
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ffro σχί&*> νόροο "Π& ηροστοσίος ποθόντνν από Otoe 
αυί)ύον ga θυμάτνν τρομοκρατών"

Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

Uc το πρστεινόμενο σχέδιο νόμου αιμπληρώνετα, στην 
0 ν. 1897/1990 και παρέχεται ειδική συνταξιοδοτική 

,ροσταοία σε παθόντες από βίακι συμβάντα κατά την 
OCTtXcon της υπηρεσίας τους κα σε άλλα αθώα θύματα 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Ειδυιότερα:
Uc το άρθρο 1 λαμβάνεται μέριμνα για τους υπαλλήλους 

»α στρατιωτικούς, α οποία καθίστανται ανίκανα κατά την 
οαέλεση υπηρεοίος που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο 
(ιπτάμενος εργαζόμενα σε στρώση ναρκοπεδίων κα εξου- 
ίκτερωση εκρηκτικών μηχανισμών, προσωπικό που ασχο- 
λεσα με την κατάσβεση ττυρκαϊών κ.λπ.) ή πέφτουν θύματα 
δολοφονικής επίθεσης από άτομα ή ομάδες μη τρομοκρα
τείς, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή λόγω της 
Δέπητός τους ως εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλλήλων.

Η μέριμνα συνίστατα στην απονομή πλήρους συντάξεως 
με βάση τον προκσταληκηκό βαθμό ή κλιμάκιο του κλάδου 
τους, προσαυξημένο με ολόκληρο το χρονοεπίδομα, ενώ 
μέχρι σήμερα η σύνταξη υπολογιζόταν με βάση τον τρου- 
μσπομό τους και με χρονοεπίδομα ανάλογο με τα έτη της 
ιπτρεσίας τους.

Στην εξέλιξη τέθηκε ανώτατο όριο τόσο για τους πολί
τη ους υπαλλήλους όσο κα για τους στρατιωτικούς ο προ- 
ισταληκτικός βαθμός ή το κλιμάκιο, προκειμένου να βρίσκεται 
οε αρμονία με τις ειδικές πολεμικές καταστάσεις, στις 
οοαες μετατάσσονται όσοι καθίστανται ανάπηροι σε περίοδο 
πολέμου.

Η παραπάνω βαθμολογική και μισθολογιχή εξέλιξη προ
βλέπετε» και για τον υπολογισμό της σύνταξης των οικο
γενειών των φονευθέντων υπό τις ίδιες συνθήκες (εκτέλεση 
'κτηρεσίας αυξημένου κινδύνου ή από κακοποιό στοιχεία).

Στμειώνετα ότι η μέχρι τώρα νομοθεσία κάλυπτε μερικώς 
πς παοαπάνω οικογένειες, προέβλεπε δηλαδή τη σταδιακή 
*** την πάροδο του προς προαγωγή απαιτουμενου χρόνου) 
£ί^αξη μέχρι του προκαταληκπκού κλιμακίου ή βαθμού όσων 
δςΑο»ονήθηκσν από τρομοκράτες κα του προκαταληκπκού 
ι**κυενου κατά ένα όσων φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση 
ικκίρεοιας.

>λε το προτεινόμενο νομοσχέδιο, αφ' ενός δίνετα εμέσως 
° βαθμός οπός με αποτέλεσμα να τύχει αμέσως κα η 
^oytvcjQ του ευεργετήματος κα οφ ετέρου η βαθμολογική 
“*^*οθο>'θγική εξέλιξη να ανα μεγαλύτερη.

το μεταβιβαζόμενο ποοοστό σύνταξης του θα- 
νΐ^τοά. διατηρείτα το υπάρχον.

ε*5*:ο επίδομα ανικανότητας παρέχετα κα σε εκείνους 
κατύ την εκτέλεση υπηρεσίας ή από επίθεση 

αλλά δεν κρίνοντα ανίκανα για την εκτέλεση 
YiojTb και παραμένουν εργαζόμενου 

άρθρο 2 καλύπτονται κα α Έλληνες πολπες, που 
^^λκταήονται κατά την εκδήλωση της τρομοκρατικής πρά-
£*»τ«ρΡίο^/Τ0' να dvt* 0 κύΡ*°<ί στόχος της (π.χ. πε- 

σολπες, ένοικοι σε κτίριο που δέχτηκε επίθεση,
°*#Γ*βν 0^ΓΠ'£* Ί ιδιωτική φρουρά των προ-

tq010 Των οπ°ώ>ν στρέφετα η πράξη ιυλπ.. 
τ ?QpanQvu) θύματα εργάζσντα στο Δημόαο ή 
0μ£α κα είναι ασφαλισμένα σε οπαονδήποτε φο

ρέα κύριος σύνταξης ή είναι συνταξιούχα αυτών των φο
ρέων, θα πίνουν το ανώτατο όριο σύνταξης που προβλέπουν 
για την κατηγορία ή τον κλάδο τους α ισχύουσες διατάξεις 
κατά το χρόνο του παθήματος εφ όσον πρόκειται για το 
Δημόσιο, ή πλήρη σύνταξη 35 ετών, εφ όσον πρόκα τα για 
ασφαλιστικούς οργανισμούς

Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν εμγάζοντα ούτε είνα συντα
ξιούχοι, τότε δικαιούνται βοήθημα από το Δημόσιο ίσο με 
αυτό που δυιαιούντα οι ανάπηροι πολίτες από τον άμαχο 
πληθυσμό. Το βοήθημα αυτό κυμαίνεται ανάλογα με το 
ποσοστό αναπηρίας. Σημειώνεται Ο τι γι' αυτήν την κατηγορία 
πολιτών-θυμό των τρομοκρατικών ενεργειών, για πρώτη φο
ρά λαμβάνεται πρόνοια από την Πολιτεία και τους παρέχετα 
συνταξιοδοπκή κάλυψη.

Στην παράγροφο 2 του άρθρου 1 οναφέρεται ότι α 
προβλεπόμενες συντάξεις και βοηθήματα μεταβιβάζονται 
στην οικογένεια του φονευθέντος ή θανόντος μετά την 
απόκτηση της ιδιότητας του συνταξιούχου, στο ποσοστό 
που προβλέπει ο κάθε ουνταξιοδοτικός φορέας.

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπετα η 
καταβολή ειδικού προσωπικού επιδόματος ανικανότητας στα 
θύματα που υφίσταντα αναπηρία σε ποσοστό τέτοιο που 
τους επιτρέπει να εργάζονται. Το επίδομα θα υπολογίζεται 
με βάοη το βαθμό αναπηρίας κα το μιοθό ή το βαθμό τους. 
Προκειμένου για ασφαλιστικούς οργανισμούς το επίδομα 
κλιμακούται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας από 5-10 
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Το επίδομα όμως αυτό 
δεν μεταβιβάζεται στην οικογένεια του θύματος οε περί
πτωση θανάτου του και τούτο γιατί το επίδομα ανικανότητας, 
λόγω της φύαεώς του και του σκοπού για τον οποίο 
καταβάλλεται προς αντιμετώπιαι των αυξημένων αναγκών, 
που προκαλώ η αναπηρία, είνα άμεσα ουνδεδεμένο με το 
ανάπηρο πρόσωπο και δεν πρέπει να μεταβιβαοθεί σε 
πρόσωπα που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες.

Η μεταβίβαση, άλλωστε, του επιδόματος στις οικογένειες 
θα οδηγούσε σε ανατροπή βασικής αρχής του ισχύοντος 
συνταξιοδοτικού δικαίου. Άλλωστε, τέτοια προσωποπαγή 
επιδόματα παρέχονται κα στους αναπήρους πολέμου α
ξιωματικούς κα οπλίτες, καθώς και στους παθόντες σε 
ειρηνική περίοδο πολιτικούς, σιδηροδρομικούς, δημοτικούς 
υπαλλήλους κ_λπ~ Γίαρέχοντα επίσης κα στους υπαγόμε
νους στις ειδικές καταστάσεις διαθεσιμότητας κα αποστρα
τείας αξιωματικούς κα υπαξιωμαπκούς (ν. 4506/1930, ν. 
14&/1975, ν. 879/1978, άρθρο 54 π.δ. 1041/197S, άρθρο 
102 π.δ. 1285/1981, άρθρα £-11 π.δ. 850/1980 κΆπ.).

Τέλος, με τις διατάξεις των άρθρων 3 κα 4 προβλέπετα 
αναπροσαρμογή των μερισμάτων με βάση τον απονεμόμενο 
βαθμό κα επεχτείνοντα α ρυθμίσεις του νομοσχεδίου σε 
όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ή συνταξιούχων είτε 
ουνταξιοδοτούντα από το Δημόαο είτε από άλλους φορείς.

Αθήνα, 19 Απριλίου 1991.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθανάσιος Κανελλόπουλος 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 49 της 24 Ιουνίου 1991, 
ώρα 6.00 μ,μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος 
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ν. Παπαθανασίου, αρεο
παγίτης, Π. Χριστόφορος σύμβουλος επικράτειας, Α. Κομι- 
σόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Ν. Σακελλαριου, 
πάρεδρος ΣτΕ και X. Κόττχφας. .εφέτης ΔΔ—(εισηγητής) 
και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονο
μικών με τίτλο 'Περί προστασίας παθόντων από βίαιο συμβάν 
και θυμάτων τρομοκρατών.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι I. Ιπυριδάκης, κο- 
θηγητής Πανεπιστημίου, I. Ταμβισκος, σύμβουλος Ε.Ι. και 
Γ. Μαγουλάς, επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου λόγω 
κωλύματος.

Γραμματεος ο I. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Β. Λέτσιος.
Η επιτροπή επεξεργάστηκε το κείμενο του νομοσχεδίου 

και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές παρατηρήσεις
1. Όπου σναφέρονται νόμοι και διατάγματα να παρατίθεται 

σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο 
αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ.χ. π.δ. 1041/1979 (Α. 
292).

2. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο 
του νομοσχεδίου λ.χ. Φορέα, Κλάδο, Δημόσιο Ταμείο, Ορ
γανισμών, Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης, αρμόδιο Πρόεδρο 
Πρωτοδικών, οικεία Υγειονομική Επιτροπή, οικεία Ανωτάτη 
Υγειονομική Επιτροπή, οικεία Ταμεία.

3. Παρατηρείται στο κείμενο του νομοσχεδίου ,ότι το 
κείμενο εδαφίων δεν γράφεται τπη συνέχεια, αλλά αρχίζει 
από νέο στίχο, ως να μην αποτελεί συνέχεια της ίδιος 
παραγράφου και εφίσταται η προσοχή για τις διορθώσεις 
κατά την καθαρσγραφή.

4. Κατά-την καθαρσγραφή του νομοσχεδίου,.επίσης,-να-- 
προσεχθεί-.η ομοιομορφία του κειμένου στη· χρήση των 
καταλήξεων -ης και -εως π.χ. σύνταξης και συντάξεως.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί :ως-εξής:
'Προστασία ποθόντων από βκιιο συμβάν και θυμάτων

τρομοκρατών"
2. Στο άρθρο 1:
α Στην παρ. 1, έβδομο στίχο, το ρήμαν'εξελίσσετο' να 

διορθωθεί σε : 'εξελίσσονταν'' και στον προτελευταίο στίχο 
η λέξη: 'ιδιότητος' να διορθωθεί σε: 'ιδιότητας'.

β. Στην παρ. 2, έβδομο στίχο, η λέξη: 'διαθέσιμότητος' 
να διορθωθεί σε: διαθεσιμότητας, στον ένατο στίχο το ρήμα; 
'εξελισσετο' να διορθωθεί σε: 'εξελίσσονταν και στον 
Προτελευταίο στίχο η λέξη: 'ιδιότητος' να διορθωθεί οε: 
'ιδιότητας'.

γ. Στην παρ. 3, δεύτερο στίχο, η λέξη: 'ανικανότητας' 
να διορθωθεί οε: 'ανικανότητας'.

δ. Στην παρ. 4, έκτο στίχο η λέξη: 'ιδιότητος' να διορθωθεί 
σε: 'ιδιότητος·, στον ένατο στίχο το ρήμα: 'εξελισσετο' να 
διορθωθεί σε : 'εξελίσσονταν και στον ενδέκατο στίχο η 
λέξη 'προσαυξημένος' να διορθωθεί σε: 'προσαυξημένο'.

3. Στο άρθρο 2:
α Στην παρ. 1, στίχοι 1-2, νο απαληφθεί η φράση: 

'συνέπεια τραυματισμού τους'.
β. Στην παρ. 2, στίχοι 12-13, αντί: 'των ποσοστών να

τεθεί: 'το ποσοστό'.
γ. Στην παρ. 3. έβδομο στίχο, αντί του ρήματος: ‘συνεχίζω 

να τεθεί το ρήμα: 'εξακολουθεί', στους στίχους 11-Τ2 η 
φράση: 'που καθίστανται.... εργασία', να διατυπωθεί ως εξής 
‘που συνταξιοδοτούνται ως πλήρως ανίκανα για εργασία 
κατά την παρ. 1 'κ« στο στίχο 14 να απαλειφθεί η λέξτ- 
'όλα'.

δ. Στην παρ. 4 στίχα 1-3, το περιεχόμενο: Ία παραπάνω.. 
Οργανισμούς" να διατυπωθεί ως έξης: Ία πρόσωπα, που 
καλύπτονται ασφαλιστικά απά ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κα καθίστανται πλήρως ή μερικώς αναπηρα, εξακολουθούν 
δε να εργάζονται ή να συνταξιοδοτούνται απά αυτούς'.

4. Στο άρθρο 3, παρ. 4 πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 
'από' νο τεθεί η λέξη: 'κατά'.

5. Στο άρθρο 4, δεύτερο στίχο, το ρήμα: 'ορίζεται' να 
προταχθεί της λέξης: 'διαφορετικά'.

Αθήνα 24 Ιουνίου 1991. 

Ο Πρόεδρος Ο Γ ραμματέας

Γ. ΒΟΛΤΗΣ I. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 1991

ΜΕΛΗ: Αναστάσιος Γκόνης, Πρόεδρος, Ιωάννης Ντελό- 
κης, Στυλιανός Χριστονάκης, Αντιπρόεδροι. Απόστολος 
Μπότσος, Χαράλαμπος ώυρρής, Πέτρος Δημητρακόπουλος, 
Γεράσιμος Μπουκογιάννης, Γεώργιος Λαζάρου, Μιχαήλ 
Σπηλιωτακάρας, Κων/νος Μπουκουβάλας, Σταύρος Μαρι- 
νόπουλος, Γεώργιος Κοκολάκης, Ηλιος Κουτσουμπής, Κων/ 
νος Τράκας, Δημήτριος Μαυρουδέας, Ευάγγελος Τούντος, 
Ιωάννης Ταμβισκος, Γεώργιος Γεωργούλιας, Αθανάσιος 
Μπαλκίζας, Σταύρος Μσγγανός, Παναγιώτης Γεωργακόποο- 
λος και Κων/νος Ρίζος, Σύμβουλοι. Ο Αντιπρόεδρος Αθο- 
νάσιος Αδριανός, απούσιασε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Νικόλαος 
Κοκκινάτος,· Αντεπίτροπος, νόμιμος αναπληρωτής του Γε
νικού Επιτρόπου της Επικρατείος Ιωάννη Καρατζά, που 
απούσιασε λόγω κωλύματος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνιος Παπαργυρίου.
Με την αρχή της Συνεδριόσεως ο Σύμβουλος Γεώργιος 

Λαζάρου, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητής, φέρει 
προς συζήτηση το σχέδιο νόμου 'περί προστασίας παθόντων 
από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών, που στάλθηκε 
στο Γ ενικό Επίτροπο της Επικράτειας με το αρι^υ 2025979/ 
19-4-1991 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση 47), για να γνωμοδοτήσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, το 
περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Περί προστασίας παθόντων από βίαιο σοφόν 
κα θυμάτων τρομοκρατών

'Αρθρο 1

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979 ΦΕΚ 232) πρό~


