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Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης σννταξιο- 
δοζικής νομοθεσίας και ά/λες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

I Κυρούμεν -/.«! εκδίδσμεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψη- 

ιφισθέντα νόμον: 

Άρθρο ί. 
Επιστροφή) αποζημίωσης που καταβλήθηκε λόγω αποχώρησης 

από την υπηρεσία του υπαλλήλου. 

1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 τον Π .Δ. 
1041/1979 (ΦΕΚ Α 292) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εάν ο αϊτών πρόκειται να χρησιμοποιήσει το χρόνο αυτόν 
για να πάρει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό., το 
ποσό που πρέπει να επιστρέφει βεβαιώνεται ως δημόσιό έσοδο 
και εισπράττεται σε μηνιαίες δόσεις, π:υ καθορίζονται με τη 
σχετική απόφαση καταλογισμού, ίσες με το 1/6 των μηνιαί¬ 

ων αποδοχών ή της σύνταξής του». 

2. Γποχρεώσεις επιστροφής αποζημίωσης, για τις οποίες 
έχουν εκδοθε! αποφάσεις καταλογισμού μέχρι την ισχύ του 
νόμου αυτού καΐ' έχουν ρυθμιστεί αντίθετα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί, εφοσον, υπάρχει ανε¬ 
ξόφλητο χρέος, να ρυθμίζονται, ύστερα από νέα αίτηση του 
οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου μόνο για το ανεξόφλητο χρέος και τις τυχόν προ¬ 
σαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 

Άρθρο 2. 

Επιστροφή αποζημίωσης που καταβλήθηκε λογω αποχώρησης 
από την υπηρεσία του στρατιωτικού. 

1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του Π .Δ 
1041/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 

«■Εάν ο αϊτών πρόκειται να χρησιμοποιήσει ,το χρόνο αυτόν 
για να πάρει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, το 
ποσό που πρέπει να επιστρέφει βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο 
και εισπράττεται σε μηνιαίες δόσεις που καθορίζονται με τη 
σχετική απόφαση καταλογισμού, ίσες με το 1/6 των μηνιαί¬ 

ων αποδοχών ή της σύνταξής του» 

2. Υποχρεώσεις επιστροφής αποζημίωσης, για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί αποφάσεις καταλογισμού μέχρι την ισχύ του 
νόμου αυτού και έχουν ρυθμιστεί αντίθετα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται, εφόσον υπάρχει ανε¬ 
ξόφλητο χρέος, να ρυθμίζονται κατόπιν νέας αίτησης του 
οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου μόνο για το ανεξόφλητο χρέος και τις τυχόν προ¬ 
σαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 

Άρθρο 3. 
Π ροσωπικό υποβρύχιων αποστολών του Λιμενικού Σώματος 

που έπαθε σε αυξημένο κίνδυνο σε ειρηνική περίοδο. 
Στο άρθρο 171 του Π.Δ. 1285/1981 (ΦΕΚ Α 314) 

προστίό'ται παρ. 10 που έχει ως εξής: 
«10. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 

τους άνδρες υποβρύχιων αποστολών του Λιμενικού Σώματος 
που υπηρετούν οργανικά στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Λι¬ 
μενικής Αστυνομίας και στη Μονάδα Πολλαπλής Χρησιμό¬ 
τητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έχουν πτυ¬ 
χίο υποβρύχιου καταστροφέα του Πολεμικού Ναυτικού (Π. 
Ν.) ή άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρύχιων Κατα¬ 
στροφών του Π.Ν. από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εκπαι¬ 
δευτεί για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι 
(36) μέτρα, εφόσον γίνονται ανίκανοι, σε περίοδο ειρήνης, 
εξαιτίας τραύματος ή νοσήματος κατά την εκτέλεση υποβρύ¬ 
χιας αποστολής που έχει διαταχθεί από το αρμόδιο κατά νό¬ 

μο υπηρεσιακό όργανο. 
Η εκτέλεση υποβρύχιας αποστολής κατά το χρόνο που συ¬ 

νέβη το τραύμα ή το νόσημα, καθώς και το ότι η αποστολή 
αυτή είχε διαταχθεί αρμόδια, βεβαιώνονται από τη Διεύθυν¬ 
ση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι¬ 

λίας». 
Άρθρο 4. 

Συμπλήρωση των διατάξεων για πτητικά 
και καταδυτικά εξάμηνα. 

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 41 του Π.Δ. 1041/ 
1979 προστίθεται περίπτ. στ' η οποία έχει ως εξής: 

«στ) αποφοίτησε ευδόκιμα· από τη Σχολή Αεροπορίας (Ι¬ 
κάρων -—· ΕΚΕΧ) και συμπλήρωσε, μετά την έξοδό του από 
την Πολεμική Αεροπορία, δεκαοκταετή (18ετή) πραγματι¬ 
κή δημόσια πολιτική υπηρεσία». 

2. Στο άρθρο 41 του II.Λ. 1041/1979 προστίθεται παρ. 
10 που έχει ως εξής: 

«10. Οι διατάξεις των παρ. 1—7 του άρθρου αυτού, κατά 
το μέρος που αναφέρονται στους υποβρύχιους καταστροφείς 
του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τους άνδρες υποβρύχιων αποστολών του Λιμενικού 
Σώματος που υπηρετούν οργανικά στο 5ο Τμήμα της Διεύ¬ 
θυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και στη Μονάδα Πολλαπλής 
Χρησιμότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 1 και 
έχουν πτυχίο υποβρύχιου καταστροφέα του Π.Ν. ή άλλο πι¬ 
στοποιητικό της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Π, 
Ν. από όπου προκύπτει ότι έχουν εκπαιδευτεί για καταδύσεις 
σε βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξ: (30) μέτρα. Η «<Μ| 
πλήρωση των καταδύσεων και υποβρύχιων πορειών «Ου πρσ, 
βλέπει η παρ. 1 περ. γ' του άρθρου αυτού βεβαιώνεται 1**$ 

τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. 
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Ο μέχρι την έναρξη της ισχύος της παραγράφου αυσής 
χρόνος υπηρεσίας, που προσφέρδηκε με τα προσόντα τον τρω¬ 
τόν εδαφίου οπτό τους άνδρες του Λιμενικόν Σώματος σσο οο 
Τμήμα της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και στη Μο¬ 
νάδα Πολλαπλής Χρησιμότητας του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, υπολογίζεται διπλάσιος. Ο: διατάξεις των παρ. 
3 χαι 7 του άρθρου αυτού ισχύουν και στην προκειμένη περί¬ 

πτωση». 

3. Στο άρδρο 43 του Π.Δ. 1041/1979 προστίδεται παρ. 

12 που έχει ως εξής: 
«12. Οι διατάξεις των παρ. 2—10 τον άρθρου αυτού, κα¬ 

τά το μέρος που αφορούν τους υποβρύχιους καταστροφείς τον 
Π.Ν., εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό του Λιμε¬ 
νικού Σώματος που ανσφέρεται στην παρ. 10 του άρδρου 
41». 

ΣΤ'. Κλάδος Οδηγών Αυτοκινήτων 
(4ος) 
15ος) 
(6ος) 
(7ος) 
(8ος) 
(9ος) 

Άρδρο 5. 

Εξομοίωση δαδμών της ιεραρχίας των ΕΛ.ΤΑ. 
προς βαδμούς της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας. 

1. Οι περιπτώσεις: Β' Κλάδος Επικουρικού Προσωπικού 
Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, Γ' Κλάδος Δακτυλογράφων. Δ' 
Κλάδος Σχεδιαστών, Ε' Κλάδος Διανομέων, ΣΤ' Κλάδος 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Ζ' Κλάδος Τεχνιτών, τον άρδρον 
1 τον Ν,Δ. 1162/1972 (ΦΕΚ Α 82), όπως τροποποιήδηκε 
με το άρδρο 1 τον Ν. 952/1979 (ΦΕΚ Α 175) και το άρ- 
δρο 45 τον Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ Α 247) (περ. Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΓΓ και Ζ παρ. 6 τον άρδρου 82 τον Π.Δ. 1041/1979, όπως 
ισχύει σήμερα), αντικαθίστανται ως εξής: 

«Β'. Κλάδος Επικουρικού Προσωπικού 
Εσωτερικής Εκμετάλλευσης. 

1. ΕΟ Διευδυντής δ' '3ος) τις διατάξεις του 
2. Ε1 Τηματάρχης α' (4ος) δείνωση της κατάτ 
3. Ε2 Τμηματάρχης δ' (5ος) εξέλιξη της νόσου 
4. Ε3 Εισηγητής (6ος) δοτήδηκαν, χωρίς 
5. Ε4 Γραμματέας α' (7ος) με αίτησή τους να 
6. Ε5 Γραμματέας δ' (8ος,ι Υγειονομική Επιτρ 
7. Ε6 Ακόλουδος (9ος) 0: επανεξετάσει 
8. Ε7 Γραφέας α' (10ος) ρίπτωση δεν μπορε 

1. ΟΔΑ Τμηματάρχης α' 
2. ΟΔΟ Τμηματάρχης δ' 
3. ΟΔ1 Εισηγητής 
4. ΟΔ2 Γραμματέας α’ 
5. ΟΔ3 Γραμματέας β' 
6. ΟΔ4 Ακόλονδος 

Ζ'. Κλάδος Τεχνιτών 
1. ΤΧΑ Τμηματάρχης α’ (4ο?) 
2. ΤΧΟ Τμηματάρχης β’ (δος) 
3. ΤΧ1 Εισηγητής (6ος) 
4. ΤΧ2 Γραμματέας α' (7ος) 
5. ΤΧ3 Γραμματέας δ' (8ος) 
6. ΤΧ4 Ακόλονδος (9ος)». 

2. Ο: διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό¬ 
ζονται, ύστειρα από σχετική αίτηση και σ’ «στους που εξήλ- 
δαν από την υπηρεσία από 1 Ιανουάριον 1981 μέχρι την έναρ¬ 
ξη τη; ισχύος τον νόμον αυτού, καδώς και στις οικογένειες 
όσων απ’ αυτούς έχουν πεδάνει. Η αύξηση της σύνταξη; 
στην περίπτωση αυτή αρχίζει από την πρώτη τον μήνα τον 
επόμενον της υποβολής της σχετικής .αίτησης. 

'Αρδρο 6. 

Επανεξέταση λόγω επιδείνωσης της υγείας 
τον αναπήρου πολέμου. 

Το άρδρο 123 τον Π.Δ. 1285/1981 αντικαδίσταται ως 
εξής: 

«'Αρδρο 123. 

Επανεξέταση λόγω επιδείνωσης της υγείας. 
1. Ο: στρατιωτικοί γενικά και ο: πολιτικοί υπάλληλοι οι 

οποίοι συνταξιοδοτούνται ως ανάπηροι πολέμου, σύμφωνα με 

£ιο- η του τραύματος, για τα οποία συνταέιο· 

τη. 

Γ'. Κλάδος Δακτυλογράσων 

1. ΔΚϋ Διευδυντής δ' (Βος) 
2. ΔΚ1 Τμηματάρχης α' (4ος) 
3. ΔΚ2 Τμηματάρχης δ' (δος) 
4. ΔΚ3 Εισηγητής (6ος) 
5. ΔΚ4 Γραμματέας α' (7ος) 
6. ΔΚ5 Γραμματέας β' (8ος) 
7. ΔΚ6 Ακόλουδος (9ος) 
8. ΔΚ7 Γραφέας α' (10ος) 

Δ'. Κλάδος Σχε 
1. ΣΧΟ Διευδυντής δ' 
2. ΣΧ1 Τμηματάρχης α' 
3. ΣΧ2 Τμηματάρχης δ' 
4. ΣΧ3 Εισηγητής 
5. ΣΧ4 Γραμματέας α' 
6. ΣΧ5 Γραμματέας δ' 
7. ΣΧ6 Ακόλουδος 
8. ΣΧ7 Γραφέας α' 

:ι αστών 
(3ος) 
(4ος) 
(5ος) 
(6ος) 
(7ος) 
(8ος) 
(9ος) 

(10ος) 

Ε'. Κλάδος 
1. ΔΑ ! Διευδυντής δ' 
2. ΔΟ Τμηματάρχης α’ 

3. Δ1 Τμηματάρχης δ' 
4. Δ2 Εισηγητής 
5. Δ3 Γραμματέας α' 

-6. Δ4 Γραμματέας δ' 
7. Δ5 Ακόλουδος 
8. Δ6 Γραφέας α' 
9. Δ7 Γραφέας δ' 

Διανομέων 
(3ος) 
(4ος) 
(5ος) 
(6ος) 
(7ος) 
(8ος) 
(9ος) 

(10ος) 

(1Ι«) 

του προηγουμένου εσαφιου σε καμία πε- 
* είναι περισσότερες από δύο (2). 

2. Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται με αιτιο¬ 
λογημένη γνωμάτευσή της για την επιδείνωση ή όχι της υ¬ 
γείας του επανεξεταζόμενου αναπήρου, για τα αίτια που προ- 
κάλεσαν αυτή, για το ποσοστό ανικανότητας κατά το χρόνο 
της επανεξέτασης και για το αν η επιδείνωση είναι συνέπεια 
του τραύματος ή του παδήματος για το οποίο συνταξιοδοτεί- 
ται. 

3. Η σύνταξη του αναπήρου κανονίζεται με βάση το νέο 
ποσοστό ανικανότητας που καδορίζεται μετά από κάδε επανε¬ 
ξέταση, είτε αυτό είναι μεγαλύτερο είτε :!ναι μικρότερο. Σε 
περίπτωση που καδορισδεί ποσοστό ανικανότητας που δεν παρέ¬ 
χει δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται. 
Η σύνταξη που διακόπτεται με τον παραπάνω τρόπο μπορεί 

να καταβληδεί και πάλι μόνο στην περίπτωση που δα επα- 
κολουδήσει νέα επανεξέταση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρδρου αυτού, με την οποία δα καδορίζεται 
συντάξιμο ποσοστό ανικανότητας. Επανεξέταση για την επανα- 
χορήγηση σύνταξης που έχει διακοπεί δεν επιτρέπεται να γί¬ 
νει πριν παρέλδει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την προηγού¬ 
μενη επανεξέταση, 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρδρου αυτού 
τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μή- 
να της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόβα¬ 
σης». 

Άρδρο 7. 
Επανεξέταση λόγω επιδείνωσης της υγείας αναπήρου 

ειρηνικής περιόδου. 

Η παρ. 2 του άρδρου 53 του Π.Δ. 1041/1979 αντικαδί- 
σταται ως εξής: 
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“2. Ο. συνταξιούχοι γενικά οι οποίο·, έταζαν οι ειρηνική 
κερίε-ξο εξαιτίας της υπηρεσίας τους, εφόσον επικαλούνται ε¬ 
πιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους -ου οφείλεται 
στην εξέλιξη της νόσου ή του τραύματος για τα οποία συντα- 
ξιοδοτήθσρεαν, χωρίς την επίδραση άλλων αιτίων, δικαιούνται 
με αίτησή τους να επανεξεταστούν από τη, οικεία Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή. Ο'. επανεξετάσεις του προηγούμενου ε- 
ϊαφίου σε καμιά π-ερίπτωΐγ· οεν μπορεί να είναι πεοισσότεεες 
από δύο (2). ' 

Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται με αιτιο- 
λογημένη γνωμάτευσή της, για την επιδείνωση ή όχι της υ¬ 
γείας του επανεξεταζόμενου αναπήρου, για τα αίτια που την 
προκάλεσαν, για το ποσοστό ανικανότητας κατά το χρόνο της 
επανεξέτασης και για το αν η επιδείνωση είναι συνέπεια του 
τραύματος ή του παθήματος για το οποίο συνταξιοδοτείται. 

Η σύνταξη του αναπήρου κανονίζεται αε βάση το νέο ποσο¬ 
στό ανικανότητας που καθορίζεται μετά από κάθε επανεξέ¬ 
ταση, είτε αυτό είναι μεγαλύτερο είτε είναι μικρότερο. Σε 
περίπτωση κατα την οποία καθορισθεί ποσοστό ανικανότη¬ 
τας που δεν παρέχει δικαίιομσ σύνταξης, σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται. Η 
σύνταξη που διακόπτεται με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να 
καταβληθεί και πάλι μόνο στη:; περίπτωση που θα επακο¬ 
λουθήσει νέα επανεξέταση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής, με την οποία θα καθορίζεται συντάξιμο πο¬ 
σοστό ανικανότητας. Επανεξέταση για την επαναχορήγηση σύν¬ 
ταξης που έχει διακοπεί δεν επιτρέπεται να γίνει πριν πα- 
ρελθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την προηγούμενη επα¬ 
νεξέταση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου αυ¬ 
τής τα οικονομικά αποτελέσματα οιρχίζουν από την πρώτη του 
μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή από¬ 
φασης». 

