
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί τροπσποιήσεως διατάξεων
~ τινωντοΰ Ν.” 4491/1966». "

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων .

Ή ασάφεια ώρισμένων διατάξεων τσϋ Ν. 4491/66 «περί 
άαφαλίσεως τού προσωπικού τής ΛΕΗ» έχει σαν αποτέλεσμα 
την φαλκίδευση δικαιωμάτων των συνταξιούχων τής Έπιχει- 
ρήσεως.

Με τη·/ πρόταση τού άκολουδεί έπιχειρείται ή αποσαφήνι
ση των διγομένων ΐσχυουσών διατάσεων, η επέκταση τής 
ισχύος τους στους συνταξιούχευς τής πρώην ΚΕΤΗΘ ή άπο- 
χάδαρση τον Ν. 4491/66 άπό παρεμβολές τον διχτ-ατο? ιχθύ 
Α.Ν. 100/67 τέλος, ή προσαρμογή τους σέ σημερινά οεεε
μένα.

’Εν Άδήναις τή 10 ’Ιουνίου 1975 

ΠΡΟΤΑΓΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοϋ Ν. 4491/1966.

Άρδρον Ιον.
1. Πάτα y.O"S·’ οίονδήποτε τρόπον χορηγούμενη έφεξής τ α

γία προσαύξησες ή άναπροσαρμογή έπ: των αποδοχών τον έν 
ένεργεία Π ροσωπιχοϋ τής ΔΕΗ, χορηγείται αν τη άπό τής 
αυτής ήμερομη/ίας κατ’ άνάλογον ποτοττόντεαί-εΐς^τάς "συν
τάξεις των καταστάντων συνταξιούχων αυτής.

2. Άπασαι αί ΰπο τής ΔΕΗ καταβαλλόμενα: συντάξεις 
άναχαδ-ορίζον ται άπό 1.1.74 διά συνυπολογισμοΰ εις τάς αντι
στοίχους συνταξίμους άποδοχάς τοϋ εις Η έν ένεργεία τρεσω
τιτών της Έπιχειρήσεως χορηγηύέντος . πιδόμπτος πολυετίας 
καί ττροτχυξήσεως τριετιών, χατά τά έν εδαφίω γ' χαΐ β' τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρδμου 8 τού Κανονισμού Καταττάτεως 
Προσωπικού ΔΕΗ είδιχώτερον χαδοριζόμενα.

Αί ώς άνω καταβαλλόμενοι προσαυξήσεις χαί άνχπροσαρ- 
μογαί, εις άνάλορον ποσοστά/, συνυπολογίζονται χαί έπί τών 
συνταξίμων αποδοχών τών τροερχομένων έχ μεταφερδεισών 
ή έξ αγορ ασ-5-ε ισών όσο τής ΔΕΗ ήλεχτριχών έχμβταλλεύσεων 
χαί δή ά/εξαρτήτως τής προσχωρήσεως ή μη εις τον ΚΚΠ 
—ΔΕΗ, υπολογιζόμενοι έττί τών ώς διεμορφώδησαν συνταξί
μων αποδοχών μέχρι 31.12.1 £73 χαί τού διχ/υδέντος τταρά 
τή ΔΕΗ χαί μετχρερ-3-είση ή έξ αγορ ασδ-ε ίση έττιχειρήσει χρό
νου υπηρεσίας των, αν ακα-5 οριζόμενης άνζλόγως τής κατα
βαλλόμενης μη/·.αίας συντάξεως των χατά τά ανωτέρω ορι
ζόμενα.

'Ap-Spov 2ον.

1- Εις τους συνταξιούχους ΔΕΗ τούς προερχόμενους έν. τής 
πρώη/ ΚΕΤΗΘ τών χατ’ ap-Spov 36 τοϋ Νόμου 4491/66 
συγχωνευδέντων χύτη ασφαλιστικών Φορέων, χορηγείται άπό 
1.1.74 το έν παραγράφω 7 τοϋ άρδρου 8 τού νόμου τούτου y.z- 
δορ ιζομενον οικογενειακόν επίδομα.

2. Ή διάταξις τής τταραγράφου 3 τοϋ άρδρου 9 τού Νόμου 
4491/66 εφαρμόζεται χαί διά τούς έχ τοϋ τέως Τχμείου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Συντάξεως Προσωπικού ’Ηλεχτρισμού ΔΕΗ θεσταλσνίχης 
προερχόμενους συνταξιούχους ΔΕΗ, άπό 1.1.74.

