
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «συνταξιοδοτικά δέματα των δικαστικών

λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που
αποχωρούν από την υπηρεσία με εδελουσια έξοδο».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το υπό την κρίση της Εδνικής Αντιπροσωπεία; υπ 
βαλλόμενο νομ/s σχέδ:ο. ,ρυδμιζονται τα συνταπιοδοτ-.κα »ε- 
ματα -ου δα ανακυδουν από την εδελουσία έξοδο πενή<:π 
χατ’ ζνώτζτο όριο δικαστικών λειτουργών της «ολιτιχης 
χαι ποινικής δικαιοσύνης, η οποία προβλέπετα: στο κατατε- 
δειμένο νομοσχέδιο γιζ την «έξοδο από την υπηρεσία οικα- 
στιχών λειτουργών της πολιτικής χαι -οινιχης δικαιοσύ- 
νης». Βασική αρχή του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παρο- 
χή σ’ όσους ενδιαφέρονται να εξέλδουν εθελουσίως απο την 
υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιοδοτικής κάλυ
ψης ικανής νζ τους επιτρέψε: να λάβουν την απόφασή τους 
ανεπηρέαστοι από οικονομικούς προβληματισμούς. Η κάλυ
ψη, όμως, αυτή πρέπει να γίνει στα πλαίσια που καδοριζον- 
ται οιπό λόγους γενικής κοινωνικής πρόνοιας, σε συνδυασμό 
με την αποφυγή της ευμενούς μεταχείρισής τους έναντι των 
άλλων συναδέλφων τους, καδώς χαι από την οικονομική κα
τάσταση των ασφαλιστικών φορέων που -λα επιβαρυνδούν.

Μέσα στα ανωτέρω πλαίσια προτείνονται οι εξής, ειδι- 
χώτερα, ρυδμίσεις:

Στο άρδ,ρο 1 αναγνωρίζεται δικαίωμα σύνταξης από το 
Δημόσιο Ταμείο στους δικαστικούς λειτουργούς που -δα ε
ξέλδουν Ιεδεδουσίως από την υπηρεσία χαι αν δε πληρούν 
τις προϋπο-λέσε-ς χρόνου υπηρεσίας και ηλικίας που δέσουν 
οι κείμενες διατάξεις (άρδρο 1 π.δ. 1041/1979 ΦΕΚ 
292/1979).

Για τον χαδο^ρισμό του ποσού της σύνταξης των ανωτέρω 
διχαστικών λειτουργών σ’ εύλογα επίπεδα, εν όψει της πιδα- 
νής υπηρεσιακής τους εξέλιξης εάν παρέμεναν στην υπη
ρεσία χαι του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης κατά το <ήρ- 
δρο 1 του V. 1202/1981 (ΦΕΚ 247), παρέχεται στην σύν
ταξη που αναλογεί στο χρόνο -'της πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας τους πρ-οσαύξηση, η οποία κλιμακώνεται σε επτά, 
έξι και πέντε τριακοστά πέμπτα, με ανώτατο -opto σύνταξης 
τα 33/35.

Με το άρδ,ρο 2 αναγνωρίζεται στους ίδιους δικαστικούς 
λειτουργούς δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο Νομικών και 
το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης (εφ’ όσον υπάγονται στη; ασφάλισή του), καδώς xat 
εφάπ,αξ δοηδήματος από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υ
παλλήλων, ασχέτως χρόνου ασφάλισής τους στα Ταμεία 
αυτά.

Βδικώτερα ως προς τη σύνταξη του Ταμείου Νομ’κών ο
ρίζεται ό'τι δεν δα δικαιούται σ’ αυτή όσοι δα διοριστούν 
κατά τις κείμενες διατάξεις δικηγόροι, για τους οποίους 
προίλέπεται ως λύση ανταποκ,ρινόμενη καλύτερα στα πρά
γματα και στην αρχή της ίσης μεταχείρισης να συνεχίσουν 
την ασφάλισή τους στο Ταμείο αυτό στην Ά/ τάξη των ααί- 
σδων. Για τον καθορισμό της σύνταξης οπτό το Ταμείο Νο
μικών, για όσους δικαιωδούν σύνταξης κατά τ’ ανωτέρω, 
παρέχεται -προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης μέχρι 10 ε
τών χωρίς ο συνολικός χοόνος ασφάλισης να υπερβαίνει τα 
40 έτη.

