
του πλ.ηρώνετα: από την πρώτη του μήνα του επόμενου από 
τη συμπλήρωσα, του χρόνου που απαιτείται για προαγωγή σε 
κά-ύε ία-ύμό.

Η ημερομηνία αυτή κα-ύορίζετα: από το όργανο που δικαιο
δοτεί η απορατίζ:: για τι; συντάξεις, με την πράξη ή από
φαση κανονισμού της σύνταξης.

Οι υπάλλ-η/.ο: της παρούσας και τη; προηγούμενης παρα- 
γράρου ερόσον υπάγονται στις διατάξεις τη; παρ. 6 του άρ- 
-ύρου 1. λ.ογίζονται για την εξέλιξή τους σύμφωνα με τ’ ανω
τέρω ως τακτικοί, /.αμδάνεται δε υπόψη ως αφετηρία για τον 
υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για την εξέ/.ιξη σε κα- 
-ύένα από τα επ/χενα κλ.ιμάκια, η χρονολογία του -ύανάτου 
τους».

Ά?-ύ?ο 3.

Συντάξεις λογοτεχνών—κα/.λιτεχνών.

1. Η πας. 4 του άρ-ύρου 1 του Ν.Δ. 214/1973 (ΦΕΚ 
270) α/τικα-ύίστατα: ως εξής:

«Το ποσό της σύνταξης που προόλ.έπεται από τις παρ.
1 και 2 του νόμου αυτού, για όσους από τους δικαιούχους 
κρ:νοντ2ΐ από την Επιτροπή της παρ. 3 ότι πρίσφεραν ση 
μαντικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη της Ε-ύνικής Λογοτεχνίας 
ή των Καλ,ων Τεχνών γενικά, είναι ίσο με τα ογδόντα εκα
τοστά (80Τ του δασικού μισ-ύού του 11ου μισ-ύο/.ογικού κλ.ι- 
μακίου όπως ισχύει κά-ύε φορά για τους δημοσίους πολίτικούς 
υπαλ./.ήλ.ους».

2. Η π2ρ. 5 του άρ-ύρου 1 του Ν.Δ. 214/1973 αντιν.σ- 
·ύίστατ2: ως εξής:

«Γ:α τους δικαιούχους που κρίνονται ότι έχουν προσφέρει 
εξαιρετικές υπηρεσίες σσην ανάπτυξη της Ε-ύνικής Λογοτε
χνίας ή των Κα/.ών Τεχνών γενικά, το ποσό της προηγούμε
νης παοαγοάοου ποοσαυαάνετα: κατά είκοσι το'-ς εκατό
(20%)».α·.



Υτολεγισμό; της ;λταξης των τολιτικ-ών 
οημοσίων σταλλήλων.

Το ατ-όρο 15 τον Α.Ν. 1854/1951 (ΦΕΚ 182) «ως τ?ο- 
τοτοιήΔηκε κ.α: συμτληρώ-όηκ.ε μεταγενέστερα κ.αι ότως ήόη 
ισχύει (-2:. 1 — 5 τον άρ-όρου 15 τον Π.Δ. 1041/1979 
• ΦΕΚ 292 . αντικ-α-δίστασα: ω; εξής:

«Αρ-δρο 15.

1. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακ-οστά τε- 
μτ.τα τον κ.ατά το αρ-δρο 9 μηνιαίου συντάξιμον μι-σδον, όσα 
είναι τα έτη τη; τραγματιν.ής συντάξιμης υτηρεσίας, ότως 
αυτή -/.αΔορίζετα: στα άρ-όρα 11 κ.α: Γ2 τον νόμον αντού.

2. Η σύνταξη το. κανονίζεται σύμρωνα με την τροηγούμε- 
νη ταράγραρο. τροσανξάνεται -/.ατό 0.3/35 για κ.άδε έτο; 
τλασματικ.τ: συντάξιμης υτηρεσία; ότως αυτή κ.α-δορίζεται 
ττα αρ·δρα 11 ν.α: 12’τον νόμον αντού.

3. Η σύνταξη τον ταρέχετα: με τις ισχύονσε; οιατάξεις 
2 ττο τεχνικό τροσωτικό τον Ε-δνικ.ού Τυτογραρείον κα: 
τον Τμήματο; Στατιστικής τον Υτοσργείον Ε-όνικ.ής Οικ,ονο- 
μίας (τεω: Συντονισμού; τον ντάρχε: στο Ε-δνικό Τυτυ- 

ϊ?*9**>
ί) στο τροσωτικό ρύλαξης των ρυλακ.ών.
γ) στον; άνορες τη; Τελωνορυλακής.
ο) στον; μη όιαία-δμισμένον; σε ορισμένου; όα-όμού; της 

οιοικ.ητικ.ή; ιεραρχία; τολ'.τικ.ού: νοσοκόμους.
ε) στον; ταόονόμου; αναμοερωτικών καταστημάτων,

στ) στο τροσωτικό των νοσηλευτικών ιορυμάτων ν.α: της 
Ελληνική; Ετιτροτής Ατομική; Ενέργεια; του ασχολείται, 
κατά την άσκηση τη; εταγγελματική; του εισικότητας, με 
ραΒιενεργού; τηγέ; κα: ιοντίζοσσε; ακτ'.νοέολίες,

ζ) στο Τεχνικό τολιτ'κό -τροσωτικό των στρατιωτικών 
τυτεγραρείων των Ενότλων Δυνάμεων κα: τη; Γεωγραφικής 
Υτηρεσία; Στρατού τον ασχολείται αε τυτογραρικές εργα
σίες γενικά κα:

η) στο τροσωτικό του κλάεου ραοιοτηλεγραρητών τη; 
Κεντρική; Ττηρεσία; τληροροριών, ερόσον το τροσωτικό αυ
τό έχει συμτληρώσε: 20 ετών τραγματική υτηρεσία σε μισ 
ατό τις ταρατάνω νέσε:;, τροσανξάνεται κατά 3/35 του μη
νιαίου συντάξιμου μισ-Sov τον;.

4. Η σύνταξη των τακτικών ή εκτάκτων ή ετίκ.ουρι- 
κ.ων κυνηγητών των Π ανετιστημίων και των άλλων ισότι
μων Ανώτατων Σχολών του ατομακρύν&ηκαν ατό την υτη- 
ρεσια ατό την 1 Σεττεαόρίον 196S μέχρι την έναρξη τη; 
ισχνό; το. Ν.Δ. 64/1973 (ΦΕΚ 143' κα-δώς κα: των με
ταγενέστερα στο;ακρυννέντων ή ατομακρυνομένων λόγω ορίου 
ηλικία; ή λόγω λήξη; τη; -δητεία; του;, τροσαυξάνετα: 
κατά 1.5 '35 τον μηνιαίου συντάξιμον μισ-δού τον;.

5. Η σύνταξη τον τασέχετα: ν,ατά τι; κείμενε; Βιατά-
ξει; στον; τολιτικού; νταλλήλσυ; τον ανήκουν οργανικά σε 
οηκοσιε; τολιτικέ; ντησεσίε; τον τραγματοτοιούν ,κ.ατά την 
άσκ,ηση των αρμοόιοτήτων τον;, τακτικέ; αεσστορικέ; ττή- 
σεις. ερόσον συμπληρώσουν στι; ντηρεσίε; αυτές οεκατενταε- 
τή τουλάχιστον τραγματική σσντάξμμη υτηρεσία κα: ερόσον
κ.ατά τη σιάρκεια τη; υτηρεσία; του; αυτή; τραγματοτοιη- 
σον τετρακόσιε; τενήντ: (450 του/.άχιστον ωρε; ττήση; με 
αεροσκάρη για εκτέλεση των καθηκόντων τη; εταγγε'>μα- 
τική; τον; ειΒικότητα;. τροσα-ξάνετα: κατά 1.5/35 του
μηνιαίου συντάξιμον μισ·όού τον;.

Ερόσον σι ταρατάνω τραγματοτοίησαν με τι; ίοιες τροντο- 
-δέσει; ττήσει; τέρα·, των τετρακοσίων τενήντα (4501 ωρών 
η ταρεχομένη σύνταξή τον; τροσανξάνεται ακόμη κατά 0.3/ 
35 τον συντάξιμον μισ-όον του; για κ-ά-δε εξήντα ώρε; ττή
ση; κ.α: υεχσι να συμτληρω-όούν συνολικά 3/35.

Για τσσ; Βικαιούχου; τη; κατά το τρώτο -εόάριο της 
ταραγράρου αυτής, τροσαύξηση; κα: μόνο *;·.α τη Βελτίωσή 
τη;, λαυσάνοντα: υτόόη. ντολογιζόμενες κατά τα οριξόροενα 
στο σεύτερο εσασιο τη; ίοια; ταραγράρου κα: ο: ώρε; ττή

Άρ-Spo 4. ση; τι; οτοίε; ο: ταρατάνω έχουν σσραγματοτοιήσε: ω; ιττά- 
μενο: των Ενότλων Δυνάμεων.

Οι. κατά την σσαράγραρο αυτή, υτηρεσιε; κα-όως κα: ο
τρότο; όεέαίωση; των τσραγματοτοιουμένων ωρών ττήσης, ορί
ζοντα: με κοινέ; ατοράσει; των Ττουργών Οικονομικών κα~ 
Συγκοινωνιων και του κατα τερίττωση αρμόοιον Υτουσγού. 
του οημοσιεόοντα: στην Ερηαερίοα τη; Κυόερνήσεως» .

'Αρ-δρο 5·

Υτολογισμός στρατιωτικών συντάξεων.

Το αίνοι 42 του Α.Ν. 1854/1951 έτω; τροτοτοιή-όηκε 
κα: συμτληρώ-δηκε μεταγενέστερα κα: έτω; ήοη ισχύει (ταρ. 
1—4) άρ-δρου 42 ΤΙ .Δ. 1041/1979) αντικα-δίστατα: ω;
σξήο:

<'Άρ-δρο 42.

1. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται ·σε τόσα τριακοστά τέ- 
μττα του κατά το άρ-όρο 34 μηνιαίου συντάξιμον μίΐ&ού όσα 
είναι τα έτη τη; τραγματική; συντάξιμη; υτηρεσία;, έτω; 
αυτή καθορίζεται στα άρ-όρα 36. 37, 40 κα: 41 τον νώ 
μου αντού.

2 Η σύνταξη τον κανονίζεται σύμρωνα με την σσροηγον- 
μενη ταράγραρο τροσανξάνεται κ.ατά 0^/35 γ’·α κ-άΑε έτο; 
τλασματική; συντάξιμη; υτηρεσία;, ότως αυτή καΔορίζετσ 
στα άρ·ί»ρα 36 κα’· 37 του νόμου αυτού.

3. Η σύνταξη των μονίαων αν-όυσσασσηστών κ.αι οτλιτών 
των Ενότλων Δυνάμεων, τη; Χωροφυλακή; και του Λιμεν- 
κ.ού Σώυ.ατο; κ.α: όσων αντιστοιχούν ή εξομοιώνονται με αυ
τού; του Σώματο; της Αστυνομία; Πόλεων, κα·&ώ; και αυτών 
του σεν εξομοιώνονται με ορισμένου; όαίμορόρου; του στρατειλ 
ματο; στρατιωτικών νοσοκόμων, τροσανξάνεται κοιτά 3/35 
του μηνιαίου συντάξιμον μισ-Scv τους, ερόσον έχουν συμτληρώ
σε: 20ετή τραγματικ.ή συντάξιμη υτηρεσία.

Η τροσαύξηση του τροηγούμενου εσαρίου ταρέχεται με τις 
ίόιες τρούτοόέσει; κ.α: στου; υταλλήλους του Πυροσέεστικού 
Σώματος ατό του οα-ύμού του τυρονόμου κα: κ.άτω.

4. Η τροσαύξηση της τροηγούμενης ταραγράρου ισχύε’· 
κ.αι για τις έγγαμες αξιωματικούς αοελοές νοσοκόμες».

Άρ·&ρο 6.

Ττολογεσμός σύνταξης Νομαρχών.

Η ταρ. 2 του άρ·όρου 1 του Ν.Δ. 4-482/1964 (ΦΕΚ 
2.17) ότως σνμτληρώ-όηκ.ε μεταγενέστερα με το άρ·5ρο 3 του 
Ν. 1202/] 981 ίΦΕΚ 247) και ότως ήοη ισχύει (ταρ. 6 
άρ·όρο 15 Π.Δ. 1041/1979^ οτντικα-ύίστατα: ω; ακ.ο'λού-όως: 

<ι2. Η σύ-ίταξη του ανήκει, κ.ατά τις γενικές για την 
ατονομή των τολιτιν.ών σν/τάξεων σιατάξεις. στους Γενικ.ούς 
Ετι·όεωρητές Διοίκ.ησης. Νομάρχες κ.α: Ανατληρωτές Νο
μάρχες τροσαυξάνετα: κ.ατά 0.6/35 του μηνιαίου συντάξιμου 
μ:σ-5ού τους για κά-όε ένα τλήρες έτος ατό τα τρώτα οέκα 
έτη υτηοεσία; τους ςςι; ταρατάνω Δέσει; κα: κ,ατά 0.2/ 
35 για κ.ά·όε ένα ατό τα ετομενα τεντε.

Η σιάταξη του τρώτον εσαρίου τον άρΔρον 55 τον Α.Ν. 
1854 τον 1951 ί τρώτο εσάςίο τη; ταρ. 1 τσσ άρ-Δρον 55 
τον Π.Δ. 1041/79' εραρμόζετα: και στην τοσκ-ειμένη τε- 
οίττωση».

ΑρΔρο 7.

Γτολογισμό; σύνταξη; σισηροσρομίκών υταλλή'.ων.

Το ά:Δσc 8 τον Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276) έτω; σσ> 
τοτοιή-όηκ.ε με το άρΔρο 1 τον Ν. 147/1975 (ΦΕΚ 179) 
κ.α: αντίκ.αταστάΔηκ.ε με το άρΔρο 4 του Ν. 1202/1981 (άρ- 
Δοο 8 Π.Δ. 850/1980' αντικαθίσταται ω; εξής:

ι/ΑρΔρο 8.
1 . Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τρίακ.οστα τε

ν, τσσ του κ.ατά το άρνρο 4 μηνιαίου συντάξιμου μισ-Scv όσα 
τα έτη τη; τραγματική; συντάξιμης υτηρεσία;.

2. Η σύνταξη του κανονίζεται σύμρωνα με την τροηγον- 
μενη ισαράγρασο στο τροσωτικό των εξωτερικών υτηρεσιών. 
τροσανξάνεται κ.ατά 5 '3ο τον μηνιαίου συντάξιμον μισΔον
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-ς·,;. εεόεον το προσωπικό αυτό έχει συμπληρώσει 20 ετών 
τεαγματι-κη υπηρεεία ετις υπηρεσίες αυτές».

Άρδρο 8.

Υπολογιστείς τη; εύνταξης των πσδόντων ειόηροόρομικών.

Η "2?· 1 του άρδρου 9 του Χ.Δ. 3395/1955 όπως αντι- 
καταετάδτ;·/.ε με το άρδρο 5 του Ν. 1202/1981 7.α: όπως 
r;r, ισχύει : παρ. 1 άρδρο 9 Π .A: 850/1900' αντικαδίσταται
7.α: πάλι ω; εξής:

„1. Σε περίπτωση απόλυσης λόγω σωματικής ή πνευματι
κής ανικανότητας η σύνταξη όσων έχουν πραγματική συντά
ξιμη υπηρεσία 10 έως 17 ετών καδορίζεται ω; εξής:

Γ:α όσους έχουν πραγματική συντάξιμη υπηρεε:α 10— 
14 ετών η σύνταξη ευνίετατα: ετα 13.5/35 του μηνιαίου συ
ντάξιμου μιεδού τους, -εεροεαυξ ανέμενη κατά 1/3-5 για κάδε 
έτος υπηρεείας ατό του 11ου έως του 14ου συμπεριλοιμβανο- 
μένου.

Για όεους έχουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 15—17 
•των ετα 17.5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μιεδού τους /.α:

Για όεους έχουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 18 ετών 
κα: άνω εε τόεα τρ'-ακοετά πέμπτα του μηνιαίου συντάξιμου 
μιεδού τους, οεα είναι τα ·ετη (της υπηρεείας) αυτής».

'Ap-Spo 9.

Υπολογισμός εύνταξης υπαλλήλων ΟΤΑ-

Το άρδρο 9 του Χ.Δ. 1827/1942 (ΦΕΚ 255) όπως τρο- 
ποποιήδηκε και ευμπληρώδηκε μεταγενέετερα και όπως ήοη 
ισχύει μετά το άρδρο 6 του Ν. 1202/1981. αντικαδίσταται 
και πάλι ως εξής :

ν,..-. «'Αρδρο 9.

1. Η μηνιαία σύνταξη ευνίετατα: εε τό^α τρ'-ακοετά πέ
μπτα* του κατά το άρδρο 4 μηνιαίου ευντάξ ιμου μιεδού όσα 
τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεείας όπως αυτή 
καδορίζεται ετα άρδρα 5 και 6 του νόμου αυτού.

2. Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγού
μενη παράγραυο προσαυξάνεται κατά 0.3/35 για κάδε έτος 
πλαεματικής ευντάειμης υπηρεείας.

3. Η σύνταξη που παρέχεται κατά τις Ιεχΰουεες ϊιατά- 
ςεις ετο τακτικό εργατοτεχνικό προεωπικό της υπηρεείας 
του νέου όικτύου υπονόμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προεαυ- 
σονέτα: κατά 5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μιεδοό του. εεό- 
εον εχει ευμπληρώεε: 15 ετών πραγματ'-κή υπηρεεία ετην 
υπηρεσία λειτουργίας του νέου όικτύου υπονόμων του Δήμου 
θεεεαλονίκης.

4. Οι όιατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανά- 
λογη. εφαρμογή και για τους τακτικούς φύλακες εργάτες 
ή φύλακες ή εργάτες των νεκροταφείων των Δήμων και 
Κοινοτήτων που όιέπονται από το άοδρο 124 του Ν.Δ. 1140/ 
1972 'ΦΕΚ 64)».

Άεδεο 10.
ί

Αναπροεαρμογή ευντάξεων.

1. Η αναπροεαρμογή της σύνταξης. εε εφαρμογή των οια- 
τασεων των άρδρων 1—3 του παρόντος νόμου, των εξελδό- 
ντων της υπηρεείας από 1 Ιανουάριου 1984 μέχρι τη οημοεί- 
ευεη του παρόντος, γίνεται από τις αρμόό'-ε; οιευδύνεεις κα
νόνι εμού ευντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με
τά την έκοοεη από τη ειοίκηεη της πράξης κατάταξης του 
υπαλλήλου εε μιεδολογικό κλιμάκιο και την κοινοποίηση 
υης πράξης αυτής ετις παραπάνω οιευδύνεεις.

ϊυιοικά η αναπροεαρμογή των ευντάξεων των υπαλλήλων 
που υπάγονται ετις όιατάξεις των παρ. 4. 5 και 6 του άρ- 
δρου 1 του νόμου αυτού, γίνεται οίκοδεν από τις αρμόοιες 
οιευδύνεεις του Γεν. Λογ. του Κράτους, εύμφωνα με όεα ορί
ζονται ετις όιατάξεις των παραγράφων αυτών.

2, Η όιαφορά της κανονίζόμενης εύνταξης εύμφωνα με 
“ΐς όιατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και του ευνολι- 
'κού ποεού που καταβάλλεται γ«α σύνταξη. όιορδωτικό ποεά 
'κα; ΑΤΑ την 30.4.1984 δα χορηγηδεί εταόιακά ως εξής:

α' Το 2517 της όιαφορας αυτής από 1.1.1984 ή. για 
όεους αποχώρηεαν από τη-/ υπηρεεία τους μετά την 1.1.84. 
από την ημερομηνία έναρξης καταόολής της εύνταξής τους 
και ό; το υπόλοιπο της οιαεορας από 1.5.1985 και εφεξής.

3. Τα κατά κλάόους μιεδολογικά κλιμάκια και το επι-
:ομα χρόνου υπηρεείας που προ-ί-έπονται για τους εν ενεργεία 
όημοείους πολιτικούς υπαλλήλους από το X. 1505/1984 κα- 
δώς κα: ο υπολογισμός της εύνταξης εε τριακοετά πέμπτα, 
εφαρμόζονται και για την οίκοδεν αναπροεαρμογή των ευ
ντάξεων των ευνταξιούχων που αναφέρονται ετις όιατάξεις 
των άρδρων 1—9 του νόμου αυτού κα: έχουν εξέλδε: από
την υπηρεεία μέχρι 31.12. 1983.

Η αναπροεαρμογή αυτή γίνεται εύμοωνα με τα οριζόμενα 
ετις όιατάξεις των άρδρων αυτών από τις αρμόοιες οιευδύν- 
εεις του Γ.Α.Κ.

4. Η -κατάταξη εε μιεδολογικό κλιμάκιο και ο υπολο-
γιευός τη; προεαύξηεη; του επιθέματος χρόνου υπηρεείας των 
συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με όά- 
εη τον ν.λάόο ετον οποίο ανήκαν κατά την έξοόό τους από 
την υπηρεεία κα: τα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεείας
τους, εύμφωνα με τα οριζόμενα ετα αρδρα 3. 9 κα: 16
του ίοιου νόμου, εε ευνουαεμό με τις όιατάξεις του όευτέρου 
εόαφίου της παρ. 2 του άρδρου 9 του Π .Δ. 1041/1979,

5. Η πλασματική υπηρεεία που προϊλέπεται οιπό ειοικ.ές 
ευνταξιοόοτικές όιατάξεις και λογίζεται ως πραγματ'-κή όη- 
μόεια υπηρεεία για κάδε ευνέπεια. λαμίάνεται υπόψη μόνο 
για την προεαύξηεη του επιθέματος χρόνου υπηρεείας κα: των 
συντάξιμων ετών. Η υπηρεεία αυτή εε καμιά περίπτωση 
όεν υπολογίζεται για τον προε:ιορ'·εμό μιεδολογικού κλίμα- 
XCO’J.

6. Οι όιατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 3. 4 κα: 
5 για αναπροσαρμογή των ευντάξεων έχουν εφαρμογή και για 
τις συντάξεις των παρακάτω ειόικών κατηγοριών ευνταξι- 
ούχων:

α) των ιατρών των αγροτικών ιατρείων, των Υγειονομι
κών Σταδμών και των κινητών Υγειονομικών Μονάοων που 
εζήλδαν πρ'-ν απο την ιεχύ του X. 828/1979 (ΦΕΚ 202) .

ό) Των υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Δι
καιοσύνης που εξήλδαν από την υπηρεεία μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1983. των οποίων ο προεοιορισμός του μιεδολογικού 
κλιμακίου γίνεται με βάση τα οριζόμενα ετις όιατάξεις των 
παρ. 1—3 του άρδρου 22 του X. 1805/1984, και τα έτη 
του συνολικού χρόνου υπηρεείας τους.

γ) Των οργάνων της αγροφυλακής που επήλδαν από την 
υπηρεεία μέχρι 31.12.1983. των οποίων ο προσοίοριεμό-ς του 
μιεδολογικού κλιμακίου γίνεται με όάεη το εισαγωγικό κλι
μάκιο του κλάόου ΣΕ για τους αγροφύλακες και ΜΕ για 
τοες αρχιρύλακες. προσαυξημένο με το επίόεμα χρόνου υπηρε
είας που αντιστοιχεί ετα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεσία; 
που αντιστοιχεί ετα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεείας τους, 
σύιιαωνα και εε τιε όιατάξεις των άεδεων 3. 9 κα: 16 
του X. 1805/1984.'

ό) Των υπαλλήλων περιορισμένης ΐιαόάδμιεης του Δημο
σίου. των Χ.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ που εξήλδαν από την υπη
ρεεία μέχρι 31.12.1983. των οποίων η αναπροεαρμογή γίνε
ται με όάεη το εισαγωγικό μιεδολογικό κλιμάκιο του κλά
όου ΜΕ. προσαυξημένο με το επίτομα χρόνου υπηρεείας που 
αντιστοιχεί ετα έτη του συνολικού χρόνου υπηρεεία; τους, 
εύαοωνα κα: υε τιε όιατάσει: των άεδεων 3. 9 και 16 
του Ν. 1505/1984. '

7. Ο: όιατάξεις των άρδρων 4—9 λαμόάνονται υπόψη και 
γ'·α την οίκοδεν αναπροσαρμογή των συντάξεων που έχουν 
αναγνωφιεδεί εε βάρος του Δημοσίου μέχρι 31.12.1982.

8. Η όιαφορά της κανονίζόμενης εύνταξης εύμφωνα με 
τι; όιατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 3. 4. 5. 6 κα: 
7 κα: τεο συνολικού ποσού που καταβάλλεται για σύνταξη, 
όιορδωτικό ποσό -κα: ΑΤΑ την 30.4.1984 δα χορηγηδεί 
εταόιακά ως εξής :
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a) Το 30% της οιαφοράς αυτής ατό 1.δ.1985. ?' το άλ
λο 30% ατό 1.1.86 τα: γ το υτ6λο'·το 40% ατό 1.1.1987.

9 Η ΑΤΑ των συντάξεων των προηγουμένων παραγρά
φων του αναπροσαρμόζονται αρχίζει να οινετα: /.ανον.χα ατο 
Ι.δ.84 σύμφωνα με τ:ς κοινές αποφάσεις αρι-S. Γ. 691/127/ 
Μ13/3—36/25.1.1982 του κυρώ&ηκε με το αονρο 9 του 
Ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110': κα: Γ.854/65/Μ13/3—36/26. 
1.1984 (ΦΕΚ 56' Υπουργών Εξωτερικών. Οικονομικών. Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων κα: Εμπορικής Ναυτιλίας του κυρώθη
κε με το αρ-όοο 10 του Ν. 1518/1985 'ΦΕΚ 30'·

Για τον υπολογισμό της ΑΤΑ ατό 1 Μαιου 1984 κα: 
εφεξής λαμοανοντα: υπόψη η αναπροσαρμοζόμενη σύνταξτ, τα 
επιθέματα ανικανότητας ή νότου, τα οικογενειακά επιθέματα 
κα: τα τυχόν τρεαωτικά κα: αμεταόίόαστα επιθέματα της 
ετόμενης παραγράφου. Ατό 1 Σεπτεμβρίου 1984 και εφεξής 
λαμίάνοντα: υπόψη κα: τα τοτά της καθηγούμενης ΑΤΑ.

10. Εφόσον κατ την εκτέλεση της τράξης αναταοταρμο-
γής το συνολικό τοτό της σύνταξης μαζί μ: το σικαιούμενο 
τοσό της ΑΤΑ, ατό 1.5.84 κα: μετά, είναι μικρότεαο ατό 
το τυνολ:κέ τοτό του καταόάλλετα: γ:α τύνταξη. όιορΨωτι- 
κέ τοτό κα: ΑΤΑ το ετιτλέον τοτό οιατηρείτα: αμετάβλητο
ωο τσοσωτικό-κα: ααεταϊίόαττο ετίόουια.

11. Ο: οιατάξεις της με apt-S. Γ691/127/Μ13/3—36/ 
25.1.82 κο:νής απόφασης των Ττουργών Ετωτερ:κών. Οικο
νομικών κα: Κοινωνικών Ττηρετιών. του κυρώθηκε με το άρ- 
Ψρο 9 του Ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110). κατά το μέρος του 
τροόλέτουν την καταβολή ίιορΨωτικού τοτού και ΑΤΑ μέχρι 
30 Ατριλίου 1984 στις συντάξεις, ίεν έχουν εφαρμογή για 
όσους συνταξιοοοτούντα: με μισνολογικά κλιμάκια του Νό
μου 1505/84 ότως αυτά να ισχύουν κά·όε φορά.

