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£—ί -0·3 Σχεδίου Νόμου «συνταξιοδοτήσεως τοϋ προσωπι
κού τοϋ Κέντρου Προγραμματισμού καί Οικονομικών 
Ερευνών καί άλλων τινών διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Κατά την δημιουργίαν τοϋ Κέντρου Προγραμματισμού 
αί Οικονομικών ’Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ερευνητικού Όργα- 
ισμοϋ, λειτουργοϋντος υπό την έποπτείαν τοϋ Ύπουργοϋ 
ίυντονισμοΰ καί Προγραμματισμοΰ, κατεβλήθη ιδιαίτερα 
ροσπάθεια προσελκύσεως συνεργατών υψηλής έπιστημο- 
,κής στάθμης άλλα καί έξασφαλίσεως τοϋ μέγιστοι/ βαθμοΰ 
ύελιξίας, καθ’ όσον άφορα εις τάς σχέσεις εργασίας τοϋ 
ροσωπικοϋ, ώστε νά διατηρήται τό υψηλόν τοϋτο επίπεδον 
πανδρώσεως. Διά τοϋτο άνεγνωρίσθη ή σκοπιμότης καί 
αρεσχέθη ή δυνατότης καταβολής ύψηλοτέρων τών ισχυ- 
ντων εις τό Δημόσιον μισθών. 'Η τοιαύτη διαφοροποίησις 
οϋ έρευνητικοΰ Όργανισμοϋ τούτου, έναντι τών λοιπών 
ορέων τοϋ Δημοσίου, κρίνεται ότι συνέβαλε πράγματι 
ΰσιωδώς εις την έκπλήρωσιν τής άποστολής του'.

Σύν τω χρόνω έν τούτοις, κατέστη εμφανές ότι αΐ άνω- 
έρω εΰνοϊκαί μισθολογικαί ρυθμίσεις δεν άπετέλουν πλέον 
παρκές κίνητρον διά την προσέλκυσιν μονίμων στελεχών 
ψηλής στάθμης. Ή άνεπαρκής άσφαλιστική κάλυψις (ύπα- 
Γϋγή είς τό ΙΚΑ), έμείωνε σημαντικώς τήν έλκυστικότητα 

Ης άπασχολήσεως εις τον ως άνω ’Οργανισμόν καί περιώ- 
ιζε τήν έπιθυμίαν'τών νέων επιστημόνων διά τήν παρα- 
ονήν είς τον ’Οργανισμόν αυτόν καί την άποκλειστικην 
πασχόλησίν των είς την έρευναν. Είς τον παράγοντα τοϋτο 
έον, έν μέρει τουλάχιστον νά άποδοθή καί ή παρατηρηθεΐσα 
ΰρεΐα στροφή τοϋ ενδιαφέροντος τών στελεχών του ΚΕΠΕ 
ρός τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα.
Αί δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής άποδόσεως τοϋ έν λό- 

ω ’Οργανισμού έκ τής τοιαύτης διαρροής καθίστανται όση- 
έραι καί περισσότερον έκδηλοι όσον άφορα είς τό έν γένει 
ιευνητικόν έργον αύτοϋ. Ούτως ή μή κατάλληλος άσφαλι- 
τική κάλ.υψις τοϋ προσωπικού δημιουργεί σοβαράς δυσχε- 
είας διά την συγκρότησιν έπί μονίμου βάσεως ομάδων ύψη- 
οϋ έπιστημονικοϋ έπιπέδου, δεδομένου ότι είς πολλάς πε- 
.πτώσεις οί νεοπροσλαμβανόμενοι θεωρούν την άπασχό- 
ςσιν είς τό ΚΕΠΕ ώς προσωρινήν, άπλώς διευκολύνου- 
χν την μετακίνησίν των πρός άλλας κατευθύνσεις καί κυ- 
,ως πρός πανεπιστημιακάς θέσεις.

