
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

' Επί σχεδίου Νόμου «περί χύξήσεως των συντάξεων τοϋ
Δημοσίου των μή καθοριζόμενων έττί τη βάσει μισθού 

ένεργείχς».
Προς την Βουλήν των Ελλήνων

Δυνάμει ρητή: συν τ άξιο δοτικής διχτάξεως ή χορηγούμενη 
ίκάστοτε αϋξησις των μισθών των δημοσίων έν γένει υπαλ
λήλων αυτομάτως χορηγείται καί εις τούς ήδη συτχξιού- 
χους.

Συνεπώς. διά τής αύξήσεω: τών μισθών τών υπαλλήλων 
κατά ποσοστον 5% ατό 1.1.197ο καί έτερον 5 % άπό 1.5. 
19/6 ήτοι εν ουνόλω 10 °0, αυτομάτως αυξάνονται ίσοπό- 
σως και αί αντίστοιχοι συντάξεις.

Υπάρχουν όμως κατηγορία: τινές συνταξιούχων ή όοη-ύη- 
ματουχων τοϋ Δημοσίου, ών ή σύνταξις ή το οοήύημα οέν υπο
λογίζεται επ: τή οάσει μ:σ·5οϋ ενεργείας. καί. συνεττώς. άνευ 
είοικοΰ συνταξιοοοτικοϋ νόμου οεν ·ϋά τύχουν τής αΰξήσεως, 
ήν ·ΰά λάόουν οϊ λοιποί συνταξιούχοι.

Αί κατηγορία: αυται τών συνταξιούχων είναι κυρίως ο: 
πολεμικοί συνταξιούχοι, ώς καί τινες είσικαί περιπτώσεις 

..τυνταξ:ούχων_τίϋΔημοσίου είρηνικής περιόοου καί συνταξιού
χων τοϋ Ο.Σ.Ε.

Τό αυτό μέτρον δέον νά ίσχύση καί διά τούς συνταξιού
χους, ών ή σύνταξις δεν καταβάλλεται μέν έκ τοϋ Δημοσίου, 
διέίτεται, όμως, ύπό τών ιδίων προς τάς συντάξεις τοϋ Δη
μοσίου διατάξεων, εΐτε κατά παραπομπήν προς τά ίσχύοντα 
επί δημοσίων υπαλλήλων, εΐτε δι* ιδίων διατάξεων έπχνα- 
λαμβανουσών τάς σχετικάς προς τούς δημοσίους υπαλλή
λους διατάξεις.

Διά την ταυτότητα τοϋ λόγου κρίνεται σκόπιμου, όπως 
αύξηθή καί τό διά τοϋ Νόμου 32/1975, καθορισθέν, ώς 
κατώτατον όοιον συντάξεως ή βοηθήματος, ποσόν εις δρα- 
χμάς 1.240 άπό 1 ’Ιανουάριου 1976 καί εις δραχμάς 1.300 
άπό 1 Μαΐου 1976.

’Επί σκοπώ, όθεν ΐσης μεταχειρίσεως προτείνεται τό ύπ’ 
όψιν 'Υμών σχέδιον Νόμου, δπερ έχομεν την τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν όπους θελήσητε καί περιβάλητε διά τής ψήσου 
σας.

’Εν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1976 
Οί Υπουργοί

’Εσωτερικών Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΐ

Κοινωνικών Ύττηεεσιών
Κ. ΝΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΑΝ 1854/1951 «περί άπονομής τών πολιτικών καί
στρατιωτικών συντάξεων» “Αρθρον 54

“Αρθρον 54.
1. Εις τούς πολιτικούς υπαλλήλους καί στρατιωτικούς 

έν γένει τούς δικαιούμενους συντάξεως λόγω παθήματος, 
προελθόντος προδήλως καί άνχμσισβητήτως έξ αιτίας πής 
υπηρεσίας παρέχεται, σύν τη συντάξει, μηνιαϊον προσωπι
κόν καί άμεταβίβαστον έπίδομα άνχλόγως τοϋ έκ τοϋ πα- 
θήματος βαθμού μειώσεως τής πρός εργασίαν ίκανόσητος 
ώς κάτωθι (1).
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(1) Ώς τά ποσά ταϋτα διεμορφώθησαν, κατόπιν τοϋ άρθρον 
ί Ν. 32/1975 προστιθέμενα δέ εις τό ποσόν τής οικείας 
συντάξεως στρογγυλοποιοΰνται μετ’ αύτής, συμφώνως τώ 
άρθρ. 5 τοϋ Νόμου εις την έπομένην τής μονάδος δεκάδα.

