
Στο σχέδιο νόμου «σύνταξιοδότηση του τακτικού ·προσωπ:κνυ
ΝΠΑΑ, ως και τη ρύθμιση διαφόρων συνταξιοδοτικών Ρι
μάτων».

ΙΙρος ί)/ Βοιλή των Ελλήνων

Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η εξομοιωση ατό ασφαλιστι
κή άποψη του τακτικού προσωπικού μερικών ΝΠΑΑ με τους 
δημοσίους υπαλλήλους. καθώς κα: η ρύθμιση ορισμένων συν- 
ταξιοδοτικών θεμάτων.

Ειδικότερα: Με το άρθρο 1

Στο ΙΚΑ με το Ν.3163/55 δημιουεγήθηκε ειδικό συντα- 
ξιοδοτικό καθεστώς για το προσοαπικο του. ο: διατάξεις του 
οποίου είναι ανάλογες τρος τις συνταξιοδοτικες διατάξεις του 
διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στο ειδικό αυτό συνταξιοδυτικό καθεστώς έχε; υπαχθεί 
μέχρ! σήμερα το τακτικό προσωπικό του συνόλου σχεδόν των 
ΝΠΑΑ κα! έτσι έχε', εξομοιωθεί συνταξιοδοτικά με το τρο- 
σωτ:κό του ΙΚΑ.

Με την ταρ. 1, του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου ετεκτείνε- 
ται το ειδικέ συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ κα: στο τα
κτικό τροσωτ'.κό των εξής ΝΠΑΑ:

1) Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, 2)-Ελληνικού 
Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, 3) Λαογραφι- 
κού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας, 4) Ταμείου Ετι- 

'κουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκ- 
παιδεύσεως, 5) Ταμείου Ετικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών, 
6) Τrοείου Ετικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προ- 
σωπικο. ’ ΥΕΝΒΔ, 7) Ταμείου Πρόνοιας Προσωτικού ΟΣΕ, 
8) Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ, 9) Δικηγο
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 10) Δικηγορικού Συλλόγου 
Κοζάνης. 11) Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, 12) Δικηγο
ρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, 13) Συμβολαιογραφικού Συλ
λόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. 141 Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
και Ατοκοτταστάσεως Τυφλών, 15) Πανελλήνιου Φαρμακευτι
κού Συλλόγου και στο τακτικό τροσωτ'.κό του Ταμείου Ετι- 
κουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών, των οτοίων οι ϊιοικήσεις 
συμφώνησαν για την ετέκταση των ειΒικών συνταξιοδοτικών 
διατάξεων στο τροσωτικό τους.

Με την ταρ. 2 του άρθρου I επιδιώκεται η υταγωγή στην 
ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ 
των'οδηγών τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Κεντρικής 
Λαχαναγοράς Αθηνών και του ΠΙΚΠΑ.

Το τακτικό τροσωτικό του Οργανισμού Κεντρικής Λαχανα
γοράς Αθηνών και του ΠΙΚΠΑ έχει υταχθεί στο ειδικό συ- 
νταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν.3163/55). Στην ειϊι- 
κή αυτή ρύθμιση ϊεν είχα-; υταχθεί οι οηγοί τακτικοί υτάλλη- 
λοι των Οργανισμών χυτών, οι οτοίοι επειδή ασφαλίζονταν σε 
Ειδικό Ταμείο (ΤΣΑ). εξαιρέθηκαν ατό τη/ ασοάλιση του
ΙΚΑ.

Επειδή όμως με το Ν.984/79 μεταφέρθηκαν όλοι οι μισθω
τοί οϊηγοί στην ασφάλιση του ΙΚΑ, κρίνεται σκόπιμο για λό
γους ίσης μετχχείρισης να εξομοιωθούν συνταξιοδοτικά με 
το υτόλοιτο διοικητικό τροσωτικό του Οργανισμού Κεντρικής 
Λαχαναγοράς Αθηνών και του ΠΙΚΠΑ κα: οι τακτικοί οδη
γοί τους.

Με το άρθρο 2

Το τχ/.τικό τροσωτικό του Οργανισμού Αποχέτευσης Περιο
χής Πρωτευούσης (ΝΠΔΔ) υτάχθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν.Δ/τος 489/70 στο Ειδικό τυνταξιοδοτικό καθεστώς του 
ΙΚΑ. Στο ίδιο καθεστώς, του είναι ανάλογο με αυτό, του 
ισχύει για τους δημόσιους υπάλληλους υτάχθη/.αν αργότερα 
με το άρθρο 4 ταρ.- 2 του Ν.941/79 και' οι εντετχρμένοι 
σ« οργανικές θέσεις μηχανικοί του εν λέγω ΝΠΔΔ.

Με το άρθρο 1 του Ν. 1068/80 «τερί συστάσεως Ενιαίου 
φορέως Υϊρεόσεως Ατοχετεύσεως Πρωτευούσης» συγχο>-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ νεύτηκε ο Οργανισμός Ατοχέτευσης Πρωτευούσης (ΟΑΠ) 
και η Ανώνυμος .Ελληνική Εταιρεία Υδάτων των τέλεων 
Αθηνών—Πειραιώς και Περιχώρων και ιδρύθηκε, ως κα
θολικός διάδοχος αμφοτέρων, νομικό τρόσωτο ιδιωτικού δι
κά'ου με μορφή ανωνύμου Εταιρείας και με την ετωνυμία 
«Εταισεία 'Υδρευσης και Ατοχέτευσης Πρωτευούσης 
^ΕΥΔ ΑΠ)».

Με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου το τροσωτικό του τέως 
ΟΑΠ μεταφέρθηκε στην ΕΥΑΑΠ κα: διατήρησε τα ασφα
λιστικά δικαιώματα του είχε τριν ατό τη συγχώνευση.

Η διάταξη, όμως αυτή διατήρησης των ασφαλιστικών τους 
δικαιωμάτων εφαρμόζεται, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε 
κατά τη ψήφισή της η διαδικασία, του τροδλετετα: ατό το 
άρθρο 73 του Συντάγματος, με ατοτέλεσμα το τροσωτικό 
αυτό -να ασφαλίζεται σήμερα στο ΙΚΑ -/-ατά τις διατάξεις 
της γενικής νομοθεσίας του και όχι με τις διατάξεις του 
Ειδικού Καθεστώτος.

