
ΑΝΑΤΎΠΩΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικά μέτρα γιά τό Διδακτικό 
’Ερευνητικό Προσωπικό των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικό; 
'Ιδρυμάτων καί ρύθοιιση άλλων συνταςιοδοτικών θεμά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

των».
Προς τη Bov/.ij noy Έλλψ-ωι

Μέ τό ανωτέρω σχέδιο νόμου λαμβάνονται ορισμένα συν- 
ταξιοδοτικής φύσεως μέτρα, μέ τά οποία άφ’ ένος μέν συμ
πληρώνονται τά μέτρα γιά τό Διδακτικό Ερευνητικό Προ
σωπικό (ΔΕΠ) των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμά
των (ΑΕΙ) πού έλήφθησαν μέ τό ν. 1268/1982 «γιά τή 
δομή καί τή λειτουργία των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ι
δρυμάτων» άφ’ ετέρου δέ ρυθμίζονται διάφορα άλλα θέματα 
πού έχουν σχέση μέ τούς δημοσίους υπάλληλους.

Εΐδικώτερα μέ τό έν λόγω νομοσχέδιο λαμβάνονται τά έ
ξης μέτρα :

α) Οι διατάξεις τοϋ ν. 97S/1979, μέ τον όποιο άναγνω- 
ρίζεται ώς πραγματική καί συντάξιμη υπηρεσία ή προϋπη
ρεσία τών Καθηγητών τών ΑΕΙ σέ όμοταγή ΑΕΙ της Αλ
λοδαπής ’Ερευνητικά Κέντρα της Αλλοδαπής διεθνούς κύ
ρους, έπεκτείνονται στο σύνολο τοϋ ΔΕΠ καί, συγχρόνως, 
ορίζεται ότι, μεταξύ τών προϋπηρεσιών πού αναγνωρίζονται, 

- περιλαμβάνεται και ή ερευνητική υπηρεσία στή Χώρα μας, 
ή όποια έχει πραγματοποιηθεί σέ ΑΕΙ ή σέ Κέντρα Ερευνών 
δειθνοϋς κύρους (άρθρο 1 παρ. 1). Παράλληλα, όμως, καταρ- 
γεϊται ή διάταξη τοϋ τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 τοϋ άρθρου 
13 τοϋ Α.Ν. 1854/1951, ή οποία έχει προστεθεί μέ την παρ. 
1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 978/1979 και σύμφωνα μέ τ ν όποια 
δέν απαιτείται καμιά προϋπόθεση γιά την προο .έτρηση 
τής προϋπηρεσίας στην αλλοδαπή γι’ αυτούς πού φεύγουν 
άπό την υπηρεσία λόγω δρίου ηλικίας, γιατί πρόκειται γιά 
διάταξη πού οδηγούσε ευθέως σέ καταστρατήγησα τοϋ σκο
πού τοϋ νόμου αΰτοϋ (άρθρο 1 παρ. 2).

_ β) Αναγνωρίζεται ώς συντάξιμη πραγματική ύπηρεσία 
ό εκτός υπηρεσίας χρόνος τών Επιμελητών καί Βοηθών πού 
δικαιώθηκαν (διορίσθηκαν στην ύπηρεσία) ύστερα άπό την 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ ν.δ. 214/1974. Ό διορισμός αυ
τών λογίζεται, OTt έγινε σύμφωνα μέ την περίπτ. γ’ της παρ. 
6 τοϋ άρ-ύροιι 17 τοϋ Ν. 1268/1982. ;έξι μήνες μετά την η
μερομηνία τής σχετικής πρότασης τής Σχολής, ό δέ χρόνο; 
πού διέρρευσε άπό τότε μέχρι την ημερομηνία πού πράγματι 
διορίσθηκαν. άφοΰ αναγνωρίσθηκε ώς χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας μέ τό Ν. 1268/1982, άναγνωρίζεται μέ τό νομο
σχέδιο καί ώς χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

