
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έκί σχεϊίον «κερί ;w σνντχξιοϊοτικον ϊικχιώματος
τον τακτικού κροσωκικοϋ τού Ταμείου Συντάξεων Μηχα
νικών */, 21 Έργοληκτών Δημοσίων “Εργων καί τού Τεχν'- 
νοϋ Έκιμελητηρίρν τή; Έλλάϊος».

Ποός 7)/)' Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

Δια τοϋ ύκό κρισιν σχεϊίον vo^xcj σκοκεΐται ή σννταξιοϊό- 
τησις τών τακτικών (μονίμων) νκαλλήλων τοϋ Ταιεείον Συν
τάξεων Μηχανικών καί Εργοληπτών Δημοσίων “Εργων 
ίΤΣΜΕΔΕΊ 7.2; τοϋ Τεχνικού Έκιμελητηρίον τής Έλλά- 
3ος 'ΤΕΕΊ. ώς καί τών μελών τής οικογένειας τών ανω- 
τέρω κροσώκων. βάσει τών έ-/.άστοτε ισχυονσών ίιατχξεων 
κερί οημοσίων κολιτικών νκαλλήλων.

Κατ’ ουσίαν ο: ώς άνω ρν-3μίσε:ς κροεβλέκοντο καί μέχρι 
τονϊε ύκό τών ϊ·.2τάξεων τον άρ·3ρον 9 τον Ν.Λ. 2724/53. 
ο·.’ ών σννεκλησώ-ύησαν κρογενέστε,ρ7! τοιανται (καραγρ.
2 ap-Spov 6 Α.Ν. 2326/1940 καί άρ-Ssov 5 Λ.Ν. 440/

• 194ο). ττλτγν όμως αί έν λόγω ϊιχτάσεις έ·5εσκίσ·3ησαν άκύ- 
ρως -/.α·3 ότον ϊέν σννέκρ 2ξε τό Ελεγκτικόν Σννέοριον.

Ήίη. κρός ρύ-ϋμισίν τον άνχκνψαντος Ξέματος ν.αί κρός 
ίιατήρησιν τών κεκτημενων σμντχξιοϊοτιν.ών οικακώματων. 
τών εν αρχή αναςερομένων νκαλλήλων. ύκοβάλλεται τό κα
ούν σχέϊιον νόμον, ον. .ρυθμίζονται καί - ετερα δέματα

ονναρή κρός τήν έκιϊιωκωμένην ρύ-3μ;σΐν.
Εϊίικώτερον δια τών έκΐ. μέρονς διατάξεων έκέρχονται α!

ις εκετα: ρυθμίσεις:

“Ap-Spov 1.

τα τον λογον τον συνολικού συνταξίμου χρόνον, κρός τόν χρό
νον κρονκηρεσίας των εις ετερα Ν.Π.Δ.Δ.

Τό Δημόσιον άκαλλασσεται τής τοιαντης νκοχρεώσεως, 
τό μεν ϊιότι ϊννατόν νά κρόκε:τα: κερί ττρατ:ωτ:κής ύκη- 
ρετ'.τς η ύκηρεσίας ώς έκτακτων κλκ. όκότε αϊ κρατήσεις 
ακε:ο·3ησαν εις το ΙΚΑ. το ϊέ ο:6τ> καί βάσει κροσφάτον νο
μοθετικής ρνύμισεως εχει άκαλλαγή όμοιων έκιί αρύνσεων.

"Ap-Spov 8.

Διά τής καραγρ. 1 νομιμοκοιοϋντα: αί ακονεμη·3είσαι κα
ρά τον ΤΣΜΕΔΕ συντάξεις ε:ς τούς τακτικούς ύκαλλή- 
λονς αυτού καί τον ΤΕΕ. βάσει τον κροϊσχνοντος ειδικού σνν- 
:ος·.οοοτ:κθν καλεττώτος.

Δ:ά τής καραγρ. 2 καρεχετα·. τό δικαίωμα σννταξιοϊοτή- 
τεως τών τακτικών νκαλλήλων τον ΤΣΜΕΔΕ καί τον 
ΤΕΕ. ιός καί τών μελών τών οικογενειών τονς κατά τάς 
ί*.2τάξ·:ς τής γενίκής νομοθεσίας τής ϊιεκούσης τονς ασφα
λισμένους μετοχονς τον Ταμείον. έφ οοον ϊέν -3 εμε λιώνουν 
ϊικαιωμα συντάξεως κατά τάς διατάξεις τον καρόντος νόμον.

Άρ·3ρον 6.