12. Ο: οιατάξεις των καθηγούμενων ταραγράφων έχουν 
εφαρμογή κα: για τις οικογένειες όσων ατό αυτούς έχουν τε- 
·5άνει.

Άρ-Spo 11.

'Κατώτατο όριο σύνταξης.

Το κατώτατο όριο σύνταξης ή όοη-όήματος των σημοσίων 
τολιτικών συνταξιούχων των οτοίων η σύνταξη ανατοοσαρμο- 
ζετα: σύμφωνα με τις οιατάξεις των άρ-5ρων 1—3 του τα- 
ράντος νόμου, ορίζεται με συνυτολογισμό κα; του επιθέματος 
ανικανότητας του τυχόν καταβάλλεται, σε όραχμές οώόεκα 
χιλίασες σιακόσιε: σασάυτα (12.240) ατό 30 Ατσι/.ίου
1984 .

Ο υτολογισμός της ΑΤΑ του ταρατάνω κατωτάτου ορίου 
σύνταξης ή όοη-$ήματος. ατό 1 Μαΐου 1984 κα: εφεξής, γί
νεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο S του προη
γούμενου άο-όοου.

Άο-Spo 12.

Ετίοομα οικογενειακών όαρών.

1. Το ετίοομα οικογενειακών όαρών του προόλότετα: ατό 
το άρ-όσο 11 του Ν. 1505/1984 για τους εν ενεργείσ οτμιό- 
σιους τολιτικούς υταλλήλους. τασόχετα: κα: σε όσους ατό 
αυτους εξέρχονται ή έχουν εξέλνε: της υπηρεσίας. κα5ώς και 
στους αναφερομενους στις ταρ. 4. 5 κα: 6 του άσόρου 1 
και στην ταρ. 6 του άρνρου 10 του ταρόντος νόμου.

2. Για την καταόολή του ετιοόματος αυτού ισχύουν οι
ιόιες τροΰτονέσεις κα: τεριορισμοί του τροόλέποντα: για
τους εν ενεργεία όημόσιους τολιτ κούς υταλλήλους.

Ειοιν.ά στην τερίττωση του ο συνταξιούχος είναι κα: υτάλ- 
/.ηλος του οηυ,όσιου τοκέα. ότω; αυτό: καθορίστηκε με τη 
σιάταξη της ταρ. 6 του άσψρου 1 του Ν. 1256/1982 ."ΦΕΚ 
65'. το ετίοομα οικογενειακών όαρών ν.αταόά/.λεται ατ: μ·ν 
μόνο τηγή κατ’ επιλογή του.

3. Η οιαφορά του τροκΰττε: ατό τηυ αύξηση του ταρα
τάνω ετιοόματος:

1' ·,'ΐα όσους εξήλ·5αν ατό 1.1.84 και εσεξής καταόάλ- 
λετα: ολόκληρη ατό την ημερομηνία έναρξης καταόολτς της 
σύνταξης κα: πάντως όχι τσιν ατό την 1.6.84 και

2) για όσους έχουν εξέλψε: μέχρι 31.12.1983 καταόά'./.ε- 
τα: στα-ιακά: α κατά τοσοστό 30% ατό 1.5.85. £' κατά.

οεύτερο τοσοστό 30% ατό 1.1.86 και γ' κατά το υτόλοιτο 
40% της οιαφορας ατό 1.1.87.

Άρ-Spo 13.

Εσαρμογη σε Ό.Τ.Α. κ-αι άλλα Ν.Π.Δ-Δ.

Ο: οιατάξεις των προηγουμένων άρψρων έχουν ανάλογη 
εοαρμογή και για τους υταλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλ
λων Ν.Π.Δ.Δ.. οι οτοίο: συνταξιοοοτούντα: με οιατάξεις του 
παραπέμπουν στις οιατάξεις των σημοσίων υπαλλήλων η ετα- 
ναλαμόάνουν κατά όαση τις οιατάξεις αυτές.

Άρνρο 14.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει ατό τη όημοτιευσή του 
στην Εφημέριο α της Κυόερνήσεως.

Ανήνα. 5 Ιουνίου 1985 

Ο: Ττουργοί 

Οικονομικών κα: Εκτος. Ναυτιλίας
ΓΕΡ. ΑΡΣΓΕΝΗΣ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!

Για το ταρατανω σχέοιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της 
Επικράτειας. έχει τη γνώμη ότι ο: οιατάξεις του είναι οι- 
καιολογημένες ατό τη/ α.τιολογική έκόεση του το συνοόεύει.

Ο Εισηγητής Συμόουλος Ιωάν. Ντελάκης εισηγείται τα 
ακόλουψα:

Στις 13 ’Μαρτίου 1985 με εισήγησή μου ενώτιον της Ο
λομέλειας του Σώματος, η Ολομέλεια εγνωμοόότησε σε 
σχέοιο νόμου με το οτοίο ετροτοτοιούντο ισχύουσες συ- 
νταξιοόοτικες οιατάξεις τρσκειμένου ν’ αντιμετωτισ-όεί γ 
συνταξιοοότηση όσων εξήλ-Sav της υτηρεσίας μετά την 1.1. 
1984 ήτοι μετά την ισχύ του Ν. 1505/84 «τερί του ενιαίου 
μιτ-λολογίου». Το νομοσχέοιο αυτό όεν κατέστη νόμος του 
Κράτους λόγω της τρόωρης οιαλύσεως της Βουλής και της 
ειενεργείας βουλευτικών εκλογών. Ήση. τίΨεται υτόΦη της 
Ολομέλειας νέο σχέοιο νόμου τρος γνωμοσότηση σύμφωνα με 
τις οιατάξεις της ταρ. 2 του άρψρου 73 του ισχύοντος Συ
ντάγματος.

Εκτός άλλων, γ α τα οτοία ν’ ανασέρνω στη συνέχεια, 
με το υτέ γνωμοσότηση σχέοιο νόμου του έχει όιευρυννε:' κα: 
με νέες Οιατάξεις όρίσκουν λύση ούο όασικά συνταξιοοοτικα 
προβλήματα τα οτοία κα: η Ολομέλεια του Σώματος σε τρο- 
ηγσύμενες ίιασκέψεις της έχει ετισημάνε: αλλά κα: η λύση 
των προβλημάτων αυτών αποτελούσε τάγιο αίτημα του συνό
λου σχεοόν των συνταξιούχων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κα: 
των ΝΊΊΔΛ. Το ένα είνα: η επέκταση των όιατάξεων του 
ενιαίου μισνολογίου κα: σε όσους, ατό τους οημοσίους πολι
τικούς υταλλήλους του υτάγοντα: στ:ς οιατάξεις του Νό
μου 1505/1984. έχουν αποχωρήσει ατό την υπηρεσία μόχρ: 31. 
12.1983 κα: το άλλο η επέκταση του συστήματος υπολογι

σμού των συντάξεων σε τριακοστα πέμπτα σε όλους του: συ
νταξιούχου: το- Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων Ν.Π. 
Δ.Δ. του αποχώρησα-/ ατό την υπηρεσία μέχρι 31.12.82.

Ειοικώτερα. για τις επί -μέρους οιατάξεις του υπό γνω- 
μοοοτηοη σχεόίου νομού, σημειώνω τα εξής:

Με την ταρ. 1 το- άρνρου 1 του σχεοίου νόμου, τρσσόιο 
ρίζετα: ο συντάξιμος μ:σ·ύό: γενικά με την αντικατάσταση 
της ταραγράσου ! του άρ-όρου 9 του Α.Ν. 1854 του 195! 
ω: ισχύει πρώτο εοσιο της τα:α-.-ράσου 1 του άσ-ύσου 9 
του Π.Δ. 1041 Ί979': με τη -λέσπιση νέα: ::α:άξεω: του έχε: 
ιο: εξής:

<Ί. Ως μισ-ΰός μ: όαοη τον οποίο κανονίζετα: η σύνταξη, 
λαμόάνετα: ποσοστό του μηνιαίου μισνού ενεργείας του μι- 
σ-όολογικού κλιμακίου ή του όα-όμού που έφερε και εμισόο- 
οοτειτο ο υπα/./.ηλος. κατά την έξοόό του από την υπηοε- 
σία. όπως αυτός ορίζεται από τις οιατάξεις που ιτνύο-··' 
κάνε φορά·.'. II οιάταξη αυτή ως κα: κατά την τροαναφε; 
όείσα 2α ειοική συνεορίασή της εγνωμοόότησε η Ολομέλεια 
εινα: επιόε'/.όημένη -/.α: έρχεται σε συμπλήρωση των νοαονε
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εταοοΛ/Κτεων μετά την εσαομογτ to-j ενιαίου μιτ-3ο- 
, . την ατοδετμευχη _μιχ-3εύ και όα-λμου με την 7.2- 

-r υ:χ3ολογ 7.ων za'.ii'/.'.wv. είναι δε 2τ2:α:τηττ η τρο- 
7.2·. ύηοιση τη; για την χατοχ .:ω:τ, ** 2"' ίυντα- 

.->-·7.ητ τλευρας των μεταρρυθμίσεων το> ενιαίου μ::3ο- 
Ν 1505/84). Η διαοορα *χό το τρωτό νομοσχε- 

ωί τροαναοέρ-άηκε εγνωμοδότησε η Ολομέλεια εινα: 
£/.j:vo τροσετί-3ετο δεύτερο εδάοιο ττην ταρ. 1 τον 
·ί τον Π.Λ. 1041 T9 με το οτοίο ερρκνμίζετο η χ> 

Ί'ό'-";;τητη αυτών τον εξήλοΐαν ατό την υτηρεσια μετά την 
ττο: κετα την ισχύν τον X. 1505/84 ενω κε την 

--ωκοδότηαη διάταξη αντ:κα-3:στατα: το τρωτό εδασιο 
Κ_ j τον α:-3;ου 9 με ευρύτερου τεριεχομένου y.a·.
;:2:J.ort; διάταξη.

\h την τα:. 2 too 2:6:00 1 too νομοσχεδίου συκτλτρω- 
,,,, r τ:οηγούμενη ταραγραροις 1 με την αντικατάσταση τη;

2 τον αρ·3ρου 9 τον Α.Χ. 1854/51. ως ισχύε: (τρώ- 
- ;·α;:ο της ταρ. 2 το: xp-Spco 9 του Π.Λ. 1041/79) 

.ε: διάταξη τον τί-λετα: ως δεύτερη τχραγραρος 7.2: 
.·/:: ως ε ς η ο: -"'Γ:2 την εοαρμογη της τροηγούμενης .τα:2- 
--:2:cj. ως μ:σ-3ός νοείται ο δασικός μ::-3ός ενεργείας το: 
σΐα-ϋολογικού κλιμακίου ή του βα-3μού του έρεβε κατά την 
ες::ο του ατό την υτηρεαία, μαζί με την τροσαύξηση του ετ:- 
ί7υ2τ:ς χρόνου υτηρεαίας. κα-3ώς κα: της τυχόν ταρεχομέ- 
.r; τροσαύξησης λόγω ευδόκιμης ταραμονής. ότως χυτά 
ισχύουν 7.2-όε ρορά». Κα: η διάταξη αυτή ως τ!-3ετα: ήδη 
:··.α: ετιδεόλημένη ως συνέτεια και συμτλήρωση της τρώτης 
τιραγράρου 7.α: για το λόγο χυτό χα: δικαιολογημένη. Βα- 
::χής τηματίας διάταξη υτό την έννοια ότ: ξεκχ-3αρ!ζε: τοιες 
διατάξε:; -3α ισχύουν ν.ά-3ε οορά για τον χανονίχμό των χυ- 
ντάςεων είνα: χα: η -3εστ:ζομένη ως ταράγραρος 3 του αι- 
ύσχυ 1 με την ο το ία η ταρ. 1 του ά?·3ρου 4 του Ν. Δ/τος 

|·>4<>5 66. έτως ήδη ισχύε: (εδάριο τρώτο της τα:. 3 του 
αρνρου 9 του Π.Λ. 1041/79) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
διατάξεις του ισχύουν κά-3ε οορ.ά γ:α την εξέλιξη οε μι- 
σ-υολογιχχ κλ'μάχ,ια των εν ενεργεί: δημοσίων τολιτιχών
υταλλήλων ·χα·3ώς χα: γ:α την κροσχύξηση του δασικού μι- 
τ·5ρύ τους με το ετίοομα χρόνου υτηρεαίας λαμίνονται υτό- 
r γ:α τον κα·3ορισμό του χυντάξιμσυ μ·.α-3οό του τοοίλετε- 
Τ2: ατό το άρ-Spo αυτό, χζεξάρτητο ατό το χρόνο τερματ:- 
τυο. της τυντάξ:μης υτηρεαίας χα: εαόαον χυντρέχουν ο: τρο- 
υτο-3έ:ε:ς των ί:ατάαεων χυτών». Με τη οίάταςη χυτή 
τ:οα::ο::ζοντα: ο: ·::αταξε:ς του -3α λαμίχ/οντα: υτόύη γ:α 
τη μ:α-3ολογ·7.·ή εξέλιξη ν.α: το χρονοετίοοροα ανεξάρτητα 
^τό το χρόνο τερματίομού της -τυντάξ:μης υτηρεαίας. Σ-υ- 
γηεχρ’.μενα. γ:α τους οημοαίους τολ:τ:7.οΰς υταλλήλους του 
ερερχοντα: ατό την υτηρεαία χα: υτάγοντα: ατ:ς ο:ατάςε:ς 
“-υ X. 1505/84 χα-3ώς χα: γ:α όαους ατό χυτοΰς έχουν 
η'-η εαελ-3ε: της υτηρεαίας -3α έχουν εααρμογή ο: ::ατάξ£:ς 
του vo.itυ αυτού. Γ:α τους λο:τούς του δίν υτάγοντα: ατο 
λ. I.>05/84 (δτχαατές. διτλωματιχοί χλτ.) ο: τςογενέατε- 
;ε; ::ατάξε:ς των X. 754 χα: 73ο του 1978 ότως τροτο-

51 ε την ταρ. 4 του άρ-3ρου 1 του χ/εδίου νόμου χ/τ:χα- 
'•'•·ατατ2: το άρ-3ρο 2 του Χ.Λ. 874''71 (ταρ. 10 του άρ- 
ήή5' 9 του Π.Λ. 1041/79' ν.α: με τη -3εατ:ζομένη νέα 
'■2~7ϊΧ τροα::ορ:ζετα: ο τροτος υτ:λογ:αμού των χυντάτεων 
•ων ετ: αυμίάαε: υταλλήλων του δημοαίου του τυντάξ:ο:ο- 
τ-υνς2: με τ:ς δ:ατάξε:ς του Χ.Λ. 874/Τ1. 5Γε τη νέα δ:ά- 
τ;γ/τ. γ:α τον κανςν.τεό των αυντάςεων χυτών -3α λαμίά·/ε- 
τ:Γή)-'“όψη ο όαα κός μ:α·3ό; του μ:τ-5ολογ:χοό κλιμακίου του 
χ/.α:;υ :ημοα:ων τολ:τ·.7.ών υταλλήλων με τους οτοίους έχουν 
·Ζ :::α τυτ:ν.ά τροτόντα χα: του αντ:ατο:χεί ατα έτη υτη-

-/.α-3ώς χα: η τροααΰξηαη του 
. ότως αυτό :χ/ΰε: κατά το 
■οημοαίους τολ:τ:χοΰς υταλλή- 

/;'·,ί· δηλαδή αε τοαοατό ατό 4 έως 60%. ανάλογα με τα 
ε“η του αυνολικού χρόνου υτηρεαίας τους ότως χυτός ορίζε- 
•α: ατο άρ-Scc 16 του X'. 1505/84 ■ ταρ. 4), Η ταοατά- 
"ν ::άταξη. είνα: :;χ·α:ολογημένη. νομοτεχν.χά άρτια, μετου- 
-'ωνε: ξε χα: αε κείμενο 2:ν.α:ο τα ήδη εοαρμοζόμενα με όά-

του κκ·3ε υταλλήλου 
£~·:οματος χρόνου υτηρεαία: 
/?οό εξόδου τους γ:α τους

αη τη νομολογία του Ελεγχτεκου Συνεδρίου με μόνη οιαοορά 
ότ: εοεξης ·3α λαμ:χ/ετα: υτό'ύη μ:α-3ός μ:τ-3ολογιχου κλι
μακίου 7.2: ον: :α·3μ;υ ως μεχρ: αημερα.

Με την τα:. 5 του α:·3:ου I του νομοαχετίου. αε την 
οτοία 2ντ:χα·3:ττατα·. το υ:·υ:ο 5 του X. 223/75 ότως αυ- 
μτληρώ·3ηχε με το άρ-3ρ: 39 του X. 1202/81 ταρ. 11 του 
ά·3:ου 9 του Π.Λ. 1041 '79: ορίζετα: ότ: «γ:α τον χανο- 
ν:α·χό της αώ/ταξης του κύρ:ου χα: ειδικού ετ·.ατημον:χού τρ:- 
αωτ:χού του ΚΕΠΕ. των αυνεργατών ετ: ειδι-χού -3έματος των 
αρ-όρων ί /.α: 9 του Β.Λ. 445/61 7.2·3ώς χα: του διο:χη- 
τ:7.ού. του :οη·3ητ:χ.ού ετ:ατημον:χού ν.α: ίοη-3ητ:χού τεχν:- 
ν.ου τ:οαωτ:7.ο^ του ΙνΕΠ Ε. /.αμδάνετα: υτόψη ο δαα:κ.ός 
μ::·3ός του μ:α·3ολογ,:7.ού ν.λ’.μακίου του κλάδου δημοσίων ττο- 
λ:τ:χων υταλλήλων. ν.ατα τ:ς δ:α7.ρίαε:ς του άρ-5ρου 3 του 
X. 1505/84. με τους οτοίους έχουν τα ίδ:α τυτικά τροαό- 
ντα χα: του αντ:ατο:.χε: ττα έτη υτηρεαίας του κά-3ε υταΛ- 
λήλου. μαζί με την τροοαύςηοη του ετ:δόματος χρόνου υτη
ρεαίας. ότως αυτό :αχύε:. -/.ατά το χρόνο της εξόδου τους. 
γ:α τους δημοσίους τολ:τ:χοΰ: υταλλήλους. Κα: αε τη διάτα
ξη αυτή τροόλετετα: όυ.ο:α ρύδμίση με τους υταγομένους
ατ:ς δ’.ατάάε:: του Χ.Λ. 874 71. Κα: η διάταξη αυτή- είναι 
σΰμαωνη τρος το τ/.οτό του νόμου κα; α:τ:ολογείτα: ατό
την ε:αηγητ:χή έχ-3:αη.

Ανάλογη, τρος τα ταρατάνω. ρΰ-3μ:αη, τροδλέτετα: με την 
ταρ. 6 του άρ·3ρου 1 χα: γ:α τον χανονιαμό της σύνταζης 
των υταλλήλων ΕΛ—ΤΑ του αυνταςιοδοτούντα: ατό το Δη
μόσιε. Γ’.α τον χχνονίομό y.a: της αύνταρης των υταλλήλων 
αυτών ·3α λαμοάνετα: υτό-όη ο ίαα:χός μ:α6ός του μ:σ-3ολο- 
γ:χτύ χλμιχ/.ίου μαζί με την τροααΰξηαη του ετιδοματος χρό
νου υτηρεαίας του ορίζεται ατό τ:ς δ:ατάξε:ς του Νόμου 
1505/84 y.a: με δάαη αντίστοιχο κλάδο των δημοσίων υταλ
λήλων του χατατάσσοντα: ο: κλάδο: τροσωτ'·7.ού ως ο: κλά
δο: χυτοί διαλαμοάνοντα: στην υτό γνωμοδότηση δ:άταξη. Κα: 
η δ:άτααη αυτή είνα: αύμρωνη τρος το τχοτό του νόμου χα: 
α:τ:ολογείτα: ατό την εισηγητική έ·/--3εση του νομοσχεδίου. 
Η ταρ. 7 του άρ-3ρου 1 του σχεδίου νόμου είνα: διαδ:χα- 
στ:χού τεριεχομένου δ’.άταζη -/.α: όριζε: ότ: η y-ατάταξη των 
υταλλήλων των ταρ. 4. 5 χχ: 6 του αυτοό άρ-3ρου οτους 
αντίστοιχους -κλάδους y.a: -χατά τ:ς δ:αχρίαεις του άρ6ρου 
3 του X. 1505/84 ττα μ·.α-5ολογ:·/.ά ·χλ:μάχ:α -3α ενεργεί- 
τα: 7-2τά τον -/.ανον.αμό ή την ανατροααρμογή της σύνταξης 
ατό την αρμόδ:α δ:ε·ύ-3υντη του Γενΐ7.ού Λογιστηρίου του 
Κοάτους.

Ά?-3ρο 2.

Συντάξεις τα-3όντων.
51ε το άρ-3ρο 20 του Α.Χ. 1S54/51 (άρ-Spo 20 Π.Λ. 

1041/79 ότως χ/τ:7.αταατά-5ηχε με την ταρ. .1 του άρ·3ρου 
21 του X". 1202/S1 ρυ-3μίζετα: ο υτολογιαμός της χύντα- 
ξη; του ατονέμετα: ατ:ς οικογένειες όσων τε-3αίνουν εξ αι
τία; της υτηρεαίας ή δολοοονούντα: χτό τρομο7-ράτες. Με 
τις διατάξεις του άρ-3ρρυ 2 του σχεδίου νόμου ετέρχοντα: 
ο: χ/αγκαίες τροα·3ή7.ες ν.α: τροααρμογες ώστε να καταστεί 
δυ-/ατή 7.2: να εναρμον:τ-3εί η χυνταξ:οδότητη των τροσώτων 
αυτών χα: μετά την ατοχύνδετη μ:σ-3ού ατό δα-3μό για τους 
τολιτιχους υταλλήλους —υ υτάγοντα: στο νέο μΐσ-3ολόγ:ο. 
Με τ:ς ·3εστ:ζόμενες αυτές δ:ατάξε:ς του άρ-3ρου 2 λχμδά- 
νετ2: υτοψη γ:α τον χ,Χ/ονισμό της ούνταξης χ/τί του μι
σθού όα-3μ;ύ, το μ:σ·3ολογ:κό χ/.:μάχ:ο με το οτοίο εμμ:σ-3ο- 
δοτού-/το κατά το χρόνο του ·3χ<άτ:υ τους y.a: ταρατέρα μέ
χρι το οτοίο -32 εξελίσαοντχ·' αν ήταν στην ενεργό υτηρεσία. 
μειούμενο -χατά δύο ή ένα κλιμάκια X' έτα·3χζ εξ αιτίας της 
υτηρεαίας ή χ/ δολθ5θνή-3η·χαν αντίστοιχα. Κα; ο: διατάξεις 
αυτές ευρίσκουν τλήρη αιτιολόγηση στην εισηγητική έκ-3εση 
τσο νομοσχεδίου αλλά κα: είνα·. αναγκαία η ·5έστιαή τους 
μετά την ισχύ του X. 1 505/84 .

'Αρ-5ρο 3.

Συντάξεις λογοτεχνών —καλλιτεχνών.

Με τις διατάξεις του άρ-3ρου 3 του αχεδίου αντικαθίστα
νται οι ταρ. 4 7.21 5 του άρ-Spou 1 του Ν.Δ. κα:



ορίζεται με τις λεστιζόμενες νέες διατάξεις ότ! η σύνταξη 
που προβλέπετα: ατό το άρλρο 1 παρ. 1 “ του αυτού
Ν. Δ/τος '214/73; είναι Ϊ3η με τα ογδόντα εχατοστά 
(80%) τοο βασιχού μισλού τοο liioo μισλολογίχού χλιμα- 
χίου. όπως ισχύει χάλε φορά για τοο: δημοσίους πολιτικούς 
υπαλλήλους (αντί τοο μισλού τοο 4οο βαλμού τοο τροβλέ- 
τετα: ατό τ:ς α ν τ ι χ α λ ι στ ώ μ ε ν ε ς διατάξεις) σε όσους ατό 
τοο; δικαιούχους κρίνοντα: ατό ττ,ν επιτροπή της ταρ. 3 ότι 
τρόσφεραν σημαντιχές υπηρεσίες στην ανάπτυξη τη; Ελνι- 
■/.η; Λογοτεχνίας ή των Καλών Τεχνών γενιχά. η σύνταξη δε 
όαων χρίνεται ατό την αυτή επιτροπή ότ: τρόσφεραν εξαιρε
τικές υτηοεσίες στην ανάπτυξη της Ελνικής Λογοτεχνίας ή 
των Καλών Τεχνών γενικά προσαυξάνεται -/.ατά 20%. Κα: η 
προσαρμογή αυτών των διατάξεων στο νέο νομικέ καλεστώ; 
τοο ισχύει μετά την καλιέρωση των μισλολογ:χών κλιμακίων 
για τοος δημοσίους υπαλλήλου; ήτο αναγχαία χαι αιτιολο
γείται τλήρως ατό την εισηγητική έχλεση ως η Ολομέλεια 
χα: σε προηγούμενη συνεδρίασή της (13.3.83) εγνωμοοέτησε 
σε ταρομοία διάταξη.

Άρλρα 4—9.

Με τις διατάξεις των άρόρων αοτών ετέρχοντα: οι ανα- 
γχαίες τροποποιήσεις στις ο’.χείες διατάξεις τοο χώδιχα το- 
λιτιχών χα: ττρατ'-ωτιχών συντάξεων, των σιδηροδρομικών 
συντάξεων καλώς χα: στη σονταξ'.οδοτιχή νομολεσια των 
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. ώστε να οτολογίζοντα: ενιαία, βάσει 
τοο αναλογιχοό συστήματος των τριαχοστών τέμττων όλες 
ο: συντάξεις χα-όώς χα: ο: τροσαοξήσεις ετί των συντάξεων 
των ταρατάνω χατηγοριών οταλλήλων. Ειδικότερα. με το άρ
λρο 4 αντιχαλίστατα: το άρλρο 15 τοο A. Ν. 1854/19ο1 
ότως τροτοτοιήληχε μεταγενέστερα (άρλρο 15 ταρ. 1 —5 
τοο Π.Δ. 1041/79) χα: με τη νέα διάταξη προβλέπετα: ότι 
ο υτολογισμός της συντάξεως ως χαι η τροσαόξηση του τα- 
ρέχετα: στις ετ: μέρους χατηγορίες οταλλήλων τοο διαλαμ
βάνονται στο αν τ ι χα ·ό ι στ ώ μ ε ν ο άρλρο 15 λα γίνεται στο εξής 
με βάση το σύστημα των τριαχοστών τέμττων. Η ταρ. 6 το. 
άρλρου 15 τοο Π.Δ. 1041 του 1979 ότως ισχύει αντιχαλί- 
στατα: χα: τροσαρμόζεται τρος το σύστημα των τριαχοστών 
τέμττων με το άρλρο 6 τοο σχεδίου νόμου για το οτοίο -δα 
γίνε: λόγος χα: παρακάτω, Με το άρλρο 5 τοο σχεδίου νό
μου αντικα-δίστασα: το άρ-δρο 42 τοο Α.Ν. 1854/1951 ότως 
τροτοτοιήδηχε χα: συμτληρώληχε μεταγενέστερα χα: ότως
ήδη :σχύε: (ταρ. 1—4) άρλρου 42 Π.Δ. 104.1/1979 χα: 
με τις νέε; διατάξεις τοτ άρλρου 42 ρυλμίζεται χατά ανά- 
λογον τρος τους πολιτικούς συνταξιούχους τρότον χα: ο υτο- 
λογισμός των στρατιωτικών συντάξεων ήτο: με το σύστημα 
των τριαχοστών τέμττων.

