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'I-'-', -c-j ΣχεΒίου Νόμου «περί παρατάσειος τών προθεσμιών 
τής κειμένης συνταξιοΒοτικής νομοθεσίας».

Πρης τ:ρ· Βονλψ· ιών 'Ελλήνων

1. At ύπό τής κείμενη; συνταξιοΒοτικής νομοθεσία; προ- 
όλεπόμεναι προθεσμία: —;ος άσκησιν τού εί; σύντασιν Βικαιώ- 
ματοις έχουν. βασικώς. ώς έξής:

2) Πενταετής προθεσμία Βιά τή; υποβολήν αίτήτεως^-ρος 
απονομήν πολιτικής ή στρατιωτικής συντάξεως ή οΰξησιν 
τοιαύτης συντάξεως.

β) Διετής προθεσμία Βιά τήν υποβολήν αίτήσεως έπί Βι- 
καιώματος συντάξεως παθόντος έξ αιτίας τής υπηρεσίας.

γ) Έτητία. συνήθως. προθεσμία τρις υπαγωγήν εις ε!Βι- 
•/.ούς συνταξιο: οτικού; νόμους.

ο) Ετήσια προθεσμία πρός άσκησιν ενοίκων με των.
2. At ώς άνω οριζόμενα·. προθεσμία:, έντός τών όποιων Βέον 

νά άσκηθή το εΐς σύνταξιν Β.καίωμα, Βέν αποτελούν παρα
γραφήν, άλλ" αποσβεστικήν προθεσμίαν (Ε.Σ. Όλ. 81/1971), 
σκοπόν έχουσα: νά τάξου'Γώρισμίνον χρονικόν όριον ίιαρκείας- 
είς τό Βικαίωμα, ανεξαρτήτως τής περί τήν άσκησιν αυτού 
έπιμελεία; ή άΒρανείας τού Βικαιούχου. Συμπληρωθείσης Be 
τής άποσβεστικής προθεσμίας έπέρχετα: απώλεια τού είς σύν
ταξιν Β:κα:ώματος ή έκπτωσις από τούτου, ήτοι πλήρης αυτού 
■άπόσβεσις καί Βή 1050 JURE έφσρμοζο- όνων. Βεβαίως, 
άναλογικώς τών περί Β'.ακοπής καί αναστολής τής παραγρα
φής Βιατάξεων τού ’Αστικού ΚώΒ’.κος. Βυνάμει τού άρθρου 279 
αυτού, έφ’ όσον αύτα: Βέν προσκρούουν εις τήν φύσιν έκάστης 
συγκεκριμένης προθεσμίας καί τον Βιά τσύτης έπιΒιωκόμενον 
σκοπών.

!3. Τήν έκπτωσιν εκ τού Βικαιώματος, συνεπεία τής έφ’ 
ώρ’.σμένον χρόνον άΒρανείας τού Βικαιούχου, έπ:βάλλε: τό συμ
φέρον τής έννόμου τάξεως, όπερ απαιτεί τήν έκκαθάρισιν 
τών είς τό παρελθόν άναγομένων σχέσεων, ΒεΒομένου ότι Βία 
τής παρόΒου τού χρόνου περιέρχονται αύται είς αβεβαιότητα 
κα: τα μέσα άποΒείξεω; έξασθενούν, ένω ή έξακρίβωσις τού 
οικαιώματος καί ή απονομή τού Βικα'οο καθίστανται προόλημα- 
τ:καί καί έπισφαλείς.

4. Προκειμένου, όμως, περί συντάξεων, ή αυστηρά εφαρμο
γή τών κανόνων τούτων έρχεται είς άντίθεσιν προς τάς άρ- 
Χ^ς τής επιείκειας καί τον κοινωνικόν σκοπόν τού Βικαιώμα- 
τος. προς ά το Κράτος έκ προορισμού Βέν επιτρέπεται νά 
αοιαοο ρή. Α:ά τον λόγον τούτον έλα βεν έκπαλαι σειράν νομο
θετικών μέτρων. Βι ών παρετάθησαν έπανειλημμένως α! σχε
τικά·. προθεσμία:, είτε ύπό τήν γενικήν των μορφήν, είτε ύπό 
είΒικήν το:αύτην, είς ώρισμένας περιπτώσεις.

δ. Τελευταία τοιαύτη γεν:κή παράτασις τών προθεσμιών 
παρεσχέθη 2:2 τού Ν. 4340/1964 (άρθρον 5). Έκτοτε, 
όμως καί μέχρι σήμερον έξεΒόθησαν περί τούς 130 συντας 
οοτικ&ι νόμοι, ώστε μία νέα γενική παράτασις τών προθε
σμιών νά καθίσταται αναγκαία.

6. ΕίΒικώτερον, ο! λόγοι, οίτινες επιβάλλουν τήν παράτασιν 
τών προθεσμιών έπί τών συνταξιοΒοτικών υποθέσεων, είναι 
οίέξής:

α) Η άπώλεια τής συντάξεως έκ μόνου τού λόγου ότι ό 
ενοιαφερομενος Βέν ύπεβαλεν έμπροθέσμως τήν αίτησίν του 
ουναται να θεωρηθή οτ: συνιστά μέτρον τού Κράτους μή συνά- 
Βον πρός τήν κοινωνικήν αποστολή·; αύτού καί Βή, έάν ληφθή 
ύπ’, ό'ψιν ότι οί έκ τού. μέτρου τούτου θίγόμενοι τυγχάνουν 
πρωην^ κρατικοί λειτουργοί ή πρόσωπα παθόντα έν πολέμω, 
όπερ ων καθιερούτα: Βιά τού Συντάγματος ίΒιαιτέρα μέριμνα 
τής Πολιτείας.

β) JJc/./.G! εκ τών ένΒιαφερΟμένω; καί ίΒίως πολεμικοί 
συνταςιούχοι, Βιαμενουν είς άπομεμακρυσμένας περιοχάς τής 
χωράς και ή ένημέρωσίς των έπί τής έξελίξεως τής συν- 
ταςιοοοτικής νομοθεσίας καί νομολογίας είναι έκ τών πραγμά
των Βυσνεοήπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γ; Ο τεμεύς τής συνταξιοΒοτικής νομοθεσίας είναι !Β:α - 
τέρως ευπαθής, λόγω τής κοινωνικής αύτού ρύσεως, εις τήν 
άσκουμένην έκάστοτε κυβερνητικήν πολιτικήν, μέ αποτέλεσμα 
τήν εκΒοσιν πληθώρας συνταξιοΒοτικών νόμων, ών ή πλήρης 
γνώσις μόνον είς τούς περί τά συνταξιοοοτικά θέματα άσχο- 
/.ουμενου, 11; α ι — ο # α »η.

7. Έν όθει πάντων τών άνωτέρω έκρίθη σκόπιμον, όπως 
Βοθή νέα παράτασις τών ύπό τής κειμένης συνταξιοΒοτικής 
νομοθεσίας προβλεπομένων προθεσμιών καί Βή έπί έν έτος άπό 
τής Βημοσιεύσεως τού σχετικού νόμου είς τήν ΈφημερίΒα τής 
Κυβερνήσεως.

8. Είς τούτο αποβλέπει τό ύποβαλλόμενον σχέΒιον Κόμου, 
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν τής Εθνικής 
’Αντιπροσωπείας πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 29 Αύγουστου 1975
Ό Ύπουσγός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν. 2125/1932

«Περί παρστάσεως προθεσμιών τινων τής 
κείμενη; συνταξιοΒυτικής νομοθεσίας».

Άρθρο ν -2.
2 .1. Όπου έν τή κείμενη τυνταξιοΒοτική Νομοθεσία προ- 
ίλέπεται έξέτασις παρά τής οικείας Άνωτάτης 'Υγειονομι
κής Επιτροπής έπιτρέπεται ή έφ’ άπαξ έπανεξέτασις τού 
παθόντος ή έν περιπτώσει θανάτου τούτου, τού οικείου φακελ- 
λου, παρά τής αυτής Επιτροπής Βιατασσομένη παρά τού Υ
πουργού τών Οικονομικών έπί αιτήσει τού ένΒιαφερομένου, 
ΰποβαλλομένη έντός εξαμήνου άπό τής κοινοποιήσεως τής σχε
τικής άποσάσεως τού 'Υπουργού τών Οικονομικών ή πράξεως 
τού Ελεγκτικού ΣυνεΒρίου.