^ -Ί-. ώ
Τό κατά τ’ ανωτέρω έπίδομα προσαυξάνεται κατά 50 

έφ’ όσον πρόκειται περί συνταξ/μένου ένεκα συματιώσεως 
ή νοσήματος φυτ. φύσεως ή περί ΰποστάντος μείωσιν τής 
πρός έργασίαν ίκανότητος 80 °0 καί άνω άμα δέ καί μή δυνα- 
μένου. κατά γνωμ.άτευσιν τής ΑΣΤΕ, νά εκτελέση τάς στοι
χειώδεις αύτοϋ άνάγκας άνευ τής βοήθειας τρίτου προσώ - 
που.

2. Ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ προηγουμένου έδ. παρέ
χονται τά αύτά έπιδόματα καί όταν ή σύνταξις κανονίζεται 
βάσει τής συνταξίμου ύπηρεσίχς τοϋ πχθόντος ώς μείζων.

3. Οί έξερχόμενοι τής 'Υπηρεσίας ένεκα σωματ. ή διανοητ. 
άνικανότητος μή όφειλομένης εις τήν υπηρεσίαν δικαιούνται 
τοϋ ήν.ίσεος τοϋ κατά τό έδ. 2 έπιδόμχτος μετά γνωμάτευ- 
σιν τής ΑΣΥΕ. περί τοϋ βαθμού μειώσεως τής πρός έργα
σίαν ίκανότητος τοϋ πχθόντος καί τής σύσεως τής νόσου δι’ 
ήν έκρίθη άνίκανος, άν συντρέχη περίπτωσις νοσήματος.

(Τό έδ. 4 κατηργ. ύπό τοϋ έδ. 2 τοϋ άρθρ. μόνου τοϋ Ν. 
2256/52).
2. ΑΝ 377/1968 «περί ρυθμίσεως τών συντάξεων κατόπιν 

τοϋ ΑΝ 274/1968 «περί αποδοχών τών δημοσίων υπαλ
λήλων πολιτικών καί στρατιωτικών ώς καί τών υπαλ
λήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.».

“Αρθρον 3.

Καθορισμός συντάξεως ύπαλλ. τής Βουλής καί τέως 
Λυκειαρχών.

1. Αί συντάξεις τών υπαλλήλων τής Βουλής εΐτε έν ύπη- 
ρεσία τελούντων εΐτε έξελθόντων τής υπηρεσίας καί τών 
οικογενειών χύτών, κανονίζονται έπί τή βάσει τών ίσχυου- 
σών τήν 31.12.1967 μισθολογικών καί συνταξιοδοτικών δια
τάξεων, έκτος έάν ό δικαιούχος αίτησηται τον κανονισμόν 
τής συντάξεως κατά τάς γενικάς περί συντάξεων τών δη μ. ο
σίων πολιτικών ύπαλλήλουν διατάξεις, δτε ή σύνταξίς του 
κανονίζεται βάσει τών διατάξεων τούτων.

Αί έκ τών άνωτέρω συντάξεων κανονισθεϊσαι βάσει συν- 
ταξιμου μισθού τοϋ. βαθμού Τμηματάρχου β’ τάξεως ή 
άνωτέρου μειοϋνται άπό 1.6.1938 κατά 10 %.

“Αρθρον 4.