Με το άρλρο 6 ρυλμίζεται με τον ίδιο ως χαι ανωτέρω 
τρέτο χαι ο υτολογισμός τη; σύνταξης των νομαρχών με αντι- 
χατάστσση της τα:. 6 του άελρου 15 τοο ΠΔ. 1041/79 
ως ήδη ισχύει.

Κατά τον αυτό τράτο, με το άρλρο 7 τοο σχεδίου νόμου 
λεσμολετείτα: χα: ο υτολογισμός της συντάξεως των σιδη- 
ροδρομιχών οταλλήλων αντιχα-όισταχενου του άρλρου 8 του
Ν_Δ. 3395 του 1955 ως ισχύει (άρλρο 6 ΠΛ. 850/80).

Με το άρλρο 8 του σχεδίου νόμου αντιχαλίστατα: η ταρ.
1 του άρλρου 9 του Ν.Δ. 3395/55 ότως αντιχαταστάληχε 
με το άρλρο 5 του Ν. 1202 του 1981 χαι ότως ήδη ισχύει 
(ταρ. 1 άρλρου 9 Π.Δ. S50/80 χα: ρυ-ύμίζεται ως χα: ανω
τέρω με το σύστημα των τριαχοστών τέμττων ο υπολογισμός 
της σύνταξης των ταλάντων σιδηροδρομιχών.

Τέλος με το άρλρο 9 του νομοσχεδίου ρυλμίζεται ετίσης με 
το σύστημα των τριαχοστών τέμττων χα: ο υτολογισμός της 
σύνταξης των -ταλλλήλων ΟΤΑ. Όλες ο: ταρατάνω ρυ-ύμι
σείς η,σαν επιβεβλημένες. νομοτεχν.χά είναι άρτιες -/.α: λε- 
στίζουν ενιαίο δίκαιο για τον υπολογισμό των συντάξεων, αί
ρεται δε μια αδιχία σε βάρος των τρο του 1983 συνταξιού
χων πάγιο αίτημα των οποίων ιχανοτοιείτα: με τις λεστιζό- 
μενες νέες διατάξεις.

Αναπροσαρμογή Συντάξεων.

Με το άρ-ύρο 10 του νομοσχεδίου ρυ-ύμίζεται λεττομεριαχά 
χα: χατά κατηγορία συνταξιούχων τόσον αυτών του αποχώ
ρησαν της υπηρεσία; μετά την ισχύν του Ν. 1505/84 (1.1.84) 
όσον χα: εχείνων του συνταξιοδοτήληχαν μέχρι της 31.12.
1983 η αναπροσαρμογή των συντάξεων με εφαρμογή των δια
τάξεων για τα μισ-ύολογιχα χλιμάχια αλλά χα: του συστή
ματος υπολογισμού της σύνταξης σε τριαχοστά πέμπτα. Με 
τις διατάξεις του αυτού άρλρου χαλορίζοντα: όργανα αναπρο
σαρμογή; των συντάξεων οι αρμόδιες διευ-ύύνσε:ς του Γενιχού 
Λογιστηρίου του Κράτους χαι ο τρόπος χαι χρόνος καταβο- 
λής τη; διαφοράς της συντάξεως που λα προχύψει από την 
αναπροσαρμογή. Οι διατάξεις του άρλρου αυτού είναι ετιβεβλη- 
μένες. ιχανοποιούν αίτημα των συνταξιούχων ιδιαίτερα εχεί
νων του εξήλλαν της ενεργού υπηρεσία; μέχρι 31.12.83 είναι 
σαφείς χαι λεπτομερείς χαι αιτιολογείται πλήρως η λέστι- 
σή των με την εισηγητική έχλεση του νομοσχεδίου. Θα μπο
ρούσε μόνο να παρατηρηλεί ότι χαι με τη ρύλμιση αυτή χατά 
το μέρος που προβλέπετα; η καταβολή της διαφοράς αυξή- 
σεω; λόγω της εντάξεώς των σε μισλολογιχά κλιμάκια χαι 
εφαρμογής του συστήματος υπολογισμού των συντάξεων με 
τριαχοστά πέμπτα ο: τρο του 1983 συνταξιούχοι τυγχάνουν δυ
σμενέστερη; μεταχειρισεως αφού γι’ αυτούς η χαταόολή της 
διαφοράς αυξήσεως ολοκληρώνεται την 1.1.87.

Με το άρλρο II του νομοσχεδίου χαλορίζεται το χατώτα- 
το όριο σύνταξης ή όοηλήματος στο ποσό των 12.240 ατό 
30.4.84 στο οτοίο ατό 1.5.84 χαι εφεξής λα υπολογίζεται 
το ποσό της ΑΤΑ.

Με το άρλρο 12 του νομοσχεδίου χαλορίζονται οι προΰτολέ- 
σεις χαι περιορισμοί χαταόολή; του επιδόματος οιχογενεια- 
χων βαοών του προβλέπετα: ατό το άρλρο 111 του Ν. 1505 του
1984 χα: στους συνταξιούχους ως χαι ο τρόπος χαι χρόνος 
χαταόολή; της διαφοράς που λα προχύλει από την αύξηση, του 
παρατανω επιδόματος.

Με το άρλρο, 13 του νομοσχεδίου προόλέπεται η ανάλογη 
εφαρμογή των διατάξεων αυτού χαι για τους υπαλλήλους των 
ΟΤΑ χα: των άλλων ΝΠΔΔ οι οποίο: συνταξιοδοτούντα: με 
διατάξεις που παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υταλ- 
λήλων ή επαναλαμβάνουν χατά βάση τις διατάξεις αυτές. Τέ
λος με το άρλρο 14 χαλορίζεται ω; χρόνος ισχύος του νό
μου η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυόερνήσεως.

Η Ολομέλεια μετά ατό διαλογιχή συζήτηση, αποδέχληχε 
ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Συμβούλου Ιωάν. Ντελάχη.

Τελειώνοντας η συζήτηση συντάχηχε το παρόν Πρακτι
κό, το οτοίο αφού λεωρήληχε χαι εγχριληχε ατό τον Πρόεδρο, 
υπογράφεται ατό τον ίδιο χα: το Γραμματέα.

Ο Παόεδοος Ο Γραμματέας
ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝ. ΓΊΑΤΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΓΝΈΑΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΌΓ Ε.ΑΕΓΚΤΙΚΟΤ ΣΤΝΕΔΡΙΟΤ 

ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΤ 1985

ΜΕ1ΑΗ: Νιχ. θέμε/.ης. Πρόεδρος, Ιωάν. Κατσιχάς, Αλαν. 
Αδριανός. Αντιπρόεδροι. Γεώργ. Καραχάχιος, Ιωάν. Λογολέ- 
της. Ευάγ. Καλλίτσης. Nix. Π απατγιαννίδηί. Ιωάν. Καρα- 
τζάς. Αναστ. Γχόνης. Νιχήτ. Νιχητάχης. Νιχ. Κόντος, Αχ··λ. 
Γχατσότουλος. Δημ. Ματσιώτας. Δημ. Φαμέλης. Ιωάν. Ντε- 
λάχης. Στυλ. Χριστονάχης χαι Ατόστ. Μτότσος. Σΰμβο 
7.01.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Π λεύσ. Καρράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ; Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνεδρ’-άσεως ο Σύμβουλο; Ιωάν. Ντε- 
ζ.άχης το. ορίστη.χε από τον Πρόεδρο Εισηγητή.; εισάγει στην 
Ολομέζ.εια σχέδιο νομού «ετεχταση διατάξεων του Ν. 1505/ 
1984 σε τολιτιχούς συνταξιούχους του Δημοσίου χα: άλλες

Άφλρο 10.’
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που ζζζλνηκε προς to ! ενικό Επιζζοζο τη; Επι
ζό Γ. 1264 179 Μ 13-4—67/31.1.85 έγγσασο 

iscv Uatewvixwv ■ i'svtxi Λογιστήριο to; Κράτους 
5η Νομοπαρασκευαστική ;. γ;* vy γνω»θϊϊτήσει 
to αρ-όρο 75 ζζϊ. 7 too Συντάγματος, 

αυτό εχε: ως έξης :

Άρ3ρο 1 ■

Συντάξιμος μ:ζ3ός γενικά.

Εζην πα:. 1 too ζρ3·;ου ί) τον Α.Ν». 1854 51 ΦΚΚ
,;·2 όπως or/1ικζζζζζάληκε με ζην nap. 1 too άρ3ρου 6 

Χ.Δ. 3768/1957 (ΦΕΚ 202) (zap. 1 too άρ-Spoo 9 too 
104Ϊ '79'' ΦΕΚ 292 z:zzz:8rzz: ε:ά::ο ως εξής:

„Ω: μ.:ζλάς με όαση too c ποιου ν.ανσνΐζεζα: η tootζ z r, twv 
,ζζλλή'-ων zoo εξέρχονζζ: ζης υπηρεσίας ζζό 1 Ιανουάριου 
••»S4 y.z: εο' εξής κα: υζζγονζζ: στις ::ζζάξε:ς too X.
5t)5 84 , ΨΕΚ 194;. λαμοανεζα: nozozzo too μηνιαίοo μι- 

-ooo εν-εζγειχς too κλιμχ/.ιου. zoo εμιζνοζοζούνζο y.ata tην 
:μο:ο toot ztro ζην υπηρεσία»,

2. It zap. 2 too zt-Spoo 9 too A.X. 1854/51. όζω: 2vz:- 
•/.ζζαζτζ8ηκε με ζην zap. 2 too άρ3ρου 36 too N. 1202/81
ΨΓΚ 247). (πρώτο εοάριο ζης zap. 2 too ap-Spoo 9 too 

Π .Δ. 1041/79). zvt'.'/.z-SittztZ'. 7.2: πάλι ως εξής:

«2. Γ:ζ ζην εφαρμογή ζης προηγούμενης παραγράφου, ως 
;:ζύές ενεργείας νοείται ο tzt’.v.i; μιζ8ός too κλιμάκιου ή 
too :ζ8μοό zoo ισχύει κά8ε ρορζ. μαζί ο.ε ζην προζζύξηζη 
too :ζ:οόοζζος χρόνον υπηρεσία; κα8ώ; y.z'. ζης ζοχόν πα
ρεχόμενη: ζζό 1 Ιζνοοζρίοο 1981 προζζύξηζη: λέγω εοόόν.'- 
εης παραμονή;. όζζω; χοζά :ζχυζυν κατά ζην όςοοο too υπαλ
λήλου ζζό ζην υπηρεσία».

3. Στην. ζζρ. 3 zoo άρ3ρου 9 zoo Π.Δ. 1041/79 y.z: με
ταξύ too ζρώζοο y.z: zoo οευζέρου εέαοίου. -ροτζι8ετα: εοά- 
;:ο ω; εξής:

"Ε:::·/.ζ. για όσου; ζζό του; ζυνζαξιοοοτοοαένους πολίτι
κου; υπαλλήλου; υπάγονται στις οιζζάξει; ζσο Ν. 1505/84. ο 
ζροζζιοριζμός too εζιοόμ ζζος χρόνου υπηρεζίζ;. για zov y.z-So-
:ΐ7·;: ζοο συντάξιμο; μ:ζ8οό t:ο-'ς. ·*;!νετ2'. ;ιε τα rcTCTTC ·Λ2ί
ζη. κλιμάκωση ζοο ζ ροόλε· αττό το vcy.c α’-ίτό».

ι. Σζο ζ;3ρο 2 ζοο Χ.Δ. 874/'71 ίΦΖΚ 8!) ^0. 10
ζοο ζ;3οου 9 ζοο Π .Δ. 1041 /79» ζζο?7·.Οζτ2: το 2T/-0/vC>Sc

'<Γ:α ζον κανονιζμό ζης ζόνζζξης ζων υπαλλήλων too ζρο- 
η',Όοοενοο εοζριου ζοο εξέρχονται ζζο ζην υπηρεσία ζζό 1 Ιζ- 
■ oo2p:oo 1984 y.z: εοεξής. λαμοάν-ζα: υπόψη ο όαζικό; μι- 
tott too κλιμάκιου too κλάοοο έημοοιων ζο'-ιζικών οζζ 
ή'-ω-. y.ztz ζ:ς οιζκρίζει; too άρ3ρου 3 too Ν. 1505/84. 

•·ε ζοος οζοίοος εχοον ζζ :οζ tozr/.z ζροζόνζζ y.z: zoo z-.t:- 
εζο:χε: ζζζ εζη οζηρεζ.ας ζοο ·λζ·ο ε οζα'/.7.ήλοο μζξ: με ζην 

y.prtr zoo εζ:;όμζζος χρόνΛ οζηρεζίζ; όζω; ζοζό :ζχόε: 
' ζζ2 to χρόνο ζης εξόοοο ζοος ·;:ζ ζοο; ;ηνοζ:οος ζο ’̂.ζ:- 
''•οος οζζλλήλοος.

•χ Σζο ζ:-5;ο 3 zoo X. 223/1975 ΦΕΚ 266) όζωζ ζνζ- 
-ληρωόην.ε με to zp-Spo 39 zoo X. 1202/1981 (ζζρ. 11 
zoo zp-S-poo 9 too Π.Δ. 1041/1979) zpozzi-Sozz: ζο ζζ.ό- 
'■0.7ο ε;ζο:ο:

"Γ:ζ ζον y.zvoν.ομό ζης ζόνζζξης ζων οζζ'/.λήλιον ζων ζρο- 
η'.'οοοενων εοζρ'.ων ζοο εξέρχονζζ: ζζό ζην οζηρεζίζ ζζό 1 
izvoozp::; 1984 y.z: εοεξής. ’/.ζμόζνεζΖ: οζόύη ο όζοζ/.ός μ:- 
tvot ζοο μ:ζ·3ο7·ο*;:ζοό y./'-o.zy.ioo ζοο ν.λζοοο οημοζίων ζολ:- 
f'/.ων οζ2/.λή/.ων. y.ztz ζ'.ς ::ζν.ρ·ζε:ς zoo ap-Spco 3 zoo Ν. 
‘•'•'5 1984. με ζοος οζοίοος έχουν ζζ :ο:ζ ζυζ'ν-ά ζροζόνζζ 
Ζϊ: ζοο ανζ:ζζο:χε: ζζζ έζη οζηρεζίζ: ζοο y.z-οε οζζό./.ή/.οο. 
ζζό: με ζην ζροζζοζηζη ζοο εζ::όμζζος χρόνοο υζηρεζ:ζς 
ζζω; ζοζό :ζχόε: ν.ζζζ ζο χρόνο ζης εξόοοο ζοος ·;:ζ ζοος 
εην.θζ:οος ζο7.'·ζ:ζοός υζζλλή’/.ου;».

6. Σζο ζρ3;ο 1 ζοο Χ.Δ. 1162/1972 (ΦΕΚ 817 όζως 
;:οζ:ζ;:ή-οηζε με ζζ zp-Spz I zoo X. 952/1979 (ΦΕΚ 175). 
4·· ζζε. ! zoo X. 1262/1981 ζζ: 5 ζζο. 1 zoo X". 1489/ 
1984 ΦΕΚ 1707. (ζζρ. 6 ζοο άζ-Spoo 82 ζοο Π.Δ. 1041/ 
‘979 ζεοζζίθεζζ: ζο ζν.όλοο3ο ooapto:·

Μ.Γεζ ζον y.Z'/cν:ζμό ζης ζόνζζξης ζων οζζζ/.ήλων ζων 
ΕΛ—ΤΑ ζοο εξέρχονζζ: ζζό ζην οζηρεζίζ ζζο ΙΙζνοοζ- 
:ίο. 1984 y.z: εοεξής. '/.ζ-εοανεζζ: οζόόιη ο 6ζζ:χος μ:ζ3ος ζοο 
μιτν·θ7.ο·η:ζΛ0 ν//.:μζν.:οο μαζί με zzp^ ζροζζόξτητη ζοο ετ·.ζό- 
μζζος χρόνοο οζηρεζ’.ζς ζοο ορίίεζζ: οζό ζ:ς ίϊαζζξε'.ς ζοο 
X*. 1505-Ί 984 y.z: ιε όαζη ζην ζαραζ.άζω y.ztz yAccio ανζ:- 
ζζοεχία ζρος ζοος ίημοζίοος ζολ:ζ:ζ.οός ζζαλ/.ήλοος, λίεμέα- 
νονένοο οζό’έη y.z: ζων ;:ζ·/.ρίζεων zoo zp-Spco 3 zoo X.
1565'J 984:

Κ/.ζ.όν. ζερόσωεζεκοό ΙόΛ-Ί Λ Κλίόο:
δημοσίων

tzo/.tzf/.ών
υζεα/ζ.ήλίον

ζ) Λ' Avcvzzz-coj. ζνωζέοοο κα: ■ -βασικού 
—ροσωτζ.κού δεοίκηση: - εκμεζάλλευσης AT

β) 13’ εζεεκουρικού ζζροσωζζ'.κοό εσωζερικής 
εκμετάλλευσης. Γ δζ,κζυλόγράοων. Δ' σχεδια
στών. Ιο' διανομέων. ΣΤ' οδηγών αυτοκινήτων 
και Ζ' τεχνιτών ΜΕ

γ) Η’ κληζήριον. Θ' διαμεζακομισζοόν και 
Γ καθαριστριών ΣΕ

7. Η κατάταξη ζων οζαλλήλων των ζζρ. 4. δ κζ: 6 ζοο 
ζαρόνζος ap-Spoo ζζοος ανζίζζο:χοος ν.λζεοος, κατά τις οιζ- 
κρίζεις zoo ap-Spoo 3 zoo Ν. 1505/4984. y.a: Jzz μυθολο
γικά κλιμάκια 8α ενεργείζα: κατά ζον κανονυμό ή ζην ανα
προσαρμογή ζης ζόνζζξης ζζό ζην αρμόο-.α ίιεόύονζη ζοο Γε- 
ν.κοό Λογιζζηρίοο ζοο Κράτους.

' Ao-Spo 2.

Συντάξεις ζαύόνζων.

Σζο άρ3ρο 20 zoo Α.Ν. 1854/1951 όζως ζνζικαζαζζζ- 
8ηκε με ζην ζαε. 1 ζοο -αρ-όροο 21 zoo Ν. 1202/1981. (άρ- 
8-ρο 20 του ΐί .Δ'. 104(1/1979) ζζροζζίόί-νζζι ζ:ζζ:ζγρ-ζοο: 
4 κα: 5 ως ε'ξής :

«4. Ως ζύνζαξη ζοο αζονέμεζα: στον υπάλληλο που ζεόα:- 
νε: ζζην οζηρεζίζ. ζζό 1 Ιζνοοζρίοο 1984 κα: εοεξής με ζοος 
όροοζ ζης ζερ. ζζ' ζης ζζρ. 1 ζοο άρ·$ρου 1 ν.Ζ: οζζάγεζζ: 
ζζ:ς οιαζάξεις zoo X. 1505/1984. ό·ογ!ξεζα: ζζζή ζοο ορίζε- 
ζα: ζζην προηγούμενη ζζράγρζοο μειοόμενη κατά οόο κλιμά
κια όζον ζρορζ ζην μ:ζ-3ολογι κή εξέλιξή ζ ου».

5. Ως ζύνζαξη ζοο αζονέμεζζ: ζζον υπάλληλο ζοο όο/.ο- 
οονείζα: ζζην οζηρεζίζ ζζό τρομοκράτες ή άλλα άζομζ ό.όγω 
ζης οζζλό.ηλ-.κή; ζοο ιζιόζηζας ή ζης άζκηζης ζων ·κζ3ηκόν- 
ζων ζοο. ζζό ! Ιζνοοζρίοο 1984 κζ: εοεξής και υπάγεται σζ’-ς 
::ζζάξε·.ς zoo X. 1505/1984. λογίξεζζ: χυτή που x/ήν.ε: ζζο 
κ/.ιμάκιο ζοο κλάόου ζοο έοερε και ζνζ:ζζο:χε! ζε πραγματι
κή οζηρε'ίζ ζριάνζζ ζένζε ετών, ζζην οζοίζ συνυπολογίζεται, 
αν ζονζζέχε: ζεζέζζζωζη κζ: τ ζεοζχόζηζη ζζο ζζοε/.έ-ζε: ζο
ίρ3ρο 43.'

Ως κ'-ΐμάκιο με όζζη ζο οζοίο κζυςρίζεζζι η ζόνζζξη ζοο 
ζζονέμ εζζ: οομρωνα με ζο προηγούμενο εόάζιο. λαμόάνεζαι 
ζζεόη ζο κϋ,ιμζν.ιο ζοο κλάοοο που ανήποε: -/.α: με ζο σζοιο 
ϊμιζ3οοοζείζο ο οο'/.ορονημένο: κζζά ζο χρόνο ζοο όανάζοο ζοο. 
ζζό ζη ζυμζλήρωζη οε ζοο χρόνοο ζοο αζζιζειζζ: για ζην 
εξέλιξη ζε κάνε επόμενο κλιμάκιο ζοο κλάοοο ζοο. ζο κλι
μάκιο ζζο οζοίο 3α εξελίζζεζο μ:ζ3οό.ογ:κά. χ; ήταν ζε ενερ
γό οζηρεζίζ. ζόμοωνζ με ζ:ς οιαζάξεις ζοο ίζχοαν κατά ζο 
χρόνο ζοο 3χ/άζοο ζοο.

Η εξέλιξη, αυτή οεν μπορεί ζε y.-zxiz ζεαιζζζωζη να είναι 
ανώτερη zoo tzpovorzαό.ηκζιν.ού. κατά ζερίζζζωζτ,. μιζ-ίολσγικεό 
κλιμακίου ζοο κλάοοο ζοο.

Ω; αρεζηρίζ για ζον υπολογισμό ζοο χρόνου που απαιτείται 
γιζ μ:σ3ο/.ογ:κή εξέ'.'ξη. λαμόά';εζζ: η χρονο/.ογία κατά ζην 
οποία ο όο'/.ο;ονη3είς απέκτησε ζο κλιμάκιο που έοερε. η ίε 
χόξηση ζης σύνταξης ζυνεπείο ζης ζζρζζζανω εξέλιξής ζοο. 
π/.ηρώνεζαι από ζην πρώτη ζοο μήνα ζοο επόμενου από ζη 
συμπλήρωση ζοο χρόνου που απαιτείται για ζη μισ3ολογική 
ζοο εξέλιίξη από κλιμάκιο ζε κλιμάκιο. Η ημερομηνία αυτή
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αχοοατι,ε: ~γ:α
τις ααντάςεΐς. με την χράςη t αχοοααη κανβνιαμοά της βύν- 

TZ^T'; .... ■'-
0; νχάλληλοι της χαοοναα; χα της χραηγονκενης χαρα- 

γραςο. ερόαον νχάγοντα: οτις όιαταςεις τη; χαρ. 0 του άρ- 
4»pc„ J. λογίζονται για την εΐςέλιςη τονς οάμοωνα y: τ' ανω
τέρω ως τακτικοί. Λαμόάνετα: τχ νχό-όη ως αρετηρια για τον 
οχολογιαμέ τον χρόνοι .χον αχαιτείτα: για την εςέλιςη σε κα
δένα αχό τα εχέμενα χΛΐμάκια-. η χρβνολογια τον -άανάτον 
τονς».

Άρώιοε 3.

Σνντάςεις λογοτεχνών—καλλιτεχνών.
]. Στην τε:. 4 τον άρ-όρον I τον Κ.Δ. 214/1973 (ΦΕΚ 

270'; χροατί-όετα: εοάοιο ως εςής:
«Τό χοαό της αάνταςης χον χροόΛεχετα: axe τις χαρ. I 

•/.a: 2 τον νόμον ανςοά. 7:2 άαονς αχό τονς χαραχάνω οιχαιοά- 
χονς χρίνοντα: αχό την Εχ'.τροχή της xap. 3 αχέ j Ιανουά
ριου 1984 χα: ερεςής ότ: χρόορεραν τημαντΓ/.έ; '
ττην ανάχτνςη τη; ε·άν:·/.ής Λογοτεχνίας ή των -/.αλών τεχνών 
γενικά. εινα: ιας με τ2 ογοόντα εκατοστά ι 80% - τον όασικοά 
μ: α-ό ο ά τον 1 1 ον μ:ιι-5·οΛογ·.χού κλιμάκιου όχως ιτ/υε: χα-όε 
ρορα για τον; οηντοίον; χολιτιχοάς υπαλλήλους».

2. Στην χαρ. 5 τον άρ-Sp. ! τον Ν.Δ. 2)4/73 χροοτί·&ετα: 
εοάοιο ω; εςής:

ηΓια τον; οιχαιοάχονς χον χρίνοντα: ότ: έχουν χροαρέρει 
ε£ αιρετικές νχηρεαίε; ατην ανάχτνςη της Ε-άνιχής Λογοτε
χνία; ή των Καλών Τεχνών γενικά. το χοτό της αάνταςης 
τοα οεντέοον εοαςίοτ της χροηγονμένης χαραγράοον χροααυ- 
ξάνεται κατά είχοα: το:; εν.ατό (30%) .

Άρδρο 4 .

Αναχροοαρμογή τνντάςεων.

1. Η αναχροοαρμογή τη; αάνταςης. αε εοαρμογή των ϊια- 
τάξεων των άρ·5>ρων 1—3 τον παρόντος νόμον, των εξβλ^όν- 
των της νχηρεαίας αχέ 1 Ιανοναρίον 1984 μέχρ: της ϊημο- 
αίεναης τον χαρόντος. γίνετα: αχέ τις αρμόοιες διο&όνσεις 
ν.ανονιςμοό τνντάςεων τον Γενικού Λογ'.ατηρίον τον Κράτους, 
μετά την έν.οοαη αχό τη οιοίχηση της χράςης κατάταξης τον 
υπαλλήλου αε μυθολογικό κλιμάκιο ν.α: τη·/ χοινοχοίηαη της 
χράςης 2ντή; ατ:ς χαραχάνω ε:εν·όνν;ε:ς. Ειοιχά η αναχρο- 
ααρμογή των τνντάςεων των νχαλ/.ήλων χον νχάγοντα: θτ:ς 
οιατάςεις των χαρ. 4. δ ν.α: 6 τον άρ-όρον 1 τον νόμον αυ
τόν. γ:νετα: oixo-Sεν αχό τις αρμόοιες οιεν-δάντεις τον Γ.Λ.Κ.. 
οάμοωνα με όαα ορίζοντα: ττ:; οιατάςεις των χαραγράοων 
αυτών.

2. Η Δΐ2ρορα της χανονίζομένης αάνταςης ςάμοωνα με 
τ:ς οιατάςεις της χροηγονμένης χαραγράοον χα· τον τνν υ
λικού ποτού χοο ν.αταόάλλετα; την 30.4.1984. για αννταςη, 
οιορΑωτιχό χοτό χαι Α.Τ.Α.. Αα χορηγηθεί ατα:·.α-/.2 ω; 
εςή;:

α' Το 25% της ο'-αρορά; αντής αχό 1.1.1984. ή για όσον; 
αχοχωαηαα. -αχέ την υχ-ημεαία τον; μετά την 1.1.1984. αχό 
την ημερομηνία έναρξη; ν.αταόυλή; της οάνταςής τονς αχ; 
ί) το νχό'·ο:χο της οιαοορά; αχό 1.5.198δ χα: ερεςής.

