
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
χι τού ζχεόιον νόμον νχερι εχεκτζκτεως τον ϊιζ τ:νς tr/.:: 
κονς ύχζλλήλονς τού IKA :r/kv::; ζοντζΐειοίετικού καίε· 
ζτώτος κζ'ι εις τό τζκτικόν χροζωχιχόν ένίω-/ Χ.ΠΑΑ.. 
ύχχγωγή: ώριχχένων κατηροριών χροζωχικού έν ίων
Χ.ΠΑΑ. εις τή; άζζχ/.ιζιν τού Κλζίον Σνντζχεων τού 
IKA '/-a; ρνύμίζεως ζννχρών ύεμάτων».

Ποοζ τήν Βουλήν ιών Έ/./.ήνων

Αίά τού ύχ' όψιν ζχεόιον νόμον ζκοχείτ::: ή έήοκοίωζις άχ': 
;2λ:"τ;·/ή: άχό-Γεως τού ταχτικού χρ οσωτ: -/.ού ένίων

. Π.Α.Α.. χρός τούς ίημοζίονς ύχζλλήλονς. ώς καί ή ρό- 
_ιτις -3εμάτων ~rv<Ijv. τά ire Η χζοέχνιύαν κζτά την έ ρ α ρ- 
γή/ τής ϊιεχοιύζης τι χροζωχιχόν των Χ.ΠΑΑ. ζα/τζ- 
οζοτιχής νομούεζίζς τού ΙΚΑ 7.2! είϊικώτερο-/:
Έχ: τού άρ-νρον 1; I Αιζ τού X. 3!63/1955 έϊημιονρ- 

"Sη -5222 τώ IKA εΐετκόν t'wxzxiAotix.o'/ χζ-άεζιώς ϊιά 
χροζωχιχόν ζότοϋ. ζ: ϊιζτάςεις τού όχοίεν είνζι ά/άλογο: 

-;ς τάς ϊΐΐχενζχς τούς ϊηχοζίο.ς ύχζλλήλονς ζννταζιοοο- 
.Ας-ϊιχζάςεις.
Νίεταγ-ενεττέρως 2; ο ι ζχά ΐ: ε ι ς τού ώς ά/ω νόμον έχεςετά- 

γζζν. ϊιά or/ τού Ν Α. 4277/1962 έχί τού τζχτιχού χραζω- 
- χ.ού τών Όργζνιτμών Κοινωνικής Πολιτικής. άρμοίίόττ- 
τος τΑ ’Τχονργειαν Έργζζίζς και τών X. Π ΑΑ. άρμο-ϊιο- 
■'Τος τού τέως ’Τχονργείον Kor/ωνι-κής Πρόνοιας τού ήζρζ- 
λιζμένοο χαρά τώ Κλάϊφ ζνντάςεως τού ΙΚΑ. 5/ ετέρων ίέ 

Δ/τοχ; καί εχ'ι το5 τχκττκΑ χροζωχικΑ χλείζτων Ν.Π. 
Α.. άρμοϊιότητΌς όιαοόρων 'ϊχονργείων τον ήζο-αλιζμένον. 
οιως. χζρ2 τώ Κλά2ω ζνντάξεως τον ΙΚΑ.
Το ταχτικόν χροζωχιχόν τών λοιχών Χ.Π.Α.Α. χαρά το 
γονός ότι άχό μιχ&ολογικής χλενράς έςομοιώ-όη χρός τούς 
χοσίονς νχαλλήλονς ϊιά τού Α.Ν. 1538/1950. έχζχολον- 
:ϊ νά νχάγετα: εις τήν άζράλιχιν τον IKA κατά τάς ϊιζ- 
Αεις τής γενικής νομο-λεζίζς ζντον.

