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στο σχέδιο νόμου ·Προσαύξηση συντάξιμης 
υπηρεσίας δικαστικών υπαλλήλων·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το άρθαο 9 του ν. 1816/1988 «τροποποίηση διατάξεων του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία και άλλες διατά
ξεις» καταργήθηκαν η ιεραοχική Βαθμίδα και οι θέσεις του Γραμ- 
ματέα του Συμβουλίου της Επικοατείας και του Γραμματέα της 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με συνέπεια. Σύμφωνα με το ίδιο 
άρθοο, οι υπάλληλοι που κατέχουν τη βαθμίδα αυτήν και υπηρε
τούν στις πο πάνω θέσεις απολύονται από την υπηρεσία, σ' αυ
τούς δε που _εν έχουν συμπληρώσει 35/ετή συντάξιμη υπηρεσία 
ειδικός νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος δα α
ναγνωρίσει πέντε (5) πλασματικά συντάξιμα χρόνια, κατ' ανώτα
το όριο, χωρίς υπέρβαση σε καμιό περίπτωση της 35/ετούς 
συντάξιμης υπηρεσίας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπείται η υλοποίηση 
της πιο πάνω διάταξης και η αναγνώριση χρόνου συντάξιμης υ
πηρεσίας στους παραπάνω υπαλλήλους. Συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του σχεδίου προβλέπεται ότι στην 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών προστί
θενται πέντε έτη, που θεωρούνται και αυτά, από κάθε άποψη, ως 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Η αναγνώριση της συντάξιμης αυτής υπηρεσίας τελεί υπό δύο 
περιορισμούς: α) Αν ο χρόνος από την απόλυση του υπαλλήλου 
έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ή έως τη συ
μπλήρωση 35ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας είναι μι
κρότερος της πενταετίας, δεν προστίθεται στη συντάξιμη υπηρε
σία ολόκληρη η πενταετία αλλά μόνο το χρονικό διάστημα που 
απομένει έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους ή της τριακοντα- 
πενταετίας, δηλαδή ο χρόνος, κατά τον οποίο ο υπάλληλος θα πα
ρέμενε στην υπηρεσία αν δεν είχε απολυθεί λόγω της κατάργησης 
της θέσης, β) Αν, εξάλλου, ο υπάλληλος επαναδιορισθεί στο Δη
μόσιο, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλο νομικό πρό
σωπο δημοσίου δικαίου, η πενταετία μειώνεται κατά το χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο η νέα υπηρεσία του παρέχει δικαίωμα 
σύνταξης ή λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση 
της σύνταξης. Οι περιορισμοί αυτοί κρίνονται αναγκαίοι διότι δια
φορετικά η προσθήκη της πενταετίας θα οδηγούσε στο άτοπο να 
αυξηθεί η συντάξιμη υπηρεσία πέρα από το χρόνο, ο οποίος απαι
τείται για να θεμελιωθεί δικαίωμα για πλήρη σύνταξη ή από εκεί
νο που θα συμπλήρωνε ο υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία 
εωσότου καταληφθεί από το όριο ηλικίας

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι για την αναγνώριση της 
πρόσθετης πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας απαιτείται να υπο
βληθεί σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και ότι τα οικονομι
κό αποτελέσματα της αναγνώρισης ανατρέχουν στο χρόνο 
έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 2 του αυτού σχεδίου νόμου, η προ- 
σαύξηση του χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας και οι συνέπειές της 
εφαρμόζονται και ως προς την ασφάλιση ή γενικά τη συμμετοχή 
των παραπάνω υπαλλήλων σε όλα τα ταμεία, στα οποία είναι α
σφαλισμένοι (Τομείο Νομικών. Ταμείο Προνοίας Δ.Υ. και Ταμείο 
Αρωγής Δ.Υ.) είτε αυτά παρέχουν περιοδικές είτε εφάπαξ παρο
χές. Και στην περίπτωση αυτήν η αναγνώριση της πρόσθετης υ
πηρεσίας γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων 
στα οικεία ταυεία με την καταβολή όμως των αντίστοιχων εισφο
ρών. Με τον τρόπο αυτόν η αναγνωριζόμενη πενταετής υπηρε
σία εξομοιώνεται πλήρως με πραγματική υπηρεσία.
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Προσαύξηση συντάξιμης υπηρεσίας 
δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 93 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ
ντάξεων (π.δ. 1041/1979 ΦΕΚ 292) προστίθεται η εξής παράγρα
φος 8:

«8. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που 
απολύθηκαν από την υπηρεσία λόγω κατάργησης θέσης σύμφω
να με τα άρθρο 9 του ν. 1816/1988 (ΦΕΚ. Α' 251), προστίθενται πέντε 
(5) έτη, τα οποία θεωρούνται, επίσης, ως πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία.

Ο χρόνος που προστίθεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδά
φιο, μειώνεται ανάλογα αν το χρονικό διάστημα από την απόλυ
ση του υπαλλήλου έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας 
του ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
είναι μικρότερο της πενταετίας.

Σε περίπτωση επαναδιορισμού του υπαλλήλου στο Δημόσιο, 
σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο 
δημόσιου δικαίου, η πενταετία που προβλέπεται στο πρώτο εδά
φιο μειώνεται κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η νέα υ
πηρεσία του παρέχει κατ αρχήν δικαίωμα σύνταξης ή λαμβάνεται 
με οποιοδήποτε τρόπο υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση της 
σύνταξης».

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παρα
γράφου πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύ
θυνση Συντάξεων του Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τον 
ενδιαφερόμενο υπάλληλο και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέ
λη της οικογένειας του που έχουν δικαίωμα στη σύνταξη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν σε κάθε περίπτωση από 
την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις σχετικά με την 
έναρξη καταβολής της σύνταξης.

Άρθρο 2

Ο χρόνος, κατά τον οποίο θα αυξηθεί η πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία των υπαλλήλων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρ
θρο, μπορεί vc χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερομένους και στα 
ταμεία επικουρικής τους ασφάλισης και πρόνοιας εφ’ όσον κατα
βάλουν στα ταμεία αυτά τα ποσά των εισφορών που αναλογούν 
στον αναγνωριζόμενο χρόνο. Τα ποσά αυτά προκειμένου για τα
μεία επικουρικής ασφάλισης καταβάλλονται σε ισόποσες άτοκες 
μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών του χρόνου που 
αναγνωρίζεται. Ο ενδιαφερόμενος πάντως, μπορεί αν επιθυμεί, 
να καταβάλει αμέσως ολόκληρο το ποσό.

Προκειμένου γιο ταμείο τα οποία χορηγούν εφάπαξ χρηματι
κές παροχές οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από το ποσό 
της χρηματικής παροχής που θα τους χορηγηθεί.

Άρθρο 3

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 15 Νοεμβρίου 1988.
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