Το αννολο τον χατχόαλλομ^νον ποσού για τάν-ταξη. διορ
θωτικό χοαό χα: Α.Τ.Α. της 30.4.1984 χα: το 257τ
τη; χα:αχά/ω ::αοοοα: αχοτελε: ττ νέα χαταία/.λόαενη ;Ά- 
ταςη αχό 1.1.1984. '

3. Η Α.Τ.Α. των τνντάςεων χον αναχροταρμόζοντα: άρ
χιζε: να οίνετα: χανον'.α.α αχό 1 Μα'ίον 19S4 τναοωνα αε τις 
ΧΌ:νές αχορ-άτε:·; αρ-.ί. Γ691/127/Μ13/3 — 30 >33.1. 
1982 χον χνοώ-όηχε αε το ao-Spo 9 τον Ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 
110 χα: Γ.834 '65.0113/3—36/26.1.1984 (ΦΕΚ 56) Τ-
χοαργών Εαωτεριχών. Ο:χονομα/.ών. Κο:νων:-/.ών Α'ρα/.ί- 
αεων χα: Εμχοριχής Ναντ:Λ·ας. Γ:α τον νχο/.ογ:σμό της 
Α.Τ.Α. αχό 1η Μα'ίον 1984 7.2: εοεςής λαμόάνοντα: νχό-
ώη η νεα τννταατ τη; 1.1.1984. τα εχάόαατα αν:χανότητα;

,
η νοτον. τα ο:χογενε:αχα εχ-.εοματα χα: τα τνχον χροτωχιχ.α 
χ.α: αμεταόίόαττα εχιοόματα της εχομένης χαραγράρον. Αχό 
1 Σεχτεμόρ:ον 1984 χα: ερεςής λαμόάνοντα: νχόψη χα: τα 
χοτά τη; χροηγονμένης Α.Τ.Α.

4 . Εοόσον -χίττα την εχτέ>.ετη της χράςης αναχροταρμο- 
γη; το τννολιχό χοαό της χννταςης μαζί με το οιχ.αιονμενο 
χοαό της ΑΤΑ. αχό 1.5J984 χα: μετά, είνα: μίχρότεοο αχ- 
το τννοΛ:7.ό χοαό χον 7.αταόά/.ν·ετα γ:α αννταςη. ο:ορ·άωτ:χέ 
χοαό χα: ΑΤΑ. το εχ-.χλεον χοαό ;:ατηρείτα: αμετάόλητο 
ω; χροαωχ:χό ν.α: αμεταόίόαατο εχίόομα.

5. Ο: Ο'.αταςε:; τη; με αρ:ν. Γ691/127/Μ1 3/3—»36/25ί
1.Ί982 7.ο:νής αχό;ατη; των Γχοαργών Εαωτεριχών. Ο'.χο- 
νον:ν.ών. χα: 1\ο:νων:χών Τχηςεακον. χον χνρώληχε με το άο- 
ico 9 τον X. 1282/1982 (ΦΕΚ 110,. χατά το νερό; χν.. 
χροόλέχονν την χαταοολή ό:ορ·άωτιχον χοαον χα. ΑΤΑ μέχρ: 
30 Αχρ-.λίοτ 1984 ατ:; ανντάςε:;. οεν έχονν εραρμογη γ:α 
όαον; ανν τα'ς: ο: οτονν τ a: με μ:α·λολογ!Χα χλ’-μάχια τον Ν. 
1505/1 984 έχω; αντά -όα :αχνονν χά-όε ρορα.

6. Ο: ο:ατάςεις των χροηγονμενων χαραγράρων έχονν
ερμρμογή χα: γ:α τος ο:χογένε:ε; άαων αχό αντον; έχονν χε-

'Α?·όρο 5.

Εχ:ό&μα-έ’.χογενε ιαχών όαρων.

- 1. Το εχίοομα ο'.χογενειαχών όαρών χον χροό/.έχετα: αχν 
το άρ&ρο 11 τον Ν. 150501984 για τον; εν ενεργεία οημό- 
τιονς χο/μ.τ'.χΡνς νχατλλήό.τν;. ααααέχετα: χα: τε ότιον; αχέ αν
τον; εςέρχοντα: 'τής 'νχηρεαία; αχό 1 Ιανοναρίον Ί 984 ν.α' 
ερεςή; χα: νχάνονταί-ττ:? -ιατάςε'.ς τον χαραχάνω νόμον, 
χα-όώ; χα: ττον; ανάρερομενονς ατ:ς χαρ. 4. 5 ν.α: 6 τον άρ- 
•Spov 1 τον νόμον'αντον.

2. Για την.χαταόολή τον εχιοόματος αντού ισχόονν ο: ίόιε; 
χροΰχο&έαε:; ν.α: : χερ:ορ:αμο: χον χρο£λέχοντβ: γ:α τονς εν 
ενεργεία οημόαιον; χολιτιχοός τχαλλήλονς.

Ειοιχά ατην χερίχτωαη χον ο αννταςιούχος είναι χαι ντάΛ- 
ληλος τσν ϊημόαοον τομέα, έχω; αντό; ν.α-όΰ:ίατηοοε με τη 
οιάταςη της χαρ. 0 τον άρ-Spcv 1 τον Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 
65). το εχίοομα οιν.ογενειαν.ών όαρών ν.αταόάλλετα: αχό μία 
μόνο χηγή ν.ατ εχιλογή τον.

3. Ως ημερομηνία έναρςης χαταόολής τον εχιοόματος των 
χροηγονμέ^ων χαραγράρων ορίζεται η 1 Ιούνιον 1984.

Άρ-όρο 6.

Uaov ατη ανντας ιοοοτιν.ή νομο-άεαιπ αναρέρετα: όααιχό; 
μια-όός ή μια-όέ; ορι-μένον όα·όμοά. ερεςή; νοείται χαι ο όαπ- 
ν.ός μια-όός τον μια-άολογιν.ον ν.λ'μαχίον.

Άρύρο 7.

Εχιοόματα εορτών χα: άοειας.

1. Στονς αννταςίονχονς όοη-όηματονχον; τον οημοαίον 
Χοιατονγέννων—γενιν.α χατα όαΛλοντα: εχιοοματα εορτών

Π άαχα χα: άοειας.
2. Το εχίοομα εορτών Χοιατονγέννων ορίζεται αο αε

της αννταςη; τον όοη-ότμοατο;α-όροιαμα τον χοαον
μήνα Δεχεμόρίον. των τνχον εχιοομάτων λόγω ανίχανότητα;. 
οιορνωτιχον χοαον χα-όώ; ν.α: τη; Α.Τ.Α. χον χαταόαΛλ;ν- 
τα: τον ίόιο χήνα.

Το εχίοομα αντ 
έτον;.

3. Το εχίαοαα εοοτών

Γταόάλλετα: ατι; 16 Δεχεαόοίον ν.ά-5ε

Π άαχα ορίζεται ίαο με το ά-5«ρο:αμα 
τη; μιαής αννταςη; ή τον όοη-άήματο; χον ν.αταόάλλετα: το 
μήνα χον γιορτάζεται το Π άαχα ν.α: τον μι'ον των τυχόν εχι
οομάτων ανικανότητα;, -ι-ρ-άωτιχον χοαον ν.χ-ί>ώ; χαι τη; 
Α.Τ.Α. χον χαταόαλλοντα: τον ίοιο μήνα. Το εχίοομα αντο 
ν.αταόάλλετα: οέχα μέρες χριν αχό το Π άαχα.

4. Το εχίοομα αοεία; ορίζεται ίαο με το ά·άρο:ομα της 
μιαής αάνταςης ή τον όοη-όήματος χον ν.αταόάλλετα: το μή
να Ιούλιο χα: τον μιαοά των τυχόν εχιοομάτων ανικανότητα 
ο:ορ·3ωτ:ν.οά χοαοά ν.α-άώς χα: της Α.Τ.Α. χον ν.αταόάλλον- 
τα: τον :;:ο μήνα. ^

Το εχίοομα αντό ν.αταόάλλετα: την 1 Ιουλίου χά-Sε έτονς.
Για τι; λοιχέ; χοονχο-άέS F *7 χ ■ ' V7.2: ττ ε. ρ: cp 7την y.a-

ταόοά.ή των χαςχττάνω εχιοο-χάτων οά-ανολου-άοά - να ιτχνονν 
οιατάςει; το. X. 1282/1982 ίΦΕΚ 110· .



Εοαρμογή J5 U.T.A. χαε άλλα’Χ. ΓΙ .Λ.Λ.

: » όεατάξεες των τρ οηγ'ουμενων αρ-όρων έχουν ανα/.ογη 
.-.;»5·^Ι· 7.2: 'Μ2 ΤΟυς JTχλλήλόυς7 0)7 Ο.Τ.Α. 7.2: Των 2·.- 

Χ.ΙΙ.Λ.Α·. οε c=s:c: ρυνταξεοοοτούντα: u.2 - όεατάξεες ws 
_ ,.-χομεοουν ττες όεατάξεες των όηυεοετεων υταλλήλων ή ετ2-

->.;iC2VC'JV 7.2Τ2 023η TO? Οεαταξε’.ς a'JTlC.

Ά?3ρο9.

Συνταξεοοοτητη του t:c:ot:7.ov του ΟΛΕΠ .

Στο 2:6ic 2 του A.X. 1854 · 1991 ■ ιΦΕΚ 182: οτω;
.-ληρώ-όην.ί μεταγενέοτερα 7.2: ότωΐ ή;η ετχύεε έάρ-όρο 

■: ΓΙ.Λ.'ΗΠΙ 197!) ΦΕΚ 292 . τροττί-όετα: «?. Γ 2ε το 
r/.i'-ovSc τερεεχόμενο: — ^ ^ ------- -- -

I 4»te*i=*λληλο: του ϋργανεαμου Λμιχτ,ττ,ϊ Εν.ν./.ητν- 
Γ: -/.ro ll ερεουα-ίας ΟΛΕΠ' c: «κίοε'ΐίχαν ό:ορ:3νε: ω;

ε:: η μονεμοε -5*ί·.-Οργαν:3μ07|5τ0 μέχρ: την 31 Ami- 
:::'.- 1984 ν.α-ΰώς 7.2: οε οεν.ογένεεές -τους. Συντάξεις του 

ήόη αναγ-νωρεα-ύε■ ατό'το Λημόοεο εξαχολου-όούν να 7.2- 
τα:2/./.CVT2:»'. -· " '---

2 . I): -εαςάξεες του ' άρ-όρού’ ΟΟΆε'ου 11.Λ. 1041/4979 
ότως. ήόη ετχύεε. έχουν εΐ2ρμ.ε,’^/ ”Γ?^την-έ·/3ϊ=τ, των οεχο- 
-.όνεχών ατοτ'ελεαμ2των~*~:ων ίυνταξεων -τη-ς τροηγ-ουμένής 
ταοαγγοαοου.

3. Ο: όεατάξεες του άρ-5ρου··11 του Χ.Λ. 4277/196-2 (ΦΕΙν 
19! ότως ετχύουν ν.ά-όε ς-οεά. ετα:μόζο-ντα: γεα το ταν.τεχό 
τοοοωτεν.ό του Οργανεαμού Λεοέχηοη; Ε7.ν.λ η 3: α 3 τ ε 7. ή ς Περεου- 
::23 ΟΛΕΓΠ το ο~οίο -Sa tootMt-.o-Se: μετά την 1 Ιανουα- 
:ίου 1983. '

-ί . Το τροεωτεχό τον T:c -άνω Οργανετμού τον. μεχρ: την 
:τχν του νόμου αυτού, έχε: ατταλεττε: ττο Μετοχεν,ό Ταμεεο 
Πολ:τ:*ών Υταλλήλων (Μ.Τ.Π.ΤΑ. ττο Ταμείο Προνοίας 
Λημοαίων Τταλλήλων ίΤ.Π ,Λ.ΥΑ ν.α: ττο αντίττοεχο Τα
μείο Αρωγής. εξαχολου-λεε την ατοάλ'.τή του ττα Ταμεία αυτά.

Ά?-3ρο 10.

Λεν.αίωμα τύνταξης χήρας τυζύγου.

1. Ο: όεατάξεες των όευτέρων εόαρίων των τερ. α' των 
-23. I των άρθρων 5 χαε 31. του Α.Χ. 1854/4951 (έεύ- 
τερα εόάοεα των τερ. α των χαρ. 1 των άρ-5ρων ο χαε 31 
του Π.Λ. 1041/1979!. αντ:κχ-5ίττχντα: ατό τότε του ίσχυταν. 
ω;εξής:

“Η χήρα όεχαεούταε τύνταξης. αν ατό το γάμο έχε: τυ- 
εαληρω-όε: ενός έτους τραγματεν.ή τυντάξεμη υτηρετεα του τυ- 
--V0- της ή α-/ ο γάμος έχε: τελετ-ύε: όύο του/.άχεττον τλή- 
:τ. ετη τρεν ατό το -όάνατό του. Αν ο γάμος της χήρας λτ- 
ονε: με όεαξύγ’-ο 7.α: τελετ-S·: νέος γάμος της με το ίο:ο 
τροτωτο. γ:α τη τυμτλήρωτη των οεαρααάνω χραν:νοών τροϋτο- 
υετεων λαμίάνετα: υτό^η 7.2: ο τρίυτος γάμος. Αν όμως γεν- 
‘τ-χτν.ι 332:ο: η χήρα ο:7.2:ούτ2: 3·ΰντ2=η 7.α: χωρίς να αυ- 
■'Τρεχουν ο: όρο: αυτοί)).

Άρ-Spo Η.

Αυνταςχοότητη των τχο/'.τών τυμίοΰ^ων.

!. 2.το τέλος τοτ άρ-Sooj Η του Α.Χ. 1854/4931 (άο-Spo 
!! Π .Λ. 1041/1970. -ροοτί-ίετα: ταράγρ. 12 ως εαής:'

,(1-· Ο χρά/ος -θητείας των τχολ:ν.ών ουμίούλων του Ν. 
'304 1932 είνα: αραγματεν.ή ουντάα:μη υοηρετια 7.α: -5εω- 
ρε:τα: τυνεχεια της υτηρετίας ττην οργαντ/.ή του -5έτη».

Άρ·λρο 12.

- ’ Εαέν.τααη οιαοοχτ/.ής αοοάλ:οης.

'!. Στο τέλος των άρ-^ρων 12 νοα: 37 του Α.Ν. 1834/
1951. όαως τροτοτο’.ήλην.αν y.a: τυμαληρώ-Sην.αν μιταγενέ- 
"τερα 7.2: όαως ήοη :τχύουν (άρ·5ρα 12 7.α: 37 του Π.Δ. 
Ι6ί|/|979) τροττί-λεντα: ααράγραοο: ο: οτοίες οτσίρνουν

Αρ3ρο 8. αο:-ύ. ί 1 ττο άρνρο 12 7.α: 9 ττο 2:3:ο 37. με το αν.όλουλο 
τερ'.εχομενο. .

«Ο: ::ατάαε:ς της τροηγουμενης αεραγράτου έχουν εοαρμο- 
γή 7.α: γ:α υταλλήλους. ο: οτττίο:. τρ·:ν :χοχτου-/ ττο Λημό- 
τ:ο. είχαν ατατχο/.η-λε: ττον ::*.ωτ:7.ό τονέα με εξαρτημένη 
εργατ:27.η "χετη /.α: ατοα'-'.ττε: τε ατταλ:2τ·.7.ους οργαν:- 
τνους 7.ύρ:ας α2οά),:3ης. ττους οαοίοτς τυνεχΑουν ή τυνέχι- 
τ2ν γ:α ορ:τμένο χρόνο την ατςάλετή τους 7.α: μετά την ήμε- 
ρονηνεα ::ορ:τμού τους ττη οημοτεα υαηρετία.

Ο αναγνωρεζόμενος τ2ρααά·)ω χρόνος ατό το Αημοτεο. ταύε: 
να Δεωρείτα: χρονος ατςάλετης οτον οργαν:ϊμό του οεανϋ- 
νην.ε".

2. Ο: οεατάαε:: των άρλρων 2. 5 ν.α: (ί του X. 1495. 
1983 ΦΕΚ 180 i εοαρμοζοντα: ανάλογα 7.α: ττους υταλ- 
λήλους της τροηγου/ένης ταραγραοο-.

«tsnmwM·» ·*·.-' ■

'Apypo 13.

) τολογετμος τυντααης υτα/.λή/.ων ε:ό:ν.ων τερεττωτεων.

ί. Στο άρ-λρο 13 του Κώοεν.α Ιίολετ'.ν.ών ν.α: Στρατ:ωτι- 
/.ων Συντάξεων - ΓΙ .Λ. 1044 1979ί τοοττίλετα:'η 27.όλου·5η 
ταράγραρος με αρ:·ύμό 7.

μ7. Η μηνιαία τϋνταξη των ταντελως τυςλών τταλλήλων 
του τρίτου εόατίου της τερ. α·’ της-τα:.- Γ του - άτ-5ρου 1 
του ταρόντος ν.αύώς y.a: των υταλλήλων του τάτχουν ατό 
ταρατληγία ή τετρατ'-ηγία.. ετότον. εξέλνουν της υτηρεαία; 
μετά τη τυντλήοοντη εενοταετούς τουλάχεττον τραγματεν.ής 
τυντάξεμης υτηρε'ίας. ορίξετα: ττο 807 του ν.ατα το ap-Spc 
9 μηνιαίου όατεν.ού μετ-άού ενεργείας το: αναλογεί ττα 33 
χρόνεα υ^,ρετεας τροταυξημένου μι το ετίοομα χρόνου υτηρε- 
τίας του ετχΰε: ν.ατά το χρόνο της εξόοου τους y.a: του
r/αλογεέ ττα έτη της τοαγματεα.ής τους υτηρετίας.

Μτορούν. τάντως. να ετε/.έξουν αντί της τύνταξης του τρο- 
ηγούμενου εοατίοτ. τη τύνταξη του αναλογεί ττα έτη της 
τραγματεχής τυντάξεμης υτηρετίας τους, οτότε μτορούν να 
ταερνουν χα: τα τυχόν οεκαεο-μενα ετεόόματα τυολότητας
ή ταρατληγίας του άρθρου 54 του ταρόντος».

2. Στο ap-Spc 42 του Κώοεν.α Πολετεν.ών ν.α: Στρατεωτε- 
χών Συντάξεων (Π.Α. 104-1/1979: τροττί-όετα: η αχόλου-όη 
ταράγ-ραοος με αρε-όμό 6.

«6. Η μηνεαία τύνταξη των ττρατεωτεν.ών του τάτχουν 
ατο ταρατληγία ή τετρατληγία. ετότον εξέλ-όουν της υτηρε- 
τεας μετά τη τυμτ/·ήρω-η εεν.οοαετούς τουλάχεττον τραγματι- 
χής τυντάξεμης υτηρετίας. ορεξετα: ττα 80vc του ν.ατά το άρ- 
-Spo 34 μηνεαεου όατεν.ού μετ-όού ενεργείας. του αναυ-ογεε 
ττα 33 χρονεα υτηρετίας. τροταυξημένου με το ετίοομα χρό
νου υτηρετίας του αντεττοεχε: ττα έτη της τραγματεν.ής τους 
υτηρετίας.

19 — ' * -■■■·-·

Μτορούν. τάντως. να ετε/.έξουν αντί της τύνταξης του τρο- 
ηγουμένου ε;2οίοεε. τη τύνταξη του αναλογεί ττα έτη της 
τοα-γαατεν.ής τυντάξεμης υτηρετίας τους, οτοτε μτορούν να 
ταερνουν ν.α: το τυχόν οεν.αεςύμενο ετίοομα ταρατληγίας του 
άρ-5ρου 54 του ταρόντος» .

3. Στο άρ-5ρο 54 του Κώοεν.α Πολετεν.ών ν.α: Στρατεωτε- 
ν.ών Συντάξεων ; Π .Λ. 1041/1979. τροττίλετα: η αχόλ:υ-5η 
ταράγ-ραοος με αρ:·5μό 10.

«10. Τα ταρατληγεν.ά ε-είόματα των τα:. 5. 6 ν.α; 7 
χα·>ώς χαε το ετίοομα τυολότητας της ταρ. 3 του άρ-5ρου 
αυτού οεν χαταόάλλετα: τε ότους ττνταξεοϊοτούνταε τύμοωνα με 
τες τεατάξεεο των τατ. 7 του αονοου 15 ν.α· 6 του ao-Sooa
42».

4. Ο: όεατάξεες των τροηγούμενων ταρετγράρων εοαρμόζο- 
ντα: χαε γεα τους, υταλλή/.ους των Οργ-ανετμών Τοτεχής Αυ- 
τοοεοίχητης χα: των άλλων Ν.ΠΔ.Α. το τροτωτεχό των 
οτοίων οεέτετα: ατό τες όεατάξεες του ετχύουν γ-εα τη τυντα- 
ξεοοότηττ των ίημοοίων υταΛλήλων. είτε ν.ατά ταρατομτή τε 
όαα ετχύόυ-) —.α αυτούς είτε ετα·/αλαμ.ίά·/ουν τες τχετεν.ες 
όεατάξεες με εόεα νομο·5·ετήματα.
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Άρ5ρο 14.

Σνντζξ:οόοτ:·/.α ·5έματζ των ·ρνζ"Αών α3τννομ!χών 
τον Υτονργείον Λημόζ:ας Τάξης.

1. Στην τερίττωζη a' της τζρζγράρον 1 τον «ρ5ρον 
20 too Α.Χ. 1854/1951 (τβρίττ. a' ΤΤ,; rep. 1 -ton ep- 
•Spov 26 τον Π.Α. 1041/1979 τρεζτί5ετ3: τρίτο εζαρ>·.ο τον 
έχε: ως εξής:

«Ο: :·.ατάξε·.ς τον τροηγοαμενον εζζρίον έχουν ερζρμογή 
•/.a: γ-.a τ:; γν/ζί^ες ζττννομτ/.ονς τον Υτονργείον Λημοζ:ας 
Τάξ-ης τον /.αταταγη'/.χ- ζτζ Σώματα Χωρορνλαζ.ής ζ.ζ: 
Αζτννομίζ; Π όλεων μέχρ: 31 Λεν.εμ'όρίον 1982».

2. Ο: ο:ατάξε:ς τον Χ.Λ. 142/19/4 (ΦΕΚ 818 Ά , 
εγ.τός ατό τη τ’.ζτζρη τη: τα:. 4 τον άρόρον 1. έχουν εραρμο- 
γή y.z: γ:α τ:ς γυναίκες της τροηγούμενης ταραγαάρον. ο po
or ον /.ζτζ την ζζοχώρηζή τονς ατό ττη/ ντηρεζ:2 5εμ?./.'ωνονν

ζτό;ζτη; τον έχε: τ;οε'/.:ο5ε· a/./.z αίτηοη γ:2 κχ»ον·.Ζμό ή
ανξητη της ζννταξης».

2. 11 τζρ. 2 τον ζρνρον 
ζ.'ττ έχε: ζντ:·/.ζτζττζνε: Ζ' 
1952 (ΦΕ·Ι\ 3) x/ts7.zv:ttz

τ:. Χ.Λ. 1827/1942. όζω; 
ο ζρ6ρο 17 τον X. 1974 
ως εξής:

«2. Κά·5ε ζίτηζη. τον ζοορζ την ζναγνώρ'.ζη ο:χ.α:ώμ·χοοε 
ζννταξης την ανξηζή της ή την τροζμετρηζη χρόνον ονντζ- 
ξ:μης ντηρετίζς. ντοόάλλετζ. ζτο τον εν: αοερόν-ενο νετζ 
τη γεννηαη τον ρ:7.ζ:ώμζτος» .

3. Ο: ταρ. 5 7.ζ: 6 τον ο:5ρον II τον Χ.Λ. 1827/42. 
ότως χυτέ; έχουν αντ:·/.αταζτζ·5ε: με το άρ5ρο 17 τον X. 
1974/1952. '/.ζταργονντα:. η :ε τζρ. '7 τζίρνε: ζρ:5μό 5.

4. Η τζρ. 1 τον z:5pov 18 τον Χ.Λ. 1827/1942. ότως 
ζντή έχε: ζντ:ζ.ζτζζτζ5ε: ζτό το ζ:5ρο 18 τον X. 1974/52. 
ζντ:7.ζ5:ζτζτζ: ως εξής:

;τ/.ζ:ωμζ ζννταςης.

Άρ£ρο 15.

Σνντζξιοόότηζη ;:αεν-'·χένων 5νγχτέοων ζ:;ηροτ*ονΐ7-ών.

apswsuswwi·,·4ί ζ:τηζη γ:α άζν.ηζη ο:·/.ζ:ώματος ινντζξης τζ-5ό.·Τ?ξί! 
εξζ:τ:ζς της ντηρεζίζς ντοόζ/.λετζ: ζτό τον τζ·5όντζ η ζτό 
οτο’.ον έχε: έννομο ζνμρέρον. μετά τη γεννηζη τον ί:7.α;ώμζ- 
τος ζτο ζήμαρχό τον /.ζτζ την τζρ. 1 τον άρ-άρον 17

Στην τζρ. 1 τον ζο-νρον 2 τον Χ.Λ. 3395/1955 ιΦΕΚ 
276 τζρ. 1 ά;5ρ. 2 τον Π.Λ. 850/1980 ΦΕΚ 211) τροζτί- 
νετζ: τερίττωζη γ' τον έχε: ως εξής:

«γ. Η ϊ:αζενχ·5είζα αε ντα:τ'.ότητζ τον ζαζόγον ή με
7.ο:νή ντζ:τ:ότητζ -5νγζτέρα. ερόζον ο γάμος λν-όηχε μέχρι 
την 31 Λεχεμόρίου 19^β/:.

' Αρ5ρο 16.

Έζ.τατη εραρμογής Φατάξεων.

Ο: ό:ατάξε:ς των άρ-$ρων 9—15 τον νόμον αντον ερζτμο- 
ζοντα: 7.ζ: γ:ζ ί’.μαιώαζτζ τον αν άγοντα: οε -δέματα τα
οτοίζ ρνλαίζοντζ: ζτό αυτόν y.z: έχονν γεννη-5ε; τρ:ν ττο 
την έναρξη της '.αχνός τον. Η 'ζναγνώρ:τη των ό:7.ζ:ωμζτων 
αυτών γίνετζ: νζτερα ατό ζίτηζη των ό;-/.α:σάχων τρος τον 
7.ανον:ζμό ή την χόξηζη της ζννταξης αρχίζουν ατο την 
τρώτη τον μήνα χατά τον οτοίο εχοίοετα: η τχετ’.ν.ή τράξη 
ή ατόρζζη. εν.τός χ/ ορίζετζ: ζ:αρ>ορετ:χά ζτ'.ς ετ: μέρους 
Σιατάξε:;.

Άρ·$ρο 17.

Γτολογιζμός ::ορ5ωτ:'/.ον τοζον y.z: ΑΤΑ 
νταλλήλων y.z: ζυνταξ :ονχων.

1. Γ:ζ τον ντο'/.ογ:ζμό τον ::ορ-ί>ωτ:τ.ον τοζον χχ. της. 
ΑΤΑ των νταλλήλων τον 7-ατέχονν τερ'.ζζότερες ζτο ·μοζ 
5έζε:ς ζτο :ην.όζ:ο τομέζ. ότως χυτός '/.α-νορίζτηχε ζτην 
τζρ. 6 τον άρ-ύρον 1 τον Χ_Λ. 1256/1982 ΦΕΚ fioΚ χζ- 
5ώς 7.α: των ζννταξ'.ονχων τον Λημοζίον ή οτο:ον?ήτθ-
τ άλλον ρορέζ 7.ν;:ζς αζρά/.:ζης τον 7.ζτέχονν 7.x: 5εζε·.ς 
ζτον τοαέζ αντό. εοζομόζοντζ: ο: ϊ:ατάξε:ζ των άρ-5:ων 56 
τον X. J249/1982 (ΦΕΚ 43 ζ.ζ: 5'τον X. 1284/1982 
• ΦΈΙΚ 1147. ανεξάρτητα ζν ο: τροζανξήζε:ς χυτές ν.ατα- 
όά/./.ςντζ: όάζε: τη; ζρ:5. 9ρΐ 9-'29δ '25-1 i 9S2 ατόρζζης τον 
Υτονργον των 0:7.ονον·.7.ών' (ΦΕΚ 368 ! ή όάζε: άλλων ;:ζ- 
τά^εων. ζνλλζγ:7.ών ζμμόάζειον ή ό:ζ:τητ'·7.ών αχοραζεων.

