
Επί τού σχεδίου .Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεας τής κείμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας».

Πρός την Βουλήν τών Ελλήνων
1. Το ύπό -τήν κρίσιν υμών υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου 

ιπο βλέπει εις τήν ρύθιμισιν σειράς θεμάτων τα όποια προέ- 
ιυψαν έκ της εφαρμογής των νόμων περί άπονομής των πο- 
-.ιττκών. στρατιωτικών καί πολεμικών συντάςεων, ώς και 
τών συντάςεων τοΰ προσωπικού τών έν Έλλ.άδι σιδηροδρομ.
ικτύων καί ή έπίλυσις τών όποιων έζητήθη, είτε υπό ύπη- 

ιεστών, είτε ΰπό τών ιδίων τών συνταξιούχων.
2. Ή ρύθμισις τών θεμάτων αυτών έκρίθη αναγκαία καί 

υπό τής ειδικής πενταμελούς ’Επιτροπής Μελάτης Συντα- 
ςιοδοτικών θεμάτων, ή όποια είσηγήθη τήν ίκανοποίησιν 
τών σχετικών αιτημάτων, διαχωρίσασα ταΰτα μεταξύ πλή
θους άλλων, με γνώμονα τάς διαμοροωθείσας κοινωνικός, 
το/.ιτικάς καί οικονομικός εξελίξεις, χωρίς όμως να παρα- 
,ιάζωνται αί θεμελιώδεις συνταξιοδοτικαί άρχαί, τάς οποίας 
,πί. σειράν ετών έχει καθορίσει καί διομορφώσει ή συντα-
ιοδοτική νομοθεσία καί νομολογία.
3. Αί κατ’ ιδίαν διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου αναλύονται 

1>ς κατωτέρω :
Αιά τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου τροποποιούνται καί 

τυμπληροΰνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 1854/ 
951, δι’ ών ορίζονται αί χρονικαί προϋποθέσεις πρός άπό- 
τησιν δικαιώματος συντάξεως τών πολιτικών υπαλλήλων 
χί λ.αμβάνεται μέριμνα, χάριν τών παραδεδεγμένων κοινω
νιών σκοπών τής συντάξεως, τής μειώσεως τών προϋπο- 
εσεων τούτων δι’ ώρισμένας κατηγορίας κρατικών λειτουρ- 
ών. Οϋτω :
α) Διά τής παρ. 1 αύτοΰ προ βλέπεται ότι οί παντελώς 

υολ.οί δημόσιοι υπάλληλοι θεμελιοΰν δικαίωμα συντάξεως 
ετά 15ετή πλήρη πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν, 
β) Διά τής παρ. 2 τροποποιείται ή διάταξις τοΰ τρίτου 

;αφίου τής περιπτ. στ’ τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 
554/1951, δΓ ής ορίζεται ότι διά τήν άπόκτησιν δικαιώμα- 
ις συντάξεως παθόντος ές αιτίας τής υπηρεσίας δεν λαμβά- 
ινται υπ’ δψιν χρόνια νοσήματα, τά όποια έξεδηλώθησαν 
τός τριετίας άπό τοΰ διορισμού τοΰ υπαλλήλου ιός τακτικού 
χί ορίζεται νΰν ότι διά τόν προσδιορισμόν τής τριετίας 
/•/υπολογίζεται καί ,ή συντάξιμος προϋπηρεσία τοΰ παθόν- 
.ς ώς εκτάκτου ή έπί συμβάσει, έφ’ όσον όμως, αυτή είναι 
/νεχής καί αμέσως προηγούμενη τής τοΰ τακτικού. Ή τρο- 
ιποίησις αυτή κρίνεται έπιβεβλ.ημένη έκ τοΰ λόγου ότι 
υ είναι δίκαιον όπως άποκλ.εισθοΰν τής συντάξεως παθόν- 
ς οι τακτικοί υπάλληλοι τών οποίων τό πάθημα έξεδηλώθη 

πρό τής παρελεύσεως τριετοΰς υπηρεσίας εις τήν θέσιν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ταύτην, άλλ.’ οί όποιοι ειχον άαέσως πρό τοΰ διορισμού των, 
ώς τακτικών, συντάξιμον προϋπηρεσίαν εκτάκτου ή έπί 
συμβάσει. ήτις, προστιθέμενη εις τήν τοιαύττν τοΰ τακτικού 
καλύπτει το έν λ.όγω χρονικόν διάστημα.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου έκδηλώνεται τό ένδιαφέρον 
τής Πολιτεία; υπέρ τής άπορφανιζομένης οικογένειας τών 
θανόντων Κρατικών λειτουργών, χάριν έπίση; τών Κοινω
νικών σκοπών τής συντάξεως.

Ούτω : Διά τής παρ. 1 αύτοΰ ή άπαιτουμένη πρός συν- 
ταξιοδότησιν τριετής συμβίωσις τής χήρας συζύγου συντα
ξιούχου μειοΰται εις δύο έτη. ώς τούτο ίσ/υε διά τοΰ Δ/τος 
τής 31.10.1935.

Διά τής παρ. 2 άφ’ ένός μεν άναγνωρίζεται δικαίωμα εις 
σύνταξιν είς τόν έπιζώντα σύζυγον -θήλεος υπαλλήλου καί 
συνταξιούχου, κατ’ έξομοίωσιν πρός τήν χήραν, άφ’ ετέρου 
δέ τίθεται ό περιορισμός τής άναγνωρίσεως τοΰ έν λόγω 
δικαιώματος μόνον εις άς περιπτώσεις συντρέχουν σωρευ- 
τικώς έν τώ προσώπω αύτοΰ, αί προϋποθέσεις τής άπορίας 
καί τής άνικανότητος πρός άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστι
κού έπαγγέλματος.

Διά τοΰ άρθρου 3 συμπληροΰνται αί διατάξεις τής περιπτ. 
β' τής παρ. 1 τών άρθρων 5 καί 31 τοΰ Α.Ν. 1854/51, όρι- 
ζομένου ότι τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως διά τά άρρενα 
τέκνα τά φοιτώντα εις άνωτάτας ή άνωτέρας Σχολάς τής 
ήμεδαπής ή ισοτίμους τής αλλοδαπής, έκτείνεται χρονικώς 
μέχρι πέρατος τών σπουδών των καί πάντως μέχρι τής συμ- 
πληρώσεως ύπ’ αύτών τοΰ 25ου έτους τής ηλικίας των, έφ’ 
όσον είναι άγαμα. Ή διάταξις αΰτη κρίνεται δίκαια,καθ’ 
όσον τά ορφανά τέκνα πολιτικών καί στρατιωτικών ύπαλ.- 
λήλων καί συνταξιούχων άπόλλυσι τήν σύνταξιν τοΰ πατρός 
των ( ή τής μητρός των έάν αΰτη είναι δημόσιος ύπάλληλος), 
ευθύς ώς συμπληρώσουν τό 20όν έτος τής ήλικίας ή δεν άπο- 
κτοΰν δικαίωμα πρός σύνταξιν έκ τοΰ πατρός των, έάν ό θά
νατος τούτου έπήλθεν όταν είχον συμπληρώσει τό 20όν 
έτος ήλικίας. Τούτο, όμως, -διά τά φοιτώντα τέκνα, έχει είς 
παλλάς περιπτώσεις ώς συνέπειαν ότι αναγκάζονται νά δια- 
κόψουν τάς μόλις άρξαμένζς σπουδάς των, ελλείψει οικονο
μικών πόρων ή παραιτούνται τής πρό τοΰ θανάτου τοΰ πα
τρός των σχεδιασμένης φοιτήσεώς των είς Σχολήν άνωτάτης 
ή άνωτέρας έκπαιδεύσεως.

Διά τοΰ άρθρου 4 αίρεται ό περιορισμός τοΰ άρθρου 3 τοΰ 
Ν.Δ. 149/1973 καθ’ όσον τά θετά τέκνα δικαιούνται συντά
ξεως, έφ’ όσον ή υιοθεσία έγένετο πρό τής συμπληρώσεως 
τοΰ 12ου έτρυς τής ήλ.ικίας των, προκειμένου περί τέκνων τών 
έκ πολεμικών γεγονότων φονευθέντων στρατιωτικών κατά 
τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, τά όποια υίοθετήθησαν 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός των. 'Τπέρ τής προτεινομένης 
διατάξεως συνηγορούν λόγοι κοινωνικοί καί ανθρωπιστικοί,



άνταποκρινόμενοι ιδίως πρός τήν 'Ελληνικήν παράδοσιν. 
Διά τήν εφαρμογήν τής διατάξεως θά άρχει ότι ό θάνατος 
έππήλ.θεν έχ τού — ολεμικοΰ γεγονότος το οποίον θά έχει σχέ- 
στν προς τήν έν τή ημεδαπή ή άλλοδαπή έκτέλχσιν τής υπη
ρεσίας τοϋ στρατιωτικού, άνεξαρτήτως τοΰ εάν κατά την 
στιγμήν εκείνην ούτος έξετέλχι διατεταγμένην υπηρεσίαν. 
Περαιτέρω, ώς προς τάς προϋποθέσεις ύφ’ άς παρέχεται 
το σχετικόν δικαίωμα, γίνεται διάκρισις μεταξύ θηλέων καί 
άρρένων τέκνων, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής ήδη ύπαρχού- 
σης διακρίσεως εις τήν κειμένην συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν 
(Α.Ν. 1854/51) καί εις τον Ν. 3122/1924 εις τό άρθρον 17 
τοΰ όποιου ύπήρχεν άντίστοιχος πρόβλεψις.

