
ΕίΣΙΙΠΓΠΚίΙ εκηεςις

r£—·. σχεδίου Χοιχου «πεε. τ tohoho‘.rnzoi: xi; συμπληρο/-
σεω: τή; «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί Εργο
ληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσία;»·

ΙΙοοΖ Iί Doi/.lfV 7Ι~ιΙ’ Γ./.ΛΙΙ !'<·)>'
ΊΙ διέπουσα το Ταμείον Συντάξεω; Μηχανικών και 

’Κενο/.η-τών Δημοσίων Έργων νομοθεσία, εδράζεται κυ- 
;·.ω: επί των διατάξεων τον Λ.Χ. 2326 1940. έχει όέ εκτοτε 
- - οποπο'.ηθή υπό πλείστων διατάξεων.

"II δη παρίσταται ανάγκη περαιτέρω προσαρμογή; και 
άναυ,οροώσεω: διατάξεών τινων τη; διεπουση; τό εν λόγω 
Τααεΐον νομοθεσία;, ώ; καί συμπληρώσει·/: ταύτη;. άφ 
ένό; ιζέν προ; ανακαθορισμόν τών εισφορών και ένδυνάμωσιν 
τοΰ Γαμείου. άφ’ ετέρου δέ πρό; εκσυγχρονισμόν τών 
κειαένων διατάξεων. έν οί; καί τοΰ τρόπου υπολογισμού 
τών συνταξιοδοτικών παροχών, με παράλληλον βελτίωσιν 
καί έπέκτασιν τη; παρεχόμενη; κοινωνικοασφαλιστική; 
πεοστασία;. Πρό; τούτοι; συνισταται Ειδικό: Λογαριασμό; 
•/.έσω τοΰ όποιου θα λαμβάνουν προσθέτου; παροχά; οί μή 
εχοντε: έτέραν άσφάλισιν πλήν τοΰ ΤΣΜΕΔΕ. ένώ έκ 
παεα/Δήλου προβλέπεται καί ή υπαγωγή εί; την άσφάλισιν 
τοΰ Ταμείου τών υπομηχανικών εκείνων, οίτινε; τυγχάνουν 
άνασφάλιστοι. Τούτο/ν δοΟέντων. διεπιστώθη ή άνάγκη 
υποβολή; τοΰ παρόντο; νομοσχεδίου, αί ρυθμίσει; τοΰ 
οποίου άπηχοΰν καί τά; άπόψει; τοΰ Ταμείου, ά/λ.ά καί τοΰ 
Τεχνικοΰ κόσμου τή; Χώρα;.

Διά τοΰ υπό κρίσιν νομοσχεδίου σκοπεΐται κυρίω; ή 
ρύΟμισι; τών ώ; έπεται θεμάτων :

Τή: άνχσυνθέσεω; τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.
Τή; υπαγωγή; εί; τήν άσφάλισιν τών υπομηχανικών τών 

ιιή έχόντων έτέραν κυρίαν άσφάλισιν.
Τή; δυνατότητα; συνεχίσεω; τή; άσφαλίσεω; δι’ όσου; 

άσκοΰν τό επάγγελμα εί; τήν άλλοδαπήν.
Τή; άναπροσαρμογή;, επαναφορά; καί Οεσπίσεω; πόρων 

τοΰ Ταμείου.
Τή; καθιερώσεω; πλήρου; συντάξεω; διά 35 έτη άσφα

λίσεω; καί μεταβολή; τοΰ τρόπου υπολογισμού τών συντά
ξεων.

Τή; αύξήσεω; τοΰ ποσοστού τών συντάξεων τών δικαιο- 
δόχων προσώπων καί ιδία τών χηρών άπό τά 55 "0 εί; 
τά. 75°' τή; συ·/τάξεω; λόγω γηρατο;.

Τή; τροποποιήσου/; έπί τό εύνοϊκούτερον τών συνταξιο- 
δοτικών διατάξεων.

Τή; καταβολή; κατά τήν θερινήν περίοδον έκάστου έτου; 
ήμισεία; συντάξεω;. ο/: επιδόματα; άδεια;.

Τή; άναγνιυρίσεω; χρόνου έπαγγελματική; άπασχολή- 
τεω;.

Τή; συστασεω; Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παρο
χών. διά τού; μή έχοντα; έτέραν κυρίαν άσφάλισιν πλήν τοΰ 
ΙΣ.ΜΕΔΕ. διά τήν χορήγησιν αΰτοΐ; προσθέτου συντάξεω; 
(η; θά δικαιωθούν καί οί νΰν συνταξιούχοι τή: αυτή; κατη
γορία; ), ώ; καί έφ’ άπαξ βοηθήματα;.

Είδικώτερον, διά τών έπί μέρου; διατάξεων επέρχονται 
χί ό>; έπεται ρυθμίσει; :

Άρθρου 1.

Διά τοΰ άρθρου τούτου άντικαθίστανται αί διατάξει; 
χι άναφερόμεναι εί; τήν σύνθεσιν τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου, 
χυρανομενών των μελών αυτου άπο / εί; 9. Τά πρό; διο- 
ισμόν μέλη θά ύποδεικνύωνται εί; διπλάσιαν άριΟοιόν ύπό 
οΰ Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τή; Έλλάδο; καί τών κυριω- 
ερων Ενωσεων τών παρά τώ Ταμείω ήσφαλισμένων. Έκ 
ών υποδεικνυόμενων καί διοριζόμενων μελών τό Δ.Σ. 
ά έκλέγη, διά μυστική; ψηφοφορία;, τον Πρόεδρον καί 
Αντιπρόεδρον αύτοΰ.