Άρ-Spov 3ον.

To ap-Spov 16 τοϋ Α_Ν. 100/67 δι’ ου ά/τικατεστάδη τό 
άρδρον 4 τού Νόμου 4491/66 ώς χαί το έδάφιον β’ τής πα
ραγράφου 1 τού Ν.Λ. 98/74 χαταργουνται.. έττχ/αφερομένευ 
έν ίσχύι τοϋ άρδρου 4 τού Ν. 4491/66. τροποποιούμενων τών 
τταραγράφων 1 έως 5 ώς άχολού-5ως:

1. Παρά τή ΔΕΗ χαδίσταται 9μελές Συμβούλιο/ ’Ασφάλι
σε ως άτοτελούμενον:

α) Έξ ένύς μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΔΕΗ 
ώς Προέδρου.

β) Έχ δύο έχττροσώπων τής ΔΕΗ, δαδμοϋ Διευδυντοϋ.
γ) Έξ ένος Διευδυντού τού Υπουργείου Κοινωνικών Ττ.η- 

ρεσιών.
δ) Έξ ένος Διευδυντού τού Τττουργείου Βιομηχανίας.
ε) Έχ δύο αντιπροσώπων τών έν ένεργεία ήσφαλισμένων. 

στ) Εκ δύο αντιπροσώπων τών συνταξιούχων.

2. Ό Πρόεδρος τού Συμβουλίου Άσφαλίσεως μετά τού 
άναπληρωτοϋ του, ώς καί τά ύπό στοιχείου β' μέλη μετά τών 
αναπληρωτών των υποδεικνύονται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής ΔΕΗ.

Τά υπό στοιχεία γ’ καί δ’ μέλη, μετά τών αναπληρωτών 
των, ορίζοντα: ύπό τού Τττουργοϋ Κοινωνικών Υπηρεσιών καί 
Υπουργού. Βιομηχανίας άντιστοίχως____________  __________

3. Τά ύπό στοιχεία ε' μέλη τών ήσφαλισμένων, εις έξ έκα
στου τών Κλάδων Τεχνικού καί Διοικηττ/.οοικονομ:κού τού 
προσωπικού τής ΔΕΗ, ύποδεικνύσνται μετά τών αναπληρωτών 
χυτών, ύπο τής αντιστοίχου πλέον αντιπροσωπευτικής έπαγ- 
γελματικής Όργχ/ώσεως τών εργαζομένων (’Ομοσπονδία).

Τά ύπο στοιχεία στ' μέλη τών Συνταξιούχων, τού ένος υπο
δεικνυόμενου μετά τσύ άναπληρωτοϋ του ύπο τής πλέον άντι- 
προσωπευτικής Όργχ/ώσεως τών συνταξιούχων Περιφέρειας 
Άδηνών—Πειραιώς (Έμοσπο-υδία) καί τού έτέρου αντιπρο
σώπου μετά τού αναπληρωματικού του, ϋποδεικνυαμένσυ ύπο 
τής πλέον χ/τιπροσωπευτικής Όργχ/ώσεως τών συνταξιού
χων έχ τών λοιπών τεσσάρων Περιφερειών ΔΕΗ, ώς ύφίσταν- 
ται σήμερον. .

4. Τά τχ/.ττ/.ά μέλη τού Συμβουλίου Άσφαλίσεως μετά τών 
•αναπληρωτών αύτών, ώς καί ό Πρόεδρος μετά τοϋ άναπλη- 
ρωτού του, διορίζονται έντος μη/ος άπο τής όλοχληρώσεως 
τών χατά τά ανωτέρω διατυπώσεων, διά κοινής άποφάσεως 
τών Υπουργών Κοινωνικών 'Τπητεσιών χαί Βιομη/χ/ίας, δη- 
μοσιευσμένης εις τήν Έφηχερίδα τής Κυβερνήσεως.

5. Ή δητεία απάντων τών μελών τού Συμβουλίου Άσφαλί
σεως είναι τριετης χαί λήγει τήν 31 ην Δεκεμβρίου ττό τρίτου 
άπο τής ένάρξ-εώς της έτους.

Έν Άδήναις τή 10 ’Ιουνίου 1975 
Οί προτείνσντες δουλευταί
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