Η μή έχέκταζις μέχρι "ήμερον έχ: τον χροζ ωχιχ.ού όλων 
ν Ν.Π ΔΑ. τών εόϊιχών ζνντ ας ιοϊ οτ:χών όιχτάςεων. ώοεί- 
Ό εις το υψηλόν χ.όζτος τον είϊιχού ν-ζ-ύεττώτος. τό ότοίον 

άντερροτείτο Άο τών χατ7?<αλλομέ*/ων μέ'/ρ; τρό τίνος 
χηλών ~/ετ;-/.ώς άτταλιττιχών είτςορών.
Μετζ. όμως, τήν χ; ζτ ρ ο ο ζρ μο γή ν τον ζτρζλ’ττρ ον. χετ- 
-;ν χ;ζλογ:ττ:χής μελέτης. ε:ς νψος το;οντον. ώττε νζ 
•.ρροττήττ; ή ίιζ τήν τ/τ’.ττο'.‘/or; τχ/τζΞ'.&ίόττσιν ϊζτχ;η 
ΙΚΑ. ϊιενχολνχετζ; ή ντζηωηή τον χροοωχιχον όλων τών 

II ΑΑ., έρ! ότον 6εί2ιως. χμιρωνήτοχ; χρός τοντο ζ; 
χήζε’.ς χύτώ·/. Ή το:χότη τνμρων'ζ τής ϊ:ο:χήζεως έχο- 
ν Χ.ΠΑΑ τχγ-/χ;ε; ότεζεζίτητος. 2;ότ; ή γ; λό*'ω 

-χτζττ'.ς τχ/εχζηετζ: ζότζχζτως xa; ζνςηζ'.ν τών ντο τον 
;χον χροτώχον ζ.ζτζίζλ/.οΑνον είζοορών χλάοον ζυντζ- 
.·ς ε;ς τό ΙΚΑ.
ζ:ζ τής ζζρζηρζροο 1 τον ap-Spov 1 τον tr/τϊ!ον νόμον 
'.τεί'/οντζ; χ! χερ; z'sr-.ζΞ;cοοτήζεως τον χροζωχιχον τον 
έ οιατάςεις χζ’: έχ: τον χροζωχιχον τών r; χόοή 2·;ζρε- 
ε·/ων Ν. Π ΑΑ. τών όχοίων ζ! Αιοιχήζεις χννεζώνηζζ; 
τήν τοιζΆην έχέχ.τζττν.

.) Αισ τών ίιζχζχεων τής χζρζηρχρον 2 τον άρ-5ρον 9 
ΝΑ. 4579/1966 ο; τχ/.τ'.χοί νχζλληλ-'· τον Τζμειον 

.ιχών Ϊιχ2χ·>/Τ2: χχ;τ2χεως άχό τό Τζμειον χότό. ίάζει 
χερ· όημοτίων χο/.ιτιχών νχζλλήλων ίιτχνοντών έχζττοτε 

'2ς;ο:οτιχών οιζτάςεων.
ο χροζωχιχον τον Τζμειον Τγείζς Αιχηγόρων Εχ2ζ- 
(Τ7ΆΕ) ζιζ τον ζζ-όρον 47 τον X. 4507/1966 νχή*/-5τ, 

ρεωτιχώς εις τή·; ζζζάν.ιζιν τον Τζμειον Xομιχών. όχι. 
ς. χζτ2 τζς όιεχονζζς τό χρζζωχιν.ό-; ζντον όιζτάρεις. 
ά χζτζ τάς όιεχονζζς τΑς λοιχΑς ήζςζλιτμένονς τοιζν-

Η χζντζήιοόοτιχή ΐχ&μοίωζις 
ζ τό χροζωχιχον τον Τζμειον 
ός 3ιά τον az-Spov 9 τον Β.

τον χροζωχιχον τον ΤΤΑΕ 
Νομικών ένένετο έζμη·;εν·
Α/τος 1031/1966.

Η Χ2Τ 2„τ;ν τον τζοχον νχζηωηή τον χζοζωχιχΑ τον 
ΤΙ ΑΕ εις ττν ζζοζλιζτ; τον Τζμειον Χομιχώ-;. ϊε·/ κιμχο- 
ρενετζ: χρος τ—, νχο τον Σν;τζημζτος όρΑ,μεένην όιζίιχζ- 
xir-. 7.Z-S ήν χ ζνντζριοζζτιχον χεζιεχομενον ίιζχζςειζ 
χεζ./.ζμζχ;οντ2: εις εΐζιχονς νομονς χζΐ έχ; τών όχοίων ηνον- 
μοζττεΓ τό ΕΓ/.ε"χτιχόν Σννέζρ ιον.