Η :ζχνς της ζ:άτζξης αυτής άρχιζε: ατό 1 Ιανουάριον 
1982 7.α: εραρμόζετα: γ:α ό/.ο-ς τους ντα/.λήλονς ή ζνντα- 
ξ:ονχονς τον ζημόζ:ον τομέα, εξ.—.ροναενων. ατό 1 Ιχ/οναρ:;ν 
1985. των εχόντων τοζοζτό ζνζτηρίας 100% y.z: ά·/ω.

Άονζο 1S

οημον» .
5. Τα τρώτο εόάρ:ο τη; τζρ. 12 τον ζρόρον 18 τον X. 

Λ. 1827/1942 ότως έχε: χ/τ:7.ζτζζτζ5εί ~ ατό το zp-Spo 18 
τον X. 1974/1952 ανττ/.α-όίζτατζ: y.z: τάλ: ως εξής:

«12. Ο ντά'/.ληλος τον ζτ:ζτεν-νην.ε y.z: τον οτοίον το 
ί'.χαίωμζ ζννταξίοοότηαης τροό/.ετετα: ζτό το τέμττο εοάριο 
της τερ. ζτ' της τζρ. 1 τον άρίρον 1 τον ταρόντος νομο- 
■λϊττ/.οό ::ατάγματος. ορεί/.ε: μετά την ατόλνζή τον ατό το 
Στρατό να ζητήζε: με αίτηζή τον την ενέργε:ζ της ό:αό:- 
ν.ζζίας. τον ορίζετζ: ατό το νόμο τεεί ζτρατιωτ:·/.ών ζνντζ- 
ξεων. γ:ζ την ατόόε:ξη των τερ:ζτάζεων τον τα·5ήματος y.z: 
τη; ζχέζης τον τρος την ζτρζτ ωτ:·/.ή τον ντηρεζίζ» ,

6. Η τζρ. 1 τον άρ5ρον 16 τον X. 4505/1966 'ΦΕΚ 
56 ζντ:·/.ζ5ίζτατζ: ως εξής:

«1. Οτον ζτη·/ '/.ϊόν.εντ -τερ: οταοττ/.ών y.z: ν.ο:νοτ:·/.(·)
ντα/.λή/ννν ζννταξ:ο::τ·.7.ή νομονεζίζ τροό/.έτετα: εζέταζη ζτό 
την Α.Σ.Υ. Ετ:τρζτή. ετιτρέτετα: η εραταξ ετζνεξετζζη τον 
τζ·5οντος ή. ζε τερίττωζη 5χ/άτον τον. τον οιχείον οχ/.ξ- 
λον ατο την ·:·.α Ε’.τροτή. ·με ::ατζγή τον Υτονργον των 
():·/.ονομ:χων y.z: νζτερα ατό ζίτηζη τον εν::ζρερον.ένον. τ 
οτοίζ ζννοζενετζ: ντοχρεωτ:7.ά ατό ταράόολ:. ζό.-οωνζ 
όζα ::yvow y.a-So οοοζ —,α τον: οημόζ:ον: ντάλληλονε»

7. Η τζρ. 1 τον άρ'ντον 5 τον X". 91 -Ί943 ■ ΦΕΚ 129 
αντ:7.ζ·ν:ζτζτζ: ως εξής:

«1. Κάνε ζίτηζ-η. τον ζζορζ την χ/ζγ^/ώ::ζη :·.·/.α:«ννζτος 
ζτόληΛης της -/.ατά τον τζρόντζ νόμο χορηγίας τ. την ζλ 
ξηζη τον τοζον αυτής, ντοόά/./.ετζ: ζτό τον ενζ:αρεοόμενθ 
μετά τη γέννηζη τον ::·/.α:ώμζτος.

Η α:τηζη. τον ζννοοενετα: ζτό τα νόμ:μα ::7.α:ο7.ογητ:·/.ο. 
ντοόζ/.λετζ: ζτον c:y.:K :ήαο. ς ςτοίος ντοόά/.7.ε: αν την με- 
ζω της Χομζρχίας ζτο Γεν:ν.ό Λεγ.ζτήρχ τον Κράτον:· _

8_ Η τζρ. 1 τον άρ-Szov 7 τον X. 1205/1981 ΦΕΚ 
249 zvt:7.z-S:ttztz: ως εξής:

«1. Κά-5ε ζίτηζη. τον ζοορά την ζναγνώρ'.ζη ϊ!·/.2ΐων.ατος 
ατολη'όης της '/. ζ τ ά τα τροηγονμενζ ζ: ·ν: 7 τον ταρόντος νο
μόν χορηγίας Προέορον Κο:νότητζς ή την ζόξηζή της. οτ:- 
όά/./.ετζ: ζτό τον εν;:ζρεζόμενο μετά τη γέν/ηζη τον o:y.z:<·/- 
υ.ζτος.

Γ:ζ οζονς εχονν εξέ/.5ε: ζτό την ντηζεζ:α ‘/.αΛώς ν.ζ: γ:ζ 
τ:ς ο:·/.ογενε:ες αντιόν. τον έχονν τε-5άνε: μέχρ: τη·/ έναρξη 
της ·ζχ·.·ος τον ταρόντος νόμον, η τ/.ηρωμή της χορη-ρίζ: ζ:·

Κατάζγηζη ό.ζτάξεων. τον ·5ετονν τρο-νεζμ:ες, 
της αν/ τ 2 ξ: ο ο ο τ :·/.ή : νομο 5εζίας τζζ/.λήλων ΠΤΛ. 

Λημάρχων y.z: II ροέορων Κο:νοτήτων.

1. Το τελενταίο εόά&:ο της ταρ. 3 τον άρ5ρθν 8 τον 
Χ.Λ. 1827/42 ιΦΕΚ 255 αντ·.7.α5·ζτζτα: ως εξής:
« Η ζίτηζη τον ενο:αρ·ερομένον. τον ζτηρίζετα: ζτην τα- 
ρζτάνω ατόοαζη γ:ζ ζτονομή ή ανξηζη τη; ζνντζζης. 5εν 
ζτοτε/.ε: ένϊ'-y.o μέζο γ:ζ την χ/α5εώρηζη τυχόν αράξης ή

χίζε: ατο την τρωτή τον ετο/χένον ατό την ντοόολή τη; ζ - 
τηζής μήνχ:.

9 11 τα: I τον ζ;5ρον 9 το^ X. S89H 1958 'ΦΕΚ
104" zvT-.y.a-Sίζτζτα: co; εξής:

«1. Στ:ς ::ζτάξε:ς της τα:. 1 τον αρ-ΰ.ρον 15 τον Α.Χ 
796/1948 <ΦΠ\ 2471. τον -/.νριό-όη·/.: ν.ε το Χ.Λ. 1266» 
949 (ΦΕΙν 29! 1. μτορονν να νταχόονν με αίτηζή τονς. ττ;· 
οτο ζ ντο;άλλον'/ ζτον ο:·/.είο Χομάρχη. ο: με ·5ητε:α :ζτ:'.: 
των oru.CT'.y.tov ν.α: '/.οτλοτ'.ν.ών οζρνμάτωνη.
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κι if -ss. i tsv ap-S-sco 30 too N. 4305/1966 wt·- 
. ,v:;T2:r cor εξής:

‘ Χο-χ:ν.οί Σομόο-λο: η Α:κηγόρο: των Λημών, Αημοτ:- 
•·ων Ιοτοματων κα: Αημοτ:κών Νομικών Προτώτων οτοο τρο- 

τ:ς νομ:ν.ες τοος οτηρετ:ες με τα~: a τερ:οο:κη αμο:-
5εωοοοχενης της οτηρετ-.ας τοος αοτη; ως τακτ:7.ής :η- 

..../.r; οτηρχτίας. η οτο:α ττοτοερ·5ην.ε ττο ί::ο ή αε ο:α-
___ ίττως ταταχάνω οημοτ:·/.ά τεντωτά. -5εωροόντα., μετά ατο-

τοος tcj οχοοάλλετα: ττο-< οοκμί-ο οτγ-αν.τμ-ό. ότ: εί- 
..... j-4 της τρότληίής tcj;, ατοαλ-.αμενο: ττοος οτο-.ατοηχο- 
-- . : ο η r τ.όρ:ας 7.2: εχ:κοορ:7.ης α-φαλ-.της Οργαν.τμοός 
-^ν άημθτ:κών οτεαλλήλων, εφαρμοζόμενων 7.2: τ αοτοος των

--■7.U- χΐ τη τόνταξη 7.2- ατφαλ:εη ε:αταξεων>·.
Μ. Ι\ά-5ε άλλη ί'.άταάη τον αναφερετα: ττη o-vTaxtccoT!- 

.-;· ν-,-χοίετία τεον οταλλήλων ΟΤΑ 7.2: Αηχάρχων y.2: Προ- 
_:;ω· Κοινοτήτων 7.2: Τ2ττε: τρο-5εεμ:α *".2 την οτοβολή αί- 
-rrr: 7:2 την χ/αγνώρ:τη ο:ν.α:ώματος αόνταξης. ττν αόξη-

της. ή την τροεμέτεητη χρόνον ε-ντάξ'.μηε οτηρετ:2ς οταλ- 
λτλων ΟΤΑ. ν.ανώς -/.a- γ:2 την αναγνώε'.εη ο:7.2:ω;χ2τος χο- 
ετ··:ας. τη- αοξητή τη.;, ή την τροαμέτρηοη χρόνον υτηρε- 
ε:αε Αηχάρχων τ.2: Προεορων Κοινοτήτων. καταργείτα:.

12. Τ2 ο:7.ονο;χ:7.ά ατοτελέτματα 2τό την εφαρμογή των 
τροηγοόμενων παραγράφων αρχίοον ατί την -ρωτη τον μή
να της χρονολογίας έκεοτης της τράξης ή ατόφατης.

13. Η ί'.άταξη της ταρ. 1 τον άρ-Spoo 60 τον X. 1854/ 
195! (ΦΒΙν 182) ότως αντίν.αταϊτά-5ην.ε με την ταρ. 10 
too apypoo 18 το-ο Ν. 1489/84 (ΦΒΙν 170). εοαρα όζετε 

7.2: γ:α τ:ς αοντάξεες tcj ν.αταίάλλοντα: όάτε: των οιατά- 
ρεων τοο :τχόοον γ:α τη αυνταξ:ο:έτη-η των ;ημοτ:ν.ών 
7.2: /.ο:νοτ:7.ών οταλλήλων ν.α-λώς ν.α: των χοοηγ'.ών των 
Αηχάρχων /.at Προεορων Κοινοτήτων.

Άρ-Sro 19.

Η :εχός τοο νόμοο αοτοό άρχιζε: εετό τη εημοείεοεή τοο 
τττν Εφημερτεα της Κοίέφνη-της εφικτόν ο: ετομέροος οεατά- 
ρε:ς τοο οεν ορίζοον ο:αφορετ:ν.ά χρόνο -έναρξης ετχόος αυτών.

Α-5ήν 2 

Ο: Υτοοργο:

Εοωτεοτ/ών Ε·5ν. Πα::. ν.α: Θοη/αατων
Λ. ΚΌΥΤΣΟΓΙΩΡΓΛΣ Α Π. ΚΑΚΛΑΜΑΧΗΣ
' ·:7.ονοχ:7.ών Κο:ν. Ααοαλίιεων

Γ. ΑΡΣΕΧΉΣ Γ. ΤΤ/νΝΉλΙ ΑΤ Α Σ
Ε'χτοο:7:ής Ναοτιλίας
Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

I :2 το ταραττνω τχεόεο νόμοο ο Τενεκές Ετίτροτος της 
Ετοκρ-ατεεας εχε: τη γνώμη -ότ: ο: οιατάρεις τοο είνα: ο:- 
ν.α:ολογτμένες ατό την α:τ:ολογ:ν.ή έν.-όετη τοο το τονοοεόε:.

• Κετηγητής Σομίοολος Ιωάννης Ν'τελικής. ε:τη~ε:τα:
0 2 27.0>.Ον'02 I

Στο ταρ2Τ2νω τχεο:ο ν{μοο τοο τΆετα: οτό’Οτ. της Ολο- 
χϊ/.ε:ας τοο Σώματος γ:α '."/ωμοοότητη τόμοωνα με το άρ-5ρο 
>•■1. ταρ. 2 τοο ετχόοντος Σοντάγματος. ταρατηρώ Τ2 ε=ής:

-Μετά τη-; α/όλτ-ρή τοο εττήλ-όε ως τρος τον τρίτο μ:τ5ολο- 
γ:'7-ης ερελ’.ρης των μετ-!»ο>οοτοομένων ατό το όηοίτ-.ο ταμείο- 
μον:μων ν.α; όοα.ιμων τολ:τ:/.ών οταλλήλων τοο οημοτίοο 7.2: 
"<·" ΧΓΙΑΑ. των ε7.τα:οεοτ:7.ών λε:τοοογΐνν της οη·χοτ:7.ής. 
•μετης γεντ/.ής. μέττς εταγγελμ2τ:7.ής τεχνικής ν.α: εν.-
ν./.ητ:2ττ:·/.ής εν.ταίόεοτης 7.2-όώς α.α: τοο μό·;:μοο ν.α: όον.:- 
μοο τροαωτεν.οό των ΟΤΑ άρ-όρο ! 'X. 1305/84 ήτο ατα- 
ρα:τητη α.α: η ανάλογη τροταρμογή της οτ/ρίας 2ονταρ:ο:θ- 
τ;/-ης νομο-5ετ:ας γ-.ατ: ο:αφορετ:7.2 -5α 7.2-5:ττ2το ανέφικτη 
η εφαρμογή γενικής αρχής τοο τανταρεοοοτΓ/.οό οεν.αίο-ο ν.-α- 
τα την οτο:αν ο οταλ/.ηλος μετά την ατοχώρητή τοο ατό την 
-τη·ρ.ετ:α με τη το νίτρα ή -/.α: ωρ:τμέοων άλ).ων τροοτο-λετεων 
■/ocvcr τοντάρ-.μης οτηρετεας χλτ'. λαμίάνε: ως τονταξη 

οτοτοττο των μητ;:αίων τονταςίμων οττο<οοχών τοο.

Ατο την άτο-ήη αοτή. με την ετιφόλαρη τεον ταρατηρή- 
Γεων το-ο ?:ατ·ατώνοντα: -ττη τονέχε:α το νττό γνωμοο όττοη 
τχε::ο νόμοο είνα: ο:-/.α:ολογημ.ένο ν.α: τρέτε: να τροω-5η-5ε:

/.α: να 7.2ταττε: 
το τχέ;:ο αοτό ■ 
ταλα-.ο.τ 7.2: νεο 
το. X. 1505-84 
αοτοό. ως έγ:νε 
μ.ττων X'iuo; 
:::α χρόν.α οτηρ 
το,ρο τοτό τοντάί

νομος τοο Κρατοος. Γενεν.α όμως να: με 
τοο νόμοο. εταναλαμόάνετα: η ::α7.ρ:αη ιε

α.α: τονταάοοοχοος μετά την :τχό τοο νόμοο 
α.α: με τη·/ α.α-ό ιεοωτη των τροαν.οττών τε- 
1202 '81 ί χε τονοτε:α τοντας-.ο-χο: με τα 
;ετ~.ας 7.2' τον αοτό 02-5μό να rsspvoyv 0:2- 
ςεως.

1ο:ο·.7.ωτε:2 ττα αοόοα τοο οτο γνωμοοέτητη νοχοτχεοίόο 
ταρατηρώ τα α/.όλοο-ό7: Στη·· ταρα-.-οαφο 1 too 2p-Soco 1 
αναοερετα: ότ: τροττίνετα: ε:αο:ο ττην τα:. 1 τοο άονοοο 9 
too Α.Χ. ! 854 5! ότως αντ:/. α τ α τ τ ά -5 η α. ε με την ταε. 6 τοο 
αε-όρο. 0 το- Χ.Α. 3768 57 τα: ' τοο : :-όροο 9 τοο Π .Α. 
1041/79 . Με τη ο-.άταςη αοτή νετμο-5ετε:τα: η ί:27.ε'.τη των 
το-ίτας:ο/χ^ηγΐ-Ρ:ν.’^ν:μ-ςί2 χ.·αφόρνη·/.ε αμέοως τ:ο τάνω τε 
τονταφ'.ο-χο-ς τρο τοο ενοαίοο μ:τ·5ολογ:οο ν.α: τοντας:θ'όχοος 
μετά το εν.αίο μ:ο-5ολόγ:ο (X'. 1303/84 . Την ::ά/.ρ:τη α--
τη Civ τηχ ::ιτ/.ω. y.2T α:/ην ::*/.2·.0Λ0γτ;ΐ£νη,. τοχον ο;
ΐπ:ν:::η>'.2 :τεεί οτεοοολ:κής εχ.όαροντεως το- Κρα τεκοό Προ-

την ί~ίν.Σζττ του wic. τε όλου 
του Λητ.:τ:ου. τρονώ ότι ότ ·ττο:ο.τε ν

- -- ---

αντιυιετω*
τ:--5εί ;χε τη ττ7-:τ.·/.η εταραογη τον τ'/ετιν.οιν τΤϊτϊτειον
Π ά^τως το ·5εμα της ατονομής των τυνταξεων ε:να : ·5έμα Κ --
£ΐ.:νητ'.7.ής Π ολ:τ:ν.ής.

Με τη 0 εότερτ 02' ταράγραφο τοο άφ-5ροο 1 του όνε: C.
αντ:7.α-5ίττατα: ο:·/.α:ολογημ.ενα ;χετά την τρο--5η/.η της ταρ. 
3 α.α: η ταρ. 2 τοο άρόροο 9 τοο Α.Χ. 1854/51 ότως αντ:-
7.ατ2ττά-5η-/.ε με την ταρ. 2 τοο άρ-Spou 36 too X. 1202/80 

■ τοώτο εοαο:ο της ταρ. 2 too αρ-όροο 9 τοο Π. Α- τος 
1041 /79’' γ:α να ορ:τ-5ε: τογνε-/.:·.ιχένα το:ος ·5α ε:να: ο μ:- 
τ-5ός ενεογείας τοο οταλλήλοο τοο λαμόάνετα: οτόψη γ:α τον 
ν.ανονιτμό της τοντάαεώς τοο.

Α:7.α:ολογημένη α.α: οονετής τρος τος οοατάφε:; too X. 
1'505/84 είνα: 7.α: η ταρ. 3 τοο άρ-5ροο 1 τοο τχεοίοο με 
την οτοία τρ*οττί-5ετα· ε:άο:ο ο-.ατάαεως μετααό τρώτοο ν.α: 
οεοτέροο της ταρ. 3 τοο άρ-5ροο 9 τοο Π.Α. 1041/79 με το 
οτοίο τρΌτο'.ορίζετα: το ετίοομα χρόνοο οτηρετ:ας τοο ·5α οτο/.ο- 
γίζετα: γ:α τον ν.α-5ορ:ηχό τοο τοντάα-.μοο μ:o-Sοό των -οτα-cμό
νων ττ:ς ο:ατάαε:ς τοο νόμοο ν.α: τοότο γιατί το ετίοομα χρό
νοο οχταετίας με τ:ς ::ατάαε:; too X. 1505'84 οεν μτορε: 
να οτερόε: το 60cc τοο όατ-/.οό μ-.τνοό τοο ·Κλ:ναν.ίοο ενώ με 
τ:ς τρ-οϊτχόοΌτες ο:ατάαε:ς τ/τ~/_ζτο ττο 76*0 τοο ίαττ/.οό ·χ:- 
τ·5οό. Ατό ταραορομή έχε: τε-5ε: το τε/.:ν.ί ς ττη λέαη - τοος— 
τοο τρίτο ο ττίχοο της οοατάτεως ν.α: τρέτε: ν αταλε:ο-5εί.

Σόμφωνη τρος το τ/.οτ: τοο τχεοίοο νόμοο είνα: ν.α: η 
ταρ. 4 τοο άρ·5ροο 1 με την οτοία ρο-5μίζετα·, το ·3όμα τοο 
οτολογ-.τμοό της τόνταφής των οτα-ρομένων ττ:ς ;:ατάαε:ς τον 
Χ.Α. 874/’71 ετ! τ.χόάτε: οταλλήλων ν.α: τοο εαερχοντα: 
ατό την αχηρετία 2τό 1 Ιτ/οοαρίοο 1984.-5α γήνετα: οη/.ατή 
ν.α: -;:α τοος οταλλήλοος αοτοός. ν.ατά τον ν.ανοντχό της 
οόντααής τοο. ένα είοος ένταξης με όατη τ:ς ο:ατάξε:ς too X*. 
1505/84. γ·α να μετοοτ·.ω-5οόν έττ: αε κείμενο :ίκα·.ο τα 
εφατμοζόμενα ττη νομολογία τοο Ελεγκτ:κοό Σ-νεο;ίοο. με 
τη ό:αφορά οτ: εφεξής -5α 5. αμ ί αν ετ α: οτόό ε: μ:τ·5ό-ς μ:τ-5ολο- 
γ:7'.ό κλγχακίοο ν.α: όχ: ία-5;χοό ως μέχρ: -ήμερα.

Το αοτό τροόλέτετα: ν.α: με τη·/ ταρ. 5 τοο άρ-5ρο·ο 1 τοο 
τχεοίοο γ:α το κόριο καί ε:ο·.ν.ί εχ.ττημονιν.έ τοοτωτικο 
τοο ΙνΕΠΕ τοο τονταξ’.οοοτε-τα: ατό το οημέτ-.ο με το X. 223'' 
1975 ν.α: ατοχωρεί ατό την οτηρετία μετά την 1.1.84 οτό 
το Κράτος :τχόος too X. 1505X84. Με το τροττ:-5έμενο εοάο'ο 
ττο ά:-5το 3 too X'. 223/75. ότως χο·χαλη:ώ-5ην.ε με το άο- 
·5ρο 30 too X. !202 '81 'ταρ. II τοο άρ-5ροο 9 τοο Π.Α. 
1041/70' ορίζετα: ότ: γ:α τοος εξερχομένοος της οτηαε-ίας, 
ατό το ταρατάνω ττοτωτ:κό τοο ΚΕΠΕ. λαμόχοετα: οτό-ζη ο 
£ατ:-/.ές μ:τ-5ός τοο μ::-5ολογ:-/.οό ν.λφχαν.ίοο τοο ν-λάοοο όη- 
μοτίων τολ:τ:7.ών οταλλήλων. ν.ατά τ:ς ο:ακρίτε·.ς το·ι άρ- 
·5ροο 3 too X'. 1505/84. με τοος οτοίοος έχοον τα ίί:α 
τοτικά τροτόντα ν.α: τοο αντ:ττο:χε: ττα έτη οτηρετίας τοο 
κά-5ε οταλλήλοο μαζί με την τροταόξητη τοο ετ:οόματος χρο- 
νοο οτηρετίας ότως αοτό :τχόε: κατά το χρόνο της εξόοοο τοος



γ:/ τοος όηο οτιοο ς το/.·.τ;χοός οταλλήλοος. Fi αοτο τωττα As- 
crt^eia: ν.α: r t«. 5 «w άρΑροο 1 too τμεοίεν νέμο-ο x*i a:- 
τ:ολ5γϊ:τ2ί 22ι τη - ειτηγητιν-ή vr.in-yr, τοο νομοτμε:·.ο-.

Με την τα:. I» το: αρΑροο i το: τμεείοο τροίλετετα: ανο- 
λο—η -ϋα’.τη too: εν.είνη τη; ταραγράροο 5 για το τοοτωτι- 
7.ό των ΈΛΤΑ roj εάέεμετα: τη; οτηρετιας μετά την ! Ιανοοα- 

ρίοο ] 984. ΜΪ το τροττιΑέμενο «άρ ο ττο αρΑρο !_ too X Α 
112/72. ότως τροτο τοιήΑην.ε με τα αρΑρα 1 -w -^· 952/79. 
4ο 22; 1 too X. 1252/81 7.2'. 5 22;. 1 too X. 1489/84 
22;. ϋ τ:ο ;pApoo «2 το. Π .Λ. 1041 too J979 οείίετα: 

ότ: για το, τροτωτν/.ό των ΕΛΤΑ roo ερερμεττ τη: οτηρε-
0 2; μετά την I Ιανοοαρίοο 1984 ν.ανονίζετ2: η τονταρη τοο 
με όατη το όατ:7.ό μιτέό τοο μιτΑολογιν.οό ν.λιμαν.ιοο μαζ: 
με το ετί;:ο.α μρόνοο οτηρετιας 200 ορίζετα: 220 τις ο α;α- 
ρεες too X. 1505./84 ν.α: με ίάτη την αντιετοιμια των νόλα-

ΛΑ>ν τροτωτιν.οό τοο ΚΑΤΑ 7.2: των Κλάοων εημοτίων τολι- 
τ!7.ών οταλλήλων ότως τροτειορίζονρα: 220 το ν.ατά τ ανω
τέρω τροττιΑεμενο εεάριο : ατάρεων. Η 2αρ. 7 το. αρΑρο.
1 τοο τμεοιοο νόμο.. ειαειν.αττιν.οό τεριεμομενοο οιάταρη. ο- 
ρ 7ε: οτ: η ν.αταταρη των οταλλή/.ων των 22ρ. 4. Γι 7.2: Ο 
τοο άρΑροο I ττοο; αντιττοιμοος ν.λαοοος ν.α: ν,ατά τις Ο'.α- 
νορίτεις too άρΑρεο ο too X. 1505/84 ττο μιτέο/.ογιν.ά ν.λ·- 
μάν.ια Αα ενεργείτε: 7.2το τον ι/.ανονιεμ: η την ανατροτα,ρμο- 
γή της τόνταρη; ατό την αρο.όό.α έι-εόΑονεη τοο Γενιν.οό Λογ:- 
ττη.ρτεο το. Κράτοος.

' ΑρΑρχ, 4.

Αν αττοτ αρμογή ρνντάρεων.

To άρΑμο 4 τοο 772:100 νόμοο τερ:έμε: ο:αόι·Λαττΐ7.ές ::α- 
τάρεις τμετιν.ές με τα όργανα της ανατροταρμογής των το- 
ντάρεων. οαων ατεμωρηταν της οτηρεαίας μετά την ).1.84 νοα: 
οιταγοντα: ττ:ς ροΑμιτεις τοο τμεοιοο ως /.αι γ:α τον τρότο 
ν.αταοολής της ::αοορας των τονταρεων roo να τοον.όνε: 
ατό την εραρμογή τοο οτό γνωμοεοτητη τμεοιοο νόμοο α.α: αιτι
ολογούνε α ατό την ε:7ηγητ:7.ή έν.Αετη.

' ΑρΑρο 5.

Ετίόομα οιν.ογενειαν.ών ίατών.

Με τ:ς οιαταρεις too αρΑροο 5 ορίζετε: ότ: το τροόλετόμενο
ατό το αρΑρο II too X. 1505'84 α.α: όμ: το άρΑρο 13. ως
ερ.οαλμενα αναγεαοετα: ττο τμέοιο τοο νόμοο. ετίόοο,α οιν.ογε- 

1 ’ Λ .... 1 
νεια/.ων οα;ω- για τοος εν ενεργε*.α οτα/./.η/.οος τατεμετάι
7.2 γι' αοτοός τοο ερέρμοντα: της οτηρετιας ατό 1.1.84 7.2:
μττγοντα: ττις οιαταρεις too νόμοο 1505/84 7.2: με τις α.-.
τες τροοτονέτεις 7.2: τεριοριτμοός. Ορίζεται ετ:της με τ:ς αο-
τες οιατάρε ς. ότ: ττην τεριττωτη τοο ο τονταριοομος είναι
ν.α: οτάλληλος τοο εημότιοο τομέα το ετιοομα ο:7.ογενεια7.οω
ό2ρων ν.αταόά’/./,ετα: ατό μια μόνο τηγή /.ατ ετιλογή ν.αι 2τό
1.1.84. I): οίΣτάρεις 7.α: τοο άρ·λροο αοτοό τοο τ'/εείοο νομοο
2:τ;λ:γοόντα: τλήρως ττην ε τηγητιν.ή εν.-όετη.