Έκ παραλλήλου, προβλέπεται ή λήξιτή; θητεία; τή; 
ύφισ-αυ,ενΥ : διοικάσεω;. πρό; ταχυτεραν αναληΰιν τών 
καθήκονtc.jv τή; νέα: διοικησεω; ήν επιθυμεί ο 1 εχνικό;
ZJjCIjZ τή; Χώρα;.

Άρθρα 2 καί 3.
λ'Λ ■τών άρθρων τούτων καθορίζονται κατά 'τκοέστερον

τοοττν; τά τών αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.. τοΰ 11ροέδρου καί
TV; iffν. Διευθυντοΰ τοΰ Ταμείου.

"Λρθρον 4.
Διά τοΰ άρθρου 4 παρέχεται ή ευχερεια ύπαγωγή; εί; τήν 

άσφάλισιν τοΰ Ταμείου τών υπομηχανικών εκείνων, οίτινε; 
στερούνται έτέρα; κυρία; άσφαλίσεω;.

Σημειωτέου ότι πρόκειται διά περιωρισμένον καί κλειστόν 
άριθμόν προσούπων. δεδομένου ότι κατηργήθησαν ήδη αί 
Σχολαί * Γπομηχανικών.

Έκ παραλλήλου λαμβάνεται πρόνοια διά τήν έντό; εύλογου 
χρόνου συνταξιοδότησιν τών ύπαχήλησομένων εί; τήν άσφά- 
λισιν ύπομηχανικών.

"Λρθρον 5.
Διά τοΰ άρθρου τούτου, άφ’ ένό; παρέχεται ή ευχέρεια 

εί; τού; ήσφαλισμένου; τοΰ Ταμείου, τού; άσκοΰντα; τό 
επάγγελμα εί; τήν άλλοδαπήν, όπω; συνεχίσου·/ τήν παρά 
τώ Ταμείω άσφάλισιν των. άφ’ έτέρου παρέχεται ή ήύχέρεια 
άναγ/ωρίσεω; δι’ εξαγορά; τοΰ προηγουμένου χρόνου καθ’ 
όν ήσκουν το επάγγελμά των εί; τήν άλλοδαπήν. προ τή; 
ίσχύο; τοΰ νόμου. Τό τελευταίου τούτο μέτρου έπεκτείνεται 
καί εί; τού; ήδη συνταξιούχου; ή τού; δικαιοδόχου; αυτών, 
πρό; βελτίωσιν τών συντάξεών των.

* Η Οέσπισι; τών ώ; άνω διατάξεων έκρίθη επιβεβλημένη 
λόγω τή; άπασχολήσεω; σημαντικού άριθμοΰ ήσφαλισμένων 
τοΰ ΤΣΜΕΔΕ εί; τήν άλλοδαπήν.

Άρθρου 6.
Διά τοΰ άρθρου 6 επέρχονται αί έξή; μεταβολαί :
Αυξάνεται ή μηνιαία εισφορά τών ήσφαλισμένων καί καθί

σταται δυναμική διά τή; συνδέσεώ; τη; πρό; ώρισμένον 
εισόδημα. Έκ παραλλήλου προβλέπεται καί αύθι; ή διατή- 
ρησι; τή;, καί νΰν ύφισταμένη; διαφορά; μηνιαία; εισφορά; 
μεταξύ έμμισθων καί άμισθων, δεδομένου ότι ή τελευταία 
χύτη κατηγορία βαρύνετχι καί μέ έτέρα; σημαντικά; εισ
φορά;. 11 ρό; οικονομικήν έλάφρυνσιν τών νέων ήσφαλισμέ- 
νων καί διά μίαν πενταετίαν άπό τή; αρχική; έγγραφή; των, 
προβλέπεται όπω; ούτοι καταβάλλουν μειωμένην εισφοράν, 
ή τι; ορίζεται εί; τό 60“ο τή; κανονική; τοιαύτη; (παρά
γραφο; 1.).

Διά τή; παραγράφου 2 ρυθμίζονται σαφέστερου αί υπο
χρεώσει; τών έργοδοτών πρό; άπόδοσιν εισφορών έμμισθων 
ήσφαλισμένων τοΰ Ταμείου, καί διευκρινίζονται αί ύποχρεώ- 
σει; τών ήσφα/.ισμένων τή; έν λόγω κατηγορία;.

Άρθρου 7.

Διά τοΰ άρθρου τούτου αποσαφηνίζονται τά τή; ύποχρεώ- 
σεω; τών μετόχων δΓ άνακοίνωσιν εί; τό Ταμείου τή; άνα- 
λήψεω; έμμισθου υπηρεσία; κ.λ.π.