• γ) Ορίζεται ότι οι καθηγητές πού -ύά έξέλ-ύσυν άπό την 
ύπηρεσία. υστέρα άπό σχετική αίτηση τους, σύμφωνα μέ τό 
άρ-3ρο 39 τοϋ Ν. 1268/1982 δικαιούνται συντάξεως άπό τό 
Δημόσιο, εφ όσον έχουν οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια συν
τάξιμης υπηρεσίας σέ Α.Έ.Ι. ώς τακτικοί ή μόνιμο; ή ώο- 
τ-ακτο: μόνιμοι ή έκτακτοι μέ τριετή -όητεία καθηγητές ή 
εντεταλμένοι ύρηγητές ή επιμελητές ή ίθη-Soi, άπό τά ό
ποια πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια σέ ΑΕΙ τής χώρας μας. 
Στή συνολική αϋτή ύπηρεσία συνυπολογίζονται καί τά χρό
νια προϋπηρεσίας σέ όμοταγή ΑΕΙ τής ’Αλλοδαπής τά οποί;.· 
έχουν άναγνωρισ-5εί ώς συντάξιμα μέ τό ν. 978/1979. Πε
ραιτέρω, ορίζεται ότι στή συντάξιμη ύπηρεσία αυτών προ
στίθενται καί ορισμένα πλασματικά χρόνια, τά όποια όμως 
άπό πλευράς συνταξιοοοτικών συνεπειών -ύεωροϋνται ώς χρό
νια πραγματικής συντάξιμης ύπηρεσίας. Τά χρόνια αυτά 
ποικίλουν ά;άλογα μέ τήν ύπηρεσία τους ώς καθηγητών καί 
2ν«?χ«νται σέ 5 χρόνια γιά όσους έχουν πραγματική υπη
ρεσία 8—ΊΟ ετών, σέ 7 χρόνια γιά όσους έχουν πραγματική! 
υπηρεσία 11—15 ετών καί σέ 10 γιά όσους έχουν πραγματι
κή υπηρεσία 16 ετών καί άνω. Π όντως σέ καμιά περίπτω
ση 'δεν μπορούν νά έχουν ώς- συνέπεια τήν υπέρ όαση τής βοε
ρούς συντάξιμης υπηρεσίας ή τήν προσμέτρηση χρόνου πέ
ραν τοϋ ορίου ηλικίας. Ετσι, άν ένας καθηγητής έχε: π.χ. 
30 χρόνια πραγματικής ύπηρεσίας, στήν ύπηρεσία του αυτή 
ϊεν ·3ά προττε-υοϋν 10 χρόνια, άλλά 5. όσα δηλ. τά χρόνια 
πού άπαιτοϋνται γιά τή συμπλήρωση τής 35ετίας. Τό ·δΐ3 ·9ά

συμβεϊ άν ένας καθηγητής θέλει 5 ακόμη χρόνια γιά νά συμ
πληρώσει τό 67ο έτος της ηλικίας του. Καί σ’αυτόν δηλ. θά 
χορηγηθούν 5 μόνο χρόνια καί όχι 10, τά όποια τυχόν θά ε
δικαιούτο, άν δέν υπήρχε πρόβλημα συμπληρώσεως τοϋ ο
ρίου ηλικίας. ’Επίσης, ορίζεται ότι σέ περίπτωση επαναδιο
ρισμού αυτών στο Δημόσιο, σέ ΟΤΑ ή σέ άλλο Ν.Π.Δ.Δ., τά 
πρόσθετα πλασματικά χρόνια μειώνονται κατά τά χρόνια πού 
θά ωφεληθούν συνταξιοδοτικώς άπό τη νέα τους θέση (άρ
θρο 3).

δ) Παρέχεται ή ευχέρεια, σ’ όσους άπό τούς ανωτέρω κα- 
θηγητές επιθυμούν, νά άξιοποιήσουν τά πρόσθετα πλασμα
τικά χρόνια καί γιά τήν αύξηση τής επικουρικής τους 
σύνταξης ή τοϋ «έφ’ άπαξ», άφοϋ καταβάλουν οί ίδιοι τις 
σχετικές εισφορές (άρθρο 4.).

ε) Αναγνωρίζεται συντάξιμος ό χρόνος απεργίας τών δη
μοσίων υπαλλήλων, άφοϋ τό δικαίωμα τής άπεργίας είναι 
συνταγματικά κατοχυρωμένο, ό δέ χρόνος αύτής θεωρείται 
ώς χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 16 ν. 
643/77 καί 30 παο. 7 τοϋ πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 1264/ 
82).

Γίνεται, λοιπόν, άντικατάσταση τής οικείας διάταξης τής 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας (παρ. 4 άρθρο 11 α.ν. 1854/51) 
καί στον κατ’ εξαίρεση θεωρούμενο συντάξιμο χρόνο, καίτοι 
δέν έχουμε παροχή ύπηρεσίας, προστίθεται καί ό χρόνος τής 

"άπεργίας, μέ τήν“ προϋπόθεση ότι ή απεργία cTvat νομότυπη 
καί επομένως, ό χρόνος αυτής θεωρείται ώς χρόνος πραγμα
τικής δημόσιας ύπηρεσίας (άρθρο 5).

