
ΕΙΣίΙΙ Η ixKii ΕΚχεΈΣΙΣ

I -ςζ σχεδίου νόμου «περί τεοποποιήσεω ε καί συμπληοώ-
σεω; τη; περί Ταμείου Συντάξεως καί Αύτασφχ'· τέως
' Υνειονοωικών νομοθεσίας καί ετέρων τ·.νών διατκςεων».

Ποόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

*Η διέπουσχ τδ Ταμειον Συντά-Ιεως καί Αύτασφχλ.ισεως 
Ί νειονοιεικών (ΓΣΑ2 ) νομοθεσία εδρχ,,-τκι κυριω. &ις 
τάς διατάξεις τών Νόμων 5090/1931, 5333/1932 καί 3945 
1933 αίτινες κωδικοποιήθησαν διά τοΰ Λ/τος τής 16 Μαρ
τίου J034 «τεεί Κω*. ΝΑιιου 5945/34 περί Τ.Σ.Α.Υ» (ΦΞΚ 
113/23.2.1934'τ. Λ’).

At ανωτέρω διατάξεις έτροποποιήθησχν έκτοτε διά πλήθους 
νομοθετημάτων. Ήδη παρίσταται ανάγκη περαιτέρω π:οέ
αρ μονής καί άναμορφώσεως διαταςεων τινων. αφ ενός διότι 
κατά το διαρρεϋσαν χρονικόν διατττ'ια τών 2ο ετών από τών 
γενομενών διά τοΰ Ν.Δ. 334841955 μεταΡολών και έτεραι 
διατάξεις χρήζουν προσαρμογής προς εκσυγχρονισμόν των 
καί άπλούστευσιν διαδικασιών, αφ ετέρου διότι πρέπει νά 
βελτιωθή καί νά έπεκταθή ή παρεχόμενη υπό τοΰ έν λόγω 
Ταμείου κοινωνικοασφαλ.ιστική προστασία προς τους ησφα- 
λισμένους καί συνταςιούχους αυτου. Τούτων δοθεντων διε- 
πιστώθη ή ανάγκη υποβολής τοΰ παρόντος νομοσχέδιου, αι 
διατάξεις τοΰ όποιου άποσκοποΰν κυρίως :

α) Εις την άνασύνθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε 
ώς Πρόεδρος νά όρίζηται πρόσωπον ειδικόν περί τά ασφαλι
στικά θέματα, διά δέ τά υγειονομικά μέλη νά ζητείται η 
γνώμη τών Πανελληνίων 'Υγειονομικών Συλλογών καί τής 
Ένώσεως Συνταξιούχων 'Υγειονομικών.

β) Εις την υπαγωγήν εις την άσφάλισιν τοΰ Ταμείου τών 
πτυχιούχων υγειονομικών οΐτινες δέν άσκοΰν το υγειονομι
κόν επάγγελμα, άλλά άπασχολοϋνται εις ΐατρικάς ή φαρμα
κευτικός κ.λ.π. επιχειρήσεις.

γ) Εις την άναγνώρισιν χρόνου άσκήσεως τοΰ υγειονομι
κού επαγγέλματος εις τό εξωτερικόν, ώς καί ετέρων τινών 
υπηρεσιών.

δ) Εις τον καθορισμόν ενιαίας εισφοράς δι’ όλους τούς ή- 
σοαλισμένους υγειονομικούς, μέ παράλληλον κατάργησιν τών 
πολυαρίθμων εισφορών καί τελών αίτινες έξέφραζον οικονο
μικήν ανισότητα εις τινας δέ περιπτώσεις καί κοινωνικήν 
τοιαύτην.

ε) Είς τήν σύνδεσιν τών άνωτέρω εισφορών μέ τον μισθόν 
. δημοσίου υπαλλήλου, διά νά άποκτήσουν «δυναμικόν» χα
ρακτήρα καί νά παρέχεται ή δυνατότης βελτιώσεως τών 
παροχών.

στ) Εις τήν συνταξιοδότησιν τών ήσφαλισμένων μετά 
35ετή χεόνον άσφαλίσεως, άνεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ζ) Είς τήν βελτίωσιν τών συνταξιοδοτικών παροχών, ώς 
καί τών χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως καί τήν 
προσαύξησιν τών συντάξεων διά τούς έχοντας μέχρι 40 έτών 
χρόνον άσφαλίσεως.

η) Είς τήν χορήγησιν άνοικτής περιθάλ.ψεως ώς καί νοση
λείας είς τό εξωτερικόν, προς τούς έν ένεργεία ήσοαλισμένους 
καί τούς συνταξιούχους, ώς καί τά μέλη τών οικογενειών 
αυτών, προς ίκανοποίησιν πχλαιοΰ αιτήματος τοΰ υγειονο
μικού κόσμου τής χώρας, όστις έστερεΐτο τών έν λόγιο πα
ροχών.

0) Είς τήν άσφαλιστικήν τακτοποίησιν τών μαιών.
ι) Εις τόν εκσυγχρονισμόν διατάξεων τής διεπούσης τό 

ΤΣΑΥ νομοθεσίας.
Είδικώτερον, διά τών επί μέρους διατάξεων τοΰ υπό κρί- 

σιν νομοσχεδίου επιδιώκονται αί ώς επεται ρυθμίσεις :
Άρθρον 1.

Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου τούτου, άντικαθί- 
στανται αί κείμεναι διατάξεις περί διοικήσεως τοΰ Ταμείου 
και άνασυγκροτεΐται τό Δ.Σ. αύτοϋ, όριζομένου, ώς Προέ
δρου προσώπου ειδικού περί τά άσφαλιστικά θέματα, μετά

γνώμην τών Πανελλήνιων 'Υγειονομικών Συλλόγων. Έκ 
παραλλήλου αυςάνει κατα έν ο αριθμός τών υγειονομικών 
με/.ών. δια τής εισόδου τό πρώτον είς τήν Διοίκησιν τοΰ 
Ταμείου και έκπροσώπου τών ήσφαλ.ισμένων κτηνιάτρων.

