
ΚΙΣΗΠΓΠΚΠ RKi-ΉόΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμον «περί μή επ-.στροφής τό Δημόσιον

ηφθέντοε /ρηχά τικοϋ βοηθήμα το; ή άπο ζημιώσεωε. εν 
περιπτώσει διακοπή; τον μισθού ή τη; συντάξει»; .■■.■/·. τρο
ποποιήσεων και συμπληρώσει·/; συ ν τ α ς ι ο δ ο τ ι κ ώ ν τινων 

διατάξει»-/».

77ι>ό; τόι· Dov/.lfν τών Ελλήνων

1. Διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ Χ.Α.3768 57 «— ερί τροποποιή- 
τεωε των περί ορίου ηλικία; των —ολ'.τικών -υπαλλήλων 
ν.ατάξεων καί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; συν τα- / 
ξιοδοτ'.κών τινων διατάξεων», ώρίσθη ότι «τακτικοί ύπάλ- ' 
/r/.oi καί στεατιωτικοί απομακρυνόμενο', τη; υπηρεσία; 
δ'7 οίονδήποτε λόγον, πλήν παραιτήσεω; ή πειθαρχικού 
παραπτώματος καί μή δικαιούμενοι συντάξεω; έκ τοϋ Δη- 
αοσίου Ταμείου ή κατά τό άρθρον 85 τοϋ Α.Ν. 1854 1951 
ή βοηθήματος κατά τά άρθρα 16 καί 44 τοϋ αύτοϋ Α.Ν. 
δικαιούνται χρηματικού βοηθήματος 'ίσου προς τάς άποδο- 
χάς τόσων μηνών όσα τά έτη τής πραγματικής αυτών ύπη- 
εεσίας». Λιά δέ τών άρθρων 16 και 44 τοϋ Α.Ν.1854.51 
εις τά όποια παραπέμπει ή άνω διάταξις, προβλέπεται 
ότι εις τούς άπομακρυνομένους τής υπηρεσίας λόγω σωμα
τικής ή διανοητικής άνικανότητος μή όφειλομένης εις ταύ- 
την καταβάλλεται χρηματικόν βοήθημα, έφ’ όσον δεν έχουν 
συμπληρώσει 15ετή- τουλάχιστον υπηρεσίαν- καί νυν ΙΟετή 
κατόπιν τοϋ Ν.Λ.208/74 «περί τροποποιήσεως διατάξεών 
τινων τοϋ Α.Ν. 1854/51».

Δυνάμει, όμως, τών διατάξεων τών άρθρων 11 παρ. 6 
και 36 παρ. 5 τοϋ Α.Ν.1854/51 δεν υπολογίζεται ώ; συν
τάξιμο; ό ώς άνω χρόνος τής -υπηρεσίας.

Ύφίστανταί, έν τούτοις, διατάξεις εν τή κείμενη συντα- 
ξιοδοτική Νομοθεσία, δι’ ών προβλέπεται ή δυνατότης επι
στροφής τοϋ ληφθέντος βοηθήματος, διά τής παρακρατή- 
σεώς του έκ τοϋ μισθοϋ ή τής συντάξεως τών ύποχρέων 
προς τον σκοπόν άναγνωρίσεως ώς συνταξίμου τοϋ χρόνου 
δι’ όν κατεβλήθη τοϋτο, ώς λ.χ. αί διατάξεις τής παρ. 5 τοϋ 
άρθρρυ 74 τοϋ Α.Ν.1854/51 καί τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 13 
τοϋ Ν.Λ.3768/57, προκειμένου περί οπλιτών τής Χωροφυ
λακής καί τοϋ Ν.Δ.208/74, προκειμένου περί άπομακρυνο- 
μένων τής υπηρεσίας λόγω άνικανότητος μή όφειλομένης 
εις ταύτην πολιτικών -υπαλλήλων καί στρατιωτικών καί
τών οικογενειών των.

Ή κατά τ' ανωτέρω άναζήτησις τοϋ καταβληθέντος χρη
ματικό ϋ βοηθήματος τυγχάνει σύμφωνος προς βασικήν 
αρχήν τής συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας, καθ’ ήν δεν είναι 
επιτρεπτή ή λήύις συντάξεως καί άποζημιώσεως εις βά
ρος τοϋ Δημοσίου εκ τοϋ αύτοϋ χρόνου υπηρεσίας. "Οταν, 
όμως, ή καταβολή μισθοϋ ή συντάξεως διακόπτεται τοϋ 
μέν πρώτου λόγω θανάτου, τής δέ δευτέρας διά τούς έν τώ 
Χόμω όριζομένους λόγους (καταδίκη εις εγκληματικήν ποι
νήν, γάμος, ένηλικίωσις, θάνατος, παραίτησις άπό τοϋ δι
καιώματος κ.λ.π.) καί δέ-/ υπάρχουν έτερα δικαιοϋχα τής 
συντάξεως ή αντί ταύτης χρηματικού βοηθήματος πρόσωπα 
εις τά όποια νά καταβάλεται ή σύνταξις ή τό βοήθημα, τό 
μέτρον έμφανίζεται ώς σκληρόν άφοϋ τό βεβαιωθέν έν τώ 
μεταξύ χρέος θά βαρύνη άναιτίως τον μή λαμβάνοντα την 
σύνταξιν καί τούς κληρονόμους αύτοϋ.

ΓΙρός άρσιν τών, κατά τ’ ανωτέρω, δυσμενών συνεπειών 
προτείνεται τό άρθρον 1 τοϋ ύπ’ οψιν Νομοσχεδίου, δι’ ού 
εις μέν την παράγραφον 1 αύτοϋ ορίζεται ότι επί έπελεύσει 
τών ανωτέρω περιπτώσεων το μή έπιστραφέν ποσόν δια
γράφεται, εις δέ την παρ. 2 ότι έπαναχορηγουμένης τής συν-S- 
τάξεως ή άναγνωρίσεως, μεταγενεστέρων,- δικαιιόματος 
συντάξεως ή βοηθήματος υπέρ τών διαδόχων προσώπων, -- 
τό διαγραφέν ώς άνω ποσόν έπανεγγράφετάι ώς δημόσιον 
έσοδον, αναπροσαρμοζόμενο-/ μάλ.ιστα βάσει τών κατά τόν 
χρόνον τής έπανεγγραφής του καθοριζομένων αποδοχών 
τοϋ ' βαθμού έξόδου.

