
Επί ττϋ σχεδίου Νόμου «rip! κυρώσεως α) τής ΰπ '.άρι-δ.
512/3-1 Ιουλίου 1973 άποφάσεως τ. Επιτροπής Οικο- 

• νομικών Ύπο-δέσεων καί 3) τής ύπ’ άριδ. 31/12 Φείρου- 
2ρ·ον 1975 Πράξεως τμ Υπουργικού Συμβουλίου».

Πρός την Βουλήν ιών Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Διά τοϋ προτεινομένου πρός ψήφισιν Νομοδετήματος άπο- 
σκοπείται ή κύρωσις α) τής ύπ' άριδ. 512/31.7.1973 άπο- 
5άσεως τ. ’Επιτροπής Οικονομικών Ύπο-δέσεων καί 3) τής 
ίο’ άρ-δ. 31/12.2.1975 Πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβου
λίου. έκδο-δεισών πρός άντιμετώπισιν δεμάτων έχόττων χ,αρ α
λτήρα έπείγοντος -/.at άναφερομένων εις τον τομέα των οίνων, 
ό οποίος παρουσιάζει εις ώρισμέ-,ας περιπτώσεις δυσχέρειας 
μή ϊοναμενας να άντιμετωπισ-δώσιν έκ τής κείμενης Νομο-δε- 
σίας ή νά ρυ-δμισ-δούν διά τής έκδόσεως καί έπιψηφίσεως νο- 
μοδετικών διατάξεων, διότι δέν άποτελοϋν μόνιμον πρόβλημα 
ορός άντιμετώπισιν άλλα 2:ακρίνονται ατό τον περιπτωσιακον 
καί περ'.στασιακόν των χαρακτήρα.

Ή ΰπ’ άρι-δ. 512/31 "Ιουλίου 1973 άπόοασις τής τ. Έπι- 
τροοής Οικονομικών Ύπο-δέσεων άπέίλεψεν εις την άντιμε- 
τώπισιν μιας δυσχερείας περί τήν εξαγωγήν εις τό εξωτερι
κόν οίνων ώς γ'λυκέων, προερχομέυων έκ βεβλαμμένης χλω- 
ράς Κορινθιακής-ΤταφίΣ'ος εσοδείας 1972~κάί”εν~γένεΎ γλυ- 
κέων οίνων μή κανονικών οργανοληπτικών χαρακτήρων καί 
ε-έτρεψε τήν άναζύμωσιν τούτων πρός παρασκευήν ξηρών 
οίνων.

Διάά τού πρός ψήφισιν νομοσχεδίου ζητείται επίσης η παρα- 
τασις τής προ-δεσμίας έξαγωγής tcj οίνων τούτων λόγφ 
τών έν τψ μεταξύ ά·. αφυεισών δυσχερ.ιών οερί τήν έν γένει 
εξαγωγήν οίνων.

Ή ότΕ άριδ. 31/12 Φεβρουάριου 1975 , Πράξις . τού 
Υπουργικού Συμβουλίου άπέ'βλεψεν εις τήν άντιμετώπισιν σθ- 
■βαράς δυσχερείας έξαγωγής οίνων γλυκέων· συνεταιριστικών 
οργανώσεων, ϊιά τους κάτωδι λόγους.

Ή παρασκευή γλυκέων οίνων έν Έλλάδ’ι άλλα καί διε-δνώς 
γίνεται διά προσθήκης οινοπνεύματος εΐς'γλεύκη άζύμωτα ή 
γλεύκη έν ζυμώσει. Ή τιμή τού οινοπνεύματος τού παραγο- 
υ,ένου δι’ έγχωρίαν κατανάλωσιν έξ έγχωρίων πρώτων ΰλώ·- 
διαμορφοϋται εις ύψος περίπου τριπλάσιον τού έκ τής άλλο· 
ϊαπής. εΐσαγομένου. Ίνα καί οί έλληνικοί γλυκείς οίνοι είναι 
άνταγωνίσιμοι εις τάς άγοράς τής αλλοδαπής. παρασκευάζον
ται πάντοτε διά προσ-δήκης οινοπνεύματος εΐσαγομένου έκ τής 
άλλοϊαπής.

