
’Επί τοϋ νομοσχεδίου, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τη; —ρί Ταμείου Νομικών, νομοθεσία;»

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή διέπουσα το Ταμεΐον Νομικών νομοθεσία εδράζεται 
κυρίως είς τδ Νομοθετικού Διάταγμα 4114/1960 «περί Κού- 
δικοε «πεεί Ταμείου Νομικών», το όποιον έτροποποιήθη μετα- 
γενεστέρως, μέ κυριωτέρας μεταβολάς τάς έπελθούσας διά 
τινων διατάξεων τοϋ Νόμου 4507/1966 «περί ρυθμίσεως θε- 
μάτων τινών τών Δικηγόρων, τών Συμβολαιογράφων τρο- 
—οποιήσειος τοϋ Κώδικος περί Ταμείου Νομικών καί άλλων 
τινών διατάξεων».

Ήδη —αρίσταται ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής καί 
άναμορφώσεως διατάξεων τινων τής διεπούσης τό εν λόγω 
Ταμεΐον, νομοθεσίας, άφ’ ενός μέν διότι κατά το διαρρεϋσαν 
χρονικόν διάστημα τών 16 ετών άπό τής θεσπίσεως τοϋ ώς 
άνω άναφερομένου κώδικος πλεϊσται διατάξεις μετέβαλ.ον 
τό άρχικόν νομοθετικόν καθεστώς, άφ’ ετέρου δέ διότι ό έκ- 
συγχρονισμός τής διεπούσης τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανι
σμούς, νομοθεσίας, άποτελεΐ έναν έκ τών βασικών σκοπών 
εις τόν τομέα τής Κοινωνικής Άσφαλίσεως. Τούτων δοθέν- 
των, διεπιστώθη ή άνάγκη υποβολής τοϋ παρόντος νομοσχε
δίου, αί διατάξεις τοϋ οποίου άπηχοϋν τάς άπόψεις τής διοι- 
κήσεως τοϋ Ταμείου Νομικών, τό όποιον προέτεινεν τάς 
έπιβαλλομένας ρυθμίσεις, έπιλέξαν τάς δυναμένας νά έπι- 
τευχθοϋν λύσεις, εντός τών οικονομικών δυνατοτήτων τοϋ 
ώς εΐρηται ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού.

'Διά τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου σκοπεΐται ή ρύθμισις τών 
ώς επεται κυρίως θεμάτων : .

— Συνθέσεως τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου
—Υπαγωγής είς την άσφάλισιν τοϋ Ταμείου ρών Φορο

λογικών Δικαστών, άνευ τών υφισταμένων χρονικών περιο- 
' ρισμων. ' · ‘ /
ή — Διαρρυθμίσεως, καί αύξήσεως πόρων τινών τοϋ Τα
μείου. ··' ' . ' ' -■■·.·■* · -· · -

■' — Αύξήσεως τοϋ ποσοστού *τής συντάξεως τών χηρών άπό 
τά 2/4 είς τά 3/4 τής συντάξεως λόγω γήρατος. ' . "

Γ — Αύξήσεως τών κατωτάτων ορίων συντάξεως όλων τών 
κατηγοριών καί τάξεων. ‘

—Άναγνωρίσεως προϋπηρεσιών έπίχτω τέλει βελτιώσεως 
τών συντάξεων. ·.

— Τροποποιήσεως επί τό εΰνοΐκώτερον τών περί συντά
ξεων αναπηρίας διατάξεων. ·

— Παροχής δυνατότητος άναγνωρίσεως ύπό δικηγόρων 
δύο είσέτι έτών πλασματικής άσφαλ.ίσεως.
. — Αύξήσεως τής συντάξεως τών Δικαστικών ’.Επιμελή-^ 
τών, Δικολάβων καί κλητήρων τοϋ Ταμείου.

— Καταβολής κατά την θερινήν περίοδον έκάστου έτους 
ήμισείας συντάξεως ώς προσθέτου βοηθήματος κλπ.

Είδικώτερον διά τών επί μέρους διατάξεων επέρχονται αί 
ώς επεται ρυθμίσεις :

Άρθρον 1.

,. Διά τοϋ άρθρου 1 αντικαθίστανται αί διατάξεις αί άνα- 
φερόμεναι εις την σύνθεσιν /τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου, ΔΓ αύ-. 
τών προβλέπεται ή υπόδειξη ύπό τής Συντονιστικής επι
τροπής τών Δικηγορικών Συλλόγων τής χώρας, ενός Προέ
δρου Δικηγορικού Συλλόγου όστις θά μετέχει τής Διοική- 
σειος τοϋ Ταμείου ένώ καταργεΐται ή διάταξη ή όρίζουσα 
ώς Πρόεδρον τοϋ Δ.Σ. επίτιμον άνώτατον δικαστήν ή άνώ- 
τατον δημόσιον λειτουργόν ή δικηγόρον, ειδικόν επιστήμονα. 
Έκ παραλλήλου λαμβάνετχι πρόνοια διά τήν συμμετοχήν καί 
ενός συνταξιούχου δικαστικοϋ είς τό Δ.Σ...

