
Στ; αχέ: νόμου «Ρύθμιση συ.τ-αξιοοοτιχώ'ν δεμάτων του
Γ:::ω~?χ; το «ΘίφσβΓϋτηρίοα Ευαγγελισμός. Αδηνών» 

■/. 2 \ άν.λ*ς ϊιατάςεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σχ:χός του •-ομοσχεοίου είναι τ, ρύίμι-η των ασφαλιστιχων 
δεμάτων ο::σ.μ*ένω> χατηγοριώ- υχαλλη/.ων το ανέχίνψαν is- 
σα τη μεταόολή της υχηρεσιαχής τοος χα τα στάσης. Εισιχο- 
τερα:

'Αρδρο 1·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μ ο ν ιμενχ ο: ήδη χα». όσον αφορά την χρόσδετη ασφάλιση χα: την 
υγεκνομιχή χειρίδαλψη. εφαρμόζονται χα-, για το μονυιοτσ·.- 
ούμεν: ζροσωιχηιό του .Ευαγγελισμού.

Ατ-S: ο 3-

Με τις σιατάξετς το άρδρου αυτού «οδμεζοντα: ίίμϊτ: *.- 
οιωτια.ών ε-ντοαιάβυτιχών χαι οσίζοντ2; τα εξής:

Αναγνωρίζεται, ως χραγματ.χή συντάξιμη υχηρεσία ο χρό
νος α.τασχόληστ,ς στη- ιοιωτα/.ή εχχαίϊείΜη των εχταιϊευτ:- 
χών. του εΑΟνιμοχοιουνται as τ ς όιατάξε-ς των άοδρων L y.a: 
ι', του ν. 1000/1986

Τ; «Θεεσχευτηρι: Ευαγγελισμός Α'ύηνών» με τ: τ.ο. 30ο 
ii)8S ΨΉΫ 108 μετατ, άχηχε σε 7.x::.:. 7.α; έχει υ.τα/δε: 
:τ:ς τιατάξεις του ν.ί. ίόθ;'. 1953- Σύμφωνα με τ:ς ::ατά- 
ξεις της. τα:, 2 του άφδρςυ G τ» ν. 1397/1983 χα; του σε- 
ό:ου 13 του ν. 1530/1985. όχ-ως ερμη-νεύδηχε με τη ειάταξη 
της ταρ. 5 του άρδρου 27 του ν. 1579/1985, το τροσωχιχό 

του υπηρετεί τε νοσοχτμειανυές μονάόες του λειτουργούσαν ως 
ν.χ.ι.*σ· χαι μετατμέχονται τι ν.τ.ί·:.. εντάσσεται σε αντίστοι
χες δόσεις του συνιστώ·νται με τους οργανισμούς των νοσον.ο- 
ίΐείων. εφαρμοζσμένω. αναλογώ ς το:; Μ στάσεων του ·..
1476/1984 με τον οτοίο οιερίττηχσν σε μόντμε,ς δέσεις ο; 
συμδασιούχο: του Δημοσίου χαι των λοιτών ν.χ.ί.ί. Κα: τα 

μεν σσφαλιστεχά νόμοτα του χιροσωχιχεύ των λοστών νοσηλευ- 
τιχών ιδρυμάτων. ρυλμίστηχαν .με το ν. 1583/1985. ατό τ’.ς 
: ιδμίσεις ,ου.ο:ς αυτές εξαι:·ίδη./.ι το χρο-σωτιχό του αναοερο- 
..ό.-ου Θεοατευτηοίου. λόγω του ίϊιάζοντρς ασφαλιστικό. κα
ί εετώτ: ; του εσχυε για το τροσωχιχό αστό.

Συγκεκριμένα, για την ασφάλιση του τροσωτιχοό του χαρα- 
τανω Θερατευτηρίο-υ έχε: συτταδεί διος ασφαλιστ.κός φο
ρέας. το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσω.τιχού θεραχεστη:ίου 
Ευαγγελισμός (ΤΆΠΘΕ — ντ.ο.ί.) του οτοίου η τύχη έ- 
χρ-ετε να χρ:υ>εί μετά τη οημοαοττο-.ηση του ισρύμχτος χαι την 
στόχτηση της οημοσιοϋχα/όληλιχής ::.οτητας ατό το μονιμο-

Ρυόμίζετα". το. δέμα τω, ασφαλιστιχών εισφορών (εργοδό
τη χαι ασφαλεσμένου!. του έχουν χαταόληδεί γ·.α το χρόνο 
ατασχόλησης της τρώσης ταρσγριάφου. ο: οτοέες ατοόίτοντα: 

στο οηεόσΓΟ, όχως ορίζουν ο: διατάξεις του τελευταίου ε:α- 
φίου του άρδρου 1 του ν. 1405/4983 (ταρ. 2).

Ρυδμιζετα: τ; δέμα τροσμότρησης τροϋχηρεσιών χατ’ t ξ α ί 
,:ε:η χα: τριν τη εμμ.τλήρυ,.ΐΎ τε-.τυετσς γ:α ο:ιμυέ-/ε; τε- 
ριττώσεις ατό’/υ.τη; τους (ατό-λοση λόγου νόσου, ορίου ηλτ/.ί- 
ας. 35ετίας χλτ.). (ταρ. 3i.

Αιρετά: ο τερ:ορισμός της ΙΟετίας για την τροισμετ:ηση 
■τροϋτηοεσιών το.σ (ταρ· 4'. Λε, αναγ-νω:ίζετα: ίιχαίωμα
σύντάσης ατό το σημότιο στους ετί συμόάσε: εχταιοευτιχούς 

•τοα Ο εν μονμττοιού ;τα: με μόνη την υτηοεσία τους ττη υη 
μόνιμη ·1*έ:η. αλλά'Ο.ατηρούν την χόρια χαι στιχουριχή ατ:ά- 
,λιση του είχαν τρ·:ν xa-όώς χαι την ογειονομιχή τερίόαλύη 
του φορέα στον οτοίο εραχολουόούν να ασοα/.’ζτντα: για χό
ρια σόντααη. (ταρ. οό.

Η ρύόμιση αυτή χρίόηχε σχότιμη ατό το γεγονός, ότι τλέ- 
ον το 'όημόοιο it όα συνταΑιοίοτει ετί συμίάσει υταλλήλους 

αφού ο: οιατάαεις του ν.ζ- 874/1971 έχουν χαταργηόεί για 
όσους οτσόίζονται- τεε σάείαση στο όττεότιο σετά τη-ν .ισχύ του
ν. 1 476/4984. ... " .

τοιο.μεν: τοοσουτιχμ.
Ήθη μετά την ατόφατη να ειατηρτρίϊ-ε! η λειτουργία του Τα

μείου. τροτεινετα: τ αό-όρχιση το-;·1 ασφα/.ιστΓ/.ών άεμάτων χαι 
του τροσωτ χοό του θερα.τευτηρίου ατυτού χατά ανάλογο τρό- 
το με τ: τ:οσο·υ.—'ό· των λοστών νοτϋχομείων. Έτσι:

ϊ. .Δίνεται η όυνατότη-τα στ: μονσυ,στοι&όμενο τροεωτιχό 
:-/.ην/τ:υ ιατριχού' να σεατηρήσε: την ασφάλιση του' είχε 
τρ.ν τη μονρεο.τοίη' του (στ: ΤΑΠδΗ ή ΙΚΑ χ.λτ.) μτ 
•οήόνωση του ία υτοδάλε: χατά το οιορισμό του ή μέτα σε σρο- 
■ΰεσμία ενός 3μή.ου ατ: τη- ένα par ισχύος του τροτεινόμενου 
.όμου. Ότο: όο μον μοτ>Γτη5ϊύν -Sa συνεχίσουν να ασφα/.ίζο- 
νται στο ίόι: Ταμείο Κύριας Ασττϋ.ιτής τους ίΤΛ'ΠΘΕ ή 
ΙΚΑ) xa: orv υτάγονται στις οιατάαεις του ν.;. 87'4/1971 
του χαταργή-ύηχα-ν με το ν. 1583/85 (ταρ. 1). Βτίσης, ϊε 

•ία υτάγεται στην ασρ.άλιση του ΤΛΠΘΕ το τροσωτιχό του 
ίιοριζετα: στο ΘεοΓτευτήριο μετά τη ότ/εοτίευτη του -.έου Ορ- 
γσ-σσεσό, μετά :τΰ^ της 18 Μαρτίου 1987 χαι τούτο. ?ιότ: 
το τροσωτιχό του βερατευτητίου έχε: τό.έον την οημοσιοϋταν.- 
ληλιχή ιοιότητα χα: αιχολοτυ-όεί το σ.ντααι'.εοτσ/.ό χαύεστώς 
των ν.οισώ- ΐη-εοσίων υταν.λτλυτ;. συντασιοόοτού.ΑΓνο το υεν 
;·*· ·μο ατ: το Δηχότ:·:. το οε όχτχχτο ατό το ΙΚΑ.

2- Ετεχ.τείνενται χαι στο μονιαοτοιουμενο τροσωτιχό του 
Ευαγγεν.ισμοό t-ι όιατάζοι; το.· τροά/ώτουν τη-ν αναγ-νιριση 
τροϋτηρεσ ών στο οημόσιο χα ί ευχρινίζεται. ότι αταραίτητη 
τροΰτόνετη για τη»ν α-α-ρ-νλ»;ιση ως τυντάσνΑης της υτηρ:αί
ας των υταλλήλων ό/.ων τω-ν όημοσιστοιουαένων νοσηϋ.τυτι- 
χών ιόρυμάτνών. του είχαν στο ίσιο ιοοομα τριν τη εη.μοσιοτ'.ί- 
ηση. εί-α: η συμτό-ήρωση τριετούς τουλάχιστον υτηρεσιας με 
την ιοιότητα του μονίμου. Η τροΰτό-όεση αυτή είναι ανεόσρ- 
τητη του όρου της ΙΟετίας στο Δημόσιο για αναγνώριση των 
/.οιτών τροϋτησεσιών. ως σιτντάσ·χων (ταρ. 2).

'λ:-ύ?ο 2.
Ορίζετα . ότι ο: όιατάςοις του ίσχυα-. για τους τα/.λήλους 

των λοιτών νοτη/.Γυτιχών ιόσυμάτω ν του ν.?.' 25')2/Ί 953 του

Άρ3ρο 4.

Με τις ίιατάξεις του άρ-5ρου αυτού οίνεται η ευχέρεια 
στο τροσωτιχό του μίτατάσσεται στο Ττουργείο Οιχονομι- 
χών σύμφωνα με τις ϊιατάζεις του ά:3ρου 25 του ν. 1586/ 
1986 να μτορεί να ίιατηρήσε: το ίιχαίωμα συνταξιο?ότησής 
ταυ. ατό τον ασφαλ στιχό φορέα της -5ίσης του σηαοσιου. το
μέα ατό την οχοία χροέρχεται αντί της υταγωγης του στο 
συνταςιοέοτιχό χα-δεστώς του ϊημοσίου.

’ Άχόμη ορίζεται ότι ο χρόνος υτηρεσιας, στο ϊημόσιο, στα 
tiia" ή χαι αλλα ν.τ.ό.ί. του τροσωτιχού του μετατάσσεται 
στο Ττουργείο Οιχονομιχών χαι τροέρχεται ατό ν.τ.ϊ.2. ή Ο. 
Τ_Α.. τροσμετρείτα: ατεριέριστα στη λοιτή συντάξιμη υτη- 
ρεσία, του χαρασχίδηχε -μετά 'τη μετάταξή του στη μόνιμη 
δέση του ϊημοσίου. με τους χεριορισμούς ό'ίως του χρωτου 
εόαφίου της χαρ. 1 του άρδρου 13 του τ.2. 1641/1979 ϊηλ. 
αφού συατληρώσε: 5ετία στη δόση του μετατάσσεται.

Ο: τροϋχημεσίες στον ιϊιωτιχό τομέα του τροσωχιχού του 
μετατάσσεται στο Ττουργείο Οιχονομιχών χα*. τροέρχεται ατό 
δέσεις έξω αχό το ϊημόσιο, τους ΟΤΑ χα: τα άλλα ν.χ.ϊ.ϊ., 
αναγνωρίζονται συντάξιμες σύμφωνα μι τις ϊιατάξεις του 
άρδρου 1 του ν. 1465/1983 χα: χατ’ εξαίρεση. λαμ£(άνεται 
υχόδη για τον χροσϊιορισμό του μισδολογιχού χληιαχίου χα: 
του χρονοεχιϊόματος. μόνο ο χρόνος χου έχει ϊιανοδει στη 
δέση του ίημόσιου τοαέα αχόι την οχοία γίνεται η μετάταξη 
Έαρ. 1).

Με τις ό ατάξεις της ταρ 2 ο::ζ*Γτα:. ότι η εσιλογη συντα- 
ξιιεοτιχίό φορέα χύριας σύνταξης, σότυ-φωνα με τις στά
ξεις της τροηγούμενης ταραγράφου γίνεται με 2ήλωση των 
ενϊ·αφερομένων χου ϊεν αναχαλείται χαι χου οχοόάλλετα: 
για μια μόνο φορά στη Δ/νση Διοιχητιχού της υτηρεσιας 
τ:υς σε χροδεσμία έξι (6) μη-vtjv ατό τη ϊημοσίευση του νο
μού αυτού. Ορίζεται αχόχη ότι. όχου ο·. ατφαλιστιχός εισφο
ρές για χύρ α σύνταξη iapjvav τις υτηρεσέες ατό τις οχρίες



μετατάβσονται ή te Ταμεία στα ozoia «ίχαν ασφαλιστεί, θκ 
δασύνουν ζλέον το Δημόσιο. Εξυζακοτύετσ; ότι. όπου οι μετα
τασσόμενοι οχάλληλο: κατέόαλαν εισφορές ασφαλισμένοι/. ία 
εξακολουθούν να τις καταβάλλουν και μετά τη μετάταξή τους.

Τέλος με την rap. 3 ρυθμίζονται θέαατα επκουρικής 
ασφάλιση; των μετατασσόμενων υζαλλήλων. Συγκεκριμένα 
ορίζεται ότι α) η εχικουρική τους ασφάλιση ακολουθεί υζο- 
χρεωτικά την χόρια ασφάλιση ζου ία εχιλέξουν χαι 6) 
η αναγνώριση των χροϋζηρεσιών ατό τα Ταμεία Εύζικουρι- 
χής Ασφάλισης χα: Πρόνοιας γίνεται μόνο ύστερα αοτό 
αίτησή του; χαι με την χαταόολή αχό τους ίδιους των ζρο- 
όλεζομένων εισφορών εξαγοράς, ασφαλισμένου χα: εργοδότη. 
Και τούτο για να μην τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης 
ατό τους λοιχούς μόνιμους νζαλλήλους για τους οζοίσυς το 
δημόσιο οεν χαταόάλλει εισφορές στα ταμεία ειπχουριχής 
τους ασφάλισης χαι ζρόνοεας.

Ανάλογη ρύθμιση γίνεται χαι για τους υζαλλήλους του 
αετατάχθηκαν σε άλλες υζηρεσίες. σύμφωνα με τις δια
τάξεις της χαρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986. δη/., 
χαι αυτοί μζορούν να διατηρήσουν το φορέα χύριας σύντα
ξης ζου είχαν ζριν την μετάταξή ταυς. οιτότε διατηρούν 
υζσχρεωτικά χαι το αντίστοιχο καθεστώς εζικουριχής ασφά
λισης χαι ζρόνοιας καθώς χα: υγειονομικής ζερίθχλθης 
ίζαρ. 4). I

Άρθρο 5.
Με τις διατάξεις του άρ-θρου 5 τροζοζοιείται η σχετιχή 

διάταξη του Κώδικα Πολιτιχών χαι Στρατιωτικών Συντά
ξεων ώστε η ζροσαύξηση στη σύνταξη χατά τρία τριαχο- 
στά ζέμζτα (3/35) να ζαρέχεται σε όλο το χροσωζιχό ζου 
ιζηρετεί στη ΕΠΑΕ/ΕΕΕΦΕ αΔΗΜΟΚΗΠΤΟΣω, αν*- 
σάρτητα αχό την ειδικότητά του. λέγω των ειδικών συνθη
κών των χώρων εργασίας του. Η ρύθμιση ισχυροχοιεί συ- 
/ταξιοδοτικά αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 28 του διοι
κητικού νόμου 151-4/1945.

Άρθρο 6. !

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κυρώνονται διάφορες 
-ζουργιχές αζοφάσεις.

Άρθρο 7.

Με τη διάταξη αυτή ορίζεται η τυζιχή ισχύς :ου νό- 
.ου.

Αυτός είναι ο σχοζός χα: το ζεριεχόμενο του νομοσχεδίου 
-ο οζοίο ζαραχαλούμ: να ζεριδάλετι με τη ψήφο σας.

Αθήνα. 11 Αεχεμόρίου 1987 

Ο: Τχοοργοί

Υγείας. Πρόνοιας κ.αι Κοιν. Ασφαλίσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΟΡΟΣ
Οιχονομιχών

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛαΣ

Παοαρτημα Τροζοχοιημένων διατάξεων.

Άρθρο·/ 84.

Δικαίωμα εζιλογής ασφαλιστικού φορέως.

1. Οι χατά την δημοσίευα:ν του ν. 765/1978 «χερί μονι- 
^:ησεως των εΆτάτ.των νχαΛΛ^λων των ιχανελ^όντων ε:ς 
;ν υζηρεσίαν κατ εφαρμογήν ταυ ν. 193/1975 κ_λχ.» υχη- 
ττυντες εχ: σχ/θάτε: υζαλληυ.μ: του Δημοσίου, ο: υχζγομε- 

εις τας ειαταξεις του ν.ί. 874/1971 «χερί συαχληρώ- 
υις διαταςεων της κείμενης νομοθεσίας «χερί αζονομής 
■ν ζολιτικων χα: στρατιωτικών συντάξεων», δύναντα: να ι- 
λ όζουν τη συνταξιοδότησίν των εκ του ΙΚΑ. χατά τας

διατάξεις ζερί κ. τνών ησφαλισμένων, αντί της εχ του Δήμο- 
που τοιαύτης, δια δηλώσεώς των εφ* άσσαξ υχοδαλλομένηρ 
εντός ζροθεσμίσ., εξ μηνών αχό της ενάρξεως της ισ/ύο; 
του ν. 765/197·' εις τας Διευθύνσεις- Διοικητικού των χα; 
σις υζηρετούν Υζοωσγείων.

Η χατα το χροηγούμενον εδάφιο··· ζροθεσμία. ζρο; εζιλο- 
γήν ασφαλιστικού φορέως. ζαρατείνετα: εζί εξάμηνο·/ αχέ 
ττς δημοσιεύσεω; του ν. 95-" Ί 979 «χερί τροχοζοιήσεως και 
ευ-ιχηλεώσεως :ης κείμενης συνταξιοδοτικ.ής νομοθεσία;»
1-21.8.1979).

Εάν ήθελον εχιλέξει την συνταξιοδοτησιν των εκ του Δη
μοσίου. εξαιρούνται της χαρά τω ΙΚΑ ασραλίσεως δια το. 
Κλάδον Συντάξεων.

Δια τους εζι/.ίξαντας την συνταξιοδότησίν εκ του ί·ΚΛ, 
ερ' όσον είχε σιακσζή η ασφάλισις αυτών, κ.ατ εφαρμογήν 
του νά. 874/197Ϊ. θεωρείται ότι ου'δέχοτε εξήλθον της α- 
σφχλίσεω; αυτού εζί τη καταδολή των κεκχνονισμένων εισ
φορών, εργοδότου μεν χαρά του Δημοσίου, ησφα/ασμένου δε 
ζαρ" αυτών.

2. Α: διατάξεις της ζρσηγουμένη; χαραγράφου εφαρμόζο
νται αναλόγως και εζί των εζί αυμίάσε: υζαλλήλων του Δη
μοσίου. ©ίτινες. ζρο της υζαγωγής των ι:-:ς τας διατάξει; του 
ν δ 874/1974. ε τύγχαναν ητφχλισμίναι ετέρων, εκτός του 
ΙΚΑ. Οργαν σμών Κοινωνική; ίΑσφαλίσεως. Η ζροθεσμία 
ί’α την υχοθολή*. της σχετικής δηλώσεώς ορίζεται εξάμηνο; 
ζζ·; της δηαοσιεύσεως του ν. 955/1979.

