ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για' το σχέδιο _νόμου «Συγχώνευση τού Κλάδου
συντάξεων
τού ΤαμείουΆσφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχει
ρίσεως Ειδών Μονοπωλίου τού Ελληνικού Δημοσίου στό
ΙΚΑ καί ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών καί συνταξιοδοτικών θεμάτων».
Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Με τό Νομοσχέδιο συγχωνεύεται ό κλάδος συντάξεων τού
Ταμείου Άσφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως
Ειδών Μονοπωλίου τού Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ. Ή
συγχώνευση όπως αναλυτικότερα αναπτύσσεται παρακάτω επι
βάλλεται ατό τήν οικονομική κατάσταση στην όποια εχει ττερ
έλθει το Ταμείο, τό όποιο δέιν εχει τή δυνατότητα ν’ άντατοκριθή στις υποχρεώσεις του. Στους προσεχείς μήνες νά
εξαντληθούν τ’ άίποθεματικά του καί δεν θά μπορεί νά κατα
βολή τις συντάξεις στους συνταξιούχους του.
Μέ τις υπόλοιπες διατάξεις τού νομοσχεδίου ρυθμίζονται
διάφορα ασφαλιστικά καί συνταξιοδοτικά θέματα, τά όποια
σέν έχουν βέβαια άπόλυτη ενότητα μεταξύ τους άλλά κρίθη/.ε άπαραίτητο νά γίνη τούτο γιατί δε<ν εΓναι δυνατό τό
καθένα ν άποτελέση άντικείμενο ξεχωριστού νομοσχεδίου.
Εϊδικώτερα:
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 1 προβλέπεται ή συγχώνευ
ση τού Κλάδου Συτηάξεως τού Ταμείου 1Ασφαλίσεως Προ
σωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου 'Ελλη
νικού Δημοσίου, στό ΙΚΑ.
Τό Ταμείο αύτό καλύπτει ασφαλιστικά τους υπαλλήλους
τής Α.Ε. Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου τού Ελληνικού
Δημοσίου.
Τ

α) Με τήν παράγρ. 1 προβλέπεται ή κατάργηση τού Κλά
δου Συντάξεων καί ορίζεται ότι στό ΙΚΑ ώς καθολικό διά
δοχο περιέρχεται τό σύνολο τών δικαιωμάτων καί υποχρεώ
σεων τού καταργουμ,ένου Κλάδου Συντάξεων. ’Επίσης περιέρ
χεται στό ΙΚΑ καί ή ακίνητη περιουσία τού Κλάδου Συν
τάξεων' τού Ταμείου, ή όποια άποτελεϊται άπό μία παληά
διώροφη οικοδομή, στήν όδό Βουλής 49, πού έχει κριθεί δια
τηρητέα, καί άπό αποθήκες στον Πειραιά, ολικής επιφά
νειας 1391 τετραγ. μέτρων.
.3) Μέ τήν παρ. 2 προβλέπεται ή υποχρεωτική υπαγωγή
στήν ασφαλίτη τού ΙΚΑ. τών μεταφερομένων στό ΙΚΑ ασφα
λισμένων τεύ Κλάδου Συντάξεων τού Ταμείου.
γ) Μέ τήν παράγρ. 3 ρυθμίζεται ή ασφαλιστική κατά
σταση τών συναξιούχων τού καταργουμένου Κλάδου Συντά
ξεων, μέ τήν κατάταξή τους στις αντίστοιχες ασφαλιστικές
κλάσεις τού ΙΚΑ. ανάλογα μέ τό ποσό τής σύνταξης πού
παίρνουν άπό τόν καταργούμενο Κλάδο Συντάξεων καί τόν
χρόνο ασφάλισής τους, βάσει τού όποιου συναξιοδοτήθηκαν.
' Μέ τον τρόπο αύτό διασφαλίζονται τά δικαιώματα
συνταξιούχων.

τών

δ) Μέ τήν παράγρ. 4 ορίζεται ότι παρέχεται ευχέρεια
στούς ασφαλισμένους τού συγχωνευόμενου Κλάδου Συντάξεων,
οί οποίοι θά αποχωρήσουν άπό τήν εργασία τους μέχρι τήν
31.12.87, νά έπιλέξουν γιά τή συνταξιοδότηρή τους, είτε
τή νομοθεσία τού .καταργουμένου κλάδου,-είτε τή νομοθεσία
τού ΙΚΑ. Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε αναγκαία γιά νά μή στε
ρηθούν τό δικαίωμα σύνταξης οΐ ασφαλισμένοι εκείνοι πού
θά βγούν άπό τήν επαγγελματική τους δραστηριότητα μέσα
στό πιο πάνω χρονικό διάστημα καί πού έχουν
άποκτήσει
ασφαλιστική .προσδοτ/.ία άπό τόν καταργούμεινα Κλάδο Συντά
ξεων.
.

Στους πόρους τού ,Κλάδου Συντάξεων τού Ταμείο, περι
λαμβάνονται ή έργοδοτικ.ή εισφορά, 10% πάνω στις άποδοχές . · ε) Τέλος, μέ τήν παρ. 5 τού σχεδίου νόμου, το Ταμείο Άσφαλίσεως Προσωπικού τής Α.Ε. ΕΔΕΜΕΔ, μετονομάζεται
τών ήσφαλισμενων (ή όποια καταβάλλεται άπό τήν έργοδόσέ Ταμείο χορηγήίσεως έφ’ άπαξ Προσωπι/κό τής Εταιρείας
τιδα εταιρεία), ή εισφορά άσφαλισμένου 5% στις ίδιες απο
Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου τού Ελληνικού
Δημοσίου,
δοχές καί ό κοινωνικός πόρος, που άναλύεται ειδικότερα σέ
γιατί
έπειτα
άπό
τήν
κατάργηση
τού
Κλάδου
Συντάξεων,
εισφορά ύψους 3% πάνω στις πραγματοποιούμενες κάθε εί
στό Ταμείο παραμένει, μόνον ό Κλάδος, μέ σκοπό τή χορήδους δαπάνες τής ΕΔΕΜΕΔ, σε ετήσια εισφορά τής ΕΔΕγηση έφ άπαξ παροχών.
ΜΕΔ. ύψους 13.300.000 δρχ. σέ. χρέωση τού Ελληνικού
Δημοσίου, καί σέ εισφορά τής ΕΔΕΜΕΔ γιά τήν κάλυψη
. Γιά κάθε ένα άπό τά υπόλοιπα άρθρα τού νομοσχεδίου ση
τών_δαπανών διοίκησης τού Ταμείου, τής όποιας τό ύψος δέν
μειώνουμε τά έξής:
υπερβαίνει το 2% τών εσόδων τού Ταμείου.
Άρθρο 2.
Παρά τήν οικονομική αυτή επιχορήγηση άπό τον κοινωνικό
. Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 2 καθιερώνεται νέος τρό
πόρο, τό Ταμείο παρουσιάζει συνεχή οικονομική επιδείνωση
πος υπολογισμού τού ποσού τών συντάξεων τού Ταμείου Ά
άπο τό 1976. 7.όγω τών ευνοϊκών συνταξιοδοτικών προύποσφαλίσεως Τυπογράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών
ύέσεων καί τής αΰξήσεως τού αριθμού τών συνταξιούχων
ώστε τό πόρο τής σύνταξης νά φθάσε: στό ύψος τών 40.000
του, σέ σύγκριση μέ τούς άσφαλισμένους (άσφαλισμένοι 597, -δρχ. περίπου "άπό 15.500 δρχ. πού είναι σήμερα καί μέ ανα
τυνταξιοϋχοι 436. δηλαδή σχέση συνταξιούχων προς άσφαπροσαρμογή τών παλαιών συντάξεων.
λισμένους 1:1.36. Άπό τό 1978, τό Ταμείο καταφεύγει
Ή ρύθμιση αύτή κρίθηκε απαραίτητη γιά νά βελτιωθούν
συνεχώς στήν οικονομική ενίσχυση τού Δημοσίου γιά νά κα
τά ποσά τών συντάξεων τά όποια μέ τά σημερινά δεδομένα
λύπτει μέρος τών εξόδων του.
είναι πολύ χαμηλά.
Παρά ταΰτα. τό Ταμείο σύντομα δέν θά είναι σέ θέση νά
κπληρώσει τήν αποστολή του. διότι:
’Επίσης επιδιώκεται ή ρύθμιση τού θέματος πού προέκυψε ύστερα άπό τήν 911/81 απόφαση τού Άρείου Πάγου, ή
Το οικονομικό έτος 1981. έκλεισε γιά τον Κλάδο Συν
όποια έκρινε ότι δέν πρέπει νά υπάρχει ανώτατο όριο σύντα
τάξεων μέ έλλειμμα ύψους 25,5 έκατ. δρχ. περίπου, τό οποίο
ξης. έστω καί άν οι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται δέκα
καλύφθηκε καπά ένα μέρος ,άπό τήν έκτακτη αύξηση τής πά
•
χρόνια νωρίτερα άπό τούς άσφαλισμένους τού ήΚΑ, διότι άν
πας ετήσιας έργοδοτικής εισφορά^ (γιά τό 1981). ύψους
έφαρμοσθεϊ ή απόφαση αύτή τότε τό Ταμείο θά πρέπει νά
) έκατ. δρχ.. καί κατά τό υπόλοιπο, άπο τήν πώληση μέκαταβάλλει ποσά πού είναι μεγαλύτερα άπό 1 δισ. δρχ. καί
ους τών μετοχών πού κατέχει. Όπως προκύπτει άπό τόν
τά όποια δέν έχει διότι τά έσοδά του μόλις καλύπτουν τά
ιροϋπολογισμό τού Ταμείου. τό| έλλειμμα τού Κλάδου Συν
'
τάξεων γιά τό οικονομικό έτος 1982, προβλέπεται νά φθά- έξοδα.
Γι’
αύτό
καί
ορίζεται
ότι
ο!
εκκρεμείς
δίκες
καταργοΰνται.
ει στά 51.5 έκατομμ. δρχ. πού θά καλυφθεί μόνον κατά 25
ως 30 έκατομμ. δρχ.· άπό τήν πώληση τών υπολοίπων χρεοράφων. πού κατέχει ό Κλάδος Συντάξεων τού Ταμείου. Εξ
άλλου, δ άριθμός τών .συνταξιούχων εξακολουθεί >ά αύξάεται, ενώ ό άριθμός .τών άσφαλισμένων παραμένει σταθερές,
έ άποτέλεσμα νά αυξάνονται τά έξοδα τού Κλάδου, ένώ δέν
τύξάνονται τά έσοδα άπό εισφορές άσφαλισμένου εργοδότου.
Έτσι μέ άρθρον 1 ρυθμίζονται τά άκόλουθα:

Άρθρο 3.
Μέ τό άρθρο 1 παρ. 1 καί τό άρθρο 5 τού νόμου
1.
629/77 χορηγήθηκε προθεσμία ενός έτους, άπό τή δημοσίε-αση τού νόμου, μέσα στήν όποια δόθηρεε τό δικαίωμα στούς
έργατοτεχνϊτες οικοδομών νά αναγνωρίσουν, μέ ορισμένες προ
ϋποθέσεις. ήμ,έσες έσγασίας. ώς χρόνο άσφαλίσεως στό ΙΚΑ
κα’στό ΤΕΑΕΔΞΕ.

—

2. Me τό άρθρο 5 rap. i έΒάφιο ε' τού N. 825/78, ή
πρόθέσμιία αυτή παρατάθηκε μέχρι 31.12.78.
3. Στή συνέχεια με τό άρθρο 24 τού Ν. 997/79, ή πιό
^άνω προθεσμία παρατάθηκε καί πάλι γιά £va άκόμα έξάμν^-.
,
,.4. Επειδή μεγάλες αριθμός έργατοτεχνιτών οικοδόμων
έχασε την προθεσμία αύτή καί κατά συνέπεια καί το δικαίω
μα άναγνωρίσεως ήμερων εργασίας, ώς χρόνο άσφαλίσεως στο
ΙΚΑ καί στο ΤΕΑΕΔΞΕ, προτείνεται ή θέσπιση τής Βιάτάξεως τού άρθρου 3 μέ την όποια παρατείνετα: καί πάλι ή
προθεσμία χυτή y.at ορίζεται ότι ή εμπρόθεσμη υποβολή αίτήσέως στό ΙΚΑ θεωρείται εμπρόθεσμη y.at πσος τό ΤΕΑ
ΕΔΞΕ.
r; V.
.
. 'Α?5?5 4·.
,
ι_ ί. Άπό τή Βιάταξη τής rap. 3 τού άρθρου 3 τοΰ Ν.
997/79 drop! συστάσεως. Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως
Μισθωτών» βρίζεται, οτι όσοι υπάγονται γιά πρώτη φορά
στο Τζμείο Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών
(TE
AM). μropoΰv νά εξαιρεθούν άπό την άσφάλ'ιση με 3Ϊτησή
τους, row ύποβάλλεται μέσα σέ ορισμένη προθεσμία.άν έχουν
περάσει το 50ο έτος τής ηλικίας τους.
: 2. ’Επειδή ή Βιάταξη αύτή έχει δημιουργήσει roλλά προ
βλήματα στο. καινούργιο Ταμείο, γραφειοκρατικά y.at οργανω
τικά (ύποβολή αιτήσεων γιά εξαίρεση άπό τήν ασφάλιση,
επιστροφή εισφορών κλπ.) y.a! επειδή ή Βιάταξη ούσιαστίκά
λειτουργεί σε βάρος τών ασφαλισμένων γιατ! καί στην ηλι
κία τών 50 ετών μπορούν :νά συμπληρώσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις γιά τή συνταξιοδότησή τους (1000 ήμερομί. σθια, λογώ γηρατειών 700 ημερομίσθιοι; λόγω άναπηρίας)
rpoτείvετat ή άντικατάσταση τής διάταξης αυτής μέ τή διά
ταξη τοΰ άρθρου 4 στήν οποία ορίζεται ότι, ή ασφάλιση εί
ναι υποχρεωτική γιά όλους καί ότι, σέ περίπτωση συνταξιοΒότήσης άπό.το φορέα Κυρίας Ασφάλισης y.at μή σομπλή"ρώσης "τών" ελάχιστων προϋποθέσεων για συντ'αξιοΒότηση και
αϊτό' τό TEAM, έ ασφαλισμένος μπορεί. ή νά ζητήσει τήν
επιστροφή τών εισφορών του, ή νά συνεχίσει προαιρετικά τήν
ασφάλισή του. μέχρι νά συμπληρώσει τις προϋποθέσεις γιά
συνταξιοδότηση.
Άρθρο 5.
1. Μέχρι τό έτος 1975 οί υπάλληλοι τών ΝΠΔΔ μετά
τήν αποχώρησή τους άπό τήν υπηρεσία Βέν έπαιρνα-; εφάπαξ
βοήθημα, έκτος άπό ελάχιστες εξαιρέσεις που υπάγονταν
στήν ασφάλιση Ταμείου ή ΚλάΒου Προνοίας.
2. Μέ τό Ν. 100/75 θεσπίσθηκε σύστημα αποζημίωσης
άπό τά ΝΠΔΔ πού υπηρετούν όΐ υπάλληλοι όπως ισχύει γιά
τους μισθωτούς στον ιΒιωτικο τομέα.
3. Άπό τις Βιατάξεις τού Ν. 103/75 προόλέπεται ή
χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους υπαλλήλους
τών ΝΠΔΔ πού βγαίνουν άπό τήν υπηρεσία και Βικαιούνται
σύνταξη, τό όποιο είναι ίσο μέ τήν αποζημίωση που προίλέπεται άπό τό άρθρο 1 τού Ν. 2112/20 όπως ισχύει κάθε
φορά.
4. Η άποζημίωση τού Ν. 2112/20 ανέρχεται σέ 24 μη
νιαίους μισθούς, μετά τή συμπλήρωση 28 έτών υπηρεσίας,
το άνώτατο Βέ όριο βάσει τών διατάξεων πού ισχύουν σήμε
ρα. Βέν υποοεϊ νά πεπεσάσει τό ποσό τού 1.000.000 Βσαχ.
(άρθρ. 24 Ν. 1082/80).'
5. Για τό άνώτατο όριο τού εφάπαξ βοηθήματος γεννή
θηκαν αμφισβητήσεις και ύποστηρίχθηκε ή άποψη ότι Βέν
προίλέπεται ρητά άπό τις Βιατάξεις τού Ν. 103/75 καί
ότι ή παραπομπή τού νόμου αυτού στό Ν. 2112/20 έχει
εφαρμογή μόνο ώς προς τον τρόπο υπολογισμού τού εφάπαξ
βοηθήματος καί όχι τόν καθορισμό τού άνωτάτου ορίου.
6. Τή; άποψη αυτή οί ένΒιαφερόμενοι στηρίζουν στό ότι
έχουν έκδοθεί αποφάσεις τών Διοικητικών ΠρωτοΒικείων καί
τού Έφετείαυ. Αντίθετα τό ΝΣΚ σέ σχετικό ερώτημα τού
ΙΚΑ μέ τήν 524/80 γνωμοΒότηση Βέχετα: ότι ισχύει τό άνώ
τατο όριο, εφόσον έ έργοΒότης πού καταβάλλει τό εφάπαξ
βοήθημα είναι ΝΠΔΔ.
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7. Γιά τήν άρση τών αμφισβητήσεων καί επειδή _φό εφάπαξ
βοήθημά των Δημοσίων Υπαλλήλων, πρός τούς όποιους
έχουν εξομοιωθεί βαθμολογικά καί μίσθολογικά οι ύπάλληλοι τών ΝΠΔΔ. Βέν έχει αντίστοιχο άνώτατο όριο, προτείνεται ή θέσπιση τής σχετικής Β'.άταξης τού άρθρου 5.
8. Μέ τή Βιάταξη Βέν θίγεται τό καθεστώς πού ύπάρχει
ώς πρός τόν τρόπο ύπολογισμού τού εφάπαξ βοηθήματος τού
Ν. 103/75, άλλά παρέχεται ή Βιακριτική ευχέρεια ιστόν
ασφαλισμένο νά έπιλέξει τόν υπολογισμό μέ βάση τή'νομο
θεσία τού Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Επαλλήλων, πού
ισχύει κάθε φορά άν κρίνει ότι τό ποσό τοΰ εφάπαξ βοηθή
ματος τού Ταμείου αύτού πού προκύπτει βάσέι τοΰ μισθού τού
βαθμού εξόδου άπό τήν ύπήρεσία καί τού χρόνου άσφαλίσεως,
είναι μεγαλύτερο άπό το εφάπαξ βοήθημα πού προκύπτει βά
σει τού Ν. 2112/20. Έξυπακούεται ότι σέ περίπτωση υπο
λογισμού τού εφάπαξ βοηθήματος βάσει τής νομοθ.ε,σίας, τού
Ταμείου Προνοίας Δημοσίων 'Επαλλήλων θα λαμίάνεται
ύπόψη. ώς χρόνος άσφαλίσεως ολόκληρος ό χρόνος υπηρε
σίας, ό οποίος θά λαμβανόταν ύπόψη γιά τόν υπολογισμό του
βάσει τού Ν. 103/75.
Άρθρο 6.
1.
Μέ τό άρθρο αύτό ρυθμίζονται θέματα πού άναφέρονται στό Ταμείο Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Ε
παλλήλων (ΤΑΔΚΕ).
Ζ. Ltciy.toTspa:

t

α) Μέ τήν παρ. 1. θεσπίζεται Βιάταξη γιά τή συνταξιοΒοτηση τών θετών παιΒιών καθώς καί τών ανίκανων γιά ερ
γασία ενήλικων παιΒιών τών άσφαλισμένων καί βοηθηματούχαχν τού ΤΑΔΚΕ, όπως ισχύει γιά τήν κύρια σύνταξη.£) Μέ τήν παρ. 2 άποσαφηνίζεται, ότι τό πλήρες βοήθημα
τού ΤΑΔΚΕ, ‘καταβάλλεται μετά άπό 35 χρόνια συντάξιμης
· ,
υπηρεσίας, όπως ΐσχύε; γιά τήν κύρια σύνταξη.
Άρθρο 7.:

::v‘v

1. Μέ τις Βιατάξεις τού άρθρου 31 τού Ν. 1027/1980
τό δικαίωμα γιά σύνταξη καί εφάπαξ βοήθημα άπό τούς
’Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως, αρμοδιότητας τού
Έπουργείου Κοινωνικών Έπηρεσιών Βέν παραγράφεται. “Ετσι
αναβίωσαν -χ συνταξιοΒοτικά δικαιώματα πού είχαν παρα
γραφεί μέχρι νά ΐσχύσει δ νόμος αύτός ενώ άμφισβητείται άν
άνεβίωσαν καί τά δικαιώματα γιά τό έφ’ άπαξ.
2. ΈπειΒή σκοπός τού νομο-θέτη ήταν νά άναβιώσουν καί
τά παραγεγρχυμένα δικαιώματα γιά εφάπαξ βοηθήματα κρίνεται απαραίτητη ή θέσπιση τής Βιατάξεως τού άρθρου 7.
Άρθρο 8.
1. Μέ τήν ϋπ' άριθ. 31/1940 άΐπόφαση της Άνώ'τερης
Μόνιμης Επιτροπής Διαιτησίας Αθηνών, ή όποια κηρύχθη
κε εκτελεστή μέ τήν ύπ’ άριθ. 41285/25.6.1940 άπόφαση
τού Έπουργείου "Εργασίας, είχε συσταθεί έ Ειδικός Λογα
ριασμός Οινοπνευματεργατών.
Σκοπός τής σύστασης τού Λογαριασμού αύτού ήτχ; ή περί
θαλψη τών οινοπνευματεργατών μέ τή χορήγηση αρχικά έπιΒέματος άσθενείας καί άτυχήματος. εφάπαξ αποζημίωσης λό
γω αναπηρίας, γηρατειών ή θανάτου καθώς καί βοηθήμα
τος γάμου στις οίνοπνευματεργάτριες σύμφωνα μέ τόν Κανο
νισμό 11 αροχών τού Ειδικού Λογαριασμού Οίνοπνευματεργατών πού έγκρίθηκε μέ τήν 3I9S5/1947 απόφαση τού Επουργ.
Εργασίας.
2. Ώς έσοδο τού Λογαριασμού ώρίστηκε. στήν άρχή ένα
1 Ολεπτο κατά χιλιόγραμμο παραγόμενου οινοπνεύματος, ή
εισφορά Βέ αύτή μετά τήν αναπροσαρμογή της άνέρχεται σή
μερα σέ 0,066 Βρχ. σέ κάθε χιλιόγραμμο παραγόμενου άνυδρου οινοπνεύματος.
3. ΈπειΒή σήμερα υπάρχουν οί λόγοι γιά τούς όποιους
είχε συσταθεί ό λογαριασμός άφ>ού οί οινόπνευματεργ'άτε;
έχουν σήμερα πλήρη άσφαλιστική κάλυψη, δηλαδή κυρία σύν
ταξη καί άσφάλιση άσθενείας άπό τό ΙΚΑ. επικουρική σύν
ταξη άπό τό Ταμείο "Επικουρικής "Ασφάλισης Προσωπικού
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OIvW.ij;—Ζυθοζοι:ας ίίκογενε:
ίέτηση άζό τόν ,ΟΆΕΔ. ό σκοζός
σιοσιστεί στην κ.αταβολή ενός άτι
ύήματος κατά "ή·' άζοχώρησή :
ανώτατο όριο τού όζοίου δέ μζι
i-y, -'ε-'θνς; τό όζοϊο δε δικαιολ
Λογαριασμού.
4. Έζιβάλλεται λοιζόν ή κατά,
-αςύ Οίνοζνευματεργατών καί γιά
ήθέσζιση τής άντίστοιχης διάταξης

£τ::$οματα %ί\ rpoixoj Λογαριασμού εχει ~ετου ττοαοϋ έφάττας 6οηά”6 τήν υτττ,ρετία. το
νά ττεράτε: τ!ς 10.000
τ: ά τήν ύζαρςη τού
rr, τού Ειοικού Λογαριαry.C7ro αύτο “ροτείνετα*.
τού άρθρου 8.

Άρθρο 9.
Άζό τό άρθρο 3 τού Ν. 861/1979 «ζερ-ι άζλουστευσεως
τής διαδικασίας άναγνωρίσεοις χρόνου ζρούζηρεσίας και άζονομής ζών ζάσης φύσεως ζαροχών στούς άσφαλισμένους των
Άσφαλιστικών
Οργχ/ισμών άρμοδιότητος τού Υζουργειου
Κο'.νων.κών Ύζηρεσιών καί άλλων τινών διατάξεων» καθο
ρίζεται ότι με Προεδρικά Διατάγματα ζού εκδίδοντα: κατό
πιν ζροτάσεως τών "Τζουργών Κοινωνικών Ύζηρεσιών καί
Οικονομικών καί μέ σύμφωνη γνώμη τών Διοικητικών Συμβου
λίων τών "Ασφαλιστικών Όργανισμών. καθορίζονται «τά τής
λογιστικής
καί
οικονομικής οργάνωσης καί λειτουργίας,
καθώς καί ό τρόζος διενεργείας ζρομηθειών τών Όργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητας Υζουργειου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών».
Είν2ΐ όμως φανερό, ότι είναι αδύνατο να κατορθωθεί σύμζτωση άζόψεων καί σύμφωνη γνώμη τών Διοικήσεων διακοσίων ζερίζου "Ασφαλιστικών "Οργανισμών γιατί ορισμένοι του
λάχιστο θά έζιθυμούν διαφορετική ρύθμιση·, μέ άμεση συνέζεια την αδυναμία ζροώθησης τοΰ αντίστοιχου σχεδίου Προε
δρικού Διατάγματος.
Έζειδή επιβάλλεται ή με ενιαίο τρόζο ρύθμιση τού θέματος
τής λογιστικής και οικονομικής οργάνωσης καί λειτουργίας ό
λων τών ’Οργανισμών για την καλλίτερη οργάνωση καί ομαλή
λειτουργία τους, ζροτείνετα: νά θεσζισθεί διάταση, τοΰ άρθρου
9 σύμφωνα μέ τήν όζρία δεν -Sa είναι άζμραίτητη ή σύμφω
νη γνώμη τών Διοικήσεων τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών
καί ή ζροώθηση τοΰ σχετικού Προεδρικού Διατάγματος γί
νεται μέ ζρόταση τών 'Τζουργών Κοινωνικών Ύζηρεσιών καί
Οικονομικών.
Άρθρο 10.

Σήμερα
pa? ύζηρε
κωλύονται
τέα στά ΔΔ
Γι’ χύτό
τρόζο ώστε
τέα τής Δ
ύζάρχει σέ

α σχεδόν τά παραρτήματα ΚΑΔΚΥ τής χώαζο δύο (2) καί ζάνω υπάλληλοι αί όζοίοι
τη διαζαξη αυτή νά έκτελούν χρέη γραμμα; "Υπηρεσίας τους.

Αρθρο 12.
1. Αζό τούς Ασφαλιστικούς "Οργανισμούς έζί σειρά ετών
διατίθενται κατά τήν καλοκαιρινή ζερίοδο κάθε χρόνου χρη
ματικά ζοσά. γιά τήν άζοστολή σέ ζαιδικές κατασν.ηνώσεις
ζαιδιών άσφαλισμένων. συντασιούχων κλζ.
Ή διά-3εση τών ζαραζάνω ζοσών γίνεται μέ ειδικές δια
τάσεις. ζού ύζάρχουν στό καταστατικό κά·5ε ασφαλιστικού
ταμείου.
2. Έζειδή τελευταία τό "Ελεγκτικό Συνέδριο διατύζωσε
έζιφυλάσεις για ορισμένους Φορείς Έζικουρικής Άσφάλ,ισης (ζ.χ. Ταμείο Έζικουρικής "Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών
Δομικών καί Ξυλουργικών Εργασιών καί Ταμείο Εζικουρικής Ασφαλίσεως "Ασφαλιστών καί Προσωζικού "Ασφαλιστι
κών Εζιχειρήσεων κυρίως γιατί άζό τις διατάσεις τού ιδρυ
τικού κά-3ε Ταμείου νόμου δέμ ζαρέχεται ή ευχέρεια διάθε
σης χρηματικών ζοσών γιά ζαιδικές κατασκηνώσεις γιά νά
άζοφευχ-3ούν στο μέλλον ζαρόμοιες έζιφυλάσεις κρίνεται άζαραίτητη ή ·3έσζιση τής ζροτεινέμεμης διάτασης τού άρ·3ρου
13 γιά τή συμζ/ήρωση τής νομοθεσίας τών "Ασφαλιστικών
. Οργανισμών σέ τρόζο ώστε μέσα στούς1 σκοζούς τους νά
τεριλατμόττ/εται ρητά ή δυνατότητα διοργανώσεως καί λει
τουργίας ζαιδικών κατασκηνώσεων.
1. Εδώ καί άρκετό χρόνο/ έχει τε·3εϊ ά~ό έζαναζατριζόμενους όμογε-^ίς συνταξιούχους άζό φορείς τών ΗΠΑ, τού
Καναδά, τής Αυστραλίας κλζ. τό ·3έμα τής ζαροχής ύγειονομικ.ής ζερ:·5άλψεως.
2. Μέχρι σήμερα δέν ίκχνοζοιήΌηκε τό αίτημά τους, γιατί
ζχ^τοτε ζροσέκ,ρουε σέ τυζικ.ές άλλά καί ουσιαστικές δυσχέ
ρειες. μεταςύ τών όζοίων κυριοτέρα ήταν ή διασφάύ.ιση τών
ζροϋζο·3έσεων άζοδόσεως τών ασφαλιστικών εισφορών κατά
τρόζο ζού ·3ά άζοκλείε: τις καταστρατηγήσεις καί τή δια
φυγή τους.
3. 'Η άντιμετώζιση τού ζαραζάνω -3έματος κρίνεται άζαραί.τητη. γιατί ή Πολιτεία ζρέζρι νά μεριμνήσει γιά τούς
συνταξιούχους ομογενείς ζού έζανέρχονται γιά μόνιμη κατοι
κία στήν Ελλάδα χ.αλύζτοντάς τους γιά τόν κίνδυνο τής άσ-3ένειας. μέ τή θέσζιση διάτασης στή νομοθεσία τού ΙΚΑ, μέ
τήν όζοία θά ζαρέχεται ή δυνατότητα, σέ όσους άζό τούς
ομογενείς έζιθυμούν. yά ΰζχχθούν. μέ αίτησή τους, στον Κλά
δο ’Ασθένειας τού ΙΚΑ μέ εφαρμογή στην" ζροκειμένη ζερίζτωση. τών διατάσεων τού ΙΚΑ, ζού άφορούν τή χυνέχιση
τής ζροαιρετικής άσφάλισης τών άσφ αλισμένων του γενικά.

Σύμφωνα μέ τή διάταση τού άρθρου 19 zap. 5 τού Α.
Νλ 1846/1951 έζιτρέζεται ή αναγκαστική άζαλλοτρίωση ΰζέρ
ιού ΙΚΑ (γιά λόγους κοινής ώφελε,ίας) ιδιωτικής ακινή
του ζεριουσίας γιά την ανέγερση καί ίδρυση Ιατρείων, Κλιικών. Νοσοκομείων. Σχ^ατοοείων καί 'Αναρρωτηρίων τού
ΚΑ.' ■·
■-·'··
‘
·■-■
■
■
· :Ή άζαλλοτρίωση ένεργείται καί ή άζοζημίωση ζού καταάλλεται καθορίζεται σύμφωνα μέ όσα ορίζονται μέ το Ν.Δ.
97/1971 «ζερί αναγκαστικών άζαλλοτριώσεφν» όζως τρστοζοιήθηκε μεταγενέστερα άζό τά Ν.Α. 280/1974 καί 446/
974.
...
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- ... Άρθρο 14.
.··. ·: ::.·
•Η διαδικασία ράζαλλοτρίωσης ακινήτου, ύζέρ} τού ΙΚΑ
1 1. Σήμερα οί φυματικο! άσφαλισμένο: καί συνταξιούχο: τού
ύμφωνα μέ τις ανωτέρω διατάσεις είναι ζολύζλοκη καί άζαιΙΚΑ καί τών άλλων Ασφαλιστικών "Οργανισμών καθώς καί
εί σ,ημχ/τικό χρόνο. "Ετσι δυσχεραίνονται οί ενέργειες τού
αυτοί ζού ζάσχουν άζό καρκίνο (α) τών ζνευμόνων ζαίρνουν
οράματος στις ζεριζτώσεις κατά τις όζοίες, ο! περιστάσεις
κατά τή·^ καλοκαιρινή ζερίοδο έφαζαξ, έζίδομα άερο-θεροοαί τά ζραγματικά γεγονότα έζιίάλλουν άμεση ένεργοζοίηση
ζείας, τό ύψος τού όζοίου ορίζεται κώθε χρόνο μέ κοινή άζ&τ"
■ αί τήν κάλυψη αναγκών.
φάση τών Τζουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών Τζηρεσιών,
Γιά τό σ/.οζό αυτό ζροτείνετα: ή θέσπιση διάταξης τού άρσύμοωνα μέ τις διατάξεις τού Α.Ν. 124/67 (ΦΕΚ 151/.
ρου .11 μέ τήν όζοία απλοποιείται ή διαδικασία καθορι
Α/67) καί άρθρου 14 Ν. 1066/80 (ΦΕΚ 180/Α/80).
.
σμού καί στή ανέχεια άεταλλοτριώσεως ακινήτου τρίτων ΰζέρ
2. Ήδη έχε: δίαζυζωθεί έζανειλημμένα τό αίτημα άτώ
ού ΙΚΑ, ανάλογα μέ εκείνη ζοΰ ισχύει γιά τον Οργανισμό
τούς νεφροζαθείς
άσφαλισμένους καί συνταξιούχους τού
χολικών Κτιρίων.
*
'
_
ΙΚΑ καί τών άλλων Όργχ^ισμών Κοινωνικής Ασφαλείας νά
Άρθρο 11.
- ' “
καταβάλλεται καί σ’ χυτούς τό έζίδομα άεροθεραζείας.
ϊ.Σύκφωνα μέ τήν zap. 2 τού άρθρου 2 τού Ν. Διατάγμαος 3893/1958 «ζερί διατάξεών τινων, άφορωσών τόν Κλά3. Έζειδή ζράγματι ή ζαραζάνω κατηγορία τών άσφαλισμέ-ί
νων άντιμετωζίζει ζροβλήματα διαβίωσης καί ύζάρχει ανάγ
-ν Άσφαλίσεως κατά τής ’Ασθένειας τών Δημοτικών καί
• οινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 193/1958 τ. Α) χρέη γραμκη οικονομικής ένίσχυσής τους κρίνεται σκόζιμη ή θέσζιση
ατέως τής Διοικούσης "Εζίτροζής έκτελεί δημοτικός ή κοι
διατάξεως σέ τρόζο ώστε τό ζαραζάνω έζίδομα" νά έζεκτα-'
θεί κάί στούς νεφροζαθείς άσφαλισμένους καί συνταξιούχους'
νός υπάλληλος, οριζόμενος ύζό τού Προέδρου.
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τοΰ ΙΚΑ και "ών άλλων 'Οργανισμών Κοινωνικής Ασφά
λισης: "
* '." · ;
.
,
Άρθρο 15.'
,,Τά χρόσωχα χού ΰχάγονται στό Κανονισμό βαρέων καί άνθυΎιεινών έχαγγελματων τοΰ ΙΚΑ γιά νά χάρουν σύνταξη μέ
μειωμένο όριο ηλικίας χρεκει νά έχουν χραγματοκοιήσει άχό
το σύνολο τών χραγματοχοιηθέντων ημερομισθίων τά 4/5 σέ
βάριες καί ανθυγιεινές εργασίες. Στα ημερομίσθια αυτά ϊέν
χεριλαμβάνονται οί μέρες άχουσίας τοΰ ασφαλισμένου άχό την
εργασία του μέ κανονική άδεια ή λόγω άσθενείας.
■ Έχειϊήί σύμφωνα μέ τις διατάξεις χοΰ ισχύουν, χροβλέχεται ή συνέχιση τής άσφαλίσεως τών μισθωτών καί κατά
τό χρόνο χοΰ δικαιωματικά ή γιά λόγους ανεξάρτητους άχό
τη θέλησή τους ϊέν χροσφέρουν εξαρτημένη εργασία (άδεια,
άσθένεια) καί διατηρούν τά ϊικαιώματά τούς στο σύνολο ή
μέρους τών άχοϊοχών τους χροτείνεται ή θέσχιση τής ϊιατάξεως τοΰ άρθρου 16 ώστε; ό χρόνος αυτός καί μέχρι 30
μέρες κάθε έτους νά θεωρείται ώς χρόνος άσφαλίσεως στά
βαριά έχαγγέλματα. μέ καταβολή φυσικά τών αυξημένων εισ
φορών χοΰ χροβλέχεται άχό τη νομοθεσία τοΰ ΙΚΑ.
. Άρθρο 16.

, . .. ·.;

ν.

Μέ την χαράγρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ, 172/74 δό
θηκε ή δυνατότητα σ' εκείνους χοό φυλακίστηκαν καί έκτο-·
χίσθηκαν κατά την δικτατορία. νά άναγνωρίσουν τό χρόνο
φυλακίσεως καί έκτοχίσεως ώς συντάξιμον στους άσφαλιστικοΰς ’Οργανισμούς αρμοδιότητας τοΰ Ύκουργείου Κοινωνικών
Ύχηρεσιών.
/: Me την χαρί 13 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 38/75 ορίστηκε ότι,
οί άσφαλιστικές εισφορές γιά την εξαγορά τοΰ χαραχάνω
χρόνου, καταβάλλονται άχό τον ΟΑΕΔ.
:
■·
- Ή χροθεσμία ΰχοβολής τής σχετικής αίτησης καρατάθηκε
μέ τον Ν. 825/78 (άρθρο 8 χαρ. 3) μέχρι τις 30.6.79.
_/ Εχειϊή όμως ορισμένοι άχό εκείνους χοΰ φυλακίστηκαν ή
έκτοκίσθηκαν ϊέν μχόρεσαν νά ΰχοβάλλουν γιά ϊιάφορους λό
γους, τή σχετική αίτηση, κρίνεται σκόχιμη ή χορήγηση νέας
Θμηνης κροθεσμίας.
Άρθρο 17.
Γιά ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων χοΰ μεταφέρθηκαν
άχό' τό Ταμείο Συντάξεων Ήθοκοιών στο ΙΚΑ θεσκίστήκε
τό ίϊιο όριο ηλικίας συνταξιοϊοτήσεως μέ αύτό, χοΰ κροβλέχεται γιά τούς ΰχαγομένους στά βαριά καί άνθυγιεινά έχαγ
γέλματα, ϊηλαϊή τό 60ό έτος γιά τούς άνϊρες καί τό 55ο
γιά τις γυναίκες.
Ο! ΰκαχθέντες. όμως στά βαριά καί ανθυγιεινά έχαγγέλματα
γιά νά χάρουν σύνταξη σέ μικρότερη ήλικία άχό τήν κανο
νική. χρέχει νά χραγματοχοιήσουν άχό τό σύνολο τών ημερο
μισθίων τους τά 4/5 σέ ειδικότητα ή εργασία, χοΰ έχει χα
ρακτηριστεί. σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό τοΰ ΙΚΑ. ώς βαριά
καί άνθυγιεινή. καί άχ’ αυτά τά 1000 τήν τελευταία 10ετία χριν άχό τό όριο ηλικίας συνταξιοϊότησης.
Γιά νά ΰχάρχει ίση μεταχείριση τών χροσώχων χοΰ μετα
φέρθηκαν άχό τό ΤΣΗ στο ΙΚΑ μέ τούς άλλους άσφαλισμένους τοΰ 'Ιϊρύματος χοΰ συνταξιοοοτοΰνται μέ τά ϊϊια
όρια ηλικίας χροτείνεται ή θέσχιση ϊιατάξεως. ώστε καί
γι’ αυτούς νά μήν άχαιτείται ή χραγματοχοίηση τοΰ συνόλου
τών ημερομισθίων (40501 σέ μιά άχό τι; ϊϊιότητες χοΰ άναφέρονται στήν χαρ. 3 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 1210/81. άλλά
μόνο τά 4/5 καί άχό χυτά τά 1000 ημερομίσθια στήν τε
λευταία ΙΟετία χριν άχό τό όριο ηλικίας συνταξιοϊότησης.

"Ενα άχό τά βασικά αιτήματα τών οικοδόμων είναι ή αύ
ξηση τοΰ άϊειόσημου άχό 4Sc σε 10ic .
,Κύριο έχιχείρημά τους είναι ότι έχουν διαφορετική μεταχεί
ριση άχό τους άλλους εργαζόμενους οί όχοίοι άχασχολοΰνται
σέ καθαρό εργοδότη καί χαίρνουν χερισσότερες ημέρες ά
δειας καί έχίϊομα άϊειας.

Πράγματι τό 4% χού καταβάλλεται άχό τόν εργοδότη στο
ΙΚΑ γιά άϊεια καί έχίϊομα άϊειας. άχοϊίϊει μικρότερο χοσό
καί συγκεκριμένα γιά άχασχόληση 300 ήμερων τό χρόνο άκοϊίδει 12 ημερομίσθια, ϊηλαϊή 6. ημερομίσθια γιά άϊε:α~καί
6 γιά έχίϊομα άϊειας (Ν. 4469/65. άρθρο 2).
Τό αίτημα αύτό τών οικοδόμων ϊέν μχορεί νά θεωρηθεί
χαράλογο, άν μάλιστα ληφθεί ΰχό}η καί ή κυβερνητική εξαγ
γελία γιά χορήγηση άϊειας 4 έβίομάϊων στεΰς εργαζόμενους
γενικά.
Εξ άλλου ή έχιβάρυνση τής οικοδομής άχό τήν αύξηση
τοΰ άίειόσημου άχό 4% ϊέν θά είναι σημαντική.
.
.
Άρθρο 19.

'

I-:

Μισθωτοί άσφαλισμένοι στά διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία,
λίγο χριν άχό τή συνταξιοϊότηση ή καί μετά άχό αυτήν ζητοΰν νά άναγνωρίσουν ημέρες άχασχόλησής τους χριν άχό 10
καί χλέον χρόνια, γιά τις όχοίες ϊέν έχουν καταβληθεί ασφα
λιστικές εισφορές.
'•σ-...·
Άχοτέλεσμα τής αμέλειας αύτής τών μισθωτών καί τής
ασυνέχειας τών έργοίοτών είναι νά ζημιώνονται τά Ταμεία,
γιατί οί εισφορές χοΰ άναλογοΰν στο χρόνο αυτό ή έχουν
χαραγραφεί ή είσχράττονται κατά χολΰ μειωμένες έχειϊή ό
ΰχολογισμός τους γίνεται βάσει τών άχοϊοχών' χοΰ έχαιρνε
ό άσφαλισμένος κατά τό χρόνο τής άχασχόλησής του.
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Έτσι ϊέν χροκαλείται μόνο ή ζημία στά άσφαλιστικά' Τα
μεία, άλλά καί στους συνεχείς χρός τις ΰχοχρεώσεις τους
άσφαλισμένους, ο! όχοίοι φροντίζουν έγκαιρα τήν ασφαλιστι
κή τους τακτοχοίηση.
Γιά τήν τακτοχοίηση τής κατάστασης χυτής χροτείνεται
ή θέσχιση τής ϊιατάξεως τοΰ άρθρου 21 ή οκοία! είναι άνάλογη χρός τήν ΐσχύουσα ϊιάταξη στον Εθνικό άσφαλιστικό
φορέα (ΙΚΑ) μέ τήν όχοία χροστατεύονται οί άσφαλιστικοί
οργανισμοί εξασφαλίζονται όμως χαράλληλα καί τά άσφαλε
στικά ϊικαιώματα τών χιό άμελών μισθωτών..- · γε.:σ::.
Ο! ρυθμίσεις αυτές ϊέν ισχύουν γιά τό ΙΚΑ στό όχοίο θά
έφαρμόζεται ή δική του νομοθεσία.
"Αρθρο 20.
1. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 172/75, στοΰς
δικαστικούς λειτουργούς χού έχανήλθαν στήν ΰχηρεσία μέ τή
Συντακτική Πράξη 4/5.9.1974 καί ϊέν δικαιώθηκαν άχοϊοχές. κατά τό χρόνο χοΰ χαρέμειναν έκτος ΰχηρεσίας, δόθη
κε ή ευχέρεια νά έχιοτρέψουν τό ·έφάχαξ βοήθημα χοΰ τ-οΰς
καταβλήθηκε κατά τήν άχόλυσή τους, άτοκα μέσα σέ ϊύο χρό
νια άχό τήν έχάνοϊό τους στήν ΰχηρεσία. διαφορετικά τά χοσά χοΰ χήραν νά έχιστρέφονται άχ' αυτούς ή νά χαρακρατοΰντα: άχό τό Ταμείο χοΰ τά κατέβαλε έντοκα μέ τόκο 4% μετά
τήν χάροϊο τής χαραχάνω κροθεσμίας.
2. Έχειϊή στή ρύθμιση τής διάταξης αύτής. γιά τήν έχιστροφή τοΰ εφάχαξ βοηθήματος, ϊέν ΰχάγονται εκείνοι ο! δι
καστικοί λειτουργοί χοΰ έχανήλθ αν στήν ΰχηρεσία μέ τήν
ϊϊια συντακτική χράξη άλλά γιά τό χρόνο χοΰ βρίσκονταν
εκτός ΰχηρεσίας. έλαβαν άχοδοχές. χροτείνεται ή θέσχιση
τής διάταξης τοΰ άρθρου 22 γιά λόγους ίσης μεταχείρισης.
Άρθρο 21.
1. Μέ τό Ν. 621/77 ιδρύθηκε τό Ταμείο Έχικουρικής
Άσσάλισης καί Πρόνοιας τοΰ Π ροσωχικοΰ τής ΥΕΝΕΔ.
2. Πόροι τοΰ Ταμείου αύτοΰ γιά μέν τόν Κλάδο Συντά
ξεων είναι εισφορά τών ασφαλισμένων 5/έ στις άχοϊοχες τους
καί συνεισφορά τής ΥΕΝΕΔ 6βό σ' αύτές. γιά ϊέ τόν Κλά
δο Πρόνοιας εισφορά 3/ό στις άχοδοχές τους και τά έσοδα
χού προέρχονται άκό τό άγγελιόσημο.
3. Αχό σχετική άναλογιστική μελέτη, χροέκυψε ότι ο:
χαραχάνω κόροι τοΰ Κλάδου Π ρονοίας είναι χολΰ αύξημενοι καί γι' αύτό ό Κλάδος θά μχορεί νά δίνει ΰχερβολικές
χαροχές χοΰ νά φθάνουν τούς 75 μισθούς.
4. Έχειϊή τό ύψος αύτό τοΰ έφάχαξ βοηθήματος θά εί
χε συνέχεια τή δημιουργία νέας σοβαρότατης αιχμής στον
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ία τών εφάπαξ βοηθημάτων καί επειδή με Π. Διατάγμαο! παροχε* πού Κ λ ά ο ου Πρόνοιας «5 Ταμείου κα-5ορίστησέ 24 μηνιαίους μισθούς. ίκίόθηκε ή 1 56/οίκ. 2678/10.
979 άπόφαση τού Υφυπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών
~τήν οποία καταργή-5ηκε εισφορά τών ασφαλισμένων στόν
200 Πρόνοιας τον Ταμείου 13/c) καί ή όποια προίλεπό: ότι 3ά κυρωθεί νομοθετικά.
. Γιά τη νομοθετική κύρωση τής άπόφασης χυτής 3εσπίr. άντιστοιχη διάταξη τού άρ·3ρου 21 τού νομοσχεδίου.
Ά3ήνα, 30 Μαρτίου 1982
Ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
2 τή συγχώνευση τοΰ κλάδου συντάξεων τοΰ Ταμείου Άοαλισεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών
[ονοπωλιου τού Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚ.Α. και ρύμιση άλλων ασφαλιστικών καί συνταξιοδοτικών 3εμάων».
Άρ·3ρο 1.
. Ό Κλάδος Συντάξεων τοΰ Τσμείου Άσφαλίσεως Προικοΰ Εταιρείας Διαχειρίσεως Εϊοών Μονοπωλίου Έλληύ Δημοσίου (Τ.Α.Π.—Ε.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) καταργείται άπό
έναρξη ισχύος τοΰ νόμου αύτοΰ.
Γό σύνολο τοΰ ενεργητικού και παθητικού τοΰ Τα
υ
Άσφαλίσεως
Προσωπικού
Εταιρείας
Διαχειρίς Εϊοών
Μονοπωλίου,
Ελληνικού
Δημοσίου
τού
έρχεται άπό την λειτουργία τοΰ καταργούμενου Κλάδου
τάξεων
περιέρχεται
στο ΙΚΑ. ώς κα-3ολικό διάδοχο,
κρεμείς δίκες, οι όποιες προέκυψαν άπό' την λειτουργία
Κλάδου τούτου συνεχίζονται άπό καί κατά τοΰ ΙΚΑ. χωρίς
'.οπή.
Ολη ή ακίνητη περιουσία τοΰ Κλάδου Συντάξεων τοΰ Τα
υ Άσφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως ΕίΜονοπωλιου 'Ελληνικού Δηυ,οσίου περιέρχεται αΰτοδί* στο ΙΚΑ. Ή μεταβίβαση χύτη απαλλάσσεται από την
'ρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων υπέρ τοΰ
Οσιου, όπως καί άλλων φόρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ
ου ή Κοινότητες ή άλλων τρίτων.
ια τή μεταβίβαση τής κυριότητας, ό 'Υπουργός ΚοινωJV .'Υπηρεσιών συντάσσει σχετική πράξη, ή όποια περιέχει
γραφή τών ακινήτων'καί μεταγράφεται στα βιβλία τοΰ
όδιου ΎπΟ'ΰηκοφυλχ/.είου. άτελώς. Οί διατάξεις τοΰ άρυ 1198 Α.Κ. εφαρμόζονται χναλόγως.
. Από τήν κατάργηση τοΰ
αλιζονται στον κλάδο χύτο
είου Συντάξεων τοΰ ΙΚΑ
χη νομοθεσία.

Κλάδου, όλα τα πρόσωπα πού
υπάγονται στήν ασφάλιση τοΰ
καί διέπονται άπό τήν άντίη
.........

ημέρες εργασίας πού πραγματοποιήθηκαν στήν άσφά·, τοΰ καταργούμενου Κλάδου Σύνταξης -ίΐεωρείται ότι
'ματοποιή-ύηκχυ στήν ασφάλιση τοΰ ΙΚΑ. γιά νά 3εμεΰεί τό δικαίωμα γιά χορήγηση σύνταξης, όπως καί γιά
προσδιορισμό τοΰ ύψους καί τής έκτασης τής σύνταξης
Ί "3·
) συντάξιμος χρόνος πού άναγνωρίσ-3ηκε καί έξαγοράκε σύμφωνα μέ τις διατάξεις τής νομοθεσίας τοΰ καταρενου Κλάδου, θεωρείται ώς χρόνος πραγματικής άσφάλιστον Κλάδο Συντάξεως τοΰ ΙΚΑ.
ρόνος. ό όποιος άναγνωρ?;-3ηκε. αλλά δέν έξαγοράσ·3η5·=2γσράζεται σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ άρ-5ρου 31
κχυονισμοΰ Ασφάλισης τοΰ ΙΚΑ.
Από τήν κατάργηση τοΰ Κλάδου Σύνταξης τοΰ ΤΑΓΙ —
ύΜΕΔ. τό ΙΚΑ βαρύνεται μέ τήν καταβολή τών συν

τάξεων τών συνταξιούχων, του. οί όποιοι θεωρούνται συντα
ξιούχοι τοΰ ΙΚΑ.
Οι συνταξιούχοι αυτοί γιά τόν ανακαθορισμό τής σύντα
ξής τους σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία' τού ΙΚΑ. κατατάσσον
ται μέ βάση τό ποσό τής σύνταξης πού καταβάλλεται στον
κα-ΰένα. άπό τόν καταργούμενο κλάδο, χωρίς τήν προσαύξηση γιά οικογενειακά βάρη καί άπόλυτη αναπηρία. στήν ανά
λογη κλάση. σύμφωνα μέ τις διατάξεις, τοΰ άρ-Ssου 37 παρ.
1 τού Α.Ν. 1846 1931. στήν οποία άντιστοιχεϊ τό ίδιο ή τό
πλησιέστερο ποσό σύνταξης, τό όποιο παίρνει συνταξιούχος
τοΰ ΙΚΑ. πού έχε: τόν ίδιο συντάξιμο χρόνο.
Εάν τό ποσό σύνταξης πού ·3ά πρσκύψει άπό τήν κατάτα
ξη αύτή είναι μικρότερο άπό αυτό πού καταβάλλεται άπό
τόν καταργούμενο Κλάδο, ή διαφορά διατηρείται ώς προσωρι
νό επίδομα.
• 4. Ο! άσφαλισμένο: τού καταργούμενου Κλάδου, οι όποιοι
3ά άποχωρήσουν άπό τήν έργασία τους μέχρι τήν 31.12.87,
δικαιούνται νά διαλέξουν γιά τήν συνταξιοδότησή τους, τήν
εφαρμογή τών διατάξεων τού καταργούμενου Κλάδου όπως
ισχύουν κατά τήν έναρξη τής ισχύος τοΰ νόμου αύτοΰ. αντί
τής εφαρμογής τών διατάξεων τής νομοθεσίας τού ΙΚΑ.
Στήν περίπτωση όμιυς αύτή ώς χρόνος άσφάλισης θεωρεί
ται τόσο ό συντάξιμος χρόνος πού δίανύ-ΰηκε στήν ασφάλιση
τοΰ καταργούμενου Κλάδουί όσο καί- ό χρόνος πύ διανύ-3ηκε
στήν άσφάλιση τού ΙΚΑ. άπό τήν κατάργηση τού Κλάδου και
ό όποιος θεωρείται σάν νά είχε διανυ-3εϊ στόν καταργούμενο
Κλάδο.
Οί συνταξιοδοτούμενοί μέ τις διατάξεις τής νομοθεσίας
τοΰ συγχωνευομένου Ταμείου εντάσσονται σέ άσφαλιστικές κλάσεις τού ΙΚΑ. σύμ-ωνα μέ τις διατάξεις τής προηγούμενης
παραγράφου.
_
_
5.
Τό Τχμείο Άσφαλίσεως Π ροσωπικοΰ Εταιρείας Δια
χειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου μετονομά
ζεται σέ «Ταμείο εφάπαξ παροχών τού Προσωπικού Εταιρείας
Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου» καί
διέπεται άπό τήν νομοθεσία πού άφορά τόν Κλάδο Πρόνοιας
τοΰ ίδιου Ταμείου.
Τό ποσό άπό τά έσοδα τής διαχείρισης τών ειδών τοΰ
Κρατικού Μονοπωλίου, πού όρίζεται μέ κοινή άπέφαση τών
'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί προβλέπετα: άπό τήν περίπτωση ζ' τού άρ-3ρου 2 τοΰ καταστα
τικού τοΰ καταργούμενου Κλάδου Συντάξεων τού
Ταμείου
Άσφάλισης Προσωπικού ΕΔΕΜΕΔ, εξακολουθεί νά κατα
βάλλεται στό μετονομαζόμενο Ταμείο εφάπαξ παροχών προ
σωπικού ΕΔΕΜΕΔ έως τό έτος 1985.
......
'Αρ·5ρο 2.
1. Τό ποσό τής μηνιαίας σύνταξης' γηρατιών πού κατα
βάλλεται άπό τό Ταμείο Άσφαλίσεως Τυπογράφων καί Μι
σθωτών Γραφικών Τεχνών, υπολογίζεται άπό τή δημοσίευση
τοΰ νόμου χύτοΰ σέ ποσοστά στις συντάξιμες άποδοχές γιά κά-3ε
300 ήμερες άσφάλισης ώς εξής:
Γιά τούς άσφαλ'.σμένους πού έχουν συντάξιμη υπηρεσία
μέχρι 5.100 ημέρες σέ 2% καί γιά τις πέρα τών 5.101 ημέ
ρες σέ 3%.
2. Ώς άποδοχές γιά τήν εφαρμογή τοΰ άρ·3ρου αύτοΰ εν
νοούνται δ μέσος όρος τών άποδοχών πού ύπόκεινται σέ κρατήσεις υπέρ τού Ταμείου, κατά τήν τελευταία τριετία πλήρους
απασχόλησης πριν άπό τήν άποχώρησή τους άπό τήν ενεργό
άσφάλιση. Στις άποδοχές χυτές συνυπολογίζονται καί τά δώ
ρα Εορτών Πάσχα καί Χριστουγέννων τά οποία καταβλήθη
καν στό χρονικό χύτό διάστημα.
Άπό το μέσο όρο άποδοχών πού προκύπτει κατά τόν τροπο πού προβλέπεται άπό τήν παράγραφο αύτή. λαμβάνονται
α) ολόκληρο τό ποσό μέχρι 30.000 δρχ., β) ποσοστό 50% για:
το τμήμα τών άποδοχών άπό 30.001 μέχρι 50.000 δρχ.. γ)
ποσοστό 25% γιά τό τμήμα τών άποδοχών άπό 50.001 μέχρι
70.000 δρχ.
Τό α-3ρο:σμα τών παραπάνω τριών ποσών άποτελεί τόν συν
τάξιμο μισ-3ό πάω στόν όποιο υπολογίζεται ή σύνταξη.
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