Άρθρον 2.
Κατά την θέσπισιν τοϋ νϋν ίσχύοντος Ν.Δ. 4114/1960 

«περί τοϋ Κώδικος «περί Ταμείου Νομικών» έκρίθη ότι.οί 
Δικασταί καί τό προσωπικόν τών Φορολογικών Δικαστη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ρίων, υπαγόμενων είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Ύπ. Οικονομι
κών μόνον κατ’ έςαίρεσιν έπρεπε νά περιληφθοϋν είς την ά- 
σφ-'λι-'.ν τοϋ Ταμείου Νομικών. —

1 α ανωτέρω Δικαστήρια ύπήχθησαν έκ τοϋ Υπουργείου 
Οικονομικών είς τό * Υπουργεϊον Δικαιοσύνης. "Ενεκα τούτου 
καί δοθέντος ότι οί ύπηρετοϋντες είς ταϋτα άνήκουν είς τήν 
νομικήν οικογένειαν, όσον καί οί ύπηρετοϋντες είς τά λοιπά 
Δικαστήρια, κρίνεται σκόπιμον καί δίκαιον όπως πάντες 
οι εφ’ εςής διοριζόμενοι είς τά Φορολογικά ώς καί είς τά 
λοιπά κατά τό Σύνταγμα Διοικητικά Δικαστήρια άσφαλ.ί- 
,ωντχι είς τό Ταμεΐον Νομικών.

Ααμβάνετχι μέριμνα όπως υπαχθούν είς τήν άσφάλισιν 
τοϋ Ταμείου οί επιΟυμοϋντες έκ τών ήδη ύπηρετούντ.νν, προς 
ούς παρέχεται ή δυνατότης όπως αναγνωρίσουν όι’ εξαγοράς 
τόν μέχρι τής υπαγωγής των είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου 
χρόνου ύπηρεσίας των εις τά Φορολογικά Δικαστήρια κατα- 
βάλλ.οντες διά 48 μηνιαίων δόσεων τάς όοειλάς των, έκ 
τής αιτίας ταύτης, κατά τά έκάστοτε προβλεπόμενα ύπό τής 
διεπούσης τό Ταμεΐον νομοθεσίας δι’ εξαγοράν προϋπηρε
σιών.

’Από τής ύπαγωγής των εις τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου 
Νομικών θά εξαιρεθούν ούτοι τής άσφαλ.ίσεως τοϋ Μ.Τ.Π.Υ.

ΔΓ όσους έκ τών άνωτέρω, θεωρηθέντας ώς ήσφαλισμέ- 
νους είς τό Ταμεΐον, ειχον άποδοθή είς τούτο είσφοραί, προ- 
βλέπεται, ύπό τρΰ νομοσχεδίου, ή απαλλαγή έκ .τής ύπο- 
χρεώσεως έξαγοράς τοϋ χρόνου δι’ όν άπεδίδοντο αί νόμιμοι 
είσφοραί.

Διά τών παραγράφων 6-8 τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου, προ- 
βλέπεται ή άσφάλισις καί τών ύπαλλήλων τής Τεχνικής 'Υ
πηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, οίτινες ειχον έξαι- 
ρεθή τής άσφαλίσεως τοϋ Ταμείου Νομικών κατά τήν έν έ- 
τει 1960 σύνταξιν τοϋ Κώδικος τοϋ Ταμείου, ένώ βραδύ- 
τερον έστερήθησαν καί τής δυνατότητος άσφαλ.ίσεως είς τό
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Είς τούς έκ τών άνωτέρω ύπηρετοϋντα^ κατά τήν έναρ- 
ξιν τής ισχύος τοϋ νόμου παρέχεται ή δυνατότης άσφαλί
σεως είς τό Ταμεΐον Νομικών, ώς καί δικαίωμα έξαγοράς 
προϋπηρεσίας κλπ, κατά τά προβλεπόμενα διά τούς Δικα- 
στάς καί τό προσωπικόν τών Φορολογικών Δικαστηρίων.