2. Τό προηγούμενο·; έΒάφιον έφαρμόζεται καί Βιά τάς μέχρι 
τούΒε γενομένας έξετάσεις. έφ’ όσον Βεν έχει ήΒη Βιαταχθή 
έπανεξέτασις κατά τάς πρότερον ίσχυούσας Βιατάξεις, τής 
εξαμήνου προθεσμίας κινουμένης άπό τής Βημοσιεύσεως τού 
παρόντος Νόμου.

Α.Ν. 599/1968
«Περί τής ΒιαΒικασίας κανονισμού τών συντάξεων 

τού Δημοσίου».

Άρθρον 2.

'3. 'Υποθέσεις συντάξεων όριστικώς καί τελεσιΒίκως κρι- 
θείσαι κατά τήν ΒιαΒικασίαν τού προηγουμένου καί τού πα- 
ρό·;τος άρθρου. Βύνανται νά έπαναφέρωνται πρός έξέτασιν εις 
πρώτον βαθμόν αιτήσει τών ένΒιαφερομένων ή τού Διευθυν- 
τού τής άρμοΒίας Δ:ευθύ·;σεως έλέγχου καί έντολής πληρωμής 
συντάξεων, έφ’ όσον ούτοι έπικαλούνται Ετίθετο·; άπόφασιν 
τού ’Έλεγκ.τικ.ού ΣυνεΒρίου έκΒοθείσα·/ μετά τήν χρονολογία·; 
έκΒόσεως τής προσβαλλόμενης οριστικής πράξεως ή αποφα- 
«ως. ^ ^ ^ ^

4 Ή κατά τήν προηγεσμένη·; παράγραφον αίτησις υπο
βάλλεται έπί ποινή άπαραΒέκτου. έντός προθεσμίας Βέκα έκτω 
μηνών άπό τής Βημοσιεύσεως τής άποφάσεως ΒΓ ής μεταβα;.- 
λεται ή έπί τού άφορώντος τήν ΰπόθεσιν νομικού ζη'ηματος 
νομολογία. Τά οικονομικά άποτελέσματα τών κατά τή·; Βιαοι- 
κασίαν τής προηγουμένης παραγράφου έκΒιΒομένων πραςεων 
ή άποφάσεων· άρχονται άπό τής πρώτης τού μη·;ος 'ής χρο
νολογίας έκΒόσεώς των.

Άρθρον 4.
ΆπόΒειξις Βιαρκείας συνταξίμου υπηρεσίας.

1. Έν περιπτώσει άΒυναμίας έγγράφου άποΒείξεως έξ επι
σήμων στοιχείων ολοκλήρου τού χρόνου οίασοήποτε συνταπιμου
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κατά νόμον ύζηρεσίας, το μή όννάμενον νά άζοόειχ-ύή it' έζι- 
σήμων στοιχείων τμήμα ζροσόιορίζετα: οιά ζράξεως Έζιτρο- 
ζή; άζοτελονμένης tv. τοϋ Προϊσταμένου τής Ύζηρεσίας Συν
τάξεων y.at ·έκ όύο Διενύυ,τών τής αυτής ύζηρεσίας. οριζό
μενων είς την άρχήν έκάστου έτους όι’ άζοφάσεως τοό Ύζουρ- 
γοΰ των Οικονομικών,

2. Ή κατά το ζαρόν ap-Spov όιαόικασία τηρείται έφ’ όσον 
κατ’ αρχήν ή ύζαλληλική ή στρατιωτική ίόιότη,ς τον αίτοϋν- 
τος τήν άναγνώρισιν κατά εν οίονόήζοτε χρονικόν σημεΐον 
τον έζικαλουμένου συνολικού χρονικόν όιαστήματος άζοόεικνύ- 
ετα; έξ έζισήμων έγγράφων (άρχή έγγραφον — άζοόείξεως).

3. Ή κρίσις ζερι τον αν τά ζροσαγόμενα ζρός άζόόειξιν 
τής ΐόιότητος έγγραφα όέον νά ·3εωρη·ύώσιν ώς έζίσημα στοι
χεία άνήκει έν ζάση ζεριζτώσει είς τήν ώς άνω Έζιτροζήν 
η άσκη-5είσης -έφέσεως. κατά τά έν τοϊς έζομένο-.ς οριζόμενα, 
είς το Ελεγκτικόν Συνέόριον.

