
ΕΙΣ! I! ;· 1ΊΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
!!.-·. τού σχεδίου ’S'j'j.j'j «περί. άντικαταστάσεως καί χαταρ- 

γητεως τατάΞεών τ·.ων τοϋ Α.Χ. 1854/1901 «περί άτο- 
. ,μής τών rτ'.ν.ών /.χί ττρατ.ωτν/.ών τυντας:ων>>.

ίΐυΰζ τ.·;ί· Βον/.ψ· 1<~)>· Ελλήνων
1. ’ Γπό τής κειμένης νομοθεσίας π; τι συνταξιοδοτήσει»; 

δημοσίων υπαλλήλων. ό χρόνος τής στρατιωτικής Or-, 
--[χζ δεν τυγχάνει τής αυτή; έκτιυήσεως άπό άπνύε: 
εκ/ταάικατ’.κών ωφελημάτων. Ούτω. ί’.ά μέν τούς 
;τϊ ζτίωτπ/.ούς ύπαλ.λή/.ςυς ό χρόνος οέτος άναγνωρί- 
':τ2·. ώς . χρόνε; πραγματικής -ννταςίμου υπηρεσίας 
καί δή θεμελ.ιώτικής το'.αύτης, διά δέ τούς —ολιτικούς ώς 
χσόνος πλ.ασματικής υπηρεσίας, προσαυξάνω'/ την σύντα- 
ετ/ αυτών κατά τόσα πεντηκοστά όσα τά έτη αυτής.

’Αλλά καί μεταξύ των πολιτικών υπαλλήλων δέν ύφίστα- 
ται ή αυτή άξιολ.όγησις τοϋ έν λόγω χρόνου, καθ’ όσον, όσοι 
έξ αυτών διωρίσθησαν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν προ τής 
στρατεύσεώς των (ώς έκτακτοι κλπ.) αναγνωρίζουν τον 
χρόνον τής στρατιωτικής των θητείας ώς χρόνον πραγμα
τικής συνταξίμου πολιτικής ’υπηρεσίας, ενώ όσοι διωρίσθη- 
σαν μετά τήν στράτευσίν των μόνον ώς χρόνον πλασματικής 
«συνταξίμου ύπηρεσίας.

Ή τοιαύτη, όμως, έν προκειμένω διάφορος μεταχείρισις 
τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων δεν δύναται νά ύποστηριχθή ότι 
εύρίσκεται έν αρμονία προς τήν περί δικαίου αρχήν, καθ’ 
όσον ή ύπό τοϋ Κράτους παρεχομένη συνταξιοδοτική προ
στασία, δέον /ά ρυθμίζεται,- λόγω τής φύσεώς της, καρά 
τρόπον ένιαϊον καί ομοιόμορφον καί νά μή υπάρχουν έξαι- 
ρέσεις, πλήν αν ειδικοί λόγοι έπιβάλλουν εις ένίας περι- 
πτώσεις διαφοροποιήσεις, αΐ όποΐαι όμως, δέον νά είναι 
όσον τό δυνατόν περιωρισμέναι. I

Τήν άνισον ταύτην μεταχείρισιν σκοπεί νά άρη τό άρθρον 1«· « > ν | . λ» V > r t » ~ ν - f >του υπ οφιν νομο/ίχεοιου Οι ου η εν τω —τρατω υπηρεσία 
ύπό τήν ιδιότητα τοϋ κληρωτού, αναγνωρίζεται ώς πρα
γματική συντάξιμος υπηρεσία καί διά τούς πολιτικούς ύπαλ- 
λ.ήλους, έφ’ όσον δεν συμπίπτει .προς άλλην συντάξιμον 
τοιαύτην, καθεστώς, οπερ, άλλωστε, ισχυε μέχρι τοϋ έτους 
1951 καί οπερ νυν ισχύει, ώς προελέχθη, διά τούς στρατιω
τικού;.

2. Ωσαύτως άνισος μεταχείρισις ύφίσταται καί εις τήν 
περίπτωσιν τής έπιστροφής τής ληφθείσης άποζημιώσεως ή 
χρηματικής άμοιβής κατά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ υπαλλήλου 
η τοϋ στρατιωτικού έκ τής ύπηρεσίας έπί σκοπώ άναγνω- 
ρίσεως τοϋ χρόνου δι’ ον κατεβλήθη αύτη ώς συνταξίμου.

Έν ω δηλαδή ή κειμένη συνταξιοδοτική νομοθεσία δεν 
αναγνωρίζει ώς συντάξιμον τον χρόνον δι’ όν κατεβλήθη άπο- 
ζημίωσις ή χρηματική άμοιβή κατά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ 
υπαλλήλου ή τοϋ στρατιωτικού έκ τής ύπηρεσίας, οΰδ’ έπι- 
τρέπει τήν έπιστροφήν τής ληφθείσης άποζημιώσεως διά τήν 
άναγνώρισιν τού χρόνου τούτου, έν τούτοις δι’ ειδικής δια- 
τάξεως παρέχει τοιαύτην ευχέρειαν μόνον διά τούς όπλίτας 
τής Χωροφυλακής, οΐτινες δύνάνται νά έπιστρέψουν τήν έν 
λογω άποζημίωσιν καί ν’ αναγνωρίσουν τον χρόνον δι’ ον 
κατεβλήθη αύτη ώς «τυντάξ'μον.

Ή τοιαύτη, όμοις, ειδική μεταχείρισις τών οπλιτών τής 
Χωροφυλακής δέν δύναται έκ - ώ / πραγμάτων νά δικαιολο- 
γηθή καί συνιστα, οπωσδήποτε, ευνοϊκήν καί άνισον ;ιετα
χέ ίρισιν αυτών έναντι τών λοιπών στρατιωτικών καί πολι
τικών υπαλλήλων^ γεγονός οπερ έπιβάλλει τήν κατ’ ένιαϊον 
τρόπον ρύθμισιν τοϋ θέματος, δι’ όλους έν γένει τούς δημο
σίους υπαλλήλους.