Ή αύτή δυνατότης καί τά αύτά δικαιώματα παρέχονται, 
διά τών παραγράφων 9 καί 10 τοϋ άρθρου 1, είς τούς, κατά 
τήν ύπαγωγήν τών Φορολογικών Δικαστηρίων είς τό Ύπουρ- 
γεΐον Δικαιοσύνης, μεταταγέντας είς την Κεντρικήν 'Υπη
ρεσίαν τούτου ύπαλλήλους τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, διά τής παραγράφου 11, παρέχεται δικαίωμα άνα
γνωρίσεως ώς χρόνου άσφαλ.ίσεως, δΓ έξαγοράς κλπ., ώς προ- 
κειμένου περί τών ύπηρετούντων είς τά Φορολ.ογικά Δικα
στήρια, τής ύπηρεσίας είς τό ΑΣΔΥ τών διορισθέντων είς 
τούτο καί, μετά τήν κατάργησίν του, έπχνελθόντων είς τό Νο
μικόν Συμβούλ.ιον τοϋ Κράτους, είς τό κύριον προσωπικόν 
τοϋ οποίου άνήκον πρό τοϋ κατά τά άνωτέρω διορισμού των. 
Ούτω καλ.ύπτεται άσφαλιστικώς μικρόν σχετικώς διάστημα 
ύπηρεσίας είς τό ΑΣΔΥ, προσώπων ήσφαλισμένων είς τό 
Ταμεΐον προ καί μετά τήν ύπηρεσίαν ταύτην.

Άρθρον 3.

Ύπό τών κειμένων διατάξεων (παρ. 4 άρθρου 18 Ν. 4507/ 
66) προβλέπεται ότι είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου δύναν- 
ται νά ύπαχθοϋν οί μή συμπλ.ηρώσαντες τό 45ον έτος τής η
λικίας των. _ ·

Διά τής προτεινομένης διατάξεως σκοπεΐται ή μή παρο
χή δυνατότητος ύπαγωγής είς τήν άσφάλισιν έκείνων οίτι
νες λ.αμβάνούν σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου ή οίουδηποτε 
Ν.Π.Δ.Δ. συνεπεία τής προηγουμένης έπαγγελματικής 
των δράστηριότητος, άνεξαιρέτως ορίου ήλικίας, έξαιρου- 
μένων τών αναπήρων πολέμου.

Άρθρον 4.

ΑΙ βαρύνουσαι είδικώς τούς έμμισθους ήσφαλισμένους 
είσφοραί, βάσει τοϋ άρθρου 10 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 4114/
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i960, εϊνχι ή μηνιαία εισφορά, ήτις συνίστατχι εις πάγιον 
ποσόν καί αναλογικόν επί τοϋ βασικού μισθού έπιβαλλομέ- 
νης κράτη σεως καί εις περίπτωσιν αΰξήσεως των άποδο- 
χών ή σννεπεία προαγωγής, χορηγήσεως επιδόματος κλπ. 
"Ηδη, διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομοσχεδίου προτείνεται ή 
ενοποίησες των έν λόγω εισφορών. Είδικώτερον, καταργοΰν- 
ται αί έν λόγω είσφόραί, πλήν της μηνιαίας εισφοράς, ήτις 
αυξάνεται καί καθορίζεται άναλογική, ήτοι εις ώρισμένον 
ποσοστόν, άναλόγως τής τάζεως τοϋ ήσφαλισμένου, έπί 
τοϋ βασικοϋ μισθοϋ. Οΰτω, δία της θεσπιζομένης διατά- 
ξεως τό μέν απαλλάσσονται οι ήσφαλισμενοι των πολλα
πλών μέχρι τοΰδε έπιβαρύνσεων, αίτινες έδημιούργουν δυ- 
σχερείας εις τον υπολογισμόν, ένίο.τε·δε σφαλματα και παρα
λείψεις εις την πχρακράτησιν καί άπόδοσιν εις τό Ταμεΐον 
τών άναλογούντων αύτώ ποσών, τό δέ, ή υπηρεσία τοϋ 
Ταμείου έκ της υπερβολικής άπασχολήσεως διά την παρα- 
κολούθησιν τής κανονικής άποδόσεως τών τοιούτων εισφο
ρών, διευκολυνομένης άμα καί τής διά μηχανογραφικών 
μεθόδων διεξαγωγής τής σχετικής έργασίας.

Καθ’ όσον άφορά την εισφοράν τών έν άναστολή Δικη
γόρων, έκρίθη ότι είναι δικαιότερον νά καθορισθή αΰτη 
άνάλογος πρδς τάς άποδοχάς τών ύποχρέων, άντί τής μέχρι 
τοϋδε ισχυούσης παγίας εισφοράς, δι’ ής έβαρύνοντο πάντες 

' οΐ υπόχρεοι διά τοϋ αύτοϋ ποσοϋ, καίτοι αί άποδοχαί τού
των κλιμακοϋνται~πσλλάκιςέντδς εύρέων- ορίων. Παρχλά,ή- 
λως, θεσπίζεται κατώτατον δριον εισφοράς καί ύποχρέωσις 
είσπράξεως καί άποδόσεως αυτής τώ Ταμείω παρά τής 
μισθοδοτούσης ’Αρχής. ·