4. Κατ’ έξαίρεσιν ζροκε:μένον ζερι ύζηρεσίας έκτος τον 
Κράτους όιανυ£ε!σης. ή ΰζαρξις ύζαλληλιχής ΐόιότητος τεκ- 
μαισεται έφ όσον ο αίτονμενος τήν άναγνώρ:σιν τ αν της όιω- 
ρίσύη ώς τακτικός όημόσιος ύζάλληλος ή κατετάγη ώς μό-

-νιμος στρατιωτικός -κίί σννεζλήρωσε μετάταϋ-τ-α όιετή ζλήρη 
ζραγματικήν ζολιτιν.ήν ή στρατιωτικήν ύζηρεσιαν. Ή σνμ- 
ζλήρωσις τής όιετίας όέν άζαιτείται ζροκειμένον ζερι za-Sov- 
τος έν ένεργώ ύζηρεσία.

5. Ή ύζό τής έν ζαραγράφω 1 τον ζαρόντος άρ·5ρου Έζι- 
τροζής έκόιόομένη ζράξις είναε ύζοχρεωτική. Οζόκεεται όέ είς 
άνα-5εώρησιν ένώζιον τής αυτής ’Εζ:τροζής. άσκονμένην έντός 
εξ μηνών, άζό τής έκόόσεως αυτής ύζό τοϋ 'Τζονργοΰ τών 
Οικονομικών ή άζο τής κο:νοζο:ήσεως ζροκειμένον ζερι άσκή- 
σεως ταΰτης νζό τον ένόιαφερομένου.

6. Ή ζερι άναγνωρίσεως ύζηρεσι ας αίτησις όέον νά ύζο- * 1 Τ ν t29 l-tv.o:
βάλληται κατά τήν όιάρκειαν τής ενεργού ύζηρεσίας τοϋ λ ον rip ίο: ον
ύζαλλήλου ή τού στρατιωτικού ή έντός έξαμήνου αζό τής z'j\ τάξεων.
άζομακρύνσεώς του ή άζό τής κοινοζοιήσεως είς αύτόν τής 2. Tro *
ζράξεως ή άζοφάσεως ό: ής όέν τ:ροσεμετρή·5η ώς συντα- 7.21 2ro:::cv

βερνήσεως, ώς καί έζϊ τής Κυίερνήσεως ’Εθνικής Ένότητος 
τή:: 23 Ιουλίου 1974. -

'Ομοίως συνυζολογίζεται, τόσον 2:ά τήν Δεμελίωσιν όσον' 
καί 2:ά τον καθορισμόν τον ζοσον τής συντάξεως καί έ χρόνος 
φυλακίσεως. έκτοζίσεως ή κρατήσεως κατά τήν ζρόσφατον ζε- 
ρίοοον τής καταλύσεως τών ζολ:τ;κών έλευύερ ιών.

4. Τό κατά τήν συγκεφαλα?ωσ:ν τών έτών τοϋ χρόνον τής 
βουλευτικής θητείας ζροκνζτον έλασσον τών όώόεκα (12) μη- 
νών όιάστημο· λογίζεται. όιά τον καθορισμόν τον ζοσοϋ τής 
συντάξεως. ώς ζλήρες έτος, έάν είναι ίσον τουλάχιστον ζρός 
εξ (6) μήνας.

5. Λ; όιατάξεις τον ζαρόντος ap-Spov έχουν έφαρμογήν καί 
έζί τών κατά τό ζαρελ-Siv όιατελεσάντων Προέόρων ή Άντι- 
ζροέϊρων Κυβερνήσεων τνχονσών ψήφου εμζιστοσύνης τής Βου
λής. τών βουλευτών, ώς καί έζί τών οικογενειών τών έκ του
τοον άζοίιωσάντων.

Ή αίτησις 2·.ά τον κανονισμόν ή τήν αϋξησιν τής συντά
ξεως τών κατά τάς ζροηγουμένας ζαραγράφους ϊικαιουμένων 
2εον νά ύζοβληύή έντός τριμήνου άζό τής όημοσιενσεως τοϋ 
ζαρόντος. ή όέ καταβολή τής κατά τά άνωτέρω συντάςεως 
άσχεται άζό τής 1ης τον έζομένου μηνός τής ΰζοβολής τής 
αίτήσεώς.

