
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
v-q Σχέδιο Νόμου ({Ασφάλιση ομογενών τροποποίηση

κα'. συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και
ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων».

Προς τη Βουλή ιών Ε7.1ψ·ων
1. Για λόγους που είναι γνωστοί η μετανάστευση υπήρξε 

συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκα- 
-εντάδες χιλιάδες Ελλήνων να έχουν εκκαθαριστεί και 
να ζουν σε διάφορες Χώρες του εξωτερικού ανάλογα με 

δυνατότητες που οι Χώρες αυτές προσέφεραν κατά τις 
διάνοιες χρονικές περιόδους σε συνδυασμό με την οικονο- 
ιχική κοινωνική κ.λ.π. κατάσταση στην Ελλάδα κατά τις 
ίδιεε περιόδους. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες αυτού-, 
αν όχι όλοι, σκόπευαν να εργαστούν στη Χώρα προορισμού 
τους και να επιστρέφουν αργότερα στητ·_Ελλάδα με το οποίο- 
δήποτε προϊόν του μόχθου τους, ώστε να’ εξασφαλίσουν για 
το. υπόλοιπο του βίου τους το επίπεδο ζωής που η Ελλάδα δεν 
απορούσε να τους προσφέρει αν παρέμεναν σ’ αυτή.

Για διαφόρους όμως λόγους, δεν είναι πάντοτε δυνατή 
η απόκτηση και η μεταφορά επαρκών περιουσιακών στοι- 
•/είων στην Ελλάδα, που να εξασφαλίζουν στους επαναπα- 
τριζόμενους ικανοποιητικό-επίπεδο- ζώής μετά την επι
στροφή τους.

Αλλά και αν ακόμη τα περιουσιακά" ιπτοιχεία μπορούσαν 
να θεωρηθούν επαρκή, οι οικονομικές "και νομισματικές συν
θήκες της εποχής μας είναι τόσο ^ευμετάβολες ώστε να 
δημιουργούν πάντοτε ένα αίσθημα “ανασφάλειας για το 
μέλλον των ανθρώπων αυτών.

Στο ιστορικό αυτό πλαίσιο και επειδή οι Έλληνες του 
εξωτερικού αποτελούν ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο που 
προσέφερε και προσφέρει σημαντική ηθική αλλά και οικο
νομική υποστήριξη στη Χώρα μας, κοίνεται επιβεβλημένο 
να θεσπισθεί το νομικό εκείνο πλαίσιο που θα επιτρέπει στους 
Έλληνες του Εξωτερικού, παράλληλα με την οικονομική 
τους δραστηριότητα στη Χώρα που εργάζονται να θεμελιώνουν 
οι ίδιοι δικαίωμα σύνταξης στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η 
σύνταξη από δημόσιο φορέα αποτελεί ένα από τα σταθερό
τερα εισοδηματικά στηρίγματα υπό τις σημερινές οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες.

Εξάλλου, υπάρχει και μια κατηγορία προσώπων που για 
διαφόρους λόγους (οικονομικούς, πολιτικούς κ.λ.π.) βρέ
θηκαν στην ανάγκη να εγκαταλ.είψουν πρόωρα τις Χώρες στις 
οποίες είχαν μεταναστεύσει και με τις οποίες δεν συνδέει 
την Ελλάδα διμερής η πολυμερής σύμβαση Κοινωνικής Ασφά
λισης.

Τα πρόσωπα αυτά, λόγω της ηλικίας τους ή άλλων αντι
κειμενικών δυσχερειών δεν είχαν το χρόνο να θεμελ.ιώσουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησες με εργασία στην Ελλάδα και 
επομένως μένουν συνταξιοδοτικά ακάλυπτα.

Βεβαίως με διάφορα νομοθετήματα (Ν.Δ. 4377/1964, 
4577/1966, 4378/1964 και 4581/1966) παρασχέθηκε προ
στασία σε επαναπατρισθέντες Έλληνες του Εξωτερικού.

Με τα νομοθετήματα όμως αυτά αντιμετωπίσθηκε μόνο 
το ειδικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τους Έλληνες 
της Αιγύπτου, Τουρκίας, Β. Ηπείρου και Ρουμανίας, οι 
οποίοι ήσαν από μακρού εγκατεστημένοι στις χώρες αυτές 
και υποχρεώθηκαν να τις εγκαταλ.είψουν για διαφόρους λό- 
γους.

Τα νομοθετήματα επομένως αυτά όχι μόνο δεν καλύπτουν 
τους Έλληνες που προέρχονται από άλλες χώρες, αλλά επι 
π/iov βασισμένα στις οικονομικές και κοινωνικές ασφαλι- 
στικές συνθήκες που επικρατούσαν προ 20ετίας δεν αντα- 
ποκρίνονται οπωσδήποτε στη σημερινή πραγματικότη
τα.

Για την κάλυψη του κενού στην ασφαλιστική προστασία 
των ανωτέρω κατηγοριών ομογενών καταρτίσθηκε το 
παρόν νομοσχέδιο, με το οποίο θεσπίζεται δικαίωμα προαι
ρετικής ασφάλισης στην Ελλάδα ομογενών του εξωτερικού 
και παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς στους

Ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς του χρόνου απασχόλησης 
στο εξωτερικό των ομογενών που θα έχουν επιστρέψει στην 
Ελλάδα μέχρι την έναρξη ισχύος του παοόντος νόμου ( άρθρα 
1-10)

2. Με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση και ο 
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας του ΙΚΑ με σκοπό να 
προσαρμοστεί στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες και 
ανάγκες, καθώς και η θέσπιση διατάξεων που ρυθμίζουν 
διάφορα ζωτικά θέματα τόσο για το Ι.Κ.Α., όσο και για 
τους ασφαλισμένους και συνταξιούχου: του Ιδούαατος ( άοθρα
11-30)

Ειδικότερα για κάθε ένα από τα άρθρα του Νομοσχεδίου 
σημειώνουμε τα εξής :

Άρθρο 1.
Με το άρθρο αυτό παρέχεται στους ομογενείς που δια

μένουν στο εςωτερικο το δικαίωμα να ασφαλιστούν στην 
Ελλαδα .προαιρετικχ,.Έια λογους ίσης μεταχείρισης και 
διοικητικής απλούστευσης οι ομογενείς θα ασφαλίζονται 
σε ένα φορέα. Εξάλλου, για να μην προστεθεί και άλλος ένας 
ακόμη ασφαλιστικός οργανισμός σ’ αυτούς που λειτουργούν, 
αλλά και για να είναι οικονομικά αυτοτελής, προκρίθηκε 
η λύση ο φορέας αυτός να μην έχει δική του νομική προ
σωπικότητα, αλλα τη μορφή ειδικού λογαριασμού προσαρτη- 
μένου στο ΙΚΑ.

Έτσι θα χρησιμοποιείται ο έμπειρος διοικητικός μηχανι
σμός του ΙΚΑ με περιορισμένες δαπάνες διοίκησης.

Μέσα στα πλαίσια αυτά κρίθηκε ότι θα ήταν περιττό 
να τεθεί ως προϋπόθεση ασφάλισης, το εάν και που απασχο
λείται ο ομογενής, διότι, τούτο θα κατέληγε σε γραφειοκρα
τικές διαδικασίες, απωθητικές για τους ενδιαφερομένους 
και χρονοβόρες για τις υπηρεσίες που θα ήταν άσκοπες στην 
ουσία, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο όλοι οι ομογενείς του 
εξωτερικού απασχολούνται κάπου επαγγελματικά.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος θα καταβάλ
λει το σύνολο της εισφοράς ( εργοδότη - ασφαλισμένου) 
του κλάδου Συντάξεων του ΙΚΑ (14,25% σήμερα).

Η εισφορά θα υπολογίζεται με βάση μία από τις 5 ασφα
λιστικές κλάσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο ( κατ’ 
επιλογήν του ασφαλιζόμενου), η κατώτερη από τις οποίες 
αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανιδείκευτου εργάτη και η 
ανώτερη στο τριπλάσιο του ημεριμισθίου αυτού. Οι ασφα
λισμένοι θα μπορούν να κινούνται μέσα στις πέντε αυτές 
ασφαλιστικές κλήσεις και να κατατάσσονται στην αμέσως 
ανώτερη ή κατώτερη μετά από παραμονή τους επί τρία 
χρόνια στηνί δια κλάση. Η ρύθμιση αυτή παρουσιάζει Απλό
τητα πρακτικότητα και ευελιξία ενώ αποτρέπει κάθε σκέψη 
για τυχόν καταδολιεύσεις.

Τέλος, στο άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση στους 
Υπουργούς Οικονομικών και Κοιν. Ασφαλίσεων για τον 
καθορισμό του νομίσματος καταβολής των εισφορών καθώς 
και για τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής τους.

Άρθρο 2.
Με το άρθρο αυτό παρέχεται και στην κατηγορία αυτή των 

ασφαλισμένων το δικαίωμα αναγνώρισης της Ελληνικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 1358/1983. Επίσης παρέχεται δικαίωμα 
αναγνώρισης μέχρι 1000 ημερομίσθια στα πρόσωπα που 
έχουν συμπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου το 52ο 
έτος της ηλικίας τους, για να μπορέσουν έτσι και οι προ
χωρημένοι στην ηλικία ομογενείς να συμπληρώσουν τον 
χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω 
γήρατος και θανάτου.

Άρθρο 3.
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο αταιτούμενος χρόνος 

ασφάλισης για τη χορήγηση της σύνταξης. Συγκεκριμένα 
για τη σύνταξη λόγω γήρατος και θανάτου ορίζονται οι 
προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ. Για τη σύνταξη όμως
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λέγω αναπηρίας γίνεται ιδιαίτερη ρύθμιση και ορίζεται ότι 
η σύνταξη αυτή χορηγείται σε όλες τις περιπτώσεις μετά την 
συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται και 
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Δεν θα ισχύει δηλαδή, για την κατηγορία των ασφαλισμένων 
αυτών, η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας βάσει μειωμένου 
αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως υπό ορισμένες προϋποθέ
σεις προβλέπει η νομοθεσία του ΙΚΑ και τούτο για τους 
εξής λόγους :

Προϋπόθεση για την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ 
είναι η παροχή μισθωτής εργασίας. Όποιος επομένως δεν 
μπορεί να εργαστεί λόγω αναπηρίας δε δικαιούται σύμφωνα 
αε το νόμο να ασφαλιστεί και επομένως εμποδίζεται να 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας που θεωρού
νται ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός για τη συνταξίυδό- 
έηση.

Οι ασφαλισμένοι όμώς του άρθρου 1 δεν εμποδίζονται 
από την τυχόν οποιαδήποτε αναπηρία τους, να ασφαλίζονται 
και επομένως δεν υπάρχει αντικειμενική δικαιολογία για 
τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας με τις χαμηλές χρονικές 
προϋποθέσεις. Επιπλέον η τυχόν διατήρηση των χαμηλών 
ευεργετικών χρονικών προϋποθέσεων θα ήταν δυνατόν να 
παροτρύνει σε ασφάλιση, μόνο και μόνο, για τη συνταξιοδό- 
τηση λόγω αναπηρίας σε σύντομα χρονικά διάστημα ( 5 
χρόνια) από την έναρξη της ασφάλισης.

. Στο άρθρο αυτό επίσης καθορίζεται και ο τρόπος υπο
λογισμού του ποσού της σύνταξης κατά ένα εκλογικευμενο 
σύστημα που στηρίζεται στις καταβολές των πέντε (5) 
τελευταίων ετών.
Λ Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι διατάξεις της νο
μοθεσίας του ΙΚΑ οι σχετικές με την καταβολή κατωτατων 
ορίων σύνταξης εφαρμόζονται και στα πρόσωπα αυτά αν 
έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση η 
στην κατά το άρθρο 41 του Α.Ν. 1846/1951 προαιρετική 
ασφάλιση 3.000 ημέρες εργασίας τουλάχιστον.
. Τέλος στο ίδιο άρθρο παρ. (5) ορίζεται ότι οι λοιπές δια
τάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ, οι σχετικές με τη συνταξιοδό- 
τηση (όρια ηλικίας δικαιούχοι) έναρξη, λήξη, αναστολή κ.λπ, 
εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας 
αυτής.

