
Έτί τοΰ σχεδίου νόμου «Tip! άναγ,ιωρίσεως ώς συνταξίμου 
τής ύτηρεσίας ταρά τή Συν/κή Έτιτροτή ρυθμίσεως ζητη
μάτων τών Κοινών Ταμείων Εΐστράξεων Φορτηγών Αυτο
κινήτων (ΚΤΕΦΑ)».

Πρός ζην Βουλήν τών 'Ελλήνων
Έχομεν την τιμήν νά θέσωμεν ύτ’ οψιν υμών τά κάτωθι, 

έν σχίσει τρός το ώς άνω σχέδιον Νομού.
1. Κατ’ έφαρτυ,ογήν τώνι διατάσεων τοΰ Α.Ν. 91Ί/1949 

«τερί συστάτεως Κοινών Ταμείων Εΐστράξεων Φορτηγών Αυ
τοκινήτων» καί τοΰ τροτοτοιήσαντος καί συμτληρωσαντος αυ
τόν ΝΑ. 121 1/1949, δι’ ών έτεχειρήθη ή όργάνωσις τών 
χερσαίων μεταφορών, συ νε στήθη διά τής ΰτ’ άριθ. Σ.76Ι8/ 
12 ’Ιουλίου 1951 κοινής άτοφάσεως τών Ύτουργών Οικονομι
κών καί Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 140/Β/8.8.1951), ταρα τω 
Συνδικάσω Χερσαίων Έμτορευματικών Μεταφορών (ΣΧΕΜ) 
ή Έτ:τροτή Διαχειρίσεως Έντότων Φορτωτικών (ΕΛΕΦ), 
είς, ήν άνετέθη, τλήν τών άλλων, ή ταιρ ακολούθησις τής τη- 
ρήσεως τών διατάξεων τερί έκιδόσεως κλτ. φορτωτικών, ή 
συγκέντρωσις τών έκδοθεισών φορτωτικών καί ή άτοστϋλή 
τούτων είς τον αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον καί ή τρόσλη- 
_ψις, ήάτόλυσις καί όκαθορισμός τής μισθοδοσίας του~χρησι- 
μοτοιηθησαμένου τροσωτικού.

2. Δυ·>άμει τής άτοφάσεως τούτης «ροσελήφθη ικανός 
άριθμός ύταλλήλων είς τους ότοίους άνετέθησαν καθήκοντα 
'ελεγκτών καί έτοττών ελέγχου τών φορτωτικών εγγράφων 
τών φορτηγών αυτοκινήτων, τών ιέντεταγ ίένων εις Κοινά 
'Ταμεία Είστράξεως Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΚΤΕΦΑ).

3. Έν συνεχεία ο! άρμοίιότητ.ες τής ΕΑΕΦ μετεξΑάτ-3ή
ταν είς την Συντονιστικήν Έτιτροτή ρυθμίσεως ζητημάτων 
τών ΚΤΕΦΑ, ήτις συνεστή-3η διά τής ύτ’ άρι-3. 1138/16.10. 
1951· τράξεως τοΰ Ύτουργικοΰ Συμβουλίου (ΦΕΚ 278/ 
1951), κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου* 12 τοΰ Ν.Δ. 2512/1953 
(ΦΕΚ 211/1953), καί είς την ότοίαν τροσελήφ·3ηταν καί 
ΰτάλληλο; τής ΕΔΕΦ.

4. 'Η έν λόγω Συντονιστική Έτιτροτή είχεν ώς έργον, 
ιεταξύ τών άλλων, καί τήν ταρακΟλούθησιν τών ΚΤΕΦΑ, 
:ρος όρ·3ήν τήρησιν τών βιβλίων καί στοιχείων των, τήν συγ- 
.έντρωσιν τών στοιχείων καί τήν κατάρ.τισιν καί τήρησιν όλων 
ών στατιστικών τών άταραιτήτων διά τήν ταρακολού·3ησιν 
ών ΚΤΕΦΑ, τήν αγοράν καί έγκατάστασιν γεφυροιτλαστίγ- 
ων εις διάφορα μέρη τής χώρας, ώς και τήν άγοράν αύτο- 
ινήτων καί λοιτών μέσων τρός άσκησιν ελέγχου έτί τών φορ- 
ηγών αυτοκινήτων δημοσίας καί ιδιωτικής χρήσεως (ΠΥΣ 
138/1951 άρθρον 2). Ή αύτή Έτιτροτή ήτο άρμοϊία διά 
ήν, έγκριτε: τών Ύτουργών Οίκ,ονομικών καί Συγκοινωνιών, 
:όσληψιν τοΰ έτί συμιβάσει ή εκτάκτου ΰταλληλικοΰ, εργατι- 
ώ ή ύτηριετικοΰ τροσωτικοΰ (ήτις κατά τροτμησιν ένηργή-3η 
'· τοΰ τότε υτηρετοΰντος ίίς τήν ΕΔΕΦ τροσωτικοΰ) διά τον 
;·3θρισμον τής μισ·3οδοσίας καί άτόλυσιν αύτοΰ κλτ.
5. Αί δατά^αί διά τήν μισθοδοσίαν τοΰ τροσωτικοΰ καί 

; έξοδα} κινήτεως καί άτοζημιώσεως του ταρ’ αυτής τφοσ- 
μιίανομέναυ καί ότωσδήτοτε χρησιμοτοιουμένου τρο-σωτικοΰ 
αλύττοντο έκ τής διαφοράς μεταξύ τής τιμής διαθέσεως 
ν φορτωτικών, δηλωτικών, λοιτών έντύτων καί βιβλίων είς 
ΚΤΕΦΑ καί τοΰ κόστους αύτών (ΠΥΣ 1.138/1951 άρ

ον 5 τα2. άτοφάσεις Σ. 9715/1952. άρθοον 4 Σ. 
16/1951. Σ. 11*357/1951. Σ. 15206/1951, Σ. 5711/ 
52. Σ. 11902/1952 καί Σ.13766/1952).
). Ή Συντονιστική Έτιτροτή έταυσεν υφιστάμενη άτό τής 
ύος τοΰ είς έκτέλεσιν τοΰ άρθρου 9 ταρ. 3 τοΰ Ν. 2512/ 
'>3 έκδοθέντος Β. Δ/τος τής 6.10.1954 (ΦΕΚ 256/Α') 
αί διοικήσεως, συν·3έσεως καί τροσλήψεως τροσωτικοΰ κλτ. 
ΥΕΦΑ» (άρθρον 12 Tap. 1 τοΰ Ν.Δ. 2512/1953 ΦΕΚ

’)· . ' ......................................................
. ’Ακολούθως, είς έκτέλεσιν εφαρμογής τής διατάξεως 
ταρ. 3 τοΰ άαθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 2512/1953. τοΰ άτό 

9.1954 Β. Δ/τος καί τής ύτ’ άριθ. 1312/19.10.54

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ άτοφάσεως τοΰ Ύτουργοΰ τών Οικονομικών «τερί καθορ ισμοΰ 
τροσόντων έντάξεως τοΰ ταρά τή Συντονιστική Έτιτροτή 
κλτ., υτηρετοΰντος τροσωτικοΰ είς τήν ΤΕΦΑ» (ΦΕΚ 210/ 
1954 Β' τεύχος), τό ύτηρετοϋν ταρά τή Συντονιστική Έτι
τροτή τροσωτικον ένετάγη, διά τής ΰτ’ άριθ. Σ.14685/19.
11.1954 άτοφάσεως τοΰ Ύτουργοΰ Οικονομικών, εις τήν συ- 
σταθείσαν διά τοΰ άρθρου 9 (ταρ. 1) τοΰ Ν.Δ. 2512/1953, 
ειδικήν ανεξάρτητον τεριφερειακήν δημοσίαν ΰτηρεσιαν τοΰ 
Ύτουργείου Οικονομικών ϋτό τον τίτλον! «Ύτηρεσια ’Ελέγχου 
Φορτωτικών Αυτοκινήτων (ΥΕΦΑ)», τελοΰσιν ύτό τήν έτο- 
ττείαν τής Δ/νσεως Φορολογικών Στοιχείων τοΰ Ύτουργείου 
τούτου.

8. Διά τήν! ενταξιν καί τήν κατανομήν είς τούς αντιστοί
χους βαθμούς τής ΥΕΦΑ τοΰ μέχρι τότε υτηρετοΰντος ταρά 
τή Συντονιστική Έτιτροτή ρυθμίσεως ζητημάτων ΚΤΕΦΑ 
,τροσωτικοΰ έλήφθηταν ύτ’ όψιν τά έτη τής τραγματικής ύτη- 
ιρετίας αύτών ταρά τή καταργηθειση Συντονιστική Έτιτρο- 
τή, ούχί όαως και ό χρόνος τραϋτηρεσίας αύτοΰ είς τήν
ΕΔΕΦ,

9. Ήδη διά τοΰ ύτό ψήφισιν σχεδίου Νόμου ό χρόνος ούτος 
ταρά τή 'Συντονιστική Έτιτροτή ρυθμίσεως ζητημάτων τών 
ΚΤΕΦΑ αναγνωρίζεται και ώς χρόνος τραγματικής συντα- 
ςίμου ύτηρεσίας έκ - τοΰ Δημοσίου,- τροσμετρούμενΟς εί<ς τήν 
λοιτήν συντάξιμον ύτηρεσίαν, ·

110. Ο! λόγοι, ο'τινες συνηγορούν ύτέρι τής άναγνωρίσεως 
τοΰ χρόνου τούτου* ώς. συνταξίμου έγκειται είς τό γεγονός ότι 
ή τερί ής τρόκειται Συντονιστική Έτιτροτή, άνεξαορτήτως 
τής 'βραχυχρονίου ίιαρκ.είας της, συνείττήθη τρόις έκτλήρωσιν 
διαρκών καί ταγίων κρατικών σκοτών. Τούτο συνάγεται άφ’ 
ενός μεν έξ αύτής τούτης τής φύσεως τών έτιδιωκτέων σκο
τών, άφ’ ετέρου δέ έκ τοΰ ότι, μετά τήν κατάργησιν αύτής 
(τής Έτιτροτής), συνετεία διαλόσεως τών ΚΤΕΦΑ, ή έκ- 
τλήρωσις τών σκοτών αύτών άνετέθη άτ’ ευθείας εις Κρα
τικήν Ύτηρείπαν, τήν Έτιτροτήν Ελέγχου Φορτωτικών Αυ
τοκινήτων (ΥΕΦΑ), είς ήν έ'υετάγη καί τό τααά τή Συντο
νιστική Έτιτροτή ρυθμίσεως ζητημάτων τών ΚΤΕΦΑ ύτη- 
ρετοΰν τροσωτικσ;. Οΰσως ή μία ύτηρεσία άτοτελεΐ άδιάλει- 
ττον συνέχΐΐασν τής άλλης, ή δε ταρά τή Συντονιστική Έτι
τροτή τών ΚΤΕΦΑ τροϋτηρεσία συνιστά, κατ’ άλσίαν, μίαν 
ενότητα μετά τής ταμά τή ΥΕΦΑ'ύτηρβσίας.

11. Εις τούτο άτοίλέτει τό τερί ού ό λόγος σχέδιον Νόμου, 
ότερ; έχομεν τήν τιμή·υ νά θέσονυεν ΰτ’ όύιν τής Έ3νικής 
Άντιτροσωτείας τρός ψήφισιν.

Έν Άθή-ζαις τή 2 Αΰγούστου 1975 
Ό Ύτουργός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΕυΗυΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Π ΡΑΚ'ΤΙΚΑ
Τής 5ης Ειδικήν Συ·«δριάσεως τής’Ολομέλειας 
τοΰ Έλεγκτικ,οΰ Συνεδρίου τής 28ης Μαΐου 1975.

Πρόεδρος: Γεώργιος Κουνουπωτηςυ
Μέλη: Ά-^των. Παταδάτος, Άντιτρόεδρος, Νικ. Στυράκος, 

Γοώρ,γ. Δ-γυότουλος, Κων. Σαραντότουλος, Κων. Π αρα- 
σκευότουλος, Δτμ. Καμβύσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμ- 
τσιος, ’Ιωάν. Κατσικάς, Γεώργ. Βιτάλης, Βασ. Πασιαστυ- 
λιανόςκαί Νικ. Θέμελης, Σύμβουλοι.
Οί Γεώρ. Βασιλότουλος, Άντιτρόοδρος, Π. Πετρίδης, Κ. 

Χουρδάκης καί Κων. Σμυρλής, Σύμΐίουλοι, κωλυόμενοι δεν 
τροσήλθον.
Γενικός Έίτίτροτος τής Έτικρατείας: Π err. Φωτότουλος. 
Γρασυματτεύς: Γ·ερ*σ. Μτουκογιάννης.

Άρχομένης τής συνεδριάσεως, φέρεται ύτό τοΰ Προέδρου 
τρός συζήτησιν, είσαχθέν ύτό τοΰ Γενικοΰ Έτιτρόταυ τής Έτι- 
κρασεείας συμφώνως τώ άρθρφ 64 ταρ, ί; έδάφ. γ' τοΰ άτό 
29/31 Δεκεμβρίου 1954 Β. Δ/τος «τερί κωδικοτοιήσεως 
κλτ.», τό, διά τοΰ ύτ’ άριθ. 40410/542ΛΙ13/1 —27/22.4.
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1975 εγγράφου τοΰ Ύχαυργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογι- 
στήρι-ον τοΰ Κσάτους—Ύχηρεσία Συντάξεων), ϊιαβοίασθέν 
αύτφ σχέϊιον Νομοθετικού Διατάγματος «—ερt άναγνωοισεως 
ώς συνταξίμου τής· ΰχηρεσίας χαρά τή Συντονιστική ’Εχιτρο
χή ρυθμίσεως ζηττγκάτων των Κοινών Ταμείων Έκμεταλλεύ- 
σεως Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΚΤΕΦΑ)», 'μετ’ αιτιολογικής 
έκθέσεως έχον ώς κατωτέσω, ίνα χροκληθή έχ’ σύτοΰ ή γνώ
μη τής 'Ολομέλειας τοΰ Έλεκτικοΰ Συνεδρίου, συμφώνως τφ 
άρθρω 57 τοΰ ΐσχύοντος Συντάγματος.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άναγνωρίσεως ώς συνταξκιου τής ΰχηρεσίας χαρα τή 

Συντονιστική ’Εχιτροχή ρυθμίσεως ζητημάτων τών Κοι
νών Ταμείων ’Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων(ΚΤΕΦΑ).

"Αρθρον L
Εις το τέλος τά c χασαγράοου 1 τοΰ άρθρου 12 του Α.Ν. 

1854/1951 «σερί άχονομής τών χολ.ιτικών καί στρατιωτικών 
συντάξεων)) χροσ τίθεται χερίχτωσις λβ', έχουσα ώς εξής;

λΰ'. Ή χσογενεστέρα ύχηρεσία χασά τή Συντονιστική ’Ε
χιτροχή ρυθυ,ίσεως ζητηκάτων τών Κοινών Ταχειών ’Ελέγ
χου Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΚΤΕΦΑ).

Άρθρον 2.
1. Αΐ διατάξεις τοΰ χροηγουμένου άρθρου έχουν εφαρμο

γήν και έχί τών χρό _τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ χαρόντος 
Νόμου άχοχωοησάντων τής ΰχηρεσίας, ώς και έχί τών οικο
γενειών τών έκ τούτων άχοβιωσάντων, χαρ1 ών ή σχετική 
αΤτησις διά τον κανονισμόν ή αυξησιν τής συντάξεως, δέον νά 
ύχοβληθή εντός έτους άχό τής ϊημοσιεύσεως τοΰ χαρόντος Νό
μου ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνησεως.

2. Ή κατά τήν χροηγουμένην χαράγραφον σύνταξις ή 
αόξησις τής συντάξεως ορίζεται χληρωτέα άχό τής χρώτης 
τοΰ εχομενου τής ϊημοσιεύσεως μηνός, χαχαφυλασσομένης καί 
τής ϊιατάξεως τής χαραγράφου 1 τοΰ άρθρου 60 τοΰ Α.Ν.
1854/1951.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό τής ϊημοσιεύσεως 

του ϊιά τής Έφηχερίϊος τής Κυβερνησεως.

Έν Άθήναις τή 22 Άχριλίου 1975 .

Ό Ύχουργός Οικονοχιχών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛ0Υ

Καί εφ’ ού ό Γενικός Έχίτροχος τής Έχικρατείας έχει 
την γνώμην ότι ή ϊιά τοΰ ώς άνω σχεϊίου Νόμου θεσχιζομενη 
άναγνώρισις ώς συνταξίμου τής χροϋχηρεσίας τών ύχαλλήλων
χαρα τή V·, ::κη Εχιτροχή ρυθμίσεως ζητημάτων τών 
Κοινών Ταμείων ’Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων είναι 3ε- 
ϊικαιολογημένη. ϊοθέντος ότι, ώς έν τή αΐτιολογική έκθέσει 
άναφέρεται, ή ’Εχιτροχή αΰτη συν ε στ ήθη χρός έκχλήρωσιν 
ϊιαρκών καί χαγίων κρατικών σκοχών. ήν κατά τήν κατάρ- 
γησιν αυτής άνέλαβεν ή Ύχηρεσία ’Ελέγχου Φορτηγών Αυτο
κινήτων, ήτις άχοτελεί Κρατικήν Ύχηρεσίαν, εις τήν 
όχοιαν καί ένετάγη τό χαρά τή Συντονιστική Εχιτροχή ΰχη- 
ρετοΰν χροσωχικόν.

Ο ύχο τοΰ Προέδρου όρισθείς εισηγητής Σύμβουλος Βασί
λειος Π αχαστυλιανός, έκτίθησ: τά κάτωθι:

Ή Συντονιστική Εχιτροχή ρυθμίσεως ζητημάτων 
τών Κοινών Ταχειών Είσχράξεων Φοίτησών Αυτοκινήτων 
(ΚΤΕΦΑ) συσταθείσα ϊιά τής ύχ’ άριθ. 1138/16.10.1951 
Πράξεως τοΰ Ύχουργικοΰ Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 278/1951) 
κυρωθείσης ϊιά τοΰ άρθρου 12 τοΰ ΝΑ. 2512/1953 (ΦΕΚ 
211) καί άρμοϊιότητος έχουσα τήν έκτύχωσιν φορτωτικών 
και λοιχών στοιχείων, τήν συγκέντρωσιν καί άχοστολήν τών 
φορτωτικών εις τήν άρμοϊίαν Οικονομικήν ’Εφορίαν, τήν χα-

ρ-ακολούθησιν τών Κ.Τ.Ε.Φ.Α. ϊιά τήν ορθήν τήρησχν τι 
βιβλίων καί στοιχείων των, τήν συγκέντροσιν τών στοιχείο: 
τήν κατάρτισιν καί τήρησιν τών άχαραιτήτων στατιστικι 
ϊιά τήν χαρακολούθησιν τών Κ.Τ.Ε.Φ.Α. κλχ. χροσλαμί 
νουσα ίέ ύχαλληλικόν χροσωχικόν έκτακτον ή έχί συμβασει 
εγκρίσει τοΰ Ύχουργοΰ τών Οικονομικών, κατησγήθη ϊία " 
άτθσου 9 χαράγρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 2512 τοΰ 1953 ϊι’ ου σ’ 
εστήθη ειδική ϊημοσία ύχηρεσία ύχό τον τίτλον Ύχηρε: 
’Ελέγχου Φορτωτικών Αυτοκινήτων (Υ.Ε.Φ.Α.) εις ήν ά 
τέθησαν συν τοίς άλλοις καί αί άρμοϊιότητες τής ώς άνω Σ 
τονιστικής Έχιτροχής. τό χροσωχικόν τής όχοίας, ϊιά τ 
ΰχ’ άριθ. Σ. 14685/19.11.1954 άχοφάσεως τοΰ Ύχουρ· 
τών Οικονομικών έκιϊοθείσης εις έκτέλεσιν τής' ρηθείι 
ϊιατάξεως τοΰ άρθρου 9 χαρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 2512/1953 ί 
τάγη εις τήν ώς άνω ϊηχοσίαν ύχηρεσίαν.

Προκύχτει. όθεν. έκ τούτων ότι ή έν λόγω ’Εχιτροχή c 
εστήθη χρός έξυχηρέτησιν χαγίων αναγκών άναγομένων 
τήν κρατικήν μέριμναν ϊι’ ο καί μετά τήν κατάργησιν τ 
της χεριήλθεν ή έκχλήρωσις τών σκοχών αυτής άχ’ αύθε 
εις τό Δηχόσιον ϊιά τής συσταθείσης ώς άνω Κρατικής Ύ 
ρε,τίας ύχαχθείσης εις τό Ύχουργείον Οικονομικών εις ήν 
ένετάγη τό χροσωχικόν τής κατηργηθείσης Έχιτροχής.

Τοιαύτης ουσης τής φύσεως τής έν λέγφ ΰχηρεσίας χ 
τή ώς άνω Συντονιστική Εχιτροχή, δικαιολογημένοι ^ρυγ 
νουσιν αί ϊιατάξεις τοΰ ύχό γνωμοϊότησιν Νομοσχεδίου, αίτ 
χροδλέχουσαι τήν χροσμέτρησιν τής ΰχηρεσίας ταύτης ώς 
ταξίμου ϊέν άχομακρύνονται τής βασικής αρχής τοΰ A 
1854 τοΰ 1951, ώς ουτος συνεχληρώθη έν τω καθορι 
τών συνταξίμων ΰχηρεσιών. άφ’ ου άλλως τε αί διατά 
αυται (άρθρον 12 Α.Ν. 1854 τοΰ 1951, άρθρ. 13 1 
3768 τοΰ 1957 κλχ.) χροίλέχουσι τήν χροσμέτρησιν ύχ 
σιών εις Έχιτροχάς καί ’Οργανισμούς, τήν έκχλήρωσιν 
σκοχών τών όχοίων άνέλαβε τό Κράτος ϊιά τών ϊημο 
ΰχηρεσιών χύτου.

Τόσον έν τφ τίτλφ τοΰ Νομοσχέδιου, όσον καί έν 
άρθρφ 1 αύτοΰ έσφαλμένως ή Συντονιστική Εχιτροχή 
γράφεται ώς τοιχύτη «ρυθμίσεως ζητημάτων Κοινών Ταμ 
’Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων» ένφ ή χραγματική 
μασία αΰτής είναι «Συντονιστική ’Εχιτροχή ρυθμίσεως ζ 
μάτων Κοινών Ταμείων Είσχράξεων Φορτηγών Αύτοκιν· 
(ΚΤΕΦΑ)» ώς χροκύχτει έκ τής συστατικής αΰτής άτ’ ι 
1138/1951 Π.Υ.Σ. καί τοΰ Α.Ν. 911/1949 καί δέο< 
ϊιορθωθή τό Νομοσχέϊιον ώς χρός τό σημεΐον τούτο.

Ή ϊιάταξις τής χαραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 χροίλέ; 
τήν ίσχΰν τοΰ χροηγθυμένου άρθρου καί ϊιά τούς άχοχ 
σαντας τής ΰχηρεσίας χρό τής ένάρξεως τής ισχύος ~χ 
έξυχακουομένου χάντως ούχί χέραν τής χρονολογίας ένάρ 
τής ισχύος τοΰ ΑΰΝ. 1854 τοΰ 1951, ϊοθέντος ότι ή ΰ 
σία εις τήν ώς άνω Έχιτροχήν χαρεσχέθη μετά τήν ϊσχΰ 
Νόμου τούτου, ώς καί ϊιά τάς οικογένειας τών έκ τι 
άχοίιωσάντων, δικαιολογημένη τυγχάνει ϊιά λ.όγους 
μεταχειρίσεως άνεξαρτήτως χρόνου άχοχωρήσεως έκ τής 
ρεσίας, καθ’ όσον τό μέτρον τοΰτο άχοτελεί γενικήν άρχί
Α.Ν. 1854 τοΰ 1951.

Διά τής χαραγράφου 2 τοΰ αυτού άρθρου ή κατ: 
χροηγουμένην χαράγραφον σύνταξις ή χΰξησις συντά 
ορίζεται χληρωτέα άχό τής χρώτης τοΰ εχομένου τής 
σιεύσεως μηνός, ύχο τόν χεριορισμόν τής ϊιατάξεως τής 
γράφου 1 τοΰ άρθρου 60 τοΰ Α.Ν. 1854 τοΰ 1951 
τοιχύτη άχό τής χρώτης τοΰ έχομένου τής δημοσιεύσει· 
έκϊοθησομένου Νόμου μηνός χληρωμή τής συντάξεως. ( 
λεΐ χαρέκκλισιν άχό τής καθιερωθείσης χαγίως γενικί 
•/ής τής χληρωμής τής συντάξεως, ή αύξήσεως ταύτης 
τής. διά τών έκάστοτε θεσχιζομένων διατάξεων, άναγνωρ 
ώς συνταξίμων ΰχηρεσιών, άχό τής χρώτης τοΰ μηνό 
χρονολογίας έκϊόσεως τής σχετικής χράξεως ή άχοφάσι

Ή 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, όμοφώνως άχεϊέχθ· 
ανωτέρω είσήγησιν.