'Ap-Spov 10.
1. Συντάξεις μή καταίληϋείσα: είς τους έχοντας άνεγνω- 

ρισμένον ϊικαίωμα συντάξεως έκ τον Ταμείου Ασφαλισεως 
Βουλευτών μέχρι 13.9.73, κατ’ έφαρμογήν τών οιατάξεων. τών 
άρ·5ρων 2 καί 4 τοϋ Α.Ν. 232/1967 «ζερι ρυΨμίσεως άντι- 
κειμένων άρμοόιέτητος τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Βουλευτών», 
ώς έτροζοζο:ή·5ησαν καί σννεζληρώ·5ησαν 21 ά τοϋ Ν.Δ. 198/ 
1969 «ζερι τροζοζοιήσεως οιατάξεων τοϋ Α.Ν. 232/1967» 
άζοοίσονται έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου είς τους όικαιούχους, 

ν. ύζολονΤένενα! βάσει τοϋ κατά τλν άνώυα-

ςιμος. ως μη αζοόεικνυομενη ες εζισημων στοιχείων, ή υζη- 
ρεσία ής ζητείται ή άναγνώρισις.

7. Κατά τών ζράξεων τοϋ ζαρόντος άρ-Spov έζιτρέζεται
ή άσκησις τοϋ ένοικου μέσου τής Έοέσεως ένώπον του οι-
κείου Τμήματος τού Έλεγκ τ:χο·3 Σ^εζρ /ίου είτε rapa το3
'Τζονργοΰ τών Οικονομικών είτε ~2ζ ά ::οΰ έν^:39£?°ίλ^νου>
έντός ζρο-ύεσμίας ένός έτους άρχομενη; aro τής έτ,οέτεως
τής ζράξεως όιά τον ζρώτον y.al 27.i τ ή; y.o:voro:r4Jio; Ta>*
της σια τον σεντεσον.

Ζ' Ψήφισμα τον έτους 1975

Άρ·5ρον 8.
1. Ή σύνταξις τών ζερι ών το ap-Spov 1 καί ή zap. 1 

τοϋ άρ-Spov 2 τοϋ Ν.Δ. 99/1974 ύζολογίζεται βάσει τής έκά- 
στοτε καταβαλλομένης βουλευτικής άζοζημιώσεως.

Εν οΰόεμιά ζεριζτώσε: τό ζοσόν τής κατά τά ανωτέρω 
καταβαλλομένης μηνιαίας συντάξεως όύνατα: νά είναι άνώτε- 
ρον τών 80/c τής μηνιαίας βουλευτικής άζοζημιώσεως.

2. Κατ’ έξαίρεσιν ή σύνταξις τών ζερι ών το άρ-Spov 1 
τον Ν.Δ. 99/1974 καί τών έζί όνο τουλάχιστον Συνόόευς όια- 
τελεσάντων Π ροέόρων τής Βουλής είναι ίση ζρός τήν έκάστοτε 
καταβαλλόμενη', μηνιαία·, βουλευτικήν άζοζημίωσιν, έφ' όσον 
ούτοι έχουν έκλεγή τετράκις βουλευταί.

3. Η βουλευτική ·$ητε!α άναγνωρίζεται ώς συντάξιμος καί 
είς τήν ζερίζτωσιν συνόρομής τοϋ έό. α' τοϋ ζροηγουμένου άρ- 
S ρ ο υ.

Είς τον χρόνον τής βουλευτικής Δητείας ζρός Δεμελίωσιν 
οικαιώματο: συντάξεως συνυζολογίζεται καί χρόνος ύζηρεσίας 
τών όιατελεσάντων ώς Γενικών Διοικητών καί Γενικών Γραμ
ματέων τής Βουλής καί Ύζουργείων έζί κοινοβουλευτικών κυ-

13.9.1973 όικαίωμα συντάξεως έκ τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως 
Βουλευτών βάσει τών ίσχνουσών ζερι τον Ταμείου τούτου όια- 
τάξεων καί άφ ής έόικαιοϋντο τής συντάξεως.

3. Α! ώς άνω όιατάξεις έφαρμόζονται καί όιά τάς οικο
γένειας τών άζοίιωσάντων.