3. Οι κατά τη δημοσίευση του ν. 955/1979 υζηρετού-
ντε; εζί συμόάσε: υχάλληλο: του Δημοσίου, ο: μη έχοντε;
υζσχθή μέχρι τη; 5η; Αζριλίου 1978 εις τα; διατάξεις 
-ον ν.ί. 874/1971 δένονται, άμα τη συμζληρώσει των ζροΰ- 
ζ·-θέσεων υζαγωγής εις τα; διατάξεις του νομοθετικού τού
του διατάγματος και ζάντως ουχί χέραν ίιαήνου αχό τη; 
ε.μχληρώσεως. να δηλώσουν εγγράφω; ει; την ζαρ’ η υζη- 
εε-.ούν υζηρεσίαν. ότι ϊεν εζιθυμούν την συνταξιοδότησίν των 
εχ του Δημοσίου. Εις την ζερίζτωσιν τούτην, συνεχίζεται η 
:τφ-άλισις των εις τον ασφαλιστικόν φορέα, εις ον ετ·ύγχάνον 
τσοαλισμένο: κανά τον χεόνον υχοθολή; της δηλώσεώς.

4. Το ζροσω.-ΐκό. ζου διορίζεται σε μόνιμες θέσεις του 
■δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 
136), τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1540/Β985, εκτός αχό 
το θεραχευτήριο «Εοκτγγελισμός Αθηνών» και το άρθρο 38 
του ν. 154o/d9t.'5 κ.αι αμειθόταν με ημερομίσθιο, κ.αθώς και 
το ζροσωχικ.ό ζου αμειόόταν με μηνιαίο μισθό χα: είχε εζιλέ- 
άει. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 705/ 
'978 (ΦΕΚ 49/ τη συνταξιοδότησή του αχό το ΠνΑ ή αχό 
ά/.λο φορέα κύσιας ασφάλισης, μχορεί με δήλωσή του του δεν 
σνακόλαστα: κατά το στοριηοό ή μέοσ σε τρεις- μτ,νες αχό τη 
·.τ.ιοοσίευση του /υμου αυτού να διαζηοήσει το δικαίωμα συ- 
• ταξιοδστησής το. αχό το ΙΚΑ ή αζό άλλο φορέα κύριας 
ασφάύ.ισης, άλλως υχάγεται αυτοδικαίως αζό το διορισμό 
του στη συνταξιοδοτική ζροστασία του Δημοσίου.

Άρθρο 12.

Συντάξιμος υζηρεσία ζροσμ-ετρητέα.

1. Συντάξιμος /.σγίζαται. ζροσμετρουαένη εις τας κατα το 
χροηγοάεενο άρθρα, υχηρ-πίας:

α) Η χαρά τη τέως Κρητική χαι Σαμιακή Πολιτεία διανυ- 
θει-τα δηοοτια πυητθο; ζολιτσκή χα; ζτσζτιοντσχή υχησοσίσ. 
εφαρμοζομέυων κ.α: των δισιτάξι-ων της εχσυένης ζεσιζτώ- 
σεως δισ τα; ομείαη φύσιως χτηφεσίας-

β) Η ζρογενεστέρα υζηιρετία ως ει-.τακτών. αναζληρωτώ.. 
ζροαωρινών. δοκτμων ή εχ ειδικών κονδυΰ.ίων του ζρούζο/.ο- 
γισμού μισθοδοτουμένων υζαύ.λήλων, η ζα.σασχε'θείσα αετά 
τη/ ζυμζλήρωτιν το-υ 17ου έτους τη; ηλικία; αυτών ή. χ:ό- 
κεμενού ζερί των εν συνεχεία μζνμοαχοιηθίντων εν υχηοεσία 
του αυτού Υοσουργείου. μετά τη/ ζυμζύ.ήρωσιν του 15ο. έ
τους. εζ: μηνιαίω μισύώ ή μηνιαία ή ηαερήσια αχοζηαιωσει.
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Ε·.ς τη/ >·*·.·»τεο ω χεχ :χ-τω7:ν χα: υΛ.τ.ια.χνετχ: χα: η χρο 
··!»»:«:: νοηοε-ιέα. τ χχο χτ-/ε·λε4·72 υρ> ο·.α//ιί-ηρ:οτε :ί *.έτη- 
*7 7.2: Γχέο:· ζύ.τχ/.-ζλ*. ~ χιι*ατζ·. ετί 3η/:χτω χ:7>ώ τ 
ημερομισθίου. χροοχαιοου η χατ αχοχοχή χατά χληρες ω- 
ρ·α::ο*/ εργ-αλοχένου ετΓχλώυήλου ή αττοέτ». οχετό τέκνου ερ 
ε:2:χ-ών εδννχών 1 7.ονέυΓ/.ίων του τοροΰττολογϊομοϋ ή εχ των 
•χρ:όύ,£τΓ0«εένω.ν υχό τ:- άχλρου 10 του ν2. 2421/!953 «τεε- 
;; εορότεω»; Κεντχνχη; Jττηχεα.ατ ΙΙληρορορίώ»" τ χλ-λω< 
τοαρομοεων του ϊόοουτγούώ ΕδνΜοής Aaiiwij;.

Το αετό :τ*/έε: χα: ετ: χττ S τ: τττx χάνων ες ετάτχων /.οηχ- 
::2Γχών των Ττου/ρηε των ή εχτυοετων πιεο· χυτών ή ε·.ο:χώ' 
τοοων των εττ: Γχέ,ρου; υτηρετ-.ων των Υτου,ργ-είων ή -so. ττό- 
ρω·/ ν-τ.ί.ί. χ ταχών εχ 7.εεχλχ:ων χτοζηειώτεων χχτχαλτ- 
δεεσών μέσω του Ελλχν:»χέ Δημοσίου ναέ ςένων Ίχυόερνήσε- 
ων. ε; όσον συντρέχουν σωτ-ευττχώ; ο: εξής τττυτού-έσε:;.

αχ'ι ναχτχη ::ατατ:; ή τυυλχ^υττον :·.ο:χητ:χή ττάτ:τ 
τραίλέτο-υσχ ρκόάλητΑ'!·/.

ρ£ ί ττρόσληράτς αστό τ:·.· χειχστζου -χατά -άα» αργόν» χα:

·~) χττχτ/ό/.ητ:; ,χχτχ ττ τττσίοτάμο.-/ ττρος τη-' σύτ:-. της 
υτη.οεσίχς ωράρ:ον.

Η ως άνω υττηρεσίχ Α.ογίλετχ·. τ.'/τίΞ-.μο; χα: αν έτ: ε - 
τάλληλ,ςς :εν ενέχτητ; τη-' Ελλτι/'.χήν •,δχγένε'.χν. xx-S έν 
χρόνον ό :ήνυε τ χυτήν-

γ) Ή ταρά τη Έδνιχή Τρατίζη της ΕλλρΒος οττηρεσίχ ως 
υττ αλλήλων ?:χχε:ρ.ί.σ·εως ανταλλχσ "χου μου 70 ο)χχ ο·' : χή ς τε- 
ρ:0υ7:χς. ερ’ έτον ούτο: τροαελτίδησχ-/ ε:ς τη*/ ϊτρχοτίχ» υ-ττ- 
ρεσίχν.

ϊ) Η τσρογενεττερ χ ''ϊοχηγορυχτ -χαηρεσίχ των μέχ,ο: της
ενάρά-εως της ταχέος του ί.ό. της 31ης Οατωέρί&ν !035 «Γε
ρέ ααανοαής 7_λ —.·» ?:ορ!*δέντων ως ί’.χχττών ατό του ϊχδ- 
μου εμμΛσδου ,Πχρ'έ2ροο Π τωτοϊ τχών ή Αντε:σαγ~ελέως 
Πιοωτοίτχών χα; άνω ή ως μελών ή "ττα-ρτίτων ττ·/ ~Συαίευ- 
λίοε βττχτ-χτείας ή ταυ ΕΓ'ετ ■pCTTXC'J 3τ>Υΐ^ JTO D 7.ΖΓΖ T?V TT3TC 3 
τοέτω Ρεν.χού Εττ:χρόαα> ή ως -ατλών ταα Ατ/ττέοωτητ-χς-ϋ 
Δτχχτ:ία-οε εεα: τ»-race -ταλκ/ Εν&ερνηττχαΰ Ετττττάτευ r 
ως ίεχατττχών η νομεχώ-/ τειαίούλων Τττεαρτηεϊων ,χχ: του Τα
μ*:» ΤΙτεταχατα^ηχώ*. χχ: εΑχνείων.

Ως ϊ:χηη—ΓΧΤ( χτητετ:α νοιίτα: 7-α: η ναέ τη/ τέως Κτη- 
ττχήν χχ: Ταεεταχή/ Ή ελιτεάτ' ττατεπτελ»έτα. ως χα: η
rape το:ς Μιχτοίς χα: Ή τεςενιχοΐς Δεχατετρίτις Ατη> 
ατοο-

Εν τω α/νυτε/υεγαςιώ τοάτω ίύε έτη τ:χηηο;:χής ν-η-t. 
τ:ας ιαουντα: ~3ς εν χτ/τττςτχε^ τα:χάτης .εν εχΊεοεέ όειυ·>ς 
αερεατώαε: ζττττετεετα: vs τετατταλς .εν. τεε, λέ-ςεει.ττύτ» τυ- 
ντάς:αες εττητετόα α/οατέρτ των τέχα ετών.

ε! Ή τετ-τενετ.τέττ χτηρετίχ των τΓα-ΡΛων χττ.·τζα·.ώ/ -/.τ: 
ϊηα&τίων εεττερ αχτέρων.

— ι Η εν τω Σ-τρατώ ττ,ς Ζητάς ή της βαλτάττης ή της 
Χωρορυλαχής ή της Αεεεττοόας ατητετττ. ως τ.α: η υτττι- 
c:x εν τω 3Ιαχε2ενωεώ ή Βτρεεοτταεττωττχώ αηών:. «; ττρα- 
τ:ωτ·»εΰ ή :ϊεώτεω. ετ άστν 2ε-/ χ.-ιταάττε·. ττ ε; άλλον τυντά- 
ξχιον τεεαάτη/. τ«ω υτελ^γετμεύ χτ: της ατοεεττεως ταύτης 
ηενσμενης α.ατχτ τευς τερ· τττατνωττχών χ/ντάτεων νέ;εετ.

Ο χατά τ ανωτέρω χτέ/ες εατηεΓχίας ως χα: ο ντττ.ττ ·> 
~η?^ιτ εν τη Πνεετίετ ,:7τ, Ττητετϊτ. ετ ότεν ;·.τνν>τ 
ταταχε αττ ατό τχς εν τω xa-V-ra 40 τευ τχαέ/τε ς •ττετττ&'έ- 
τεες. υττλο-ηΐςετα: εν ττττα-χςήτε:. ν.ατά τχ εν ττο άτ-S ;ω 
ττάτω -spitcptr/x.

Ο χςτνο-ς της τολ:τ:χής >τη:ιτέας, ε ϊ:χ·/-Λλε:ς ε:ε τχς 
"3νε:ς του ττρχτεύματες τρτς εχτλήρωτ:ν της υτοχρεώτεως 
του χληρωτού ή εε>ε?ρου -ϊεωρε’.τα: ως χρόνος τρχηαατ:χης 

οεχ/τχτόμου τολ’.ττχής ατηρετίας.

ζ) Η υττηρεαίχ των χτχλλ,ηλων του Μττϊχτχού Τχμείε., 
των Π ολιτ:χών Τααλληλων τρε της χατά τον ν. 1636/1910

«ττερ: του λιετυ/'τεου Τχμειου χ./^τε." ετουχιωσεωτ των ττετ 
'.ηεοοτ'-συς ατχλντήλιυς.

η) Η αροηενε—έρχ εν το:ς τίω; Ανχν.τέρο:ς υτηρετίχ. η 
χνβοερομέντ, εν τη τεριατ. ϊ' της αχρ. 1 του άο^-ρου 2 του 

ααρόντος. r τω II ε:είτ:χω Μτ-ηχ: ω. η αχτχτττνείττ αετχ 
τη/ τυατ/τ:«ωχ!ν του !7ου έτους της τι'-πώας.

■δ) Η Τ2?χ το:ς Ξένο:ς Τα-/υίρομε:ο:ς υαηρεσίας των Ελ- 
λή-Λων το ηίνος. ερ’ όαον ταρεΓ/έδη ε:ς οτεοιοχας -τοοτχττΓ- 
δετχας «ς το Κρ'άτος.

·.) Η υτηρετ:χ των ΤΤ/υλήνων το --ενός ::χχ7τ:χώ·ν. η τχ- 
ρατχεύεότχ αχρχ το:ς Ολωαχν:·/.ο·ς οιχαττηροο-.ς α-ρο του έ
τους 1915 ίιχ τους εν. τούτων ε·.τελδόντχς ε:ς την Ελλην:- 
χήν ::.χχττ’.χτ· υτηρετ:χν xr/p: τε-.ο.ς του έτους 1920.

JI εν τη αροηγουμενη αερ:ττώ3ε: υαηρειίχ εες τχ ξένα Τχ- 
χυίρΟιχε·χ. ως *>.χ: η εν τη τχεούχη ε:; τχ 0>ω<χχνοχά Λ - 
χχττήρ:χ αααοει/.Λ/οντχ: ν.χοχ τχς ::ιτχςε:; της τχς. 1 
του άρδρου 14 του τχρώντττ.

■χ'» Η υτηρεείχ χαρά τχ:ς Βεό'/.·.οδήχχ·.: «Κορχής» Χ,’.ου 
χα: Δηχηττά·/ης. ως χχ: η τχρχ τω Ιττορ:χώ Αρμε/ω Κρή
της. η τχρχΓ/μΰείοχ αρο της χνα-;/ωρ:τε·ως χυτών ως ϊημο 
οάων υαηρεοιών.

•-J) Η υαηρετίχ τχρ-ο τη Ανχτολ'./jr, Τηλεγρχριχή Εται
ρεία Λίμ:τε: (Ήττερν) */.χ;. τχ:ς Ρ:χοό/οχς α-υ'τής η τα:;
μετ' αυτής αυνερ-ραζαχίνχις Εταιρείας των ορ·.ιτ:χώς ·χαο- 
^ωρηοοτ/τω·/ της υαηρετίχς ταυ της χχ: ϊ·.οι;:χ·5·ε*/των με'/μ 
της ατχυοτ του ν. 1240/1944 «χβρ! τροτοτο'.ητεως ν.χ: rxx- 
αΰ.τςρώτ-εως της χευμίντ.ς .χυνταα’.οτττοχτς νομ9$εϊ·.2ςν ως 
ττχτ’.χών ϊημο,τίων ααχλλ'η/.ων.

:γ) Η αροηινεττέρα ατηρεχίχ τχρχ τω χχτα:-/ηι5ε'/τ: Γ: 
ν:χώ Τ χνιύω Εττοηγελ-χατεχής Εοτταοοεύτεως υττχ/.λήλων 
χυτού ::ο::τδάντχο" ή μετχτχηέ·/των γ/ τυνε/εόα ε:ς την όη* 
μοαίχν υττηρεττα*/.

:2) Η αροηενεοτέρχ υαηρεοία των αάχης οάτεως υχαλλη- 
λων τη; Έε·/τρ·.7.ής Εττ'.τροτή; Πρ-οττχτίχς .Εη/ωτ::-/ Σ·- 
τοτοαρχ-μυ-ηής. .

·;ε) Ε τοτοηεντττΓρχ ααηρεττα του» :ο:βτ’-'/.'ύ- τροαωττ'χτώ τ1?» 
ττρατ:ωτ:χής υττηρεττας. ε;' άαον εν αυνεγείχ τχύτης ε«ν>- 
μοαοττ^ητΓ/ r-.ς τη/ ίηιχοχόχν άτηοεαίαν- ----- .··-

τττ) Η τρογεν-χτέρχ' υαηρετίχ των χ:α/ΰ.τ,7.ων τ-ης ΤΙ υιρυ- 
οδεατηοής Τττηοοττας. τπρΤ rt — τελευταίο·/ είάε’.ο-/ -τάττ 
τχρ. 2 του άτδτου 1 του χ.ν. 1635/1939 σττεο: -ττττοττ’.η- 
αεως ν.χ: τμετυληρώτεως των •.r/υοχτών ο:χτχρεων ττερ: χ—· 
νο/χής ττεαττοτο'.-ώ'/ 7.x: τολ:τ:7.ώ' εν ·ρ~/ε: τυντχεεω-ν·.

με:ω Προατχαίχς χχ: Π ροχη-ω-ηή; ιΚτη/οτροοίχς.

:η) Η αροηχνεΓεερχ χα: χχ/ο: χχ-αε ετών αχ:αλος «:ρου- 
χητεαίχ ως ο:χαττ:χών *ρραρ»έων χχ: υχε-χαχυ:aαίω» των·ώ·- 
χχχτ-ηρίω·'.

:δ) Η χροηενεαχίαα υαηρετία χαρά τω χχχχργη5·εντ: Α> 
τανόαηω Ορ—ανιο-χω Σε^εχοχχώων ΐόο ε: ν λ: α ς ατ α /.χηλών. ο:- 
τ:νες χροτεϋ.ήρδηεχν ευς τη/ άηιχχίχν υεηρετίχν.

χ) Η χγο-ρενεττόρχ υτηρετ.χ χχρχ τη Ε-ττροχή Τ2ρχυλ:- 
-χών ό:χ λοηχρ’.ΧΓχόν του Κ-αάτο.τ Έργων <ό>—χλίας.

χα) Ο γρόνος αα-ηρεαόας ως ατταλλήλο'υ-χαρά τω τέως Ορ- 
γο*/:ομώ Τουρεορχοέ.

οφ) Ή ττρογενεττέρσ Βίπτρεοάα τταρα τη Εαττρτττη του ν. 
ΑΝΔ /1912 των τροαλητδέντκν εν τυνε^εία της τττηρεαίάς 
ττχστ-ης ετς την ϊημοσίαν υχηρετίαν.

χγ) Η χρο της ϊημ/θτ:εϋσεως του ν. 6123/1934 «=*ρ: ορ- 
γανώαεως υττηρεσίας Μητρώου Εαχορ:χων ΤΙλυιων χαι Έρ- 
•γχτών θαλτάαατ,ς χα: Βαεδεωρήχεως Εΐτχορααών Πλοκον» 
χτηδείσα τρ-τγενεττέρα ναηρετία τταρα τη Λεχυδόντε: Εέχτο- 
ρ:χού Ναυτ:χού (Μητρώα Εργατών θάλάταης). των-χατά τος
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διατάξει; του άρόρου 3 χαρ. 4 τον ανωτέρω νόμου μβνιμυ- 
χο-ιηόέντων καρά τω Υκουργείω Εμχορικης Ναυτιλίας (Μ. 
Ε.θ.) κολπικών vxaλλήλων.

χί) Η χσογενεστέρα χάσης ρύσεως υχηρεσία χαρά τω Ιν- 
στιτούτω Βάμόακος και τω Οργανισμώ Ινστιτούτου Βάμόακος 
των μέ.χοι της ίηυ.οσ·εύσεως τον α.ν. 1854/1901 μετηταγε- 
ντων ή διορισόέντων χαρά τω Υχουργείω Γεωργίας.

κε) Η χρογενεστέρα υχηρεσία χαρά τω καταργηδέντ: Γρα- 
■οείω Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
νχαλλήλων αυτού ενταχ-δέντων εις την δημοσίαν υχηρεσίαν.

κστ) Η χρογενεστέρα υ.τηίρεσία χασά χω δια τον ν.ο·- της 
12ης Αυγούστου 1926, κυρω-δέντος ί;α τον ν. 3860/1929.· 
συσταόέντ: Ταμείω ’Αρτον, των δυνάμει τον άρ-δρου 3 τον 
6-δ. της 9ης Φεδρουαρίου 1951 «χερί καταργήσεως του Τα
μείου Άρτου» διορισόέντων εις το Υχουργείον Εμπορίου υχαλ- 
λήλων.

κζ) Ο χρόνος υχηρφεσίας ως δημοδιδασκάλων ή νηχιαγω- 
γών εις το Νηχιαγωγείον του Εκχα:δε-υτικού Τμήματος της 
Βνώσεως Ελ/.ηνίδων ή του Π ατριωτικού Ιδρύματος. ως και 
εις την Βχαγγελματυκήν Σχολήν της Ενώτεως Ελληνικών.

κη) Η χρογενεστέρα υχηρεσία των αδελφών νοσοκόμων εν 
γένει χαι μαιών, χερί ων η χαρ, 4 του αρ-δρ. 11 του ν,.δ. 
3097/1954 «χερί τροποποιήσει»; χαι συμχληρώσεως του υχ 
αριό. 2592/1953 ν. 5/τος «χερί οργανώσει»; της Ιατριχής 
Αντιλήι!«ΐύ;» χαι η χαρ. 2 του άρόρ. 8 του ν. 3301/1955 
<(χερί τροχοχο ι ήχε ως χα: συμχληρώσεως του αχό 3.4.1054 
6.2., χερί εφαρμογής του άρόρου 1 του ν.ί. 2500/1953 εχί 
του χροσωχικού των Υπηρεσιών του Υχουργείου Κοινωνιχής 
Προνοίας. ως χαι τροποποιήσει»:, διοσσάξεών τινων του ν.ϊ. 
2592/1953 χχ: 3091/1954 «περί οργανώσει»; της 1ατ:ι- 
χής Αντιλήόεωφ». προσληφδεισών εις Νοσηλευτικά Ιδρύμα- 
τα α.ν. 965/1937 «χερί οργανώσει»; των δημοσίων νσσηλευ- 
τιχών και υγειονομικών ιδρυμάτων» χαι ν.ί. 2592/1953 χαι 
τας- χαρ. αντοίς Σχολάς ή ει.ς άλλα; δημοσίας υπηρεσίας η 
παρασχεόείσα υχό την ιδιότητα ταύτη εις Νοσηλευτικά Βρύ-. 
ματα. αποτελούντα νομιχά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού Ει- 
χαίου χαι άτινα δεν υχήχδησαν εις τας διατάξεις του α.ν. 
965/1937 χαι του ν.δ. 2592/1953 ή εις τας Σχολάς τας 
λειτουργούσα; χαρά τοις ιδρύπασ'. τούτοι;. ή πατά Τσαπίζη 
προϋπηρεσία διοιχητιχών υπαλλήλων Νοσηλευτικών Βρομά
των, εφ’ .όσον χαι χαό' ον αριόμόν ετών η τραπεζική αύτη 
υχηρεσία εχρησίμευσεν ως απαραίτητον προσόν.δια την χρόσ-. 
ληόίν των, ως εχίχης χαι η προϋπηρεσία ταιχτιχών υχαλλή- 
λων δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων χρο της υχαγω- 
γής των εις τας διατάξεις του ν.δ. 2592/1953. εφ’. όσον ο: 
χεχτημένο: την προϋπηρεσίαν τούτην διωρίέόησσν μεταγε- 
νεστέρως ως ιατροί εις μόνιμον δημοσίαν δέσιν.

Αι διατάξεις της ανωτέρω χεριχτώσεως έχουν εφαρμογήν 
χαι χρακειμενου χέρι των εν αυταις αναφερομένων αδελφών, 
νοσοκόμων εν γένε: χαι μαιών, των προσληφόε ισών εις το 
Νοσηλευτικόν Ίδρυμα του Μετοχιχοΰ Ταμείου Στρατού.

χ·δ) Η χρογενεστερα υχηρεσία ως προσωρινών ή εχτάχτων 
χα->ττγητ:ων. διδασχοι/υων. νηχιαγωγεον χαι εχιστχτών χχο- 
Ι.ειων, ων αι αχοδοχα: χατεδάλλοντο χαρά των χοινοτήτων. 
των σχολιχών εφορειών ή ταμείων ή εξ ειδιχών χονόυλίων ή 
των συλλόγων γονέων χαι χηόεμόνων.

^ λ^ Η χρογενεχτέρα υχηρεαία ως υφηγητών Ανωτάτων Σχί
λών.

λα) Η αρογενεατέρα υχηρεαία ως ταχτιαΑν ή εχταχτων η 
ε..Εχουριχών χα-δηγητών ή εμμισ-δων υε-τ^ητών Ανωτάτων 
Στολών της αλλοδαχής ισοτίμων χρος, τας της ημεδαχής ή 
ειδιχων βχιχτημονων εις Ιδρύματα Ερευνών διε-δνούς χύρους. 
εχιφυλυ.ασσομένης -η; διατάξεως της μη χεριχτώοεως.

λ6) Η χρογενεστέρα υχηοεσία χαρά τη Συντονιχτιχή Εχι- 
τροχη ρνδμίσεως ξηττμιατων των Κοινών Ταμείων Εισχρά- 
χεως Φορτηγών Αντοχινήτων.

λγ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία η χαρασχειδείσα εν χαερω 
χολύμευ εχί εχιτά/.των εμχοριχών χλοίων.

)υί) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις τας χαταργηδείσας δια 
του ν.δ. 3422/1955 «χερί. ιδρύΰεως Π ο/.υτεχνιχής Σχολής 
εις το Π ανβχιστήμιον θεσσαλονίχης χαι χαταργήσεως των 
Σχολών Τχομηχαντχών» Σχολάς Υχομηχανιχών.

λε) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις την Αγγλιχήν Στρατιω- 
τιχήν Διοέχησιν Δωδεχανήσου, υχό τον όρον ότι οι εις αυτήν 
υχηρετούντες υχά/ώ,ηλοι διετηρήδησαν εις τας δέσεις των 
χαι μετά την ενσωμάτωσιν.

λστ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις Εχιτροχάς Ελέγχου 
Τιμολογίων.

λζ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις την;..Προνομιούχον Α
νώνυμον Εταιρείαν Γενιχών Αχο-δηχών Ελλάδος.

λη) Η χρογενεστέρα, μέχρι δύο ετών, διχηγοροχή υχηρεσία 
των δι’ αχ’ ευδείας διορισμού διορισ-δέντων εις την Φορολο- 
γιχήν Διχαιοσύνην διχαστών, χατ εφαρμογήν του ν.δ. 3845;/ 
ί 958 αχε-ρί χώδιχος οργανισμού των- φορολογιχών διχαστη- 
ρ ίων», εφ' όσον οΰτο: εξέλ-δουν της υχηρεσιας λέγω ορίου 
ηλιχία; χα; δεν λαμβάνουν χΟ.ήρη σύνταξιν.

Εν τη χροχειμένη χερεχτώσει αι διατάξεις της χε,ριχτ. 
γ’ της χαρ. 2 του παρόντος άρδρου εσαρμόζονται χαραλλη-_ 
λως.

λ-δ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις το Νοαοχομειον του Ελ- 
ληνεχού Ερυδρού Σταυρού αδελφών νοσοχόμων, χροσληφ-δει- 
σών μέχρι τέλος του έτους 1960 εις Νοσηλευτικά Ιίρύμαιτα 
α.ν. 965/1937 χαι ν.δ. 2592/1953. ’

,μ) II χρογενεστέρα υχηρεσία ειςτ ην Αγροτικήν Τράχεζα 
της Ελλάδος των ασχολούμενων με την έκδοσιν χαραχωρη- 
τηρίων, οίτινες μετά την έκδοσιν του ν.δ. 1 ί ·8>9/.10 <2 ιεχερι 
εχδόσεως ορεστεχών τίτλων χυριότητος χ.λχ.» διωρίσ-δησαν 
εις το Τχουργείον Γεωργίας.

μα) Η χρογενεστέρα υχηρεσία εις τα σιδηροδρομικά δίχτυα 
των τέως ΣΠΑΠ χαι Θεσσαλία;. .

μ3) Η χρογενεστέρα, μέχρι χέντε ετών, ιατρική υχηρεσία 
των χρο του iZ. 665/1962 «χερί της Υγειονομικής^ Π ερι- 
-3-άλψεως των τακτικών δημοσίων χολιτιχών υχαλληλων 
χ}.χ.» διορισ-δέντισ- χαρ' Υχουργείοις ιζτρών, εφ όσον χα- 
ραλλήλω; χρος τα λοιχά χα-δήκοντα ατυτών, ήσκησαν κα·. χα-, 
-δήχοντα ελεγχτού - ιατρού εχί -χενταετίαν. συνεχώς χα: μέ-_ 
χρι της αχοχωρήσεώς των. ...

μγ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία ως ιατρών χα: νοσοχόμων η 
χαρασχε-δείσα εις Νοσή/,συτιχά Ιδρύματα της Αιγύχτου, 'σ.υ- 
ντηρούμτνα υχό των Ελληνικών Κοινοτήτων ή κληροδοτημά
των, χαι της Κύχρου. κρατικά ή δημοτικά, μέχρι της ανε
ξαρτησία; της.

Η υχηρεσία αυτή λογίζεται συντάξιμος, εφ’ όσον χαρ όσχε
ό η κατά χλήρες ωράριον. Εάν δια την χυτήν υχηρεσίαν ελή- 
«νδη σύνταξις ί. άλλον δοήδημα ή χχοζημίωσις αντί συντα- 
ξεκις^, αύτη δεν υχολογίζετα: ως συντάξιμος.

μδ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία ως κοινωνικών λειτουργών 
χαι επιμελητών ανηλίκων εις τα Υχουργεία Δικαιοσύνης και 
Κοινωνικών Υχηρεσιών των ενταγέντων εις αντιστοίχους όέ- 
σεις, δυνάμει των ν.δ. 1375/1973 «χερί συστάσεως χαι λει
τουργίας Κοινωνικής Υχηρεσία; εις τας Φύλακας χ_λχ.», 
272/1914 «χεο! συστάσεως ταχτικών όέσεων Κοινωνικώ-·. 
Λειτουργών χασά τω Υχουργείω Κοινωνικών Υχηρεσιών» κα·_ 
ν. 378/1976 «χερί συστάσεως Κλάδου χα: ταχτικών -δέσεων 
Εχιμελητών Ανηλίκων χαρά .Δικαστήριο:; Ανηλίκων και ρυ-δ- 
μίσεως συναφών -δεμάτων», οίτινες. χρο της κατά τ’ ανω
τέρω εντάξεώς των, υχηρέτουν κατ’ αχόσχασιν εις τας δέ
σεις τούτα: εχ του Εδνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

με) Η χοογε<εστέ:α δ'χηγοριχή ν.τηρειία των εκ Βορείου 
Ηχείρου Ελλήνων το γένος, η χαρασχεόείσα χαρά τοις Αλ- 
όανιχοί; Δ'χαστηρίοις. χρο του δ ορισμού των εις τη.1 δημο
σία; υχηρεσίαν. ·'
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της “ρουχηρετίας τχύτης, εν χΒυ/ζμ^α εγγρ·2- 
ς εξ επίσημων στοιχείων. πιοσόιορίζετα: 5*.a 
Ετιτποπής του άρθρου 4 του α.ν. 599/196(S
ιχ,πσίας 7.3w&v.iu.o> των συντάξεων του Λημο-
xcn. εις αοθρσ; 14 tj:. 4 τον παρόντος, 

ρενεστέρ2 υπηρεσία του μονίμου ποοσωπιχο, της
Λ'.ωτ:: χ r Κ:ζτιχ.ής Σχολής Α-έ χλοών Νοσοκόμων θεσσαΛΟ- 
νίχης. τ διανυθείσα πατά τη Σχολή τούτη -so της δια τον 
ατθρου 13 τον ν.τ. 781/1970 «περί συμπληρώσεως της χει- 
νένης νοαοθετίας «πεο: της εκπαίδευσε ως χα: ατχήσεως
επαγγέλματος αδελφή; νοσοκόμου -/..λ-.» εξομοιωσεως τον
προς τονς δταο-σίου; υπαλλήλους.

μζ1 Η προγενεστέρα επί ποσοστοίς υπηρεσία. η παρασχε- 
'•οίσα εις το Δημόσιον ή Ν. Π .Λ.Δ. ή την Αγ'ροφυλαχ.ή·. -/.χ
ιά πλήρες ωράριον εσγασίας χαι χ.αθ όλζς τζς εργάσιμους 
η λέρας τον μηνός. ;

μη) Η προγενέστερη υπηρεσία τον Διδοχτιχού -— Ερευνη- 
τ 7.ον Προσωπ/βύ (Δ.Ε.Π.). των Ανώτατων Εχπ οιδευτιχών 
Ιορουιόοων Ά.Ε.Ι.) σε ου", ταγή Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα 
; ιεύνούς χάρονς της αλλοδαπής με τη; ιδιότητα τον ταχ.-'.- 

,χ.ού ή έκτακτου ή επικουρικού καθηγητή ή καθηγητή με 
/τίτλο ισότιμο προς τονς τίτλονς αυτούς ή υφηγητή ή λέκτορα 
η επιμελητή ή ίοηθού ή ερευνητή ή επιστημονικού τννεογζτη. 
•/.ζ: η ερευνητ'χ.ή τον προϋπηρεσία σε AJE.I. ή σε Κίντρζ 
Ετευνών ο εθνούς κύρους της χώρας μας. τον δεν αναγνωρί- 
ζετα ατό άλλες διατάξε:;. εφόσον χ.ατά περίπτωση η υπη
ρεσία αντή είναι διάοχ.ειας τουλάχιστον ενός (1) «τους. Από 
την προϋπηρεσία τον προηγούμενου είδαφίου προσμετρούντα: δύο 
έτη γ α καθένα από τα πρώτα πέντε έτη υπηρεσίας στη χώ- 

,ρα μας με την ιδιότητα μέλους τον ΔΕΠ. και ένα για κάθε 
έτος υπηρεσίας πέραν των πέντε.

Περί τον διεθνούς -/όρους των ερευνητ~χών χέντρων της 
αλλοδαπής απυραενετα:-η Επιτροπή τον ν.2. 302/1974 «περί 
συμπληρώσεως τ·:υ ν.ϊ. 1132/1972 χ.λπ.». Η αυτή Επ-.τρο- 

>πή. εν αμσιίολίζ. αποραίνετα: χα: περί της 3ιαρχείας της· 
περ; ης η παρούσα περίπτωσις υπηρεσίας, ως χα: περί της 
αντιστοιχίας της κτότητος. υρ η; πρίσεφέρ θη η υπηρεσία 
ε-ς τη; αλλοδαπήν, προς τας εν τη περ-ι-πτώσει τούτη αναφε- 
ρομένας ιδότητας. - ....

μθ) Ο χρόνος πραχτ-.χής ασχησεως. χασά την διάρχεια; 
της ροιτήσεος των διπλωματούχων αβελοών νοσοκόμων. επ - 
αχεπτριών αδελφών χα: μαιών εις τζς ««χείας Σχολάς, από 
της συμπληρώσεως τεν 17ου'έτους της ήλιχ,ίας τον;, εάν το 
πτζχιον εχρησίμευσεν ως προσόν διορ-σμού ε:ς τη; υπηρεσίαν, 
επ ης απεμζχπύσίησπ; χα: έχουν θεμελιώσει ϊιχαίωμά rv- 
ντζαεως εις ·ί όρος τον Λημοσίον. ... . ...

Αια την εραρμογήν τον προηγούχενοϋ εοαρίον c προπιιτρον- 
μενος χρόνος'ορίζεται: ................................ '

αα'ι ·Ε·ς τρία χα: rrxirv (3 1/2) έτη δια τας αποροίτονς 
των Σχολών Επισχεπτρ-.ών Α,δελρών τετραετούς ροιτήσεως 
χζ. Μαιών μέχρι ν.ζι τον έτους 1977.

ίί) Εις τρία (31 έτη δια τας αδελράς νοσοχότχτυς τριε- 
τούς ροιπήσεως χαι επισχεπτρίας αϊέλρσς. αποβοίτους χ;τι- 
στοίχιον Σχολών μέχρι χζ του έτους 1905.

γγ) Εις δύο χαι ήμισν (2 1/2) έτη δια τας αποροίτονς 
των Σχολών Αίελρών Νοσοχά/ων ετών 1956— 1973. Επι- 
σχεπτρ ών Αδελρών ετών 1956 — 1974 χαι Μαιών έτους 
1978 χαι εντεύότν.

:δ·) Εες δυο (2ι) έτη δια τας αποροίτους τω·; Σχολ,ών 
Αδεχρων Χοσσχόχω- τρ εττύς ροιτήσεως έτους !97 i ζ.ζ 
εντεύύίν. - ·

εε) Εις εν (1) έτος δια τας αποροίτονς των Σχολών 
Αδελρών Νοσοχόμων ΚΑΊ “ΙΈ Υπουργείου Παιδείας χαι 
Βοηθών Νοσοχόμων μονοετούς ή διετούς ροιτήσεως.

2. Λογίζεται ως συντάξιμος, προσμετρούμενος εις την 
λοιπήν συντάξιμον υπηρεσίαν, χαι ο χρόνος των νχατωό: ■ προ
ϋπηρεσιών των . δημοσίων υπαλλήλων: . · - ·'.···

α) U χρόνος προϋπηρεσίας εις Ιδρύματα χα: Οργανώσεις 
Διεθνείς ή Αλλοδαπός, ερ' όσον ανέλαόε το Κράτος την 
εχπλήρωσιν των σχοπών αυτών δια των δημοσίων υπηρεσιών 
τον.

όί Ο χρόνος προϋπητεσίας εις Δήμους ή εις τας Ενώσεις 
Δημω·; χαι Κοινοτήτων.

γ) Ο χρόνος πόσης προϋπηρεσίας, ερ" όσον αυτή χα: χαθ" 
όσον χρον.χόν διάστημα απαιτείται ως προσόν δια τη; πρό- 
σληύίν τον υπαλλήλου εις την δημοσίαν υπηρεσίαν, δια
τηρούμενης χα: της διατάξεως της περιπτ. ί' της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου, χαθ’ ό μέρος δεν χαλύπτετα: δια της 
παρούσης περιπτώσεως.

Ως προϋπηρεσία, χατά την παρούσαν περίπτωσιν. νοείται 
χα: η διχηγοριχή, ιατριχή χ.λπ., ως χαι ο χρόνος προς από- 

χτησιν της ειδιαττητος της α·α·ττ·νε«·,ν·τ ·ντ πτοσον.

Κατά την ανωτέρω γ' περίπτωσιν ίεν δύναται να προσμε- 
τρηθή χρόνος πλέον των πέντε ετών, ή. προχειμένου περί 
προσλήιϋεως εις την δηχοσίαν υπηρεσίαν επί ίαθμώ ή μισθό» 
Τχηαατάρχ:.,· ί' χα: ά;ω. χρόνο; πλέον των δέκα ετώ··

21 Η προ τν,ς εοαρμογής του άρθοου 18 ν. Ι747Μ944 
ιιτερί οργανώσει»; οης πεχνιχής υπηρεσίας ΔήΓχω-. χ.α: Κοινο
τήτων, ως χα: τω·· υπαλλήλων των. δέσει τον α.ν. 206< 
1939 «περί συστατεως εν ταις Νομαρχία:; γοαοείων ελέγχου 
νλεχτρολογιχιον εγχαταστάσεων». σντταθέντων Ερασείων Ε
λέγχου Ηλεχτ:.λογιχών Εγχαταστάσεων. ερ" όσον ούτοι απέ- 
χτησα·;. έν συνεχεία υπηρεσίας .την δημοσιοϋπαλληλικήν ιδ ό- 
τητα.

ε) Η προγενέστερα υπηρεσία εις θέσιν αρχισύλαα.ο: ή. αγρό· 
σύλαχος τη;ς .Αγροτιχής Αισσαλείας.

στ) Η προγενέστερα υπηρεσία παρά τω Εργοστάσιο» Αετο- 
τλά·/(ι)ν Παλα-ου .'Τ-αλή.ροϋ (ν. 3210/193! ) των δυνάμει των 
α.ν. 1014/1937 ι.περ! χρατιχού εργοστασίου αεσοπλάνωνν χ.σι 
1846/1930 «τσέρι ιδιωτοχού ττοτωπιχού χ νγένει τον χοατ - 
χού ειτγοστασέον αε;ιτλέ/(·>ν·. ;.·. ο; τχ ο τ: ι η λέ ν-τ ;,χ; εις το Κρατι- 
χόν Εργοστάσιο- Αεροπλάνων.

ζ) Η προγενέστερα υπηρεσία παρά τοις Ταμείοις Λαϊκών 
Αγορών χα: Επιχονριχής Ασραλίσεως χαι Αποζηιειώσεως Αρ-

.-.οιών Ελλάδος, των Γεωργικών Ταμείων, των Ταμείων Γε
ωργίας, Κτηνοτροφίας χα: Δασών χα: τον Κεντιιχού Ταμείου 
Γεωργίας. Κτηνοτροφίας χ.α: 'Δασών, ως χαι των Ταμείων Ε
φέδρων Πολεμιστών. Κρήτης των εν συνεχεία των υπηρεσιών 
τούτων μεταταγέντων ή 'ίιΓ,τισθέντων εις την δημοσίαν τοι- 
»«την. - - · - ·

η) Η-προ της· ισχύος του-ν.δ.· -2010/1942 «περί έρύσεως. 
οργανώσεως χπ: λειτουργίας της «συμφωνικής ορχήστρας Α- 
·, -,,νωνη. αδιοιχητιχ.ου ανωτάτου σμχόουλιου μουπχής» (ΔΑ 
1AJ) χα: «γνωχοίοτιχίύ ανωτάτου συμίουλίου μουσιχής (ΓΑ 
ΣΜ)μ υπηρεσία τον προσωπικού της Συμφωνοχής Ορχήστρας 
του Μουσικού χα: Δπαχατιχ.ού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών».

θ) Η επί μηνιαία» μισΰώ ή .μη/ιαία ή ημερήσια α.τοζτ.ειώ- 
σει. της τελευταίας τούτης λογιζομένης ως συνταξίμου, εφ’ 
όσον είναι μείζων του εξαμήνου, πάσης φύσεως προϋπηρεσία 
εις τον Επιχονριχόν Οργανισμόν Μεταφορών δΓ Αυτοκινήτων, 
την Υπηρεσίαν Ελέγχου Κρατιχών Αυτοχινήτων, τον Οργα-;:- 
σμόν Διαχειρήσεως Πλεονάζοντος Συμμαχιχού Υ/.ιχ.ού χα: ή
δη Οργανισμόν Διαχειρίσεως Δημοσίου Υ/>ιχού τας Υπηρεσία; 
Διαχειρίσεως Εφοδίων Εξωτερικού, Αποχαταστάσεως Πυρο
παθών, Αγσοτιχ.ών χαι Συμμοριοπλήχτων πυτταθείσης παρά τη 
Αγροτική Τραπέζη της Ελλάδος, εις εχτέλεσιν σχετικών 
συμόάσεων αυτής μετά του Δημοσίου, τη-; Υπηρεσίαν Μεσεγγυ- 
ημένων'Εχθρικών Περιουσιών και το εν τω νόμω 1559/1944 
«περί εγχρίσεως επιίληθεισών χα; πραγματοποιηθεισών φο
ρολογιών υπέρ του Ταμείου Φιλανθρωπίας Λέσδου» αναφε- 
ρόμενον Τ αχεί ον Φιλανθρωπίας Λέσόου.

ι) -11 προϋπηρεσία του. δ δαχτιχού δοηζητιχού χα: δ'.οιχ.η-
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:7.οό τροοωτ :7.οό των Ανώτατων 'Β:ομηχαν:χών "Σχ-ολών. τ, 
οεαρχεδετεο χε ημ α: Σχολά- σούτστ: ϊλεττο/ργηεον ο.' o- 
ώτατα: υτό μορ-ρήν νοχιχών τοοσωτω·. *ε.ωτΓ7.οό ειν.χχο.

•■2 1 Η ΪΤηρεσία TOO εεϊΟΧΤΙΧού /.a: : »:7.ητ:χοό Ελλτν > 
.ή; ετττχοότττες εμιοσωτ-χοό σχολείων εν τω Κεάτι: χνε- 
•νωρισμάνων ω: ισοτίμων —ρος το εηαόσοο τν/εχο-το. τη -ϊτανο 
-είεα ε:ς το χοτά σχολείο τρο or,: α/αγνωιόσεως της ισυ- 
ττχιαε αυτών.

:ε) Η υτηρεσία Ελλήνων το γένος χχ&ηγητών. ετιμελη- 
:ων χαι ί ;αευ_ολων ε:ς το εν τη zic:~. 2' τη; τα;. 1 του 
■ εδρνο 3 too εεαρόντος σχολεία τ/τς αλλτεχτή; ε:ο το τρε 
της ονχγνωρίϊεως ουτών ω; ισοτίμων τρος το εν τω Ιν τό
τε: σχολείο χ.εον·χόν ειάετηχο.

ιγ)' Ο μη -χομ.εχττων —Ττ τ’ΰ.λτ,: συν;ΰστίχον ιο-τη rrr·. ον 
/είχες. χχ-δ" Όν χα-δηγτταί Πετνετιστημίων τ, ανεγνωρτσχέ- 
ΊΧν ως :»τβχων -χεττς x/τά Ατ/ωτάτων Σχολών τττ; ηχεϊο- 
τη; .ε.ετέλεεχν .ετς τοοτο -ετί .τχτλω .ετ:7.ομεχοχύ χχδηγητοϋ

Η ττρεΰτηρεσία εορχεοέου επαλλήλου, τ, --ζχασ/ε-δσττ 
-τ: την -,εέότητο του τοχ-τ τάζει. εχτάχτευ τ, -ημεροα:εύτε/τ:α- 
:ϊ τη Τρχτέζτ, της Ελλάεος μίχρ: μιας τριετίας.

ο. .Ως συντάξιμο; τρ2γματ:·/.ή υτη.εετια. τροσμετρουμένη 
τη/ ν.οτο τη·/ το:. 4 τον άρ·δρου 11 τον ταρόντος υττ- 

οε-ιοτν. ερ’ όσον συνετληρώόη εεενταετής τλήρης τραγματ 
/.ή τοιαότη. λογίζεται:

2) Η τεάγιχχτ: τοροσχε-λεόοο βν τη Αγρορ/ολαχή ,οετηρε- 
σίο τρο της ισχύος τον ν. ϊ/τος 4523/1966 «τ«ρ: συν.το- 
ςχοοτησεως των οργάνων της Αγρορυλχ/υής», υτό την Ωζό- 
τητο το: αρχιρύλα/Λς 7.2: Tay.Ttr.oy αγροεύλαν.ες. η τεονυ- 
-δείσα οτό το χράτο; τον ν2. 3030/1954 κτερ! Αγρορυλο-
7.ής». ή των τροΐσχοσάντων χυτού νόμων 3394/1927 κτε- 
σί αγροτ χής ασραλείας 7.x: αγρι/ιουλαχή; Κρήτης». 4491/ 
1920 «τερί 7.οεώσεως τον χτό 15.22.10.1529 ν. ϊ/τες εχε- 
ρ: ασραλείας των χγρττιχών χττ/χάεων ουχ. οργανώσεων τω-/ 
-.τη,ε,εσιών .τγ.ροτΐ7.ής .ασραλείας», .5274/1931 «εεερί -χώϊ:- 
7-0ς αγροτίν.ής ασρ*·λείας χα: Αγρ οσυλχτ.ής .Κρήτης» ττ:
2.ν. 1010/1937 κτερ·ί ν.ώοι/.ες Αγρβτ:«ής Λ.7ςτ/χ:ος·).

ί ) Η ως τροσωρ’.νοό τ, 2νοτληοωτο: 2-ρροχύ>χ7/7: ή ζ ΐ» 
7/οο ε:7τρ07.τορος Αχρορολχ/.ής τ2ροσχε-ύείοο οτό το χ:ό
σος των -οτό της τροηγοομένης τεριττώσεως α' οριζομένιον 
·*ομ&-5ΐσημάτων. Ex τοο χρόνμο οτηρεσίος ως εώιοχλ εοοτρό- 
χτορος τροσρετρείτο: χρόνος μ:χς ;χό-/ον τεντοετιας.

7) Η τρσημοτιχή εημ,οσίο στηρεσίο.

^ϊ) Πσσο ετέρο τοτότηοετίο. ήτ:ς ονοτηνωρίζετσ-. οτς-ρο·- 
2^τη y.3T2 7J^ τ: EC ’. 7Γ0Λ!Τ!7Λ)ν T^VTCCZECOV iiTTSCrri^. ’_ν7Χ
τ&υ; εν χ>ζΊ·ς ΓΕ::ορ·ισμούς.

4: Ατοσο η ενεττερο χτητεσττ όηχοτίοο σταλ/.ή/.οο.
ως ToxTTxcό ή εχτώχ-τοο ή &oxboo ή ετί ετηΛτέσε: στεϊλύ.τ- 
λεο. ε:ς ντμ:χ~ τρόσωτσ ϊημσσίοο τ·.7.χκο ίν.τ.ϊ.?.) ετί μη- 
ν:ο:ω μ:σ->ώ ή ατνιχίο- ή ημερησίο -χτο^ηχεώσε:. λτρίζετσ: 
ως σοντότεμος εχ τοο Δτρχτσίοο οεο: τττττχιτρεττο: ε·ς τη.ν 
λο:την σο·/τ2τ:μον -οττρεσίαν χοτού.

Ατχσα η τρσγενεστόρο οτηρεοίο οτολλήλοο ε:ς ν.τ.ο.ε.. 
ω” τογ7.τ:7.ο/ η εχτοο.τοο ή ϊοχε/χο ή ετ: σορχόοσε: orολ/.ή- 
λοο ε:ς το Δημόσιον. ετ·. μη. :2·ω μ-χ-ύω ή οηνεοίο ή η-χερή- 
σ:ο χτοληχιώτεο. λχ/ζεττ: ως οοντόςιμος SI τοο ν.τ.;.:. 
η τοο ο·.7.ε:οο 2;σολ·.Γτ:7.οό ορχχ/:ομσό αορίχς χσσολίσεως.

? όσρονετχ: 7.στο νάχον μ- τη/ σχ/τοο'.οεότηΓΤ/ τεο > 
τολλτλτο. χ2: τεεσχχτεείτο: εις την λε:τή. χχ/τάς·.μ.ον οτη- 
ΟΓΤ’Χν ΧΟΤοό.

Λ: χχτσ το τρεηροόχενο εΐχς:ο οτηρεοόο: εεν ούνχ/το: 
ντ λογεσ-ύούν ως χχ/τοττμο: τρο της σ-ομτλητώοεως τλή- 
:·»ΐ τεντϊίτοός ζρχημχτεχής οτηεετίος τχχτεχοό οτολλη- 
λνο εν -τη τελτοτοίο οτηρεοίο. εχη;ς των τερϊττώτνων -ύο- 
ν~~ο τ χτολνσεως λοηω ν.οτοοηησεω; όόσεοος ή τνχστόλτ,ς 
των τεεί ττοόχτηττς χχ: αονιμότητος των υτχλλήλων σοντο- 
ημεοτίχών ϊΐ2τχ=εων.

Οτοο η 7χ:μόνη σσντ2τ:οίοτ!7.ή νμχούεσίο τροόλότει. ο ο 
σην τροηχετρησ-.ν τροότηρεοιας ε:ς το Δτρχόσεο-/ ή ν.τ.τ.ο .

χεονον οτηρεσίτς τχχτοχοό ϋτχλλήλοο εν τη τε/.ιοτα:ο οτη- 
ρ-εσα ελεέτσονο της τεντοετίος. χ: ως χ/ω οτηρεσίχ: ϊύνχ- 
ντ:: νο λεησόοο-/ ως σοντάςtuo: άμο τη σομτληρώσε: το. 
ε/.οσσονο; τούτου χρόνοο.

Ωσαύτως, χ: εν λόγω οτηοεοιο: ϊεν τύνστντχ: νο λογ:- 
αόούν ως xowtxx:;χΧ.: ,ερ’ όσον τορεσχ.εύηςχ/ Ουχ: -/.οτό 7.0 
ρ:;ν ό:οτορίστ:χόν χτάγγε/ρχχ ν.ο: 7.οτό το τλτρες εν ε/.ό- 
στη τεε-.ττωοε: οτό τοο νόμου οριζόμενον ω:άεtον ε-οείος.

Ε:ϊγ7.2! τρο·οτοόέσε·.ς 7.2 τεε;ορ:σ.μοί. τροόλετόμενε: οτό 
της ε3ντχο!θϊοτ!7.ης νομελ/εείο; τοο ρόροντσς το όάρες τη; 
σοντχχεως Δημοσίοο ή ν.τ.ο.ϊ. ή χορολιστιχοό οργχνεσμοό 
•χχιεέχς 20εχλίτεως ν.2: χνχρ-ερόχενε: ε:ς την χναγνεόρ:τ ν 
τρχόεεηρεχιών χχακίτλεο-ίούν χ-χύοντες. εε' όσον εεν τυγχά- 
ν^ον τντίίετο: τεος τχς οεχτχςεις της τχεούσης ταρχγρό-
*<“·

Η Χ2τό τα; ίιεττάςε·.; της τορούσης τηρεηράεοο χνχ- 
η/νωρ:^βμιβνη ως εχ/ντάχ μος τροοττ,ρεσία όχρόνε: το Δηρό- 
ε:ον rxrv. -εά> ο Χίτάόοληλος εεήλώε ορ:στ·.χώς της r/εργοό; 
οτηρεσχετς ·εσ. .'ύεσεω; Τ2ρ:χ:ύοης ε·.7.χίωμ2 σοντάςεο); εν. 
τ;ο Δημσσίοο. - τον οΐ7.ε-ίον ϊ.ε 2σραλ:στ:7.όν ςορόχ/. εάν ο 
-οεεόλληλος εςήλί&εν οοεστ'χως τη.ς ενεργού; νετηρεείος ε·/. 
-ύετεως -οτολλήλοο ν.τ.ίόί. -

Α:3 τη* ερχραογήν τω/ ί’ατάςεω-' της ταροότης Τ2· 
ρνγράροο εν τω ·όρεο ν.τ.:.7. τερ-.λετμόάνσντα: χο: ο: Οργχ- 
v:rxo! ’Γοτιχής Αυτό:ιο:χ·Γ,οεως. εν 1: τη εννοίο τοο όροο 
»εητχόστος ατά).ληλος>ι τερ'.λχμϊάνετο, χα: ο στρ2τ:ωτ:χός.

Ατέ της ενάρτιως της ισχύος τοο ·/. (21.8.79)
ι.τερί τροτΒτοεήσεως y.o: τυμτληρωσεως της χειμένης σο- 
ντττς:οϊοτ:7.ής νχχοό*εσίχς» τάσο γενιχή ή ε:ϊ:χή χάτοτις. 
χ/τ:7.ε:μένη ε:ς τος ϊιατάςε:; της τορούσης ταρχγράροο. 
ν.οταργείτχ:. ΐ:2σηροομόνων των ειοτάτεω-/ τοο ν.ϊ. 164/ 
1973 Γττερ: ανογνωρίσεως ϊκεόοχτχών -τρούτηρεσιών ϊ-ημο-
rru>* -οταλλήλων χο: οταλλήλων ν.τ.ί.?. χ,λτ.η. xx-S ο μέ
ρος χύσα: ττραρούν την ο-ναγνώ:·.τ:ν τρούτηεεσιών οταλλή- 
λω>/ ν.τ.ί.·?. ε:ς έτερα ν.τ.ΐΐϊ.

'Δ:7.2'ώματο σ/·/τάε.:·ως οντγνωε^-ύτντο οτέε των ήίτ σο 
ντάττσύχων. όάσε: των χτταργομχένων ϊ'.ατχτεω·/. εε·/ δίγο- 
ντα:.

Τρτετομενα; ο:χονομ:7.χί εσ-ν.ρεμ/ότητες εν. της ετχραο- 
γής· τοο '/.ί. -164/1973. είτε μετχςό των ασραλιστιτ:ών ε ο
ρίων χχ: τοο Ατμχοσίσο. -είτε μεταςό τούτων 7.α: των εις τχς 
i:XTx5et; τοο νΔ. 164/1973 7.2! της ταρούσης ταραγεχ- 
ρτο τ-ταγόμενων ιττχλλήλων, -χεταργούντα:. των μεν χοτσ- 
ίληάίντων χμηματ:χών τοσών μη ετεστρερομίνων, των δε <r 
ς-εχλοαίνω: μη χνχζ-ητοομόνων.

5. Εις τάσαν τερίττωσιν ετναγνωρίσεως -σοντορίχχοο τ^ρο- 
νοο τρούτηρεσίας ττνός. χχτά το τ ορόν άρόρον. ιττολογίΐε- 
το: ως σονεάςιμος μόνον ο μετά τη/ σομτλήρωστν -τοο 17το 
έτςος της ηλ'.χίας ΐιανούείς. εςαερέσε: των εν τη τερ-.ττ. £ 
της τχρ. 1 χ/αρερομενων μτηρεσΠών των ε·. χονενείο χον:- 
•/οτο:η/ύέντω-/ εν ο-τηρεσΩ τοο χοτού Τετοοργείοο. χ: οτοίο: 
ο-χς-λογίζοντσ: ως σο-/τός ηχο: μετά την χομαλήρωσιν τοο 15οο 
ότοσς.

"6. Πολεττττ! σοντχρ»τούχε: ε-/ γόνε:, σττρετήσχντες ε:ς
τος τά=ε:ς τοο στρεετεύ-χεττες. της Χωρορυλχχής χ2: της 
Αστονομίος Πόλεων, μετά την ασομάχρονσίν των εν. τη; 
Γολετ:*ής οτηρεοίο;, εν εμτολέχω τερσέεω ή εν ετ στοατελ 
σε:. ε:χ2'θύντο: νο τρσσμετρήσον-/ ε:ς την σν/τάςμιε-- οτη- 
ρεείχ/ τω*/ τεν χρόνον τη; μεταγενεστέρα; τ χύση; υτηρε- 
σι=;.

7. Ε· χρόνος οεπτρεσίτς των σννταξϊούχων τοο Δημοσίοο. 
ο: τέτοιοι. ΤΓτομσχριτνίόντες της νεττρεσίας λόγοι 7.2ταργή- 
σεως -δέσεως. τροσελήρ-δησον ε:ς ίημοσιον ·δίσ:·/ ος μη 
μόνιμο: τχχτϊχτ: όηεχόστο: ντάλλ-ήλο:. συνυετολογΏτα: εις 
ττ-/ χρόνον της -τοογενεσ-τίρα; σονταςιμοο ’orrpcoro; τω·/. 
όστ:ς ελήρδη οτ1 όώτν ixa -τη σοντοτξιοδότησίν των.

Εν αοαρμογτ τοο τοεηγοομένσο χδχρίοο ο πετνχττιλογΑέμ:- 
νος χρόνος βεν δόνατχ: νο ιττοερίή την ετενταετίαν. η 2ε σ/- 
ντσςις 7.χ/ον:'ετσ: £άσε: ττο μτττόοό ττο £τόμεί ον ετε:"-



j υπάλλήλος κχτα τη* έξοδόν του εκ της υπηρεσίας ως
μόνιμος υπάλληλος.

Η κατά τ' ανωτέρω υπηρεσία -δεν δύν-αται να συνυπολογ:- 
7-5ή. so’ όσον παρεσχέδη μετά την συμπλήρωσιν του 65ου 
έτους της ηλικίας. η τριακ„ονταπενταετούς πραγματικής 
και συνταξίμου υπηρεσίας. ή εφ' ότον κ,χσα την διάρκειαν 
τχύσης ο υπάλληλος ελάμέανε σύνταξιν εν. του Δημοσίου.

8. At διατάξει; των παραγράφων 6. 7 κ.α: 8 τον προη- 
••οναένον άρδρου εφαρμόζονται και επί των ττερί ων το πα
ρόν άρδρον υπηρεσιών.

9. Πάσα! α; ε:ς τας προηγούμενα; παραγράφους χναφε-
οόμεναι συντάξιμο: υπηρεσία: λογίζοντα: ως πραγματικό ί.
•j—- την έννοιαν της παρ. 1 τον αρδρου ii τον παρόντος.

10. Ετίσης υπολογίζεται ως συντάξ ;μος. ύστερα ατό συ
μπληρωματική εισφορά χαι προσμετρείται στη λοιπή συντά
ξιμη υπηρεσία τον υπαλλήλου ο χρόνος της προηγούμενης 
απασχόλησής τον σε τομείς έξω ατό το δημόσιο, τονς Ο.ΤΑ.. 
κα: τα άλλα ν.π.δ.δ.. για τον οποίο ήταν ασφαλισμένος σε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. Ο χρονος αντος 
δεν λχμέάνεται άτόΟη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορή
γηση αττό τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί 
σύνταξης ή αν χρησιμοποιήθηκε για σνντχξιοίοτικονς σκο
πούς. Αν από τη νομοδεσία τον οικείου φορέα προίλέπετχ: 
δυνατότητα επιστροφής των εισφορών αντών ή της εφαπασ 
παροχής, με σκοπό την αναγνώριση τον- χρόνον ως συντάξι
μου, ο χρόνος αντός υπολογίζεται, εφόσον γίνει η επιστροφή. 
Χρόνος- ασφάλισης στον ΟΓΑ ίεν λαμίάνεται νπόψη.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώ
σεις όπου ο χρόνος ασφάλισης -υπολογίζεται σε ημέρες, ως 
ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες κχ: ως ένας μήνας 
λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες.

Η αναγνώριση τον παραπάνω χρόνον μπορεί να γίνει είτε 
κατά τη διάρκεια της οπηρεσίας τον υπαλλήλου είτε μετά 
την έξοδό τον από χντήν, ύστερα από αίτησή τον. Η αναγνώ
ριση γίνεται μ* πράξη της αρμόδιας, διεύθυνσης τον Γενι
κού Λογιστηρίου του Κοίκτους (Γ-ΔΙΚΑ. η οποία εκδιοετζ: 
σύμφωνα με το άρδρο 66 τον παρόντος όάσει πιστοποιητι
κού τού οικείου ασφαλιστικού φορέα -που εκϊίϊετα; από τα 
στοιχεία που τηρεί ή, αν ίεν -υπάρχουν τέτοια στοιχεία, iά
σε: του ασφαλιστικού διόλιαρίου πον τυχόν κρατεί ο ασφα
λισμένος οπτό το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η κα- 
ταόληδείσα εισφορά.

Με την πράξη αυτή, που υττόκειτσ-. στα ένδικα μέσα 
που προόλέπσνται από το ίδιο άρδρο. καθορίζεται και το 
ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς. Για τσνς εξ ερχομένους 
της υπηρεσίας ή για ττκχς αυνταξιούχοος η αναγνώριση του 
χρόνον κα: το ποσό της εισφοράς γίνεται με την πράξη κα
νονισμού ή αύξησης της σύνταξης.

Η σνμπληρωαστική- εισφορά καταόάλλετα. στο δημόσιο 
εττε -κατά τη διάρκεια τον χρόνον που -υπηρετεί ο υπάλλη
λος είτε κατά την έξοδό τον από -την υπηρεσία και καδορί- 
ζετα: σε ποσοστό 7% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδο
χών τον (δασικός μισδός. επίδομα χρόνου -υπηρεσίας και ε
πίδομα ευδόκιμης παραμονής όπου καταίάλλεται), εφόσον 
πρόκειτα. για εν ενεργεία υπάλληλο, ή των αποδοχών· δάσει 
των οποίων κανονίστηκε η σύνταξή τον. εφόσον πρόκειται 
για συνταξιούχο, όπως οι αποδοχές αυτές έχουν διαμορφω- 
δει κατά τε χρόνο νποδαλής της αίτησης αναγνώρισης τον 
παρττπαυω χρσνου κσι γ-.σ χρονικό διάστημα ίσο με τον α·. α- 
γνωριζόμενο χρονο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εξοφλη- 
δε: με επιλογή του ενδιαφερομένου είτε εφάπαξ είτε με 
μηνιαίες δόσεις, που πσφ-ακρατοάνται από τις αποδοχές ή 
τη σύνταξή τον κα: των οποίων ο αριδμός δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος τον αριδμού των μηνών πον αναγνωρί
ζονται.

Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση τον υπαλ- 
Λτνον. τσ ποσό των μηνιαίων κρατήσεων ίεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερο από τα 3/4 της αύξησης της σύνταξης rev δα 
πρ-κύψει. Στην περίπτωση αυτή ο αριδμός των μηνών, κατά 
τους οποίους δυ γίνε- η κράτηση από τη σύνταξη, επιμηκύ
νεται ανάλογα.

Αν ο εν ενεργεία υπάλληλος ή c συνταξιούχος αποόιώσε: 
πριν από την ολοσχερή εξόφληση τη; εισφ-ορας. οι υπολειπό- 
νενες μη-/:αίε; δόσεις παρακρατούντα: από τη σύνταξη των 
προσώπων στα οποία μεταόιόάζετα: η σύνταξη, σύμφωνα με 
τα πιο πάνω. Αν η καταέολή της σύνταξης διακοπεί για ο- 
— υνδή-πετε λόγο, παύε: η καταέολή των συμπληρωματικών 
εισφορών κα: επανορχίζε: ότα. επαναρχίσε: η καταέολή της 
σύνταξης.

Σε όσους καταέάλλονν το ποσό της συμπληρωματικής εισ
φοράς εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού αυτού.

Οι ασφζλιτ.ικ.ς εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) 
γισ τον αναγνωσιζόμενο χρόνο, οι οποίες έχουν κχταίληδεί 
στον οιν.είο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, αποδί
δονται εφάπαξ στε δημόσιο, μέσα σε ένα εξάμηνο από την η
μερομηνία που -So καταστούν απαιτητές με προταύξηση 8'ό 
για κάδε χρόνο -ο- πέρασε από τη διακοπή της ασφάλισης 
σε αυτόν μέχρι την ημερομηνία υποίολή; τη; αίτησης για α- 
·. α-γίώριση του χρόνου από το δημόσιο. Αντί της απόδοσης 
τον εισφορών σ', δημόσιο μπορεί να γίνεται κα: συμψηφισμός 
του ποσού αυτόν με τυχόν οφειλές τον δημοσίου στους οικεί
ους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή παρακράτηση από το ποσό 
>ε το οποίο τνχον επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολο
γισμό.

11. θ'- διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ε- 
οαρμογή κα: για υπαλλήλους οι οποίοι, πριν διοριστούν στο 
Δημόσιο, είχαν απασχοληδεί στον ιδιωτικό τομέα κα: ασφα- 
λ-στεί σε ασφιΰ υτικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 
στους οποίους, συνεχίζουν ή συνέχισαν για ορισμένο χρόνο τη/ 
ασφάλισή τους και μετά την ημερομηνία διορισμού τους στη 
δτ.-εόσια υπηρεσία.

Ο αναγ/ωρ ιζάμενος παραπάνω χρόνος σπό το Δημόσιο παύε: 
να -θεωρείται χρόνος ασφάλισης στσν οργανισμό πον ί:α/ύ- 
δηκε.

12. Ο: μα σύμόααη εργασίας, ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο: 
του ΚΕ.Π.Ε., που είχαν συνάψει αρχικά συμόάσεις αίσδω- 
της έργου, αλί ά στην πραγματικότητα παρείχαν εξαρτημένη 
εργασία και στη συνέχεια προσλήφδηκαν με σύμ-όαση εξαρ
τημένης εργασίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμό: ο 
υπηρεσιακό συμέεύλιο του Κ~Ε. Π Γ την αναγνώριση σου πιο 
πάνω χρόνου συμέάσεων έργου, ως χρόνου ίια/υδέντος σε υ- 
πηρεσίσ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο α/αγνωσ:- 
ζόμενος αυτός χρονος είνα. συντάξιμος κα: ισχύει για όλε; 
τις συνέπειες, έκτος από τη λήψη αποδοχών αναδρομικούς.

Άρδρον 13.
Περιορισμοί εις την προσμέτρησιν.

1. Α: εις το προηγούμενο·/ άρδρον 12 υπηρεσία: δεν δύν /- 
νιαι να λογισδού. ως συντάξιμοι προ της συμπληρώσεως 
-λήρους πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, πληρούσης τους 
ορούς του άρδρο 11, εκτός των περιπτώσεων δανάτου εν ττ 
τελευταία ταύτη υπηρεσία ή απολΰσεως λόγω κσταργήσεως 
δέσεως, ή αναστολής των περί ισοπιότητος και μονιμότητες 
-ων -υπαλλήλων Συνταγματικών διατάξεων, ή προκειμένου 
περί της εν τη περιπτ. α' της παρ. 1 του προηγουμένου άρ- 
δρου υπτ.ρεσίας.

Εξαιρετικά το προσωπικό που διορίζεται σε μόνιμες δέσε:; 
τοο Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 14Τ6/1984. 
τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1340/1985. εκτός από το «Θε
ραπευτήριο Ευαγγελισμός Αθηνών» κα: το άρδρο 38 του ν.
! 545/1985, μπορεί ν’ αναγνώρισε: κα: προσμετρήσε: ως
συντάξιμες τις προϋπηρεσίες του προηγούμενου άρδρου κα: 
πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους πενταετούς πραγματι
κής υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου,, εφ’ όσον ο υπάλλη- 
/ος έχει συμπ/ηρώσει δεκαετή τουλάχιστον συνεχή ή διστκε-



ομμένη υπηεεσία στο Δηχβσιο ως έκτακτος ή »sl χιμ&άτ*··. 
πάλληλος με μηνιαίο μισδύ ή ημερομίσ-δτο ή με ποσοστά μί- 
ρ: το διορισμό του στη μόνιμη -Stir,.

H προσμίτρηση της υπηρεσίας τη; τεριπτ. μη' γίνεται 
-ό/.:ς συμπληρωδε: έτος πραγματικής υπηρεσίας. ττην ημε- 
•'πή. εκτός από την περίπτωση -ί ακάτου ττην υπηρεσί2. 0- 
"-Τ?. μπορεί V2 προσμετρηδεί οσοτεδήποτε.

2. Εν ουδεμιά περιπτωσει δύνατα: va προσμετ,ρτ/δή. κατά 
•ο προηγούμενον άρ-δρον. χρόνος ανώτερος της δεκ.αετία;. 
ιξαιρέσε::

2) των περιπτώσεων α'. £'. γ'. στ', ζ . ιό . ιε\ μ.ο' χα*.
. Τ(Γ Τ. αρ. 1. δ'.. :α' κ.α: ιό', της παρ. 2, ως κ.α των ζ“οϋτ:η-
--- ιων ε:ς νομ::κά πρόσωπα δημοσίου δικ.αίου και την Αγρό-
:ja27.tv. c :y. των ο το ίων χ τόνος r.:o ϊμϊτρείτa: 2-ipicp:-
ττως. ZT.'.ZJKZZσο/ένων 7.2\ των οιατάςεων tcj zphzv ilz-
rcj τ:Γ,ς τ.ιζ~. 7’ *2 ττ(; τερ-.Γ.τ. της τ.2ρ. % το.· ττοη-
γούμενου άρ-δρου.

6) της περιπτ. μη' της rap. 1. ο εκ της οποίας χρόνος 
προσμετρείται μέχρι μιας εικοσαετίας.

γ> της rap. 10 του προηγούμενου άρ-δρου.

3. Ο χρόνος που υπολογίζεται ως συντάξιμος. σομρωνα 
xe τηρ rap. 10 too άρύρου 12. δεν κροιμεηριείτ3! πριν ο 
υπάλληλος δεμελιώιεt συνταξιοδοτίκό δικαίωμα όάσει τη; 
λοιπής υπηρεσίας too. Κατ' εξαίρεση. λαμόάνεται -απόΑη xat 
για τη -δεμελίωση του συνταξ ιοδοτικ,οό δικαιώματος av ο 
υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του 
χαι εικοσαετή πραγματική συντάξιμη μτηρειία. ιτην or τα 
δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αυτός.

Άρ-δρο 3.

Επικ.ουριική ασιριάλοτη.

.1. To rpοσωπικ.ό. που διορίζεται σύμοωνα με τις διατά
ξεις του ν, 1476/1984, τα άρόρα 13 xai 14 του ν. 1540/ 
1985. εχτός ατό το «θεραπευτήριο Ευαγγελισμός Α-δηνών» 
■;7Λ το άρ-δρο 38 του ν. 1545/1985 σε μόνιμες δέσεις του 
Δημοσίου. των Ο.Τ.Α. χα: άλλων ν.π.ί.ί. xai διατηρεί,
σύμοωνα με το άρ-Spo 1. την χόρια αισάλιση rou είχε rptv 
arro τη μονιμοποίησή του. διατηρεί υποχρεωτικά χζ: το α
ντίστοιχο κ.αδεστώς επικουρικής σ~σοάλ?σης και πρόνοιας, 
αντί για το συνταξιοίοτικ.ό κ,α-δεστώς στο οποίο δα υπαγό- 
τσιν αυτοίιχαίως μετά το διορισμέ του ατη μόνιμη δέση.

2. Η αναγνώριση των προϋπηρεσιών ιτο Δηκόσιο. τους 
Ο.Γ.Α. xa: τα έλ),α ν.πυεχ. του προσωπικού της παοηγού- 
μενης παραγράοου arc Τ2 Ταμεί2 Επικουρικής Αισάλιση; 
xai Πρόνοιας γίνεται μόνο ύστερα αστό αίτηση των ενδιασ-ε- 
ρομενων xa: με τη; καταόολή ατό τους ίδιους των τσοίλε- 
τμμενων εισσαρών εξ αγοράς των προϋπηαεσιών αυτών.

Άρ-δρο 4.

ΤγειΟΛΌμιχή περίδαλψη.

Το τροσωτιχό. του διορίζεται σε μόν μες -Δόσεις σύμοωνα 
με τον ν. 1476/1984. τα άρ-δρα 13 χα: 14 του ν. 1540·' 
1985. εχτος ατο το «θεραπευτήριο Ευαγγελισμός Α-δηνών·’ 
χα: το αρ-δρο 38 του ν. 1ο4οΗ98ο. διV-Τ:ουται την υγειο
νομική, πεσί-δαλώη των υπαλλήλων του έχουν το ίδιο σ-ντα- 
ξιοδοτικυό καόεστώς χόρια; ασσάλισης.

3. ΠΟΣΟΝ ΣΓΝΤΑΖΕΩΣ

'Αρδ.ρον 15.

Ττολογισμος συντάξεως.

1. Η μηνιαία σάνταστ συνιστατα: σε τόσα τριαχοστά πέμ- 
ττα του ■/.ατά το ά;·δρο 9 μηνιαίου συντάξιμου μτσδόύ. όσα 
είναι τα ετη της πραγματικής συντάξιμη; υπηρεσίας.

τως αυτή χα-δορίζετα: στα άρδρα 11 xat 12 του νόμου au-

2. Η σύνταξη, του κανονίζεται σύμοωνα με την ττροη- 
γούμε/η τζράγραρο. προσαυξάνεται χασά 0.3/35 για κ.άδε 
£ τ; τ πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας. ότως αυτή ν.ί- 
-ύορίζετα: στα άρ·ύρ2 11 χα: 12 του νόμου αυτου.

3. Η σύνταξη του ταρέχεται με τι; ισχύουσες διατάξεις :
α) στο τεχν κό τροσωτινυό του Εύνιχού Τυτογραρείου χαι 

του Τμήματος Στατιστικής του Ττουργείου Εόντ/.ής Οικο
νομίας (τέως Συντονισμού), του υτάρχει στο Ε-ύνικό Τυπο
γραφείο.

δ) στο τροσωτ.κό «ύλαξης ουλαχών,
γ) στους άντρες της Τελωνοςυλακή;.
δ) στους μη διαόαόμισμένου; σε ορισμένους όα-ύμού: της 

διοικητικής ιεραρχίας τολιτιχούς νοσοκόμους,
■ε) στους ταιδονόμους αναμοροωτιν.ών χαταστηματοιν.
στ) στο τροσωτιχό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και της 

Ελληνικής Ετιτροτή; Ατομικής Ενέργειας του ασχολούνται 
·,.α:ά την άσκηση της εταγγελματικής τους ειδικότητας, με 
ραδιενεργές τηγές και ιοντίζουσες ακτ νσόολιες.

ζ) στο τεχνικό Γ,ολιτικό τροσωτικό των στρατιωτικών τυ- 
τ.ογραρείων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Γεωγραφικής 
J ι. ηρεσίας Στρατού του ασχολειτα: μ·.· τυτογραςιχές εργα
σίες η ε ν κά και

η) στο προσωπικό του κλάδου ραόιοτηλεγραρητών της Ε- 
•όνιχής Γτηρεσίας Π ληροροριών, ερόσον το τροσωτικό |^- 
λων των παραπάνω περιπτώσεων έχε: συμπληρώσει 20 ετών 
πραγματική υπηρεσία σε μιτ ατό τις -δέσεις αυτές, προσαυ
ξάνεται κατά 3/35 του μην.αίου συντάξιμου μιι-δού τους.

4. Η. σύνταξη των τακτικών ή έκτακτων ή επικουρικών 
κα-δηγητών των πανεπιστημίων κ.αι -των ά/ώ.ων ισότιμων α
νώτατων σχολών που ατομακρύν-ύηχιαν από την υπηρεσία από 
την 1 Σ'εττεμόρίου 196® μέχ.τ: τη/ έναρξη της ισχύ:; τσ 
ν.ί. 64/1973 (ΦΈΚ 143} Χ3·δώς χα: των μεταγενέστερα 
απομχεχσυν-δέτων ή' απομακρυνόμενων λόγιο ορίου ηλ ·κ:α; -ή 
λόγω λήξης της -δητείας τους, προσαυξάνεται κατά 1.5/ 
35 του μηνιαίου συντάξιμου μσσ-δού τους.

5. Η σύνταξη που παρέχεται -/.ατά τις κείμενες διατά
ξεις στους πολιτικούς υπαλλήλους που ανήκουν οργανικέ τε 
δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες και πραγματοποιούν, κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τακτ κες αεροπορικές πτή
σεις. ερόσον σμετληρώσουν στις υπηρεσίες αστέ; δεκαπενταε- 
τή τουλάχιστον τ.σαγματική συντάξιμη υπηρεσία και εροσον 
•/.2τά τη διάρκεια τη; υπηρεσίας τους αυτής πρζγυζτοπ:ιη
σού ν τετρ-ακόσεες πενή-/τ2 (450) τουλάχιστο·/ ώρες πτήσης 
μ: αεροσκάςη για εκτέλεση των κα-δηκόντων της επαγγελ
ματικής τους ειδικότητας, προσαυξάνεται κ,ατα 1.5/35 του 
μηνιαίου συντάξιμου μισ-δού τους.

Εειίσον ο: παραπάνω πραγματοποίησαν με τ.ς ίδιες πρ> 
υποδέσεις πτήσεις πέραν των τετρακοσίων πενήντα )450} 
ωρών η παρεχόμενη σύνταξή τους προσαυξάνεται ακόμη κα
τά 0.3/35 τ;υ -.υνταξιμου μη·δσΰ τους για κάδε εσή·/τα -ώ
ρες πτήσης κ.αι μέχρι να συμπλτρωόούν συνολικά 3/35. .

Για τους δπ/.α ούχους της -/.ατά το πρώτο ·ε£αριο της πα- 
ρζγ poop ου αυτής προσσύξησης και μόνο γιζ τη όελτιωσή της 
λαμόάνιντα: υπέύη. υπολογιζόμενες -κατά τα ορίζομε /ζ στο 
δεύτοπο εδάσ ο της ίδιας παρσγράσου και οι ώρες πτήσεις 
τ ς οποίες ο: παραπάνω έχουν πραγματοποιήσει ως ιπτάμε
νο ■ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο: κατά τη/ παρζγρζοο αυτή υπηρετίες κ.αδώς κ.α: ο τρό
πος όεόαιωσης των πιαγχατοποιουμένων ωρών πτήσης, ορί- 
Ιονται με κοινές 'αποοαζεις των Γπουργων Οικονομικών και 
Συγκοινωνιών κ.α: του ν.ζτζ περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, 
που δημοσιεύσ/τιαι στην Εσημερίδα της Κυδερνήσεως.

6. Η σύνταξη που ανήκει, κατά τις γενικές για την α- 
πονί,υ,η των πολιτικών συντάξεων διατάξεις, στους Γενι
κούς Επι-δεωρητές Διοίκησης. (Νομάρχες κ.αι Αναπληρωτές 
Νομάρχες προσαυξάνεται κατα 0.6/35 του μηνιαίου συντά-ο-
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ξιμου μισδον τον: για καδένα πλήρες έτος ατό τα τούτα 
δέχα έτη υπηρεσίας τονς οτ:ς παραπάνω δέσεις χα: κατά
0.2/35 για καδένα ατό τα επόμενα πέντε.

Η διάταξη τον πρώτον εδαφίου τον άρδρου ο τον α.ν. 
1354/51 ^τρώτο εδάφιο της ταρ. 1 τον άρδρου 55 τον τ. 
δ. 1041/1979; εφαρμόζεται χαι ττην προκειμένη τε:ί πτώ
ση.

7. Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών υπαλλήλων 
τον τρίτον εδαφίου της τερ. α' της ταρ. 1 τον άρδρου 1 
τον παρόντος '/.ανως χαι των υπαλλήλων τον πάσχουν ατρ 
παραπληγία ή τετραπληγία γενικά. εφόσον εξέλδονν της 
υπηρεσία: αετα τη συμπλήρωση εικοσαετούς τουλάχιστον
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. ορίζεται ττα 80% τον /.α
τά το άρδρο 9 μηνιαίου δασικού μισδον ενεργείας. τον χνα- 
λογ-εί ττα 35 χρόνια υπηρεσίας, προσαυξημένου με το επί
δομα χρόνον νοητέ::ας τον ισχύει '/.ατά το χρόνο τη; εςό-
CC’J TC*JC 7.2! r.Z'J 7T2 ετη τη ; "?2γ:ν2τ·.7.η; τον;

Μττορόν, ^r/τως, να επλέςουν. 2VT : της 2τντ2ζης tt-j
Γ:οηγού;ΐ£ν&..> ιζ2ζ:gj. τη τύνταςη rou αν 2/sZr^i 1 στ 2 έτη
της ^ττγμ2τ:7.ής τυντάτιαης όζτγ,ζζί12; ττνς. croT· μττοοούν
να y.a: Τ2 τνχόν :·.7.2·.ονμ£να ·£7Γ:εόμ2Τ2 τνςλότη-
τας - ταρατ/.ηγιας τον άρδρου δ-ι TCV -2ρόντος.

ΕΛΕΓΚΈΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΉΣ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1987

ΜΈΛΗ: Αδαν όσιος Αδειανός, Προεδρινών Αντιπρόεδρος, 
Ευάγγελος Καλλίττης, Νικόλα»; Πιοταγιαννίδης, Αντιπρό
εδροι, Ιωάννης Καρατζάς, Αναστάσιος Γκόνης, Νικήτας Νι- 
κητώχης, Αχιλλέας ΓαΛτσόπουλος, Δημήτριος Μοστσιώτας, 
Ιωάννης Ντελάκης. Στυλιανός Χρσστονάκης, Ατόττολος 
Μτότσος, Χαράλαμπος Ψνρ,ρής, Κων/νος Π ατ-ίόπουλος 
χαι Πέτρος Δημητραχότουλος, Σύμέουϊλοι.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος θέαελης χαι οι Σύμόουλοι. Νικό
λαος Κόντος, χαι Στνρ. Παπσαδήμας, αττουττ»τβν δικαιολο
γώ*· ·]

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
Πλούταρχος Καρράς.

ΓΡΑΜΙΜΕΑΤΗΑΣ : Λέων. Γιάττης.

Με την αρχή της Σννεϊριάτεως ο Σύμόουλος Κων/νος 
Παπαδοπουλος τον ορίστηκε ατό τον Πρόεδρο Εισηγητής, 
εισάγει στην Ολομέλεια τχέδιο νόμον «Ρΰδμιση συνταξιοδο- 
τιχων δεμάτων τον προσωπικού ιτον «θερατεντητίον Ευαγγε
λισμός», τον σταλδηχε τρος το Γενικέ Ετίτροτο της Επι
κράτειας με το 1026/413/4—87/14.8.1987 έγγραφο τον 
Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους— 
Λ/νση 15τ, Νομοπαρασκευαστική), για να γνωμοόοτήσει σύμ
φωνα με το άρδρο 73 ταρ. 2 τον Συντάγματος, το περιεχό
μενο τον οτοίον (σχεδίου) έχει ως εξής:

Άρδρο 1.

Διατήρηση ασφαλιστικού φορέα.

1. Στο άρδρο 84 τον Κώδιχα Πολιτικών χαι Στρατιωτι- 
•/.ών Συντάξεων (τ.δ. 1041/1979—ΦΕΚ 292), προπτίδε- 
ταε ταρ. 5 με το αχόλουδο τερ:εχόμενο:

«5. Το προσωπικέ τον «θεραπευτηρίου Εααγγελισμό ς Λ- 
δηνών», τλην τον :άτριχου, τον διορίζεται οι μόνιμες δέσει; 
σύμφωνα με το άρδρο 13 του ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 67). 
όπως ερμηνεύδηκε με τη-/ ταράγρ. 5 τον άρδρου 27 τον ν. 
1579/1985 (ΦΕΚ 217), απορ-εί με δήλωσή τον. να διατη
ρήσει το δικαίωμα συνταξιοοότησή; του ατό τον φορέα κύ
ριας ασφάλισης του υπαγόταν τριν το διορισμό του στη μό
νιμη δότη (Ι.Κ.Μ. ΤΑΠΘΈ χ.λ’π·)-. άλλως υπάγεται οντο-

δίχαια ατό το διορισμό του στη σννταξτοόοτιχή προστασία 
τον δημοσίου.

Η δήλωση δεν ανακαλείται χαι υποβάλλεται στη δπόδνν- 
ση τρσσωτιχού το» Θερατευτηρίον χατά το διορισμό τον ή 
μέσα σε τροδεσμία τριών μηνών ατό την έναρξη ισχύος τον 
■ώμον αντοό. Το μη διοριζόμενο σε μόνιμες δέσεις τροσωτιχέ, 
διατηρεί οτοχρεωτιχά το «ρέα χνριας ασοάλισης του έχε: 
ασραλ'.στε: χα: δεν έχουν ε ο αρμογή για το τροσωτιχό αυτό 
ο: διατάξεις τον ν.δ. 874/1971 (ΦΕΚ 81).

Το τροσωτσχό του διορίζεται με οτοιαδήτοτε σχέση στο 
βερατεντήριο μβτά τη δημοσίευση τον νέον Οργανισμόν (ΦΕΙΚ 
123/18-3.1987 τ. Β'). δεν ·νταγεται στην ασράλιση του 
Ταμείου Ασοαλίσεω; Π ροσωτιχοό Οερατευτηρίου Ευαγγελι
σμό?) (ΤΑΠ0Ε), εραρμοζομένων για το τροσονηχό αυτό 
των γενιχών διατάξεων του ισχύουν για τη συνταξιοϊοτηση 
των λοιτών υπαλλήλων του υπηρετούν στο Δηχοσιο».

Μετά το δεύτερο εδάριο της ταρ. 1 τον άρδρου 13 τον Κώ
διχα Πολιτιχών χαι Στρατιωτικών Συντάξεων, τροστίδετα: 
εδάριο με το αχόλουδο τεριεχόμενο:

«Οι διατάξεις του τροηγούμενου εόαρίου. έχουν εραρμογή 
χαι για το τοοσωπιχό του «θερατευτηρίον ΕΣαγγελισμος Α- 
δηνών», τλην τον ιατρικόν, τον διορίζεται σε μόνιμες δεσεις. 
σύμοωνα ινε το αρδοο 13 τον ν. 1540/1985, οτως ερμηνευ- 
δηχε με την ταρ. 5 του αοδρου 2/ του ν. 15ι9/198ο. Η 
υτηρεσία τον τροσωτιχού αυτού στο θεραπευτήριο χαδως χα: 
τον μόνιμον προσωτινυον των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
που λειτουογούσαν ως ν.τ.δ.δ. xat uπαχδηχαν στις οιατά- 
ξει; τον ν'.ϊ' 2592/1953. η οποία διαννδηχε στα ιϊτ'νμίτα 
πριν την υπαγωγή τους στο ταρατχ>ω ν. δ/γμα. λογίζεται 
συντάξιμη με τις τρούτοδέσεις της ταρ. δ τον άρδρου 1 I 
τον παρόντος (συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας μονίμου)».

Άρδρο 2.

Π ρόσδετη Ασράλιση — Υγειονομική Περίδαλψη.

Οι διατάσεις των άρδρων 3 χαι 4 του ν. 1583/198.: 
(ΦΕΚ 2221 έχουν εραρμογή χαι για το προσωπικό τον «θε- 

ρατεστησίον Εναγγελισιειός ΑΙδηνών» σαν οιορε,εται σε 
νμες δέσεις, σύμοωνα με τις διατάξει; του σ/αρέρσ^ται στη; 
τα:. 1 τον άσδοου 1 τον παρόντος.

Άρδρο 3.

Η ισχύς τον νόμον αυτού αρχίζει ατό τη δημοσίευσή σον 
στην Ερημε:ίοα της Κυδερνήσεως.

Αδήνα. 28 Αύγουστον 1987 

Ο: Υπουργοί

Γ—είας. Πσό'/Ο'ασ χα: Κοιν. Ασοαλίσεω-/
' Γ. — Α. ΜΚΑΓΚΑΚΗΣ

Οιχονοαιχών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικός Επίτροπος της 
•Επικράτειας, έχε: τη γ/ώαη ότι ο: διατάξεις αυτού είναι 
δικαιολογημένες ατό τη. με ημερομηνία 28 Αύγουστον 198/. 
αιτιολογική έχδεση τον Υπουργού των Οικονομικών, τον το 
συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμβουλος Κων/νος Π ατασότονλος. ειση- 
γειται τα αχόλονδα:

Μι τις διατάξεις τον ν. 1476/1984 χα: των άρδρων 13 
χα: 14 τον ν. 1540/1985. στο τροσωτεχό. τον υτηεετο.σε 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα τον ν.δ. 2692/ 1953 με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ταρασχέδη/.ε η δυνατότητα, 
ερόσον όέόαια συγκέντρωνε τα ατό τις ίδιες διατάξεις αται- 
τούμενα προσόντα, να δ-.οριτδίί. μετά τήρηση ορισμένης ;·.α- 
διχασίας, σε μόνιμες δέσεις τον για το σχοτΰ χστό σνστα- 
δηκαν. Έτσι λοιπό/ ανέχνώε χαι η ανάγκη ρυδμίσεως των 
συνταξιοίοτικών χαι λοιπών ασφαλιστικών δεμάτων τον τα- 
ρατά/ω τροσωτιχού. πράγμα τον έγινε με το ν. 1583/1985.
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αχό τις ρυδμίϊεις του οποίου εξαιρέδηκε τότε το χροσωπιχό 
too Νοσοχομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» γιατί αυτό δε λει
τουργούσε ως ν.π.δ.δ.. αλλά ως ν.π. ·.. διχαίου. 'Ομως at 
το π.δ. 305/1983 χο: το Νοτοχοαιίο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
αετατράπηχε σε ν.πυδχ. χα: οπήχδη στις διατάξεις του ν.δ. 
2592/1953. Ύστερα δε από αυτό. χ<ατ' εοαρμογή των δια
τάσεων τον. όγδοων 6 παράγρ. 2 του ν. 1397/1983. 13 του 
ν. 1540 χαι 27 του ν. 1597/198ο χα: το χροσωηχό του 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» πσυ σύνδεε τα: με σχέση εργασίας 
:;:ωτ:χου διχαίου, μπορεί να οπαχδεί σε αντίστοιχες μόνιμες 
δέσεις σου με το/ Οργανισμό του δημιουργήδηχαν. χατ ανά
λογο ηραρμογή των διατάσεων του ν. 1476/1984. Αποτέλε
σμα των ρενδμίσεων αυτών είναι τ, εξομοίωση των εργασια- 
χών σχέσεων χαι του προσωπ'.χού του Νοσοχομείου «Ευαν- 
γελισμόρ/ προς το πρσσωπουό των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953.

'Τστερα ατό αυτό ανέχυψε ανάγχη το προσωχιχό τοΰτο 
να εξομαιωδεί με το προσωπιχό των λοιπών ντσηλευτιχών 
Ιδρυμάτων του ν. 2592/1953. Η εξομοίωση δε αυτή εσι- 
διώχετα: με το παρόν νομοσχέδιο χαι είναι, χατά την άπο
ψή- μου. επιδείλημένη γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται ίδια με
ταχείριση των υπαλλήλων του «Ευαγγελισμού» με τους υπαλ
λήλους των λοιπών νοσηλευτιχών Ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/ 
1953, αφού μάλιστα όπως προείπα τα Ιδρύματα αυτά «Ευαγ
γελισμός» χα: λοιπά (ν.δ. 2592/1953), όπως χα: το προ
σωπικό τους, διέποντα: από το αυτό νοασχό χαι εργασιαχό 
χαδεστώς. Έχε/ επομένως το υπό χρίση νομοσχέδιο, χατά 
την άποψή μου «χαλώς» χα: για το λόγο αυτό εισηγούμαι 
όπως το Σώμα παράσχει την για την επιψήρκχή του υπό της 
Βουλής. απαττομμενη γνωμοδότησή του.

Η Ολομελετα, μετά άιαλογιχή συζήτηση, αποδέχδηχε ομό- 
οωνα τη/ παραπάνω εισήγηση του Συαδ ούλου Κών/νου Π α- 
παδόπουλοη.

Μετά το τέλος της συζήτησης συντάχδηχε το παρόν Πρσ- 
χττχό. το οποίο αροό δεωρήδηχε χαι εγχρίδηχε από τον 
Πρόεδρο, υπογράσετα: από τον ίδιο χαι το Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος Ο Τραυματίας
Α&ΑΝΑΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΤ ΓΙΑΤΣ1ΕΣ

ΚΗΤΚΤΗύΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 3η; ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 7ης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987.

ΜΕΛΗ: Αδανάσιος Αδειανός. Προεδρεύω·/ Αντιπρόεδρος. 
Ευάγγ. Καλλίτσης, Νιχ.ό/.αος Π απαγιαννίδης. Αντιπρόε
δροι. Ιωάννης Κασατζάς. Αναστάσιος Ρχά/ης. Νικήτας X 
χητάχης. Αχιλλέας Γχστσάπουλες. Δηεήτριε; Ματσιώτας. 
Ιωάννης Ντελάκης. Στυλιανός Χρ:στοναχής. Απόστολος 
Μπόσσος. Χαρά/.αμπες Τυρρής. Κωνσταντίνος Παπσδόπευ- 
..σς :·.α: Πέτρας Δημητραχάπουλος. Σΰμίουλοι.

(0 Πρόεδρος Νσχ. θέμελης χα: ο Σύμόουλο; Νιχ. Κο
ντός. απούσιασαν δικαιολογημένα).

Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας: Πλευσ. ΙΫαρράς.
Γραμματέας: Λέων. Γιάτσης.

Με την έναρξή της Σάντόριάσεως ε Σύμόουλ:ς Στυ/.ιανό; 
Χριστονάχης. που ορίστηχε από τον Πρόεδρο Εισηγητής. ει
σάγει στη/ Ολομέλεια σχέδιο νόμε-υ «Τροποποίηση χα: συμπλή
ρωση της συνταξισίττιχής νεμοδσσίας». που στάλδηχ,ε προς 
σο Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας με το 1048/413/4— 
74/15.9.87 έγγσαοε τκ. Υπουργείου Οιχεναχιχών (Γενιχό 
Λογιστήριο του Κράτους — 15η Δ/νση Χομοπαρασχε-υστστι- 
χή). για να γνωμαο στήσει σύμοωνα με το άρδρε 73 παε· 2 
ταυ Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου, (σχεδίου), έχει
-V -ξής:

Άρδρο 1.
Αναγνώριση υπηρεσίας ιίιωσιχών εχπαιδευτιχών.

1. Στο τέλος του άρδρου 12 του Π.Δ. 1041/1979 προ- 
στίδεται παράγραοος με αρτδ. 13 rxai τε αουόλουδο περιεχό
μενο:

«13. Κάδε υπηρεσία, ως εκπαιδευτικού στην ιδιωτιχή εκ
παίδευση των εχπαιδευτιχών που έχουν μονιμοποιηδε: με τ1; 
διατάξεις του Κ. 1600/1980 (ΦΞΙν 76) χα: εντός έτυυ; 
από της ισχύες του. 7,ογέζεσα: ως πράγματιχή συντάξιμη υπη
ρεσία».

2. Ο: ασοαλκτιχές εισσορές, εργοδότη χαι ασςα/.ισμένου. 
που τυχόν έχο-υν χαταόληύεί σε ασεα/.ιστεχό οργανισμό χόρια; 
ασςάλισης για το χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος με 
την πεοηγούμενη παράγ,ραρο δεν x/αζητούνται χαι απεδίοον- 
τα: απτέ τους ασσα/.ιστιχούς αυτούς οργανισμούς στο Δηχό- 
σιθ·

3. Μετά το τέλος του τρίτου είαρίου της παρ. 1 του άρ
δρου 13 του Κώί.χα Π ολιτιχών χαι Στρατιωτιχών Συντάξε
ων (Π.Δ. 1041/1979) προστίδεται εδάοιο με το αχόλου-δε 
περιεχόμενο:

«Εύπίστ;, εξαιρετοχά, το εχπαιόεντπχό προσωπσχό που έχει 
μονιμοποιηδεί. σύμοωνα με τις διατάξεις του Κ. 1G00./ 
1986 χαι εντός έτους από της ισχύος του, μπορεί ν’ αναγνωρί
σει χα: προσμετρήσει ως «συντάξιμες τις προϋπηρεσίες του 
προηγούμενου άρδρου χαι πριν τη συμπλήρωση της πλήρους 
πενταετούς πραγχα-ιχ/ής υπηρεσίας του ανωτέρω εδαρίου, στις 
περιπτώσεις απόλυσης λόγω σωματιχή; χ/·.ν.ανότητας. ορίου 
ηλυχίας. τριαχονταπενταετίας ή συμπλήρωσης δε-χαετούς 
τουλάχιστον υπηρεσίας στο Δημόσιο ως ταχ.τιχού ή εχτάχτου 
ή επί σμχόάσει με μηνιαίο μιοδό μάχοι τη μονιμοποίησή του»·

4. Ο: εχπαισευτιχοί που δεν μονιμοποιούνται με τις διατά
ξεις του Ν. 1600/1986 δεν αποχτούν διχαίωμα σύνταξης 
από το δημόσιο ταμείο.

5· Στη/ παρ. 2 του άρ-δψου 13 του ΠΔ. 1041/1979 προ- 
στίδετα: πποίπτωση ί' με το αχόλουδο περιεχόμσ/ο:

«?'. Της παρ. 13 του προηγούμενου άρδρου»·

'Αρδρο 2.

Επιλογή πτνταξιόδοτιχού ρορέα-

1. Στο τέλος σου άρδρου 84 του Ινώδιχα Πολιτικών χαι 
Στρατιωτιχών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) προστίδεται 
παράγραοος 5 με το αχόλουδο περιεχόμενο·

αδ. Το προσωπιχό που μετατάσσεται ,.μρωνα με τις δια
τάξεις τεχι άρδρου 25 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37Α) στο 
Υπουργείο Οιχονομιχών μπορεί, με δήλωσή του. που δεν ανα- 
χαλείτα: να διατηρήσει το διχαίεομα συνταξιοδότησής του 
από τον ασραλισσ.χό ρορέα της δέσης του δημόσιου τομέα 
από την οποία προεπχετχ., άλλως υπάγεται χυταίιχαια από 
τη μετάταξή του στη συνταξιοδοτιχή προστασία του δημο

σίου. Ο χρόνος υπηρεσίας στο δηχόσιο, στα ίδια ή χα: άλ/.α 
ν.π.ο.ο. που αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμοωνα με τις <σχό- 
ουσες διατάξεις των οιχείων συνταξιοδοτιχών ρορέων του 
παραπάνω προσωπιχοΰ πσυ προέρχεται από Κ.Π-Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α.. προσμετρείτα: απεριόριστα στη /,οιπή συντάξιμη υ
πηρεσία του. που παρασχέδηχε μετά τη μετάταξή του στη 
μόνιμη δέση του δημοσίου, εσαρμοζκχίνων όμως των διατά
ξεων που πρώτου εδαριου της παρ. 1 του άρδρου 13 του πα
ρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπιχοΰ που προέρ 
χετα: από δέσεις έξω από το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. χα: τα 
άλ/.α Ν.Π-Δ.Δ.. αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμοωνα μ-ι τις 
διατάξεις του άρδρου 1 του ν. 1405/1983 χαι. χατ' εξαί
ρεση. λαμδάνεΤα; υπόψη για τον προσδιορισμό του μισδολο- 
γιχού χ/.ιμχ/.ίου χα: του χρονοεπιδόματος, μόνο ο χρόνος υ-
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υχηοεσίας χου έχε: δ:χν·υ5εί στη 5έση αχό ττ,ν οκοία γίνεται 
τ μετάταξη».

2. Η εχιλογή συντχξ:οδοτ·κού φορέα σύκφωνα με τις δια
τάξεις της χροηγούμενης χαραγράφου γίν;τ2·. μ; ανέκλητη 
δήλωση των ενδιαφερομένων χου υχοόάλλεται για μια μόνο 
oosα τττ, Δ/νση Διοικητικού της Υχηοεσίας τους σε χρο- 
·3ετμία εξι μηνών αχό τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

3. Το χαραχάνω χροσωχικό χου μετατάσσεται στο Υχουρ- 
γείο Οικονομικών και διατηρεί τη/ χόρια ασφάλιση χου είχ: 
χρ:ν αχό τη μετά- .η του. διατηρεί υχοχρεωτιχά 7.α·. το 
αντίστοιχο 7,α·5εσ':ί , εχικουρ χής ασφάλισης, χρόνοιας χαι 
υγειονομικής χερ:5αλψης αντί του χα&εστώτος εχιχουριχής 
ασφάλισης χρόνοιας χα· υγειονομικής χερί-όαλψης των τα- 
χτιχών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο οχοίο 5α 
υχαγόταν αυτοδίκαια μετά τη μετάταξή του.

Η αναγνώριση των χρ-οϋχηρεσιών στο ϊημόσιο, τους Ο.Τ.Α. 
χαι τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του χροσωχιχού της προηγούμενης 
χαραγοάρου αχο τα Ταμεία Ε/χιχουριχης Ασφάλισης χαι 
Πρόνοιας γίνεται μόνο ύστερα αχό αίτηση των ενδιαφερο- 
μένων χαι με την χατα&ολή αχο τους ίδιους των χροβλε- 
χόμενων εισςορών εξαγοράς των χροϋχηρεσιών αυτών.

'Αρ5ρο 3.

Τχολογισμός σύταξης.

1. Η χερ. στ’ της χαρ. 3 του άρθρου 15 του χ.δ. 1041/ 
1979 αντιχα-δίστατα: ως εξής :

στ’. Στο χροσωχιχό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων χου α- 
χατχλείται χατά την -άτχτιση της εχαγγελαστικής τους 
ειδικότητας με ραδιενεργούς χηγές χαι ισντίζουσες ακτινο
βολίες. χανώς χαι σε όσους αχό τ·ο χροσωχιχό της Ελλη
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας καταβάλλεται εχίϊο- 
μα ανθυγιεινής εργασίας».

Άρ5ρο 4.

Κύρωση αχο οάσεων.

Κυρώνονται χαι έχουν ισχύ νόμου αχό τότε χου εχϊόόή
χον :

α) Η αρ:5. οιχ. Γ.2316/330/3113/4-76/1.4.1986 κοινή 
αχόοαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων χαι Οικονομικών «Παράταση χρο-λεσμίας εχι- 
λογής συταξιοδοτικού οεεέα». χου ίημοσιελόηχε στο ασι-S. 
244/24.4.1986 ΦΕΚ (τεύχ. Β').

[δ) Η αρι5. 017.. 1109/Μ13/3-68/4.9.1986 αχόοαση του 
Υχουργού Οικονομικών «Ρύόμιση του τροχού αν αχ ροσ αρμο
γής των συντάξεων των χρώην δικαστικών λειτουργών ν.α - 
στρατιωτ-χ,ών» χου δημοσιελυηκε στο apt 5. 574/10.9.1986 
ΦΕΚ (τεύχ. Β').

γ) Η αρι-5. ο:κ. 1360/3113/3-68/18.11.1986 αχόραση 
τχ Υχουργού των 0:7.ονομΐ7.ώ·/ «Τρο.χοχοίηση και συμχλήρωτη 
της απόφασης α?:5. ογλ. 1109/3113/3-68/4.9.1986 για τη 
ρύ5μιση του τρόπου χυαχρσσαρμσγής των συντάξεων των 
χσώην ί:/.αστικών λειτουργών και στοατιωτικών» χου ίηκο- 
σιεύλη/.ε στο α?·-5- 799/21J 1.1986 ΦΕΚ (τεύχ. ΒΊ.

δ) Η αρι-S. οικ. 176/3113/3-36/18.3.1987 κοινή απόφυ
ση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων, Οικονομικών και Εμχοριχής Ναυτιλίας «Υχολογι- 
σμός της ΑΤΑ των συντάξεων 7-αι βοηόηπάτων του Δημο
σίου με νέα διευουμένα κλιμάκια» χου δημοσ:εύ-5ηκε στο α;ι5. 
192/9.4.1987 ΦΕΚ (τεύ-/. Β') και

ε) Η αρι-5. οικ. 493/3113/4-67/31.3.1987 αχόραση του
Υχουργού των Οικονουυκών «Καλορισμός του κατωτάτου ο
ρίου σύνταξης των δικαστικών, στρατιωτικών και χολεμι- 
χών σιτ/ταξιούχων. χα5ώς χαι των χολεμιχών συντάξεων χου 
δεν κα5οοίζοντα: με όαση το μισ-λό rv-.ργείας» χου δημοσιεύ- 
5ηκε στο αριΔ. 203/15.4.1987 ΦΕΚ (τεύχ. Β').

'Ap-S-po 5.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει αχό τη ϊτ-ιζ- ευσσ τ: 
γν Εφημερίδα της Κυδερνήσεως.

Α5ήνα. . . Σεχτεμίρίου 1987 

Ο: Υχουργοί
Υγείας, Πρόνοιας Οικσ/ομικών

και Κοινών. Ασοαλισεων
Γ·.—A. 3LATKAKHY ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΙ

Για το χαραχάνω σχέδιο νόμου. ο Γενικός Εχίτροχος τη
Εχιν.ρατείας, έχει τη γνώμη ότι οι διατάξεις αυτού είναι 
δικαιολογημένες αχό την, με ημερομηνία 17 Σεχτεμίρίου 
1987, αιτιολογιχή έχόεση του Υχουργού των Οικονομικών, 
χου το συνοδεύει.

Ο Εισηγητής Σύμίοελος Στυλιανός Χριστονάχης ειση- 
γείτα: τα ακόλουόα:

I. Στο ά:5ρο ί χαρατηρείτα: αντίφαση - ανάμεσα στη
γραμματική διατύχωση της χαρ. 1 αυτού και στο αντίστοιχο 
κείμενο της Εισηγητικής Έκ5εσης, γιατί ενώ αχό την 
τελευταία διαφαίνεται ότι η νομο5ετική βούληση καλύχτε: 
συνταξιοδοτνκά όλους τους ιδιωτικούς εκχαιδευτιχοϋς λει
τουργούς χχχι μονιμοχοιούνται κά5ε φορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 1600/1986, εν τούτοις αχό τη γραμ
ματική διατύχωση της χαραχάνω διατάξεως προκύπτει ότ: 
στη 5εσχ:ζόμενη με αυτήν ρύ-ίμιση εμχίχτουν μόνο όσοι 
εκχαιδευτικο! λειτουργοί μονιμοχοιή5ηκαν μέσα σε ένα έτος 
αχό την έναρξη της ισχύος του νόμου 1600/1986. Έτσι 
όμως περιορίζεται σημαντικά κύκλος των ταχτοχοιουμέ/ων 
συ/ταξ·οδοτ·.7.ώς χρώην ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ενώ χα- 
ράλληλα είναι χι5ανό να ανακύψει ζήτημα αδικαιολόγητα 
άνισης νομθ5βτιχής μεταχείρισης όμοιο», κατά βάση περιπτω- 
σεων δημοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό, 0ρ5ότερο είναι η χαρ. 
1 του άρ5ρου, να -εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις 
των ά?5ρων 1 κα: 6 του νόμου 1600/1986, αφού μάλιστα 
ληφ5ε! υπόψη ότι δεν έχουν ακόμη εκδο5εί τα Πρ. Δ/τα 
του άρ5μου 3 χαρ. 2 του τελευταίου νόμου, αχό την δημοσί
ευση των οχοίων 5α εξαρτη5εί η λήξη της χρχνλεσμίας 
για την υποβολή αιτήσεων αχό τους ενδιαφερομένους για 
μονιμοχοίηση εκχαιδευτιχοϋς.

II Στην χαρ. 2 του άρ5ρου 2, ορ5ότερο είναι να χαρα- 
λειφ5ούν οι φράσεις «χου υχοόάλλετα: για μία μόνο φορά», 
αυού στη διάταξη -ορίζεται ρητά ότι η σχετική δήλωση για 
την εχιλογή του συνταξιοδοτικού φορέα είναι ανέκλητη κα 
δεν είναι, κατά συνέχεια, νοητή η υχοόολή και άλλης δή
λωσης εφ’ όσον είναι εκκρεμής η χρώτη.

ΙΠ Το χ»ώτο εδάφιο της χαρ. 3 του άρ5·ρου 2 του Σχε- 
δίουν όμου. ορ5ότερο είναι, να τερματιστεί αμέσως μετά τις 
φ?άσι·ς «_υγειονομικής νομ-κής περί5αλψης». αφού με αυ
τές ολοκληρώνεται η σκοχούμενη νομονετική ρύ5μιση. Το
εχόμενο κείμενο του εδαφίου («αντί του καόεστώτ&ς.........
..........μετά τη μετάταξή του»), χρέχε: να χαραλειφόε! ως
χερ-ττό.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιχρόεδιρος Ευαγγ. Καλ
λίτσης, ο οχοίος διαχύχωσε τις εξής χαρατηρήσεις:

Άρ5ρο 1.

Η χ?οστε5είσ2 χειρογράφως στην χαρ. 1 λέξη «και» 
χρέχει να αχαληφ5εί, ως τελείως χεριττή και ως δυσχε- 
ραινούσα σοβαρά τη/ κατανόηση της αλη-λούς έννο α; της 
διατάξεως.

Άρ5ρο 2.

Η φράση «............ και σε όσους ..................... αν5υγιει-
νής εργασίας» δέον να αχαλειφ5εί και να κα5α:ισ5ούν συ- 
γκεκριμενως αι χροϋχο5έσε:ς υχό τας οχοίας το εν λογω
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τροσωχικόν «μτίττει εις την ευεργετικήν αυτήν ρύδμισιν 
to'j άρδφου τούτου. Καδ’ όσον διαφορετικά r, τροσαύξησι; 
7.273 10/50 77ο ΙΓυνταξ !V/_V ,μ'σδσύ δο ε3 αρτάτα. ατό την 
εχάστοτε Υββυίργική ατόφαση. τον δα /.αδαρίζε: κατά ί σ ύ
ληση το τροσωπκό του δα δικ.αιούτα·: ετίδομα ανδ υγιεινή; 
εργασία;. ·εε ατοτέλεσμα να τροτοτοιείται εμκέσω;. τλην 
σαοώ; ο Συνταξιοδοτικό; Κώδικα;. ατλή; κανονιστι
κής τράξεω; η έστω 7.2: δια νόμου διοικητικού τεριεχοαένου. 
κ.ατά τζρσόασιν του άρδρου 73 zap. 2 του Συντάγματος.

Η 0λοαέλε:2. μετά διαλογιχή συ-ζήτηση. ατοδέχδηχε 7.2- 
τά τλειοδηφία. την εισήγηση του Συμόούλου Στυλιανού
A£:770VZ7.Tr-

0 Αντιτρόεδιρος Ευάγγελο; Καλλίτσης. ατοδέχδηχε την 
χιό row εισήγηση. υχό την εχεουλαξη των όσων ο ίδιος 
διετύχωσε χαραχάνω.

Μετά το τέλο; τη; συζήτησης, συντάχδη/.ε το χαμόν 
Π ραχτινό. το ο rote αφού δεωφήδηκε y.ar εγχρίδηχε aro 
τον Πρόεδρο. υχογράφετα: arc τον ίδιο χα: το Γραμματέα.

Ο ο
Πσοεδεεύων Αντιτρόεέρος Γοαααατέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΕΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΤΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ιΝΟΜΟΥ

Ρύδμιση συνταξιοδοτι/ίων -δεμάτων του τροσωπχού του
«θερατευτηρ ίου Ευαγγελίηεό; Αδηνών» y.2: άλλες διατά-
cstc.

Άρδρο ί.

Διατήρηση ασφαλιστικού φορέα.

1. Στο άρ-Spc 84 του Κώδικα Π ολ:τ:7.ών y.a: Στρατιωτι- 
7.ών Συντάξεων (τ.δ. 1041/1979, ΦΕΚ 292) τροστίδε- 
τα: rap. 5. too έχε: ως εξής:

«5. Το τροσωπκό του «θερατευτηριου Ευαγγελισμό; Α
δηνών» ε/.τό; aro το ιατρικό. του διορίζεται σε μόνιμες δέ
σε:; σύμρωνα με το άρδρο 13 του ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 
67) ότω; ερμηνεύδηκε ys την rap. 5 του άρδρου 27 του 
ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217). arcρεί με δήλωσή του να όια- 
τηρήσε: το δικ.αίωμα συνταξιοδότησής του ατό το οορεα 
κύριας ασφάλισης στον οτοίο υταγόταν rp:v ατό το διορισμό 
του στη μόν:μη δέση. διαφορετικά υτάγετα: αυτοδικ.αίως aro 
το διορισμό του στη συνταξιοδοτική τροστασία του δημοσίου.

Η δήλωση δεν ανακαλείτο: χα: υαοίάλλετα: στη διεύ- 
δυνση τροσωπκ.ού του θερατευτηριου κατά το διορισμό ή 
μέσα σε τροδεσμϊσ τριών μηνών ατό την ένασξη ισχύεις του 
νόμου αυτού. Το τροσωπκό του δε διορίζεται σε μόνιμες δέ
σει; διατηρεί υχσχροωτικά το φορέα κύριας ασσάλιση; στον 
οτοίο έχε: ασφαλιστεί. Για το τροσωπκό αυτό δεν έχουν 
εφαρμογή ο: διατάξει; του ν.δ. 874/1971 (ΦιΕΚ 85). 
Το τροσωπκό του διορίζεται με οτοιασήτοτε σχέση στο θε- 
σατευτήριο μετά τη δημοσίευση του νέου οργανισμού (ΦΕΚ 
Β' 123) δεν υτάγετα: στην ασφάλιση του Ταμείου Ασοαλί- 
σεω; Προσωτ:κού θερατευτηρίου Ευαγγελισμό; (ΤΑΠΘΕ) 
αλλά εφαρμόζονται χα: γιο το τροσωπχό αυτό ο: διατάξει; 
του ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των λοιτών υταλλήλων 
του υπηρετούν στο δημόσιο».

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της rap. 1 του άρδρου 13 του 
r.o. 1041/1979 τροστίδετα: εδάσιο. του έχε: ως εξής:

«Ο: διατάξεις του τσοηγούμενου εδαρίου. έχουν εοαρμογή 
7.αι για το τροσωπχό του «Θερατευτηρίου Ευαγγελισμό; 
Αδηνών». εκτός ατό το ιατρικό, του διορίζεται σε μόνιυ,ε; 
δέσει; σύαρωνα με το άρδρο 13 του ν. Ί 540/1985 ότως 
ερμηνεύδηχε με την rap. 5 του άρδρου 27 του ν. 1679/ 
1985. Η οτηρεσία του τροσωπχού αυτού στο θερατευτήριο 7.7-

δώς χα: του μόνιμου τροσωπχού των λοιχών νοσηλευτιχών 
ιδρυμάτων, του λειτουργούσαν -ω; νομιχά τρόσωτα ιδιωτικού 
δικαίου χα: έχουν υταχδεί στις διατάξεις του ν. Ε. 2592/ 
1953 (ΦΕΚ 250). η οτοία διανύδηικε στα ιδρύματα τριν 
ατό την υταγωγή τους στο ν.δ. αυτό λογίζεται συντάξιμη με 
τις τροϋτοδέσεις της σταρ. 5 του άρδρου 11 του ταρόντος».

Άρδρο 2.
Π ρόσδετη ασράλιση — Υγειονομική τερίδαλφη.

Οι διατάξεις των άρδρων 3 χα: 4 του ν. 1583/1985 
( ΦΕΚ 222 ' έχουν ε;αρμογή χαι για το τροσωπχό του «θε 
ρατευτηρίου Ευαγγελισμός Αδηνών» του διορίζεται σε μόνι
μες δέσεις, σύμρωνα με τις διατάξεις του αναφέρονται στην 
ταρ. 1 τοο άρδρου 1 του νόμου αυτού.

Άρδρο 3.
Αναγνώριση υτηρεσίας ιδιωτιχών εκταιδευτιχών.

1. Στο άρδρο 12 του πδ. 1041/1979 τροστίδετα: ταρά- 
γραφος 13. του έχει ως εξής:

«13. Η υτηρ·εσ:α ως εκταιδευτιχών στη/ ιδιωτιν.ή εα.ταί- 
δευση όσων -Όνιμοτοιούντα: με τις διατάξεις των άρδρων 1 
7.2: Ο του ν. 1G00/1986 (ΦΕΚ 76). λογίζεται ω; χραγμα- 
τ’.7.ή συντάξιμη υπηρεσία».

2. Ο: ασφαλιστικές εισφορές, εργοδότη χαι ασφαλισμένου, 
του τυχόν έχουν καταδληδε: σε ασφαλιστικό οργανισμό κύ
ριας ασφάλισης για το χρόνο του αναγνωρίζεται συντάξιμος 
με την τρΟηγούμενη ταράγραφο δεν αναζητούντα: y.a: ατοδί- 

ιδοντα: ατό τους ασφαλιστικούς αυτούς οργανισμούς στ-, δημό- 
trio.

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της ταρ. ί του άρδρου 13 του 
τ.δ. 1041/1979 τροστίδετα: εδάφιο του έχει ω; εξής:

«Ετίσης, κατ' εξαίρεση, το εκπαιδευτικό τροσωπκό του 
μον-μοτοιειτα: σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1600/1986 
μτορει να χυαγνωρίσε: και τροσμετρήσει ως συντάξιμες τις 
τρεϋτηρεσίες του τσοηγούμενου άρδρου χα: τριν ατό τη
συμτλήρωση τη; κλήρους τενταετού; τραγματιχής υτηρεσίας 
του τρώτου εδαρίου. στι; τεριττώσεις ατόλυσης λόγω σωμα- 
τιχής ανικ-χ/ότητας. ορίου η/υιχίας. τριχ/.ιτντατενταετίας ή 
συμτλήρωση; σεν.αετού; τουλάχιστον υτηρεσια; στο δηυόσιο 
to; τχ/.τικού ή εκτάκτου ή ετ! συαΐάσε: με μηνιαίο μ/.σδό μέ
χρι τη μονιμοποίησή του».

4. Στην ταρ. 2 του άρδρου 13 του τ.δ. 1041/1979 τρο
στίδετα·. τεριττωση V του έχε: ω; εξή;:

«δ. τη; ταρ. 13 του τσοηγούμενου άρδρου»

5. Ο: εκτα-ίευτικοί του δε μονιμοτοιούνται με τι; διατά
ξει; του ν. 1600/1986 δεν ατοκτνύν δικαίωμα σύνταξηο ατό 
το δ ηνιόσιο σ.α: διατηρούν του; τροηγούαενου; φορεί; κυρία; 
και επκουρική; ασοάλισή; του;, ν.αδώ; και τη- υγειονομική 
τερίδαλδη του οοοεσ τη; κύρια; -ασφάλισή; -του;.

Άρδρο 4.

Ετιλο-ή συντασιοοοτικού οοοέα ,κετατασσσυίνων 
με το ν. 1586/1986.

1. Στο άρδρο 84 του τ.δ. 1041/1979 τροστίδετα: ταρ. 6. 
του έχει ω; εξή;:

«6. Το τροσωτνν.ό του μετατάσσεται σύαρωνα μ: τι; δια
τάξει; του άρδρου 25 του ν. 1586/Ί986 ^ΦΕΚ 37) στο 
Υτουργείο Οικονομικών μτορ . με δήλωσή του. να διατηρή
σει το δικαίωμ.α συνταξιοδο ή; του ατό τον ασφαλιστικό 
φορέα τη; δέση; του δημόσιου τομέα ατό την οτοία τροέρχε- 
ται. διαφορετικά υτά-ρετα: αυτοδικ.αίω; ατό τη μετάταξή του 
στη συντασ :οδοτική τροστασισ του δημοσίου.

Ο χρόνο; υτησεσία; στο δηυ.όσιο στα ίδια ή και άλλα νο- 
υ.ικ.ά τρόσωτα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ. του σνσγνωσίζετα· 
σα/τάξιμο; σύμφωνα με τι; ισχύουσε; διατάξει; των οικείων



Στ; σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτιχά -υειεασα των ιδιωτιχών ετ-
χαιδευτιχων -ο. μονιμοτοιούνται στο δημόσιό με τις
τάξεις του ν. υ 660/1986».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με τις διχτάξ«:ς του νομοσχεδίου αυτού ρυθμίζονται τα 

συνταξιοδοτιχά θέματα των ιοιωτιχών ε/.σαοίευτιχών το.. μο
νιμοποιούνται στο δημόσιο σύμφωνα με τι; διατάξεις του ν. 
166-0/1986 χαι ορίζονται τα εξής:

Αναγνώριζε .αι .νς τραγματιχή συντάξιμη υτηοεσία ο /αί
νος ατασχόλησης στην ιδιωτιχή εχταίεευση των εχταιδευτι- 
χών του μονιμοτϊιΑνται με τις Πατάξεις των άρθρων ' χαι 
6 του ν. 1606 ι986.

Ρυθμίζεται το θέμα των ατςαλιστιχών εισφορών εργο
δότη r.a: ασφαλισμένου' του έχουν χαταόληθεί για το χρόνο 
ατασ/όληστ,; ,ης τ;ώτη: ταραγράφου ο: οτοίετ ατοδίδονται 
ττο δηιαόσιο ότωσ οοίζουν οι διατάξει; του τελευταίου ■δασίου 
του άρθρου ! του ν'. ! 405 Ί 983 (ταρ. 2).

Ρυθμίζεται το θέμα τροταέτρησης τρουτηρεσιών χατεξα'- 
ρεση χα· τριν ττ. τ.μτλήρωση τενταετίας για ορ-.σμ’νε; τϊ- 
ριττώσεις ατόλυσής τους (ατόλυση λόγω νότου, ορίο. ηλι- 
χίας. 35ετ ας -αλτ..' (τ.αρ. 3).

Αίρεται ο τεριορισμός της 1 Οετίττς για την τροσμέτρηση 
τρουτηρεσιών τους (ταρ. 4). Δεν αναγνωρίζεται διχαίωμα. 
σύνταξης αττό το δημόσιο -τους ετί ττυμδάτεις εχταιδευτιχούς 
του δεν μον·.;.·οτ:.οΰντα·. με μόνη την υτηρετία τους στη αη 
μόνιμη θέσχ αλλά διατηρούν την χύοισ χαι ετνχουριχ.ή ιτσοά- 
λιτη του είχαν τριν χαθώς χ.αι την υγειονοαιχή τερίθαλάη 
του φορέα στον οτοιυ εξ αχολουθούν να ασφαλίζονται για χό
ρια σύνταξη (ταρ. 5).

Η ρύθμιση αυτή χρίθηχε σχότιμη ατό το γεγονός ότι τλευν 
το δημόσιο οεν θ τ συνταξιοδοτηθεί ετί συμόάσει υταλλτ,λου; 
αοοΰ οι Πατάξει" του ν.ϊ. 874/197.1 έχουν χσταργηθεί γ.α 
όσου, διορίζονται ou ούυ.δαση ττο δημόσιο αετά την ισχύ του
ν. ί 476/198 5

Άρθρο 2.
Με το άρθρο Αυτό ορίζεται η τυτιχιή ισχύς του νόμου.
Αντός είναι c -χοτός χαι το τεριεχύμενο του νομοσχεδίου 

το οτοίο ταραχαλούμε να τεριίάλετε αε την όιήφο σας.

Αθήνα. 27 Ιουνίου 1988
Ο Ττευργός Εθν. Παιδείας Ο Ττουργός Οιχονομιχών

•χαι θιτηυ-χε. μαιών
Γ. ΠΛΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΙΜ. ΤΣΟΒΟΛΛΣ

ΠΑΕΡΚΤΊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΧΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΤ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΉΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987

ΜΕΛΗ: Αθανάσιος Ακριανός, Προεϊρεόων Αντιπρόεδρος, 
Ηυάγγ. Καλλίτσης. ,Νιχόλαος Παταγιαννίίης, Αντιτρόε - 
όσοι. Ιωχυνης Καρατζας. Αναστάσιος Γχόνης. Νιχήτας Νι- 
χητάχης. Αχιλλίας Ρχατσότουλος. Δημήτριος Ματσιωτας. 
Ιωάννης Ντιλάχης, Στυλιανός Χριστονάχης. Ατάστολος 
Μτότσος, Xας:ά λαούτος ψυρρής, Κωνσταντίνος Παταδοτου- 
λος χαι Πέτρος Δημη-τραχότουλος. Συμόουλοι.

(Ο Πρόεδρος Νιχ. θέμελης χαι ο ΣόχΕουλος Νιχ. Κο
ντός, ατουσ-ίασαν διχαιολογημένα).

Γενιχός Βτίτροτος της Ετιχράτειας: Πλουτ. Καροάς.
Γραμματέας: Λέων. Γιάτσης.
Με την έναρξη της Συνεοριάσεως ο Σύμέουχος Στυλια

νός Χρκττονάχης, του αρεστηιχε ατό τον Πρόεορο Εισηγ'η- 
τηη. εισάγει στην ΟλομεΧεια σχεοιο νομού «Τροτοτοιηση χαι 
συβιτλήρτυση της συνταξιοοοτιχής νομοθεσίας», του στά/.-3-η- 
χε τρος το Γενιχό Ετίτροτο της Επχρατείας μ; το 1048/

ΗίΣΗΙΉΤΕΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 413/4—74/1S.9.87 έγγραρο του Υτουργείου Οιχονομιχών 
(Γενιχό Λογιστήριο του Κράτους — 15η Δ/νση Νομοτα: σ- 
σχευαστιχή), για να γνωμοοοτήσει σύμεωνα με το άρ-όσο 73
ταρ. 2 του Συντάγχατος. το τεριεχόμενο του οτοίυ^, —/ι- 
οίου), έχει ως εξής:

'Ap-Spc 1.
£*

Αναγνώριση ατηρεσίας ιοιωτιχών ϊχχαιόβυτιχών.

1. Στο τέλος του άρ-3?ου 12 του ΝΑ. 1041/1979 τρο- 
στύ&εται ταράγραρος με αρι-δ. 13 χαι το αχόλουόο -τχριεχό- 
μενο:

«13. Κα-όε υτηρεσία ως εχταιόευτιχου στην ιοιωτιχη εχ- 
ταίοευση των εχταιόευτιχών χου έχουν μονιμοτοιηόεί με τις 
διατάσεις του Ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76) χαι εντός έτους 
ατό της ισχύος του, λογίζεται ως τραγματιχή συντάξιμη 
υτηρεσία».

2. Οι ασρα.Μστιχες εισφορές, εργοδότη χαι ασφαλισμένου, 
του τυχόν έχουν χαταόλη-όεί σε ασφαλιστιχό οργσ/ΐσμό χό 
ριας ασφάλισης για το χρόνο του αναγνωρίζεσαι συντάξιμος 
με την τροηγούμενη ταράγραφο δεν αναζητοόνται χαι ατο 
δίδονται ατό τους ασφαλιστ·.χβύς αυτούς οργσ/ισμούς στο ι\η- 
μόσιο.

3. Μετά το τέλος του τρίτου /αφίου της ταρ. I του άρ
θρου 13 του Κώδιχα Πολιτιχών χαι Στρατιωτιχων Συντά
ξεων (ΠΑ. 1041/1979) τροστόίεται εδάφιο με το αχ,ίλου- 
-So τεριεχύμενο:

«Ετίσης, εξαιρετιχά. το εχταιδευτιχό τροσωτιχό του έχε: 
μόνιμότοιηύεί. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1600/1986 
xat εντός έτους ατό της ισχύος του, μτορεί ν" αναγνωρίσει 
χβι τροσμετρήσει ως συντάξιμες τις τροϋτηρεσίε; του τρο>- 
ηγοόμενου άρ-όοου χαι τριν τη συμτλήρωση της τλήρους τε- 
νταετούς τραγματιχής υτηρεσίας του ανωτέρω εδαφίου, στις 
τεριττώσεις ατόλυσης /υόγω σωματιχής ανιχανότητας. ορίο·. 
ηλιχίας. τοιαχοντατενσαετίας ή συμτλήρωσης οεχαετούς του
λάχιστον υτηρεσίας ττο Δημόσιο ως ταχτιχού ή εχτάχτου ή 
ετι σομί&ασει μβ μ-ηνιαίο μισ·3ό μέχρι τη μονιμοτοίησή του:·..

Α Οι εχταιδσυτιχοί του δεν μονιμοποιούνται αε τις διατά
ξεις του Ν. 1600/1986 δεν ατοχτούν διχαίωμα σύνταξη; 
ατό το δημόσιο ταμείο.

5. Στην ταρ. 2 του άρ-ίρου 13 του Π.A 1041/1979 τρο- 
στί-όεται στερίττωση δ' με το αχόλουόο τεριεχύμενο:

«δ'. Της ~*f- 13 του τροηγούμενου άρ-$οου».

Άρ^ρο 2.

Ετιλογή συνταξιοδοτιχού φορέα

1. Στο τέλος του άρ*5ρου 84 του Κώδιχα Πολισιχών χα. 
Στρατιωτιχων Συντάξεων (ΠΑ. 1041/1979) τροστί-όεσα 
ταράγραφος 5 με το αχόλου-υο τερεεχόμενο :

«5. Το τροσωτιχό του μετατάσσεται, σόαοωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1586/1986' (ΦΕΚ 37Λ ; στο 
Υτουργείο Οιχονομιχών μτορεί, με δήλωσή του. του δεν ανα- 
χαλείται να διατηρήσει το διχαίωμα συνταξιοδότησής του 
οττό τον ασφαλιστιχό φορέα της ·3έσης του δηεοσίου τομεσ 
ατό την οτοια τροέρχεται, άλλως υτάγεται αυτοδίχαια ατο 
τη μ»τάταξή του στη συνταξιοδοτιχή τροστασια του δημο
σίου. Ο χρόνος υτηρεσίας στο δημόσιο, στα ίδια ή χαι s/./.σ 
Ν.ΠΑ.Δ του τηγός χα: ιοντίζουτεσ αχτινοίολίες χαάώς χαι 
σε όσουσ ατό το τροσωτιχό στς Ε/.ληνιχής Ετττροτής Λσο- 
μιχής Βνεργ·είας χαταόάλλετα; ετίδςμα ανθυγιεινής εργα
σίας».

Άρθρο 4.
■ ΙΊόρωση ατοφάσεων.

Κυρώνονται χαι έχουν ισχύ νομού ατο τότε του εχεο-υηχα-■
α) Η α:·θ. ο-.;. Γ. 2316/330/Μ 13/4—76/1.4.1 ΠΓνΐ 

r.or/ή ατόσαση των Ττουργών Υγείας, Πρόνοια; χαι Κοινω- 
νιχων Ασφαλίσεων χαι Οιχονομιχών «Παράταση τροθεπιατ



. /Λ'^,γ Z'J%' iitit τιχο; οσρεα». το; .οτ?εοοιε;·>τχέ σνο a-.i 
vi/24.4.198f> ΦΕΚ (τ. B'i.
Ί II 2ζ:3. i!7 ί109/Μ13'3—G8/4.9 .1908 ar
. V ργοώ Οιν.ώ’ίΟμιν.ών <ιΡό-5μιση το; τ: ό 0; avar:
ϊή: τωIV λτάς-ων των ^ώην ς!*/.αΓτ»7-ων λειτουργό:·/ 7«

::ατ:ιωτ: 7-ώ V Sw*J δημοσιεόλην.ε στο αριλ. 374 1 0λ>
γγ- τ. Β' .

II act·: c;y. Ϊ300/Μ1ο,·;3- --CS 1JS.J:1.1980 ατ tcajr,
Τ των < )·.·/.ονοχ:χών <.Τ ocroroir :r χα: σ. iZ/.T-

ώ “r τη; CT.". ΣΤ "τη ς αρ:·5. ο:χ. 1109ΛΙ13^ -68 '4.0, IP So
7 τη' pii-ir.· ·οη τρότο; αν ά ~ p ο τ apu.r.γτς twv συντασενν 
•v τεώην δϊ/.;ι,τ:χών λειτοόσγών να: στσατιωτιχών» «a :f-
ovEJrxt 5·.ϊ αρ:·;. 799'21.1i.1986 ΦΕΚ (τ, B'i.

_δ Η a?tf.· c:l ! 7C/M 13’8—30/1 S~. 1BST7 χπνή aro-
vor των i "•.:;··ύν Υγείας, Πpevtiat; χα: Κο;νων:χών Λ- 
-αλέσεων. Όιί.4νι μιχβν χα: Eiiropιζής Να.’τίλια; «Υτο/.ι- 
.:_όσ ττ; 17ΤΑ των συντάξεων χα: δόήδηαάτιον το; Δην· 
;. ci νέα διεσ-Δενα y.xr.orxia.· αν.· 2ημοσι*·50τ4ζι στο 
NVP.4.t937 ΦΕΚ (τλΒΤχαι 
t Η zz:i . 433/Μ ί ο —67 .'31.ο.! V)Β7 as-asi^co.

τοιργο; των «Κανοεισμό; το. χατωτατο; ο
ι. σύνταξη; των διχαστιχών. στρατιωτικών ν.α. τολεμιχων 
.-ταξιοόχων. ν.^/ω; ν.α: των : οχε-μιχων συντάξεων re; ,orr. 
ν-S ο: όζοντα: ν: ίάο< τ; ·ι:σό: εν::··- — -· το. δη.:.ooiouir.ro 
τ; α::·5. 20?, Μ 5.4.1987 ΦΕΚ ft. Β’). .·.·

·’ , ’ ' 'Λ:ν" ο.
II ισχύ; ;.τθμ,.'/ναί- αυτού .αρχίζει jar. τη. .ετμοοιευρη .ορα

τήν Βοημ^Ρ—ό τη; ΙΫυόερνήσεω;.
■ riViν,να.'··.·· Σε~εμίρίο> ■! 987 .. . .

' ' 0: Υσουργοί
Υγείας. 11:’Vcia; 

χα: ,Κοιν. Λ:;αλ::::·.·ν
— ΑΛ. ΜΔΙΈΙΛΚΗΣ

I ;·:'/:vc .' :·/.ι·> >. .
■ διίμ.. τςνιι,.λλ'

Για το ταρατάνω σχέδιο νόμο;. ο Γ-ενιχός Ετιτροτος τη; 
ΰαιχρατειας, έχε: τη γνώμη ότι ο: διατάξεις αυτού είναι 
:ν.α:ολογημένες ατό τη με ημερομηνία 4 7 Σεττεμερίο; 11)87. 
•ιτιοΛογεζή έχ.·$εση το; Υπουργού των Οιχονομιχών. ro: το 
-ονοδεύει.

Ο Εισηγητή; Σύμ δούλε; Στυλιανό; X:'.στοναχή; εισηγεί- 
α: τα αχόλοι/ία: .. .

1. Στο 0:6 ρ ο 1 χαρατηρείται r/τί;ατη ανάμεσα στη γραμ- 
στιχή διατύτωση τη; rap. 1 αυτού y.a: :το αντίστοιχο χει- 

-ενο τη; Εισηγητιχή; Έχ-ύεση;. γιατί ενώ art την τελευ- 
α:α διασαινεται ότ: η νεμοάετιχή έούληση χαλΰττει σ·υντσ- 

σιοδοτί'/.σ όλο;; το';; ιδιωτιχού; εχ-ταιδε;τ:χεύ; λειτουργού; 
rt; μονιμοτοιούντα: ν.ά·5ε οορα σύμσωνα με τ:; διατάξει; 
•ο; νόμο; 100(V1986. εντούτοις αχό τη γ.ραμιεατιχή έιατό- 
-ωτη τη; ra par άνω οιατάαΐω; αροχάττε; έτ: στη -λετπζο- 
ενη χε οτατη ?ΰ-5μ.ίση εχτόττΟ’Λ μόνο όσο: εχταιΒεατηοο: 7.ε·.- 

*ο;ρηο: χον.χστοίήόηχ,αν μέσα σε ένα έτοσ ατό την έναρξη 
*η; :σχύο; το; νόχο; 1 fv(X)Nl98G. Έτσ: όμως τερίορίζετα: 
ηχα·/τ:ν.ά ο χόχλο:

αρο; στη διάταξη ορίζεται ρητά ότι ή r/ετιχη δήλωσή ηια 
την ετελσγή το; σννταξίοοοτιχο; οορέα είνα: ανίχλητη χα: 
δεν είναι, χατα σχνεπια. νοητή η ατοδοΛη χα: ά/ώ.ης δήλω
ση; ερόσον είναι εχχρεχής η χρώτη.

ΠΙ. Το τρώτε εδάριο τη; ταρ. 3 το; άρ-όρο; 2 το; σχέ
διο; νάμεο;. ορ4ώτερο είναι, να τερματιστεί αμέσως μετά τι; 
ρράσει; «. . .οτ'εί'.νοχιχή; τερίίια7.·|νη;·'. αρο; με α;τε; ο- 
λον.ληρώνεται η σχοτοόμενη νομο·5ετ:χή ρλδμιση. Τ.ο ε- 
τό;χενο χείμενο το; εοαρίο; («α-ντί το; ν.α·όενό; . μετά
τη μετάταξή το;»), τρέχει να ταραλειρ-όε! ω; τεριττό.

Στη συνέπεια το 7.c*po έ/.α:ι ο Αντιτρόείρο; Ε;άγ-; ίνα/- 
/’.ίτσης. ο οτοίο; 'οιατότωσε τις’εξής ταρ7τηρή^ε:ς:

Άρ-Spo 1.
Η τροστε4είσα χειρογράρως στην rap. 1 λέξη «χαη· 

αρέαε: να ara7-eipiei. ως τε/αίως τεριττή χαι ως δ;σ/ε- 
ραίνο;σα σοόαρά την χατανόηση της αληόοός έννοια; τη; 
οι ατάξεως.

Η Ολομχν.εια. μετά δια/.ογιχή σχζήτηση. ατοδέ·/;5ηχε χα- 
τά τλειοδιηρια. την εισήγηση το; Σμχίοόλο; Στ;7.ια·;οό Χρι- 
στονάχη.

Ο Αντιαρόεδρο; Ε;άγγε7.ο; Καλλίτσης, ααοδέχνηχε την 
πο χάνω εισήγηση, μττό την επρόλαξη των όσων ο ίδιο; δ:ε- 
τόαωσε ταρατάνω.

Μετά το τέ/χ; τη; σ.ζήτηρη,;. σ;ντά-/·λη·/.ε το rap ον Πρα- 
χτιχό, το oroto. αρο; -όεωρήόηχε χα: εγχρί-Γηχε ατό .τον 
Πρόεδρο, ααογράρεται ατό τον ίδιο χα: το Γραμ, .ατέα.

Ο Προεδρεόων Αντιτοόεδεο;' Ο Γραμχατέα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΤΣΤ1Σ

ΣΧΙΆίπ 'Ν(ΟίΟΤ
Σοντααιοοοτιχά νέχατα των ::·.ωτ:νών εχτα·.ίι;τ:χών το; μο· 

νΙαοτοι-όντα; στο οην.όσιο χε τ:; διατάξει: το; ν. 1 Γ>110'
ι fisn.

' Λρ·;:ο I

Λννωώτιση ;τν:εσία: ιδιωτιν.ων ε/.αα:δε;τ:ν.«·*ν
1. Στο αρώρο 12 τοΛ.ο. 10'ι 1 '! 179 τροττ^εται ταρά,ον- 

ρο; 13. το; έχε: ω; εξή;:
«13. Π ;τη;:σ α ω; ε··.τα·.:::τ·.ν.ών στ-ν ιοιωτιχη ϊχ-τίοε.- 

ση όσων ιο.".χοτοιοόντα: μ: τι; οιαονξ:·; ονν ::ό::·>ν 1 χα:
0 το; ν. 1600/1980 ΊΈΙν 70 . ‘/.ογιξετα: ω; σραγμσο:ν.ή 
συντάξιμη ;·τηρισία·>.

2. Ο: ασραλιστιχέ; εισρορέ;. εργοδότη χα: ασρσλισμ.εν;.. 
το; τηχόν Vfyn' χαταόλη1*ε: τε ασρ ϊ/.:στ:χο οργανισμό ν.;ο:α; 
ασράλιση; γ:α το χρόνο το; αναγνωρίζεται συντάξιμο; με την 
τροηγοόμενη ταράγρασο δεν αναζητούνται. αλ/.ά ατοδίδονται 
ατό το;ς ασοαλιστιχο;; αν τού; οργανισμού; στο δην,οσιο

-ο; τε/.ευτα:ο; νομο;. a 
ξαρτη-λεί η 7.ήξη τη; 
εεων ατό το;; ενδιαοε; 
τιχοός.

II. Στην τα:. 2 το;

>v T27. tgtgig:-;jlevcov rjvTactcsGτ:7.ω;
1041/197Π1 τροττ;\>:τΣ'. ε:τ-::: tgj ωiwT!XW'/. ενώ TrapάλληΛ2 tiva·. τ:·>7-

‘Ta err.της vcug-Sj:τΐ7.ής «Επίσης. 7.2Τ εΤ2:ρετη. tg ε7.τ2'Βεχτ·.7Λ
?. 6 ίτη τώτϊ(·>ν των Btjxgt Ιων ν- νιμοτοιείτα : rirxctova μι •·τ *· 2Τ2τε:ς tgj *.
:ipo e: vat η ‘rap. j tgv apvpG-j va ι* ρε: V2 ατντγνωρ :σε: 7.2: va τ:ιοτμετρ ητε ι
:y.£; : ΙΣΤΓΣ τι-r ap6pco*/ : v.a*. τροδιαηρεσιε ς tgj τροηγGJX-VGj ecpyp&j 7.2:
2CCV μαλιστα λη:-;ε: ;·τό·1η οτ: :εν τλττωττ. της τλτρονς τ•£VT2iTGj; Tp2*;X7T

ι Πρ. Λ/72 tg*j ap-Spoy 3 aαρ. 2 rptoTGj εΒ- ;:ο.. στι; τ::::ττωτεις a.TGAjar,.
TT TT, B771GT:lgjtt των οττοίων vs ε- σνΓ7.2'/ότ77*:2ς. cpicu ηλ:7.ίας. Tp:27.GVT2TiV·
~:g-Se rxtr; η*ί2 ττν uttcSgXt, 2:τή- ρωτης ziv.zzz^iz tgj/.2/'Ttgv •-’τηρετ:2ς τ

:g;icvgu ; 7J2 μον uxc re: ητη ε 7.τ 2:Βε> 7.t:*ac*j τ j: '.T27.TGG ή ετ : σ;μδ 2τε: ν.ε ο.τν::
μεν:ματε*ητη tc'j»%.

a:v:c •J *2. Gip-^GTipG είνα: va Tapa- 4. Στην Tap. 2 τ;. a ρύρο; 13 TG- τ.:. !
,j urc: άλλετa*. 7:2 μ:2 v.gvg cg:a> . νετ2; τι*.::: τωττ : tg. έχει ι·>;


