
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων ηνών 
Επικουρικής Άσφαλίσεως άναφερομένων είς τό Ταμεϊον 
Επικουρικής Άσφαλίσεως'!‘παλλήλω ό”1Εμπορίου Τρο
φίμων. εις τό Ταμεϊον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Υπαλ
λήλων Ραδιοφωνίας καί Τουρισμού καί εις τό Ταμεϊον 
Αρωγής Υπαλλήλων 'Υπουργείων Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως καί Εξωτερικών».

Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Αιά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή ρύ- 
θα,ισις διαφόρων θεμάτων ένίων φορέων επικουρικής άσφα
λίσεως άναφερομένων εις τούς πόρους, τά άσφαλιστέχ πρό
σωπα, τήν άναγνώρισιν προϋπηρεσίας καί άλλα τινά συναφή 
θέματα.

2. Εΐδικώτερον διά τών έπί μέρους διατάςεων τοϋ σχε
δίου ρυθμίζονται τά κάτωθι θέματα :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή υπαγωγή τών Κατα
στηματαρχών χονδρικής καί λιανικής πωλησεως ειδών εμπο
ρίου τροφίμων τής περιοχής ’Αθηνών - Πειραιώς και Περί
χωρων εις τήν ύφισταμένην επικουρικήν άσφάλισιν διά 
τούς υπαλλήλους τών ώς άνω Καταστημάτων τοϋ Ταμείου 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Υπαλλήλων ’Εμπορίου Τρο
φίμων.

Οί διά τοϋ άρθρου τούτου υπαγόμενοι είς τήν τοιαύτην 
άσφάλισιν θά καταβάλουν έξ ολοκλήρου τό σύνολον τών 
εισφορών έργοδότου καί ήσφαλισμένου. Πρόκειται δηλο
νότι περί αύτασφαλίσεως, ήτις όμως καθίσταται υποχρεω
τική.

'Η υπαγωγή τών έργοδοτών είς τήν άσφάλισιν τοϋ επι
κουρικού Ταμείου τών υπαλλήλων των θά ώφελήση τά μάλα 
αυτό, καθ’ όσον θά ένισχύση τον άριθμόν τών ήσφαλισμένων 
καί θά εξασφάλιση τήν άπρόσκοπτον είσπραξιν τών εσόδων 
τοϋ Ταμείου, δοθέντος ότι οΰτω θά ύφίσταται καί ίδιον εν
διαφέρον διά τήν καταβολήν τών άσφαλιστικών εισφορών 
καί τήν ομαλήν λειτουργίαν τοϋ Ταμείου. Διά τόν υπολο
γισμόν τών εισφορών τών Καταστηματαρχών θά λαμβάνε- 
ται ύπ’ δψιν ποσόν ίσον προς τό εΐκοσιπενταπλάστον ,τοϋ 
τεκμαρτού ημερομισθίου τής έκάστοτε άσφαλιστικής :ίλά- 
σεως' τοϋ ΙΚΑ προς ό προσεγγίζει περισσότερον τό ■ημερο
μίσθιον άνειδικεύτου εργάτου.

Λύνονται όμως οι ήσφαλισμένοι δΓ αΐτήσεώς των, ύπο- 
βάλλομένης εντός άνατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους καί 
μή ύποκειμένης είς άνάκλ.ησιν, νά υπαχθούν είς μίαν άνώ- 
τέραν, τής παγίας τοιαύτης, άσφαλιστικήν κλ.άσιν τοϋ ΙΚΑ 
έπί τών τεκμαρτών άποδοχών τής οποίας καί θά ύπολογί- 
ζωνται αί κρατήσεις.