4. Ό κανονισμός καί ό κα-ϋορισμός τών συντάξεων τών 
ζερι ών αί ζροηγούμεναι ζαράγραφοι όικαιούχων. ένεργείται 
όιά ζράξεως τής Τζηρεσίας Συντάξεων τοϋ Γενικοϋ Λογι
στηρίου τού Κράτους, κατόζιν αίτήσεώς τοϋ όικαιονχου. ύζο- 
βαλλομένης έντός τριμήνου άζό τής όημοσιενσεως τοϋ ζαρόν
τος. τηρουμένων τών οιατάξεων τού Α.Ν. 599,/1968 «ζερι τής 
όιαόικασίας κανονισμού τών σν,τάξεοιν τοϋ Δημοσίου».

5. Τά κατά τάς όιατάξεις τοϋ ζαρόντος άρ-Spου καταβαλ
λόμενα ζοσά συντάξεων φορολογούνται αντοτελώς ώς έφ’ άζαζ 
είσόόημα μέ ζοσοστόν 5cx έζί τοϋ συνόλου, ζαρακρατονμενον 
κατά τήν καταβολήν.

’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 12ης Ε-ίόικής Συνεόριάσεως τής "Ολομέλειας τοϋ Ελεγ
κτικού Συνεόρίου τής 14ης Αύγουστον 1975.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Μέλη: Γεώργιος Κουνουζιώτης, Πρόεόρος. ’Αντώνιος Πα- 

ζαόάτος. Αντιζρέεόρος. Πέτρος Πετρίόης. Νικόλαος Σζν- 
ράκος. Κων/νος Π αρασκενόζουλος. Δημήτριος Καμβύσης καί 
Δημήτριος Μάμαλης, Σύμβουλοι.

Γενικός Εζίτροζος τής Έζικρατείας: Γεώργιος Δημόζου- 
λος. Σύμβουλος όιαρκής άναζληρωτής τοϋ Γενικού Έζιτρόζου 
τής Εζικρατείας Παναγιώτου Φωτοζούλον. τελοϋντος έν όια-
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Γραμμζτεύς: Γεράσ. Μτουκογιάννης.

J3' Ά/ολούθως ό Πρόείοος εισάγει εις τήν 'Ολομέλειαν τό 
l,j τοΰ ΰτ’ άριθ. 92254/1388/Μ 13/1 —33/2.8.75 έγγράφου
1.- Ττουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κρά- 
..’V) -ρο- τον Γενικόν Έτίτροτον τής Έττ/.ρατείας ατο- 
σταΛβν σχέδιο·; Νό/ου «ττερ> ταρατάσεως τών τροθεσμ ώ·; τής 
κειμένης τυνταξιοδοτικής νομοθεσίας», δτως τροκΛηθή ή γνώ
μη ταύτης συμφώνους τρός τό άρθρο·; 73 ταρ. 3 τοΰ —υντά- 
γματος, εχον ως εςής.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ταρατάσεως των τροθεαμιών τής κειμένης 

συν τ a ξ: ο ί ο τ: κή ς ·; ομοθ ε σ! a ς.

Άρθρον 1.
1. At ΰτό τής-κείμενης νομοθεσίας τροβλετόμεναι ττρo-Sε- 

σμία: άσκήσεως δικαιώματος συντάξεως ή βοηθήματος ή αύ
ξήσεως συντάξεως. ώς καί at τροθεσμία: άσκήσεως ένδικων 
μέσων έτί συνταξιοϊοτικών έν γένεί ΰτοθέσεων,. συμτεριλαμ.-_ 
βσνομένων καί τών εν αρθροις 2 τοΰ Νόμου 2123 τοΰ 1932 
«τερί ταρατάσεως τροθεαμιών τ>νων τής κείμενης συνταξ ιο
ί οτικής νομοθεσίας», 1. 2 καί 4 τοΰ Α.Ν. 599/1968 «τερί 
τής διαδικασίας κανονισμού τών συντάξεων τοΰ' Δημοσίου» 
τροθεαμιών, ταρατείνονται έττε εν έτος άτό τής δημοσιεύσεως 
τοΰ ταρόντος.

2. Τά οικονομικά άτοτελέσματα τών. κατότιν τής προηγού
μενης ταραγράοου, έκοιδομένων τράξεων ή άτοφάσεων αρχον- 
Τ2! άτό τής τρωτής τοΰ μηνάς τής χρονολογίας έκδόσεώς των.

Άρθρον 2.