Σημειοϋταί ότι ή αντιμετώπισις τοϋ θέματος1 ως προς Την 
διακοπήν τή; καταβολή; τοϋ μισθού μόνον λόγω θανάτου 
καί ού/ί δι’ άλλην αιτίαν (παραίτησιν. άπόλυσιν κ.λ.π.) 
στηρίζεται εΐ; τό γεγονό; ότι είε τά; τελευταία; ταύτα; 
περιπτούσει; δύναται ό χρόνο; δι’ όν κατεβλήθη βοήθημα 
ή άποζημίωσι; νά άξιοποιηθή συνταξιοδοτικώ; ύπό τοϋ 
ενδιαφερομένου. Τούτο θά συμβή έάν έπαναδιορισθή εις 
θέσιν ήτις παρέχει δικαίωμα συντάξεως εκ τοϋ Δημοσίου. 
;πότε διά τή; προσμετρήσεω; τή; προγενεστέρα; υπηρε
σία; δι’ ήν κατεβλήθησαν αί άνω παροχαί νά θεμελιωθή 
δικαίωμα συντάξεως.,

II. Διά τοϋ Ν.Δ.92.1974 «περί υπολογισμού τής συν
τάξεως τών ύπό τοϋ άρθρου 2 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ.4520/1936 
άνακληθέντων καί προαχθέντων ’Αξιωματικών έκ Πληρω
μάτων Ναυτικού», ώρίσθη ότι :

«Ή σύνταξις τών ύπό τοϋ Β.Δ. 14.9.1966 έπαναφερθέν- 
των εΐ; τήν ένέργειαν ’Αξιωματικών Πληρωμάτων Στό
λου Ναυτικού, προαχθέντων καί έν συνεχεία άποστρατευ- 
θέντων, κατ’ έφαρμογήν τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 
4520.1966 ύπολογίζεται έπί τοϋ βαθμού μεθ’ όν ούτοι 
άπεστρατεύθησαν βάσει τοϋ άνω Β.Δ.

Υποθέσεις συντάξεως τών ανωτέρω, όριστικώς, τελεσΐ- 
δίκως ή άμετακλήτως κριθεΐσαι, επανεξετάζονται κατά 
πρώτον βαθμόν ένώπιον τοϋ αρμοδίου κατά Νόμον δικαιο- 
δοτοϋντο; έπί τών συντάξεων οργάνου, τή αιτήσει τών ενδια
φερομένων, ύποβαλλομένη έπί ποινή άπαραδέκτου έντός 
προθεσμίας ενός έτους άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος/

Τά οικονομικά άποτελέσματα τών κατόπιν τών διατά
ξεων τοϋ παρόντος άρθρου έκδιδομένων πράξεων ή άπο- 
φάσεων έπέρχονται άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονο
λογίας έκδόσεώς των».

Διά τοϋ άνωτέρω Ν.Δ. δέν καλύπτονται όλαι αί περι- 
πτώσεις ’Αξιωματικών Πληρωμάτων Στόλου τοϋ Ναυτι
κού, άνακληθέντων, δυνάμει άλλου Δ/τος, εις τήν ένεργόν 
ύπηρεσίαν καί προαχθέντων κατ’ έφαρμογήν τής αυτής 
διατάξεων, τουτέστιν τής παε. 2 τοϋ άεθόου 2 τοϋ Ν.Δ; 
4520/1966.

Ή στέρησις όμως τοϋ ευεργετήματος τούτου διά τους 
έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομένους, θά έδη- 
μιούργει άνισον συνταξιοδοτικήν μεταχείρισιν τούτων, προς 
άποτροπήν τής όποια; προτείνεται τό άρθρον 2 τοϋ ύπο- 
βαλλομένου σχεδίου Νόμου δι’ ού έπεκτείνονται καί έπ’ 
αυτών αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ.92/1974.

III. Ύπό τής περιπτούσεως δ' τή; παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Ν.Δ.3395/1955 «περί συνταξιοδοτήσει»; τοϋ προσωπι
κού τών έν Έλλάδι ’Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» ορίζεται 
ότι οί άνήκοντες εις τό μόνιμον, έκτακτον ή έπί συμβάσει 
προσωπικόν τών έν Έλλάδι ’Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων 
δικαιούνται συντάξεως» έάν άποχωρήσουν τής υπηρεσίας 
λόγω ορίου ήλικίας καί έχουν 15ετή τουλάχιστον πλήρη 
συντάξιμον υπηρεσίαν έν τοΐς δικτύοις, έφ’ όσον άμέσως 
προ τής άπομακρύνσεώς των κέκτηνται πλήρη ΙΟετή πρα
γματικήν συνεχή συντάξιμον 'υπηρεσίαν έν αύτοϊς».

Τό χρονικόν τοϋτο διάστημα έτέθη κατ’ άντιγραφήν έκ 
τών. διά τήν άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως παρά τών 
έξερχομένων τής ύτεηρεσίας διά τόν ώς άνω λόγον δημο
σίου-/ ύπαλλήλων, διατάξεων τής περιπτώσεως ε’ τής παρ.
1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 1854/51, αΐτινες όμως έτροπο- 
ποτήθησαν διά τοϋ άρθρου I τοϋ Ν.Δ.702; 1970, δι’ ού προ- 
βλέπεταφ προς άπόκτησιν- δικαιώματος παρ’ αυτών, ή 
συμπλήρώσις δεκαπενταετοϋς τούλάχιστον πραγματικής: 
συνταξίμου υπηρεσίας, άπαλειφθείσης τής έτέρας προϋπο- 
Οέσεο/ς τής συμπληρώσεως δηλονότι καί ΙΟετοϋς συνεχούς 
πραγματικής συνταξίμου ύττηρεσίας προ τής άποχωρήσεώς 
των. ήτις είχε περιοοισθή εις 5ετή, διά τοϋ άοθεου 4 παρ.
1 τοϋ Χ.Δ.4432/1964. ■; ' -

Τήν τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν τοϋ εις σύνταξιν δι
καιώματος τών υπαλλήλων τών σιδηροδρομικών δικτύων



σκοπεί νά χρή τό άρθρσΓ ο Τού ϊήοντεινομένου~σχεδίου Νό
μου. όπερ αντικαθιστά -την θέτουσαν τον περιορισμόν ως 
άνω διάταξιν. κχύ προνοεΐ διά -τήν, συνεπείχτήςαναδρομι
κής άντικχτχστάσεως- τής προχνχφερομένης διχτάξεως, 
άσκησιν τοΰ εις σύνταξιν δικαιώματος των ήδη έξελθόντων 
κχί ιιή δικχιωθέντων- συντάξεως σιδηροδρομικών.

Τοιοϋτον εινχι το περιεχόμενο·/ τοΰ προκειμένου Νομο
σχεδίου. το όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν 
ττς ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας. κχί νχ πχρχκχλέσωμεν 
ζπως τύχη τούτο τής ψήφου της.

Έν Άθήνχις τή 9 Ίχνουχρίου 1976 
Ό Υπουργός Οικονομικών 

Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Α.Ν.1854 1951 «περί άπονομής τών πολιτικών κχί 

στρχτιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ 182 23.6.1951).

“Αρθρον 11.

6. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδή- 
ποτε υπηρεσίας. άν έχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά 
Νόμον προς άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς Δημοτι
κού ή Κοινοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλήλου ’Οργανισμού 
Δημοσίου Δικαίου έν γένει Έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελείας 
ή Τραπέζης ή ’Ανωνύμου 'Εταιρείας ή αν διά τον χρόνον 
τούτον κατεβλήθη κατά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ υπαλλήλου 
ή τού Στρατιωτικού έφ’ άπας άποζημίωσις ή χρηματική 
αμοιβή.

Ό ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει δι’ δ χρονικόν διά
στημα ό υπάλληλος ΰπηρέτει πράγματι ταυτοχρόνως καί 
κατά Νόμον εις τε τήν δημοσίαν θέσιν καί εις μίαν τών άνω- 
τέρω θέσεων.

“Αρθρον 16.

“Αρθρον <4.

5. Ό χρόνος υπηρεσίας οπλιτών Χωροφυλακής άπομα- 
κρυνθέντων έκ ταύτης άπο του έτους 1985 μέχρι τής απε- 
λευθερούσεως καί έπανελθόντων' εΐτχ εις τήν Χωροφυ/.ακη' 
κατόπιν άποκατχστάσεως, δι’ όν κατεβλήθη αυτοϊς κχτό 
τήν άπομάκρυνσιν τιυν άποζημίωσις. λογίζεται συντχςιμος 
έφ’ όσον ούτοι ήθελον επιστρέφει τήν καταβληθεισαν αύ- 
τοΐς άποζημίωσιν.

Δι’ άποφάσεως τού * 1‘πουργού τών Οικονομικών εφ 
άπας έκδιδομένης καί δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδά 
τής Κυβερνήσεως κχθορισθήσετχι το εις σημερινάς δραχμά: 
έπιστρεπτέον ποσόν καί ό τρόπος τής καταβολής του.

2) Ν.Δ.3768/1957 «περί τροποποιήσεως τών περί ορίου 
ήλικίας τών πολιτικών υπαλλήλων διατάξεων καί τροπο- 
ποιήσεω: καί συαπληοώσεως συντχξιοδοτικών τινων δια-
τάξεων..,' (ΦΕΚ' 202/12.10.1957). '

“Αρθρον 11.
Τακτικοί υπάλληλοι καί στρατιωτικοί απομακρυνόμενοι 

τής υπηρεσίας δι’ οίονδήποτε λόγον πλήν παραιτήσεως 
ή πειθαρχικού παραπτώματος καί μή δικαιούμενοι συντά
ξεως έκ τού Δημοσίου Ταμείου ή κατά τό άρθρον 85 τού 
Α.Ν.1854 τού 1951 ή βοηθήματος κατά τά άρθρα 16 καί
44 τού αυτού._Α,Ν.δικαιούνται χρηματικού . βοηθήματος
ίσου προς τάς άποδοχάς τόσων μηνών όσα τά έτη τής πρα
γματικής αυτών υπηρεσίας, αποκλεισμένης έν τή περατώ
σει ταύτη τής καταβολής άποδοχών τριμήνου.

d_s “Αρθρον 13.

6. Αί διατάξεις τού εδαφίου 5 τοΰ άρθρου 74 τού Α.Ν. 
1854 τού 1951 έφαρμόζονται καί διά τούς όπλίτας τής Χω
ροφυλακής τούς οποτεδήποτε άπομακρυνθέντας καί έπανελ- 
θόντας ειτχ εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής ή άποκτήσαν- 
τας τήν ιδιότητα τού τακτικού δημοσίου ή ανακτορικού 
υπαλλήλου.

1. ’Επί άπολύσεως λόγω σωματικής ή διανοητικής ανι
κανότητες μή όφειλομένης εις τήν υπηρεσίαν ή σύνταξις 
κανονίζεται κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 15 τού παρόν
τος ώς καί τού άρθρου 54 έφ’ όσον συντρέχει περίπτωσις.

2. Ό διά τήν άνωτέρω αιτίαν άποκακρυνόμενος, έάν δεν 
έχη δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματικήν συντάξιμον 
υπηρεσίαν δικαιούται χρηματικού βοηθήματος ίσου προς 
τάς άποδοχάς τόσων μηνών όσα τά έτη τής πραγματικής 
αυτού υπηρεσίας.

“Αρθρον 36.

5. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 
υπηρεσίας άν έχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά Νό
μον πρός άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς Δημοτικού 
ή Κοινοτικού ύπαλλήλου ή υπαλλήλου ’Οργανισμού Δημο
σίου Δικαίου έν γένει. έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελείας ή 
Τραπέζης ή Ανωνύμου 'Εταιρείας ή άν διά τόν χρόνον τού
τον κατεβλήθη κατά τήν άπομάκρυνσιν τού Στρατιωτικού 
ή τού ύπαλλήλου έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική ά- 
μοιβή.

3) Ν.Δ.208/1974 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τι- 
νων τού Α.Ν.1854/1951 «περί άπονομής τών πολιτικών 
καί στρατιωτικών συντάξεων». (ΦΕΚ 362/7.12.1974)

“Αρθρον 1.
1. Διά τήν άπόκτησιν δικαιούματος εις σύνταξιν παρά 

τών τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων καί στρα
τιωτικών τών άπομακρυνομένων λόγω σωματικής ή δια
νοητικής άνικανότητος μή όφειλομένης εις τήν υπηρεσίαν, 
βεβαιουμένης δέ κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσχς διατάξεις, 
ώς κχί παρά τών έν άρθροις 5. 6, 31 καί 32 τού Α.Ν.1854 
1951 οικογενειών τών έκ τούτων έν υπηρεσία άποβιούντων 
άπαιτεϊτχι ή συμπλήρωσες δεκαετούς τουλάχιστον πρα
γματικής συνταξίμου υπηρεσίας.

2. "Οπου έν τώ Α.Ν.1854.1951, ώς έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη, άναγράφεται διά τήν άπόκτησιν δικαιώματος 
συντάξεως παρά τών έν τή προηγουμένη παραγράφω άνα- 
φερομένων ή διά τόν υπολογισμόν τής εις τούτους άνηκούσης 
συντάξεως ή λέξις «Ιπετής» άντικαθίσταται διά τής λέ- 
ξεως «1 θετής».

“Αίθίον 2.
"Αρθρον 44. -

1. Έπί άπολύσεως Ίλή ' .η διανοητικής ανι- 
ή σύνταξις

1. Οί κατά τό προηγούμενου άρθρον απομακρυνόμενοι, 
εάν δεν έχουν συμπληρούσει 1 θετή τουλάχιστον πραγματι
κήν συντάξιμον-υπηρεσίαν' καί δέν συντρέχουν οί όροι τών 
άρθρων 1 παράγραφος 1 περίπτίυσις στ' καί 26 παράγραφος 

οσον συντρέχει περίπτωσις. 1 περίπτωσις ε' τού Α.Ν.1854 '51. δικαιούνται χρηματικού 
2. Ώ διά τήν άνωτέρω αιτίαν απομακρυνόμενος, έάν βήματος ίσου πρός τάς άποδοχάς τόσων μηνών όσα τά

δέν έχη δεκαπενταετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν ^rr< ττ'~ πραγματικής αυτών υπηρεσίας.

