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ΕΙΣΠ Γ1ΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.

ρ_: —;j σχεδίου Νόμου «περί εφαρμογής των διατάξεων 
- -χ~. 1 τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν. 283/19/6 καί έπί των συν- 

-α:ιου/ων τοϋ Δημοσίου, των ’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
δ'οικτσεως καί λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. καί ρυθμίσεως ετέρων 
τν/ών' ζητημάτων».

/7ούς τή»’ βουλήν ιών 'Ελλήνων
Έχομε·/ την τιμήν νά θέσωμεν ΰπ’ οψιν υμών τα κάτωθι 

. _ 22., —ό- -λ πεειενόιιενον καί τον σκοπόν τοϋ συνυ-ry ·*ι- y*9 * Γ /. *
πο2αλλομένου σχεδίου Νόμου

σεών λόγω πολυετούς έν τώ αύτώ βαθμώ παραμονής καί 
λόγω πολυετοϋς συνολικής υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου καί 
δεδομένου ότι διά τοΰ εσχάτως ψηφισθέντος υπό τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας νόμου, περί αΰξήσεως τοϋ μι
σθού τών δημοσίων υπαλλήλων καί τών υπαλλήλων ΝΠΔΔ,

εφ’ όσον συντρέχουν αί σχετικαί προϋποθέσεις καί εις τούς 
συνταξιούχους -τοϋ Δημοσίου. - (πολιτικούς, στρατιωτικούς, - 
σιδηροδρομικούς κλπ) τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως καί τών λοιπών ΝΠΔΔ.

Ή χορήγησις αύτη προβλέπεται υπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
υπό κείσιν νομοσχεδίου, ένώ διά τών άρθρων 2 καί 3 ορί
ζονται αί σχετικαί προϋποθέσεις καί ρυθμίζονται αί αναγκαί
α*. λεπτομέρειαι προς εφαρμογήν αύτοΰ ύπό τών δικαιοδο- 
τσύντων επί τών συντάξεων οργάνων.

καί αί μέχρι τής έκδόσεως τής ώς άνω ΰπ’ άριθ. 333/1975 
άποφάσεως τοϋ II Τμήματος τοϋ Ε.Σ. έκδοθεϊσαι άναγνω- 
ριστικαί πράξεις ύπό τής Ύπηρεσίας Συντάξεων καί τών 
λοιπών δικαιοδοτούντο/ν έπί τών συντάξεων διοικητικών 
οργάνων. ____ -

3. Κατ’ εφαρμογήν τής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 παρ. 5 
τοϋ Ν. 152/1975 έχορηγήθη άπό 30.8.75, ήτοι άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ ώς εΐρηται νόμου, ό βασικός μισθός τοϋ 
5ου βαθμού εις είκοσι περίπου ύπαλλήλους τοϋ Κλάδου 
Β1 Τελωνοφυλάκων, οίτινες, όμως, κατ’ εφαρμογήν τοϋ 
άρθρου 17 τοΰ ίδιου νόμου καί άπό τής αυτής ώς άνω ημε
ρομηνίας άπεχώρησαν αυτοδικαίως τής υπηρεσίας, λόγω 
συμπλήρούσεως τριακονταετούς πραγματικής δημοσίας υπη
ρεσίας καί τοϋ 60οΰ έτους τής ηλικίας των ή έν πάση περι- 
πτώσει τοϋ 62ου έτους τής ηλικίας των.

Οι υπάλληλοι ούτοι, περαιτέρω, έπί τή άποχωρήσει των 
εκ τής υπηρεσίας, κριθέντες προακτέοι, ένετάγησαν τήν 27. 
11.75 αυτοδικαίως, κατ’ εφαρμογήν τοϋ β' έδάφ. τής παρ. 
5 τοΰ άρθρου 2 τοϋ ίδιου νόμου εις τόν 5ον βαθμόν (Τομεάρ- 
χου β' τάξεως) άφ’ ής άπεχώρησαν τής υπηρεσίας ήτοι άπό 
30 Αύγουστου 1975.

Παρά τήν, κατά τ’ άνωτέρω, αύτοδικαίαν ένταξίν των 
εις τον 5ον βαθμόν, ή σύνταξίς των έκανονίσθη ύπό τής 
'Υπηρεσίας Συντάξεων βάσει τοϋ μισθού τοΰ 6ου βαθμοϋ, 
καθ’ όσον οι ούτως ένταγέντες υπάλληλοι εις τόν 5ον βαθμόν 
ούδέποτε έλαβον μισθόν ένεργείας έπί τοϋ βαθμοϋ τούτου. 
Τοϋτο δέ κατ’ έφαρμογήν σχετικής συνταξιοδοτικής δια- 
τάξεως καθ’ ήν ή σύνταξις κανονίζεται βάσει τοϋ μισθού 
τοϋ βαθμοϋ, δν έφερε καί ύφ’ ον έμισθόδοτεϊτο ό υπάλληλος 
κατά τήν έξοδόν του έκ τής υπηρεσίας (άρθρον 9 Α.Ν. 
1854/1951 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθοου 6 τοϋ Ν·Δ. 
3768/1957).

2. Διά τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 164/1973 «περί άναγνω- 
ρίσεως διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων υπαλλήλων καί 
υπαλλήλων ΝΠΔΔ» καθιερώθη ή διαδοχική άσφάλίσις μεταξύ 
τοϋ Δημοσίου καί τών ΝΠΔΔ, τών έχόντων τό αυτό πρός" 
τό Δημόσιον συνταξιοδοτικόν καθεστώς. Ούτως οί ύπάλληλοι 
τοϋ Δημοσίου ή τών ώς έίρηται'ΝΠΔΔ, οί έχοντες‘προϋ
πηρεσίαν εις τά Νομικά ταϋτα πρόσωπα ή τό Δημόσιον,' 
προσμετρούν τήν προϋπηρεσίαν των ταύτην εις τήν λοιπήν" 
συντάξιμον υπηρεσίαν των, έφ’ όσον προσκομίσουν άπό- 
φασιν τοϋ οικείου ασφαλιστικού φορέως ότι άναγνωρίζει 
ως συντάξιμον τήν προϋπηρεσίαν καί άναλαμβάνει τήν έκ 
ταύτης έπιβάρυνσιν. 'Η ούτως άναγνωριζομένη προϋπηρεσία 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά την χορήγησιν ωφελημάτων καί 
‘κατά τόν χρόνον τής έν ένεργεία ύπηρεσίας των (πολυετία, 
τριετία). * ·.' \ - .