Αι’ έτέρας διατάξεως τοΰ άρθρου τούτου το προτεινόμενον 
μέτρον έπεκτείνεται έκ λόγων στοιχειώδους προνοίας καί 
είς τά ανίκανα προς άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγ- 
γέλιματος θετά τέκνα, των δικαιουμένων συντάξεως έκ τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου καί καλύπτει τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
τά έν λόγω τέκνα ήσαν μέν κατά τόν χρόνον τής υιοθεσίας^ 
τής γενομένης μετά τό 12ον έτος τής ηλικίας των, ικανά 
μετά ταΰτα δέ κατέστησαν άνίκανα.

Αι’ άλλης διατάξεως αίρεται ή δημιουργτθείσα άμφισβή- 
τησις. ώς πρός το δικαίωμα συντάξεως των άνικάνων ένη- 
λίκων κ.αί των θετών τέκνων των κεκτημένων δικαίωμα 
πολεμικής συντάξεως γονέων των, όριζομένου ήδη ρητώς 
6τι ταΰτα δικαιοΰντται συντάξεως, καθοριζομένου συγχρόνως 
καί τοΰ ποσοΰ ταύτης.

Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ σχεδίου, σκοπεΐται ή άναγνώρισις 
ώς συνταξίμου τοΰ χρόνου έκπαιδευτικής άδειας μέχρι τριών 
έτών, άντί δύο ώς προβλέπει ή άντικαθιστωμένη διάταξις 
τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Α.Ν. 1854/1951. Τό μέτρον 
τοΰτο προτείνεται τό μέν διά νά έναρμονισθή ή συνταξιοδο- 
τική νομοθεσία πρός τάς διατάξεις τοΰ Ύπαλληλικοΰ Κώδι- 
κος, τό δέ διότι ή Κυβέρνησις θεωρεί σήμερον βαρΰνον τό 
κριτήριον της έπιμορφώσεως τοΰ προσωπικοΰ τής Δημοσίας 
Διοικήσεώς, έν οφει της έν γένει άναπτυξιακής πολιτικής 
είς τόν δημόσιον τομέα. ' —

Διά τοΰ άρθρου 6 καθιεροΰται ή άρχή τής άναγνωρίσεως 
έκ τοΰ Δημοσίου μέν άπάσης τής προϋπηρεσίας δημοσίων 
υπαλλήλων είς οίονδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., έκ τοΰ οικείου δέ 
άσε ολιστικού φορέως άπάσης τής προϋπηρεσίας υπαλλήλων 
Χ.Π.Δ.Δ., είς τό Δημόσιον. Τό μέτρον κρίνεται έπιβεβλη- 
αένον, καθ’ όσον τά Ν.Π.Δ.Δ. παρά τήν αυτοτέλειάν των, 
κρατικούς σκοπούς έκπληροΰν καί υπό τήν άμεσον έποπτείαν 
τοΰ Κράτους τελούν καί ώς έκ τούτου ορθόν καί δίκαιον 
είναι ή είς αύτά υπηρεσία, ούσα συναφής πρός τήν δημοσίαν 
τοιαύτην, νά προσμετρήται είς αύτήν ώς συντάξιμος.

Οΰτω : Διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 5 άναγνωρίζεται ώς’ 
συντάξιμος ή προϋπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου είς Ν.Π.Δ.Δ. 
καί. άντιστρόφως, ή προϋπηρεσία υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. 
είς τό Δημόσιον. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ λύεται διά παντός 
τό θέμα τής άναγνωρίσεως τών προϋπηρεσιών τών παρασχε- 
ίεισών είς τόν δημόσιον τομέα καί ικανοποιείται έν οπωσδή
ποτε σοβαρόν καί δίκαιον .αίτημα τών υπαλλήλων.

Διά τής παρ. 2 τίθεται ώς προϋπόθεσις άναγνωρίσεως 
τών προϋπηρεσιών ή συμπλήρωσες πλήρους δεκαετούς πρα- 
•ματικής υπηρεσίας τακτικού υπαλλήλου έν τή τελευταία 
πηρεσία, πλήν τών περιπτώσεων άκουσίας άπομακρύνσεως. 
.πότε ή προϋπόθεσις αΰτη δέν άπαιτεΐται. Ό περιορισμός 
κύτος έτέθη προκειμένου νά άποφευχθή ή συνταξιοδότησις 
~οΰ υπαλλήλου έκ τοΰ Δημοσίου ή τοΰ τελευταίου άσφαλ.ι- 
■τικοΰ φορέως, με έλάχιστον χρόνον υπηρεσίας έν αύτώ. 
Ομως, διά τούς ήδη ύπηρετοΰντας υπαλλήλους, διά τούς 
ποιους ή κείμενη νομοθεσία άπαιτεΐ ώς προϋπόθεσιν άνα- 
νωρίσεως ένίων τών ώς άνω υπηρεσιών, χρόνον υπηρεσίας 
/άσσονα τής δεκαετίας καί οί οποίοι ήθελ.ον άποχωρήσει έκ 
ής υπηρεσίας δι’ οίονδήποτε λόγον, πλ.ήν παραιτήσεως προ 
ής συμπληρώσεως τής κατά τά άνωτέρω δεκαετούς ύπη- 
εσίας. αι υπηρεσίαι αύται δύνανται νά λ,ογισθοΰν ώς συντά- 
ιμοι. άμα η συμπληρώσει τοΰ έλ.άσσονος τούτου χρόνου, 
ο μεταβατικόν τοΰτο μέτρον έκρίθη σκόπιμον. προκειμένου,

διά τής καθιερώσεως τής προϋποθέσεως τής δεκαετίας, νά 
μή ζημιωθούν εκείνοι έκ τών υπαλλήλων, διά τούς όποιους 
κατά τόν χρόνον τοΰ διορισμού των ϊσχυον άλλ.αι προϋποθέ
σεις.

Διά τής παρ. 3 τίθεται ώς άναγκαΐος όρος, διά τήν άν'α- 
γνώρισιν τών άνωτέρω προϋπηρεσιών, ή άπχσχόλ.ησις είς 
αύτάς τοΰ υπαλλήλου κατά κύριον βιοποριστικόν έπάγγελ.μα 
καί κατά πλήρες ώράριον έργασίας. Ό όρος ούτος, ώς καθί
σταται εύνόητον, άφορά ώρισμένας κατηγορίας ύπαλλήλ.ων, 
ή φύσις τής έργασίας τών οποίων είναι τοιαύτη, ώστε νά 
τούς έπιτρέπη νά άσχολοΰνται κατά κύριον έπάγ
γελ.μα καί έκτος τοΰ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή νά άσχο- 
λοϋνται έλ.αχίστας ήμέρας ή ώρας τοΰ μηνός μέ τήν δη
μοσίαν υπηρεσίαν. Δι’ αυτούς δέν δύναται νά ύποστηριχθή 
βασίμως ότι συντρέχει ή ίδιότης τοΰ δημοσίου ύπαλλήλ.ου ή 
ύπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., ώς άπαιτεΐ ό συνταξιοδοτικός νομο- 
θέτης. .

Διά τής παρ. 4 ορίζεται ότι διά τήν άναγ/ώρισιν τών έν 
λόγω προϋπηρεσιών έξακολ.ουθοΰν νά ισχύουν αί είδικαί 
προϋποθέσεις καί οί περιορισμοί, οί οποίοι προβλ.έπονται 
ύπό τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας τοΰ φέροντος τό βά
ρος τής συντάξεως φορέως καί οί οποίοι άναφέρονται είς 
άναγνώρισιν προϋπηρεσιών, (π.χ. ή τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 
11 τοΰ Α.Ν. 1854/1951, τής πτεριππτ. β' τής παρ. 1 τοΰ άρ
θρου 12 τοΰ αύτοΰ νόμου, ώς άντικατ. διά τοΰ άρθρου 7 τοϋ 
Ν.Δ. 3768/57 κ,λ.π.).

Διά τής παρ. 5 ορίζεται ότι ή κατά τάς διατάξεις αύτοΰ 
άναγνωριζομένη προϋπηρεσία βαρύνει τό Δημόσιον μέν, 
έάν ο ύπάλλ.ηλ,ος έξήλ.θεν όριστικώς τής ένεργοΰ ύπηρεσίας 
αύτοΰ, τόν οίκεΐον δέ άσφαλ.ισηκόν φορέα, έάν ό ύπάλλ.ηλ,ος 
έξήλ,θεν όριστικώς τής ένεργοΰ ύπηρεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Ή ρύ- 
θμισις αΰη προετιμήθη πάσης άλλης, διότι είναι ή πλ.έον 
απλή είς τήν έφαρμογήν της καί ούδόλ.ως γραφειοκρατική. 
Καί ναι μέν δέν παρορράται καί τό γεγονός ότι ή οικονομική 
έπιβάρυνσις θά είναι, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, μεγαλ.υτέρα 
π/.ήν όμως τά μειονεκτήματα, έν προκειμένω είναι ήσσονος 
σημασίας έναντι τών πλεονεκτημάτων.