ογω σωματική 
κανότητος μή όφειλομένη 
κανονίζεται κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 42 τοΰ παρόν
τος. ως και του άρθρου 54 έο . όσον συντςένει πέοίπτωσι
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συντρέχουν οί όρο*, των άρθρων 1 παράγραφος 1 περιπτ. στ _ 
καί' -6 παράγραφος 1 περίπτωσής ε' τοϋ Λ.Ν. 1854, 1951. 
δικαιούνται τοϋ αΰτοϋ /ρηματικού βοηθήματος τά κατά τά 
άεθεα 3. 6. 31 καί 32 τοϋ αΰτοϋ άναγκαστικοϋ Νόμου πρό- 
σωπα ττε οικογένειας αυτών, έφ’ όσον συντρέχουν οί όροι 
των άρθρων τούτων.

υ "0—ου έν τώ Λ.Ν. 1854■ 11*51. ώς έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη, άναφέρειται εις την περίπτωσιν ταύτην ή λέ- 
τ.. uΙόετήί» αντικαθίσταται διά τής λέξεως «ΙΟετής».

"Αρθρον 3.
1. Λί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου έχουν εφαρμογήν 

καί έπί των προ τής ισχύος αύτοϋ έίελθόντων τής ύπηρε- 
σίαε ώε καί έπί των οικογενειών των έκ τούτων θανόν- 
των. παρ’ ών ή σχετική αΐτησις δέον να ύποβληθή εντός 
προθεσμίας δύο (2) ετών άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ 
παρόντος, ή δέ σύνταξίς των είναι πληρωτέα άπό τής πρώ
της τοϋ μηνός τής χρονολογίας εκοόσεως τής σχετικής πρά- 
ξεως ή άποφάσεους.

2. Χρηματικόν βοήθημα τυχόν καταβληθέν εις τούς δι
καιούχους τοϋ παρόντος δυνάμει τών διατάξεων των άρ
θρων 10 καί 44 τοϋ Λ.Ν. 1854 1051 άναζητεϊται διά μη

νιαίων δόσεων παρακρατουμένων εκ τής άνηκούσης αύτοΐε 
μηνιαίας συντάξεως καί συνισταμένων εις τό’"έν" "δέκατον 
(1/10) ταύτης.

Τό ποσόν τοϋ κατά το προηγούμενον έδάφιον έπιστρε- 
πτέου χρηματικού βοηθήματος υπολογίζεται βάσει τών 
κατά την έναρξιν της ισχύος τοϋ παρόντος καθοριζομένων 
αποδοχών τοϋ βαθμού έξόδου, πολλαπλασιαζομένων έπί 
τόσους μήνας όσα τά έτη τής πραγματικής υπηρεσίας.

“Αρθρον 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό σής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
4) Ν.Δ.4520/66 «περί δημιουργίας βαθμού ’Αρχιπλοιάρ

χου έν τώ Β.Ν. καί ετέρων τινών διατάξεων».

5) Χ.Δ.3395 1955 «περί συνταξιοδοτήσεως τοϋ προσω
πικού τών εν Έλλάδι ’Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων » (ΦΕΚ 
276 3.10.11*55) “Αρθρον 1 παράγραφος 1 περίπτωσις δ'.

“Αρθρο ν 1.
I...............................................................................................
δ) ’Εάν άποχωρήσωσι τής ύπηρεσίας λόγω ορίου ηλι

κίας καί έχωσι 15ετή τούλάχιστον πλήρη συντάξιμον ύπη- 
ρεσίαν έν τοΐς όικτύοιε. έφ’ όσον αμέσως προ τής άπομακρύν- 
σεώς το/ν κέκτηνται πλήρη ΙΟετή πραγματικήν συνεχή 
συντάξιμον υπηρεσίαν έν αύτοϊς.

6) Ν.Λ.4432.11*64 «περί συνταξιοδοτήσεις Γενικών 
Έπιθεωεητών Λιοικτσεωε. Νοααε/ών κ.λ.π» (ΦΕΚ 217, 
12.11.11*64).

"Αρθρον 4 παρ. 1.

“Αρθρον 4.
I. Ή περίπτωσις ε’ τοϋ έδαφίου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 

1654/11*51 αντικαθίσταται άφ’ ής ϊσχυσεν ώς ακολούθως :
α) έάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής ύπηρεσίας λόγω 

ορίου ηλικίας καί έχει δεκαπενταετή τούλάχιστον πραγματι
κήν συντάξιμον ύπηρεσίαν έφ’ όσον αμέσως προ τής άπο- 

. μακρύνσεώς του έκέκτητο πενταετή συνεχή πραγματικήν 
συντάξιμον ύπηρεσίαν.

7) Ν.Λ.702/1970 «περί άντικαταστάσεως τής περιπτώ
σεις ε' τοϋ έδαφίου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν.1854/1951 
«περί απονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων».

“Αρθρον 1.
’Αντικαθίσταται άφ’ ής ισχυσεν ή περίπτωσις ε' τοϋ έδα

φίου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν.1854/1951 «περί άπονομής 
τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» ώς αύτη άντι- 
κατεστάθη μεταγενεστέρους, ώς άκολούθως :

«ε'. Έάν άπομακρυνθή οπωσδήποτε τής ύπηρεσίας λόγω 
ορίου ηλικίας καί έχει δεκαπενταετή τούλάχιστον πραγμα
τικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν».

“Αρθρον 2.
1. Ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 41 τοϋ N.A.402S/59 

άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«7. ’Αξιωματικοί έκ πληρωμάτων Β.Ν. ειδικοτήτων 

καί τεχνών συμπληροϋντες εις τούς βαθμούς τοϋ ’Αξιωμα
τικού, οί μέν ειδικοτήτων 12ετή ύπηρεσίαν. οί δέ τών τεχ
νών 15ετή ύπηρεσίαν, τίθενται εις άποστρατείαν καί πρό σής 
συμπληρώσεις τοϋ ύπό τοϋ παρόντος Ν.Λ.προβλεπομένου 
ορίου ήλικίας. έφ’ όσον έχουσι συμπληρώσει 15εσή συντά
ξιμον ύπηρεσίαν. άλλως παραμένουσι μέχρις ού συμπληρώ- 
σωσι ταύτην, ότε καί άποστρατεύονται. Τό αύτό έφαρμό- 
ζεται καί διά τούς έκ τούτων καταλαμβανομένους ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας προ σής συμπληρώσει.ς 35ετοϋς συνταξίμου 
ύπηρεσίας.