Άρθρο 4.
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και 

διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ( φορέα) Ασφάλισης 
των ομογενών.

Άρθρο 5.
Το άρθρο αυτό αφορά τους ομογενείς που θα έχουν επι

στρέφει στην Ελλάδα μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου και δεν θα μπορούν επομένως να ασφαλι
στούν κατά τα προηγούμενα άρθρα. Ειδικότερα παρέχεται 
σ’ αυτούς το δικαίωμα να αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν 
το χρόνο απασχόλησής τους στο εξωτερικό, στο ΙΚΑ, αν 
παρείχαν μισθωτή εργασία και στους λοιπούς οικείους φορείς 
αν εργάζονταν αυτοτελώς η ήσαν ελεύθεροι επαγγελμα- 
τίες.

Ορίστηκε μόνο το ΙΚΑ ως φορέας των μισθωτών, διότι 
στην πράξη εκεί θα κατέληγαν δεδομένου ότι όλα σχεδόν 
τα λοιπά Ταμεία κυρίας ασφάλισης καλύπτουν μισθωτούς 
του Δημοσίου Τομέα. Εξάλλου δεν προβλέπεται ασφάλιση 
και στα επικουρικά Ταμεία διότι κρίθηκε ότι υπό τις συνθή- 
κες που τελούν τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής η εξασφά
λιση της κυρίας σύνταξης αποτελεί επαρκή προστασία.

Ως προϋπόθεση αναγνώρισης y.at εξαγοράς του χρόνου 
απασχόλησης στο εξωτερικό τίθεται η πραγματοποίηση οπο
τεδήποτε ενός ελάχιστου ορίου ημερών ασφάλισης στην 
Ελλάδα και τούτο για να μην αποτελέσει η δυνατότητα που 
παρέχεται με το άρθρο αυτό, το μοναδικό λόγο επαναπατρι
σμού των ηλικιωμένων ομογενών στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το ποσό και ο τρόπος 

εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου και ορίζεται ό
τι :

-το ποσό της εισφοράς εξαγοράς θα ισούται για κάθε 
αναγνωριζόμενη ημέρα με την εισφορά που αντιστοιχεί 
στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ή με την εισφορά της 
κατώτατης ασφα/.ιστική; κατηγορίας του οικείου φο-'
ρέα· , , . λ’
-για να μπορεί να λ.ηφθεί υπόψη ο αναγνωριζόμενος χρόνος 

για τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχει εξοφληθεί όλο το 
ποσό της εισφοράς εξαγοράς.

Με τις ρυθμίσεις αυτές οι οποίες, ενόψη των ωφελημάτων 
που παρέχονται στους ενδιαφερομένους, βρίσκονται στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων τους, καθορίζεται μια λογική 
συμμετοχή τους στο εξαιρετικά ευεργετικό μέτρο, κατά 
παρέκκλ,ιση των παραδεδεγμένων αρχών ασφάλισης, συντα- 
ξιοδότησής τους, την οποία εισάγει το παρόν νομοσχέ
διο.

Άρθρο 7. ' · -λ

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμούς 
της σύνταξης των προσώπων αυτών, ο οποίος είναι σύμφωνος 
με την ισχύουσα σήμερα σχετική συνταξιοδοτική νομο-, 
θεσία. Επιπλέον στο ίδιο άρθρο ορίζεται, ότι και για τα 
πρόσωπα αυτά, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν στο κατώτατο όριο συντάξεων, ισχύουν’ όσα η. 
παράγραφος 4 του άρθρου 3 το- ^παρόντος νομοσχεδίου προ- 
βλ.έπει και για τους προαιρ Τικά ασφαλ.ιζόμενους. Και 
τούτο, διότι και οι δυο κατηγορίες προσώπων τελούν στο 
σημείο αυτό υπό τις ίδιες περίπου συνθήκες.

Άλλωστε, αν οι επαναπατρισθέντες ομογενείς αναγνωρί-, 
σουν, όπως έχουν δικαίωμα κατά το παρόν νομοσχέδιο όλ.ο το 
χρόνο απασχόλησής τους στο εξωτερικό δεν θα έχουν ανάγκη 
των ιδιαιτέρου ευνοϊκών ρυθμίσεων των κατωτάτων ορίων., 
σύνταξης, τα οποία θεσπίστηκαν με βάση τις συνθήκες απατ 
σχόλησης και ασφάλισης στο εσωτερικό

Εξάλλου, αν εξασφαλ.ιζόταν και για τα πρόσωπα αυτά η 
προστασία των κατωτάτων ορίων είναι πολ.ύ πιθανό οτι 
πολλοί από τους ενδιαφερομένους Οα περιορίζονταν στην 
εξαγορά του ελ.άχιστου αναγκαίου χρόνου, πράγμα που ου
σιαστικά θα ισοδυναμούσε με καταδολίευση των συμφερόντων 
των λ,οιπών ασφαλ.ισμένων.

Άρθρο 8.
Με το άρθρο S διασφαλίζονται τα δικαιώματα των προ

σώπων που ασφαλίζονται προαιρετικά ή εξαγοράζουν χρόνο, 
για την περίπτωση που μετά την έναρξη της ασφάλισης ή την 
καταβολή του ποσού της εισφοράς εξαγοράς συναφθεί ή 
επεκταθεί διμερής ή πολ.υμερής σύμβαση Κοινωνικής Ασφά
λισης μεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας στην οποία διαμέ
νουν ή διέμειναν οι ασφαλ.ισμένοι αυτοί. Στόχος του άρθρου 
αυτού είναι να μην απολ.εσθούν σε καμμία περίπτωση τα 
δικαιώματα που γεννώνται από τις εισφορές που κατέβαλαν 
τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 9.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι για να απονεμηθεί η 

σύνταξη στα δικαιούμενα πρόσωπα τόσο αυτών που θα 
ασφαλιστούν προαιρετικά στον Ειδικό .λογαριασμό, όσο 
και αυτών που επαναπατρίστηκαν και αναγνωρίζουν χρόνο a 
πασχόλησης στην αλλοδαπή, απαιτείται προηγούμενη μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα. Περαιτέρω ορίζεται ότι η σύνταξη 
που χορηγείται βάσει εξαγοραζόμενου χρόνου απασχόλησης 
στην αλλοδαπή αναστέλλεται αν ο συνταξιούχος παραμένει 
στο εξωτερικό περισσότερο από τρεις μήνες κάθε χρόνο 
και τούτο για να αποτραπούν οι καταστρατηγήσεις και να 
συνταξιοδοτούνται πρόσωπα που πράγματι εγκ.ατέλ,ειψαν 
το εξωτερικό.
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Με το ίδιο άρθρο επίσης, προβλέπεται η ασφάλιση των 
συνταςιούχων -ου παρόντος νομοσχεδίου και για τον Κλάδο 
Ασθένειας ώστε να εξασφαλ.ιστούν και από την πλευρά της 
περίθαλψης.

Τέλος με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ολοκληρώνεται η 
ασφαλιστική προστασία των Ελλήνων του εξωτερικού, διότι, 
παράλληλα με την ασφάλισή τους στον Ειδικό Λογαριασμό για 
σύνταξή τους παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν προαι
ρετικά και στον κλάδο παροχών ασθένειας του ΙΚΛ σε 
είδος για να έχουν περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στην Ελλάδα και μέχρις ότου συνταξιοδοτηθούν.

Άρθρο 10.
Με το άοθοο αυτό καταργούνται οι διατάξεις των Ν.Δ, 

4377/1964,' 4378/1964, 4577/1966 και 4581/1966 κατά
το μέρος που αφορούν τη συνταξιοδότηση Ελλήνων υπηκόων 
και ομογενών, διότι μετά την εφαρμογή του παρόντος 
νομοσχεδίου, που εκτός των άλλων είναι προσαρμοσμένο 
και στη σημερινή πραγματικότητα οι διατάξεις αυτές δεν 
Οα καλύπτουν καμμία αντικειμενική ανάγκη.

Η ν.αταργητη πάντως αυτή επέρχεται μετά παρέλευτη αρ
κετών μηνών από την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων, 
ώττε όσοι πληρούν ήίη τις προϋποθέσεις της καταργούμενης 
νομοθεσίας να ζητήσουν την εφαρμοήγ της αν την κρίνουν 
συμοερότερη γι’ αυτούς.

Άρ-3ρα 11.
Ικανοποιείται παλιό αίτημα των ασφαλισμένων του 

ΙΚΛ και κατά κύριο λόγο εκείνων που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα φορέα 
Πρόνοιας. Το αίτημα αυτό είναι η χορήγηση εφάπαξ βοη
θήματος κατά την αποχώρηση τους από την ενεργό απασχό
ληση. · .

Η σύσταση Κλάδου πρόσθετης προαιρετικής ασφάλιστης 
για εφάπαξ στο ΙΚΑ θα καλύψει ένα χώρο ασφαλιστικό 
που μέχρι σήμερα επιχειρείται με μεγάλη επιτυχία να 
καλυφθεί από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. . .

Με την προαιρετική ασφάλιση για τη λήψη, κατά την 
έξοδο από την εργασία, εφάπαξ βοηθήματος αυξάνεται 
σημαντικά η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και 
κυρίως των ασθενεστέρων και δίνεται κατά τον καλύτερο 
τρόπο λύση σε παλιό αίτημά τους για πρόσθετη ασφάλιση 
για εφάπαξ παροχή.

Επειδή οι εισφορές θα βαρύνουν μόνο τους ασφαλισμένους 
η ασφάλιση στον κλάδο προβλέπεται προαιρετική και όχι 
υποχρεωτική.
■ Ειδικότερα με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται τα 
εξής :

Ιε την παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση κλάδου προαιρετι- 
ασφάλισης για εφάπαξ στο ΙΚΛ xat ορίζονται τα ασφα- 
•έα σ’ αυτόν πρόσωπα.

ζεται ότι σκοπός του κλάδου είναι η

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι με κανονισμό, θα κα
θοριστούν τα θέματα τα σχετικά με τη σύναψη και τη διάρ
κεια της ασφαλιστικής σχέσης, τις καταβλητέες εισφορές, 
το ύψος των παροχών καθώς και κάθε άλλη σχετική λε
πτομέρεια αναγκαία για τητ εφαρμογή του νόμου.
. Με την παρ. 4 προβλέπεται η έκπτωση των εισφορών 
από το φορολογητέο εισόδημα.

Τέλος με -την παρ. 5 ορίζεται ότι ο κανονισμός που προ- 
βλέπεται από το νόμο αυτό Οα εκδοθεί κατά τη διαδικασία 
που καθορίζεται' από τη σχετική νομοθεσία του ΙΚΛ.

Άρθρο 12. ...
Ρυθμίζεται η · συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του 

ΙΚΛ που αποχωρούν υποχρεωτικά βάσει της παρ. 4 του 
άρθρου 1 του Ν. 1232/S2.
- Με το άρθρο 10 του Ν. 825/78 θεσπίστηκε η 35ετία 
στο ΙΚΛ που προβλέπει τη συμπλήρωση του 58ου έτους 
για πλήρη σύνταξη και του 56ου για μειωμένη.

