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ύον Αίκαιο

Μέγεθος Γραμμάτων

Α ρ ιθ .127541

Κλείσιμο

Καταβολή διαφοράς σύνταξης σε συνταξιούχους 
Βουλευτές για το χρονικό διάστημα από 
1.1.1996 έως 31.12.1996 
ΦΕΚ Β' 3/5.1.2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη

α) Αρθρο 14 παρ. 11 Ν. 1968/91 (ΦΕΚ 150/Α). 

β) Αρθρα 5 έως 12β, Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α). 

γ) Αρθρα 31 έως 32 Ν. 1914/90 (ΦΕΚ 178/Α).

δ) Την αριθ. 255/1992 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ε) Τις διατάξεις του Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής των 
Ελλήνων του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α').

στ) Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57 Α).

ζ) Τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες έχουν 
επιδικασθεί ποσά ως διαφορά σύνταξης,υπέρ των συνταξιούχων Βουλευτών 
για το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 έως 31.12.1996 κατόπιν και της 
ρύθμισης δυνάμει της υπ1 αριθμ. 71324/30-6-2000 απόφασης μας για το 
χρονικό διάστημα από 1.12.1991 έως 31.12.1995.

η) Την αναγκη ρύθμισης των εκκρεμών απαιτήσεων των τέως Βουλευτών και 
για το χρονικό διάστημα από 1.1.1996 έως 31.12.1996.

θ) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,5 δισ. 
περίπου, για την οποία θα γίνει πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των ετών 
2004 και 2005, αποφασίζουμε.
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ΨΗΦΙΣΜΑ Τ  της 17/18.2.1975 : Περί καταργήσεως των 
εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και 
ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς.-(Α ' 23).

Εν όψει του από 19/24 Δεκεμβρίου 1974 Ψηφίσματος της Ε' 
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί ψηφίσεως και εκδόσεως 
ψηφισμάτων υπό της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, κ.λ.π.", του από 12 
Φεβρουάριου 1975 Ψηφίσματος της Ε 'Αναθεω ρητικής Βουλής των Ελλήνων 
'περί καταργήσεως των εις τους βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και 
ιυθμ ίσεω ς θεμάτων αναφερωμένων εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 
<αι τους βουλευτάς". Αποφασίζομεν :

Να δημοσιευθή διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το ανωτέρω υπό 
ττοιχ. 2' Ψήφισμα, έχον ως έπεται :
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ΧΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-NOMOZ

Φ Ζ / 1975 /  Α -23 ; Βουλευτικές ατέλειες,αποδοχές-συντάξεις,Π ολιτικά κόμματα

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

Αρθρον 1.

1. Η βουλευτική αποζημίωσις, ως αυτή έχει καθορισθή δ ι1 αποφάσεως 
της Βουλής, ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν ΚΔ' αυτής της 22ας 
Δεκεμβρίου 1964, δ ιατηρουμένης εν ισχύϊ, υπόκειται εις τας κάτωθι 
,ώνον κρατήσεις :
”α) Ποσοστού μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) που κάθε βουλευτής 

αταβάλλει στο κόμμα του, το οποίο βεβαιώνεται από έγγραφο του βουλευτή 
αι του αντίστοιχου κόμματος προς την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής και 
μφανίζεται στον ετήσιο ισολογισμό του."

** Το εδάφιο α ' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.36 
Ν .3016/2002,ΨΕΚ Α 110/17.5.2002 .Ισχύς για εισοδήματα που 
αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουάριου 2002 
και μετά.

β) Εν τοις εκατόν (1%) υπέρ Δημοσίου διά υγειονομικήν περίθαλψιν.

2. Η βουλευτική αποζημίωσις καθορίζεται εις το εν τη προηγουμένη 
παραγράφω ποσόν, εν όψει των σημερινών περιστάσεων, προς κάλυψ ιν των 
ΐαπανών διά την άσκησιν του λειτουργήματος του Βουλευτού κατά το ήμισυ 
cαι διά την κάλυψιν των δαπανών διαβιώσεως αυτού κατά το έτερον ήμισυ.

*** Η παρ.2 καταργήθηκε με την παρ.5 άρθρου 10 Ν.2459/1997 (Α 17)

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1947/1991 (Α' 70), 
η διάταξη της παρ.Ι άρθρου 4 Ν. 1153/1981 (Α' 119), έχει 
εφαρμογή για όσους λαμβάνουν αποζημίωση κατά το παρόν 
Ζ' Ψήφισμα.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 2 της κατά την ΚΔ συνεδρίαση της 22ας 
Δεκεμβρίου 1964 αποφάσεως της Βουλής αντικατα στάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής 
(μέρος Β'- Προσωπικό) ως εξής:

"2. Εις τους βουλευτάς παρέχεται επί πλέον η κατά τα ανωτέρω 
ουλευτική αποζημίωσις άνευ κρατήσεων, 
α) Ενός μηνάς επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων, εις τους 
ϊιατελέσαντας βουλευτάς από 16 Απριλίου έως 15 Δεκεμβρίου εκάστου 
τους.
β) Ενός δεκαπενθημέρου επί ταις εορταίς του Πάσχα, εις τους 
ίιατελέσαντας βουλευτάς από 16 Δεκεμβρίου έως 15 Απριλίου εκάστου 
τους.
γ) Ενός δεκαπενθημέρου διακοπών, εις τους διατελέσαντας βουλευτάς από 
Lης Ιανουάριου έως 15 Ιουλίου εκάστου έτους.
Β. Η απαλλαγή εκ των κρατήσεων δεν περιλαμβάνει και τας κρατήσεις 
.ιπέρ του Κόμματος". ***

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.7 Ν. 2521/1997 Α 174 ορίζεται ότι: 
" Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ζ'Ψηφ ίσματος της Βουλής του έτους 
1975 (ΦΕΚ 23 Α) σε συνδυασμό με τις δ ιατάξεις των άρθρων 1 και 2 
του νόμου αυτού εφαρμόζονται στο ακέραιο από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".
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Αρθρον 2.

1. Αι υπό του άρθρου 75 του Συντάγματος της 1ης Ιανουάριου 1952 
προβλεπόμεναι ατέλειαι περιορίζονται ως ακολούθως :

"α) Η απαλλαγή εκ των ταχυδρομικών τελών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
την αξία χ ιλ ίων (1.000) επιστολών κατά μήνα".

***Η εντός " " περίπτωση α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 2 παρ. 2 της Απόφασης 
196 Ολομέλειας της Βουλής της 12/15.1.90 (Α' 4).

[***Εναρξη ισχύος της δ ιάταξης από 30 Δεκεμβρίου 1989],

"β) Η ατέλεια της τηλεφωνικής επ ικοινωνίας πραγματοποιείται δια 
τεσσάρων συνδέσεων, των δύο χορηγουμένων ατελώς.

Η διαιρούμενη κατά μήνα ατέλεια των τ ιμολογιακών μονάδων, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε με την 1342/867/18.3.1975 απόφαση του Προέδρου της 
3ουλής (ΦΕΚ 339/24.3.1975) και τροποποιήθηκε με την από 2.7.1981 
ππόφαση της Βουλής (ΦΕΚ 194/24.7.1981, ισχύει ανά δικαιούμενη 
τηλεφωνική συσκευή.

Ο τελικός συμψηφισμός των μονάδων αφορά και τ ις τέσσερις συσκευές".

***Η εντός " " περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου αντικαταστάθηκε 
ως ανωτέρω διά του άρθρου 1 παρ. 2 της Απόφασης 2449 Προέδρου 
Βουλής της 28.4/30.5.91 (Α' 82).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την απόφ.Προέδρου Βουλής 2712/10-24 Ιουν. 1991, 
(ΦΕΚ Β1 445), ορίσθηκε ότι:

"1.Η κατά το άρθρο 2 παρ.1 εδ. β ’ του Ζ 1 Ψηφίσματος της 18.2.1975 
ατέλεια της τηλεφωνικής επ ικο ινωνίας των Βουλευτών, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής "για τη μερική τροποποίηση διατάξεων του 
Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 82/Α/30.5.1991) μπορεί να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τ ις 1342/867/18.3.1975, 3579/2357/29.7.1975 και 
5102/3731/26.11.87 αποφάσεις από 4 το πολύ τηλεφωνικές συνδέσεις από 
τις οποίες η 1η θα βρίσκεται στην περιοχή της τέως διοικήσεως 
πρωτευούσης και οι άλλες σε περιοχή που θέλει δηλώνει ο Βουλευτής 
κατά την ελεύθερη επιλογή του.
2. Η έναρξη της ισχύος της τηλεφωνικής ατέλειας για τις τέσσερις 

συνδέσεις θα αρχίζει για κάθε Βουλευτή το αργότερο μέσα σε 10 
ημέρες από τότε που ο Βουλευτής θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον OTE 
την επιλογή του να ισχύει η Βουλευτική τηλεφωνική ατέλεια για 
τέσσερις κατονομαζόμενες τηλεφωνικές συνδέσεις.
3. Η ισχύς της απόφασης τούτης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

γ) Η ατέλεια της τηλεγραφ ικής επ ικοινωνίας καταργείται.

2. Η ατέλεια της ελευθέρας μετακινήσεως του Βουλευτού 
περιορίζεται εις το σιδηροδρομικόν δίκτυον της χώρας, εις τα δημοσίας 
(ρήσεως λεωφορεία υπεραστικών γραμμών και εις τα υπό ελληνικήν σημαίαν 
πλοία εσωτερικών γραμμών.

3. Η ελευθέρα μετακίνησις του Βουλευτού δΓ αεροπλάνου 
περιορίζεται εις πεντήκοντα δύο (52) μεταβάσεις εξ Αθηνών προς την 
εκλογικήν αυτού περιφέρειαν μετ’ επιστροφής ετησίως.

4. Προς μερικήν αντιμετώπισιν των δαπανών οργανώσεως και 
λειτουργίας Γραφείου καταβάλλεται εις τον Βουλευτήν εκ του Δημοσίου 
Ταμείου μηνιαίον επίδομα, μη υποκείμενον εις φόρον ή κράτησίν τινα, 
πνερχόμενον εις δραχμάς πέντε χ ιλ ιάδας (5.000) διά τους Βουλευτάς των 
•παρχιών και εις δραχμάς τρεις χ ιλ ιάδας (3.000) διά τους Βουλευτάς των
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]' και β ’ εκλογικών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς.

Του επιδόματος τούτου δεν δικαιούνται οι Βουλευτές της Επικράτειας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 3 της Απόφ. 196 Ολομέλειας της 
Βουλής της 12/15.1.90 (Α' 4) ορίζονται τα ακόλουθα:

"Τα υπό της παραγράφου 2 της από 2.7.1981 αποφάσεως της 
Ολομέλειας της Βουλής (ώΕΚ 194 Α '/24 .7.1981) προβλεπόμενα ποσά για τη 
ιερ ική  αντιμετώπιση των δαπανών οργανώσεως και λειτουργίας γραφείου 
αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 15% κατά μήνα για τους Βουλευτές των Α' 
<αι Β' εκλογικών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς καθώς και Επικράτειας 
<αι σε 20% κατά μήνα για τους Βουλευτές των υπολοίπων εκλογικών 
ιερ ιφ ερειώ ν της χώρας".

[***Εναρξη ισχύος της διάταξης από 30 Δεκεμβρίου 1989],

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης 2449 Προέδρου 
Βουλής της 28.4/30.5.91 (Β' 82), διά του οποίου 
αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 της Απόφασης 
196 Ολομέλειας της Βουλής της 12/15.1.90 (Α1 4), 
αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω προβλεπόμενα ποσά ως 
ακολούθως:

"Τα προβλεπόμενα ποσά για τη μερική αντιμετώπιση των δαπανών 
οργανώσεως και λειτουργίας γραφείου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 20 % 
«ατά μήνα για τους Βουλευτές των Α' και Β 1 εκλογικών περιφερειών 
λθηνών και Πειραιώς καθώς και Επικράτειας και σε 25% κατά μήνα για 
τους Βουλευτές των υπολοίπων εκλογικών περιφερειών της χώρας".
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Αρθρον 3.

1. Οι εις το εσωτερικόν μετακινούμενοι επί ειδική αποστολή 
ϊουλευτα ί δικαιούνται των εις τους πολιτικούς υπαλλήλους ειδ ικών 
ιατηγοριών αναγνωριζομένων παροχών.

