
’Επί τού σχεδίου Νόμου «περί υπαγωγής εις τάς συντα-
ςιοδοτικάς διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Λ. 4277/1962
τοΰ τακτικού προσωπικού ένίων Ν.Π.Δ.Δ.. ώς καί
ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών τινων θεμάτων». —~

ΓΤοός 7ήν Βουλήν τάιν 'Ελλήνων

Ή διέπουσα τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτική 
προστασία έπεξετάθη έπί των τακτικών υπαλλήλων τοΰ 
ΙΚΛ διά τοΰ Ν. 3163/1955. Λιά τούτου ώρίσθησαν καί 
εΐδικώτεροι όροι άφορώντες εις τάς εισφοράς, τον χρόνον 
τής ά ν αγν ω ρ ·,ζ ο με νη ς προϋπηρεσίας, τάς προϋποθέσεις άνχ- 
γνωρίσεως αυτής κ.λ.π.

Αί διατάξεις τοΰ ώς άνω Ν. 3163/1955 έπεξετάθησαν 
μεταγενεστέρους, διά μέν τοΰ Ν.Δ. 4277/1962 έπί τοΰ 
τακτικού προσωπικού των ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολι
τικής; άρμοδιότητος τοΰ τέως Υπουργείου Εργασίας καί 
τών Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος τοΰ τέως Υπουργείου Κοιν. 
Προνοίας τοΰ ήσφαλισμένου παρά τώ Κλάδω συντάξεως 
τοΰ ΙΚΛ, δι’ ,ετέρων δέ Ν. Δ/των καί έπί τοΰ τακτικοΰ 
προσωπικού πλείστων Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος διαφόρων 
Υπουργείων, τοΰ ήσφαλισμένου, ομοίως, παρά τώ κλάδω 
συντάξεως τοΰ ΙΚΑ. ,

Τό τακτικόν προσωπικόν τών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. τής 
χώρας υπάγεται εις,την άσφάλισιν τοΰ ΙΚΛ κατά τάς δια
τάξεις τής γενικής νομοθεσίας αύτοΰ.

Τό προσωπικόν τής κατηγορίας ταύτης υποβάλλει έπι- 
μόνως τό αίτημα τής έπεκτάσεως καί έπ’ αύτοΰ τών άνωτέρω 
διατάξεων, εις τρόπον ώστε νά συνταξιοδοτήται ύπό τοΰ 
ΙΚΑ, ούχί βάσει τών διατάξεων τών άφορωσών τούς κοι
νούς ήσφαλισμένους, άλλα τών τοιούτων τών άφορωσών τό 
προσωπικόν τοΰ Ιδρύματος τούτου. ’ . .

'Η έπέκτασις αΰτη· δεν έπετεύχθη μέχρι σήμερον κυρίως 
λόγω τοΰ ύψηλοϋ κόστους τοΰ εΐδικοΰ καθεστώτος, τό όποιον 
δεν άντερροπεΐτο ύπό τών χαμηλών σχετικώς άσφαλ.ιστικών 
εισφορών, αί όποϊαι κατεβάλλοντο. μέχρι τοΰδε. ·:/· ,-1

’Ήδη, όμως, διά τής ύπ’" άριθ. 21/16/3581/75 (ΦΕΚ 
1042/23.9.75 τ.Β') άποφάσεως, έκδοθείσης κατ’ έξουσιο- 
δότησιν τών διατάξεων τής παραγρ. 4 του άρθρου 11 τοΰ 
Ν.Δ. 4277/1962, κατόπιν άναλογιστικής μελέτης, καθω- 
ρίσθήσαν αί εΐσφοραί τών υπαγόμενων είς τό ειδικόν συντα- 
ξιοδοττκόν καθεστώς εις ύψος τοιοΰτον, ώστε νά άντιρρο- 
πήταί ή διά την αντίστοιχον συνταξιοδότησιν δαπάνη τοΰ
ΙΚΑ. . ,

ή? Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου έπεκτείνονται αί περ· 
συνταξιοδοτήσεως τοΰ προσωπικού τοΰ ΙΚΑ διατάξεις 
καί έπί τοΰ προσωπικού τών έν αύτώ άναφερομένων ΝΠΔΔ, 
τών οποίων αί διοικήσεις συνεφούνησαν διά την τοιαύτην 
έπέκτασιν. Ή τοιαύτη συμφωνία τής διοικήσεως έκάστου 
Ν.Π.Δ.Δ. τυγχάνει άπαραίτητος, διότι ή έν λόγω έπέκτασις 
συνεπάγεται αύτομάτως καί αύξησιν τών ύπό τοΰ νομικού 
προσώπου καταβαλλουένων εισφορών κλάδου συντάξεων 
είς τό ΙΚΑ. * · . ■ - ) -

/--’Έπί τών εΐδικωτέρων διατάξεων τοΰ νομοσχεδίου ση- 
μειοΰμεν τά ακόλουθα : .
' Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου έπιδιώκεται ή συνταξιοδο- 
τική έξίσωσις τοΰ τακτικού προσωπικού τών έν αύτώ δια- 
λ.αμβανομένων Ν.Π.Δ.Δ. προς τό προσωπικόν τοΰ' ΙΚΑ.

