
·£-·. TOy σχεδίου Xόμου «περί ρυ-3μισεως «ντ'χϊ!οόοτικών πίνων 
■δευ,άτων των άν-3υπασπ:στών. άν-3υπ αστυνόμων και πυρονέ- 
αων καί τών έχ τούτων προερχομένων αξιωματικών τών Ένό- 
•τλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τοϋ Λι
μενικού Σώματος».

Προς την Βουλήν ιών Ελλήνων 

1 -ώ άρ-3-ρου 52 τοϋ Ν.Δ. 445/1974 «wept Ιεραρχίας
γτ\ π'οανωνών τών ά»-3υπατπιστών καί μονίμων χαϊ εθελον

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τών οπλιτών τών Ενόπλων Δυνάμεων)) (ΦΕΚ 160/10.6.74/

ώς ακολούθως:
α) άπό 4 έως 7 ετών είς τον ία-3μόν πρός άν-3υπόλοχα-

δ) άττο 7 εως 11 ετών είς τον δα·3μον προς υπολοχαγους,
γ) άνω τών 11 ετών εις τον δα-3μόν ττρος λοχαγούς.
Περαιτέρω ορίζεται ότι τά ανωτέρω ισχύουν καί Jta-τους 

αξιωματικούς τούς προερχόμενους έξ ΰπαξιωματικών διά την 
μισ-S ολογικήν έξμμοίωσιν τών οποίων. πρ οσμετρείται είς τον 
διανυϋέντα χρόνον τοϋ άν-3<υπασπ:στοϋ χαί ό δ:ανυ-3είς τοιοϋ- 
τος είς τούς δα-3μούς αξιωματικών.

2. Ή ώς άνω διάταξ'.ς έπεξετά·3η χαί είς τούς όμοιοδά- 
-3μους των τών Σωμάτων Ασφαλείας χαί τοϋ Λιμενικού Σώ
ματος κατόπιν τής ύπ’ άρ:-3. 678/74 γνωμοδοτήσεως τοϋ No- 
μιχοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, γενομένης άποδεκτής ύπό τοϋ 
Υπουργού τών Οίχονομ'.χών διά τοϋ ύπ’ άρ:·3. 152100/4022/ 
25.10.1974 έγγραφου τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους.

3. Έν τώ κανανισμώ όμως τής συντάξεως, αί άποδοχαί 
αύταί τών άνωτέρων βαθμών, δεν λσηυδάνοντ.αι ΰπ’ δψεν δ άσε: 
τής παγίας συνταξιοδοτικής αρχής, χα·3’ ήν ή σύνταξις κα
νονίζεται δάσει τοϋ δα-3μοϋ ον έφερε καί ύφ’ ον έμισ-3οδοτείτο 
ό υπάλληλος ή ό στρατιωτικές κατά, τήν έξοδόν του εκ τής 
υπηρεσίας (άρ-3ρα 9 καί 34 τοϋ Α.Ν. 1854/51 ώς άντικα- 
τεστά·3ησαν ύπό τοϋ άρ-3ρου 6 τοϋ Ν.Δ. 3768/57).

4. Οΰτω, ιταρατηρειται το φαινόμενον, οΐ άν-3υπασπισταί καί
οί έκ τούτων προερχόμενοι αξιωματικοί, ότε μέν τελούν εν 
ένεργεία. να λαμδάνουν άποδοχάς άνωτέρου 6α·3μοϋ, έξερχό- 
μενοι δέ τής υπηρεσίας νά τυγχάνουν συντάξεως δάσει απο
δοχών τοϋ δα·3μοϋ των. . *

5. Είς τήν άρσιν τής άντ:·3έσεως -χύτης καί τήν έναρμό-
νισιν τών συντάξεων τών ανωτέρω, προς τάς έν ένεργεία άπο
δοχάς, άποσκοπεΐ το προτεινόμενον νομοσχέδιον, όρίζον εν άρ- 
■3ρω 1 ότι οι άν-3υπασπισταί, άν-3υπαστυνόμοι καί πυρονόμοι 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων "Ασφαλείας καί τοϋ 
Λιμενικού Σώματος καί οΐ έκ τούτων προερχόμενοι, αξιωμα
τικοί, δικαιούνται συντάξεως βάσει τών ηύξημενων αποδοχών, 
ας έλάαδανον εν ένεργεία, κατ’ έφαρμονήν τοϋ άρ·3οου 52 τού 
Ν.Δ. 445/74. * ,

6. Ύπό τοϋ άρ·3ρου 2 προίλέπεται ή εφαρμογή τών. διατά
ξεων τοϋ άρ·δρου 1 καί έπί τών στρατιωτικών τής ιδίας κατη
γορίας ώς καί τών οικογενειών των, οίτινες έξήλ·3ον τής 
υπηρεσίας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 445/74 
(10.6.1974) κΓ εντεύθεν. Ή δικαιολογία τής διατάξεως 
ταύτης έγκειται είς το γεγονός ότι, ούτοι έξελ·3όντες τής 
υπηρεσίας μετά τήν ίσχύν τοϋ Ν.Δ. 445/74. έλάμδανον ή έδι- 
καιοϋντο νά λαμδάνουν τάς ηύξημένας άποδοχάς τών άνωτέ
ρων δαρμών, κατ’ .εφαρμογήν τοϋ άρ-Τρου 52 αύτοϋ. αίτιες 
όμως δεν έλήφ-3ησαν ΰπ’ όψιν είς τον κανονισμόν τής συντά- 
ξεώς των. .

7. Τέλος, διά τής παρ. 2 τοϋ άρ·3ρου τούτου ορίζονται δια
δικαστικά τινα. -3-έματα διά τήν αναπροσαρμογήν τών συντά
ξεων τών τελευταίων τούτων (προ-3εσμία ύποδολής τής σχε
τικής-αίτήσεως καί χρονολογία ένάρξεως πληρωμής τής ηύξη- 
μένης συντάξεως). '

Έν Άόήναις τή 12 Μαρτίου 1977 
Ό Υπουργός Οικονομικών

- ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ · .

Περί ρυ-3μίσεως συνταξιοδοτικών τινων ·3εμάτων τών άν-3υπα- 
σπιστών, άν-Sυπαστυνόμων καί πυρονόμων καί τών έκ τούτων 
προερχομένων αξιωματικών τών Ένοπλων Δυνάμεων, τών 
Σωμάτων Ασφαλείας καί τοϋ Λιμενικού Σώματος.

Άρ-3?ον 1.

Άν-3υπασπισταί. Α ν-3υπ αστυνόμοι και Πυρονόμοι, ώς καί 
οί έκ τούτων προερχόμενοι αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνά
μεων, τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τοϋ Λιμενικού Σώματος, 
δικαιούνται συντάξεως δάσει αποδοχών ας έλάμδανον ή έδι- 
καιούντο νά λαμδάνουν έν ένεργεία. κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρ-3ρου 
52 τοϋ Ν.Δ. 445/1974 «περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών 
άν-3υπασπ:στών καί μονίμων καί έ·3ελοντών οπλιτών τών Ενό
πλων Δυνάμεων»,

Άρ-3?ον 2. '
1. Αί διατάξεις τοϋ προηγουμένου αρ-3ρου έχουν έφαρμογήν

καί έπί έκείνων τών Άνϋυπασπιστών, Άν-3υπαστυνόμων και 
Πυρονόμων καί τών έκ τούτων προερχομένων αξιωματικών 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων Ασφαλείας καί τοϋ 
Λιμενικού- Σώματος, ώς καί τών οικογενειών αυτών, οίτινες 
έξήλ·3ον τής υπηρεσίας άπο τής ένάρξεως ισχύος τοϋ Ν.Δ. 
445/1974 καί έντεϋόεν. ών ή σύνταξις κανονίζεται δάσει απο
δοχών τοϋ άρ·3ρου 52 αύτοϋ. .

2. Ή αϋξησις τής συντάξεως τούτων, πίρ" ών ή σχετική 
αίτησις δέον νά ϋποδλη·3ή έντος προθεσμίας ένός έτους άπο 
τής ισχύος τοϋ παρόντος, ορίζεται πληρωτέα από τής πρώτης 
τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή 
άποφάσεως.

Άρ·3ρον 3.
-· Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπο τής δημοσι-εύσεώς του 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως.

’Ελ Ά-3ήνα·,ς τή 12 Μαρτίου 1977 
Ό ’Τπουρνός τών Οικονομικών

'-· εγαγγ/δεβλετογλογ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΧΟΜΟΤ

ΣΧίΕΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΝΛ. AAS/1Q7.A

MBTABATLKAI ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
'Αρ-3ραυ 52.

-Έξομοίωσις Άν-3υπασπιστών -άπό άπόψεως αποδοχών.
1. Οι Άν·3υπασπισταί έξομοιοϋνται άπό άπόψεως αποδοχών 

πρός ? Αξιωματικούς άναλόγως τών έτών παραμονής είς τον 
δα-3μόν τού Άν·3υπασπ·.στοϋ ώς άκολού-3ως:
. α) Άπό τεσσάρων (4) εως έπτά (7) έτών είς τον δα·5μόν, 
πρός Άν-3υπολοχαγούς. . .' ’ · 1

■ β) Άπό έπτά (7) έως ένδεκα‘(11) έτών είς τον δα·3μίν, 
πρός 'Γπολοχαγούς.

γ) Άνω τών ένδεκα έτών είς τον δα-3μόν, πρός Λοχαγούς-.
2. Ή έξομοίωσις σν/ίσταται είς τήν λήψιν τόσον τοϋ δα

σικού μισ·3οϋ, όσον καί τών επιδομάτων τοϋ ά/τιστοιχου δα- 
ύμοΰ πρός όν έξομοιοϋ'/ται.

3. Διά τήν λήψιν επιδόματος εύδοκίμου παραμονής τά έτη
υπηρεσίας Άν-3υπασπ:στού, ·3εωροϋ·/ται ώς δσα-)υ-3έντα είς 
τούς ά/τιστοίχους δα·3μούς, πρός οΰς έξομοιοϋνται μισ·3ολο- 
γικώς. ' " . ■

- 4. Τό Τεχνικό·^ έπίίομα τών λαμδαώντων άποδοχάς Αξιο> 
ματικοϋ Άν-3υπασπιστών ύπολογίζεται έπί τοϋ δασικού μισ-3οϋ 
τοϋ Άν·3υπασπιστού.

5. Άν-3 υπασπισταί προαγόμε-/οι είς Αξιωματικούς έξακο- 
' λου-3οϋν νά λαμδάνουν τάς άποδοχάς τοϋ δα-3μοϋ, "πρός ον 

έξομοιοϋ-^το μισ·3ολογικώς, πρό τής προαγωγής τονΛ