Άρθρο 8. 

Επανεξέταση λόγω επιδείνωσης της υγείας συνταξιούχων 
αναπήρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκητης. 

Η παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.Α. 3913/1958 (ΦΕΚ Α 
199) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι συνταξιούχοι των δήμων, των άλλων οργανισμών 
τοπικήτ αυτοδιοίκησης, των οποίων το προσωπικό υπάγεται 
στο καθεστώς που διέπει τις συντάξεις των δημοτικών υπαλ¬ 
λήλων καθώς και των δημοτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι έπα- 
θαν σε ειρηνική περίοδο εξαιτίας της υπηρεσίας τους, εφόσον 
επικαλούνται επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, 
που οφείλεται στην εξέλιξη της νόσου ή του τραύματος για 
τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν. χωρίς την επίδραση άλλων αι¬ 
τίων. δικαιούνται με αίτησή τους να επανεξετασθούν από την 
Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ1. Οι επα¬ 
νεξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2). 

Η ΑΣΥΕ αποφαίνεται, με αιτιολογημένη γνωμάτευσή της. 
για την επιδείνωση ή όχι της υγείας του επανεξεταζόμενου α¬ 
ναπήρου. για τα αίτια που την προκάλεσαν. για το ποσοστό α¬ 
νικανότητας κατά το χρόνο της επανεξέτασης και για το αν 
η επιδείνωση είναι συνέπεια του τραύματος ή του παθήματος 
για το οποίο συνταξιοδοτείται. 

Η σύνταξη του αναπήρου κανονίζεται αε θάση το νέο πο¬ 
σοστό ανικανότητας που καθορίζεται μετά από κάθε επανε¬ 
ξέταση. είτε αυτό είναι μεγαλύτερο είτε είναι μικρότειο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία καθορισθεί ποσοστό ανικανότητας 
που δεν παρέχει δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις, η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται. 
Η σύνταξη που διακόπτεται με τον παραπάνω τρόπο μπο¬ 

ρεί να καταβληθεί και πάλι μόνο στην περίπτωση που θα επα¬ 
κολουθήσει νέα επανεξέταση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
τη; παραγράφου αυτής, με την οποία θα καθορίζεται συντά¬ 

ξιμο ποσοστό ανικανότητας. 

Επανεξέταση για την επαναχορήγηση σύνταξης που έχει δια¬ 
κοπεί δεν επιτρέπεται να γίνει πριν παρέλθει ένα (1) τουλά¬ 
χιστον έτος απο την προηγούμενη επανεξέταση. 
Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου αυ¬ 

τής τα οικονομικά αποτελέσματα σρχίζυ» από την πρώτη 
του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης». 

Άρθρο 9. 

Επανεξέταση αναπήρων των οποίων η σύνταξη 
διακόπηκε στο παρελθόν. 

1. Συντάξεις που έχουν διακοπεί μέχρι την έναρξη της 
ισχύος του νόμου αυτού, σύμφωντ μ$ τις διατάζεις του άρθοου 
2 του ΑέΝ. 1656/1951 ',ΦΕΙν Α 19), όπως αυτές ερμηνεύ¬ 
τηκαν με την παρ. 3 το; άρθρου 3 του Ν.Α. 2704/1953 
(ΦΕΚ Α 320). τις διατάξεις της πα;. 6 του άρθρου μόνου 
του Ν. 2256/1952 (ΦΕΚ Α 284) και τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.Α. 3913/1958. μπορεί να επα- 
ναΧ°?Τσύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 
3 και 4 του άρθρου 123 του Π.Α. 1285/1981, στην παρ. 2 
του άρθρου 53 του Π.Α. 1041//1979 και στην παρ. 3 του 
άρθρου 13 του Ν.Α. 3913/1958, όπως αντικαθίστανται με το 
νόμο αυτόν. 

2. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 123 του Π.Α. 1285/1981. όπως αντικαθίσταται με το 
νόμο αυτόν, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν επανεξετάσεις, λόγω 
επιδείνωσης που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του 
Ν. 1656/1951. Το ίδο ισχύει και για την εφαρμογή του δεύ¬ 
τερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 53 του Π.Α. 1041/ 
1979 και της παρ. 3 του Ν.Α. 3913/1958. όπως αντικαθί¬ 
στανται με το νόμο αυτόν, ως προς τις επανεξετάσεις που έγι¬ 
ναν, αντίστοιχα, πριν από την έναοΕη της ισχύος του Ν. 
2256/1952 και του Ν.Α. 3913 'ι 958.' 

Άρθρο 10. 

Στρατιωτική υπηρεσία σιδηροδρομικών. 

1. Η 6' περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Α. 850/ 
1980 (ΦΕΚ Α 211) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6). Η στρατιωτική υπηρεσία, εφόσον ο χρόνος αυτής δεν 
έχει υπολογισθεί για την απόκτηση δικαιώματος για σύνταξη 
απο το δημόσιο ή απο άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή για την 
αύξηση σύνταξης που παρέχεται απ’ αυτούς ή εφόσον για την 
υπηρεσία αυτή δεν έχει καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση ή 
άλλη χρηματική παροχή. Ειδικά ο χρόνος θητείας κληρωτού 
δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως συντάξιμος πριν από τη συμπλή¬ 
ρωση του 9&>υ έτους της ηλικίας του υπαλλήλου. Ο περιορι¬ 
σμός αυτός δεν ισχύει για το προσωπικό π:υ δεν υπάγεται στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8, καθώς και: για όσους 
εξέρχονται από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής 
ανικανότητας ή ανικανότητα; από εργατικό ατύχημα ή αν πρό¬ 
κειται για οικογένειες όσω; πεθαίνουν». 

2. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Π.Α. 850/1980 αντικαθί¬ 
σταται ως εξής: 

«7. Κατεξαίρεση ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας 
των σιδηροδρομικών· υπαλλήλων καθώς και ο χρόνος αυτών 
που υπηρέτησαν με απόσπαση χωρίς αποδοχές σε δημόσια υπη¬ 
ρεσία μέχρι ένα έτος, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος 
υπηρεσίας χωρίς εξαγορά.·». 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρ¬ 
μογή και για όσους έχουν εξ έλθει ήδη από την υπηρεσία, κα¬ 
θώς και για τις οικογένειες αυτών π:υ έχουν πε&άνει. από 
τους οποίους πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση για αύξηση 
της σύνταξής τους. Τα οικονομικά αποτελέσματα από την ανα¬ 
προσαρμογή της σύνταξής τους αρχίζουν από την πρώτη του 
μήνα που εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. 

Άρθρο 11. «5* ·~ - 
Γπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ των τακτικών μηχανικών 

και υπομηχανικών ορισμένων Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ*. 
Υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων του 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), παράλληλα ποος 
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τους στο Ταμείο Συντάξεων Μ<κ»:χόν ηαι 
β|^η*τών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) ή στα Τ*.«·λ 
Συν'τΙξ εως κα: Αώτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑV",, 
σύμφωνα με όσα ισχύουν για το τακτικό διοικητικό προσω¬ 
πικό, οι τακτικοί μηχανικοί και υπομηχανικοί οι εντεταγμέ- 
νοι σε οργανικές -δέσεις των Λιμενικών Ταμείων, του Ί ά¬ 
με ίου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και το., 
Μπενακείου Φυτοπαδολογικού Ινστιτούτου, οι ιατροί οι .·ντε- 
ταγμβνοι σε οργανικές -δέσεις του Ταμείου Υγείας Δημοτι¬ 
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ). καδώς και οι 
τακτικοί φαρμακοποιοί του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγε/- 
ματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΡΙΒΕ). 

Άρδρο 12. 
Νο'.'.'μοποίηση υπαγωγής στρατιωτικών στις διατάξε.ς 
των νόμων 4506/1930. 4667/1930 και 5202/1931. 

1. Πράξεις της διοίκησης, περί υπαγωγής στρατιωτι¬ 
κών στην κατάσταση της πολεμικής διαδεσιμότητας. σύμ- 
οωνα με τις διατάξεις των νόαων 4506/1930 (ΦΕΚ Α 
103), 4667/1930 (ΦΕΚ Α 147) και 5202/1931 (ΦΕΚ 
Α ’2'54). όπως αυτοί τροπο-ποιήδηκαν και συμπληρώδηζαν 
μεταγενέστερα, που εκδόδηκαν ύστερα από αιτήσεις των εν¬ 
διαφερομένων μέσα στις προδεσμίες που όρισαν -διάφορες δια¬ 
τάξεις. οι οποίες ψηφίστηκαν χωρίς προηγούμενη, σύμφωνα 
με το Σύνταγμα, γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
μέχρι την ισχύ του Ν. 1008/1949 (ΦΕΚ ·Α 1511 δεω- 
ρούνται έγκυρες και ισχυρές από τη χρονολογία που -.κδό- 
δηκαν. 

2. Υποδέσεις συντάξεων στρατιωτικών και οικογενειών 
της προηγούμενης παραγράφου, που κρίδηκαν οριστικά, τε¬ 
λεσίδικα ή αμετάκλητα επανεξετάζονται από την αρμόδια 
διεύδυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφερομένων, 

3. Η σύνταξη που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρδ-ρο-υ αυτού στις οικογένειες των στρατιωτικών 
που πέδαναν πριν από την ισχύ του είναι, πληρωτέα από την 
πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πρα- 
Ηης ή απόφασης. 

Άρδρο 13. 

Εξόφληση επιταγών συντάξεων. 

Το άρδρο 0 του Ν.Δ. 326/1969 (ΦΕΚ Α 219) αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

«Άρδρο 6. 

1. II επιταγή πρέπει να εμφανισδεί για πληρωμή μέσα 
σε προδεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. 
Μετά την εκπνοή της προδεσμίας αυτής δεωρείται ότι ανα- 
ν.λήδηκε αυτοδικαίως. 

-· Σε περίπτωση μεταβίβασης η επιταγή δεν εξοφλείται 
αν ο κομιστής δεν επιδε:ξει στον πληρωτή και το δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας του συνταξιούχου ή σχετική βεβαίω¬ 
σή του για τη μεταβίβαση, δεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής απο οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική ασ- 
/ή»· 

Άρδρο 14. 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που εκδόδηκε 
η κατωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: 

«Αδήνα, 25 Φεβρουάριου 1983 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρδρων 1 και 2 του Ν.Δ. 328/ 
1969 «περί εκδόσεως υπο του ελλτνικού δημοσίου επιταγών 
οια την πληρτ·>μη των υπ αυτού καταβαλλ-ομένων συντάξεων 
και δοηδημάτων». 

2. Το γεγονός της μη έκδοσης των επιταγών συντάξεως 
για το μήνα Μάρτιο 1983 λογω απεργίας των υπαλλήλων 
του ΜΗ.Κ.Υ.Ο., των δικαιούχων συνταξιούχων και ίοηδη- 
ματούχων του δ-ημοσίου. 

3. Την ανάγκη πληρωμής στους δικαιούχους της σύντα¬ 
ξης του ανωτέρω μήνα. 

4. Την κοινή απόφαση αριδ. 11355/12.7.82 του Προ>- 
δ.πουργού και Υπουργού των Οικονομικών, 

Αποφασίζουμε 
Ορίζουμε τον προσωρινό τρόπο πληρωμής της- σύνταξης 

για το μήνα Μάρτιο 1983, κατά τον κατωτέρω τρόπο. 

1. Ο: δικαιούχοι συνταξιούχοι και βοηδηματοόχοι, πολι- 
Ίκοί και στρατιωτικοί (εκτός των πολεμικών και σιδηρο¬ 
δρομικών) δα πληρωδούν από τους φορείς που ορίζονται στο 
άρδρο 2 του Ν.Δ. 326/1969 (Τράπεζες κ.λπ.), μόνο με 
την προσκόμιση του αποκόμματος της επιταγής σύνταξης 
του μήνα Φεβρουάριου 1983. 

Οι φορείς αυτοί (Τράπεζες κ.λπ.) δα επισημειώοουν 
στην πίσω όψη του αποκόμματος την πληρωμή του καδαρού 
ποσού (μετά τις αναγραφόμενες σ’ αυτό κρατήσεις) που ανα¬ 
γράφονται στην πρόσδια όψη και ο δικαιούχος δα υπόγραφε: 
για τη λήψη του ποσού. 

3. Οι φορείς που δα πληρώνουν, στη συνέχεια, δα ακο¬ 
λουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις. 

4. Οι. τυχόν υπάρχουσες διαφορές σύνταξης δα τακτοποιη- 
δούν έγκαιρα. 

5. Όσο: είχαν εισπράξει αναδρομικά ποσά ή τρίμηνες 
συντάξεις στο Φεβρουάριο καδώς και όσο: δεν κατέχουν το 
απόκομμα του Φεβρουάριου δα εφοδιασδούν με υπηρεσιακό 
σημείωμα των Διευδύνσεων Συντάξεων του Γενικού Λογι¬ 
στηρίου του Κράτους που δα επέχει δέση αποκόμματος επι- 
':7Π?· 

6. Η απόφαση αυτή δα κυρωδεί με νόμο. 

Ο Υπουργός 
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ» 

Άρδρο 15. 

Έννοια του συντάξιμου μισδοό. 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρδρου 9 και 

το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρδρου 34 του Π. 
Δ. 1941 1979 αντικαδίστανται από τότε που ίσχυσαν ως 

-^η?· , , , , 
«Κάδε είδους επιδόματα, έστω και αν υπολογίζονται σε 

ποσοστό επί του βασικού μισδού, δεν αποτελούν αυξήσεις κα¬ 
τά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου εκτός αν αυτό προ- 
ϊλέπεται από σχετική συνταξιοδοτική διάταξη». 

2. Συνταξιοδοτικές υποδέσεις που αναφέρονται σε δικαιώ¬ 
ματα που κρίδηκαν. βάσει των διατάξεων που αντικαδίσταν- 
ται, αντίδοτα άπό τις διατάξεις της προηγούμενης παραγρά¬ 
φου, επανακρίνονται οίκοδεν από την αρμόδια διεύδυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τυχόν διαφορές που 
καταβλήδηκαν δεν αναζητούνται. 
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή 

για όσες περιπτώσεις έχουν εκδοδεί αμετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις. 

Άρδρο 16. ( 

Αναδρομικές προαγωγές σιδηροδρομικών. 

1. Σίτο άρδρο 31 του Π.Δ. 850/1980 προστίδεται παρ'. 
6 με το ακόλουδο περιεχόμενο: 

«6. Προαγωγές σιδηροδρομικών υπαλλήλων που εξήλδαν 
απο την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 
1980 μέχρι 27 Απριλίου 1980 οι οποίες έγιναν, σε εφαρμογή 
τκ: με αριδαό ΥΠ. ΣΥΓΚ. Φ2/14263/402/22.4.1980 
(ΦΕΚ 417/28.4.1980 τεύχος Β') κοινής απόφασης των Υ¬ 
πουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών, μετά την έξοδό τους α- 
πο, την υπηρεσία από χρονολογία όμως προγενέστερη της 
εξοδου τους, λαμβάνονται υπόψη κατά τον κανονισμό της σύν¬ 
ταξής τους». 

2. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης όσων εμπίπτουν στη- 
διάεαηη της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ύστερα από 
αίτησή τους και σε περίπτωση δανάτου, ύστερα από αίτηση 
των οικογενειών τους. Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν 
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««ο το'^ |λτ4ν3 του εττομενοϋ της υποβολής της ~γζ- 
τίχής αίτησης. 

Άρδρο 17. 

Συρροή σύνταξης και μισδού. 

1. Η -αράγρχφος 1 του άρδρου 58 του Γ1 Λ. 1041/1979, 
όπως αντικαταστάδηκε με την παρ. 1 του άρδρου 6 του Ν. 
11179/19813 (ΦΕΚ Α 101) αντικαδίσταται κα! πάλι, ως 
εξής: 

«1. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του δημοσίου 
γενικά που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε δέσεις του δη¬ 
μόσιου τομέα, που ορίζεται στην παρ. 6 του άρδρου 1 του Ν. 
1256/1982 (ΦΕΚ Α 65) και λαμ6άνουν σύνταξη και απο¬ 
δοχές συγχρόνως, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από 
το δημόσιο ούτε και από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 
Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι 

προσωπική ή πολεμική ή γενικά στρατιωτική παδόντος στην 
υπηρεσία και ένεκα τη; υπηρεσίας ή εξομοιούμενη με πολε¬ 
μική». 

2. Υποχρεώσεις επιστροφής σύνταξης για τους συνταξι¬ 
ούχους που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 1 του άρδρου 16 του Ν. 1256/1982 για τις οποίες, 
σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρδρου 58 του Π.Δ. 1041/1979 
όπως αντίκαταστά&ηκε με το άρδρο 6 του Ν. 1379/1983, 
έχουν εκδοδεί καπολογιστικές αποφάσεις μπορούν, εφοσον 
υπάρχει ανεξόφλητο χρέος, να ρυθμίζονται, ύστερα από αί¬ 
τηση του ενδιαφερομένου προς το αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, σε 
μηνιαίες δόσεις ίσες με τ-ο 1/6 του μηνιαίου μισδού ή της 
σύνταξής του και μόνο για το ανεξόφλητο χρέος και τις τυ¬ 
χόν προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 

Άρδρο 18. 

Κατάργηση διατάξεων που δέσουν προδεσμίες 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 

1. Η παρ. 2 του άρδρου 2 του Ν. 329/1976 (ΦΕΚ 128) 
(δεύτερο εδ. της παρ. 8 του άρδρου 11 και της παρ. 6 του άρ¬ 
δρου 36 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίσταται ως,-εξής: 

«Η αναγνώριση του χρόνου, που προβλεπεται απο την τε¬ 
λευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ως συντάξιμου, 
γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύδυνσης του Γενικού Λο- 
γιστηρίου του Κράτους, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου». 

2. Η παρ. 6 του άρδρου 4 του Α.Ν. 599/1968 (ΦΕΚ 
258) (έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρδρου 14 του Π Δ. 
1041/1979) αντικαδίσταται ως εξής: 

«Η αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας που δεν αποδείχνε¬ 
ται από επίσημα στοιχεία υποβάλλεται είτε κατα τη διάρκεια 
της ενεργού υπηρεσίας του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εί¬ 

τε μετά την έξοδό του από αυτή». 
3. Οι παο. 1 του άρδρου 22 και | του άρδρου 50 του Α. 

Ν. 1854/1951 (παρ. 21 του άρδρου 22 και 6 του άρδρου 
50 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίστανται ως εξής:, 

«Κάδε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος 
σύνταξης, την αύξησή της ή την προσμέτρηση χρόνου συντά¬ 
ξιμης υπηρεσίας υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μετά τη γέννηση του δικαιώματος». 

4. Οι παρ. 2 και 3 του άρδρου 22 και 2 και 3 του άρδρου 
50 του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. 22 και 23 του άρδρου 22 και 
7 και 8 του άρδρου 50 του Π.Δ. 1041/1979) καταργούνται. 
οι δε παρ. 4 των ίδιων άρδρων παίρνουν αριδμό 2 (22 και 7 

αντίστοιχα στο ΓΓ.Δ. 1041/1979). 
5. Τα πρώτα εδάφια των παρ. 1 των άρδρων 23 και 51 

του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. 1 των άρδρων 23 και 51 του 
Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίστανται ως εξής: 

«1. Η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης παδόντος 
εξ αιτίας της υπηρεσίας υποβάλλεται από οποιονδήποτε εχει 
έννομο συμφέρον μετά τη γέννηση του δικαιώματος στο Υ¬ 
πουργείο που υπαγόταν ο υπάλληλος». 

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρδρου 23 του Α.Ν. 
1854/1951 (πρώτο εδάφ. παρ. 12 του άρδρου 23 του Π.Δ. 
1041/1979) αντικαδίσταται ως εξής: 

«12. Ο υπάλληλος που στρατεύδηκε και του οποίου το δι- ’ 
καιωμα συνταξιοδότησης προβλέπεται από το πέμπτο εδάφιο 
της περίπτ. στ' της παρ. 1 του άρδρου 1 του παρόντα Κώδι¬ 
κα οφείλει μετά την απόλυσή του από το Στρατό να ζητήσει 
με αίτησή του την ενέργεια της διαδικασίας που ορίζεται από 
τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα για τις στρατιωτικές συν¬ 
τάξεις, για την απόδειξη των περιστάσεων του παδήματος 
και της σχέσης του προς τη στρατιωτική του υπηρεσία». 

7. Η παρ. 1 του άρδρου 53 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίστα- 
ται ως εξής: 

«1. Όπου στον παρόντα Κώδικα προβλέπεται εξέταση από 
την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, επιτρέπεται η 
εφάπαξ επανεξέταση του παδίντα ή σε περίπτωση δανάτου 
του, του οικείου φακέλλου από την ίδια Επιτροπή, με διατα¬ 
γή του Υπουργού των Οικονομικών, ύστερα από αίτηση του εν- 
διαφερόμενού συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το παράβολο, που 
ορίζεται κάδε φορά με απόφαση του Υπουργού των Οικονο¬ 
μικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως». 

8. Η ονομασία του Κεφαλαία Δ' του Γ' Τμήματος του Κώ¬ 
δικα Πολιτικών και Στρα.νωσι/,ών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/ 
1979) αντικαδίσταται ως εξής: 

«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ». 

9. Το άρδιρο 59 του Α.Ν. 1854/1951 (άρδρο 59 του II. 
Δ. 1041/1979) καταργείται. 

10. Η παρ. 1 του άρδρου 60 του Α.Ν. 1854/1951 (παρ. 
1 άρδρο 60 του Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίσταται ως εξής: 

«1. Δεν επιτρέπεται σε καμιά ανεξαιρέτως περίπτω¬ 
ση ν’ αναγνωρισδούν αναδ.ρου/.κά σε βάρος του Δημόσιου 
Ταμείου οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό 
διάστημα πέρα των τριών ετών από την πρώτη του μήνα κα¬ 
τά τον οποίο εκδΐδεται η σχετική πράξη ή απόφαση». 

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρδρου 2 του Α.Ν. 
599/1968 (δεύτερο εδάφιο της πασ. 8 του άρδσου 66 του 
Π.Δ. 1041/1979) καταργείται. 

12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρδρου 40 του Ν. 
955/1979 (ΦΕΚ 189) (πρώτ, εδάφιο παρ. 2 άρδσου 96 του 
Π.Δ. 1041/1979) αντικαδίσταται ως εξής: 

«2. Για την επιστροφή του παραπάνω ποσού, με σκοπό την 
αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου της προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση 
στην αρμόδια διεύδυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά¬ 
τους. η οποία και προβαίνει στον καταλογισμό του ποσού». 

13. Κάδε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον Κώδικα Πο¬ 
λιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) 
και τάσσει προδεσμία για την υποβολή αίτησης για αναγνώ¬ 
ριση δικαιώματος σύνταξης ή την αύξηση της σύνταξης γε¬ 
νικά, καδώς και διατάξεις που τάσσουν προδεσμία για τη χο¬ 
ρήγηση επιδομάτων που καταβάλλονται με τη σύνταξη κα- 
ταργούνται. 

'Αρδρο 19. 

Κατάργηση προδεσμιών του Κώδικα 
Σιδηροδρομικών Συντάξεων. 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρδρου 6 του Ν.Δ. 
3395/1955 (ΦΕΚ 276) (πρώτο εδάφιο παρ. 5 άρδρου 6 
του Π.Δ. 850/1980) αν-.-καδισταται ως εξής: 

«5. Ο χρόνο; υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατά¬ 
ξεις της πασ. 1 του άρδρου αυτού αναγνωρίζεται με πράξη 
της αρμόδιας διεδδυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά¬ 
τους και εξαγοράζεται με αίτηση των ενδιαφερομένων». 

2. Η παρ. 3 του άρδρου 6 του ΝΔ. 3305/1955 (παρ. 6 
άρδρου 6 του Π Δ. 850/19801 αντικαδίσταται ως εξής!».; 

«6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανά¬ 
λογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του. 
προηγούμενου άρδρου αν συντρέχει περίπτωση να μην έχουν 
πραγματοποιηδεί εισφορές για το χρόνο που προβλεπεται στις 
παραγράφους αυτές». 
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• 3. Το άρθρο 15 του ΝΑ 3895/1955 (πρώτο χαι δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 τοο άρθρου 15 τοο Π Α 850/1080) αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15. 
II αίτηση για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης ή αύ¬ 

ξησή της σύμφωνα μ* τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα υ¬ 
ποβάλλεται από όποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά τη 
γέννηση τα» δικαιώματος». 

4. Η παρ» 1 τοο άρθρου 10 τοο ΝΑ 3395/1955 ίπαρ. 
1 τοο άρθρου 16 τοο II .Δ. 850/1980) αντικαθίσταται ως 
*ξή«: 

#1. Η αίτηση για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης πα¬ 
ρόντος εξαιτίας *ργατικοό ατυχήματος ή φυματίωσης υπο¬ 
βάλλεται από οποιοσδήποτε έχε: έννομο συμφέρον μετά τη γέν¬ 
νηση τοο δικαιώματος στην υπηρεσία τοο υπαλλήλου». 