Ή ενιαία ρύθμισις τοϋ θέματος τής έπιστροφής τής λη
φθείσης άποζημιούσεως προς άναγ/ώρισιν τοϋ χρόνου δι’ όν 
κατεβλήθη αύτη· ώς συνταξίμου κρίνεται. όρθύτερον νά γίνη 
διά τής έπεκτάσεως τοϋ διά τούς όπλίτας τής Χο/ροφυλακής 
ισχυοντος μέτρου εις άπαντα; τούς πολιτικ«.·ύς καί στρατιω
τικούς ύπαλλ.ήλους. καθ’ όσον ή άποστέρησις τής συνταξιο- 
όοτικής προστασίας τοϋ ύπαλλήλ.ου έκ μόνου τοϋ λόγου 
ότι ούτος έλαβε κατά τήν άπομάκρυνσιν του έκ τής υπηρε
σίας, άπο,ημίωσίν τι να ή χρηματικήν άμοιβήν. ήν, άλλωστε

πεοτιθεται νά έπιστρεφη. «εν ου/αται υεωρηυη ,ως ο
τοϋ Κεάτους. Τπρος την κοινωνικήν αποστο/.ην του Κράτους. 1 ο ντο,- |ir- 

βαίως. ύπό τον όρον ότι έκ τής έπιστροφής δέν θά ωφελήται 
ό ύπάλληλος εις βάρος τοϋ Δημοσίου, άλλ’ ούτε καί τάνά- 
παλιν. Δηλαδή ύπό τήν βασικήν παραδοχήν ότι ή έπιστρε- 
φομένη άποζημίωσις θά είναι ούχί ισόποσος, άλλ.’ ισοδύνα
μος προ; τήν ληφθεΐσαν ύπό τοϋ υπαλλήλου κατά τον χρόνον 
τής απομακρύνσεις του έκ τής υπηρεσίας. / >■

Ούτω. διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου, παρέχεται η 
ευχέρεια εις άπαντα; έν γένει τούς πολιτικούς καί στρατιω
τικού; υπαλλήλους, όπω;. έπιστρεφοντες τήν τυχόν λ.ηφθεϊ- 
σαν άποζημίωσ'.ν, άναγνωσίσουν τον χρόνον δι’ ον κατεβλή- 
θη αύτη ώς συντάξιμον. Το ποσύν όμως τής έπιστίεπ :έας 
άποζημιώσεως ή χρηματικής άμοιβής ί)ά ύ.:ολ, «γίζηται βάτει 
τών κατά τον .χρόνον τής υποβολής τής αΐτήσεως μισθο- 
λογικών δεδομένων. καθ’ όσον βάσει τών αυτών δ;ί ιιένων 
θά γίνη καί ό κανονισμός τής συνεάξεώς των.

'Όσον δ’ άφτρα εις τήν εΐσπραξιν τοϋ ποσού .νότου. αύτη 
θά ένεργήται διά μηνιαίων κρατήσεων έκ τοϋ μισθού ή τής 
συντάξεώς των, συνισταμένων εις τό 1/6 αυτών, ν/., οΰεω, 
καί ή εΐσπραξις τοϋ π ,σοΰ όλ.οκ/.ηρωΟή έντός εύλ.όγου χρο
νικού διαστήματος καί οί ένδιαφερύνεμοι δυνηθοϋν εύχερώς

3. Εις ταϋτα αποβλ έπει τό ύπ’ ούιν σχέδιον Χόμου. ουνινος 
έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλ.έσωμεν τήν έτ.ιύήφισιν.

Έν Άθήναι: τή 6 Φεβρουάριου 1 * ·7<>
Ό Ύπουογός Οικονομικών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤ0ΓΛΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ Μ EX AI — ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΧΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Λ.Χ. 1854/1951 «περί απονομής τών πολιτικών καί 
στρατιωτικών συντάξεων» (ΨΕΚ 1«82/23.6.1951).

Άρθρον 11.

6. Δέν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 
ύπηρεσίας, άν έχρησίμευσε ή θέλ.ει χρησιμεύσει κατά νό
μον προς άπόκτησιν δικαιώματος σν/τάξεως ώς Δημοτικού 
ή Κοινοτικού υπαλλήλου ή ύπαλλήλ.ου ’Οργανισμού Δημο
σίου Δικαίου έν γένει, Έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελ.εία; ή 
Τραπέζης ή ’Ανων. Εταιρείας ή άν διά τον χρόνον τούτον 
κατεβλήθη κατά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ υπαλλήλου ή τού 
στρατιωτικού έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική άμοιβή.

Άοθρον 12.1...................':..........................
στ) Ή έν τώ Στρατώ τής εεηράς ή τής θαλάσσης ή τής 

Χωρ/κής ή τής ’Αεροπορίας υπηρεσία, πλ.ήν τής τοϋ κληρω
τού. ώς καί ή υπηρεσία έν τώ Μακεδονικέ» ή Βορειοηπειρω- 
τικώ άγώνι, ως στρατιωτικού.ή ιδιώτου, έφ’ όσον δέν συμπί
πτει προς άλλην συντάξιμον τοιαύτην. τοϋ υπολογισμού καί 
τής άπυδείξεω; ταύτης γινομένου κατά τούς περί στρατιω
τικών συντάξεων νόμους.

Άρθρον 3Q. ’ ■
5. Δέν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 

υπηρεσίας, άν έχρησίμευσε ή θέλ.ει χρησιμεύσει κατά νό
μον πρό; άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς. Δημοτ. ή 
Κοινοτ. ύπαλλήλ.ου ή ύπαλλήλ.ου ’Οργανισμού Δημοσίου Δι
καίου έν γένει. έιτιχειρήσεο/ς Koi'/ής Ώφε/είας ή Τραπέζης 
ή Άν. Εταιρείας, ή άν, διά τον χρόνον τούτον κατεβλήθη 
κατά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ στρατιωτικού ύπαλλήλ.ου έφ’ 
άπαξ άποζημίωσις ή χρημ. άμοιβή.

"Αρθρον 74.

5. Ό χρόνος ύπηρεσίας όπ/ιτών Χωρ/κής άπομακρυνθέν- 
των έκ ταύτης άπό τοϋ έτους 1935, μέχρι τής άπελ.ευθερώ- 
σειύς καί έπανελ.θόντων εϊτα εις τήν Χωρ/κήν κατόπιν άπο- 
κατηστάσεως, δι’ όν κατεβλήθη αΰτοΐς κατά τήν άπομάκρυν-



ήθελον επιστρέφει τήν καταβληΟεϊσαν. αύτοΐς άποζημίωσιν. -
Δι’ άποφάσεως τ<77 Τϋ. των Οίκ/κών έφ5 άπαξ έκδ'.δυ

μένης καί δημ,νης εις τήν Έφ. της Κυβ/σεως καθορισθήσε- 
ται τδ εις σημερινά: δραχμές έπιστρεπτέον ποσόν καί ό τρό- 
—ος της καταβολής των:

2) Ν.Δ. 3708/1957 «ττερί τροποποιήσεως των —ερί ορίου 
ηλικίας των —ολιτ. ύπαλλ. διατάξεως καί .τροποποιήσεως καί · 
συμπληοώσεως συνταξ ιοδοτικών τινων διατάξεων». (ΦΕΚ
202/12.10.1957).

"Αρθρον 13.

0. Αί διατάξεις τοΰ έδ. 5 τοΰ άρθρου 74 του ΑΝ 1854/51 
εφαρμόζονται καί διά τούς πολίτας τής Χωρ/κής τούς οπο
τεδήποτε άπομακρυνΟέντας καί έπανε/.Οόντας είτα εις το 
Σώμα της Χωρ/κής. ή άποκτήσαντα: την ιδιότητα του τακτ, 
δημοσίου ή ανακτορικοί υπαλλήλου.

7. Ή αληθής έννοια τοΰ έδ. 2 τοΰ άρΟρ. 11 καί τής παρ. 
στ' τοΰ έδ. 1 τοΰ άρθρου 12 τοΰ ΑΝ 1354/51 είναι ότι ό χρό
νος της πολιτικής υπηρεσίας, ό διανυϋείς εις τάς τάξεις τοΰ 
Στρ/τος προ: έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεως ώς κληρωτού, 
ύεωρείτα: ώς χρόνος ,πραγματικής συνταξίμου πολιτικής ύπη- 
ρεαίας.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΓΧΈΑΡΙΟΧ

Π ρακτι/.ά.
Τής 1ης Ειδικής Συνεδριάσειος τής Όλομελείας 

— τοΰ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου -τής 14 - Ί ανουαρίου 1976.—
ΜΕΛΗ : Γεώργιος Κουνουπιώτης. Πρόεδρος. Άντ. 11α- 

παδάτος, Αντιπρόεδρος, Κων. Χουρδάκης, ΙΙέτρ. ΓΙετρί- 
δης, Νικ. Σπυράκος, Νικ. Θέμελης, Γεώργ. Δημύπουλος, 
Κων. Σαραντόπουλος, Κων. II αρκσκευύπουλος, Δημ. Καμ- 
βύσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσιος, Γεώργ. Βιτάλης καί 
Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι.

Ό ’Ιωάν. Κατσικάς, Σύμβουλος, κωλυόμενος δεν προ- 
σήλθε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΪ1Σ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Βασ. 11 απαστυλιανός, Σύμβουλος, νόμιμος αναπληρωτής τού 
Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας Παν. Φωτοπούλου, 
κωλυόμενου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΓΣ : Γερ. Μπουκυγιάννης.
Άρ/ομένη: τή: συνεδριάσεως ό Γίοόεδεο: εισάγει εΐ: τήν 

'Ολομέλειαν τό διά τού ύπ’ άριθμ. Ε.Π. 182/2181/5113/
1 - 42/6- 12- 1975 εγγράφου τού Υπουργείου Οικονομι
κών (Γενικόν Αογιστήριον τού Κράτους - ' Υπηρεσία Συντά
ξεων) προς τόν Γενικόν Επίτροπον τής ’Επικράτειας άπο- 
σταλέν σ/έδιον Νόμου «περί άντικαταστάσεο*: καί καταργή- 
σεους διατάξεών τινων τού ΑΝ 1854 τού 1951 «περί απονο
μής τών πολιτικών καί'στρατιωτικών συντάξεων», ·οπως 
προκληΟή ή γνώμη ταύτης συμφιόνως πρός το άρθρον 73 
παράγραφος 2 τού Συντάγματος, ε/ον ώ: εξής:

" A ρΟρον 1.
1. Ή περίπτωσις στ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 12 

τού ΑΧ 1S54 1951, ·ώς αύθεντικώ: ήρμηνεύθη διά τής δια- 
τάξεω: τής παραγράφου 7 τού άρθρου 13 τού ΝΔ 3768/1957 
«περί τροποποιήσεως τών περί ορίου ηλικίας τών πολιτικών 
υπαλλήλων διατάξεων καί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
,σεως συνταςιοδοτικών τινων διατάξεων», αντικαθίσταται ώς
έςής :
/‘στ) JH έν τώ Στρατώ τής πηράς ή τής Θαλάσσης ή τής 

Χωρ/κής ή τής ’Αεροπορίας ύπηρεσία, ώς καί ή υπηρεσία 
έν τώ Μακεδονικοί ή Βορειοηπειρωτικώ άγώνι, ώς στρα
τιωτικού ή ιδιώτου, έφ’ όσον δεν συμπίπτει πρός άλλην 
συντάςιμον τοισύτην, τού υπολογισμού καί τής άποδείξεως 
ταύτης γενομένης κατά τούς περί στρατιωτικών συντάξεων 
νόμους.

