
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί έτυμπλη- 
ρώσεως διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν. 119/75 «—ερί 
μόνιμό—οιήσεως των ιατρών τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων, -συστάσεως Γενικής Δ/νσεως 'Υγειονομι
κών 'Υπηρεσιών παρ’ αύτώ καί άλλων τινών διατάξεων 
καί ρυθμίσεως ετέρων άσφαλιστικών τινων θεμάτων».

Πρός την Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

Δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 119/75 παρέ
χεται ευχέρεια μονιμοποιησεως τών παρα τω ΙΚΑ υπηρε- 
τούντων έπί συμβάσει ιατρών καί προβλέπεται ή άνάλογος 
προς τούς μονίμους διοικητικούς υπάλληλους αυτοΰ ασφαλι
στική προστασία των.

Διά τών διατάξεων τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 9 τοΰ ως ανω 
Νόμου προβλέπεται επίσης ή άναγνωρισις απασης της εις 
τό ΙΚΑ προϋπηρεσίας τών μονίμων ιατρών ως. χρονος 
πραγματικής έν ασφαλίσει παρά τώ ΤΕΑΠΟΚΑ υπηρεσίας 
καί ορίζεται δτι τό ποσόν της άξαγορής ταύτης δέον νά 
έχη έξοφληθή όλοσχερώς προ της συνταξιοδοτήσεώς των 
έκ τοΰ Ταμείου τούτου.

'Η διάταξις αΰτη έδημιούργησε πλεΐστα όσα οικονομικά 
προβλήματα εις την έν λόγω κατηγορίαν τών ήσφαλισμένων 
τοΰ ΤΕΑΠΟΚΑ, πολλοί τών όποιων εύρίσκονται εις τά 
πρόθυρα τής συνταξιοδοτήσεώς καί ύποχρεουνται είς τήν 
άναγνώρισιν προϋπηρεσίας 15-35 ετών διά τήν εξαγοράν 
της όποιας θά έδει νά καταβάλουν έφ’ άπαξ σημαντικά ποσά 
άνερχόμενα μέχρι 600.000 δρχ. Ούτως όμως ή άναγνώρισις 
προϋπηρεσίας καί ή θεμελίωσις τοΰ δικαιώματος προς συντα
ξιοδότησαν καθίσταται προβληματική.

Προς έλάφρυνσιν τοΰ οΐκονομικοΰ βάροϋς τής έν λόγω 
κατηγορίας τών ήσφαλισμένων καί παροχήν ώρισμένων 
διευκολύνσεων προς αυτούς προτείνεται τό έν λόγω σχέδιον 
νόμου διά τοΰ όποιου τροποποιούνται καί συμπληροΰνται 
αί παρ. 4 καί 5 τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν. 119/1975 καί ρυθμί
ζονται έτερα συναφή θέματα. λ ... /ή ■'ι

Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου αντικαθίστα
ται άφ’ ής ϊσχυσεν ή παρ. 4 τοϋ άρθρου 9 τοΰ Ν. 119/75 
καί ορίζεται ότι: ·

—'Η άναγνώρισις τής προϋπηρεσίας ?ταρά τώ ΙΚΑ ώς 
χρόνου πραγματικής άσφαλίσεως εις τό ΤΕΑΠΟΚΑ καθ
ίσταται προαιρετική καί ούχί ύποχοεωτική, ώς ώοίζετο 
υπό τοΰ Ν. 119/75.. ' . ‘ . ‘ , .

— Τό δικαίωμα τής τριαύτης άναγνωρίσεως δέον νά άσκη- 
θή έφ’ άπαξ ΰπό τών ιατρών έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 
ληγούσης τήν 31-12-77, ΰπό τών ήδη μονιμοποιηθέντων 
καί μονιμοποιούμενων μέχρι τής 30-9-77 Ιατρών, ή έντός 
τριών μηνών άπό τής μονιμοποιήσεως διά τούς μονιμο- 
ποιουμένους μετά τήν 30-9-77.

. —'Η έξαγορά τής ούτως αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας 
θά ένεργήται κατά τήν διάρκειαν τής· ένεργοΰ ύπηρεσίας 
τών ιατρών, διά τής καταβολής ύπό τούτων καθ’ ^έκαστον 
μήνα προσθέτου ειδικής εισφοράς ίσης προς τό ήμισυ τής 
έκάστοτε μηνιαίας τακτικής εισφοράς έργοδότου καί ήσφα- 
λισμενου. 'Η έν λόγω πρόσθετος εισφορά θά παρακρατήται 
υπό τοΰ 'Ιδρύματος έκ τών αποδοχών τών ήσφαλισμένων 
επί αριθμόν μηνών διπλάσιον τών μηνών τοΰ 'άναγνωρισθέν- 
τος χρόνου καί θά άποδίδεται εις τό ΤΕΑΠΟΚΑ όμοΰ 
μετά τών τακτικών εισφορών διά τήν άσφάλισιν αυτών.
Η έν λόγω πρόσθετος εισφορά θά παρακρατήται καί. έπί 

τών καταβαλλόμενων δώρων εορτών καί έπιδόματος άδειας, 
δοθέντος ότι καταβάλλονται ανάλογοι παροχαί ύπό τοΰ 
ΤΕΑΠΟΚΑ καί είς τούς συνταξιούχους αύτοΰ.

Εΐδικώς όμως διά τούς προσληφθέντας εις τό ΙΚΑ 
ιατρούς μέχρι τής 31-12-60, καί έπειδή ούτοι έχουν μακρύ 
χρόνον προϋπηρεσίας πρός άναγνώρισιν καί δεν θά παρα- 
μεινουν έπ’ αρκετόν εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν πρός έξαγοράν 
του κατά τήν διάρκειαν. τής άσφαλίσεώς των, · ή πρόσθετος 
ειδική εισφορά ορίζεται ίση πρός τήν έκάστοτε τακτικήν 
εισφοράν έργοδότου καί ήσφαλισμένου καί καταβάλλεται 
επι τόσους μήνας όσοι οι μήνες τοϋ άναγνωρισθέντος χρόνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έν περιπτώσει συνταξιοδοτήσεώς τό έ/απομένον ώς όφει- 
λόμενον εΐσέτι ποσόν διά τήν έξαγοράν τής ώς άνω προϋπη
ρεσίας θά έξοφλήται, είς περίπτωσιν μέν άποχωρήσεως έκ 
τής ύπηρεσίας, λόγω παραιτήσεως, έφ’ άπαξ, είς πάσαν 
δέ άλλην περίπτωσιν άποχωρήσεως έκ τής ύπηρεσίας. διά 
τής καταβολής έφ’ άπαξ τοΰ 1/2 τό δέ ύπόλοιπον θά έξο- 
φλήται είς δόσεις παρακρατουμένας έκ τοΰ βοηθήματος, 
έκάστη τών . οποίων ορίζεται ίση πρός τό 25 % αύτοΰ.

Έάν τό ποσόν τής έφ’ άπαξ καταβολής καταβληθή ύπό 
τοΰ ύποχρέου έντός ενός μηνός άπό τής σχετικής προσκλή- 
σεως τοΰ Ταμείου πρός καταβολήν, ή συνταξιοδότησίς του 
θά άρχεται άπό τής επομένης τής διακοπής τής μισθοδοσίας 
του ή τής λήξεως τών τριμήνων άποδοχών. συμφώνως πρός 
τάς ίσχυούσας διατάξεις τοΰ Κανονισμού Παροχών τοΰ 
Ταμείου.

Έάν όμως τό έν λόγω ποσόν καταβληθή έκπροθέσμως, 
ήτοι μετά τήν πάροδον τοΰ μηνός, τότε τό δικαίωμα τής 
συνταξιοδοτήσεώς θά άρχεται άπό τής επομένης ήμέρας 
τής καταβολής του.

Τέλος, είς περίπτωσιν καταβολής ολοκλήρου τοΰ ποσού 
τής έξαγοράς έφ’ άπαξ, παρέχεται υπέρ τοΰ ήσφαλισμέ/ου 
έκπτωσις 10 %. Οίκοθεν νοείται ότι ή έκπτωσις παρέχεται 
έπί τοΰ άνευ ύποχρεώσεως καταβλητέου ποσοΰ τής οφειλής, 
ήτοι τοΰ καταβαλλομένου άλλως κατά τήν παρ. 7 είς δόσεις 
διά-παρακρατήσεως-έκ τής συντάξεως*------- ------1 -~

Διά τοΰ άρθρου 2 άντικαθίσταται ή πάρ. 5 τοΰ άρθρου 9 
τοΰ ίδιου νόμου, έπί τώ τέλει όπως αύτη προσαρμοσθή πρός 
τό άρθρον 1 τοΰ σχεδίου.

Επίσης άναριθμειται αύτη ώς καί ή παρ. 6 διά τήν 
προσαρμογήν των έντός τοΰ άρθ ου 9 τοΰ Ν. 119/75 μετά 
τήν γενομένην άναρίθμησιν τής τ. χρ. 4 τοϋ Ν. 119/75 διά 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου.

Διά τοϋ άρθρου 3 παρέχεται εύχέρεια είς τούς κατά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ Ν. 119/75 βοηθηματούχους τοϋ ΤΕΑΠΟΚΑ 
νά έξαιρεθοΰν τής υπαγωγής των είς τήν άσφάλισιν αύτοΰ, 
κατόπιν αίτήσεώς των ύποβαλλομένης έντός τριμήνου ανα
τρεπτικής προθεσμίας άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νόμου.

Εις περίπτωσιν τοιαύτης έξαιρέσεως έπιστρέφονται αί 
καταβληθεϊσαι άσφαλιστικαί είσφοραί άπό τής ισχύος τοΰ 
Ν. 119/75 μέχρι τής έξαιρέσεώς των. . ·

Είς περίπτωσιν ύπαγωγής των έκ νέου είς τήν άσφάλισιν 
κατ’ έξαίρεσιν δύνανται νά άναγνωρίσουν, ώς χρόνον άσφα- · 
λίσεώς τό διάστημα κατά τό όποιον έτύγχανον βοηθημα- 
τοΰχοι, διά τής επιστροφής τών καταβληθέντων ποσών βοη-’- 
θημάτων καί καταβολής δι’ έκαστον άναγνωριζόμενον μήνα 
προσθέτου ειδικής εισφοράς ίσης πρός τήν τακτικήν μηνιαίαν 
εισφοράν έργοδότου καί ύπαλλήλου.

' Η έπιστροφή τών βοηθημάτων καί ή καταβολή τοϋ ποσοΰ 
τής εισφοράς τοΰ άναγνωριζομένου χρόνου δύναται νά χω- 
ρήση είτε έφ’ άπαξ, είτε είς δόσεις.

Διά τοΰ άρθρμμ 3 ρυθμίζονται θέματα άσφαλιστικά άφο- 
ρώντα τούς μεταταγέντας είς τήν Γενικήν Δ/νσιν Κοιν. 
’Ασφαλείας τοϋ Υπουργείου Κοινών. 'Υπηρεσιών.

■ Ούτω ρυθμίζεται τό θέμα τής έπικουρικής άσφαλίσεως 
τών μεταταγέντων είς τήν ΓΔΚΑ τοΰ 'Υπουργείου Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών υπαλλήλων ΝΠΔΔ δυνάμει τής ύπ’ άριθ.
Ζ1α/19504/23-3-76 (ΦΕΚ. 149/23-3-76 τ. Γ) άποφά-
σεως τοΰ 'Υπουργού Κοιν. 'Υπηρεσιών καί ορίζεται ότι :

α) Εξακολουθούν διεπόμενοι ύπό τών διατάξεων τοΰ 
Ν. 103/75 έναντι τοΰ οικείου ΝΠΔΔ έξ ού μετετάγησαν, 
ώς πρός τήν άπόληψιν έφ’ άπαξ βοηθήματος, έξαιρουμένου 
,τής άσφαλίσεως τοΰ ΤΠΔΥ καί

β) συνεχίζουν, άπό τής μετατάξεώς των τήν παρά τώ 
ΤΕΑΠΟΚΑ έπικουρικήν άσφάλισιν των, έξαιρούμενοι άντι- 
στοίχως τής άσφαλίσεως παρά τώ Ταμείω ’Αρωγής 'Υπαλ
λήλων 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Έν Άθήναις τή 6η ’Απριλίου 1977 
Ό Υπουργός

ΚΏΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