Οί έκ τών ανωτέρω συμπληρι»σαντες ή συμπληροϋντες 
τούλάχιστον τεσσάρων καί ήμίσεος έτών ύπηρεσίαν εις τόν 
βαθμόν τοϋ Υποπλοιάρχου έφ’ όσον έκρίθησαν προακτέοι 
κατ’ εκλογήν κατά τά δύο τελευταία έτη ύπό τοϋ αρμοδίου 
Συμβουλίου κρίσεων προάγονται δύο μήνας πρό σής κατά 
τά ώς άνω άποστρατείας των κατόπιν άποφάσεως Α.Ν.Σ. 
εις τόν βαθμόν τοϋ Πλουτάρχου, τιθέμενοι έκτος οργανικών 
άριθμών. Ούτοι, τίθενται έν συνεχεία εις αύτεπά-.—ε/.τον

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΈΔΡΙΟΧ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 17ης Ειδικής Συνεδριάσεις σής 'Ολομέλειας τοϋ ’Ε

λεγκτικού Συνεδρίου σής 26ης Νοεμβρίου 19/5.

Μέλη : Γεώργιος Κουνουπιώσης, Πρόεδρος. Άντ. Πα- 
παδάτος. ’Αντιπρόεδρος, Βασ. Παπασσυλιανός, Κων. Νουρ- 
δάκης. Νικ. Σπυράκος. Νικ. Θέμελης, Γεωργ. Λημόπουλος 
Κων. Σαραντόπουλος. Κων. Παρασκευόπουλος, Λημ. Καμ- 
βύσης. Αημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσιος. Ίωαν. Κατσικάς 
καί Γεωργ. Βιτάλης, Σύμβουλοι : Οί Πέτρ. Πετρίδης καί 
Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι, κωλυόμενοι δεν προσήλθον.

Γενικός ’Επίτροπος σής ’Επικράτειας : Παν. Φωτό- 
πουλος.

Γραμματεύς : Γεράσ. Μπουκογιάννης.
Άρχομένης σής συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει εις 

τήν 'Ολομέλειαν τό διά τοϋ ύπ’ άριθ.112240/1663/λΙ 13/ 
1 - 30 8.11.1975 εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών
(Γ ενικόν Λογισσήριον τοϋ Κράτους) προς τόν Γενικόν Έπί-, 

.... ..... ... τροπο ν σής ’Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί
αποστρατείαν, δι’ ετέρου Β.Λ. μετά 30 ημέρας άπο τής δη- ~ μή επιστροφής εις τό Δημόσιον ληφθέντος χρηματικού βοη- 
μοσιεύσεως τοϋ Β.Δ. σής προαγωγής των, θήματος ή άποζημιοϋσεως έν πβριπτώσει διακοπής τοϋ μι-

2. Ή ισχύς σής άνωτέεω διατάξεωε άοχεται άπό 1/1.1946 σβο’3 Ν συντάξεως καί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
άνευ δικαιώματος τίνος λήύεως πάσης φύσεως άναδρομι- σεως συνταξιοδοτικών ^ τινων διατάξεων». όπως προκληθή 
κών αποδοχών καί προσθέτων παροχών έκ τοϋ Δημοσίου 5 γνώμη ταύτης συμφώνους προς^το άρθρον /5 παράγραφος 
ή άλλου Μετοχικού ή ’Ασφαλιστικού Ταμείου καί άνεξαρ- - τ°ϋ Συ·/τάγματος εχον ώς εςής : 
τήτως καταλήψεώς των ύπό τοϋ ορίου ήλικίας. τυχόν δέ „ „ .
γενόμεναι έν τώ μεταξύ διοικητικά! πράξεις άποστρατείας _ ' ' “°/ '
άνακαλοϋνται καί γίνονται'νέάι βάσει σής ανωτέρω διατά- 1. “Οπου έν τή κείμενη συνταξιοδοτική Νομοθεσία προ- 
ξεως. βλέπεται ή επιστροφή ληφθέντος χρηματικού βοηθήματος
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ή άποζημιώσεως /όγω άνχγνωρίσεως. ώς συνταξίμου. τοϋ 
χρόνου καθ’ ον κατεβλήθησαν ταϋτα, το μήπω έπιστρχφέν 
ποσόν διαγράφεται καί δέν άναζητεϊται. εάν ήθελε διάκο—ή 
ή καταβολή εις τούς δικαιούχους, του μέν μισθού λόγω θα
νάτου αυτών, τής δέ συντάξεως δΓ οίονδήποτε λόγον καί 
δέν ΰφίστανται εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις-έτερα δι- 
καιοϋχα τής συντάςεως πρόσωπα εις τά όποια νά. καταβάλ
λεται αΰτη.

2. ’Εάν ή σύνταξις έπαναχορηγηθή ή άναγνωρισθή μεταγενε- 
στέρως δικαίωμα συντάςεως ύττέρ των δικαιούχων προσώπων, 
έφ’ όσον δέν ύπαρξη παραίτησις άπο τοϋ δικαιώματος, τύ δια- 
γραφέν ώς άνω ποσόν έπανεγγράφεται ώς δημόσιον εσοδον 
άνα~ροσαρμοζόμενον βάσει των κατά τον χρόνον τής έπα- 
νεγγραφής καθοριζομένων αποδοχών τοΰ βαθμού εξόδου 
καί άναζητεϊται κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις 
περί είσπράξεως δημοσίων εσόδων.

"Αρθρον 2.
1. Αί διατάξεις τοϋ Ν.Α.92/1974 «περί υπολογισμού τής 

συντάξεως τών ύπύ τοΰ άρθρου 2 τοϋ Ν.Α.4520/11*66 άνα- 
κληθέντων καί προαχθέντων Αξιωματικών έκ πληρωμάτων 
τοϋ Ναυτικού» έχουν εφαρμογήν καί επί τών διά τοϋ Π.Λ. 
άπο 9.1.1967 άνχκληθέντων εις τήν ενέργειαν, προαχθέν
των καί έν συνεχεία άποστρατευθέντων ’Αξιωματικών Πλη- 
ρωμάτων^Στόλου. κατ’ εφαρμογήν τοϋ ά.ρθρου 2 τοϋ—Ν.Α. 
4520/1966 «περί δημιουργίας βαθμού ’Αρχιπλοιάρχου έν 
τώ Β.Ν. καί ετέρων τινών διατάξεων», ώς επίσης καί επί 
λοιπών προαχθέντων καί άποστρατευθέντων ’Αξιωματικών 
τοϋ Πολεαικοϋ Ναυτικού, βάσει τη; άνωτέοω διατάξεω; 
τοϋ Ν.Α.4520/1966.