Εν όνει τών έχτε-νεντων χζίνετζ; εχιόεόλημένη ή τζχτν- 
χοίτζτς τον Αεμζτος -/ομοτνχως, χζτά τό ζζ-νζον 73 χζρ. 2 
τον ννν ίζχνο·;τος Σζ/τάημζτος.

Εις τήν TzrxTOXOimv ζνττν ζ·/.οχε: ή χζρτγρζςος 2 τον 
άρ-ν τον 1 τον ζχεζίον νόμον.

Έχι τον ζρνζον 2: Aia τών οιζτζζεων τον ζρ-όρον 9 τον 
ΝΑ. 4579/1966 τό εΐίιχόν ζνντζζιοόοτΓ/.ό·; χζΑεττώς τον 
Ν. 3163/1955 έχεχετά-άη χζ: έχΐ τον τζχτιχον χροζωχιχον 
ζιζζόρων Χ.ΠΑΑ.. μετζχό τών όχοίων χζ; τον ΈΤΑηνιχον 
Τζχητονργιχον Όργχ/ιζμον.

Κζτά τήν έζζρμοηήν τής ώς άνω ίιζτάχεως τά άζμόζιζ 
όζγζνζ τον ΙΚΑ ήρνή-νηζχ/ τήν ζντγνώζττιν rv;τζς:οζο~χών 
οιτ.ζ:ωμζτων εις τό χροζωχιχό; τον ανωτέρω Ορηζ'/Γζμον. 
έχ: τώ λόγω ότ: ή ζχετιχή ό: ζτ ζ ς:; έ·νεζχ:τ·νη χζτζ τήν όρ:- 
ζομέ·<η·/ νχό τον Σννταγμζτος ?ιχζ:χζττ:ζν. χζν όσον ή 'Ολο
μέλεια τον ’Ελεγκτικού Σννεόρίον χζτά τή-; ένώχιόν της χν- 
ζήτηζτ; ’ τής ζιζτζρεως έχεζν7.ά/-5η νά ίιζτνχώζη γνώμη/. 
'Η χζρζζνχίζ ζντή έτζχτοχοιή-5η ί:ά τον Ν. 234/1975.

Έχειοή, όμως, τό χροζωχιχον τον ’Ελληνικόν Τζχητονρ- 
γικον Όργχ/ιζμί/ά άχό τής ένζωμζτώζεώς τον εις τον Έ·5νι- 
χόν Όργζντζμόν Έ/.λη;:ν.ής Χειροτεχ·;;βς (1.1.1969) ύχτ- 
χ-Sr εις τά χροόλεχόμενζ ϊιά τό χροζωχιχον τον Όζγττ/ιζμον 
TCVT5V μιζ-άολογιχά χλμεάχιζ χζ: έ-/ετάγη εις όζ-όμονς αχό 
όιαζοζον άρο/,ογίτ; εκείνων τών ϊηχοζιων νχζ/Α.ήλων. χροε- 
χνψε και τό -3-έμα τής έήενζέζεως τον μ:χ-3ον όάζει τον όχοίοο 
ύά Άολογίζετζι ή ζά/ταςις.

Οντω. ϊιά τής χαραγράρον 2 τον az-Spov 1 τΑ αότΑ X. 
234/1975. χροείλέφ-Sr, ότι, εΐοιχώς ϊιά τό·/ χχ/ονισμόν τής 
ζνντζς-εως τον χροζωχιχον τσό 'ΕΓ/,λη/ιχον Τζχητονργτχον 
Όργχ/ιχμον -Sz λχμόχ;ετζ: νχ’ όψιν ό μ:ζ·5ός τον όα-όμ.ον 
τής κί.ίμιακος τών ϊημοζίων νχζλλήλων. ό όχοΐος μζ/.λον 
χροζτ~γί'·ι χρός τόν χατζόα/.λόκενον νχό τον Όργ^/ιομον 
ΧειζζτΓ/νιχς εις τό χροζωχιχότ; Ατα> μιζόόν χζτζ τη; 
1.1.1967. Τούτο έχε: ώς έχαχόλον-Scv ότι ένώ οί νχάλληλοι 
τον χζώη; Έλλη/ιχον Τχχητονζγικον Όζγχ/ιχμον χζχζίζλ- 
λον; εις Α ΙΚΑ τάς εϊζροράς χον ά/τιττοιχοζ; ϊΗ__*ό:ς χρ^ζ- 
γμζτ: ύ.αμόχ/ομένας 2χΑο·/άς. ή ζνντζξίς τω·;. όμως. v*a 
κανονιζ-άή όάζει τώ·; άχοϊο-/ών τής χύ.ίμαχος τής ίερζρχιζς 
τώ; ϊημοζίων Διοικητικών νχζ/Αήλω/, εις τή>; όχοία·; άντι- 
ζ τοιγολ. ζ! χ. ζτ ζ ό ληλεΤ ζζ: χλχζ τήν 1.1.196; εις χύτονς 
άχοϊοχζί.

Αιά τής νχό κρίζιν οιζτάςεως ζχ.οχείτζ: ή άρζις τής άζι- 
κίζς χύτης κζΐ ή ρν-ύμιζις τον χροκνόχ/τος -ύέμζτος χ,ατά 
τρόχο-. ϊιχζιότερον.

Διά τζντης. ώς μιζ-ύός ϊιά τόν χχ/ζ;χτμό·; τής ζχ;τάχεως 
κώς ϊιά τό έν χεροχτώζει α τής χροηγονμένης χζρζγράοον 
μ:ζ·Αός τΑ ϊζ-ύμεό τής ίερζρχίζς τών ϊημοζίων ϊιοικητικών 
νχζλλήλων. εις τόν όχοίον -Si ήϊννζτο νά έζελιχ-Scvv Α ϊη 
μόζιοι vrxa/Αηλοι έχοντες τά ζότά έτη νχηρεζίζς κζΐ τά Ιϊιζ 
τνχ:χά χροζό-ζτζ χ.ζί νχό τό·; χεριοριζμον ότ: ή ζά/τζχις εις 
Α’οεμίχ; χερίχτωζιν -S0 εινζι χ;ωτέρζ τής ζν/τάχεως τής 
ά;η/.οότης εις τόν 2ον όζ-άμόν τής ίερζρχίζς τών ϊημοζιω; 
ϊοοικητικών νχχλλήλων.

Ή νχό ά/τικζτζζτχζιν ϊιάτζχις έχει ώς έρής: «2. Είί:- 
κώς οιά τό έν χεριχτώζει α τής χροηγονμένης χζρζγρζζον 
χροζωχικό-; ώς μιζ-όός ϊιά τό-; κχ/ονιζμόν τής ζχ;τζχεως 
τοντοχ λχμόχ/εται ό έκάζτοτε μιζ-λός τού όζ-ύμού τής Αίμζ- 
κος τής ίερζρχίζς τών ϊημοζίων ϊιοικητικών νχζλλήλων, 
οντινος ό κζτά τή; 1 Ίχ;οναρ!ον 1967 μιζ-5ός ενεργεί-ζς 
μάλλον ■χροσεγγίΑι χρός τό; κζΑοριζόχΓ/ο·; ϊιά τό ανωτέρω 
χροζωχικόν κζτά τήν ζύτή; χρονολογίχ; μιζ-ύόν νχό τών ϊιζ-



— i —

τάξεων τού Οργανισμού Χειροτεχνίας, έν ούδεμιά δε xopi- 
χτωσε: δυναται ούτος va eot ανώτερος τον μσσύον τον 2;ν 
όαόμού τής ιεραρχίας τών δημοσίων ίιοιχητιχών Επαλλήλων».

Έχ: τού άρ-λρου 3: Aia τού άρ-λρον 9 τού Ν.Δ. 4579/1966 
to ταχτεχόν χροσ-ωχιχον χλεόστων Ν.ΠιΑ.Λ.. μεταξύ τών 
όχοίων χα. τού Έλνιχού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας—Τήλεορά- 
σεως, ύτήχ-λη εις το cBtxcv σονταξιοδοτιχόν χ2-λεστώς τεύ 
ΙΚ Α.