Διά τον άρ-3ρου τούτου ορίζεται ότ: ή ϊιακίστωσις νόσον 
κλκ., τών νκαλλήλων τον ΤΣΜΕΔΕ καί τον ΤΕΕ, ϊιά την 
κερικτωσ'.ν καί μόνον κον γεννάτα: τό -5έμα συνταξιοϊοτή- 
σεώς των -3ά γίνεται νκο τών 'Γγειονομικών Έκιτροκών τοϋ 
Δημοσίου, κατά έκάστοτε ίσχνονσας διατάξεις κερί Δημο
σίων ΓΤολιτ'.κών 'Τκαλληλων.

Άρθρον 7.

Διά τον άρ·δρον τούτον ορίζεται ότι. ο! τακτικοί ύκάλλη- 
λο> τον ΤΣΜΕΔΕ καί τον ΤΕΕ, ώς καί τά μέλη τής οικο
γένειας αυτών. δικαιούνται σνντάςεως εκ τον ΤΣΜΕΔΕ 
κατά τάς έκάστοτε όΐατάςεις κερί σννταςιοόοτήσεως τών 
οημοσίων κολιτικών 'Τκαλληλων.

Άρ-3ρον 2.

: Διά τον άρ-3ρον 2 ορίζονται τά τον νκολογισμον κραγμα- 
κικον σννταξίμον χρόνον καί άναγνωρίσεως κρονκηρεσιών, 
κατ’ άνάλογον εφαρμογήν τών ισχνοντων εις τό Δημόσιον. .

“Αρ·3ρον 3. .

Διά τον άρθρον τούτον Ξεσκίζονται αί ύκοχρεώσεις τον 
ΤΣΑΙΕΔΕ καί τον ΤΕΕ. ώς έργοοοτών. ίιά την σννταςιοϊό- 
τησιν τών νκαλλήλων των, αίτινες κατά τά ΐσχνοντα 5α- 
οννονν τά X. ΓΓ.Δ.Δ. εις 5 ίικηρετονν. Δεόομένον όμως ότ: 
τό ΤΕΕ. οέν είναι σννταςίοοοτικός Οργανισμός, -3ά νκο- 
χρεωθ-ή εις την κ,αταόολήν εισφοράς κρός τό ΤΣΜΕΔΕ. όιχ 
κάντας τονς τακτικούς νκαλλήλονς αντον, ήτις ορίζεται

εισικον καθεστώτος 
ϊιά τόν Κλάϊον

ιση κρος την αντίστοιχον τοιχντη^ι ■ 
σννταςιοοοτήσεως νκαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
ΣνντάΞεων τον ΙΚΑ.

_·’ · “Ap-Spov 4. .

■ Διά τής καραγρ. 1 τον άρΞρον 4 ορίζεται ότι εις κερι- 
κτώτεις καθ’ ας τ.αρετηρήτΞησχ/ είσφοραί οιά κροηγούμε- 
νον χρόνον νκηρεσίας νκό έτρων Ν.Π.Δ.Δ. ή τον Δημοσίου, 
ό αντίστοιχος χρόνος λογίζεται ώς σννταςιμος.

Διά τής καραγρ. 2 καρεχετα·. ή ευχέρεια εις νκαλλήλονς 
οίτινες ειχον. τνχόν χναλάόη τάς οιενεργηίείσας κρατήσεις 
εκ τών άκοοοχών τοιν. ή ϊέν έγένοντο κρατήσεις έκ" αυτών, 
όκως καταόάλλονν ταντ2ς. κατά τούς ορισμούς τής σχετι
κής οιστάςεως. εις το ΤΣΜΕΔΕ έκί τώ τέλει σνννκολο- 
γισμον ώς συντάξιμον καί τον αντίστοιχον τοντον χρονικού 
οιαστήματος.

Διά τής καραγρ. 3 ορίζεται ότι. τα Ν.Π.Δ.Δ. άτίνα ει- 
yov καρακρατήσει εισφορά’ ϊιά σννταξιοοότησιν νκαλλήλων 
των. οίτινες άκεχώρησαν μεταγενεστέρως καί νκηρετονν εις 
τό ΤΣΜΕΔΕ ή τό ΤΕΕ. νκοχρεοΰντα: κρός την καταίολήν 
κρός τό ΤΣΜΕΔΕ μέρονς τής άκονεμητέας συντάξεως, κα-

Διά τον άρΞρον 7 ορίζεται ότι. τό ΤΣΜΕΔΕ καί τό 
ΤΕΕ ύκοχρεοΰντα: εις τήν καταβολή·/ τών τριμήνων άκοϊο- 
χών κρος τους ϊι’ οίονοήκοτε λόγον άκομακρννομένονς τακτι
κούς ύκαλλήλονς καΞώς καί στά μέλη οικογένειας τους 
όκως άκριβως καταβάλλονται οί άκοϊοχές αυτές εις τούς 
οημοσιονς κολιτικούς ύκαλλήλονς.

