
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου Νόμου «περί υπαγωγής τών ’Αξιωματικών, 

Πυρονόμων καί κατωτέρων οργάνων τοΰ Πυροσβεστικού 
Σώματος» εις τάς «περί στρατιωτικών συντάξεων διατά
ζεις».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Κατά τάς διατάξεις των άρθρων 25 επομ. του Α.Ν. 1854/ 
1951 εις τάς «περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις» ύπά-
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οποίοι ώς προς
υπό τών διατάξεων «περί πολιτικών συντάξεων».

Πολλοί λόγοι συνηγορούν υπέρ τής υπαγωγής τών οργά
νων τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος εις την κατηγορίαν τών 
στρατιωτικών συνταξιούχων, οί κυριώτεροι τούτων είναι 
οί έξής :

α) Τό Πυροσβεστιηόν Σώμα άνήκει εις τά στρατιωτικώς 
ώργανωμένα Σώματα.

β) Τά όργανα τού Πυροσβεστικού Σώματος διέπονται 
κατά τό πλεΐστον ύπό τής ιδίας νομοθεσίας, ήτις διέπει τά 
Σώματα ’Ασφαλείας καί τό Λιμενικόν.

γ) Αΐ άποδοχαί τών όργάνων αυτού, ώς καί τά πάσης 
φύσεως έπιδόματα π.χ. στολής, τροφής, έτοιμότητος, ειδι
κών συνθηκών κ.λ.π. είναι όμοια τών’ στρατιωτικών έν-γένει.

δ) Τά όργανα τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος χαρακτηρί
ζονται διά τού Ν. 1984/52 «ώς στρατιωτικοί» καί συνεπώς 
άπασαι αί εύεργετικ&ί συνταξιοδοτικαί διατάξεις, αί άναφερό- 
μεναι εις τούς Στρατιωτικούς καί τά Σώματα Άσφοιλείας, 
εδει νά ίσχύο ν καί διά τούς ’Αξιωματικούς καί κατώτερα 
όργανα τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος. ··«. · ... .·

ε) Διά τού άρθρου 1 τού Ν. 295/1976 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων τών όργανικών 

.νομών 'Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» 
ορίζεται ότι ’Αξιωματικοί, Άνθ/σταί, .Άνθυπαστυνόμοι, 
Πυρονόμοι καί κατώτερα όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
καθ’ όσον άφορά την προαγωγικήν των έξέλιξιν καί την έν 
γένει υπηρεσιακήν των κατάστασιν, έξομοιούνται πρός στρα
τιωτικούς καί διέπονται ύπό τών ΐσχυουσών επί τών άντικει- 
μένων τούτων διατάξεων. ··’··»-
·. Αύτοί είναι οί λόγοι οί όποιοι ύπηγόρευσαν την σύνταξιν 
τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου διά τού οποίου :

Έν άρθρω 1, προβλέπεται ή έξομοίωσις τών ’Αξιωματικών, 
Πυρονόμων καί κατωτέρων όργάνων τού Πυροσβεστικού 
Σώματος πρός τούς -στρατιωτικούς ώς πρός τό είς σύνταξιν 
δικαίωμα έκ τού Δημοσίου, κατά τάς έκάστοτε Εσχυούσας 
περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις καί ρυθμίζονται 
ετερα είδικώτερα συναφή θέματα προκύπτοντα έκ τής τοιαύ- 
της έξομοιώσεως. - -

Έν άρθρω 2 λαμβάνεται πρόνοια όπως τών θεσπιζομένων 
ευεργετημάτων τύχουν καί οί ήδη έξελθόντες τής υπηρεσίας.

Τοιούτον είναι τό περιεχόμενον τού ύπ’ όψει σχεδίου 
Νόμου, δπερ έχομεν την τιμήν νά παρακαλέσωμεν ίνα περι- 
βάλητε διά τής ψήφου σας. ' - .

/' ' Έν Άθήναις τή 11 ’Ιουνίου 1976.. -
Ό Υπουργός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Α.Ν. 1854/51 «περί άπονομής τών πολιτικών καί στρα

τιωτικών συντάξεων». λτ.. ' -

•/Αρθρο» 25 § 2. · : V / λ: ' ' ·.
_»'■· 1. _ - Γ

2. Στρατιωτικός νοείται ό υπηρετών είς τον στρατόν 
τής Ξηρός, τής Θαλάσσης, -τήν Πολεμικήν ’Αεροπορίαν, 
τήν Χωροφυλακήν, τό Λιμενικόν. Σώμα καί είς πόν όπλον;

σώμα ή κλάδον ή ειδικότητα αυτού ώς ’Αξιωματικός, Άν- 
θυπασπιστής ή οπλίτης, καθώς καί ό πρός αύτούς δυνάμει 
νόμου άντιστοιχών ή έξομοιούμενος. Ζ-ι _

Θεωρείται ομοίως ώς στρατιωτικός, διά τήν εφαρμογήν 
τού παρόντος νόμου καί ό υπηρετών είς τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων ώς άξιωματικός ή κατώτερος αστυνομικός υπάλ
ληλος (οπλίτης).

Άρθρον 25 § 3.
3. "Οπου έν τώ παρόντι άναφέρεται Άξιωματικός, Άνθυ- 

πασπιστής, ή 'Οπλίτης τοΰ Στρατού τής Ξηρός νοείται άμα 
καί ό άντίστοιχος τού Στρατού, Θαλάσσης, τής Πολεμικής 
’Αεροπορίας, τού Λιμεν.κοΰ Σώματος, τής Χωροφυλακής 
και της Αστυν. Π ο λέων, ως και των λ.οιπων υπηρεσιών 
κατά τήν έν τοΐς νόμοις άντιστοιχίχν.

Άρθρον 42 § 3.
3. Διά τούς συμπληρώσαντας 20ετή συντάξιμον υπηρε

σίαν μονίμους άνθυπασπιστάς καί όπλίταςκαί τούς έξομοιου- 
μένους πρός τούτοις τού Σώματος Άστυν. Πόλεων ώς καί 
τούς μή έξομοιουμένους πρός ώρισμένους βαθμοφόρους, 
τού στρατεύματος στρατιωτικούς νοσοκόμους, ή κατά τ’ 
άνωτέρω σύνταξις προσαυξάνεται κατά 10/50 τού συντα
ξίμου μισθού των.

' . Άρθρον 37 § 1.
1. Συντάξιμος έπίσης υπολογίζεται προσμετρουμένη είς 

τάς' κατά" τό προηγούμενου άρθρον -υπηρεσίας:--------—— -
- α) 'Ο χρόνος τής έν τοις Στρατιωτικοΐς Σχολείως ήμε- 
δαπής ή άλλοδαττής μαθητείας τοΰ στρατιωτικού άπό τής 
συμπληρώσεως τού 17ου έτους τής ήλικίας αύτού ώς καί 
ό χρόνος φοιτήσεως τού άστυνομικού υπαλλήλου είς τήν 
Αστυνομικήν Στολήν. Ό χρόνος φοιτήσεως είς τήν Στρα
τιωτικήν ’Ιατρικήν Σχολήν λογίζεται συντάξιμος μόνον 
διά τούς μέχρι τής ένάρξεως τού ισχύος τής παρόντος εΐσ- 
ελθόντας είς τήν Σχολήν ταύτην. Διά τούς μέχρι τής 1 
’Ιουλίου 1935 άξιωματικούς τούς προελθόντας έκ τής Σχο
λής τών Ναυτικών Δοκίμων ό χρόνος τής έν ταύτη μαθητείας 
λογίζεται συντάξιμος άσχέτως ήλικίας. -·''·-,- *· ' - τ