Διά τών παραγράφων 2 εως / ρυθμίζονται τά τοΰ διο
ρισμού τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου, ώς καί διαδικαστικά θέματα 
που αφορούν την λειτουργίαν τοΰ έν λόγω Συμβουλίου.

Δια τής παραγράφου 8 προβλέπεται ή λ,ήξις τής θητείας 
τοΰ υφισταμένου Δ.Σ.. ίνα ή Διοίκησις τοΰ Ταμείου περιέλ.θτ 
είς τό προβλεπόμενον ύπό τοΰ παρόντος νέον Διοικητικόν 
Συμβούλ.ιον.

Διά τής παραγράφου 9 άνασυγκροτεΐται ή Τεχνική ’Επι
τροπή τοΰ Γαμείου. Τούτο καθίσταται άναγκαΐον λόγω τής 
έπερχομένης μεταβολής είς τήν σύνΟεσιν τοΰ Δ.Σ.

Δια τής παραγράφου 10 προβλέπεται ή κατάργησις τοΰ 
παρά τω ΤΣΑΙ λειτουργού ντο ς ’Εποπτικού Συμβουλίου, 
τό όποιον έλ,κει τήν προέλευσιν to4j είς τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 35 τοΰ Π. 5333; 1932 (ΦΕΚ 91/32 τ. Α”) ότε έξελέ- 
γοντο δύο Έλεγκταί παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων, ένώ ήδη ό ελ.εγχος άσκειται οΰ μόνον παρά τοΰ 
'Υπουργείου Κονινωνικών 'Υπηρεσιών, άλλά καί παρά τοΰ 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρον 2.
Διά τής παραγράφου 1 διευρύνεται ό κύκλος τών άσφαλι- 

ζομένων είς τό Ταμεΐον προσώπων διά τής ύπαγωγής είς 
τήν ασφαλ,ισιν αυτού τών πτυχιούχων υγειονομικών οΐτινες 
άπασχολοϋνται έπ’ άμοιβή είς ΐατρικάς, φαρμακευτικάς κλ,π. 
επιχειρήσεις καί δή είς εργασίας δι’ άς δέν άπαιτεϊται ώς 
άποκλειστικόν προσόν ή ίδιότης τοΰ πτυχιούχου υγειονομικού. 
Τούτο έκρίθη άναγκαΐον διότι τά 'έν λόγω πρόσωπα, κατά 
κανόνα, μετά βραχείαν άπασχόλ.ησίν των είς τάς άνωτέρω 
επιχειρήσεις άσκοΰν τό υγειονομικόν έπάγγελ.μα οπότε καθί
στανται αύτοδικαίως μέτοχοι τοΰ ΤΣΑΥ.
Διά τής παραγράφου 2 καταργοΰνται αί διατάξεις αίτινες 

καθιστούν προαιρετικήν τήν άσφάλ.ισιν διά τούς ύπερβάντας 
τό 50όν έτος τής ήλ.ικίας των πτυχιούχους ύγειονομικούς, 
άπαγορευτικήν δέ τήν άσφάλ.ισιν διά τούς ύπερβάντας τό 
62ον έτος. ’Εκ παραλλήλ.ου λαμβάνεται πρόνοια διά τήν συν- 
ταξιοδότησιν τών τελευταίων έξ αύτών είς συντομώτερον 
χρόνον.
Άρθρον 3.
Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται δυνατότης άναγνωρίσεως 

ώς πραγματικού ή πλ.ασματικοΰ χρόνου άσφαλ.ίσεως διαφό
ρων χρονικών περιόδων αίτινες δέν συνδέονται μέ χρόνον ά
σκήσεως τού υγειονομικού έπαγγέλματος έν Έλλάδι, κα- 
ταργουμένης άμα τής δυνατότητος άναγνωρίσεως μεσολα- 
βοΰντος χρόνου διακοπής άσκήσεους τοΰ ύγειονομικοΰ επαγ
γέλματος.

Είδικώτερον, παρέχεται μεταξύ άλλων καί ή εύχέρεια 
άναγνωρίσεως τοΰ χρόνου πρός άπόκτησιν είδικότητος, με- 
τεκπαιδεύσεως ή άσκήσεως έπχγγέλ.μχτος είς τήν άλλοδα- 
πήν, έστω καί προ τής ύπαγωγής τοΰ υγειονομικού είς τήν 
άσφάλ.ισιν τοΰ Ταμείου. Τό μέτρου τούτο αποτελεί ού μόνον 
προσαρμογήν τής νομοθεσίας πρός τάς συγχρόνους άνάγκας, 
άλλά καί κίνητρου διά του επαναπατρισμόν τών επιστημόνων 
υγειονομικών.

Άρθρον 4.
Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου τούτου, άνττκαθίστανται 

αί ίσχύουσαι διατάξεις ώς πρός τόν υπολογισμόν τοΰ ύψους 
καί τόν τρόπου ύπολ,ογισμοΰ τών εισφορών, ήσφάλισμένων, 
καταργουμένωυ άμα τών ποικιλ.ομόρφων εισφορών καί 
τελών, ένώ διαρρυθμίζεται έπί νέας βάσεως καί ή έργοδο- 
τική εισφορά.