' Αρ-όρο 2.

Σετ/τάρεις ταλέντων.

Με το αο-ό-εο 20 τοο Α.Χ. 1854./51 α:·όρο 20 Π .Α. 
1041/79) οτως αν τ: ν. α τ αττάν τ,ν. ε με την ταρ. 1 too ap-Spoo 
2] too Κ. 1202/81 ρο-ζμίζετα: ο oro/,c—ιτμος της τονταρτ.ς 
τοο ατονέμετα: ττις ο ν.ογένειες ότων τε-Saivcov εραιτιας της 
οττρετίας ή οολορονοόντα: ατό τοομοτ,ράτες. Με τις ειατα- 
ρεις τε» ap-Spoo 2 τοο 2720:00 νόμοο ετέρμέντα: ο: ανα·;/.αίες 
τροα-ζήν.ες 7.α: τροταρμογές ώττε να ν.αταττε: Ρονατή η ρο- 
νταρΊοεττη,τη 7.2: 220 1.1.84 των οτεα-ρομένων ττ:ς τιατάρεις 
τοο εν 1.2:0ο μιτ-όολο-'ίοο με τις οττοίεε ετέρμετα: αττετά/οεαη τοο 
μιτ-λοο arc· το όα·7μό 7.2: α.α/ιερώνετα: ο 6ετμό; των μι- 
τ·όολο';:7.ών 7.λ:μ27.:ων. Με τι; Αεττιζόμενες οιατάρεις τον 
αε-ζρΌ. 2 λαμόάνετ2: οτό-λη το μιτόολογινοό ν.'/.αμάν.ιο ατμοί τοο 
οτοιοο ·όα ερε/.ιοοοντο οι Τ2·5όντε; αν ήταν ττην ενεογό οτη- 
εετια. αειονμενο 7.ατα ενα ή ;όο μιοάο/.ογιν.ά ν.λρμαν.ια. αν 
ετα-όχ. ερ αιτίας τηρ οτηρετίας ή αν όολοεενή-ζη'/.αν αντ·- 
ττοιμα. Οι οιαταρεις r.-τές είναι οιν.αιο/.ογηο,ένες. ότως 27-λω- 
ττε ετιτη.μαινεται 7.2: ττην ειοηγητια.ή έο.-όετη τοο τνείίοο 
νόμοο.

'Ap-Spo 3.
V ' - - »
_LT/T2r 51 Γ ---- V.2Λ/.*.Tv/V^*'·

Μΐ τ:γ ::7Τ2Γ··.: τ:. 2ζ·ί>ζζζ 3 tca γ*/i::ε_ r-\AZ/,r.ccovo-
ντα: ο. οιαταρεις τοο ά:·ζροο ! τον Χ.Λ. 214X3 α.αι ορίζε

ι 7.2: 2 τοο 2ρνροο 1 τοο ωοο.ο·όετΐ7.οό αοτοό 7·.7τάγ·ματος 
'214 X3' είναι ίϊτ. με τα τ-οόντα εν.ατεττα 80<7' τοο ία- 
"7-Όο μ ίο λ>οό τοο Π μ:ρ-5ολ'ογ:7.οό ν.7.·α ατ/το. ότως ιτμοε: 
7.2-0- -077 γ:2 τοο·ς όηο.όοιοος τολιτια.οό: οτα/.λήλοορ αντί 
τοο 4οο όα-όμοό τοο τροελέτετα: ατό το Χ.Λ. 214X3'. τε 
ο"ο: α— τοοτ ό·.7.α:ο./οος μαίνονται ατό την ετιταοτή τη; 
ταρ. 3 ατο !.!.84 ν.αι ετερής. ότ: τρότρεραν τημαντιζ,ές 
.ττ,οετας ττην ανάττορη της ε^ντ/.ής λορ·οτεμν:ας τ των 
7.α/.ων τεμνων γενιν.α. η οονταρη :· ότων ν.ρίνοντα: ατό την 
'οττ Ετ’.τρατη ττ: ταττρεραν ερα:ρετ:7.ες οττεετίες ττην ανα- 
ττορη της ε-5ν:7.ης /.ογ-οτεμ-νίας η των ν.αλ/ω τεμνών -*ε··:- 
ι α τρ.οταοράνετο: ν.ατά 20/ό.

Τ: τερ:εμομενο ττο -ζετμο-ό: τοοο.εν η ς ::ατάρεως ολοτοιε: 
7.οοερνητ·.7.ή τολ:τ:7.η τ; μ:α 7.ατηγορ:α τνεομ.ατ:7.ών αν
έρωτων -/.α: η ανάγα.η έεττίτεως της ::ατάρεως αοτή; α:- 
τ:ο/.ο·ρε:τα: ττην ε:ττ-·ητ:7.ή ε7.·ό·ετη.

’ Αρέρ ο 6.

Α:άταρη ετ:όείλημένη με την οτοία ορ:ζετα: ότ: ότοο ττη 
τοντατ:ο:·οτ:7.ή νομ.νέετόα αναρόρ-ετα: ίατ'.ν.ός μ:σ·όος ή μ- 
τ-όός οριτμένοο όαέμοό. ερερής νοείτα: 7.α: ο ίατ'.ν.ός μ:τέός 
τοο μ:τέολογ:7.οό ν.λ’.μαν.ίοο. τροςανώς γ:α τοος εμτιττοντας 
ττ:ς τιατάρεις τον τμεόίον.

Άρέρο 7.

Βτχό'ματα εορτών ν.α·: αοειας.

Με τις τιατάρεις τοο άτέροο αοτοό ορίζεται ν.ατά τρότο 
τταέερό τότο τα τοτά ττα οτοία -Sa οτολογίζονται τα ετιοό- 
ματα εορτών Χριττοογεννων — Π άρμα ν.αι αοειας ότο ν.αι ο: 
ημερομηνίες ν.αταίολής των 7.2: έττ: ατοοεόγετα: η οημιουρ- 
γιτ εροηνεοτιν.ών τροόλημάτων. Π ά-ντως ο: ϊιατάρε.ς αοτές 
είνο: ειοιν.ητιν.ές ν.α: όεν.μρήζοον της γνωμοαοτήτεως της 
Ολομέλειας τοο Χονεαριοο.

'ApSpo 8.

Εραρμογή τε Ο.ΤμΑ. ν.α: άλλα Χ.Π.Α.Δ.

51ε τις τιατάρεις too ipSpoo 8 ζιεττίζετα: η εραρμογή 
των ειατάρεων των τροηγοομένων ά το ρων 7.αι για τοος οταλ- 
λήλονς των Ο.ΤΑ. ν.α: των άλ/.ων Χ,Π-ΑΑ. ο: οτοιο: 
νταρ:ο:οτοοντ2ΐ με τιατάρεις τοο τατατέμτοον ττις οιατά-ροις 
για τοος αημοτίοος -τα/.λήλοος η ετΧ'αλαμοανςον -/.ατά ίάτη 
τ·ς τιατάρεις αοτές. Η Αώττιτη των όιατάρει-ον ττο ετιόε- 
ί/.η.μενη ν.αι τωττα τερι/.αμίάνονται ττο τμεόιο αοτό τοο νώ 
μοο αροό ο: οτάλληλοι ττοος οτοιοος αναρέρετα: οταγονται 
εοώεωτ ττις ειατάρεις too X'. 1503 "’84 ως τούτο ρητά ορί
ζεται ττο άεΑρο ! αοτοό.

' ApSpo 9.

Με τις τ ατάρεις τοο άο-ότοο 9 τοο οτό γνωμοϊότητη τμε- 
::οο νομοο τοατ/.ττώνοντα: ο: ειατάάει; τοο ά:Α·το. 2 τοο 
Α.Χ. 1854 Ί95Ι ίάρΑρο 2 Π.Α. 1 041/71» . με την tcctSt- 
ν.τ : τεριττωτεως /.ατά την οτοία τροτλετεται η τονταριο-
όοτηρη ατό το οημότιο Ταμείο των οταλλή/.ojv τοο ΟΑ.ΕοΙΤ . 
ως /.α: των οτ/.ογενειών αοτών τοο μέμρ: της 31.12 1984 
είμαν :·ορ·τ6εί ως οόναμο: ή μόνιμο:. Το μετά την 1.1.1985 
οιοριζόχενο ταν-ττ/.ό τροτωτ:7.ό too O.A.E.H.. Sa οτάγετα: 
ττο τονταρ:ο:οτ:7.ό /.α-λεττώς too Ι.Κ.Α. τόμρωνα ωε τ:ς 
::αταρε:ς τοο νομοο ι-/ ι (ι- _

Ο: ροΑμίτε-.ς αοτές τοο τιαλαμίανεντα: ττο apSpo 9 τμ-- 
τ:ν.ά με το τροτωττ/.ό τοο Π.Α.Ιό. Π. ήταν ετιίεόλημένες γ:α
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ττ·. ασση ταρεομηνεuov ζ.α: αετ.ολογοννταε εταρζώς με την 
ε:σζ-·ητ:ζη έζ-όεση τον νομοσχεοίον.

Αρόρο 1 0.

Λεζαεωμα σννταξης χήρα; σνζνγον.

Mi το άοόρο 10 τον σχ-εοίον νόμον σνμτληρώνονται οε ΐεα- 
τ;Ξΐ ; tcv/ asiswv 5 -/.a: 31 τον A.N. 1834 '51 (3 y.a: 31 
Ι1.Λ. 1041 ~0 νε την οτ/τεζατασταση ατέ τότε τεν ίσχνσαν 

τ;-;ν οεντερων tlxy.br/ των τϊ:. 2 των ταρ. ! των άρόρων
3 ζα: 31 τον Α.Ν. 1854/51 ζα: τη; τροσόήζιςς στο οεντερο 
··;'/; τον τελεστή/.! μετά ατό σεαζνγεο τον τροηγήόιτζε 7.2; 
τον χρόνον τη; έγγαμης σνμίίωσης των αντών τροσώτων ατό 
τον τρώτ; γάμο τονς γεα τη σνμτ/.ήρωση των χρονεζων τοον- 
τοόέτεο/ν τρ:; ατόζτηση σννταξεοσοτεν.ον οεζαεωματος arc τη 
χήρα σνζ-γο. Ο; οεατάξεες εενα: σαρεες ζα: αετεολογούντα: 
τλήρως χτ: την ε:σηγ·ητ:ζή εν.6εση. Αλ/.ωστε η /.νση αντη 
i;-/i νεοόετήόεί ζα: 2ττ τη Νομολογεα. έτω; τρ ο/.νττε: ατο 
τοόσοατη ατόσαση τον II Τμήματος το. Ε/.. Σννεορεον 

I i: 14 1984'
Άρόρο II.

Σσ<ταξ:οοότη-η των σχολεζών σνμόονλων.

Με το χρ-Ι>ρο 1 1 σνμτληρώνετα: το αρόρο 1 1 τον Α.Ν. 
J 854/51 άρόεο 11 Π.Λ. 1041/79’ με την τροσόήζη" 1 2η: 
τραγράρον με την οτοία αναγνωρεζετα: ω; τραγ·ν.ατ:-/.ή σν- 
ντάξεμη .ντηρεσέα y.2;· σννέχεεα τη; τρογενέστερης ντηρεσεα; 
των εζτασοεντεζών τον οεορίεστηζαν ω; σχολεζο: σνμόον-
λο: ;χε Βάστ τ;; σεατάξεες τον Ν. 1304/82. Ο; οεατάξεες 
αντί; εενα: σ αο ε ί; -/.2! ναμοτεχνεν.ά α;τ:ε; -/.π; αετεολογον- 
ντ2; ατό την εεσηγητεζή έζόεση.

' Αοόρο 12.

Ετέζταση οεαοοχεζής ασράλεσης.

Με τ;; οεατάξεες τον άρόρον 12 τον σχεοεον νόνεου ονμ- 
τληρώνοντα; ο; οεατάξεες των άρόρων 12 y.a: 37 τον Α.Ν.
1854/51 ίάρ·λρα 12 y.a: 37 τον Π Ά. 1041/79) ότως αντί; 
στμτληρώόηχαν με το άρόρο 1 τον X. 1405/83. Με τ:; όε- 
στεζόμενες αντές οεατάξεες ταρέχεται η ενχέρεεα αναγνώρισης 
ω; σννταξίμον y.a: τροσμετρήσεω; στη λο:τή τνντάξεμη ντη- 
ρεσία y.a: ντηρετία; με σχέτη εξαρτημένη; εργασίας τον ϊεα- 
ννόηζε στον :ο:ωτε·/.£ τομέα ατό ωρεσμένες ν.ατηγορίες νταλ- 
λήλων τον y.a: μετά το οεορεσμό τον; στο Λημόσ:ο εξαζο- 
'.0νόησαν να εενα: ασ; αλεσμένο: σε ασσαλεστεζό οργανεσχ ό τον 
ήταν ασσ αλεσμένο: ζατά την χροηγονμενη ατασχόλησή τον;. 
Κα: ο: οεατάξεες τον άρόρον 12 τον σχεείον νόμον είνσ: ετε- 
όεό/.ημένε; μ·ν; σνμζληρωματεζές τον Νόμον 1405/1983 y.a: 
οεζαεολογονντα: ατό την α:τ:ολογ:7.ή έζόεεση.

Άρόρο 13.

Με το άρόρο αντο σνμτληοώνοντα: ο: οεατάξεες των άρ- 
-■ εων 13. 42 y.a: 34 τον Κώοοα.α Πον.:τ·.χών αα: Στρατιω- 
τ:-/_ων σννταξεων Π.Α. 1041/Λ79 ζα: τχρέχετα: η ενχέρε:α 
σε εντελώς τνρλονς ντα/./.ήίχν; ζαδώς χα: σε ταρατ/.ηγ:- 
y.ov; y.a: τετσατληγτζονς ντα/Α.ή/.ονς τολ:ττ/.ον; y.a: στρα- 
τ:ωτ:·/.ο>σ τον έχονν χνμτ/.ηρώσε: εεχοσαετή τονλαχ:στο χα/τά- 
ξ'.μη ντηρεσία να λάίονν τάνταξη με όαση το δασ:σ.ό μ:σ-όό 
35 ετών σνντάξ'.μης ντηρετία;.

Η σννταξη 2ντή τροσχνσά-νετα: y.a: με το ετίοτεα χρόνον 
νττρετίας y.a: με τα τοσοστά τον :σχναν /.ατά το χρόνο της 
εξόοον τον; y.a: τον αντ:στο:χε: στα έτη τη; τραηματ:·/.ή; 
νταρεσ:ας τονς. Αν λάόονν τη σννταξη οάσε: 35 ετών νττμ 
ρεσ:ας σεν ο:·/.α:ονντα: να /.άόονν y.a: τα ετεοόματα τνολέ- 
τττας ή ταρατληγίας τον τνχό-/ ζαταόάλλοντα: στην χχτη- 
γορία τονς. Μτορονν τά·/τως να ετι/.έξονν αντή τη σννταξη 
τον τροόλέτετα: ατό το αρδρο χντό τη σννταξη τον αναλο
γεί στα έτη της τσαγματτ/.ή; σνντάξ'.μη; ντηρεσίας τονς 
οτότε μτοροΑ να ταίρνονν y.a: τα τνχόν ο:7.·α:οόαενα ετείόνατα 
τνρλότητα; η ταρατληγίας. Ο: σεατάξεες αντές είνα: ενερ- 
γετεν.ές γ:α τη·/ ζατηγορία αντή των όαρντατα τασχόντων ζα: 
2:τ:ολογείτα: η -όέστεση ζα: ετέζτασή τονς ατό την ε:ση-;η- 
τ:ζή έζ-όεση.

Άσ-όρο 14.

Με τ:ς ε:αταξε:; τη; ταε. 1 τον αρ-όοον 14 τον σχεεεον 
νομον. σνχχληρωνοντχ: 0: : αταξε:; τον. αρ όρον 20 τον Α.Ν. 
1854 51 ζα: ρνόαμοντα: -όεματα σννταξ'.οσοτήσεω; γννα:- 
κών αστννομ-.ζων ζατα ταρομοεο τροτ; τον εραρμόξοντα: ζα: 
τ:ς λο:τε; γνναίζε; στρατεωτεζον;. Ο: οεαταξε:; αντί; γεα 
ζόγον; ση; μεταχε:ρ:ση; ε:να: ο:ζα:ο/.ογημενες. U: όεστμο- 
αενες α.τε; σεατάξεες εενα: εεζαεολο—τμένες. ?<Ιε τε;
ί'.ατάξεε; οε τη; ταρ. 2 τον αντον αρόρον 14 τον 
σχεεεο- ετεζτεενοντα: ζα: ·όα έχονν εραρμογή ζα: σε γνναί
ζε; αστννςν,εζον; οεαταξεε; τον Ν.Α. 142/74 με τεσ ντοεε; 
λογίέετα: ανξημενο; στο οτλάσεο χρόνος ντηρεσεα; τον οεα- 
ννότζε σε ωρεσμενε; ντηρεσίε; τον χνασεροντα: στο ζεόσο 
3 τον A .A. 1 42/19 > 4 y.a: μεχρ: 5 ετών ζα: ντο την τεοντο- 
•.Mar οτ: ο χρόνος αντό; σεανόόηζε στα χρόνεζά τερεόώρεα 
τον τροελετον-α^ ρηέ^τ; αρόρο ο τον αντον Ν.Α. 142 '74 
ητο: ατο 1.11.1949 μεχρ: 1.11.1979, II α:ο ολογεα τη; ετε- 
ζτάσεω; των οεατάξεων αντών χνά-ρετα: στο ότ: όμοεε; οεα
ταξε:; εσχνονν ζα: γεα τον; λοετον; στσατεωτεζον; ζα οε- 
ααεολογονντα: γεα λόγον; ίση; μετα.χεερίτεω;.

Άρ-όρο 15.
Με τες σεασάξεε; τον άρόρον 15 τον σ-χεοεον Ατμόν σνμτ/.η- 

ρώνοντα: η ταρ. 1 τον άρόρον 2 τον Ν.Α. 3395/1955 ζα: ο- 
ρίξετα: ατό τοία; τροντ:όεσεες οεζαεονταε σνντάξεω; τ 
οεαζενχόείτα όνγατέρα σεοηροορομεζον σανταξεσνχον εσόσον ο 
·ρά;.ο; λνόηζε μέχρε 31 Αεζεμέρίον 1982 Με τες σεατάξεες 
αντες τον αετεολογονντα: ατό την εεσηγητεζή έζόεση ετεζτεί- 
νετα: εσχνον οίζαεον γεα όνγατερες το7.:τ;ν.ών ζα: στρατεωτε- 
ζώ/ σννταξεονχων άρόρ. I Ν. 609/70} .

Ετομένως ζα: η τροτεενόμενη οεάταξη με το άρόρο 15 
τον σχεείον οεζαεολογείσα: γεα λόγονς ίσης μεταχείρισης.

Άρόρο 16.

21 ε τες ε ατάρεες τον άρόρον 16 αντεμετωτίζεταε η ανα- 
έρομεζή εραρμογή των οεατάξεων των άρ-όρων 9—15 τον 
σχεοεον νόμον γεα όεματα τον ρνόμίξοντα: ατό τες σεατάξεες 
των άρόρων αντών ζα: η όέστεση των εν λόγω οεατάξεων 
αεοεολογείτα: ατό την εεσηγητεζή έ-/.όεση τρος ατορνγή σεα- 
ζρίτεων με τες ίσεες σε σεατάξεες ρνόμίζοντα: ζα: οεαοεζα- 
στεζα όενατα αναρερόμενα στην ανα-ρνώσεση σεον σεζα ωρεάτω·/ 
αντών.

Άρόρο 17.

Με τε; σεατάξεες τον άρόρον 17 ρνόμίζεταε ενεαία ζα: μα- 
λεστα αναορρμεζά ατό 1 Ιανοναρίον 1982 ο τράτο; ντολογε- 
τα,ον τον οεορ-όωτεζον τοσον ζα: τη; Α.ΤΆ. των τολνόεσ:- 
των ζα: των σννταξεονχων τον ζατέχονν ζα: όέστ. ή οτοεα- 
οήτοτε ατασχο/.ηση στο οημόσεο τομέα. Η όέστεση των σεα- 
τάξεων αντών ήτο ετείείλημένη λόγω τη; σεαρορά; ατόόεων 
τον ταρατηρήόην.ε στην ερρεηνεεα των σχετεζών οεατάξεων. 
Στ:; σεατάξεες r/τες σίσεταε αν ασρ ο μεζέ τητ α ατό 1.1.82 τον 
εοαρμοστηζε το σάστημα της Α.Τ.Α. ζα: τον οεορόωτεζον 
τοσον. , ,

Άρόρο 1S.

Με τες σεατάξεες τον άρόρον 18 τον σχεοεον νόμον ζαταρ- 
γοννσα: ο: τροόεσμίες γεα τη*/ άετ/.ηση σνντζξεοοοτεζον ο>- 
ζαεώματος τον τροόλέτοντα: ατό τη σννταξ οοοτοζή νομοόε- 
σία των νταλ/.ήλων των Ο.Τ.Α.. ζα: των Αημάρχων */.α: 
Π οοέορων Κοενοτήτων. Π αρόμοεες οεατάξεες εόεστίσόησαν 
τρόσρατα ζα: γεα τονς τολετοζονς. σσρατεωτεζονς ζαε σ:οη- 
οοορομεζ.ονς νταλ/.ή/,ον; άρόρ a 18. 19 ζα: 20 Ν. 1489/ 
1984 ζα: οννετώς τρος ατορνγήν οεαζοίσεων. η όέστεση των 
οεατάξεων τον άρόρον 18 τον σχεοεον νόμον ήτο ετεόεόλημε- 
νη νεσοχρέωση της Πο/.ετείας. Κα: ο: οεατάξεες αντές σετεο- 
λογεννταε τλήρως ατό την εεσηγητεζή έζόεση.

Με το οέρόρο 19 τον σχεοεον ερίζετε: η τντεζή εσχνς τον.
II Ολομέλεια μετά ατό οεαλογεζη σνζήτεηση. ατοοέχόηζε 

ομόρωνα την ανεοτέρω εεσήγηση τον Σνμίονλον Ιωά/. Ντε- 
λάζη.

Στη σν/έχεεα τήρε το λόγο ο Π ρόεορος Νεζ. θέεεελης. ο 
οτείος είτε τα εξής:
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Με τ:: ταρατηρητε:; του ό:ατύτωσε o Kιτηγητη; τυμ- 
οωνω -/.a: εγω. vJ ήνελα ομω: va ετ:τηυ-2νω /.a τα a*s·

Mi τ:; τιατάξει; to. ap-iso,· 1 νεες, ευνο.;κό-
τεοε: : υΔυ,ίτε·.; *;:a το τ.νταξ:coct:xo cty.aii.jy.a των :ηυ.ο- 
5tc->v το/. τ:κών υταλλη/.ων. των υτα/./.ήλων των OTA v.a: 
T3v άλλων Χ.Π.Δ.Δ.. του ατοχωρούν arc. την υτηρετία του; 
μετ2 την I Ιανουάριου 1984 ιημερομηνία ισχύο: του X. 1505/ 
1084 Ήττ: όμω: ταραίιάζετα: η car:·/.η ap-/r του τίΔε- 
T2: arc tcv τυνταξιοεοτιν-ό νόμο A.X. 1854.·' 1901 } τυμ·
civ.a με την crc:a tc ε:; σύνταξη ;:·/.3:ωμ2 των οημ,οτιων 
*J772 Λ/»ήMOV 77 £Σ77ΣV2 j£Jv-X'.-£72L SV1212 */.2l 772VCl) "7T(V 1212
c22r 7 2 όλου; toj; συνταςιοΒίτούμενοΐίς υπαλλήλους ζνεξαρ- 
τήτω; χρόνου ατοχωρήτεώ: tout arc την 1 τηρεσια.

f)2 τ:έτε: με την uv.ziz'.z 2υτή va επτημανω ότ: rapc- 
μο:ε; όυτμενεί;. τε έάρο; των ταλα'.ών συνταξιούχων. οιακρί- 
~ε:; Δεττίττηκαν 7.2! ττο τρότρατο ταρελΔόν.

Συγκεκριμένα με tcv X. I2(j2'81 ίάρΔρ. 1 i ορίστηκ. ότ: .

a γ a όσου; ατοχώρηταν arc την υτηρετία μέχρι την 81. 
12 1980. η σύνταξή του; ij υτολογ:ζετ2: τε τεντηκοττά,

ό/ -".a όσου; ατοχωρηταν arc την υτηεεσία μέχρ: την 31. 
Iτ σύνταξή tc-; va υτολογίζετα: τε τεσσαρακοστά 
τεμττα.

-;:a ετευ; ατοχώρηταν arc την υτηρετία μεχρ: την 81. 
12.1982. η σύνταξή του; Δα υτολογίζετα: τε τεσσαρακοστά 
•/.a: ; γ:α οτευρ ατοχώρηταν arc την υτηρετία arc την 1.1. 
1983 7.a: μετ; η σύνταξή του; -5a υπολογίζεται τε τριακο- 
ττα τέμττα.

Her με την ετέκτατη tcv X. 1505/84 μόνο στους υταλ- 
λή/.ου; του ατοχώρηταν arc την υτηρετία μετά την 1.1.1984 
τροττίΔετα aa-ίμη μία ετ! τλέον δυσμενή; οιάκριττ, a- iapo; 
των ταλαιών συνταξιούχων δημοσίων υταλλή/.ων. Ka: άλ/.οτε 
μου οόΔηκε η αρορμή· va οιατυτώτω δασικέ; αντιρρήσεις για 
την δυσμενή ac-τή μεταχείριση των ταλαιών συνταξιούχων ο: 
croctc: αριέρωσσν μία ολόκληρη ζωή στην υτηρετία τη; Π ο- 
7,:τεία; ώττε va έχουν κάΔε δ:καιωμ.α va αξιώνουν :τη μετα- 
χε:ρ:τη με του; συναδέλρου: του; rev ατοχωρούν arc την 
ενεργό Υτηρετία τε μετ2γενέττερο arc αυτού; χρόνο. Γ:a 
του; ταρατανω λόγου; σρονώ ότ: η ειάταξη αυτή οεν ε:να: 
: :7.α:ολογηυ.ένη.

Άρ-5ρο 14.

Με τ:; ο:2τάξε:; του άρ-5ρου αυτού ετ::;ώ7.ετα: η tr£- 
7.τ23η των τχετ·.7.ών ευεργετ /.ών ειαταξεων r.a: ττο "υνα!7.ε;ο 
aarovoa:7.0 rpoaorr/.o του Σώματο; τη; Ελληντ/.ή; Αττυ- 
vca.a; ωττε va arepoev va ·5εμελ:ώτουν ca/.aioaa -ύντ2=η; 
arc tc cr.aoa-.c caaocc crav aaarXr,pEacuv 15ετή ζρτγαατ:- 
7.ή τυνταξιμη crrcoa-.a -/.a: aroχωpήacυ■. λόγω rapa^aio);. 
η iroy.Taar. εε 3υττ τεειεείζεττ τε ότε; 7.2Τ7ταγη7.α·. μέχρ: 
8! Λε·7.ε_ι.:έ·ευ 1982.