στ) Ή προηγουμένη υπηρεσία ώς ήμερομισθίου ή παρα- 
σχεθεϊσα μετά τήν συμπλ.ήρωσιν τοΰ 17ου έτους"τής ήλι
κίας έν τοΐς Συνεργείοις τού Πολεμικού Ναυτικού άπό τοΰ 
καταταχθέντος ώς μονίμου είς τό Π. Ναυτικόν έν γένει 
ώς καί ύπό τού καταταχθέντος ώς τοιούτου μετέπειτα είς 
τήν Πολεμικήν-’Αεροπορίαν έφ’όσον πρόκειται περί ύπη- 
ρετοΰντος κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού Β.Δ. τής 31 
’Οκτωβρίου 1935 «περί άπονομής κλ.π.» μονίμου στρατιω
τικού είτε είς τό Π. Ναυτικόν είτε είς τήν Π. Αεροπορίαν.' 
'Ομοίως ή προϋπηρεσία ώς ιδιώτου" έπί ήμερομισθίω ή 
μηνιαία άποζημίωσει είς τήν άεροπορικήν μονάδα τών μο
νίμων ιδιωτών τεχνιτών τής Β. ’Αεροπορίας.

2. Ν.Δ. 3768/57 «περί τροποποιήσεως τών περί ορίου 
ήλςκίας τών πολιτικών ύπαλλήλ.ων διατάξεων καί συμ
πληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων».

■ Άρθρον ,14 § 1. .. .
. 1.- *Η αληθής έννοια τού έδαφίου 3 τού άρθρου 42 τού 

Α.Ν. 1854/51 είναι ότι, τής έν τώ έδαφίω τούτω προσαυ.- 
ξήσεως δικαιούνται οί Άνθυπασπισταί καί όπ/.ΐται τοΰ 
Στρατού Ξηρός, ώς καί οί .τούτοις έξομοιούμενοϊ τού Ναυ
τικού, Αεροπορίας, Χωροφυλακής, Λιμενικού Σώματος 
καί Άστυν. Πόλεων.' ' .

'Υποθέσεις έφ’ ών έξεδόθησαν αντίθετοι πράξεις ή άπο- 
φάσεις τού Ελεγκτικού Συνεδρίου έπανεισάγονται ένώ- 
πιον τού αρμοδίου κλιμακίου, αίτήσε'ι τών ένδιαφερομένων, 
έντός εξαμήνου. (ή--'. ■ · -·· ·

Χρέη τών συνταξιούχων ( δημιουργηθέντα έκ .περικοπής 
τής άρχικώς χορηγηθείσης προσαυξήσεως παραγράφονται 
καθ’ δ μέρος δέ είσεπράχθησαν, μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ 
'παρόντος.
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Άρθρον 14 § 3.
3. *0 έντάΐς περιπτώσεσιν α' καί στ' τοϋ εδαφίου 1 τοϋ 

άρθρου 37 τοϋ Α.Ν. 1854/51 άναφερόμενος χρόνος μαθητείας 
εις στρατιωτικάς σχολάς ως καί ό χρόνος προϋπηρεσίας 
έπί ημερομισθίου,υπολογίζεται άπό της ίσχύος τοϋ ώς άνω 
’Αναγκαστικού Νόμου ώς συντάξιμος από τής συμπληρώ-; 
σεως τοϋ 15ου έτους τής ηλικίας. '
3. Ν.Δ. 626/1970 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεως διατάξεών τινων τοϋ Α.Ν. 1854/51». ' · '

ν·" . ΆρΘρον 4. .- · ■
Είς τό άρθρον 42 τοϋ Α.Ν. 1854/51 προστίθεται έδά-. 

φιον 4 έχον οΰτω : . . >· - - " . ν·*
- «Ή έν τω προηγρυμένω έδαφίω άναφερομένη προσαύ- 
ξησις ίσχύει καί διά τάς έγγάμους ’Αξιωματικούς Άδελ-- 
φάς Νοσοκόμους». * " - ·- - - ;·
4. Ν.Δ. 680/1970 «περί άντικαταστάσεως της περιπτώσεως

λ τοϋ έδ. 1 τοϋ άρθρου 37 τοϋ Α.Ν. 1854/51 ώς έτρο- 
ποποιήθη». ' - - -
- · Άρθρον μόνον. “

■ 1. Ή περίπτωσς α' τοϋ έδ. 1 τοϋ άρθρου 37 τοϋ Α.Ν. 
1854/51 «περί απονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών ’ 
συντάξεων» ώς αΰτη συνεπληρώθη διά τοϋ έδ. 3 τοϋ άρ
θρου 14 τοϋ Ν.Δ. 3768/57 «περί τροποποιήσεως τοϋ ' 
«περί όρίου ηλικίας κλπ. καί συμπληρώ σε ως συνταξιοδοτικών 
τινων διατάξεων» άντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσεν, ώς ακο
λούθως : . ...

«α. Ό χρόνος τής έν τοΐς Στρατιωτικοϊς Σχολείοις ημε
δαπής ή άλλοδαπής μαθητείας τοϋ στρατιωτικού άπύ τής 
συμπληρώσεως · τοϋ 15ου έτους ' τής ηλικίας αύτοϋ, 
ώς καί ό χρόνος φοιτήσεως τοϋ άστυνομικοϋ υπαλλήλου είς 
τήν Αστυνομικήν Σχολήν. .'. λ .. ■ .· .,

■ Διά τούς μέχρι τής 1 ’Ιουλίου 1935 αξιωματικούς τούς 
προελθόντας έκ τής Σχολής τών Ναυτικών Δοκίμων, ό 
•χρόνος τής έν αυτή μαθητείας λογίζεται συντάξιμος ασχέ
τως ηλικίας. . .' . ............... . ·
\ 2. Ή βάσει τής διατάξεως τής προηγουμένης παραγρά-' 
φου άναγνωριζομένη σύνταξις ή αϋξησις τής συντάξεως 
τών έξελθόντων ήδη τοϋ στρατεύματος καί τών οικογενειών 
αυτών, παρ’ ών ή σχετική αίτησις δέον νά ύποβληθή έντος 
προθεσμίας ενός έτους άπύ τής ίσχύος τοϋ παρόντος, ορί
ζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ μηνύς τής χρονολογίας, 
έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως». .

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 19ης 

ΜΑΙΌΥ 1976.
ΜΕΛΗ : Γ. Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Άντ. Παπαδάτος, 
Β. Παπαστυλιανύς, ’Αντιπρόεδροι, Ν. Σπυράκος, Ν. Θέμελης, 
Γ. Δημόπουλος, Κ. Σαραντόπουλος, Κ. Παρασκευόπουλος, 
Δ. Καμβύσης, Ήλ. Κάμτσιος, Γ. Βιτάλης καί Κ. Σμυρλής, 
Σύμβουλοι.

Οί Πετρ. Πετρίδης, Άντ/δρος, Δ. Μάμάλης καί I. Κα
τσίκας, Σύιιβουλ.οι, κωλυόμενοι δεν παρέστησαν.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Κ. 
Χουρδάκης, Σύμβουλος, νόμιμος αναπληρωτής τοϋ μή ύπάρ- 
χοντος Γενικοϋ Επιτρόπου τής ’Επικράτειας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γερ. Μπουκογιάννης.
Α'................................................Τ......................................
Β'. ’Ακολούθως, ό Πρόεδρος εισάγει είς τήν ολομέλειαν το 
διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 66401/772/Μ13/1-51/13.5.1976 έγγρά-
φοΰ τοϋ Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογιστήριον τοϋ 
Κράτους - Υπηρεσία Συντάξεων) προς τον Γενικόν Επί
τροπον. τής -Έπικρατείας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί 
υπαγωγής τών Άξιωνατικών, Πυρονόμων καί κατωτέρων

όργάνων τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος είς τάς «περί.στρα- 
τιωτικών συντάξεων διατάξεις», όπως προκληθή ή γνώμτ 
ταύτης, συμφώνως πρός τύ άρθρον 73 παρ'άγραφος 2 το" 
Συντάγματος, έχον ώς έξής : :γ - .. ~ ώ-ι,:.·ν

ά ^ - - · ' - Άρθρον 1. ' ... . γ.γ
1. ’Αξιωματικοί, Πυρονόμοι καί κατώτερα όργανα "τοϋ 