2. Οι Βουλευταί μεταβαίνοντες εις το εξωτερικών επί ειδική 
ιποστολή δικαιούνται των προβλεπομένων οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας 
ιποζημ ιώσεως κ.λ.π. διά τους υπαλλήλους της κατηγορίας I του υπ' αρίθ. 
515/72 Β.Δ. "περί κωδικοποιήσεως εις εν ια ίον κείμενων των 
σχυουσών διατάξεων περί καταβολής ημερήσιας αποζημιώσεως κ.λ.π.".

3. Προς δ ιευκόλυνσιν της επ ικο ινωνίας των πολιτικών κομμάτων μετά 
των διαμερισμάτων της χώρας, παρέχεται εις έκαστον κόμμα, 
^νεγνωρισμένον κατά τον Κανονισμόν της Βουλής, δικαίωμα ελευθέρας 
<ρήσεως των εσωτερικών αεροπορικών γραμμών διά Βουλευτάς 
.ιετακινουμένους τη εντολή της Ηγεσίας του Κόμματος προς εκπλήρωσιν 
υδικής αποστολής. Η διάταξις του εδαφίου τούτου έχει εφαρμογήν και 
:πί βουλευτών αυτοτελών ομάδων, μη συγκεντρουσών την ιδιότητα του 
(άρματος.

Ο αριθμός των μετακινήσεων τούτων ετησίως είναι ίσος προς το 
ϊιπλάσ ιον του αριθμού των ανηκόντων εις έκαστον κόμμα Βουλευτών, 
ουδέποτε όμως ανώτερος των τριακοσίων (300).

"4. Χωρίς να μεταβάλλεται ο μέχρι τούδε ετήσιος αριθμός 
,ιετακινήσεων, η προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογή και για στελέχη 
γο Κόμματος που μετακινούνται με ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου της 
Ίοινοβουλευτικής Ομάδος". ***

***Η εντός " " παρ. 4 προστέθηκε ως ανωτέρω διά του άρθρου 1 παρ. 3
της Απόφασης 2449 Προέδρου Βουλής της 28.4/30.5.91 (Α1 82).
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Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

Αρθρον 4.

Οι Βουλευταί και τα μη έχοντα την ιδιότητα του Βουλευτού μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ως και τα μέλη των οικογενειών αυτών, 
δικαιούνται της προβλεπομένης υπό του Β.Δ. 665/1962 υγειονομικής 
ιερ ιθάλψεως, εξομοιούμενοι προς τους ανωτάτους κρατικούς λειτουργούς.
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1. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση από τη βουλευτική 
ποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ο ικογενειακών βαρών 
ου άρθρου 11 του ν. 1505/1984, των ποσών των κρατήσεων που αναφέρονται 
την παράγραφο 1 του άρθρου 1, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά με νόμους, 
αθώς και της κράτησης για ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο 
ύνταξης, που βαρύνουν αυτό το εισόδημα, θεωρείται ως εισόδημα από 
ισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς με βάση τις διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν .2238/1994, εξαντλουμένης της 
ιορολογικής υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό.

** Οι λέξεις "των παραγράφων 1 και 2 "αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις 
"των παραγράφων 1, 2 και 3" με την παρ.9 άρθρ.9 Ν.3091/2002,
ΦΕΚ Α '330 /24 .12.2002.

Αν ο βουλευτής, εκτός από τη βουλευτική αποζημίωση, αποκτά και άλλα 
ισοδήμστα, τότε οι εκπτώσεις που προβλέποντοι από το άρθρο 8 "και οι 
ειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α ' , β',
' και δ'της παραγράφου 3 του άρθρου 9" του ν .2238/1994 ενεργούνται 
ατ'επιλογή του δικαιούχου, μετά από σχετική δήλωσή του, που συνυποβάλλει 
την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία με την ετήσια δήλωσή του φορολογίας 
ισοδήμστος, είτε κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος 
ναλογεί στο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται 
υτοτελώς, είτε από τα άλλα εισοδήματα του που φορολογούνται με τις 
εν ικές διατάξεις του ν .2238/1994.

** Οι εντός " " λέξεις του δευτέρου εδαφίου προστέθηκαν με την παρ.10 
άρθρ.9 Ν.3091/2002,ΦΕΚ A 330/24.12.2002.

Επίσης, αν ο βουλευτής αποκτά και
λλα εισοδήματα, τότε στο φόρο που αναλογεί με βάση τις γενικές 
ιατάξεις του ν .2238/1994 σε αυτά τα εισοδήματά του, προστίθεται ο 
ιόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή πέντε 
οις εκατό (5%) στο τμήμα του φορολογούμενου εισοδήματος μέχρι του 
οσού του εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου αυτής της κλίμακας.

ια τον υπολογισμό του ποσού των οικογενειακών δαπανών "της περίπτωσης δ' 
ης παραγράφου 3 του άρθρου 9" του ν .2238/1994 που αναλογεί στον κάθε 
ύζυγο" ως φορολογούμενο εισόδημα του βουλευτή θεωρείται το άθροισμα 
ου εισοδήματος από τη βουλευτική αποζημίωση που φορολογείται αυτοτελώς 
αι το σύνολο των τυχόν άλλων εισοδημάτων του που φορολογούνται με τις 
εν ικές διατάξεις.

** Οι εντός λέξεις " " αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.11 
άρθρ.9 Ν.3091/2002,ΦΕΚ A 330/24.12.2002.

Εε κάθε περίπτωση οι μειώδεις του φόρου που
ροβλέπονται από τ ις δ ιατάξεις της παραγράφου 2 "καθώς και της περίπτωσης ε/ 
αι των τριών επόμενων αυτής εδαφίων της παραγράφου 3" του άρθρου 9 του 
.2238/1994 ενεργούνται από το συνολικό φόρο της βουλευτικής αποζημίωσης και 
ων άλλων εισοδημάτων του.

** Οι εντός λέξεις " " του πέμπτου εδαφίου προστέθηκαν με την παρ.12 
άρθρ.9 Ν.3091/2002,ΦΕΚ A 330/24.12.2002.

Κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια 
ικονομική υπηρεσία, από το ποσό του πρώτου εδαφίου αφαιρείται ποσό ίσο 
ε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της 
ουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών 
ίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του 
ειτουργήματος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση 
ου Υπουργού Ο ικονομίας και Ο ικονομικών." ***

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρ.36 
Ν.3016/2002,ΦΕΚ A 110/17.5.2002 και ισχύει για εισοδήματα που 
αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουάριου 2002

Μέγεθος Γραμμάτω ν Κλείσιμο

"Αρθρο 5
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2. Το ποσό του φόρου εισοδήματος, που παρακρατείται από το τμήμα της 
ουλευτικής αποζημίωσης που υπόκειται σε αυτοτελή φορολογία, 
πολογίζεται σύμφωνα με τις δ ιατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον 
ροσδιορισμό του φάρου που παρακρατείται από το εισόδημα μισθωτών 
πηρεσιών. Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται κατά την καταβολή της 
ουλευτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 83 του 
.2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα.

4. Στην περίπτωση που, από δύο ή περισσότερες αιτίες καταβάλλονται 
τον ίδιο δικαιούχο, μέσα στο οικείο έτος" χρηματικά ποσά που 
ιορολογούνται με τ ις δ ιατάξεις αυτού του άρθρου, οι διατάξεις της 
αραγράφου 1 εφαρμόζονται στο άθροισμα αυτών των χρηματικών ποσών.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ο ικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε άλλη σχετική 
επτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων".

*** Το άρθρο 5,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.2 του άρθρ.22 
του Ν. 2214/1994 (Α 75), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 
άρθρ.10 Ν.2459/1997 (Α 17).

** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.1 του άρθρ.32 του ΙΜ. 1489/1984 (Α 170): 
"Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ζ 1 Ψηφίσματος του 1975 
(ΦΕΚ Α 23) εφαρμόζεται και στις συντάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του 
Ν. 99/1974 (ΦΕΚ Α 295)".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 7 του Ν .1870/1989 οριζόταν ότι:
" Επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά: ... στο φόρο εισοδήματος 
των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 
(ΦΕΚ Α' 23)". **

** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις παρ. 4-6 άρθρ. 22 Ν.2214/1994 (Α 75):
' 4. Στην περίπτωση που, από δύο ή περισσότερες αιτίες καταβάλλονται 
τον ίδιο δικαιούχο, μέσα στο οικείο έτος, χρηματικά ποσά που 
ιορολογούνται με τις δ ιατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 
975, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στο άθροισμα αυτών των ποσών.
5. Σε αυτή την περίπτωση την οριστική εκκαθάριση του φόρου στο 
θρόισμα αυτών των χρηματικών ποσών διενεργεί η Υπηρεσία η οποία στο 
ικείο έτος τελευταία κατέβαλε στο δ ικαιούχο τέτοιο χρηματικό ποσό και 
φαρμόζονται ανάλογα οι δ ιατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ζ' 
ιηφ ίσματος του έτους 1975.
6. Οι δ ιατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν για εισοδήματα που 
ποκτήθηκαν από 1.1.1993 και μετά".
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Αρθρον 6.

1. Εις τα έχοντα την ιδιότητα του Βουλευτού μέλη του Υπουργικού 
Ευμβουλίου καταβάλλονται μηνιαίως έξοδα παραστάσεως καθοριζόμενα :

α) εις δραχμάς είκοσι χ ιλ ιάδας (20.000) διά τον Πρόεδρον της 
3ουλής,

β) εις δραχμάς δέκα πέντε χ ιλ ιάδας (15.000) διά τους 
λντιπροέδρους αυτής

γ) εις δραχμάς δέκα χ ιλ ιάδας (10.000) διά τους Υπουργούς και 
Υφυπουργούς.

2. Εις τα μη έχοντα την ιδιότητα του Βουλευτού μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου καταβάλλεται :

1) Μηνιαία αποζημίωσις ανερχομένη εις το ποσόν του συνόλου της 
Βουλευτικής αποζημιώσεως του άρθρου 1 του παρόντος και

2) έξοδα παραστάσεως οριζόμενα :

α. Εις δραχμάς 10.000 μηνιαίως διά τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως 
caí του Αντιπροέδρου αυτής και

β. εις δραχμάς 5.000 μηνιαίως διά τους Υπουργούς και τους 
Υφυπουργούς.

3. Εις τον Αρχηγόν της μείζονος Αντιπολιτεύσεως, υπό τους 
περιορισμούς του εδαφ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού της Βουλής, 
<αταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως.

'4. Τα κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενα έξοδα παράστασης φορολογούνται σύμφωνα 
ε τις δ ιατάξεις του άρθρου 5".

*** Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.10 Ν.2459/1997 
(Α 17).

5. Η διατάξις του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζεται προκειμένου 
<αι περί της αποζημιώσεως των μη εχόντων την ιδιότητα Βουλευτού μελών 
rou Υπουργικού Συμβουλίου.
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Αρθρον 7.

Επιτρέπεται η σύγχρονος καταβολή της Βουλευτικής αποζημιώσεως και 
της εκ του Δημοσίου Ταμείου, εξ άλλης αιτίας, καταβαλλομένης συντάξεως 
ί  μισθού, μη δυναμένου του αθροίσματος εκάστου τούτων μετά του ημίσεος 
της Βουλευτικής αποζημιώσεως, υπολογιζομένου και του κατά την παρ. 4 
του άρθρου 2 του παρόντος μηνιαίου επιδόματος, να υπερβαίνη τας 
ιποδοχάς Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, έχοντος την ιδιότητα του 
ϊουλευτού.

Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου έχει εφαρμογήν και διά τα μη 
•χοντα την ιδιότητα του Βουλευτού μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
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Αρθρον 8.

1. Η σύνταξις των περί ων το άρθρον 1 και η παρ. 1 του άρθρου 2 
του Ν.Δ. 99/1974 υπολογίζεται βάσει της εκάστοτε καταβαλλομένης 
βουλευτικής αποζημιώσεως.

Εν ουδεμία περιπτώσει το ποσόν της κατά τα ανωτέρω καταβαλλομένης 
ιην ια ία ς συντάξεως δύναται να είναι ανώτερον των 80 % της μηνιαίας 
βουλευτικής αποζημιώσεως.

2. Κατ' εξαίρεσιν η σύνταξις των περί ων το άρθρον 1 του Ν.Δ.
99/74 και των επί δύο τουλάχιστον Συνόδους διατελεσάντων Προέδρων της 
3ουλής είναι ίση προς την εκάστοτε καταβαλλομένην μηνιαίαν βουλευτικήν 
ιποζημ ίωσιν, εφ ’ όσον ούτοι έχουν εκλεγή τετράκις Βουλευταί.

3. Η βουλευτική θητεία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος και εις την 
ιερ ίπτωσιν συνδρομής του εδ. σ' του προηγουμένου άρθρου.

"Στο χρόνο της βουλευτικής θητείας για θεμελίωση δικαιώματος 
ύνταξης συνυπολογίζεται και χρόνος υπηρεσίας όσων έχουν διατελέσει Γενικοί 
.ιοικητές επί κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων, καθώς και χρόνος από 
ρογενέστερη ή μεταγενέστερη της βουλευτικής θητείας υπηρεσία σε θέση 
ενικού Γραμματέα της Βουλής και των Υπουργείων επί Κοινοβουλευτικών 
υβερνήσεων και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της 23 Ιουλίου 1974. Η 
αρούσα διάταξη ισχύει για μια 5ετία".

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από 
την παρ.2 του άρθρ.32 του Ν. 1489/1984 (Α 170).

"Επίσης συνυπολογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση όσο και για τον 
καθορισμό του ποσού σύνταξης και ο χρόνος φυλάκισης είτε αυτή εκτίθηκε 
είτε μετατράπηκε σε χρηματική ποινή και εξαγοράστηκε, καθώς και ο 
<ρόνος εκτόπισης ή κράτησης κατά την περίοδο της κατάλυσης των 
πολιτικών ελευθεριών από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 
1967".

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.3, από τότε που ίσχυσε,
αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του άρθρο 3 του 
Ν .1857/1989 (Α 147),σύμφωνα δε με την παρ.3 του αυτού άρθρου:
" 3.Δικαιώματα σύνταξης που γεννώνται από τις διατάξεις των 
προηγουμένων παραγράφων ασκούνται ύστερα απο αίτηση των 
ενδιαφερομένων,τα δε οικονομικά τους αποτελέσματα αρχίζουν από 
την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή 
απόφαση".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν .1816/1988,κατά την αληθή 
έννοια του ανωτέρω εδαφίου, η ποινή της φυλάκισης λογίζεται ότι 
εκτίθηκε, ανεξαρτήτως αν μετατράπηκε σε χρηματική ποινή και 
καταβλήθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που καθορίστηκε με την 
απόφαση.

Επ ίσ ης συνυπολογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
:φόσον υπάρχει βουλευτική θητεία τρ ιών ετών, όσο και για την προσαύξηση της 
ιύνταξης, ο χρόνος στέρησης διαβατηρίου ή στέρησης ιθαγένειας, κατά τη 
διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967."

***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε ως άνω 
από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3075/2002 (Α ' 297).

4. Το κατά την συγκεφαλαίωσιν των ετών του χρόνου της βουλευτικής 
θητείας προκύπτον έλασσον των δώδεκα (12) μηνών διάστημα λογίζεται, 
διά τον καθορισμόν του ποσού της συντάξεως, ως πλήρες έτος, εάν είναι 
σον τουλάχιστον προς εξ (6) μήνας.

5. Αι δ ιατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των
<ατά το παρελθόν διατελεσάντων Προέδρων ή Αντιπροέδρων Κυβερνήσεων 
τυχουσών ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής, των Βουλευτών, ως και επί των

> ://1ανν(11δ. ίπίΓαθοίΐηεΙ. οοιη/θ£ΐ-1δΐη/θ£ηοηιθ8?ιπ<1= 13249&8Ϊά=225 51 &Γ8=0&Γε=0&8θί= 1 12/ 1/21



ύον Δίκαιο Page 2 <

οικογενειών των εκ τούτων αποβιωσάντων.

Η αίτησις διά τον κανονισμόν ή την αύξησιν της συντάξεως των κατά 
τας προηγουμένας παραγράφους δ ικαιουμένων δέον να υποβληθή εντός 
τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, η δε καταβολή της κατά τ' 
ονωτέρω συντάξεως άρχεται από της 1ης του επομένου μηνάς της υποβολής 
της αιτήσεως.