Ό κατά τ’ ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας, ώς καί ό χρόνος

' /.{^υ · l4t ..9/.;7!,/.Ιρ 'ν υ.Λ» - - Π * >-«5
τάξεις τού Στρατεύματος πρός έκπλήρωσιν της ύποχρεώ- 
σεως τού κληρωτού θεωρείται ώ: χρόνος πραγματικής ‘συν
ταξίμου πολιτικής υπηρεσίας».

2. Το αρθρον 8~καί ή παράγραφος 7 τού άρθρου-13 τού 
ΝΔ 3768 τού 1957 καταργούνται.

"Αρθρον 2.
1. Το πρώτον έδάφιον τής παραγράφου 6 τού άρθρου II 

καί ή παράγραφος 5 τού άρθρου 36 τού Α.Ν. 1854/1951, 
αντικαθίστανται ώς έξής :

Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 
υπηρεσίας, άν έχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά νόμον 
πρός άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς δημοτικού ή 
κοινοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλήλου ’Οργανισμού Δημοσίου 
Δικαίου έν γίνει, Έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελείας ή Τρα- 
πέζης ή Άνων. Έτηιρείας, ή, άν διά τον χρόνον τούτον κατε- 
βλήθη κατά τήν άπομάκρυνσιν τού υπαλλήλου ή τού στρα
τιωτικού έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή, 
έκτος άν αΰτη ήθελεν έπιστραοή.

2. Ή άναγνώρισις τού. κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν
τής προηγούμενης παραγράφου, χρόνου ώς συνταξίμου, γί
νεται διά πράξεως τής "Γπηρεσίας Συντάξεων τού Γενικού 
Λογιστηρίου τού Κράτους, κατόπιν αίτήσεως τών ένδια- 
φερομένων, υποβαλλόμενης εντός δύο μέν έτών, άπό τής δη- 
μοσιεύσεως τού παρόντος, έάν ό αϊτών είναι έν συντάξει, άνευ 
δέ χρονικού περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν καί 
πάντως ούχί μετά παρελευσιν διετίας άπό τής συνταξιοδο
τήσει.*: αυτού;----------- ----------

3. Τό ποσόν τής έπιστρ: άποζημιώσεως ή χρημα
τικής άμοιβής υπολογίζεται βάσει τού, κατά τον χρόνον υπο
βολής τής αίτήσεως, μισθού το.ύ βαθμού τής Οέσεο*ς έξ ής ή 
άπομάκρυνσις τού υπαλλήλου ή τού στρατιό*τιν.ού, συνυπολο- 
γιζομένων ίαί τών κατά νόμον λοιπών στοιχείων προσδιορι
σμού ταύτηήξ πολλαπλασιαζομένου έπί τόσους μήνας όσων τάς 
άποδοχάς έλαβεν ώς άποζημϊωσιν ή χρηματικήν αμοιβήν.

Ή είσπραξίς τοΰ ποσού τούτου ένεργεΐται, έφ’ όσον ό αϊ
τών είναι έν ένεργεία υπάλληλο: ή συνταξιούχος διά παρα- 
κρατησεως τού ενός έκτου (1/6) τών μηνιαίων αποδοχών 
ή τής συντάξεώς του.
- Εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό αϊτών δεν έχει τήν ιδιότητα 
τού υπαλλήλου ή στρατιωτικού, αναστέλλεται ή εϊσπραξις 
μέχρι τυχόν έπαναδιορισμού του εις δημοσίαν υπηρεσίαν ή 
απονομής είς αυτόν συντάξεως, οτε καί άρχεται αΰτη κατά 
τ’ άνωτέρω οριζόμενα.

’Εάν ό αϊτών ήθελε χρησιμοποιήσει τόν χρόνον τούτον 
πρός άπόλη ίιν συντάξεως έξ ετέρου ασφαλιστικού οργανι
σμού, το έπιστρεπτέον ώς άνω ποσόν βεβαιούται ώς δημό
σιον έσοδον καί είσπράττεται κατά τάς διατάξεις τού Κώ
δικας περί Εϊσπράξεως Δημοσίων ’Εσόδων.

4. Ή παράγραφος 5 τού άρθρου 74'τού Α.Ν. 1854 /1951, 
ώς αΰτη έτροποποιήθη διά τής παραγράφου 6 τού άρθρου 13 
τού Ν.Δ. 3768 τού 1957 καταργεϊται. Δικαιώματα γεν- 
νηθέντα έκ τής καταργουμένης διατάξεως καί υφιστάμενα 
κατά τήν δημοσίευσιν τού παρόντος διατηρούνται.

5. Ή κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τού 
παρόντος άρθρου άναγνωριζομένης σύνταξις ή αΰξησις τής 
συντάξεως ορίζεται πληρώτέα άπό τής πρώτης τού μηνός 
τής έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

6. At διατάξεις τού παρόντος άρθρου έχουν έφαρμογήν 
καί διά τάς οικογένειας τών άποβιωσάντων ήδη υπαλλήλων 
ή συνταξιούχων.

’Άρθρον 3.
ΊΙ ισχύς τού παρι

διά τής ’Εφημερίδας της Κυβερνήσει·*
Έν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1975 

Ό 'Υπουεγό: Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Καί έφ’ ου ό Γενικός Επίτροπος τής ’Επικράτειας έχει 
υπηρεσίας έν τή Πυροσβεστική Υπηρεσία, έφ’ όσον διηνύθη τήν γνώμην ότι αί διατάξεις αυτού είναι δεδικαιολογημέναι
πράγματι ύπό τάς έν τώ άρθρα*40 .προϋποθέσεις, ύπολογί- κατά τά έν τή αΐτιολογική έκθέσει αυτού είδικιότερον έκτι-
ζεται έν προσαυξήσει κατά τά έν τώ άρθρο* τ-τύτω οριζόμενα. θέμεη~

:όντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
>c τή: Κυβεενήσεω:.
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*0 Εισηγητής Πρόεδρο; τον ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεώρ
γιο; Κουνσυπιώτης είσηγεΐται ώ; ακολούθως :

Διά τον ύπό γνωμοδότησιν σχεδίου νόμον επιδιώκεται ή 
τεοπυπ&ίησις καί συμπλήρωσις υφισταμένων συνταξιοδοτι- 
κών διατάξεων καί συγκεκριμένος :

1. Διά τον άρθρου 1 προβλέπεται όπως εϊ; τήν ώ; συντά
ξιμον λογιζομένην υπηρεσίαν τοϋ πολιτικού υπαλλήλου προ- 
σμετρεϊται καί ή έν τώ Στρατω πρό; έκπλήρωσιν τής. ΰπο- 
χρεώσεω; ώ; κληρωτού παρασχεθεϊσα παρ’ , αυτού υπηρε
σία.

Κατά τά; διατάξει; τά; προϊσχυούσας τού Α.Χ. 1854 
τού 1051, δι* ού έρρνθμίσθησαν τά των πολιτικών καί στρα
τιωτικών συντάξεων έν γένει επί νέων βάσεων, ό χρόνος τή; 
στρατιωτικής υπηρεσίας τού κληρωτού έλογίζετο συντά
ξιμος κατά τόν κανονισμόν τής συντάξεως τών τε πολιτικών 
υπαλλήλων καί τών στρατιωτικών. Ό εΐρημένος αναγκαστι
κό; νόμος έν περιπτώσει στ' τής παραγράφου 1 τού αρθρ. 
12 καθώρισεν ότι κατά την συνταξιοδότησαν τού πολιτικού 
υπαλλήλου ό χρόνος υπηρεσίας αυτού έν τώ Στρατω ώς κλη
ρωτού δέν προσμετρεϊται (ο; συντάξιμος , έν άντιθέσει προς 
τούς στρατιωτικού; δι’ ούς καί κατά τόν άνωτέρω νόμον ό 
αυτός χρόνος λογίζεται ώς συντάξιμος.
,ΈΗ_ καθιεφωθεΐσα ώς άνω ώ; πρός τούς πολιτικούς υπαλ

λήλους γενική αρχή διεσπάσΟη διά τού έπακολουθήσαντός’ 
Ν. Δ/τος 3768/1957 δι’ ού διά μέν τού άρθρου 13 παράγρα
φος 7 κατέστη κατ’ έξαίρεσιν συντάξιμος ό χρόνος καθ’, δν 
οί έχοντες διορισθή ώς υπάλληλοι έκλήθησαν νά υπηρετήσουν 
έν τώ Στρατω ώς κληρωτοί, διά δέ τούς λοιπούς τουτέστιν 
εκείνους οΐτινες υπηρέτησαν έν τώ Στρατω ώς κληρωτοί πρό 
τής εισόδου των εις την πολιτικήν υπηρεσίαν ώρίσθη διά τού 
άρθρου 8 ότι ή έκ τών ετών τής συνταξίμου υπηρεσίας των 
προκύπτουσα σύνταξις, ήτις κατά τό άρθρον 15 τοϋ Α.Ν. 
1854/1951 διά μέν τούς συμπληρώσαντας μέχρι 25 ε
τών υπηρεσίαν συνίσταται εις τόσα πεντηκοστά τού συντα
ξίμου μισθού των όσα τά έτη τής υπηρεσίας των, προσαυξα- 
νομένης διά τά πέραν τών 25 μέχρι 30 ετη υπηρεσίας κατά 

•2/50 καί άπό τού 30οϋ καί μέχρι τοϋ 35ου κατά 3/50 δι’ έ
καστον έτος υπηρεσίας, προσαυξάνεται κατά τόσα πεντη
κοστά τοϋ συνταξίμου μισθού όσα τά έτη τής στρατιωτικής 
υπηρεσίας τοϋ κληρωτού.

Ή κατά τ’ άνωτέρω θεσπισθεϊσα διάκρισις καθ’ ήν οί μέν 
ώς υπάλληλοι ύπηρετοϋντες έν τώ Στρατω ώς κληρωτοί υπο
λογίζουν ώ; συντάξιμον την υπηρεσίαν ταύτην ούχί δέ καί οί 
μή ύπηρετοϋντες ώς ύπάλληλ.οι κατά τήν διάνυσιν τής στρα
τιωτικής υπηρεσίας τοϋ κληρωτού έδημιούργησεν άνισον 
μεταχείρισιν τήν άρσιν τής οποίας προβλ.έπει ή διάταξις τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου.

Τό μέτρον όμως τούτο λαμβάνεται μόνον ύπέρ έκείνων 
οΐτινες θά έξέλ.θουν τής ΰτηρεσίας μετά τήν Οέσπισιν τής δια- 
τάξεως ταύτης, έφ’ όσον είς αυτήν δέν προσδίδεται ανα
δρομή, οΐτινες θά ύπολογίζουσιν ώς συντάξιμον τήν έν λόγω 
υπηρεσίαν δέν θά ΰπολογίσωσι δέ ταύτην οί άπομακρυνθέντες, 
ξημιουργουμένης οΰτω νέας διακρίσεως.

Συνεπώς καθ’ ημάς άν ή διάταξις τοϋ άρθρου 1 δέν περι- 
λάβη γενικώς πάντας τούς πολιτικούς υπαλλήλους άνεξαρ- 
τήτως χρόνου άποχωρήσεώς των έκ τής υπηρεσίας, δέν 
δύναται νά θεωρηθή δικ.αιολ.ογημένη λ.όγω τής έξ αυτής 
δημιουργουμένης κατά τ’ άνωτέρω διακρίσεως.