' * · Άρθρον 5,
. Συμφώνως προς την παράγραφ ον 3 τοϋ άρθρου 12· τοϋ 

, Ν.Δ. 4114/1.960, έν μή έμπροθέσμω έντός έτους άπό τής 
τελέσεώς του, καταβολή τής λόγω γάμου εισφοράς ύπδ 
συνταξιούχου, άπόλλυται τό συνταξιοδοτικόν δικαίωμα τής 
οικογένειας. Ή κύρωσις αυτή κρίνεται λίαν αυστηρά καί 
άδικαιολόγητος, δι’ δ καί αίρεται διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
σχεδίου: ’* . ■

~ ' / Άρθρον 6.
Κατά την νϋν ίσχύουσαν^διάταξιν τής παραγράφου 6 τοϋ 

άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 4114/1960, ύποχρέωσις καταβολής 
τής λόγω γάμου εισφοράς ύφίστχται καί διά τον άναγνω- 
ρίζοντα έξώγαμον τέκνον, άγαμον ήσφαλισμένον, λόγω τής 
διά τής άναγνωρίσεως έπεκτάσεως τής ασφαλιστικής προ
στασίας καί εις έτερα, πλήν τοϋ ήσφαλισμένου πρόσωπα. 
Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου ή ύποχρέωσις καταβολής 
επεκτείνεται καί εις τούς υίοθετοϋντας τέκνα, εις άτινα 
άναγνωρίζεται συνταξιοδοτικόν δικαίωμα, διά μεν τά Οήλεα 
διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν. 4507/1966, 
διά δέ τά άρρενα διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου. 'Ωσαύτως, ή 
ύποχρέωσις καταβολής τής άνωτέρω εισφοράς έπεκτείνεται 
καί εις τούς συνταξιούχους τούς αναγνωρίζοντας έξώγαμον ή 
υίοθετοϋντας τέκνον, τής'έν λόγω ύποχρεώσεως βαρυνούσης 
καί τούς έγγαμους ήσφαλισμένους ή συνταξιούχους, διότι 
εις τό άρθρον 8 τοϋ σχεδίου δεν γίνεται διάκρισις σχετικώς.

Άρθρον 7.
Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου, τό συνταξιοδοτικόν δικαίω

μα έπεκτείνεται καί εις τά άρρενα θετά τέκνα, άτινα μέχρι 
τοϋδε άπεκλείοντο τών παροχών τοϋ Ταμείου. Ωσαύτως, 
προς άποφυγήν καταχρήσεων, τίθεται καί αύθις, διά τε τά 
άρρενα καί τά θήλεα θετά τέκνα, πρόσθετος προϋπόθεσις 
άναγνωρίσεως συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος, ή τέλεσις τής 
υιοθεσίας 3 έτη, άντί τών μέχρι τοϋδε άπαιτουμένων 5, 
προ τοϋ θανάτου τοϋ ήσφαλισμένου ή τοϋ συνταξιούχου"

Άρθρον 8.
Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου επέρχονται αί άκολ.ουθοι 

μεταβολαί εις τον καθορισμόν τών συντάξεων :
α) Κχταργεΐται τό μέχρι τοΰδε ύφιστάμενον άνώτατον 

όριον τών 45 έτών διά τήν λήψιν πλήρους συντάξεως, τών 
πέραν τών 45 έτών άσφχλίσεως προσχυξχνόντων περαιτέρω 
τήν σύνταξιν.

β) Ό διατελ.έσας άμισθος καί έμμισθος ήσφαλισμένός, 
π.χ.· ,ό Δικηγόρος (άμισθος), ό διοριζόμενος βραδύτερο'ν 
Δικαστής (έμμισθος), λαμβάνει, κατά τά νϋν ίσχύοντά, 
σύνταξιν καλουμένην μικτήν, ήτοι άνάλογον προς τά έτη 
τής άμισθου ύπηρερίχς του. ’Επειδή δέ ή άνχλογοϋσχ εις 
τά έτη τής έμμισθου ύπηρεσίας σύνταξις είναι μικροτέρα 
τής άνχλογούσης εις τά’αύτά έτη τής άμισθου, ή μικτή 
σύνταξις υπολείπεται τελικώς τής συντάξεως τοϋ άμισθου 
τής αύτής τάξεως καί μέ τον αύτόν συνολικόν χρόνον άσφα- 
λίσεως. Άλλ* ό διαχορισμός ούτος δικαιολογείται μόνον 
εις τάς περιπτώσεις καθ,’ άς ό διατελ-έσας καί έμμισθος 
λαμβάνει σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου διά την έμμισθον ύπη- 
ρεσίαν του, ένώ είναι άνευ δικαιολ.ογίας ή καταβολή ύπό τοϋ 
Ταμείου μειωμένης συντάξεως οσάκις ή έμμισθος ύπηρεσίχ 
δέν παρέχει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ύπό τοϋ Δημοσίου, 
λόγω, έπί πχραδείγματι, μή συμπληρώσεως τοϋ κατωτάτου 
ορίου συνταξίμου ύπηρεσίας. "Ενεκα τούτων, ορίζεται διά 
τοϋ σχεδίου, ότι ό διατελέσας έμμισθος ήσφαλισμένός καί μή 
λαβών σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου έκ τής έμμισθου ύπηρεσίας 
λαμβάνει σύνταξιν έξ ολοκλήρου άμισθου έκ τοϋ Ταμείου, 
δι’ άπαντα τόν χρόνον άσφαλ.ίσεώς του.

