
£—ί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί μονιμοποιήσει»); των έκτακτων 
/παλλήλων. των έπανελθόντων είς τήν υπηρεσίαν κατ’ έφα:- 
αογήν τοϋ Ν. 193/1975, έπιλογής ασφαλιστικού φορέως 
-ΐαρά τών υπαγόμενων εις τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 874 19, 1. 
-τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν. 103/1975 καί 
ίύθμίσεως ετέρων τινών (τυνταςιοδοτικων θεμάτων συντα- 
ίιούχων Ν.Π.Δ.Δ».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Δ'-ά τοϋ Ν. 193/1975 έπανεφέρθησαν, ώς γνωστόν, εις 

-fv υπηρεσίαν οί μέχρι τής 20ης Άτριλίου 1967 προσλη- 
:θέντες εις τάς δημοσίας υπηρεσίας. Ο.Τ.Α., άλλα Ν.Π.Δ.Δ. 
λπ. ώς έκτακτοι, έπί θητεία ή έπί σχέσει εργασίας ώρισμένου

αορίστου χρόνου ύπάλληλοι καί έργατοτεχνΐται, οί όποιοι 
ιπλύθησαν κατά τό άπό 21ης Απριλίου 1967 μέχρις 23ης 
Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, κατ’ εφαρμογήν τών Θ' 
αί I' τοϋ έτους 1967 Συντακτ. Πράξεων, παντός έτέρου 
υναφοϋς προς τον σκοπόν καί τό περιεχόμενον αυτών νομο- 

,ετηματος της αΰτης περιόδου ή βάσει άποφάσεων Συμβου
λίων Νομιμοφροσύνης κ.λ.π. κατά τήν έν τώ νόμω τούτω 
ιιζομένην διαδικασίαν.
Ήδη διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’ δψιν νομοσχεδίου όλοκλη- 

ιώνονται τα μέτρα τά όποια £λαβεν υπέρ αυτών ή Πολιτεία 
ΖΛ τοϋ Ν. 193/1975 καί παρέχεται εις αυτούς τό δικαίωμα 
»ά μονιμοποιηθοΰν, έφ’ όσον έπιθυμοΰν, εις κενάς τακτικάς 
θέσεις ή τοιαύτας συνιστωμένας παρά τάϊς οίκείαις ύπη- 
,εσίαις. Δια την μονιμοποίησιν' αυτών προ βλέπεται ή δια
δικασία τοϋ Ν. 169/1969, βάσει τοϋ όποίου έμονιμοποιήθη- 

,ν άπαντες οί λοιποί συνάδελφοί των καί βάσει τοϋ όποίου 
έμονιμοποιοΰντο καί ούτοι, άν έν τώ μεταξύ δεν είχε μεσο- 
3ήσει ή άπόλυσίς των.
2. Διά τοϋ Ν.Δ. 874/1971 ώρίσθη 0Tt οί έπί συμβάσει 
άλληλοι τοϋ Δημοσίου (ώρισμένου ή άορίστου χρόνου), 
μισθοδοτούμενοι έκ τοϋ Δημοσίου ή άλλων ειδικών πόρων,

-τοκτοϋν δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου 
αντί της συντάξεως τοϋ κοινώς ήσφαλισμένου την όποιαν 

καιοϋντο μέχρι τότε έκ τοϋ ΙΚΑ), έφ’ όσον συνεπλήρωσαν 
ταετη πλήρη συνεχή πραγματικήν υπηρεσίαν έν τή μή 
ίμω θέσει των.

Γό μέτρον αύτό ένώ ύπηρξεν εύεργετικώτατον διά τήν 
ηγορίαν αύτήν τών ύπαλλήλων τοϋ Δημοσίου, ύπηρξεν 
ταύτώ δυσμενές δι* όλίγους έξ αύτών, οίτινες, έάν ττα.ρέ- 
ον είς τήν άσφάλισιν τοϋ ΙΚΑ, θά έτύγχανον μεγαλ.υτέ- 
συντάξεως έξ αύτοϋ, διότι θά ύπελσγίζετο καί ή προΟ- 

εσία των εις τον Ιδιωτικό τομέα, ή όποια ώς γνωστόν 
αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος έκ τοϋ Δημοσίου.
Ιροκειμένου, λοιπόν, νά μή ζημιωθούν οί έν λόγω ύπάλ- 
κ παρέχεται είς αύτούς διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νομοσχε- 
τό δικαίωμα επιλογής ή τής συντάξεως τοϋ Δημοσίου 

ής συντάξεως τοϋ ΙΚΑ.
. Διά τοϋ Ν. 103/1975 ώρίσθη ότι οι τακτικοί υπάλληλοι 
Ν.Π.Δ.Δ., οίτινες έξερχόμενοι τής υπηρεσίας ούδεμιάς 