Γί2 λογΟυ; :τη; μεΤ2χε:ρ:τεω; ·υa ήταν ευνατον va -5εω- 
ρτ-ΰε:. 7.ac αρχήν. ;:7.2:ολτγημενη η έ:ατ2ξη αυτή, η ·5έ- 
ar:ar τη; όμω; rpcarr.pc'Ji:. y.ara την γ.ωμη μου. ττε αρνρτ 
110 του Συνταγματε; ττο crc:c ο::ζετ2·. έτ: «Τοιττάμενε; 
::ατάξε:; a-/T:catvojaa: ε;; τε όρΑρε 4 rap. 2 ααραμένουν 
εν :τχυ: μεχρ: τη; ο:2 νομού ν.αταργητεώ; των. το ίραέύτε- 
:;ν εε μέχρ: 81 Δεν.εμέρίου 1082··· «Aroy-Xtas:; εν. των 
ορ:εμών τη; rap. 2 τε. αρ-όρου 4 επτρετεντα: μόνον ο: 
ατοχροοντα; λόγου; ε:ε τα; ε:::/.ω; υτό του νόμου ορ:ζομέ- 
va; re:'.rTeja;. . IvaTa μείζονα Xo:rcv λογον οεν επτιεαε- 
Τ2: ν2 -όεττ:τ-5ούν νεε; ειατάξε:; το. ·1>a ταραόιάζουν την 
rapara-νω αρχή τη; ετότητα; a.a: ·1>α οημ’.ουργού·.1 ά·/·.του; 
7.2Τ3Γτυοε·.; μεταξύ ανερων y.a: γυνα:ν.ών. To ap-Spo 1 Η» 
του Συντ το; τοοόλέτε: ίίζζ-.ζ arov.X:τε:; arc την rapara- 
ν:·ε τυνταγ·χ2τ:7.η αρχή τη; :ac^Ta;. ο: aroy./.:ai:; όαωε ao- 
τε; ετ:τρέτοντ2: aovo τε εξ2:ρετ:ν.έ; ν.2: τεριωρισαένε; σε 
εν.τατη τερ:ττωτεις χ.2: £:va: νευττέε Ά,ον όταν ;:y.aicXo- 
γουντα «εξ arc/οώντων λόγων)· γ:α την τεροττατια των γυ- 
va:y.cov 0: /.όγε: οε αυτοί των ατεν.λίτεων ; a va ε:νσ: aro-

χοωντε; 6a τρέτε: va ε:ν2: aooaoc: 7.a: ουτ'.ώτε:; ότττε η 
ταραγνωριτη του; va τημ’.ουργεί ανυη μετ2χε:ρ:3η το··, ού
λων λόγω J.r :: 2/ω: τμου ανίτων χ/αγχών.

I :a του; raparx/ω λίγου; ορον«, ότ: η οιαταξη του άρ- 
νρου 14 τρετν.ρουε: ττ:; raparavi.j τυντ2γυ.2τ:τ.ε; ε'.ατάξε:; 
y.a: οεν ε: .a: ν.ανελου : 7.2:ολτγημενη.

]':a του; αυτου; λόγου; α::7.α:ολόγητη ε:να: y.a: η Πά
ταξη του apvpου 15 του νομοτχεο’.ου του τροό/.έτε: ετεν.τατη 
του τυνταξ:οέετ:·/.ού έ:7.α·.ωματο; τεον ; αζευγμένων νυ'·ατε- 
ρων των υταλλή/.ων y.a: τυνταξ:ουχων των Λημοτίων τολι- 
τ:ν.ων y.a: ττρατίωτ:/.ών y.a: ττ:; έιαζευγυένε; ν-γατέρε; 
των τ::ηρο:ρεμ'.·/.ών υτα/./.ήλων y.a: τυνταξιουχων.

Ένα άλλο το ί ape 6έμα το οτοίο -5 a ήνε/.a va ετ:τημάνω 
είναι το εξη;: Ο: ετ: τυμόκε: υτάλληλο: αμε:6όμενο: όατε:
τυλλογ:·/.ών τυμεάτειον έχουν -/.ατά y.avova. μεγαλύτερε; arc^
όο'/έο ατό εν-είνετ των ταχτιν.ών υτα'/.λήλων roj έχουν τα ίδια'■ · · . . '■ 
με a-του; τυτ:·/.α τροτοντα y.a: τον αυτόν χρο-/ο υτη:ετ:α;.

Οτω; είνα: γνωττό ο: υτάλ/.ηλο: αυτοί υτά-ροντα: τύμοωνα 
με τ:; ::ατάξ£'.; του Χ.Δ. 874/71. ττο τυνταξ:οεοτ:-/.έ y.a- 
ίεττω; τε. Λημοτίου μετά την τυμτ/.ήρωτη τενταετού; υτη- 
ρετ’2; ττη μη μον:μη νέτη του. Μετά την νεττ’.ττ των έ:2- 
τάξεων του X. 1476/84 του τροό/.έτε: την μονιμοτοίητη των 
ε·/.τά·/.των. ορονώ ότ: ο: υτάλ/.ηλο: τη; ν.ατηγορίσ; αυτή; -Sa 
έχουν y.av: λόγο va μην ετ:ζητήτουν την μον:μοτο:ησή του; 
2οού νa μτορεύν va έχουν -/.ατά την Πάρν.ε 2 τη; υτα/./.η/.:- 
y-ή; ττα::ο:ρομ·α; τους, μεγα/.ύτερες ατοοοχές ατό του; 
τυ.αεέ/.ρου; του; ταχτικού; υτα/./.ή/.ου; με τα !c:a τυτ'.χά 
τροτοντα y.a: χρόν.α υτηρετία;. Η εραρμογή όηλ. των ο:α- 
τάξεων του Χ.Λ. 874 '71 -Sa ατοτελέτε: ανττ/.ίνητρο γ:α τη-/ 
•/.ατηγορ:2 των υτa/.λήλων αυτών γ:τ την μονιμοτοίητή του;. 
Ί'τονώ τυνετώ; ότ: ·1>α τρέτε: να ληο-ύεί νομοθετικέ μέριμνα 
ώττε ο: έ:ατάξε:; του Χ.Λ. 874/7! va μην έχουν εοαρμογή 
του'/.άχιττον γ:α ότου; τροτλαμόάνοντα: μετά ττγ1 ισχύ του X. 
1 476 /84. μέτρο του ν a τυμόά/.ε: ττην κατάργητη του -λετ-μου 
των εκτάκτων κa: ·ΰa ετ.κα·5αρ;στεί η κατάττατη ώττε εοε- 
ξή; τ: μεν Λημότιο να τμνταξιοϊοτε: μόνο τακτικού; ura/.- 
λήϋ.ου; το έε Ι.Κ.Α. του; ετί τυμόάτε: εκτάκτου; υτα/.λή- 
λου; του Δημοσίου y.a· των Χ.Π.Δ.Δ.. ατού άλλωστε το 
Ίορυμα αυτό είνα: y.a: ο τυτ:κό; ρορέα; του:.

Τελε:ω·/οντα; η τυζήτητη τυντάχ-ύηκε το ταρόν τεαν.τ’.κο. 
το οτοίο αρού ΔεωρήΔηκε y.a: εγκρί-ύηκε arc τον Πρόεορο. 
υτογράρετα: ατό τον ίτ:ο y.a: το Γραμματέα.

Ο Πτόεετο; · Ο Γοατυατεύ:
ΧΙΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΕΩΧ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΕΛΚ'ΚΤΗώ) ΣΓΧΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 4η; ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΓΧΕΔΓ1ΛΣΕΩΣ ΤΉΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΤΧΕΔΡΙΟΤ 
ΤΗΣ 29η; ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985

ΜΕΛΙΙ: Χ:κ. βέμε/.η;. Ιΐτοεόρο;. Ιωαν. Καττ:κά;. Α- 
Δαν. Λ: ρ: αν ε;. Αντιτρόετρο: Ί'εώργ. Κα:αχαλ:ο;. Ιωαν. Λο- 
γοΔεττ;. Ευ ο—. Ka/.λίττη:. Χ:κ. IJ ατ2γ:χ/ν:;η;. Ιω2-, Ιν2- 
Τ2:ζά;. Αναττ. Ι'κόνη;. Νικήτ. Χικητάκη;. Χικ. Κοντορ. 
Αχ:/.. Γκαττ:του/.ο;. Δημ. Ματτιώτα;. Ιωάν. Χτε/.άκη;. 
Στυ/.. Χε:ττον2-/.τ,; y.a: Ατεττ. Μτόττο;. Σύμόου/.ο:.

(I Δηυ.. Φαμέ/.η;. Σύμό-ευλο; 2του;:ατε τ:κα:ολίγημ.ενα.

ΓΕΝΙΚΌΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
Π 7.εύτ. Kappa;.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λν;ών. Κατταρό/.η;, Ττογραμματέα;. 
•·: /:μο; ανατληρωτή; τευ Γραμματέα Λέων. Γϋττση. του ατου- 
τ-.ατε Ηκαιο/.τγημένα.

Λ .......................... ..................

13 Στη τυνέχε:2 ο Συμόουλο: Ιωάν. Χτελάκη;, του ορ:ττη- 
κε ατό τον Π τόεορο Ε’-τηγητη;. ε:τάγε: στην Ολομέλε:α «τρο-
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Ti σχεοιο νόχευ «Ετέ-/.ταση ε:ατάαεων του X. !δΟ·"> 
τολιτιμού; ααιουχους του Δημοσ.ου /.α: άλλες 

του στάλδηκε τοο; το IV/·.-λο Εα-ίτροτο τη; Εα·- 
το γ.:;:>7π την Μ! η, 4— ιπ ; ΐί)ί>5 έγγρα- 

ευογε:-.. Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κρά
τη 15η Χοκοταρασ/.ευαστ-.κή . για να γνωχοοοτη- 
α με το αρδρο 73 ααρ. 2 τοο Συντάγματος 7.2'. έχε:

' Αρδρο

λι σύχόαση εργασίας :::ωτ·.κου ειν.αίου υτάλληλο- τοο 
s!, 11 i·;. του ε:χαν σύναψε: 21717.2 συμόάσεις μ:σδωσης έργου.

;or'· τορσγκατ!7.ότητσ 22001727 ες αρτημε/η εργασία 7.2·. 
_.r :J,i-/ii2 τροσλήσδηχαν με σύμό-αση εααρτημενης εργα- 

: Γ/.2: ο ον τ 2: να ζητήσουν ατό το αρμόειο Γτηρεσιακό 
Σ.χοούλιο το..ΚΗΠΕ την αναγνώριση τοο τιο 22-/0/ χοόνοο 
-.οοττει.' :οΟ.. ο/; 7:ο·'-. ε.ανωδεντος το .270007ο μ: σχε- 
-τ :ο··2τ:2θ ισιωσιχου ::ν.α:ου. Ο αναγνωριζόμενες αυτός χρο-

0..2: 0.VT22//.ο; 7.2. : T/'jl 1 *Ί2 όλΐ Ο TIT OOIVi2ili;. ΐ7.τ0θ 
or λήόη 220 ο οχών αναερομ:7.ώς.

Αδήνα. 25 Αζριλίου 1985 

Ο: Ττουργο:

Ηύν.κή; Uo7.c-voxi.2o Ο’.τχνοχιν.ών
π·:ρ. αρςεχης γερ. αρςέκης

■KoiVO>VI7XdV Ααταλίσεων
Γ. ΓΈΧΧΗΜΑΤΑΣ

-'ίο: την ταρατάνω τροτολογία. ο Γεν:7.ό; Ετίτροτος της 
Κο 7.ρ ασείας έχε: τη γνώμη ότι ο: οιατάϊςε:; 2 οι της ε:να: V- 
:·α:ο7.ογημένες ατό την αιτιολογι/.ή έ'/.δεση του τη συνοεεύε:.

U Εισηγητής Σύμόουλος Ιωαν. Χτελάχης εισηγείτα: τα 
α-χόλουδ α:

Γΐ2 την 220 22270/ Τ0Ο20/.0Ύ:2 με Την 02012 -7.02ϊίτ21 η
τρτ2020:ητη 7.α: συμτλήρωση των Πατάξεων too X. 1476/84 
7.2! too τίδετα: οκοόψη της Ολομέλειας του Σώματος για γνω- 
χοοοτητη σάμοωνα με τις Πατάξεις της ταρ. 2 τοο άρδρου 73 
οο. ισχύοντος Συντάγματος. ταρατηρώ Τ2 εξής:

• ιΐ τη Παταξη της 20p. ία’ της ταρ. 2 του άρδρου ί του
X. .' 4/6/84 itAiopioμος τε μόνιμες δέσε:; του τροσωτ:7.ού με
σχέση εργττίας ιοιωτια.ού ό 7.2iou του Αημοτίου. των Χ1ΊΔΔ
των ΟΤΑ 7.21 άλλες Πατάξεις». το τροσωπχό του Κέντρου
11 ρογραμματισμού 7.2: 0:7.ονομΐ7.ών Ερευνών {ΚΕΠΕ- ρη-
02 εξα:;εδη-/.ε 220 την εοαρμογή των Πατάξεων του νόμου
τούτου 1476 του 1984 για λόγους γενικότερης τολιτιχής
το. ι Ιργαν.σμου. ως ανασέρετα: στην ειτηγητιχτ έχ-δεστ της
-το γνωμοοοτητη τροτολογίας. Με την τροτολογία αυτή ε-
τε/.τεινετα: η εοαρμογή των Πατάξεων του άρδρου 6 του !-
τ:ου νομού 1476'84) 20ος ταα.τοτοίηση μιν.ρού αριδμού (6;
."7/./.ήλων του ΚΕΠΕ /.ατό τρθ2ο ανάλογο με όσους υτη-
εετησαν με συχοαση εογου ττο orxooio 7.α: αε άλλα Χ'ΠΑΛ.#

II ειάτααη όμως της ααρ. ο του αρ-άρου ο του ααρατοχ/ω 
X I .‘76 του 1984 της οαοίας γίνεται εαί'/.λητη τ.2: ττη-/ ει- 
τηγητν/.ή εαΑετη της τροαολογίας αροίλέοοει ότ: «οι οιατά- 
ρει; των ααραγράρων 1 εως 4 του άρ-ΰρου αυτού ιτχύουν χα:
. α οτους είχαν ουνάψε: αρχ·.7.α ουμ02τε:ς μίο-ύωοης έογου 7.α: 
ττη ουνεχε-.α αροο/.ήρ-ύην.α- με τύμίατη εργατιάς ορ:~χένου χρό-

- *2ο τον :ό:ο οορεα χωρίς 0:27.02η. . Στη-/ ατό γνωμοόό- 
τητη ;:ατ2αη οεν α/αρερετα: οτ: ο: υ2άλλη/.ο: των κτοίων 02:- 
- '•//.ετ2: η τα·/.τθ2θΐητη. ε:χ2ν ουνάψε: αρχιν.ά τμχόάοεις μί- 
τνωοης έργου με το ΚΕΠΕ 7.α: οτη ουνέχε'2 τροολήο-λην.αν 

τον :ό:ο οργτ/ιτμό- με τυμόάτε:; εργαοίας οε οργαν./.ές 
-'•-εις. ϋ ρος αττοουγή οε ερμηνευτ:ν.ών αροόληχατων η ανω- 
τερω οιάτααη ζρετε: να α/τιν.αταοταύ/εί ως α·/.ολού-5ως: -Ή: 
*ε ου-μόατη εργατ-.ας :ο:ωτ:7.ού ο:7.α:ου υαάλληλο: του ΚΕΠΕ, 
“** -’χαν τυνάψε: τυμίάοεις μ:ο·5ωτης έργου με τον :ό:ο οο- 
-τα ΚΕΠΕ . αλλά οτη- αραγματιζ,ότητα 22ρε:χαν εάαοτη- 
υε,η εργατιό 7.2: οτη ουνέχεια αροολήρΑηχαν με τύμίατη ε- 
ϊαρττμενης εργαοίας. ::·/.α:οΰντα: να ζητήσουν ατό το αρμό- 

■ ' -Tvτεο-.αχό Συμίούλιο του ΚΕΠΕ την αναγνώριση του α:ο 
■■ υ -{■) χρονου ουμίάοεων έογου. ως χρόνου οια/υ-ύέντος με σχέ-

τγ ε:”2ο:ας :ο:ωτ·.χου ο'χαίου. t.1 αναγνωριζόμενος αυτός 
χρόνος εινα: τυνταςιμος 7.α: ισχύει για άλες τ:ς ουνέαειες, 
εχτο; αοο τη λήψη ααοοοχών α/ατρομ'.χώςν. Στη-/ ειση- 
γηττα.ή εχύεοη της r/ωτέρω οιατάαεως ανασέρετα: ότ: η ψή- 
σ:τ7 τη; εν /,όγω οιατάαεως τορετείνετα: γ:α λόγους :σης με- 
ταχείοιτης με υταλ/,ήλους του οημοσιου ν.α: ά/./.ων ΧΠΑΑ 
20. οεν έχουν εςα:ρε·ύε: των ο:ατά=εων του X'. 1476/84 χα: 
20υ 2ρόοοεραν υτοηρεσία με τη-/ αυτή έννομη τχεοη, της τύμ- 
οαοης έργου. Γτο την έννοια αυτή χα: χετά την αναχάροωοή 
της ως ανωτέρω τροτείνεται. εισηγούμαι να γ-/ωμοόοτήοε: η
Ο7.οχέλε:α ότ: η εν /.άγω οιάτααη εινα: ?:χαιολογημένη.

Η Ολομέλεια, μετά ο:αλογ:χή συζήτηση ατοόέχύηχε ομό- 
οωνα την ανωτέρω εισήγησή.

Τελειώνοντας η συζήτηση, ουντάχ-ληχε το σοαρόν Πραχτ:- 
χό. το orcio αοού 6εωρήύην.ε χα: εγχρί-ληχε 22ο τον Π :ό- 
eocc. υ2θγράςετα·. αοό τον ίϊ:ο ν.α: το Γραμματέα.

Ο Π.ρόεορο; Ο Γραμματέας
X. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ δη ο ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΓΧΕΛΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΣΓΧΕΔΡ10Τ 
ΤΗΣ 12ης ΙΟΤΝΙΟΤ 1985

ΜΈΛΗ: Χ:χ. θέμελης. Πρόεορος. I. Κατσιχάς, A. Α- 
ορια/ός, Αντιαρόεορο:. Γ. Καραχάλιος, I. Λογοθέτης, Ε. Καλ
λίτσης. X’. Παααγια/νίοης. I. Καρατζάς. Α. Γχόνης, X. Χι- 
χηταχης. X. Κόντος. Α. Γχατοόαουλος. Δ. Ματσιώτας, Δ. 
Ψαμέ/.ης. I. Χτελάχης. Σ. Χριστονα/.ης χα: Α. Μαότσος 
Σύμίουλο:.

ΓΕΧΙΚΟΣ ΕΠΓΓΡΟΙΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Π.
Καρράς.

ΓΡ.ΙΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιατοης.

Β' Στη συνέχεια ο Σύμίουλος Γεώργιος Καραχά7,:ος 2θυ 
ορίτττχε ααό τον Π ρόεορο Εισηγητής, εισάγει στον 07χμέ- 
λε:α οχέοιο νόμου «Ρύύμυη -δεμάτων οιαζευγμένων δυγαοέρων 
ουνοαμ-.ο.χων του Αηχοοιο-υ του στα/Αηχ,ε τρος τον Γενιχό Εοοί- 
τροαο της Ετιχρατείας με το Γ 3754/849/Μ 13/4—8! 
4.5.1985 έγγραιο του Ττουργείου Οιχο·/ομ:χών (Γενιχό Λογι
στήριο του Κράτους — Δ/νοη 15η Χομοταρασχευαστιχή), για 
να γ/ωμοοοτήτει ούμρωνα με τε άρδρο 73 ααρ. 2 τςυ Συντάγ
ματος.

Το σχέοιο αυτό έχε: ως εςής:

Άρδρο 1.

1. 0: 7.ατα την εναράη ισχύος του ααρόντος οιαζευγχέ·/ες 
δυγατερες ουντααιουχων του Δημοσίου δεμελιώνουν οιχαίω- 
μα r./τααης ααό το Δημόσιο Ταμείο εσόσον συντρέχουν α- 
δσειττιτΔ ο: ταραχάτοι αροϋτοδέσε:; :

αΐ Χα έχε: εί ο γόμος αύμοωνα μ:: τ:ς όιατάςε:; του
X. 1329/83 ό * · Τι τροΐσχύουσες :: ατάς:’•1 . ή να zj'/zziyi’. αε
::τ:τωση ο I27.C7:ής της ; ί'/.ης λόγω 6α'/άτου τού τυζύγου.

: Χα ■χτρ; £*/£·. μηνιαίο ε :αέ:ημα ατό r -ΓΟ'.αόήτοτε τηγή με-
arc το τοσό της •/.ατώ Ζτ;ταξης του Αη;χο-

Γ*Λ αυτό ίτχ·ό·•η ν.άνε ο0C2.

γ Χ2 μην είνα:: αυνταξιCTJ-/ZZ ή 2ΤΟ αλττμενη για τΰντααη
Γΐ zzciccrγτ.ζζι ααταλ-.ττ’.'/.ο θογαν·.σμό :/.υο:α; ατοάλιτη; 7.2:

:■ Χα είναι ηλ:χίας σαρά-/τα (401 ετών -Λα: τάνω.

Δ-./.αιώματα αου έχουν αναγνωριστεί σύχρωνα με τις αρο- 
ισχυσυτες οιατάΞεις εςσχολουδούν να ισχύουν χα: σιέτοντα: 
ατό τις σιατάαεις οτυτές.
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Άρ-Scc 2.

H οσχνς τον νόμον αντον άρχιζε: ατό ττ ίημκ'.ί^τ, τον στην 
Ερημερίοα τηρ Κνόερνησεως.

ΑΦήνα, 4 Μαοον 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Γ'.α TO ΤαρΖΤΖνω σχΟΟΙΟ νθμθ- 0 ΓενίΧΟς Ε'Τ:τρθΓθς Της 
Ετ:χοατείας. έχε: τη γνώμη οτ: ο: ;:ατασε:ς τον ε:ν2·. ο:- 
ν. 2ολσγ Τ( jl ε ν ε ς 7rc την 2’. τιο/Λ^'^.η εγ/^ετη ttcj tc --^ν - - - ν - ·.

Ο Εισηγητης Σνμόονλος Γεώργιος Καραχάλιο; ειση-ιίτα: 
τα ττ’.ο ν.ατω :

Με τ:ς ;:ατάξε:ς τον σχεοίον νόμον «ΡόΦμ:ση Φεματων ο:α- 
ζενγμενων Φνγατερων σννταξιονχων τον Αημοσίον» aj ατοσνν- 
όεετ2: το σννταξ.εόοτ:·/.ό οιχαίωμα των ό:αζενγμενων Φνγατε
ρών στό την ντα:τ:ότητα νστε.ρσ arc τις όιατάξε:ς τον Ν. 
1329/1983 r.a·. ί) τροό-λέτοντα: τεριορ’.σμοί γ:α ττ, Φεμε/.ίωση 
τον σννταξ:οόοτ:·/.ον ο:·/.α:ώμζτος ττ:: ό.αζενγμένες Φνγα·
οερες.

(): ό:ατάξε:ς τον σχε;:ον ν.ρ:νοντα: ::·/.α:ολογημϊνες. τ2- 
ρατηρονμε όμως ότ: 7.2ταλαμόανονν μόνον τ:ς ν.ατα την έναρ
ξη :σχνος τον ταροντος ό:αζενγ·μενες ενώ γ.α αντες τον Φα 
τάρονν ;:αζ'.γ:ο ττο μέλλον 5εν ντάρχε: χαμμιά τράόλεψη. 
Αν τρόΦεση τον νομοΦέτον είναι, να εραρμό-ζοντα: ο: διατάξεις 
•/.α: για τ:ς Φνγατ£ρες τον Φα λάόονν ο:αζύγ:ο στο μέλλον 
τρέτε: να τρστοτοιηΦε: η διάταξη τον αρφρον 1 y.at να ί:α- 
τντωΦε: ως εξής: «Ατό της :σ-/νος τον ταρόντος ο: όιαζενγ- 
μένες.Ετίσης Φσ τρέτοε: να σνμτληρωΦε: η διάταξη χαι 
να ορισΦε: ότ: ο έλεγχος των τροντοΦέσεων για τη χαταόολη 
της σνντάξεως Φα τρέτε: να γίνετα: την 1 Ιανοναρίοο εν.άστον 
έτονς.

Η υλομέλεια μετά δ:αλογ:ν.ή σνζήτηοη ατοδέχφη/.ε ομο- 
οωνα την ανωτέρω ε:σήγηση τον Σομ'έονλον Γεώργιον Κσρα- 
/.'Λ:ον.

Τελειώνοντας η σνζήτηση σνντάχΦηχε το ταρόν τρχ/.τ:χό. 
το οτοίο άρον ΦεωρήΦηχε νοα: εγχρίΦηα.ε ατό τον Πρόεδρο, 
ντογράρετα: ατό τον ίδιο '/.α: το Γραμματέα.

τεέας με το Γ.3506/775/Μ.13/4-^76/29/29.4 . 1988 έγ- 
γραρο τΟν Γτονργείον ϋ:ν.ονομ!'/-ων (Γενιχό Λογιστήριο το. 
Κρατονς—Α/νση Ιδη Νομοταρασχεναστιχή,. γ:α να -νωνοδο- 
τήσε: σνμρωνα με το αρφρο 78 ταρ. 2 τον Σννταγματος.

Το σχέδιο αντο έχε: ως εξής:

Ά?ν?ο 1.

Αιατηρηση ασραλιστ.κον ρορέα.

1. Στο αρφρο 84 τον Κώδιχα ]1ολ:τ:ν.ών y.a: Στρστ:ω- 
τ:'/.ων Σνντάξεων ^Π.Α. 1041/1979, τροττ.Φετα· τα-, ί 
με το αχόλονΦο τεριεχόμενο :

«4. Το τροσωτ:ν.ό τον διορίζεται σε μό.τμες νέτε:; το. 
Αημοσίον σε εραρμογή των δ ατάξεων τον Ν. 1470 19S4 

ΦΕΚ 136 ν.α: αμείόονταν με ημερομίσΦιο χαΦώο y.a· το 
τροσωτ:·/.ό τον αμείόονταν μ.ε μην.αίο μισΦό y.a: ε:χε ετιλέ- 
ξε:. σνμρωνα με τ:ς διατάξεις τον άρφρον ο το- Ν. 7G-T 
1978 τη σννταξ'.οδότησή τον ατό το ΙΚΑ ή ατό άλλο ρ’ν· 
ρέα χνριας ασράλισης. μτορε: με αμετάα.λητη οήλωση y.2T2 
το σ:ο::σμό ή μέσα σε τρεις μήνες ατό το ::ορ:σμό τον να :: >- 
τηρήσε: το ττ/.αίωμα σννταξ:οόότησής τον ατό το ΙΚΑ. ή ατό 
ά/.λο ρορέα '/.νρ:ας σσράλ:σης. αντί της ντσγωγής τον- στη 
σννταξ'.οσοττ/.ή τροστασία τον Αημοσίον. η οτο:α ετερχετα: 
αντοοί·/.α:α ατό το τεορεσμό τον» .