ΆρΞρον 8.

Διά τοϋ άρΞρον τοντον ορίζονται τά άρμόϊια όργανα τον 
ΤΣΜΕΔΕ οιά τήν άνα-ρ/ώρισιν κρονκηρεσιών. άκονομή κα- 
ροχών κλκ.. ώς καί τά μέσα Ξερακείας.

“Ap-Spov 9.

Διά τοϋ ap-Spov 9 καταργοννται αί ϊιατάξεις αί ρν3μι- 
ζονσαι άλλως τά θέματα τά ρνόμιζόμενα οιά τον ΰκ’ όψιν 
σχεϊίον νόμον. ,

“Ap-Spov 10.

Διά τοϋ άρθρον τούτον ορίζεται ή εναρςις ισχύος τον νόμον.

Έ/ Άθήναις τή 27 Φεβρουάριον 1981

Οί 'Τκονργοί
Οικονομικών Κοινωνικών 'Τκτμεσιών

ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΔΙΑ

Π ροσηρτημένον εις τήν Εΐσηγητικ.ήν “Εκ-όεσιν τοϋ σχεϊίον 
νόμον «κερί τον σννταξ ιοϊοτικού δικαιώματος τοϋ τακτικόν 
κροσωκικοϋ τοϋ Ταμείον Συντάξεων Μητχσ/’.κώ-/ καί Έργο- 
ληκτών Δημοσίω·/ “Εργων καί τοϋ Τεχ·/ίκοϋ Εκιμελητηριον 
τής Έλλάϊος».

1. Αί εις τό ap-S-pov 3 καράγφ. 1 χ/αφερόμεναι διατάξεις 
τών καραγράςων 2 καί 3 τον ap-Spov 11 τοϋ. Ν.Δ. 4277/ 
1962 «κερί συντχξιοϊοτήσεως κών ιατρών τοϋ ΙΚΑ καί ετέ
ρων τινών κατηγοριών έργαζο/χένων», έχον·/ ώς έξής:

“Ap-Spov 11.

1. Αί διατάξεις τοϋ Ν. 3163/1935 «κερί σα/τχξιοίοτή- 
οεως τον Προσωκικον τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφαλι-



σεων ίχουσιν εφαρμογήν καί επί τοό τακτικού προσωπικού τών 
'Οργανισμών Κοινωνικής Πο/.ιτιχής άρμοδιοτητος τοό 'Υ
πουργείου Εργασίας, ώς καί τού αότοό τροιωτ:»» τών 
Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητες τού Υπουργείου Κοινωνικής Προ- 
γοί·χς τού ήσφαλισμένου παρά τψ Κλάδφ Συντάξεων τού Ιδρύ
ματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, πλήν xx-S' όσον άλλαος όρί- 
ζ«ταο: διά τού παρόντος.

2. Οί ’Οργανισμοί Κοινώνικής Πολιτικής ώς χοκ τά 
Ν.ΠΑΔ άρμοδιοτητος 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίχς ύπο- 
χρεοόνναι εις κχτχόοό.ήν πρός τό ΙΚΑ έργοδοτιχής εισφορά? 
ίσης πρός 9% έπί τών ταχτικών μηνιαίων άποδοχών τού περτ 
οο ή παράγρ αφσς 1 τοό παρόντος ταχτικού πρ οσωπ ιχοό των.

3. Διά την χατ’ εφαρμογήν τοό παρόντος συνταξιοδότησιν
τοό ταχτικού προσωπικού τών ΟΚΠ, άρμοδιοτητος τοό Υ
πουργείου ’Εργασίας καί τών ταχτιχών όταλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
άρμοδιόσητος 'Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας, έπιόά/.ό.ετσι εισ
φορά τούτου ύπέρ τοό ΙΚΑ ίση τρος 6% έπί τών ταχτιχών 
μηνιαίων αποδοχών αύτοό. . - .

Τά ανωτέρω ποσοστά εισφορών άναχα-Sopίσ-δησαν μεταγενε- 
στερως St’ υπουργικών αποφάσεων.

2. Συναφείς τρος τάς ανωτέρω είναι xat αί διατάξεις τοό 
άρ-Spoo 2 τοό Ν.Δ. 78/1973 «περί τροποποιήσεως χαί σομ- 
αληρώσεως τής περί 1ΚΑ Νομοθεσίας χχ>ί άλλων τινών Ορ
γανισμών Κοιν. Άσφχλίσεω,ς» (ΦΕΚ 158/26.7.73 τ. Α'), 
έχουσαι ώς έξης:

«'Ap-Spov 2.