Για να εξακολουθήσει να υπάγεται το τακτικό τροσωτι
κό του τρώην ΟΑΠ στο ειδεκό συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του ΙΚΑ είναι απαραίτητη η θέστίση της διάταξης του 
άρθρου 2 του σχεδίου νόμου και μάλιστα αναδρομικά ατό 
τότε του δημοσιεύτηκε ο Ν. 1068/1980. με τον οτοίο ιδρύ
θηκε η ΕΥΛΑΠ, για να μη δημιουργηθοΰν κενά στην 
ασφαλιστική κάλυψη των υταλλήλων.
~Με το άρθοο“3 ~ ~ -

1. Το τροσωτικό του ΙΚΑ κα: των ΝΠΔΛ. το οτοίο 
•συνταξιοδοτείται ατό το ΙΚίΑ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του διόπου·; τους δημόσιους υπάλληλους, προκειμένου να 
αναγνωρίσει τις προϋπηρεσίες του ως συντάξιμες, πρέπει 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 3163/55 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 
του Ν. Δ/τος 4579/66 να υποΒάλλει αίτηση μέσα σ’ ένα 
χρόνο απτό τότε που απέκτησε το δικαίωμα να χ;αγνωρίσει 
τις διάφορες προϋπηρεσίες του.

•Επειδή αρκετοί υπάλληλοι του ΙΚΑ και των άλλων 
ΝΠΔΔ δεν μπόρεσαν να ασκήσουν εμπρόθεσμα το δικαίω
μα χυτό, με αποτέλεσμα να εξέρχονται της ‘υπηρεσίας με 
μειωμένο χρόνο ασφάλισης ή κα: ακόμη να μην μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της διάτα- 
ξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου προ-
Βλέπεται η επέκταση των διατάξεων του άρθρου 36 του 
Ν. 955/79 κα; στο προσωπικό του ΙΚΑ και των άλλων 
ΝΠΛΔ αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοιν. Ασφαλίσεων 
που συνταξιοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 
τους δημόσιους υπάλληλους. .

Με το άρθρο 36 του Ν. 955/79 οι προθεσμίες της συν- 
ταξιοδοττ/.ής νομοθεσίας του Δημοσίου για τη-; άσκηση δι
καιώματος συνταξιοδότησης. ή λήψης Βοηθήματος, ή αύξη- 
σης αυτών όπως και οι προθεσμίες για την άσκηση των έν
δικων μέσων, είχαν παρατεθεί επί ένα χρόνο από τη δημο
σίευση του νόμου. . .

Ετειδή οι ανάλογες περιπτώσεις υπάρχουν και στη νο
μοθεσία του ΕΚΑ και για να έχουν οι ασφαλισμένοι, του 
Ιδρύματος την ίδια μεταχείρηση με τους δημόσιους υπάλ
ληλους, κρίνεται σκόπιμο να επεκταθούν οι διατάξεις του' 
άρθρου 36 του Ν. 955/79 και στους υπαλλήλους των 
ΝΠΔΔ.

Με το άρθρο 4
1. Η διάταξη της περίπτωσης μζ' της παρ. 2 καθώς 

κα: της παρ. 4 άρθρου 7 του Ν. 955/79 έδωσε την ευχέ
ρεια στους δημόσιους υπάλληλους να αναγ;ωρίσουν ως συν
τάξιμο το χρόνο της «επί ποσοστοίς» προϋπηρεσίας τους, 
στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ κα: στην Αγροφυλακή.·

Επειδή και το προσωπικό τόσο του ΙΚΑ. όσο και των άλ
λων ΝΠΑΑ. που συνταξιοδοτείται από το Ίδρυμα σύμφω
να με τις διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους υπάλληλους 
εχε: ανάλογες προϋπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο να επεκτα
θεί και στους υπαλλήλους αυτούς η παραπάνω διάταξη.
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2. Me τις! δεατάξοις της zap. 4 του άρΔρου 2 του 
N. 31&3/35 καΔορίζον-at ο; υζηρεσίες ζου αναγνωρίζονται 
ως συντάξιμες αζό τους -υζαλλήλους του ΙΚΑ και των άλ
λων ΝΠΆΔ. ζου υζ άγονται στις διατάξεις του νόμου αυ
τού και ο: οζοίες στο σύνολό τους δεν μζορούν να υζερβούν 
το χρόνο υζηρεσίας. τον οζοίο έχε: ο υζάλληλος στο τε
λευταίο ΝΠΔΔ. στο οζοίο υζηρετεί..

Βζειδή μερικοί υζάλληλο*. των Νομαρχιακών Ταμείων 
έχουν ζραγματοζοιήσε: τον ζερισσότερο χρόνο υζηρεσίας
τους σε άλλα ΝΠΔΛ y.a: εζειδή με το να εμζίζτουν στον 
ζαραζάνω ζεριορισμό βρίσκονται σε δυσμενέστερη Δέση αζό 
τους υζαλλήλους των άλλων ΝΠΔΔ, ο: ozoioi έχουν 
ζραγματοζο'.^σει το μεγαλύτερο χρόνο αζασχόλησής τους 
στο τελευταίο ΝΠΔΔ. στο οζοίο υζηρετούν. κρίνεται σκόζιμη 
η Δέσζιση της διάταξης της zap. 2 του άρΔρου 3 του σχε- 
5ίου νόμου, ώστε ειδικά γ:α τους υζαλλήλους αυτους, να 
χη :σχύε: ο ζερ'.ορισμος της διάταξης αυτής.

3. Με τη' διάταξη της zap. 1 του άρΔρου 9 του Ν. 
ί·53/79 η σύνταξη ορ’.σμένων κατηγοριών εργαζομένων του
ημοσίου ζροσαυαάνετα: -/.ατά 10/50 του συντάξιμου μισΔού 

:ους, εφόσον έχουν συμζληρώσει 20ετη ζραγματική υζηρε·
t . ... '
’ta.

Μεταξύ των κατηγοριών αυτών ζερ'.λαμίάνεται κα: ζρο- 
ϊώζικο ζοο αζασχολείτα: σε ραδιενεργές ζηγές ή τοντίζου- 
ες ακτινοβολίες.

Εζειδή κα: στα ΝΠΔΔ υζάρχει ζροσωζικό ζου αζα- 
χολείται σε ραδιενεργές ζηγές η ιοντίζουσες ακτινοβολίες, 
ζιδιώκεται για λόγους ίσης μεταχείρισης η εζέκταση της 
ιάταξης και στο ζροσωζικό αυτό ζου συνταξιοϊοτείται αζό
ο ΙΚΪΑ. ·· ■■ ···'· ·■■ ! · · :: · τ ' ■

■ τ ·' ΑΔήνα, 13 Μαεόυ 1983

’.-.It . \ /·7Γ| -Οι Τζουργοί - . - ·--■··
Οικονομικών'-■/%■· ,·.·· Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Λ. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝΟΣ .", ΕΛ. ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ .

ΛΕΓΚΤΊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π Ρ A Κ Τ I Κ A

ΉΣ 4τς ΕΙΔΙΚΉΣ ΣΤΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ- 
ΕΙΑΣ ΤΟΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΣΤΝΕΔΡΙΟΤ ΤΙΤΣ 21ης 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 1983

ΜΕΛΗ: Χικ. θέμελης. Πρόεδρος. Ιωάνν. Κατσικάς. Λ
α/. Αδριανός. Αντιζρόεδροι, Σταμ. Πατσάς. Γεώργ. Κα- 
α/άλιος. Ιωά-/ν. ΛογοΔέτης. Νέκ. Π αζαγιαννίδης. Ιωάνν. 
αρατζάς, Χ'.κήτ. Χικητάκης. Π α-/αγ. Γιαννακόζουλος. 
:·/.. Ινόντος. Αχιλ. Γκατσόζουλος και Δημ. Ματσιώτας. 
ύμβουλοι.
Ο: Ηλ. Κάμτσιος. Αντιζρόεδρος. Αυρ. Καρανίκος, Ευάγγ. 
αλλίτσης. Αναστ. Γκόνης κα: Στέργ. Βάλλας. Σύμβουλοι, 

τ ου σ:α σ αν δικαιολογημένα.

ΓΕΧΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΙ1Σ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: 
Γ/.οΰτ. Καρράς. Αντεζίτροζος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιάτσης.

Με την αρχή της Συνεοριάσεως ο Σύμβουλος Γεώργ. Κα- 
χάλιος. ζου ορίστηκε εισηγητής αζό τον Πρόεδρο, εισά-
: στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου ζου έστειλε το Τζουρ- 
ίο Οικονομικών (Γενικό Λο-'ΐστήοιο του Κσάτους — Τζτ- 
σία Συντάξεων! με το 1/8GOI 13/5—24/S.2.1983 'ν-
ασό του στο Γενικό Εζιτροζο της Εζικρατειας 
νταξιοδότηση του τακτικού ζροσωζικού Χ.Π.Δ.Δ. 

ρυΔμιση διαρορων συνταξιοδοτικών Δεμάτων», για 
ωμοοοτήσει σύμφωνα με το άρΔρο 73 ζαράγραφο 
•/τάγματος.
Το σχέδιο αυτό έχε: ως εξής:

ΆρΔρο 1
1. Οι διατάξεις του άρΔρου 11 του Χ.Δ. 4277/1 9G2 «ζε- 
-υνταζιοοοτησεως των ιατρών του ΙΚΑ κα: ετέρων τινών

κατηγοριών εργαζομένων», όζως ισχύουν κα-Si φορά εραρμό
ζονται: ■ ; ^ _ τί 1/_.

Α) Για το τακτικό ζροσωζικό των εξής Ν.Π.Δ.Δ., το 
ασφαλισμένο στον κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ:_ 

α. Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, 
β. Ελληνικού Ινστιτούτου ΔιεΔνούς και Αλλοδαζού Δικαίου, 
γ. Λοογραςικού κα: Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας.
5. Ταμείου Εζικουρικής Ασςαλισεως Εκζαιδευτικών Ιδιω

τικής Γενικής Εκζαιδεύσεως.
ε. Ταμείου Εζικουρικής Ασςαλίσεως Μισνωτών. 

στ. Ταμείου Εζικουρικής Ασςαλίσεως και Πρόνοιας Προ- 
σωζικού ΤΈΧΕΔ.

ζ. Ταμείου Προνοίας Προσωζικού ΟΣΕ.
η. Τ α με ίου Αλληλοίοη-ύείας Προσωζικού ΟΣΕ.
Δ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
ι. Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. ,

ια. Δικηγορικού Συλλόγου ΡεΔύμνης. *
ιβ. Δικηγορικού Συλλόγου Κεραλληνίας.
:γ. Συμβολαιογραςικού Συλλόγου Εςετείου Θεσσαλονίκης, 
ιδ. Κέντρου Εκζαιδεύσεως κα: Αζοκαταστάσεως Τυςλών. 
ιε. Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κα:
Β) Για το τακτικό ζροσωζικό του Ταμείου Εζικουρικής 

Ασςαλίσεως Αρτοζοιών (Ν.Π.Δ.Λ).. -
2- Τζάγονται στην «σςάλ-ση του Ιδρύματος Κοινωνικών' 

Ασοκλίσεων σύμρωνα με όσα ισχύουν κά-Se ςορά για το τα
κτικό διοικητικό ζροσωζικό οι τακτικοί οδηγοί του Οργανι
σμού Κεντρικής Λαχαναγοράς ΑΔηνών και του ΠΙΚΠΑ.

: ΆρΔρο 2
Το τακτικό ζροσωζικό του ζρώην Οργανισμού Αζοχέτευ- 

σης Περιοχής Πρωτέυούσης (Ο.Α.Π.), ζου μεταςέρΔηκε- 
με'το Ν. 10G8/1980 «ζερί συστάσεως ενιαίου ςορέως Τίρεύ-- 
σεως Αζοχετεύσεως Πρωτέυούσης» στην Εταιρεία 'Τδρευ-ΐ 
σης και Αζοχέτευσης Πρωτέυούσης (ΕΓΔΑΠ) εξακολουθεί· 
.να διέζεται αζό τις υνταξιοδοτικές διατάξεις τσυ Ν. 3103/< 
,1955 «ζερί συνταξιοδοτήσεως του ζροσωζικού του Γδρύμα-'* 
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ετέρων τινών διατάξεων».: 
όζως αυτές ισχύουν κάΔε σορά.

Η υζηρεσία. ζου ζαρέχεται αζό το ζροσωζικό της ζροη- 
γούμενης ζαραγράσου στην ΕΤΔΑΠ αζό τη σύστασή της 
και μετά εξομοιώνεται, όσον αφορά το δικαίωμα συνταξιοδ'ύ- 
τησής τους, αζό το ΙΚΑ, με την υζηρεσία ζου ζαρείχε στον 
ζρώην ΟΑΠ.

Όι ασφαλιστικές εισφορές ζου ζροβλέζοντα: αζό τη νομο
ύ ε σ: α του ΙΙνΑ για την ασφάλιση των ζεοσώζων ζου ζερι- 
λαμβά·/ονται στη/ zap. 1 του άρΔρου αυτο-ύ σχ/εχίζοντα: να 
καταβάλλονται αζό την ΕΤΔΑΠ.

Το άρΔρο αυτό ισχύει αζό τη δηυ,οσιευση του X. 1008/ 
1 980.

ΆοΔρο 3.

1. Ο: ζροΔεσμίες ζου ορίζοντα: αζό τη/ zap. 2 του άρ
Δρου 3 του Ν. 31G3/1955 «ζερί συνταξιοδοτήσεως του -ρο- 
σωζικου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα: ετέρων 
τινών διατάξεων» και αζό τις ζαρ. 2 κα: 3 του άρΔρου 2 
του Χ.Δ. 45.ι9/19G6 «ζερί τροζοζοιήσεως κα: συμζληρώ- 
σεως διατάξεων τινών του Χ.Δ. 4277/19G2 ζερί συνταξιο- 
ιοτήσεως των ιατρών του ΙΚΑ κα: ετέρων τινών κατηγοσιών 
εργαζόμενων», για την υζοίολή αιτήσεων αζό τους υζηρε- 
τούντες μόνιμους γιατρούς, τακτικούς υζαλλήλους κα: υζη- 
ρετες. ως κα: αζ αυτούς ζου εξήλΔαν ήδη αζό την υζηρε- 
σια, για την αναγνώριση ως συντάξιμων υζηρεσιών ζαρατεί- 
νο/τα: αζό τότε ζου έληξτ/ μέχρι 31.12.1985.