Διά τών νέων ρυθμίσεων πραγματοποιείται δικαιωτέρα 
κατανομή τοΰ άσφαλ.ιστικοΰ βάρους έπί τών διαφόρων κατη
γοριών ήσφαλ.ισμένων καί τίθεται έπί όρθολογικωτέρων βά
σεων ή εσωτερική κοινωνικότης τών εισφορών, ένώ παραλ-



XV.- iirTx^b/.s.r ε.ς τα. μεγευη τής οικονοαιας. συγχρόνως οε 
υΔανεται μέριμνα δια την σταδιακήν περαιτέρω ένδυνά- 
νετίν των. ώστε το Ταμειον. να χρηματοδοτείται κατά τδ 
-καλύτερον μέρος άτο τάς εισφοράς, γεγονός το οποίον θα 
η έπιτρέφη την ουσιαστικήν βελτίωσαν των παροχών του. 
δικώτερον :
-) Ή μηνιαία εισφορά τοϋ έΰ,ευθέρως άσκοϋντος τδ έπάγ- 

ελιια ήσφαλισμένου ορίζεται εί; ποσοστόν έτί τοΰ έκάστοτε 
.-σικοϋ μισθού δημοσίου πολίτικου υπαλλήλου έπί βαθριώ 2ω. 
Τδ ανωτέρω ποσοστδν δι’ ΰπολογισμδν της εισφοράς όρί- 

ται εις 8 % έπί τοΰ προαναφερθέντος βασικού μισθοΰ. αύ- 
νόμενον έν συνεχεία κατά μίαν μονάδα κατ’ έτος και έπί 

_αν πενταετίαν. Δια τούς έχοντας χρόνον άσιραλίσεως μέχρι 
ετών ή άνωτέρω εισφορά περιορίζεται εις τδ 60 %.
5) Διά τούς εμμίσθους ήσφαλισμένους. αντί της άνωτέρω 

σποράς, ορίζεται κράτησις 6 % έπί της παγίας αντιμισθίας 
jv ήτις, καί έν προκειμένω θά ένδυναμοϋται κατά την 
ιοσεχή πενταετίαν άνά ποσοστδν 1 %, διαιρέσει έκείνων 
■πνες δεν δύνανται νόμω νά άσκοΰν ελεύθερον επάγγελμα.

•υ) Προκειμένου περί φαρμακοποιών προβλέπεται ή παρα- 
εάτησις της εισφοράς των έκ τοΰ ΙΚΑ. οσάκις ουτοι είσ- 

-ιάττουν παρά τοϋ έν λόγω Ιδρύματος την αξίαν φαρμάκων 
έκτελεσθείσας ύπ’ αυτών συνταγάς.

ΰ) Περαιτέρω ή έκ 3 °/0 έργοδοτική εισφορά τοΰ Κλάδου 
Συντάξεως άναπροσαρμόζεται καί ορίζεται ίση προς την 
τοιαύτην τοϋ ΙΚΑ (9,5 °/0).

Διότι είναι άνπδεολονικόν νά καταβάλουν οι έργοδότες 
διά τού: λοιπού; μισθωτούς την εισφοράν τοϋ ΙΚΑ καί διά 
τούς έμμισθους υγειονομικούς νά καταβάλλεται μειωμένη 

σσορά. 'Η έργοδοτική εισφορά θά υπολογίζεται άφ’ ενός 
:· τής παγίας άντιμισθίας τών έμμισθων ήσφαλισμένων καί 
’ ετέρου έπί τών άμοιβών τών κατά περίπτωσιν κ.λ.π. άπα- 
ολουμένων ήσφα),'.σμένων. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό έρ- 

. δότης (Δημόσιον κ.λ.π.) άπαλλάσσεται τής ύποχρεώσεως 
_α καταβολήν έργοδοτικής εισφοράς, οί έμμισθοι άσφαλι- 
υενοι ΰποχρεοΰνται εις τήν καταβολήν καί τής έργοδοτικής 
τφοράς, μειωμένης εις ποσοστδν 3 % καί υπολογιζόμενης 

πί τής παγίας άντιμισθίας των. Ή ρύθμισις αύτη κρίνεται 
αγκαία ίνα οί έμμισθοι ήσφαλισμένοι τής κατηγορίας 
υτης. έχουν άνάλογον, μετά τών άλλων ήσφαλισμένων καί 

~ός έφικτών ορίων, συμμετοχήν εις τήν χρηματοδότησιν τοϋ 
.αείου. Διά τής παραγράφου 2 ορίζεται ότι. είσφοραί ή- 
αλισμένων άναφερόμεναι εις το μέχρι τής ισχύος τοϋ νόμου 
,νικδν διάστημα, δύνανται νά καταβληθούν μέχρι 31.12. 
όΐ μέ τό προϊσχϋον μειωμένον άσφάλιστρον.
Διά τής παραγράφου 3 σκοπεΐται όπως παρασχεΟή ή εύ- 
ιεια τμηματικής έξοφλήσεως τών προς τό Ταμειον όφει- 
ιένων ασφαλιστικών εισφορών, ύπό κλινικών.
ια τής παραγράφου 4 μεταβάλλεται δ τρόπος ύπολογισμοΰ 
: έξ ΐατροσήμου εισφοράς επί τών παρασκευαζόμενων ή 
τκευαζομένων έν Έλλάδι φαρμακευτικών ΐδιοσκευασμά- 
υ άπλουστευομένου τοϋ τρόπου άποδόσεως τούτου πρός 
TEAT, παρεχόμενων άμα καί τών απαραιτήτων έξασφα- 
εων καί ελέγχου ύπό οργάνων τοϋ Ταμείου.
.Λιά τής παραγράφου 5 ορίζεται ότι αί διατάζεις τοϋ Α.Ν. 
1967 αΐ προβλέπουσαι τήν έπιβολήν κυρούσεων κατά τών 
’υστερούντων τήν καταβολήν ’Ασφαλιστικών Όργανι- 
ύν Κοινωνική; Άσεαλίσεως. έοαριιόζονται καί διά τό
AT.
.θρον 5.
Λιά τής παραγράοου ί παρέχεται ή δυνατότης συνταςιο- 
ησεως ήσφαλισμένων μετά 35ετή χρόνον άσφαλισεως 
ιαρτήτως ορίου ηλικίας. ένώ διά τής παραγράφου 3 
,ϋνται αί χρονικαί προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω 
ιανότητος ή θανάτου άπό 10 εις 5 έτη. άπύ τής χ.χτχβο- 
τοϋ δικαιώματο: έγγραφης ύπό τοϋ μετόχου, καταργου- 

