
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για το σχέδιο νόμου για την «Ενοποίηση των Παραρτημά

των του Κλάδου Ασφάλισης κατα της Ασθένειας των Δη
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΎ) σε ενιαίο 
φορέα»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Με τον Α.Ν. 796/1948/(ΦΕΚ.247/1948 τ.Α) «περί τρο-
ποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί' συντάξεων των 
Δτμοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών διατά
ξεων», που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 1266/1949 (ΦΕΚ.291/ 
1949 τ.Α) συστάθηκε απο το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων Κλάδος Ασφάλισης κατα της 
Ασθένειας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΚΑΔΚΥ) της περιφέρειας της πρώην Διοικήσεως Πρωτευ- 
ούσης, με σκοπό την παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης^ατρο 
φαρμακευτικής, νοσοκομειακής κ.λ.π.) στους ασφαλισμέ
νους σ’ αυτό υπαλλήλους και συνταξιούχους (και στα μέλη 
των οικογενειών τους) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί
κησης.

Εξάλλου με το Ν.Δ. 3893/1958 (ΦΕΚ 193/1958) «περί 
διατάξεων τινών, αφορωσών τον Κλάδο Ασφαλίσεως κατα 
της Ασθένειας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, 
«παρασχέθηκε η δυνατότητα επέκτασης της παραπάνω ασφά
λισης και στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτο
διοίκησης των υπολοίπων νομών της Χώρας, με τη σύσταση 
στην έδρα κάθε νομού Παραρτήματος του ΚΑΔΚΥ, το οποίο 
διοικείται από δική του’ διοικούσα Επιτροπή και συντάσσει 
δικό του προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων.

Εκτός απο το ΚΑΔΚΥ Αθηνών λειτουργούν ακόμη 34 
Παραρτήματα αυτού σε ισαρίθμους νομούς της Χώρας. Στους 
υπόλοιπους νομούς που δεν λειτουργούν Παραρτήματα, ή 
ασφάλιση του ΚΑΔΚΥ παρέχεται απο το ΙΚΑ επειδή οι το
πικοί Σύλλογοι των ενδιαφερομένων υπάλληλων προτιμούν 
την ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας αυτού.

Ο μεγάλος αριθμός των φορέων δικαιολογείτο κατα τη 
πρώτη εφαρμογή του θεσμού και τη σταδιακή επέκταση 
της ασφάλισης. Τώρα όμως ο παραπάνω αριθμός όχι μόνο 
έπαυσε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων αλλά 
συντελεί και διευκολύνει τη διαφοροποίηση των παροχών 
τόσο μεταξύ του ΚΑΔΚΥ Αθηνών και των παραρτημάτων 
όσο και μεταξύ αυτών τούτων των Παραρτημάτων.

Η διαφοροποίηση των παροχών αφορά την έκταση της πε
ρίθαλψης, το ύψος της συμμετοχής των ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων στις δαπάνες ιατρικής και φαρμακευτικής πε 
ρίθαλψης καθώς και σε άλλες παροχές, και είναι αδικαιολό
γητη εν όψει του γεγονότος ότι η εισφορά του ασφαλισμένου 
και η συνεισφορά του εργοδότη έχουν καθορισθεί στο ίδιο πο
σοστιαίο ύψος, τόσο για τα παραρτήματα όσο και για τον 
ΚΑΔΚΥ Αθηνών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται αναγκαία η ρύ
θμιση του ανωτέρω ασφαλιστικού ζητήματος. Στο σκοπό 
αυτό αποβλέπει και το σχέδιο Νόμου για την Ενοποίηση των 
Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της Ασθε- 
νείας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔ
ΚΥ) σε ενιαίο φορέα», που υποβάλλεται για ψήφιση.

Ειδικώτερα :1. Με την παράγρ. 1 του άρθρου 1 ορίζεται 
ότι ο Κλάδος Ασφαλίσεως κατά της Ασθενείας των Δημο
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, λογίζεται ότι » αποτελεί 
ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο και μετονομάζεται σε Ταμείο Υ
γείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).

Με την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι καταρ- 
γείται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των παραρ
τημάτων που λειτουργούν και αυτά καθίστανται από 1ης 
Απριλίου 1984 περιφερειακές υπηρεσίες του Νέου Ταμείου 
και έχουν σάν ιδιαίτερη ένδειξη, το όνομα του Νόμου.

Επίσης ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού των ΚΑΔΚΥ.
2. Με την παράγρ. 1 του άρθρου 2 καθορίζεται ότι, από 

την 1η Απριλίου 19S4, τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα των πα
ραρτημάτων που λειτουογούν. θα υπαχθούν στην ασφάλιση
του ΤΥΔΚΥ.

Οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου καθορίζουν ότι 
με τον κανονισμό του ΤΥΔΚΥ που εγκρίνεται από τον Υ
πουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. 
του Ταμείου, ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, η έκταση και το ύψος των παρο
χών ασθενείας, οι τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του κανονισμού του και η επέκταση της ασφάλισης του Τα
μείου, στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί
κησης και άλλων νομών.

3. Με το άρθρο 3 ρυθμίζεται : α) η διάρκεια ισχύος των 
διατάξεων των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των σημε
ρινών παραρτημάτων, η υποχρέωση καταβολής, από 1.4.84 
υπέρ του ΤΥΔΚΥ των εισφορών που καταβάλλονται από 
τους ασφαλισμένους των παραρτημάτων και τους εργοδό
τες τους και β) ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης των 
εργαζομένων στα παραρτήματα, σαν χρόνος πραγματικής 
ασφάλισης στο ΤΥΔΚΥ, για θεμελίωση του δικαιώματος σε 
παροχές ασθενείας και για τον υπολογισμό του ύψους αυτών.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπεται η διαδικα
σία έκδσης Π. Δ/των με τα οποία θα ορίζεται : ο τρόπος 
λειτουργίας του ΤΥΔΚΥ, όπως η συγκρότηση και η λει
τουργία του Δ.Σ. του Ύχμείου, αρμοδιότητες και καθήκοντα 
του Προέδρου του Δ.Σ και των μελών του, σύσταση, σύν
θεση, συγχώνευση και κατάργηση των υπηρεσιών του ΤΥΔ
ΚΥ, σύσταση και κατάργηση μονίμων και μέ σχέση Ιδιω
τικού Δικαίου θέσεων κατά κλάδο και βαθμό, τα προσόντα 
διορισμού, τα των προϊσταμένων και της αναπλήρωσής τους, 
τα της κατάταξης του προσωπικού στις θέσεις και στους Κλά
δους που προβλέπονται κ.λ.π.

Επίσης με όμοια Π.Δ/τα ρυθμίζονται τα Διοικητικά Θέ
ματα του προσωπικού που υπηρετούσε στα Παραρτήματα 
και που μεταφέρεται στο ΤΥΔΚΥ.

5. Στο άρθρο 5 ρυθμίζονται τα θέματα και ο τρόπος με
ταβίβασης της περιουσίας των Παραρτημάτων στο ΤΥΔΚΥ 
και οι συναφείς υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, και 
καθορίζεται η νομιμοποίηση (ενεργητική ή παθητική) του 
ΤΥΔΚΥ στη συνέχιση διεξαγωγής εκκρεμών δικών των Πα
ραρτημάτων.

6. Το άρθρο 6 αναφέρεται στη νομοθετική ρύθμιση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας που διέπει το ΤΥΔΚΥ.

7. Με το άρθρο 7 καθορίζεται η κατάργηση κάθε διάταξης 
που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

8. Στο άρθρο 8 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατά
ξεων του Νόμου, που συμπίπτει με την ημέρα δημοσίευσής 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά από τις επι μέρους διατάξεις του.

Έτσι έχει το παρόν Σχέδιο Νόμου το οποίο παρακαλούμε 
να ψηφισθεί απο το Σώμα.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1983 
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