Με την τταρ. 1 -
κής ασ φάλ '.ση; για
λιστέα σ’ αυτόν

Με την τταρ, 2
χ°?ή;ρ<ση !εφάττας
ασφάλ.1ίσης,

Με την τταο . 3

Με το Ν. 1232 82 ( άρθρα 1 και 9) επεκτάθηκε η εφαρμογή 
35ετίας και στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι
καίου. εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις :

α) 35ετής πραγματική υπηρεσία
3) 35ετής συντάξιμη υπηρεσία
γ) συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.
Οι αποχωρούντες σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο δι

καιούνται να λάβουν πλήρη σύνταξη από τους φορείς στους 
οποίους υπάγονται.

Έτσι με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης αναγνω
ρίζεται το δικαίωμα για πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλή
ρωση του 56ου έτους της ηλικίας των ασφαλισμένων του 
ΙΚΛ που αποχωρούν κατ’ εφαρμογή του Ν. 1232/82 και 
με την παρ. 2 επιβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο 3% (2% 
εργοδ. και 1% ασφαλ.) για τον κλάδο συντάξεως με σκοπό 
να αντισταθμιστεί η πρόσθετη δαπάνη που αναλαμβάνει 
το ΙΚΛ για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών.

—Άρθρο 13.
Με την παρ. 1 προβλέπεται η αναγνώριση χρόνου κυο- 

φορίας και λοχείας ασφαλισμένων μητέρων ως χρόνου 
ασφάλ.ισης.

Λπό τις ημέρες, κατά τις οποίες οι μητέρες ασφ/νες του 
Ιδρύματος απέχουν από την εργασία τους λ.όγω κυοφορίας 
και λ.οχείας (42-j-42=84 ημέρες), αναγνωρίζονται στην 
ασφάλιση μόνο 12 ή -25 ημέρες. Και τούτο εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις των άρθρων 657 και 658 του Α.Κ. και 
εφόσον η ενδιαφερόμενη δεν έχει καλύψει μέχρι την ημέρα 
του τοκετού τις ημέρες αυτές από άλ.λη αιτία (ασθένεια, ατύ
χημα κ.λ.π.)

Με την προτεινόμενη διάταξη που είναι περίπου ανάλογη 
με τα ισχύοντα στις χώρες της ΕΟΚ, παρέχεται δυνατότητα 
στα πρόσωπα αυτά για αναγνώριση και των υπολοίπων 
ημερών αποχής από την εργασία τους λόγω του τοκετού ως 
χρόνου ασφάλ.ισης στον κλ,άδο συντάξεως του ΙΚΑ. Η ανα
γνώριση αυτή Οα γίνεται με καταβολή εισφορών ( ασφ/νου 
και εργοδότη), οι οποίες Οα υπολογίζονται στο καταβαλλόμενο 
από τον ΟΛΕΔ στα πρόσωπα αυτά επίδομα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 776/1977 και θα αφαιρούνται απ’ 
αυτό, όπως δηλαδή γίνεται για τους επιδοτούμενους λογω 
στοάτευσης ασφαλισμένους (άρθοο 8 Ν. 2054/52 παρ. 7 άρθρο 
34 του Ν.Δ. 2951/54).

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης 
χρόνου απασχόλησης μελ.ών Παραγωγικού Συν/σμού Π.Ε. 
Η ΕΔΕΣΣΑ» ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 825/7S 
παρασχέθηκε δυνατότητα σε ορισμένα μέλη του Παραγωγ.κου 
Συνεταιρισμού Περ. Ευθύνης « Η ΕΔΕΣΣΑ» να αναγνω
ρίσουν το χρόνο απασχόλησής τους στα. λειτουργούντα για 
Λ/σμύ του Συν/σμού Κλωστοϋφαντουργεία Εδεσσας «Η 
ΕΣΤΙΑ» από του έτους 1964 μέχρι του έτους 1972, ως 
χρόνου ασφάλισής τους στο ΙΚΑ. .

Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται για λ.όγους ίσης μετα
χείρισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στα 
υπόλοιπα μέλη του Συν/σμ.ού, που απασχολήθηκαν κατα την 
ίδια χρονική περίοδο σε άλλα εργοστάσια, τη λειτουργία 
των οποίων είχε αναλάβει ο Συν/σμός.

Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η εξαγορά 
χρόνου ασφάλισης ως χρόνου που διανύθηκε στον Κανο
νισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ.μάτων (ΚΒΛΕ).

Με την υπαγωγή μ'.πς κατηγορίας μισθωτών στην ειδική 
προστασία του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε
παγγελμάτων αναγνωρίζεται και ο προηγούμενος της 
υπαγωγής χρόνος απασχόλησης των ενδιαφερομένων, εφο-' 
σον βέβαια έχουν απασχοληθεί με την ίδια ειδικότητα η 
στην ίδια εργασία, σαν χρόνος ασφάλ.ισης στο καθεστώς του 
Κανονισμού αυτού. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άμεση συντα- 
ξιοδότηση όσων έχουν συμπληρώσει το όριο ηλ.ικιας, χωρίς 
να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά. Με την υπό κρίση διά-
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ασφάλιστρο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμά
των.

Με την παρ. 4 μειώνονται ot προϋποθέσεις της παρ. 2 
του άρθρου 20 του Ν. 997/79 για τους μεταλλευτές.

Με το άρθρο 20 του Ν. 997/79 ορίστηκε ήτι οι απασχο
λούμενοι σε εργασίες βάθους (μεταλλευτές) μπορούν να 
πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ μετά τη συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον πραγματοποιήσουν 4. 
050 ημέρες εργασίας από τις οποίες 500 να έχουν πραγμα
τοποιηθεί στις υπόγειες στοές.

Οι παραπάνω 500 ημέρες εργασίας προσαυξάνονται 
από 1.1.1984 ανά 200 κατ’ έτος.

Επειδή ot μεταλλευτές δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν 
200 ημερομίσθια κατ’ έτος, λόγω της φύσης της εργασίας προ- 
τείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 997/79 ώστε τα 500 ημερομίσθια να 
προσαυξάνονται ανά 175 κατ’ έτος και όχι ανά 200.

Με την παρ. 5 αναγνωρίζεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ 
χρόνος '60 ημερών, για ασθένεια και κανονική άδεια για 
τους υπαγόμενους στον κανονισμό βαριών και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων του ΙΚΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1276/1982, 
ρυθμίστηκε μερικώς το θέμα της αναγνώρισης του χρόνου 
της Κανονικής άδειας και τη£ ασθένειας ως διανυόμενου 
στο ειδικό καθεστώς ασφάλισης του Κανονισμού Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Ειδικότερα, με τις δια
τάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1276/1982 αναγνωρίζεται 
στον Κανονισμό ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 30 ημέρες το 
χρόνο που προέρχεται από Κανονική άδεια ή από ασθένεια 
των μισθωτών που απασχολούνται σε εργασίες και ειδικό
τητες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό.

Eivat δε γνωστό, ότι κατά τους χρόνους τούτους (Κα
νονική άδεια ή ασθένεια) συνεχίζεται η εργασιακή σχέση 
και οι μισθωτοί δικαιούνται του συνόλου ή μέρους των 
αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
657, 658 του Α.Κ. και της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, 
αλλα και περαιτέρω είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους για 
τους χρόνους τούτους.

Με την προτεινόμενη διάταξη θα καλυφθεί από την προ
στασία του Κανονισμού ( ΕΒΔΕ) τόσο ο χρόνος της Κα
νονικής άδειας ο οποίος με τις τελευταίες ρυθμίσεις της 
εργατικής νομοθεσίας ανέρχεται, σε ένα μήνα, όσο και ο 
χρονος της ασθένειας μέχρι ένα μήνα κατά τον οποίο ο 
μισθωτός διατηρεί αξίωση επι των αποδοχών του σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Α.Κ. ( άρθρα 657, 65S).

Άρθρο 14.
Με την παρ. 1 προσαυξάνονται κατά 25% τα κατώτατα 

όρια της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 825/78 που κατα
βάλλονται στους διπλοσυνταξιούχους.

Με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. S25/78 εξαιρέθηκαν οι 
διπλκ>συνταξιούχοι από τη χορήγηση των κατώτατων ορίων 
συντάξεων του ΙΚΑ με την αιτιολογία, ότι εξασφαλίζουν 
το ελάχιστο όριο διαβίωσής τους από το ποσά των συντά- 
ξεών τους όταν αυτά αθροιστικά είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 
το κατώτατο όριο.

Κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες y.at παρά 
την αύςηση των κατώτατων ορίι»>ν συντάξεων δύσκολα κα- 
λ.υπτεται το ελάχιστο όριο διαβίωσης, τουλάχιστον για τους 
συνταξιούχους που μένουν στα μεγάλ.α αστικά κέντρα.

Έτσι οι διπλοσυνταξιούχοι με μικρά ποσά σύνταξης, 
παραπονούνται ότι η πολιτεία με την εξαίρεσή τους από τη 
7.ϋ?τΓί7)στί του κατώτατου ορίου σύνταξης τους στέρησε τη 
δυνατότητα ανθρώπινης διαβίωσης και τους εξίσωσε από 
την άποψη μεταχείρησής τους με τους μικροσυνταξιούχους 
μιας κύριας σύνταξης.

Εκτός τούτου με την εφαρμογή της ΑΤΑ έχει γίνει αδύ
νατη π?.έον η ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου 
του ΙΚΑ ανά 4μηνο.

Έτσι η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει από τη μια

μεριά στη μερική ικανοποίηση των διπλοσυνταξιούχων και 
από την άλλη στην παροχή δυνατότητας στο ΙΚΑ για τη 
μηχανογραφική παρακολούθηση των διπλό συνταξιούχων 
του.

Με την παρ. 2 επανεντάσσονται σε νέα κλάση ot συντα
ξιούχοι των οποίων η έναρξη συνταξιοδότησης εμπίπτει 
στο από 1/1-31.12.76 χρονικό διάστημα.

Επειδή στον πίνακα της παρ 1 του άρθρου 13 του Ν. 
997/79 δεν αναφέρεται το έτος 1976 και η αντίστοιχη κλάση, 
ενώ από το κείμενο της διάταξης διαφαίνεται ότι πρέπει 
να αντιμετωπισθούν και οι περιπτώσεις των ασφαλ.ισμένων 
που πήραν σύνταξη κατά το 1976 κρίνεται σκόπιμη η συμπλή
ρωση της ανωτέρω παραγράφου για να καλ.υφθούν οι 
συνταξιοδοτηθέντες του έτους αυτού.

Με την παρ. 3 μεταβιβάζεται το προσωποπαγές βοήθημα 
των φυματικών στα μέλη οικογένειας τους.

Με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 3762/57 χορηγήθηκε σε ορι
σμένους φυματικούς ασφαλισμένους του Ιδρύματος βοήθημα 
με τη μορφή προσωποπαγούς παροχής παροχής, δηλαδή που δε 
μεταβιβάζεται στα μέλη οικογένειας τους.

Έτσι τα μέλη οικογένειας, των βοηθηματούχων φυματικών 
που όσο ζεί ο προστάτης τους στηρίζουν βασικά τη συντήρηση 
τους στο βοήθημα αυτό, αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης 
μετά το θάνατό του σε περίπτωση που για λόγους υγείας 
δεν μπόρεσε να εργαστεί καί να ασφαλ.ιστεί για να συμπληρώ
σει τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θε- 
μελίωση δικαιούματος σε σύνταξη.

Άρθρο 15. ή
Με την παρ. 1 αυστηροποιούνται οι προϋπ θέσεις συντα- 

ξιοδότησης λύγω αναπηρίας, γιατί ο αριθμός αύξησης των 
συνταξιούχων λ.όγω αναπηρίας έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια σε μεγάλ.ο βαθμό.

Η αύξηση αυτή του αριθμού των συνταξιούχων λόγοι 
αναπηρίας που οπωσδήποτε δε συμβαδίζει με τη νοσηρό
τητα του πληθυσμού, οφείλεται σε τρεις βασικούς λ,ό- 
γους :

α) στο μικρό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται 
για τη θεμελ.ίωση δικαιώματος σε σύνταξη λ.όγω αναπηρίας, 
β) στην ανεπάρκεια ή και παντελή έλ.λ,ειψη των μέτρων 
για την επαγγελματική αποκατάσταση των αναπήρων 
και γ) στην ανυπαρξία καθοριστικών πλ.αισίων για τον 
καθορισμό του ποσοστού της ιατρικής και ασφαλιστικής 
αναπηρίας.

Με την υπό κρίση διάταξη ο ασφαλισμένος θα δικαιούται 
σύνταξης λ.όγω αναπηρίας άν έχει πραγματοποιήσει 1500 
ημερομίσθια στα 6 χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της 
αναπηρίας του, ή αν πραγματοποίησε 500 ημερομίσθια 
εφόσον δεν έχει υπερβεί το 21 έτος της ηλ.τκίας του.

Τα ανωτέρω 500 ημερομίσθια θα προσαυξάνονται ανα 
125 ημέρες κατά μέσο όρο μετά τη συμπλήρωση του 21 
έτους.

Με την παρ. 2 αυξάνεται ο χρόνος επιδότησης λ.όγω 
ασθένειας.

Η αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελ.ίωση 
δικαιώματος σε σύνταξη λ.όγω αναπηρίας θα αποκλ.εισει 
όπως είναι προφανές από την περιοχή αυτή έναν αριθμό 
ασφαλισμένων οι οποίοι μετά την εξάντληση του ανώτατου 
ορίου επιδότησης, λ.όγω ασθένειας 6 μηνών, που ισχύει 
σήμερα εξακολ.ουθούν να είναι ανίκανοι για εργασία.

Γιά την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων πρέπει να 
λ.ηφθεί μέριμνα κάλυψης με παροχές ασθένειας σε χρήμα 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 6μηνο που ισχύει 
σήμερα με ταυτόχρονη τροποποίηση των χρονικών προϋπο
θέσεων, που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος 
αυτού. Για το σκοπό αυτό αυξάνονται σε 300 οι ημέρες εργα
σίας που απαιτούνται για να επιδοτηθεί ασφαλ.ισμένος πέρα 
από τις 1S0 ημέρες.

Με την παρ. 3 το επίδομα ασθένειας μπορεί να καταβάλ-
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λεται χττό το Ι.Κ.Λ. αντί των ISO ημερών μέχρι και 360 
ήμερε: για την ίδια ασθένεια.

Με την παρ. 4 ορίζεται η διάρκεια καταβολής του αντί
τιμου τροφή: των φυμχτικών και του μηνιαίου βοηθήματος 
των χανσενικών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι φυματικοί ασφαλι
σμένοι ή συνταξιούχοι, που έχουν νοσηλευτεί πάνω από δύο 
χρόνια σε σανατόριο ή θεραπευτήριο για πνευμονικέ: ή οστικές 
οφθαλμικές φυματιώσεις και που η περαιτέρω παραμονή 
τους σ’αυτό δεν πρόκειται, κατά την κρίση της Υγειονομικής 
Επιτροπής, να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης 
της υγείας τους, είναι δυνατό να εξέρχονται, εφ όσον εξασφα
λίζονται από τους ίδιους όροι υγιεινής διαβίωσης στην κα
τοικία τους ώστε να μην κινδυνεύει να μολυνθεί το περιβάλ
λον τους και να λαμβάνουν κάθε μήνα, ως αντίτιμο τροφής 
χρηματικό ποσό, το οποίο ορίζεται βάσει της απόφασης του 
Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., με τον περιορισμό να μην υπερβαίνει 
το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. 
Από 1.1.1982 το χρηματικό αυτό ποσό ανέρχεται σε 
10.000 δρχ. το μήνα. Η διάρκεια καταβολής του αντίτιμου 
τροφής, η οποία είχε οριστεί αρχικά σε δύο χρόνια, παρα- 
τάθηκε σε 27 μήνες.

Για τη κατηγορία όμως των φυματικών, που έχουν εισέλ- 
θει σε σανατόριο” ή θεραπευτήριο μέχρι 20.9.1960, ημερο
μηνία ισχύος του Ν.Δ. 4104/60, παρασχέθηκε η ευχέρεια, της 
παράτασης του χρόνου καταβολής του αντίτιμου τροφής, κα
τόπιν σχετικής εκάστοτε απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., 
εγκρινομένης από τον αρμόδιο Υπουργό Κοιν. Υπηρεσιών, 
εφοσο η οικονομική κατάσταση του Ι.Κ.Α. επιτρέπει την 
προσθε τη αυτή επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αναφέρονται και σε όσους πάσχουν 
από φυματίωση των νεφρών και λοιπών οργάνων του ουρο
ποιητικού συστήματος, καθώς και στούς λαμβάνοντες το μη
νιαίο βοήθημα των χανσενικών.

Επειδή, τόσο η προβλεπόμενη διάρκεια καταβολής του 
αντιτίμου τροφής (μέχρι 27 μήνες), όσο και η διαφοροποίηση 
(επέκταση) της διάρκειας αυτής μόνο για τους δικαιούχους 
που εισήλθαν σε σανατόριο πριν από την 20.9.1960, δε βα
σίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, προτείνεται η τροπο
ποίηση των διατάξεων αυτών, ώστε το ποσό αυτό να κατα
βάλλεται για όσο χρόνο αυτό είναι αναγκαίο (χωρίς χρονικό 
περιορισμό) και για όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία εισόδου τους σε σανατόριο και την οικονομική 
κατάσταση του Ιδρύματος.

Με την τροποποίηση αυτή ρυθμίζεται το όλο θέμα σε επι
στημονική και ορθολογική βάση, αίρεται η ανισότητα με
ταξύ ασθενών της αυτής κατηγορίας και ταυτόχρονα απαλ
λάσσεται το Ίδρυμα από περιττή γραφειοκρατική απασχό
ληση για την κατ’ έτος παράταση του εν λόγω επιδόματος.

Άρθρο 16.
Με την παρ. 1 καταργείται η προϋπόθεση προαπασχό- 

λησης για 300 ημέρες εργασίας στην πενταετία πριν από 
την επέκταση της ασφάλισης.

Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία τα πρόσωπα που για 
πρώτη φορά ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μετά την επέκταση 
της ασφάλισης στην περιοχή που εργάζονται ή στην επαγ
γελματική τους κατηγορία, συνταξιοδοτούνται με ειδικές 
προϋποθέσεις από το Ι.Κ.Α. Πρός αποφυγή δε καταδολιεύ
σεων (με τη μετακίνηση προσώπων σε περιοχές που για 
πρώτη φορά επεκτείνεται η ασφάλιση με στόχο την εξασφά
λιση της συνταξ'.οδότησήςτους με (μειωμένες χρονικές προϋ
ποθέσεις) προβλέφτηκε ως πρόσθετη προϋπόθεση συνταξιο- 
δότησης ή απόδειξη της πραγματοποίησης στην ίδια περιοχή 
ή επαγγελματική κατηγορία 300 το λιγότερο ημερών εργα
σίας στην πενταετία πριν από την επέκταση της ασφάλισης.

Η αιτιολογία της ρύθμισης αυτής έπαψε να υπάρχει μετά 
την επέκταση της ασφάλισης του Ι.Κ.Α. σε όλη τη χώρα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1305/82 γι’ αυτό και πρέπει να κα- 
ταργηθεί. - .

Η κατάργηση της παραπάνω προϋπόθεσης συνταξιοδό- 
τησης επιβάλλεται και για λόγους απλούστευσης της διαδι
κασίας απονομής των συντάξεων.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι ημέρες εργασίας στην ασφά
λιση του Ι.Κ.Α. που απαιτούνται για την συντχξιοδότηση 
των ασφαλισμένων νέων περιοχών ή επχγελματικών κατη
γοριών πρέπει να είναι πραγματικές.

Επειδή οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 
ανωτέρω προσώπων (1000 ημέρες "ασφάλισης στην πρώτη 
5ετία από την επέκταση, προσαυξανόμενες κατά 175 κατ’ 
έτος) είναι πολύ ευνοϊκές δεν δικαιολογείται η αναπλήρωση 
του χρόνου ασφάλισης από παροχή εργασίας με άλλους χρό
νους που θεωρούνται κλασματικοί όπως ο χρόνος στρατιωτι
κής υπηρεσίας.

Με την παρ. 3 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ημερών 
ασφάλισης των ρητιν ο συλλεκτών.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο αριθμός των ημερών 
εργασίας των ρυτινοσυλλεκτών που αναγνωρίζονται στην 
ασφάλιση κατ’έτος είναι ίσος με το πη> ίκο της διαίρεσης 
του ετήσιου εισοδήματος αυτώιν, που προέρχεται από την 
πώληση της ρητίνης, δια του τεκμαρτού ημερομισθίου μιας 
ασφ/κής κλάσης που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. 
του Ι.Κ.Α,. (από το .έτος 1979 έχει καθοριστεί το τεκμαρτό 
ημερομίσθιο της 4ης ασφ. κλάσης).

Λόγω όμως δυσανάλογης αύξησης κατά Τα τελευταία έτη 
των παραπάνω συντελεστών υπολογισμού των ημερών εργα
σίας των ρητινοσυλλεκτών παρουσιάστηκαν σοβαρές δια
κυμάνσεις στον αναγνωριζόμενο αριθμό ημερών από έτος 
σε έτος για την ίδια ποσότητα ρητίνης.

Τούτο όμως δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα στις 
ασφαλιστικές προσδοκίες των ενδιαφερομένων και γι’ αυτό 
η σχετική διάταξη θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Με την προτεινόμενη διάταξη θα αναλογούν 30 ημέρες 
εργασίας ανά τόννο πωλουμένης ρητίνης, όσες δηλαδή προ
τείνει και η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Διαχ. Δημ. Δασών) 
του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 17.
Υπάγονται διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στην ασφά

λιση του Ι.Κ.Α. Με την παρ. 1 υπάγονται στην ασφάλιση 
οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε οργανωμένες επιχει
ρήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4169/61 
οι εργάτες γης ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.

Από την κατηγορία των προσώπων αυτών έχουν εςαιρεθεί 
από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και υπάγονται στην ασφά
λιση του Ι.Κ.Α.

α) Οι εργάτες γής που απασχολούνται σε περιοχές στις 
οποίες έχει επεκταθεί η ασοάλιση του Ι.Κ.Α. μέχρι 30.6. 
1962.

β) Ot απασχολούμενοι μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές 
του Ι.Κ.Α., σε γεωργικές εργασίες για λογαριασμό του Δη
μοσίου και Ν.Π.Π.Δ. ανεξάρτητα από ημερομηνία επέ
κτασης της ασφάλισης.

Τα τελευταία όμως χρόνια έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες 
γεωργικές επιχειρήσεις που απασχολούν μόνιμα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους μεγάλο αριθμό εργατών.

Επειδή όμως οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές 
βρίσκονται σε περιοχές όπου η ασφάλιση του Ι.Κ.Α επεκτα- 
θηκε μετά την 1.7.1962 οι απασχολούμενοι σ’ αυτές αγρερ
γάτες, παρότι είναι πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο 
επάγγελμα εξαρτημένη εργασία, δεν καλύπτονται από την 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αλλά από την περιορισμένη σε έκταση 
παροχών ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

Για λόγους λοιπόν ίσης μεταχείρησης θα πρέπει και τα 
πρόσωπα αυτά να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

Με την παρ. 2 υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. τα 
πρόσωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της 
οικογένειας τους. . '
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Κατά την ακολουθούμενη από το Ίδρυμα ασφαλιστική 
—ρακτική, η απασχόληση του ενός από τους συζύγους στην 
ατομική επιχείρηση του άλλου καθώς και η απασχόληση 
των άγαμων τέκνων σε ατομικές επιχειρήσεις των γονέων 
τους δεν θεωρείται κατά κανόνα ότι δημιουργεί σχέση εξα
ρτημένης εργασίας.