ων άμα τών διατάξεων περί άποδείξεως άσκήσεως επαγ-

.»/.7^TC# -/ OpiOL· ’/f/.1/1    · -
Διά τήε παραγράφου 4 θεσπίζεται τ συνταξιοδστησιε τών 

άροένων τέκνων και αδελφών, μετά την συμπληρωσιν τοϋ 
18ου έτους τής ηλικίας των καί μέχρι τοϋ 25ου. έφ’ όσον 
φοιτούν πράγματι εις Σχολάς.

Διά τής παραγράφου 5 θεσπίζεται τό άπαράγραπτον τοϋ 
συνταξιοδοτικοϋ δικαιόνματος. άντί τής ίσχυουσης πενταε
τούς παραγραφής.

Διά τής παραγράφου 6 παρέχεται ή ευχέρεια άσκήσεως 
τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος εις πρόσωπα άτινα δέν ει- 
χον δικαιωθεί συντάξεως κατά τάς προίσχυούσας διατάξεις 
λόγω ηύξημένων χρονικών προϋποθέσεων ή παραγραφής τοϋ 
δικαιώματος των. ώς καί εις τά φοιτώντα ένήλικα άρρενα 
τέκνα ή άδελφούς υγειονομικών, μετά τδ Ιδον έτος τής ηλι
κίας των.

Διά τής παραγράφου 7 ορίζεται ότι ποσόν συντάξεως, τδ 
όποιον προκαταβάλλεται δι’ επιταγής, δεν άναζητεϊται έφ’ 
όσον κατά τήν διάρκειαν τοϋ εις όν άναφέρεται τούτο μηνός 
μεσολάβησε γεγονός τό όποιον προεκάλεσε τήν διακοπήν ή 
άπό.)λείαν τής συντάξεως.
Διά τής παραγράφου 8 ορίζεται ότι εις περίπτωσιν απώ

λειας τής συντάξεως δικαιοδόχου τινός προσώπου, άναπροσ- 
αρμόζεται ή σύνταξις τών λοιπών δικαιοδόχων άπό τοϋ επο
μένου μηνός άπό τής μεταβολής.

νΑρθρον 6.
Ύπό τών κειμένων διατάξεων ορίζεται ότι εις περίπτωσιν 

καθ’ ήν ύφίσταται οφειλή τοϋ ήσφαλισμένου δι’ εισφοράς ένος 
'έτους, πέραν τών 12 μηνών, ή σύνταξις άπονέμεται μετά τε- 
τράμηνον άπό της έξοφλήσεως τής οφειλής. Διά τής παρα
γράφου 1 μεταβάλλεται τδ άνωτέρω λίαν αυστηρόν καθε
στώς τής άποστερήσεως τής συντάξεως έπί τετράμηνον 
καί ορίζεται ότι, είναι δυνατή ή χορήγησες της συντάξεως 
εις περίπτωσιν καθ’ ήν αί οφειλαί δέν ύπερβαίνουν τάς εισ
φοράς 12 μηνών, συμψηφιζομένου άμα τοϋ ποσού τής οφει
λής προς τάς πρώτας συντάξεις ή λοιπός παροχάς τοϋ Κλά
δου Συντάξεως, ένώ έάν ή οφειλή ύπερβαίνη τούς 12 μήνας 
τότε ή σύνταξις καταβάλλεται άπό τής έξοφλήσεως τής ό- 
φειλής.

Διά τής παραγράφου 2 άποσαφηνίζονται αί διατάξεις αί 
άναφερόμεναι εις τήν άπαγόρευσιν άσκήσεως τοϋ επαγγέλ
ματος ύπό συνταξιούχου, ένώ παρέχεται ή ευχέρεια άσκήσεως 
επαγγέλματος ύπό συνταξιούχου ιατρού έποχιακώς, ίνευ 
έπιπτώσεων επί της συντάςεως. εις ιαματικάς πηγάς οσάκις 
δέν έκδηλοΰται ένδιαφέρον ύπύ έν ένεργείχ ιατρών, τούτο δέ 
διά λόγους διχσφχλίσεως τής δημοσίας υγείας.

Διά τής παραγράφου 3 μεταβάλλεται ή ΐσχύουσα οιάταξις 
ή οποία έξαρτί τό συνταςιοδοτικύν δικαίωμα τοΰ έπιζώντος 
συζύγου έκ τής παρελεύσεως ώρισμένου χρόνου άναλόγως 
έάν ό γάμος ετελέσθη προ ή μετά τήν συμπληρωσιν τοϋ 60οϋ 
έτους τής ηλικίας τοϋ θανόντςς καί καθορίζεται ότι προσδιο- 
ρ'.σττκός παράγων θά είναι τδ γεγονός έάν 6 γάμος ετελέσθη 
ότε ό θχνών ήτο έν ένεργείχ ήσφχλισμένος ή συνταξιούχος. 
Προσέτι παρέχεται δυνατότης συνταξιοδοτήσεως ύπδ ώρι- 
σμένας προϋποθέσεις συζύγων καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
έπήλθεν ό θάνατος τοϋ συζύγου πρδ τής παρελεύσεως έτους 
ή διετίας άναλόγως έάν πρόκειται περί συζύγου ήσφαλισμένου 
ή συνταςιούχου.