Ώς πρός τήν διατύπωσιν τοϋ ώς άνω άρθρου έξ αυτού 
θά πρέπει νά διαγραφώσιν αί διατάξεις τοϋ τελευταίου έδα- 
φίου τής παραγράφου 1 καί τής παραγράφου 2.

Ή. μέν πρώτη διότι ό χαρακτηρισμός τής υπηρεσίας 
έν τώ Στρατω ώς κλ.ηρουτοϋ τοϋ διατελοϋντος υπαλλήλου 
ώ; πολιτικής τοιαύτη; οϋίένα εκ οπόν έκπληροΐ. είναι ένοεχό- 
μενον οέ νά ϊημιουργήτη καί -υγχυτιν είς τήν περίπτώτιν πα
ροχής παρά τοϋ -υπαλλήλου ϋπηρετίας έν τώ Στρατφ ώς εφέ
δρου αν αΰτη ό>ά -λεωρη·λή ή ού ώς πολιτική, ΪΓ δ καί όρ-ίό- 
τερον πρός αποτροπήν διαφόρων ερμηνειών είναι ν’ άπα/.ειφ-λή 
ή διάταξις αΰτη.

Ή δέ δευτέρα διότι διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τού
του καταργεΐται πάσα το αυτό θέμα ρυθμίζουσα προγενε- 
στέρα διάταξις χωρίς νά άπαιτήται καί ρητή τών προϊσχυ- 
σασών διατάξεων κατάργησις.

2. Έκ τών βασικών τοϋ Α.Ν. 1854/1951 διατάξεων 
είναι αί τοιαϋται τών άρθρων II παράγραφος 6 καί 36 παρά
γραφος 5 άφορώσαι πολιτικούς υπαλλήλους ή πρώτη καί 
στρατιωτικούς ή δευτέρα. δι’ ών προ βλέπεται ό μή υπολο
γισμό ε ώς συνταξίμου διά τόν κανονισμόν συντάξεως είς 
βάρος τοϋ Δημοσίου τοϋ χρόνου οίασδήποτε υπηρεσίας ήτις 
έχρησίμευσεν ή θά χρησιμεύση πρός άπόκτησιν δικαιώματος 
συντάξεως ώς δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου κλ.π., ή 
άν διά τόν χρόνον τούτον κατε3λήθη εφ’ άπαξ άποζημίωσις, 
η χρηματική άμοιβή έκτος-άν κατά νόμον ό ύπάλληλ,ος 
ύτηρέτει πράγματι ταυτοχρόνους εΐς τε τό Δημόσιον καί 
είς ετέραν θέσιν, ότε δέν εφαρμόζεται ό ρηθείς περιορισμός. 
Σκοπός τοϋ περιορισμού τούτου ύπήρξεν ή άποτροπή τής 
άξιοποιήσεως δίς διά τοϋ αυτού χρόνου.

“IIδη τροποποιούνται αί διατάξεις αύται μόνον_ διά τους 
λ.αβόντας άποζημίουσιν ή χρηματικήν αμοιβήν οΐτινες θά 
δύνανται νά καταστήσωσι συντάξιμον τον χρόνον δι’ ον 
κατεβλήθη αΰτη έπιστρέφοντες τήν ληφθεϊσαν άποζημίωσιν, 
ής προβλ.έπεται ή άναπροσαρμογή, διά μηνιαίων δόσεων.

Ώς αιτιολογία Οέσπίσεως τής διατάξεως' ταύτης τίθεται 
έν τή εισηγητική τοϋ νομοσχεδίου εκθέσει ότι ή διά τοϋ αυ
τού ώς άνω Α.Ν. 1854/1951 έν άρθρω 74 παράγραφος '5, 
ο5ς συνεπληρώθη διά τοϋ άρθρου 13 παράγρ. 6 τοϋ Ν. Δ/τος 
3768/1957, παρεχομένη ευχέρεια επιστροφής τής ληφθείσης 
παρ’ οπλιτών τής Χωροφυλακής άποζημιώσεως καί άνα- 
γνωρίσεως κατόπιν τούτου ώς συνταξίμου τοϋ χρόνου δι’ 
ον κατεβλήθη αύτη συνιστά άνισον μεταχείρισιν τών λοιπών 
υπαλλήλων πολιτικών καί στρατιωτικών.

* Η έξαίρεσις αΰτη έθεσπίσθη άρχικώς διά τοϋ άρθρου 74 
παράγραφος 5 τοϋ Α.Ν. 1854/1951 είδικώς διά τούς όπλί 
τας τής Χωροφυλακής τούς άπομακρυνθέντας τοϋ Σώματος 
μετά το κίνηνα τού 1933 καί έν συνεχεία κατά τήν εχθρικήν 
κατοχήν τής Χουρας μέχρι τής άπελ,ευθερώσεως οΐτινες 
κριθέντες δυνάμει ειδικών νόμων παρά τών οικείων Συμβου
λίων ώς άπομακρυνθέντες διά πολιτικούς λ.όγους άποκατε- 
στάθησαν είς τήν Χωροφυλακήν λογίσαντες τόν χρόνον καθ’ 
δν διετέλεσαν έκτος υπηρεσίας ώς χρόνον ενεργού υπηρεσίας 
καί όστις διά τής ρηθείσης διατάξεως κατέστη καί συντά
ξιμος έπιστραφείσης τής ής είχον τύχει κατά τήν άπομά- 
κρυνσίν των άποζημιώσεως, τό ποσόν τής όποιας καθωρι-' 
σθη δι’άποφάσεως τοϋ ' Υπουργού τών Οικονομικών. Ή 
τοιαύτη διά τούς όπλίτας τούτους έ;αίρεσις βάσιμον είχε 
δικαιολογίαν ώς άπομακρυνθέντας I; ανωμάλους περιόδους 
τής Χώρας.· '

Έν συνεχεία όμως ή ευεργετική αΰτη διάταξις έπεξιτάθη 
;;ά τή; όιετάΞϊω; τοϋ άρύρου 13 πζρ. 6 τοϋ Χ.Δ. 3768/57 
καί εΐ; πάντα; τού; οποτεδήποτε άπομακρυνθέντας καί 
έπανελ.θόντας είς τήν Χωροφυλακήν ή άποκτήσαντας τήν 
ιδιότητα τοϋ δημοσίου ή άνακτοοικοϋ υπαλλήλου, κατόπιν 
δέ τοϋ άρθρου 6 παράγραφος 3 τού Νόμου 4505 τοϋ 1906 
τοϋ μονίμου υπαλλήλου ’Οργανισμού Τοπικής Αύτοδιοική- 
σεως.