ι://lawdb.intrasoftnet.com/cgi-bin/cgnomos?uid=13249&sid=22551&fs=0&fe=0&act=l 12/1/21



\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΝΤΡΑΟΟΜ-ΝΟΜΟΣ

ύον Δίκαιο Page 1 (

Φ Ζ / 1975 / Α-23 ;Βουλευτικές ατέλειες,αποδοχές-συντάξεις.Πολιτικά κόμματα 

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο |

Αρθρον 9.

Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των ορισμών των προηγουμένων άρθρων 
ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής.
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\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΝΤίϊΑΟΟΜ-ΝΟΜΟΣ

Φ Ζ / 1975 / Α-23 ;Βουλευτικές ατέλειες,αποδοχές-συντάξεις. Πολιτικά κόμματα

Αρθρον 10.

1. Συντάξεις μη καταβληθείσαι εις τους έχοντας ανεγνωρισμένον 
ϊικα ίωμα συντάξεως εκ του Ταμείου Ασφαλίσεως Βουλευτών μέχρι 
1.3.9.1973, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 του Α.Ν. 
232/1967 "περί ρυθμίσεως αντικειμένων αρμοδιότητος του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Βουλευτών", ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά του 
Ί.Δ. 198/1969 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Α.Ν. 232/67" 
αποδίδονται εκ του Δημοσίου Ταμείου εις τους δικαιούχους, αφ' ης 
5ιεκόπησαν, υπολογιζόμενοι βάσει του κατά την ανώμαλον περίοδον (21 
Απριλίου 1967) καθορισθέντος ύψους των συντάξεων.

2. Υπό τους εν τη παρ. 1 περιορισμούς αναγνωρίζονται και 
αποδίδονται αι συντάξεις εις τους αποκτήσαντας μέχρι 13.9.1973 
ϊικα ίωμα συντάξεως εκ του Ταμείου Ασφαλίσεως Βουλευτών βάσει των 
σχυουσών περί του Ταμείου τούτου διατάξεων και αφ' ης εδικαιούντο της 
τυντάξεως.

3. Αι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και διά τας οικογένειας των 
αποβιωσάντων.

4. Ο κανονισμός και ο καθορισμός των συντάξεων των περί ων αι 
αροηγούμεναι παράγραφοι δικα ιούχων, ενεργείται διά Πράξεως της 
ι'πηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν 
αιτήσεως του δικαιούχου, υποβαλλομένης εντός τριμήνου από της 
ϊημοσιεύσεως του παρόντος, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 599/1968 
'περί της διαδικασίας κανονισμού των συντάξεων του Δημοσίου".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ως άνω προθεσμία παρετάθη με τους Ν .228/1975
και 698/1977 επί ένα έτος από της δημοσιεύσεώς των .

1. Αι υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμεναι προθεσμίαι 
πσκήσεως εις βάρος του Δημοσίου δικαιώματος συντάξεως ή βοηθήματος ή 
πυξήσεως τούτων, ως και αι προθεσμίαι ασκήσεως ενδίκων μέσων επί 
τυνταξιοδοτικών εν γένει υποθέσεων του Δημοσίου, παρατείνονται επί εν 
έτος από της δημοσιεύσεώς του παρόντος.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου περιλαμβάνονται 
<αι αι προθεσμίαι των άρθρων 2 του Ν. 2125/1952 "περί παρατάσεως 
προθεσμιών τινων της κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας", 2 παρ. 4 
«αι 4 του Α.Ν. 599/1968 "περί δ ιαδικασίας κανονισμού των συντάξεων 
του Δημοσίου" και 10 παρ. 4 του Ζ' Ψηφίσματος του 1975 "περί 
(αταργήσεως των εις τους βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών κλπ."

5. Τα κατά τας δ ιατάξεις του παρόντος άρθρου καταβαλλόμενα ποσά 
τυντάξεων φορολογούνται αυτοτελώς ως εφ' άπαξ εισόδημα με ποσοστόν 5 % 
:πί του συνόλου, παρακρατούμενον κατά την καταβολήν.
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