Τα τελευταία όμως χρόνια το πρόβλημα της ασφαλιστικής 
τακτοποίησης των παραπάνω προσώπων εμφανίζεται αρκετά 
πιεστικό, ιδιαίτερα στην κατηγορία των οδηγών αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης (Λεωφορεία, ταξί, φορτηγά) των οποίων 
ιδιοκτήτες είναι μέλη της οικογένειας τους.

* Επειδή όμως στην περίπτωση των παραπάνω προσώπων 
■είναι σχετικά δυσχερής η εξακρίβωση της συνδρομής των 
προϋ ποθέσεων του νόμου για την ασφάλισή τους στο Ίδρυμα 
το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποφεύγονται 
καταδολιεύσεις σε βάρος του Ιδρύματος.

Γιαυτό με κανονισμό θα ορισθούν οι όροι και οι προϋπο
θέσεις για την παγματοποίηση της ασφάλισης των εν λόγο) 
προσώπων (όπως η διάρκεια της απασχόλησης, η έναρξη 
και διακοπή της ασφάλισης κ.λπ.).

Με την παρ. 3 υπάγονται στην ασφάλιση οι ωρομίσθιοι 
καθηγητές του Ο.Α.Ε.Δ.

Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4577/ 
1966 ορίζεται εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και 
του Ο.Α.Ε.Δ. το>ν καθηγητών που απασχολούνται με ωρο
μίσθιο στις Σχολές του Τπουργείου Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.), 
εφόσον η απασχόλησή τους δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ο'>ρες 
την ημέρα ή τις τετρακόσιες (400) τον χρόνο και είναι ασφα
λισμένοι γιά την κυρία τους απασχόληση στο Ι.Κ.Α.’ή σε 
άλλο οργανισμό κυρίας ασφάλισης.

Επειδή η προβλεπόμενη με την παραπάνω εξαίρεση των 
εν λόγω προσώπων από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. δεν έχει 
πλέον λόγο διατήρησης μετά το Ν. 1305/82 γιαυτό και κα- 
ταργείται. τ: - . . ·. ,·; .;.---- . ^ . .. · ν

Άρθρο 18 ■.·"·.■·
Με την παρ. 1 τροποποιείται η διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/62.
Με την διάταξη του άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/62, απα

γορεύεται η ασφάλιση στόν κ,λάδο ασθένειας σε περισσότε
ρους του ενός Οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας.

Σύμφωνα με τις διατάςεις αυτές, ο ασφαλιζόμενος στο 
Ι.Κ.Α. για τον κλάδο παροχών ασθένειας και μητρότητας 
λογω της ιδιότητας του ως εν ενεργεία ασφαλισμένου του 
Ι.Κ.Α. η συνταςιουχου του Ι.Κ.Α. ή συνταξιούχου Ειδικού 
Ταμείου εςαιρειται υποχρεωτικά από την ασφάλιση του I. 
Κ.Α. αν συγχρόνως ασφαλίζεται σε άλλο Οργανισμό ασφά
λισης ασθένειας η αν επιθυμεί εκλέγει την ασφάλιση ασθέ
νειας του Ι.Κ.Α. οπότε υποχρεωτικά εξαιρείται από την 
ασφάλιση του άλλου Οργανισμού. Η εξαίρεση αυτή είναι 
καθολική και αναφέρεται και στους δύο κλάδους παροχών 
ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) και η απαλλαγή από την 
καταβολή των εισφοριόν είναι πλήρης.

Στην παρ. 1 εδάφ. β' του άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/62 
προβ?.επεται ότι «Ως Οργανισμοί Ασφαλίσεως Ασθένειας 
νοούνται : το Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ως και τα φυσικά 
πρόσωπα εφόσον χορηγούν ίσας τουλάχιστον εις έκτασιν 
και ύψος παροχάς ασθένειας............... »

Επειοη συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο πρόσωπα ασφα- 
λιζομενχ σε ιδιωτικές ασφαλιστικές Εταιρείες ή και σε φυ
σικά πρόσωπα. να ζητούν με βάση τη διάταξη αυτή να εξαι
ρεθούν από την ασφάλιση ασθένειας του Ι.Κ.Α., αν και από 
την ιδιότητα τους σαν εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. 
η σαν συνταςιούχοι αυτού ή συνταξιούχοι Ειδικού Ταμείου, 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.. γιαυτό 
κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή της φράσης «και ιδιωτικού 
δίκαιου ως και τα φυσικά πρόσωπα».

Με την παρ. 2 καθορίζεται το ποσοστό της ανατομοφυ-’ 
σιολονικης βλάβης για την προαιρετική ασφάλιση.

"ϋ"' Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
Α.Ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 τ.αρ. 
6 του Ν. 825/78. «προαιρετική συνέχισις της ασφαλίσεως 
δεν χωρεί εάν ο ασφ/νος κατά την υποβολήν της περί συνε- 
χίσεως της ασφαλίσεως δηλώσεως είναι ανάπηρος κατά την 
έννοιαν του παρόντος νόμου».

Από το νόμο όμως δεν προβλέπεται επακριβώς ποιός 
είναι ανάπηρος «κατά την έννοια του νόμου» και δεδομένου 
ότι τα ποσοστά αναπηρίας κυμαίνονται,δημιουργείται σύγχυση 
στα ασφαλιστικά όργανα του Ιδρύματος "ως προς το ποιός 
είναι ή όχι ανάπηρος για να αντιμετωπισθεί η προϋπόθεση 
αυτή υπαγωγής τους στην προαιρετική ασφάλιση.

Για το λόγο αυτό με την υπό κρίση διάταξη καθορίζεται 
σε 66% το ποσοστό της ανατομοφυσιολογικής βλάβης, πέραν 
του οποίου δεν είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης προ
αιρετικά. V

Με την παρ. 3 απαλλάσσονται οι συνταξιούχοι Ι.Κ.Α. 
και άλλων Ειδικών Ταμείων από την καταβολή διπλής εισ
φοράς για τον κλάδο Ασθένειας.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 1140/ 
1981 θεσπίσθηκε απαλλαγή των εμμέσων συνταξιούχων 
του Τ.Σ.Α. που είναι συγχρόνως και αυτοκινητιστές από 
την υποχρέωση γιά καταβολή της προβλεπόμενης για τους 
συνταξιούχους εισφοράς του Κλάδου Παροχών Ασθένειας καί 
Μητρότητας σε είδος (4% ή 6%).

Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν την προβλεπόμενη για; 
τους αυτοκινητιστές εισφορά του Κλάδου Παροχών Ασθέ
νειας και Μητρότητας σε είδος (4% ή 6%).

Με την υπό κρίση διάταξη η παραπάνω απαλλαγή επε: 
κτείνεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, σε κάθε κατηγορία 
συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. και των άλλων Ειδικών Ταμείων 
που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για τον εν λόγω Κλάδο, είτε 
γιατί είναι συγχρόνως αυτοκινητιστές, είτε γιατί ασκούν 
κάποιο επάγγελμα ή έχουν άλλη ιδιότητα για την οποία υπά
γονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., για τον 
κλάδο τούτο.

Επίσης λύνεται οριστικά και το θέμα της διπλής κατα
βολής εισφοράς για τον κλάδο αυτό των διπλοσυνταξιούχων 
του Ι.Κ.Α., και άλλων Ειδικών Ταμείων ή συνταξιούχων 
μόνο άλλων Ειδικών Ταμείων που καλύπτονται για τον εν 
λόγω κλάδο από το Ι.Κ.Α.

Με την παρ. 4 αυξάνεται κατά 1% το ασφάλιστρο του 
κλάδου ασθένειας που θα καταβάλλουν τα Ν.Π.Δ.Δ. των 
οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στον κλάδο ασθένειας 
και μητρότητας του Ι.Κ.Α.

Με το άρθρο 2 του νόμου 854/7S ορίστηκε ότι η επί πλέον 
διαφορά που θα προκύπτει από την (βελτιωμένη) ιατροφαρμα
κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των εν λόγω προσώ
πων θα επιβαρύνει το οικείο Ν.Π.Δ.Δ. και ότι η διαδικασία 
απόδοσης στο Ι.Κ.Α. από τα οικεία Ν.Π.Δ.Δ. της εν λόγω 
δαπάνης, θα καθορίζεται με απόφαση του Τπουργού Κοινω
νικών Υπηρεσιών.

Επειδή ο ακριβής προσδιορισμός της δαπάνης της επι
βάρυνσης των Ν.Π.Δ.Δ. είναι ιδιαίτερα δυσχερής και έχει 
σαν επακόλουθο δαιδαλώδη και πολύπλοκη διαδικασία και 
σημαντική επιβάρυνση των ήδη βεβαρημένων με φόρτο εργα
σία; αριχοδίων υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. αλλά και των υποχρέων 
Ν.Π.Δ.Δ.. κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση του γραφειο
κρατικού αυτού τρόπου απόδοσης της δαπάνης με αύξηση 
του ασφαλίστρου του κλάδου ασθένειας κατά 1%. που θα 
καταβάλλεται από τα Ν.Π.Δ.Δ. στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο 
ασθένειας και μητρότητας αυτού (αύξηση εργοδοτικής εισ- 
φοράς).

Άρθρο 19.
Μετατρέπονται τα Δημόσια Ταμεία Ι.Κ.Α. σε Ταμεία 

Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Α.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του εδάφιου α μετονομά

ζονται τα Δημόσια Ταμεία Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Α. σε 
Ταμεία Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Α. και στελεχώνονται
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αποκλειστικά απο υπάλληλους τού Ι.Κ.Λ., έτσι "ώστε τα 
Ταυεία αυτά να ενταχθούν στο Ίδρυμα και να μπορούν 
ο-, αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησής του να ελέγχουν και 
να κατευθύνουν την είστεακτικη διαδικασία των εσόδων 
—ια να γίνει δυνατό να επιτευχθεί καλύτερο και αποδοτικό - 
τεεο έργο στον τομέα αυτό.

Με τις. διατάξεις του εδάφ. β' παρέχεται η δυνατότητα σε 
περιπτώσεις μεγαλύτερης αποκέντρωσης των Υπηρεσιών 
του Ιδρύματος και εφόσον κρίνεται αναγκαίο να καταργού- 
νται. συγχωνεύονται κ.λπ. τα Ταμεία Εισπράξεως Εσόδων 
Ι.Κ.Λ. και να ανακατανέμονται ot αρμοδιότητες των Τα
μείων αυτών.

Με τις διατάξεις του εδαφ. γ καταργείται κάθε παρακρά
τηση υπέρ του Δημοσίου.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν’. 2252/52, 
της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2097/52 και της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Β.Δ. 268/70 προβλέπεται παρακράτηση πο
σοστού 1% υπέρ του Δημοσίου από τα έσοδα του Ι.Κ.Λ. 
που εισπράττονται από τα Δημόσια Ταμεία Ι.Κ.Λ. σαν 
αμοιβή.

Μετά όμως από τη μετατροπή των Δημοσίιυν Ταμείων 
Ι.Κ.Λ. σε Ταμεία Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Λ. με την προ- 
τεινόμενη διάταξη του εδαφ. α' δεν υπάρχει λόγος παρακρά
τησης του ανωτέρω ποσοστού. .................... ·

Με τις διατάξεις του εδαφ. δ' εφαρμόζονται για την είσ
πραξη των εσόδων του Ι.Κ.Λ. οι ανάλογες διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά για το Δημόσιο.

Για -ην είσπραξη των Εσόδων του Ι.Κ.Λ. δεν υπάρχουν 
ίδιες δια άξεις που να ρυθμίζουν το θέμα αυτό. Σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του Α.Ν. 1S46/51 σε συνδυασμό με το άρθρο 
91 του Ν.Δ. 256/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) εφαρμόζονται για την είσ
πραξη των εσόδων του Ι.Κ.Λ. οι διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντος Κώδικα περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

Μετά όμως την μετονομασία των Δημοσίων Ταμείων 
Εισπράξεως Εσόδων Ι.Κ.Λ. σε Ταμεία Εισπράξεως Εσό
δων Ι.Κ.Λ. είναι απαραίτητο να επαναληφθούν και διευκρι
νιστούν οι ανωτέρω διατάξεις προς αποφυγή αμφισβητήσεων 
ως προς την εφαρμογή τους.

Άρθρο 20.
Αυξάνονται τα πρόσθετα τέλη για τους εργοδότες που κα

θυστερούν την καταβολή των εισφορών τους στο Ι.Κ.Λ.
Με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις με 

πρόσθετα τέλη σε βάρος των εργοδοτών που καθυστερούν 
την κανονική καταβολή των εισφορών (1% ανά ΙΟήμερο 
και μέχρι 50% της κυρίας οφειλής).

Το ποσοστό αυτό του 50% καλύπτεται σε διάστημα 17 
μηνών μετά την πάροδο των οποίων το χρέος παραμένει 
σταθερό χωρίς άλλη επιβάρυνση ούτε με το νόμιμο τόκο.

Όπως προκύπτει και από το μέχρι σήμερα ύψος των καθυ
στερημένων οφειλών (μέχρι 30.6.1982 δρχ. 16.443.238.000) 
στην πράξη η εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν έχει 
αποδώσει, με αποτέλεσμα τη γνωστή οικονομική αποδυ- 
νάμωση του Ιδρύματος ώστε να παρακωλύεται η παρα
πέρα ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παροχών του.

Αλλά με τα σημερινά δεδομένα (κόστος του χρήματος, 
οικονομικές συγκυρίες, πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση πα
ροχών και δαπανών του Ιδρύματος κ.λπ.) και στην περί
πτωση που οι οφειλέτες θ’ αποδίδουν τις καθυστερούμενες 
οφειλές τους με πρόσθετα τέλη και πάλι το Ι.Κ.Λ. υφίσταται 
δυσβάσταχτη ζημία. Αυτό γιατί ενοθ π.χ. το 1975 το κα- 
τώτατο όριο της σύνταξης ήταν 2.100 δρχ. σήμερα είναι 
21.640. Ετσι οφειλή δρχ. 2.100 το 1975 μαζί με πρόσθετα 
τέλη 1.050 δρχ. (50%) σύνολο 3.150, καλύπτει μόνο το 1/7 
του ποσού της σημερινής σύνταξης, το ποσό δε της διαφοράς 
καλείται να καλύψει το Ι.Κ.Α. Ανάλογα είναι τα συγκριτικά 
στοιχεία και οι συνέπειες και στους άλλους τομείς παροχών 
και υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι επιτακτική η ανάγκη τροπο
ποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιδιώκεται ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής στο ΙΚΛ.
Ειδικότερα με την παρ. 1 θεσπίζονται αυστηρότερες οικο

νομικές κυρώσεις στους εργοδότες για υποβολή ανακριβών 
καταστάσεων του προσωπικού τους στο Ι.Κ.Λ.

Όπως είναι γνωστό, για τις ανακριβείς δηλώσεις προς 
τις Οικονομικές Εφορίες προβλέπονται σοβαρότατες οικο
νομικές αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Στη νομοθεσία του Ι.Κ.Λ. η σοβαρότερη σχετική κύρωση 
είναι η επιβολή σε βάρος του εργοδότη επιβάρυνσης ίσης με 
το 25% των οφειλομένων εισφορών σε περίπτωση μη δή- 
λοισης στο Ι.Κ.Λ. μισθωτών εντός του έτους από της πρόσ
ληψής τους.

Στην ανωτέρω έλλειψη σοβαρών κυρώσεων οφείλεται 
κατά μεγάλο τουλάχιστον ποσοστό, το γεγονός ότι αρκετοί 
εργοδότες παραλείπουν να καταχωρήσουν στα μισθολόγιο 
Ι.Κ.Λ. μισθωτούς τους ή τους καταχωρούν με ανακριβή 
στοιχεία απασχόλησές (ημέρες εργασίας, αποδοχές κ.λπ.) 
πράγμα που έχει ως συνέπεια τη μη κανονική ασφάλιση 
των εργαζομένων και την απώλεια σημαντικού ύψους εσόδων 
του Ιδρύματος.

Με την παρ. 2 επιβάλλεται υποχρέωση στους εργοδότες 
να χορηγούν- εκκαθαριστικά σημειώματα στους- μισθωτού: 
τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους να ισχύουν 
οι προβλ.επόμενες από τη νομοθεσία κυοώσεις (παρ. 11 
άρθρο 26, Λ.Ν. 1S46/51).

Με την παρ. 3 προβλέπεται η απ’ ευθείας καταβολή στο 
ΙΚΛ του τμήματος των προκαθόριζεμένων εισφορών για 
την έκδοση Οικοδομικής άδειας οι οποίες μέχρι σήμερα κα
ταβάλλονται στο Δημόσιο Ταμείο και τούτο για να αποφευ
χθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (διακίνηση και παρα
κολούθηση δικ/κων) και σωρεία εκκρεμοτήτων σε όλους 
τους εμπλεκομένους φορείς και ιδιαίτερα στο Ι.Κ.Α. που 
έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης 
των ασφαλισμένων και εργοδοτών.

Με την παρ. 4 καθιερώνεται τεκμαρτό ασφαλίσιμο ημερο
μίσθιο, ως ελάχιστο όριο για την ασφάλιση των απασχολου- 
μένων οικοδόμων.

Λόγω των ειδικών συνθηκών απασχόλησης των οικοδόμων 
(πρόσκαιρη απασχόληση, περιστασιακοί εργοδότες, αμοιβή 
κατ’ αποκοπή κ.λπ.) είναι εξαιρετικά δύσκολη αν όχι αδύ
νατη η εξακρίβωση του πραγματικού τους ημερομίσθιου.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα ημερομίσθια των οικο
δόμων που δηλώνουν στο Ι.Κ.Α. οι εργοδότες τους, υπολεί
πονται σημαντικά των πραγματικών, πράγμα που έχει ως 
συνέπεια την υποβάθμιση της ασφάλ.ισής τους, τη σημαντική 
απώλεια εσόδων του Ιδρύματος και τη δημιουργία πολλών 
και σοβαρών διενέξεων μεταξύ εργοδοτών και οικοδόμων 
αφενός και μεταξύ αυτών και του Ι.Κ.Α. αφετέρου.

Για την αντιμετοθπιση των παραπάνω προβλημάτων προ- 
τείνεται η εν λ.όγω διάταξη, σύμφεονα με την οποία οι οικο
δόμοι, με ορισμένες προϋποθέσεις, θα κατατάσσονται σε 
ασφαλιστικές κλάσεις και οι εισφορές για την ασφάλ.ισή τους 
θα υπολογίζονται τουλάχιστον επί των τεκμαρτών ημερο
μισθίων των ασφαλιστικών κλ.άσεων της κατάταξης (ελά
χιστο όριο ημερομισθίου).

Αν τα πραγματικά ημερομίσθιά τους είναι υψηλότερα, 
τότε οι εισφορές θα υπολ.ογίζονται επ’ αυτών.

Με την παρ. 5 παρέχεται και στο Ι.Κ.Α. το δικαίωμα εγ
γραφής στα ακίνητα των οφειλετών του υποθήκης με τον 
ίδιο τρόπο που παρέχεται το δικαίωμα αυτό και στο Δημόσιο.

Είναι διαπιστωμένο ότι τα ακίνητα των οφειλετών του 
Ι.Κ.Λ. στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βεβαρημένα 
με υποθήκες υπέρ άλλων δανειστών (τραπεζών1 κ.λπ.) οι 
οποίοι στις περιπτώσεις εκπλ.ειστηριάσεως των εν λόγώ 
ακινήτων κατατάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 977 του 
Κ.Π.Δ. επί των 2/3 του εκπλειστηριάσματος και μόνο επί 
του υπολοίπου 1/3 κατατάσσεται το Ι.Κ.Λ. και εφόσον δεν 
υπάρχουν προνομιακές απαιτήσεις του Δημοσίου ή άλλων 
προηγούμενων "στην τάξη του Ι.Κ.Α. δανειστών. Τούτο δε

Άρθρο 21.



γιατί από τις ισχύουσες διατάξεις δεν παρέχεται στο Ι.Κ.Α. 
δικαίωμα εγγραφής υποθήκης για τη διασφάλιση και είσ
πραξη των απαιτήσεων του, ενώ το δικαίωμα τούτο παρέ
χεται και στο Δημόσιο και στους άλλους δανειστές. Έτσι 
το J.K.A. τίθεται σε άνιση θέση έναντι των άλλων δανειστών 
των οφειλετών του και δεν καθίσταται δυνατή η διασφάλιση 
και είσπραξη των απαιτήσεών του.

Άρθρο 22.
Με τη μεταβατική διάταξη των παρ. 1, 2, 3 ρυθμίζετα1 

το θέμα της συνταξιοδότησης των μητέρων με παιδιά από 
18 - 21 ετών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η συνταξιοδότηση 
ασφαλισμένων μητέρων από το Ι.Κ.Α. και ορισμένους άλ
λους ασφαλιστικούς Οργανισμούς είναι συνδεδεμένη και με 
την ανηλικότηνα του παιδιού τους.

Μετά την ισχύ του Ν. 1329/83 (1S.2.83) που τροποποί
ησε διάφορες διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθορίστηκε 
η ενηλικίωση των παιδιών στο 18ο έτος, αντί του 21ου που 
ίσχυε μέχρι σήμερα.

Αυτό έχει σαν συνέπεια μια μερίδα ασφαλισμένων μη
τέρων που συγκεντρώνουν ό?.ες τις προϋποθέσεις αλλά τα 
παιδιά τους είναι πάνω από 18 και μέχρι 21 ετών να μη 
μπορούν να πάρουν σύνταξη με βάση την ευεργετική αυτή 
διάταξη παρά την προσδοκία που είχαν.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η θέσπιση μεταβα
τικής διάταξης ώστε να καλυφθούν και οι περιπτώσεις των 
γυναικών εκείνων που προσδοκούσαν να πάρουν σύνταξη του
λάχιστον από την ισχύ του Ν. 1329/83 δηλ. από 18.2.1983 
και μέχρι 31.12.1987.

Με την παρ. 4 ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης 
των τετραπληγικών.

Στους σκοπούς της κοινωνικής ασφαλίσεως και κοινωνι
κής προστασίας με την ευρύτερη σημασία της είναι και η κοι
νωνική - εργασιακή αποκατάσταση της αναπηρίας των πα- 
σχόντων μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων αποκαταστά- 
σεώς της.

Μια εξ αυτών των κατηγοριών είναι και οι τετραπληγικοί 
παραπληγικοί που η εργασία, η οποιαδήποτε εργασία, το
νώνει το ηθικό τους και συντελεί στην μερική αποκατάσταση 
της υγείας τους.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η χορήγηση άδειας, 
κατά κάποιο τρόπο εργασίας στους τετραπληγικούς παρα
πληγικούς που λόγω της φύσεως της ασθένειάς τους θα γίνει 
/ρήση σε ελάχιστες περιπτώσεις και θα υπάρξει αντίστοιχα 
ιείωση του επιδόματος τύπου συντάξεως κατά το μισό του 
ιικαιουμένου.

Από την ρύθμιση αυτή δεν θα επιβαρυνθούν οι ασφαλι
στικοί οργανισμοί.

Με την παρ. 5 ρυθμίζεται το θέμα της υπαγωγής στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. των ποδοσφαιριστών Β και Γ Εθνικής 
και των η μιεπαγγελ ματιού ν της Α.