Διά τής έσχάτως, όμως, έκδοθείσης ύπ’ άριθμ. 333 τής 
13ης Νοεμβρίου 1975 άποφάσεως τοΰ II Τμήματος τοΰ · 
Ελεγκτικού Συνεδρίου έγένετο δεκτόν οττ ύπό τών διατά

ξεων τοϋ Ν.Δ. 164/1973 δέν προβλέπεται ή πρό τής άπο- 
χωρήσεως τοϋ υπαλλήλου έξ έκάστου φορέως έκδοσις πρά- 
ξεως καθοριζούσης έάν προϋπηρεσία υπαλλήλου είναι συν- 
τάςιμος κατά τάς διατάξεις τοΰ Νομοθετικού τούτου Δια
τάγματος, ούτε_ προβλέπεται ότι ή τοιαύτη πράξις ύπόκει- 
ται εις ένδικα μέσα. Τοϋτο, ώς εικός, έχει σοβαράς επιπτώ
σεις έπί τών έμπιπτόντων εις τάς διατάξεις τοϋ ΝΔ 164/ 
1973 υπαλλήλων, έφ’ όσον ούτοι μέχρι τής εξόδου των έκ 
~ής Υπηρεσίας θά εύρίσκωνται έν άμφιβολία ώς πρός τό έάν 
η προϋπηρεσία των λογίζεται συντάξιμος ύπό τοϋ οικείου 
ασφαλιστικού' φορέως μέ όλας τάς εντεύθεν δυσμενείς συ
νέπειας ώς καί τήν μή άναγνώρίσιν τοϋ χρόνου τούτου διά 

χορήγησιν τών ώς άνω ωφελημάτων. - . ’
Τήν έλλειψιν ταύτην έρχεται νά καλύψη τό άρθρον 4 τοϋ 

νομοσχεδίου, όπερ προβλέπει τήν έκδοσιν πράξεως άναγνω
ρίσεως τής προϋπηρεσίας καί πρό τής έξόδου τοΰ υπαλλήλου 
έκ τής ύπηρεσίας, ώς καί τήν άσκησιν κατά τής πράξεως 
ταύτης τών ύπό τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ Α.Ν. 599/1968 
προβλεπομένων ένδικων μέσων. Προσδίδεται δέ εις τό άρ
θρο ν τοϋτο αναδρομική ισχύς προκειμένου νά καλ,υφθοϋν

Τοιουτοτρόπως, όμως, αίρεται ό σκοπός τοΰ Ν. 152/
. 1975, όστις διά τής αύτοδικαίας έντάξεως τών ώς εϊρηται 
. ύπαλλήλων εις τόν άμέσως άνώτερον βαθμόν 5ον έπί τή 

άποχωρήσει των έκ τής ύττηρεσίας, άπεσκόπει οπωσδήποτε 
εις τήν άναγνώρίσιν ύπέο αυτών δικαιώματος συντάξεως 

- βάσει τοΰ μισθού. τοϋ βαθμοϋ τούτου, καθ’ όσον, άλλως, 
ούδένα σκοπόν θά έξυπηρέτει ή έπί τή άποχωρήσει ,ένταξίς 
των εις άνώτερον .βαθμόν. - .-. ·. ■ · · - γ

Τό νομικόν τοϋτο άδιέξοδον έρχεται νά άρη τό άρθρον 5 
τοϋ νομοσχεδίου, όρίζον ότι ή σύνταξις τών περί ών πρόκειται 
ύπαλλήλων κανονίζεται έπί τή βάσει τοϋ μισθού τοΰ βαθμοϋ ’ 
εις δν ούτοι ένενάγησαν έπί τή άποχωρήσει των έκ τής 
ύπηρεσίας. · .·* ..·

4. Κατ’ έφαρμογήν τοϋ Α.Ν. 599/1968 «περί τής διαδι
κασίας κανονισμού τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου» λειτουρ-' 
γοϋν παρά τή Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ Γ.Λ.Κ. ή ’Επι
τροπή ’Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (άρθρ.
1 παρ. 3) καί ή Επιτροπή Άναγνωρίσεως Διάρκειας 
Συνταξίμου Ύπηρεσίας (άρθρ. 4 παρ. 1). Αί Έπιτροπαί 
αύται συνεδριάζουν, συμφωνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
αύτοΰ Άναγκ. Νόμου, κατά τάς εργασίμους ώρας, ούδεμία 
δέ πρόσθετος άμοιβή καταβάλλεται διά τήν είς ταύτας συμ- 
μετοχήν._ . ’ · ·_··· - . / -Ύ ' · /ή" ./

Έκ τής μέχρι τοϋδε λειτουργίας τών έ; λ,όγω ’Επιτροπών 
διεπιστώθη ότι τό έργόν αύτών, είναι, τόσον άπό άπόψεως 
δγ-κου όσον καί άπό άπόψεως ουσίας, σημαντικώτατ ον, δι’ 
ό καί άπαιτεϊ καί ικανόν χρόνον. Ή άπασχόλησις, όμως τών 
μελών καί τών εισηγητών αύτών έφ’ ικανόν χρόνον έβδο- ; 
μαδιαίως'καί δή έντός τών έργασίμων ώρών έχει ώς απο
τέλεσμα τήν έπιβράνδυσιν τοϋ κυρίου έργου τής Ύττηρεσίας, 
οπερ συνίστανται εις τόν κανονισμόν τών συντάξεων. Επι
βάλλεται, οθέν, όπως αί Έπιτροπαί αύται συνεδριάζουν 
κατά τάς μή έργασίμους ώρας, γεγονός όπερ έξυπήρετεΐ 
καί τήν προσέλευσιν ένώπιον τής Επιτροπής Άναγνωρίσεως 
Διαρκείας Συνταξίμου-Ύπηρεσίας ffyi μόνον τών ένδια- 
φερομένων ύπαλλήλων, άλλά καί τών ύπ’ αυτών προτει- 
νομένων μαρτύρων. Ωσαύτως, έπιβάλλεται, όπως διά τήν 
εργασίαν ταύτην καταβάλλεται είς τά μέλη καί τούς είση-



— * —

γητάς τών ώς εϊρηται Επιτροπών καί ανάλογος χρηματική 
.άμοιβή δεδομένου ότι «ί—άρμοδιότητες αυτών δεν περιορί
ζονται μόνον είς θέματα των ύπαλλήλων και συνταξιούχων 
τοϋ ΔημοσίουΓ- άλλ’ έπεκτείνεται καί είς τούς ύπαλλήλους 
y.al συνταξιούχους πλ.ειστων ί\ΓΙΔΑ (ΙΚΑ, Ο.ΤίΑ. κλ.π).

Τ’ άνωτέρω ρυθμίζονται διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ νομοσχε
δίου, όπερ ορίζει ότι αΐ Έπιτροπαί συνεδριάζουν κατά τάς 
μή εργασίμους ώρας καί ότι είς τά μέλη, τον γραμματέα 
καί τούς εΐσηγητάς αυτών καταβάλλεται χρηματική άμοιβή 
όριζομένη δΓ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Οικονομικών, δη- 
μοσιευομένης είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως,

: Είς τοϋτο άποβλέπει τύ ΰπ δψιν σχέδιον νόμου οπερ
έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλ.εσώμεν, όπως περιβαλ.ητε δια 
της ψήφου σας.

