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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
—t -τοϋ σχεδίου νοαου «περί άντικχτχστάσεως τρνπο- 
ποιήσεως καί συαπλ.ηρώσεως διατάξεων τη; διεπυυρ· 

. τό ΙΚΑ νομοθεσία; καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»).

Πρός την Βοι-λήν των 'Ελλήνων
Το ΙΚΑ αποτελεί μ'.αν πραγματικότητα άναττοστάστω; 
νοεδεμένην με τό μεγ άλυτε ε ον τμήμα τοϋ εργαζομένου 

■τικοϋ πληθυσμού τής χωράς.
’Αποτελεί πράγματι τήν πλέον έκτετχμένην εκδήλωσαν 

;ς κοινωνική; άσσα/.ίσεω; παρ’ ήμϊν. Παρά τα: άναπο- 
εύκτους αδυναμία; του δύναται νά λ.εχθή ότι σηιαειώνει 
υνεχή πρόοδον προ; τήν κατεύθυνση τη; πραγματώσεως 
νΰ βασικού σκοπού τοϋ Κσυοϋ τή; Κοινωνική; Άσφχλ.ί- 
εως, όστι; συνίσταται εΐ; τήν έξχσφχλ.ισιν εί; τόν κόσμον 
ών εργαζομένων καί των απομάχων τής έργασία; τοϋ 

αισθήματος τή; άσφαλεία; διά τό μέλλον των ίδιων καί 
των μελ.ών των οικογενειών των.

'Η έμπέδωσι; τοϋ αισθήματος τούτου τή; άσφαλεία; 
.νεδυναμώθη ότι περαιτέρω μετά τήν έκδοσιν τής άπό 
1.2.76 πράξεω; τού Προέδρου τή; Δημοκρατία; κυρωθεί- 
της διά τοϋ Ν'. 321/76, διά τής όποιας, τό πρώτον, καθιε- 
ρώθη σύστημ.α ημιαυτομάτου αναπροσαρμογή; των ύπό 
τοϋ ΙΚΑ καταβαλλόμενων συντάξεων βάσει τής έκάστοτε 
αύξήσεως τοϋ κατωτάτου ήμερομισθίου ανειδικεύτου εργά
του.

Παρά ταϋτα όμως δέν δύναται νά λεχθή ότι έφθασε τό 
έλειον ή διέπουσα τό ΙΚΛ νομοθεσία. Απαιτείται συνεχής 
ιροσπάθεια βελτιώσεως καί έκσυγχρονισμοϋ της προ; τον 
κοπόν προσαρμογής τη; πρό; τάε σημερινά; αντιλήψεις, 
τερι κοινωνικής άσφαλίσεω; καί πρός τά; διαμορφουμένας 
τυνθήκας καί άνάγκας, εντός των πλαισίων πάντοτε των 
οικονομικών δυνατοτήτων τοϋ ΙΚΑ καί τής Εθνικής οικο
νομίας γενικώτερον.

'Η βελτίωσις αυτή καί ό εκσυγχρονισμός επιδιώκεται 
ιά τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου.

Έν σχέαει πρός τάς έπί μέρους ίιατάΐςεις τοϋ νομοτ/ε- 
ίου σημειοϋνται τά άκόλου-Sa:
Έπί τοϋ άρ-ύρου 1 :
Διά τοΰ άρ·θρου 1 έπιοιώκεται ή άε/.οεοίητ:ς τοϋ τυττή- 

ιατος τοϋ τρόπου ύπολογιττιοϋ των άτεαλ.ιττικών είσοοοών 
τοΰ ΙΚΑ.

Κατά τάς σήμτιον ίσχυούσας διατάξεις διά τόν ύπολο- 
ισμόν των υπέρ τοϋ ΙΚΑ εισφορών οί ήσφαλισμένοι κατα

τάσσονται εις ασφαλιστικά; κλάσει; άναλ.όγως των λαμβα- 
ομένων ύπό τούτων άποδοχών.
Διά τούς ανήκοντας εί; τήν ιδίαν ασφαλιστικήν κλάσιν 

ιαταβάλλ.ονται είσφοραί υπολογιζόμενα', έπί τοϋ τεκμαρτού 
ημερομισθίου τής κλά,σεω; ανεξαρτήτως έάν αί άποδοχαί 
-,ύται είναι μεγαλύτερα: ή μικρότερα1, τοϋ τεκμαρτού τούτου 
ημερομισθίου.

Διά τή; ύπό τών παραγρ. 1 έως καί 7 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ σχεδίου νόμου έπερχομένης τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 
15 τοϋ Α.Ν. 1846/51 καθιερώνεται τό σύστημα ύπολ.ο- 
ασμοϋ τών εισφορών βάσει τών πραγματικών άποδοχών 
τών ήσφαλ'.σμένων καί ούχί τών τεκμαρτών τοιούτων τών 
ασφαλιστικών κλάσεων.

Τό θεσπιζόμενον άπ/.οποιημένον σύστημα έκτο; τοϋ ότι 
.Ιναι δικαιότερου άφοϋ θεσπίζει τόν υπολογισμόν τών 
εισφορών έπί τών πράγματι καταβαλλόμενων άποδοχών 
ιαί ούχί έπί τεκμαρτών θά διευκολύνη καί τούς έργοδότα; 
ιαί τό ΙΚΑ εις τήν προσπάθειαν έφαρμογής συστημάτων 
αηχχνοργανώσεως τής βεβαιώσεως καί είσπράξεως τών 
τσόδων του.

Αί άσφαλ.ιστικαί κλ.άσεις θά χρησιμοποιούνται πλέον 
μόνον διά τήν χοοήγησιν τών παροχών.

'Υπό τής παραγράφου S τοϋ αύτοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου 
σκοπεΐται ή συμπλήρωση τοϋ εδαφίου στ' τής παρ. 5 τοϋ 
άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 1846/51 έπί τώ τέλει διευκρινίσεως 
προκυψασών δυσχερείων. Κατά την ίσχύουσαν διάταξιν

τοϋ έδατιου στ' τή; παρ. 5 τοϋ άρθρου S τοϋ Α.Ν. 1846-51 
έπί τε/νικών έργασιών αί όποίχι έπιχειροΰνται ύπό τοϋ 
κυρίου του έεγου αύτών διά μεσολ,αβήσεως έο^ολάβων 
οίτινε: αναλαμβάνουν τήν έκτέλεσιν ταήματος τής έργασίας 
γι’ ίδιου προσωπικού, υπόχρεοι διά τήν καταβολήν τών 
είσοοιών είναι άλληλεγγύως ο κύειος τής έργασίας καί 
ό έεγολ.άβος.

Κατά πρόσφατον ερμηνείαν τής διατάξεω; ταύτης ύπό 
τών δικαστηρίων έκείθη εξ αντιδιαστολής ότι έφ’ όσον 
ή έργολαβία χσορά εις τό σύνολον και ούχί εις τμήμα τής 
έργασία: ύπόχεεος διά τήν καταβολήν τών εισφορών είναι 
μόνον ό έργο/.κβο; και ούχί ό κύριος τοϋ έργου.

Πρός άντιμετώπισιν τοϋ προκύψαντος θέματος καί απο
φυγήν εμπλοκής εί; μακρά; δικαστικά; διεκδικήσεις κατα- 
βληθεισών εισφορών άλλά καί απώλειας τοιούτων αελλοντι- 
κώς, έκρίθη αναγκαία ή συμπλήρωση τής έν λόγω διατά- 
ξεως εις τρόπον ώστε καί έπί έργολχβίχς επί τοϋ συνόλου 
τοϋ έργου νά είναι άμφότεροι αλληλεγγύως υπόχρεοι έναντι 
τοϋ ΙΚΑ διά τήν καταβολήν τών εισφορών.

Κατ’ έξαίρεσιν ή ευθύνη τοϋ κυρίου τοϋ έργου δεν ύφί- 
στατχι εις άς περιπτώσεις χορηγηθή βεβαίωσις τοϋ ΙΚΑ 
περί έξοφλήσεως τών εισφορών οπότε διά τοχόν έπιγενομέ- 
νως διαπιστουμένην όφελ.ήν διά τό έργον δι’ δ έχορηγήθη 
ή βεβαίωση, εύθύνεται μόνον ό έργολάβος.

'Τπό τής παραγρ. 9 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι τά 
έν παρ. 8 οριζόμενα έφχρμόζονται καί έπί οφειλών πρός τό 
’Επικουρικόν Ταμεΐον.

Έπί τοϋ άρ·$ρου 2:
Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου προβλ.έπεται ή άσφάλιση 

εις τό ΙΚΑ κατηγοριών τινων μισθωτών, οί όποιοι έκ 
λόγων συμπτωματικών ή ανεξαρτήτων τής θελήσεούς των 
δεν καλύπτονται άπό τήν άσφάλισιν τοΰ ΙΚΑ.

Συγκεκριμένως κατά τήν σήμερον ίσχύουσαν νομοθεσίαν 
τό προσωπικόν τών βουστασίων, χοιροτροφείων κλ.π. τών 
κειμένων έντός άσφχλιστικών περιοχών τοϋ ΙΚΑ εις τάς 
όποιας τούτο έπεξετάθη μέχρι τής 30.6.1962 ύπάγεται εις 
την άσφάλ.ισιν αύτοϋ.

Τό άπασχυλούμενον εις περιοχάς εις τάς όποιας τό ΙΚΑ 
έπεξετάθη μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην ή θέλει έπεκταθή 
μελλοντικώς εξαιρείται τής άσφαλίσεω; τοϋ ΙΚΑ ώς άσφχ- 
λιζόμενον εις τόν ΟΓΑ.

Έξ άλλ.ου είτε διά λ.όγους σχέσιν έχοντας ;εέ τά συμφέ
ροντα τών οικείων επιχειρήσεων είτε διά λόγους προστα
σίας τής ύγείας σημειοϋται συνεχής τάση μεταφοράς τών 
έπιχειρήσεων τούτων μακράν τών αστικών κέντρων.

Ή μεταφορά αΰτη λ,αμβάνει χώραν κατά κανόνα εις 
περιοχάς εις άς τό "Ιδρυμα δέν έπεξετάθη μέχρι τής 1.7.62 
μέ συνέπειαν νά διακόπτεται ή ασφάλιση τών απασχολού
μενων εις τάς επιχειρήσεις ταύτας έπί προφανεΐ ζημία τών 
έργαζομένων οί όποιοι στερούνται τής ασφαλιστικής των 
προστασίας. Πρός άρσιν τοϋ άτοπου τούτου προτείνεται ή 
διάταξις ήτις ώς διατυποϋται άφ’ ενός επιφέρει ισότητα μετα- 
χειρίσεως πάντων τών ύπό τάς αύτάς συνθήκας έργαζομέ
νων άφ’ ετέρου εξασφαλίζει ίσα; δυνατότητας συναγωνι
σμού μεταξύ όμοειόών έπιχειρήσεων.

Διά τούς άξιωματικούς πολεμικής διαθεσιμότητος τούς 
παρέχοντας έξηρτημενην εργασίαν ή άσοαλιστική πρακτική 
καί ή νομολ.ογία τών δικαστηρίων έκυμάνθη κατά τό πα
ρελθόν περί τής άσφαλίσεω; τούτων εις τό ΙΚΛ ή μή.

Τελευταίως τό Συμβούλιον τής Επικράτειας (Όλ.ομ.) 
καί ό “Αρειος Πάγος έξέδωκαν άντικρουομένχς αποφάσεις, 
καταστησασαι τό θέμα τής άσφαλ.ίσεως αύτών δισεπίλ.υτον.. 
Ή διάταξη έπιβάλλουσα τήν άσφάλισιν αίρει τρόπον τινχ 
την διαφωνίαν τών άνωτάτων δικαστηρίων.

Διά τής αυτής διατάξεως προβλ.έπεται ή άσφάλιση εις 
τό ΙΚΑ τών απασχολούμενων εις τό Δημόσιον ή εις Ν.Π.Δ.Δ. 
άνεξαρτήτως άν ή άπασχόλ.ηση λ.αμβάνει χούραν εντός ή 
έκτος άσφαλ.ιστικής περιοχής.