Κατά τά πρώτα στάδια λειτουργίας τοϋ ΚΕΠΕ δεν έθεω- 
ήθη άπαραίτητος ή ασφαλιστική κάλυψις τοϋ προσωπικού 
τό τοϋ Δημοσίου, πρός άποφυγήν άναλήψεως δεσμεύσεως 
τό τοϋ Κράτους έναντι μιας πειραματικής καί έντελώς 
:ας προσπάθειας διά τήν Χώραν, ή έκβασις τής όποιας ήτο 
3εβαία. Προσέτι δέ οί νέοι έπιστήμονες δεν έθεόφουν τήν 
σφάλισιν ώς πρόβλημα άπαιτοϋν άμεσον άντιμε’τώπισιν. 
I άναγνώρισις, όμως τοϋ έργου καί ή έδραίωσις τοϋ ώς 
;ω ερευνητικού ’Οργανισμού, ώς άποδεικνύεται: έκ τής 
ίσιώδους συμβολής των είς τήν έθνικήν οικονομίαν καί 
ήν διεύρυνσιν τών έπιστημονικών γνώσεων έν Έλλάδι, 
τιβάλλει τήν άμεσον έπίλυσιν τοϋ προβλήματος τής άσφα- 
σεως. Υψηλού έπιπέδου έπιστημονικόν προσωπικόν άπα- 

χολούμενον είς ’Οργανισμόν, ή δραστηριότης τοϋ όποιου 
ιανοποιεϊ κατ’ άποκλειστικότητα σχεδόν άνάγκαςτοϋ Δη- 
οσίου, καί τό όποιον παραμένει κατά κανόνα καθ’ ολην 
-,ν διάρκειαν τής σταδιοδρομίας του ώς μόνιμον προσωπι- 
όν, είναι άδιανόητον νά μή άπολαύη τής αύτής άσφαλι- 
πκής καλύψεως μέ τούς υπαλλήλους τοϋ Δημοσίου το- 
έως.
Ή κάλ.υψις τής άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού τοϋ ώς άνω 

λργανισμοϋ υπό τοϋ Δημοσίου δύναται νά πραγματοποιη- 
% χωρίς νά θιγή τό υφιστάμενον ειδικόν καθεστώς λει- 
.υργίας τών έρευνητικών ’Οργανισμών, κατά τό πρότυ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ πον τής άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού τών έν τώ Κράτει 
λειτουργούντων σχολείων τών άνεγνωρισμένων ώς ισοτί
μων πρός τά δημόσια σχολεία. Συγκεκριμένως προτείνε- 
ται, όπως καθορισθή άσφαλιστική άντιστοιχία τοϋ προ
σωπικού τοϋ έρευνητικοΰ τούτου ’Οργανισμού πρός τήν 
δημοσιοϋπαλληλικήν ιεραρχίαν. Ούτω, διά τοϋ προτεινο- 
μένου Σχεδίου Νόμου θά καλυφθούν άσφαλιστικώς περί 
τούς 200 ύπάλλ.ηλοι (έξ ών 130 έπιστήμονες) τοϋ ΚΕΠΕ.

Ειδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου νομο
σχεδίου προβλέπεται ή συνταξιοδότησις έκ τοϋ Δημοσίου 
Ταμείου τοϋ προσωπικού τοϋ ώς άνω έρευνητικοΰ ιδρύ
ματος κατά τρόπον διασφαλίζοντα πλήρως τήν αύτοτέλειαν 
καί τήν άναγκαίαν εύελιξίαν τούτου, καθ’- όσον άφορα είς 
τάς σχέσεις έργασίας τοϋ προσωπικού του καί τήν ταχεΐαν 
διεκπεραίωσιν τών διαδικασιών, αί όποΐαι άπαιτοϋνται διά 
τήν διευθέτησιν θεμάτων στενώς συνδεομένων πρός τό έρευ- 
νητικόν έργον. Καθορίζεται έν συνεχεία ό τρόπος πραγμα- 
τώσεως τής ώς άνω προστασίας. Διά τόν καθορισμόν τής 
συντάξεως λαμβάνεται ιδιαίτερα μέριμνα διά τό έπιστημο
νικόν προσωπικόν.