Περαιτέρω διευκρινίζονται περιπτώσεις καθ’ άς άπόλλυται 
τδ πρός σύνταξιν δικαίωμα, ένώ προστίθενται ώς λόγοι άπω- 
λείας τοϋ ώς άνω δικχιούμχτος καί ή τέ/.εσις πολιτικού γάμου, 
τούτο οέ πρδ: αποφυγήν κχτχστρχτηγήσεως τών κειμένων 
διατάξεων.

‘Ομοίως περιορίζεται ή απονομή συντάξεως εις τον σύζυ
γον θχνούσης ή.σφχλισμένης. άπονεμομένης ταύτης εφεξής έφ’ 
όσον ουτος είναι ενδεής καί ανίκανος πρός εργασίαν.

Διά τής παραγράφου 4 περιορίζεται το δικαίωμα συντχ- 
ξιοδοτήσεως διαζευγμένων, ύπχιτιότητι τοϋ συζύγου ή κοινή



ο

ύπαιτιότττι. κλπ.. θυγατέρων υγειονομικών. τιθέμενων ω; 
προϋποθέσεων διά τήν συνταςιοοότησιν τούτων τη; ενδεια; 
καί άνικανότητος προ; εργασίαν.

Άρθρον 7.
Διά ττ; παςαγράφου 1 ορίζεται ότι αί καταβαλλόμενοι 

ύπό τοϋ Ταμείου συντάξεις. άποτελοϋνται έκ βασικού ποσού 
καί προσαυξήσεων διά τόν πεεαν ττ; 25ετ·1α; χρόνον άσφα- 
λίσεω; καί μέχρι 40 ετών.

Έκ παεαλλήλου ορίζεται 7τι μεθ’ έκάστην αϋξησιν των 
εισφορών αυξάνονται και αί συνταξιοδοτικαί παροχαί κατά 
τό ποσοστόν καθ’ ό επηρεάζουν αυται τά συνολικά έσοδα τοϋ 
Ταμείου (50 °0).

Ή αυτή ώ; άνω προσαύξησι; τταρέχεται καί κατά τήν 
ττροσεχή πενταετίαν έκ τη; διαφορά; των εσόδων τοΰ Τα
μείου άτινα θά προκόψουν από τήν ενδυναμωσιν των εισ
φορών (παράγραφο; 2).

Διά τη; παραγράφου 3 ορίζεται ότι αί ηύξημέναι συντά
ξεις θά καταβληθούν άπό τη; ισχύ ο; τοϋ νόμου, εΐ; περι- 
πτιύσει; 5έ καθ’ ά; γεννάται τό πρώτον συνταειοδοτικόν δι
καίωμα βάσει τών ποοβλεπομένων ύπό τοΰ νομοσχεδίου με
ταβολών. ή σύνταξις άπονέμεται άπό τη; υποβολή; τής σχε
τική; αίτήσεως, έφ’ όσον συντρέχουν αί νόμιμοι προϋποθέσει;.

Περαιτέρω, λαμβάνεται πρόνοια όπως μή θιγοϋν συντα- 
ξιοδοτικαί παροχαί άπονεμηθεΐσαι βάσει τών προϊσχυουσών 
διατάξεων.

Διά τής παραγράφου 4 προβλέπεται ή ένημέρωσι; τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, περί τών δικαιωθέν- 
των συντάξεως λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ίνα τοϋτο προ- 
βαίνη εις τήν άνάκλησιν τής άδεια; άσκήσεω; τοϋ έπαγ- 
γέλματος.

Διά τής παραγράφου δ σκοπεΐται ή χορήγησι; εξόδων κη
δείας εις τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία άποβιούντων 
ήσφαλισμένων, άτινα μέχρι τοϋδε έλάμβανον μόνον τήν οικο
νομικήν ένίσχυσιν.

Περαιτέρω χορηγούνται έξοδα κηδεία; καί διά τά άπο- 
βιοΰντα μέλη οικογένεια; ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων τά 
δικαιούμενα συντάξεως.

Διά τή; παραγράφου 6 παρέχεται ή δυνατότη; εΐ; τό Δ.Σ. 
όπως χορηγή μηνιαία βοηθήματα, τύπου συντάξεως καί διά 
πλείονα τοϋ ένός έτη, ένώ τό ποσόν τούτων καθορίζεται εΐ; 
τό ήμισυ τοϋ έκάστοτε βασικοϋ ποσοϋ συντάξεως λόγω γή
ρατος.

Διά τή; παραγράφου 7 θεσπίζεται ή κατά μήνα ’Ιούλιον 
έκάστου έτους καταβολή ήμισείας συντάξεως εΐ; τούς συντα
ξιούχους καί βοηθηματούχου; τοϋ Ταμείου, ώς επιδόματος 
θέρους.

Άρθρον 8.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ικανοποιείται παλαιόν αίτημα τών 

κτηνιάτρων περί υπαγωγής των εις τήν άσφάλισιν τοϋ Κλάδου 
Προνοία; τοΰ ΤΣΛΥ. εις όν υπάγονται ήδη αί λοιπαί κατη
γορία'. τών ήσφαλισμένων υγειονομικών.

Άρθρου 9.
Διά τοϋ άρθρου 9 καταργεΐται ή προαιρετική άσφάλισις τών 

μαιών εΐ; το ΤΣΛΥ. ένώ τακτοποιούνται άσφαλιστικώς αΐ 
ήδη εΐ; αύτό ήσφαλισμέναι μαϊαι καΟοριζουένου ότι, αί 
εΐσφοραί καί αί συνταξιοδοτικαί παροχαί τούτων θ’ άνέρ- 
χωνται εις το ημισυ τών τοιουτων τών υΥειονοαικών.