Διά τής παρ. 7 καταργείται άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ ύπό ψήφισιν νόμου πάσα προγενεστέρα διάταξις άναφε- 
ρομένη είς τήν άναγνώρισιν προϋπηρεσιών δημοσίων ύπαλ
λήλ.ων είς Ν.Π.Δ.Δ. καί ύπαλλήλ.ων Ν.Π.Δ.Δ. είς τό Δημό
σιον, έφ’ όσον άντίκειται είς τάς διατάξεις αύτοΰ. 'Ομοίως 
καταργείται πάσα ύφισταμένη οικονομική έκκρεμότης έκ 
τής έφαρμογής τοΰ Ν.Δ. 164/1973 είτε μεταξύ τών άσφαλ.ι- 
στικών φορέων καί τοϋ Δημοσίου, είτε μεταξύ τούτων τών 
άσφαλ.ιστικών Φορέων—Δημοσίου καί τών είς τάς διατάξεις 
αύτοΰ καί τοΰ ύπ’ δψιν νόμου ύπαγομένων ύπαλλ.ήλ,ων. τών 
μέν καταβληθέ/των χρηματικών ποσών μή έπιστρεφομένων, 
τών δέ όφειλ.ομένων μή άναζητουμένων. Ή ρύθμισις αΰη 
κρίνεται έκ τών πραγμάτων έπιβεβλ.ημένη , λόγω τής δια- 
μορφουμένης νέας καταστάσεως καί τής άνάγκης ταχείας 
έκκαθαρίσεως τών είς τό Ν.Δ. 164/1973 άναγομένων σχέ
σεων.

’Ενταύθα διευκρινίζεται ότι τό Ν.Δ. 164/1973 έξακο- 
λ.ουΟεΐ ίσχΰον, όσον άφορά είς τήν άναγνώρισιν προϋπηρε
σίας ύπαλλήλ.ων Ν.Π.Δ.Δ.. έχόντων το αύτό πρός τό Δημό
σιον συνταξιοδοτικόν καθεστώς, είς έτερον Ν.Π.Δ.Δ. τοΰ 
αύτοΰ συνταξιοδοτικοΰ καθεστώτος.

Διά. τοΰ άρθρου 7 συμπλ.ηροΰνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 
12 τοΰ Α. Νόμου. 1854/51 καί τών άρθρων 7 καί 13 τοΰ 
Ν.Δ. 3/68/1957, δι’ ών ορίζονται αί ύπηρεσίαι έκείνχι 
αίτινες λ.ογίζονται ώς συντάξιμοι καί προσαετροΰνται εις 
τήν λ.οιππήν συντάξιμον θηρεσίαν τοΰ τακτικού δημοσίου 
ύπαλλήλ.ου, προστιθεμένων τών περιπττώσεων προ θηρε
σιών. αίτινες έκρίθησαν ότι δικαιολ.ογοΰνται ώς έκ τοΰ άντι- 
κειμένου των.

Δι’ άλλης διατάξεως τοΰ αύτοΰ. άρθρου αντικαθίσταται 
ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Α.Ν. 1854 '51. είς. τρόπον ώστε 
ή προγενεστέρα θηρεσία είς τήν Κρατικήν Σχολήν Άοελ.-
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7,v \- συκόμων Θεσσαλ.'/νικης. τα νομικά πρόσωπα δη- 
• ■"t-oj δικαίου καί την αγροτικήν ασφάλειαν νά π:οσμε- 

. χττεειοείστως, λ.χμβχνομένου ύπ’ ·οψιν ότι πρόκειται 
κχ2' ουσίαν τεεί — ροϋπηρεσιών πχρχσχεθεισών εις δημο- 
c.,v ΰπηεεσίαν ή αποκεντρωμένη·/ τοιαύτην.________

Λ.’ ;τε:α: οιχτάξεως ρυθμίζεται ή κάτωθι περίπτωσις : 
' γ—ό τοΰ άρθρου 17 τοϋ Ν. Λ το: 3768Ί957 άνπγνωρί- 

η;ΤΖ_ ό χτόνος ύπηρεσίας δημοσίων ύπχλ./,ήλ.ων εις διεθνείς 
ό;··αν;συ.ου:, ώ: χρόνο; πεχγματικής δημοσία: ύπηρεσίας 

συντάξιμος. Έν τώ άρΟρω τούτω δεν ετέθη ό έν —αρ. 
ό τοϋ άρθρου 11 οτοϋ Α.Ν. 1854/51, περιορισμός, καθ’ όν 
δεν υπολογίζεται ώ; συντάξιμος ό χρόνος οίασδήτεοτε ύπη- 
εεσίαε. άν έχρησίμευσε προ: άπόκτησιν δικαιώματος συντά- 
ΐεω: ή άν δι’ αυτήν κατεβλήθη άποζημίωσις. Οΰτω καί άν 
β,τει τής ώ; είρηται ύττηρεσια; ανεγνωρισΟη δικαίωμα συν- 
τάόεω: ή κατεβλήθη άττοζημίωσις, λογίζεται αύτη ώς συν- 
ταίιυο:. Λι’ ό τεροτείνεται όπως καί προκειμένου τεερί των 
συνταίιοδοτουαένων κατά το άρθρον 17 τοϋ Ν.Λ. 3768/5/. 
έτεκτα'ίή ή εφαρμογή τής —αρ. 6 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Α.Ν. 
1>5ι ΐ!·5Ι ΐνα ούτως έξομοιωθή ή ύττηρεσια αΰτη εχρος τήν 
έν τώ Κράτει τοιαύτην.

Δια τοΰ άρθρου 8 τοΰ σχεδίου προβλέπετα: ό υπολογισμός 
έν διπλασιασμό/ καί μέχρι δύο ετών κατ’ άνώτατον όριον, 
τοΰ χρόνου ύττηρεσίας τοΰ διανυθέντος ύπό των πολιτικών 
ύπαλλήλων καί στρατιωτικών εις τάς Νέας Χώρας. ’Ανά
λογο; διάταξις ίσχΟεν άπό τοΰ έτους 1935 (Δ/γμα τής 31. 
10.35 απερί άπονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών 
συντάξεων») μέχρι τοϋ έτους 1951 (Α.Ν. 1854/1951) δτε 
κατηργήΟη. Δοθέντο; όμως ότι ό ύπάλληλος ύπελόγισεν εις 
τά έτη τών Νέων Χωρών, ή τοιαύτη κατάργησίς των διά τούς 
Οεμελιώσαντας δικαίωμα προς σύνταξιν μέχρι 1/11/1950 
ημερομηνίαν ισχύος τοϋ Α.Ν. 1854/51, ύπηρξεν άδικος. 
II ρό; άρσιν. όθεν, της αδικίας ταύτης τό μέτρον λαμβάνεται 
μόνον ύπέρ αύτών.

Διά της παρ. 1 τοϋ άρθρου 9 τοΰ σχεδίου αντικαθίστανται 
αί διατάξεις τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 15 τοΰ Α.Ν. 1854/51, 
αί άναφερόμεναι εις τήν προσαύξησιν της συντάξεως κατά 
10:50 εις τάς έν τη ρηθείση διατάξει καί ύπό τάς έν αύτη 
προϋποθέσεις άναφερομένας κατηγορίας πολιτικών ύπαλ- 
λήλων. λόγο) τής βαρείας ή άνθυγιεινής εργασίας ήν έκτε- 
λοΰν προστιθεμένων τεσσάρων εΐσέτι κατηγοριών ήτοι : 
α) τών παιδονόμων άναμορφωτικών καταστημάτων, β) τοΰ 
προσωπικού τών νοσηλευτικών ιδρυμάτων τοΰ άσχολουμένου 
εί; ραδιενεργού; πηγάς, γ) τοΰ τεχνικού πολιτικού προσω
πικού τοϋ Στρατιωτικού Τυπογραφείου καί δ) τοϋ προσω
πικού τοΰ Κλάδου ραδιοτηλεγραφητών της ΚΥΠ, ή εργασία 
τών οποίων θεωρείται βαρεία ή ανθυγιεινή μέ αποτέλεσμα 
την πρόωρόν άπομάκρυνσίν των έκ τής ύττηρεσίας.

Διά της παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου καί διά τήν ταυτότητα τοΰ 
λογου λαμβάνεται πρόνοια όπως εις τούς ιπταμένους ύπαλ- 
λη/.ους δημοσίων πολιτικών ύπηρεσιών πού έκτελοΰν αερο
πορικά; πτήσεις (χειρισταί καί αναγκαία πληρώματα αερο
σκαφών) παρασχεθή επίσης προσαύξησις τής συντάξεώς των 
κλιμακούμενη άπό 5 εως 10 πεντηκοστά άνπλόγως τών 
συνολικώς κατά τήν διάρκειαν τής πολιτικής ύπηρεσίας των 
πραγματοποιηθεισών ωρών πτησεως καί έφ’ όσον συνεπ/.ή- 
ρωσαν 15ετή πραγματικήν πολιτικήν ύπηρεσίαν εις τάς προ- 
αναφερθείσας ύπηρεσίας.