β Έν Άθήναις τη 16 Μαρτίου 1976

. . Οι 'Υπουργοί
’Εσωτερικών Οικονομικών .

Κ.' ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

-· - _ Κοινών. Υπηρεσιών_ ' . .
" ' Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣλ- ή’.

■ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ" ■·· 
ί · ‘ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. * .

· : - . ' α#. ...ή-' .^ί-: ο
-Ν.Δ. 279/1974 «περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 

807/71 περί συμπληρώσεως τών περί προσαυξήσεως έπι- 
δόματος εύδοκίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων δια-, 
τάξεων». . " ■ . ",

Άρθρόν_ 1.
Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 807/71 

«περί συμπληρώσεως τών περί προσαυξήσεως επιδόματος 
εύδοκίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων» 
εχουσιν εφαρμογήν καί έπί· τών έν γένει συνταξιούχων τοϋ 
Δημοσίου (πολιτικών καί· στρατιωτικών) καί Ν.Π.Δ.Δ:

Διά τήν χορήγησιν τής ώς άνω προσαυξήσεως επιδόματος 
εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ (τριετιών) *ύπο- 
λογίζεται είς τόν όν ούτοι έκέκτηντο, κατά τήν άποχώρησίν 
των έκ τής υπηρεσίας, βαθμόν, ό πλεονάζων χρόνος ύπηρε- 
σίας, μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ, κατά τάς κειμένας κατά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ παρόντος διατάξεις, άπαιτουμένου διά τόν' 
διορισμόν ή τήν είς έκαστον απάντων τών προηγουμένων · 
βαθμών προαγωγήν τών ύπαλλήλων.
. Κατά τόν καθορισμόν τοϋ, κατά τ’ άνωτέρω, πλεονά
ζοντας χρόνου προσμετρεϊται καί πάσα συντάξιμος ύπηρε- 
σία τοϋ υπαλλήλου. "

- Β'.
Ν.Δ. 164/1973 «περί άναγνωρίσεως διαδοχικών προϋ

πηρεσιών δημοσίων ύπαλλήλων καί ύπα/λήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
ώς συνταξίμων».

Άρθρον 1 παρ. 3.
3. Διά την άναγνώρισιν τών έν παρ. 1 καί 2 προϋπηρε

σιών, απαιτείται ή συμπλήρωσες παρά τοϋ υπαλλήλου π εν-’ 
ταετοΰς πραγματικής υπηρεσίας παρά τώ Δημοσίω ή παρά 
τώ Ν.Π.ΔΙΔ., έξ’ ού άπεχώρησε κίτά τά πέντε προ τής άττο-' 
χωρήσεώς του £τη.
~~ Είς —ρίπτωσιν καθ’ ήν ό δι’ οίανδήποτε αιτίαν έξερχό- 
μενος υπάλληλος έκ τής ύπηρεσίας τοϋ Δημοσίου ή τοϋ 
Ν.Π.Δ.Δ. δέν κέκτηται Πενταετή υπηρεσίαν., τακτικού 
υπαλλήλου παρά τώ Δημοσίω ή τώ αύτώ Ν.Π.Δ.Δ. κατά τά 
πέντε προ τής άποχωρήσεώς του έ'τη, συνεπλήρωσεν όμως 
πενταετή υπηρεσίαν τακτικού υπαλλήλου συναθροιζομένης

τής είς το Δημόσιον καί τά έν παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 1 Ν. 
Π.Δ.Δ. υπηρεσίας του, ή άναγνώρισις τών περί ών τό παρόν 
άρθρον προϋπηρεσιών χωρεΐ είς βάρος τοϋ φορέως, είς δν 
ήσφαλίσθη ό ύπάλληλος κατά τό μεγαλύτερου μέρος τής 
ύπηρεσίας του, ΰπό καθεστώς τοϋ παρόντος άρθρου μή 
νοουμένου τοϋ Δημοσίου ώς φορέως διά τήν έφαρμογήν τής 
παρούσης παραγράφου.

Διά τόν κανονισμόν τής κατά τό προηγούμενου έδάφιον 
συντάξεως έφαρμόζονται αί συνταξιοδοτικαί διατάξεις τοϋ 
φορέως, ύπό τό καθεστώς τοϋ οποίου, κατά τάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 1, διηνύθη ό μεγαλύτερος χρόνος άσφαλ.ίσεως.

Είς τάς περιπτώσεις τάς καθοριζομένας ύπό τοϋ άρθρου 
13 παρ. 1 τοϋ Α.Ν. 1854/51 «περί άπονομής τών πολ.ιτικών 
καί στρατιωτικών συντάξεων» ώς έτροποποιήθη διά τοϋ 
άρθρου 7 παρ. 5 τοϋ Ν.Δ. 3768/1957, δέν άπαιτεΐται ή 
κατά τό έδάφιον α' τής παρούσης παραγράφου προϋπόθε- 
σις. ' ··' λ'·-'

Γ.
Α.Ν. 599/196S άρθρόν 6 παρ. 1.

. ΑΙ κατά τόν παρόντα Άναγκ. Νόμον Έπιτροπαί συνε- 
δριάζουσι κατά τάς έργασίμους ώρας ούδεμία δέ καταβάλ.- 
λαται πρψσθετός άμοιβή διά τήν είς ταύτας συμμετοχήν.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΈΔΡΙΟΝ. .ψ· . .. .

- · ·' ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ-~ 
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 31ης 

ς ΜΑΡΤΙΟΥ 1976.

Μέλη : Γεωργ. Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Βασ. Παπα- 
στυλιανός, Πετρ. Πετρίδης, ’Αντιπρόεδροι, Νικ. Σπυράκος, 
Νικ. Θέμελ.ης, Κων. Σαραντόπουλ.ος, Κων. Παρασκευό- 
πουλος, Δημ. Καμβύσης, Δημ. Μά^ιαλ.ης, Ήλ. Κάμτσιος, 
’Ιωάν. Κατσίκας, Γεωργ. Βιτάλης καί Κων. Σμυρλής Σύμ
βουλοι. Οί Άντ. Παπαδάτος ’Αντιπρόεδρος καί Γεωργ.' 
Δημόπουλος, Σύμβουλ.ος, κωλυόμενοι, δέν παρέστησαν.

Γενικός Έτςίτροπος τής ’Επικράτειας : Κων. Χουρδάκης, 
Σύμβουλ.ος, νόμιμος άναπλ.ηρωτής τοϋ Γενικοϋ Επιτρόπου 
τής ’Επικράτειας Παν. Φωτοπούλου, κωλ.υομένου.
. Γραμματεύς: Γερ. Μπουκογιάννης.