Άρθρου .8.
Διά τοΰ άρθρου 8 προβλέπεται ή κατάργησι; τών διατά

ξεων, αίτινε; προβλέπουν τήν καταβολήν εισφορών δΓ 
άναγ/ώρισιν, έπέκτασιν. άνχνέωσιν καί προχγιυγήν εργο
λαβικών πτυχίων, άφ’ ένό; μέν διότι τά έξ αύτών έσοδα 
είναι άσήμαντα. άφ’ έτέρου δέ πρό; άπλούστευσιν διαδι
κασιών. Έπίση; προβλέπεται ή κατάργησι; τή; είσφοεά; 
λόγω τελέσεω; γάμου ύπό ήσφαλισμένου. ώ; καί τή; ειδική; 
εισφορά; ύπέρ τοΰ Ταμείου έπί τών δικαιωμάτων τοΰ Τε
χνικού Επιμελητηρίου τή; Έλλάδο; διά διαιτησία; καί 
πραγματογ/ωμοσύνα;. Όμοίω;, προβλέπεται ή κατάργησι; 
τή; διατάξεω; δΓ ή; οί έμμισθοι ήσφαλισμένοι ύποχρεοΰνται 
εί; κρατησιν 1 % έπί τών άποδοχών των, μετά τήν γενομένην



διά του άρθεο. C διαοοροποίησιν των εισφορών των ώε προ: 
τους άμισθους ήεεαλ.ισυ.ενουε. Τέ/.οε. καταργοϋνται αΐ 
διατάξεις αί ά-.αφεροαεναι είς κράτησιν 1ζ„ επ: λογαριασμών 
πληρωμής μηχανημάτων. ύλικών κ./..π.. δεδοωένου ότι 
ή άπόδοσις τού “ορού τούτου είναι μικρά, ενώ αίρονται αί 
έξ αυτής γραφειοκρατικά! διατυπώσεις, ώς κα! ή κράτησες 
2%ο έπί της κατά την δ'.ακήρυξιν ή προϋπολογισμόν αξίας 
έργων, καταβαλλοειενη ύπό μή πτυχιούχων έργολάβων. 
καθ’ όσον ή διάταξε: αυτή οϋδέν έσοδον αποκομίζει εις το 
Ταμεΐον, διότι ή ανωτέρω κατηγορία προσώπων δεν λαμβάνει 
μέρος εις δημοπρασίας δι’ έκτέλεσιν έργων τοϋ Δημοσίου 
κ.λ.π.

“ΑρΟρον 9.
Διά τοϋ άρθρου 9 θεσπίζεται ή ΰποχρέωσις άποδόσεως 

των δικαιωμάτων τοϋ Ταμείου έπί άμοιβών των ιδιωτών 
μηχανικών κ.λ,π.. τουλάχιστον βάσει των έκάστοτε κατω- 
τάτων ορίων αμοιβών των οριζόμενων ύπό των οικείων δια
τάξεων καί ού/ί βάση συμπεφωνημένων κατωτέρων 
τοιούτωνσυμφώνως τ? παραγράφω 2 τοϋ άρθρου 4 τού Ν’.Δ. 
916/1971 καί τούτο πρός αποφυγήν καταστρατηγήσεων.

“ΑοΟρον 10.
Διά τοϋ άρθρου 10 προστίθεται διάταξις όρίζουσα ότι 

ή ποσοστιαία έκ 2°/c εισφορά ή βαρύνουσα τούς δικαιούχους 
των άμοιβών ΐδιώτας ήσφαλ.ισμένους τοϋ Ταμείου, κατα
βάλλεται εις αύτό ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδοτήσεως 
τής μελέτης τοϋ έργου. Ούτως ή κράτησες 0ά υπολογίζεται 
καί έπί των άμοιβών των έργων άτινα χρηματοδοτούνται 
άπο τον προϋπολογισμόν Δημοσίων ’Επενδύσεων αίτινες 
έχουν έξαιρεθή τής ώς άνω εισφοράς.

“ΑρΟρον 11.
Διά τοϋ άρθρου 11 σκοπεΐται ή έπέκτασις τής ύποχρεώ- 

σεως των ήσφαλεσμένων διά καταβολήν εισφοράς 2% έπί 
των άμοιβών των διά μελέτα; μεταλλευτικών καί λατομικών 
έγκαταστάσεων. ώς καί ή άρσις τοϋ υφισταμένου περιορισμού 
ώς πρός το άνώτατσν όριον κρατήσεως (δραχ. 1.000) έπί 
τών βιομηχανικών, ήλεκτρολογικών. μηχανολογικών κ.λ.π. 
έγκαταστάσεων.

“Λρθρον 12.
Διά τοϋ άρθρου 12 θεσπίζεται εισφορά, βαρύνουσα τούς 

ήσφαλίσμένους. υπολογιζόμενη εις ποσοστον 2% έπί τών 
τεκμαρτών καθαρών κερδών των. τών προερχομένων έκ τών 
έκτελουμένων ύπ’ αυτών πάσης φύσεως έργων.

“ΑρΟρον 13.
Διά τοϋ άρθρου 13, άφ’ ενός έπεκτείνεται ή εξουσιοδό

τησες διά μεταβολήν τοϋ τρόπου εϊσπράξεως τών πόρων τοϋ 
Ταμείου δι’ ένσημων ή κατά έτερον τρόπον, άφ’ ετέρου απο
σαφηνίζονται αί διατάεεις αί άναφερόμεναι εις τήν είσπραειν 
τών απαιτήσεων τοϋ Ταμείου δι’ άναγκαστικών μέτρων.

“ΑρΟρον 14.
Διά τοϋ άρθρου 3 4 διευκρινίζεται ότι έκ τών έπερχομένων 

μεταβολών διά των άρθρων 9.10 καί 11 τοϋ σχεδίου, δέν 
μεταβάλλεται καί ό τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων 
τού Εθνικού Μετσοβιου Ιίολυτεχνείου. δι’ ά εξακολουθούν 
νά έφαρμόζωνται αί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμου 
ίσχύουσαι διατάξεις.

“ΑρΟρον 13.
Διά τοϋ άρθρου Ιο διευρύνονται αί πόλεις εϊς άς δύναται 

τό Ταμεΐον νά προβή εις αγοράν άκινήτων.

“ΑρΟρον 16.
Δια τοϋ άρθρου 1G επεκτεινεται ή δυνατύτης προεξοφλή- 

σεως λογαριασμών εργολάβων και επί έργων έκτελουυ.ένων 
ύπό Δήμων, Κοινοτήτων. Ν.ΓΙ.Δ.Δ. έν γένει. ’Οργανισμών

Κοινής Ώτελείας. Δημοσίων Επιχειρήσεων κα. Τραπεζώιν 
Έκ παραλλήλου παρέχεται ή ευχερεια εις την Διοίκησ’.ν 
όπως διά Π-Δ/των καθόριζα τον τρόπον προεξοο/.ήσεως 
παρά τού Ταμείου, τών απαιτήσεων τών μετόχων του έκ τής 
έκτελέσεως Δημοσίων κ.λ.π. έργων, συμπλ.ηρουιάένων οΰτω 
τών κειμένων έξουσιοδοτικών διατάσεων (έόατια α'-β'
παραγρ. 3. άρΟρ.' 2 Α.Χ. 2326/194U).

Τέλοε. διευκρινίζεται ότι αι τραφείς προεξοφ/.ήσεως θά 
καταρτίζωνται έγγράφως και θά ύπόκεινται εις τά τέλη 
χαρτοσήμου τής εμπορικής κλίμακος.

“ΑρΟρον 17.
Διά τοϋ άρθρου 17 θεσπίζεται τό άπαράγραπτον τοϋ 

συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος. ενώ παρέχεται τ ευχέρεια 
εϊς πρόσωπα άτινα άπώλεσαν. τυχόν, τήν σύνταξίν των λόγω 
παρε/εύσεως τής ύπό τών κειμένων διατάξεων υφιστάμενης 
πενταετούς παραγραφής, όπως αιτήσουν ταύτην..

“ΑρΟρον 18.
Διά τοϋ άρθρου 18 προβλέπεται ή χορήγησις έξόδων 

κηδείας εις τούς άποβιοϋντας έν ένεογεία ή σφαλισμένους ή 
συνταξιούχους, ώς καί εϊς τά συνταξιοδοτούμενα μέλη της 
οικογένειας αυτών.

Μέχρι τοϋδε έχορηγοΰντο έξοδα κηδείας μόνον είς τούς 
συνταξιούχους καί τά μέλη τής οικογένειας των, έφ’ όσον 
ήσαν άπορα.

“ΑρΟρον 19.
Διά τοϋ άρθρου 19 παρέχεται ή ευχέρεια συντχξιοδοτή- 

σεως έργοληπτών δημοσίων έργων, είς περίπτωσιν καθ' 
ήν ούτοι έχουν έπ’ όνόματί των ή έκ τής πιστώσεώς των. 
έπ’ ονόματι τρίτου, εγγυητικήν έπιστο/.ήν μή έξοπληθεΐσαν.

“ΑρΟρον 20.
Διά τού άρθρου 20 συνδέεται ή άπονομή τών συντάξεων, 

μέ τήν έξόφλησιν τών άσφαλιστικών εισφορών, παρεχόμενης 
άμα εύχερείας διά συμψηφισμόν μικροποσών μέ τάς συντά
ξεις. διατηρείται δέ ή ευχέρεια-τοϋ συμψηφισμού οφειλών 
έξ άλλης αιτίας μέ τάς δεδουλευμένας συντάξεις.

“ΑρΟρον 21.
Διά τοϋ άρθρου 21 ρυθμίζονται τά. τής αναπροσαρμογής 

τών εισφορών, εις περίπτωσιν καΟυστερήσεως καταβολής 
ή μή εμπροθέσμου άποδόσεως τούτων, ώς καί αί έκ τής αιτίας 
ταύτηε έπιβα/λ.ύμεναι ποόσΟετοι έπιβαεύνσει: (παεάγοαφος
υ·

Διά τής παραγράφου 2 έπεκτείνοντκι καί είς τό ΓΕΜΕΛΕ 
αί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 86/19G7. <οε έτροποποιήΟησαν μετα- 
γενεστέρως, αί προβ/.έπουσαι τήν επιβολήν κυρώσεων κατά 
τών καΟυστερούντων τήν καταβολήν καί άπόόοσιν εισφορών.

“ΑρΟρον 22.
Διά τοϋ άρθρου 22 διευκρινίζονται θέματα αναγόμενα 

είς τήν άπόδειξιν τής ηλικίας τών ήσφαλ.ισμένων κ.λ..π.

“ΑρΟρον 23.
Διά τοϋ άρθρου 23 εναρμονίζονται αί διατάξεις $Γ απονο

μήν συντάξεως γήρατος, πρός τά: τοιαύτας τοϋ ύπο/.ογισμοϋ 
τήε πλήρους συντά.ξεως μετά. 3·>ετή άσε-άλισιν. ένώ διατη
ρούνται καί μειωμένα', χρονικά! προϋποθέσεις πιο: συντα- 
ξιοδότησιν λόγω γήρατος.

Γ1 εραιτερω μειουται ό χρονος διά. τήν απονομήν συντά
ξεως λόγω αναπηρίας ή θανάτου άπό 1C' είς ϋ έτη πραγμα
τικής άσφαλισεως. προβ/.επομενης άμα. τής συνταξιουοτή- 
σεως ανεξαρτήτους χρόνου άσφα/.ίσεως όταν ή άνικανότη: 
ή ό θάνατος επή/.Οεν εκ βίαιου συμβάντος ή κατά, τήν 
έκτέ/χσιν τοϋ καθήκοντος.

