
Έ-ΐ τού σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως Ταμείου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών καί ετέρων τινών δια
τάξεων».

Ποός τψ· Βονλην τών 'Ελλήνων

1. 'Η κοινωνική άσφάλισις καλύπτει σήμερον τό σύνολον 
σχεδόν τοΰ εργατικού δυναμικού τής Χώρας άπό άπόφεως 
κυρίας συντάξεως.

2. Άπό τό σύνολον των κατά κυρίαν άσφάλισιν άπασχο- 
λουμένων μισθωτών ποσοστό·/ 50 ι>0 περίπου έχει καί επι
κουρικήν άσφάλισιν.

3. Τό γεγονός τούτο συνιστα έντονον ανισότητα μετχχει- 
ρίσεως τού κόσμου τών εργαζομένων, άπό άπόψεως εκτά- 
σεως ασφαλιστικής προστασίας καί βασικήν άδυναμίαν τής 
κοινωνικής νομοθεσίας μας μέ άποτέλεσμα να προβάλλεται 
άπό έτών τό αίτημα τής καθολικεύσεως τής ’Επικουρικής 
Άσφαλίσεως.

4. Διά τού υπό κρίσιν σχεδίου νόμου άντιμετωπίζεται ή 
ρύθμισις τού όλου θέματος κατά ορθολογικόν τρόπον διά 
τής συστάσεως ενιαίου φορέο/ς εις τον όποιον Οά είναι δυ
νατή ή σταδιακή υπαγωγή όλων τών εργαζομένων.

Εΐδικώτερον :

Διά τού άρθρου 1 τού υπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπεΐται 
ή σύστασις Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως εις τον 
όποιον Οά υπαχθούν ύποχρεωτικώς τά εντός τών ορίων τής 
Χώρας πρόσωπα τά παρέχοντα κατά κύριον επάγγελμα 
εξηρτημένην εργασίαν έναντι άμοιβής καί τά όποια δεν 
υπάγονται εις τήν άσφάλισιν ετέρου φορέως ή Κλάδου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως προς βελτίωσιν τής άσφαλιστικής 
των προστασίας καί έπαύξησιν τής κυρίας συντάξεώς των 
τής παρεχόμενης υπό τού ΙΚΛ ή ετέρου φορέως κυρίας 
άσφαλίσεως.

Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται, ό σκοπός τού συνιστωμένου 
Ταμείου, όστις συνίσταται εις τήν χορήγησιν επικουρικής 
συντάξεως εις τά άσφαλιζόμενα άτομα έν περιπτώσει άπο- 
χωρήσεως εκ τής υπηρεσίας λόγω γήρατος ή άναπηρίας ώς 
καί εις τά μέλη οικογένειας αυτών, έν περιπτώσει θανάτου 
των.

Διά τού άρθρου 3 ορίζεται ότι προϋπόΟεσις διά τήν υπα
γωγήν εις τήν άσφάλισιν τού άνωτέρω Ταμείου είναι ή 
παροχή υπό τών προσώπων έξηρτημένης εργασίας έναντι 
άμοιβής έφ’ όσον διά τήν τοιαύτην εργασίαν των υπάγονται 
εις τήν άσφάλισιν τού ΙΚΛ ή ετέρου φορέως κυρίας άσφα
λίσεως καί έπί π?.έον δεν υπάγονται εις τήν άσφάλισιν φορέως 
ή κλάδου ’Επικουρικής άσφαλίσεως.

Διά τής παραγράφου 2 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ή 
άνω υπαγωγή εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου χωρεΐ κατά 
κατηγορίαν μισθωτών διά ΓΙ. Δ/των έκδιδομένων προτάσει 
τών Υπουργών Συντονισμού καί Κοιν. ' Γπηρεσιών άπό 
τού διά τών αυτών Π. Δ/των όριζομένου χρόνου.

Διά τής παρ. 3 τού αυτού άρθρου προβλέπεται ή κατόπιν 
αίτήσεως τού ενδιαφερομένου ύποβαλλομένης εντός ανατρε
πτικής προθεσμίας ενός έτους άπό τής υπαγωγής του εις 
τήν άσφάλισιν, έξαίρεσις έκ τής υποχρεωτικής άσφαλί- 
σεως έφ’ όσον ούτος κατά τήν ένχρξιν τής ισχύος τού Νόμου, 
Οά έχει ύπερβή τό 50ον έτος τής ηλικίας του.

Ή διάταξις χύτη εκρίΟη επιβεβλημένη ίνα μή υποχρεω
θούν εις τήν καταβολήν εισφορών άτομα άτινα είναι βέβαιον 
ότι κατά τήν άποχώρησίν των έκ τής υπηρεσίας δεν Οά 
δύνανται νά συμπληρώσουν τάς προϋποθέσεις διά τήν άπό- 
ληψιν συντάξεως. · ε

Τέλος διά τής παρ. 4 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι κατά 
τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος Νόμου θά υπαχθούν 
αυτοδικαίως εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου οί άπχσχολού- 
μενοι ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα καί σχέσιν εις έπιχειρήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκμεταλλεύσεως λιγνιτωρυχείων, μετά) .λείων καί λατο
μείων, ώς καί άπασχολούμενοι ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα καί 
σχέσιν ιδιωτικού δικαίου εις τούς ’Οργανισμούς Τοπικής 
Λύτοδιοι κήσεως.

Διά τού άρθρου 4 ορίζονται οί πόροι τού Ταμείου οί 
όποιοι συνίστανται άποκλειστικώς καί μόνον εις εισφοράν 
των ή σφαλισμένων καί συνεισφοράν τών εργοδοτών. 'Η 
μηνιαία εισφορά τού ήσφαλισμένου ορίζεται εις ποσοστόν 
3 "ζ έπί τών έκάστοτε αποδοχών τών ύποκειμένων καί εις 
εισφοράς ύπέρ τού ΙΚΛ ισόποσος δέ. είναι ή μηνιαία συνει
σφορά τών εργοδοτών.

Διά τής υιατάξεως τής παρ. 2 τού αυτού άρθρου όριζε τα 
ότι διά τήν είσπραξιν τών εισφορών τήν άπόδοσιν αυτών 
καί τήν έπιβολήν προσθέτων τελών εφαρμόζονται άνχλόγως 
αί έκάστοτε ίσχύουσαι περί τούτων διατάξεις τού ΙΚΛ.

Διά τού άρθρου 5 ορίζονται αί προϋποθέσεις συνταξιοδο- 
τήσεως τάς όποιας δέον νά πληρούν οί ήσφαλισμένοι προ- 
κειμένου νά τύχουν παροχών έκ τού συνιστωμένου διά τού 
παρόντος σχεδίου νόμου Ταμείου.

Βασική προϋπόθεσις πάντως προς Οεμελίωσιν δικαιώ
ματος άπολήψεως παροχών έκ τούτου είναι ή μετά τήν 
ύπαγωγήν εις τήν άσφάλισιν τού συνιστωμένου Ταμείου 
Οεμελίωσις άντιστοίχου δικαιώματος έκ τού ΙΚΛ ή ετέρου 
φορέως κυρίας άσφαλίσεως. λ

Αί εΐδικώτεραι προϋποθέσεις διά τήν Οεμελίωσιν τού δι- 
καιούματος ώς προς τον άριθμόν τών πραγματοποιουμένων 
έν άσφαλίσει ήμερών εργασίας ορίζονται αί ίσχύουσαι βα- 
σικαί τοιαύται διά τήν Οεμελίωσιν δικαιώματος έκ τού
ΙΚΑ.

Κατά τά πρώτα έτη όμως λειτουργίας τού Ταμείου προ- 
βλέπονται μειωμέναι προϋποθέσεις αύξανόμεναι προοδευτι- 
κώς κατ’ έτος μέχρις ότου έξισωθούν προς τάς προϋποθέσεις 
τού ΙΚΑ. Τούτο είχε συμβή καί κατά τά πρώτα έτη λειτουρ
γίας τού ΙΚΑ ισχύει δέ καί σήμερα'άκόμη διά τούς άσφα- 
λισμένους τών νέων περιοχών, εις τάς οποίας έπεκτείνεται ή 
άσφάλισις αυτού.

Διά τού άρθρου 6 καθορίζεται ό τρόπος διαπιστώσεις 
τής άνικανότητος προς έργχσίαν δι’ ήν ορίζεται ότι ή υφι
στάμενη σχετική γνωμάτευσις τού αρμοδίου, υγειονομικού 
οργάνου τοΰ ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας άσφαλίσεως, βάσει 
άης οποίας έθεμελιώθη δικαίωμα συνταξιοδοτήσεις λόγω 
άναπηρίας άπό τούς φορείς αυτούς, τυγχάνει υποχρεωτική 
καί διά τήν κρίσιν τού άναλόγου δικαιώματος άπό τον συνι- 
στώμενον φορέα.

ΤΙ διάταξις αΰτη τίθεται προς απαλλαγήν περαιτέρω τα- 
λαιπωρίας τών ήσφαλισμένων καί περιστολήν τών δαπα
νών τού Ταμείου έκ τής νέας παραπομπής αυτών εις τάς 
ύγειονομικάς υπηρεσίας προς διαπίστουσιν τής άνικανότητος 
των.

Διά τού άρθρου / ορίζονται τά τής άσκήσεως δικαιώ
ματος προς άπόληψιν συντάξεως ώς καί ή έναρξις καταβο
λής τών παροχών, ήτις άρχετυι άπό τής ένάρξεως καταβολής 
τής συντάξεως έκ τού φορέως κυρίας άσφαλίσεως. .

Διά τών άρθρων 8,9 καί 10 ρυθμίζονται θέματα άφορώντά 
τήν διοίκησιν τού Ταμείου τήν σύνθεσιν τού Δ.Σ. τήν διάρ- 
Ορωσιν τών υπηρεσιών αυτού καί παρέχεται ευχέρεια πλη- 
ρώσεως έν όλω ή έν μέρει τών συσταθησομένων τακτικών 
θέσεων τού Ταμείου διά μετατάξεως υπαλλήλων έξ ετέρων 
άσφαλιστικών οργανισμών, κεκτημένων τά ύπό τής κείμε
νης νομοθεσίας οριζόμενα τυπικά προσόντα.

'II ώς ίνω μετάταξις Οά λαμβάνει χώραν κατά τήν δια
δικασίαν τών διατάξεων τού άρθρου μόνου τού άπό 31.12. 
1936 Βασιλικού Διατάγματος εις τό όποιον παραπέμπει τό 
άρθρον 9 τού Ν. 39/1975.

ΤΙ τελευταία αυτή διάταξις έκρίθη άναγκαία άφ’ ενός 
μέν διά νά είναι εις Οέσιν νά λειτουργήση άμέσως τό Ταμεΐον 
καί άφ’ ετέρου διά νά έπανδρωθή τούτο τουλάχιστον ώς



- ϊιρος τάς ηγετικά; θέσεις μέ κχτάλληλον καί εμττειρον προ
σωπικόν;

Διά τοϋ άρθρου 11 θεσπίζονται έξουσιοδοτικχΐ διατάξεις 
επί διαφόρων θεμάτων άφορώντων τήν ομαλήν λειτουργίαν 
τοϋ Ταμείου ήτοι :

Διά τής παρ. 1 τοϋ ά-ωτέρω άρθρου παρέχεται έξονσιο- 
δότησις όπως διά II. Δ,/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ 
Ύπόυργοϋ Κοιν. 'Υπηρεσιών μετά γνούμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
Ταμείου καί τοϋ παρά τώ 'Υπουργείο» Κοιν. 'Υπηρεσιών 
λειτουργόϋντος Συμβουλίου Κοιν. ’Ασφαλείας, ^έγκρίνεται 
καί τροποποιήται το Καταστατικόν τούτου δι’ ού ορίζονται 
ό χρόνος ένάρξεως τής παρά τώ Ταμείο» Άσφαλίσεο»; καί 
τής* ύποχρεώσεως καταβολής εισφορών εργοδότου καί 
ήσφαλισμένου, ό τροπος διαχειρισεως και διαΟεσεως των 
πόρων, το ύψος των παροχών κλπ.

Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι διά II. Δ'των 
έκδιδομένων προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών μετά γνώ
μην τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου δύνανται νά όρίζωνται τά τής 
συνθέσεως τών υπηρεσιών, τής συστάσεως θέσεων καί διαρ- 
θρώσεως τούτων κατά κλάδον βαθμούς καί ειδικότητας κλπ.