---- - Διά-τσϋ- άρθρον 2 τού Σχεδίου προβλέπεται ή άναγνώρισις
τών πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νόμου έτών ύπη- 
ρεσίας είς τό ΚΕΠΕ, ώς καί τών προϋπηρεσιών, αίτινες 
άναγνωρίζονται ώς συντάξιμοι διά τούς πολιτικούς δημο
σίους υπαλλήλους κατά τάς περί αύτών σχετικάς διατάξεις.

Διά τοϋ άρθρου 3 ή σύνταξις τοϋ κυρίου καί είδικοΰ έπι- 
στημονικοΰ προσωπικού καθορίζεται μέ βάσιν τήν προτει- 
νομένην άντιστοιχίαν τής βαθμολογικής κλίμακος τών έρευ
νητικών ’Οργανισμών πρός έκείνην τών άνωτάτων καί 
άνωτέρων λειτουργών τοϋ Δημοσίου. Διά τό διοικητικόν, 
καί βοηθητικόν έπιστημονικόν προσωπικόν καθορίζεται άν- 
τιστοιχία άνάλογος πρός τήν διαβάθμισιν τούτου πρός τούς 
λοιπούς δημοσίους ύπαλλήλους.

Διά τών άρθρων 4-5 προβλ,έπεται ή ύπαγωγή τοϋ προ
σωπικού τοϋ ώς άνω έρευνητικοΰ ιδρύματος είς τά έπικου- 
ρικά ταμεία τών Δημοσίων ύπαλλήλων καί ή παροχή υγειο
νομικής περιθάλψεως ύπό τοϋ Δημοσίου, ώς καί ή ρύθμισις 
τών είς τό ΙΚΑ καταβληθεισών μέχρι σήμερον εισφορών 
διά τήν άσφάλ,ισιν τοϋ προσωπικού του, διακανονιζομένων 
δι’ έκδιδομένου Προεδρικού Διατάγματος προτάσει τοϋ αρ
μοδίου Υπουργού.

Διά τών ιδίων ώς άνω άρθρων προβλέπεται έπίσης ή 
ύπαγωγή είς τήν Νοσοκομειακήν καί ιατροφαρμακευτικήν 
άσφάλ.ισιν τοϋ Δημοσίου άντί τοϋ ΙΚΑ μικρού άριθμοϋ 
ύπαλλ,ήλ.ων (14) Α* Κατηγορίας τοϋ 'Υπουργείου Συντο
νισμού καί Προγραμματισμού οίτινες μή μονιμοποιηθέντες 
ύπήχθησαν είς τάς διατάξεις τών Νόμων 169/69 καί 874/71.

'Η διάταξις αυτή είναι όμοια πρός τήν έπί παρόμοιας πε- 
ριπτώσεως ρύθμισιν καί υπαγωγήν είς τήν άνωτέρω άσφά- 
λισιν έτέρας κατηγορίας ύπαλλήλων (Α.Ν. 338/68).

Προβλ,έπεται έπίσης ή προσαύξησις τών συντάξεων λό
γω πολυετούς συνολικής υπηρεσίας, ώς καί εύδοκίμου πα
ραμονής.

Τέλ.ος διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται προθεσμία, ώστε 
οί έπιθυμοϋντες τήν μή ύπαγωγήν των είς τάς διαταςεις 
τοϋ Νόμου τούτου, νά ζητήσωσι τήν έξαίρεσίν των διά σχε
τικής δηλώσεως.