Διά τής παρ. 3 λαμβάνεται πρόνοια ύπέρ τών δικαστικών 
λειτουργών άπό τοΰ βαθμού τοΰ Προέδρου ή Εισαγγελέα)ς 

γ.ο.ετών καί άνωτέρων, οίτινες καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ 
μειωμένου ορίου ήλικίας τοΰ καθορισθέντος διά τής παρ. 5 
"ου άρθρου S8 τοϋ Συντάγματος, δεν έχουν συμπληρωμένη'/ 
■/.υετή συντάξιμον ύπηρεσίχ/.,. έξ ού λόγου εις αυτήν προστί
θενται τόσα έτη όσα τά άπομένοντα μέχρι συμπληρώσει»; 
ταύτης, ούχί πάντως καί πέραν τών τριών, μή δυναμέ/ης 
^μανς τής συντάξεως νά ύπερβή τό ποσόν όπερ θά έλάμβανον 
β ή υπέρ ών ή προτεινομένη διάταξις, ότε θά άπεχώρουν 
υ.ογω συμπληρο'/σεως τοϋ 70οΰ έτους τής ήλικίας των.
, -λια τοΰ άρθρου 10 ορίζεται ηύξημένος εις τό διπλάσιον 
° Χρόνος ύπηρεσίας στρατιωτικών εις III Ελληνικήν ’Ορει

νήν Ταξιαρχίαν Ρίμινι καί τόν 'Ιερόν Λόχον καί πέοαν τής 
12.10.1944. ήμερομηνίας άπελευθερώσεω; τών ’Αθηνών 
—τήν όποιαν θεσπίζει τό άρθρον 1 τοΰ 4448 1964, διά τούς 
δράσαντχς εις μαχίμους μονάδας συσταθείσας έν Μ. ’Ανα
τολή— καί συγκεκριμένους μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1944 
διά τούς Ριμινίτας καί 9 Μχίου 1945 διά τούς Ίερολοχίτχς. 
καθόσον ούτοι μέχρι τών ημερομηνιών αύτών συμμετεΐχον 
όντως εί: πολεμικά; έπιχειρήσεις.

Δι’ ά/λη; διατάξεως τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ηΰξη- 
μένος επίσης εις τό διπλάσιον ό χρόνος όμηρίας ή φυλακί- 
σεως άπό τάς άρχάς Κατοχής τών τακτικών δημοσίων ύπαλ- 
λήλων κατ’ έξομοίωσιν τούτων πρός τούς στρατιωτικούς, 
δι’ οΰς ισχύει παρόμοιον μέτρον.

Διά τών διατάξεων τοΰ προτεινομενου άρθρου 11 τροπο
ποιούνται καί συμπληροϋνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου S5 
τοΰ Α.Ν. 1854/1951 διά τής έπεκτάσεώς των καί έπί τών 
ύπαλλήλων εκείνων οίτινες, προ τής εισόδου των εις τήν 
δημοσίαν υπηρεσίαν δεν ήσαν ήσφαλισμένοι εις τό ΙΚΑ, 
πρός συντονισμόν τοΰ συστήματος μέ τό καθεστώς τών κοι
νωνικών άσφαλίσεων καί έπί τή καταβολή τών νομίμων κρα
τήσεων παρά τοΰ Δημοσίου καί τών ενδιαφερομένων, ίνα 
μή στερηθούν ούτοι τής συνταξιοδοτικής προνοίας τών κοι
νωνικών άσφαλίσεων έφ’ όσον έξέλθουν τής ενεργού ύπηρε
σίας, χωρίς νά δυνηθοΰν νά τύχουν συντάξεως έκ τοΰ Δημο
σίου Ταμείου.

Διά τοΰ άρθρου 12 λαμβάνεται πρόνοια αύξήσεως τών συν
τάξεων τών ύπχξιωματικών καί οπλιτών τοΰ Στχρατεύμχ- 
τος καί τών τούτοι; έξομοιουμένων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας, τοΰ Λιμενικού καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, τών 
παθόντων έν ειρηνική περιόδου έν ύπηρεσία καί ένεκα ταύ
της, εις τρόπον ώστε ή ύπάρχουσα σήμερον διαφορά μεταξύ 
πολεμικών συντάξεων καί τοιούτων ειρηνικής περιόδου 
(3 : 1 περίπου) νά περιορισθή σημαντικώς (4 : 3). Ούτως 
ορίζεται ότι αί συντάξεις τών άνωτέρω δέ/ δύνανται νά ύπο- 
λείπωντχι τοΰ 75 % τής έκάστοτε μηνιαίοι; πολεμικής συν
τάξεως μετά τών έπί ταύτης έπιδομάτων άνικανότητος τής 
άνηκούσης εις όμοιόβχθμον στρατιωτικόν μέ τήν αύτήν μείω- 
σιν τής πρός εργασίαν ίκχνότητος.

Διά τοΰ άρθρου 13 λαμβάνεται πρόνοια έπεκτάσεώς καί 
εις τάς οικογένειας τών άνδρών τών Σωαάτων ’Ασφαλείας, 
Λιμενικού καί Πυροσβεστικού Σώματος τών φονευθέντων 
ή θχνόντων κατά τήν έκτέλεσιν διατεταγμένης έν κχιρώ 
ειρήνης ύπηρεσίας προδήλως καί άνχμφισβητήτως ένεκεν 
ταύτης τών διατάξεων τοΰ Ν. 143/1975. δι’ ών χορηγείται 
πολεμική σύνταξις διά τήν αύτήν αιτίαν εις τάς οικογένειας 
τών στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Διά τοΰ άρθρου 14 λαμβάνεται πρόνοια καθορισμού συν
τάξεως βάσει τών αποδοχών τών 9ου καί 8ου μισθολογικών 
κλιμακίων τοΰ άρθρου 49 τοΰ Ν. 309/1976 διά τούς λυκειάρ- 
χας καί γυμνασιάρχχς αντιστοιχώ;, τούς ύποβιβασθέντας 
έν συντάξει ή έν άνεργεία, δυνάμει τοΰ A. Ν. 129/1967 εις 
γυμνασιάρχχς ή βοηθούς γυμνασιάρχχς.

Διά τοΰ άρθρου 15 λαμβάνεται πρόνοια αύξήσεως τοΰ 
επιδόματος άνικανότητος ώρισμένων αναπήρων πολέμου φε- 
ρόντων βαφεία; αναπηρίας (πάσχοντες έκ σπαστικής ή υστε
ρικής παραπληγίας, αχρηστίας τών δύο άνω άκρων, τραύμα
τος τοϋ κρανίου έπαγομένου άνικανότητχ 100 % ή έκ πολ
λαπλών αναπηριών, έπαγομένων ανικανότητα τής μιας μέν 
100 %, τών δέ λοιπών 10 % εως 100 %). Ή έν λόγω αύςη- 
σις ορίζεται ίση πρός τό ήμισυ τής προβλεπομένης ύπό τής 
παρ. 1 τοΰ άρθρ. 5 τοΰ Ν. 171/1975 διά τούς συναδέλφους 
των τυφλούς, άκρωτηριχσμένους κατά τά άνω καί κάτω 
άκρα άπό τοΰ ύψους τοΰ μηρού διά τό έν καί τής κνήμης διά 
τό έτερον. Ή τοιαύτη αΰξησις ούτως οριζόμενη λόγω τής 
ήσσονος βχρύτητος τών παθήσεών των έναντι τών τυφλών 
κ.λπ. επιβάλλεται λόγω τής παρατηρούμενης μεγάλης δια
φοράς τοΰ κατά προσαύξησιν κχτχβχλλομένου επιδόματος 
άνικανότητος μεταξύ τών δύο ώς άνω κατηγοριών βαρεως 
αναπήρων.

Διά τήν ταυτότητα τοΰ λόγου λαμβάνεται έπίσης πρόνοια 
έπεκτάσεώς τής προτεινομένης έπαυξήσεως τοΰ επιδόματος



άνικανότητος και είς του: αναπήρους πολέμου τούς ακρωτη
ριασμένους είς τό ΰψο: άμφοτέρων των κνημών.

’ΕΞ άλλου ανάλογος ρύθμισις προτείνεται και διά τούς 
πολίτικούς καί στρατιωτικούς συνταξιούχους ειρηνικής πε
ριόδου τούς πάσχοντα: έκ σπαστικής ή υστερικής παραπλη
γίας, ή προσαύξησες τοΰ επιδόματος ανίκανό τητος των 
οποίων ορίζεται ίση πρός το ήμισυ τοΰ συνόλου των προσαυ
ξήσεων τοΰ επιδόματος άνικανότητος των συναδέλφων των 
των ΰποστάντων πλήρη χαλαράν παραπληγίαν μετ’ όρθο- 
κυστεκών διαταραχών.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 16 τοΰ σχεδίου αντιμετω
πίζονται αί κάτωθι περιπτώσεις υπαγωγής εις τάς πολεμι
κός καταστάσεις :

Διά τοΰ Ν. 148/1975 έρυθμίσθησαν ώρισμένα συνταξιο- 
δοπκά θέματα διά ειδικός κατηγορίας στρατιωτικών (αλε
ξιπτωτιστών, ύπηρετούντων έπί υποβρυχίων, τελούντων είς 
κατά στάσιν πτητικής ένεργείας, υποβρυχίων καταστρο- 
φέων) άφορώντα είς τον διπλασιασμόν τοΰ χρόνου υπηρε
σίας των, την προσαύξησιν τής συντάξεούς των κατά ώρι- 
σμένον ποσοστόν, την μετάταξιν τών έξ αυτών παθόντων έν 
ειρήνη είς τήν κατάστασιν τής πολεμικής διαθεσιμότητες 
κ.λπ. πάντοτε ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις. Κατά τήν εφαρ
μογήν, δμως, τοΰ ανωτέρω Ν. 148/1975 κατεδείχθησαν ώρι
σμένα κενά, ή συμπλήρωσις τών όποιων καθίσταται άναγκαία 
διά τούς κάτωθι λόγους :

α) Διά τήν αναδρομικήν άναγνώρισιν τών ήδη πραγματο- 
ποιηθέντων εξαμήνων ύπό τών χειριστών αεροσκαφών, τών 
ραδιοναυτίλων καί τών αλεξιπτωτιστών τών έξελθόντων τής 
υπηρεσίας, ώς συμβαίνει με τάς λοιπάς κατηγορίας.