Διά τής παρ. 3 ορίζεται ότι ή περαιτέρω διάρθρωσις τών 
τμημάτων εις Γραφεία καί αί αρμοδιότητες αυτών καθορί
ζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ Τα-

Διά τής παρ. 5 παρέχεται έξουσιοδέτησις όπως δι’ άποςά- 
σεως τού Υπουργού Κοιν. ’Γπτοοσιών έκδιδεμένης μετά γνώ
μην τού Δ.Σ. τοϋ Ταμείου καί τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΙΚΑ άνατίύετα: εις 
τό ΙΚΑ ή βεβαίωσες καί ή εΐσπραξις τών εσόδων τοϋ Τα
μείου. ’Επίσης δι’ όμοιων άποφάσεων δύνατα νά άνατίθεται 
εις το ΙΚΑ ή άσκησες τών αρμοδιοτήτων τοϋ Ταμείου έν 
όλω ή έν μέρει εις τάς. διαφόρους περιφέρειας διά τών κατά 
τόπους λειτοργουσών υπηρεσιών τοϋ ΙΚΑ. Διά τάς τυχόν 
άνατεθεισομένας αρμοδιότητας εις τό ΙΚΑ προβλέπεται 
παροχή άποζημιώσεως καθορισθησομένης ομοίως δΓ άπο
φάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Κοιν. 'Υπηρεσιών.

Διά τοϋ άρθρου 12 ορίζεται ότι άπό τής ισχύος τοϋ παρόν- 
’τος νόμου απαγορεύεται ή σύστασις Κλαδικοϋ Ταμείου 
Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών υπό μορφήν ΝΠΔΔ.^

Τέλος παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά Π.Δ/των έκ- 
διδομένων προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως. Συντονισμού καί Κοιν. 'Υπηρεσιών συγχωνεύονται 
εις τό ύπο σύστασιν Ταμεΐον εκείνα έκ τών λειτουργούντων 
Ταμείων Έπικ. Άσφαλίσεως άρμοδιότητος 'Υπουργείου 
Κοιν. ' Γπηρεσιών τά όποια λαμβανομένων ύπ’ όψιν τοϋ 
ύψους τών εισφορών τών έκ τής περιουσίας προσόδων αύτών, 
τών προϋποθέσεων απονομής παροχών τοϋ ύψους καί τής 
έκτάσεως τούτων καί τών εξόδων διοικήσεως δέν θά δύνανται 
νά παράσχουν τήν έλαχίστην ασφαλιστικήν προστασίαν τήν 
οποίαν Οά παρέχει έκάστοτε τό νέον Ταμεΐον.

’Επίσης διά τών ιδίων Π. Δ/των Οά ρυϋμίζωνται και τά 
θέματα τής περιουσίας καί τής υπηρεσιακής καταστάσεως 
τοϋ προσωπικού τών συγχωνευομένων Ταμείων.

Διά τοϋ άρθρου 13 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά 
Π. Δ 'των έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών Συντο
νισμού καί Κοιν. 'Υπηρεσιών, μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
οικείου Ταμείου κυρίας Άσφαλίσεο»; ’Ελευθέρων Έπαγγελ- 
ματιών καί Αύτοτελώς Άπα. σχολουμένων συνιστάται παρ’ 
έκάστω τούτων Κλάδος Επικουρικής Άσφαλίσεως τών 
ησφαλισμένουν τού οικείου Ταμείου τών μή ύπαγομένων εις 
έτερον φορέα ή Κλάδον Επικουρικής Άσφαλίσεως. Ί! χρη
ματοδότησες τών κλάδων αύτών ορίζεται ρητώς. ότι Οά 
προέρχεται αποκλειστικό»ς καί μόνον έκ τών ατομικών 
εισφορών τών προσώπων τούτο»ν, αποκλεισμένης τής 
θεσπίσεως κρατικών έπιχορηγήσεων ή κοινωνικών υπέρ 
αύτών πόρων. Οί συνιστώμενοι Κλάδοι Οά έχουν ιδίαν οικο
νομικήν καί λογιστικήν αυτοτέλειαν.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 14 όρίζεται ό χρόνος ένάρξεως 
ισχύος τών διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου.

’Εν ’Αθήναις τή 10 Μαίου 1979

Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού

ΚΩΧ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Οικονομικών

ΑΘ. ΚΑ.ΧΈΑΑΟΠΟΥΔΟΣ

Προεδοία; Κυβεενήσεως
ΚΩΧ. ΣΤΕΦΑΝΟΙ!ΟΥΔΟΣ

Κοιν. 'Υπηοεσιών
ΣΠ. ΔΟΞ1ΔΔΙΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί σνχτάσειος Ταμείου Επικουρική; Άσφαλίσεως 

ΔΙισ-ύωτών καί ετέρων τινύν διατάξεων.