Ή ΐσχΰς τοΰ ταρόντος άρχεται άτό τής δημοσιεύσεως au- 
τοί διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά·5ήνα:ς τή 2 Αύγούστου 1975
_ 'Ο 'Γτουονό; Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Καί ίο' ου ό Γενικός Έτιτροτος τής Έτικρατείας έχεt την 
γνώυην ότ; αί διατάξεις αύτοΰ είναι ϊ ε ϊ: κ α: ολ ογημ ί ν α: κατά 
τά έν τή αίτιολογική εκθέσει αύτοΰ είδικώτερον έκτιθέμεν2.

Ό Εισηγητής έτί τοΰ νοκοτχεϊίου Πρόεϊρος Γεώργιος Κου- 
νουτιώτητ εόσηγείται τάέξής:

Διά τών διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου τροβλέτεται τ2ράτα- 
τις έ“ί έν έτος τών τροθεαμιών εν γένει άσκήσεως ϊικαιώ- 
μ;τος συντάξεως ώς y.at τής τροθεσμίας άσκήσεως ένϊίκων 
μέσων έτί συνταξιοίοτικών ΰτοθέσεων.

At ΰ~ο τών συντασιοδοτικών νόμων τασσόμενα·. τροθεσμία: 
ετανειλτ.υμένως έχουν ταραταθή καταλαμβάνουσαι και ϊικαιώ- 
μ2Τ2 τρό μακοοϋ χρόνου γεννηθέντα τελευταίο·; ϊέ ϊ:ά τοΰ άρ
θρου 5 τοΰ Νομού 43'40 τοΰ ·1964, ταρετάθησαν έτί έν έτος 
ατασαι at υτο τοΰ νομρσνεδίου τροίλετόαεναι τροθεσμίαι λή- 
aaaai την 21 Ιουνίου 1965 ώστε ή άμέλησίς των ταρά τών 
ένδιαφερομένων νά μη δικαιολογήτα:.,

Έν τούτοις ή άτώλεια δικαιώματος τροερχομένη έξ άμε- 
λητεως άτκήοεως τούτου εντός ώριτυένης τροθετμίας όταν 
όατιμον τούτο τυγχά·/ϊ! ίεν ·5ά ήτο ϊικαία και μόνον ή χρονο
λογία τληρωμής τής κατότιν τής ταρατάοεως τροθετμίών κα- 
νονtοθηοομενης τυνταςεως ίεν θά τρέτει νά άνατρέχη άτό 
χρονολογίας τρογενεοτέρας τής έκοότεως τής αχέτικής τρά- 

^“°?ζοεως. τεριοριακός όττις τροίλέτετα·. ϊ*ά τών 
οιαταςεων τοΰ νομοτχείίου. αΐτινες κατότιν τούτου καθ’ ήμίς 
ϊεϊικαίΟ/νΟγημένα: τυγχά·;ουν.

_ Εκ τών ϊ’.ατάτεων τοΰ νομοχχεϊίου και εκ τής αίτιολογι- 
κής τούτου εκθέτεως ίεν αυνάγεται ϊαςώς ο·; ή ϊιϊομένη τα- 
Ρ^'^ζις άοορά μονον τάς εις ίάρος τοΰ Δημοτίου Ταμείου κα- 
ταίαλλομενας τυντάςεις ή καταλαμβάνει και τάς τυντάςε’ις 
τας ϊιετομενας ΰτό τών αύτών ϊιατάτεων τών ϊημοτίων ΰταλ- 
3κτ.... {\--------,; ------------ ΤΚ'Λ -Λ- \ -r--r. >i -Si πτέτει

χόμενον νά τροκαλέτωσ: ϊιαοόρους έρμηνείας. Καί αν μέν ίεν 
ΰρίαταται τοιαύτη τρόθε-ις νά τεθή μετά τήν ςράτιν ..η αύ- 
Ηήτεως τυνταςεως» ή ςράαις "εις βάρος τοΰ Δημοαίου Τα
μείου» ά/Δ.ως νά τεθή τρίτη ταράγραςος έχουια ώς άκολού- 
-θως:

3. At ίιατάςεις τών τροηγουμένων ταραγμάτων έχουν 
εφαρμογήν καί ετί αυντάςεων μη καταίαλλομένων έκ *οΰ Δη- 
μοαίου Ταμείου άλλά ίιετομένων ΰτό τών αυτών ίιατάτεων 
είτε κατά ταρατομτήν τρός τά ίτχύο.τα ετί τολιτ:κών αυν- 
τάτεων είτε it" ίίίων νομοθετημάτων εταναλαμβανόντων τάς 
σχετίκάς ϊιατάςεις.