Άρθρον 10.
Διά τή; παραγράφου 1 παρέχεται ή ευχέρεια χορηγήσεω; 

δανείων εΐ; τού; νέου; ήσφαλισμένους, διά τήν έπαγγελ- 
ματικήν αυτών άποκατάστασιν.

Διά τή; παραγράφου 2 ορίζεται ότι τό ΤΣΛΥ έξαιρεΐται 
τοϋ ελέγχου τοϋ Σώματος 'Ορκωτών Λογιστών, δεδομένου 
ότι ό διενεργούμενο; έλεγχος παρά τοϋ 'Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών καί τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλύπτει 
πληρώ; τόν άπαιτούμενον διά τήν περίπτωσιν έλεγχον.

Άρθρον II.
Λίαν σηυιανττκή είναι ή δια τοϋ άρθρου τούτου έπερχομένη 

μεταβολή. καΗ οσον άναφεεεται εις τήν χορηγησιν ανοικτή; 
ίδια περιθάλψεω; εΐ; του; ήσφαλισμένους καί συνταξιούχους 
τοϋ Τααείου. ή τι; συνισταται εις ιατρικήν, οδοντιατρικήν καί 
φαρμακευτικήν τοιαύτην. εΐ; παρακλινικά; έξετασεις. ειδικά; 
θεραπεία; καί προθέσεις.

Τοϋτο αποτελεί πάγιον αίτημα τοϋ 'Υγειονομικού κόσμου 
τής χώρας. Διά τή; έπεκτάσεω; τών ώ; άνω παροχών καί τή; 
δυνατοτητο; νοσηλεία; εΐ; τό έξωτερικόν. δια τήν διάγνωσιν 
καί θεραπείαν βαρέων ιατρικών περιπτώσεων, καλύπτονται 
πλήρως, οί ήσεαλισμέν&ι τοϋ Ταμείου άπό πλευράς υγειονο
μική; περιθάλύεω;, δεδομένου ότι παρέχεται ήδη νοσοκομεια
κή πεείθαλύι; εΐ; τούτους καί δή εΐ; Λ' θέσιν.
Άρθρον 12. '

Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζονται τά δικαιούμενα τής ύπό 
τοϋ προηγουμένου άρθρου παρεχομένη; περιθάλψεω; πρό
σωπα.

Άρθρον 13,
Εις το άρθρον 13 άναφερονται τά δυνάμενα νά εξαιρεθούν 

τής παρεχόμενη; υπό τοϋ ΤΣΛΥ υγειονομικής περιθάλψεω;, 
πρόσωπα, άτινα καλύπτονται διά παροχά; άσθενείας κλπ. 
έξ άλλου φορέως κοινωνική; άσφαλίσεω; ή παρά τοϋ Δη
μοσίου. ‘ εε

“Αρθρον 14.

Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου, ορίζονται αί 
υποχρεώσει; τών ήσφαλισμένων πρός τόν Κλάδον Άσθενείας 
του ΤΣΑΙ , υφισταμένη; προβλέψεω; όπως αί εΐσφοραί 
είναι δυναμικαι διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοϋ Κλά
δου τούτου.

Διά τή; παραγράφου 2 ορίζεται ότι ή έργοδοτική εισφορά 
προ; τόν Κλάδον Άσθενείας τοϋ ΤΣΛΥ είναι ίση πρός τήν 
άντίστοιχον τοϋ ΙΚΑ διά παροχά; εις είδος. 'Η εύθυγράμμισις 
αΰτη έκρίθη επιβεβλημένη διότι ή μέχρι τοϋδε διαφοροποίησις 
δεν ήτο άσφαλιστικώς ορθή, πέραν τοϋ γεγονότος τής έπεκτά- 
σεως τών παροχών τοϋ Ταμείου καί εις άνοικτήν ίδια περί- 
θαλψιν.

Ούτως ή έργοδοτική εισφορά πρός τόν Κλάδον Άσθενείας 
τοϋ ΤΣΛΥ θά άνέλθη εΐ; 3,70 %, άντί τής μέχρι τοϋδε κατα
βαλλόμενη; έκ ποσοστού 2,47 %.

' Η κατά τά άνωτέρω ηύξημένη έργοδοτική εισφορά θά 
άρχίση καταβαλλομένη άφ’ ού χρόνου ή κατά τήν παράγραφον 
3 τοϋ άρθρου 17 'Υπουργική Άπόφασι; θά όρίση τήν έναρ- 
ξιν τών παροχών της ανοικτής περιθάλψεω; πρός τούς έν 
ένεργεία ήσφαλισμένους.

Διά της παραγράφου 3 ορίζεται ότι εις περίπτωσιν μή 
εμπροθέσμου καταβολή; τών εισφορών, τών ήσφαλισμένων 
ώ; καί τών κρατήσεων μετά τών έργοδοτικών εισφορών, υπο 
τών εργοδοτών, εφαρμόζονται άναλόγω; αί διέπουσαι έκά
στοτε τό ΤΣΛΥ διατάξεις, ώ; πρός τά; προσθέτου; επιβα
ρύνσεις καί τήν αναγκαστικήν είσπραξιν τούτων.

Διά τή; παραγράφου 4 παρέχεται ή δυνατότη; προσωρινή; 
οικονομικής έν.σχύσεω; τοϋ Κλάδου Άσθενείας, έκ πλεονα
σμάτων τοϋ Κλάδου Συντάξεως, εΐ; περίπτωσιν καθ’ ήν ό 
πρώτος έξ αυτών άν—μετωπίση έκτακτον ανάγκην.

Άρθρον 15.
Διά τής παραγράφου 1 ορίζεται ή έκτασις τών παροχών 

τής άνοικτή; περιθάλψεω; και τή; νοσηλεία; εΐ; το εςωτερι- 
κόν. Πρός τούτοι; γίνεται παραπομπή εις τάς διατάςει; τοΰ 
Β. Δ/τος 665/1962 περί παροχή; περιθάλψεω; εΐ; τούς δημο
σίου; υπαλλήλους.