στ) Ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ συντάξιμου τής ύπηρεσίας 
κατά τή διάρκεια τής όποιας ό υπάλληλος λαμβάνει σύνταξη 
καί άποδοχές συγχρόνως (άρθρο 6).

Γιά τό -3έμα αότό ισχύουν μέχρι τώρα οί διατάξεις τοϋ 
·3ραυ 3 και τών επομένων τοό ΝΑ. 641/70, τό όποιο, σέ συν
δυασμό αέ τό Ν.Δ. 1209/72, ρύθμιζε παράλληλα καί τό -3έαα 
τής άπασχσλήσεως τών συνταξιούχων τοϋ Δημοσίου, 'ΝΊ1ΔΔ 
κ.λ.π. στό δημόσιο τομέα. Τό τελευταίο, όμως, αυτό θέμα 
άντιμετωπίσθηκε πρόσφατα επί νέας βάσεως μέ τό ν. 1256/ 
1982 «γιά τήν πολυθεσία τήν πολυαπασχόληση κλπ» καί, 
κατά συνέπεια, παρίσταται άνάγκη νά ρυθμισθεί άνάλογα καί 
τό συνταξιοδοτικό θέμα τών συνταξιούχων πού απασχολούν
ται στό δημόσιο τομέα.

'Ορίζεται, λοιπόν, ότι οί συνταξιούχοι τοϋ Δημοσίου, οί ό
ποιοι προσλαμβάνονται σέ θέσεις τοϋ δημοσίου τομέα, όπως 
αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 1232/ 
1982 καί στήν παρ. 6 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 1256/82 καί λαμ
βάνουν σύνταξη καί άποδοχές συγχρόνως δέν δικαιούνται νά 
άναγνωρίσουν τό χρόνο ύπηρεσίας στις θέσεις αύτές ώς συν
τάξιμο ούτε άπό τό Δημόσιο ούτε άπό τούς άλλους άσφαλκττι- 
κούς φορείς, έκτος άν ή σύνταξη olvat προσωπική ή πολε
μική ή στρατιωτική παθόντος στήν ύπηρεσία καί ένεκα τής 
ύπηρεσίας. Ό χρόνος όμως, αύτός, μπορεί νά άναγνωρισθεΐ 
ώς συντάξιμος, άν ό συνταξιούχος ζητήσει τήν άναστολή τής 
σύνταξής του καί περιορισθεΐ στή λήψη μόνο τών αποδοχών 
τής θέσης του.

Σέ περίπτωση αναστολής τής σύνταξης ό χρόνος τής προ
ηγούμενης υπηρεσίας προσμετράται στό χρόνο τής νέας θέ- 
σεως γιά τή χορήγηση επιδομάτων πού έχουν σχέση μέ τό 
χρόνο ύπηρεσίας (π.χ. επίδομα χρόνου ύπηρεσίας).

"Οσοι άπό τούς άνωτέρω συνταξιούχους ήθελαν προτιμή
σει τή σύγχρονη λήψη συντάξεως καί άποδοχών μέ συνέπεια 
τήν άρση τοϋ συνταξίμου τής υπηρεσίας τους δέν ύπόκεινται 
κατά τή διάρκεια αύτής σέ κρατήσεις γιά τον κλάδο Συντά
ξεως. Οί συνταξιούχοι αυτοί δύνανται νά επιλέγουν γιά υγειο
νομική περίθαλψη είτε αύτή πού δικαιούνται ώς συνταξιού
χοι, είτε αύτή πού προβλέπεται γιά τή θέση στήν όποια υπη
ρετούν.

Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού γιά τούς συνταξιούχους 
τοϋ Δημοσίου ορίζεται ότι έχουν εφαρμογή καί γιά τούς λοι
πούς συνταξιούχους τοϋ δημοσίου τομέα, οί όποιοι υπηρε
τούν ή προσλαμβάνονται σέ θέσεις τοϋ τομέα αύτοϋ (π.χ. 
συνταξιούχος τής ΔΕΗ, ό όποιος προσλαμβάνεται στό Δη
μόσιο, σέ Τράπεζα κλπ).
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Τέλοε ορίζεται ότι καταργείται το Ν.Δ. 641/1970 καί τό 

Ν.Δ. 1209/72.
ζ) Ό Ν. 1232/1982 έδωσε τήν ευχέρεια σ’ ορισμένους 

άπό τούς ύπαλλήλους πού απολύθηκαν λόγω καταργήσεως 
θέσεως νά έπαναδιορισθοϋν στήν ύττηρεσία που υπηρετούσαν 
ή σέ άλλη ύττηρεσία, έφ’ όσον συντρέχουν ορισμένες προϋ
ποθέσεις.