ΔΓ ετέρων διατάξεων τοϋ ίδιου άρθρου ρυθμίζονται τά 
θέματα άναγνωρίσεως καί εξαγοράς προϋπηρεσίας, κατ’ 
άναλογίαν προς τά ίσχύοντα διά τούς λοιπούς ήσφαλισμένους 
καί παρέχεται έξουσιοδότησις όπως δΓ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. 
τοϋ Ταμείου, καθορίζεται ό τρόπος καί τό ύψος τών άπονε- 
μομένων συντάξεων. . . - „ '

β) Διά τοϋ άρθρου 2 άντικαθίσταται ή πάρ. 2 τοΰ άρθρου 
2 τοΰ Ν.Δ. 1253/72 «περί υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν τοϋ 
Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Υπαλλήλων Ραδιο
φωνίας καί Τουρισμού τοϋ προσωπικού τών περιφερειακών’ 
υπηρεσιών τής Σχολής Τουριστικών Έπαγ/των έπί τώ τέλει 
όπως ή έργοδοτική εισφορά διά τήν άναγνώρισιν προϋπη
ρεσίας, ύπό τών κατά τόν άνω νόμον ύπαγομένων είς τήν ά- 
σφά>.ισιν καί καθ’ ό μέρος αΰτη άνάγεται είς τό άπό 9 ’Ο
κτωβρίου 1958 μέχρι τής ισχύος τοϋ άνω νόμου (31-10- 
72), βαρύνει τήν Σχολήν Τουριστικών ’Επαγγελμάτων καί 
ούχί τούς ήσφαλισμένους.

‘Η ώς άνω διάταξις έπροτάθη ύπό τής ιδίας τής Σχολής, 
συμφωνοΰντος πρός τούτο καί τοϋ έποπτεύοντος ταύτην 
'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως. Διά τής διατάξεως 
ούδεμία έπιβάρυνσις επέρχεται είς τό ώς είρηται Ταμεϊον,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣΤ άλλα μόνον μετατόπισις ίου βάρους τής έργοδοτικής ει
σφοράς άπό τούς ήσφαλισμένους εις τόν ’Εργοδότην.

'Η ρύθμισις χύτη έκρίθη δικά ία, διότι, ενώ οί κεντρικοί 
υπάλληλοι τής Σχολής ύπήχθησαν είς τήν άσφάλισιν τοϋ 
Ταμείου άπό τής 9ης ’Οκτωβρίου 1958 καί ή Σχολή έπε- 
βαρύνθη άπό τής ήμερομηνίας ταύτης μέ τήν άναλογοΰσαν 
είς αύτήν έργοδοτικήν εισφοράν, τό προσωπικόν τών περι
φερειακών ύπηρεσιών ύπήχθη μεταγενεστέρως τήν 31.10. 
72, δυνάμει τοϋ όπερθεν Ν. Δ/τος καί ύπεχρεώθη τούτο νά 
καταβάλη τό σύνολον τών εισφορών έργοδότου καί ήσοα- 
λισμένου διά τήν άναγνώρισιν καί εξαγοράν τής προϋπη
ρεσίας του.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 ρυθμίζεται τό θέμα τής επικουρικής 
άσφαλίσεως τών διορισθέντων καί έφ’ έξής διοριζόμενων 
είς τά 'Υπουργεία ’Εξωτερικών καί Πολιτισμού καί ’Επι
στημών μετά τήν κατάργησιν τού Υπουργείου Προεδρίας 
Κυβερνήσεως δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 957/71.

’Επί τοϋ θέματος τούτου σημειοΰνται τά κάτωθι :
(α) Διά τοϋ Β.Δ. 617/67 (ΦΕΚ. 186 Α/30-10-67) άνα- 

συνεστήθη τό 'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί 
άπαντες οί διοριζόμενοι είς αυτό ύπάλληλοι ύπήγοντο είς τήν 
άσφάλισιν τοϋ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων 'Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Εξωτερικών (άρθρον 37).