β) Διά τήν άναγνώρισιν τών μέχρι τής ένάρξεως ισχύος 
τοΰ IS". 148/1975 πραγματοποιηθέντων έξαμήνων ύπό τών 
είς κατάστασιν ένεργείας τελούντων άλεξιπτωτιστών ύπό 
τάς κατά τον χρόνον πραγματοποιήσεώς των ίσχυούσας 
προϋποθέσεις συμπληρώσεως έξαμήνων, ήτοι τέσσαρες (4) 
πτώσεις εντός ένός ήμερολογιοικοΰ έτους.

Έκτος δμως τών ώς άνω κατηγοριών στρατιωτικών τοΰ 
Ν. 148/1975 ύπάρχουν καί συνάδελφοί των ύπηρετοϋντες 
είς μονάδας έκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ξηρός, ναρκαλιευτικά 
συνεργεία ώς καί άλλοι εντεταλμένοι διά τήν έξουδερέρωσιν 
εκρηκτικών μηχανημάτων, οί όποιοι διά τήν έκτέλεστν τής 
ύπηρεσίας των αυτής εκτίθενται είς έπηυξημένους κινδύνους, 
χωρίς νά απολαμβάνουν τών ώς άνω συνταξιοδοτικών πλεο
νεκτημάτων.

Τό κενόν αύτό έρχεται επίσης νά καλ.ύψη τό προτεινόμενον 
άρθρον ώς επίσης έρχεται νά έρμηνεύση τήν έννοιαν τής παρ. 
7 τοΰ άρθρου 14 τοΰ Ν.Δ. 376S/1957 διά τήν ύπαγωγήν 
είς τήν ειδικήν συνταξιοδοτικήν προστασίαν τοΰ Ν. 2588/ 
1921 τών ύπαξιωματικών Χωροφυλακής τών παθόντων έν 
πολεμική περιόδω.

Οΰτω διά τής παρ. 1 αντικαθίσταται τό άρθρον 5 τοΰ Ν. 
148/1975 είς τρόπον ώστε νά παρέχεται άναδρομική άνα- 
γνώρισις τών μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ έν λόγω νό
μου πραγματοποιηθέντων έξαμήνων καί ύπό τών έξελθόν
των τής υπηρεσίας χειριστών αεροσκαφών, ραδιοναυτίλων 
καί άλεξιπτωτ.στών καθ’ όσον είς τάς έν λόγω κατηγορίας 
ύπάγονται καί έκείνοι οί όποιοι δέν συνεπλήρωσαν τόν απα
ραίτητον αριθμόν έξαμήνων (14 πτητικά διά τούς χειριστές 
αεροσκαφών καί ραδιοναυτίλους καί 7 διά τούς άλεξιπτωτι- 
στάς) είτε διότ. μετετάγησαν είς έτέρας κατηγορίας διά λό
γους ύπηρεσιακούς είτε διά λόγους ανεξαρτήτως τής θελή- 
σεώς των. Ή ρύθμισα: αύτή έκρίθη επιβεβλημένη διά λόγους 
ίσης μεταχειριστώ: τών ανωτέρω κατηγοριών στρατιωτ.κών 
πρός τούς ύποβρυχίους καταστροφεΐς, τούς ύπηρετούντας 
έπί υποβρυχίων καί τούς τελούνται είς κατάστασιν πτητικής 
ένεργείας τεχνικούς, οί όποιοι βάσει τής ύπ’ δφιν διατάξεως 
δύνανται νά προσριετροΰν καί έν έστω έξάμηνον —όπερ διη- 
νύθη ύπό τάς προϋποθέσεις αί όποΐαι άπητοΰντο κατά τόν 
χρόνον τής πραγματοποιήσεώς του— διά τόν διπλασιασμόν 
τοΰ χρόνου ύπηρεσίας των καί τήν προσαύξησιν τής συντά- 
ξεώς των.

Διά τής αύτής επίσης παραγράφου λαμβάνετα: πρόνοια 
διά τήν.άναγνώρισιν τών μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοΰ Ν. 
148/75 πραγματοποιηθέντων έξαμήνων και ύπό τών έν 
ένεργεία στρατιωτικών. Διευκρινίζεται ένταΰθα ότι έκ τής 
προτεινομένης διατάξεως τοΰ άρθρου 1 ουδόλως θίγεται ή 
έν τώ άρθρω 3 § 3 Ν. 148/1975 τασσόμενη προϋπόθεσις
τής συμπληρώσεως δεκαοκταετοϋς ή εικοσαετούς πραγματι
κής στρατιωτικής ύπηρεσίας, άναλόγως τής περιπτώσεως 
διά τόν ύπολογισμόν έν προσαυξήσει τοΰ χρόνου ύπηρεσίας

Διά τής παρ. 2 προβλέπεται ή ύπαγωγή είς τάς είδικάς 
καταστάσεις τής πολεμικής διαθεσιμότητος καί πολεμικής 
αποστρατείας τών συνεπεία τής έν καιρώ ειρήνης διατετα
γμένης ύπηρεσίας καί ένεκεν ταύτης καθισταμένων ανικάνων 
στρατιωτικών λ.όγω τραύματος ληφθέντος κατά τήν έκκαθά- 
ρισιν ναρκοπεδίων ξηρός καί έξουδετέρωσιν εκρηκτικών 
μηχανημάτων. Ή ύπαγωγή είς τάς έν λόγω καταστάσεις 
έκρίθη έπιβεβλημένη διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως τής 
κατηγορίας αυτής τών στρατιωτικών πρός τούς συναδέλ
φους των τοΰ Ν. 148/1975 οί όποιοι απολαύουν όμοιου ευερ
γετήματος.

Διά τών παραγρ. 3 έως 5 προβλέπεται ό ύπολογισμός 
έν προσαυξήσει τοΰ χρόνου ύπηρεσίας τοΰ διανυθέντος ύπό 
τών στρατιωτικών τών ύπηρετούντων ώς τεχνικών είς μονά
δας έκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ξηρός ή είς ναρκαλιευτικά 
συνεργεία κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1033/1971 καί τοΰ 
προΐσχύσαντος Ν.Δ. 2646/1953. Διά τών έν λόγω Ν. Δ/των 
συνεστήθη καί όργανώθη ειδική στρατιωτική μονός με άπο- 
στολήν τήν άναγνώρισιν, έπισήμανσιν καί έκκαθάρισνν ύπο
πτων χώρων καί ναρκοπεδίων.Διά τό προσωπικόν τής μονά- 
δος αύτής τό άσχολούμενον μέ τήν έργασίαν ταύτην καί χαρα- 
κτηριζόμενον ώς τεχνικήν ό χρόνος ύπηρεσίας ύπολογίζεται 
ώς τοιοΰτος ζώνης πρόσω κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 
τοΰ άρθρ. 7 τοΰ Ν.Δ. 1033/1971 καί τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 
2646/1953. Ήδη διά τής προτεινομένης διατάξεως καθιεροΰ- 
ται καί ό υπολογισμός είς διπλ.οΰν τοΰ ώς άνω χρόνου ώς 
πρός τήν σύνταξιν τοΰ έν λ.όγω προσωπικού τό όποιον διά τήν 
έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας του έκτίθεται είς έπηυξημένους κιν
δύνους. Τό συνταξιοδοτικήν τοϋτο πλεονέκτημα ένηρμονίσθη 
όσον άφορό τάς προϋποθέσεις άναγνωρίσεώς του πρός τά 
ίσχύοντα διά τοΰ Ν. 148/1975 προκειμένου περί τών άλλων 
κατηγοριών στρατιωτικών τών τελούντων ύπό είδικάς συν- 
θήκας ένεχούσα: έπίσης έπηξυξημένον κίνδυνον. "Ητοι καθο
ρίζεται ώς προϋπόθεσις λογισμού είς τό διπλ.άσιον τοΰ χρό
νου ύπηρεσίας ή συμπλ.ήρωσις άφ’ ένός μέ'; 30 ώρών εργασία: 
έντός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων, άφ’ έτέρου δέ 20 έτών 
πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεσίας.