Με το άρθρο 26 του Ν. S79/79 «περί ποδοσφαιρικών α- 
ωνύμων εταιρειών» έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του κλά- 
ΐου συντάξεως του Ι.Κ.Α. οι επαγγελματίες ποδοσφαιρι
στές που συνδέονται με ανώνυμες εταιρείες και αθ/.ητικά 
σωματεία που αγωνίζονται στην Α' Εθνική κατηγορία.

Οι ποδοσφαιριστές της Β' Εθνικής κατηγορίας είχαν 
ξαιρεθεί από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. με τις διατάξεις 

•ου άρθρου 53 του Ν. 75/75.
Επειδή όμως οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι αμειβόμενοι 

παγγελματίες και συνδέονται με τα σωματεία τους με σχέση 
ξαρτημένης εργασίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και με 
ους ποδοσφαιριστές της νεοσύστατης Γ' κατηγορίας και 
ους ημιεπαγγελματίες της Α’ κρίνεται αναγκαία η ασφα- 
ιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών των κατηγοριών αυτών.

Άρθρο 23.
Με την παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση στο Ι.Κ.Α. Ανώ

τατου Συμβουλίου Κρίσης Βαριών και Ανθυγιεινών Επαγ
γελμάτων.

Με την παρ. 2 καθορίζεται το έργο του που θα είναι :
α) Να κρίνει επί των προσφυγών των ενδιαφερομένων 

Ενώσεων κατά γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου Κρίσης 
Βαριών και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Ν. 237/1975) και

β) Να επανακρίνει τις εργασίες και ειδικότητες που πε
ριλαμβάνονται στους οικείους πίνακες του Κανονισμού των 
Βαριών και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Το έργο αυτό δεν 
θα είναι διαρκές, αλλά θα περατωθεί με την ολοκλήρωση 
της επανάκρισης των πινάκων αυτών.

Ms τις παρ. 3, 4, 5 και 6 καθορίζονται η σύνθεση του Α
νώτατου Συμβουλίου χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των 
εργαζομένων, των εργοδοτών και των αρμοδίων φορέων Α
σφάλισης Ι.Κ.Α., Δ.Ε.Η., ώστε η οποιαδήποτε κρίση του 
να είναι αντικειμενική και να ανταποκρίνεται στο σκοπό 
και το πνεύμα του Νόμου. Δηλαδή οι εργασίες και ειδικό
τητες που τελικά θα επιλεγούν να είναι πράγματι ιδιαζόντως 
βαριές και ανθυγιεινές.

Η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου και ο τρόπος λήψης 
των αποφάσεων γνωμοδοτήσεων εγγυώνται για μια επιλογή 
εργασιών και ειδικοτήτων που να ανταποκρίνονται απόλυτα 
στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Τέλος η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του πρώτου 
Συμβουλίου για ένα ακόμη χρόνο, που δίνεται με-το εδάφ. β 
της παρ. 4, του άρθρου αυτού, κρίθηκε απαραίτητη για το 
ενιαίο και το ομοιόμορφο της κρίσης των εργασιών και ειδι
κοτήτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου 
Κανονισμού.

Με την παρ. 7 προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στα 
μέλη και τον γραμματέα του Συμβουλίου το ύψος της οποίας 
θα καθορίζεται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες δια
τάξεις για τα συμβούλια και επιτροπές.

Με τις διατάξεις των παρ. 8, 9, 10, 11 δίνεται δικαίωμα 
προσφυγής στο Ανώτατο Συμβούλιο κατά αποφάσεων του 
ΣΚΒΑΕ όχι μόνο στις εργατικές ενώσεις των οποίων το αί
τημα απορρίφθηκε ή έγινε μερικά δεκτό από το ΣΚΒΑΕ, 
αλλά και στις ομοιοεπαγγελματικές εργατικές καθώς και στις 
αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις, των οποίων τα μέλη 
θίγονται από τις γνωμοδοτήσεις του παραπάνω Συμβου
λίου και οι οποίες δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της κρί
σης του σχετικού αιτήματος ενώπιον του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο αυτό θα μπορούν να προσφεύγουν κατά 
των γνωμοδοτήσεων του ΣΚΒΑΕ και οι αρμόδιοι φορείς Α
σφάλισης, αφού αυτοί τελικά θα φέρουν το βάρος της λει
τουργίας του Κανονισμού Βαριών και Ανθυγιεινών Επαγ
γελμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιλέγονται τελικά για ένταξη στην 
κατηγορία των χαρακτηρισμένων από το ΣΚΒΑΕ ως ιδια
ζόντως βαριών και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, μόνο οι ερ
γασίες και οι ειδικότητες που θα έχουν πράγματι τα στοιχεία 
του ιδιαζόντος βαριού και ανθυγιεινού επαγγέλματος.

Επειδή δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο δίνεται και 
σε ενώσεις εργατικές ή εργοδοτικές, οι οποίες δεν συμμετεί
χαν στη διαδικασία κρίσης του ομοιοεπαγγελματικού αι
τήματος, κρίθηκε αναγκαίο ο χρόνος προθεσμίας για την 
προσφυγή στο Συμβούλιο να συνδεθεί με την ημερομηνία 
κρίσης του αιτήματος αυτού και να είναι σχετικά μακρύς. Έ
τσι ο χρόνος των έξη (6) μηνών είναι αρκετός για την πλη
ροφόρηση των ενδιαφερομένων ενώσεων γιχ τα αποτελέ
σματα των κρίσεων του ΣΚΒΑΕ.

Με την παρ. 12 καταργείται το άρθρο 3 του Ν. 237/75 
με το οποίο προβλεπόταν επαναφορά στο ΣΚΒΑΕ για επα- 
νάκριση περιπτώσεων που είχαν απορριφθεί απ’ αυτό.

Με την παρ. 13 δίνεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο, για 
την ουσιαστικώτερη λειτουργία και απόδοση αυτού, να πρα
γματοποιεί, είτε με τα μέλη του. είτε με πραγματογνώμο- 
νες, αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες για την εξακρίβωση 
των στοιχείων που διαμορφώνουν τις συνθήκες του χώρου



""εγασίας και το βαθμό που επηρεάζουν την υγεία των εργα
ζομένων.

Με την πχρ. 14 καθορίζεται η αποζημίωση και τα έξοδχ 
κινήσεως των προσώπων που ανχφέροντχι στην προηγού
μενη παράγραφο.

Με την πχρ. 15 του άρθρου χυτού ορίζεται ότι, για κά ε 
τροποποίηση ή συμπλήρωση του Κανονισμού Βαριών και 
Ανθυγιεινών Επεγγχλμάτων, θα ακολουθείται η διαδικασία 
που πεοβλέπεται από τις διατάσεις του άρθρου 16 του Ά.Ν. 
1846/1951.

Τέλος με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου αυτού αντι
μετωπίζεται το πρόβλημα των ασφαλισμένων εκείνων που 
είτε λόγω αλλαγής επαγγελματικής ειδικότητας, είτε γιατί 
η εργασία τους έπχψε να είναι βαριά και ανθυγιεινή, δεν θε
μελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τις ευνοϊκές διατάξεις του 
Κανονισμού Βαριών και Ανθυγιεινών Επχγ/ελμάτων.

Για την περίπτωση αυτή κρίθηκε σκόπιμο, όπως και στην 
περίπτωση των ασφαλισμένων που κάνουν χρήση της διά
ταξης του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 περί 35ετίας να προ
σαυξάνονται τα ποσοστά προσχύξησης της σύνταξης του 
πίνακα Β' της παρ. 1 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951 
κατά ποσοστό 20 % για τις ημέρες ασφάλισης για τις ο
ποίες οι ενδιαφερόμενοι και οι εργοδότες τους κατέβαλαν.τις 
πρόσθετες εισφορές των βαριών και ανθυγιεινών επαγγελμά
των.

Με την πχρ. 17 ορίζεται ότι η διαδικασία λειτουργίας του 
Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα καθορι
στούν με απόβαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλί
σεων.

Άρθρο 24
1. Με την αριθ. 416/1037/20.7.78 απόφαση του Υπουρ

γού Κοιν. Υπηρεσιών «περί τροποποιήσεως της παρ. 6 του 
άρθρου 3 του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως ως 
και του άρθρου 4 του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Ασθέ
νειας του ΙΚΑ», (ΦΚΕ 683/Β/17.7.78), τροποποιήθηκαν 
ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Νοσοκο
μειακής Περίθαλψης και του άρθρου 4 του Κανονισμού Πα
ροχών Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικούν Ασφα
λίσεων, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης νοσηλείας των α
σφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος και των με
λών της οικογένειας τους.

Επειδή υπάρχει επιφύλαξη κατά πόσον οι εξουσιοδοτικές 
διατάξεις, με βάση τις οποίες εκδόθηκε η παραπάνω Από
φαση, παρείχαν ευχέρεια έκδοσής της, και προς αποφυγή ο- 
ποίασδήποτε αμφισβήτησης ως προς την ισχύ και εφαρμογή 
αυτής της Απόφασης, κρίνεται σκόπιμο να κυρωθεί αυτή με 
νόμο.

2. Με την αριθ. 416/οικ. 630/10.5.79 Απόφαση (Εγ
κριτική πράξη) του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών «περί κατα
βολής υπό του ΙΚΑ των δαπανών μεταμοσχεύσέως νεφρού 
εις ησφαλισμένους του, εις θεραπευτήρια της Αλλοδαπής», και 
με την αριθ. 416/1223/6.9.79 τροποποιηνική Απόφαση της 
προηγουμένης, «περί καταβολής υπό του ΙΚΑ δαπανών μετα
μοσχεύσεις νεφρού εις ησφαλισμένους του, εις θεραπευτή
ρια της αλλοδαπής», ρυθμίστηκαν θέματα επείγοντα που αφο
ρούσαν ειδικά την νοσηλεία των νεφροπαθών - ασφαλισμέ
νων του ΙΚΑ, οι οποίοι μεταβαίνουν, ύστερα από έγκριση, 
στο Εξωτερικό για μεταμόσχευση νεφρού.

Επειδή οι παραπάνω Αποφάσεις (Εγκριτικές Πράξεις), 
εκδόθηκαν για να καλύψουν επείγουσα ανάγκη περίθαλψης 
ασφαλισμένων (νεφροπαθών) του ΙΚΑ, χωρίς να υπάρχει 
η προς τούτο νομική ευχέρεια, κρίνεται αναγκαίο, για την 
νομιμοποίησή τους, η κύρωση αυτών με Νόμο.

Άρθρο 25
Με τις παρ. 1, 2 και 3 ρυθμίζεται το θέμα της υπαγωγής 

στην ασφάλιση του ΙΚΑ των Διοικητών, Υποδιοικητών και 
Προέδρων Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών Κοινής Ωφελείαςκαι αυτό
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γιατί σε ορισμένα Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς Κοινής Ω
φέλειας υπηρετούν πρόσωπα με την ιδιότητα του Διοικητή, 
Υποδιοικητή ή Προέδρου, τα οποία παρά το εγονός ότι έ
χουν πλήρη απασχόληση και παίρνουν μηνιαίες αποδοχές, δεν 
καλύπτονται ασφαλιστικά ούτε από το ΙΚΑ, ούτε από άλλο 
οργανισμό κυρίας ασφάλισης.

Εξυπακούεται ότι πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους 
(π.χ. γιατροί, δικηγόροι κλπ.) αφαλίζονται στα κλαδικά τους 
ταμεία κυρίας ασφάλισης, δεν καλύπτονται από τη διάταξη.

Με την παρ. 4 παρέχεται η ευχέρεια στους ειδικούς συμ
βούλους ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργά
τες τους προσλαμβανομένους με τι; διατάξεις του άρθρου 10 
του Ν. 1320/83 να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την α
σφάλιση του ΙΚΑ εφόσον λόγω της ιδιότητάς τους (γιατροί, 
δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.) ασφαλίζονται σε άλλο ταμείο 
κυρίας ασφάλισης.

Κατά κανόνα τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στις θέσεις 
τους για μικρό χρονικό διάστημα και η υποχρεωτική ασφά
λισή τους στο ΙΚΑ ενώ θα τους επιβαρύνει οικονομικά δεν 
θα τους οφελήσει ασφαλιστικά.

Άρθρα 26 -_30
‘ Α. Όπως είναι γνωστό, πολλοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ 
πλην ΟΓΑ και των άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών της 
χώρας δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες χρο
νικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως, για διάφορους λό
γους και κυρίως λόγω της σταδιακής επεκτάσεως της ασφα- 
λίσεως και της απώλειας ημερών ασφαλίσεως από την μη 
επικόλληση των ενσήμων εκ μέρους των εργοδοτών.

Τα πρόσωπα αυτά έχουν πλέον φθάσει σε ηλικία προχω
ρημένη η οποία δεν τους επιτρέπει να απασχοληθούν για να 
συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την 
νομοθεσία των διαφόρων ασφαλιστικών Οργανισμών και ζη
τούν να τους δοθεί η δυνατότητα να εξαγοράσουν τον υπο- 
λειπόμενο χρόνο για να δικαιωθούν μιας συντάξεως την ο
ποία προσδοκούσαν, αλλά για λόγους ανεξαρτήτους της θε- 
λήσεώς τους δεν μπορούν να πάρουν.

Ενόψη των ανωτέρω εκτεθέντων και του γεγονότος ότι τα 
πρόσωπα αυτά έχουν καταβάλλει στους οικείους φορείε α
σφαλιστικές εισφορές για αρκετό χρονικό διάστημα, κρίνε- 
ται επιβεβλημένη η παροχή της δυνατότητας αναγνώρισης 
ορισμένου χρόνου για τη συμπλήρωση των χρονικών προ
ϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Για το σκοπό αυτό προτείνετχι η θέσπιση των διατάξεων 
αυτών οι κυριότερες των οποίων έχουν ως εξής :

α) Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου με ε
ξαγορά, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει σε ένα 
ή περισσότερους οργανισμούς πλην ΟΓΑ αθροιστικά 2.700 
ημέρες ασφάλισης και είναι 65 ετών και άνω.

β) Καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς του 
χρόνου αυτού.

γ) Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.

Β. 1. Με το Ν. 825/78 δόθηκε ευχέρεια συνταξιοδότη- 
σης από το ΙΚΑ μετά τη συμπλήριυση του 5δου έτους της η
λικίας και 10.500 ημερών εργασίας.

Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1232/82 
ορίζεται ότι οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι απολύονται 
αυτοδίκαια μόλις συμπληρώσουν 30ετή πραγματική και συν
τάξιμη υπηρεσία και ηλικία 56 ετών.

Τέλος σε πολλούς οργανισμούς, δημόσιου χαρακτήρα υπάρ
χουν ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική 
ή προαιρετική αποχούρηση από την υπηρεσία με ορισμένες 
προϋποθέσεις.

2. Πολλοί εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και δικαιούνται πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ 
ή το Δημόσιο δεν συμπληρώσουν και τις απαιτούμενες προ-
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υποθέσεις στους Επικουρικούς Οργανισμούς για να διακαι- 
ωθούν και από αυτούς την ανάλογη σύνταξη.

. 3. Η μη συμπλήρωση των αναλογών προϋποθέσεων στους
Επικουρικούς Οργανισμούς οφείλεται βασικά στους παρα
κάτω δύο λόγους :

α) Η ίδρυση των Οργανισμών Επικουρικής ασφάλισης 
είναι κατά κανόνα μεταγενέστερη από την ίδρυση του ΙΚΑ 
’και των άλλων οργανισμών κυρίας ασφάλισης.

β) Η κυρία ασφάλιση κατά κανόνα ήταν γενική και υπο
χρεωτική, ενώ η επικουρική ασφάλιση μερική και περιορι
σμένη, με ατοτέλεσμα σε περίπτωση αλλαγής επαγγελ.ματος 
ή σε περίπτωση μετακίνησης του εργαζόμενου εδαφικά, να 
μην υπάρχει αντίστοιχος φορέας επικουρικής ασφάλισης για 
να ασφαλιστεί;

4. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μη καταβολή ταυ
τόχρονα της κυρίας και επικουρικής σύνταξης, είτε λογω μη 
συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, είτε λόγω μη συμπληρώ
σεως των 10.000 ημερών εργασίας.' . . V *

5. Πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
μεμονωμένων ατόμων είναι η θέσπιση διατάξεων για την 
ταυτόχρονη συνταξιοδότηση από τον φορέα επικουρικής’ α
σφάλισης μετά την συνταξιοδότηση από την κυρία ασφάλιση.

; ; 6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ικανοποιείται μερικώς 
το αίτημα των ενδιαφερομένων και καλύπτονται οι περι
πτώσεις της υποχρεωτικής αποχώρησης από την υπηρεσία, 
λόγω συμπληρώσεως ορισμένων προϋποθέσεων, ως και τις 
περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ λόγω 35ετιας.

Με τις ίδιες διατάξεις οι συνταξιοδοτούμενοι από τους Ορ
γανισμούς κυρίας ασφάλισηε με βάση, της διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 825/78 

/ή με βάση άλλες διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική 
αποχώρηση από την Υπηρεσία, μπορούν να θεμελιώσουν δι
καίωμα και στους Οργανισμούς Επικουρικής Ασφάλισης, 
εφόσρν. έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας 
που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση για την υποχρεωτική 
αποχώρηση από την Υπηρεσία και π:>υ δεν μπορεί να είναι 
κάτω των 56 ετών και 7500 ημέρες ασφάλισης στον φορέα 
■επικουρικής ασφάλισης.

' Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από τους Οργανισμούς κυ
ρίας ασφάλισης με βάση τις παραπάνω διατάξεις πριν από 
την ισχύ του νόμου αυτού ορίζεται ότι μπορούν να ασκήσουν 
το δικαίωμα αυτό με αίτησή τους, το συνταξιοδοτικό τους 
όμως δικαίωμα θα αρχίσει από την πρώτη του επόμενου μήνα 
υποβολής της αίτησης μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Αθήνα, 1 Απριλίου 19S4 
Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Δικαιοσύνης
Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΑ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

.ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠ ΑΗΡΟΥΜΕΝΈΣ ΚΑΙ 

. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΝΟΜΟΥ «Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμ
πλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση 
διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων».

Επί του άρθρου 10
1) Ν.Δ. 4377/1964

Άρθρον πρώτον. Κυρούται αφ’ ής ίσχυσεν η υπ’ αριθ. 
165 από 27ης Σεπτεμβρίου 1963 Πράξις του Υπουργικού 

■ Συμβουλίου, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 67 Α' από 27 
Σεπτεμβρίου 1963 ΦΕΚ και έχουσα ως ακολούθως :

Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 19S3 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

«Ααβόν υπ’ όψιν ότι τα δια του κατατεθέντος εις την Βου

λήν και μη επιψηφισθέντος σχεδίου νόμου «περί ειδικών μέ
τρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ο
μογενών» ρυθμιζόμενα θέματα έχουν επείγοντα χαρακτήρα

Αποφασίζει :

Άρθρον 5. 1. Τα κατά το άρθρ. 1 της παρούσης πράξεως 
πρόσωπα δύνανται να ασφαλισθούσιν εις τους οικείους εν Ελ- 
λάδι Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής 
Ασφαλίσεως επί τη βάσει των ισχυουσών δΓ έκαστον των ως 
άνω οργανισμών διατάξεων», δια το ασκηθέν παρ’ αυτών εν 
τη Νοτίω Επαρχία της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας 
επάγγελμα κατόπιν αιτήσεώς των υπαβαλλομένης εις τον οι- 
κείον Οργανισμόν ε.τός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους 
από της δημοσιεύσεως της παρούσης ή από της αφίξεως 
εν Ελλάδι των τοιούτων προσώπων, εφ’ όσον η άφιξις αυτών 
πραγματοποιείται μετά την δημοσίευσιν της παρούσης. 2. Οι 
κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασφαλιζόμενοι δικαι
ούνται όπως, κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων, ανα- 
γνωρίσωσι και εξαγοράσωσι παρά τοις οικείοις Οργανισμοίς 
εν όλω ή εν μέρει την εν τη Νοτίω Επαρχία της Ηνωμένης 
Αραβικής Δημοκρατίας πραγματικήν προϋπηρεσίαν αυτών 
εν τω ασφαλιστέω επαγγέλματι και εν έτι επί τη βάσει των 
κειμένων διατάξεων δεν προβλέπεται αναγνώρισις και εξα
γορά προϋπηρεσίας. Η περί αναγνωρίσεως και εξαγοράς αί- 
τησις υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, η δε εξαγορά ενεργείτατ επί τη καταβολή 
υπό του ενδιαφερομένου των σχετικών εισφορών ησφαλι- 
σμένου και συνεισφορών εργοδότου, όπου υφίστανται τοιαύ- 
ται, ων ισχυουσών , κατά τον χρόνον της υποβολής της αι- 
τήσεως. 3. ΔΓ αποφάσεων του εποπτεύοντος έκαστον Αφα- 
λιστικόν Οργανισμόν Υπουργού, θέλουσι καθορισθή ο χρό
νος και τρόπος της δια δόσεων καταβολής προς εξόφλησιν της 
κατά τα ανωτέρω οφειλής προς εξαγοράν προϋπηρεσίας ως 
και πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου 
λεπτομέρεια.

Άρθρον δεύτερον, παρ. 3. Η εν τη παραγράφω 1 του άρθρ. 
5 της υπ’ αριθ. 165 της 27.9.63 Πράξεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου αναφερομένη προθεσμία παρατείνεται επί εν 
έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. 4. Εις τας 
ευεργετικάς διατάξεις της εν άρθρ. 1 της υπ’ αριθ. 105/ 
27.9.1963 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου συμπερι- 
λαμβάνονται και οι κατά την Ιην Ιανευαρίου 1952 εγκατεστη
μένοι εν Καΐρω της Η.Α.Δ.|Έλληνεςυπήκοοι και ομογενείς 
οι εγκαταλείψαντες οριστικώς την εκεί μόνιμον εγκατάστα- 
σίν των.

2) Άρθρον 1 του Ν.Δ. 4378/1964
1. Αι διατάξεις του Ν.Δ. ((περί ειδικών μέτρων προστα

σίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών», ε
φαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί των κάτωθι 
θυμάτων των Τουρκικών Ανθελληνικών μέτρων : α) των 
εκ Τουρκίας απελ.αθέντων και εφ’ εξής απελ.αυνομένοίν Ελ,- 
λ.ήνων υπηκόων και β) των εξαναγκασθέντων ή εξαναγκαζο- 
μένων εις αναχώρησιν συνεπεία στερήσεως της αδείας α- 
σκήσεως επαγγέλματος ή μη ανανεώσεως της αδείας παρα
μονής των εν Τουρκία.

3) Άρθρον 2 του Ν.Δ. 4577/1966
1. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 4377/64 «περί ειδικών μέτρων 

προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογε- 
νών»εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί των εκ Βο
ρείου Ηπείρου ομογενών, των αναγκασθέντων να προσφύγω- 
σιν εις την Ελλάδα μετά το έτος 1939.

2. Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 165/63 Πράξεως του Υπουργικού 
Συμβου/νίου κυρωθείσης δια του άρθρου πρώτου του υπ’ α- 
ριθμ. 4377/64 Ν. Δ/τος είναι, ότι, ως πραγματική προϋ
πηρεσία την οποίαν δικάιούνται οι κατά την παράγραφον 1 
του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 165/63 ΠΥΣ ασφαλιζόμενοι. να 
αναγνωρίσωσι και εξαγοράσωσιν εν όλω ή εν μέρει παρά τοις 
οικείοις Οργανισμοίς, νοείται α) η εμπίπτουσα εις το χρονι-