Έν συνεχεία ορίζονται τά. δικαιούμενα συντάξεως πρό
σωπα εις περίπτωσιν θανάτου του μετόχου, περιορίζεται



ο

r συντ α ξ ιοδ o τνσ.: διαζευγμένων θυγατέρων. θεσπίζεται
■V συντχςιοόιτησι: του χήρου συζύγου υκο ώ:'.τυ.ενχ: προϋ
ποθέσει:. ώ: /.a·, η συντχςιοόοτησις τών ενήλικων χρεενων 
':ζ'«·ι·/ ή χδελυΐύν μέχρι too 23ου έτους τής ηλικία: των ευ 
όσον κρχγμχτι φοιτοΰν εις Σχολά:.

Άρθρον 24.
Διά τον άρθρου 24 τού νομοσχεδίου, κχρέχεται ή ευχέρεια 

άσκήσεως τοΰ σ,ντ κ; ινδοτικοϋ δικχιοιμχτος. βάσει τών Ι/εσ- 
κιζοαένων ευνοϊκότερων διατάξεων καί εις πρόσωπα δι’ ά 
έχει έκέλθη το ασφαλιστικόν γεγονός.

Άρθρον 25.
Διά τοΰ άρθρου 25 έκιτρέκεται ή έκχνχληψις τής άσκήσεως 

τοΰ έκχγγέλμχτος ύκό συνταξιούχου. διακοκτομένης τής 
συνταξιοδοτήσεω ς. —λήν όμως ή έκχναχορήγησις ταύτης 
δεν δύναται νά ζητηϋή —ρο τη: καρελεύσεως έτους. κρός 
άττοτυγήν συχνών συνταξιοδοτήσεων κ.λ.κ.

Άρθρον 26.
Διά του άρθρου 26 ρυθμίζονται θέματα άναφερύμενχ εις την 

ένχρξιν, τήν διχκοκήν καί τού: λόγου; άκωλείας του συντα- 
ξιοδοτικοΰ δικχιούμχτος, ένώ διευκρινίζεται ότι. ή έκί τριε
τίαν μή ισχύ: έργοληκτικοΰ κτυχίου κρο τής συμκληρώσευ/ς 
των χρονικών προυκοθέσεων συνταξιοδοτήσεως δέν άκοτελεΐ 
κώλυμα διά την άκονομήν τη: συντάξεως.

Άρθρον 27.
Διά τοΰ άρθρου τούτου έκέρχονται σημαντικαί μεταβολαί 

εί: το συνταξιο δοτικόν καθεστώς τοΰ Ταμείου. Συγκεκρι
μένο): :

α) Καθιεροΰτχι νέο; τρόκος ύκολογισμοΰ των συντά
ξεων καί κχρέχεται δυνατότης αύξήσεως αυτοί·/ δι’ άκλου- 
στέρας διαδικασίας, συνδεομένου τοΰ κοσοΰ τών συντάξεων 
μέ τον βασικόν μισθόν δημοσίου ύκαλλήλου έκί 2ω βαθμοί.

β) Καθαρίζεται ή κλήρης σύνταξις εις τα 35 έτη άσφα- 
λίσεως. διατηρουμένης της δυνατότητος προσαυξήσεως ταύτης 
διά τούς έχοντας μείζονα χρόνον καί μέχρι 45 ετών.

γ) Άνακροσαρμόζονται αί καταβαλλόμενα1, συντάξεις 
και Οεσκίζονται βελτιωμένα κατώτατα όρια αύτών.

"ΑρΟρον 2S.
Διά τοΰ άρθρου 28 : αύςάνεται τό κοσοστόν συντάξεων τών 

χηρών άκό 55% της συντάξεως γήρατος εις 75% (αϋξησις 
άνω τοΰ 36%) άναλόγως δέ καί τών άλλων κροσώκων.

ΆρΟρον 29.
Διά. τοΰ άρθρου 29 : a) χορηγείται τό 1/3 τή; συντρεχού- 

σςς συντάςεως ή καί ολόκληρος ή συντρέχουσα σύνταξις 
ετ. όσον οι δτκαιοδόχοι είναι κλείονα τοΰ ενός κρόσωκα.

β) Ανακροσαρμο-ονται αι ηδη καταβαϋΰ.οιχεναι συντά- 
--·? β7·77, *«ν ώ; άνω -περχομενων μεταβο/.ών, έκερχομέ/ης 
εκ τή; άνακροσαρμογής κροσαυξήσεως μέχρι 30% διά τούς 
έχοντας 35ετή άσφάλισιν.

_Τ) Χορηγείται κατ’ έτος ήμίσεια σύνταξις, ώς έκίδοαα 
θέρους.

Άρθρον 30.
Δια του άρθρου τουτου κροβλεκεται ή σύστασι; καεά τώ 

Ταμείω Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου * Γγειονομικής 
Εκιτροκής και Οεσκίζονται διαδτκασίαι διχσφχλίζουσχι 

τοσον τυυς^ήστχτισμένου:, όσον καί τό Ταμεΐον, κροκειμέ'/ης 
■ Ά συνταςιοδοτήσεως ησράλισμένων του λόγω άναττηρίας.

ΆρΟρον 31.
Δια του άρθρου 31 Οεσκίζονται διατάςεις δι’ ών διευ

ρύνεται ό κύκλος τών ύκχγομένων εις τον κϋ.άδον Υγείας 
Τεχνικών (Κ.Ί.Ί.) κροσωκων. διευκρινίζονται διατάξεις 
α /αφερόμεναι εις τον χρονον τής ϋκοχρεωτικής ύκαγωνής 
προσωκου τινός εις τήν άσφάλισιν τοΰ έν λόγω Κλάδου 
και τήν δυνατότητα έξαιρέσεως έξ αΰτοϋ.

Άρθρον 32.
Διά τοΰ άρθρου τούτου, κχρέχεται ή εύ/έρεια χναγνωρί- 

σεως. ιός συνταξίμων, διαφόρων χρονικών διαστημάτων, 
άναφερομένων κυείως εί; άνωυάύ.ου: κεριόοου; ά; ότήλθεν 
ή Χωρά καί ρυθμίζονται τά τής καταβολής τών έκ τή; αιτία: 
τχύτης οοειλομένων εισφορών.

Ίύκίσης. κχρέχεται ή εύχέρεια εις τούς έργολήκτα: δη- 
υοσίων έενων. οϊτινε; εστεοήθησαν κροσωρινώς ή οριστικως 
τοΰ κτυχίου των. να συνεχίσου·/ κροαιρετικώς την άσφάλισιν 
των μέχρι συμκληρούσεως τών χρονικών κρουκοθέσεων 
συνταξιοδοτήσεως. ένώ διά μεταβατικής δικτάςεω; καρε- 
χεται ή ευχέρεια συνταξιοδοτήσεως κροσώκων. εκ τή; ώς 
άνω κατηγορίας, άτι να δι οίονδήκοτε λόγον δε*/ άσκουν 
τό έκαγγελμχ.

Τέλος, κχρέχεται ή εύχέρεια χορηγήσεως κροσωκικών 
δανείων εις τακτικούς ύκαλ/.ήλους τοΰ 1 αμειου.

"ΑρΟρον 33.
Ό συνιστώμενο: διά τοΰ άρθρου τούτου Ειδικός .λογαρια

σμός Προσθέτων Παροχών, άκοτελεΐ σημαντικήν καινοτο
μίαν καί ίκανοκοιεΐ κάγιον αίτημα τοΰ Τεχνικού κόσμου, 
όστις έχει μοναδικήν άσφάλισιν καρά τώ ΤΣΜΕΔΕ. 
δι’ ούσιαστικήν βελτίωσιν τών κρός αυτόν καροχών εκ τοΰ 
Τ αμειου.

Ή κατά τά άνωτέρω, βελτίωσι; έκέρχεται διά τής καρο- 
χής μηνιαίων βοηθημάτων καί έφ’ ά.καξ παροχής, καλ.ύκτει 
δέ τούς έν ενεργεί α ήσφαλ.ισμένους καί τούς συνταξιούχους.

Άρθρον 34.
Διά τοΰ άρθρου 34 Οεσκίζονται οί κόροι τοΰ Ειδικού 

Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών, οίτινες είναι :
α) Εισφορά τών ύκχγομένων εις αυτόν κροσώκων, ητις 

κροβλέκετχι μειωμένη διά τούς νέους ήσφαλισμένους καί 
διά μίαν κενταετίαν εις τό 60% τής κανονικής εισφοράς.

β) Ποσοστό·/ 50% τών κόρων τοΰ ΤΣΜΕΔΕ τών κροερ- 
χομένων έκ τής εισφοράς τών ήσφαλισμένων έκί τών αμοι
βών των άκό τήν έκκόνησιν μελετών ως και εκ τών τεκμαρ
τών καθαρών κερδών των έκ τής έκτε/έσεως τεχνικών έργων.

γ) Έργοδοτική εισφορά, βαρύνουσα τούς έργοδότας 
οί όκοΐοι άκχσχολοΰν ήσφαλισμένους τοΰ Ί αμειου. υκα- 
γομένους εις τον Ειδικόν Λογαριασμόν Προσθέτων ΙΙαροχών, 
δι’ οΰς δέν καταβάϋϋ.ουν εισφοράν κρός άλλα Ταμεία δι’ 
έτέραν σύνταξιν.

Περαιτέρω, κχρέχεται έξουσιοδότησις κρός τήν Διοίκησιν 
δι’ έκδοσιν τών άκαιτουμένων κράξεων διά τήν λειτουργίαν 
κ.λ,.κ. τοΰ Ειδικού -Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών.

"ΑρΟρον 35.
Διά τοΰ άρθρου τούτου κχρέχεται ή εύχέρεια όκως, διά 

Π.Δ/των ρυθμίζωνται θέματα άναφερόμενα εις τήν μεταβολήν 
τοΰ ύψους είσφορών-κχροχών, τάς κροϋκοθέσεις και τη·/ δια
δικασίαν χορηγήσεως το>ν καροχών κ.λ.κ (καράγραφος 1), 
ένώ δι’ άκοφάσεων τοΰ 'Τκουργοΰ Κοινωνικών Ύκηρεσιών 
Οά όρίζηται ή κατανομή τών εξόδων διοικήσεως μεταξύ τών 
Κλάδων Συντάξεως, 'Υγείας καί Ειδικού Λογαριασμού 
Προσθέτων Παροχών (καράγραφος 2).

Τέλος, καρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν έκδοσιν Π.Δ/τος, 
δι’ ού Οά κωδικοκοιηθή ή διέκουσα τό ΤΣΜΕΔΕ νομο
θεσία.

Άρθρον 36.
Διά τοΰ άρθρου 36 ορίζονται τά τοΰ τρόκου υπολογισμού 

τών εισφορών τών ήσφαλισμένων (καρ. 1) ένώ κεραιτέρω 
(καρ. 2) καταργοΰνται αί ώς έκεται διατάξεις :

α) 'Η καράγραφος 7 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Α.Χ. 2326/1940, 
ή άναφερομένη εις κώλυμα συμμετοχής εις τάς αρχαιρεσίας 
τοΰ Τ.Ε.Ε. καί τάς Έργοληκτικάς ’Οργανώσεις, έφ’ όσον 
ύφίστανται όφειλαί τών μελών τούτων κρός τό Ταμεΐον, 
ώς καί εις τήν άκώλειαν τής συντάξεως έκ τοΰ ΤΣ31ΕΔΕ



έν περι-.τωοει οοειλή:. οεδομένου οτι το θέμα τούτο ρυ
θμίζεται ά/ϋ.ως δ’.α τής — χρχγσάφου 1 του άρθρου 21 του 
νομοσχέδιου.

Των άρθρ. 4 καί 18 τοϋ Β. Δ. τη; 20.11/4.12.1940.
των άνχφερομένων εί: την χορήγησιν έφ’ άπαξ βοηθήμα
τος καί υπολογισμόν τούτου εί; μή δικαιούμενα συντά
ξεως πρόσωπα, δεδομένου ότι. διά τη; μειώσει»; των χρο
νικών προϋποθέσεων συντχξιοδοτήσεως λόγω αναπηρία; 
ή θανάτου άντιμετωπίζοντχι αϊ σχετικά! περιπτο/σει:. 
’Επίση; τοϋ άρθρου 29 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Β. Δ/το;, καθ’ 
όσον μετά την πληρωμήν των συντάξεων, δι’ επιταγών, πα- 
ρέλκει ή χορήγησις συνταξιοδοτικοϋ βιβλιαρίου.

“ΛρΟρον 37.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ή έναρξις ισχύος τοϋ

νομού.
Έν Άθήναις τή 19 ’Αύγουστου 1978 

Οί Υπουργοί
Συντονισμού 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΛΚΗΣ
Κοινωνικών ' Υπτσεσιϊϋν
ΣΙ1. ΔΟΞΙ ΑΔΗΣ

Προεδοία; Κυβεενήσεω;
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΕΛΟΣ

Δημοσίων Έεγων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΙΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσηρτημένον εί; την Αΐτιολογικήν Έκθεσιν επί τοϋ 
Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»; 
της «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί ’Εργολη
πτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας».

ΘΙΓΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου άντικαΟιστχνται χί δια

τάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 2326/1940 «περί Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών καί ’Εργοληπτών Δημοσίων Έρ
γων», ώς έτροποποιήθησαν μεταγενεστέρως ύπο τής ΰπ’ 
άριθ. 36621/2.S.1973 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών 
Προγραμματισμοϋ καί Κυβερνητική; Πολιτικής. ’Εθνική; 
Οίκονοειία; καί Κοινωνικών ' Τπηεεσιών. έχούση: οΰτω : 
«Άριθ.' 36621A

2. Καθορίζεται ή σύνθεσις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί ’Εργοληπτών Δηαο- 
σίων Έργων, ώς άκολούθως :

α) Έξ ένξς (1 ) έπί βαθμώ 2ω τουλάχιστον τεχνικοϋ δη
μοσίου υπαλλήλου εν ένεργεία ή έν συντάξει. ώς Πεοέδρου.

β-γ) Έκ δύο (2) άνωτέρων δημοσίων υπαλλήλων έπι 
βαθμώ 5ω 'τουλάχιστον, τοϋ ένός έκ τοϋ"' Γπουργείου Δηαο- 
σιων Έργων καί τοϋ ετέρου έκ τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών.

δ) Έξ ενός (1) εκπροσώπου τοϋ Τεχνικοϋ ’Επιμελητη
ρίου τής Ελλάδος.

ε) Έ; ενός (1) έκπροσώπου τής ΙΙανελληνίου Ένώσεως 
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων “Ερ
γων.

στ) Έξ ενός (1) έκπροσώπου τή; Πανελληνίου Ένοό- 
σεω; Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

ζ) Έξ ένός (1 ) έκπροσώπου τής Ενώσεως Συνταξιούχων 
τοϋ Ταμείου. ..*<···

3. Ό Πρόεδρός καί τα μέλη ιός καί οί άναπληρωταί τού
των διορίζονται έπί τριετει θητεία δι’ άποσάσεω; τοϋ Ύ- 
πουργοϋ Κοινωνικών ' 1 πηρεσιών δημοσιευόμενης διά τής 
Έφημερίδο; τής Κυβερνήσει»;.

Διά τής περί συγκροτήσεως τοϋ Δ.Σ. άποφάσεω; έν 
έκ τών υπό στοιχεία (δ. ε καί στ) μελών ορίζεται ώς ’Αντι
πρόεδρος.

4. Τά υπό στοιχεία δ. ε στ και ζ μέλη τοϋ Διοικ.. Συμ
βουλίου» διορίζονται εκ πινάκων ΰποβαλλομένων ΰπό τή; 
Διοικήσεως τών οικείων ’Οργανώσεων, έντός προθεσιαίχ; 
δέκα (10) ημερών άφ’ ής ζητηθούν καί περιλχμβανόντων 
τριπλάσιον άριθμόν τών υποψηφίων προ; διορισμόν τακτι
κών καί αναπληρωματικών μελών.

5. Έν απουσία ή κωλύμχτι τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβου
λίου προεδρεύει ο αναπληρωτής αύτοϋ. έν απουσία δε ή 
κωλύμχτι καί τούτου ό ’Αντιπρόεδρος.

6. Το Δ.Σ. εϋρίσκεται έν απαρτία παρόντος τοϋ ήμίσεος 
τοϋ αριθμού τών μελών αύτοϋ έν οις ό Πρόεδρο; ( ή ό άνα- 
πληρωτής του) ή ό ’Αντιπρόεδρος πλέον ένός καί λαμβάνει 
αποφάσεις διά τής απολύτου πλειούηφίχς τών παρόντων 
μελών αύτοϋ.

7. Χρέη Γρχμμχτέως έκτελεΐ υπάλληλος τοϋ Ταμείου 
οριζόμενος μετά τοϋ άνχπληρωτοϋ του δι’ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Κοινωνικών 'Τπηρεσιών.

8. Κατά τά λοιπά ισχύουν καί έφαρμόζονται αί κείμενα·, 
διατάξεις».

2. Εις τήν παράγραφον 13 τοϋ αντικαθιστάμενου άρθρου 
3 τοϋ Α.Ν. 2326/1940 άνχφέροντχι αί διατάξεις τής παεα- 
γράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 17/8/1951, αΐτινες έχουν 
ώς εξής :

«1. Παρ’ έκάστω Διοικ. Συμβουλίω έκ τών υπαγόμενων 
εις -τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τοϋ Υπουργείου Εργα
σίας ’Οργανισμών Κοινωνική; Άσφαλίσεως έν γένει συνι- 
στάται διά τοϋ παρόντος Οέσις Κυβερνητικού Επιτρόπου, 
όστις μετέχει άνευ ύ/ήφου τών συνεδριάσεων τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου καί τών τυχόν λειτουργουσών Επιτροπών, 
δικαιούμενος νά λαμβά'/η τον λόγον έπί παντός θέματος και 
νά ύποβάλλη προτάσεις.

Ό Κυβερνητικός ’Επίτροπο: δικαιούται νά. ζητήση έντός 
4S ωρών άπό τής λήψεως. τήν αναστολήν πάσης άποφάσεω; 
τοϋ Διοικ. Συμβουλίου ή Επιτροπής ήν ήθελε κρίνει ώς 
άντικειμένην πρός τάς διατάξεις τών κειμένων Νόμων. 
Διαταγμάτων ή Κανονισμών έν γένει. Ή άπόφασις αυτή 
δεν έκτελεΐτχι μέχρις ού έπί τή αιτήσει τοϋ Διοικ. Συμβου
λίου ή τής Επιτροπής άρη τήν διαφωνίαν άπόφασις τοϋ 
Υπουργού ’Εργασίας, ήτις είναι υποχρεωτική διά τόν 
’Οργανισμόν.

Έπί διαφωνίας Τού Επιτρόπου πρός άπύφασιν ’Επιτροπής 
άποφαίνεται κατά πρώτον βαθμόν το Διοικ. Συμβούλιο·/, 
τοϋ Επιτρόπου δυνχμένου νά έπιμείνη έπί τής διαφωνίας του.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό Υπουργός δέν ήθελε κοινοποιήσει 
εις τόν ’Οργανισμόν τήν έπί τής διαφωνίας άπύφασιν του 
έντός 10 ημερών άπό τής λήψεως τής σχετικής χίτήσεως 
τοϋ Επιτρόπου, τό Διοικ. Συμβούλιου δύνχτχι ν’άποφα- 
σίση τήν έκτέλεσιν τή: έφ’ ής ή διαφωνία άποφάσεως.

Ό Επίτροπος δύναται νά άνχστέλλη έφ’ άπας καί μεχρ’· 
τής έπομένης συνεδριάσεως τήν έκτέλεσιν οίασδήποτε απο- 
φάσεως. παντός συ/ύ.ογικοϋ οργάνου διοικήσει·/: τοϋ ’Οργα
νισμού ή τών τυχόν λειτουργουσών Επιτροπών εφ οσον 
ήθελε διατυπώσει ήτιολογημένας έπιφυλάξεις άναφερομενας 
εις το συμφέρον τοϋ ’Οργανισμού.

Αί άποφάσεις χύτχι. έφ’ όσον τά συλλογικά όργανα διοι - 
κήσεως ή αί Έπιτροπαί ήθελον έπιμείνει εις τήν εκτελεσιν 
των έπανεισάγονται πρός συζήτησιν εις ετέραν αυτών συνε- 
δρίασιν. Διά τήν διαφωνίαν . ταύτην δέον ό ’Επίτροπος να 
άναφέρεται αύθημερόν εις τό 'Υπουργείου Εργασίας υπο
βάλλω·/ άμα έν άντιγράε,ω τήν διαφωνίαν του».

3. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου άντικαΟιστχνται αι 
διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 2326 H*-iU. ώ: ετροπο- 
ποιήθησαν καί συνεπληρώθησχν μεταγενεστέρως. αί όποΐχι 
έχουν ιός έξής :

«“Αρθρου 4. Α.Ν. 2326 1940
1. 'II άρμοδιότης τοϋ Διοικ. Συμβουλίου συνίσταται εί: 

τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τής περιουσίας και τιυν συμφε
ρόντων έν γένει τοϋ Ταμείου. Είόικώτερον τό Διοικητικόν