Άρχομένης τής συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει είς 
τήν Όλομέλ.ειαν τό διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 38681/470/Μ13/ 
1-46/16.3.1976 έγγράφου τοϋ Υπουργείου Οικονομικών 
(Γενικόν Λογιστηρίου τοϋ Κράτους- 'Υπηρεσία Συντάξεων), 
προς τόν Γενικόν ’Επίτροπον τής ’Επικράτειας άποσταλ.έν 
σχέδιον νόμου «περί έφαρμογής τών διατάξεων τής παρα
γράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 283/1976 καί έπί τών συν
ταξιούχων τοϋ Δημοσίου, τών ’Οργανισμών Τοπικής Λύτο- 
διοικήσεως καί λ.οιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου καί ρυθμίσεως ετέρων τινών ζητημάτων» όπως προ- 
κληθή ή γνώμη ταύτης, συμφώνως πρός τό άρθρον 73 παρ. 
2 τοϋ Συντάγματος, έχον ώς έξής :

Άρθρον 1.
Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 283/_ 

1976 «-περί αύξήσεως τοϋ μισθοϋ τών δικαστικών λ,ειτουρ- 
γών, τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων, πολιτικών καί στρατιωτι
κών, καί τών υπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

.Δικαίου, χορηγήσεως έπιδομάτων -καί ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» έχουν έφαρμογήν άπό 1ης Ίουλ.ίου 1976 καί έπί 
τών συνταςιούχων τοϋ Δημοσίου, τών ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) καί τών λοιπών Ν.Π.Δ. 
Δικαίου.
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Άρθρον 2.
1. Διά τήν εφαρμογήν των περί. ών τό προηγούμενο·/ άρ- 

6;ον διατάξεων πρός χορήγησιν της πρόσαυξήσεως λόγω 
3ης τριετίας εις τούς πολίτικους έν γένει τυνταξιούχους 
τοϋ Δημοσίου καί τούς συνταξιούχους των Ο.Τ.Α. ή των 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., υπολογίζεται εις τον βαθμόν, τον όποιον 
έκέκτηντο ούτοι κατά τήν άποχώρησίν των έκ τής υπηρεσίας, 
ό πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας, μετά τήν άφαίρεσιν έκ τής 
συνολικής πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας αυτών, τοϋ 
χρόνου όστις θά άπητεϊτο κατά τάς κειμένας κατά τήν δη- 
μο-ίευσιν τοϋ Ν. 283/1976 διατάξεις διά τον διορισμόν ή 
τήν προαγωγήν αυτών εις άπαντας τούς προηγουμένους 
βαθμούς.

Πολιτικοί έν γένει συνταξιούχοι, άποχωρήσαντες τής 
υπηρεσίας προ τής εφαρμογής τοϋ Ν. 1811/1951 «περί 
κωδικός καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών υπάλληλων 
δι* ού προεβλέφθη ή διχκρισις τών υπαλλήλων εις τοιούτους 
Α\ Β' καί Γ' κατηγορίας, θεωρούνται διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ παρόντος, ως άνήκοντες εις μίαν τών κατηγοριών τού
των, άναλ.όγως τών τυπικών των προσόντων. Εξαιρετικούς 
οί έκ τούτων έπί βαθμοϊς 2ω καί 3ω θεωρούνται ώς άνή
κοντες εις τήν Α' Κατηγορίαν, άνεξαρτήτως της ύπάρξεους 
ή μή τον τυπικών προσόντων τής κατηγορίας ταύτης.

Έφ’ όσόν κατά τήν διάρκειαν τήη ένεργοϋ υπηρεσίας τοϋ 
ήδη συνταξιούχου έλήφθησαν ύπ’ δψιν, διά τον υπολογισμόν . 
τοϋ πλεονάζοντας χρόνου πρός χορήγησιν τής πρόσαυξήσεως 
λόγω πολυετούς έν τώ αύτώ ία-5μώ υπηρεσίας, έτεραι εύνοϊκώ- 
τεραι ϊιχτάξεις. αυταιύά λ,ηφύοΰν ύπ’ όψιν κατά τον υπολογι
σμόν τοϋ π/.εονάζοντος χρόνου 5ιά τήν χορήγησιν εις αυτόν καί 
τής πρόσαυξήσεως λόγω 5ης τριετίας, άποκλειομένης έν 
πάση περιπτώσει τής παραλλήλου έφαρμογής τών ώς άνω 
διατάξεων.

2. Διά τήν χορήγησιν τής έν λόγω πρόσαυξήσεως είς 
τούς στρατιωτικούς- συνταξιούχους έφαρμόζονταϊ αί δια
τάξεις τής παραγράφου "3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 283/1976.

3. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 ΐοϋ Ν.Δ. 279/1974 «περί
έπεκτάσεως τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 807/1971 περί συμπλη- 
ρώσεως τών περί πρόσαυξήσεως επιδόματος εύδοκίμου παρα
μονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων» δεν έχουν εφαρμογήν 
έν προκειμένω ούδέ έπί τών άπό τής ισχύος τοϋ Ν. 283/ 
1976 καί έφ’ εξής έξερχομένων τής υπηρεσίας. '

Άρθρον 3.
1. Ή κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών προηγουμένων 

'άρθρων αύξησις τής συντάξεως ορίζεται πληρωτέα άπό 1ης
’Ιουλίου 19/6, βάσει φύλλου μεταβολής έκάστου συντα
ξιούχου μή άπαιτουμενης έκϊόσεως πράξεως άναπροσχρμογής 
ουϊε ΰποίολής αιτήσεως έκ μέρους τών ενδιαφερομένων.

Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 60 τοϋ Α.Ν. 
1854/1951 «περί άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
συντάξεων» δεν έχουν έφαρμογήν έν προκειμένω.

2. Κατά τών ώς άνω φύλλων μεταβολών ή τής άρνήσεως 
τής * Γπηρεσίας πρός χορήγησιν τής έν λόγω πρόσαυξήσεως 
ασκούνται τά ύπό τών άρ·3ρων 1- καί 2 τοΰ Α.Ν. 599/68 
«περί τής διαδικασίας κανονισμού τών συντάξεων τοΰ Δημο
σίου» προίλεπόμενα ένδικα μέσα.

“Αρθρον 4. .
Εις τό τέλ.ος τής παραγράφου 3 τοΰ Ν.Δ. 164/1973 «περί 

αναγνωρισεως διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων υπαλ
λήλων καί υπαλλήλων Ν.Π/Δ.Δ. ώς συνταξίμων καί άλλων 
τινών διατάξεων» προστί-λεται πέμπτο-/ έδάφιον ίσχύον άφ’ 
ης και τό Νομοθετικόν■ τούτο Διάταγμα καί ένον ώς ακο
λούθως: : : -

Αιτήσει τοϋ υπαλλήλου δύναται νά άναγνωρισθή ύπό τών 
κότα περίπτωσιν δικαιοδοτούντων έπί τών συντάξεων ορ
γάνων ή περί ής τό παρόν άρθρον προϋπηρεσία, καί πρό τής : 
εξόδου αύτοϋ έκ τής υπηρεσίας, έφαρμοζομένων όσον άφορα 
εις τήν άσκησιν ένδικων μέσων κατά τών πράξεων άναγνωρί- 
σεως τών διατάξειον τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ Α.Ν. 599/ 
196S.