Η σύνταξη ζου αναγνωρίζεται με βάση αυτή την ζαρά- 
7?αφο ή η αύξηση της σύνταξης αυτής, για όσους έχουν ήδη 
αζοχωρήσει αζό τη/ υζηρεσία. καταβάλλεται αζό την ζρώ·
τη του μήνα της χρονο/.ογιας ζου 
ξη ή αζόφαση.

2. Ο: διατάξεις του άρΔρου 36 
τροζοζοιήσεως κα: συμζληρώσεως

εκδιδετα: η σχετική ζρά-

του X. 953: Ί 979 «ζερί 
τη; κείμενης συνταξιοδο-.



_ 3 —

τικής vcio-Siσία;» -εφαρμόζονται κα: για συντάξεις. res δεν 
καταί ά/λοντα: ατό το Δημόσιο Ταμείο, αλλά ατά Ασφαλι
στικού; Οργανισμού;. αρμοδιότητα; Χτουργείου Κοινωνικών
\.ζ ca/,ισεων. ετονται ατο τι: ίιαταρε·.;.

τε κατά ταρατομτη τρο; τ:ς διατάσεις του :σχυουν για τι; 
τελιτι/.ε; συντάξεις. είτε με ειδικού; νόμου;, του εταναλαμ-
βάνουν τ'.; σχετικέ; διατάξεις.

Η ετήσια τρεάεσμία, του χ>αφέρετα: -το άρ-3ρο 36 του Ν. 
Θ35/79. αρχίζει ατό τη δήμοσίευση του ταρόντα νόμου, τζ 
:ε οικονομικά ζτοτελέτμζτζ ζτό την τρώση του μήνζ τη; 
χρονολογία; του εκδίδετα: η σχετική τράξη ή ατοφαση.

'Ap-Spo 4
1. Ο: διατάξει; της τερίττωση; μζ' τη; ταραγράοου 2 

του άρ·3ρου 7 του Ν. 933/79 «τερί τροτοτοιήσεως κα: συμ- 
τληρώσεω; τη.; κείμενη; συνταξιοδοτική; νθμο·3εσ:α;» εφαρ
μόζονται y.z: για το τροσωτικά του ΙΚΑ y.z: των .άλλων Ν. 
Π.Λ.Λ., του ϊ'.ετετζ: ζτό συνταξιοδοτικές διατάξει; ανάλο
γε; τρο; αυτές του ισ/ύουν για του; δημόσιους τολιτικού; 
υταλλήλους με τον τερ: ορισμό τη; τζρ. 5 του ίδιου άρ·3ρου 
κζ: νόμου.

2. Ο τεριορισμό; του κα·3ορίζετα: ο την τζρ. 4 του άρύρου 
β του Ν. 3163/1955. για την χ/αγνώριση ω; συντάξιμου 
χρόνου .υτηρεζίζ; ο εν ισχύει για το. τροσωτικά . των Νομαρ
χιακών Ταμείων, το οτοίο ασφαλίζεται ζτο ΙΚΑ με τ:; δια
τάξει; του Ειδικού Καθεστώτος.

3. Η τροσχύξηση τη; σύνταξης, του ταρέχεται σύμφωνα 
με την τζρ. 3 του άρθρου 15 του Α.Ν. 1854/1951 «τερί 
ζτο'-ομή; των το/. τιχών κζ: στρατιωτικών συντάξεων», ό- 
τω; αντικαταστάθη/.ε ζτό το άρθρο 1 του Ν. 1202/1981 
«.τερί τρότου υπολογισμού των δημοσιοϋταλληλικών κζ: των 
τρο; αυτά; εξομοιουμένων συντάξεων κλτ.», ετεκτείνετζ: κζ: 
στο τροσωτικότου LKA κζ: των άλλ,ων ΝΠΔΔ, το οτοίο 
διέτετα: ζτό συντζξ ιοδοτιτ/.έ; διατάξεις ζνάλογες τρο; ζυ
τε; του ισχύουν γ:ζ του; δημόσιους υταλλήλους κζ: το οτοίο 
ζτζτχολϊίτζ: κζτά την άσκηση των καθηκόντων τη; εταγ- 
-;ελμζτ:κη; του ειίϊν.άτητα; με ραδιενεργές τηγε; ή ιοντί- 
ζουσες ακτινοβολίες, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα κζ: σε Ακτι- 
νολογικά ή Ακτινοθερατευτικά Εργζστήρ:ζ.'

'Ap-Spo 5
Ο Νομο; αυτό; ισχύει ·ζτό τη·/ τρώτη του μεθετόμενου μή- 

νζ ζτό τη δημοσίευσή του στη/ Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 
εκτός α/ διαφορετικά ορίζεται. .

Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 1983 
Ο: Ττουργοί

Οικονομικών Κο:ν. Ασφαλίσεων
Δ. ΚΟΓΛΟΓΡΙΑΝΟΣ Ε. ΒΕΓΪΒΑΚΗΣ

Ο Γεν:κο; Ετιτροτο; τη; Ετικρατείζ; έχει τη γνώμη ότι 
ο: διατάξεις αυτού είνα: ίικαιο/.ογηυένε ; ατό τη/ αιτιολο- 
γ:κη έκθεση του το συνοδεύει.

Ο Εισηγητή; Σύμβουλο; Γεώργ. Καραχάλιος εισηγείτζι 
ω; ακολούθως :

Με το υτό γνωμοδότηση σχέδιο νόμου ετιδιώκεται η υτα- 
γωγή στο συνταξιοδοτικό κχ3εστώ; των υταλλήλων του 
ΙΚΑ του τακτικού τροσωτικού μερικών Ν. Π Α Α. κχύώ; 
κζ: η ρύθμιση ορισμένων συντζξ ιοδοτικών θεμέετων.

Ο: διατάξει; του σχεδίου είναι κατ’ αρχήν δικαιολογη- 
μενε;. Οι τερ·:σσότερε; μάλιστα ατ’ αυτές είχζν συμτεριλητ- 
φ·ύε! σε όμοιο σχέί'.ο νόμου, του είχε ατασχολήσει την 0)υο- 
μέ/-ε:ζ του Σώματος την 16 Σεττεμβρίου 1981 (Πρακτικά 
14η; Ε:ε:κης Συνεορίαση; Ολομέλειας 16.9.1981).

Ειδικότερα: Με το άρ-Spo I. ’

Πρώτον ετεκτείνετζ·. το ειδικό συνταξιοδοτικό κζ-3εστώ; 
του ΙΚΑ (Ν. 3163/55 ότω; τροτοτο:ή·3ηκε και συμτληρώ- 
3ηκε μεταγενέστερα) και στο τακτικό τροσωτικά 16 Νο
μικών Π ροσώτων Δημοσίου Δικαίου (ταράγρ. I) για την 
κα-Siέρωση ενιαίου συστήματος συνταξ'.οδότηση; ό)α»ν των

Ττζλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και δεύτερον ετιδιώκεται η υτζγω^ 
στην ασφάλιση του ειδικού συντασιοοοτικου κα-3εστωτο; ΙΚ 
και των τακτικών οδηγών του Οργανισμού Κεντρικής Λ 
χζναγορά; Α-ύηνών κζ; του Π1ΚΠΑ (ταράγρ. 2) για λ 
γου; ίση; μεταχείρισης, αφού το υτολοιτο οιοικητικο τρ 
σωττ/.ό του Οργσ/ισμού Κιτρικής Λαχ»/αγορά;' Α-ύηνο 
και του ΠΙΚΠΑ έχει ήδη υταχ-Sri στο ζνωτέρω ειδικό κ 
•όεστώς. Η διάταξη κρίνε τζ: δικαιολογημένη.

Με το zp-Spo 2.
Ετιδιώκεται ότω; το τακτικό τροσωτικά του Οργανισμ 

Ατοχέτευση; τεριοχή; Πρωτευούση; Ο.Α.Π., του είχε 
ξομο ω-υεί συντζξ:οδοτικά με το τροσωτικά ΙΚΑ (Ν. 481 
70 κζ: 941/79) εξακο7.ου-3ήσε: να υτά-ρετα: στο ειδικό συ 
ταξιοδοτικό κζ-ύεστώ; ΙΚΑ κ.αι μετά το Νόμο 1068/191 
«τερί συστάσεω; ενιαίου φορέα 'Γδρεύσης. Ατοχέτευσ- 
τρωτευούση; ΕΓΔΑΠ του συγχω-ζεύτηκε ο Οργανισμό; ι 
τοχέτευση; Πρωτεύουσα; ΟΑΠ και η Ανώνυμη Ελληνι-, 
Εταιρεία Τδάτων των τόλεων Α·3ηνών Πεοραιώ; και Π ε: 
χώρων. Κα: ναι μεν με το άρ-Spo 21 του ίδιου νόμου 1061 
1980 τροί/.έτεται ότω; το τροσωτικά του τέως ΟΑΠ τ 
μεταφέρ-ύηκε στη/ ΕΓΔΑΠ διατηρεί τα ασφαλιστικά δικό 
ώματα του είχε τριν ζτό τη συγχώνευση, για τη διάταξη 
μως του άμύρου 21 δεν τηρή-ύηκε η διαδικασία του zp-Sp 

- 73 του “Συν τάγματος και συνετώ; η διάταξη αυτή δεν είν 
ισχυρή ατό συντζξιοδοτικής ζτόψεως. Την τζράλε-.ψη χυ· 
έχει σκοτό να καλύψει η διάταξη του άμύρου 2 του σχεδί 
νόμου. Με αυτό το τεριεχόμενο η διάταξη κρίνεται δικαιολ 
γηζένη.

Με το άρ-Spo 3.
Προβλέτεται η ταράταση των τρο-3εσμιών μέχρι 31.1 

1985. τρώτον για τη/ υτοίολή αιτήσεων τρος ατναγ'/ώρκ 
τροϋτηρεσ:ών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-Spου 3 τα 
2 του Ν. 3163/55 και άρ-3ρου 2 τζρ. 2 κ.αι 3 του Ν.: 
4579/66 και δεύτερο·/ η ταράταση των τρο-3εσμιών του ά 
-όρου 36 το-υ Ν. 955/1979 «τερί τροτοτοιήσεως κ.λ.τ.» γ 
τη/ ·α'/αγ·/ώρ;ση δικαιώματος συ/τάξεως και τη/· άσκηση ε 
δικών μέσων και για συντάξεις, του δεν καταβάλλονται x 
το Δημόσιο Ταμείο αλλά ατό Ασφαλιστικούς Οργανισμού 
αρμοδιότητας Ττουργείου Κοτ/ωνικών Ττηρεσ:ών. Η δι 
τάξη κρίνετα: δ:κα:ολογτχιένη.

Με το άρ-Spo 4. . *
α) Με τη/ ταράγραφ-ο I του άρ-3ρου χυτού ετεκτείνεται 

διάταξη της τερ>:ττώσεως μζ' της ταραγράφου 2 του ά 
-3ρου 7 του Ν. 955/1979 «τερί τροτοτοιήσεως κλτ.» κ 
για το τροσωτικά του Ι.Κ. Α και των άλλων Ν. Π Α.Δ. τι 
διέτετα: ατό συνταξιοδοτικές διατάξεις ανάλογες τρος α 
τές του ισχύουν για τους δημόσιους τολιτικούς υταλλήλο: 
με τον τεριορισμό της ταραγράφου 5 του ίδιου άράρου. Έτ 
■χ/χγ/ωρίξετα: κα: στους χ/ωτέρω νταλλήλους ως συντάξ 
μη η τρογενέστερη υτηρεσία τους υστο)υογιζεμέ·/τ; βάσει τοσ 
στών.

ρ) ΔΙε τη/ ταράγραφο 2 του ίδιου άμύφου ·3εστίζεται ε 
δικά για τους υταλλή/.συς των Νομαρχιακών Ταμείων, 
οτοίοι συνταξιοδοτούντα: ατό το ΙΚΑ ευνοϊκή μεταχείριση, τι 
συνίστανται στο να μη/ έχε: εφαρμογή για τους υταλλήλο:
χυτούς η διάταξη της ταραγράφου 4 του άρ-λρου 2 ταυ ϊ 
3163/1955. Με την τελευταία χυτή διάταξη. ·3εστίστη 
ένας τεριορ:σμός δηλ. οι υτηρεσίες του αναγνωρίζονται α 
συντάξιμες ατό τους υταλλήύαυς του ΙΚΑ κα: των άλλο 
Ν. Π .Α.1 να μη/ μτορούν στο σύ·/ο/.ό τους να υτερβούν 
χρόνο υτηρεσίας τον οτοίο έχε: ο υτάλληλος στο τελευτά 
Ν.Π.Δ.Δ. στο οτοίο υτηρετει. Με τη σχεδιαζόμενη έμο 
εξαίρεση εισάγεται τρονομιακή και συνετως χ/ετιτρετ: 
διάκριση για το Προσωτικό τω·/ Νομαρχιακών Ταμείω 
Λόγω /Λιτό·/ της -3εστιζ<μένης άντσης μεταχετρίσεως μετ 
ξύ υταλλήλων των Ν. Π -ΔΛ. η διάταξη χυτή δεν κρίνετ 
κα-ύό/Λο δικ-αιο/.ογηυέ'/η.

γ) Με την ταρ άγραφο 3 ετεκτείνεται η διάταξη του ά 
•Spoj 9 ταρ. I του Ν. 955/1979 και στο τροσωτικά ν
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IKA και των άλλων Ν. Π Α.Δ. το οποίο διέπεται από συν- 
ταξιοδοτικές διατάξεος' ανάλογες προς βατές που ισχύουν 
για τους δημόσιους υπαλλ. ήλους καε το οποίο χπαπχο/.είται 
κατά την άσκηση των καθήν-όντων της επαγγελματικής του 
ειδικότητας με ραδιενεργές πηγές ή ιοντίζουσες ακτινοβολί
ες, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και σε Ακτινολογικά ή Ακτι- 
/οθεμαπεϋτικά. Εργαστήρια. Για λόγους ίσης μεταχείρισης η 
διάταση κρίνεται δικαιολογημένη.

Η Ολομέλεια, μετά ατό συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα 
την ανωτέρω εισήγηση.

Τελειώνοντας η συζήτηση συν τάχθηκε το τταρόν πρακτικό, 
το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Π ρόε- 
δρο. υπογράφεται από τον ίδιο και το Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΝΊΚ. θΕΜΕΛΠΕ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΔΙΝΗΜΟΝΕΓΟΝΤΑI 

■ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Για τη συνταξιοδότηση του τακτικού προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. 

ως και τη ρύθμιση διαφόρων συνταςιοδοτικών θεμάτων». 
Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου.
Άρθρο 11 Ν.Δ. 4277/62, όπως συμπληρώθηκε από το 

ρθρο 4, παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 4679/00.
1. At διατάξεις του Ν. 3163/1955 «περί συνταξιοδοτή- 

εως του Προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλι
τών» έχουσιν εφαρμογήν και επί του τακτικού προσωπικού 
ων Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιότητες του 
πουργείου Εργασίας, ως και του αυτού προσωπικού ΝΠΔΆ, 
ρμοδιότητος του' Τπουργείου Κοινωνικής Π ρονοίας του ησ- 
αλισμένου παρά τω Κλάδω Συντάξεων του Ιδρύματος Kcn- 
ων ικών Ασφαλίσεων, πλ.ην καθ’ όσον άλλ,ως ορίζεται δια του 
βρόντος.. .. ; · - . Λ ,-

«2. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής αρμοδιότητος 
ου Τπουργείου Εργασίας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ. Δι- 
αίου αρμοδιότητας του Τπουργείου1 Κοινωνικής Π pc/ο!ας 
ποχρεούντβι εις τη/ καταίο/.ήν προς το Ι.Κ.Α. εισφοράς 
σης προς 10% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του 
ε,ρΈ ου η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τακτικού προσωπικού.
3. Δια την κατ’ εφαρμογήν του παρόντος συνταξιοδότησα 

συ τακτικού προσωπικού των Ο.Κ.Π., αρμοδιότητος του 
’πουργείου Εργασίας και των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π. 
.Δ. αρμοδιότητος του Τπουργείου Κοινωνικής ΓΙ ρονοίας, 
σιόάλλεται εισφορά τούτου υπέρ του Ι.Κ.Λ. ίση προς 5% 
σι των τακτικών αποδοχών αυτού».
4. Αι εισφορά! των παρ. 2 και 3 ο λύονται να αυξομειούνται 
ίσε», χ/αλογιστικής μελέτης δ" αποφάσεων του Τπουργού 
σγασίας μετά γνώμην του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. και γνώμη*/ του 
ζρά τω Τπουργείω Εργασίας Συμβουλίου Κοινωνικής Α-
αλίσεως.
«5. Δια τη*/ χ/αγ/ώρισιν των περί ων αι παρ1. 1 και 2 του 

ιθρσυ 2 του Ν. 3161/55 υπηρεσιών του περί ου η παρ. 1 
υ παρόντος προσωπικού καταβάλλεται εις το Ι.Κ.Α. επί 
Όνικόν διάστημα ίσον προς τον αναγνωοισθησομενον ως 
αγοραστέον χρόνον συνταξίμου υπηρεσίας, εισφορά του 
αλλήλου ή υπηρέτου ίση προς 5% επί των τακτικών μη- 
αίων αποδοχών του χρόνου υποβολής της αιτήσεως πεοί 
αγνωρίσεως των ως άνω προϋπηρεσιών και εισφορά του εις 
υπηρετεί σήμερον Οργανισμού ίση προς 10% επί των ως 

ω αποδοχών. Εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος είναι μεγαλ.ύ- 
ρος των 160 μηνών, το ποσόν της εξαγοράς υπολογιζόμε- 
ν κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιείτα: και εξοφλείται εις 
Ό* δόσεις. Εφ’ όσον έχε: τιχτχίλ.ηθεί εισφορά ησφα- 
σμενου και εργοδότου δια τη-/ ασφάλισιν εις τον 
άδο*/ συντάξεων του Ι.Κ.Α. καταβάλλεται δια μεν τη/ 
ζγνώρ'ΐσιν της περί ης η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
6/1955 προϋπηρεσίας εισφορά 7% επί των κατά τα άνω 
οδοχών. βαρύνουσα τον εις ον υπηρετεί εργοδότη/ δια δε 
/ χ/αγνώρισιν των υπηριεσιών περί ω-/ η παρ. 2 του άρθρου 
του Ν. 3163/1955 πρόσθετος εισφορά του υπαλλήλου εις 
σοστόν 3.25% και του εις ον υπηρετεί σήμερον εργοδότου