άπαξ αποζημίωσε ως έδικαιούντο, δικαιούνται τοϋ λοιποϋ 
άπαξ χρηματικοϋ βοηθήματος έκ τοϋ οικείου ΝΠΔΔ, 
ιείμενοι πρός τούτο είς σχετικήν κράτησιν έπί τοϋ μισθοϋ 
Ή καταβολή τοϋ χρηματικοϋ αύτοϋ βοηθήματος, δεν 

: το συντάξιμον τής υπηρεσίας των, έπειδή έρείδεται έπί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ ασφαλιστικών εισφορών, καί. ώς έκ τουτου δικαιούνται καί 
τή; συντάξεως τοϋ είδικοϋ συνταξιοδοτικοϋ καθεστώτος 
τού X 3163,1955. μή έχούσης έν προκειμένω εφαρμογής 
τής ώ.ατάξεως τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Α.Ν. 1S54/1951, 
ώς έτροποποιήθη μέ τό Ν. 329/1976. ή όποια ορίζει ότι δεν 
υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε ύπηρε- 
σίας. άν έχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει, κατά νόμον, 
πρός άπύκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς Δημοτικού ή 
Κοινοτικού ύπαλλήλου ή ύπαλλήλου ’Οργανισμού Δημοσίου 
Δικαίου έν γένει, έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελείας, ή Τραπέ- 
ζης ή ’Ανωνύμου Εταιρείας, ή άν διά τόν χρόνον τοϋτ-ν 
κατεβλήθη έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή, μετά 
τήν άπομάκρυνσίν του έκ τής υπηρεσίας, έκτος άν αΰτη 
ήθελεν έπιστραφή.

Έκ τοϋ Ν. 103/1975 είχον έξαιρεθή, βάσει τής διατάξεως 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ οί δικαιούμενοι παρά τοϋ 
έξ ού αποχωρούν ή απολύονται ΝΠΔΔ έτέρου έφ’ άπαξ χρη
ματικού βοηθήματος ή άποζημιώσεως. Τούτο όμως έχει 
ώς συνέπειαν νά μή δύνανται ούτοι νά τύχουν τής συντάξεως
τοϋ είδικοϋ συνταξιοδοτικοϋ καθεστώτος τοϋ Ν. 3163/1955, 
καθ’ όσον ή άποζημίωσις, ήν λαμβάνουν, δεν έρείδεται έπί 
άσφαλιστικών εισφορών καί ώς έκ τούτου, έχει έφαρμογήν 
έπ’ αύτών ή διάταξις τής παρ. 6 τοϋ άοθρου 11 τοϋ Α.Ν. 
1854/1951.

Πρός αποφυγήν, λοιπόν .τών δυσμενών δι’ αύτούς συνε
πειών, όρίζεται, διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου, ότι 
υπάγονται καί ούτοι είς τάς διατάξεις τοϋ Ν. 103/1975 
καταργουμένης πρός τόν σκοπόν τούτον τής παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 1 αύτοϋ.

4. Λόγω τής ρηθείσης, ώς άνω, διατάξεως τής παρ. 6 
τοϋ άρθρου li τοϋ Α.Ν. 1854/1951, όσης, ώς γνωστόν, 
έχει έφαρμογήν καί έπί τών ύπαλλήλων τών ΝΠΔΔ τών 
συνταξιοδοτουμένων κατά τάς διατάξεις τού Ν. 3163/1955, 
ώρισμένοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ έξελθόντες τής υπηρεσίας 
προεπίμησαν νά λάβουν έκ τοϋ ΙΚΑ ούχί την σύνταξιν τοϋ 
είδιίιοϋ συνταξιοδοτικοϋ καθεστώτος τοϋ Ν. 3163/1955, 
άλλά τήν τοιαύτην τοϋ κοινώς ήσφαλισμένου, Γνα μή άπω- 
λέσουν τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν, ήν άλλως δέν ήδύναντο 
νά λάβουν ή ελαβον τήν σύνταξιν τοϋ είδικοϋ συνταξιοδοτικοϋ 
καθεστώτος καί άπώλεσαν τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν.

’Επειδή, όμως, διά τούς έν ένεργεία υπαλλήλους, τό θέμα 
τής συγχρόνου καταβολής τής συ'/τάξε ως τοϋ είδικοϋ συντα- 
ξιοδοτικοϋ καθεστώτος καί τοϋ έφ’ άπαξ χρηματικού βοη
θήματος έρρυθμίσθη, κατόπιν τοϋ Ν. 103/1975, ώς τροπο
ποιείται καί συμπληρώνεται διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ ύπ’ 
6ψιν νομοσχεδίου, κρίνεται σκόπιμον νά ρυθμισθή,' διά τήν 
ταυτότητα τοϋ λόγου, τό Θέμα καί διά τούς ήδη συνταξιού
χους, γεγονός δπερ έπιτυγχάνεται διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
νομοσχεδίου.

Έν Ά-ύήναις τή 28 ’Ιανουάριου 1978 
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