Διά τής έν συνεχεία διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ 
άρθρου ορίζεται ότι καί ό μέχρι τοϋδε χρόνος άπασχολήσεως
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;■/ θά λαμβχνετχι υπ ο^ιν δια τον καθοεισιαόν τον ποσού 
συνταςεως π;ο: αποτυγην μειωσεως τον αετού όε&υ 

-: διετίας και λήύεω: μικροτεεχ; συντάξεως.
'Υπό τή; παραγρ. 2 τοϋ χύτον άρθρου αυξάνεται το 

νώτχτον οε'.ον τον ποσού τη: συντάξεω: λόγω εργατικόν 
τυ/ήματο;. Σήμερον τό άνώτατον αυτό όρ'.ον είναι τό είκυ- 

-.πεντχπλάσιον τον εκχττοτε τεκααρτοΰ ήαεροα'.τθίον τη: 
-ετχρτηρ ασφαλιστική; κλάσεω:.

’Επειδή τό ποσόν τούτο (5.S25) κρίνετχι μικρόν διά τη; 
•.ζτχξεω; χύςχνεται εί; το είκοσιπεντχπλάσιον ττό τεκμαρ

τό τη: όγδοη: ασφαλιστική; κλχσεοη (10.500). Τό όριον 
-οΰτο αυξάνεται χνά διετίαν μέχρι και τοϋ είκοσιπεντα- 
τλχσίου τον τεκμαρτόν τη; δέκατης ασφαλιστικής κλάσεως.

Διά τη; παραγρ. 3 ή προσχύξηση της συντάξεως διά την 
σύζυγον άπό χπόλυτον —οσόν —ον είναι σήμερον καί διά τήν 
•νίησιν τον όποιου άττητεΐτο πάντοτε νόμος, μετατρέττεται 
εις ττοσόν ίσον —εό: το έκάστοτε —οσόν ενός καί ήμίσεος 
,-μερομισΘίου ανειδίκευτον έργάτον.

Ύπό της παραγρ. 4 τον άρθρου 5 σκοπείτχι ή ρύθμισις 
θέματος —ροκντττοντος έκ της χορηγήσεως — ροσχυξήσεω: 
των συντάξεων διά τα τέκνα.

Κατά τήν σήμερον ΐσ/νουσχν νομοθεσίαν ή σύνταξις 
προσαυξάνεται κατά 20% διά τό πρώτον τέκνον κατά 15% 
διά τό δεύτερον καί κατά 10% διά τό τρίτον.

Ήδη μετά τήν βελτίωσιν των περί παροχών διατάξεων 
-ον ΙΚΑ δυνάμει των οποίων προβλέπεται εις τό άμεσον 
εέλλον ή παροχή συντάξεων ποσοϋ 20.000 καί άνω δρχ. τό 
πίδομα διά τό πρώτον τέκνον θ’ άνέρχεται εις 4.000 δρχ. 
ιά τό δεύτερον εις 3.000 δρχ. καί διά τό τρίτον εις 2.000 

ίρχ. ήτοι διά τά τρία τέκνα δρχ. 9.000. Τά ποσά ταϋτα δέον 
νά θεωρούνται υπερβολικά καί έν πάση περατώσει έκφεύ- 
γουν τοϋ σκοπού διά τον όποιον έθεσπίσθησαν.

Διά τούς λόγους αυτούς καί πριν ή δημιουργηθή κατάστα- 
τις θεσπίζεται υπό τής υπό κρίσιν διατάξεως ό υπολογισμός 
ών επιδομάτων τέκνων νά λαμβχνη χώραν μέχρι τοϋ ποσοϋ 

-υντάξεως ίσου προς τό είκοσιπενταπλάσιον τοϋ έκάστοτε 
εκμαρτοϋ ήριερομισθίου τής X ασφαλιστικής κλάσεως. 
ό ποσόν τούτο είναι σήμερον 12.825.
'Υπό τής παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 5 σκοπεΐται ή παράτχσις 

ης συνταξιοδοτήσεως τών σπουδαζόντων τέκνων. Κατά τήν 
ήμερον ϊσχύουσαν διάταξιν ή συντχξιοδότησις τών τέκνων 
ιακόπτεται εις τό 18ον έτος τής ηλικίας των. Λιά τής ύπό 
ρίσιν διατάξεως τό ανωτέρω όριον ηλικίας παρατείνεται 
η τό 24ον προκειμένου περί τών τέκνων τά όποια συνεχίζουν 
άς σπουδάς των.
Διά τοϋ μέτρου τούτου θά ένισχυθοϋν αί οικογένεια’, αί 

ποΐαι έχουν σπουδάζοντα τέκνα, αί όποΐκι αντιμετωπίζουν 
υςημένας δαπάνας λόγω τών σπουδών.
’Υπό τής παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 5 τίθεται έπί νέας δυναμικής 

άσεως ό καθορισμός τών κκτωτάτων ορίων συντάξεων τοϋ 
λΑ. Τά κατώτατα όρια ώρίζοντο έκάστοτε μέχρι τοϋδε 
η απόλυτα ποσά κατά κατηγορίας δι’ άπο-ράσεως τοϋ 
Υπουργού.

Διά τών διατάξεων τοϋ σχεδίου τά κατώτατα όρια μετα- 
.άλλοντχι σέ δυναμικά έκφρχζόμενχ εις πολλαπλάσιον τοϋ 
κάστοτε κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου.
Διά τής αύτής παραγράφου τίθεται έπί νέων βάσεων ό 

εσμός τών κκτωτάτων ορίων τά όποια προβλέπεται νά 
ιαφοροποιοϋνται άνχλόγως μέ τόν άριθμόν τών προστα- 
ευομένων μελών τής οικογένειας.
Εϊδικώτερα προβλέπεται τό κατώτατον όριον συντάξεως 

ά προσαυξάνεται κατά τό έκάστοτε ποσόν τοϋ ένός καί ήμί- 
εος ήριερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου διά τήν σύζυγον 
.αί ενός ακόμη ήριερομισθίου δι’ έκαστον τέκνον. ’Επίσης 
τροβλέπεται ή προσχύξησις κατά 15% έπί απολύτου άνα-
^ρί*ς·

'Υπό τής αύτής διατάξεως προβλέπεται ή χορήγησις είς 
τό όλόκάηρον τής κάτω τοϋ κατωτάτου ορίου μειωμένης

συντάίεω; άιια συιιπλη.ρωθή τό 68ον έτο: τή: ηλικία;. Λύτό 
θα ισ/ύη υονο διά τους συντχτ.ουχου: οϊ οποίοι λααθάνουν 
μειωυένη συνταςη μικρότερη άπο το κατωτατο όριο τής συν- 
τάξεω:.

Λί εύεργετικαί αύται διατάξεις διά τους λχμβάνοντχς τά 
κατίντατα όρια δεν θά ισχύουν προκειμένου περί διπλοσυν- 
ταξιούχων.

'Υπό τή; παραγρ. . παρατείνεται τό όριον ηλικίας τών 
τέκνων αέχρι τοϋ όποιου τυγχάνουν περιΟάλύεω: έκ τοϋ κλά- 
δου ασθένειας άπό τοϋ 23ου είς τό 24ον. Ή τροποποίηση 
τής διατάξεως ταύτη: καθίσταται αναγκαία γιά λόγους 
ομοιομορφίας μετά τήν παοάτασιν τοϋ ορίου συνταξιοδοτή- 
σεω: τών τέκνων είς το 24ον έτος τής ήλικίχς.

Ύπό τής παραγρ. 8 τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται ή 
κατάργηση τών παραγρ. 7 καί 8 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Χ.Δ. 
4104/1960 αί οποία·, κατέστησαν άνευ αντικειμένου μετά τον 
ύπό τής άπό 4.2./6 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 
κυρωθείσης ύπό τοϋ X. 321/76 καθιερωθέντα τρόπον ανα
καθορισμού τών συντάξεων. Ύπό τής αύτής παραγράφου 
ορίζεται ότι δέν έχει εφαρμογήν διά τό ΙΚΑ ή παράγραφος 4 
του άρθρου 1 τοϋ Χ.Δ. 4577/1966 ή οποία προβλέπει τά:
ποσοστιαίας αύξήσεη τών συντάξεων τών ασφαλιστικών 
καί ή όποια μετά τήν Οέσπισιν τοϋ συστήματος τής αύτο- 
μάτου αναπροσαρμογής κατέστη άνευ αντικειμένου.

Ύπό τής παραγρ. 9 τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται ή 
παροχή ύπό τοϋ ΙΚΑ μαιευτικής περιθάλύεως ή άντί ταύτης 
ή χορήγηση έφ’ άπαξ βοηθήματος είς χρήμα προς άντιμε- 
τώπισιν τών δαπανών τοϋ τοκετού.

Διά τής παροχής τοϋ βοηθήματος τούτου θά ΰποβοηθη- 
θοϋν αί επίτοκοι νά εκλέξουν μαιευτήρια τής προτιμήσεώς 
των. άντί τών μετά τοϋ ΙΚΑ συμβεβλημέ/ων, ίκανοποιοϋσαι 
ούτως άνάγκχς τής ειδικής είς τάς περιπτώσεις ταύτας ψυχο- 
λόγιας. Τό ποσόν τοϋ βοηθήματος όρίζετο μέχρι τοϋδε είς 
απόλυτον ποσόν ύπό τοϋ Δ.Σ. Ήδη ύπό τής ύπό κρίσιν διατά- 
ξεως ορίζεται ίσον πρός τό τριακονταπλάσιον τοϋ έκάστοτε 
ημερομισθίου ανειδικεύτου έργάτου.

Διά τάη περιπτώσεις πάντως παθολογικής άνελίξεως τοϋ 
τοκετού προβλέπεται ή παροχή καί τοϋ βοηθήματος καί νοσο
κομειακής περιθάλψεως.

Ύ-ο τής παραγρ. 10 τοΰ αύτοϋ άρ-3ρς·υ 5 πρεόλέπεται ή 
χορήγησις έξόϊων κηϊείας καί ίιά τά συνταξιοίοτοόμενα μέ
λη οικογένειας. Μέχρι τοΰϊε χορηγούνται έξοοα κηεεία; μό- 
νον εις περίπτωσιν -άανάτου ήσραλισμένου τοϋ ΙΚΑ ή συν
ταξιούχου χύτοϋ λόγω γήρατος ή αναπηρίας ν.2όχι είς τά 
συνταξιοόοτούαενα μέλη τής οικογένειας.

Έπί τού άρθρου 6:
Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζονται σαφέστερον καί άπλού

στερον αί διατάξεις περί άποδείξεως τής ηλικίας τών ήσφα- 
λισμένων τοϋ ΙΚΑ.

Έπί τοϋ ap-Spou 7:
Διά τοϋ άρθρου 7 τροποποιούνται αί μέχρι τοϋδε ΐσχύουσαι 

διατάξεις τππρί παραγραφής είς τρόπον ώστε νά διευκρινί
ζεται πλήρως ό χρόνο; παραγραφή: τών συντάξεων καί άνα- 
δρομικής καταβολής τούτων.

Έπί άνχκλήσεως τής συντχξιοδοτικής άποφάσεως ό 
χρόνος παραγραφής ορίζεται είς τρία έτη άπό τής υποβολής 
τής αΐτήσεω: περί άνχκλήσεως καί έπί αύτεπαγγέλτου άνα- 
κλήσεως άπό τής ημέρας έκδόσεως τής νεωτέρας άποφάσεως.

Είς άπάσας τάς άλλχς περιπτώσεις (αδικαιολογήτου 
πλουτισμού κ.λ.π.) ό χρόνος παραγραφής ορίζεται είς πέντε 
ε. η.

Έπί τοϋ άρύρου 8:
Ύπό τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου θεσπίζεται 

μεταβατική διάταξη άφορώσα τούς συνταξιοδοτηθέ/τας 
άπό τής 4.2.76 ημέρας ισχύος τής άπό 4.2.76 πράξεως νομο
θετικού περιεχομένου καί μεταγενεστέρου: τών όποιων ή 
σύνταξη ύπελογίσθη βάσει τοϋ τεκμαρτού ημερομισθίου 
τής κλάσεω: είς τήν όποιαν ύπήχθησαν κατά τόν περισσό
τερον χρόνον έντός της τελευταία: διετίας. ’Επειδή, διά τής 
παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου τροπο
ποιείται διά τό μέλλον τό σύστημα υπολογισμού τοϋ ποσοϋ 
τής συντάξεως παρέχεται εύχέρεια έχανυπολογισμοϋ τοϋ





a καί ανθυγιεινά επαγγέλματα και βυμπληρ&ύντχς τχς 
iiU ταέσχ; έρνασίχ;. Διά τους άσφκλισμένους χύτου; 
βλέπεται ειδική προσχύξησι: των συντάξεων διά τον 
,ν ότι κχτέβχλον ηύξημένας εισφορά; κατά τόν χρόνον

XAlCiOj» Των.
. α -τήν άποουγήν συνταξιοδοτήσεως και σύγχρονου 
τχολήσεω; των βάσει τον νέου θεσυοϋ συνταξιοδοτου- 
jv θεσπίζεται ή άναστολή τής συντάξεως εις τους ειετά 
,τυντκξ'.οδότησιν αναλαμβάνοντας οίανδήποτε έργασιαν 
σκούντας οιονδήποτε επάγγελμα.

Επί τού άρδρου 11 :
α·ά τοϋ άρθοου 11 τροποποιούνται αι 
ιί 4 τον Ν.Δ. 4202/1961. Έπί τής
,ειοϋυεν τά κάτωθι :

διατάζεις των άρθρων 
τροποποιήσεως αυτής

■ Ιενάλο μέρος του ενεργόν πληθυσμόν τής χώρας, λόγω 
: κατά την διάρκειαν τής άπασχολήσεως άσκήσεως δια- 
,ων επαγγελμάτων, ασφαλίζεται εϊς περισσοτέρους άσμα · 
τικούε οργανισμούς. Διά νά μή άπο/μσΟή ό δ αννθεις 
’δοχικώς χρόνος άσφαλίσεως έΟεσπίσΟη τό Ν.Δ. 4202/19/61 
τεεί διατηρήσεως των έκ τής κοινωνικής άσφαλίσεως δι- 
ιιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής άσφαλιστικοϋ φορέ- 
ιως». Βάσει των διατάξεων τον Νομοθετικού αύτοΰ διατά- 
ιατος. ό άσφαλιστικός φορεύς, ό όποιος καθίσταται άρμό- 
ιος διά νά άπονείμη τήν σύνταξιν, συνυπολογίζει ολον τόν 

όνον άσφαλίσεως, ό όποιος διηνύθη εις τήν άσφάλισιν αύ- 
1 καί των λοιπών φορέων, τό δέ ποσόν τής συντάξεως, τό 
hov υπολογίζει συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του, κατα- 
λλει έξ ολοκλήρου είς τόν δικαιούχον. Οί λοιποί φορείς, 
τήν άσφάλισιν των όποιων διετέλεσεν ό δικαιούχος, συμ- 

.τέχουν είς τό βάρος τής δαπάνης συνταξιοδοτήσεως κατά 
οος άνάλογον τού χρόνου άσφαλίσεως τού διανυθέντος παρ’ 
τοΐς.
Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ υπολογισμού τής συντάξεως καί 
'.μερισμού τής δαπάνης ό άπονέμων τήν σύνταξιν φορεύς 
ιβαρύνεται ύπερμέτρως καί παρέχεται πεδίον καταστρατη- 
σεων έκ μέρους μιας μερίδος ήσφαλισμένων, οί όποιοι 
.διώκουν, ευρισκόμενοι πλησίον τοϋ ορίου ήλικίας συντα- 
.δοτήσεως. νά άσφαλισθοϋν είς τόν φορέα εκείνον ό όποιος 
.ρέχει ύψηλάς συντάξεις παρά τοϋ άπονέμοντος φορέως, 
ο ούσιαστικώς προσέφερον ελάχιστα είς αύτόν. Τό μέτρον 
τό, ώς είναι εύνόητον, καταλήγει είς βάρος των λοιπών 
φαλισμένων, οί όποιοι διά τών εισφορών των τροφοδοτούν 
ύς άσφαλιστικούς ’Οργανισμούς καί προσδοκούν νά λάβουν 
άλογον σύνταξιν.
Διά τών ύπ’ όψιν διατάξεων επιδιώκεται ό περιορισμός 

.5 πεδίου καταστρατηγήσεων. όριζομένου τού υπολογισμού 
Ζί συνταπεως τών προσώπων εκείνων τά όποια ύπήχδησαν 
; τήν άσφάλισιν ’Οργανισμών άσραλιζόντων αύτοτελώς ισ
αζόμενους, εϊς τρόπον ώστε όλο: οί Οργανισμοί χυτοί" τό
ν ό άπονέμων τήν σύνταξιν, όσον καί οί συμμετέχεντες είς

ταύτην. νά έπιάαρυνωνται μέ τό ποσόν τής συντάξεω; πού 
άντιστοιχεΐ είσ τόν παρ’ έκαστω τούτων χρόνον άσφαλίσεως.

Ή θέσπισις τής προτεινομένης διατάξεως κρινεται επιβε
βλημένη. διότι θά τεθή φραγμός είς τά; καταστρατηγήσεις, 
αί όποια·, τείνουν νά λά&ουν επικινδύνους διαστάσεις δια πολ- 
λού; 'Οργανισμούς καί κυρίως τό ΙΚΑ. τό όποιον παρεχει 
ύψηλάς συντάξεις, εν άντιδέσε: πρός αλλα Ταμεία αοτοτε- 
λώς έογαζομένων καί έλπίζεται νά άποδαρρυνδή η μερις 
αύτή τών ήσραλισμενων που μετακινείται προς το ΙΚΑ. με 
άτοκλεισπικον πκοπον να λαίη μεγαλυτεραν σύνταξιν ανε-υ 
αντιπαροχής.

Ή παοάγραφος 2 τού άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 4202/61 ύπό τής 
όποια; απαγορεύεται ό συνυπολογισμός προϋπηρεσίας άνα- 
γνωρισθείσης καί έξαγορασθείσης είς προηγούμενου φορέα 
μετά τήν ίσχύν τοϋ Ν.Δ. 4202/1961 έκρίθη σκόπιμον νά κα- 
ταργηθή διότι δημιουργεί πολλά προβλήματα είς βάρος τών 
ήσφαλισμένων.

’Επί τοό άρ-δρου 12:
Έν άρθρω 12 διαλαμβάνεται γενική διακήρυξη προβλέ- 

πουσα τήν ύποχρέωσιν τών κλαδικών άσφαλιστικών οργα
νισμών τών μισθωτών κυρίας άσφαλίσεως, όπως ή προστα
σία τήν όποιαν παρέχουν, μή υπολείπεται τής τοϋ ΙΚΑ άπό 
άπόψεως κατωτάτων ορίων συντάξεων.

’Επί τοΰ άρδρου 13:
Διά τοΰ άρδρου 13 έπαναρέρεται ή σύνδεσις τών τοπικών 

διοικητικών ’Επιτροπών τού Ι.Κ.Α. είς τήν άρχικήν της μορ
φήν τού Α.Ν. 1346/51. ’Επίσης εϋρύτεραι αρμοδιότητες εί 
τάς τοπικάς επιτροπάς έπιτυγχανουμένης οΰτω μεγαλύτερα 
άποκεντρώσεως.

’Επί τού άρθρου 14:
Διά τοϋ άρδρου 14 παρέχεται ή ουνατότης αναστολής τής 

αυτομάτου άναπροσαρμογής εις όλως έξαιρετικ.άς περιπτώ- 
σεις καδ’ άς διαπιστούται άναντορρήτως οικονομική άδυναμία 
τοϋ Ιδρύματος.

Έπί τού άρ-δρου 15:
Ύπό τής παραγρ. 1 τού άρδρου 15 τού σχεδίου κυσοϋνται 

διοικητικά! πράξεις έκδοδείσα: διά τήν κάλυψιν έπειγουσών 
άναγκών ώς αυξήσεις συντάξεων, καθορισμός προϋποθέσεων 
συμμετοχής τοϋ Ιδρύματος εις τάς δα πάνας μεταέάσεως είς 
τήν άλλοδαπήν προς νοσηλείαν, νοσηλεία είς δελτιωμένην δέ- 
τιν κλπ. Ή κύρωσις είναι αναγκαία διά νά άποκλεισδή ή δη
μιουργία άμφισίητήσεως ώς προς τήν έκτασιν τής ύπό τοΰ 
νόμου παρασχεδείσης έξουσιοδοτήσεως πρός εκδοσιν τούτων.

Ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ αυτού άρδρου ορίζεται ότι μέ
χρι τής έκδόσεως τών ύπό τοϋ παρόντος νόμου προδλεπουένο)ν 
Κανονισμών δά ισχύουν αί μέχρι σήμερον ίσχύουσαι διατάξεις.

’Εν Άδήναις τή 5 ’Ιουλίου 1978 
Ο! Υπουργοί

Συντονισμού Δικαιοσύνη;
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Κοινωνικών Ύπηοεσιών
ΣΠΎΡ. ΔΟΖΙΑΔΗΣ
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