2. Ή αϊτησις περί αύξήσεως τής συντάξεως παρά, τών 
έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομένων καί έν περι- 
πτώσει θανάτου τούτων παρά τών οικογενειών των. δέον 
νά ύποβληθή έντός ανατρεπτικής προθεσμίας ένος έτους άπο 
τής ισχύος τοϋ παρόντος, ή δέ σύνταξίς των είναι πληρωτέα 
άπο τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής 
σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

’Άρθρον 3.
1. Ή περίπτωσις δ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 

Ν.Α.3395/1955 «περί συVταξιοόοτήσεως τοϋ προσωπικού 
τών έν Έλ/.άδι ’Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων» άντικαθίστα- 
ται άφ’ ής ΐσχυσεν ώς άκολούθως :

«δ) Έάν άποχωρήσουν τής ύπηρεσίας λόγω ορίου ήλι- 
κίας καί έχουν- 15ετή τούλάχιστον πραγματικήν συντάξι
μον ύπηρεσίαν έν τοΐς δικτύοις».

2. Οί μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος έξελθόντες τής ύπη
ρεσίας λόγω ορίου ήλικίας καί άποκτώντες δικαίωμα εις 
σύνταξιν, έπί τή βάσει· τής προηγουμένης παραγράφου, δέον 
νά αίτήσωνται τον κανονισμόν τής συντάξεώς των. έντός 
έτους άπο τής ισχύος του. ή δέ πληρωμή τής συντάξεώς 
των αρχεται άπο τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας 
έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

Αιά τοϋ υπό γνωμοδότησιν Νομοσχεδίου επιδιώκεται 
ή συμπ/.ήρωσις υφισταμένων συντχξ’.οδοτικών διατάξεων 
καί. συγκεκριμένους—· —

1. Αιά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται όπως εις τήν περίπτω- 
σιν καθ’ -ην έκ τής άναγνωρίσεως ώς συνταξίμου χρονικού 
τίνος διαστήματος δι’ ό είχε κχταβληθή χρηματική παροχή 
δημιουργεϊται ΰποχρέωσις τοϋ δικαιούχου προς επιστρο
φήν κατά δόσεις ταύτης έάν ούτος έπανελθών εις τήν υπη
ρεσίαν άπεβίωσεν έν αυτή διατελών ή έπί συνταξιούχου 
διεγράφη δι’ οίονδήποτε λόγον καί συνεπώς έπαυσεν ή κατα
βολή άντιστοίχως τοϋ μισθού ή τής συντάξεως έξ’ ών παρε- 
κρατείτο τό προς έξόφλησιν τής ώς άνω οφειλής ποσόν χω
ρίς νά ΰφίστανται έκ τής οικογένειας τούτου δικαιοϋχα 
συντάξεως πρόσωπα ώστε έκ ταύτης νά πχρχκρατήται τό 
μήπω έξοφληθέν ποσόν τής οφειλής δέν άναζητεϊται τούτο 
δ ι αν ρ α φό μ ε ν ο ν.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι έάν άναγνωρισθή μετά, ταϋτα 
εις τά έν λόγω πρόσωπα δικαίωμα συντάξεως, ής δέν ήθε- 
λον πχρχιτηθή ταϋτα, τότε έπχνεγγράφετχι το υπόλοιπον 
ποσόν τοϋ χρέους άναπροσαρμοζόμενον βάσει τοϋ κατά, τήν 
έπανεγγραφήν καθοριζομένου μισθού διά τον βαθμόν ον 
έφερεν ό δικαιοπάροχος όταν άπεμακρύνθη τής Υπηρεσίας.

Ή Οέσπισις τής άνωτέρω διατάξεως δικαιολογημένη 
τυγχάνει διότι ή ύποχρέωσις προς έπιστροφήν καταβλη- 
θίντος .λόγω .παρ ασχεθε ίση ς - -ύπη ρεσ ί ας— χρη ματικοϋ - ποσού 
δημιουργεϊται έπί σκοπώ όπως άξιοποιηθή ή ύπηρεσία 
αΰτη έν τώ κανονισμώ τής συντάξεως υπό τήν έννοιαν ότι 
ό δικαιούχος θά εΐσπράττη ταύτην διά τήν έκπλήρωσιν τής 
ΰποχρεώσεώς του. "Οταν όμως ή έκ τής προσμετρήσεως 
<ος συνταξίμου καί τοϋ χρόνου τούτου άναγνωρισθεΐσχ σύν
ταξις παύση καταβαλλομένη χωρίς νά. έχη πλήρως έξοφληθή 
ή οφειλή τότε έκλείπει ή έπιβάλλουσα τήν υποχρέωσιν επι
στροφής τοϋ υπολοίπου ποσού αιτιολογία, ήτις κατά μεί- 
ζονα λόγον δέν δύναται νά. βαρύνη τήν οικογένειαν τούτου 
άφοϋ αυτή μή δτκχιουμένη συντάξεως κατ’ ούδέν ώφεληθη.

’Ορθή ώσαύτως τυγχάνει καί ή έπανεγγραφή τοϋ χρέους 
όταν μεταγενεστέρως έπαναχορηγηθή ή διχκοπεϊσα σύν
ταξις ή θανόντος τοϋ δικαιούχου ταύτης μεταβιβασθή αΰτη 
εις τήν οΐκογένειάν του.

Ή προβλέπουσα όμως τήν διαγραφήν τοϋ χρέους διά- 
ταξις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου 
χρήζει συμπληρώσεως ώστε νά περιλάβη καί τήν άκόλου- 
Οον περίπτωσιν ήτις είναι ένδεχόμενον νά έμφανισθή.

Ό τακτικός υπάλληλος ή στρατιωτικός όστις άπομκκρυ- 
νόμενος τής ύπηρεσίας δι’ οίονδήποτε λόγον πλήν παραιτή- 
σεως ή πειθαρχικού παραπτώματος δέν δικαιούται συν
τάξεως λαμβάνει χρηματικόν βοήθημα ϊσον πρός τάς άπο- 
δοχάς τόσων μηνών όσα τά. έτη τής υπηρεσίας του.

Έάν ούτος έπανχδιορισΟή καί έν υπηρεσία τελών άπο- 
βιώση χωρίς νά έχη καί αύθις συμπληρώσει τον πρός άπό- 
κτησιν δικαιώματος συντάξεως παρά, τών δικαιουμένων 
ταύτης μελών τής οικογένειας του άπαιτούμενον χρόνον, 
θά τύχουν καί ταϋτα βοηθήματος συμφώνως τοΐς άρθροις 
16. 21. 44 καί 49 Α.Ν. 1854/1951 καί 11 Ν. Α τος 3768/ 
1957.