Για δε τον καδορισμέ του ποσού της σύνταξης από το 
Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
καδώς και ίτου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πσο- 
νοίας Δημοσίων Υπαλλήλων παρέχεται προσαύξηση του χρό
νου ασφάλισής τους (πραγματικής και αναγνωριστέας κατά 
τις κείμενες διατάξεις) ισοδύναμη με τα έτη υπηρεσίας -τα 
οποία αντιστοιχεί η προσαύξηση του ποσού της σύνταξης α
πό το Δημόσιο Ταμείο και με την ίδια κλιμάκωση Τέλος 
προίλέπεται η εξαγορά των προσδέτων ετών ασφάλισης στα 
ανωτέρω Ταμεία υπό τον όρο της λήξης σης ασφάλισης σ’

αυτά, και ο τρόπος καταβολής των σχετικών εισφορών. Το 
άρδ-ρο 3 ορίζει την έναρξη της ισχύος των ανωτέρω διατά
ξεων.

Αδήνα, 12 Ιουλίου 1983 
Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Λ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Κοιν. Ασφαλίσεων
ΕΛ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στην Εισηγητική έκδεση του σχεδίου νόμου «συνταξιοδοτικά 

δέματα των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποι
νικής δικαιοσύνης που αποχωρούν από την- υπηρεσία με εδε- 
λουσίά έξοδο» το οποίο περιέχει τις διατάξεις που συμπλη
ρώνονται.

Άρδρον 92.
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εξελδόντων της υπηρεσίας 

βάσει ειδικών νόμων εδελουσίας εξόδου.

Άρδρον 1, εδάφιον πρώτον, ν. 4106/00
1. Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, αποστρατευόμενοι τη 

αιτήσει των ή αυτεπαγγέλτως κατά τας διατάξεις του ν.δ. 
4102/1960 «περί εκούσιας αποστρατείας αξιωματικών του 
Στρατού Ξηράς και άλλων τινών διατάξεων», αποκτούν οπωσ
δήποτε δικαίωμα εις σύνταξιν και αν έτι δεν έχουν συμπεπλη- 
ρωμένον τον υπό του άρδρου 2 του παρόντος απαιτούμενον χρό
νον συνταξίμου υπηρεσίας.

Άρδρον 1 εδάφιον δεύτερον ν.δ. 4106/60,
ως αντικ. δΓ άρδρου 1 ν.δ. 315/69, εν συνδ. προς 

άρδρον 4 παρ. 5 ν. 787/78.
Η σύνταξις των ανωτέρω κανονίζεται βάσει του κατά τας 

διατάξεις του παρόντος αναγνωριζομένου χρόνου συνταξίμου 
υπηρεσίας των, δεν δύνατα: όμως να είναι ελάσσον; της συν
τάξεως της -ανηκούσης εις Ταγματάρχην, έχοντα συμπεπλη1- 
ρωμένην 25ετή πραγματικήν υπηρεσίαν.

Εις την 25ετή τούτην πραγματικήν υπηρεσίαν προστιδεν- 
ται τα πολεμικά έτη, έτη εκστρατείας κλπ., η δε κατά τ’ 
ανωτέρω ικανόνιζομένη σύνταξις προσαυξάνεται δι’ επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας βάσει της πράγματι -αρασχεδείσης υπηρε
σίας, το ποσοστόν του οποίου δεν δυνατοί να είναι έλασσον του 
αντιστοιχούντος εις 25ετή πραγματικήν υπηρεσίαν.

' Άρδρον μόνον, ν. 4127/60.
2. Πρωτοδίκαι, Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρόεδρο: 

και Εισαγγελίς Πρωτοδικών, Βφέτα: και Αντεισαγγελείς Ε- 
φετών, αποχωρήσαντες της ενεργού υπηρεσίας τη αιτήσει των 
ή απολυδέντες υπό της υπηρεσίας, κατά τας διατάξεις των 
άρδρων 1-3 του ν. 4126/1960 «περί εδελουσίας εξόδου δι
καστικών λειτουργών, τροποποιήσεως του Κωδικ. ν. 3641/ 
1957 και άλλων τινών διατάξεων», δικαιούνται συντάξεως 
έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει την υπό του άρδρου 1 -του 
παρόντος οριζομένην υπηρεσίαν. Η εις τούτους παρεχόμενη κα
τά τας κειμένας διατάξεις σύνταξις προσαυξάνεται, δια μεν 
τους έχοντας συντάξιμον υπηρεσίαν από 10 έως και 29 ετών 
κατά τα 12 πεντηκοστά του μηνιαίου συνταξίμου μισθού των, 
δια δε τους έχοντας ομοίαν υπηρεσίαν από 30 έως και 33 
ετών κατά τόσα πεντηκοστά του μηνιαίου συνταξίμου μισδοό 
των, όσα απαιτούνται δια τη» συμπλήρωσιν των 45/50 αυτού.

Η ισχύς της παρούσης παραγράφου άρχεται από της δημο- 
σιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του ν. 4127/ 
1960 «περί συνταξιοδοτικών διατάξεων, αφορωσών εδελου- 
σιως εξερχομένους κλπ. διχαστικούς λειτουργούς».
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Άρ-δρον μόνον, α.ν. 244/67.

ζ; 29 ετών κατά 12 πεντηκοστά τον» μηνιαίου συνταξίμου 
ισ-δού των, βία ϊε τους έχοντας ομοίαν υπηρεσίαν από 30 
ως 33 ετών κατά τόσα πεντηκοστά του μηνιαίου συντάξιμου 
ισ·$ού των, όσα απαιτούνται ϊια την συμπλήρωσιν των 45/50 
υτού. - -
Η ισχύς της παρεύσης παραγράφου άρχεται ατό της ίημο-.. 

εύσεως ϊια της Εφημερίϊος της Κυίερνησεως τοϊ α.ν. 244/ 
967 «περί συνταξιοϊοτικών ϊιατάξεων αοορωσών ε-δελουσιως 
ξερχομένους της υπηρεσίας Δικαστικούς και Ευαγγελικούς 
λειτουργούς».

Άρ-δρον 1, ν.5. 4432/64.
4. Γενικοί Βπι-δεωρηταί Διοικήσεως και Νομαρχαι, εςελ- 

άντες της υπηρεσίας κατά τας ϊιαταξεις του ν.ϊ. 4*50/ 
964 «περί ε-δελουσίας εξόϊου Νομαρχών»" ϊικαιυύνται συν- 
άξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, εφ" όσον έχουν εεκαετή 
τηρεσίαν εις τας -δέσεις ταύτας, συνεχή ή ϊιακεκομμένην ή 
κοσαετή πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν, εξ ης πενταε- 
ή πλήρη εις τας άνω -δέσεις, π
Ως υπηρεσία εις τας ως άνω -δέσεις λογίζεται και πάσα 

τοϋπηρεσία ως Γενικού Γραμματέως Υπουργείου ή Γενικής 
ιοικήσεως, Επι-δεωρητού Διοικήσεως, Νομάρχου και Επάρ- 
/’λ , . ' _ _· ·.·. ■. - ·
Η κατά τας γενικάς περί ατονομής των τολιτικών συντά- 

εων ϊιατάξεις ανήκουσα εις τους ανωτέρω σύνταξις τροσαυ- 
άνεται κατά 1/50 του συνταξίμου μισ-δού των οΓ έκαστον 
λήρες έτος υπηρεσίας εις τας εν τω -τροηγουμενω εοαφίω 
»εις. ' r ^
Η κατά το ταρόν εϊάφιον τροσαύξησης ϊεν ούναται να 
ερίή τα 15/50 του συνταξίμου μισ-δού.

At ϊιατάξεις.'του τρώτου είαφίου της παρ. 1 του άρ-δρου ά 
55 του ταρόντος εφαρμόζονται και εν τροκειμένω.

Άρ-δρον 1 ν. 853/1978
5. Οι κατά τας ϊιατάξεις της παρ. 1, του άρ-δρου 12 του 

ν. 815/1978 «τερί ρυ-δμίσεως -δεμάτων αφορώντων εις τγ/ 
ορνάνωσιν και λειτουργίαν των Ανώτατων Εκταιεευτικων 
Ιϊρυμάτων» εξελ-δόντες της υτηρεσίας ετιμελητα! ή !οη-- 
-δοί, εφ" όσον κέκτηνται πλήρη πενταετή τουλάχιστον υπη
ρεσίαν. οικαιούνται συντάξεως εκ του Δημοσίου αναλογως - 
των ετών υτηρεσίας των, προσαυξανομένων

α) κατά 10 έτη ϊια τους έχοντας υπηρεσίαν 5—-8 ετών, _
ί) κατά 12 έτη ίια τους έχοντας υπηρεσίαν 9—13 ετών; 

και
γ) κατά 14 έτη ϊια τους έχοντας' υπηρεσίαν 14 ετών και ‘ 

άνω.
Η κατά τας ϊιατάξεις του προηγουμένου εοαφίου απαι- ; 

τουμένη υπηρεσία ϊια την -δεμελίωσιν οικαιώματος συντά
ξεως ή την χορήγησιν της περί ης το είάφιον τούτο προ- -. 
σαυξήσεως. ήτις λογίζεται ως πραγματική ϊημοσία υπηρε--.; 
σία ϊια πάσαν συνέπειαν, ϊέον να είναι πραγματική και να 
ϊιηνύ-δη εις -δέσιν επιμελητού ή 6οη-δού Ανώτατου Εκπαι- / 
ϊευτικού Ιϊρύματος. συνυπολογιζομένης -και της μετά πτυ
χίου Ανωτάτης Σχολής παρασχε-δείσης υπηρεσίας των εις 
•δέσιν παρασκευαστού. Δια την χορήγησιν της κατά τ’ ανω-" 
τέρω προσαυξήσεως, χρονικόν ϊιάστημα μικρέτερον των ϊώ- . 
ϊεκα μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος, εάν είναι τουλάχιστον' 
ίσον προς εξ μήνας.

Άρ-δρον 2 ν. 853/78 Λ j
Εις' τους κατά τ’ ανωτέρω επιμελητάς και όοη-δούς, έφ’ /. 

όσον ούτοι ϊεν ίικαιούνται συντάξεως ή ϊεν επι-δυμούν την 
λήψιν ταύτης, καταβάλλεται, εις έάρος του Δημοσίου, εφ’ * 
άπαξ αποζημΓωσις, ορισμένη ως εξής, όάσει της πράγματι 
ριανυ-δείσης υπηρεσίας των εις -δέσιν επιμελητού ή όοη-δού . 
,Ανωτάτου Εκπαιϊευτικού Ιορύματος, συνυπολογιζομένης και ; 
τη.ς μετά πτυχίου Ανωτάτης Σχολής παρασχε-δείσης υπηρε
σίας των εις -δέσιν παρασκευαστού;

α) Προκειμένου περί 
» »
» »
» »
» »

ί) Προκειμένου 
»
»
»
»

•-ί"

»
»
»

επιμελητών εχσντων υπηνρεσιαν- 
» » »
» » » .

» » » .

» » ».

ίοη-δών εχόντων υπηρεσίαν 
» » »
» » »
» » »
» » »

1—2 ετη 96.000
3-4 » )) 132.000
5—6 » )) 168.000
7—S » )) 216.000
8 ετών χαι ανα> » 300.000

1—2 έτη ώ?πχ. 80.000
3—4 » )) 110.000
5—6 » » 140.000
7—8 » » 180.000
8 ετών 300.000

Δια τον υπολογισμόν της κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως 
αρμόζεται ανα/.όγως η ϊιάταξις του τρίτου εϊαφίου της 
ρεύσης παραγράφου.
Οι εκ των ανωτέρω ίικαιούμενο: συντάξεως εκ του Δήμο
υ. εφ όσον, αντί της ανηκούσης αυτοίς συντάξεως, ή-δε- 
/ προτιμήσει την καταόολήν της αποζημιώσεως. υποχρε- 
τζ: όπως ίηλώσουν τούτο εγγράφως κατά την αποχώρησίν 
ν εκ της υπηρεσίας και εν πάση περιπτώσει προ της υπο- 
•ή; της αιτήσεως κανονισμού συντάξεως. Τυχόν, εν τω 
τζςύ. καταόληδείσα: τρίμηνοι αποίοχαί παρακρατούνται εκ 
; αποζημιώσεως.

Εν περιπτώσει καταόολής εις τους x/ωτέρω της κατά τ’ 
υτερω αποζημιώσεως η υπηρεσία των ως επιμελητών ή 
γδών ϊεν ίύναται να χυαγνωρ:σ·δή ως συντάξιμος εκ του 
μοσιου, εκτός α» ή-δελεν επιστραφή η /.ηφ-δείσα αποζη»·

μίωσις, κατά τας ϊιατάξεις της παρ. 8 του άρ-δρου 11 του 
παρόντος.

Τυχόν ανεγνωρισμένη ήοη ή μέλλουσα να αναγνωρισ-δή 
σύνταξις εις ίάρος του Δημοσίου εξ άλλης υπηρεσίας ϊεν 
επηρεάζει την. καταίολήν της αποζημιώσεως.

Άρ-δρον 3 ν. 853/78
Αι ϊιατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν 

και επί των ήοη εξελ-δόντων της υπηρεσίας κατά τας ίιατά- 
σεις του αρ-δρου 12 του ν. 81 d/1 9/8, ως και επί των οικο
γενειών των εκ τούτων αποίιωσάντων.

Ομοίως έχουν εφαρμογήν και επί των επιμελητών ή 6οη- 
•δων, οίτινες, χορηγη-δείσης παρατάσεως των προ-δεσμιών, 
της παρ. 1 του αρνρου 12 του ν. 815/Ί978, κατ’ εφαρμογήν 
της ϊιατάξεως της παρ. 1 του άρ-δρου 29 αυτού, εξήλ-δον 
• η» υπηρεσίας εντός των νέων τούτων προ-δεσμιών.
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Ε;ς τας -διατάξεις τη; ταρούσης ταραγράφου υπάγονται 
και έμμισθοι ετιμεληταί ή βοηθοί Α.Ε.Ι. συμτληρώσαντες το 
νόμιμον όρ'.ον ηλικίας εξόδου εκ. της υτηρεσίας, εις -την 
οτοίχ;- τα: αμενουν δι’ οιονδήτοτε λόγον. Η μέχρι της α-ο- 
μακρύνσεώς τον. μετά την συμτλήρωσιν του ορίου ηλικίας, 
διανυόείσα υτηρεσία δεν λογίζεται ως συντάξιμος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΝΕΛΡΙΟ

Π ρχκτικά
της 6ης ειδικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ιδης Αίαΐου 1983
ΜΕΛΗ: Νικ. Θέμελης, Πρόεδρος. Ηλ. Κάμτσιος, Ιωάν. 

Κότας. Αθαν. Αδρι-χνός, Άντιτρόεδροι, Σταμ. Π ασσάς, 
Γεώργ.. Καραχάλιος,. Αυρ. Καρανίκος. Ευάγ. Καλλίτσης. 
Νικ. Π αταγιαννίδης, Ιωάν. Καρατζάς. Αναστ. Γκένης, 
Νικ.ήτ. Νιν.ητάκ.ης. Στεργ. Βάλλας. Κόντος. Αχιλ. Γκατσό- 
τουλος κ.αι Αημ. Ματσιώτας, Σύμβουλοι.

Οι Σύμβουλοι Iωάν. Λογοθέτης και Παν. Γιαννακότου- 
λος. ατουσίασαν δικαιολογημένα.

Γενικός Ετ-ίτροτος-της Ετικρατείας: Πλούτ, Καρράς. Αν-_. 
τετίτροτος.

Γραμματέας: Λέων. Γιάτσης.
Β' Στη συνέχεια ο 'Σύμβουλος Γεώργ. Καραχάλιος του 

ορίζεται εισηγητής ατό τον Πρόεδρο, εισάγει στην Ολομέ- 
λε’.α το σχέδιο νόμου του έστειλε το Ττουργείσ Οικονομικών 
(Γενικό Λο··ιστήρ:ον του Κοάτους — Ττηρεσία Συντάςειομ) 
με το A. 686/260/Μ 13/29.4.1983 έγγραφό του, «συντα- 
ξιοϊοτικά θέματα των δικαστικών λειτουργών της τολιτι- 
κης και τοινικης δικαιοσύνης του ατοχωρούν ατό Γην υτηρε- 
σία με εθελούσια έξοδο» για να γ;ωμοδοτήση σύμφωνα με το 
άρθρο 73 ταράγραφος 2 του Συντάγματος.

Το σχέδιο αυτό έχει ως εξής:

Άρθρο 1.
Στο άρθρο 92 του Π.Α. 1041/1979 (ΦΕΚ 292/Α), 6- 

τως ισχύει σήμερα, τροστίθεται η ακόλουθη ταράγραφος, με 
αριθμό 6.

«6. Ειρηνοδίκες Α', Γ' Β' και Α' τάξης, Πρωτόδικες 
Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρω
τόδικες Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδρο: και 
Ειοαγγελείς Εφετών, Αρεοταγίτες και Αντεισαγγελείς Α- 
ρείου Πάγου, του θα ατοχωρήσουν ατό την ενεργό υτηρο- 
σία, ύστερα ατό αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του νόμου /1983 (ΦΕΚ Α.') έχουν δικαίωμα σύν
ταξης και τι δεν έχουν συμπληρώσει την υτηρεσία του ορί
ζεται στο άρθρο 1 σου ταρόντος.

Η σύνταξη, του αναλογεί στα έτη της τραγματικής συντά
ξιμης υτηρεσίας των ταρ απάνω δικαστικών λειτουργών, 
τροσαυξάνεται για όσους έχουν τέτοια υτηρεσία ατό 12 έο>ς 
και 18 έτη κατά εττά τριακοστά τέμττα (/7/35) του μηνι
αίου συντάξιμου μισθού τους, για όσους έχουν όμοια υτηρε- 
σία ατό 19 έως 25 έτη κατά έξι τριακοστά τέμττα (6/351 
και για όσους έχουν όμοια υτηρεσία 26 έως 32 έτη κατά 
τέντε τριακοστά τέμττα (5/35), τα οτοία μειώνονται ανά
λογα. ώστε συνολικά να μην είναι τερισσότερα ατό τριάντα 
τρία τριακοστά τέμττα (33/35). Για τη χορήγηση της τρο- 
σαυξήσεως χρόνος υτηρεσίας μικρότερος των δώδεκα (12) 
μηνών λογίζεται ως τλήρες έτος, εάν είναι ίσος τουλάχιστον 
τρος έξι (6)' μήνες.

Σ’ όσους ατό τους, ταρατάνω δικαστικούς λειτουργούς α- 
τονεμηθεί, σύμφωνα μ'ε τη διάταξη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν./1983 ο αμέσως ετόμενος βαθμός, ο μισθός 
του βαθμού αυτού λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμος μισθός. 
Ηι ισχύς αυτής της ταραγράφου αρχίζει ατό τη; δημοσίευση 
στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Ν./1983».

Άρθρο 2.
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, του αναφέροντα: στο τροηγού· 

μεν ο άρθρο, έχουν δικαίωμα σύνταξης ατό το ίδιο Ταμείο 
Νομικών, ανεξάρτητα ατό το χρόνο ασφάλισής τους σ’ αυτό, 
εκτός τι διοριστούν δικηγόροι, σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις. ο τότε δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους 
στο Τϊμείο, στην Α' τάξη των αμίσθων.

Η σύνταξη, του ταρέχεται σ' όσους δεν συνεχίσουν την α
σφάλισή τους στο Ταμείο Νομικών, είναι ανάλογη με τον 
χρόνο της ασφάλισής τους στο Ταμείο αυτό, τροσαυξημένο 
κατά 10 έτη ετί τλέον των όσων δικαιούται ο καθένας ν’ α
ναγνωρίσει σύμφωνα με τις κείμενες τραγματικής και ανα
γνωριζόμενης, δεν θα υπερβαίνει τα σαράντα χρόνια.

2. Οι δικαστικοί λειτουργοί, του αναφέροντα·. στην τροηγού- 
μενη ταράγραφο, έχουν δικαίωμα εφ-άταξ βοηθήματος ατό 
το Ταμείο Προνοίας Λημοσίων Τταλλήλων. καθώς και σύν
ταξης ατό το Ταμείο Αρωγής Τταλλήλων του Ττουργείου Δι
καιοσύνης. εφόσον υτάγονται στην ασφάλισή τους, ανεξάρ
τητα ατό το χρόνο ασφάλισής τους στα Ταμεία αυτά. Το 
εφάταξ βοήθημα και η σύνταξη του δικαιούνται είναι ανάλο
γο με το χρόνο ασφάλισής τους, τραγματικής και αναγνωρι
ζόμενης. στο αντίστοιχο Ταμείο, σύμφωνα ,αε τις κείμενες 
διατάξεις, προσαυξημένο κατά 7 έτη για όσους έχουν χρόνο 
δ'ατάξεις. τροσσυξηυένο κατά 7 έτη για όσους έχουν χρόνο ά
χρονο ασφάλισης ατό 19 έως και 25 έτη και κατά 5 έτη, γιο 
όσους έχουν χρόνο ασφάλισης 26 έτη και άνω, με τον τεριο- 
ρισμό ότι ο τρόσθετος χρόνος δεν θα είναι τε/ρισσόφερος ατό 
το χρόνο του χρειάζεται "αντίστοιχα για τη συμτλήρωση του 
συνολικού χρόνου ασφάλισης τού αταιτείται για τη ταροχή 
του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή εφάταξ βοηθήματος.

3. Η εξαγορά του τρόσθετου χρόνου ασφάλισης, του ορί
ζεται με τις τροηγούμενς τα,ραγρ άφους. γίνεται με την κα
ταβολή σε κάθε Ταμείο του συνόλου των εισφορών του αναλο
γούν στον τροστιθέμενο χρόνο και με τον όρο της λήξης της

- ο^σσάλισης σ’ αυτό.
Το τοσό των ταρατάνω εισφορών, του οφείλέται στο Τα

μείο Νομικών και στο Ταμείο Αρωγής Τταλλήλων του Τ
τουργείου Δικαιοσύνης, εξοφλείται με ταρακράτηση ατό κά
θε Ταμείο του 1/4 των τακτικών ή εκτάκτων παροχών, του 
θα τους χορηγεί τούτο, ενώ στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 
Τταλλήλων συμψηφίζεται με κράτηση ολόκληρου του υφειλό- 
,μενου τοσού ατό το εφάταξ βοηθηεα. του δικαιούται ο ασφα- 
λ-σμένος στο Ταμείο αυτοί,

4. Σ’ όσους ατό τους δικαστικούς λειτουργούς του α/αφέ-
- ρονται στην ταρ. 1 ατονεμηθεί, σύμφωνα με; τη διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν./1983. ο αμέσως ετό-με-
' νος βαθμός, ο μισθός του βαθμού χυτού λχμβάνεται υτόψη
' για τον υτολογισμό των συντάξεων και του εφάταξ ϊοηθή- 
ματος του τροβλέτονται στις ταραγράφους 1 και 2 του τά
φον το ς άρθρου.

Άρθρο 3.
, Η ισχύς του νόμου αυτού, αρχίζει ατό τη δγμοσίευσή του
• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτός αν ορίζεται δια-
• φορετίκά στις ετί μέρους διατάξε-.ς.

Αθήνα, 29 Ατριλίου 1983 
Ο: Ττουργοί

Δίκαιο σύνης Οικονομικών
Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Α. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝΟΣ

Κοιν. Ασφαλίσεων
Ε. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ

Ο Γενικός Ετίτροτος της Ετικρατείας έχει τη γνώμη 
ότι οι διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου είναι δικαιολογημένες 
ατό την αιτιολογική έκθεση του το συνοδεύει.

Ο Σύμβουλος Γεώργ. Καραχάλιος εισηγείται ως ακο
λούθως: ■ γ . .