Διά τή; παραγράφου 2 ορίζεται ότι ή δαπάνη διά τήν άνοι- 
κτήν περίΟαλψιν καί τήν νοσηλείαν εις τό έξωτερικόν βαρύ
νει τόν Κλάδον Άσθενείας τοϋ ΤΣΛΥ, παρά τοϋ όποιου θά 
καταβάλλονται αί δαπάναι νοσηλεία; τών ήσφαλισμένων καί 
συνταξιούχων αύτοϋ, μετ’ έκπτωσιν τή; συμμετοχής, η τις



ί μέν τά; έν γενει παροχάς ανοικτής· περιϋάλύεωε ορίζεται 
τ ιτοόε την τοιαύτην τών εμμέσων ήσφαλισμένων τοΰ Δη- 
σιον. δια δε τήν νοσηλείαν εις τό εξωτερικόν ή προβλεπο- 
ντ διά παροχάς νοσοκομειακής περιθάλφεως προς τούς ή- 
χλισαένους και συνταξιούχους τοΰ ΤΣΑΤ. ’Επίσης παρέ- 
-αι ή ευχέρεια αύξομειώσεως των ποσοστών συμμετοχής 
; τήν ένγένει νοσηλείαν των ανωτέρω προσώπων. άναλόγως 
iv έξελίξεων άς 6ά εμφάνιση ό Κλάδο; Ασθένειας.
Διά της παραγράφου 3 ορίζεται οτι δι’ άποφάσεως τοϋ 
Σ. τοΰ Ταμείου θά είναι δυνατή ή έν μέρει ή έν όλω άπαλ- 
γή προσώπου τινός. έκ της συμμετοχής του εις τάς δατεάνας 
σοκομειακής περιθάλφεως.
Περαιτέρω προβλέπεται όπως δι’ άποοάσεων τοΰ 'Τπουρ- 
ΰ Κοινωνικών 'Τπηρεσιών. έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ 
Σ.τοϋ ΤΣΑΤ. άπαλλάσσωνται τής συμμετοχής των έν μέ- 
ι ή έν ολω διά τάς δαπάνας νοσοκομειακής περιθάλφεως 
όσωπα πάσχοντα έξ ώρισμένων λίαν δαπανηρών άσθε- 
.ών.
Διά τής παραγράφου 4 ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα 

-αφερόμενα εις τήν εκδοσιν βιβλιαρίων άσθενείας.
Τέλος, διά τής παραγράφου 5 ορίζεται ότι ή έςυπηρέτησις 

.«ν δικαιούμενων έκ τοϋ ΤΣΑΤ παροχών ανοικτής περι- 
αλψεως καί νοσηλείας εις το εξωτερικόν θά γίνεται ύπο 

τιοσώπων ή όργάνων τής Υγειονομικής Περιθάλψεως τοΰ 
-ημοσίου, ώς καί ή συμβολή τοΰ Ταμείου προς τδ Δημόσιον 
.α τήν, κατά τά άνωτέρω, παρεχομένην ΰπ’ αϋτοΰ έξυπη- 

ιέτησιν.

λρθρον 16.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζεται έπί υποχρεωτικής 
τέως ή ασφάλισες των μαιών εις τό ΤΕΒΕ, διά τόν χρόνον 
ς έλευθέρας άσκήσεως τοΰ επαγγέλματος των, ένώ παρέ- 
:αι ευχέρεια δι’ άναγνώρισιν ύπ’ αυτών δι’ εξαγοράς, 
οηγουμένου χρόνου άσκήσεως τοΰ επαγγέλματος των καί 
ηματικής καταβολής τής έκ τής αιτίας ταύτης προκυπτού- 
ε οφειλής.

ρθρον 17.
ειά τής παραγράφου 1 καί 2 τοΰ άρθρου τούτου άντι- 
ίστανται αΐ κείμεναι έξουσιοδοτικαί διατάξεις, αϊ άνα- 
όμεναι εις τόν Κλάδον Συντάξεως τοΰ ΤΣΑΤ, έπί 
τελεί προσαρμογής καί έπεκτάσειος τούτων είε τούς 

ιδους ’Ασθένειας καί Προνοίας τοΰ Ταμείου, ιδιαίτερα 
ω τής έπεκτάσεως των παροχών τοΰ Κλάδου Άσθε- 
ς καί εις ανοικτήν κλπ. περίθαλψιν.
ιιά τής παραγράφου 3 παρέχεται ή εύχέρεια εις τόν 
ουργόν Κοινωνικών 'Τπηρεσιών όπως όρίση τήν έναρ- 
εισφορών καί παροχών ανοικτής περιθάλφεωε εις τού; 
ενεργεία ήσφαλισμένους. ίνα καταστή δυνατή ή έν τώ 
αξύ όργάνωσις τών υπηρεσιών τοΰ Ταμείου.
ιιά τής παραγράφου 4 παρέχεται ή ευχέρεια κωδικο- 
σεως τής διεπούσης τό Ταμεϊον νομοθεσίας, ήτις 
τελεί οργανικήν ανάγκην δι’ αύτό. έάν ληφθή ύπ’ οφει 
ή προηγούμενη κωδικοποίησις έγένετο έν έτει 1934. 
θρον 18.
ια τοΰ άρθρου τούτου καταργοΰνται τά άρθρα G2 καί 
τοΰ Κ.Ν. 594ο 1934. διότι διά μεταγενεστέρων γενι- 
διατάξεων έχουν άποΒάλει τήν ϊσχύν των. ώε καί τό 