γ) Καθιεροϋται ή ύποχρεωτική καταβολή κατά μήνα 
Ίού/.ιον έκάστου έτους ήμισείας συντάξεως ώς προσθέτου 
βοηθήματος (έπίδομα άδειας).

δ) Ή χορήγησις ηύξημένης συντάξεως λ.όγω ά.νικανό- 
τητός προβλ,έπεται ύπό τής ισχυούσης νομοθεσίας μόνον δι’. 
ώρισμένας, άνχγρχφομένχς έν τώ νόμω, παθήσεις. “Ηδη, 
διά τής προτεινομένης διατάξεως, καταργείται ό περιωρι- 
σμένος άριθμός τών παθήσεων, δι’ άς χορηγείται ηύξημένη 
σύνταξις, τό ύψος δέ ταύτης καθορίζεται ά.νάλ.ογον προς τά 
έτη άσφαλ.ίσεως καί τό ποσοστόν άναπηρίας.

ε) "Ινα κχτχστή δυνατή ή, μεθ’ έκάστην χύξησιν τών 
συντάξεων, αύτόματος καί άνάλ.ογος αυξησις τών κατωτά- 
τών "ορίων τούτων, καθορίζεται κχτωτάτη σύνταξις, ή άντι- 
στοιχοϋσα εις ώρισμένον άριθμόν έτών άσφαλ.ίσεως δι’ έκά
στην τών δύο κατηγοριών (άμισθων 15 έτη—έμμίσθιυν 25), 
έκφραζομένη εις τό σχέδιον διά τών μονάδων.

Συγχρόνως, χορηγείται διά τοϋ σχεδίου αυξησις τών 
κατωτάτων ορίων τών συντάξεων τών μέν άμισθων κατά 
ποσοστόν 50 - 73 % τών δέ έυ,αίσθων κατά ποσοστόν 27- 
37%.

.Αυξάνονται αί συντάξεις τών δικολάβων δικαστ. ’Επιμε
λητών καί κλητήρων τοϋ Ταμείου άπό 60 % εις 75 % τής 
συντάξεως τών άμισθων ήσφχλισμένων τοϋ Ταμείου. "

Άρθρον 9.
4

'Υπό τοϋ άρθρου 20 τής νϋν ισχυούσης νομοθεσίας τοϋ 
Ταμείου (Ν.Δ. 4114/1960) καθορίζεται ή κατανομή τής 
άπονεμητεας συντάξεως εις τάς οικογένειας τών Οχνόντων. 
Οΰτως ή συμμετοχή τής χήρας συζύγου ορίζεται εις τά 2/4 
τής συντάξεως τοϋ Οανόντος, συντρέχοντα δέ τέκνα λαμβά
νουν άνά 1/4 τής συντάξεως καί μέχρι 2/4.

Έξαιρετικώς, ή σύνταξις τής χήρας δύναται νά άνέλ.θη 
εις τά 3/4 ή τά 4/4 τής συντάξεως τοϋ Οανόντος, έφ’ όσον 
αΰτη. τυγχάνει άπορος καί ό θανών έκέκτητο πραγματικήν 
συντάξιμον ύπηρεσίαν 35 ή 40 έτών καί 15ετή ή 20ετή 
έγγαμον συμβίωσιν άντιστοίχως.

“Ηδη, διά τής προτεινομένης άντικαταστάσεως τής ώς 
άνω διατάξεως ύπο τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου, καθορίζεται 
ότι ή άνχλογοϋσχ σύνταξις εις τήν χή ε αν σύζυγον θά άνέρ- 
χεται εις τά 3/4 τής συντάξεως τοϋ Οανόντος, μή καταργου- 
μένου τοϋ θεσμοϋ τής απορίας (πλήρης σύνταξις).