Σέ εφαρμογή των διατάξεων αύτών αρκετοί άπό τούς άπο- 
λ.υόέντες όπέία/,αν αίτηεη έπαναϊιοριαμοϋ καί τταρέμειναν 
στήν υπηρεσία του; ή επανήλθαν στις υπηρεσίες, άπο τις ό
ποιες προέρχονται, αναμένοντας τον επαναδιορισμό τους. Κα
τά το διάστημα αύτό προσέφεραν κανονικά τις υπηρεσίες 
τους, όπως καί οί λοιποί συνάδελφοί τους. Ό χρόνος, όμως 
αυτός, άπό τής άπολΰσεώς τους μέχρι τοΰ έπα·;αδιορισμοϋ 
τους ϊέν -όΐωρείται συντάξιμος, με συνέπεια νά είναι ακάλυ
πτοι συνταξιοίοτικώς γιά το διάστημα σΰτό.

Προκειμένου, λοιπόν, οί υπάλληλοι αυτοί νά μή θιγοΰν άπό 
πλευράς συντάξιμης υπηρεσίας προτείνεται ή άναγνώριση τοΰ 
χρόνου αυτού ώς συνταξίμου (άρθρο 7).

η) Γιά τήν συνταξιοδότηση των οικογενειών των ύπαλ- 
λήλων ή συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου πού πεθαίνουν, κα
θώς καί των ύπαλλήλων ή συνταξιούχων των ΟΤΑ, τοΰ 0- 
ΣΕ κ.λ.π., ή ίσχύουσα νομοθεσία άπαιτεΐ, γιά τήν άπόδειξη 
της τελέαεως τοΰ γάμου μεταξύ αύτών καί τών συζύγων τους, 
πιστοποιητικό τελέσεως γάμου της οικείας Ίεράς Μητρο- 
πόλεως.

Ή προσκόμιση τοΰ πιστοποιητικού αύτού δημιουργεί άρ- 
κετές ταλαιπωρίες γιά τούς ενδιαφερομένους, όταν, όπως συμ
βαίνει συνήθως, σέ άλλη περιοχή τελέσθηκε ό γάμος καί άλ- 
λοΰ υπάρχουν τά οικογενειακά τους στοιχεία. Ακόμη με
γαλύτερη, όμως, ταλαιπωρία δημιουργεΐται, όταν δεν ύπάρ- 
χουν τά σχετικά στοιχεία στή Μητρόπολη, λόγω καταστρο
φής τών άρχείων τους άπό πυρκαΐά, σεισμό κ.λ.π. Τότε άπαι-, 
τεϊται δικαστική άναγνώριση τού γάμου, έστω καί αν προ
σκομίζεται στήν ύττηρεσία ληξιαρχική πράξη γάμου. _

Γιά τήν άποφυγή τών ταλαιπωριών αύτών προτείνεται μέ 
τό άρθρο 8 τοΰ νομοσχεδίου ή άντικατάσταση τού πιστό- . 
ποιητικού τής'Ιερας Μητροπόλεως μέ άντίγραφο ληξιαρχι
κής πράξης γάμου. 'Η άντικατάσταση αυτή, άλλωστε, κρί- 
νεται οπωσδήποτε άναγκαία καί γιά τον πρόσθετο λόγο ότι 
ισχύει, πλέον, καί στή χώρα μας ό πολιτικός γάμος.

θ) Μέ τό άρθρο 27 τού ν. 1320/83 νομοθετήθηκε ή ει
σοδηματική πολιτική πού θά εφαρμοστεί τό έτος 1983 στούς 
μισθούς καί στα ήμερομίσθια τών εργαζομένων τόσο στον ι
διωτικό όσο καί στον δημόσιο τομέα.

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 9 τού νομοσχεδίου ή εΐσοδη- ' 
ματική αύτή πολιτική εφαρμόζεται καί στις συντάξεις πού 
καταβάλλει τό Δημόσιο, οί ’Οργανισμοί Τοπικής Αύτοδιοί- 
κησης καί τά άλλα ν.π.δ.δ., οί ύπάλληλ.οι τών οποίων διέ— 
πονται άπό τό ίδιο μέ τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων συνταξιο- 
δοτικό καθεστώς, άφού, όπως είναι γνωστό, οί συντάξεις 
τών ύπαλλήλ.ων, κατά γενικό κανόνα, άκολ.ουθούν τό μισθο- 
λ.όγιο πού ισχύει κάθε φορά γιά τούς έν ενεργεία συναδέλ.- 
φους τους.

Οί ρυθμίσεις τής τροπολ.ογίας. άποτελούν επανάληψη τών 
άντίστοιχων ρυθμίσεων πού έγιναν μέ τις παραπάνω δια
τάξεις γιά τις αυξήσεις τού έτους 19S3 τών μισθών των έν 
ένεργεία δημοσίων ύπαλλήλ.ων καί τών στρατιωτικών.

Ειδικότερα :
Μέ τις παρ. 1 καί 2 τού άρθρου αύτού ορίζεται ότι ή ΑΤΑ 

τού τελευταίου τετράμηνου τού 19S2 θά καταβληθεί στούς 
συνταξιούχους καί βοηθηματούχους τού Δημοσίου, τών Ο
ΤΑ κ.λ.,π. σέ δύο ισόποσες δόσεις (τό ήμισυ τήν 1.1.1983 καί 
τό άλλ.ο ήμισυ τήν 1.5.83). Τήν. 1.9.1983 θά αναπροσαρμο
στούν ξανά οί συντάξεις, άφού λ.ηφθεΐ ύπόψη ή άνοδος του τι
μάριθμου όλ.όκλ.ηρου τού οκταμήνου ’Ιανουάριου - Αύγού- 
στου 1983.

Μέ τήν παράγραφο 3 τέλ.ος ορίζεται ότι γιά τόν ύπολογι- 
σμό τού ποσού τής ΑΤΑ πού άντιστοιχεΐ στό τελευταίο τε

τράμηνο τού 1982, καθώς καί στό οκτάμηνο Ίανουαρίου- 
Αύγούστου 1983 θά εφαρμοστούν οί διατάξεις τής άπόφασης 
τών Υπουργών ’Εσωτερικών, Οικονομικών καί Κοινωνικών
'Υπηρεσιών άριθμ. Γ. 691/127/M13/3-36/23.1.19S2, όπου
βέβαια αύτές δέν είναι άντίθετες προς τις ρυθμίσεις πού προ- 
βλ,έπει ή προσθήκη.

Στήν ίδια, τέλ.ος, παράγραφο καθορίζονται σαφώς τά χρο
νικά όρια τής ισχύος τών εκτάκτων μέτρων πού θεσπίζονται, 
τά οποία λήγουν τήν 31.12.1983.

Κατόπιν τών άνωτέρω καί έν δψει τού σκοπού καί τοΰ 
περιεχομένου τού νομοσχεδίου, παρακαλούμε γιά τήν έπι- 
ψήφισή του.

’Αθήνα, 23 Μαρτίου 1983 · J

Οί 'Υπουργοί . ■ j
’Εσωτερικών Οικονομικών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Κοιν. ’Ασφαλίσεων
ΕΛ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' ' ' "
Τής Εισηγητικής έκθεσης τού σχεδίου νόμου «συνταξιοδο- 

τικά μέτρα γιά τό Διδακτικό - ’Ερευνητικό Προσωπικό 
τών Άνώτάτων ’Εκπαιδευτικών Ίδρυμάτουν κλ.π», τό 
όποιο περιέχει τις άντικαθιστώμενες διατάξεις.

1) Άρθρο 12 παρ. 1 περ. μη', έδάφια πρώτο καί δεύτερο
Π.Δ. 1041/1979 ή/.

μη) Ή προγενεστέρα ύττηρεσία τών διορισθέντων ή διό- 
ριζομένων ώς τακτικών ή έκτάκτων ή επικουρικών καθηγη
τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή παρασχεθεϊ- 
σα εις όμοταγή ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα ή έ- 
ρευνητικά κέντρα διεθνούς κύρους τής άλλ.οδαπής ύπό τήν 
ιδιότητα τού τακτικού ή έκτάκτου ή έπικουρικού καθηγητού 
ή καθηγητού μέ τίτλον ισότιμον προς τούς τίτλους τούτους, ή 
ύφηγητού ή έπιμελ.ητού ή βοηθού ή έρευνητού ή έπιστημονι- 
κού συνεργάτου, έφ’ όσον είναι έτησίας τούλ.άχιστον διάρ
κειας. Διά τήν έφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης προσμε- 
τρούνται άνά δύο έτη έκ τής έν τή άλλ.οδαπή ύπηρεσίας δι’ 
έκαστον τών πρώτων πέντε έτών ύπηρεσίας είςτήν ήμεδα
πήν καί άνά έν έτος δι’ έκαστον τών πέοαν τών πέντε.
2) Άρθρο 13 παρ. 1 Π.Δ. 1041/1979

1. Αί εις τό προηγούμενον άρθρον 12 ύπηρεσίαι δέν δύ- 
νανται νά λ.ογισθούν ώς συντάξιμοι προ τής συμπλ.ηρώσεως 
πλήρους πενταετούς πραγματικής ύπηρεσίας, πληρούσης τούς 
όρους τοΰ άρθρου 11, έκτος τών περιπτώσεων θανάτου έν τή 
τελχυταία ταύτη ύττηρεσία ή άπολ.ύσεως λ.όγω καταργήσεως 
θέσεως, ή άναστολ.ής τών περί ίσοβιότητος καί μονιμότητος 
τών ύπαλλήλ.ων Συνταγματικών διατάξεων, ή προκειμένου 
περί τής έν τή περιτττ. α' τής παρ. 1 τού προηγουμένου άρθρου 
ύπηρεσίας.

Προκειμένου περί τής έν τή περιπτ. μη' ύπηρεσίας, ή προ- 
σμέτρησις ταύτης εις τήν λ.οιπήν συντάξιμον ύπηρεσίαν ένερ- 
γεϊται, κατά τά έν τή διατάξει ταύτη είδικώτερον οριζόμενα, 
άμα τή συμπληρώσει έτους πραγματικής ύπηρεσίας εις τήν 
ήμεδαπήν, πλ.ήν τής περιπτώσεως θανάτου έν ύττηρεσία, ότε 
ή προσμέτρησις χωρεΐ καί άνευ τών προϋποθέσεων τούτων. 
'Ομοίως , άνευ τών προϋποθέσεων τούτων, χωρεϊ ή προσμε- 
τρησις καί εις τήν περίπτωσιν άποχωρήσεως έκ τής ύπη
ρεσίας, λ.όγω ορίου ήλ.ικίας, καθηγητών, οίτινες, πρό τού διο
ρισμού των εις τήν ήμεδαπήν, ειχον τήν ιδιότητα τακτικού 
καθηγητού ή καθηγητού μέ τίτλ.ον ισότιμον προς τόν τού τα
κτικού, όμοταγούς Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος 
τής άλλ.οδαπής.



— a —
3) Άρθρο 4-1-πχρ. 6 πρώτο εδάφιο Π.Λ. 1041/1979

6. Κατ’ έξχίρεσιν, θεωρείται ώς συντάξιμος χρόνος πρα
γματικής υπηρεσίας ό χρόνος πάσης άδειας κανονικής ή 
άναρρωτικής, ό χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μιας τρι
ετίας, ως καί ό χρόνος τής διαθεσιμότητος, έφ’ όσον αΰτη 
δεν οφείλεται εις άξιόποινον πράξιν ή πειθαρχικόν παρά
πτωμα, δι’ ά έπηκολούθησχν οριστική άπόλυσης έκ τής ύπη- 
ρεσίας.
4) Άρθρο 58 παρ. 1-7 II.Λ. 1041/1979

1. Συνταξιούχοι τοϋ Δημοσίου, έξ ιδίας υπηρεσίας ή ί
διου παθήματος ή έκ μεταβιβάσεως προσληφθέντες ή προσ
λαμβανόμενοι ώς υπάλληλοι ή ύπηρέτχι, έπί ημερομίσθια) ή 
έπί συμβάσει ή έπί θητεία ή ώς μετακλητοί ή ύφ’ οίαδήποτε 
έτέρα σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εις το Δημόσιον 
ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τούς οργανισμούς 
κοινής ώφελεΐας καί τάς δημοσίας επιχειρήσεις ή τάς έπι- 
χειρήσεις τάς χρηματοδοτουμένας ή έπιχορηγουμένας υπό 
τοϋ Δημοσίου ή τάς τραπέζας έν γένεί λαμβάνουν κατ’ άρ- 
χήν πλήρη την έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου σύνταξίν των καί 
το σύνολον ή μέρος των άποδοχών τής, εις ήν προσελήφθησαν 
ή προσλαμβάνονται, θέσεως ύπό τούς έν τή επομένη παρα-

■ γράφω περιορισμούς.
2. Τό ύψος των πέραν τής συντάξεως καταβαλλομένων 

άποδοχών εις συνταξιούχους, περί ών ή προηγουμένη παρά
γραφος, καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ καθ’ ύλην άρμοδίου 
Υπουργού, εξαιρέσει των συνταξιούχων των προσληφθέν- 
των ή προσλαμβανομένων εις θέσεις έπί βαθμοϊς 1ω καί 
άνωτέροις, των οποίων τό ύψος των άποδοχών καθορίζεται 
ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου.

’ Εις τούς περί ών ή παρ. 1 συνταξιούχους καί ύπό τούς ό
ρους τοϋ προηγουμένου έδαφίου δύναται νά καταβάλλωνται 
αί κάτωθι άποδοχαί τής εις ήν διωρίσθησαν θέσεως :
_ α) Τό σύνολον τών άποδοχών εις τούς προσληφθέντας ή 
προσλαμβανομένους έπί βαθμοϊς 4ω καί κατωτέροις.

β) Τά τέσσαρα πέμπτα τών άποδοχών εις τούς προσλη
φθέντας, ή προσλαμβανομένους έπί βαθμοϊς 2ω καί 3ω.

γ) Μέχρι τών δύο τρίτων τών άποδοχών Γενικού Γραμ- 
ματέως 'Υπουργείου εις τούς προσληφθέντας ή προσλαμβανο
μένους έπί βαθμοϊς 1ω καί άνωτέροις.

’Εν ούδεμια περιπτώσει οί συνταξιούχοι, περί ών ή περίπτ. 
γ’ τού προηγουμένου έδαφίου, δύνανται να λάβουν έκ συντά
ξεως καί άποδοχών ποσόν ελασσον τών άποδοχών τής θέ
σεως ήν κατέχουν.

'Ως άποδοχαί νοούνται ό έκάστοτε βασικός μισθός μετά 
τού έκάστοτε έπιδόματος χρόνου ύπηρεσίας.

'Ως άποδοχαί Γενικού Γραμματέως 'Υπουργείου νοούνται 
ό έκάστοτε βασικός μισθός μετά τών έκάστοτε έπιδομάτων 
χρήσεως αυτοκινήτου καί έξόδων παραστάσεως.

'Η χορηγουμένη εις τό προσωπικόν τής Πολιτικής Αε
ροπορίας, τό έκτελούν διατεταγμένας πτήσεις, κατά τάς δια
τάξεις τού ν.δ. 512/1970 «περί άντικαταστάσεως τής παρ. 2 
τού άρθρου μόνου τού ν.δ. 2900/1954, «περί συμπληρώσεως 
τών περί οργανώσεως τής Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπο
ρίας 'Υπουργείου Συγκοινωνιών διατάξεων», καί την έν αύτώ 
διαδικασίαν ειδική άποζημίωσις καταβάλλεται εις τούς Ι
πταμένους έπί συμβάσει ύπαλλήλους τής Πολιτικής ’Αερο
πορίας συνταξιούχους τού Δημοσίου, πέραν τού ορίου τών 
άποδοχών, τό όποιον καθορίζεται διά τών διατάξεων τής 
παρούσης παραγράφου καί άνεξαρτήτως τού ύψους τής συν
τάξεως των.

Εις περιπτώσεις καθ’ άς δεν ύφίσταται ή κατά τά άνωτέρω 
άντιστοιχία θέσεων, αΰτη προσδιορίζεται βάσει τού κατα
βαλλόμενου βασικού μισθού τού μάλλον προσεγγίζοντος εις 
τον έκάστοτε βασικόν μισθόν τής άντιστοίχου θέσεως τής 
Δημοσίας Διοικήσεως.

3. Ό χρόνος ύπηρεσίας τών συνταξιούχων, περί ών ή παρ. 
1, τών λαμβανόντων σύνταξιν καί άποδοχάς συγχρόνως καί

ύπό τούς έν παρ. 2 καθοριζόμενους περιορισμούς, εις τήν 
εις ήν προσελ.ήφθησαν θέσιν, έν ούδεμια περιπτώσει λογίζε
ται ώς συντάξιμος ή προσμετρεϊται ώς τοιούτος.

Εις άς περιπτώσεις ή, εις ήν προσελήφθη ή προσλαμβάνε
ται συνταξιούχος, θέσις παρέχει κατ’ άρχήν δικαίωμα συν
τάξεως έκ τού Δημοσίου ή οπωσδήποτε λ.αμβάνεται ύπ’ ο- 
ψιν διά τον κανονισμόν ή την αϋξησιν συντάξεως κχταβχλλο- 
μένης έκ τού Δημοσίου, ό συνταξιούχος δικαιούται νά έπι- 
λέξη ή τήν άπόληψιν τών κατά τάς παρ. 1 καί 2 συντάξεως 
καί άποδοχών του καί ύπό τον περιορισμόν τού πρώτου έδα
φίου τής παρούσης παραγράφου ή τό συντάξιμον τής ύπη
ρεσίας τής εις ήν προσελήφθη θέσεως.

Έν πάση περιπτώσει ό συνταξιούχος δικαιούται νά έπι- 
λέξη τήν καταβολήν αύτώ ή μόνης τής συντάξεώς του ή μό
νον τών άποδοχών της, εις ήν υπηρετεί θέσεως άνευ έτέρου 
περιορισμού.