ιον 114 του αυτου Κ.Λ. διότι τό Ταμεϊον χορηγεί ήδη 
ονομικήν περίθαλύιν.
-πίσης καταργεϊται τό άρθρον 10 τοΰ Α.Χ. 343/1946. 
μενού οτι ό υπολογισμός τών συντάεεο,ιν καί τών 
ταυξήσεων έχουν ρυθμισθή ήδη κατά διάφορον τρόπον, 
δεν δύναται να άντιμετωπισθή μεμονωμένωε διά συμ- 
ων η ασφαλισις τών εις τό έςωτερικόν άσκούντων 
παγγελμα 'Τγειονομικών.
έλος, αι λοιπαι διαταεειε άοοεοΰν τήν κατάρνησιν 
εφ α,.ας και ετήσιου τε/.ους κυκ/.οφοριας φαρμάκευ

αν ιδιοσκευασμάτων καί τοΰ τέλους μεταβιβάσεωε τής

άδειας κυκ/.οφοριας τούτων, τά τέλη πρός λήφιν διπ/.ώ- 
ματος. άδειας άσκήσεως επαγγέλματος, άδειας ειδικότητας, 
άδειας ίδρύσεως ή μεταβιβασεως Φαρμακείου ή Φαρμα
καποθήκης ή άδειας ίδρύσεως ’Ινστιτούτων Καλλονής, 
αί είσφοραί γάμου καί τέκνων, ώς καί τά ΐατρόσημα πιστο
ποιητικών, συνταγών, συνταγολογίου, μικροβιολογικών καί 
ακτινολογικών εκθέσεων, έτι δέ τής καταβολής ποσοστού 
1 % άντί ϊατροσήμου συνταγών, ώς καί τών διατάξεων 
τών προβλεπουσών την καταβολήν ποσοστού έπι τοΰ φόρου 
εισοδήματος ύπό τών ήσφαλισμένων. δεδομένου οτι αί τε
λευταία·. αύται διατάξεις ουδέποτε έφηρμόσθησαν λόγω 
τής έπελθούσης έκτοτε (1955) μεταβολής τοΰ φορολογικού 
συστήματος.

’Επίσης καταργοΰνται αί διατάξεις αί θεσπίζουσαι 
ύποχρέωσιν τών φαρμακοποιών διά καταβολήν ποσοστού 
1 °0-2 °0, άντί ϊατροσήμου, δι’ έκτελουμένας ύπ’ αυτών 
συνταγάς τών ’Ασφολιστικών ’Οργανισμών κλπ., αί δια
τάξεις αί παρέχουσαι τήν ευχέρειαν υπαγωγής εις τήν 
άσφάλισιν προσώπων μή έχόντων την ιδιότητα τοΰ υγειο
νομικού (άρθρ. 34 Ν.Δ. 3348/55). ώς καί αί διατάξεις 
πού άναοέρονται εις τάς εισφοράς Κλάδου ’Ασθένειας καθ’ 
ότι γίνεται νέα ρύθμισις τούτων μέ τό νομοσχέδιον.

’Εν ΆΟήναις τη 9 Μαΐου 1979 
Οί 'Τπουργοί

Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεωε’
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

Οικονομικών Κοιν. 'Τπηρεσιών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠ. ΔΟΞ1ΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Π ροσηρτημένον εις τήν Αΐτιολογικήν Έκθεσιν έπί τοΰ 

σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεωε καί συμπληρώσεως 
τής περί Ταμείου Συντάξεως καί Αύτασφαλίσεως 'Τ- 
γειονοιχικών νουοθεσίας καί ετέρων τινών διατάξεων». 

Άρθρον 1.
1. Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ νομοσχέδιου 

αντικαθίσταται ή ύπ’ άριθ. Γ7α/3526/1.8.1967 κοινή 
άπόε-ασις τών ' Γπουργών Συντονισμού καί Κοινωνικής 
Προνοίας. ώε καί ή ύπ’ άριθ. 40735/26.8.1974 τοιαύτη 
τών 'Τπουργών παρά τώ Πρωθυπουργό», Συντονισμού- 
Π ρογραμματισμοΰ καί Κοινωνικών 'Τπηρεσιών, αίτιες 
έχουν ώ; εξής :

α. Κοινή άπόφασις 'Τπουργών Συντονισμού καί Κοινωνι
κής Προνοίας, ύπ’ άριθ. T7a/3526/l.S.1967 «περί συνθέ- 
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ΤΣΑΤ» μή δημο- 
σιευθεΐσα διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

«“Εχοντες ύπ’ οψιν τήν παράγρ. 3 τοΰ άρθρου 2 του Α.Λ. 
65/20.7.67 «περί τροποποιήσεως, συμπληρούσεως και 
κωδικοποιήσεωε εις ένιαΐον κειαενον τών διατάςεων τών 
’Αναγκαστικών Νόμων ύπ’ άριθ. 4/1967 καί 19/1967 
«περί άποκαταστάσεωε εύρυθμίας εις την λειτουργίαν τών 
Δημοσίων 'Τπηρεσιών Ν.Π.Λ.Δ. κλπ.». ώς και τήν περί 
ΤΣΑΤ κειμένην νομοθεσίαν.

Άποφασίζομεν
Καθορίζοαεν τόν αριθμόν τών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Συντάξεως καί Αύτασφαλίσεως 
'Τγειονομικών (ΤΣΑΤ) εις επτά (7).

Μεταβάλλομεν την σύνθεσιν τοΰ Συμβουλίου τούτου 
ώς ακολούθως :

α) έξ ενός άνωτάτου Δικαστικού ή τούτω εςομοιου
μένου. έν ένε:ενεία 7, συνταξιούχου, ώε Π ροέδρου.

β) έξ ενός >1 * ~Ιατρού, ωζ Λντιττροεορου.
γ) έξ ενός Φαρμακοποιού.
δ) έξ ένός ’Οδοντιάτρου.
ε) έξ ένός συνταξιούχου Ιατρού.