2. Ό συντάξιμος μηνιαίας μισθός έπί τή βάσει τοϋ 
όποιου κανονίζονται αί συντάξεις τών οπλιτών τών άναφε- 
ρομένων εις τό έδάφιον 6 τοϋ άρθρου 34 τοϋ ΑΝ 1854/51 
καί τό έδάφιον 6 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ΝΔ 361S/56 καθορίζεται 
κατά τάς διατάξεις τών έδαφίων 1 - 4 τοϋ άρθρου 34 τοϋ 
AN 1S54/51, ώς ταϋτα έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώ- 
θησαν μεταγενεστέρως καί διά τοϋ παρόντος, δεν δύνατχι 
όμως νά είναι κατώτερον τών κάτωθι ποσών κατά βαθμόν, 
έξ ολοκλήρου λαμβανομένων : (2)

Όπλΐται έδαοίου 6 τοϋ άρθρου 34 τοϋ AN 1S54 τοϋ 1951.
— έπιλοχίας, κελεϋστής, έπισμηνίας καί ό τούτοις άντι- 

στοιχών ή έξομοιούμενος δραχμαί 3.421.
— λοχίας υποκελευστής χ καί β' τάξεως σμηνίας καί ό 

τούτοις άντιστοιχών ή έξομοιούμενος δραχμαί 3.058.
— δεκανεύς, δίοπος, υποσμηνίας α' καί β' τάξεως καί ό 

τούτοις άντιστοιχών ή έξομοιούμενος δραχμαί 2.816.
— ύποδεκανεύς, στρατιώτης, ναύτης, σμηνίτης καί ό 

τούτοις άντιστοιχών ή έξομοιούμενος δραχμαί 2.563.

(2) ώς'τά ποσά ταϋτα διεμορφώθησαν κατόπιν τοϋ άρ
θρου 1 τοϋ Ν. 32/1975.
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Ότλΐται εδαφίου 6_άρθρο_υ J. ΛΔ 3618.·56. -
— δεκανεύς, δίοτος, ΰτοσμηνίας α' καί β' τάξεως καί ό 

τούτοι: αντίστοιχων-ή έξομοιούμενος δραχμαί 3.421.
— στοατιώτης, ναύτης, σμηνίτης και ό τούτοις αντίστοι

χων ή έξομοιούμενος δραχμαί 3.179.
— δόκιμος, χωροφύλαξ. — ρότακτος. μαθητής, τεχνίτης, 

ναυτόταις, μαθητής αστυνομικής Σχολής καί ό τούτοις 
αντίστοιχων ή έςομοιούμενος δραχμαί 2.937.
3. Νόμο: ΰτ’ άριθ. 32 1975 «περί αύξήσεως των συντά

ξεων τοϋ δημοσίου των μή καθοριζομένων έτί τή βάσει 
μισθού ένεργείας».

"Λρθρον 1.
1. Άπο 1ης Μαρτίου 1975 άτασαι αί έκ τοϋ Δημοσίου 

Ταμείου καταβαλλόμεναι τάσης φύσεως συντάξεις καί 
βοηθήματα, αί μή καθοριζόμενα.’, έτί τή βάσει μισθού ένερ
γείας, αυξάνονται κατά τοσοστόν 10%.

2. Κατά το αύτο ώς άνω τοσοστόν καί άτό τής αυτής 
χρονολογίας αυξάνονται :

α) Τά τάσης φύσεως τροσωτικά καί άμεταβίβαστα έτι- 
δόριατα άνικανότητος, ώς καί αί τροσαυξήσεις αυτών τερι- 
λαμ-βανομένων καί-τών-έν-άρθρω'54 τοϋΛΝ 1854/51 ετΓ-~ 
δομάτων.

β) Αί, κατά, τάς διατάξεις τοϋ ΝΑ 1342/1973 «τερί 
συνταξιοδοτήσεως τοϋ μεταφερομένου εις τον ΟΣΕ τροσω- 
τικοϋ των ΣΕΚ», καταβαλλόμ.εναι συντάξεις.

γ) Αί συντάξεις των ΰταλ/.ήλων τής Βουλής, τερί ών η 
ταράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ΑΝ 377/1968 «τερί ρυ- 
θμίσεως των συντάξεων κατότιν τοϋ ΑΝ 274 τοϋ 1968 
«τερί των άτοδοχών των δημοσίων ΰταλλήλων τολιττκων 
καί στρατιωτικών, ώς καί των ΰταλλήλων των ΝΠΔΔ>'.