Διά τοΰ άρθρου 2 σκοπεΐται ή παράτασις τών προβλεπο- 
μένων ύπό τών διατάξεων τοΰ Ν. 3163/1955 καί τοΰ Ν.Δ. 
183/1973 προθεσμιών διά την άναγνώρισιν παρά τώ ΙΚΑ 
προϋπηρεσιών ώς συνταξίμων ύπό προσώπων ύπαχθέντων 
είς τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τοΰ Ν. 3163/1955.
Λ. ‘ ν·

Α';'Η θέσπισις τής διατάξεως τοΰ άρθρου 2 κρίνεται άναγκαία, 
κυρίως διά λόγους ανθρωπιστικούς, διότι θά καλ.ύψη περι
πτώσεις, καθ’ άς λ.όγω μη έμπροθέσμου άσκήσεως τοΰ δι- ■

Ε1ΣΗ ΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ καιώματος ύπό τών ένδιαφερομένων προσώπων άναγνω- 
ρίσεως προϋπηρεσιών δεν πληρούν τάς προϋποθέσεις διά 
τήν λήψιν συντάξεως.-------- --------

’Εν ’Αθήναις τή 15 Νοεμβρίου 1976 
Οί Ύπουονοί

Οί>ικονομικων Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί υπαγωγής είς τάς τυνταξιτίοτίκάς διατάξεις τοΰ άρ- 
δρου 11 τοΰ Ν.Δ. 427 //1962 τοΰ τακτικού προσωπικού 

. εν ίων Ν.Π.Δ.Δ.. ώς κοςι ρυδμίσε ως συνταξιοίοτικών 
τινων δεμάτων. - —

'Ap-Spov 1.

Αί διατάξεις τοΰ άρδρου 11 τού Ν.Δ. 4277/1962 «περί 
συνταξιοδοτήσεως τών Ιατρών τοΰ ΙΚΑ καί ετέρων τινών κα
τηγοριών εργαζομένων», ώς έκάστατε ισχύουν, έχουν εφαρ
μογήν καί έπί τοΰ παρά τώ Κλαίω Συντάξεων τοΰ Ίδρύμα- 
ματος Κοινών οκών “Ασφαλίσεων ήσφαλισμένου' τακτικού προ
σωπικού τών κάτωδι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:

α) Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕύΕΦ). 
6) Αυτονόμου Οικοδομικού ’Οργανισμού Αξιωματικών, 
γ) Λέσχης ’-Αξιωματικών Ένοπλων Δυνάμεων, 
ϊ) Ταμείου ’Αρωγής Αναπήρων καί θυμάτων Πολέμου, 
ε) ’Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, 

στ) Ειδικού Ταμείου Μονίαων 'Οδοστρωμάτων Άδηνών-
. (ΕΤΔΙΟΑ). · '

ζ) Ταμείου ’Αρχαιολογικών Πόρων καί ’Απαλλοτριώσεων, 
η) Δικηγορικών Συλλόγων Άδηνών, Πειραιώς, Πατρών, 

Βόλου, Σερρών, Λαρίσης καί Κα/.αμών. ψ
■δ·) Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Έοετείων Άδηνών -— 

^ Αιγαίου καί Δωδεκάνησου. *
ι) Νομαρχιακών Ταμείων (Ν.Λ. 3620/1956).

. ια) .Χρηματιστηρίου ’Εμπορευμάτων θεσ/νίκης.
•.4J Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος.
ιγ) Εταιρίας Προστασίας Άποφυλακιζομένων Πειραιώς, 

ιδ) Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
ιε) Έδνικοΰ Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 
ιττ) Επιτροπής Άδειας Άσκήσεως Επαγγέλματος Ηδιμ 

ποιου. -
ιζ) Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων. _- 

• ιη) ’Επιτροπής Δημοσίων Κήπων καί Δενδροστοιχιών. 
ιδ) Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών καί Αλιευτικών Ερευνών, 

κ) Ταμείου Έδνικής 'Οδοποιίας. ( ν
καί ’Οργανισμού Άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης. - _ 
κβΐ Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Ύ/.ικρό (Ν. 251/ 

1976). . ·- * . ( ·; 
χγ) Κρατικού θεάτρου Βορείου ’Ελλάδος. · 

κδ) Ταμεία Προστασίας Έλ.αιοπαραγωγής (Ν.Δ. 2413/ 
1953, ΒΛ. 131/1970). ’ ' : ·’ '/

'Αρ-3φον 2.

1. Αί είς τήν παρ. 3 τού άρδρου-4 τοΰ Ν-1. 183/1973 
οριζόμενα· ά.ατρεπτικαί . προδεσμίαι. διά τήν ύποίρλήν αιτή
σεων παρά τών ύπηρετούντων - μονίμων Μιτρών, τακτικών 
ΰπαλ.λή/.ων καί υπηρετών, ώς καί τών ήδη εξελδοντών τή; 
ύπηρεσιας τοιούτων, προς άναγνώρισιν υπηρεσιών ώς 'συντα
ξίμων, ώς καί διά την υποβολήν αιτήσεων ύπό τών έκ τών ώς 
άνω ύιπαχδέντων είς τάς διατάξεις τοΰ Ν. 3163/195οι, προς 

. άναγνώρισιν ώς συνταξίμων τών περί ών ή περίπτωσις στ' 
τοΰ ίρδροΰ 2 παρ. 2 τώ Ν. 3163/1955 προϋπηρεσιών, παρα- 
τείνοντα: άφ’ ής έληξαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978.