"Αρθρον 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος αρχεται άπο τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 8 Νοεμβρίου 1975

Ό Τπουε-ό; Οίκονουικών
Ε. ΑΕΙΙΑΕΤαΓΑΟν^Ι

' ■ -;· -

Καί έφ’ ού ό Γενικός Επίτροπος τής ’Επικράτεια; έχει 
τήν γνώμην οτι α! διατάξεις αύτοΰ είναι όεδικχιολογημένχι 
κατά τά έν τη αΐτιολογική εκθέσει αύτοϋ εΐδικώτερον εκτι- 
θέμενα._. -- · . V.
' Ό Εΐσητητής: Ιΐρύεδρος τοϋ ΊΣλεγκτίκοϋ Συνέδριου 
Γεώργιος Κουνουπιώτης εΐσηγείταί ώς άκολούθως :

Εις τήν περίπτωσιν ταύτην θά πρέπει τό μή έξοφληθέν 
ποσόν έκ τοϋ εις τον ίδιον καταβληθέντος βοηθήματος νά. 
συμψηφισθή πρός τό άνήκον τοιοϋτον εις τήν οΐκογένειάν

—-ό- δέ αναγκαία πχριστχ.τχι η συυπ/.ηεωσπ
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 ώς εξής :

,Εΐ; τήν παράγραφον 1 άντί τής έν τέλει αυτής φράσεως 
«έτερα δικαιοϋχα τής συντάξεως πρόσωπα εις τά όποια 

• νά καταβάϋΰ.εται αΰτη «νά τεθή» έτερα δικαιοϋχα τής συν
τάςεως ή άντί ταύτης χρηματικού βοηθήματος πρόσωπα 
έις τά. οποία νά καταβάλλεται ή σύνταξις ή τό βοήθημα»;

Καί εις τήν παράγραφον 2 έν τώ δευτέρω στίχω μετά τήν 
λέξινί «συντάξεως» νά τεθή ή φράσις «ή βοηθήματος».

2. Αιά τοΰ Ν.Α τος 92 τοϋ 1974 ορίζεται οτι ή σύνταξις
τών έπαναφερθέντων εις τήν ένέργειχν έξ Κυματικών ]]>.η- 
ρωμάτων Στόλου Ναυτικού, προαχθέντων καί έν συνεχεία
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χιτοστρχτευθέντων διά τού έν χϋτώ άνχφερομένοϋ Β· Α τορ. 
εκδοθέντος κατ' έφαρμογήν τής διατάξεως τη; Παραγράφου 
2 του άρθρου 2 τοΰ X. Α τορ 4520 1966. υπολογίζεται βα
τέ·. τοΰ μισθού τοΰ βαθμού ον κατά τήν αποστρατείαν των 
διά τοΰ ανωτέρω Α’.ατάγματορ εφερον.

Ή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έπεξετχθη διά 
τοΰ X. Α τος 209 τοΰ 1074 καί εΐρ ετέρους αξιωματικούς 
Πληρωμάτων Στόλου, ών ή έ~αναφορά είρ τήν υπηρεσίαν. 
πεοχ·;ωγή καί αποστρατεία, έγένετο δΓ ετέρων έν αύτω 
άναφερομέ'/ων Β. Αιαταγμάτων.

"Ηδη διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ υπό γνωμοδότησιν Νομοσχε
δίου διαπιστωθέντορ κατά την εισηγητικήν αΰτοΰ εκθεσιν 
ότι δι’ ετέρου Β.Α τος τής 9 ’Ιανουάριου 1997. δημοσιευ- 
θέντορ τήν 19 ίδιου μηνόρ καί έτους είρ τήν Εφημερίδα 
της Ινυβερνήσεως πλήν των εις τά ανωτέρω X. Α,τα ανα- 
φερομένων. χνεκλήθησχν. προήχθησαν καί άπεστρατεύθησαν 
καί έτεροι τής αυτής κατηγορίας αξιωματικοί, έπεκτείνε- 
ται καί διά τούτους ή εφαρμογή τής ενεργητικής τοΰ είρη- 
μένου X. Α τος 92.19/4 διατάξεως υπολογισμού τής συν
τάξεως των βάσει τοΰ βαθμοΰ ον κατά τήν νέαν αποστρα
τείαν των έφερον.

_ 51ολς,νότι_ ό_υπολογισμός τήρ συντάξεως βάσει βαθμοΰ 
μετά την εςοδον εκ των τάρεων τοΰ στρατιωτικού κτηθέν- 
τος άντίκειται προς βασικήν αρχήν τής συνταξιοδοτικής 
Νομοθεσίας καθ’ ήν ή σύνταξις υπολογίζεται βάσει τού βα
θμοΰ ον ούτος κατά τήν άποχώρησίν του έφερεν ή θέσπισις 
τής ανωτέρω διατάξεως έφ’ ^σον όμοιαι περιπτώσεις έρ- 
ρυθμίσθησαν διά των προχνακίρθέντων X. Α/των ΰπ’ άριθ. 
92 καί 209 τού 1974. εις τήν ισην μεταχείρισιν των υπό τάς 
αύτάς συνθήκας τελούντων ευρίσκει 'δικαιολογίαν.

Περαιτέρω έν τώ αύτω άρθρω 2 τού Νομοσχεδίου προ- 
βλέπεται ή παροχή τοΰ αυτού συνταξιοδοτικοΰ πλεονεκτή
ματος καί εις τούς λοιπούς βάσει τής αύτής ως άνω διατά- 
ςεως τού X. Δ/τος 4520 τού 1966 προαχθέντχς καί άπο- 
στρατευθέντας άξιωματικοίς τού Π. Ναυτικού.

Ί1 Ολομέλεια, μετά συζήτησιν. άπεδέχθη όμοφώνω; 
τήν ανωτέρω είσήγησιν.

Έφ’ ώ συνεταγή τό παρόν Πρακτικόν, υπέρ Οεωρηθεν 
καί εγκριθέν ΰπο του Προέδρου, υπογράφεται υπο τουτου 
καί τοΰ Γραμματέωρ.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματείς
Γ. ΚΟΥΝ'ΰνΠ ΙίΐΤΙΙΣ ΙΈΒ. ΜΠϋ νΚυΠΛΧΧ ΙΙΣ

ΣΧΈΑΙΟΝ XO.Mur
11 ερι μή έπιστρορής τ;· Αημόσιον ληρόεντος χρηματι

κού όοηνήματος ή αποζημιώσει»; έν περιπτώσε; διακοπής 
τοΰ μιτΰού ή τής συντάξεως κα’· τροποποιήσει»; και συμ- 
πληρώσεως συντχξιοόοτικών τινων όιχτάπεων.

"Λ ρ όρον 1.
1. Έπου έν τή κείμενη συνταξιοόοτική νομούετία προΐλέ- 

τιεται ή έπιστρορή ληρνέντος χρηματικού οοηνήματος ή άποζη- 
μιώσεως, λόγω αναγνωρίσει» ς. ώ; συντάξιμου*. τού χρονου 
όι’ ον κατεόληνηταν ταύτα. τό μήπω έπιστραρέν ποσόν όια- 
γράρεται._καί όέν ά/χόητεϊται. έάν ήόελε όιακοπή ή κατατο- 
λή εις τους δικαιούχους, τού μέν μισό ου λόγω νανάτου αυ
τών, τής όέ συντάξεως όΓ οίονοήποτε λόγον καί όέν ύρίσταν- 
ται εις άμροτέρας τάς περιπτώσεις ετερα όικχιούχα τής συν
τάξεως ή αντί ταύτης χρηματικού όοηνήματος πρόσωπα εις 
τά όποια νά καταβάλλεται ή σύνταξις η τό όοήόημα.

2. Έάν ή σύνταξις έπαναχορηγηνή ή άναγνωρισΰή μετα- 
γενεττέρως όικαίωμα συντάξεως ή όοηνήματος ύπερ τών 
όιαόόχων προτύπων, έο ίτον όέν ύπαρξη παραιτητις απο 
τού όικαιώματος, τό όιαγραρέν ώς άνω ποτον έπαν.εγγράοε- 
τα: ύς όημότιον έτοόον αναπροσαρμοζόμενο·/ βάτει τών κατά 
τον χρόνον τής έπανεγγραρής του κανοριζομένων αποδοχών 
τού έαόμού έξόόου καί άναζητείται κατά τάς έκάττοτε ίσχ> 
ούτας διατάξεις περί είσπράξεως δημοσίων έτόόων.

Ή διάταςις αΰτη προδήλως έτέθη όπως περιληφθούν 
άπαντες οί αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου οί ύποχθέν- 
γ εις τήν διάταςιν τής παραγράφου 2 τού άρθρου 2 τού 
είρημένου X. Α/τος ώστε άν βάσει ταύτης δΓ ετέρων Β.
Α των, πλήν τών προαναφερθέντων τοιούτων. άποκατεστά- 
θησχν νά μή παρίσταται άνάγκη έκδόσεως νέας συντχξιο- 
όοτικής διαταςεως ινα τύχουν και ούτοι τού έν λόγω εύεργε- 
“ήματορ.

1 πό τοιαύτην έννοιαν καί προς άρσιν πάσης αμφισβη
τήσω; όρθότερον θά ήτο είρ τήν παράγραφον 1 τού άρθρου 
2 έν στίχω 7 μετά τήν φράσιν «καί άποστρατευθέντων άξ-.co- 
ματικων του Πολεμικού Χαυτικου», τεθή «έκ Πληρωμάτων 
Στολου βάσει τήρ ανωτέρω διχτάςεως τής παραγράφου 2 
τού άρθρου 2 τού Χ.Α.4520/1966».

3. Αιχ τού άρθρου 3 τού Χομοσχεδίου προβλέπεται διά 
τους λόγω ορίου ^ ήλικιας άποχωρούντας τής υπηρεσίας 
σιδηροδρομικούς υπαλλήλους ή άπόκτησις δικαιώματος 
συντάξεως ύπό εύνοϊκωτέρας τής αρχικής διατάξεως τού 
άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωσις δ''τού X. Α/τος 3395/ 
1955 προϋποθέσεις. Ούτως ενώ κατά τήν διάταςιν ταύτην 
ο λογω ορίου ηλικίας αποχωρών τής υπηρεσίας συδηροδρο- 
μικός υπάλληλος αποκτά δικαίωμα εις ‘σύνταξιν έάν έχη 
ουμπληρεοσει 15ετή τουλάχιστον πλήρη συντάξιμον υπη
ρεσία'/ έν τοΐς.Σιδηροδρομικούς Δικτύο-ςΰ έξ ής ίόετή πρα- . 
γματικήν τοιαύτην αμέσως πρό τής άπομακρύνσεώε του 
ήδη άπαλείφεται ή σ-υνδρομή τής τελευταίας προϋποθέσεως;:

Ή διάτχξις αΰτη έπεκτείνουσα τό θεσπισθτ/ διά τούς 
δημοσίους ώς καί τούς δημοτικούς καί κοινοτικούς ύπχλ-; 
/.ήλους διά τών Ν. Α/των 702/1970 καί 1069/1971 άντι- - 
στοίχως, ευεργέτημα κτήσεως παρά τών έκ τούτων λόγω 
ορίου ήλικιας άποχωρούντων δικαιώματος συντάξεο/ς ύπό 
ευνοικο/τέρας προϋποθέσεις βάσιμον λόγον έχει τήν έξίσω- 
σιν τών βάσει παρεμφερών διατάξεων δικαιωμάτων συν
τάξεως.

Άρόρον 2.
1. Αί όιατάξεις τού ΝΑ. 92/1974 «περί ϋπολογυμού τής 

συντάξεως τών ύπό τού άρόρου 2 παράγραοος 2 τού Ν.Α. 
4520/1966 ά/ααληΔέντων ν.αί προαχνέντων Αξιωαατι·/.ι·.ν 
έκ πληρωμάτων τού Ναυτικού» εχου-/ έο αρμογήν καί έπί τών 
όιά τού Β.Α. άπό 9.1.1967 άνακ/.ηόέντων εις τήν ένέργειτ/, 
προαχνέντων καί έν συνεχεία άποστρατευόέντων Αξιωμα
τικών Πληρωμάτων Στόλου, κατ’ έραρμογήν τού άρ-ΰρου 2 
τού Ν.Α. 4520/1966 «περί οημιουργίας όαόαού Αρχιπλοι
άρχου έν τώ Β.Ν. καί ετέρων τινών όιατάξεων». ώς επί
σης καί έπί λοιπών προαχόέντων καί άποστρατευνέντων 'Α
ξιωματικών τού Πολεμικού Ναυτικού, έν. Πληρωμάτων Στο
λου. όάσει τής ανωτέρω ίιατάξεως τής παραγρασου 2 του 
άρνρου 2 τού Ν.Α. 4520/1906.

2. Ή αίτησις περί χύξήσεως τής συντάξεως παρά τών εν 
τή προηγούμενη παραγράφω άναρερομένων και έν περιπτώσε·. 
όχ/άτου τούτων παρά τών οικογενειών των. οέον να υποόληόή 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους άπο τής ισχύος 
τού παρόντος, ή όε σύνταξίς των είναι πληρωτέα άπό τής 
πρώτης τού μηνός τής χρονολογίας έκόόσεως τής σχετικής 
πράξεως ή άποράσεως.

Άρόρον 3.
1. Ή περίπτο/σις V τής παρ. 1 τού άρόρου 1 τού Ν.Α. 

3395/1955 «περί συνταξιοόοτήσεως τού προσωπικού τών έν 
Έλλάοι ’Ατμηλάτων Σιοηροόρόμων» χ/τικαόίσταται άρ’ ής 
Ισχυσεν ώς άν.ολούόως:

«5) Έάν αποχωρήσουν τής ύπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας 
καί έχουν 15ετήΓ τουλάχιστον πραγματικήν συντάξιμον ύπη- 
ρεσίχ/ ,έν τοϊς όικτύοις».

2. Οί μέχρι τής ισχύος τού παρόντος έξε/.όόντες τής ύπη
ρεσίας λόγω ορίου ηλικίας καί άποκτώντες όικαίωμα εις σύν
ταξιν, έπί τή βάσει τής προηγούμενης παραγράφου, δέον νά