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τοο άρθρου 16 τοο Ν.Δ. 
3395/1965 (πρώτο *θάφ. παρ. 0 άρθρου 16 τοο Π.Δ. 850/ 
1980) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Επιτρέπεται η «εφάπαξ» επανεξέταση από την Α.Σ.Υ. 
Επιτροπή, μ*τά από αίτηση τοο ενδιαφερόμενον ή τοο δικτύου». 

6. Η ονομασία τοο Κεφαλαίου Ε' του Κώδικα Συντάξεων 
Προσωπικού Σιδηροδρόμων (ΠΑ 850/1980) αν.-ιχαθίστα- 

ται ως ·ξή«: 

«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ — ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ» 
7. Το άρθρο 22 του ΝΑ 3395/1955 (άρθρο 22 του Π.Δ. 

850/1980) καταργείται. 

8. Η παρ. 1 τοο άρθρου 23 τοο Ν.Δ. 3395/1955 (παρ. 
1 άρθρου 23 τοο Π.Δ. 850’ 1980) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Δεν επιτρέπεται σε καμιά ανεξαιρέτως περίπτωση ν’ 
αναγνωριστούν αναδρομικά οικονομικά δικαιώματα από συντά¬ 
ξεις για χρονικό διάστημα πέρα των τριών ετών από· την 
τ;ώτη τοο μήνα κατά τον οποίο ικδίδεται η σχετική πράξη 
ή απόφαση». 

9. Κάθε άλλη διάταξη ποο αναφέρεται στον Κώδικα Συντά¬ 
ξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (Π.Δ. 350/1980) και τάσ¬ 
σει προθεσμία για την οποίολή αίτησης για αναγνώριση δι¬ 
καιώματος σύνταξης ή την αύξηση της σύνταξης γενικά, κα¬ 
θώς και διατάξεις ποο τάσσουν προθεσμία για τη χορήγη¬ 
ση επιδομάτων, ποο καταβάλλονται με τη σύνταξη, καταρ- 
γούνται. 

Άρθρο 20. 

Κατάργηση προθεσμιών τοο Κώδικα Πολειιικών Συντάξεων. 
1. Τα εδάφια πρώτο και τέταρτο της παο. I τοο άρθοοο 

16 τοο Ν. 2769/1922 (ΦΕΚ 78 Α) (πρώτο' εδάφιο της παρ. 
I και παρ. 3 τοο άρθρου 12 τοο Π.Δ. 1285/1981) αντικα¬ 
θίστανται ως εξής: 

«1. Οι αναφερόμινοι σ:ι; περιπτώσεις α' τοο άρθρου 6 
και α' και 6' του άρθρου 7, που έπαθαν από τραύματα ή νο¬ 
σήματα τα οποία προήλθαν λόγω της επιστράτευσης ή της 
υπηρεσίας τους στον πόλεμο, πρέπει να υποβάλουν την αίτη¬ 
σή τους για σύνταξη στον αρμόδιο Υπουργό ποο την παραπέ¬ 
μπει στον αρμόδιο Σωματάρχη, Κυβερνήτη ή Προϊστάμενο υ¬ 
πηρεσίας. ο οποίος οφείλει να χορηγήσει, βάσει των στοιχείων 
ποο υπάρχουν σε αυτόν, κάθε χρήσιμη πληροφορία για τις πε¬ 
ριστάσεις γενικά τοο παθήματος, απαραίτητα δε επίσημη πι¬ 
στοποίηση για το Σώμα, το χρόνο κα* τον τόπο της υπηρεσίας 
τους». 

«3. Επί άμεσου θανάτου του παθόντος. η αίτηση υποβάλ¬ 
λεται από οποεονδήποτε δικαιούται σύνταξη». 

2. Οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 12 του Ν. 3122/1924 
(ΦΕΚ 175 Α') (παρ. I και 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 
12850981) αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ο: αναφτρόμενοι στις περιπτώσεις β' και γ' του άρ¬ 
θρου 6 και γ' ίου άρθρου 7. που έπαθαν από τραύματα ή 
νοσήματα τα οποία προήλθαν λόγω της επιστράτευσης ή της 
υπηρεσίας τους· στον πόλεμο, πρέπει να υποβάλουν στο Γε¬ 
νικό Λογιστήριο του Κράτους την αίτησή τους για σύνταξη 
που θα συνοδεύεται α) από γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρα¬ 
τιωτικής η Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής ή της αρμό 

ίιας Επιτροπής Απαλλαγών που έκρινε τον παθόντα ανίκα¬ 
νο ή βοηθητικό για τη στρατιωτική υπηρεσία και 6) από πι¬ 
στοποιητικό της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Σωματάρχη ή άλλου 
αξιωματικού υπό τις διαταγές ταυ οποίου υπηρέτησε ο παθών 
ή πιστοποιητικό που να έχε: εκδοθεί από το φύλλο μητρώου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι το πάθημα του οπλίτη προήίθε 
κατά το χρόνο της υπηρεσίας του στον πόλεμο ή στην επι¬ 
στράτευση». 

«5. Εάν ο κατά τα ανωτέρω παθών πεθάνει πριν από 
την υποβολή της αίτησης, αυτή υποβάλλεται από οποιονδή- 
ποτε δικαιούται σύνταξη». 

3. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 1285/1981 αντικαθίστατο» 

ως εξής: 
«Άρθρο 48. 

1. Οι πολεμικές συντάξεις των άρθρων 24 μέχρι 47 του 
παρόντος αναγνωρίζονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφε¬ 
ρομένων που πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους απευθείας ή δια της Αρχής που τους απόλυ¬ 
σε ή δια του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. 
II αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται κατά περίπτωση στα επόμενα άρθρα. 

®. Εάν ο παθών πέθανε πριν από την υποβολή της αίτη¬ 
σης ή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. αυτή υποβάλλε¬ 
ται από οποιονδήποτε δικαιούται σύνταξη ή έχει έννομο συμ¬ 
φέρον. 

3. Οι οικογένειες αυτών που πέθαναν μετά την απόκτη¬ 
ση δικαιώματος σύνταξης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μαζί με τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στο άρθρο 50». 

4. Το άρθρο 57 του Π.Δ. 1285/1981 αντικαθίστατα: 
ως εξής: 

«Άρθρο 57. 
1. Οποιοσδήποτε δικαιούται αύξηση της σύνταξής του 

πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-, 
τους. 

2. Εάν ο συνταξιούχος πέθανε χωρίς να υποβάλει την 
παραπάνω αίτηση, αυτή υπο βάλλε τα: από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 1855/1951 
ίΦΕΚ 183 Α) (άρθρο 62 του Π.Δ. 1286/1981) αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 62. 
Η αναγνώριση του δικαιώματος για σύνταξη σύμφωνα με 

τις παραπάνω διατάξεις γίνεται ύστερα από αίτηση του εν¬ 
διαφερόμενον». 

6. Το άρθρο 13 του ΝΑ 412/1970 (ΦΕΚ 14 Α') (άρ¬ 
θρο 74 του Π.Δ. 1285/1981) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 74. 
Οποιοσδήποτε δικαιούται σύνταξη σύμφωνα με τις παρα¬ 

πάνω διατάξεις ή αύξηση της σύνταξής τον πρέπει να υπο¬ 
βάλει αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». 

7. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του Π.Δ. 1285/1981 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«1. 'Οπου στον παρόντα κώδικα προβλέπεται εξέταση από 
την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, επιτρέπεται η 
εφάπαξ επανεξέταση του παθόντα ή σε περίπτωση θανάτου 
του. του οικείου φακέλλου από την ίδια Επιτροπή μ® διατα¬ 
γή του Υπουργού των Οικονομικών, ύστερα ·από αίτηση του 
ενδιαφερόμενον σννοδευόμενη υποχρεωτικά από το παράβολο 
που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού των Οι¬ 
κονομικών. η οποία δημοτ.εύτα: στην Εφημερίδα της Κυβερ¬ 
νήσει* ς». 

8. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στο Π.Δ. 1285/ 
1981 και τάσσε: προθεσμία για την άσκηση σε βάρος του 
Δημοσίου δικαιώματος σύνταξης ή βοηθήματος ή επιδόμα¬ 
τος ή αύξησης αυτών καταργείται. 