(β) Μεταγενεστέρως, διά τοΰ Ν.Δ. 957/71 κατηργήθη 
τό 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, διά δέ τοΰ άρθρου 
32 τοϋ κωδικοποιητικοΰ τούτου Ν.Δ. 175/73, προεβλέφθη, 
ή διά· Β. Δ/των ρύθμισις τοϋ θέματος τής άσφαλίσεως τών 
μεταταγέντων υπαλλήλων, έκ τοΰ καταργηθέντος 'Υπουρ
γείου εις τά 'Υπουργεία ’Εξωτερικών, Πολιτισμού καί Επι
στημών καί Συντονισμού καί Προγραμματισμού.

(γ) Δυνάμει τής ώς άν» έξουσιοδοτήσεως, έξεδόθησαν
τό ύπ’ άριθμ. Β.Δ. 481/72 (ΦΕΚ. 143 Α'/11-8-72), διά
τούς μεταταγέντας υπαλλήλους είς τό 'Υπουργείου Έξωτε- 

1 ρικών, τό ύπ’ άριθμ. Β.Δ. 570/72 (ΦΕΚ. 166/Α/26-9-72) 
διά τούς μεταταγέντας εις τό 'Υπουργείου Πολιτισμού καί 
’Επιστημών καί ώρίσθη ότι ουτοι συνεχίζουν τήν άσφάλι- 
σίν των είς τό Ταμεϊον Αρωγής είς 6 ύπήγοντο πρό τής 
μετατάξεώς των, ήτοι εις τό Ταμεϊον Αρωγής 'Υπαλλήλων 
'Υπουργείων Προεδρίας Κυβερνήσεως καί ’Εξωτερικών.

Προσφάτως δέ έξεδόθη καί τό ύπ’ άριθμ. Π.Δ. 30/76 
(ΦΕΚ. 13 .V 27-1-76) δΓ ου έρρυθμίσθη καί τό θέμα τών 
μεταταγέντων είς τό 'Υπουργείου Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού ώς καί τών νεοδιοριζομένων είς αύτό, ύπα- 
χθέντων τούτων είς τό Ταμεϊον Αρωγής Οικονομικών 
'Υπαλλήλων.

(δ) Ούτως όμως έρρυθμίσθη τό θέμα τής άσφαλίσεως μόνον 
τών μεταταγέντων 'ύπαλλ.ήλων καί τών νεοδιοριζομένων είς 
τό Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού, δεν έρρυ
θμίσθη. όμως τό θέμα τής άσφαλίσεως τών νεοδιοριζομένων 
είς τά 'Υπουργεία ’Εξωτερικών καί Πολιτισμού καί ’Επι
στημών, καίτοι ουτοι άσφαλίζονται ήδη ύπό τοϋ Ταμείου 
’Αρωγής Ύπαλλ.ήλ.ων Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή
σεως καί Εξωτερικών. . · .

(ε) 'Η τακτοποίησις τοϋ θέματος τούτου σκοπεΐται διά 
τοϋ άρθρ. 3 καί όρίζεται ρητώς πλέον ότι καί οι διορισθέντες 
καί έφ’ έξής διοριζόμενοι μετά τήν κατάργησιν τού Υπουρ
γείου Προεδρίας είς τά 'Υπουργεία ’Εξωτερικών καί Πολι
τισμού καί ’Επιστημών ύπάγονται ύποχρεωτικώς είς τήν 
άσφάλισιν τοϋ Ταμείου Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Υπουργείων 
Προεδρίας Κυβερνήσεως καί Εξωτερικών, άναγνωριζομέ- 
νου, ώς σονταξίμου τοϋ μέχρι τοΰδε χρόνου ύπηρεσίας αυ
τών, δι’ δν κατεβλ.ήθησαν είς τό ώς είρηται Ταμεϊον αί 
γενόμεναι έπί τών άποδοχών αύτών κρατήσεις.

δ) Τέλ.ος διά τοϋ άρθρου 4 ορίζεται ή έναρξις τής ισχύος 
τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 3 Μαΐου 1977 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Κοινωνικών .'Υπηρεσιών
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