* Η τοιαύτη όμως διά τούς όπλίτας τής Χωροφυλ.ακής 
έπέκτασις δέ·/ παρέχει καθ’ ήμάς επαρκή αΐτιολ.ογίαν διά 
τήν προβλ-επομένην διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου γενικήν 
περαιτέρω εφαρμογήν τής έν λ.όγω διατάξεως είς πάσαν 
περίπτωσιν άπομακρύνσεως έξ οίασδήποτε υπηρεσίας κα
τόπιν τής όποιας κατεβλήθη άποζημίωσις. Δικαιολογίαν 
τινά θά ήδύναντο νά έχουν αί διατάξεις τοϋ άνω άρθρου μόνον 
διά τούς άποχωρήσαντας έκ τής δημοσίας υπηρεσίας, οί- 
τινες μή δικαιούμενοι συντάξεως ώς μή έχοντες συμπλ.ηρώσει 
τόν άπαιτούμενον πρός τούτο χρόνον συνταξίμου ύπηρησιας 
έτυχον άντί ταύτης άποζημιώσεως καί έπανελθόντας είτα 
εΐς ταύτην, περιοριζομένης μόνον είς τούτους τής εφαρμο
γής τών έν λ.όγω διατάξεων ούχί δέ καί είς πάσαν ετέραν 
ούίόλ.ω; y.a-S’ ήμάς •ϊ·.·/.2·.ολ.ογουμίντ1ν τερίττωτιν.
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'Ως πρόο το —εριεχόμενον των ανωτέρω διατάξεων, αί- 
τ'.νες ενέχουν άναδρομικότητσι. προκύτττουσαν έκ των παρα
γράφων 2 καί 5 αύτοϋ, ορθώς ώς προς την ΰποχρεωσιν επι
στροφής τής ληφΟείσης άποζημιώσεως τίθεται ώς βάσις 
νά τελή έν ενεργώ υπηρεσία ό υπάλληλος ή έπί συνταξιούχου 
νά καταβάλλεται ή έκ τής αναγνωρίσει·^ ώς συνταξίμου 
τοϋ χρόνου δι’ όν είχε καταβληθή άποζημίωσις σύνταξις, 
διότι έν αντιθέτου περιπτώσει έκλίπει ή έπιβάλλουσα τήν 
ύποχρέωσιν έπιστροφής τής άποξημιώσεως αιτιολογία.

Ή προβλέπουσα όμως τήν προθεσμίαν υποβολής τής

μλι ......
τάξεως μονον δια της προσμετρησεως ως συνταςιμου και
τοϋ χρόνου τούτου τούς τε άπομακρυνθέντας καί έφεξής 
άπομακρυνομένους, έφ’ ω καί δέον ή διάταξις τής παραγράφου 
2 νά άντικατασταθή ώς άκολούθως :

2. Ή άναγνώρισις τοϋ κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν 
τής προηγουμένης παραγράφου χρόνου ώς συνταξίμου γί
νεται, διά πράξεως τής Υπηρεσίας Συντάξεων τοϋ Γενικοϋ 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, κατόπιν αίτήσεως ΰποβαλλομένης 
παρά των άποχωρησάντων τής υπηρεσίας εντός δύο έτών 
άπο τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, άνευ δέ χρονικοϋ πε- 
ριορισμοϋ εις πάσαν άλλην περίπτωσιν καί πάντως ούχί μετά 
παρέλευσιν διετίας άπό τής χρονολογίας έξόδου έκ τής ΰπη- 
ρεσίάς.

Ή 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, άπεδέχ-ύη ομοφώνους τήν 
ανωτέρω είσήγησιν.

’Εφ’ φ συνετάγη τό παρόν Πρακτικόν, όπερ ·ύεωρη·ύέν καί 
έγκρι-ύέν υπό τοϋ Προέδρου, υπογράφεται ΰπό τούτου καί τοϋ 
Γραμματέως.

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεός
Γ. ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΓΚΟΓΙΑΝΝΙΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άντικαταστάσεως καί καταργήσεως διατάξεών τινιον 

τοϋ Α.Ν. J 834/1951 περί απονομής των πολιτικών καί 
στρατιωτικών συντάξεων.

"Αρ·ύρον 1.
"Η π-ερίπτωσις στ' τής παρ. 1 τού άρθρου 12 -τού Α.Ν. 

1854/1951. ώς αύτεντικώς ήρμηνεύ·ύη διά τής διατάξεως 
τής παρ. 7 τού άρ·ύρου 13 τού Ν.Δ. 3708/J£57 «περί τρο- 
ποπο-.ήσεως τών περί ορίου ηλικίας τών πολιτικών υπαλλή
λων διατάξεων καί τροποποιήσεους καί συμπ/.ηρώσεως συντα- 
ξιοδοτικών τινων οιατάξεων», ά;τ:κα·ύίσταται ώς έξης: 

«στ) Η έν τώ Στρατώ τήξ Ξηρά; ή τής θαλάσσης ή

* - · < ' --- ------- « .---  ---* "ιτ --------
ςεως τούτη; γεντμέντ,; -/.ατά τούς “if! 7Τ53ττ·.ωτ:·/.ών r-rv- 
τάςεω*/ vcu.tj;.