. Πυροσβεσπκοϋ Σώματος θεωροϋνται στρατιωτικοί, ώς πρός 
τό είς σύνταξιν δικαίωμά των, έφαρμοζομένων έπ’ αύτών 
άπασών τών έκάστοτε «περί στρατιωτικών συντάξεων δια
τάξεων». ... - γ ·,'-γ?,

. 2. Οί Μαθηταί τής Πυροσβεστικής Σχολής, οί Δόκιμοι 
‘καί οί μαθητευόμενοι τεχνΐται τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, 
εξομοιοϋνται πρός τούς μονίμους υπαλλήλους αύτοϋ, ώς πρός 

■ τό δικαίωμα συντάξεως έκ παθήσεως έξ αιτίας τής υπηρεσίας. 
* 3. Ό χρόνος φοιτήσεως τοϋ Πυροσβεστικού υπαλλήλου
είς τήν Πυροσβεστικήν Σχολήν άπό τής συμπληρώσεως του 
15ου έτους τής ήλικίας αύτοϋ, λογίζεται συντάξιμος, προ- 
σμετρούμενος είς τήν λοιπήν συντάξιμον υπηρεσίαν, έπιφυ- 
λασσομένης τής διατάξεως τοϋ άρθρου 38 τοϋ Α.Ν. 1854/51 
«περί απονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξε
ων», ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη. ’·:.. - ; _

, - Άρθρον 2. . /
Αί διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου έχουν έφαρμογήν 

καί έπί τών πρό τής ίσχύος αύτοϋ έξελθόντων τής ύπηρεσίας, 
ώς καί έπί τών οικογενειών τών έκ τούτων θανόνπων, παρ’ 
ών ή σχετική αιτησις , δέον νά ύποβληθή έντός προθεσμίας 
ενός έτους άπό τής ίσχύος τοϋ παρόντος, ή δέ σύνταξίς των 
ή αϋξησις τής συντάξεώς των, ορίζεται πληρωτέα άπό'τής 
πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής 
πράξεως ή άποφάσεως. ,;;’ , . . ' - - ' -

·-■■ . - Λ '."..Άρθρον 3. ' ί·- γ'
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. ’
: . . .' γ Έν Άθήναις τή 13 Μαΐου 1976 'Ά-

<0 Ύποι)ργός Οικονομικών ’ . '-·
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΆΟΥ -

Καί έφ’ ού, ό Γενικός ’Επίτροπος τής ’Επικράτειας έχει 
τήν γνώμην οτι αί διατάξεις αύτοϋ είναι δεδικαιολογημέναι 
κατά τά έν τή αί.τιολογική έκθέσει αύτοϋ είδικώτερον εκτι
θέμενοι ’ Τ ' ~ ~

-Ό Εισηγητής Πρόεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Γεώργιος Κουνουπιώτης, είσηγεϊται ώς άκολούθως :

Διά τοϋ ύπό γνωμοδότησιν νομοσχεδίου προβλέπεται 
όπως κατά τάς «περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις», 
κρίνεται τό είς σύνταξιν δικαίωμα τών ύπηρετούντων είς 
τό Πυροσβεστικόν Σώμα ώς άξιωματικών ή κατωτέρων 
όργάνων αύτοϋ.

'Η ΰίτηρεσία τούτων θεωρείται μέν ώς πολιτική, πράγματι 
όμως τό έν λόγω Σώμα, είναι στρατιωτικώς ώργανωμένον, 
περιλαμβανόμενον ώς καί ή ’Αστυνομία ΓΙολ.εων είς τά 
Σώματα Άσφαλ,είας καί αί άποδοχαί τών είς αύτό ύπηρετούν- 
των καθορίζονται ύπό τής κειμέ'/ης νομοθεσίας κατ’ άντι- 
στοιχίαν πρός βαθμούς τής στρατιωτικής ιεραρχίας. Έφ’ 
όσον δε, οί είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων υπηρετοϋντες απο 
τής ίσχύος τοϋ Α.Ν. 1854/1951 διέπονταιύπό τών «περί 
στρατιωτικών συντάξεων διατάξεων», δίκαιον είναι ανοιλογον 
μέτρον νά λ.ηφθή καί διά τό Πυροσβεστικόν Σώμα.