Διά τής παρ. 6 αποσαφηνίζεται, δι’ αυθεντικής έρμηνείας, 
ή έννοια τής παρ. 7 τοΰ άρθρου 14 τοΰ Ν.Δ. 3768/57, όρι- 
ζομένου ρητώς ότι είς τήν διά τής διατάξεως ταύτης σκοπου- 
μένην συνταξιοδοτιήκήν προστασίαν, ύπαγωγή: δηλονότι 
είς τάς εύεργετικάς διατάξεις τοΰ Ν. 2588/1921. περιλαμ
βάνονται καί οί ύπαξιωματικοί τής Χωροφυλακής. οί·πνες 
κατέστησαν ανίκανοι συνεπεία πολεμικοΰ τραύματος ή νο
σήματος άποτόκου τών κακουχιών τής, κατά τήν διάρκειαν 
τής έν γένει έμπολ.έμου καταστάσεως διά τήν Ελλάδα, ύπη
ρεσίας των, δοθέντος μάλ.ιστα ότι διά τοΰ Ν. 498/1943 αί 
διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 709/1941, είς άς άναφέρεται ή έρμηνευο- 
μένη διάταξις έπεξετάθησαν καί είς τούς αναπήρου: πολ.έμου 
ύπαξιωματικούς τής Χωροφυλακής.

Διά τοΰ άρθρου 17 λαμβάνεται πρόνοια έπεκτάσεως καί 
είς τό μεταφερθέν είς τά ΕΛ—ΤΑ προσωπικόν τής τέως 
Ταχυδρομικής Υπηρεσία: τό όποιον έξήλ.θε τής υπηρεσία: 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1974 τών διατάξεων τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ Ν. 193/1975. δι’ ών ώρίσθη ότι δημόσιοι ύπάλ- 
λ.ηλ.οι καί ύπάλληλ.οι τής Βουλής. ΝΠΔΔ καί ΟΤΑ. άποχω- 
ρήσαντες μέχρι τής 1 Αύγούστου 1974 λ.όγω ορίου ήλ.ικίας. 
κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρθρου 125 παρ. 4 τοΰ Συντάγματος 
1968. λ.ογίζονται διά συνταξιοδοτικούς σκοπούς ώς έν ένερ
γεία διατελ.έσαντες μέχρι συμπληρώσεως τής 35ετοΰς πρα
γματικής συνταξίμου δημοσίας ύπηρεσίας καί πάντως οΰχ; 
πέραν τής συμπληρώσεως τοΰ 65ου έτους τής ηλικίας των
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ΟΟτω τακτοποιείται έκκρεμότης ώς προς τήν ύπαγωγήν sir 
•ττν υ.νησθείσχν διάτχξιν των υπαλλήλων -των Ε-\—ΤΑ. 
ri" όποιοι. ώ: εχοντες συμπεπληρωμένην 15ετή πραγματικήν 
όταοσίχν ύπηεεσχν κατα την μεταφοράν των ε·.: τα Ε.\—ΤΑ. 
^._j—r;r<jxv τα έναντι τού Δημοσίου συνταξιοδοτικα των οι- 
κχιωχχτχ —συαφώνωε τώ άρθρω 13 τοΰ Δ".Δ. 496 19/6*— 

τοοπον ώστε να /.ογίζωνται και ούτο·.. δ'.ά συνταξιοόο- 
-οκο'-ο σκοπουρ. ώς έν ενεργεία διατελέσχντες μέχρι τοΰ 65ου 
επο-ε τής ηλικίας των.

Διι τοΰ άρθρου 1S τακτοποιείται έκκρεμότης, ώς πρός 
τό σ.ντάειμον τοΰ έκτος ύπηρεσίας χρόνου βοηθητικού διδα
κτικού προσωπικού των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών'Ιδρύ
σεων —όπερ όμως έξοκολούθησε παρέχον τάς ΰπηρεσίαε 
του δ·.’ ας καί ήμείφθη κατά τον χρόνον άπό τής τυπικής άπο- 
λύσεώς του διά τοΰ Α.Ν. 553/1968 μέχρι τής έπαναφοράς 
που διά τοΰ Ν.Δ. 1264/1972 —ή όποια έδημιουργήθη έκ 
τοΰ λόγου ότι αί διατάξεις, δι’ ών ώρίσθη ότι ένδιάμεσος 
χεόνος υπολογίζεται διά πάσαν συνέπειαν ώς διανυθείς εις 
την ές ής άπεχώρησαν Οέσιν (Ν.Δ. 214/1974 άρΟρον 8) 
έτεθησαν άνευ τηρήσεως τής συνταγματικής διαδικασίας 
(άρθρον 73 παρ. 2 Συντάγαμχτος).

Διά ετέρας διατάξεως τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται το 
θέμα τής άναγνωρίσεως ώε συνταξίμου τοΰ χρόνου τής έκτος 
υπηρεσίας παραμονής υπαλλήλων τοΰ ΟΛΠ, άπολυθέντων 
τής υπηρεσίας διά τοΰ Ν.Δ. 91/1941 ώς πρωταιτίων τής 
περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1941 έκδηλωθείσης απεργίας τοΰ 
προσωπικού τοΰ έν λόγω όργανισμοΰ και έπαναδιορισθέντων 
μετά 18μηνον.

Διά τοΰ άρθρου 19 ρυθμίζονται τά τής συνταξιοδοτήσεως 
τοΰ τακτικοΰ προσωπικού Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Ν.Δ. 
2592/53 συγχωνευθέντων ή μετατραπέντων εις έτερα ιδρύ
ματα άρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι τό έν λόγω προσωπικόν είχε προ τής τοιαύτης 
συγχωνεύσεως ή μετατροπής δικαίωμα συντάξεως έναντι 
τοΰ Δημοσίου κατά τάς διατάξεις τοΰ Α.Ν. 1854/51. Πρός 
τον σκοπόν αύτόν —βάσει άναλόγου ρυθμίσεως γενομένης 
διά τό μετχφερθέν εις τά ΕΑ—ΤΑ προσωπικόν τής Γεν. 
Δ,νσεως Ταχ/μειων διά τοΰ Ν.Δ. / /4/70 καί διά τό μεταφερ- 
θεν εις τον ΟΣΕ προσωπικόν τών τέως ΣΕΚ διά τοΰ Ν.Δ. 
13-ι2 /3— τό ώς άνω προσωπικόν διεχωρίσθη εις δύο κατη
γορίας.^ Η μέν πρώτη περιλαμβάνει τό συμπληροΰν κατά 
τον χρόνον τής μετατροπής 15ετή πλήρη πραγματικήν συν- 
ταςιμον υπηρεσίαν ή δέ δεύτερα τό προσωπικόν τό μη συμ- 
πληρουν τοιαύτην. Καί τό μεν προσωπικό / τής πρώτης κατη- 
γοριχε διατηρεί τά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα κατά την 
“ή?· Ι^τοΰ προτε·.νομέ/ου άρθρου 20 τό δέ τής δευτέρχς καί 
Τή zrzzr,Z προσλχμβανόμενον θά συνταξιοδοτήται έκ τοΰ 
ίΚΛ κατά τάς διατάξεις τάς διεπούσχς τό πρός σύνταξιν 
οικαιωμα τών τακτικών υπαλλήλων αύτοΰ.

Διά τών άρθρων 20 καί 22 ρυθμίζονται θέματα, άντί- 
.οιχα προς τα τών άρρθρων 2 καί 3 τοΰ νομοσχεδίου, διάστο

το προσωπικόν τών σιδηροδρόμων πρός έξίσωσιν τών, βά- 
Cti παρεμφερών διατάςεων, δικαιωμάτων συντάξεως. Οΰτ 
συ a.·

υτω 
εως εΐε

'*•1 παρεμφερών διατάςεων, δικαιωμάτων συντάξεως, 
-υμπ/.ηρσΰνται αί σχετικαί με τήν απονομήν συντάξε 
-ας απορφανιζομένας οικογένειας τών σιδηροδρομικών -δια 
':ζ"’£ήγπου Ν.Δ. 3395/1955 διά την άπόκτησιν δικαιώματος 
συντάξεως εις τήν χήραν τοΰ άποβιώσαντος σιδηροδρομικού 
cy/τκςιουχου μετά διετή συμβίωσιν. άντί τής τριετοΰς, εις 
' 'ι επι^ωντα συμυγον καί εις τά φοιτώντα τέκνα.

Διά^ τοΰ άρθρου 21 τοΰ σχεδίου άναγνωρίζεται δικαίωμα 
συνταςεως εις τά θετά τέκνα τών έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου 
αυντχςιοοοτουμένων σιδηροδρομικών ύπαλλήλων. κατά πλήρη 
ε,ομοιωσιν προς τά έπΐ δημοσίων υπαλλήλων ίσχύοντα, 
κατόπιν τοΰ Ν.Δ. 149/1973, χάριν τής αρχής τής ΐσότητος 

·Γ.ι ρυθμίσει συνταςιοδοτικών δικαιωμάτων, διεπομένων 
υ~° παρεμφερών διατάξεων.

·, 'Γ°ϋ άρθρου 23 συμπληροϋνται αί διατάξεις τής περιπτ. 
Ύ ·ής παρ. 1 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 3395/1955, ώς άντικατε- 
στάθησαν διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 326/1974, εις τρόπον

ώστε να λογίζεται συντάςιμος προσαετρουιχενη εΐε ττν λοι
πήν συντάξιμον υπηρεσίαν τών σιδηροδρομικών ύπαλλήλων 
καί ή προϋπηρεσία αυτών είε τόν ’Οργανισμόν Διαχειρίσεως 
Συμμαχικού ,'1/.ικοΰ (νΰν ’Οργανισμόν Διαχειρίσεως Δη
μοσίου 'Υλικού). 'Η διάταξις χύτη προτείνεταΐ. δεδομένου 
ότι ή αύτή ώς άνω προϋττηρεσία κατέστη συντάξιμος διά 
τους δημοσίους υπαλλήλους, τό προς σύνταξιν δικαίωμα τών 
οποίων διέπεται ύπό παρειχοερών διατάξεων, διά τοΰ άρθοου
1 τοΰ Ν.Δ. 89 1969.

Διά τοΰ άρθρου 24 τοΰ σχεδίου τροποποιούνται αί σχετικαί 
διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1342/1973. διά τών όποιων ορίζεται 
ότι ή σύνταξις τών σιδηροδρομικών τών κατεχόντων βαθμόν 
μή περιλαμβανόμενο'/ εις τάς διατάξεις περί προσωπικού 
τών Σ.Ε.Κ. τής 1.1.1971, κανονίζεται έπί τή βάσει τοΰ 
μάλλον προσεγγίζοντος μισθού., τοΰ καταβαλλομένου κατά 
τόν χρόνον τής εξόδου των καί ορίζεται νΰν ότι ή σύνταξις 
κανονίζεται έπί τή βάσει τοΰ κατά τήν 1.1.1973 μισθού, 
αύξανομένου έφ’ εξής κατά τά ποσοστά χύξήσεως τοΰ μισθού 
τών δημοσίων υπαλλήλων. Ή τροποποίησις χύτη κρίνεται 
δίκαια, έφ’ όσον κατά την ανωτέρω χρονολογίαν (1.1.19/3) 
τό πρώτον έρρυθμίσθησαν διά τοΰ νέου υπηρεσιακού οργανι
σμού τοΰ ΟΣΕ θέματα άποδοχών τών υπαλλήλων του. Συνε
πώς. μεταγενέστερα·, τυχόν έντάξεις εις διαφόρους μισθούς, 
αί όποϊαι αφορούν πλέον προσωπικόν ΝΠΙΔ. δέν θά ήτο 
όρθόν νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν διά τήν έκ τοΰ Δημοσίου συντα- 
ξιοδότησιν αυτών.

Διά τοΰ άρθρου 25 άντικαθίσταται ή παρ. 5 τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Ν.Δ. 1342/1973, δι’ ής ορίζεται ότι’διά τόν καθορισμόν 
τής συντάξεως τοΰ προσωπικού τής Διεθνούς 'Εταιρείας 
Κλιναμαξών (ΔΕΚ) εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4 
τοΰ Ν.Δ. 4295/1963, αί έξαρτώσαι τόν κανονισμόν τής 
συντάξεως τοΰ έν λόγω προσωπικού, έκ τοΰ μισθού τοΰ προ- 
βλεπομένου ύπό τών οικείων συλλογικών συμβάσεων έργα- 
σίας, ύπό τόν περιορισμόν ότι ή σύνταξις αΰτη δέν δύναται νά 
ΰπερβή, έν ούδεμιά περιπτώσει, τήν αντίστοιχον τοιαύτην 
τών σιδηροδρομικών κατά τήν έν τή διατάξει ταύτη όρι- 
ζομένην αντιστοιχίαν τών βαθμών τοΰ έν λόγω προσωπικού 
πρός τούς βαθμούς τών υπαλλήλων τών σιδηροδρομικών 
δικτύων. Οΰτω διά τής έν λόγω διατάξεως αποσυνδέεται 
ή σύνταξις τοΰ προσωπικού τής ΔΕΚ άπό τόν μισθόν τών 
συλλογικών συμβάσεων, όριζομένου έν αύτώ ότι ό κανονι
σμός τής συντάξεως τοΰ προσωπικού τούτου ένεργείται 
έπί τή βάσει καθοριζόμενης άντιστοιχίας βαθμών, ήτις προ
σομοιάζει πρός τήν τοΰ άρθρ. 4 τοΰ Ν.Δ. 4295/1963. 'Η διά- 
ταξις αΰτη, έκτος τοΰ ότι κρίνεται δίκαια, έπιφέρει καί σο- 
βαράν διευκόλυνσιν εις τάς άρμοδίας διά τόν κανονισμόν συν
τάξεως υπηρεσίας.

Δι’ άλλης διατάξεως τοΰ άρθρου τούτου ορίζονται τά πο
σοστά δευτερευουσών άπολαυών τοΰ προσωπικού τής ΔΕΚ, 
διά τών όποιων προσαυξάνεται ή σύνταξίς του άνχλόγως 
πρός τήν παρεχομένην πράγματι ύπηρεσίαν, καθ’ όμοιον 
τρόπον, ώς ισχύει καί έπί σιδηροδρομικών πρός έξίσωσιν έν 
τώ συνταξιοδοτικώ δικαιώματι τών ύπό τάς αύτάς συνθή- 
κας τελούντων.

Διά τοΰ άρθρου 26 ρυθμίζεται ό τρόπος άποδείξεως τής 
άπασχολήσεως ή μή τών δικαιούμενων, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
τής άνεργείας των, κατά τό ύπό τοΰ άρθρου τρίτου τοΰ διά 
τοΰ Ν. 1961/1951 κυρωθέντος κανονισμού νοσηλείας καί 
περιθάλιύεο/ς τοΰ έκ φυματιώσεως πάσχοντος προσωπικού 
τών σιδηροδρομικών δικτύων, εις συμπληρωματικας πχρο- 
χάς φυματικών σιδηροδρομικών, άρκούσης τής ύποβολής 
ύπό τούτων σχετικής ύπευθύνου δηλώσεως τοΰ Ν.Δ. 105/ 
1969 άντί τής ένορκου βεβαιώσεως, ενώπιον εΐρηνοδίκου ή 
συμβολαιογράφου καί βεβαιώσεως αστυνομικής άρχής, ως 
προβλέπει ό ανωτέρω κανονισμός. Καί τούτο επειδή ή υφι
στάμενη γραφειοκρατική διαδικασία, εις ταλαιπωρίαν μονον 
τών ένδιαφερομένων οδηγεί, άνευ ούσιασηκοΰ όφέλ.ους, αφού 
έν προκειμένω πρόκειται τεερί υπερηλίκων προσώπων, τα 
όποια έξήλθον τής υπηρεσίας μέχρι τής ισχύος ταΰ Ν.Δ. 
3395/55, δηλ. μέχρι τής 1ης Μαρτίου 1955. τ



Διά του άρθαου 2/ παεατείνεται έττί έν έξάμηνον. άπο τής 
δημοσιευσεως τον προτεινομένου νόμου, ή διά τής παρ. 3 
τοϋ άρθρου 3 του IS. 479/1976 ταχθεΐσα έξάμηνος προθεσμία 
διά τήν υποβολήν αΐτήσεως. τεεί διαγραφής των όφειλομένων 
εις το Δημόσιον, λόγω άναγνωρίσεως δι’ εξαγοράς. τόσων, 
ώς συνταξίμων προϋπηρεσιών σιδηροδρομικών, ώς καί εις 
τήν έτιστροφήν τών τυχόν παρακρατηθέντων. 'Η τεθεΐσα 
διά τοϋ νόμου τούτου άποσβεστική τοϋ δικαιώματος τρο- 
θεσμία ήτο σύντομος εκ τοϋ λόγου ότι τό Δημόσιον ήθέλησε 
νά έπιταχύνη τήν σχετικήν διαδικασίαν, διά τήν σύντομον 
όριστικοτοίησιν τής προκαλουμένης οικονομικής έπιβαρύν- 
σεώς του, τλήν ή άπώ/εια τοϋ δικαιώματος ΰτό τών άμελη- 
σάντων νά άσκήσουν τοϋτο, δέν θά ήτο σύμφωνος τρός τάς 
άρχάς τής έτιεικείας, αί ότοΐαι τρέτει νά διέτουν τό Κρά
τος Δικαίου.

Διά τοϋ άρόρσυ 28 ρυ-ύμίζοντα: -αΐ εξής εύο τϊριττώιεις: 
1. Ή συμτλήρωσις τοϋ άρθρου 8 τοϋ ΑΝ 1119/1946, εις 

τρόπον ώστε τά τραύματα ή ό θάνατος συνεπεία έκρήξεως
έγκαταλειφθέντων ύπό τών αρχών κατοχής βλημάτων καί 
έκρητικών μηχανημάτων νά θεμελιοϋν δικαίωμα — ολεμικής 
συντάξεως καί ούχί μόνον τό τραϋμα ή ό θάνατος έκ τοϋ ώς 
άνω πολεμικού ΰλικοϋ έφ’ όσον τοϋτο έτοποθετήθη ένεκα 
τοϋ πολέμου καί δέν περισυνελέγη, ώς προέβλεπε ή διάταξις

2. Ή άντικατάστασις τής διατάξεως τής παρ. 4 τοϋ άρ
θρου 1 Α.Ν. 1512/1950, τής άναφερομένης εις τήν συνταξιο
δότησα τών έκ δυστυχημάτων έξ αύτοκ-.νήτων τοϋ εχθρόν 
τραυματισθέντων Ελλήνων πολιτών έκ τοϋ όμάχου π/.ηθυ- 
σμοϋ, εις τρόπον ώστε νά δικαιούνται ούτοι συντάξεως, έφ’ 
όσον ΰπέστησαν τήν αυτήν, ώς τά λοιπά θύματα τοϋ αμάχου 
πληθυσμού 25% μείωσιν τής προς έργασίαν ικανότητες αντί 
τής άπαιτουμένης 40% τοιαύτης.