Διά τού άρ-λρον 6 τού Κ. 230/1975 «χερί ίδρύσεως τής 
Arc τήν έχωνκμίαν «Έλληνιχή Ραδιοφωνία—Ττρ/-ε6;ατ;ς
’Ανωνύμου ’Εταιρείας». χατηργήύτ το ’Εύνιχόν Ίδρυμα Ρα
διοφωνίας—Τήλε ορατέ ως (ΕΙΡΤ) χαι ίδρύλη. ώς χαύο-λι- 
χός δ-ιάδοχος αύτού. νομιχόν χρόσωτον ιδιωτικού δικαίου ύχ: 
μορφήν ΙΑνωνύμου 'Εταιρείας χα! ύχό τήν έχωνυμίαν «'Ελλη
νική Ραδιοφωνία—-Τηλεόρασις» (ΕΡΤ). 'Υχό τού αρ-λρον 
15 τού αύτού Νόμον το χρυσωτικόν τού τέως ΕΙΡΤ μετε- 
φέρ-λη εις τήν ΕΡΤ χα! -θεωρείται χλέον ώς ίδιον χροσωχιχό. 
βότής.

Μετά τήν τοιαύτην μετατροτήν τού τέως ΕΙΡΤ (ΜΠΔΔ , 
εις "Ανώνυμον Εταιρείαν έγεννή-λη -Seta διά το μίταοερλέ. 
εις τήν ΕΙΡΤ χροσωτιχσν διατηρήσεως τών άσφαλιστιχών τον 
διχαιωμάτων.

Οντως έξεδέν-λη ό Ν. 394/1976 διά τεύ όχοίον έ.ρρυύμίσ·λη 
νομοτύχως ή συνέχισις τής ύχαγωγής τού έν λόγω τροσω- 
χοχού εις τάς συνταξιοδοτιχάς διατάξεις τού Ν. 3163/1953. 
'Γάό τού Ν. 394/1976, όμως, δεν έγένετο ή άντιττοίχησις 
τών δαλμών τού χροσωχίχού τής ΕΡΤ ττρός τούς δα-λμονς 
τής ιεραρχίας τών δημοσίων ύχαλλήλων. δάσει τών όχοιων 
■λα ύτο λογίζονται α! εισφορά! χα! ·λά κανονίζεται ή σύνταξίς 
τω·; Arc τού ΙΚΑ, διότι χ<χτά τήν έχδοσίν του δεν είχε έχδο-λή 
ό Κανονισμός έσωτεριχής Αττ,ρεσίας τής ΕΡΤ.

Ήδτ„ δτά τής ΰ-' άρι>5. 1131 ο/Ε/104/76 (ΦΕΚ 352/ 
13.4.77, τ. Β') άτχοφάσεως τού Ύχονργον Προεδρίας Ινν- 
όερνήαεως, ένεχρί-λη ό γενικός Κανονισμός τού χροσωχίχού 
τής ΕΡΤ, έ όχοίος εις τό άρ-λρον 7 χεριέλαδε χα! τούς δα
ρμούς τής ΐεραρχιχής χλίμαχος τού χροσωχίχού.

’Εν όώει τών ανωτέρω χρίνετα: έχιδεόλημένη ή -λέσχισι ς 
τής ϊιατάξεως τού αρύρον 3 τού σχεδίου Νόμον, διά τής 
οτοιας ορίζεται ότι δεν -Sa λαμδάνωνται ύχ’ όψιν δ·.’ εισφο
ράς χα! χαροχή συντάξεως άχοίοχα! ά/ώτερα: τών άχοδοχών 
τών δημοσίων διοικητικών ύταλλήλων χατά τήν άναφερομέντ,ν 
έν αϋτώ αντιστοιχίαν.

Έχ: τον αρ-ύρον 4: Διά τού όρ-όρο-. 4 έττίιώχετα: ή vrα
γωγή εις τήν άσφνάλισιν τού ΙΚΑ χαι μαναστα εις τό εΐόιχον 
σννταξιοδοτιχόν χα-λεττως αύτού a) τών ιατρών χα! χτηνια
τρών τού ΠΙΚΠΑ, τού Τααείοο Πρόνοιας Λιχ-τρόρω·· Α- 
■ότνών. τού Τωμείον Ασραλίσεως Σνμίο/.αιογραρωι. χετ. τον 
Κρατιχον Έργαττηριον ΕΙλέγχον Φαρμάχων. β) τών μηχα- 
νιχών xa! ναομηχα/ιχών τού Αύτονόμον ’Οργανισμού Έργα- 
τιχής Κατ-οιχιας, τού ’Οργανισμού Άτασχολήσεως Εργατι- 
χού Δνναμιχού, τής Έργατιχής Εστίας, τού ’Οργανισμού 
Άχοχετεόσεως Πρωτενούστ,ς. τού Π LKΠ Α, τού ’Οργανισμού 
Ιιε'/τριχής Λαχαναγοράς Α-ότρ/ών. τού Έύνιχού Όργα’/ισαού 
Karvov. τού 'Οργανισμού Άτοχετεύσεως θεσσαλονίχης. τον 
’Οργανισμού Σχολιχών Κτιρίων, τού Έλληνιχ,ού Οργανισμού 
Τονριτμού χ.α! τού Ναντιχού Άπμαχιχού Ταμείον χα! γ) τών 
ραρμαχ,οτοιών τον Κρατιχού Εργαστηρίου Έ.έγχον Φαρμά- 
χων χα! τού Οίχον Ναύτου.

Τό ταχτιχον διοιχητΓχόν αροσωπχόν τών ανωτέρω Ν.ΙΙ. 
Δ.Δ. έχει ίνταχύή εις το είδιχόν σννταξιοδοτιχόν χα-δεστώς 
τοΰ ΙΚΑ. Εας τήν εϊδιχήν αυτήν ρνόμιστν δεν vrrp/-Sτρσαν '! 
ιατροί, μηχανιχοί, ύτομηχανιχ.ο! χα! ραρμαχΛαοιοί τών αντών 
Ν.Π.Α.Δ., διότι τά τρόσωτα ταύτα. ώς άτραλιζόμε-να εις 
ειδιχά Ταμεία (ΤΣΜΕ1ΔΕ — ΤΣΑΤ) έξτρρέ-όησαν τής 
άσχραλίσεως τον ΙΚΑ.

ΈΚειδή, το ώς άνω τροσωττιχόν είνατ έ-ντεταγμένον είν 
όργβνιχάς ·δέσεις. ώς χαί τό λοιτόν διοιχτρττχόν τροσωτιχον 
τών έν λόγω Ν.ΠΛ.Δ., χρίνεται σχόπμον or ως ταραλλή- 
λως σσρός τήν raca τώ ΤΣΑΤ χαι ΤΣΜΕΛΕ άσςάλισίν τον. 
ύτντχίή χα! εις τήν άπράλεσιν χύ.άδον συντάξεων τον ΙΚΑ 
χαι δή χατά τά ισχύοντα διά τό ταχτιχον διοιχητιχάν χροσω- 
■χιχόν τών οργανισμών τούτων.

Έξ άλλον, ή νταγωγή εις τήν άττςάλισιν τού ΙΚΑ χα! 
των ένατομεινάντωιν όλιγαρόλμων ιατρών χα! μηχανοχών ν ά 
ίχανοτηοιήτη το άττό μαχρού vroiv.-rj-Sc-v αίττρια τών έ~/οδο- 
τών τών Ν.Π ΛΑ. εις τούς όχοίονς ύχ-ηρετοάν χα! -ύά άχαλ- 
λάξη τούς ίδιους τούς ενδιαφερομένους άσσο τό αίσ-λτ-χα, ότι 
ή χολιτεία εφαρμόζει εις δάσος τονς άνισ-η συνταξιοδοτιχή 
χολιτιχ.ή άφοϋ τό ίδιο χροσωχιχό τό όχοίο ϋχ·ηρετεί εις τά 
άλλα Ν.Π Λ.Δ. ή εις τό δτραόσιαν, άχολαμδάνει δύο συντά
ξεις άχό φορείς χυρίας άσφαλίσεως.

’Ελ Ά-υήναις τή 14 Αχριλίον 1979 

Ο! 'Τχσυσγο:

Οιχανοχιχάτν Κοινωνιχών Ύχ·ηρεσ:ών
ΑΟ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠΤΡ. ΑΟΞΙΑΛΗΣ