9. Η παρ. 1 του άρθρου 115 του Π.Δ. 1285/1981 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

“1 · Σε κάθε περίπτωση κανονισμού ή αύξησης αναδρομι¬ 
κά πολεμικής σύνταξης ή βοηθήματος ή επιδόματος δεν ;πι- 
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τρέπεται να αναγνωρ>:σδουν ποσά -εις βάρος τον Δημοσίου 
Τ·Λ 7!ρνιι·/Λ διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την 
πρώτη τον αντίστοιχον μήνα που εκδίδεται η σχετική πρά¬ 
ξη ή απόφαση». 

Άρδρο 21. 
Αποκαταστάσεις προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας 

και Λιμενικού Σώματος. 
Στο άρδρο 76 τοο Π.Δ. 1041/1979 προστίδετοκ. χαρ. 

10 που έχει ως εξής: 

«10. Ο χρόνος χου διανύδηκε εκτός υπηρεσίας αχό τους 
αξιωματικούς και κατώτερους αυτών των Σωμάτων Ασφα¬ 
λείας και Λιμενικού Σώματος, που αποκαδίστανται σύμσων* 
με τις διατάξεις των άρδτων I και 2 τον 1339/1983 
(ΦΕΚ 35), λογίζ-ε ται ως χρόνο; πραγματικής συντάξιμη; 
υπηρεσίας για όλες τις συνεχείες, εκτός αχό τη λήψη ανα¬ 
δρομικά αποδοχών ή σύνταξης. Η σύνταξη αυτών που δεν 
■δα επανέλ-δοον στην υπηρεσία κανονίζεται με βάση το συντά¬ 
ξιμο μισδό του όαδμού ή της μισδολογικής προαγωγής που 
■δα αποκατασταδούν». 

Αοδρο 22. 
Αξιωματικοί, αρχικελευστες και υπαξιωματικοι του Πο¬ 

λεμικού Ναυτικού και τον Λιμενικού Σώματος, σε οποιαδή· 
τότε κατάσταση και να βρισκόντουσαν το Μάιο του 1948. 
ως και ναύτες και ιδιώτες, που ποβραπεμφ-δηκαν το 1948 
σνη δίκη του Ναυτικού, αποκαδίστανται ηδικά, βαθμολογι¬ 
κά και σννταξιοδοτικά, όπως στα παρακάτω άρ-δρα ορίζεται. 

Άρδρο 28. 

'Οσοι από τοος αναφερόμενονς στο προηγούμενο άρδρο 
πέδαναν στη διάρκεια της προφυλακίσει» ς τους ή «κτι/.έ- 
σδηκαν, ανακτούν το βαδμό που έφεραν και αποκαδίστανται 
αυτεπάγγελτα, ως εξής: 

α. Οι στρατιωτικοί αποκαδίστανται στο βαδμό που έφε¬ 
ραν και, προάγοντα-ι μέχρι του τελευταίου βαδμού που προ- 
βλεπόταν για τον κλάδο ή την ειδικότητά τους, αναδρομι¬ 
κά από το χρόνο του δανάτου ή της εκτελέσεώς τους. 

β. Οι έφεδροι υπαξιωματικοι, οι ναύτες και οι ιδιώτες 
εξομοιώνονται συνταξιοδοτικά με μόνιμους σημαιοφόρους. 

Άρδρο 24. 

Όσοι αχό τους αναφερόμενονς στο άρδρο 22 του πα¬ 
ρόντος καταδικάστηκαν σε οποιαδήποτε ποινή ή αχοστρα- 
τεύδηκαν ή έχασαν το δαδμό τους, επειδή παραχέμφδηκαν 
στη δίκη, ανακτούν το δαδμό χου έφεραν και αχοκαδίσταντα: 
αυτεπάγγελτα, ως εξής: 

α. Ο: μόνιμοι στρατιωτικοί προάγονται μέχρι του τελευ¬ 
ταίου εξελικτικού δαδμού που πρσβλεπόταν, για τον κλάδο 
ή την ειδικότητά τους, αναδρομικά από το χρόνο της αμε- 
τάκλητης καταδίκης ή αποστρατείας τους και με το ίδιο π. 
διάταγμα της προαγωγής τους αποστρατεύονται. 

β. Οι έφεδροι ανδυποχλοίαρχοι, εξομοιώνονται σονταξιοδο- 
τικά με μόνιμους πλωτάρχες, οι επίκουροι σημαιοφόροι με 
μόνιμους υποπλοίαρχους και οι έφεδροι οχ αξιωματικοί, ναύ¬ 
τες και ιδιώτες με μόνιμους σημαιοφόρους. 

Άρδρο 25. 

Η σύνταξη των στρατιωτικών και πολιτών που δα αποκα- 
τασταδούν με τα άρδρα 22 μέχρι 24 του χαρόντος 
ή των οικογενειών τους κανονίζεται με δάση 35 χρό¬ 
νια πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, υπολογιζόμενα και 
για το χρονοεπίδομα, στο δαδμό που αποκαδίστανται ή εξο¬ 

μοιώνονται. 

Άρδρο 26. 

1. Δεν δικαιούνται οτποκαταστάσεως όσοι επαναφέρδηκαν 
στο Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα και αποκατα- 
στάδηκαν με οποιοδήχοτε τρόπο ή χαρίσδηκε η ποινή τους. 

2. Η αποκατάσταση δεν παρέχει δικαίωμα για αναδρομική 
λήψη αποδοχών ή σύνταξης ή για αναδρομική αναπροσαρμογή 
της σύνταξης, ούτε δικαίωμ» για λήψη εφάπαξ ή συμπληρω¬ 
ματικού εφάπαξ δοηδήματος από τα Ταχεία Λλληλοβοηδείας 

ή για αναδρομικό μέρισμα ή διαφορά μερίσματος από το Μετο 
χικό Ταμείο Ναυτικού. 

3. Οι ΧΗΟκαδιστάμενοι ανακτούν τι; ηδικέ; σ-ΛΟ-.ίές που 
τους έχουν αφαιρεδεί. 

4. 11 δαδμολογική αποκατάσταση αυτών που υπάγονται 
στις διατάξεις των άρδρων 23 και 24 του νόμου αυτού δε 
φτάνει το βαδμό του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτι¬ 
κού. 

Άρδρο 27. 
Για την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων των άρ¬ 

δρων 22 έονς 26 οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση -δανάτου 
τα δικαιούμενα σύνταξης μέλη των οικογενειών τους, πρέπει 
να υποβάλουν σχετική αίτηση, με τα απαιτούμινα από το νόμο 
σ-υνταξιοδοτηοά δικαιολογητιν.ά. στην Μη Δ’.ιύόυνση του Γε¬ 
νικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Άρδρο 28. 
Με απόφαση του Υπουργού Εδνικής Άμυνας, η οποία δα 

εκδοδεί σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ν.αι 
•δα δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δα καδο- 
ρισδούν οι λεπτομέρειες για την ηδική και διοικητική αποκα¬ 
τάσταση όσων αποκαδίστανται μ* τα άρδρα 22 έως 26. 

Άρδρο 29. 
Αξιωματικοί αδελφές νοσοκόμες, που αποστρατεύδηκαν 

κατεφαρμογή της νομοδεσίας περί Σώματος Αξιωματικών 
Αδελφών Νοσοκόμων για παράβαση διατάξεων σχετικών με 
την τεκνοποίηση ή τέλεση γάμου, αποκαδίστανται ως εξής: 

1. Ανακαλούνται στην ενέργεια με αίτησό τους, που υπο¬ 
βάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εδνικής 
Άμυνας, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόν¬ 
τος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρδρου 66 του Ν.Δ. 
1400/1973 (ΦΕΚ Α 114; και του άρδρου 51 του Ν.Δ. 178/ 
1969 (ΦΕΚ Α 71). 

2. Οι αποκαδιστάμινες με το νόμο αυτόν δεν απομακρύνον¬ 
ται από την υπηρεσία αν δεν έχουν δεμελιώσει δικαίωμα σύν¬ 
ταξης. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν παραμένουν στην υπη¬ 
ρεσία -εφόσον έχουν συμπλήρωσε1 το όριο ηλικίας που ορίζεται 
κάδε φορά από το νόμο για την απόλυσή τους ή συντρέχουν 
πειδαρχικοί ή ποινικοί λόγοι που επιφέρουν απόλυση από την 
υπηρεσία. 

3. Η παραπάνω αποκατάσταση δεν παρέχει δικαίωμα για 
λήψη αναδρομικών αποδοχών, βοηδήματος ή μερίσματος από 
τα Μετοχικά Ταμεία. 

4. Από την ισχύ του νόμου αυτού παύει και η απόκτηση του 
Δημοσίου για είσπραξη δόσεων από καταλογισμούς για την 
ανωτέρω αιτία. Δόσεις που καταβλήδηκαν ή ολοκληρωτικές 
εξοφλήσεις καταλογισμών δεν αναζητούνται. 

Άρδρο 30. 

Στο άρδρο 73 του Π.Δ. 1941/1979 πρσστίδεται παρ. 8 
που έχει ως εξής: 

«8. Για τις αξιωματικούς αδελφές νοσοκόμες που είχαν 
αποστρατευδεί λόγω τεκνοποίηση; ή τέλεσης γάμου βάσει δια¬ 
τάξεων που έχουν καταργηδσί με το X. 1293/1982 'ΦΕΚ 
122) και αποκαδίστανται σε εφαρμογή του άρδρου 29 του 
παρόντος νόμου, ο, χρόνος παραμονής τους εκτός υπηρεσίας κα' 
μέχρι τρία (3) έτη δεωρείται ως χρόνος πραγματικής συν¬ 
τάξιμης υπηρεσίας. Για όσες από τις παραπάνω νοσοκόμες 
κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δε δεμελιώνουν δικαί¬ 
ωμα σύνταξης ή δεν ανακαλούνται στην ενέργεια λόγω συμ¬ 
πλήρωσης του ορίου ηλικίας, αναγνωρίζεται ως πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία χρόνος μέχρι τέσσερα (4) έτη». 

Άρδρο 31. 

Έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων. 
Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των δια¬ 

τάξεων των άρδρων 18 έως 30 προκειμένου για συντάξεις 
αρχίζουν από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης 
της σχετικής πράξης ή απόφαση;. Το ίδιο ισχύει και για την 
έναρξη των οικονομικών αποτελεσ/ατων από την εφαρμογή 
του Ν. 1378/1983 (ΦΕΚ 101). 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Άρθρο 38. 
1. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ζ' Ψηφί¬ 

σματος,τβυ 1975 (ΦΕΚ Α 23) εφαρμόζεται και στις συν¬ 
τάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.Δ. 99/1974 (ΦΈΚ Α' 
295). 

2. Το δεύτερο εδάφιο τΐ)ς παρ. 3 του άρθρου 8 του Ζ' Ψη- 
οσματος του 1975 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο χρόνο της βουλευτικής θητείας για θεμελίωση δι¬ 
καιώματος σύνταξης συνυπολογίζεται και χρόνος υπηρεσί- 
ας όσων έχουν δϊατελέσει Γενικοί Διοικητές επί Κοινοβου¬ 
λευτικών Κυβερνήσεων, καθώς και χρόνος από προγενέστε¬ 
ρη ή μεταγενέστερη της βουλευτικής θητείας υπηρεσία σε 
θέση Γενικού Γραμματέα της Βουλής και των Υπουργείων 
επί Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων και της Κυβέρνησης Ε¬ 
θνικής Ενότητας της 23 Ιουλίου 1974. Η παρούσα διάταξη 
ισχύει για μία 5ετία». 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 
99/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατεξαίρεση δικαιούνται ισόβια σύνταιξη από το Δημό¬ 
σιο Ταμείο και όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο Α¬ 
σφάλισης Βουλευτών, που καταργήθηκε, από 3 τουλάχιστον 
έτη και 6 μήνες, για τη συμπλήρωση του οποίου συνυπολογίζε¬ 
ται και χρόνος φυλάκισης, εκτόπισης ή κράτησης κατά την 
περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 
1967, θεωρούμενος σαν χρόνος ασφάλισης». 

Άρθρο 33. 
Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 

1346/1983 (ΦΕΚ Α 46) έχει εφαρμογή τόσο για τη δασμο¬ 
λογική όσο και για τη συνταξιοδοτική αποκατάσταση των 

υπαλλήλων στους οποίους αναφέρεται. 

Άρθρο 34. 
1. Ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις προληπτι¬ 

κός βλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες του 
Δημοσίου εφεξής ασκείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων 
Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 
Επί αντιρρήσεων του Π ροϊσταμένου της Υπηρεσίας Εντελ¬ 

λομένων Εξόδων ως προς τη νομιμότητα της δαπάνης απο¬ 
φασίζει, προ της εκδόσεως της σχετικής πράξιους ή ο Επί¬ 
τροπος ή ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή η Επιτρο¬ 
πή του παρόντος άρθρου της οποίας οι αποφάσεις είναι υπο¬ 
χρεωτικές για την Υπηρεσία αυτή. 

2. Όλες οι δαπάνες του Δημοσίου υπόκεινται σε κατα¬ 
σταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του. 
Ο έλεγχος αυτός περατώνεται μέσα σε δεκαοκτώ (18) 

μήνες το αργότερο από τότε που διαβιβάζονται τα δικαιολο- 
γητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Κατα των πράξεων των Υπηρεσιών Εντελλομένων Ε¬ 
ξόδων επιτρέπεται προσφυγή, στον καθένα που έχει έννομο 
σ-’μφέρον, ενώπιον Επιτρόπου ή Π αρέδρου του Ελεγκτικού Συ¬ 
νεδρίου ή Επιτροπής που εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών 
(Κεντρική Υπηρεσία Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και 
αποτελείται από ένα Νομικό Σύμβουλο Διοίκησε ως ή Πά- 
ρεδρο ταυ Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Πάρεδρο Διοικήσεως, ως 
Πρόεδρο και δυο Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) η¬ 
μερών από την κοινοποίηση της πράξεως και κατατίθεται 
στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων που την εξέδωσε, η 
οποία υποχρεουται να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω Επιτροπή 
μαζί με το σχετικό φάκελλο μέσα σε τρείς μέρες. 
Οι αποφάσεις Των παραπάνω οργάνων είναι υποχρεωτικές 

για την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. 
4. Μ® απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη- 

σης και Οικονομικών μπορεί να συσταθούν περισσότερες Εκ¬ 

τροπές της προηγούμενης παραγράφου στην Κεντρική Υπη¬ 
ρεσία ταυ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και 
όμοιες Επιτροπές σε επίπεδο νομού, η σύνθεση των οποίων 
θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα 
μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των Επιτροπών των 
προηγούμενων παραγράφων, ο τρόπος και η διαδικασία λει¬ 
τουργίας τους και κάθε άλλη αναγκαία .λεπτομέρεια. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυδερνήσεονς. ρυθμίζονται όλα τα θέματα που 
αςορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1985, 
κάθε δε διάταξη που αντίκειται σ’ αυτό καταργείται. 

Άρθρο 35. 

1. Το άρθρο 20 του Ν.Δ. 321/1969 «πεοί Κώδικος Δη¬ 
μοσίου Λογιστικού» αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 26. 

Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών. 

Τα έξοδα του Δημοσίου, τα πραγματοποιούμενα από τους 
κύριους ή δευτερεύοντες διατάκτες ή τα σύμφωνα με το νόμο 
εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα, ελέγχονται ως προς 
τη νομιμότητα και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Υπη¬ 
ρεσίες Εντελλομένων Εξόδων με βάση τα νόμιμα δικαιολογη- 
τικά που «παδβικνύουν την απαίτηση κατά του Δημοσίου. 
Τα δικαιολογητικά μπορούν να συμπληρωθούν και με άλ¬ 

λα στοιχεία, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με 
όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθοριστούν δικαιλογητικά σε 
περιπτώσεις που δεν πραβλέπο»ται από τις κείμενες διατά¬ 
ξεις». 

2. Οι αρμοδιέτητες των οικονομικών υπηρεσιών των 
Υπουργείων και των τμημάτων οικονομικής διοίκησης των 
νομαρχιών, που αναφέρονται στη. συγκέντρωση και τον έλε-' - 
χο της πληρότητας των δικαιολογητικών των δημοσίων δα¬ 
πανών, καταργούνται. 
' Η αρμόδια για την πραγματοποίηση της δαπάνης υπηρε¬ 

σία του Υπουργείου ή της Νομαρχίας διαβιβάζει τα απαιτού· 
μένα δικαιολογητικά απευθείας στην Υπηρεσία Εντελλομέ¬ 
νων Εξόδων, χωρίς τη μεσολάβηση άλλης δημόσιας αρχής. 

Άρθρο 36. 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
σ’ αυτόν. 

Παραγγελλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησε ως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νό¬ 
μος του Κράτους. 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1984 

Γ Π°ΟΡΔΡΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΓ. 'ύΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΧ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΓ- ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΖ 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ^ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΡΑΖΙΜΟΖ ΑΡΧΕΝΗΧ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΑΤΧΙΦΑΡΑΧ 

θεωρήθηκε και τέϋηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1984 
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