δ) Τά έν ταραγράφω 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ΑΝ 3/7/1968 
τοσά συνταξίμου μισθοϋ των ότλιτών.

3. Το ώς άνιο τοσοστον αύςήσεως ύτολογιζεται. εις 
άτάσας τάς τεριττώσεις, έτί των τόσων των διαμορφου- 
θέντων διά των μέχρι τής ισχύος τοϋ ταρόντος χορηγηθεί - 
σών αυξήσεων.

"Αρθρον 2.
Το διά των διατάξεων τοϋ ΝΔ 67/19/4 Νομοθετικοϋ 

Διατάγματος, καθορισθέν κατώτατον τοσόν των έκ τοϋ 
Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενων συντάξεων ή βοηθη- 
μ.άτων, συνυτολογιζομένου καί τοϋ τυχόν κ α τ α β άλλο μ. έ ν ο υ 
έτιδόματος άνικανότητος. ορίζεται άτό 1ης Μαρτίου 19/5 
εις δραχμ.άς 1.180.

"Λρθρον 3.
ΔΓ άτοφάσεων τοϋ Ύτουργοϋ Οικονομικών καθορίζεται 

ό τρότος άναγνωρίσεως καί τληρωμής τοϋ νέου τοσοϋ τής 
συντάξεως ή βοηθήματος ή έτιδόματος των ήδη συνταξιού
χων έκ τής έφαρμογής τοϋ ταρόντος καί τοϋ Ν. 15/1975 
«τερί αύξήσεως τοϋ μισθοϋ των δικαστικών λειτουργών, 
των δηριοσίων ΰταλλήλων. τολιτικών καί στρατιωτικών 
καί τών ΰταλλήλων τών ΧΠΔΔ».

"Λρθρον 4.
Αί διατάξεις τοϋ ταρόντος ισχύουν καί τροκειμένου τερί 

συντάξεων μή καταβαλλομ.ένων έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, 
αλλά διετομένων ΰτό τών αυτών διατάξεων είτε κατά, ταεα- 
τομτην τρός τά ισχύ ο ντο. έτί συντάξεων τοϋ Δημοσίου 
είτε δι’ ιδίων νομοθετημάτων έταναλαμβανόντων τάς σχε- 
τικάς διατάξεις. , "

Άρθεον 5.
■ , : ^' Τά εκ της εφαρμ.ογης του ταροντος τροκυττοντα τόσα 

συντάξεων στρογγυλοτοιοϋνται εις την έτομένην τής μονά- 
δος δεκάδα. ■· : -

"Αρθρον 6.
Ή ισχύς τοϋ ταρόντος άρχεται άτό 1ης Μαρτίου 1975.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 2ας ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟ
ΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ης 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976.

ΜΕΛΗ : Γεώργ. Κουνουτιώτης. Πρόεδρος. Άντ. Πατα- 
δάτος, Άντ/δρος. Β. Π αταστυλιανός. Κ. Χουρ- 
δάκης. Π. Πετρίδης. Ν. Στυράκος. Ν. Θέμελης, 
Γ. Δημότουλος. Κ. Σαραντότουλος. Κ. Παρα- 
σκευότουλος. Δ. Καμβύσης. Δ. Μάμαλης. Ήλ. 
Κάμτσιος. Γ. Βιτάλης καί Κ. Σμυρλής. Σύμβουλοι. 
Ό ’Ιωάν. Κατσικάς. Σύμβουλος, κωλυόμενος 
δέν τροσήλθε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Π.
Φωτότουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γ. Μτουκογιάννης.
Α'...................................................
ΙΥ. ’Ακολούθως ό Πρόεδρος εισάγει εις τήν 'Ολομέλειαν 
τό διά τοϋ ΰτ’ άριθ. 5901/41/Μ 13/1-43/10.1.1976 έγγρά-

-φου τοϋ Ύτο-υργείσυ—Οικονομικών (ΓΓνικόν Λογιστήριο ν 
τοϋ Κράτους—Ύτηρεσία Συντάξεων) τρός τόν Γενικόν 
Έτίτροτον τής Έτεικρατείας, άτοσταλέν σ/έδιον νόμου 
«τερί αύξήσεως τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου τών μή καθο- 
ριζομένων έτί τή βάσει μισθοϋ ένεργείας». οτως τροκληθή 
ή γνώμη ταύδης συμφοΰνως τρός το άρθρον 73 ταράγρ. 2 
τοϋ Συντάγματος, έχον ώς εξής :

- "Αρθρον 1.
1. Αί έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμεναι τάσης 

φύσεως συντάξεις καί βοηθήματα, αί μή καθοριζόμεναι έτί 
τή βάσει μισθοϋ ένεργείας, αυξάνονται άτό μέν τής 1ης 
’Ιανουάριου 1976 κατά τοσοστόν 5 %, άτό δέ τής 1ης 
Μαΐου 1976 κατά τοσοστόν έτίσης 5 % έτί τοϋ τοσοϋ αύ- 
τών τοϋ διαμορφωθέντος διά τών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου
1975 χορηγηθεισών αύξήσεων.

2. Κατά τά αυτά ώς άνω τοσοστά καί άτό τών αυτών 
χρονολογιών αυξάνονται :

α) Τά τάσης φύσεως τροσωτικά καί άμεταβίβαστα. 
έτιδόματα άνικανότητος, ώς καί αί τροσαυξήσεις αυτών 
τεριλαμβανομένων καί τών έν άρθρω 54 τοϋ Λ.Ν. 1S54 51 
«τερί άτονομής τών τολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων» έτιδομάτων.

β) Αί συντάξεις τών ΰταλλήλων τής Βουλής, τερί ών ή 
ταράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Λ.Ν. 3// 1968 «τερι 
ρυθμίσεως τών συντάξεων κατότιν τοϋ Λ.Ν. 2*4 τοϋ 1968» 
«τερί τών άτοδοχών τών δημοσίων ΰταλλήλων τολιτικών 
καί στρατιωτικών, ώς καί τών ΰταλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

γ) Τά έν ταραγράφω 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Λ.Ν. 37/ Ί968 
τοτά συνταξίμου μισ-όου τών ότ/,ιτών.

"Αρθρον 2.
Το. διά τών διατάξεων τοϋ Νόμου 32/1975 «τερί αύξή

σεως τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου τών μή καθοριζομένων 
έτί τή βάσει μισθοϋ ένεργείας», καθορισθέν κατώτατον 
τοσόν τών έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου καταβαλλομένων συν
τάξεων ή βοηθημάτων, συνυτολογιζομένου καί τοϋ τυχόν 
καταβαλλομένου έτιδόματος άνικανότητος. ορίζεται άτό 1ης 
Ιανουάριου 1976 εις δραχμάς 1.240 καί'άτό 1ης Μαΐου 
1970 ρμσχμά; 1.300.
r . '■ . "Αρθρον 3. .
Δι’ άτοφάσεων τοϋ Ύτουργοϋ Οικονομικών καθορίζεται 

ό τρότος άναγνωρίσεως καί τληρωμής τοϋ νέου τοσοϋ τής 
συντάξεως ή βοηθήματος ή έτιδόματος τών ήδη συντα
ξιούχων έκ τής έφαρμογής τοϋ ταρόντος καί τοϋ Ν/. .
1976 «τερί αύξήσεως τοϋ μισθοϋ τών δικαστικών λειτουρ
γών. τών δημοσίων ΰταλλήλων' τολιτικών καί στρατιω
τικών. καί τών ΰταλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
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"Λ 5050V ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ'

\ί διατάξεις τοϋ — χρόντος ισχυουν και προκειμένου ττερι 
συντάξεων αή καταβαλλόμενων εκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, 
αλλά διεπομένων ύπό των αύτών διατάξεων, εϊτε κατά 
-χοχποαπήν πρός τα ίσχύοντα irrl συντάξεων τοϋ Δημο- 
—ου είτε δΓ ιδίων νομοθετημάτων έπαναλαμβανόντων πας' 
- ετικάς διατάξει?.

Άρθρον 5.

Τά εκ τής ευ αρμογής τοϋ παρόντος προκύπτοντα ποσά 
συντάξεων στρογγυλοποιουνται εις την επομενην . ης μονά
δάς δεκάδα.

’Άρθρον 6.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 10/6.

Έν ΆΟήναις τή 10 ’Ιανουάριου 10/6 

01 ’ Υπουονοί
’ Εσωτεεικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΌΣ
Οϊκονοαικών
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Κοινών. Ύπηοεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΠΟΥΑΟΣ

Καί έφ’ ού ό Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας έχει 
τήν γνώμην ότι αί διατάξεις αύτοϋ είναι δεδικαιολογημεναι 
κατά τά έν τή χίτιολογική εκθέσει αύτοϋ είδικώτερον εκτι
θέμενα.

Ό Εισηγητής Πρόεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Γεώργιος Κουνουπιώτης εϊσηγεϊται ώς ακολούθως :

Τό ύπό γνωμοδότησιν νομοσχέδιου είναι έςηρτημενον 
έκ τής έκδόσεως νόμου προβλέποντος τήν αύξησιν τοϋ μι
σθού των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των στρατιω
τικών καί τών ύπα/Δήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου καί ήτις αϋξησις συνεπάγεται, κατ’ εφαρμογήν τών 
άρθρων 9 καί 34 τοϋ Α.Ν. 1S54 τοϋ 1951 καί τήν άνάλογον 
αύξησιν τών συντάξεων, αΐτινες έχουν ύπολογισθή βασει 
μισθοϋ βαθμοϋ τής ιεραρχίας τών πολιτικών υπαλλήλων και 
στρατιωτικών.

Προκειμένου όμως περί κατηγοριών τινων συνταξιούχων, 
ή σύνταξις τών όποιων δεν καθορίζεται έπί τή βάσει μισθοϋ 
τής βαθμολογικής ιεραρχίας τών ύπα/./.ήλων καί τοιαϋται 
είναι αί πολεμικαί συντάξεις οπλιτών, τά βοηθήματα τών έκ 
πολεμικού γεγονότος παθόντων ιδιωτών κλπ., διά τήν άνά
λογον καί τούτων αύξησιν. αναγκαία παρίσταται ή θέσπισις 
διατάξεως, δι’ ήν, ώς έχουσαν συνταξιοδοτικόν περιεχόμε
νο·/, ίνα είναι ισχυρά, απαιτείται ή τήρησις τής διαδικασίας 
τοϋ άρθρου 73 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος, έφ’ ω καί έγ- 
κύρως φέρονται προς γνωμοδότησιν ένώπιον'της 'Ολομέ
λειας τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου αί τό θέμα τούτο ρυθμί- 
ζουσαι διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου, αΐτινες άπό άπόψεως 
περιεχομένου όρθώς έχουν διατυπωθή, στηριζόμενχι δέ εις 
τήν αρχήν τής ΐσότητος, ώς άποβ/.έπουσαι εις τήν ομοιό
μορφον αύξησιν τών συντάξεων έν γένει τοϋ Δημοσίου καί 
τών διεπομένων ύπό όμοιων προς ταύτας διατάξεων βαρυ- 
νουσών Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ώς καί τών
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II ερ: αύξήσεως τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου τών μή καθορι
ζόμενων επ’: τή βάσει μισθού ένεργείας.

Άρθρον 1.
1. Αί εκ τού Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενα: τάση; ρύ

σεως συντάξεις καί βοηθήματα. αί μή καθοριζόμενα: επί τή 
βάσει μισθού ενεργεί ας. αύξάνοντα: άπό μεν τής 1ης ‘Ιανουά
ριου 1976 κατά ποσοστόν 57ο άπό οέ τής 1ης Μαιου 1976 
κατά ποσοστόν επίσης 5Γέ έπί τού ποσού αύτών τού τιαμορρω- 
θέντος οιά τών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1975 χορηγηθεισών 
αυξήσεων.

2. Κατά τά αύτά ώς άνω ποσοστά καί άπό τών αύτών χρο- 
νολογιών αυξάνονται:

α. Τά πάσης ρύσεως προσωπικά καί άμεταβίβαστα έπιοό- 
ματα άνικανότητος. ώς καί α: προσαυξήσεις αύτών περιλαμ
βανόμενων καί τών έν άρθρω 54 τοϋ Α.Ν. 1S54/1951 «περί 
άπονομής τών πολιτικών καί 
ίοαάτων.

ιτσατιωτικων συνταπεων» επι-

άποτελούντων παρακολούθημα τών συντάξεων έπιδομάτων 
άνικανότητος δεδικαιολογημέναι τυγχάνουν.

Ή 'Ολομέλεια μετά συζήτησιν, άπεδέχθη όμοφώνως 
τήν άνωτέρω είσηγησιν.

Έφ’ ω συνετάγη". τό παρόν Πρακτικόν, όπερ θεωρηθέν 
καί έγκριθέν ύπό« τοϋ Προέδρου, υπογράφεται ύπό τούτου 
καί τοϋ Γραμματέως.

Ό Πρόεδοος 
Γ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ

Ό Γραμματεύς 
Γ. ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

__ ,L„A: συντάξεις τών υπαλλήλων τής Βουλής..περί ών .ή.
παράγραρος 1 τού άρθρου 3 τού Α.Ν. 377/1968 «περί ρυ- 
θμίσεως τών συντάξεων κατόπιν τοϋ Α.Ν. 274 τοϋ 1968 
«περί τών άποοοχών τών οημοσίων υπαλλήλων πολιτικών καί 
■στρατιωτικών, ώς καί τών υπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.».

γ. Τά έν παραγράρω 2 τού άρθρου 4 τού Α.Ν. 377/68 
ποσά συντάξιμου μισθού τών οπλιτών.

Άρθρον 2.
Τό. διά τών ίιατάξεων τού Νόμου 32/1975 «περί αύξή- 

σεως τών συντάξεων τού Δημοσίου τών μή καθοριζόμενων έπί 
τή βάσει μισθού ένεργείας», καθορισθέν κατώτατον ποσόν τών 
έκ τού Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενων συντάξεων ή βοη
θημάτων. συνυπολογιζομένου καί τοϋ τυχόν καταβαλλόμενου 
έπιοόματος άνικανότητος. ορίζεται άπό 1ης Ιανουάριου 1976 
εις οραχμάς 1.240 καί άπό 1ης Μαίου 1976 εις οοαχαάς 
1.300.

Άρθρον 3.
ΔΓ άποράσεων τού ’Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ό 

τροπος άναγνωρισεως καί πληρωμής τού νέου ποσού τής συν
τάξεως ή βοηθήματος ή έπιοόματος τών ήβη συνταξιούχων 
έκ τής έραρμογής τού παρόντος καί τοϋ Ν. /1976 «περί
αύξήσεως τού μισθού τών εικαστικών λειτουργών, τών οημο- 
σιων υπάλληλων, πολιτικών καί στρατιωτικών, καί τών ύπαλ- 
ύ.ήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. καί χορηγήσεως έπιοοματων».

Άρθρον 4.
Α! οιατάξεις τοϋ παρόντος ισχύουν καί προκειμένου περί 

συντάξεων μή καταβαλλόμενων έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, 
άλλά οιεπομένων ύπό τών αύτών οιατάξεων είτε κατά παρα
πομπήν προς τά ίσχύοντα έπί συντάξεων τού Δημοσίου είτε 
5Γ ΐοίων νομοθετημάτων έπανχλαμβανόντων τάς σχετικάς 
οιατάξεις.

Άρθρον 5.
Τά έκ τής έραρμογής τοϋ παρόντος προκύπτοντα ποσά συν

τάξεων στρογγυλοποιοϋνται εις τήν έπουένην τής μονάοος 
οεκάϊα.

Άρθρον 6.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό 1ης Ιανουάριου 1976.

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1976 

Οΐ Υπουργοί . :
Εσωτεοικών Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Κοινών. Υπηρεσιών

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓΛΟΣ


