
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’£—'ι του σχεδίου Νόμου «περί αΰξήσεως των συντάξεων του 

δημοσίου των μή καθοριζόμενων έττε τή βάσει μισθού 
ένεργείας καί ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων κατό - 
—ιν τοΰ νέου μισθολογίου».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λι« τών προσφάτων νομοθετικών μέτρων τά όποια προέ- 

«τνεν ή Κυβέρνησις αύξάνονται σημαντικώς οί μισθοί τών 
έν ένεργεία δημοσίων υπαλλήλων. ’Επίσης αυξάνονται κατά 
.ι«γαλύτερον ποσοστόν αί έξαρτώμεναι έκ τών μισθών συντά- 
'r,r -τών οποίων ή άναπροσαρμογή επέρχεται αυτοδικαίως 
κ2Τ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 9 καί 34 τοΰ ά.ν. 
1854/1951 ώς ταϋτα άντικατεστάθησαν διά τοΰ άρθρου 6 

ν.δ. 3768/1957, άφοΰ υπολογίζονται, συμφώνως. προς 
„2 έν αύταΐς οριζόμενα βάσει τοΰ έκάστοτε καθοριζόμενου
μισθού. ^ t (

Διά την όλοκλήρωσιν τών μέτρων υποβάλλεται πρδς έγ- 
χρισιν σχέδιον νόμου διά τοΰ όποιου προβλέπεται :

a) Ή άνάλογος αυξησις τών συντάξεων τοΰ Δημοσίου τών 
μή συνηρτημένων προς το μισθολόγιον τών έν ένεργεία ύ- 
παλλήλων καί στρατιωτικών.

β) Ή ρύθμισις ώρισμένων συνταξιοδοτικών θεμάτων τά 
όποια προκύπτουν κατόπιν τοΰ νέου μισθολογίου.

Αί κατ’ ίδιαν διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου άναλύονται ώς 
κατωτέρω :

Διά τοΰ άρθρου 1 προβλέπονται έν παραγράφω 1 αί αυ
ξήσεις τών συντάξεων αί όποΐαι δεν καθορίζονται βάσει 
μισθοΰ ένεργείας (πολεμικαί κυρίως συντάξεις) κατά τό 
αυτό ποσοστόν καθ’ δ ηΰξήθησαν κατά μέσον δρον αί συντά
ξεις αί έξαρτώμεναι έκ τών μισθών.

όρω 2 παρ. 2 τοΰ σχεδίου περιορισμούς. Ένταΰθαυπάγονται 
και αί πολεμικαί συντάξεις έφ’ όσον έκανονίσθησαν βάσει τοΰ 
ώς ε'ρητχι μισθοΰ ώς έπίσης καί αί σιδηροδρομικαί συντά- 
ξειε. 'Η διάταξις κρίνεται έπιβεβλημένη διά τήν ίσην μετχ- 
χείρισιν τών έξελθόντων καί έξερχομένων της υπηρεσίας, 
άρχή ήτις έπεκράτησεν ανέκαθεν έν τω συνταξιοδοτικω 
δικαίω.

Διά της παρ. 2 τοΰ αΰτοΰ άρθρου ρυθμίζονται αί περι
πτώσεις καθ’ άς ή σύνταξις έκανονίσθη μόνον βάσει τοΰ βα
σικού μισθοΰ ένεργείας άνευ ούδεμιας προσαυξήσεως (π.χ. 
τών οργάνων άγροφυλακής τών συνταξιοδοτουμένων κατά τό 
ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τοΰ ν.δ. 4523/1966) όρι- 
ζομένου ότι καί κατά την άναπροσχρμογήν δέν θά ληφθή ύπ 
δψιν τό επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

Διά της παρ. 3 τοΰ. άρθρου τούτου άντιμετωπίζεται τό 
θέμα τής χορηγήσεως τοΰ έπιδόματος χρόνου υπηρεσίας εις 
τούς έξελθόντας της ύπηρεσίας προ τής έφαρμογής τοΰ ν. 
434/1976 δι’ ού προεβλέφθη ή διάκρισις τών υπαλλήλων ά- 
ναλόγως τών προσόντων των εις τοιούτους τών Κλάδων 
AT, ΑΡ καί ΜΕ, ΣΕ. Ούτοι βάσει τής προτεινομένης δια- 
τάξεως θεωροΰνται ώς άνήκοντες εις ένα τών Κλάδων τούτων 
άναλόγως τών τυπικών των προσόντων, προκειμένου νά κα- 
ταστή δυνατός ό υπολογισμός τοΰ έπιδόματος χρόνου υπη
ρεσίας λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι τοΰτο ποικίλλει άναλόγως 
τοΰ Κλάδου είς δν άνήκει ό υπάλληλος. Ή αυτή ρύθμισις 
άλλωστε προεβλέφθη καί διά τοΰ άρθρ. 2 τοΰ ν. 368/1976 
διά την χορήγησιν τής πέμπτης τριετίας. Τό αυτό μέτρον 
λαμβάνεται διά την ταυτότητα τοΰ λόγου καί διά τούς σιδη
ροδρομικούς συνταξιούχους οί όποιοι δεν άνήκουν εις κλάδον 
τινά τής δημοσιοϋπαλληλικής Ιεραρχίας. .' r

Διά τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου ρυθμίζεται ή έ- 
ξής περίπτωσις :

Διά τής παρ. 2 λαμβάνεται πρόνοια αύξήσεως τών παρε
χόμενων έπιδομάτων είς τούς λόγω σωματικής ή διανοητι
κής άνικανότητος συνταξιοδοτουμένους καί τών συντάξεων 
ώρισμένων κατηγοριών συνταξιούχων.

"Αί κατηγορίαι αύται είναι αί άκόλουθοι : 
α) Έφεδροι καί κληρωτοί όπλϊται παθόντες έν ειρηνική 

περιόδω. " _
β) Υπάλληλοι τής Βουλής δσοι προετίμησαν ή ήθελον 

προτιμήσει τον κανονισμόν τής συντάξεώς των βάσει τών 
Ισχυουσών την 31.12.1967 μισθολογικών καί συνταξιοδο- 
τικών διατάξεων.

Διά τής_παρ. 3 τοΰ ίδιου άρθρου αυξάνεται ό βασικός 
μισθός έπί τή βάσει τοΰ όποιου υπολογίζεται ό συντάξιμος 
τοιοΰτος τών έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου σανταξιοδοτουμένων 
σιδηροδρομικών, έπιτυγχανομένης ούτως ού μόνον τής αύ
ξήσεως τής συντάξεως αλλά καί τοΰ καθορισμοΰ τής βά- 
®εως, έφ’ ής θά ΰπολογισθοΰν τό επίδομα χρόνου υπηρεσίας 
*ά· αί λοιπάί προσαυξήσεις. *

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα 
προσαυξήσεως τής συντάξεως δημιουργούμενα κατόπιν τοΰ 
*έου μισθολογίου.·1

Οΰτω : α) διά τής παρ. 1 αΰτοΰ θεωρείται ώς συνυπολο- 
Yurrtov διά τόν καθορισμόν τοΰ συνταξίμου μισθοΰ τό έπί- 
^°μα χρόνου υπηρεσίας αντί τών τριετιών καί πολυετίας καί 
Ρ) διά τής παρ. 2 όρίζεται δτι είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
ή σύνταξις κανονίζεται βάσει τοΰ βασικοΰ μισθοΰ ένεργείας 
*αι ενός έκ τών έπιδομάτων τριετιών καί πολυετίας θά έξα- 
*0/-ουθήση κανονιζομένη κατάτό έπίδομα χρόν.ου υπηρεσίας 
μειωμενον κατά ποσοστόν άνάλογον προς τό μή συνυπολο- 
Τ^ομενον έπίδομα τριετιών ή πολυετίας.

Διά τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή έπέκτασις καί είς τούς 
ή'/^αξιούχους τοΰ χορηγούμενου είς τούς έν ένεργεία ύπαλ- 
*ηλους τοΰ Δημοσίου καί τών ν.π.δ.δ. είδικοΰ έπιδόματος 

οικογενειακών βαρών. - '
Δ’-ά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 όρίζεται δτι τό έπίδομα 

ύπηρεσίας λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί διά τήν άναπροσαρ- 
^Γξν τών ήδη άναγνωρισθεισών πάσης φάσεως συντάξεων 
*ων ^νονισθεισών βάσει μισθοΰ ένεργείας ύπό τούς έν άρ-

'Τπάρχει μία κατηγορία πολιτικών συνταξιούχων, οί ό
ποιοι κατά τήν διάρκειαν τής ένεργοΰ ύπηρεσίας των έξε- 
λάχθησαν μισθολογικώς είς βαθμόν άνώτερον τοΰ ύπ’ αΰτοΰ 
κατεχομένου όργανικοΰ τοιούτου (π.χ. οί τοΰ ά.ν. 610/1945). 
Τούτων ή σύνταξις έκανονίσθη βάσει μέν τοΰ είς δν έξελί- 
χθησαν βασικοΰ μισθοΰ, ούχί δμως καί τών έπιδομάτων τριε
τιών καί πολυετίας τών άντιστοιχούντων είς τόν μισθόν 
αύτόν τά όποια ΰπολογίσθησαν βάσει μισθοΰ κατωτέρου 
βαθμοΰ. ’Επειδή ό τοιοΰτος ύπολογισμός δέν' δύναται νά 
θεωρηθή ώς όρθός διά τής προτεινονέμης διατάξεως Ορίζε
ται δτι καί τό έπίδομα χρόνευ ύπηρεσίας θά ύπολογισθή 
βάσει τοΰ μισθολογικοΰ βαθμοΰ.

Διά τής παρ. 5 τοΰ αΰτοΰ άρθρου όρίζεται δτι τό έπίδομα 
χρόνου ύπηρεσίας διά τήν άναπροσαρμογήν τής συντάξεως 
τών άξιωματικών τής έθελουσίας έξόδου (ν. 4102/60) θά 
ύπολογισθή βάσει τής πραγματικής αύτών ύπηρεσίας. Τοΰ
το δέ καθ’ δσον ή διά τών ν. δ/των 315/1969 καί 1172/72 
είσαχθεΐσα πρωτοφανής ρύθμισις ύπολογισμοΰ είς τήν σύν
ταξιν τών έπιδομάτων τής πολυετίας μέν βάσει τής διά τοΰ 
ν.δ. 4106/1960 άναγνωρισθείσης πλασματικής ύπηρεσίας, 
τών τριετιών δέ βάσει τής πράγματι προσφερθείσης τοιαύ- 
της δέν συμπορεύεται άφ’ ενός μέν πρός τήν καθιερωμένην 
γενικήν άρχήν, καθ’ ήν τό έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας πα
ρέχεται πάντοτε διά πραγματικήν καί ούχί πλασματικήν ύ- 
πηρεσίαν-ή όποια άλλωστε υιοθετείται καί άπό τό νέον μι- 
σθολόγιον-άφ’ έτέρου δέ πρός τάς ύγιεΐς άρχάς τής συντα- 
ξιοδοτικής νομοθεσίας, ικαθ’ άς τίθενται έν ήσσονι μοίρα 
αί πλασματικαί ύπηρεσίαι καί οί πλασματικοί βαθμοί έ
ναντι τών πραγματικών τοιούτων. /λ.

Διά τής παρ. 6 προβλέπεται ό τρόπος αναπροσαρμογής 
τών συντάξεων, ώς παγίως έχει καθιερωθεί δι’ άποφάσεως 
τοΰ Υπουργού Οικονομικών.

Διά τοΰ άρθρου 5 προβλέπεται ή στρογγυλοποίησις τών 
ποσών τής συντάξεως έκ τής έφαρμογής τοΰ ύπ’ δψιν νομο
σχεδίου πρός διευκόλυνσιν τών αρμοδίων Υπηρεσιών καί 
προσθέτως άντιμετωπίζεται ένδεχομένη περίπτωσις, μόλον 
άπίθανος, καθ’ ήν ή κατά τάς διατάξεις τοΰ σεχδίου σύνταξις 
είναι μικροτέρα τής ,καταβαλλομένης τοιαύτης πρός άπο-



τροπήν επιζήμιων συνταξιοδοτικών συνεπειών, ώς τοΰτο 
ήϊχέν άλλωστε όρισθή καί διά τοϋ άρθρου 75 παρ. 3 τοϋ ά.ν. 
1834/1901 καί μεταγενεστέρων.