Άρθρον 10.
Ή νϋν ισχύουσα διάταξις τής πχρ. 3 τοϋ άρθρου 21 τοϋ 

Ν.Δ. 4114/1960 δέν επιτρέπει τήν άνχγνώρισιν εις το χύτο 
πρόσωπον δικαιώματος προς άπόληψιν πλέον τής μιας συν-



11 οιχταςι.: αυτή ατ.ετε,.εσεν αντικείμενου έντονωτά.ης 
κριτικής, ώς δημιουργούσα ανεπίτρεπτου ανισότητα. Υτό 
της ττροτεινομένης διατάξεως τοϋ. άρθρου 10 του σχεδίου 
προβλέπεται ή παροχή εις τό αύτό προσώπου της μειζονος 
δικαιούμενης συντάςεως ως και ποσοστού 1/3 της συντρε- 
χούσης συντάξεως ή ολοκλήρου επί —λειόνων δικαιούχων.

ΆρΘρον 11.

Ύπό τ-ής διατάςεως της παραγρ. 
κειμένης νομοθεσίας προβλέπεται ή 
δοτήσεως τής άγάμου θυγατρός, ητ·. 
έτος τής ηλικίας της, έφ’ όσον εκ 
προσπορίζεται των προς τό -ην.

23’ τοϋ άρθρου 22 τής 
διακοπή τής συνταξιό

ς συνεπλήρωσε τό 25ον 
περιουσίας ή εργασίας

Κατ’ άντιδιχστολήν, έφ’ όσον ή θυγάτηρ αυτή δεν προσ
πορίζεται των πρός τό ζήν συνεχίζει, δ2 άποφάσεως τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, να συνταςιοδοτήται.

Ήδη, διά τής προτεινομένης άντικαταστάσεως των παρ. 
2 καί 3 τοϋ έν λόγω άρθρου^ διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ σχεδίου 
διευρύνεται ή άρμοδιότης τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ώς 
πρόε-τήν διαπίστωση τής συνδρομής των ώς άνω προϋπο
θέσεων. καθορίζεται δέ καί χρονική διάρκεια τής συνταξιο- 
δοτήσεως άπό 2 έως 4 έτη, κατά τήν κρίσιν τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ωσαύτως, διά τοΰ< αύτοϋ άρθρου εναρμονίζονται αί κεί- 
μεναι περί Ταμείου Δομικών, διατάξεις, διά τήν συνταξιο
δοτήσω διαζευγμένων θυγατέρων, πρός τάς τοιαύτας τοϋ 
-άρθρου 8 τοϋ Δ.- 38/1975, έμφανίζοϋσαι ενότητα κειμένου. 
Έκ παραλλήλου παρέχεται προθεσμία προς άσκηση, τοϋ 
συνταςιοδοτικοϋ δικαιώματος, εις περιπτώσεις καθ’ άς 
αί προϋποθέσεις άπονομής τής συντάξεως έχουν γεννηθή 
εις τό παρελθόν καί ύφίστανται κατά τήν έναρξιν τής ισχύος 
τοϋ νόμου.

ΆρΘρον 12.
'Υπό τής κειμένης νομοθεσίας (άρθρ. 23 Ν.Δ. 4114/ 

1960) δεν προβλέπεται ή προικοδότησις των θετών θυγα
τέρων, παρά τό γεγονός ότι άνεγνωρίσθη εις αύτάς συντα- 
ξιοδοτικόν δικαίωμα. '

Τό Συμβούλων τής Έπικρατείας έρμηνεϋσαν τήν χορη
γούσαν δικαίωμα συντάξεως διάταξιν τοϋ άρθρου 16 παρ. 4 
τοϋ Ν. 4507/1966, έκρινεν ότι προικός δικαιούνται καί αί 
θεταί θυγατέρες. · '

, Διά τής προτεινομένης άντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 23 
τοϋ Ν.Δ. 4114/1960, υπό τής διατάξεως τοϋ άρθρου 12 τοϋ 
σχεδίου, σκοπεΐται ή διά θετικής διατάξεως καθιέρωσις τής 
νομολογιακώς κρατησάσης αρχής τής παροχής δικαιώματος 
προικός εις τάς θετάς θυγατέρας, θεσπιζομένης άμα καί 
αντιστοίχου ύποχρεώσεως καταβολής εισφοράς προικοδο- 
τήσεως διά τάς έν λόγω θετάς θυγατέρας.

'Ωσαύτως, εις τό αύτό άρθρον ορίζεται ότι εις τήν σύν
ταξιν, ήτις λαμβάνεται ώς βάσις διά τον καθορισμόν τοϋ 
ποσού τής ειδικής παροχής (προικός), δεν υπολογίζονται 
αί τυχόν προσαυξήσεις λόγω άνικανότητος.