Το επίδομα λόγω συνταξιοδυτικής εισφοράς τών ταχτιχών 
όταλλήλων 'τών Ν. Π.Δ.Δ., το προί7,επόμενον ότό τοό Κεφα
λαίου II τής διά τοό άρθρου 36 τοό Ν.Δ. 4242/1962 χορω- 
θείσης ότ’ άρι-S. 1031/1958 πρχξεως τοό Υπουργικού Συμ
βουλίου, ώς έτροτοτοιή'3η χαί συνεπληρώ-5η μετχγενεστέρως, 
χ,αταργείται άπό τής τρωτής τοό έπομέναυ τής έημοσιεόσεως 
τοό-παρόντος μηνός. Άπό τής αότής χρονολογίας ή άτομιχή 
εισφορά διά κυρίαν σύνταξιν τών όταλλήόαον τής ανωτέρω χα- 
τηγορίχς αναλαμβάνεται ότο τοό οικείου Ν.Π.Δ.Δ.».

'Ap-Spov 4.

Αί εις τήν παράγραφον 2 τοό άρ-5ρου τοό του άναφερόμεναι 
διατάξεις τής παραγράφου 3 τοό άρόρου 11 τοό Ν.Δ. 4277/ 
1962 παρετέ·5ησχν ανωτέρω (άρ-5ρον 3).

'Ap-Spov 5.

Αί εις τήν παράγραφον 3 τοό xp-Spoo τοότου ά/αφεράμενα; 
διατάξεις τής παραγράφου 2 τοό ap-Spoo 9 τοό Ν.Δ. 2724/ 
1953 «περί τροποτοιήσεως χαί σομτληεώσεως τής χειμένης 
νομο-όεσίας περί ΤΣ.Ν1ΕΛΕ» (ΦΕΚ 327/12.11.1935 τ. Α'), 
έχουν ώς έξής:

'Ap-Spov 9.

2. Εϊς τό τέλος τής παραγρ. 2 τοό άρ·5ρου 6 τοό Άν. Νό
μον 2326 τοό 1940, ώς έτροποποίηση διά τοό άρ-5ρου 5 του 
Α.Ν. 440 τοό 1945 προστ:·5ετχ: ή κάτω-5: περίοδος:

«Είδιχώς διά τους μετόχους τούτους, άτοχό-ειστιχώς χαί 
μόνον διά τήν άτόχτησιν τοό δικαιώματος τρος άπό/.ηόιν συν
τάξεως χαί διά τον χαόορισμον τοό ποσού ταΰτης, έχουσιν 
εφαρμογήν παραλληλως τρις τάς περί απονομής συντάξεως 
ειδικά ς διατάξεις τοό Ταμείου, αί έχάστατε περί συντχξ'.οδο- 
τήσεως τών Δημοσίων Πολιτιχών ’ Υπχ7.7.ή7,ων κείμενα·. δια
τάξεις. σι" άς περιπτώσεις αί τελευταία; αυται είσίν ευμενέ
στερα' ή διά τούτων ρυθμίζονται περιπτώσεις μή προό/.επο- 
ναι ύπό τής νομοθεσίας τον Ταμείου».

'Ap-Spcv 8.

1) Αί άναφερόμενα: εις τό xp-Spcv τούτο διατάξεις τοό 
ap-Spoo 1 τοό Ν. 861/1979 (ΦΕΚ 2/5.1.79 τ. Α') έχουν 
ώς χάτω-S·.:

'Ap-Spov 1.

1) Αί άναφερόμενα; εις τό άρθρον τούτο διατάξεις τοό 
ή απονομή τών πόσης φόσεως παροχών (συντάξεων, έφ’ άπαξ 
παροχών άπ&ενείας. άνεργίας. έξόδων κηδείας χλπ.) τών Ορ

γανισμών Κοί'νωνιχής Άσφάλίσεως άρμοδιοτητος τοό ' Γπουρ- 
γείου Κοινωνικών 'Τπηρεσιών, ένεργείται δι’ άποφάσεως τοό 
ΠροΤστα-μένου τών Τπηρεσιών τον οικείου Ασφαλιστικού 
Οργανισμού, ανεξαρτήτως τοό δαθμοό όν φέρει ουτος. Εις 

τάς ανωτέρω διατάξεις υπάγονται οί Άσφα/.ιστιχοί ’Οργανι
σμοί οί όποιοι -/.αόορίζονται έ-χάστοτε δι’ άποφάσεως τοό Τ- 
πουργοό Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην τον Δ.Σ. έκα
στου έξ αυτών.