Ο κατά τ ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας, ώς καί ό χρόνος 
υπηρεσίας εν τή Πυροσβεστική "Γπηρεσία. έφ’ όσον διηνύ-ύη 
~Ράγματι άπο τάς εν τώ άρύρου 40 προϋπο-ύέσεις. ύπολογίζε- 
τα: εν προσαυξήσει κατά τά έν τώ άρύρου τούτου οριζόμενα.

Ο χρόνος τής πολιτικής υπηρεσίας, ό διανυύείς εις τάς 
τάσεις του στρατεύματος προς έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεως 
τοϋ κληρωτού ή έφέδρου νεωρεΐται ώς χρόνος προγματικής 
συντάξιμου- πολιτικής υπηρεσίας».·

Άρ·ύρον 2.
1. Τό πρώτο·/ έδάφιον τής παρ. 6 τού άρ-ύρου 11 καί ή 

παρ. 5- τοϋ- άρ-ύρ-ου 30 τού Α.Ν. 1854/51. άντικα-ύίσταται 
ώς εξής :

«Δέν υπολογίζεται ώς συντάξιμος έ χρόνος οιασοήποτε υπη
ρεσίας. άν έχρησίμευσεν ή ·ύέλει χρησιμεύσει .κατά νόμον 
πρός άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ιός δημοτικού ή κοι
νοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλήλου Οργανισμού Δημοσίου Δι
καίου εν γένει. Επιχε'ρήσειυς Κοινής Ωφελεί ας ή Τραπέζης 
ή Άνων. Εταιρείας ή. αν διά τόν χρόνον τούτον κατεβλή-ύη 
μετά τήν άπομάκρυνσιν τού υπαλλήλου ή τού στρατιωτικού 
έφ" άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή, έκτος άν αύτη 
ήύελεν έπιστρσφή».

2. Ή άν-αγνώρισις τοϋ. κατά τήν τελευταία·; περίπτωσιν 
τής προηγουμένης παραγράφου, χρόνου ώς συνταξίμου, γί
νεται διά πράξεως τής Γπηρεσίας Συντάξ εουν τού Γενικού 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, κατόπιν αίτήσεως. ΰποβαλλομένης 
ποτά μεν τών άποχωρηισάντων τής υπηρεσίας εντός δύο ετών 
ά.τό τής δηυ.οσιεόσεως τοϋ παρόντος, άνευ δέ χρονικού περιορι
σμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν καί πάντως ούχί μετά παρε- 
λευσιν διετίας άπό τής χρονολογίας τής εξόδου έκ τής Γπη- 
ρεσίας.

3. Τό ποσόν τής έπιστρεπτέας άποζημιώσεως ή χρηματικής 
άυ,οιίής υπολογίζεται βάσει τοϋ, κατά τόν χρόνον υποβολής 
τής αίτήσεοος. μισύοϋτοϋ βα·ύμού τής ·ύέσεως έξ ής ή άπυ- 
υάν.ρυνσις τού υπαλλήλου ή τού στρατιωτικού, συνυπολογιζο- 
μένων καί τών κατά νόμον λοιπών στοιχείων προσδιορισυου 
ταΰτης. πο/.λαπλασιαζομένου έπί τόσους μήνας όσων τάς άπο·' 
δτχάς έλαβεν ώς άποζημίωσιν ή χρηματικήν άμοιβήν.

Ή είσπραξις τοϋ ποσού τούτου ένεργεΐται. έφ’ όσο; ό_ ;,> 
τώ·; είναι έν ένεργεία υπάλληλος ή συνταξιούχος διά παρά- 
κρατήσεως τοϋ ένός έκτου (1/6) τών μη;ια!ω·; άποδοχών 
ή τής συντάξεως του. - -

Εις περίπτωσιν καί»’ ήν ό αϊτών δέν έχει τήν ιδιότητα τού 
•υπαλλήλου ή στρατιωτικού, άυαστέλλετσι ή εισπραξις μέχρι 
τυχόν έ π αν α διορισμού του εις δημοσία·; υπηρεσίαν ή απονομής 
εις αυτόν συντάξεως. ότε καί άρχεται αΰτη κατά τ ανωτέ
ρω οριζόμενα.

Έάν ό αϊτών ή·ύελε χρησιμοποιήσει τόν χρόνον τούτον 
ποός άπέληύιν συντάξεως έξ ετέρου ασφαλιστικού όργα;ισυοϋ. 
τό έπιστρεπτέον ώς άνω ποσόν ίεβα ούται ώς δηαόσιον έσο
δο·; καί είσπράττεται κατά τάς διατάξεις τού Κώδρ.ος περί 
Εΐσπράξεως Δηυοσίων ’Εσόδων.

4'. Ή παρ. 5 τού άρ-ύρου 74 τού Α.Ν. 1854/1951. ώς 
αΰτη ίτ:οποποιή-ύη διά τής παρ. 6 τοϋ άρ-ύρου 13 τοϋ Ν.Δ. 
3708/57 καταργείται. Δικαιώματα γεννηύέντα έκ τής κα- 
ταργουμένης διατάξεως καί υφιστάμενα κατά τήν δταοσίευσιν 
τού παρόντος διατηρούνται.

5. Ή κατά τάς διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τού παρόντος 
άρύρου ά;αγνωριζομένη σύνταξις’ή αϋξησις τής συντάξεως 
ορίζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τού μηνός τής έκδόσεως 
τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

6. Αί διατάξεις τού παρόντος άρ-ύρου έχουν έφαρμογήν καί 
διά τάς οικογένειας τών άποβιωσά;των ήδη υπαλλήλων ή συν
ταξιούχων.

Άρ·ύρον 3.
Η ισχύς τού παρόντος άρχεται διά τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής ‘Εφηυερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εν Ά-ύήναις τή· G Φεβρουάριου 1970 

Ο Γπουργός Οικονομικών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΔΕΤΟΓΛΟΓ


