
■£—I σχεδίου Νόαου. «περί — ασατασεωξ προθεσμίας έγ
γραφή: των συνταξιούχων Σώματος ’Αστυνομίας Πό
λεων. ί: τον πασά τώ ’ Επικουρικώ Ταμειω Υπαλλήλων.
’Αστυνομίας Πόλσω: (Ε.Τ.Υ.Α.Π.) λειτουργούντα Κλά
δον Υγείας».

Πρός τήν Βονλί/ν ιών 'Ελληνα»·

1. Διά τού X Λ τος 4019,1959 (ΦΕΚ 24$), κυρώ-
σαντος ττ.ν ύπ' άριθ. 101b 195$ Πραςιν του 'Ιπουργικου 
Συμβουλίου, «περί διάκο τη; τ?,ς παρά τω Ι.Κ.Α. άσφαλί- 
σεω; των οικογενειών των ’Αστυνομικών ύταλλήλων» 
καί συστάσεως Κλάδου Υγείας ταρά τώ ΕΤΥΑΠ (Έπι- 
κουρικώ Ταοιείω Ύταλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων), συνε- 
στήθη ό έν λόγω Κλάδος Ί'γειας τών ύταλλήλων της ’Α
στυνομίας Πόλεων, εις τον όποιον ύτήχΟησαν υποχρεωτικά»: 
αέν διά τά μέλη, τής οικογένειας των άταντες οί έν ένερ- 
-^ία αστυνομικοί καί διοικητικοί ΰτάλληλοι. προαιρετικοί: 
δέ οί τότε συνταξιούχοι τού Σούματο: (διοικητικοί καί
άστυνοαικοί). καί τά αέλη τή; οικογένεια: των (άοθε. 3 
ταρ. ί Χ.Δ. 4019/1959).

2. Ύτό τού Ίδιου X. Δ/τος ώρίσΟη ότι οί καταστάντες 
τρο της ένάρξεως της ισχύος του. συνταξιούχοι, έφ’ όσον 
έτεθύμουν την εγγραφήν των ώς μελών τού Κλάδου 'Υ
γείας. θά έτρετε νά υποβάλουν υπεύθυνον περί τούτου δή- 
λωσιν έντός εξαμήνου, άπό τής δημοσιεύσεως αυτού, προ- 
θεσμίας.

'Υπό τού αυτού Ν. Δ/τος καθωρίσθη ωσαύτως, ότι καί 
οί εφεξής καθιστώμενοι συνταξιούχοι δύνανται νά ζητούν 
την εγγραφήν των εις τον Κλάδον 'Υγείας καθώς καί τών 
μελών τής οικογένειας των. έφ’ όσον οί ίδιοι καί τά μέλη 
οικογένεια: των, διαμένουν εις όσας πόλεις ισχύει ό θεσμός 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων τού όρου «πόλις» ένταύθα δυνα- 
αένου νά περιλά3η καί τά προάστια (άρθοον 3 πασ. 2 Χ.Δ. 
4019/1959).

3. ’Εν δψει καί κατ’ εφαρμογήν τών ώς άνω διατάξεων 
ένεγράφησαν εις τόν Κλάδον 'Υγείας άπαντες οί έν ένερ- 
γεία άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι, ώς καί οί 
έξ αύτών συνταξιούχοι, πλήν ελάχιστων συνταξιούχων, οί 
οποίοι είτε διότι ειχον διορισθή ώς πρόσθετοι άστυφύλακες 
και ώς έκ τούτου ήτο υποχρεωτική ή άσφάλισίς των εις το 
ΙΚΑ, είτε διότι κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα διέμει- 
νον εις την αλλοδαπήν, μή δυνηθέντες συνεπεία τούτου νά 
υποβάλουν έμπροθέσμως τάς δηλούσεις, είτε τέλος, διότι 
ήμέλησαν, ή, ίσως εκρινον ότι δεν ειχον συμφέρον έκ τής 
τοιαύτης έγγραφης των, εις τον Κλάδον.

4. Διά τού Χ.Δ. 464/1974 (ΦΕΚ 172/24-6-1974 τ.Α')
παρεσχέθη εις τούς άνωτέρω. τό δικαίωμα εγγραφής εις 
τόν Κλάδον έντός εξαετήνου πεοθεσαίας ήτις έληξε; την
24-12-1974.

5. Πολλοί ένδιαφερόμενοι, προσήλθον καί ένεγράφησαν 
είς τόν Κλάδον 'Υγείας. Μετά την λήξιν τής ώς άνω προ
θεσμίας, ένεφανίσθησαν καί έτεροι ενδιαφερόμενοι προς 
εγγραφήν των, πλήν τό αίτημά των τούτο δεν ήτο δυνατόν 
νά ίκανοποιηθή.

6. Σήμερον οί έπιθυμούντες νά έγγραφούν εις τόν Κλά
δον 'Υγείας συνταξιούχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλ
ληλοι υπάγονται εις τρεις κατηγορίας :

α) Είς τούς ουδέποτε έγγραφέντες οί όποιοι δεν ήδυνή- 
θησαν, διά διαφόρους λόγους, νά κάμουν χρήσιν τού παρα- 
σχεθέντος είς αύτούς δικαιώματος έγγραφης των, συμφώνως 
προς τό ώς άνω ΰπ’άριθ. 454 1974 Ν. Δ/γμα, έντός τής ΰπ’ 
αυτού ταχθείσης προθεσμίας, β) είς τούς διαγραφέντας κατά 
καιρούς, δι’ οίονδήποτε λόγον, δΓ άποφάσεως τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 4019/ 
1959, γ) είς τούς διαγραφέντας δι’ οίονδήποτε λόγον τή 
αιτήσει των καί μή δυναμένους νά έπανεγγραφούν δυνάμει 
τού άρθρου 3 παραγρ. 3 τού αυτού Ν.Δ. 4019/1959.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 7. Εν τούτοι:. ήέγγρκεή και τούτων, ελάχιστων άλλωσ
τε. έν σχέσει προς τον αεγαλον αριθμόν τών μελών τού Κλά- 
δου. κρίνεται δίκαια, ον: τελούσα έν άπολύτω άρμονία 
πεο: τον σκοπόν τής ίδρυσεως τού Ταμείου, διά τούτο δέ 
καί κρίνομεν σκόπιμον και έπιβεβλημένην τήν τροποποίησιν 
τού Χ.Δ. 4019/1959 ίνα παρασχεθή ή ευκαιρία καί είς τούς 
συνταξιούχους τών ώ: άνω κατηγοριών, προς εγγραφήν 
των ώς μετόχων είς τόν έν λόγω Κλάδον.

8. Προς τόν σκοπόν τούτον κατηρτίσθη τό ύπο κρίσιν 
σ/έδιον Χόμου ώς πρός τα: έπί μέρους διατάξεις τού όποιου 
παρατηρητέα τά άκόλουθα :

α) Διά τού άρθρου 1 τού σχεδίου προβλέπεται ή παρά
ταση τής προθεσμία: υποβολής δηλώσεων άπό μέρους 
τών έπιθυμούντων νά έγγεαφούν ώς μέλη του Κλάδου 'Ί- 
γείας συνταξιούχων άπό τής λήξεώς της μέχρι καί τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1979.

β) Διά τού άρθρου 2 τού σχεδίου καθορίζονται αί προϋ
ποθέσεις έγγραφής ή έπανεγγραφής, αί χρονικαί τοιαύται. 
ό τρόπος υπολογισμού καί καταβολής τών εισφορών, τών 
έπιθυμούντων νά έγγρατούν ή έπανεγγραφούν είς τόν Κλά
δον 'Υγείας, ώς είρηται. συνταξιούχων.

γ) Τέλος διά τού άρθρου 3 ορίζεται, 6 χρόνος ισχύος του, 
ύπο κρίσιν νόμου, ήτοι, άπό τής δημοσιεύσεως τούτου, 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. . .

9. Κατ’ άκολουθίαν πάντων τών άνωτέρω παρακαλούμεν 
όπως περιβάλητε τό ύπο κρίσιν σχέδιον Χόμου, διά τής 
ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν ΆΟήναις τή 25 ’Ιουλίου 19/8 

Ό Υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί παρατάσεως προθεσμίας εγγραφής τών συνταξιούχων
Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, είς τόν, παρά τώ Επι
κουρικό» Ταμείω 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων
(Ε.Τ.ΥΔΠ.) λειτουργούντα Κλάδον ’Υγείας».

Άρ-Spsv 1.

Ή, υπό τού δευτέρου εδαφίου τής παρ. 2 τού άρθρου 3 τού 
ΝΔ 2019/1959 «περί χυρώσεως τής ύπ’ άρ-.-S. 1018/1958 
πράξεως τού 'Υπουργικού Συμίουλίου. «περί διακοπής παρά 
τώ ΙΚΑ άτραλίτεως τών οικογενειών τών ’Αστυνομικών ύπαλ- 
λήλων» καί συστάσεως Κλάδου Υγείας παρά τώ Ε.Τ.Υ. 
Α. 11.», ώς έτροποποιή-ύη ύπό τού άρ-ύ. 1 τού Ν.Δ. 464/1974 
«περί τροποποιήσεως τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4019/1959' 
«π-ερί κυρώτεως τής ύπ’ άρι-S. 1018/1959 πράξεως τού Υ
πουργικού Συμβουλίου «περί διακοπής τής παρά τώ ΙΚΑ άσφσ- 
λίσεως τών οικογενειών τών ’Αστυνομικών υπαλλήλων» καί 
συστάσεως Κλάδου Υγείας παρά τζ> Ε.Τ.Υ Α. Π.», προδλε- 
πομένη προθεσμία, πρός υποβολήν τών δηλώσεων, διά τήν σνμ- 
μετοχήν είς τόν Κλάδον Υγείας τών έν αύτψ άναφερομένων 
προσώπων, παρατείνεται. άπό τής λήξεώς της, μέχρι και 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1979.

Άρόΐρον 2.

1. Οί, κατά τό άρ-Spcv 3 παρ. 2 τού ΝΔ. 4019/1959 
άσκούντες τό δικαίωμα συμμετοχής των είς τόν Κλάδον 'Υ
γείας είτε ουδέποτε έγγραφέντες είς τούτον, είτε δι’ οίονδή
ποτε λόγον διαγραφέντες, δΓ άποφάσεως τού Διοικητικού 
Συμίουλίου ή τή αιτήσει των, έγγράφονται ή έπανεγγράφονται 
είς τόν Κλάδον 'Υγείας άπό τής υποβολής τής σχετικής δη- 
λώσεως, ύποχρεούμενοι συγχρόνως όπως καταβάλουν τάς υπό 
τού ΝΔ. 4019/1959 προίλεπομένας εισφοράς, ώς αυται