Διά τοϋ άρθρου 6 έκ λόγων ίσότητος έπεκτείνονται αί 
διατάζεις τοϋ νομοσχεδίου καί έπί των συντάξεων τών μή 
χσταβαλλομένων ύπό τοϋ Δημοσίου, διεπομένων όμως ύπό 
των ιδίων διατάξεων ευθέως ή κατά παραπομπήν.

Διά τοϋ άρθρου 7 κυροϋτα*»#) σχετική μέ τήν χορήγησιν 
μηνιαίας έναντι της αΰξήσεως προκαταβολής άπόφασις τοϋ 
’Υπουργού Οικονομικών.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζηται ή τυπική Ισχύς τοϋ 
νομοσχεδίου, ήτις τοποθετείται τήν 1.1.1978.

ΑΰτοΙ είναι oi σκοποί καί τδ περιεχόμενον τοϋ ΰπ’ δψιν 
νομοσχεδίου, τό όποιον παρακαλοΰμεν όπως περιβάλητε διά 

ψήφου σας, χαρακτηρισθη δέ τοΰτο ώς κατεπεΐγον καί 
υπηρεσιακόν διά τήν έπίσπευσιν της σχετικής διαδικασίας..
• ·*·* · Έν Άθήναις τή 23 Μαρτίου 1978

Οί 'Υπουργοί
’Εσωτερικών Οικονομικών Κοινών. Υπηρεσιών

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ I. Μ Π ΟΤΤΟΣ ΣΠ. ΔΟΞ1ΑΛΗΣ

· ;' ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί αΰξήσεως τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου τών μή καθο
ριζόμενων έχί τή βάσει μισδοϋ ένεργείας καί ρυδμίσεως 
συνταξιοόοτιχων δεμάτων κατόπιν τού νέου μισδολογίου.

Άρδρον 1.
Αύξησις συντάξεων τών μή καδοριζομένων βάσει μισδοϋ 

• ένεργείας και ειδικών κατηγοριών.
Λ. Αί έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου καταβαλλόμενοι χάσης ρύ

σεως συντάξεις καί βοηδήματα, αί μή καδοριζόμεναι έχί τή 
6άσε; μισδοϋ ένεργείας, αυξάνονται κατά χοσοστόν είκοσι τοίς 
εκατόν (20%) άχό 1ης Ίανουαρί<*> 1(978 καί κατά έτερον 
είκοσι τοίς εκατόν (20%) άτό 1ης ’Ιανουάριου 1979 έπί τοϋ 
ποσού αύτών, τοϋ διαμορρωδέντος διά τών μέχρι τής 31 Δε
κεμβρίου 1977 χορηγηδεισών αυξήσεων.

2. Κατά τά έν τή προηγούμενη παραγράφω οριζόμενα αύ- 
ξάνσνταπ:

α) Τά πόσης ρύσεως προσωπικά καί άμεταβίβαστα έπιδό- 
ματα άνικανότητος καί α! προσαυξήσεις αύτών, περιλαμβανό
μενων και τών έν άρδρω 54 τοΰ Α.Ν. 1854/51 «περί όπονο- 
μής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» επιδομά
των. 1

6.) Τά έκ παρ. 2 τοϋ άρδρου 4 τοΰ Α.Ν. 377/1968 σπερί 
ρυδμίσεως τών συντάξεων κατόπιν τοϋ Α.Ν. 274/1968 
κλπ.» ποσά συνταξίμου μισδοϋ τών οπλιτών.

γ) Αί συντάξεις τών υπαλλήλων τής Βουλής, περί ών ή 
παρ. 1 τοϋ άρδρ. 3 τοϋ ΑΝ. 377/1968.

