
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως συντχξ'Ο- 
δοτικών τινων θεμάτων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν τοϋ Σώ;.·.χ“ος 

τά άκόλουθα έπί τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου, οΰτινσς 
τάρτισις έκρίθη έπιβεβλ.ημένη δι’ ούς λόγους έκτίθεμν, 
τωτέρω, είδικώς εις έκάστην περ ίπτωσιν :

1. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου έξομοιοϋνται οί 
δόκιμοι υπάλληλοι προς τούς τακτικούς, ώς πρός τό δικαίω
μα συντάξεως εκ παθήσεως εξ αιτίας τής Υπηρεσίας, καθ’ 
όσον, τϋ γε νϋν έ/ον, δικαιούνται συντάξεως έκ τοϋ Δημο
σίου Ταμείου, έν περιπτώσει άπομακρύνσεως έκ τής ΰπη- 
ρεσίας, λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος έκ 
τραύματος ή νο νήματος, πρτελθόντος προδήλως καί άνχμ- 
φισβητήτως έξ αιτίας τής ΰπηρεϊΐας. μόνον οί τακτικοί 
υπάλληλοι (περ. στ' παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τού Α.Ν. 1854/ 
1951), ώς καί οί δόκιμοι πυροσβέστχι, οίτινες κατά τήν 
παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, έξομοιοϋνται πρός τούς τακτικούς.

Οί λόγοι, οίτινες έπιβάλλουν τήν τοιχύτην ρύθμισιν, έγ- 
κειντχι εις τό ότι δεν θά εδει, έξ άρχών δικαιοκοινωνικών 
νά γίνεται διάκρισις, άπό άπόψεως συνταξιοδοτικής προ
στασίας, μεταξύ τακτικών καί δοκίμων υπαλλήλων καί 
δή εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν, ώς έν προκειμένω, ή έκ 
τής υπηρεσίας έξοδος αυτών οφείλεται εις σωματικήν ή 
διανοητικήν ανικανότητα, προερχομένην προδήλως καί άναμ- 
φισβητήτως έξ αιτίας τής .υπηρεσίας.

2. Διά τοϋ άρθρου 2 έπεκτείνονται αΐ διατάξεις τοϋ Ν.Δ.
279/1974 «περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 807/ 
1971 κ.λπ.» καί εις τούς συνταξιούχους "Ελληνας τό γένος 
εκπαιδευτικούς, τούς ύπηρετήσαντας εις τά Σχολεία τών 
'Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Αλλοδαπής, οίτινες κατά τό 
άρθρον 3 τοϋ Α.Ν. 1854/51, λαμβάνουν σύνταξιν έκ τοϋ 
Δημοσίου. 1 ' · · . '

Οί έκπαιδευτικοί ούτοι λαμβάνουν μισθόν καθοριζόμενον 
διά συμβάσεως μεταξύ αύτών καί τής έν τή άλλοδαπή Κοι- 
νότητος, εις Σχολεϊον τής όποιας παρέχουν τήν υπηρεσίαν 
των, άσχετον πρός τούς μισθούς τών βαθμών τής ιεραρχίας 
τών έν τώ Κράτει υπαλλήλων, δι’ δ καί διά τον κανονισμόν 
τής συντάξεώς των καθωρίσθη, άρχικώς μεν διά τοϋ Β. 
Δ/τος τής 30 Αύγούστου/4 Σεπτεμβρίου 1940 «περί δια- 
βαθμίσεως κ.λπ.», ειτα δέ διά τών Ν. Δ/των 2614 καί 2615 
τοϋ 1953 ειδική διχβάθμισις τούτων, κατά τον λόγον τών 
ετών υπηρεσίας των, συμφώνως πρός τάς ίσχυούσας δια
τάξεις διά τούς έν τοϊς Δημοσίοις Σχολείοις τής ήμεδαπής 
ύπηρετοϋντας έκπαιδευτακούς λειτουργούς.

Κατά τόν κανονισμόν τής συντάξεως Τούτων δεν λχμβά- 
νεται ύπ’ οψιν ή προσχύξησις λόγω τριετιών, καθ’ όσον ή 
παροχή ταύτης προβλέπεται διά τούς υπαλλήλους τοϋ Κρά
τους βάσει νόμων διοικητικού περιεχομένου καί λαμβάνεται 
ύπ’ οψιν έν τώ κχνονισμώ τής συντάξεως μόνον, έφ’ όσον 
έλάμβχνον ταύτην, οτε έτέλουν έν ενεργώ υπηρεσία. ’Εν 
προκειμένω όμως, οί περί ών ό λόγος εκπαιδευτικοί τής 
’Αλλοδαπής ούτε έν ενεργώ υπηρεσία τελοϋντες λαμβάνουν 
τοιχύτην προσαύξησιν έπί τοϋ μισθοϋ των, ούτε καί υπό 
τών προχνχφερθέντων Ν. Δ/των 2614 καί 2615 τοϋ 1953 
προβλέπεται ή χορήγησις ταύτης.

