
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί συστάσεως παρά τώ Τα-
μείω Προνοίας Δικηγόρων ’Αθηνών Κλάδου Επικουρικής
Άσφαλίσεως που Προσωπικού αΰτοϋ».

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊτας ή σύ- 
στασις Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως παρα τώ Τα- 
μείω Προνοίας Δικηγόρων ’Αθηνών, είςάήν άσφάλισιν. τοϋ 
οποίου θά υπάγεται ΰποχρεωτικώς τό προσωπικόν τοϋ 
Ταμείου δΓ επικουρικήν σύνταξιν.

2. *Η κατάρτισις :τοΰ έν λόγω σχεδίου επιβάλλεται, έκ 
τοϋ γεγονότος ότι οι εν λόγω ύπώΛηλομστεροϋνται παντελώς 
επικουρικής άσφαλίσεως έν άντιθέσει προς τούς συναδέλφους 
των τοϋ Ταμείου Νομικών, οιτινες ασφαλίζονται δι .επι
κουρικήν σύνταξιν εις τό υφιστάμενον καί λειτουργούν, 
παρά τώ Ταμεία) Νομικών Ταμεϊον ’Επικουρικής Ασφα- 
λίσεως Προσωπικού Ταμείου Νομικών.

3. Εΐδικώτερον έπι τών έπι μέρους διατάξεων τοϋ εν 
λόγω σχεδίου Νόμου έπαγόμεθα τά κάτωθι :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπετάί ή σύστασις Κλάδου 
’Επικουρικής ’Ασφαλίσεως παρά τώ Ταμείω Προνοίας Δι
κηγόρων Άθηνών_0χων ιδίαν οίκονομόιήν καί λογιστικήν 
αύτοτέλειαν.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται δ σκοπός του Κλάδου, δστίς 
είναι ή χορήγησις επικουρικής συντάξεως είς τά άτίοχω-, 
ροϋντα τής υπηρεσίας πρόσωπα λόγω γήρατος άναπηρίάς ή 
εργατικού ατυχήματος, ως καί είς τά μέλη της όΐκογενείας 
αυτών, έν περίπτώσει θανάτου των. -

. γ). Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζονται τα ασφαλιστέα είς τον 
Κλάδον πρόσωπά καί παρέχεται έξουσιοδότησις όπωζ] δί’ 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών,' ΰπαχθή 
έίς την άσφάλισιν τοϋ Κλάδου καί τό προσωπικόν τών λοιπών 
Ταμείων Πρόνοιας Δικηγόρων ώς κάι τοϋ Τάμέίόϋ 'Υγείας 
Δικηγόρων ’Επαρχιών. — ·. * -

δ) Διά τοϋ άρθρου 4 ορίζονται όί πόροι τοϋ Κλάδου όί- 
τινες συνίστμνται είς εισφοράν , τών _ήσφαλ.ισμένων έξ 6% 
έπι τοϋ έκάστοτε καταβαλλομένου αύτοϊς βασικού μισθού 
καί είς συνεισφοράν τοϋ έργόδότόυ έξ 1/2% έπι τών έτησίων 
έσόδων αύτοΰ. 'Ωσαύτως είς τούς πόρους τοϋ Κλάδου συμπε- 
ριλαμβάνεται καί ό πρώτος βασικός μισθός τών νεοδιορι- 
ζομέ/ων υπαλλήλων είς τό Ταμεϊον ώς καί αί πρόσοδοι τής 
περιουσίας τοϋ Κλάδου, τά πρόστιμα τών υπαλλήλων καί αί 
δωρεαί καί τά κληροδοτήματα πρός αυτόν.

ε) Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζεται ότι δ Κλάδος δέν θά έχη 
ίδιαν διοικητικήν αυτοτέλειαν άλλ.ά θά διοικήται υπό τοϋ 
Δ.Σ. τοϋ Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων ’Αθηνών.

στ) 'Ωσαύτως διά τοϋ άρθρου 6 δρίζεται ότι ή δια- 
χείρισις, ή λογιστική ένημέρωσις καί ή έν γένει λειτουργία 
τοϋ Κλάδου θά διενεργηται υπό τοϋ προσωπικού τοϋ Τα
μείου.

Αί διατάξεις τών άρθρων 5 καί 6 θεσπίζονται διά τήν 
περιστολήν τών Διοικητικών δαπανών τοϋ Κλάδου. .

ζ) Διά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται έξουσιοδότησις ίπως, 
διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών καθορισθοΰν αί προϋποθέσεις τάς 
όποιας δέον νά έχουν τά άσφαλιζόμενα πρόσωπα διά νά 
τύχουν παροχών, τό ύψος αύτών, δ κύκλος τών προστατευ- 
ομένων προσώπων, δ τρόπος άναγνωρίσεως καί έξαγοράς 
τής προϋπηρεσίας τών ήσφαλισμένων καί τής καταβολής 
τών διά τήν άναγνώρισιν ταύτης ποσών ώς καί πάσα άλλη 
λεπτομέρεια αναγκαία διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοπού τοϋ 
Κλάδου. _

’Εν Άθήναις τή 23 ’Απριλίου 1977

'Ο 'Υπουργός. ·
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ Ο ) ·
ΙΙερκ συστάσεως παρά τώ Ταμε’ω Προνοίας Δικηγόρων Ά-υη-

νών Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως τοϋ Προσωπικού
αύτοΰ.

Άρ-3ρον 1.
Σύστασις Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως.

Συνισταται παρά τώ Τιμειω Προνοίας Δικηγάρ(ων Ά-υη- 
νών, καλούμενου έφ’ έξης χάριν συντομίας «Ταμεϊον», Κλά
δος Επικουρικής Άσφαλίσεως, έχων ίο ία·) οικονομικήν και 
λογιστικήν αύτοτέλειαν.

Άp'S:ον 2.

Σκοπός.
Σκοπός τού συνιστωμένου Κλάδου είναι ή χορήγησις μηνι

αίας επικουρικής συντάξεως είς τά, κατά τό επόμενον άρ>- 
•Spov, άσφαλιζόμενα πρόσωπα, έν περίπτώσει γήρατος, «αναπη
ρίας καί εργατικού ατυχήματος, ώς καί εις τά μέλη τής οικο
γένειας αύτών, έν περίπτώσει -5ανάτου τού προστάτου αύτών 
ήσφαλισμένου ή συνταξ ίούχου.

Άρ-Spov 3.
Ήσφαλισμένοι.

1. Είς τή) άσφ-άλισιν. τοϋ συνιστωμένου Κλάδου υπάγεται 
ΰποχρεωτικώς τό μόνιμον προσωπικό) τοϋ Ταμείου.

2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
έκδιδομένης μετά γνώμην τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Τα
μείου γαί δημοσιευομένής διά τής Έηφμε,ρίδος τής Κυδερ·- 
νήσεως δύν-αται νά ΰπαχόή «ς τή) άσφάλισιν τού συνιστωμέ- 
νου ί^λάδόυ καί το μόνιμον πρίκτώπικον ετέρων Ταμίείών Προί-'

• νοίάί Δικηγόρων] ώς,κάί τού Ταμείου'Υγείας Δικ-ι^ρων JE- 
παρχιών υπό τούς άΰτοΰς -ορούς .καί προϋποθέσεις ως ικάι εισ
φοράς. λ ■- .

3. Πρόσωπα ύπερό όντα τό 50ό) έτος τής ηλικίας των
κατά τήν εναρξιν ισχύος τοϋ παροντός] δυναντάι] δϊ’ αιτή
σει» ς τωΐ) υποβαλλημένης εντός έ)ός έτους άπό τής δήμο- 
σιεύσεώς του διά τής ’Εφημερίδος τής Κρίορνήσεως άαι, μή 
υποκείμενης είς άνάικλησιν, νά έξαιρε-δούν τής υποχρεωτι
κής άσφαλίσεως τού Κλάδου. · % ■ >

' 'Α^-ύρόν ί.
Πόροι. ’

Πόροι τοϋ συνιστωμένου Κλάδου είναι:
■α. Εισφορά τσϋ ήσφαλισμένου άνερχομένη εις ποσοστό) 6% 

έπι τοϋ έκάστοτε όασηνοΰ μισόοϋ αύτοϋ.
β. Εισφορά τοϋ Ταμείου άνερχομένη είς ποσοστόν ήμισυ 

επί τοίς εκατόν (1/2%) έπι τών κατ’ έτος πραγματοποιού
μενων έσόδων -αύτοϋ. .

γ. Ό πρώτος δασικός μισ-ΰός τοϋ τό πρώτον διοριζόμενου 
είς ύεσιν τακτικού προσωπικού τοϋ Ταμείου, παρακρα-Γούμε
νος έκ τής 'μισθοδοσίας αύτοϋ «ς εξ (6) ίσας μηνιαίας δό
σεις κατά τό β έξάμήνον άπό τού διορισμού ταυ.

δ. Τά επιβαλλόμενα είς τό προσωπικό) τοϋ Ταμείου πρόσ
τιμα, αί κληρονομίαι, κληροδοσίσι καί δωρεαί όπέρ τού Κλά
δου καί α! πρόσοδοι έκ τής περιουσίας αύτοϋ. .

'Ap-Spcv 5.
Διοίκησις.

Ό Κλάδος διοικεί ταα υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Ταμείου.

Άρ-Spov 6. ' -■)-■ ·- ··. -

Προσωπικόν. . . -·

Ή διαχίίρεσις, ή λογιστική ένημέρωσις καί ή έν ,γένει λει
τουργία τού Κλάδου εξυπηρετείται ύπό τού προσωπικού τοϋ 
Ταμείου.


