
'Επί τού σχεδίου Νόμου «περί νομιμοποιήσεως ένίων φορέων 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως».

Προς xi/v Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Διά τού άνω σχεδίου έπιδιώκεται ή τυπική τακτοποιησις 
τοϋ -δέματος τής νομικής ύποστώσεως, ώς Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, ’Επικουρικών τινων Ταμείων, συστα- 
θέντων διά Διαταμάτων κατ’ έξουσιοδότησιν τού ΝΔ. 912/ 
1941, λόγφ τής ύφισταμένης άπδ μακρού διαφωνίας μεταξύ 
τοΰ Άρείου Πάγου, δεχόμενου ότι τά εν λόγψ Ταμεία νομί- 
μως ύφίστανται ώς τοιαΰτα, καί τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας, 
άποφαινομένου άντιθέτως ,διά τον λόγον ότι τα ιδρυτικά τών 
έν λόγψ Ταμείων Διατάγματα δεν ειχον τόχει τής επεξεργα
σίας τοϋ Σ.τ.Ε.

Διά προγενεστέρων Νέμουν έγένετο ή τυπική τακτοποιησις 
τών περισσοτέρων έκ τών Ταμείων τής κατηγορίας ταυτης.

'Ηδη διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου σκοπεί- 
ται ή τακτοποιησις τών άπομεινάντων πέντε Ταμείων ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως, ήτις κρίνεται έπιβεβλημένη, καί έκ 
τοΰ λόγου ότι έκ τής πέραν τής 30ετσΰς περίπου λειτουργίας 
των, έγεννήθησαν συνταξιοδοτικά δικαιώματα καί προσδοκίαι 
μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων.

Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά Πρ. 
Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υ
πηρεσιών μετά γνώμη; τοΰ Δ.Σ. έκάστου τών Ταμείων, ρυ- 
νμίζωνται δέματα αναγόμενα εις τάς εισφοράς εργοδότου καΐί 
ήσφαλισμένου, τάς προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως, το ύψος 
τών παροχών κλπ. ’

■ Τέλος διά τοΰ άρθρου 3 τίθεται μεταβατ ή διάταξις διά 
τής όποιας ορίζεται ότι μέχρις έκδόσεως τών ανω Πρ. Δ/το>ν 
θά εφαρμόζωνταί αί κοιτά τη; δημοσίευσή τοϋ Νόμου ΐσχΰου- 
σαι δι’ έκαστον Ταμείον διατάξεις. ·= . '
·; Έν'Άθήναις τή 22 Απριλίου 1977 \
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Περί νομιμοποιήσεως ένίων Ταμείων >

’Επικουρικής Άσφαλίσεως. ~

Άρθρον 1. ■/·.·
Θεωρούνται '«μίμους συνεστημένα Ν.Π.Δ.Δ. άπο τής ίδρυ- 

σεώς των: ·
α) Τό Ταμείον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Ύποδηματερ- 

γατών ’Αθηνών - Πειραιώς. . .
β) Τό Ταμείον Επικουρικής Άσφαλίσεως Υπαλλήλων 

Έΰνικοΰ ’Οργανισμού Καπνού κλπ.
γ) Τό Ταμείον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Προσωπικού 

Εταιριών Πετρελαιοειδών. - . -
• 8) Τό Ταμείον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Έργατοτεχνι- 
τών Ύαλουργών καί ’ .

ε) το Ταμείον Επικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Έί- 
στιατορίων, Ζυθεστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Καφενείων, 
Οινομαγειρείων κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Διά Π. Δ/των έκδιδρμένων προτάσει τού 'Τπουργοϋ Κοι

νωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην τού Δ.Σ. έκάστου τών έν 
τφ προηγουμένφ άρθρφ άναφερομένων Ταμείων, θέλουν όρι- 
σθή τά τής έκπροσωπήσεως τών Ταμείων, αί δαπάναι έν γέ- 
νει λειτουργίας των, ό τρόπος βεβαιώσεως καί είσπράξεως 
τών εισφορών τών ήσφαλισμένων καί συνεισφορών τών έργο- 
δοτών, ό τρόπος διαχειρίσεως καί διαθέσεως τών- πόρων καί 
τής έξασφαλίσεως έν γένει τών κεφαλαίων, αί προϋποθέσεις 
τάς όποιας δέον νά πληρούν τά υπαγόμενα εις τήν άσφάλισιν 
πρόσωπα διά νά τόχουν παροχών, τό ύψος τούτων, ό κύκλος 
τών προστατευομένων όπό τών ήσφαλισμένων ή τών συνταξιού
χων προσώπων, ό τρόπος τής άναγνωρίσεως τής προϋπηρεσίας 
τών ήσφαλισμένων καί τής καταβολής τών διά τήν άναγνώ- 
ρισιν ταύτης ποσών, καθώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια αναγ
καία διά τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού τών Ταμείων, μή άνα- 
φεραμένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 
38/1975 καί εις συναφή πρός τούτα.

Άρθρον 3.
Μέχρις έκδόσεως τών κατά τό προηγούμενον άρθρον Π. 

Δ/των εφαρμόζονται αί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος 
ίσχύουσαι δι’ έκαστον Ταμείον διατάξεις.

_ __________________ Άρθρον.,4_______________________1_.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται όπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 22 Απριλίου 1977 

Ό Υπουργός
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

Άριθ. 189/53/1976 
λ · ΕΚΘΕΣΙΣ ___·

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75, παράγρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών «περί νομιμοποιήσεως ένίων φορέων 
Επικουρικής Άσφαλίσεως».

Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου ορίζεται ότι, 
θεωρούνται, νομίμως συνεστημένα ώς Ν.Π.ΔΔ. τά κατά τήν 
δημοσίευσιν τοΰ νομοσχεδίου λειτσυργούντα Ταμεία Επικου
ρικής Άσφαλίσεως, Ύποδηματεργατών Αθηνών - Πειραιώς, 
υπαλλήλων Εθνικού ’Οργανισμού Καπνού, Προσωπικού Ε
ταιριών Πετρελαιοειδών, Έργατοτεχνιτών Ύαλουργών, καί 
Μισθωτών Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων, ‘Ζαχαροπλαστείων, 
Καφενείων, Οινομαγειρείων κλπ. Ή διέπουσα τά ώς άνω Τα
μεία νομοθεσία, εξακολουθεί ίσχύουσα μέχρι τής ρυθμίσεως 
τών οίκε ίων αντικειμένων διά Πρ. Δ/των έκδιδομένων πρ σ
τ άσε ι του 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην 
τοΰ Δ.Σ. έκάστου Ταμείου.
. Έκ τούτου δεν προκαλείται δοπτάνη εις βάρος τού Κρατι
κού Προϋπολογισμού ή τού Προϋπολογισμού τών Ταμείων.

Έν Άθήναις τή 19 Νοεμβρίου 1976 -
• Ό Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

Άρθρον 2. ^ - Δί ■ ~\%