Σημειοΰμεν ότι ή ταράτααις τροθεαμιών. ήτις ετιίιώκετα: 
ϊ'.ά τών ϊιατάτεων τοΰ ΰτό έήέτατιν νομοαχεϊίου. ώς y.at ή 
τροβλετομένη ίιά τρογενειτέρου τοιούτου, έφ’ ού έγνωμοίότη- 
τεν ή 'Ολομέλεια τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τήν ΰτ’ 
αριθ. 10 τής 31 Ιουλίου 1975 ειδικήν αύτής Συνεϊρίατιν, 
ταράτααις τής τροθετμίας τής ταραγράοου 5 του άρθρου 8 
τοΰ Ζ' τοΰ 19 ;ο Ί’ηιτίσματις δεν καταλαμβάνουν καί τήν έν 
άρθρω 10 ταράγραςος 4 τοΰ Ί’ηφίαματος τούτου τροθεαμίαν 
καί -υνετώς αν καί ταύτης ακοτείτα: ή ταράτααις ειδική τερί 
τούτου μνεία δέον νά γίνη.

Ή 'Ολομέλεια μετά αυζήτηαιν. όμορων ως άτέϊέχθη τήν 
ανωτέρω ειαήγηαιν.

Εφ’ ω αυνετάγη το ταρον τρακ,τικόκ. όθεν θεωρηθεν καί 
έγκριθέν ΰτό τοΰ Προέδρου, ΰτογράρεται ΰτό τούτου καί τοΰ 
Γραμματέως.

Ό Ποόεϊοος Ό Γραμματείς
■ ’ : 

’Ακριβές άτόατααμα ;-
Έν Άθήναις' τή 16 Αύγούατου 1975 

Ό Γραμματείς 
(Τ.Σ. — ΰτογραφή)

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ταρατάαεως τών τροθεαμιών τής κειμένης 

αυνταςιοίοτική? νομοθεαίας.

Άρθρον 1.
1. Α! ΰτό τής κειμένης νομοθεσίας τροίλετόμεναι τροθε- 

σμίαι χακήσεως εις βάρος τοΰ Δημοσίου δικαιώματος συντά
ξεως ή βοηθήματος ή αύξήσεως τούτων, ώς καί αί τροθε- 
σμίαι άσκήσεως ένδικων μέσων έτί σα/ταξιοδοτικών έν γένει 
ΰτοθέσεων τοΰ Δημοσίου, ταρατείνοντα: έτί έν έτος άτό τής 
δημοσιεύσεως τοΰ ταρό;τος.

2. Εις τάς διατάξεις τής τροηγουμένης ταραγράοου τερι- 
λαμίάνοντα: και αί τροθεσμίαι τών άρθρων 2 τοΰ Ν. 2125/ 
1952 «τερί ταρατάσεως τροθεαμιών τινων τής κειμένης συν- 
ταξιοϊοτικής νομοθεσίας», 2 ταρ^4 καί 4 τοΰ Α.Ν. 599/1968 
«τερί τής διαδικασίας κανονισμού τών συντάξεων τοΰ Δημο
σίου» καί 10 ταρ. 4 τοΰ Ζ' Ψηφίσματος τοΰ 1975 «τερί κα- 
ταργήσεως τών εις τους βουλευτάς άναγνωριζομένων άτε- 
λειών κλτ.».

νΑρθρο·; 2.
Τά οικονομικά άτοτελέσματσ έκ τής έφσρμογής τών δια

τάξεων τοΰ τροηγουμένου άρθρου άρχονται άτό τής τρωτής 
τοΰ μηνός τής χρονολογίας έκίόσεως τής σχετικής τράτεως 
ή άτοφάσεως. τλήν τής κατ’ άρθρο ν 8 τοΰ Ζ' Ψηφίσματος 
τοΰ 1975 άναγνωριζομένης συντάξεως ή αύξήσεως συντάξεως, 
ήτις ορίζεται τληρωτέα άτό τής έτομένης τής λήξεως τής 
ΰτό τής ταρ. 5 τοΰ άρθρου τούτου όριζομένης τροθεσμίας.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ ταρόντος άρχεται ατό τής δημοσιεύσεώς του 

ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυίερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 29 Αύγουστου 1975 

Ό ’Γτουονόσ Οικονομικών