Άρ όρον 1.

Συνιστατα: Νομικόν Πρόσωπο·/ Δημοσίου Δικαίου ϋπό τή·/ 
έπωνυμίχ/ «Ταμεΐον Επικουρική; Άσοαλιοοως Μισό/ωτών» 
(TEAM) άποκχλούμενον έν τοϊ; επόμενοι;, χάριν συντομίας. 
«Ταμεΐον» έέρεϋον έν _Άνήνα:; καή τελούν ύπο τήν έποπτείαν
τοϋ 'Υπουργείου Κοινινωνικων Ύ- εσιων.

Άρόρον 2.

Σκοπός.
Σκοπός τοϋ Ταμείου είναι ή πρόσΰετος άσφάλισις. τών περί 

ων τό έπόμενον άρύρον προσώπων, διά τή; χορηγήτεω; μη
νιαία; περιοδικής παροχής (συντάξεως’) κατά τά οριζόμενα 
ύπο τοϋ παρόντος Νόμου καί τών εις έκτέλεσιν τούτου έκδι- 
ϊομόνων Προεδρικών Διαταγμάτων, έν περιπτώσε: γήρατος 
ή άναπηρίας, ώ; καί εΐ; τά μέλη οικογένειας αύτών. έν πε- 
ριπτώσει ύανάτου τοϋ προστάτου αύτών ήσςαλιτμένου ή συν
ταξιούχου.

Άρ-ύρον 3.

Ησςαλισμενοί.
1. Εις τήν άσοάλισιν τοϋ Ταμείου υπάγονται ύποχρεωτι- 

κώς τά πρόσωπα σά οποία έντός τών ορίων τής Χώρας πα
ρέχουν κατά κύριον έπάγγελμα έξηρτημένην εργασίαν έναντι 
άμοιίής, ές' όσον, διά τήν τοιαύτην έργασίαν των. είναι ήσςα- 
λισμόνα εις τό ΙΚΑ ή έτερον φορέα κυρίας ασφαλίσει·»; καί 
δέν υπάγονται εις τή» άσσάλισιν ετέρου φυρέως η Κλάδου 
Επικουρικής Ασφαύοίσεως.

2. Ή κατά τά άνω υπαγωγή εΐ; τήν Άσοάλισιν τοϋ Τα
μείου χωρεϊ κατά κατηγορίαν μισύωτών. διά Προεδρικών 
Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τών Υπουργών Συντονι
σμού καί Κοινωνικών Υπηρεσιών άπό τοϋ. διά τών αύτών 
Προεδρικών Διαταγμάτων, όριζομένου χρόνου.

3. Πρόσωπα ύπσρίάντα τό οΟόν έτο; τή; ηλικία; των κατα 
τήν ήμερα·/ ένάρξεως τή; άσφαλίσεως έκάστη; κατηγορία; 
μισύωτών, δύνανται δι" αϊτήσοώς των μή δυναμένης νά ανα- 
κλτ-ύή καί ϋποόα/./.ομένη;

ρούεσμίας ένό; έτκή; προ·ί.εσ
■ι» εις το Ταμεΐον εντο; ανατρεπτι- 
ους άπό τή; υπαγωγή; των εί; τήν 

άσφά/.ισιν νά έξαιρεύούν τή; τοιαύτη; άσφα/.ίσεως. τυχόν δε 
καταόύ.η-ύεϊτα: εισφορά: ύπό τών ήσοαλισμένων έπιστρέφοντα: 
άτέκως.

4. Κατά τήν πρώτη·» έσαρμογήν τού παρόντος Νόμου, υπά
γονται αυτοδικαίως εί; τήν άσοάλισιν τού Ταμείου, ύπό τά: 
προϋπο-ΰ έχεις τοϋ παρόντος άρ-ύρου. :

α. Οί απασχολούμενο: ύπό οίανδήποτε ιδιότητα καί σχεσιν οι; 
έπιχειρήσει; έκμεταλλεύσεω; λιγνοτ ωρυχείων. μεταλλείο»··· 
καί λατομείων.

6. Οί απασχολούμενο: ύπό ο!χ»οήπθτε ιδιότητα καί σχέσιν 
ιδιωτικού δικαίου εΐ; τού; 'Οργανισμού; Τοπική; Αύτοδιοικη-
7EC0C·