Διά τοϋ ύπ’ οψιν άρθρου προβλέπεται ή χορήγησις τής έν 
λόγω προσαυξήσεως καί εις τούς ώς είρηται εκπαιδευτικούς 
εις άναγνώρισιν υπό τής Πολιτείας τών σημαντικών εθνικών 
ύπηρεσιών, τάς οποίας ούτοι προσέφερον εις τόν άπόδημον 
Ελληνισμόν.

3. Διά τοϋ άρθρου 3 καταργεΐται ή διάκρισις, ήτις^ύφί- 
σταται ώς πρός τό -ποσόν τής συντάξεως, τών οικογενειών 
τών Προέδρων Κυβερνήσεων περιβληθεισών διά ψήφου τής 
εμπιστοσύνης τής Βουλής, αίτινες άπέκτησχν δικαίωμα 
συντάξεως μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 99/ 
1974 «περί συνταξιοδοτήσεως τών Προέδρουν ή ’Αντι
προέδρων Κυβερνήσεως, τών Βουλευτών κ.λ,π.», καθ’ όσον

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
3—''2-^3

όσαι μεν έξ αυτών είχον συνταξιοδοτηθή κατά τάς διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. τής 15/16 ’Ιουλίου 1936 «περί άπονομής συντά
ξεως εις τάς οικογένειας Προέδρων Δημοκρατίας καί Κυ
βερνήσεων» λαμβάνουν, σύνταξιν ϊσην πρός -τήν έκάστοτε 
καταβαλλ.ομένην βουλευτικήν άποζημίωσιν (άρθρον 10 Ν.Δ.
99 1974), όσαι δέ κατ’ άλλ.ας διατάξεις τά 5/10 ή τά 7/10 
κ.λπ. τών 80/100 τής Βουλευτικής άποζηιιιώσεως (άεθοον 
3 Ν.Δ. 99; 1974).

Ούτως επέρχεται ενιαία ρύθμισις τοϋ θέματος καί παρέ
χεται ή αυτή συνταξιοδοτική προστασία εις τούς κεκτη- 
μένους τάς αΰτάς προϋποθέσεις.

4. Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικά 
σχέσιν έχοντα μέ τήν έφαρμογήν τών προηγουμένων άρθρων.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 προσαυξάνεται τό ειδικόν έτίδομα 
άνικανότητος τών άναπήρων πολέμου, οίτινες συνταςιοδο- 
τοϋνται λόγω παντελ.οΰς άπωλείας τής όράσεως άμφοτέρων 
των οφθαλμών ή λόγω άκρωτηριασμοϋ τών δύο άνω άκρων 
ή λόγω άκρωτηριασμοϋ τών δύο κάτω άκρων, άμφοτέρων 
άπό τοϋ ύψους τοϋ μηροϋ ή τοϋ ένός άπό τοϋ ύψους τοϋ μηροϋ 
καί τοϋ ετέρου άπό τοϋ ύψους τής κνήμης. Ή προσαύξησις 
αύτη ορίζεται εις ποσόν ίσον πρός τά χορηγούμενα επιδό
ματα άνικανότητος εις τούς άναπήρους πολέμου τούς συν- 
ταξιοτουμένους λόγω πλήρους χαλαρχς παραπληγίας μετ’ 
όρθοκυστικών διαταραχών (επίδομα παραπληγικού καί έπαύ- 
ξησις επιδόματος άνικανότητος) καί χορηγείται έπί σκοπώ 
έξομοιώσεως τής έκ μέρους τοϋ Κράτους παρεχομένης εις τάς 
διαφόρους κατηγορίας τών φερόντων βαρεϊαν άναπηρίαν 
πολ.εμικών συνταξιούχων, συνταξιοδοτικής προστασίας, έπι- 
βαλλ.ομένης έκ τής άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως.

6. Εις ταϋτα άφοροϋν αί διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου, οπερ 
έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν τής Εθνικής ’Αντι
προσωπείας · πρός. ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 31 ’Ιουλίου 1975 
Ό Ύ πουργός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ '

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

. I. '.·
Παρ. 2 "Αρθρου 1 Α.Ν. 1854/1951

Οί δόκιμοι πυροσβέστχι έξομοιοϋνται πρός τακτικούς, ώς 
πρός τό δικαίωμα συντάξεως έκ παθήσεως έξ αιτίας τής 
υπηρεσίας.

Π.
, Παρ. 1 "Αρθρου 3 Α.Ν. 1854/1951

1. Δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου 
έχουσιν, έφ’ όσον συντρέχουσιν οί όροι τής πρώτης παοα- 
γράφου τής περιπτώσεους α' τοϋ έδαφ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
παρόντος Νόμου :

α) Οί Έλληνες τό γένος καθηγηταί, έπιμελητχί καί διδά
σκαλοι σχολ-είων λειτουργούντων έν τή ’Αλλοδαπή άνεγνω
ρισμένων ώς ισοτίμων πρός τά τοϋ Κράτους Γυμνάσια καί 
Έμπορικάς Σχολάς Μέσης Έκπαιδεύσεως.

β) Οί Έλληνες τό γένος Έπιθεωρηταί, διδάσκαλοι καί 
νηπιαγωγοί ώς καί οί διδάσκαλοι τών ξένων γλωσσών, οί 
διδάσκοντες εις ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία καί 
νηπιαγωγεία Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Αλλοδαπής ή εις 
ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία καί νηπιαγωγεία ιδρυ
μένα καί συντηρούμενα υπό τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
ή ύπό ειδικών κληροδοτημάτων ή έπιχορηγούμενα ύπό τοϋ 
Ελληνικού Δημοσίου. Τά σχολ.εΐα τών κατηγοριών τούτων 
πλήν τής πρώτης, καθορίζονται διά κοινής άποφάσεως τών' 
'Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών καί Εθνικής Παι
δείας, έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Άνωτάτου Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου. . , . .

γ) Οί "Ελληνες τό γένος καθηγηταί καί διδάσκαλοι, οί 
ύπηρετοϋντες εις σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως, συντη
ρούμενα ύπό Ελληνικών Κοινοτήτων τοϋ Εξωτερικού.
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ΠΙΝΑΞ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α.Ν. 263/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 

τών διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων» (ΦΕΚ 12/ 
1968 τ. Α'), ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου μόνου τοϋ 
Α.Ν. 317/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ
σεως ένίων διατάξεων τοϋ Α.Ν. 263/1968 «περί ‘δημο
σίων κτημάτων».

Άρθρον 6.
«’Από της ισχύος τοϋ παρόντος, προκειμένης μεταβιβά

σει» ς άκινήτων έν γένει, οί συμβαλλόμενοι ΰποχρεοϋνται, 
όπως δηλώσωσιν εις τον άναλαβόντα την σύνταξιν τοϋ συμ
βολαίου συμβολαιογράφον, έάν τό έκποιούμενον άκίνητον 
κεϊται ή ού εις άκτϊνα 500 μέτρων άπό τής ακτής της θα
λάσσης.

Τά καταρτιζόμενα συμβόλαια τά μή μνημονεύοντα την 
κατά τά άνω όριζομένην δήλωσιν τυγχάνουσιν απολύτως 
άκυρα καί ούδέν έπάγονται έννομον αποτέλεσμα.

Ή αύτή άκυρότης επέρχεται καί έπί άναληθοΰς δηλώσεως 
των συμβαλλομένων».

Ή ισχύς-τής-παρούσης παραγράφου- άρχεταί-μετά 15 
ημέρας άπό της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

2. Τά μέχρι της ένάρξεως της ισχύος τοϋ άρθρου τούτου 
καταρτισθέντα συμβόλαια, άνευ των έν τω άντικαθισταμένω 
άρθρω 6 τοϋ Α.Ν. 263/1968 ά·':φερομένων δηλώσεων καί 
βεβαιώσεων, τυγχάνουσιν ίσχυρ..

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κτήιεως ύττό τοϋ ’Ελληνικού Δημοσίου τοϋ έν Άύηναις 

καί έτί τής όόοϋ Έλευ-S. Βενιζέλου 31 κειμένου ακινήτου 
ιδιοκτησίας ’Οργανισμού Σιδηροδρόμων Έλλάϊος (Ο.Σ.Ε.) 
καί καταργήσεως, ένίων διατάξεων τοϋ Α.Ν. 263/1968 
«σερί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των διατάξεων 
περί δημοσίων κτημάτων». .

• ' 'Ap-Spov 1.
’Επιτρέπεται ή ύπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπού

μενου ύπό τού Τπουργοϋ των Οικονομικών ή τοϋ νομίμως παρ’ 
αυτού εξουσιοδοτημένου δημοσίου υπαλλήλου, κτήσις διά συμ- 
έάσεως τής κυριότητος τοϋ έν Άόήναις καί έπί τής έδοΰ 
Έλευ-S. Βενιζέλου άρι·5μός 31 κειμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας 
τοϋ ’Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

'Ap-Spov 2.
Ή περί μεταόιόάσεως τής κμριότητος τοϋ ακινήτου σύμ- 

όασις τοϋ προηγουμένου άρ-ϋρου, ώς καί ή μεταγραφή αύτής 
απαλλάσσονται.παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου καί .παντός 
•ετέρου ύπερ τοϋ ΔιχΛΟσίου ή τρίτου τέλους ή δικαιώματος, 
τά δε διά τήν σύνταξιν τής συμίίάσεως τούτης δικαιώματα 
τοϋ συμβολαιογράφου ορίζονται διά κοινής άποφάσεως των Ύ- 
πόυργών.> Σΰντάνισμόΰ ■ -καί Προγραμματισμού- καί·'Δικαιοσύ
νης. έκδιΥομίνής ,κάτά/τό ap-Spov 55, παράγραφον'2_'τοϋ'Ν.Δυ 
1333/1973 «περί κώϊικος. Συμβολαιογράφων».

Αί διοιτάξεις τοϋ άρ-Spου 6 τοϋ Α.Ν. 263/1968 «περί τρο
ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί δημοσίων 
κτημάτων», ώς αύται έτροποποιήόησαν διά τής παραγράφου

1 τοϋ άρ·$ρομμόνου τοϋ Α.Ν. 317/1968 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τοϋ Α.Ν. 263/1968 
«περί δημοσίων κτημάτων» καταργοϋνται άφ’ ής ίσχυσαν.

'Ap-Spov 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έν Άόήναις τή 19 Αύγουστου 1975 

Οί Υπουργοί
Έπι τών Οικονομικών Έπί τής Δικαιοσύνης
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Έπί τών Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών 
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
’Αρ:·3. 126/33/1975

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75- παραγρ. 
• 1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου νόμου τοϋ 'Υπουρ

γείου Οικονομικών «περί κτήσεως ύπό τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου τοΰ έν Άθήναις καί έπΓ της όδοΰ ΈλευΟ. Βε- 
νιζέλου 31 κειμένου άκινητου ιδιοκτησίας ’Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) καί καταργήσεως ένίων 
διατάξεων τοϋ Α.Ν. 263/1968 περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τών διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων»;
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσπίζονται 

τά κάτωθι: - ·* : . ιί-.τ.'·
1. Επιτρέπεται ή ύπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, κτησις 

διά συμβάσεως της κυριότητος τοϋ έν Άθήναις καί έπί τής 
όδοϋ Έλευθ. Βενιζέλου 31 κειμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας 
τοϋ Όργανισαοΰ Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.;) (άρθρ.
1). ‘ ·:- -··■■■···

2. 'Ορίζεται ότι, ή περί' μεταβιβάσεως τής κυριότητος 
τοϋ ώς ανωτέρω ακινήτου' σύμβάσις ώς καί ή μεταγραφή 
αύτής άπαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου'καί 
παντός ετέρου υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτου τέλους ή δι
καιώματος, τά δέ διά την σύνταξιν της'συμβάσεως ταύτής 
δικαιώματα τοϋ συμβολαιογράφου καθορίζονται κατά την 
παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 55 τοϋ Ν.Δ.' 1333/73 «Περί Κώδικος 
Συμβολαιογράφων» δι’ ής ορίζεται ότι ’ τά είσπραττόμενα 
παρά τών συμβολαιογράφων δικαιώματα δύναται νά περί; 
ορίζωνται διά τάς περιπτώσεις καθ’ ας εΐς' τών συμβαλλο; 
μένων εϊναι τό'Δημόσιον ή Ν.ΠΆ.Δ. κ.λ.π. (άρθρ. 2)ί

3. Καταργοϋνται άφί_ήί ΐσχυσαν αί διατάξεις τοϋ-άρθρου 
6 τοϋ Α.Ν. 263/6S ώς έτροποποεήθησαν .διά τής πιαραγρ. 
1 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Α.Ν. 317/68 διί ών προβλέπεται 
ότι έπί έκποιήσεως άκινήτων έν γένει, οί" συμβαλλόμενοι 
ΰποχρεοϋνται όπως δηλώσωσιν εις τον άναΛαβόντά' τήν
σύνταξιν τοϋ συμβολαίου' συμβολαιογράφον έάν. τό έκτ
____>____  Α,.ι____ : _0; 5* -·,.ΑΓ-.ι .»·_- ' . ·γαΛ

ζησις της εις -ακίνητα περιουσίας.-τοϋ Δημοσίου φό-τΰψος 
τής .οποίας- ύπολργίζςτάι-ταΐς^Υ }φ/Χ$.ΟΟ0.-πδρχ-.-. περίπου» 
β^-νομιμοπ°ίησις..^ζάάνης-έκ ~-δρλ· ο 3-00-,000-PQP.' καΙ.γ.); δα-’ 
πάνη- ακαθόριστος,, ούχί. σημαντικήΓ §ig συμβολαιογραφικά 
έξοδα.

Έν Άθήναις τή 7 ’Ιουλίου 1975
*0 Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


