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Στο σχέδιο νόμου ·Εθελουσία έξοδος υπαλλήλων του 0-Δ.Ε.Π.- 
Χορήγηση πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υττ αριθ. 1434/1988 σύμβασης 
παραχώρησης στο δημόσιο της δασικής και αγροτολιβαδικής πε
ριουσίας των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδας προβλέ- 
πεται ότι καταργείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής 
Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) και το Δημόσιο 6α ανάλάβει τη μετάταξη 
σ' αυτό των υπαλλήλων που υπηρετούν στον Οργανισμό αυτόν. 
Παράλληλο θα αντιμετωπισθεί η περίπτωση νο .χορηγηθεί πλα
σματικός χρόνος (10) δέκα ετών στους υπαλλήλους για συνταξιο- 
δότηση λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία Η (δια ως άνω 
ρύθμιση προβλέπεται να ιοχύσει και γιο τους υπηρετούντες δι
κηγόρους του Ο.Δ.Ε.Π. εοοσον έχουν συνολική υπερδεκαπεντα- 
ετή υπηρεσία υπαλλήλου και δικηγόρου στον ίδιο Οργανισμό.

Τα θέματα της μετάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Ο.Δ.Ε.Π. μετά την κατάργησή του ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 
τρίτου άρθρου του ν.1811/1988 που επικυρώνει την παραπάνω 
σύμβαση.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζεται το θέμα της χορή
γησης (10) δέκα ετών πλασματικής υπηρεσίας για συνταξιοδότη- 
ση σε όσους από τους παραπάνω υπαλλήλους και δικηγόρους 
αποχωρήσουν από την υπηρεσία με εθελουσία έξοδο.

Συγκεκριμένα οι κατά άρθρο ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχουν 
ως εξής:

Άρθρο 1

Με τη διάταξη του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του Ορ
γανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) οι ο
ποίοι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους με εθελουσία έξοδο 
εντός έτους από της ισχύος του ν.ιβιι/1988, κατεξαίρεση δικαιού
νται σύνταξη σε βάρος του δημοσίου εφ' όσον έχουν Ιδετή πλή
ρη πραγματική υπηρεσία υπαλλήλου στον Οργανισμό κλπ. Στην 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών προστί
θενται 10 έτη. Τα έτη αυτά είναι πλασματικά, λογίζονται ως πραγ
ματική συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνονται υπόψη μόνο για την 
αύξηση της συντάξεως όχι όμως και για τον καθορισμό των μι- 
σθολογικών κλιμακίων και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

Η παραπάνω προσαύξηση μειώνεται ανάλογα μέχρι τη συμπλή
ρωση του 65ου έτους της ηλικίας των ή τριακονταπενταετούς 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Επίσης τα χρόνια της προ- 
σαύξησης αυτής μειώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη σε περί
πτωση επαναδιορισμού στο δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., στην 
περίπτωση που ή νέα υπηρεσία παρέχει αυτοτελώς δικαίωμα σύ
νταξης ή όταν η προγενέστερη υπηρεσία στον Ο.Δ.Ε.Π. λαμβάνε- 
ται υπόψη για κανονισμό νέας σύνταξης ή την αύξηση της ανα- 
γνωριζομένης σε βάρος του δημοσίου ή του Ι.Κ.Α.. Οι παραπάνω 
ρυθμίσεις είναι όμοιες με εκείνες που έχουν ληψθεί με παρόμοιες 
περιπτώσεις όπως στην περίπτωση των τέως ΣΕΚ που μετατρά- 
πηκαν σε Ο.Σ.Ε και των ΕΛ-ΤΑ.

Άρθρο 2

Με τη διάταξη του άρθρου 2 δίνεται η δυνατότητα στους παρα
πάνω υπαλλήλους να αναγνωρίσουν την προσαύξηση της συντά
ξιμης υπηρεσίας τους κατά 10 πλασματικά έτη και στα επικουρικά 
τους ταμεία (Αρωγής και Μ.Τ.Π.Υ) αφού καταβάλουν οι ίδιοι τις 
προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις του Οργανισμού των 
Ταμείων αυτών εισφορές.

Άρθρο 3

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται η διαδικασία για

τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης που προβλέπεται από 
τις παραπάνω ρυθμίσεις τόσο των υπαλλήλων όσο και των οικο
γενειών όσων από αυτούς έχουν πεθάνεε

Άρθρο 4

Με άρθρο αυτό αναγνωρίζεται ως συντάξιμη η υπηρεσία που 
παρασχέθηκε μετά τη μετάταξη των υπαλλήλων του Ο.Δ.Ε.Π. στο 
Δημόσιο.

Άρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού οοίζεται ότι, στους δικηγό
ρους του Ο.Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Ορ
γανισμού αυτού και έχουν Ιδετή πλήρη πραγματική υπηρεσία 
υπαλλήλου και δικηγόρου στον (διο Οργανισμό, εφ’ όσον αποχω
ρήσουν από την υπηρεσία με εθελουσία έξοδο εντός έτους από 
της ισχύος του ν. 1811/1988, παρέχεται η προσαύξηση του άρθρου 
1 του νομοσχεδίου αυτού ήτοι δηλαδή 10 πλασματικά έτη με την 
επιφύλαξη των γενικών συνταξιοδοτικών διατάξεων του 
π.δ. 1041/1979, περί θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
από το δημόσιο.

Η παραπάνω προσαύξηση μειώνεται ανάλογα μέχρι της συ
μπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας των ή τριακονταπενταε- 
τούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Επίσης τα χρόνια της 
προσαύξησης αυτής μειώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη σε 
περίπτωση επαναδιορισμού στο δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., 
στην περίπτωση που η νέα υπηρεσία παρέχει αυτοτελώς δικαίω
μα σύνταξης ή όταν η προγενέστερη υπηρεσία στον Ο.Δ.Ε.Π. λαμ- 
βάνεται υπόψη για κανονισμό νέας σύνταξης ή την αύξηση της 
αναγνωριζομένης σε βάρος του δημοσίου ή του ΙΚΑ.

Άρθρο 6

Με τη διάταξη αυτή επεκτείνεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων 
των προηγουμένων άρθρων και για τους υπαλλήλους ή δικηγό
ρους που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ 
του ν.3163/1955.

Άρθρο 7

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος του 
νομοσχεδίου το οποίο παρακαλούμε να περιβάλετε με την ψήφο 
σας.

Αθήνα, 16 Φεβρουάριου 1989 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 15ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988

ΜΕΛΗ: Νικόλαος Παπαγιαννίδης, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, 
Νικόλαος Κόντος. Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Καρατζάς, Νικήτας Νι· 
κητάκης, Δημήτριος Ματσιώτας, Ιωάννης Ντελάκης, Απόστολος 
Μπότσος, Χαράλαμπος Ψυρρής, Κων/νος Παπαδόπουλος και Πέ
τρος Δημητρακόπουλος, Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος θέμελης, ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Α-
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δριανός και οι Σύμβουλοι Αναυτάοιος Γκόνης, Αχιλλέας Γκατσό- 
πουλος και Στυλιανός Χριστονάκης. απουσίαοον δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Πλούταρχος 
Καρρός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λεωνίδας Γιάτσης.
Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Κων/νος Παπο- 

δόπουλος. που ορίστηκε από τον Πρόεδρο Εισηγητή;, εισάγει 
στην Ολομέλεια σχέδιο νόμου -Χορήγηση πλασματικής συντάξι- 
μης υπηρεσίας στους υπαλλήλους του Ο.Δ.Ε.Π. λογω εθελούσιας 
εξόδου», που στάλθηκε στο Γ ενικό Επίτροπο της Επικράτειας με 
το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1759/Μ 13/496/23-10-86 έγγραφο του Γ ενι
κού Λογιστηρίου του Κρότους (Δ/νση 15η - Νομοπαρασκευαστι
κή), για να γνωμοδότησες σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του 
Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως έξης:

Άρθρο ι

Στο άρθρο 92 του Κώδικα Πολιτικών κα. Στρατιωτικών Συντά
ξεων (Π.Δ.1041/79 ΦΕΚ 292) προστίθεται παράγραφος το ακόλου- 
θο περιεχόμενο:

«Β. Οι μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Διαχείρισης 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) οι οποίοι θο αποχωρήσουν 
από την υπηρεσία τους με εθελούσιο έξοδο εντός έτους απο την 
έναρξη ισχύος του Ν. 1811/1968 (ΦΕΚ 231), δικαιούνται σύνταξη ε
φόσον έχουν 15ετή πλήρη πραγματική υπηρεοία υπαλλήλου εττον 
Οργανισμό, στο Δημόσιο ή σε άλλα Ν Π λ λ και Ο.Τ.Α.. Στην πραγ
ματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων του προηγουμένου 
εδαφίου προστίθενται 10 έτη πλασματικής υπηρεσίας που λογί
ζονται πραγματική συντάξιμη υπηρεοία. Τα έτη που προστίθε - 

νται μειώνονται ανάλογα στην περίπτωση που τα έτη που 
απομένουν, από την έξοδο των ανωτέρω από την υπηρεοία μέχρι 
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή τριακονταπεντο- 
ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, είναι λιγάτερα των ε
τών που προστίθενται.

Επίσης μειώνονται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους, όπου 
προβλέπεται από το νόμο, στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κα
τά το χρόνο που η νέα τους υπηρεσία τους παρέχει αυτοτελώς 
δικαίωμα σύνταξης ή λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη για τον κο- 
νονισμό νέας σύνταξης ή την αύξηση της αναγνωρισμένης σε βά
ρος του δημοσίου».

Άρθρο 2

Ο χρόνος που προστίθεται στη πραγματική συντάξιμη υπηρε
σία των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να ανο- 
γνωρισθεί και ως χρόνος ασφάλισης στο Μ..Τ..Π.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ. και 
Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων μετά από αίτηση των ενδιαοερομένων και την κα
ταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών ειοοορών που προβλέ- 
πονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ορνανισυου κάθε Ταμείου.

Άρθρο 3

Για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης, ούμφωνο με τις 
διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους εν
διαφερομένους υπαλλήλους ή σε περίπτωση θανατου τους από 
τις οικογένειες τους στην αρμόδια Δ/νση του Γ ενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

Άρθρο 4

Ο χρόνος υπηρεσίες των μοτατανέντων, ούυοωνα με τις δια
τάξεις του τρίτου άρθρου του Ν.1Ε11.Ί5ΒΘ: υπαλλήλων του 
0-Δ.Ε.Π. στο Δημόσιο που θα αποχωρήσουν εθελουσίως εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίες των προηγούμενων άρθρων λογίζε
ται ως υπηρεσίε που παρασχέθηκε στον Ο.Δ.Ε.Π..

Οι δικηγόροι που υπηρετούν με αντιμισθία σε οργανικές θέ
σεις του Οργανισμού Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας και 
έχουν 15ετή πληρη πραγματική υπηρεσία υπαλλήλου και δικηγό
ρου στον οργανισμό αυτό, εφόσον αποχωρήσουν από την υπηρε
οία τους εντός έτους από της ισχύος του ν. 1811/1986 με εθελούσια 
έξοδο, δικαιούνται προσαύξηση της πραγματικής υπηρεσίας των 
κοτά 10 έτη πλασματικής υπηρεσίας, επίφυλασοομένων των γε
νικών διατάξεων του Π.Δ. 1041/1979 περί θεμελιωσεως δικαιώμα
τος συντάξεως.

Άρθρο 6

Οι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων έχουν εφαρμογή και 
γιο τους υπαλλήλους ή δικηγόρους που υπάγονται στο ειδικό ου ■ 

νταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ του ν. 3163/1955 ΦΕΚ 71.

Άρθρο 7

Η ισχύς του νομού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1988 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ Γ. ΦΛΩΡΟΣ

Γ ια το παραπονω σχέδιο νόμου, ο Γ ενικός Επίτροπος της Επι
κράτειας έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού είναι δικαιολογη
μένες απο την αιτιολογική έκθεση των συναρμόδιων Υπουργών 
που το συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Κων/νος Παπαδόπουλος εισηγείται το 
ακόλουθο :

Με το άρθρο 17 του Ν.1694/1987 ρυθμίστηκαν τα θέματα συ- 
νταξιοδοτησεως των υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχειρίσεως 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.). Ειδικότερα με το άρθρο αυ
τό ορίστηκαν: α) Στην παράγρ. 1 με την οποία στο άρθρο 2 του 
Γι.Δ.τος 1041/79 προστέθηκε περίπτωση ι ότι:» Δικαίωμα εις συ · 

νταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου έχουν εάν συντρέχουν οι όροι των 
περιπτώσεων α-στ της παραγρ. 1 του άρθρου 1, οι υπάλληλο: του 
Οργανισμού Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π) 
οι οποίο: είχαν διορισθεί ως δόκιμοι ή μόνιμοι στον Οργανισμό 
αυτό μέχρ: της 3ι Δεκεμβρίου 1984 καθώς και οι οικογένειες τους. 
Συντάξεις που έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το Δημόσιο εξακο
λουθούν να καταβάλλονται», β) Στην παράγρ. 2 ότι: -Οι διατάξεις 
του άρθρου 60 του Π,Δ.τος 1041/79, όπως ήδη ισχύει, έχουν εφαρ
μογή γιε την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων των συ
ντάξεων της προηγούμενης παραγράφου», γ) Στην παράγρ. 3 ότι: 
•Οι διατάξεις του άρθρου II του ν.δ 4277/1962 όπως ισχύουν κά
θε οορα. εφαρμόζονται για το τακτικό προσωπικό του Ο-Δ.Ε-Π. 
το οποίο θα ποοσληφθεί μετά την ΐη Ιανουάριου 1985». δ) Τέλος 
στην παραγρ. 4 ότι: -Το προσωπικό του πιό πάνω Οργανισμού που 
μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού έχει ασφαλιστεί στο Μετοχικό Τα
μείο Πολίτικων Υπαλλήλων, στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλ
λήλων kc. στο αντίστοιχο Ταμείο Αρωγής εξακολουθεί την 
ασφάλιση του στα Ταμεία αυτα». Μεταγενέστερα μεταξύ του Ελ
ληνικού Δημοσίου kc; ίων Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλά
δος υπογραοπκε η 1439/11-5-1986 σύμβαση παραχώρησης στο 
Δημόσιε τη: δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των ανω
τέρω Μονακ.

Me το άρθρο 3 παράγραφο 1 της σύμβασης αυτής που κυρώθη
κε με τρ \ 1811/13-10-1988 ορίστηκε ότι: -Μετά την παραχώρηση 
στο-Δημοοιο της αγροτολιβαδικής και δασικής μοναστηριακής πε-

Άρθρο 5