“Αρθρον 5.
1. Ή σύνταξις τών υπαλλήλων Τελωνοφυλακής οίτινες 

έξήλθον τής υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας τήν 30 Αύγούστου 
1975 κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ν. 152/1975 «περί 
συστάσεως καί άναδιαρθρώσεως θέσεων υπαλλήλων τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων τινών συναφών δια
τάξεων» κανονίζεται βάσει τοϋ μισθού τοϋ βαθμοΰ εις ον 
ούτοι ένεταγησχν αυτοδικαίως, συμφώνως τώ δευτέρω 
έδχφίω τής παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 2 τοϋ αύτοϋ νόμου. 
Ή ένταξις τούτων λογίζεται ώς πρχγματοποιηθεΐσχ τήν 
30ήν Αύγούστου 1975.

2. Διά τόν κατά τ’ ανωτέρω κανονισμόν της συντάξεως 
των, οί ενδιαφερόμενοι δέον, όπως υποβάλουν σχετικήν πρός 
τούτο αίτησιν εις τήν Υπηρεσίαν Συντάξεων τοΰ Γενικού 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, εντός έτους άπό τής ένάρξεως της 
ισχύος τοϋ παρόντος.

“Αρθρον 6.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 599/1968 άντι- 

καθίσταται ώς άκολούθως :
1. Αί κατά τόν παρόντα Άνχγκ. Νόμον/Επιτροπαί συνε

δριάζουν κατά τάς μή εργασίμους ώρας, εις δε τά μέλη 
αυτών, τούς είσηγητάς καί τόν γραμματέα καταβάλλεται 
χρηματική άμοιβή όριζομένη δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υπουρ
γού .^Οικονομικών δημοσιευόμενης εις τήν_ Εφημερίδα της 
Κυβερνησεως.

-Έν Άθήναις τή 16 Μαρτίου 1976

• ΟΙ- ‘Υπουργοί
’ Εσωτερικών . - Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Κοινών. ‘Υπηρεσιών.
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ν ._·

Καί έφ’ οΰ ό Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας έχει 
τήν γνώμην ότι αί διατάξεις αύτοϋ είναι δεδικαιολογημέναι,’ 
κατά τά έν τή αίτιολογική εκθέσει αύτοϋ είδικώτερον εκτι
θέμενα. ' " ■·■··'

‘Ο Εισηγητής Πρόεδρος τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Γεωργ. Κουνουπιώτης, εΐσηγεϊται ώς άκολ,ούθως : ,-■*
. Διά τοϋ διαβιβασθέντος πρός γ/ωμοδότησιν νομοσχεδίου 

έπιδιώκεται ή έπέκτασις εφαρμογής τής διατάξεως τοϋ άρθρου 
4 τοϋ περί αύξήσεως τοϋ μισθού τών δημοσίων έν γένει - 
υπαλλήλων Νόμου 283 τοϋ 1976, δι’ ής αί προσαυξήσεις 
τοΰ μισθού τούτων λόγω συμπληρώσεως πολ.υετοϋς υπη
ρεσίας έν τώ αύτώ βαθμώ (τριετίαι) ορίζονται άπό τέσσαρας 
είς πέντε καί είς τούς συνταξιούχους ώς καί ή ρύθμισις ειδι
κών τινων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Είδικώτερον έπί μιας έκάστης τών διατάξεων τοϋ νομο-' 
σχεδίου παρατηροϋμεν τά άκόλουθα :

. ' “Αρθρον 1. . λ . ;
■ι Είς τούς δημοσίους'υπαλλήλους διά τοΰ Α.Ν. 1502 τοϋ 
1950 καί είς τούς ύ—αλλήλους τών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου διά τοϋ Α.Ν. 1538 τοϋ 1950 τούς συμπληρώ- 
σαντας πολυετή έν τώ αύτώ βαθμώ παραμονήν παρείχετο 
προσαύξησις συνιστχμένη άναλόγως τοϋ διανυθέντος χρό
νου είς τό ήμισυ ή ολόκληρον τήν διαφοράν τοϋ μισθού τοΰ 
επομένου βαθμού καί προκειμένου περί τών μή δυναμένων 
νά προαχθοϋν είς άνώτερον βαθμόν, λόγω έξαντλήσεως τής 
Ιεραρχίας των εις ποσοστον 10% ή 20%. - ~ έ ."

,Έττηκολούθησεν ή ύπ’ άριθμ. 1020 τοϋ 1958 Πράξις 
τοϋ ‘Υπουργικού Συμβουλίου, προβλ,έπουσα εν άρθρω 3 
ώς ή παράγραφος 1. αύτοϋ άντικατεστάθη διά τής ύπ’ άριθμ. 
80 τοΰ 1962 όμοιας, άμφοτέρων κυρωθεισών διά τοΰ άρθρου 

.36 τοΰ Ν.. Δ/τος 4242 τοϋ 1962, τήν παροχήν προσαυξή- 
σεως μετά τήν διάνυσιν τριετοϋς πραγματικής ύπηρεσίας 
έν τώ αύτώ βαθμώ έκ 10% καί μέχρι τριών τριετιών αί- 
τινες ηύξήθησαν-είς τέσσαρας διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Β. Δ/τος
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SS2 τοϋ 1962 καί έν συνεχεία καθορισθεΐσαι εις πέντε διά 
τού άρθρου 24 παράγραφος 6 τοϋ Ν. Δ/τος 4548 τοϋ 1966 
περιωρίσθησαν εις τέσσαρας διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α. Νόμου
274 τοϋ 1968.. _

Προκειμένου περί των απομακρυνόμενων της υπηρεσίας 
ή σύνταξις τούτων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρ
θρων 9 καί 34 τοϋ Α.Ν. 1S54 τοϋ 1951 υπολογίζεται βά
σει ποσοστού, δπερ καθορισθέν άρχικώς εις 80% έμειώθη 
‘κατά την χρονικήν περίοδον τής δικτατορίας καί ήδη συνί- 
σταται καί αύθις εις τό αυτό ποσοστόν, τοϋ έκάστοτε μη- '
νιαίου μισθοϋ τοϋ βαθμοϋ όν έφερεν ό ύπάλληλ.ός καί ό στρα
τιωτικός κατά τύν χρόνον της άποχωρήσεώς του μετά προσαυ-

παραμονης ... ......................
το ποσοστόν ταύτης έποίκιλεν άναλόγως τοϋ χρόνου άπο-' 
χωρήσεως τοϋ υπαλλήλου έδημιουργεΐτο άνισος μεταχείρι- 
σις των υπαλλήλων οίτινες μετέπιπτον εις σύνταξιν άφοΰ 
διά τούς άποχωρήσαντας α) μέχρι τής ισχύος της 1020 τοϋ 
1958 πράξεως τοϋ "Υπουργικού Συμβουλίου ή προσαύξησις 
συνίσταται εις τό ήμισυ ή ολόκληρον τήν διαφοράν μεταξύ 
τοϋ μισθοϋ τοϋ βαθμοϋ δν έφερον καί εκείνου τοϋ άνωτέρου 
βαθμοϋ ή μέχρι 20%, β) μέχρι τής ισχύος τοϋ Β. Δ/τος 
882 τοϋ 1962 μέχρι 30% καί γ) μετά ταΰτα μέχρι 40%.

* Η άνισος αυτή μεταχείρισις ήρθη διά της διατάξεως τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Ν. Δ/τος 4605 τοϋ 1966 δι’ ής ώρίσθη ότι 
«αί πάσης φύσεως προσαυξήσεις λόγω πολυετοϋς έν τω αύτω 
βαθμω παραμονής των έν ένεργεία δημοσίων υπαλλήλων 
λαμβάνονται ύπ’ οψιν καί διά τούς συνταξιούχους άνεξαρτή- 
τως χρόνου άποχωρήσεώςκέων έκ τής υπηρεσίας» δι’ αύτής 
δέ κατωχυρώθη τό δικαίωμα τούτων ώστε είς πάσαν μετά- ■ 
βολήν ώς προς τήν προσαύξησιν ταύτην των έν ένεργεία 
υπαλλήλων, έπέρχεται ανάλογος ρύθμισίς καί της συντά
ξεως των έχόντων αποχωρήσει τής υπηρεσίας, τής άνωτέρω 
διατάξεως έφαρμοζομένης συμφώνως τώ άρθρο) 11 τοϋ 

"αυτού Ν. Δ/τος καί έπί των συνταξιούχων των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ών τό εις σύνταξιν δικαίωμα 
διεπεται υπό διατάξεων αίτινες κατά βάσιν άκολουθοϋν τό 
συνταξιοδοτικόν" καθεστώς των δημοσίων υπάλληλων.

.· Κατόπιν τής άνωτέρω διατάξεως ή έφαρμογή καί εις 
τούς συνταξιούχους τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
Νόμου 283 τοϋ 1976, δι’ ής παρέχεται εις τούς έν ένεργεία 
υπάλληλους καί πέμπτη έκ 10% προσαύξησις λ.όγω πολυε- . 
τοϋς έν τω αύτω βαθμω παραμονής θά έπήρχετο έξ αύτής 
καί συνεπώς θά έπερίττευεν ή τό αύτο θέμα ρυθμίζουσα διά- 
ταξις τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου καί μόνον διότι δι’ 
αύτής ορίζεται χρονολογία πληρωμής τής έν λόγω προσαυξή- 
σεως διάφορος τής διά τής εΐρημένης διατάξεως τοϋ άρθρου 
4 τοϋ Νομού 2S3 τοϋ 1976 προθ/.επομένης αναγκαία παοί-

θμών έκείνου" 6ν φέρει κατά τήν έξοδόν-του έκ τής υπηρε
σίας. Τουτέστιν ό πλεονάζων χρόνος έξευρίσκεται διά τής 
άφαιρέσεως τοϋ άπαιτουμένου χρόνου έκ τής υπηρεσίας 
τοϋ ύπαλλήλου τής λαμβανομένης ύπ’ δψιν διά τήν προαγωγήν 
του.

Προκειμένου δμως περί τών συνταξιούχων διά τοϋ Ν. 
Δ/τος 279 τοϋ 1974 ορίζεται ότι μετά τήν έξεύρεσιν τοϋ 
άπαιτουμένου ώς άνω προς προαγωγήν χρόνου ούτος άφαι- 
ρεΐται ούχί έκ τής ώς πολ,ιτικοϋ ή ώς στρατιωτικού ύττηρεσίας 
ήτις καί λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά τήν προαγωγικήν τούτων 
έξέλ.ιξιν, ώς τούτο διά τοϋ Ν. Δ/τός 807 τοϋ 1971 ορίζεται, 
άλλά έκ τής συνολικής συνταξίμου ύττηρεσίας των, διά τύν 
καθορισμόν, τής όποιας προσμετρεΐται καί χρόνος δστις 
δι’ ειδικών συνταξιοδοτικών διατάξεων λογίζεται συντά
ξιμος, ώς είναι ό χρόνος τής άσκήσεως τοϋ έλευθέρου 
έπαγγέλματος ΐατροΰ, δικηγόρου, ό τοιοϋτος προς άπό- 
κτησιν ιατρικής είδικότητος, μαθητείας εις Στρατιωτικας 
Σχολάς, ό έν διπλασιασμό) λογιζόμενος έμπόλεμος χρόνος 
στρατιωτικής ύττηρεσίας κλ.π.

Καθ’ ήμάς ό υπολογισμός τοϋ πλ.εονάζοντος χρόνου διά 
τον καθορισμόν τοϋ ποσοστού τής λ.όγιμ πολυετούς έν τω 
αύτω βαθμώ προσαυξήσεως διά τούς έν ένεργώ ύπηρεσία 
τε/.οϋντας υπαλλήλους καί τούς συνταξιούχους θά πρέπει 
νά γίνεται βάσει_τών αύτών κριτηρίων, τηρουμένης-ουτω 
•τής βασικής άρχής ήν καθιέρωσεν ή άνω άναφερομένη διά- 
ταξις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. Δ/τος 4605 τοϋ 1966 ήτις παρε- 
βιάσθη διά τοϋ Ν. Δ/τος 279 τοϋ 1974.

"Οθεν, διά τήν τήρησιν τής άρχής ταύτης ώς ..προς τήν 
πέμπίτην λόγω τριετιών προσαύξησιν, θά πρέπει ν ) τύχουν 
-Προκειμένου περί τών πολιτικών συνταξιούχων άναλόγου 
έφαρμογής αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ/τος 807 
τοϋ 1971, τροποποιουμένης ώς άκολ.ούθως τής διατάξεως 
τοϋ έδαφίου 1 τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2.

«■Άρθρο Ο .

σταται ή θέσπισις ταύτης.

1. Διά τήν χορήγησιν είς τούς πολ.ιτικούς έν γένει συν
ταξιούχους τοϋ Δημοσίου καί τούς συνταξιούχους τών 
’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών λοιπών 
Νομικών · Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τής πέμπτης έκ 
10% προσαυξήσεως λ.όγω πολυετούς παραμονής έν τω αύτώ 
βαθμω υπολογίζεται είς τον βαθμόν τον όποιον 
έκέκτηντο ούτοι κατά τήν άποχώρησίν των έκ τής υπηρεσίας 
μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ κατά τάς κειμένας κατά τήν δημο
σίευσήν τοϋ Ν. 283/76 διατάξεις άπαιτουμένου διά τον 
διορισμόν ή τήν είς έκαστον απάντων τών προηγουμένων 
βαθμών προαγωγήν, έφαρμοζομένης περαιτέρω δια 
τον καθορισμόν τοϋ πλ.εονάζοντος χρόνου κατ’ άναλογίαν 
τής διατάξεως τής παραγράφου Ι^.τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ' 
τος 807 τοϋ 1971».

Άρθρον 2. ,
Έκ τής διατυπώσεως τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου 

δι’ ών ρυθμίζεται ό τρόπος ύπολ.ογισμοΰ τής πέμπτης έκ 
10% προσαυξήσεως, διαπιστοϋται άντίφασις μεταξύ τοϋ 
έδαφίου 1 τής παραγράφου 1, δι’ ής ορίζεται ότι ό πλ.εονάζων 
χρονος, πέραν τοϋ άπαιτουμένου διά τήν είς τον βαθμόν δν 
ο υπάλληλος φέρει κατά τήν άποχώρησίν του έξέλ.ιξιν, έκ- 
πιπτεται εκ τής συνολικής πραγματικής συνταξίμου υπη
ρεσίας του καί τής παραγράφου 3, καθ’ ήν αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 279 τοϋ 1974, αί τον τοιοΰτον ύπολ.ογι- 
σμον προβλέπουσαι διά τάς μέχρι τής ισχύος του'παρεχο- 
μένας προσαυξήσεις σννισταμένας μέχρι 40% δέν έφαρμό- 
ζονταί διά τήν παροχήν τής έν λ.όγω πέμπτης προσαυξή- 
σεως. ' : · ' ~
Ζ Καί άναλυττκώτερον, διά τούς έν ένεργεία υπαλλήλους 
προβλέπεται διά τοϋ Ν. Δ/τος 807 τοϋ 1971 ό υπολογισμός 
διά τήν χορήγησιν τής περί ής πρόκειται προσαυξήσεως τοϋ - 
πλ.εονάζοντος χρόνου, πέραν τοϋ άπαιτουμένου διά την έξέ- 
λ.ιξιν τοϋ υπαλλήλου είς έκαστον τών προηγουμένων βα

Διά τούς άπομακρυνομένους τής ύττηρεσίας λ.όγω ορίου 
ήλ.ικίας ή συμπληρώ σε ως 35ετοϋς ύττηρεσίας ύπαλλή- 
λ.ους ορίζεται διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 
283/1976 ότι ή διανυομένη τριετία λ.ογίζεται συμπληρω- 
θεϊσα άπό τής πρώτης τοϋ μηνός καθ’ δν διά τον άνωτέρω 
λ.όγον άποχωροϋν τής υπηρεσίας. Άν ή έφαρμογή τής 
διατάξεως ταύτης σκοττήται καί διά τούς συνταξιούχους 
προς άρσιν πάσης άμφιβολ.ίας, θά πρέπει νά σίμπληρωθή 
ή διατυπουμένη άνιοτέρω διάταξις τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 2 
τοϋ νομοσχεδίου διά τοϋ άκολούθου έδαφίου :

«Ή διάταξις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 
283 τοϋ 1976 έχει έφαρμόγήν καί έν προκειμένω».

Προκειμένου περί τών στρατιωτικών συνταξιούχων δια 
τής παραγράφου 2 τοϋ άνωτέρω άρθρου 2 προβλ,έπεται ό 
ύπολ,ογισμός τής πέμτττης τριετίας ώς καί διά τούς έν ενερ
γή) ύπηρεσία τελ.οΰντας άλλ.ά βάσει προϋποθέσεως π/αονί- 
κτικωτέρας έκείνης, ήτις τάσσεται διά τούς πολ.ιτικούς 
υπαλλήλους, άφοϋ άρκεΐ ή συμπ/ήρωσις τοϋ ήμίσεος τοϋ 
προς προαγωγήν άπαιτουμένου χρόνου, διά τήν παροχήν
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—γ * £ν λύνω προσαυξήσεως.
ΊΙ διάταξις τής παραγράφου 3 προβλέπουσα ότι, διά 

τού: έξερχομένους της ύπερεσίας μετά τήν ίσχύν τοϋ Νόμου 
0^3 τοϋ 1976 δεν θά έψαρμόζωνται άί είδικαί ώς προς τόν 
καθοοισιχόν της λόγω πολυετούς έν τώ αύτώ βαθμώ προσαυ- 
ίήβεως διατάξεις τοϋ Ν. Δ/τος 279 τοϋ 1974,, ορθή, τυγ- 
γανει διότι οϋτω κατά ένιαΐον τρόπον Θά ένεργήται ό 
υπολογισμός τοϋ, διά τήν παροχήν άπασών των προσαυ- 
ξήσεων (10% ^ως 50%), άπαιτουμένου χρόνοι* διά τόν 
ύπάλληλον, έν ύπηρεσία τελοϋ'/τα ή μετά τήν έξοδόν του 
έκ" ταύτης, έστω καί άν ή εύθυγράμμισις αϋτη αφορά τόν 
εφεξής χρόνον.

Άρθρον 3.

Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται ό 
τρόπος χορηγήσεως τής πέμπτης έκ 10% προσαυξήσεως εις 
τούς δικαιουμένους ταύτης συνταξιούχους.

Δι’ αυτής θεσπίζεται ταχεία διαδικασία, συνισταμένη 
εις τήν διά φύλλ.ου μεταβολής δι’ έκαστον συνταξιούχον, , 
όπερ άποτελεΐ έντολήν πληρωμής^ παροχήν τής έν. λόγω 
προσαυξήσεως άποστελλομένου εις τήν Μηχανογραφικήν 
Υπηρεσίαν, διά τήν έκδοσιν τής σχετικής επιταγής.

Φρονοϋμεν όμως ότι έν συνεχεία θά πρέπει νά έκδοθή 
παρά τής αρμόδιας Διευθύνσεως έλέγχου καί έντολής συν
τάξεων, τής προβλεπομένης υπό τοϋ άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 
599/68 πράξις ήτιι^νά τίθεται εις τόν παρά τή αύτή Διευ- 
θύνσει τηρούμενου^ φάκελον έκάστου συνταξιούχου διά 
τήν πληρότητα των. έν αύτω στοιχείων, νά κοινοποιήται, 
δέ εις τούτον άντίγραφον τής πράξεως ταύτης. Ή έκδοσις 
τής άνωτέρω πράξεως καθίσταται άναγκαία καί έκ τού λόγου 
ότι τά άνω φύλλα μεταβολών καί τα στοιχεία βάσει των 
όποιων συντάσσονται ταϋτα καταστρέφονται μετά' πενταε
τίαν ·άπό τής έκδόσεώς των, ώς τοϋτο προβλέπεται διά τής 
ύπ’ άριθμ. 43698 τής 3 Μαρτίου 1970 άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού των Οικονομικών «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
προκυπτόντων, έκ τής πληρωμής έπιταγών κ.λ.π.» δημο- 
σιευθείσης εις το ύπ’ άριθμ. 166 τής 7 ίδιου μηνός καί 
έτους Φύλλον τοϋ Β· Τεύχους τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως.

Διά τής. παραγράφου 2 τοϋ ανωτέρω άρ-$ρο·υ προίλέπεται 
η άτχησις χατα των φιιλ.λ.ων μεταέολών ΐνϊίχων μίτων, ώς 
τοιούτων οριζόμενων των έν άρ·3ροις 1 χαί 2 τοΰ Α.Ν. 599 
τοϋ 1968. " - ~
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Τά ένδικα ταϋτα μέσα προβλέπονται κατά των πράξεων 
κανονισμού η αυςησεως συντάςεως τών έκδιδομένων παρά 
των αρμοδίων Διευθύνσεων Κανονισμού Συντάξεων τοϋ Γε
νικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους. Έν προκειμένω, όμως, αντί 
τής έκδόσεώς τοιούτων πράξεων έπροτιμήθη καί όρθώς 
ετερα διαδικασία τής παρά τής Διοικήσεως, άνευ τής παρεμ
βάσεως του επι των συντάξεων δικαιοδοτοϋντος όργάνου,

~?*ζ·ζ υποκειται είς τα διά την περίπτώσιν ταύτην προβλε- 
πόμετ/α^ εν^άρθρω 5 τοΰ Νόμου 4448 τοΰ 1964 ένδικα μέσα, 
της υπ αυτών προβλεπομένης ένστάσεως ενώπιον τοϋ Κλι
μάκιου, ασκούμενη κατά^τής πράξεως έκτελέσεως τής άρμο- 

^Υπηρεσίας τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους ή 
τής αρ'/ήσεως ταύτης προς χορήγησιν τής προσαυξήσεως.

*■ Άρθρον 4.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή άναγνώρισις υπηρε

σίας, ώς συνταξίμου λογιζομένης ΰπό τών διατάςεων τοϋ 
Νομοθετικού Δ/τος 164 τοϋ 1973 καί προ τής έξόδου τοϋ 
υπαλλήλου έκ τής υπηρεσίας.

* Η διάταξις αΰτη, άντίστοιχος τής όποιας είναι ή τοιαύτη 
τοΰ άρθρου 3 τοϋ Α. Νόμου 599 τοϋ 1968, τόν αύτόν προς 
ταύτην σκοπόν έπιδιώκουσα τουτέστιν νά τελή ό υπάλληλος 
έν γνώσει περί τοΰ συνταξίμου ή μή τυχόν προϋπηρεσίας' 
του καί προ τής άποχωρήσεώς του, δικαιολογημένη τυγχάνει.

Άρθρον 5.

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή 
νομιμοποίησις άπό συνταξιοδοτικής πλευράς τής έντάξεως 
είς άνώτερον βαθμόν τών έν αύτή άναφερομένων υπάλληλων 
γενομένης είς χρόνον μεταγενέστερον τής έξόδου των έκ τής 
υπηρεσίας, άλλά άναδρομικώς άφ’ ής έξήλθον ταύτης, επι 
σκοπώ όπως ή σύνταξίς των καθορισθή βάσει μισθοΰ τοϋ 
εις ον ένετάγησαν βαθμού.

Κατά βασικήν τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας αρχήν ή 
σύνταξις τοΰ υπαλλήλου υπολογίζεται βάσει τών κανονικώς,

- διαρκούσης τής- υπηρεσίας του, κτηθέντων. βαθμών. —
.—Η παρέκκλ,ισις όμως άπό τής άρχής ταύτης είς τήν προ- 

κειμένην περίπτωσιν, ευρίσκει έπαρκή έκ τών πραγμάτων 
δικαιολογίαν, διότι άναφέρεται είς υπαλλήλους οίτινες πλη- 
ροϋντες τάς προϋποθέσεις τής διατάξεως τής . παραγράφου 
5 τοϋ άρθρου 2 τοΰ Νόμου 152 τοΰ 1975, καθ’ άς είς τούς 
λαμβάνοντας έπί έπταετίαν τόν μισθόν τοΰ 6ου βαθμού καί 
κρινομένους προακτέους, παρέχεται ό βασικός μισθός τοϋ 
άμέσως έπομένου βαθμού καί έπί τή άποχωρήσει των έκ zrfi 
υπηρεσίας έντάσσονται αύτοδικαίως είς τόν βαθμόν τοϋτον, 
δεν έτυχον τής μισθολογικής καί βαθμολογικής ταύτης έξε- 
λίξεως έν χρόνω καθ’ δν έτέλουν έν ΰττηρεσία, έπί τώ λόγω 
ότι κατόπιν τής μειώσεως τοΰ ορίου ήλικίαή των διά τοΰ 
άρθρου 17 τού αυτού Νόμου, έξήλθον αυτοδικαίως τής υπηρε
σίας άπό τής ισχύος τούτου, ώς έχοντες πρό ταύτηςσυμπληρώ- 
σει τό μειωμένον τούτο δριον ήλικίας^

Διά τής διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ άνωτέρω άρθρου 
τάσσεται προθεσμία διά τήν ύποβολ.ήν τής περί αύξήσεως τής 
συντάξεως αίτήσεως, θά πρέπει όμως νά τεθή καί περιορισμός 
εις τήν καταβολήν τής ηύξημένης συντάξεως, δριζομένης 
ταύτης άπό τής χρονολογίας έκδόσεώς τής σχετικής πράξεως 
ή άποφάσεως κατά τήν κρατούσαν παγίως άρχήν τής μή 
καταβολής ηύξημένης συντάξεως άναδρομικώς όταν ή χορή- 
γησις ταύτης στηρίζεται είς συνταξιοδοτικάς διατάξεις, 
θεσπιζομένας μετά τήν έξοδον των ύπαλλήλων έκ της ύπη- 

.ρεσίας.

Άρθρον 6. ” · -

Ή διά τοϋ άρθρου τούτου θεσπιζομένη διάταξις είναι διοι- 
" κητικοϋ περιεχομένου καί ώς τοιαύτη δέν χρήζει γνωμοδο- 

τήσεως ύπό τής 'Ολομέλειας τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ή Όλ.όμέλεια, μετά συζήτησιν, άπεδέχθη όμοφώνως τήν 

άνωτέρω είσήγησιν. '.
Έφ’ ώ, συνετάγη τό παρόν πρακτικόν, όπερ θεωρηθεν 

- και έγκριθέν ύπό τοΰ Προέδρου, ύπογράφεται ύπό τούτου 
. καί τοϋ Γραμματέως.

*0 Πρόεδρος * Ό Γραμματεύς
(ύπογραφή) . . (ύπογραφή)