2. Έφ όσον ό Προϊστάμενος τών Υπηρεσιών τοό οικείου
’Ασφαλιστικόν "Οργανισμού ήόελε κρίνει ότι έχ τής έξεταζο- 
μένης όποόέσεως προκύπτουν -όέματα γενιχωσέρας διά τον 
’Οργανισμό σημασίας, δΰνχται προ τής ΰπ’ αότοό έχϊόσεως 
τής σχετικής άποφάσεως, νά ζητήση παρά τοό Δ.Σ. τοό ’Ορ
γανισμού τήν παροχήν οδηγιών καί κατευθύνσεων, ή τήν 
λήψιν άποφάσεως προς ομοιόμορφον άντιμετώπισιν τών ά·;α- 
κυπτόντων δεμάτων. - - :

\Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ τής Νομικής Υπηρε
σίας καί τον Προϊσταμένου τών 'Υπηρεσιών διά τήν χορή- 
γησιν· ή μή τής παροχής, ή τήν άναγνώρισιν ή μή χρόνον 
προϋπηρεσίας, ή υπόδεσις χρίνεται ύπό τοό Δ.Σ. τοό Τα
μείου.

3. Ή κατά τήν παράγραφον 1 άπόφασις ύπόκειται εις έν- 
στασιν άσκουμένην υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον, ε
νώπιον τοό Διοικητικού Συμβουλίου τοό οικείου άσφα·7.;στ'χοΰ 
’Οργανισμού, εντός προ-$εσμιας τριών μηνών, άρχομένης από 
τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως.

4. Τό Διοικητικό Συμβοΰλιον ΰποχρεοόται νά εκδότη τήν 
σχετικήν άπόφασίν τον εντός μηνός άπό τής ϋποζοό.ής τής 
ένστάσεως κατόπιν προηγούμενης γνωμοδοτήσεως τής τυχόν
7.ειτουργούσης παρ’ αύτώ έκ μελών αΰτοΰ ’Επιτροπής άσφα- 
7.!σεως καί παροχών.

5. Αί κατά τάς παραγράφους 1 καί 4 τού παρόντος αποφά
σεις δόναται νά άνα-3-εωροϋνται ύπό τ-οό έκδώσαντος ταότας 
o’xcrScv ή κατόπιν αΐτήσεως παντός έχοντος έννοαον συμ.- 
φέρον:

α) 'Οποτεδήποτε έάν ή έκδο-5εΐσα άπόφασις στηρίζεται επί 
ψευδών καταθέσεων μαρτύρων ή επί ψευδούς έκ-όέσοως ή κα- 
τα·5έσεως πραγματογνώμονος ή επί π7.αστών ή νοθευμένων 
εγγράφων, έφ’ όσον τά περιστατικά ταότα προκύππου-' έξ 
άμετακό.ήτου δικαστικής άποφάσεως.

β) Εντός εΰ/νόγου χρόνου έάν προσαχ-όοόν νέα κρίσιμα 
έγγραφα ή ένεφιλοχώρησε πλάνη περί τά πράγματα ή διεπ.- 
στώ-5ησαν λογιστικά λά5η.

6. Άπό τής εφαρμογής τών διατάξεων τού παρόντος κα- 
ταργεΐται πάσα διάταξις άναφερομένη εις αρμοδιότητα γνω
μοδοτήσεως ή -3εωρήσεως τής άπονεμητέας παροχής ή άνα- 
γνωρίσεως προϋπηρεσίας άπό πο7.υμελές όργανο ν τοό Ταμείου 
Συντάξεως καί "Ασφαό,ίσεως 'Υγειονομικών.

2) Επίσης αί Καφερόμεναι εις τό αυτό' άρ-Scov 8 δ’.ατά- 
ξεις τής ΰπ’ άρυό. Β2/7/272/3.2.1979 άποφάσεως τοό 
Υφυπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών περί απονομής συντά
ξεως χλπ. παροχών άπό τους Π ροϊσταμένους τών "Υπηρε
σιών τών 'Οργανισμών Κοινωνικής Άσφχν.ίσεως (ΦΕΚ 131/ 
12.2.79 τ. Β') έχει όν άποσπάσματι ώς έξής:

«Έχοντας υπόψη:

ί. Τις διατάξει ςτής παραγρ. 1 τοό άρθρου 1 τοό Ν. 861/ 
1979 «περί άπό.ουστεύσεως τής διαδικασίας άναγνωρίσεως 
χρόνου προϋπηρεσίας καί άπονομής τών πάσης φύσεως παρο
χών εις τους ήσφαό.ισμένους τών Άσφα7.:στ:κών 'Οργανισμών 
άρμοδιοτητος τοό 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί 
άλ7.ων τινών διατάξεων» (ΦΕίΚ 2 τεύχος Α' τής 5.1.1979).

Αποφασίζομε·/ :

1. Οί κατωτέρω Οργανισμοί Κοινωνικής Άσφα/.ίσεονς 
υπάγονται στις διατάξεις τοό άρθρου 1 τοό Ν. 861/1979:

Β". Οργανισμοί Αΰτοτε7,ώς Άπασχο7.ουμένων.



Tαμε'-ο Συντάξεων Μηχανικών κα: Εργοληατών Λημο-
σιων Έργων.

2. Ο Προϊστάμενος τών Υπηρεσιών -Λΐνί Οργανισμο5 
έκ των ανωτέρω. ανεξαρτήτως ίαύμού. είναι άρμόϊιος άπό 
ί.3.1979 γιά την άναγνώριση τού -/ρόντο προύπηρετίας ώς 
συντάξιμον καί τήν άπονομη των τάσης φύσεως ταραχών 
(συντάξεων ή περιοδικών οοη-ύηματων τύπου συντάξεως. έφ’ 
άπαξ. παροχών άσ-υενε:2ς. ανεργίας. έξόϊων κηόείας κλπ.;. 
γιά τ2 όποια έχε: άρμοίιοτητα, ίάσει τής κείμενης νομονε- 
σίας και των καταστατικών διατάξεων. τό Λ. Σ. τον φο- 
ρεως».

Άρ-ύρον 9.

1. Αί όιά τού icp-^pco τούτου καταργούμεναι διατάξεις τής 
c2ρ2γρ. 2 τού άρ-όρου δ τού Α.Ν. 2320/1940 «περ: Ταχειου 
Συντάξεων Μηχανικών καί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων· . 
*/.21 τον αρ-νρου 5 τον Α.Ν. 440/1945 «περί τροποποιήσει·* ς 
και συμπλήρωσε ως τών άρθρωσών το ΤχιείΟ Συντάξεων Μη 
■/τι:κών 7.2: Εργοληπτών Δημοσίων "Εργων οιαταςεωνί'.

- ΐχουν ώς εξής:
Α.Ν. 232’ΰ7ΐ940~5?5?ον”&"**?*γρ.~2. ---------

«2. Ωσαύτως μετέχονσιν νποχρεωτιτ/.ώς τον Ταμείου ο: 
υπάλληλο: καί νπηρέτα: τούτον, προαιρετικώς 2έ y.2· κατό
πιν συμφώνου άποφάσεως τον διοικητικού συμβουλίου τον Τα
μείον. ο: μόνιμο: υπάλληλοι τον Τεχνικού Επιμελητηρίου.
3) Αί μην:2:2: εισφορά!. ή έφ·' όίπαξ εισφορά λόγω γάμον, 
ώς y.2: τό καταβλητέο·/ ποσοστόν έπί τών μ:σ·5ωτών υπηρε
σιών άμοιίών τών μετόχων τής παραγράφου 2 τον παρόντος 
άρθρου. καθορίζονται διά β. διατάγματος. έκδιδομένον ττρο- 
τάσε: τον Υπουργού Συγκοινωνίας, μετά γνώμην τον διοικη
τικού Συμβουλίου τον Τ2μείον. 4) Τό υπαλληλικόν καί υπη
ρετικόν προσωστικόν τον Ταμείον δεν υπάγεται είς τήν άσφά- 
λ:σ:ν τον ν. &298 «ττερ: κοινων:κών ασφαλίσεων». 5) Τα 
μέχρι τον:ο καταβλη-ύέντα εις τό Ίδρυμα Κοινωνικών ’Α
σφαλίσεων ύπό τών τών υπαλλήλων και υπηρετών αν τον ώς 
y.2: τον Ταμείου. ο εν έπιστρεφονται».

A. Ν. 440/1945, άρ-Spov 5.

«Άρ-ύρον 5. Τό έδάφιον 2 τον «p-Spov 6 τον άν. ν. 232Γ> 
τον 1940 τροποποιείται· ως άκολον-3ως: 2. 'Ωσαύτως αετέ- 
χουσιν έποχρεωτικώς τον Ταμείου ο: υπάλληλοι y.2: ΰπηρέται 
τον Τεχνικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος. Διά τούς τε
λευταίους τούτους ώς χρόνος έγγραφης των είς τό Ταμείον 
•θεωρείτα: ή χρονολογία yJa-5·’ ήν οντοι προσελήφ-5η·σαν τό
πρώτον είς τό Τεχνικόν Επιμελητήριων».