εις 3,75% επί των κατά τ’ ανωτέρω αποδοχών. Το υπόλοιπον 
οφειλής ησφαλισμένων ή συνταξιούχων εξ εισφοράς εξαγο
ράς προϋπηρεσίας, καταβαλλομένης δυνάμει ληφθείσης προ 
της δημοσιεύσεως του παρόντος αποφάσως του αρμοδίου Συμ
βουλίου, αύτη επχ/υπολογίζεται, εφαρμοζόμενων χ/αλόγως 
των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου. Προκειμένου περί 
συνταξιούχων, η κατά τ’ χ/ωτέρω επανυπολογιζομένη οφειλή 
η μεν βαρύνουσα τον συνταξιούχον παρακρατείται εκ της συ
ντάξεως, η δε βαρύνουσα τον Οργανισμόν αποδίδεται εις το 
Ι.Κ.Α. εντός προθεσμίας, τριών μηνών, αρχομένης προκευ- 
μένου μεν περί των ήδη συνταξιούχων απο της ισχύος του 
παρόντος, προκειμένου δε περί των εφεξής καθιστάμενων 
συνταξιούχων από της ενάρξεως της συνταξιοδοτήσεως. Os 
Οργανισμοί παρ’ οις υπηριετούσεν οι χνήκοντες εις το κατά 
τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. κα: του Ν. 3163/55 προ
σωπικό*/,ευθύνονται δια την καταβολήν των εισφορών εξα
γοράς του αναγνωριζόμενου ως συνταξίμου χρόνου υπηρεσίας 
των, υποχρεούμενοι όπως παρακρατώσι ταύτας κατά μήνα 
εκ των καταβαλλόμενων εις το ως άνω ποοσωπικόν αποδο
χών. Εις περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως προ του χρόνου εξο- 
φλήσεως της προσθέτου εισφοράς, το υπόλοιπον του σχετι
κού χρέους κεφαλαιοποιείται ισούμενον προς την καταϊλ.η- 
θείσαν κατά τον τελευταίον μήνα της υπηρεσίας του υπαλ.λ.ή- 
λου ή υπηρέτου εισφοράν επί τους απολειπόμενους εισέτι μή
νας εκ του x/αγνωρισθέντος χρόνου. Η εξόολ.ησις του χρέους 
τούτου ενεργείται δια μηνιαίων δόσεων παρ ακρατουμένων εκ 
της απονεμηθείσης συντάξεως ισαρίθμων προς τους εναπο- 
μένοντας προς εξόφλ.ησιν μήνας και ουχί πλ.έον των 160».

Στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου.
Άρθρο 3, παρ·. 2 Ν.3163/55
2. Προς αναγνώρισιν προϋπηρεσίας ως συνταξίμου δέον 

0 υπάλληλ.ος ή υπηρέτης ή εν περιπτώσε: θανάτου αυτού ct 
εξ’ αυτού έλκοντες το συνταξιοδοτικόν δικαίωμα, να υπο
βάλουν εις το Ίδρυμα αίτησιν εντός ανατρεπτικής προθε
σμίας ενός έτους αρχομένης από της δημοσιεύσεως του πα
ρόντος νόμου ή προκειμένου περί των αποκτώντων το δικαίω
μα τούτο εις το μέλλ.ον, από της κτήσεως τούτου και από 
της κοινοποεήσεώς της περί αναγνωρίσεως αποφάσεως του 
κατα το άρθρον 5 Συμβουλίου Απονομής Συντάξεων ν’ αρχί
σουν καταβάλλοντες την κατά την παράγραφον 1 του παρόν
τος εισφοράν.

Άρθρο 2. παρ. 2 και 3 του Ν.Δ.4579/06
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4277/02 τροποποιεί

ται κκ συμπληρούται ως εξής:
«4. Προς αναγνώρισιν προϋπηρεσίας ω; συνταξίμου δε'ον. 

όπως ο ιατρός ή εν περιπτώσί! θανάτου αυτού, ο: εξ’ αυτού 
έλ.κοντες το συντχξιοδοτικό *:κχίωμχ,' υποβάλ.ωσιν εις το 
ΙΚΑ αίτησιν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας αρχομένης από 
της δημοσιεύσεως του παρόντο: και ληγούσης την υΐην Δε
κεμβρίου 1968 ή προκειμένου περί των αποκτώντων το δι
καίωμα τούτο εις το μέλλ.ον εντός δύο ετών από της κτή- 
σεώς του.

Εάν έχει ήδη εκδοθεί απόφασις περί κανονισμού της συ
ντάξεως βάσει του ΪΝΛ ,4277/62, παρέχεται η ευχέρεί.α 
υποβολ.ής αιτήσεως περί αναγνωρίσεως συνταξίμων των υπό 
των τροποποιούμενων υπό στοιχ. α' κα: 6' διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος οριζομένων προϋπηρεσιών, 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας αρχχχένης από της δημοστεύ- 
σεως του παρόντος καε ληγούσης την 31 ην Δεκεμβρίου 1968. 
Εις την περίπτωσιν ττύτην η χ/απροσαρμογή του ποσού της 
συντάξεως βάσει του κατά τ’ σ·/ωτέρω αναγνωριζόμενου χρό
νου συνταξίμου υπηρεσίας άρχετα: από της πρώτης του επο
μένου της υποβολ.ής της ως ά·/ω αιτήσεως μηνός.

Η κχταβολ,ή της εισφοράς εξαγοράς άρχετα: από της 
πρώτης του επομένου της κοινοποιήσει»; τηςι αποφάσεως 
περί αναγνωρίσεως των προϋπηρεσιών των ως συνταξίμων».

3. Η υπό της τελ.ευταίας διατάξεως της παρ. 4 του άρ
θρου 3 του Ν.Δ/τος 4277/62 οριζόμενη ανατρεπτική προ
θεσμία πχοχτείνετχι χφ’ ης ίλ.ηξε και μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου 1968.
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Άρθρο 36 Ν 955/79 '
Άρθρον 36

1. At μέχρι της ενάρξεως τςς ισχύος του χαρόντος νόμου 
λήξασαι χροθεσμιαι της κειμένης συνταξιοδο.τικής νομοθε
σίας χρο; άσκηρΊν ε·.ς βάρος του Δημοσίου δικαιώματος συν
τάξεως ή βοηθήματος ή αυξήσεως τούτων ως και α: χ:ο- 
-3ε-μία: ασκήσεως ενδίκων αετών εχί συνταξιοδοτικών εν 
γόνε: υχοθέσεων του Δημοσίου. χαρατείνανται εχί εν (1) έτος 
ατό της όημοτ'.εΰτεως του νόμου τούτου δια της Εφημερίδες 
της Κυβερνήσεως.

2. Ε'.ς την διάταξιν της χροηγουμένης χαραγράφου χερι- 
λαμβάνονται και αι χροθεσμίσι του άρθρου 2 του Ν.2Ι25/ 
1952 «χερί χαρατάσεως χροθεσμιών Τ’.νων της κείμενης 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» και των άρθρων 2 χαρ. 4 και 
4 του Α.Ν.599/1968 «χερί της διαδικασίας κανονισμού των 
συντάξεων του Δημοσίου» και των χαραγοάφων 4 και 5 του 
άρθρου 3 του Ν.787/1978.

3. Α·. διατάξεις του χαρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν 
και δια τας λήγουσας εντός του ανώτερο) έτους προθεσμίας, 
χερί ων at ανωτέρω χαρ. 1 y.a: 2.

Στο άρθρο 4 του Νομοσχεδίου
Άρθρο 7. χαρ. 2 χερίχτωση μζ' Ν.955/79
μζ. Η χραγενεστέρα εχί χοσο-ττοίς υχηρεσία, η χαρασχε- 

θείσα εις το Δημόσιον ή Ν.Π.Δ.Δ. ή την Αγροφυλακήν κα
τά χλήρες ωράρ'.ον εργασίας κα: καθ’ όλας τας εργασίμους 
η-αέρας του μηνός».

Άρθρο 7, χαρ. 5 Ν.955/79

5. Η χαρ. 2 του άρθρου 13 τόυ A.Ν. 1854/1951, ως του-
• το ετροχοχοιήθη μετχγενεστέρως, αντικαθίσταται ως ακο
λούθως :

«2. Εν ουδεμία χεριχτώσει ϊύναται να χροσμετρηθή κατά 
το χροηγούμενον άρθρον χρόνος ανώτερος της δεκαετίας,

; εξαιρέσει:

ά) των χεριχτώσεων χ , 6', γ*. στ', ζ', ιβ', ιε', μδ', και 
μστ' της χαρ. 1, ως και των χροϋχηρεσιών εις Νομικά Π ρό- 
σωχα Δημοσίου Δικαίου και την Αγροφυλακήν, ο εκ των 
οχοίων χρόνος χροτμετρείται χχεριορίστως».

6. Το τρίτον εϊάφιον του άρθρου 17 του Ν.Δ.3708/1957 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω υχηρεσίας θεωρείται ως
• χραγματική δημοσία υχηρεσία δια χάσχν χερίχτωσιν και ως 

συντάξιμος τοιούτος, τηρούμενων των διατάξεων της χαρ. 6 
του άρθρου 11 του Α.Ν.1854/1951 ■>.

7. Εις την χαρ. 1 του άρθρου 37 Α.Ν.1854/1951. ως 
' ετροχοχοιήθη και συνεχληρωθη μεταγενεστέρως, χροστίθε-
ται χερίχτ. ιδ', έχουσα ως ακολούθως:

«:δ) Η χρογενεστέρα υχηρεσία η χαρασχεθείσα εν καιρώ 
χολέμου εχί εχιτάκτων εμχορικών χλοίων».

Άρθρο 2, χ«ρ. 4 Ν.3163/55

4. Ο αναγνωριζόμενος ως συντάξιμος χρόνος υχηριεσίας 
δια χάσας τας χεριχτώσεις της χαραγράφ ου 2 του χαρόντος 
άρθρου δεν δύναται να είναι ανώτερος του εν τω ΓΚ.Α. διανυ- 
θέντος υχό του υχαλλήλου υφ’ οιανδήχστε νομικήν σχέστν χρό
νου υχηρεσίας ούτε να υχερβή τα δέκα (10) έτη χροκειμένου 
χερί των εν χαραγρ. 2 εδάφ. δ', ε' και στ' χροϋχηρεσιών.

Αρθρο 15, χαρ. 3. Α.Ν.1 S54/51. όχως αντικαταστάθηκε 
αχό το άρθρο 1 του Ν. 1202/1981.

3. Η' κατά τας κειμένας διατάξεις χαρεχομένη σύνταξις 
εις το τεχνικόν χροσωχικόν του Εθνικού Τυχογραφείου και 
του χαρά τούτω Τμήματος Στατιστικής του Τχουργείου Συν
τονισμού. το χροσωχικόν φυλάξεως φυλακών, τους άνδρας της 
Τελωνοφυλακής, τους μη διαβαθμισμένους χρος ωρισμένους 
βαθμούς της διοικητικής ιεραρχίας χολιτικούς νοσοκόμους, 
τους χαιδονόμους αναμορφωτικών καταστημάτων, το χροσωχι
κόν των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και της Ελληνικής Εχι- 
τροχής Ατομικής Ενέργειας, το ασχολούμενου εν τη ασκή

σει των καθηκόντων της εχαγγελματιχής του ειδικότητο 
με ραδιενεργούς χηγάς ή ιοντιζούσας ακτινοβολίας, το τι 
χνικόν χολιτικόν χρομωχικόν των στρατιωτικών τυχογρσ 
φείων των Εν όχλων Δυνάμεων και της Γεωγραφικής Υχϊ 
ρεσίας Στρατού, το ασχολούμενου με τυχογραφικάς εν γεν; 
εργασίας, και το χροσωχικόν του κλάδου ραδιοτηλεγραφτ 
τών της Κεντρικής Τχηρεσίας Πληροφοριών χροσαυξάν; 
ται. εφ’ όσον ούτοι έχουν συμχληρώσει 20 ετών χραγματική 
υχηρεσίαν εις τινα των υχηρεσιών αυτών, ως ακολούθως:

α) κατά 10/50 του μηνιαίου συνταξίμου μισθού των. χρ< 
κειμένου χερί των εξελθέντων της υχηρεσίας μέχρι 31.li
1980, συμχεριλαμβανομένης,

,4) κατά 8/45 του μηνιαίου συνταξίμου μισθού των, χρ' 
κειμένου χερί των εΕερχομένων της υχηρεσίας εντός tc

1981,
γ) κατά 6/40 του μηνιαίου συνταξίμου μισθού των, χρ< 

κειμένου χερί των εξερχομένων της υχηρεσίας εντός TC 
1982 και

δ) κατά 3/35 του μηνιαίου συνταξίμου, μισθού των, χρι 
κειμένου χερί των εξερχομένων της υχηρεσίας αχό 1.1.198 
κα: εφ’ έξης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
•Συνταξιοδότηση τακτικού χροσωχικού Ν.Π.Δ.Δ. και ρύθμ 

ση άλλων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Άρθρο 1.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕ 

191). όχως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και
α) Για το τακτικό χροσωχικό, το ασφαλισμένο στον κλάί 

συντάξεων του IJC.A. των Ν.Π.Δ.Δ.:
—Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
—-Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαχού Δ

ν.αίου.
—Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας 
—Ταμείου Εχικουρικής Ασφάλισης Εκχαιδευτικών Ιδίι 

τικής Γενικής Εκχαίδευσης.
’ . —Ταμείου Εχικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.
,—Ταμείου Εχικουσ:κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσι 

χικού ΤΕΝΕΔ.
—Ταμείου Πρόνοιας Προσωχικού ΟΣΕ.
—Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωχικού ΟΣΕ.
—Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
—Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
—Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης.
—Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας.

· . —Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκη: 
—Κέντρου Εκχαίδευσης και Αχοκάτάστασης Τυφλών. 
—Π ανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και 
6) Για το τακτικό χροσωηικό του Ταμείου Εχικουρικ- 

Ασφάλισης Αρτοχοιών.

2. Στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. οχάγονται και οι τακτιν 
οδηγοί του Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ν. 
του Π'ΙΚΠΑ σύμφωνα με όσα ισχύουν για το τακτικό δ: 
ν.ητικό χροσωχικό τους.

Άρθρο 2.
1. Το τακτικό χροσωχικό του χρώην Οργανισμού Αχο; 

τευσης Περιοχής Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.), χου μεταφέοό 
κε με το ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190) στην Εταιρεία 'Γδρι 
σης και Αχοχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΤΑ.Α.Π.), »ξα·; 
λουθεί να διέχεται αχό τις συνταξιοδοτικες διατάξεις του 
'3163/1955 (ΦΕΚ 71). όχως ισχύουν κάθε φορά.