Κατά τήν εισαγωγήν τοϋ ώς άνω οινοπνεύματος απαιτεί
ται έκ μέρους τοϋ Γενικού Χημείου τού Κράτους όπως συνο
δεύεται ύπό πιστοποιητικού τών αρμοδίων άρχών τής χωράς 
προελεύσεως ότι τό είσαγόμενον οινόπνευμα προέρχεται έκ ζυ- 
μώσεως γεωργικών υλών.

Ή ένωσις οίνοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου κα-δώς καί 
ή ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών ώς καί κατά 
τό παρε/.-δόν. ήγόρασαν κατά τό έτος 1973 οινόπνευμα άλλο- 
δαπ^ς ο ά πασασκευτν γλυκέων οίνων έκ γλευκών έσοδείας
1973.

Κατά πραγματοποιη-δείσας έξαγωγάς γλυκέων οίνων Σά
μου τό -δέρος τοϋ λήξαντός έτους εις Δυτικήν Γερμανίαν, αΐ 
άρμόοιαι γερμανικά', άρχαΐ ελέγχου ϊιά με-δόδου άνιχνευσέώς 
ραδιενεργών στοιχείων, έφαρμοσ-δείσης τό πρώτον κατά τάς 
άρχάς τού λήξαντός έτους (1974), διαπίστωσαν τήν παρου
σίαν συνδετικού οινοπνεύματος εις τους οίνους τούτους.

Οί οίνοι ούτοι έκρί-δησαν έκ τοϋ λόγου τούτου κατ’ αρχήν 
μή είσαγώγιμοι. αλλά κατόπιν διαμαρτυριών τής ένώσεως 
Οίνοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, έπετράπη ή εισαγωγή 
των κατά τό μέγιστον μέρος αυτών, τών γερμανικών άρχών 
άποδεχ-δεισών διά τήν περίπτωσιν τχύτην, τήν μή ύπαρξιν 
δόλου έκ μέρους τής Ένώσεως Σάμου.

'Επί τούτοις γνωρίζομεν ότι συγχρόνως άπερρίφ-δησαν διά 
τον αύτόν λόγον έκ μέρους τών γερμανικών άρχών μεγάλαι 
ποσότητες τών περίφημων πορτογαλλικών καί ισπανικών οί
νων PORTO καί CHERT.

'b-'X-.Q-
Ό προμη-δεύσας τό ώς άνω οινόπνευμα εις τήν Ένωσιν 

Οίνοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου τό είσήγαγεν έκ τής αλ
λοδαπής μέ πιστοποιητικών τών αρμοδίων άρχών τής χώρας 
προελεύσεως ότι προέρχεται εκ ζυμώσεως.

Ως εχε: ήδη διαμορφω-δή r. κατάστατις. οι γλυκείς οίνο: οι 
παρασκευασ-δέντες έκ τού ώς άνω οινοπνεύματος δεν είναι δυ
νατόν νά είσαχ-δώσιν εις χώρας τής ΕΟΚ.

Γνωρίζομεν ϋμίν ωσαύτως ότι τό συνδετικόν οινόπνευμα δέν 
είναι επιβλαβές εις τήν δημοσίαν υγείαν, έπεβλή-δη όμως ή 
χρησιμοποίησις οινοπνεύματος έκ γεωργικών υλών διά τήν 
παρασκευήν γλυκέων οίνων δυνάμει τών σχετικών κανονισμών 
τής ΕΟΚ. κυρίως διά λόγους προστασίας τής γεωργικής 
παραγωγής.

Μή ΰπαρχούσης όδεν δυνατότητος έξαγωγής εις Δυτικήν 
Γερμανίαν καί Γαλλίαν, χώρας άπορροφώσας τό μέγιστον μέ
ρος τών ελληνικών γλυκέων οίνων καί πρός άποφυγήν ίυσφη- 
μήσεως τών γλυκέων οίνων Σάμου καί Πατρών. είσηγή-δημεν 
τήν έκδοσιν τής διά τοϋ παρόντος νόμου κυρουμένης ΰπ’ άρ:-δ. 
31/12 Φεβρουάριου 1975 Πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου.

Έν Ά-δήναις τή 27 Αύγούστου 1975 

Ό Υπουργός τών Οικονομικών
------- -------------------- Ε_ ΑΕΒλετογλογ "....

ΣΧΕΔΙ/ΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως: α) τής ύπ" άρι-δ. 512/31.7.1973 άποφά-

σεως τής τ. ’Επιτροπής Οικονομικών Ύποδέσεων καί
β) τής ΰπ’ άρι·3. 31/12.2.1975 Πράξεως τοϋ Ύπουργι-
κοϋ Συμβουλίου.

Άρδρον 1.
Κυροϋται καί έχει ίσχΰν νόμου, άφ’ ής έξεδό-δη ή ύπ’ άρι-δ. 

512/31.7.1973 άπόφασις τής τ. ’Επιτροπής Οικονομικών 
Ί'πο-δέσεων έχουσα οΰτω:

1. Ή Επιτροπή Οικονομικών "Τπο-δέσεων λαβοϋσα ύπ’ 
όψιν :

α. Τάς διατάξεις τοϋ άρ-δρου 5 τοϋ ύπ’ άριδ. 40/1972 
J3. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ένιαίον κείμενον τών 
ίσχυουσών διατάξεων περί Υπουργικού Συμβουλίου καί Υ
πουργείων»,

β. την ύπ’ άρι-δ. 16719/2850/30.6.1973 εϊσήγησιν τοϋ 
κ. Υπουργού τών Οικονομικών, έπί τοϋ έν δέματι άντικειμέ- 
νοίι.

γ. τήν διεξαχδείσαν σχετικήν συζήτησιν,

’Αποφασίζει
α. Οπως έπιτραπή μέχρι 30ής Ιουνίου 1974, ή άναζύμω- 

αις μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) τόννων γλυκέων οίνων πα
λαιών έσοδειών ή παρασκευασδέντων έκ βεβλαμμένης χλωρίς 
Κορινδιακής, εσοδείας 1972 καί μή κανονικών οργανοληπτι
κών χαρακτήρων, προερχομένων έξ ά;χμ!ξεως μετ’ οινοπνεύ
ματος άφορολογήτου, έγχωρίου ή άλλοδαπής, διά τήν παρα
σκευήν ξηρών οίνων έξακτέων εις άλλοϊαπήν εντός έτους 
άπο τής παρασκευής των.

3. Ex/ οί έκ τής άναζυμώσεως οίνοι δέν είναι κατάλληλοι 
πρός έμπορίχ;, -δά άποστάζωνται, έφαρμοζομένων τών διατά
ξεων τοϋ έδαφ. α' παρ. 3 τοϋ άρ-δρου 3 Κ.Ν.Φ.Ο.

γ. Ή έκτέλεσις καί ή έφαρμογή τής παρούσης, ά-υατί-δεται 
εις τό Γενικόν Χημεΐον τοϋ Κράτους, τό όποιον δά έκδώση 
J2? σχετικάς διαταγάς πρός τάς αρμόδιας περιφερειακάς 
ύπηρεσίας.

δ. Ή παρούσα κυρω-δήσεται νομοδετικώς μερίμνη τ0ϋ 
Υπουργού τών Οίκο·/ομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜλΕΑ,ΤΕΓΣ



Ν.Δ. 807/1971 (ΦΕΚ 2/11.1.1971 τ. A')
«Περί συμπληρώσεως τών —ερι προσαυξήσεως έπιδόματος 
εύδοκίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων».

Άρθρον 1.
1. Διά την χορήγησιν της προσαυξήσεως έπιδόματος 

εύδοκίμου παραμονής (τριετιών) τών Δημοσίων Πολιτικών 
' Υπαλλήλων έν γένει καί τών ' Υπαλλήλων τών Νομικών 
.Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπολογίζεται έκάστοτε, εις 
τον δν ουτοι κέκτηνται βαθμόν, ό πλεονάζουν χρόνος ύπη- 
ρεσίας, μετά την αφαίρεση» τοϋ, κατά τάς κειμένας διατά
ξεις, άπαιτουμένου διά τον διορισμόν ή την εις έκαστον 
άπάντων τών προηγουμένων βαθμών προαγωγήν. Κατά τον 
καθορισμόν τοϋ κατά τ’ ανωτέρω πλεονάζοντος χρόνου προσ- 
μετρείτζι και πάτα πραγματική Iττχτσ:α ύπηρετία τοϋ υπαλ
λήλου υπολογιζόμενη διά τήν ονμπλήρωτιν τής κατά τό άρ- 
-Spov 125 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος τριακονταπενταετούς ϊη- 
μοτίας υπηρεσίας.

2. Διά την χορήγησιν προσαυξήσεως επιδόματος ευδόκι
μου παραμονής (τριετιών) τών στρατιωτικών έν γένει. ουτοι 
δύνανται νά πρεσμετρήσουν εις τόν χρόνον υπηρεσίας των έν 
τώ κατεχομένω ία-ύαώ καί τον έπί πλέον και πέρα-» τοΰ κατά 
τάς κειμένας διατάσεις προς προαγωγήν άπαιτουμένου δια- 
νυόεντα χρόνον εις τον προ προηγοΰμενον και τόν προηγοό- 
μενον έα-άμάν.

____________ -______ Άρθρον 2.
1. Αΐ διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου έχουν εφαρ

μογήν έπί'τών πολιτικών υπαλλήλων καί στρατιωτικών τών 
έν υπηρεσία κατά την ΐσχΰν τοΰ παρόντος τελούντων, ών 
ή διαφορά άποδοχών, είναι καταβλητέα, διά τόν άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1971 καί εφεξής χρόνον.

2. 'Ομοίως, αΐ διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου έχουν 
εφαρμογήν έπί τών άποχωρησάντων τής υπηρεσίας, άπό 
1ης ’Ιανουάριου 1970, ώς καί εφεξής άποχωροΰντων πολι
τικών υπαλλήλων καί στρατιωτικών, ών ή έπί πλέον δια
φορά συντάξεως είναι πληρωτέα άπό 1 ’Ιανουάριου 1971 
καί διά τόν άπό της χρονολογίας ταύτης καί έφεξής χρόνον.

3. Αΐ διατάξεις τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος έχουν έφαρμογήν 
καί έπί τών άπό 1 Μαΐου 1970 μεταφερθέντων εις τόν ΕΛ- 
ΤΑ, δυνάμει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 13 τοϋ. Ν.Δ. 496/1970 
υπαλλήλων τής Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων τοΰ 
Υπουργείου Συγκοινωνιών. 'Η παροϋσα διάταξις ισχύει 
μέχρι τής, κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 13 τοϋ αΰτοϋ ώς 
άνω Ν. Δ/τος, έντάξεως τών υπαλλήλων αύτών, πάσα δέ 
έντεϋθεν προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει τόν ΕΑΤΑ. Διά τήν 
υπό τοϋ ΕΛΤΛ εφαρμογήν τής παρούσης παραγράφου ώς 
κείμεναι διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ προηγουμένου άρθρου 
νοοϋνται αί διατάξεις περί πολιτικών διοικητικών υπαλ
λήλων.

IV. _
Ν.Δ. 279/1074 (ΦΕΚ 12/15.1.1974 τ. Λ*).

Περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 807/71 «περί 
συμπληρώσεως τών περί προσαυξήσεως έπιδόματος εύδο
κίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων».

Άρθρον 1.
Αΐ διατάξεις της παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 807/71 

«περί συμπληρώσεως τών περί προσαυξήσεως έπιδόματος 
εύδοκίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων» έχου- 
σιν έφαρμογήν καί έπί τών έν γένει συνταξιούχων τοϋ Δη
μοσίου (πολιτικών καί στρατιωτικών) καί Ν.Π.Δ.Δ.

Διά τήν χορήγησιν τής ώς άνω προσαυξήσεως έπιδό
ματος εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ (τριετιών) 
υπολογίζεται, εις τόν όν ούτοι έκέκτηντο, κατά τήν άπο- 
χώρησίν των έκ τής υπηρεσίας, βαθμόν, ό πλεονάζων χρό
νος υπηρεσίας, μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ, κατά τάς κειμένας 
κατά τήν δημοσίευση» τοϋ παρόντος διατάξεις, άπαιτουμένου 
διά τόν διορισμόν ή τήν εις έκαστον άπάντων τών προη
γουμένων βαθμών προαγωγήν τών υπαλλήλων.

III. Κατά τόν καθορισμόν τοϋ, κατά τά ανωτέρω, -πλεονά
ζοντος χρόνου προσμετρεϊται καί πάσα συντάξιμος υπηρεσία 
τοϋ υπαλλήλου.

Άρθρον 2.
Η κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ προηγουμένου 

άρθρου αναγνωριζόμενη αϋξησις τής συντάξεως τών προ 
τής ισχύος τοϋ παρόντος άποχωρησάντων τής υπηρεσίας 
είναι πληρωτέα άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1974, βάσει φύλλου 
μεταβολής έκάστου συνταξιούχου, μή άπαιτουμένης έκ- 
δόσεως πράξεως αναπροσαρμογής.

Άρθρον 3.
Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοΰ.Ν.Δ. 807/71 

έχουσιν έφαρμογήν άπό 1 Ίανουαρίου 1974 καί έπί τών 
έν ένεργεία υπαλλήλων, καταργουμένης τής παραγράφου 
2 τοΰ αύτοΰ άρθρου.

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

V.
Ν.Δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295/8.10.74 τ. .V)

«Περί συνταξιοδοτήσεως τών Προέδρων ή ’Αντιπροέδρων 
Κυβερνήσεως, τών Βουλευτών, ώς καί τών οικογενειακών 
αύτών».

Άρθρον 1. . . ‘ '
, Δικαιούνται εις ισόβιον σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου : 

α) ΟΙ Πρόεδροι καί ’Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων περι- 
βληθεισών ψήφον έμπιστοσύνης τής Βουλής, έφ’ όσον εις 
το άξίωμα τοϋτο συνεπλήρωσαν εξ (6) τουλάχιστον μήνας.

'Η κατά τ’ άνωτέρω διάταξις έχει έφαρμογήν καί διά 
τούς διατελέσαντας εις τάς άνωτέρω θέσεις.

β) Οί είς τήν άνωτέρω περίπτωσιν άναφερόμενοι έχον- 
τες άνεγνωρισμένον δικαίωμα άποζημιώσεως, λόγω έξό- 
δων, παραστάσεως, άνεξαρτήτως χρόνου καθ’ όν διετέλεσαν 
είς τάς έν αύταϊς θέσεις.

γ) Οί Πρόεδροι καί ’Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων περι- 
βληθεισών ψήφον έμπιστοσύνης τής Βουλής, έάν άποχω- 
ρήσουν τής θέσεώς των λόγω σωματικής ή διανοητικής 
άνικανότητος, προελθούσης έκ τραύματος ή νοσήματος, ώς 
καί. αί οικογένεια», τών έν ύπηρεσία άποβιούντων, άνεξαρ
τήτως χρόνου καθ’ όν διετέλεσαν εις τάς θέσεις ταύτας.

Τό πάθημα τούτων, έξ έπισήμων στοιχείων άποδεικνυό- 
μενον, θεωρείται έν πάση περιπτώσει ώς όφειλόμενον προ
δήλους καί άναμφισβητήτως εις τήν ύπηρεσίαν των.

Ή διάταξις αυτή έχει έφαρμογήν καί διά τούς άποχω- 
ρήσαντας καί τάς οικογένειας τών προ τής ισχύος τοϋ πα
ρόντος άποβιωσάντων έν ύπηρεσία.

VI.
Λ.Ν. 1939/1951 (ΦΕΚ 251/7.9.51 τ. Α')

«Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής κειμένης 
περί πολεμικών συντάξεων νομοθεσίας».

Άρθρον 3.
1................................................................................................
Οί έκ τών άνωτέρω όντες έντελώς τυφλοί ή άκρωτηριασ- 

μένοι κατά τά δύο άνω άκρα λαμβάνουσιν έπαύξησιν τοϋ 
ώς άνωτέρω καθοριζοαένου έπιδόματο: κατά δοαχιιάς 100. 
000.

Ν.Δ. 4605/1966 (ΦΕΚ 244/11.11.66 τ. Α')

Άρθρον 7.
............... 3. Ή κατά τήν τελευταίαν παράγραφον τοϋ
έδαφίου 1 τοΰ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 1939 τοϋ 1951 προσαύ- 
ξησις τοϋ έπιδόματος άνικανότητος τών συνταξιοδοτου- 
μένων λόγω παντελούς άπωλείας τής όράσεως άμφοτέρων 
τών οφθαλμών (έντελώς τυφλών), λόγω άκρωτηριασμοϋ
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δύο άνω άκρων ή λόγω άκρωτηριχσμοϋ δύο κάτω άκρων 
τοϋ ένος χπο τοϋ υψους τοϋ μηρού καί τού ετέρου άπό τού 
μηρού ή της κνήμης, ώς χύτη διεμορφώθη διά των μέχρι 
τούδε αυςησεων ορίζεται εις δρχχμάς 2.500 μηνιχίως κχΐ 
τεροκειμένου περί πολιτών έκ τού αμάχου πληθυσμού συν- 
ταξιοδοτουμένων κατά το άρθρον 1 τοϋ Α.Ν. 1512 τοϋ 
1950 εις δρχχμάς 900 μηνιαίους τό δέ κατά το έδάφιον 
2 της ύπ’ άριθ. 13/ τοϋ 1960 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου ειδικόν έπίδομα άνικχνότητος των συντχξιο- 
δοτουμένων έκ των χυτών ώς άνω παθήσεων, ορίζεται εις 
δρχχμάς 1.750 μηνιχίως. ·

Γ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως συντχξιοδοτικών τινων θεμάτων.

Άρθρον 1.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου I τοϋ Α.Ν. 1854/1951 «περί 

άπονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» 
άντικχθίστχτχι άφ’ ής ίσχυσεν, ώς άκολούθως :

2. Οί δόκιμοι υπάλληλοι έξομοιοϋνται προς τούς τακτι
κούς, ώς προς τό δικαίωμα συντάξεως έκ παθήσεως έξ 
αιτίας της υπηρεσίας.

Α.Ν. 377/196S Άρθρ. 11 πχρ. 2
Περί ρυθμίσεως τών συντάςεων κατόπιν τοϋ Α.Ν. 274 
τοϋ 1968 «περί τών άποδοχών τών δημοσίων υπαλλήλων 
πολιτικών καί στρατιωτικών, ώς καί τών υπαλλήλων τών 
Ν.Π.Δ. Δικαίου».

“Αρθρον 11.

2. ' Η κατά την τελευταίαν παράγραφον τοϋ έδαφίου 1 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 1939 τοϋ 1951 προσαύςησις τοϋ 
έπιδόμχτος άνικχνότητος, ώς αύτη διεμορφώθη διά τών 
μεταγενεστέρων διατάξεων ορίζεται ώς άκολούθους :

Ποσόν πρρσαυξήσεως

άττο άπό
Κατηγορία 1 (Ιαν/ρίου 1 Ίαν/ρίου

1967 1968

Τυφλοί - άκρωτηριασμένοι κατάτά ;-
δύο άνω άκρα ή κατά τά δύο κάτω 
άκρα τοϋ ενός άπό τοϋ μηροϋ καί 
καί τοϋ ετέρου άπό τοϋ μηροϋ ή της
κνήμης ................... ......................... 2.933 3.250

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 4ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΈΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ης 

ΜΑΙΟΥ 1975
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργ. Κουνουπιώτης.
ΜΕΛΗ : Άντών. Παπαδάτος, ’Αντιπρόεδρος, Πέτρ. 

Πετρίδης, Νικ. Σπυρακος, Γεώργ. Δημόπουλος, Κων/νος 
Παρχσκευόπουλος, Δημ. Καμβύσης, Δημ. Μάμχλης, Ήλ. 
Κάμτσιος, Ίωάν. Κατσίκας, Γεώργ. Βιτάλης, Βασ. Παπα- 
στυλιανός, καί Νικ. Θέμελης, Σύμβουλοι.

Οί Γεώργ. Βασιλόπουλος, ’Αντιπρόεδρος, Κων/νος Σκ- 
ραντόπουλος, Κων. Χουρδάκης καί Κων. Σμυρλής, Σύμ
βουλοι, κωλυόμενοι δεν προσήλθον.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
Παν. Φωτόπουλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γ. Μπουκογιάννης.
Α'. Άρχομένης της συνεδριάσεως φέρεται ύπό τοϋ Προ

έδρου προς συζήτησιν είσαχθέν ύπό τοϋ Γενικού ’Επιτρό
που της ’Επικράτειας, συμφώνους τώ άρθρω 64 παρ. 1 
έδάφ. γ' τοϋ Β. Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί 
κωδικοποιήσεως κλπ.», τό, διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 45106/605/ 
Μ13/1 -2S/9.4.1975 έγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών 
(Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους - Υπηρεσία Συντάξεων), 
διαβιβασθέν αΰτώ σχέδιον Νομοθετικοϋ Διατάγματος «περί 
ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών τινων θεμάτων» μετ’ αίτιολο- 
γικής έκθέσεως, ίχον ώς κατωτέρω, ίνα προκληθή έπ’ αΰ- 
τοϋ ή γνώμη τής 'Ολομέλειας τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
συμφώνους τώ άθρω 57 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος. ν

“Αρθρον 2.
1. Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 279/1974 «περί έπεκτάσεως 

τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 807/1971 «περί συμπληρώσεως τών 
περί προσαυξήσεως έπιδόμχτος εύδοκίμου παραμονής (τριε
τιών) κειμένων διατάξεων» έφαρμόζονται καί έπί τών περί 
ών τό άρθρον 3 τοϋ Α.Ν. 1854 1951 συνταξιούχων.

2. Διά την χορήγησιν τής ώς άνω προσαυξήσεως, υπο
λογίζεται, εις τον ύφ’ όν οί ανωτέρω συνετχξιοδοτήθησαν 
βαθμόν, ό πλεονάζουν χρόνος υπηρεσίας μετά την άφαίρεσιν 
τοϋ άπαιτουμένου, συμφώνους προς τά ίσχύοντα έπί τών δη
μοσίων υπαλλήλων κατά την έφχρμογήν τοϋ παρόντος, διά 
την"προαγώγικήν-έξέλιςιν~άύτών~άπο τοϋ εισαγωγικού, κατα 
περίπτωσιν βαθμού, μέχρι τοϋ βαθμού συνταξιοδοτήσεως.

3. 'Ως εισαγωγικός βαθμός τών περί ών τό άρθρον 
3 τοϋ Α.Ν. 1854/1951 έκπαιδευτικών διά την έφχρμο-

γήν τοϋ παρόντος άρθρου ορίζεται, προκειμένου μέν περί τών 
κεκτημένων πτυχίου Άνωτάτης Σχολής ή Παιδαγωγικής 
’Ακαδημίας ή άλλης ισοτίμου προς ταύτας Σχολής ό άν- 
τίστοιχος βαθμός τών έκπαιδευτικών τής ημεδαπής, προ
κειμένου δέ περί τών λοιπών ό τοιοϋτος τών δημοσίων υπαλ
λήλων Β' Κατηγορίας.

Άρθρον 3.
Ή μηνιαία σύνταξις τών οικογενειών τών Προέδρων Κυ- 

βερνήσεως, περί ών τό άρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 99/1974 «περί 
συνταξιοδοτήσεως τών Προέδρων ή ’Αντιπροέδρων Κυβερ
νήσεων, Βουλευτών κλπ.» όΐτινες άπέκτησαν δικαίωμα συν
τάξεως μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τούτου, ορίζεται ίση 
προς την έκάστοτε καταβαλλομένην εις τούς Βουλευτάς βου
λευτικήν άποζημίωσιν.

“Αρθρον 4.
• Ή αίτησις διά τον κανονισμόν ή αύξησιν τής συντάξεως 

τών κατά τά προηγούμενα άρθρα δικαιουμένων, οίτινες έξήλ- 
θον τής υπηρεσίας προ τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος 
νόμου, δέον νά ύποβληθή εις τήν 'Υπηρεσίαν Συντάξεων 
τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους έντός τριών έτών από 
τής δημοσιεύσεως αΰτοϋ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνη- 
σεως, ή δέ καταβολή τής κατά τά άνωτέρω συντάξεως άρχε- 
ται άπό τής 1ης τοϋ μηνός τοϋ έπομένου τής υποβολής τής 
αίτήσεως, πκραφυλασσομένης καί τής διατάςεως τής παρ.
1 τοϋ άρθρου 60 τού Α.Ν. 1854/1951.

Άρθρον 5.
1. Ή, κατά τήν τελευταίαν παράγραφον τοϋ έδαφίου 1 

τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 1939/1951 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τής κείμενης περί πολεμικών συντάςεων νο
μοθεσίας», προσαύςησις τοϋ έπιδόμχτος άνικχνότητος τών 
συντχςιοδοτουμένων λόγω παντελούς απώλειας της ορασεως 
άμφοτέρων τών οφθαλμών (εντελώς τυφλών) η λογω ακρω
τηριασμού τών δύο άνω άκρων η λογω ακρωτηριασμού των 
δύο κάτω άκρων, τοϋ ένός άπό τοϋ υψους τοϋ μηροϋ καί του 
ετέρου άπό τοϋ ύψους τοϋ μηροϋ ή τής κνήμης, ώς αύτη 
διεμορφώθη διά τών μέχρι τουδε αυςησεων, όριζεται εις 
δραχμάς 9.146 μηνιχίως.
. 2. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προσαυξήσεις 

παρέχονται οϊκοθεν ύπό τής 'Υπηρεσίας Συντάςεων τοϋ Γε
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Γπουργειου Οίκονομι-


