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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έχί τού σχείίου Νόμου «χερί τής άλη-όούς έννοιας -/.a! χερί
συμχληρώσεως όιατάςεων τού Ν’. 223/75
ερΐ -υντας-οοοτήτεως τού Π ροτωχ:κού τού Κέντρου Προγραμματισμού
καί Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καί άλλων τνών ;:ατάξεων».
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Ό Ν. 223/1975 «χερί συντχάίοϊοτήσεως τού Προσωχικού
τού Κέντρου Π ρογραμμζτ-.σμού καί Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕί καί άλλων τ:νών ϊ:ατά=εων». ύχήγαγεν εις τό κα-όεστώς ·συντα:Ε·.ο:οτήσεως καί Ιατροφαρμακευτικής χερ:-όίλψεως τών τακτικών ϊημοσίων ΰχαλλήλων το χοοσωχ'.κον τού
Κέντρου
Π ρ ογρ αμματισμού 7.2! Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ) Νομικού Π ροσώχου Δημοσίου Δ:καίου τελούντος ύχό
την έχοχτείαν τού Ύχουργού Συντονισμού και Προγραμματ:σμού.
Δ:ά τού ύχό κρίσιν νομοσχεδίου. ο;ά τής ερμηνευτικής Δατάςεως τής χαρ. 1 τού άρ-όρου μόνου αυτού. διευκρινίζεται
χρός άρσίν χύτης αμφιβολίας, ότι εις τήν υγειονομικήν — ε=ί~όαλψ:ν~χήν ζροβλεχομένην εν άρ-όρ-ω- 4 χαρ-.~2 τού ώς. άνω..
Νόμου, ζεριλαμβάνοντα: καί τά μέλη τών οικογενειών τών
άσφαλιζομένων. ώς τούτο κα-όορίζετα: ρητώς εν άρ-όρω 1 τού
αύτού ώς άνω Νόμου 223/1975 καί 2:ά τόν κλάοον τυντας-.ο-δοτήσεως τών ΰχαλλήλων τςύ ΚΕΠΕ. '
Περαιτέρω διά τής χαρ. 2 όριζετα: ώς φορεΰς καί τής χερι-όάλψεως ταύτης τό Δημόσιον. Τούτο κρίνετα: άχαραίτητον
να κα-όορ'.σόή κα·ό" όσον εάν ϊφηρμόζοντο τά ισχύ ον τα· (άρ•όρον 26 Β_ί. 665/1962) ·όά «·?«·: αί isrzavxt νά βαρύνωσί
τό Νομικόν Πρόσωχον, δηλαδή τό ΚΕΠΕ. τό όχοϊον όμως,
ώς γνωστόν κα-ό’ ο χρηματοδο,τούμενον ΰχό τού Δημοσίου δεν
δια-όέτει Βίους χάρους δ:ά την άσφάλισ'.ν ταΰτης. ώς συμόαι
νεί με άλλα Νομ:κά χρόσωχα.
Τέλος έν χαρ. 3 τού σχεδίου όρίζετα: ότι καί τά τών άναρρωτικών άδειών καί δια-όεσιμότητος τών ΰχαλλήλων τούτων
ρυόμίζοντα! κατά τάς οικείας διατάζεις τού δημοσιοϋχαλληλικού Κώδικας. χρός άχοφυγήν ύχάρςεως Βίας ύχηρεσίας
χαρά τώ ΚΕΠΕ.
Τό ύχό κρίσιν σχέδιον έκρ:-όη ύο’ ημών άχαρ αίτητον. χα-3''
ότον ή άρμοδία ΰχηρεσία τού ''Τχουργείου Κοινωνικών Ύχηρετ:ών. διά σχετικού έγγραφου της εγνωρ:τεν άρμοδίως. ότι
3ιά τήν έκδοτ;ν σχετικής εγκυκλίου χρός εφαρμογήν τού ώς
άνω Ν. 223/1975. δέον νά ρυ-όμισ-όώσι τά εν τώ χαοόντι

χροβλεχόμενα -όέματα. διά τά όχοϊα εκφράζεται αμφιβολία εάν
δύνατα: νά κα·όορ:σ·όούν διά τού έςουσιοδοτικού Διατάγματος,
τού χροβλεχομένου ίχο τού άρ-όρου 4 χαρ. 3 τού αύτού ώς
άνω Νόμου. '
Έν Άόήναις τή 22 'Ιανουάριου 1976
Ο χροτείνων βουλευτής
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΗΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί τής άλη-όούς έννοιας καί χέρι συμχληρώσεως τού άρ-όρου
4 τού Ν. 223/1975 «χερ! συνταςιοδοτήσεως τού χροσωζικού τού Κέντρου Προγραμματ σμού καί Οικονομικών Ερευ
νώ·· (ΚΕΠΕ) καί άλλων τ’.νών διατάσεων».
Άρ-όρον Μόνον.
1. Ή άλτγόής έννοια τής χαρ. 2 τού άρ-όρου 4 το-ύ Ν.
223/1975 είναι 5τ: α! διατάσεις αυτής έχουν εφαρμογήν καί
έχ! τών μελών"οικογένειας τών εν αυτή άναφερομένων ύχαλλήλων κατά τά εν τώ Β.Δ.^665/1962 οριζόμενα «χερί τής
ύγ ε: ον αα: κ ή ς - χερ!-S αλψε ω ς -τών—τακτοκών οημοσίων ύχαλλή-___
λων κλχ.».
2. Κατ’ έςαίρεσ:ν τών ϊ'.ατάχεων τής χαρ. 5 τού άρ-όρου
26 τού Β.Δ. 665/1962 αί όαχά/α; ϊ:ά τήν ϋγε;ο·/ομ:κήν χερί-όαλφ'.ν τών ΰχαλλήλων τού ΚΕΠ Ε καί τών χμοστατευοαένων ύχ' αύτών μελών, όαρΰνει τό Δηκόσιον, εις ό χεροέρχετα*. καί ή κατά τό άρ-όρον 3 τού Βίου ώς: άνω ΒΛ.. κράτητ'.ς
ext τών άχοοοχών έν γένε· τών ΰχαλλήλων τούτων.
3. Αί χερί άναρρωτ'.κών άοε:ών καί ί:α-όετ:μότητος λόγω
νόσου τ:ατάχεις τού Ν. 1·811/1951 ώς έτροχοχοιή-όησαχ; καί
συνεχληρό>-3ησαν ϊ:ά μεταγενεστέρων ϊ:ιτάχεω·Λ έχουν έφαρμογήνι καί έχί τών ΰχαλλήλων χεοί ών ή χαο. 2 τού άο-όοου
4 τού Ν. 223/1975.
4. Δ/ άχοφάσεως τού Ύτουργού Κοινωνικών Τχηρετών.
ϊύνατα: νά ρυόμ:τ-όή χάχα τ/αγκαία λεχτομέρεια ϊ:ά τήν
εφαρμογήν τών ϊιατάςεω-/ τής χαρ. 2 τού άρ-όρου 4 τού Ν.
223/J970 ώς καί τού χαρόντος άρ-όρου.
5. Ή ίσχΰς τού χαρόντος άνατρέχει άχό τής 27ης Νοεμ
βρίου 1975. ήικέρας ΐνάρςεως ισχύος τού Ν. 223/1,975.
Έν Ά-όήνα’.ς τή 22 Ιανουάριου 1976
Ό χ:οτεί'-ων βουλευτής
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΗΛΟΣ

