
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΕ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν 
τοϋ Μετοχικού Ταμείου ’Αεροπορίας των μονίμων υπαλ
λήλων αύτοϋ».

Προζ τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Τό καταρτισθέν σχέδιον νόμου ρυθμίζει θέματα άνα- 
φερόμενα είς τήν επικουρικήν άσοάλισιν των μονίμων υπαλ
λήλων τοϋ Μετοχικού Ταμείου ’Αεροπορίας (ΜΤΑ).

2. Τό Ταμεϊον επιθυμεί, παρά τήν προκαλουμένην εις 
βάρος του οικονομικήν έπιβαρύνσιν έκ τής επικουρικής άσφα- 
λίσεως είς αυτό των 'Τπαλλήλων του, τήν παροχήν ταύτης 
διά τούς κάτωθι κυρίως λόγους:

α) Οί μόνιμοι υπάλληλοι τοϋ ΜΤΑ εις ούδέν επικουρικόν 
Ταμεϊον είναι ήσφαλισμένσι έν άντιθέσει τόσον πρός τούς 
υπαλλήλους τοϋ Δημοσίου, όσον καί έτέρων ΝΠΔΔ. Ένδει- 
κτικώς άναφέρεται ενταύθα ότι τό Μετοχικόν Ταμεϊον Ναυ
τικού παρέχει τήν τοιαύτην άσφάλ,ισιν εις τούς υπαλλήλους του.

β) Τό ώς άνω αίτημα των μονίμων υπαλλήλων τοϋ ΜΤΑ, 
καίτοι άναγνωρίζεται ύπό πάντων ώς δίκαιον, λογικόν καί 
σύμφωνον πρός τάς περί επικουρικής άσφαλίσεως των εργα
ζομένων ΐσχυούσας άντιλήψεις, δεν κατέστη δυνατόν νά 
ικανοποιηθεί μέχρι σήμερον.

γ) 'Η επικουρική άσφάλισις των μονίμων 'Τπαλλήλων 
τοϋ ΜΤΑ, ήτις, ώς εΐκός, ούδεμίαν οικονομικήν έπιβάρυνσιν 
προκαλεϊ είς τό Δημόσιον, θεωρείται παραγωγική έπένδυσις 
διά τό Ταμεϊον διότι:

1. Ή παραμονή των νΰν ύπηρετούντων μονίμων υπαλλή
λων καθίσταται προβληματική συνεπεία μή ύπάρςεως τής 
επικουρικής άσφαλίσεως καί ύπηρετήσαντες υπάλληλοι τοϋ 
Ταμείου, κυρίως Α' Κατηγορίας, άπεχώρησαν αύτοϋ πρός 
έξασφάλισιν θέσεως παρεχούσης τήν ύπ’ όψιν άσφάλισιν. 
’Επιπροσθέτους έκτιμαται ότι θά αύξηθη ό ζήλος καί ή επα
γρύπνησες αυτών γιά τήν διαφύλαξιν καί προάσπισιν των συμ
φερόντων τοϋ Ταμείου, μετά τήν καθιέρωσιν τής έπικουρι- 
κής άσφαλίσεως.

2. 'Ο αυξανόμενος κατ’ έτος κύκλος εργασιών τοϋ Τα
μείου, τόσον, λόγω τής αύξήσεως τών μετόχων καί μερι- 
σματούχων του όσον καί λόγω τής αύξήσεως τής έπιχειρη- 
τικής δροστηριότητός του, επιβάλλει τήν καθιέρωση κινή
τρων γιά τήν προσέλκυση νέων υπαλλήλων μέ ηύξημένα 
προσόντα, ικανών νά χειρίζονται έπιτυχώς τά προβλήματα 
τοϋ Ταμείου.

3. Είδικώτερον διά τών επί μέρους διατάξεων τοϋ σχεδίου 
νόμου θεσπίζονται τά άκόλουθα:

Άρθρον 1.
Παραγρ. 1, 2

Διά τοϋ άρθρου τούτου, μέτοχοι τοϋ Ταμείου, καθίσταν
ται, ύποχρεωτικώς καί οΐ ύπηρετοϋντες καί έφ’ έξής διορι
ζόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι αύτοϋ επί τών οποίων, έπιφυλ.ασ- 
σομένων τών διατάξεων τών θεσπιζομένων μέ τό παρόν 
σχέδιο νόμου, εφαρμόζονται αί έκάστοτε Εσχύουσαι διατάξεις 
τής Νομοθεσίας τοϋ Ταμείου διά τήν άπονομήν τοϋ μερί
σματος καί τήν χορήγηση πάσης φύσε ως παροχών.

Άρθρον 2.
Παραγρ. 1, 2

Καθορίζεται ό άριθμός τών μεριδίων διά τόν υπολογισμόν 
τοϋ κατά βαθμόν άρτιου μερίσματος τών μονίμων υπαλλή
λων. Ή κατά βαθμόν ρύθμισις έγένετο βάσει τών ίσχυόντων 
σήμερον διά τήν άπονομήν μερίσματος είς τούς άναλόγους 
μισθολογικώς, βαθμούς τών στρατιωτικών. -

"Άρθρον 3.
Παραγρ. 1

Καθιεροϋται χρονικόν διάστημα άσκήσεως τοϋ δικαιώ
ματος έγγραφής μεταβολών οικογενειακής καταστάσεως, 
τών καθισταμένων μετόχων διά τοϋ παρόντος νόμου.

ΔΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης κατόπιν 
προτάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού ΜΤΑ θά καθο- 
ρισθή πάσα λεπτομέρεια καί θά ρυθμισθεΐ παν θέμα δπερ 
ήθελε άνακύψει έκ τής εφαρμογής τοϋ παρόντος νόμου.

4. Είς τάς προαναφερθείσ,ας ρυθμίσεις αποβλέπει τό πα- 
ρόν νομοσχέδιων τοϋ ότοίου προτείνουμε τήν ψηοιση.

’Εν Άθήναις τή 24 ’Ιουνίου 1981 
'Ο 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Π αραγρ. 2.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΤΙΟΥ

Περί υπαγωγής είς τήν άσφάλισιν τού Μετοχικού Ταμείου 
’Αεροπορίας τών μονίμων υπαλλήλων αύτοϋ.

• Άρθρον 1.

1. Μέτοχοι τοϋ Μετοχικού Ταμείου ’Αεροπορίας καθίσταν- 
ται καί οί ύπηρετοϋντες καί εφεξής διοριζόμενοι μόνιμοι υ
πάλληλοι αύτοϋ, ύποχρεούαενοχ είς καταβολήν εισφορών ώς 
καί οί λοιποί μέτοχοι.

2. ’Επιφυλ,ατοομένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου, 
αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις τής νομοθεσίας τοϋ Ταμείου, 
διά τήν άπονομήν τοϋ μερίσματος καί τήν χορήγησιν πάσης 
φύσεως παροχών, εφαρμόζονται άναλόγως και έπί τών κατά 
τάς διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου αετόχών.

Άρθρον 2.
1. Τό κατά βαθμόν άρτιον μέρισμζ τών μονίμων ύπαλλή-

καθορίζεται εις μ,ερίδια ώς άκολούθω
’ττάλληλος 2ου Βα:·$μο·3 μερίδια 20

» 3 ου » » 18
» 4 ου » » 15
» 5ου » » 14
» 6ου » )) 13
>; 7ου » » 11
Μ 8ου » )> π
» 9ου » » 8
» 10ου—12ου » » 7

2. Τό κατά τά άνωτέρω καθοριζόμενο·/ άρτιον μέρισμα προ
σαυξάνεται κατά έν (1) μερίδιον άνά διετίαν χιί μέχρι συμ- 
πλ.ηρώσεως 35 έτών συμμετοχής.

Άρθρον 3.
1. Ο! καθιστάμενοι διά τοϋ παρόντος νόμου μέτοχοι τοϋ 

Ταμείου ύποχρεοϋνται, όπως εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών 
άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου, δηλώσουν εις 
τό Ταμεϊον πάσαν μεταβολήν οικογενειακής των καταστά
σεως. Μετά τήν παρέλευσιν τής ώς άνω προθεσμίας ΰπόκειν- 
ται είς πρόστιμον εκπροθέσμου δηλώσεως ώς καί οί λοιποί 
μέτοχοι τοϋ Ταμείου.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, ιεετά 
πρότασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου 
’Αεροπορίας, καθορίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια καί 
ρυθμίζεται πάν θέμα άνακύπτον όχ τής εφαρμογής τοϋ πα
ρόντος νόμου.

Άρθρον 4.
1. Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άσχετα. άπό τής δημο- 

σιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεις.
Έν Άθήναις τή 24 Ιουνίου 1981

Ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ