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

3 —

Apipw 2.
1. Υπηρεσία παρέχουτα εΊν.αίοηχα συντάξεως είς τά πεβέ 

ών ή παοαγραφος I τον προηγουμένου άρ-νρον πρόσωπα. είναι 
ή παρασχε-ί/εισα —pcς τό Τ.Σ.Μ.ΕΔΕ. καί τό Τ.Ε.0. άτό 
τής ττροσλή’ήεως τούτων ώς τακτικών ή έκτακτων ή οοκίμωτ; 
ή έτ: τνμό'άσε: Αη»;εσ:ον ή ' Ε :ω<τ:ννθν \r/jz:vj. άταλλήλων 
έτ': μητ/οαίω μοσ-όώ ή μτγν:οοό^ε ή ήμερητ·2 άτοζημεώσε:.

2. Είς τήν ανωτέρω όθηρεσίαν •προσ'χετρείτζ: ή τρογενε- 
στέρα ντηρεσία ή ταρασχεύείσα ταρά τώ Λημοσίω ώς τχλ:- 
τ:κον ντταλλήλον καί είς Οργ2τ/>σμ:ο·νς Τοτ’.κής Αότχττν/.ήί- 
•σεως ή άλ/.ων Νομικών Πρτοώττωί/ Λημοτίον Λ’.καίον νοό 
τάς ζύτάς έν τή τροηγοαχένη ταισα-ρρά:ω -χέτε'.ις έριγασίας 
•καί άμο'.ίάς ώς καί ή ττρ«τ:ωτοκή ντηγεσία τον νταλλήι- 
λον. τον νττολογ'.σμον καί τής άττοόείτεω; τούτων ένεργοομξ- 
vcow κατά τούς όρτνς τών τε·ρ: ισυντάςειών τών οηχοτίων 
τ'ολττ'.κών νταλλήλων νόμων.

Α: κατά τ ά*«υτέρω ντηρεσόα:. οέν ντσολο-/:ζ'ντ:ι: ώς σν>- 
τάς:χο: ά; ε χρήσιμε ντο-/ ή -λέλοντ/ χρητιμενσεε τρός άτσκτη- 
·σ:ν ·?<·/.α:ώ;χα-τος σνντάςεως ή αλίλης τστροχής εκ τον Λη- 
μοτ::ν ή οίονίήτοτε Οργαν:σ-χον Λημιοοίον Α:κιαίνν ή Ασρα- 
λκστ:κον-Έργανίσμον ή α·ν· 5ΐ’ αν τάς κατεολή-ύη άτοζημίω- 
::ς ή χρη;χ2τ:κή· άμοΆή.

3. Τό ί’.καίωμα τής ά-;2-ρ;ωρ:σεως τών τρονττηρεσ’.ών τής 
τροηγονμένης τα·ρ αγράρον οννατα: ν? άσν.ήτη ό ντάλλη/.ος 
μετά τήν ςνμαλήρωσ:ν ττενΤαετοός είς το Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τ. 
Ε.Ε. τ?2γματ:κής νζηρεσίας τακτικόν νταλλήλον. έκτος τών 
τερ:ζτώσεων θα-ζάτον έν τή ντηρεσία ή άτολνσεως )/γω κα- 
ταργήσεως θέσεως ή σννεττεία κατσργήτεως ή ά/αττολής τών 
2·ατάτεων τερ: μον.μότητος τών νκαλλήλων τον Τ.Σ.Ε.Μ.
Ε.Δ.Ε. ή Τ.Ε.Ε.

σ:ν των αροντηρεσ:ων ως σνντας:μων 
ν τερ:ττωσε: Οανάτον αντον οί ές αντον

Α:ά τήν άναγνώ 
ϊεον ό νταλληλος ή 
έλκοντες τό σνντας:ο:οτ:κόν οτ/.αίωνα. νά ντοίάλονν είς τό 
Τ.Σ.Μ.Ε.ΑΈ. αίτησ:ν έντός άνατρετττ:κής ζρο·3ετμ:ζς ενός 
έτονς. άρχομένης άτό τής :ημοσ:εύσεως τον ααρόντος νόμον 
ή, τροκε:μένον ττερ: αττοκτώντων τό ο'.κα'ωμα τοντο είς τό 
μέλλον, άπό τής κτήσεως τούτον.

Άρθρον 3.

1. Α:ά τήν κατά τον τταρόντα νόμο-/ σννταςιοοότησ:·/ τον 
τακτικόν αροσωα:κού τον Τ.Σ.ΑΓΈ.Α.Ε. καί τον Τ.Ε.Ε.. έα:- 
όάλλετα: εισφορά όττόρ τοϋ Κλάόον Σνντάςεων τον Τ.Σ.Μ. 
Ε.Δ.Ε. έκ ττοσοστον ίσον αρός τό ΤΓροβλεαά,χενον ναό τών J:2v 
τάξεων τών σαραγράρων 2 καί 3 τον άρ-5ρον 11 τον Ν. Α. 
4277/1962 «ττερί σν·/ταξ:οόοτήσεως τών ιατρών τον Ι.Κ.Α. 
καί έτέρω-> ττ/ών κατηγοριών έργαζομενων». ώς έκάστοτε· 
ίσχνονν, ίαρύνονσα τά ώς *νο Ν. Π .Α.Α. καί νττολογμομένη 
έττί τών καταβαλλόμενων αντοϊς τακτικών μηνιαίων άαοίο- 
χών ώς καί έττί τών ϊώρωt, λόγω εορτών Π άσχα. Χριστον- 
γέ·/'/ων καί έττιίόματος άϊείας.

Περί το·ν συνταςιοίοτικού ίικα-.ώματος τον τακτικόν ττροσω- 
ττικ.ον ττνν Ταμείον Σν/τάξεοτν Μηιχοτ/'.κών ννα: Έργολη- 
τττών Αηχοτίων Έκγων κ/αί τον Τεχνικού :Εανμελητηρ:ο·ν 
τής ΈίίΧάίος.

'Αρτύρον 1.

1. Ο: τακτικοί ναάλληλο: τον Ταμείον Σνντάςεων ΑΙη- 
χατλ’.όοών καί Έργοληττών Αηνοτίω-/ Έργων (Τ.ΣίΜ.Η.Δ.Ε.) 
,καί τον Τεχνικόν Έτ·χχελητηρ:αν τής Έλλάϊος (Τ.Ε.Ε), 
ώς καί τά μέλη οικογένειας τών ανωτέρω κατη-ροριώ·/ αρο- 
■σώττων. ?:κα:οννται αα/τάςεως έκ τον Τ.Σ.Μ.Έ.Α.Ε. νρ’ ο'ς 
όρονς άττοκτώσ: τό ίσκαίωμ» τούτο καί ο: οηχότιο·/ τ.-ολιτικο: 
ύαά/.ληύ.ο: καί αί οικογένεια: αώτων.

2. Έτι τών τακτικών ίτταλλήλωΝ τον Τ.Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καί 
τον Τ.Ε.Ε.. εφαρμόζονται κατ’ άτ/αλόγιαν αί έκόττ/τε. ίσχύ- 
•ονσαι Πατάξεις ττερί άτχτ/ομής σνντάςεως είς τονς 2ημο^ 
σίονς αολιτικονς νταλλήλονς, έκ.τός έά·/ άλ/κ>ς ορίζεται ναό

νότιον. ...··.- τ “ Γτ)~ητ

2. Ή ώς ά-/ω είτρορά, ή ίαρύνονσα τό Τ.ΤΈ.. άαοοίόετα: 
είς τό Τ_Σ_Μ.Ε.Δ.Ε. έντός τού έττανένον μηνός άτό τής 
καταίολής είς τονς νταλλήλονς τον Έύαιμελητηρίον τών ανω
τέρω άοοοοχών των. Έ/ αεριτετώσε: καύΐνστερήσεως. αντη 
ίαρά/ετα: ϊ:ά τροσ^έτων τελών κατά τή-ν οιέτονσαν τό Τ.Σ. 
Μ.Ε.Λ.Ε. νομοθεσίαν.

Άρθρον 4.

1. Χρόνος τροναηρεσίας τών. τερ: ών ή ταράγραρος 1 τον 
άρ-ύρον 1 τον -ταρόντος νόμον, νααλλήλων, ταρασχε-ύείσης 
αρός τά έν ααραγράρω 2 τον άρ-νρον 2 τού ααρόντος άναρε- 
ρό;χενα Ν.Π.Α.Δ. ή τό Αη:χόσ:ον. ϊ:’ ήν κατείλή-λητα/ ή 
ταρεκρατήβηταν είσροραΐ έκ τώττ άτοοοχών των ϊ:ά τήν ααρ’ 
αύτοίς σνντας:οϊότησίν των ή άτεϊόθητα/ είς τό Ίεραμα 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων (I.KjA.) ϊιά τ ή·/ να’ αύτον συντα- 
ςιοοότησιν τούτων, λογίζετα:, άντν έτερον, ώς χρόνος άσφα- 
λίοεως. ___ ..

2. Έ; αεριατώσει μή ααρακρατήσεω; ή έαΐστροφής τών;