’Εν Άθήναις τή 24 Σεπτεμβρίου 1975 ,

Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού καί Προγραμματισμού

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ



ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 14ης εκτάκτου ειδικής συνεδριάσεως τής ολομέλειας 
τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 19ης Σεπτεμβρίου 1975.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Κουνουπιώτης.
ΜΕΑΗ : Άντ. Πχπχδχτος, ’Αντιπρόεδρος, Βασ. Πχ- 

πχστυλιανός, Κων. Χουρδάκης, Πέτρ. Πετρίδης, Γεώργ. 
Δημότουλος, Κων. Σχραντόπουλος, Κων. Π αρασκευόπου- 
λος, Δημ. Καμβύσης, Δημ. Μάμχλης, Ήλ. Κάμτσιος, 
Γεώργ. Βιτάλης καί Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι.

Οι Σύμβουλοι Νικ. Σπυράκος, Νικ. Θέμελης, καί Ίωάν. 
Κατσικάς, κωλυόμενοι δεν προσήλθον.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ :
Π αν. Φωτόπουλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ : Γεώργ. Λαζάρου, ' Υπογραμμχτεύς, 
τοϋ Γραμματέως τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου Γερασ. Μπου- 
κογιάννη, κωλυομένου.

Άρχομένης τής Συνεδριάσεως ό Πρόεδρος Γεώργιος 
Κουνουπιώτης εισάγει εις την 'Ολομέλειαν τό διά τοϋ ΰπ’ 
άριθ. Ε.Π. 160/1613/Μ 13/1-36/15.9.1975 έγγράφου τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών (Γενικοΰ Λογιστηρίου τοϋ Κρά
τους) προς τον παρά τώ Έλεγκτικώ Συνεδρία) Γενικόν 
Επίτροπον τής Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου 
«περί συμπληρώσεως τών. διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1854 τοϋ 
1951 «πε^ απονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών συν
τάξεων» καί συναφών διατάξεων», όπως προκληθή ή γνώ
μη τής 'Ολομέλειας τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 73 τοϋ Συντάγματος έχον- 
τος ώς έξης : -

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1854/1951 

περί άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων καί συναφών διατάξεων.

"Αρθρον 1. *-
Εις τό άρΟρον 2 τοϋ Α.Ν. 1854/1951, προστίθεται παρά

γραφος 2 Ιχουσα ο'>ς ακολούθως :

«2. Δικαίωμα εις σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου 
έχουσιν εάν συντρέχουσιν οί όροι τών περιπτώσεων α' - στ' 

"τοϋ εδαφίου 1 τοϋ άρθρου 1:

Οί άνήκοντες εις τό Κύριον καί Ειδικόν ’Επιστημονικόν 
Προσωπικόν, τό Διοικητικόν, τό Βοηθητικόν ’Επιστημο
νικόν καί τό Βοηθητικόν Τεχνικόν Προσωπικόν τοϋ Κέν
τρου Προγραμματισμοϋ καί Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ
ΠΕ) καί κατέχοντες νενομοθετημένες θέσεις, ώς καί οί κατά 
τάς διατάξεις τών άρθρων 1 καί 9 τοϋ Β.Δ. 445/1961 προσ- 
ληφθέντες καί ΰπηρετοϋντες ’Επιστημονικοί Συνεργάται 
έπί Εΐδικοϋ θέματος.

Ή ίδιότης τών κατά την παροϋσαν παράγραφον άναφε- 
ρομένων ύτίαλλήλων, ό χρόνος ύπηρεσίας χύτών καί ή θέσις 
ήν κατέχουν ούτοι, βεβαιοϋνται παρά τής 'Υπηρεσίας Διοι- 
κητικοΰ τοϋ ώς άνω ’Ερευνητικού ’Οργανισμού».

"Αρθρον 2.

1. 'Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι :

α) ή πράγματι παρεχομένη ΰπό τών διατελούντων ΰπό 
τούς έν τώ προηγουμένω άρθρω όρους.______ _______Δ__

β) ή προϋπηρεσία τών υπαλλήλων τοϋ Κέντρου Οικονο
μικών ’Ερευνών (ΚΟΕ) πρό της μετονομασίας του διά τοϋ 
Ν.Δ. 4356/1964, ώς καί ή μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος υπηρεσία παρά τώ ΚΕΠΕ.