Έν τή δευτέρα τχύτη περιπτώσει διακόπτεται ή καταβολή 
τής συντάξεως, τοΰ συνταξιούχου δικαιουμένου, άφ’ ής προ
σελήφθη, έν ταύτώ μετά τών άποδοχών τής θέσεώς του καί 
τού κατά τάς έκάστοτε κειμένας διατάξεις, έπιδόματος χρό
νου ύπηρεσίας έν τή νέα θέσει, εις ήν ύπηρεσίαν προσμετρεϊ- 
TXt καί ή προγενεστέρα τοιαύτη, δι’ ήν έτυχεν συντάξεως 
η νομω εληφϋη υπ οψιν ως τοιαυτη.

‘Ομοίως έν' τή δευτέρα περιπτώσει ό συνταξιούχος δι
καιούται νά έπιλ.έξη ώς ύγειονομικήν άσφάλ.ισίν του ή τήν ώς 
συνταξιούχου παρεχομένην ήδη εις αύτόν ή τήν έκ τής νέας 
του θέσεως προβλ.επομένην τοιαύτην.

4. Ή συνδρομή τών όρων τών παρ. 1-3 τοΰ παρόντος άρ
θρου έλ.έγχεται ύπό τού έκκαθαριστού τών άποδοχών τού 
προσληφθέντος ή προσλ,αμβανομένου ώς ύπαλλήλ,ου συντα
ξιούχου, τής τυχόν έπί πλέον διαφοράς, μεταξύ άφ’ ενός τού 
άθροίσματος συντάξεως καί άποδοχών καί άφ’ έτέρου τού 
κατά τήν παρ. 2 άνωτάτου έπιτρεπομένου ορίου, έκπιπτομένης 
μηνιαίος έκ τών καταβαλλομένων αύτώ άποδοχών. .

. Ή έπαναχορήγησις διακοπείσης συντάξεως τών, κατά 
τάς περιπτώσεις τής παρ. 3, διαγραφομένων συνταξιούχων έν- 
τέλεται τή αιτήσει τού συνταξιούχου.

5. Εξαιρούνται τών διατάξεων τών παρ. 1-4 οί λ.αμβά- 
νοντες πολεμικήν ή προσωπικήν σύνταξιν ή στρατιωτικήν έν 
γένεί σύνταξιν παθόντος έν υπηρεσία καί ενεκεν ταύτης, οί- 
τινες δύνανταϊνά λαμβάνουν συγχρόνους άποδοχάς ένεργείας 
καί σύνταξιν άνευ περιορισμού τίνος.

Τό συντάξιμον τής ύπηρεσίας, δι’ήν καταβάλλονται έν τή 
περιπτώσει τού πρρηγουμένου έδαφίου άποδοχαί, δέν αίρεται 
διά τής συγχρόνου καταβολής άποδοχών καί συντάξεως.

Οί έν ύπηρεσία, συνεπαγόμενη έπηυξημένον κίνδυνον ή ές 
άπροόπρου συμβάντος, τραυματιζόμενοι πολιτικοί ύπάλληλοι 
καί στρατιωτικοί καί αί οικογένεια’, τών έκ τούτων φονευο- 
μένων έξομοιούνται προς τούς λ.αμβάνοντας πολεμικήν σύν
ταξιν διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου.

6. Εις τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων τοΰ 
παρόντος άρθρου, αί όποϊχι ισχύουν άφ’ ής καί ,τό ν.δ. 641/ 
1970 «περί συγχρόνου καταβολής συντάξεως καί άποδοχών 
εις συνταξιούχους τού Δημοσίου», ύπάγονται άπό τής ισχύος 
αυτού καί οι βάσει τών προΐσχυουσών τούτου διατάξεων λ.αμ- 
βάνοντες συγχρόνως μισθόν καί σύνταξιν. ·

7. Αί διατάξεις τών παρ. 1-6 τού παρόντος άρθρου έχουν 
έφαρμογήν καί έπί τών συντάξεων τών μή καταβαλλομένων 
ύπό τού Δημοσίου, διεπομένων όμως ύπό τών αύτών δια
τάξεων είτε κατά παραπομπήν εις τά ΐσχύοντα έπί πολιτικών 
συντάξεων είτε δι’ ιδίων νομοθετημάτων περ λαμβανόντων 
παρόμοιας διατάξεις.

5) Άρθρο 22 παρ. 5 περ. γ'. Π.Δ. 1041/1979
γ) πιστοποιητικόν τής οικείας 'Ιεράς Μητροπόλ-εως, έκ- 

διδόμενον έκ τών παρ’ αύτή κατά νόμον τηρουμένων στοι
χείων, βεβαιοΰν τήν χρονολογίαν τελέσεως τού γάμου καί