Είς τό νέον όμως καθεστώς συνταξιοδοτήσεως, θα πρεπ3ΐ 
νά ύπαχθώσι μόνον τά ύπό τό κράτος αύτοϋ γεννωμενα 
δικαιώματα συντάξεως, δηλονότι έκεϊνοι οίτινες θά εξελ,- 
θουν τής υπηρεσίας' .άπό τής ίσχύος τοϋ νέου νόμου καί 
εφεξής καί αί οίκογένειαι αύτών.

Διά νά μή ύφίστανται όμως διακρίσεις, μεταξύ τών βάσει 
τοϋ νέου νόμου συνταξιούχων καί τών γεννομένων τοιούτων 
πρό τής ισχύος του, θά πρέπει νά παρσσχεθή καί είς τούτους 
τό δικαίωνα τής υπαγωγής εϊε τόν νέον νόμον. άσκούμενον τή
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αιτήσει αυτών, έφ’ οσον δέ δεν επιθυμούν την τοιαύτην 
υπαγωγήν των' θά εξακολουθήσουν λάμβάνοντες την σύντα
ξίν των, συμφώνως προς τάς διατάξεις καθ’ άς άνεγνωρίσθη 
αυτή.

'Ως"προς τούς μη άποκτήσαντες δμως δικαίωμα συντά
ξεως, κατά τάς ίσχυούσας καθ’ δν χρόνον παρέσχον ύπηρε- 
σίαν καί άπεμακρύνθησαν ταύτης συνταξιοδοτικάς διατάξεις, 
δεν δικαιολογείται ή υπαγωγή των εις τον νέον νόμον, έστω 
και άν κατά τάς διατάξεις αύτοϋ θά άπέκτων δικαίωμα 
συντάξεως, ύς τούτο άλλως τε εθεσπισθη και εφηρμοσβη 
διά των άρθρων 25 καί /δ του Α.Ν. 1854 τοΰ 1951 δια 
τούς ΰπηρετοϋντας είς την ’Αστυνομίαν Πόλεων, δι ους 
προ της ισχύος αύτοϋ έφηρμόζοντο, αί περί πολιτικών συντά
ξεων διατάξεις καί μετ’ αύτήν ύπήχθησαν ούτοι εις τας 
«περί στρατιωτικών συντάξεων» τοιαυτας.

Έίδικώτερον επί τών διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου παρατη- 
ροΰμεν τά άκόλουθα :

4. Είς το άρθρον 37 παράγραφος 1 τοΰ Α.Ν. 1854 τοΰ 
19517 ώς συνεπληρώθη διά τοΰ άρθρου, 14 παράγρ. 3 τοϋ 
Ν.Δ. 3768 τοϋ 1957 καί άντικατεστάθη άφ’ ής ίσχυσε διά 
τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Ν. Δ/τος 680 τού 1970, προστίθεται 
έν τη πρώτη περιόδω της περιπτώσεως α' «καί ό χρόνος φοι- 
τήσεως τοϋ Πυροσβεστικού υπαλλήλου εις την Πυροσβεστι
κήν Σχολήν άπό της συμπληρώσεως τοϋ 15ου έτους της 
ηλικίας αύτοϋ».

5. Οΐ μαθηταί τής Πυροσβεστικής Σχολής, οί δόκιμοι 
καί οί μαθητευόμενοι τεχνϊται τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, 
έξομοιοϋνται προς τούς μονίμους ύπαλήλους αύτοϋ ώς προς 
τύ δικαίωμα συντάξεως έκ παθήσεως έξ αιτίας τής υπηρεσίας, 
διά τόν υπολογισμόν τής όποιας ώς μισθός λαμβάνεται ό 
καταβαλλόμενος ή ό μισθός τών προς οΰς έξομοιοϋνται, 
συμφώνως προς τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις.

Άρθρον 2.

1. Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 14 παράγραφος 2 τοΰ
Ν.Δ/τος 3768 τοϋ 1957, συνεπληρώθησαν αί περί πολιτικών 
συντάξεων διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1854·* τοΰ 1951 καθ’ άς 
ηδη κρίνεται τό είς σύνταξιν δικαίωμα τών ύπαλλήλων τοΰ 
Πυροσβεστικού Σώματος καί ώρίσθη δι’ αύτής ή παροχή 
διά τούς φέροντας τόν βαθμόν τοϋ ύποσταθμάρχου καί κάτω, 
προσαυξήσεως τής συντάξεώς των κατά 10/50 τοϋ συντα
ξίμου μισθού των.- ------------------------—--------------- -

."Ηδη, διά τής υπαγωγής τών έν λόγω υπαλλήλων είς τάς 
περί στατιωτικών συντάξεων διατάξεις άν καί είς αΰτάς 

. δεν προστεθή σχετική διάταξις, δεν θά καθίσταται δυνατή 
ή. κατά τό ανωτέρω ποσοστόν προσαύξησις τής συντάξεώς 

■ των. . . -.· ·- · ·>.§
.2) ’Εν παραγράφω 2 τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή άναγνώ- ; 
ρισις δικαιώματος συντάξεώς κατά τάς «περί παθόντων έξ 
αίτιας τής υπηρεσίας διατάξεις» είς τούς μαθητάς τής Πυρο
σβεστικής Σχολής, δοκίμους καί μαθητευομένους’ τεχνίτας 
τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, πρός άρσιν δέ πάσης άμφι- 

' βόλίας,' ώς πρός τόν συντάξιμον' μισθόν, βάσει τοΰ οποίου 
θά ύπολογισθή ή σύνταξίς των θά πρέπει νά όρισθή, 6τι ώς 
μισθός λαμβάνεται ό καταβαλλόμενος τοιοϋτος, ή ό μισθός 

' τών πρός ούς έξομοιοϋνται, συμφώνως πρός τάς έκάστοτε 
.Ισχυούσας διατάξεις. , * ·,·■*,’
ν 'Ή αναδρομική ισχύς τής διατάξεως ταύτης δικαιολογείται 
ώς έκ τοϋ ρυθμιζομένου ύπ’ αύτής άντικειμένου.

’Επί τούτοις καί διά τήν όρθοτέραν είς τάς «περί στρατιωτι
κών συντάξεων διατάξεις» ένταξιν τών περί ών πρόκειται 
υπαλλήλων ώς άκολούθως, καθ’ ήμάς θά πρέπει νά διατυπω
θούν αί διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τοΰ νομοσχεδίου,"τής 
δευτέρας διατυπουμένης συμφώνως πρός τάς έκτεθείσας'άπό- 
ψεις ήμών, τουτέστιν τής άναδρομικής έφαρμογής των μό
νον προκειμένου περί τών άποκτησάντων δικαίωμα συντά
ξεως. " ‘ · ■-' ■
,·.·■- Άρθρον 1. . υ· ·
— 1. Είς τό άρθρον 25 παράγρ. 2 τοϋ Α.Ν. 1854 τοϋ 1951 
προστίθεται έδάφιον τρίτον έχον οΰτω :

■—'Ωσαύτως θεωρούνται στρατιωτικοί ώς πρό τό είς σύν- 
ταξιν δικαίωμα καί οί αξιωματικοί, πυρονόμοι και τά κατώ
τερα όργανα τοϋ Πυροσβεστικοϋ Σώματος, καταργουμένης 
πάσης αντιθέτου ώς πρός τό θέμα τοΰτο διατάξεως.

2. Είς τό άρθρον 25 παράγρ. 3, μετά τήν φράσιν «και τής
-Αστυνομίας Πόλεων» προστίθεται ή φράσις «καί τοϋ Πυρο
σβεστικού. Σώματος». ’ ..
'. 3. Είς τό άρθρον 42 παράγραφος 3, ώς ή παράγραφος 
αύτη ήρμηνεύθη διά τοϋ άρθρου 14 παράγρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 3768 
τοϋ 1957 καί συνεπληρώθη διά τής προσθήκης έδαφίου 4 
διά τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν. Δ/τος 626/1970, προστίθεται έδά
φιον πέμπτον έχον οΰτω : ■ - . ;.

< «Ή κατά τό έδάφιον 1 προσαύξησις παρέχεται υπό τάς 
έν αύτώ προϋποθέσεις καί είς τούς υπαλλήλους τοΰ Πυροσβε
στικού Σώματος άπό τοϋ βαθμοϋ τοϋ ύποσταθμάρχου 
καί κάτω».

Ή διάταξις τής παραγράφου 5 τοΰ προηγουμένου άρθρου 
έχει έφαρμογήν καί διά τούς παθόντας άπό τής ισχύος τοϋ 
Α.Ν. 1854 τοΰ 1951 καί τάς οικογένειας τών έκ τούτων 
θανόντων, είς δέ τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ αύτοϋ άρθρου, δύναν- 
ται νά ύπαχθώσι καί οί κατά τάς προϊσχυούσας διατάξεις 
άποκτήσαντες δικαίωμα συντάξεως.

Ή σχετική αίτησις δέον νά ύποβληθη έντός προθεσμίας 
ένός έτους άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος, ή δέ -σύνταξις ή 
αΰξησις τής συντάξεως, ορίζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης 
τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως 
ή άπ’οφάσεως. · ·, _ '..·■■

^Η 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, όμοφώνωςάπεδέχθη τήν' 
ανωτέρω ’ είσήγησιν.

■ Έφ’ ώ, συνετάγη τό παρόν πρακτικόν,'όπερ θεωρηθέν καί 
έγκριθέν υπό τοΰ Προέδρου, ύπογράφεται υπό τούτου καί 
τοΰ Γραμματέως. _'

/Ο Πρόεδρος 
Γ. ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΤΗΣ

-.Ό Γραμματεύς 
Γ. ΜΠΟΥΚΟ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΓ '/ ή ' V

Περί υπαγωγής τών Αξιωματικών, Πυρονόμων καί κατω
τέρων οργάνων τοΰ Π'υροσβεσ-τίκοΰ Σώματος είς τάς «περί 
οπροπιωτικών συντάξεων διατάξεις». · ——- :7 ~ '

; Άρθρον 1.

1. Είς τό άρθρον 25 παράγραφος.2 τοϋ Α.Ν. 1854/1951
«περί απονομής' τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» 
προστίθεται έδάφιον τρίτον εχον οΰτω: . —· . —

«Ώσχυτως θεωρούνται στρατιωτικοί ώς πρός τό είς σύν- 
ταξιν δικαίωμα καί οί αξιωματικοί, πυρονόμοι και τα κατω- 

„τέρα 'όργανα τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος,— καταργουμένης 
πάσης αντιθέτου ώς πρός τό -θέμα τοΰτο διαταξεως». .*

2. Είς τό άρθρον 25 παράγραφος~3 τοΰ Α.Ν. J1854/51, 
μετά τήν φράσιν «καί τής Αστυνομίας Πόλεων», προστιυε- 
ται ή φράσις «καί τοΰ Πυροσβεστικοϋ Σώματος». — ·— —

3. Εις τό άρθρον 42 παράγραφος 3 τοΰ Α.Ν. 1854/5!, 
ώς ή παράγραφος αΰτη ήρμηνεύθη διά τοΰ άρθρου 14 ~3r*~ 
γραφος 1 τοϋ ΝΑ, 3768/1957 «περί τροποποιήσει»ς τών 
«περί ορίου ηλικίας -τών—πολιτικών υπαλλήλων^ διαταςεων 
καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων 
διατάξεων», καί συνεπληρώθη διά τής προσθήκης εδάφιου 4 
διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. Δ/τος 626/1970 .«περί τροποποιή- 
σεωσ ntart στκι.’πλΥΐίώπκ/.ισ 2ΐίττά?εών τινων τοΰ Α—Ν.σεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Α—Γν. ίο