Διά τοϋ άρθρου 29 καθιεροϋται όπως τό Δημόσιον, άντί 
τών οικείων φορέων, άναλάβει έξ ολοκλήρου τήν δαπάνην 
πληρωμής τής πολεμικής συντάξεως τών Δημοτικών καί 
Κοινοτικών ’Αρχόντων, τών οποίων τό συνταξιοδοτικόν 
δίκαιο:μα ρυθμίζεται ύπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 835/1948. 
Οΰτω θά παύση νά ύφίσταται ή έκ τών πραγμάτων άποδει- 
χθεΐσα άνώφελος γραφειοκρατική .διαδικασία, ή οποία ταλαι
πωρεί καί τούς ενδιαφερομένους, καθ’ ήν έάν ό Δήμος ή Κοι- 
νότης στερούνται τών αναγκαίων πόρων πρός πληρωμήν 
τής άνωτέρω συντάξεως, καλείται τό Δημόσιον, νά άναλάβη 
τήν πληρωμήν αυτής, κατόπιν έκδόσεως κοινής διαπιστω- 
τικής άποφάσεως τών 'Τπουργών Οικονομικών καί Εσω
τερικών μετ’ ήτιολογημένην γνώμην τοϋ άρμοδίου Νομάρ
χου. αφού έπί είκοσιπενταετίαν τό βάρος διά τάς διακοσίας 
δέκα (210) συντάξεις τής κατηγορίας αυτής έπί συνόλου 
διακοσίων τεσσαράκοντα (240) φέρει τό Δημόσιον.

Έπισημαίνεται ότι ή άντικαθιστωμένη διάταξις έχει τήν 
ρήτραν ότι οί φορείς άπαλλάσσονται πάσης άλλης ύποχρεώ- 
σεως πρός παροχήν συντάξεως, περιλαμβανομένου καί τοϋ 
ΤΑΚΕ, προκειμένου περί ιερέων. ’Όμως, κατά τάς δατάξεις 
τοϋ άρθρου 58 τοϋ Α.Ν. 1854/51. επιτρέπεται ή σύγχρονος 
καταβολή έκ τοϋ Δημοσίου δύο συντάξεων, έάν ή μία είναι 
πολεμική. ’Επειδή, έν προκειμένω, διά τής προτεινοοένης 
διατάξεως, υπεισέρχεται πλέον εις τήν πληρωμήν τής πολε
μικής συντάξεως τό Δημόσιον, δέν θά πρέπει νά γίνη εξαί
ρεσες τοϋ γενικού αυτού κανόνος, τοϋ άρθρου 58 τοϋ Α.Ν. 
1854/51. έάν τά πρόσωπα εις τά όποια άναφέρεται, συμ
βαίνει νά δικαιούνται συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου έξ άλλης 
αιτίας. Διά τούς ανώτερους λόγους δέν χπανελήοθη ή άνω
τέρω ρήτρα, ή όποια δέν τίθεται καί διά. τό ΤΑΚΕ. διά. τήν 
ταυτότητα τής ίση; μεταχειρίσεως.

Διά τοϋ άρθρου 80, άναγνωείζεται ώς πραγματική συν- 
ταςιμος υπηρεσία, προσμετρητέα εις τήν λοιπήν συντάξιυον 
τοιαύτην, πρός θειιελίωσιν συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματοε. 
κατά τάς διατάξεις περί άπονομής συντάξεως εϊε τούς δη
μοτικούς καί κοινοτικούς υπαλλήλους, ή προγενεστέρα ύπη- 
εεσία ιατρών δημοτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ή παρα- 
σχεθεΐσα ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εις ’Ελληνικά Τμήματα 
τών έν Αΐγυπτω Νοσοκομείων.

Διά τοϋ άρθρου 31 λαμβάνεται πρόνοια διατηρήσεως τών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κυρίας και έπικουρικής άσφα- 
λίσεως τών ιατρών πού ύπηρέτησαν έπί θητεία εις το Δημό
σιον, οργανισμούς τοπικής αύτοδιοικήσεως ή έτερα ΝΠΔΔ 
καί άπελύθησαν τής ύπηρεσίας. διά πολίτικους λόγους, βάσει 
συντακτικών πράξεων καί άλλων νομοθετηιιάτων τής περιό
δου άπό 21/4/67 μέχρι 23/7/1974. έπανήλθον δέ, δυνάμει 
τοϋ Ν. 193/1975. μέ σχέσιν όμως έργασίας ιδιωτικού δι
καίου, μή έπιτρέπουσαν εις αυτούς τήν συνταξιοδότησιν λόγω 
ήλικίας καί άλλων περιορισμών. Ή διάταξις αΰτη έπιβάλ- 
λεται προς άρσιν τών δυσμενών τούτων έκ τής τοιαύτης μετα
τροπής τής σχέσεως έργασίας συνταξιοδοτικών συνεπειών.

Διά τοϋ άρθρου 32 ρυθμίζονται ζητήματα άναδρομικής 
έφαρμογής τών προτεινομένων διατάξεων, πρός αποφυγήν 
δημιουργίας διακρίσεων ώς καί διαδικαστικά θέματα μεταξύ 
τών οποίων καί τά έκ τής άναδρόμου έφαρμογής οικονομικά 
άποτελέσματα εις τά πλαίσια τών γενικών άρχών τής ϊσχυ- 
ούσης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Διά τής μεταβατικής διατάξεως τοϋ άρθρου 33 λαμβάνεται 
πρόνοια έπανεξετάσεως άμετακλήτως κριθεισών ύποθέσεων, 
αιτήσει τών ένδιαφεροριένων έφ’ όσον ούτοι όμως έχουν προσα- 
γάγει μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ προτεινομένου σχεδίου νό
μου νεώτερα έπίσημα στοιχεία, έξ ών προκύπτουν πραγματικά 
περιστατικά άντίθετα τών δεκτών γενομένων. Ό ώς άνω 
περιορισμός τίθεται πρός άποφυγήν διαιωνίσεως τών συντα- 
ξιοδοτικών ύποθέσεων κατά τήν βούλησιν τοϋ ένδιαφερομένου. 
Ή έπανεξέτασις άνατίθεται εις τό άρμόδιον Τμήμα τοϋ 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου ώς παρέχον μείζονας εγγυήσεις 
ορθής δικανικής κρίσεως.

Διά τής μεταβατικής έπίσης διατάξεως τοϋ άρθρου 34 
προβλέπεται ή συνταξιοδοτική άξιοποίησις τοϋ έκτός υπη
ρεσίας χρόνου καί τών βαθμών πού άπέκτησαν οί ύποκατα- 
σταθέντες έξιωματικοί καί άνθυπασπισταί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικού Σώματος, οί όποιοι διοι- 
κητικώς έκαλύφθησαν διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 488/1976, 
διά παρατάσεως τών σχετικών προθεσμιών. Ή ρύθμισις 
αυτή επιβάλλεται νά γίνη διά τήν ταυτότητα τοϋ λόγου πρός 
παρόμοιας περιπτώσεις κατωτέρων οργάνων τόύν Σωμάτων 
Άσοαλείας, περί τόύν όποιων ποοέβλεύε τό άοθρον 4 τοϋ
Ν. 765/1978.

Διά τοϋ άρθρου 35 προβλέπεται ή έφαρμογή τών διατάξεων 
τοϋ Ν. 787/78 «περί αύξήσεως τών συντάξεων τοϋ Δημοσίου 
τών μή καθοριζομένων έπί τ ή βάσει μισθού ένεργείας καί 
ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων, κατόπιν τοϋ νέου μισθο
λογίου» καί έπί τών συντάξεων τών μή καταβαλλομένων 
ύπό τοϋ Δημοσίου, διεπομένων όμως ύπό τών ιδίων διατά
ξεων ευθέως ή κατά παραπομπήν. Σχετική διάταξις, περι- 
ληφθεΐσα εις τό σχέδιον τοϋ άνωτέρω νόμου άπεκρούσθη 
κατά τήν συζήτησιν αύτοϋ, ύπό τής Βουλής, πλήν ή θέσπι- 
σίς της έπιβεβλημένη τυγχάνει, διότι άνευ αύτής δέν ήμπορει 
νά γίνη αϋξησις τών μή ύπολογιζομένων βάσει μισθού ένερ
γείας συντάξεων τών ύπαλλήλων ΝΠΔΔ. έχόντων το αύτο 
μέ τό Δημόσιον συνταξιοδοτικόν καθεστώς, ούτε καί νά ρυ- 
θμισθοϋν εκκρεμή θέματα, σχέσιν έχοντα πρός τήν αϋξησιν 
τών αναγνωρισμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Διά τοϋ άρθρου 36 κυροϋνται αί σχετικαί μέ τήν χορήγησιν 
μηνιαίας έναντι αύξήσεως προκαταβολής εις τάς συντάξεις 
ύπαλλήλων ΝΠΔΔ αποφάσεις.

Διά τοϋ άρθρου 37 καθορίζεται ή τυπική ισχύς τοϋ νομο
σχεδίου.
Αύτοί είναι οί σκοποί καί τό περιεχόμενο·: τοϋ προτεινομένου 

σχεδίου Νόμου, τό όποιον παρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε 
διά τής ψήφους σας.

Έν Άθήναις τη 2 Δεκεμβρίου 19/8 
Οί Υπουργοί
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