
’ Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συνταξιοδοτήσεως λ.όγω 
γήρατος των τυφλών των ήσφαλισμένων εις άσφθλαστι
κούς οργανισμούς άιρμοδιότητος τοϋ 'Γπουργείου Κοινω
νικών 'Γπηρεσιών».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Έν τη άσκήσει της Κοινωνικής Άσφαλίσεως μέσω τών 
’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών τών έποτττευομένων ύπό τοΰ 
* Γπουργείου Κοινωνικών ' Γπηρεσιών, προέκυψαν ώρισμένα 
ειδικής φύσεως καί σημασίας δέματα, σχέσιν έχοντα προς 
την έφαρμογήν τών διατάξεων τής διεπούσης έκαστον ’Οργα
νισμόν νομοθεσίας, καθ’ δσον άφορα τάς προϋποθέσεις 
συνταξιοδοτήσεως, τών ήσφαλισμένων των.

Μεταξύ τών θεμάτων τούτων περιλαμβάνεται καί ή 
συνταξιοδότησις λόγω γήρατος τών ήσφαλισμένων τυφλών.

Ούτως, ένώ εις τό Ι.Κ.Α. άπό τοϋ έτους 1965 καθιερώθη 
διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 25 τοΰ 
νόμου 4476/65, ή συνταξιοδότησις λόγω γήρατος τών 
ήσφαλισμένων τυφλ.ών, άνεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εις 
τούς λοιπούς ασφαλιστικούς όργανισμούς δεν έφηρμόσθη 
τό μέτρον τοϋτο, μέ άποτέλεσμα οί τυφλοί ήσφαλισμένοι 
είς τούς οργανισμούς αύτούς νά εύρίσκωνται εις ήσσονα 
μοίραν έναντι τών τυφλ.ών ήσφαλ.ισμένων τοϋ ΙΚΑ.

’Επειδή οί ήσφαλισμένοι τυφλοί οί όποιοι μολονότι στε
ρούνται τοϋ πολυτιμοτέρου άγαθοΰ τοΰ άνθρώπου, τής 
όράσεως, κατώρθωσαν, ύπερνικουντες πλεϊστα όσα εμπόδια, 
νά, άποβοϋν διά τής προσφορ’άς τής έργασίας των, χρήσιμα 
μέλη τής κοινωνίας, έκρίθη επιβεβλημένη ή λήψις ειδικών 
μέτρων διά την άσφαλ.ιστικήν των τι άτοποίησιν.

Είς τοϋτο άποβλ,έπει τό παρόν σχέυιον Νόμου έπί τών 
έπί μέρους διατάξεων τοΰ όποιου σημειοΰνται τά άκόλουθα :

1. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή
εύχέρεια, είς τούς ήσφάλισμένους τυφλούς έξ άμφοτέρων 
τών οφθαλμών, νά συνταξιοδοτηθοϋν λόγω γήρατος άπό 
τούς φορείς εις τούς οποίους είναι ’ ήσφαλισμένοι, άνεξάρ- 
τήτως ορίου ήλ.ικίας, έφ’ δσον συμπληρώσουν οί μέν ήσφα- 
λισμένοι είς φορείς όπου ό χρόνος άσφαλίσεως υπολογίζεται- 
είς έτη, 15 ετών άσφάλ.ισιν, οί δέ ή σφαλισμένοι, είς φορείς 
6που ό χρόνος άσφαλίσεως υπολογίζεται είς ήμέρας, · 4050 
ημέρας άσφαλίσεως. _ ■ .

2. Διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 1 καθορίζεται ό 
τρόπος υπολογισμού τής συντάξεως τών Οεμελιούντων δι
καίωμα συνταξιοδοτήσεως. -

Ούτως, ένώ θά λαμβάνωνται ύπ* δψιν αί συντάξιμοι 
άποδοχαί, ώς αύται καθορίζονται υπό τής νομοθεσίας τοϋ 
φορέως ό όποιος άπονέμει τήν σύνταξιν (π.χ. άποδοχαί 
τελ.ευταίας διετίας ή τελευταίου μηνός τής άποχωρήσεως 
έκ τής έργασίας) διά τον υπολογισμόν τής συντάξεως θά 
θεωρήται δτι ό ήσφαλισμένος έπραγματοποίησε 10.500 
ήμέρας έργασίας ή 35 έτών άσφάλισιν, άνεξαρτήτως τών 
ή μερών ή χρόνου άσφαλίσεως τον όποιον έπραγματοποίησεν 
είς τήν άσφάλισιν τοΰ οικείου φορέως. -

Διά τής ρυθμίσεως ταύτης οί ήσφαλισμένοι θά λαμβάνουν 
ηύξημένον ποσόν συντάξεως.

3. Διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή 
μή χορήγησις τοϋ επιδόματος άπολύτου άναπηρίας, δοθόν- 
τος δτι ή υπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου Νόμου παρεχόμενη 
σύνταξις είναι πολλαπλασία τής πράγματι δικαιούμενης.

4. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 καταργοϋνται 
αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 25 τοϋ νόμου 
4476/65, διά τής οποίας προβλέπεται ή συνταξιοδότησις 
τών ήσφαλισμένων είς τό ΙΚΑ τυφλ.ών, άνεξαρτήτως ορίου 
ήλικίας, διότι τό θέμα τοϋτο ρυθμίζεται ένιάίως δι’ άπαντας 
τούς τυφλούς ήσφάλισμένους τών άσφαλ.ιστικών όργανισμών.

5. Διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 προβλέπεται ή 
άναπροσαρμογή τών συντάξεων τών τυφλών ήσφαλισμένων 
τοΰ ΙΚΑ, βάσει των διατάξεων τοϋ. άρθρου 1 τοΰ σχεδίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Νόμου, διότι οί ήσφαλισμένοι ούτοι έδικαιώθησαν συντά
ξεως μόνον βάσει τοΰ χρόνου άσφαλ.ίσεως αύτών.

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον Νόμου τό όποιον έχομεν 
τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως ψηφισθή ύπό τοΰ Σώ
ματος.

Έν Άθήναις τή 1 Φεβρουάριού 1977 
Ό Υπουργός Κοινωνικών 'Γπηρεσιών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συνταξιοδοτήσεως λ.άγω γήρατος τών τυφλών τών ή-

σφαλισμένων είς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας
τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 1.
1. Τυφλοί έξ άμφοτέρων τών όφ-λαλμών ήσφαλισμένοι είς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς άρμοο.ότητος τοϋ Γπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται συντάξεως λόγψ γήρατος 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, έφ’ όσον συνεπλήρωσαν χρόνον άι- 
σφ-αλίσεως δεκαπέντε (15) έτών, ή προκειμένης άσφαλίσεως 
υπολογιζόμενης κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ οικείου φορέως είς 
ήμέρας, 4.050 ημέρας άσφαλίσεως:

2. ’Επιφυλασσόμενων τών διατάξεων τής διεπούσης έκα
στον οργανισμόν νομοδεσίας περί τών λαμόανομένων ύπ’ όψιν 
διά τον ύπολογ-σμόν τής συντάξεως αποδοχών, τό ποσόν τής 
συντάξεως τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προσώ
πων, δεν δΰναται νά ύπολείπεται τοϋ άντιστοιχοϋντος' είς 35 
έτών άσφάλισιν ή 10.500 ήμέρας άσφαλίσεως.

3. Ή δώσει τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου 
παριεχεμένη όύνταξις δεν προσαυξάνετοι διά τοΰ έπιδόματος 
άπαλύτου αναπηρίας.

"Αρθρον 2.
1. Τό είς τό τέλος τής παρ. 1 τού άρ-λρου 28 τού Α.Ν.

1846/51 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» έδάφιον, τό προστε- 
θεν διά τής παρ. 1 τού άρθρου 25 τοΰ νόμου 4476/65 ιστερί 
•προσύέτου παρά τώ ΙΚΑ προαιρετικής άσφαλίσεως καί άλ
λων τινών μεταρρυθμίσεων τής «περί ΙΚΑ νομοθεσίας» κα- 
ταργείται. · ·

2. Συντάξεις χορηγηϋείσαι κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων
τής προηγούμενης παραγράφου, αναπροσαρμόζονται καπά πο
σόν βάσει τών διατάξεων τοϋ προηγουμένου άρθρου, άπό τής 
ισχύος τού παρόντος. ' '

ύ Άρ^ρον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται, άπό τής πρώτης τού επο
μένου τής δημοσιεύσεως αύτού διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως μηνός. _

Έν Άθήναις τή 4 Μαιου 197Τ
Ό Υπουργός Κοινών. Υπηρεσιών

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

’Αριθμ. 49/10/1977
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 παράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έστί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 'Τπουρ- 
γείου Κοινών. 'Γπηρεσιών «περί συνταξιοδοτήσεως λόγω 
γήρατος τών τυφλών ήσφαλισμένων είς άσφαλιστικούς 
όργανισμούς άρμοδιότητος τοΰ 'Γπουργείου Κοινωνικών 

. 'Γπηρεσιών». * /

Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου, καταργου- 
μένων ένίων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας (τελευταΐον