3. Ό βασικός μισδός διά τον κανονισμόν ή τήν αΰξησιν 
τής συντάξεως τών, συμρώνως προς τό ΝΑ. 1342/1973 «περί 
συνταξιοδστήσεως τοϋ μεταρερΟμένου εις τόν ΟΣΕ προσωπι
κού τών ΣΕΚ», συνταξιοδοτουμένων έκ τοϋ Δημοσίου σιδη
ροδρομικών, ώς οότος διεμορρώδη κατά τήν 31.12.1977, αύ- 
ξάνεται κατά ποσοστόν δέκα πέντε τοίς έκατόν (15%) άπό 
1 ’Ιανουάριου 1978 καί κατά έτερον δέκα πέντε τοίς έκατόν 
(15%) άπό 1 ’Ιανουάριου 1979. Κατά τά αύτά ώς άνω πο
σοστά καί άπό τών αύτών ώς άνω χρονολογιών ,αΰξάνονται 
τά πόσης ρύσεως προσωπικά καί άμεταβίβαστα έπιδάματα άνι
κανότητος τούτων.

4. Τό διά τοϋ ΝΑ. 1371/1973 «περί καδορισμοϋ κατω- 
ποσόν συντάξεως ή βοηδήματος, ώς τοΰτο ηύξήδη με πάγενε- 
ουντάξεων ή βοηδημάτων» καδορισδέν κατώτ-ατον μηνιαίον 
ποσόν συντάξεως ή βοηδήματος. ώς τοΰτο ηύξήδη μεταγενε- 
στέφως. σ-υνυποϋ-ογιζομένου καί τοϋ τυχόν κατσο&αλλομιέντιυ 
επιδόματος ανικανότητας. ορίζεται άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978 
εις ίρχ. χώ.ίας οκτακόσια; (1-SOO) καί άπό 1ης Ιανουάριου

1979 «ϊς ψρχ. δύο χιλιάδα; έκατόν ,2.100:. Αί διααίϊ,Α! 
τοϋ προηγουμένου έδαφίου εχον, εφαρμογήν καί επ: -^r, ^ 
τοΰ Δημοσίου σν/ταξισδουμενω» ύπαύ-λή//ων τών ^τδηετδρύ^ 
μων. _ ή

5. Ώς μισδός ένεργείας διά τήν αΰξησιν τής owrjo^^ 
τής κανονισδείσης βάσει μισδοϋ 13θυ βαδμοϋ καί κατωτέρω, 
λομβάνεται ο καδοριζόμενος ύπό τοϋ Νόμου 754/1978 «rlJ 
ρυδμέαοως τών αποδοχών τών δημοσίων ύπαλ&.ήλω» 
κών καί στρατιωτικών κλπ.» μισδός τοϋ 12ου βαδμοϋ.

Άρδρ ον 2.
’Υπολογισμός έπιδομάτων «ίς τήν σύνταξιν.

1. Όχου «ΐς τήν κειμένην συνταξιοδοτιχήν νομο-δεσία» 
άιναρέρεται ότι διά τόν καδορισμόν τοϋ συνταξίμου μισδοϋ 
βάνονται ύχ’ όψιν καί αί έκάστοτ* προσαυξήσεις τοϋ βασική 
μισδοϋ λόγφ πολυετούς- συνολικής καί έν τφ αΰτώ βαδμφ 
υπηρεσίας, έρ’ έξης νοείται τό έπίδομα χρόνου υπηρεσίας. · -γ

2. ’Εάν μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμο* 
διά τόν κανονισμόν τής συντάξεως έλαμβάνετο ύπ’ δψιν ό tan. 
κός μισδός ένεργείας καί ή προσαύξησις πολυετοϋς συνολι
κής υπηρεσίας ή ό βασικός μισδός ένεργείας καί ή προσαύ- 
ξησις εύδακίμρυ παρ^ςυονής έν τφ αύτφ βαίδμφ, τό έπίοιμα 
χρόνου υπηρεσίας δά υπολογίζεται μειωμίνον κατά τά 2/3 ή 
1/3 ά/τιστοίχως.

- - ΆρδρΟν 3.
’Επίδομα οικογενειακών βαρών. ^

1. Τό έπίδιμα οικογενειακών βαρών τό παρεχόμενο/ εις 
τούς δημοσίους υπαλλήλους διά τών άρδρων 3 τοϋ Ν. 754/ 
1978 καί 2 τοΰ Ν. 755/1978 «περί ρυδμίσεως τών αποδοχών 
τών λειτουργών τής τακτικής καί διοικητικής δικαιοσύνη; 
κλπ.» καί εις τούς υπαλλήλους Ν.ΠΑΑ. διά τοϋ άρδρου 12 
τοϋ Ν. 754/1978, χορηγείται καί εις τούς έξ αύτών κατ*- 
στάντας ή καδισταμένους συνταξιούχους. Έ περιπτώσει δ α
ν όπου έν ένεργεία υπαλλήλου ή συνταξιούχου, τό έν λόγω έπί
δομα παρέχεται εις το δικαιούχον τής συντάξεως πρόσωποι. 
τό βαρυνίμενον με τήν συντήρησιν τών τέκνων τοΰ δανόντο;. 
έρ’ όσον εισπράττει τήν σύνταξιν του.

2. Τό έπίδομα τούτο παρέχεται ύπό τάς διά τούς έν ένερ
γεία υπαλλήλους όριζομένας προΰποδέσεις καί περιορισμούς.

3. Ή άνικανότης τών οωμαιτικως ή πνευματικώς ανικά
νων τέκνων, περί ών το δεύτερον έδάφιον τής -αρ. 3 τοϋ άρ
δρου 3 τοϋ~Ν. 754/1978 καί άρδρου 2 τοϋ Ν. 755/1978 
διαπιστοΰται διά γνωματεύσεως τοϋ ύπό τής οικείας συντσ- 
ξιοδοτικής νομοδεσίας προβλεπ«μένου αρμοδίου υγειονομικά- 
όργάνσυ. ’Εάν ή άνικανότης ·αΰτη έχη ήδη διαπιστωδη κατά τή 
διάρκειαν τής ένεργοΰ υπηρεσίας τοϋ υπαλλήλου, χορηγηδεν- 
τος «ϊς αύτόν τοϋ έν λόγφ έπιδόματος, δέν άπαιτεΐται νε: 
γνωμάτευσις.

(4. Το επίδομα χορηγείται, αιτήσει τοϋ δικαιούχου. συνοδευο- 
μτνη ύπό τών άπαιτα/μάνων όικαιολαγητοοών, βάσε: ούλ'/Λ- μι 
ταβολής, μή άπαιτουμένης έκδάσεως πράξεως τών δικαιαδο- 
τούντων έπί τών συντάξεων όργάνων. Ή πρός τοΰτο αίτησι; 
δέον νά ΰπαδληδή έτ/τός τής ύπό τοϋ άρδρου 22 τοΰ Λ.Λ 
1854/1951 τασσομένης προδεσμίας. Είδικως, ή αίτησις εκ 
μέρους τών έξεύ.Γόντων ήδη τής υπηρεσίας, δέον νά ϋποόΛΤ- 
•5ή εντός ανατρεπτικής πρού-εσμίας ένό; έτους, άπό τή; '.τμ’-r 
σιεύσεως τοϋ παρόντος. Διά τούς λαμβάνοντχς* ήοη επιδοατ 
βάσει τοϋ άρδρου 7 τοϋ Ν. 550/1977 «περί αϋξήϊεω; τ’, 
μισδοϋ τών δικαστικών λειτουργών, τών δημοσίων ύπαλ/.τ,Μ·' 
κλπ.», δέν απαιτείται ή ύποβο/.ή αίτήσεως.

5. Κατά τής άρνήσεως τής ’Υπηρεσίας πρός χορήγησ'.·- Τ'-· 
έν λόγω έπιδόματος άσκοϋντα;. προκειμένου μέν περί συν τα ρ
ούχων τών όποιων ή σύνταξις κανονίζεται παρά τής Ί τηρί· 
σία; Συντάξεων τοϋ Γ.Λ. Κράτους, τά ύπό του άρ-ήου ·> τ'- 
Ν. 4448/1964 «περί τροποποιήσεως καί συμπΓληρώσεω; τη- 
κειμένης συνταξιοδοτικής νομοδεσίας» προβλεπόμενα ένίΐκ- 
μέσα, προκειμένου δέ περί τών λοιπών τά ύπό τών οικείο)'· 
διατάξεων προβλεπόμενα τοιαΰτα.