2. Εις την κατά τά άνωτέρω υπηρεσίαν προσμετρεϊται 
λογιζομένη ώς συντάξιμος ΰπό τούς όρους τοϋ άρθρου 13 
παράγρ. 1 τοϋ Α.Ν. 1854/1951, ώς τούτο συνεπληρώθη 
διά τοϋ άρθρου 7 παράγρ. 6 τοϋ Ν. Δ/τος 3768 τοϋ 1957, 
πάσα προϋπηρεσία λογιζομένη ώς τοιαύτη υπό τοϋ ρηθέν- 
τος Α.Ν. 1854/1951 ώς ούτος έκάστοτε ισχύει.

Άρθρον 3.

1. Διά τον κανονισμόν τής συντάξεως τοϋ έν άρθρω 1 
άναφερομένου Κυρίου καί Ειδικού ’Επιστημονικού Προ
σωπικού τοϋ ΚΕΠΕ ώς καί τών Συνεργατών έπί Ειδικού 
Θέματος τοϋ άρθρου 1 καί 9 τοϋ Β.Δ. 445 1961, τούτο 
διαβαθμίζεται εις βαθμούς τής δημοσιοϋπαλλικής ιεραρ
χίας καθοριζομένης ώς έξής τής αντιστοιχίας.

Κύριον καί Ειδικόν ’Επιστημονικόν Προσωπικόν τοϋ ΚΕΠΕ :

Βαθμολογική Κλΐμαξ ΚΕΠΕ:

Γενικός ’Επιστημονικός Δ/ντής............................................
’Επιστημονικός ’Ερευνητής Α' Τάξεως . ..........................
’Επιστημονικός Ερευνητής Β' καί Γ' Τάξεως ...............
’Επιστημονικός Συνεργάτης A', Β', καί Γ' Τάξεως .... 
Ειδικός ’Επιστημονικός Συνεργάτης Α' καί Β' Τάξεως καί 
Επιστημονικοί Συνεργάται έπί Ειδικού θέματος ...............

2. Διά τον κανονισμόν τής συντάξεως τοϋ έν άρθρω 1 
τούτο διαβαθμίζεται εις βαθμούς τής δημοσιοϋπαλληλικής 
χρόνον τής έκ τής ύπηρεσίας έξόδου του. -

'Ιεραρχία Διοικητικού, Βοηθητικού ’Επιστημονικού καί Βοη
θητικού Τεχνικού Προσωπικού ΚΕΠΕ.

Άντιστοιχίαι βαθμού Λειτουργών δημοσιοϋπαλληλικής 
Ιεραρχίας.

1ου βαθμοΰ Γενικού Διευθυντοΰ.
Άναπληρωτοΰ Γενικού Δ/ντοΰ.
2ου βαθμού.
3ου βαθμοΰ.

4ου βαθμού.
άναφερομένου λοιπού ώς κατωτέρω προσωπικού τοϋ ΚΕΠΕ, 

ιεραρχίας καθοριζομένης ώς έξής τής άντιστοιχίας κατά τόν

’Αντιστοιχία Δημοσιοϋπαλληλικής ίεραρχίας.

Διοικητικόν Προσωπικόν :
Προϊστάμενος 'Υπηρεσίας Διοικητικού ..............................
Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοικητικού καί Λογιστικού καί 

λοιποί ύπάλληλοι .πτυχιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών . ..
'Υπάλληλοι απόφοιτοι σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως (Γρα- 

• φεϊς,; Γραμματεϊς στενοδακτυλογράφοι ξενόγλωσσοι, 
Στενοδακτυλογράφοι Ελληνικής, Δακτυλογράφοι ξέ
νης γλωσσης, Δακτυλογράφοι ' Ελληνικής γλώσσης) 
ώς καί οί ΰπηρετοϋντες κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 1
τού Β.Δ. 445/1961 ................................................ ..

2ος βαθμός. 

4ος βαθμός.

5ος βαθμός.