2. Το τροσωττ/.ό τον ό'.ορίζετα: οε μόνιμες ·1>έσε:ς των 
ΌΤΑ ν.α: των άλ/.ων Ν.Π.Α.Α. σε ερ αρμογή των ::χτάξεων 
τον ·Ν. 1476/1984 y.a: αμείόονταν με ημερομίσ-Κο ή μη.ν:αίο 
α:σ·ί»ό. μτορε! με ααετάν.λητη οήλωση -/.ατά το ο:ορ:σμο 
ή μέσσ σε τρεις μήνες ατό το οιορ'.σμό τον να ;:ατηρήσε: τ: 
:ννταξ:ο:οτ:·/.ό ν.αΑεστώς τον είχε, αντί τον σννταξιοοοτ:·/.ον 
y.a-όεστώτος στο οτοίο αντο;ί·/.α:2 -Sa νταγόταν μετά το τ:ορ:- 
σμό τον στη μόν.μη Φέση.

3. Ο: οεεν-$ννσε:ς τροσωτ:·/.ον των ντηρεσιών όσων ατό το 
ταρατΚω τροσωτ:·/.ό έχοχν τ:αρ:σ·5ε! σε ρνόνιαες ·5έσε:ς μέχρ: 
την :σχν τον νόμον αντον ντοχρεονντα: να ζητήσονν εγγράρως 
ατό αντονς την ταρατάνω αμετάν./.ητη δήλωση μέσα σε τρο- 
•λεσμία τριών (3) μηνών ατό τη οημ·οσίει*ση τον νόμον αντον.

Άρ-όρο 2ή

Ο Ποόετοοτ
ΝΙΚ. ΘΕΜΕΑΗΣ

Ο Γρααχατέας 
ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΚΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΓΝΕΑΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ δης Ε1ΑΙΚΗΣ ΣΓΝΕΑΡΓΑΣΕΩΣ 

ΟΛΟΜΚΑΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΕΓΚΤΊΚΟΓ ΣΥΝΕΑΡΙΟΓ 
ΤΗΣ 12ης IOTNIOY 19S5

ΜΕ’ΑΗ: Ν:χ. ίσεμελης. J1 ρόεορος. lux., Κατστ/.άς. 
ΑΦαν. Ατρ:ανός. Αντ:τροετρο:. Γεώργ. Καρ2χά/.:ος. Ιωαν. 
Λογονετης. Είναγ. Κα/.λίτσης. 'Ν:·/.. Π αταγ:αννίίης. Ιωάν. 
Καρατίας. Αναστ. Γν.όνης. Νν/.ήτ. Νια.ητάτ,ης. N:y.. Κοντος. 
Αχώ.. Γ·/.ατσότον7.ος, Αημ. Ματσεώτας. Αημ. ή'αμέλης. 
Ιωάν. Ντελάτ.ης. Στνλ. Χρ:στονά-/.ης y.a: Ατόστ. Μτότσος. 
Σνμόονλο:.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΊΤΡΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Γ] λοντ. Καρράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γ:ατσης.

Α Με την αρχή της Σννε:ρ:ά;εως ο Σνμόονλος Γεωργ. 
Κζραχάλιος τον ορ:στη·/.ε ατό το. Πρόεόρο ε:σηγητής. ε:σά- 
γε. στην 0/.οχέ7.ε:α σχέ::ο νόμον •'Σννταξ:ο:οτ:·/.ά Φένατα τον 
τροσωτ:σ.ον με σχέση εργασίας :::ωτ:·/.ον 5:·/.αίον τον Αημο
σίον των Ν.Π.Α.Α. y.a: των ΟΤΑ τον νχρίξετα: σε μόνιμες 
·5έσε:ς σνμρωνα με τ:ς ::ατάξε:ς τον Ν. 1476/84 νοα: άλλες 
οιατάξε ς» το- στάλΦην.ε τρος το Γενιχό Ετίτροτο της Ετ:ν.ρα-

Αναγνώρ:ση τροντηρεσ:ών.

1. Μετά το τρώτο ε:άρ:ο της ταρ. 1 τον ζρ-άρον 13 τον 
Ινώ::·/.2 Π ο/.:τ;·/.ών -/.α: Στρατ;ωτ:ν.ών Σνντάξεων (Π. Α. 
1041 1979- ι ΦΕΚ 292’ι. τροττίΦετα: ε:άρ:ο με το αν.ό’/.ον- 
Φο τεριεχόμενο:

«Εξα:ρετ;·/.ά το τροσωτ:·/.ό τον ::ορ!ξετα: σε μόνιμες Φέσε:ς 
τον Αημοσίον. σε εραρμογή των ::ατάξεων τον Ν. 1476/1984. 
μτορε: ν αναγνώρισε: ν.α: τροσμετρήσε: ως σνντάξ:μες τ:; 
τροντηρεσίες τον τροηγονμενον άρφρον y.a: τρ:ν ατό τη σνμ- 
τλήρωση της ‘/.ατά το τροηγο-μενο εοάριο τ/.ήεο.ς τενταετον: 
τραγματ:/.ής ντηρεσίας. ερότον ο ντάλληλος έχε: σνμττ/.ηοώ- 
σε: οεα.αετή τονλαχ:στον σννεχή η ::α·Λε7.ομμένη ντηρετία στο 
:ημοσ:ο ως έ·/.τα·/.τος ή ετ: σνμόάσε: ντάλ/.η/.ος με μτν:α:ο 
μ:σΦό ή ημερομοσΦ'.ο. μεχρ: το ό:ορ:σμό τσν στη μόν.μη 
Φεστ,”.

2. Ο: ::ατάξε:ς της τροηγονμενης ταραγράοον έχονν εραρ- 
μογή y.a: γ:σ το τρο:ωτ:·/.ό των OTA y.a: των ά7-λων Ν.Π. 
Α.Α. τον οιορίζοντα: σε μόν.μες Φ ε σε: ς σνμρωνα με τ:ς ::α- 
τάξ·:ρ τον Ν. 1 476/1984 .

3. Ο χρονορ τροντηρεσ’.ας τον τροσωτ:·/.ον των (JTA ‘/.σ: 
των άλλων Ν.Π.Α.Α. στο οημόσιο. στονς ΟΤΑ. στα ό::α ή 
y.a: ά/.λα Ν.Π.Α.Α. τον αναγνωρίξετα: σνντάξ'.μος σνμοω- 
να με τ:ς :σχνονσες ;:ατάξε·.ς των ο:χε:ων σννταξ:οοοτ:·/.ών ρο- 
ρεων τροσμετρε-.τα: ατερ:ορ:στα στη λο:τή σνντάξομη ντηοε- 
σία τον τον ταρασχέΦη.-/,: μετά το ό:ορ:σμό τον στη μον:μτ. 
Φεση.

Άρφρο 3.

Ετ:ν.ονρ:·/.ή Ασρά7.:ση.

1. Το τροσωτοχό τον όιορίζετα: σνμρωνα με τ:ς ::αταξε'-τ
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V J 47U ! 9-84 zt χον.χε; 5xce:; ζοι Ληχοιίον των Ο.Τ.Λ. 
rb), άλλων Ν.Π.Λ.Α. μ·ζο?«: ;« αχεια/.ληιη όήλωιη rot 

:αλ/.ετα: v.2T2 it ο:ορ:7χό ή xeco. s* is*:; ατνε; *” 
- -:os*.rx5 ιοί. ί'.ατηρήζε: ιην ει 7.οιρ:7.η 2722λ:ττ 7.7: ic
;:/.2:ωχα λήψης αιοφηχ'.ωτη; η ι

Ταχειών Ει:7.οιρ:7.ή; Arpa/.:: 
,ί^ιζ~Λ·)Ζο; ιοί X. 103/19,5 r, i: 

i:;: y.o/v : 212ζεων --.2 ir,v 22 

pj ιιαγΟνίαν ai7G0iX2!2 Xi72 

j.r ..τη. ει:ρΊλα7*ο;χενων tojv ::

.:v:o. II ίο. A.X. 1854.1951 ί
-fv 72C. 1 701 2θ4θθ7 H 101 X.
:: Tt. Π.Λ. 1041/1979 .

αροχή; £12222 7θη4ηχα- 
ici nr, χονιχη 5έζη. 2vsi 
;η; /.α: Γ1 povo:2; η iw

oi A.X. 513/ 1 ViOfcs. r. 2A-
ροχη £12722 :οη5ηχαιο;.
nv G'.optsptc tgi 7r ;xc- 

:ZT2ZS(1V 77,1 721. I) 70. 
;7u; 2vt:2.272712->ητ.ί χι

329/1976 viap. 8 ap4pc

•J. 11 2/ζγνωρρζη των 72tt7i,ίϊΐ:ων sit Ληρ.θ2:ο. ιοί;
tl.T.A. /.2: 72 2/./.2 Α.Ι1.Λ.Λ. It. 12000)7:7.0. 77,; ΐρΟηγΟΊ- 

722 2*'2 21 01 272 72 Ταχεία Εΐ/.ΟΊρΐ/.ή; α'ράλ'.τη; 7.2: 
.! ;: -1:2r -;:v*72: χιό xi72 27t α’.ιηοη ίων εν::2ρεροχένώ' 

A2: J.i 77,V 7.2720θλή 212 TO.; :l:ti; 7ων IpCΐλίZOXivt)V £'.- 

7222ων 12 2·".: 2; 7ων 7201115iSiU)v 21T0)V.

o. U: ::υ·5'ιν2ΐ:ς 12120)7:7.01 ίων Ίΐηρε::ών όιων αιό ίο 
722 2727(0 721.0)7:7.0 έχοιν ::ορ::5εί 21 μόνιμε; -Sin:; ΧΕ-/2: 
I7v :τχί it. νόχοι 2.7οι Ίίοχρεοίνια: να ζηιήιοιν εγγράρωί 
272 217011 77,V 722 272tVG) 2Χε727.Λ7,17, ίηΛΟ>7η |Χ122 71 720- 
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Άρόρο 4.

Τγι:ονομ:7.ή Περ:5αλψη.

Το 7207ω7·.5(Λ ιοί 2:02:ζϊ72: 71 χόν:;χιι Λέτε:; οιχρωνα 
χι ίο X. 1476/1984 : 7.2:oi72: ιην ιγε:ονοχ:7.ή ιερ:5αλώη 
ίων ιιαλλήλων ιοί έχοιν ίο ί::ο τίντας :ο:οτ:7.ό α.αόεηώ; 
7.12:α; ζτρά/ςτη;.

Άρ-5ρο 5.

Σ17127:οίόιηιη ιιαλλήλων ιτ.ς τέως Ελλην.α.ή; 
Επτροιή; Ατοχι/.η; Ενεργεία;.

1. (J: εζί τιχόάτι: αορί.τοι ή οριτμένοι χρόνοι ιζάλλη- 
/.ο: 70. 177217077 7.272 ΐην !7χΐ 701 X. 1514/1985 (ΦΕΚ 
13 777,ν Ελλην.ν.ή Ε7:ΐ2ο.77| Aiox:7.7,c Ενεργε:α; 7.2: έχοιν
.72/5:·! 7ΐ:; ::ατάζε:; ιοί Χ.Λ. 874/1971 ί ΦΕΚ 81} 7.2:
0: 77ΐ:ο: 1V72770V7 2: ή 7.27212771-/72: ή XI 070’.007707ϊ ΐρό- 
70 X1722121V72:. ΙΙΧίωνα XI 7:; 2:21221:; 701 722272-/ω
V7X01 7.2: 7ων 7.27 120X1:02017,77, 211ΐί 17.2:20X1Vt)V ΠρΟί-
ορι/.ων Λ:ζταγμάτω/ 71 άλλοι; son:; έτεινα; 7.2: ziyyoj.tr- 
η:α; οιο-.Σΐίήιοιι νοχ:7.ής ;χο227,;. o:277rpciv n 7iv722:oco- 
7:2*0 ίο.; 7.25:770); 7οι ε:χζν χίχο: ιη οηχοιΊιιιη ίο. 72-
: 77ά,ο. νίχς. 151 4/1985 7.2: όλη η ερεςής υτηοειόα ιοί;
172 Χ.Ι1.Λ.Α. ή Χ.Π.Ι.Λ.. 772 010:2 X1722120V72: 510)21'!- 
72: 7ινιάΞ:χη 270 70 Αη;χόι:ο.

. ·.»: ιιά/.ληλο: ιη; ιοοηγοιχένη; χαραηράοοι ιζάγονιχ: 
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7-ν 172~0·/72: 71 άλλο Τ 2χε:ο ή Κλιτό Ο 17:7.012:27,; 2702- 
/.:7η; ·;:2 ιην 2727*/όλη7Τ, ιοί; 2.τή» _

Άρ-Spo 6.

U: 2:2ΐάΐι:; ιοί Χ.Λ. 874/1.97Ί οεν έχοιν εοαοχογή -/;2

"οι; 17: αιριόάσε! ιζαλλήλοις ιοί ο:ορ:ζο·/7α: 772 Ληχοι:ο
/.no ιτ,ν :7χί ιοί νόχοι I 476/1984 1ΦΕΚ 136),

'Ao-Soc 7.

Εΐ2·/£Ϊΐ727η 2·/27ήρων 701 2X2/01 7/.η5ΐ7Χ01.

1. Ο ι:τλο; ιοί άρ-άροι 83 ιοί Κώοι/.α Πολεχι/.ων Ει- 
'ΐάςεων ϊ Π .Λ. 1285/1981 ΦΕΚ 314} a-/7:xa^tS7272: ω; 
ο^ή;:

"Ειχιλήρωιη ηλ:2:α;. εζα'/εαειααη λόγω ιι:2ε:νο>7η; τη; 
-γειας ιοί ανάπηροί')).

Σιο άρ·5ρο 83 ιοί II.Λ. 1285/1981 iposii-Soia: zap. 
•λ ί 7.2: 5 ιοί ΐ/ouv ω; ιζή;:

«3. Ο: ανάιηρο: ιοί άχαχοι ζλη-όιαχοί ο: szo’.o: ιινια- 
ζ:ο20ΐοι·'7α: ι.χοωνα χι ι:; 2:27221:; ίων ap-Spo)·. , ,
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ί. II Α.Σ.Γ.Ε. 2ΐορα:νΐ7α: χι 2:7:ολογτ,χενη γνωχαιει- 
7η ιη; γ:2 ιην ει:όε:νω7η η οχ: ιη; ιγε:α; ίο. ειανεζετι- 
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ιη 2ΐ7η. γ:α 72 ΐ272ηο 2ν:7.2/07η72; 7.2ΐα ic χρό·/2 ιη; 
Ιΐ2νι;ΐ777ης ίο. 7.2: γ:2 ίο ϊν η 1ι:2ε:/(-ιΐη ι:ν7: Γίνε-
ιε:2 ίο. ΐ2·ί7X2702 -· 2 ίο οιο:ο ιι·/7αζ:ο:ο~ε:72:.

5. 11 2JV72Z7, 707 2’/2ΐηρο. 7.2V0V:'172: XI 0277. 70 ν-0 
1070772 2/:'/.αν27η·7 2; ίο. 7.252::Ζΐ72: χειά αιό ιην ειανιζέ- 
722η ί:ιι 2.72 ι:να: χιγαλίιιρο ι:ιι i:va: ;χ:7.227ΐρο. Σι ιι- 
2:ΐ7ω2η ζ2. /.α·ίορ:τ5ι: 1270272 αν.ΆΟνόιηιζ; ζοι οεν ζαρε- 
χε: 2:7.2:ωχα ιίνιαζη;, η ,·.27 22ολη ιη; ο./ΐαϊη; ::27.οιιε- 
12:"

Αρύρο 8.

Μεια ιη·/ 122. ί 121 αρ·!»ροι 2 ιοί Χ.Λ. 99 1974 (ΦΕΚ 
295 1 ιροιιϋεια: 1:22:0 χι ίο αχόλοιόο ι*ρ ιχόχινο:

ιΈι-ιη: λογίζιια: ω; χρόνο; όοιλιΐ7ΐ:2; ςλέν.ληρη η :'.ap- 
y.i: 2 ιη; όοιλιιιι/.ή; ιερ:ό:οι -/.αία ιην οιο:α α*'ων:ηι; 
ιη; Ε5ν.7.ή; Α'/ιίαταζη;. ινώ ιίχαν εν.λεγι: 7.2: ανα'/.ηριχύι: 
221/.mi;. 27.ίρώ·ι7,7.ι η ιτ,λογή ιοί; αιό ίο Ε:::7.2 Σινιαγ- 
Χ2ΐ:7.ό Λ:7.2Γ7η;:ο γ:α ίί.λι:ώη νοαίαων ιροιόνιων ιοί iy-λό- 
γ:χοι ίΐι::ή ήιαν ζολ:ι:·/.ο: y.paioixi'/t: ί, είχαν χαιαό’ν.α- 
7·5ε: ;χε -/.αιηγορόε; ιιηρΰόχενι; 772 7.0 νων./.α ιοί; ορονη- 
μ,αια.) ,

Άρ5:ο 9.

Η :ζχί; ιοί νόμ,οι αιιοί αρχίφε: αιό ιη όηχοιίειιη ιοί 
ηην Ερημερίοα ιη; Κιόερνήαεω;.

Α5ή-/α. 5 Ιοινίοι 1985

Ο: Γζοιργοί

Ποοείοία; ιη; Κιόέινιιη; 0:χονθ{χί7.ών
ΑΠΟΣΤΟΑ. ΑΑΖ'ΑΡΉΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΧΗΣ

Τγε:α; /.α: Πιόνοία; ΚοίνωνίΛών Αιραλιοεων
ΙΈΩΡ. ΓΕ.νΧΉ.ΜΑΤΑΣ ΠΕΏΡ. ΓΕΧΧΗ.ΜΑΤΑΣ

Εριιο;:7.η; Χαιΐ'.λίαο 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΧΗΣ

Γ:α ι: ιαραιάνω ~/ί::ί νόμ.2ΐ ο Γεν:7.ό; Εζίιροιο; ιη; Ε- 
ζ:7.ραιε:2; έχε: ιη γνώχη όι: ο: 2:27221:; τοι είνα: ::7.a:2- 
λογηχενε; αιό ιην 2:ι:ολογ:7.7, ία.ίε7η ι:ι τι ζινςόειε:.

U Εξηγητή; Σίχόοιλ:; Γεώργ. Καραχάλ::; ε-.εηγείτα: τα
ι:: 7.αιω:

Με τ:; ::27αζ::; ι:ι Γ/εοίο. νόχο. ·ιΣι·/72ζ:2ί07:7.α 4ε- 
ρ/αια ιοί ιρθ7ωι:7.2'ί χι τχέτη εργΐ7·.2; :::(·)7:7.21 2:7.2:01
7-λΐ. *) .

a) Τ27ΐ:οιο:οίν7 2: ία 7ΐ·/7αζ:οόθ7·.7.α 7.2: anai.::.'V.a 5ε- 
Χ27 2 ίων ιζαλλήλων ιοί xov:;xozo:oiv72: 7.212 1:; Ο'.αιάζε:; 
ιοί X. 1470/84 γιιαλλήλων ζοι ιζηρειοίταν ιρο ιοί X. 
1514.85 ιιην Ελληνι/.ή Ει:ιροιή Αιοχ'.ν.ή; Ενεργε:α; 7.2:

ί! 7.272ργοί'/72: ο: ::αΐ2ζε:; ιοί Χ.Λ. 874/ 1971 ::α
ιοί; 212 ιη; :τχΐ2; Τ2ΐ Α". 1470/84 ε:7ερχο;χένοι; no Λη- 
μόΐ’.ο ι α:5:. 1—6 :, Περ2:ιερω ;χι ι:; ο'.αιάζε:; ιοί άρ- 
5ροι 7 ιοί τχεόίοι νόχοι ΐ2ρεχεΐ2: ίο ο'.'/.αίωχα 7.2: ποι;
αναιήρο.; ιοί αχάχοι ι/.η4ΐ7χοί ιη; ειανεζειάτεώς ιοί; 
ιζό ιη; Α.Σ.Γ-Ε. λόγω εζ::ε:·/ώοεω; ιη; α,χιαηάϊεω; ιη; 
υγείας ιοί; ■ αρ5ρ. 7;. or/.aiojxa 101 είχτ/ αέχρ: τήμ,ερα μό
νο ο: ανάιηρο: ιολέχοι 7.α: ιέλο; αναγ-ζωρίζεια: ω; χρόνο; 
όοιλειιιία;. ο χρόνος ετ,είνων ιοί 2να7.ηρίχ8η7.2ν όοιλειιέ; 
ίλην οχω; η ε/.λογή ιοί; 27χ)ρώ5η/.ι αιό ίο Ε:ο:7.ό Λιν.α-

Ε:::ν.ωι:ρ α χε ίο ά?5ρο 1 ζροόλέιεια: η εα-λογή ;ορεα 
7.ιρ:α; 272 ϊ.·.:7η; ;χε αχειάν.ληιη όήλωτή ιοί; ενιο; ιρονε- 
7Χ:2; ιρ:ών χηνών γ:α ιοί; χονηχοιο'.ηνένια; χε ίο Χόχο
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1470/84 2' στο Λημόσ:ο ίάρΔρ. ] παρ. 1';. ρ; στους OTA 
και Ν.Π.Δ.Δ. (άρΔρ. 1 nap. 2) κα: καΔιεοώνετα: υπο
χρέωση και για τις διευΔύνσεις προσωπικού να ζητήσουν εγ- 
γραοως ατό του; παραπάνω διοριζόμενου; υπαλλήλους την 
αμετακλητη δήλωση (άρΔρ. 1 τα;. 3).

Ο: διατάξεις του άρΔρου 1 κρίνοντα: δ ικαιολεγημένες.

Με 70 άρΔρο 2 rap. 1 του σχεδίου νόμου εισάγετα: εξαίρε
ση για τους μονιμοποιούμενους του X. 1476/84 ‘/.α: δεν έχουν 
εφαρμογή γι’ αυτούς ο: διατάξεις περ: συμπληρώσει·) ς πρότερον 
δετούς πραγματικής υπηρεσίας για να όυνηΔούν να προσμε- 
τρήσουν τις προϋπηρεσίες τους, παρά αρκεί να έχουν κατά το 
διορισμό τους (μονιμοποίησή τους) ΙΟετή συνολική υπηρεσία 
στο 'Δημόσιο, τακτικού ή εκτάκτου υπαλλήλου. 1 ο εξα ρετι- 
κό αυτό μέτρο λαμόάνετα: προφανώς να κάλυψε: περιπτώσεις 
εκτάκτων υπαλλήλων ο: ετοίο:, μονιμοποιούνται με πολλά χρό
νια υπηρεσίας κα: καταλαμόάνοντα: ατό το όριο ηλικίας ή 
συμπληρώνουν 3δετή υτηρεσία πριν να έχουν δετή υτηρεσία 
στη μόνιμη Δέση τους. Προτιμώτερο για αυτούς Δα ήταν να 
Ο'ίσΔε: ευΔέω; η εξαίρεση.

Με το άρΔρο 2 Tap. 2 προόλέπετα: η εφαρμογή της διά- 
ταξεως της τροηγουμένης παραγραοου κα: για του; μονιμο- 
το'.ούμενους εκτάκτους του Κ. 1476/84. στους ΟΤΑ κα: 
...Π.Δ.Λ. κα: τέλος με το άρΔρο 2 ταρ. 3 ότι η τροϋτη- 
ρεσία αυτών είνα: τροσμετρούμενη άνευ περιορισμών.

Και ο: διατάξεις του άρΔρου 2 είνα: δικαιολογημένες.

Ο: διατάξεις του άρΔρου 3 τροόλέτουν την ασφάλιση των 
εκτάκτων υταλλήλων στα Επικουρικά Ταμεία. Δεν απαιτει- 
ται γνωμοδότηση δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν είναι συ- 
νταξιοδοτικού περιεχομένου.

Άλλωστε, ρητώς επιφυλάσσεται η συνταξιοδοτική διάταξη 
του άρνρου Γ1 του Α.Χ. 1854/1951.

Με τις διατάξεις του άρΔρου 4 τροόλέτετα: η ετιλογή Υ
γειονομική; ΠερίΔαλΔη: για του: μονιαοτοιουυένους του X.
1476/11984.

Δεν αταιτείτα: γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
δεδομένου ότι η διάταξη δεν είνα: συνταξιοδοτικού τεριεχομένου.

Με το άρΔρο δ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται ότως οι 
υτάλληλο: ο: οτοίο: τρο του X. 1'δΐ 4/85 υτηρετοόσοτν στην 
Ελλην κή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και διέτοντα: ατό

τις οιατάξεις του X. 8/4/71. εξακολουΔούν να διατηρούν το 
συ/ταξιοδοτικό καθεστώς του είχαν κα; όλη η υττρεσία το. 
να διανυΔει εφεξής στα Χ.Π.ΔΆ. η Χ.Π.ί.Δ. στα οτοίσ 
μεταφέρΔηκαν να Δεωρειτα: συντάξιμη ατό το Δηυόσιο.

Έχομε τη γνώμη ότι Δα τρετει να τεΔε: τεοιορισμός «εφό
σον έχουν του/.αχιστον ΙΟετή συντάξιμη υτηρεσία κατα το 
χρόνο της μεταφοράς τους«. οτως εγινε και για τους υπαλ
λήλους του ΟΤΕ. ΟΣΕ κλτ.. άλλως να υπαχΔούν στην ατου
λ ι ση του υτάγεται το τροσωτικό του Χ.Π.Δ.Δ. ή Χ.Π.Ι.Δ.. 
στο οτοίο μετήχΔησαν.

Με τη γνώμη του Εισηγητού για τη συμτλήρωση ΙΟετούο 
υπηρεσίας δε συνεφώνησαν ο: Χικ. θέμελης. Πρόεδρος. Ιωάν. 
Κατσικός. ΑΔαν. Αδειανός. Αντιπρόεδρο: και X. Παταγιαννί- 
δης. I. Χτελάκης. Σ. Χριστονακης κα: Ατόστ. Μπότσος. 
Σύμόουλοι. του εξέφρασαν την άποψη ότι δεν τρέπει να 
τεΔει κανένας περιορισμός.

Η τροσΔήκη στο άρΔρο δ του υπό γνωμοδότηση σχεδίου νό- 
μου δεν χρήζει γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας του Σώματος 
καΔόσον δεν είναι συνταξιοδοτ.κού τεριεχομένου.

Τέλος με τις διατάξεις του άρΔρου 6 του σχεδίου νόμου 
καταργούντα: για τους διοριζόμενους στο Δημόσιο ατό της 
ισχύος του X. 1476/1984. ο: διατάξεις του συνταξιοδοτικού 
Νόμου 874 '71. Η διάταξη είνα: δικαιολογημένη.

Με τις διατάξεις του άρΔρου 7 παρέχεται το δικαίωμα 
στους ανάπηρους του άμαχου τληΔυτμού. περί ετανεξετάτεως 
παρά της Α.Σ.Υ. Επιτροπής λόγω ετιδεινώσεως της κατα 
στάσεως της υγείας τους. Όμοιες διατάξει; ισχύουν κ ι: γ:.< 
τους αναπήρους πολέμου.

Η διάταξη κρίνετα: δικαιολογημένη.

Τέλος με τη διάταξη του άρΔρου 8 αναγνώριζε τα: ο χρό
νος όουλευτείας εκείνων του ανακηρύχΔηκαν Βουλευτές. τλην 
όμως η εκλογή τους ακυρώΔηκε ατό το Ειδικό Δικα
στήριο.

Η Ολομέλεια μετά ατό διαλογική συζήτηση. ατοδέχΔηκε 
την παραπάνω εισήγηση του Συμίούλου Γεωργ. Καραχάλ·-- 
με την παρατήρηση του διατυτώΔηκε στο άρΔρο δ \σχετικά 
με τη συμτλήρωση ) θετού; υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΙΚ. ΘΈΜΕΛΗΣ ΛΕΩΧ. Γ1ΛΤΣΗΣ


