
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστχσεως Κλάδου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως παρά τώ Ταμείω Άσφαλίσεως
Άσθενείας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς καί
μετονομασίαις αυτοΰ».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπεϊται ή σύ- 
στασις Κλάδου ’Επικουρικής ’ Ασφαλίσεως παρά τω Ταμείφ 
Άσφαλίσεως Άσθενείας και Προνοίας Λιμενεργατών Πει
ραιώς.

2. Ή κατάρτισις τοΰ έν λόγω σχεδίου επιβάλλεται έκ τοΰ 
γεγονότος ότι, έν άντιθέσει προς το προσωπικόν τών λοιπών 
όμοειδών ή παραπλήσιων οργανισμών, οί ήσφαλισμένοι 
τοΰ έν λόγω ταμείου στερούνται παντελώς έπικουρικης 
άσοαλίσεως, ή δέ κυρία άσφάλισις τοΰ ΙΚΑ, συνταξιοδο- 
τικώς δεν καλύπτει δεόντως τας οικονομικός άνάγκας αυ
τών.

3. Ειδικώτερον έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοΰ έν 
λόγω σχεδίου Νόμου έπαγόμεθα τα κάτωθι.

α) Διά τοΰ άρθρου 1 προβλέπεται ή σύστασις Κλάδου 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως παρά τώ Ταμείω Άσφαλίσεως 
Άσθενείας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς έχων Ιδίαν 
οικονομικήν καί λογιστικήν αυτοτέλειαν.

β) Διά τοΰ άρθρου 2 όρίζεται ό σκοπός τοΰ Κλάδου, 
δστις είναι ή χορήγησις έπικουρικης συντάξεως εις τά άπο- 
χωροΰντα τής υπηρεσίας πρόσωπα λόγφ γήρατος, αναπη
ρίας ώς καί εις τά μέλη της οικογένειας αυτών έν περιπτώσει 
θανάτου των. --

__ γ) Διά τοΰ άρθρου 3 καθορίζονται τά υπαγόμενα εις τήν 
υποχρεωτικήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου πρόσωπα. Διά της 
παρ. 2 τοΰ ίδιου άρθρου, παρέχεται ευχέρεια εις τά πρόσωπα 
τά γεννηθέντα μέχρι της 31.12.1926 νά έξαιρεθοΰν της υπο
χρεωτικής άσφαλίσεως κατόπιν υποβολής σχετικής αίτήσεως.
. δ) Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζονται οί πόροι τοΰ Κλάδου οίτινες 
συνίστανται εις εισφοράν τών ήσφαλισμένων έκ ποσοστού 
3,5 % έπί τών πάσης φύσεως αποδοχών των καί εις ίσό- 
ποσον έργοδοτική εισφοράν. Ειδικώτερον, όσον άφορά τήν 
είσφοράν τών ύποχρεωτικώς άσφαλιζομένων μονίμων καί 
δοκίμων λιμενεργατών, αΰτη ΰπελογίσθη μάνον εις 2,5 %. 
Τοΰτο έγένετο διότι εις συμπλήρωσιν τοΰ ποσοστού περιέρχε
ται εις τον Κλάδον ό πόρος όστις καθιερώθη καί έπεβλήθη 
διά τών ύπ’ άριθ. 6644/1211/13.2.1966 (ΦΕΚ. 207/1976 
τ. Β') καί ΰπ’ άριθ. 46484/9088/1976 (ΦΕΚ 1333/1976
τ. Β') άποφάσεων 'Τπουργοΰ Άπασχολήσεως, δι’ ών έπε- 
κυρώθη συμπληρωματική σύμβασις μεταξύ ΟΆ.Π. καί λι
μενεργατών.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 παρ. 1 ορίζεται ότι ό Κλάδος έχει 
Ιδίαν οικονομικήν καί λογιστικήν αυτοτέλειαν.

Διά τής παρ. 2 θεσπίζεται έπιβάρυνσις τοΰ συνιστωμένου 
κλάδου έκ ποσοστού 2 % έπί τών συνολικών έτησίων έσό- 
δων αύτοϋ διά συμμετοχήν είς τά έξοδα διοίκησε ως τοΰ 
ταμείου.

στ) Διά τοΰ άρθρου 6 παρ. 1 παρέχεται έξουσιοδότησις 
όπως διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Τπουργοΰ 
Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορισθοϋν αΐ προϋποθέσεις τάς 
έποίας δέον νά έχουν τά άσφαλιζόμενα πρόσωπα ώς καί 
οι έξελθόντες τής υπηρεσίας άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1975 
καί έφεξής διά νά τύχουν παροχών, τό ύψος αυτών, ό κύ
κλος τών προστατευομένων προσώπων, ό τρόπος άναγνω- 
ρίσεως καί εξαγοράς τής προΐίπηρεσίας τών ήσφαλισμε- 
νων καί τής καταβολής τών διά τήν άναγνώρισιν ταύτης 
ποσών, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια αναγκαία διά τήν 
έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τοΰ Κλάδου.

Διά τής παρ. 2 παρέχεται έξουσιοδότησις, όπως διά Π. 
Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών

Υπηρεσιών γίντ κωδικοποίησις τών διατάξεων λειτουργίας, 
καί άπονομής παοοχών καί τών τριών κλάδων τοΰ Ταμείου.

Έν Άάήναις τχ 7 Αύγουστου 1978

Οί 'Υπουργοί
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συττάσεως Κλάϊου Επικουρικής Άσφαλίσεως παρά 
τφ Ταμείω Άσφαλίσεως Άσόενείας καί Προνοίας Λι
μενεργατών Πειραιώς καί μετονςμασίας αύτοϋ.

Άρόρον 1.

Σότασις—Μετονομασία.

1. Συνιστάτα: παρά τφ Ταμείω Άσφαλίσεως Άσδενείας 
καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, Κλάδος Επικουρι
κής Άσφαλίσεως, διοικοόμενος ύπο τοΰ Δ.Σ. τοΰ "Ταμείου 
διεπόμενος ύπο τών διατάξεων τοΰ παρόντος καί άποκαλού- 
μενος έν τοίς έπομενοις, χάριν συντομίας, «Κλάδος».

2. Τό Ταμείον Άσφαλίσεως Άσόενείας και Προνοίας 
Λιμενεργατών Πειραιώς μετονομάζεται εις Ταμείον Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Προνοίας καί Άτδενείας Λιμενερ
γατών Πειραιώς (Τ.ΕΆ.ΠΑΆ.Π.).

Άρδρον 2.
Σκοπός Κλάϊου Επικουρικής Άσφαλίσεως.

Σκοπός τοΰ Κλάϊου είναι ή χορήγησις μηνιαίου περιοδΐ- 
κοΰ όοηόήματος ύπό τύπον συντάξεως, είς τούς κατά τό άρ- 
όρον 3 τοΰ παρόντος ήσφαλισμένους ώς καί είς τά μίλτ
τής οικογένειας των έν περιπτώσει δανάτου τούτων κατά
τά ειδικώτερον έν τφ Κανονισμό» τοϋ Κλάϊου' Επικουρικής 
Άσφαλίσεως οριζόμενα.

Άρδρον 3.

1 , Ήσφαλισμένοι.
1. Είς τήν άσφάλισιν τοΰ Κλάϊου υπάγονται ύποχρεωτι

κώς :

α. 01 μόνιμοι και δόκιμοι Λιμενεργάτα: Πειραιώς κα'
Προλιμενος Πειραιώς, ώς καί οι Έπόπται Εργασίας και 
Άρχιεργάται. "

6. Οι μόνιμοι έργάται φορτηγίδων ’Οργανισμού Λιμενος 
Πειραιώς (ΟΛΠ).

γ. Οί μονιμοι θύλακες φορτηγίδων και εμπορευμάτων
ΟΛΠ.). "

• ( 2. α. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοΰ παρόντος δύνανται 
νά έξαιρεδούν τής άσφαλίσεως τοΰ Κλάϊου, πρόσωπα γεν- 
νηδέντα μέχρι τής 31.12.1926 έφ’ όσον ζητήσουν τούτο ϊι’ 
αίτήσεως των ύποόαλλομένης εντός εξ (6) μηνών άπό τής 

ϊημοσιεύσεως διά τής Έφτ^ερίδ ος τής Κυδερνήσεως τοΰ 
υπο τής παρ. 1 τοΰ άρ·5ρου 6 τοΰ παρόντος προίλεπομένου 
Π. Δ/τος, μή υποκείμενης είς άνάκλησιν.

β. Η κατά τό προηγούμενο-,' έδάοιον έξαίρεσις χωρεί 
άτπό τοΰ χρόνου τής ύποίολής τής σχετικής περί έξαιρέσεως . 
•αίτήσεως είς ΤΈΆΠΆΆ.Π.

1 Άρδρον 4.
Πόροι.

1. Πόροι τοΰ Κλάϊου ορίζονται:

α. Μηνιαία εισφορά τών μονίμων και δοκίμων λιμενεργα
τών έκ ποσοστού 2ά>Τ έπί τών πόσης φύσεως καί μορφής άπ> - 
ϊοχών αυτών.