Τέλος, παρέχεται ευχέρεια απαλλαγής έκ τής εισφοράς 
προικοδοτήσεως, ίνα μή οί ήσφαλισμένοι καί οί συνταξιού
χοι ύποχρεοϋνται εις καταβολήν ιδία εις περιπτώσεις καθ’ άς, 
είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άσθενείας τού θήλεος τέκνου, 
δεν εμφανίζεται πιθανή ή έπέλευσις τής ασφαλιστικής περι
πτώσεων (γάμος τοϋ τέκνου) καί συνεπώς ή άπόληψις τής 
ειδικής παροχής (προικός). <

■ Λ ' Άρθρον 13.
Δυνάμει τοϋ άρθρου 24 παρ. 6 τής κειμένης νομοθεσίας ή 

έξέτασις τών λόγω άνικανότητος έξερχομένων τής άσφαλί- 
σεως γίνεται υπό ιατρικής έπιτροπής, ήτις άποφαίνεται έάν 
ο ησφαλισμενος έχει ή ού άν ικανότητα έκ τών εις τήν παρ. 2 
τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 4507/1966 άπαριθμουμένων. 'Ηδη 
υπό τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 13 τοϋ σχε
δίου καθιεροΰται νέος τρόπος έρεύνης καί διαπιστώσεως τών

ανικανοτήτων, καθοριζόμενων ποσοστών (βαθμού) άνικα- 
νότήτος. Ωσαύτως, διά τού αύ οΰ άρθρου έν συνδυασμώ κΐιί 
πρός τό άρθρον S τοϋ σχεδίου, καταργεϊται ό περιωρισμένος 
άριθμός τών ασθενειών, αίτινες συνεπάγονται άνικανότητα.

Άρθρον 14.
Ύπό τής ισχυούσης νομοθεσίας (άρθρ, 24 παρ. 7 τοϋ Ν. 

Δ. 4114/1960) προβλέπεται ότι, ίπου έν τή νομοθεσία τό 
δικαίωμα τής συντάξεως ήρτηται έκ τοϋ χαρακτηρισμού 
τοϋ προσώπου ώς άπορου, ή άσκησις τοϋ δικαιώματος ύπό- 
κειται εις ένιαύσιον αποκλειστικήν προθεσμίαν. ’Επειδή όμως 
ό χαρακτηρισμός τίνος ώς άπορου τυγχάνει άόριστος καί 
γενικός άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ ή έν λόγω διάταςις άναφέ- 
ρεται μόνον εις τήν απορίαν, ένω έν τή κειμένη νομοθεσία 
άπαντώνται καί έτεροι παρεμφερείς χαρακτηρισμοί ώς π.χ. 
μή εύπορος ή μή προσποριζόμενος τών πρός τό ζήν, έκρίθη 
ότι ή διάταξις χρήζει βελτιώσεως. Ούτω διά τής προτεινο- 
μένης διατάξ ως τοϋ άρθρου 14 τοϋ σχεδίου ορίζονται σαφώς 
τά χρονικά όρια καί αί προϋποθέσεις άσκήσεως τού δικαιώ
ματος συντάξεως, όπου τούτο ήρτηται έκ τοϋ χαρακτηρισμού 
τοϋ δικαιούχου ώς άπορου, μή εύπορου, μή προσποριζομένου 
τών πρός τό ζήν.

Ωσαύτως, έπειδή εις τό παρελθόν προέκυψαν, λόγω τής 
διαφόρου διατυπώσεως τής άναφερομένης εις τήν απορίαν 
τής θυγατρός καί τών άδελφών διατάξεων, (μή πορισμός 
τών πρός τό ζήν έξ έργασίας ή περιουσίας) άμφιβολίαι άν 
είναι νέμω, έπιτρεπτόν νά λαμβάνωνται ΰπ’ δψιν ωρισμένα 
εισοδήματα (’σύνταξις Δημοσίου) διά νά κριθή ή οικονομική 
κατάστασις τών έπικαλουμένων ταύτην διά τήν θεμελιωσιν 
κλπ. συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος, ορίζεται ήδη σαφώς ότι 
πρός τούτο λαμβάνονται ΰπ’ οψιν πάντα τά εισοδήματα πλήν 
τής έκ τοϋ Ταμείου συντάξεως.'

Άρθρον 15.
Ή διάταξις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Δ.Δ. 4114/ 

1960, ώς άντικατεστάθη ύπό τού άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 5S9/1968 
δεν καλύπτει την καθυστέρηση άποδόσεως ών π'ρων τοϋ 
Ταμείου ύπό τών ύπολόγων αύτοϋ, ώς έκρινεν ή ύπ’ άριθμ. 
2495/1973 άπόφασις τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρατείας. 
Ήδη διά τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 15 τοϋ 
σχεδίου καλύπτεται καί ή περίπτωσις αΰτη τοϋ προστίμου 
έπιβαλλομένου καί διά τήν μή προσήκουσαν καταβολήν τών 
πόρων τοϋ Ταμείου.

Άρθρον 16.
■ Ή νϋν ίσχύουσα διάταξις διά τήν άπόδοσιν τής εισφοράς 
(δι’ έπικολλήσεως ένσήμων έπί τοϋ τηρουμένου άσφαλιστι- 
κοϋ βιβλιαρίου) τών άμισθων ή σφαλισμένων (Δικηγόρων, 
'Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών, ’Επιμελητών καί Δικολά- 
βων) θεσπίζει αύστηράς κυρώσεις διά τήν μή έμπρόθεσμον 
έκπλήρωσιν τής σχετικής ύποχρεώσεως, καθορίζουσα δί- 
μηνον προθεσμίαν καταβολής, άπό τής είδοποιήσεως υπό 
τοϋ Ταμείου, τής όφειλής τής προκυπτούσης έκ τής μή 
τηρήσεως άσφαλιστικοΰ βιβλιαρίου ή μή κανονικής τηρήσεως 
τούτου προσαυξανομέ'/ης κατά 50 % καί έν παρόδω τής 
προθεσμίας ταύτης άπώλειαν τοϋ άντιστοίχου χρόνου άσφα-’ 
λίσεως. Ένεκα τούτου έκρίθη δίκαιον καί σκόπιμον όπως 
διά τοϋ άρθρου 16 τοϋ σχεδίου ή αυστηρά κύρωσις τής άπω- 
λείας τοϋ άντιστοίχου χρόνου άσφαλίσεως μή έπέρχηται 
προ τής παρόδου τριετίας άπό τής λήξεως τής διμήνου προ
θεσμίας παραδόσεως τοϋ ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Παραλ- 
λήλως ή προσαύξησις, λόγω έκπροθέσμου άποδόσεως τής 
άνωτέρω εισφοράς, όριζομένη νϋν εις πάγιον ποσόν 50 % 
τής όφειλής, άνεξαρτήτως χρόνου καταβολής ταύτης, κα
θορίζεται διά τοϋ σχεδίου εις 2 % μηνιαίως.

Άρθρον 17.
Ή κειμένη νομοθεσία έν άρθρω 35 δέν έπιτρέπει τήν 

άναγνώρισιν οίασδήποτε προϋπηρεσίας ύπό τών καταστάν- 
των ήσφαλισμένων μετά τήν 1.1.61. Διά τής προτεινομένης. 
άντικαταστάσεως τοϋ πρώτου άδαφίου τής παρ. 1 τοϋ άρ



θρου 35 τοΰ Ν.Δ. 4114/1960 'πό τοΰ άρθρου 17 τοΰσχε- 
δίου, σκοπεΐται άφ’ ενός μεν ή παροχή δικαιώματος άνα
γνωρίσεως προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως χρόνου διορισμού, 
άφ’ ετέρου δέ τίθεται ώς προϋπόθεσις τής άναγνωρίσεως ό 
μή υπολογισμός τής προϋπηρεσίας ώς συνταξίμου άλλαχοΰ.

Δια τής παραγράφου 2 τοΐΓαύτοΰ άρθρου 19 τοΰ σχεδίου, 
προβλέπεται ή έττέκτασις τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τής 
ύπ’ άριθμ. 195/27.9.1963 Πράξεως 'Τπουργικοΰ Συμβου
λίου τής κυρωθείσης διά τοΰ Ν.Δ. 4377/1964 καί τής παρα
γράφου 7 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 4577/1966, περί προστα
σίας τών έξ Αίγυπτου έπαναπατριζομένων Ελλήνων υπη
κόων καί ομογενών καί έπί τών ες Αιθιοπίας, επαναπατρι- 
ζομένων δικηγόρων καί μελών οικογένειας αυτών καθ’ όσον 
άφορα τήν, υπό τοΰ Ταμείου Νομικών, άσφαλιστικήν κά- 
λυψιν τούτων.

Άρθρον 18. χ

Βάσει τής κείμενης νομοθεσίας, οι Δικολάβοι, δικαιούν
ται άναγνωρίσεως μόνον τής δικολαβικής πρό τού 1961 προ
ϋπηρεσίας των (άρθρον 18 παρ. 3 τοΰ Ν. 4507/1966). Ή 
διάταξις όμως αότη, λίαν άσαφής ούσα, κατ’ έπανάληψιν 
έχει άπασχολήσει τό Συμβούλων τής ’Επικράτειας έπί 
σχετικών αιτήσεων ιών ενδιαφερομένων, ή

“Ηδη διά τού άρθρου 18 τοΰ σχεδίου λύεται όριστικώς ή 
ξρις περί τής δίκαιουμένης προς άναγνώρισιν δικολαβικής 
προϋπηρεσίας, ήτις δέν δύναται να ήναι άνωτέρα τών 27 έτών, 
έν συνόλω μετά πάσης έτερος δυναμένης νά άναγνωρισθή 
προϋπηρεσίας.

ή “Αρθρον 19.

Έν τή κείμενη νομοθεσία δέν άναγνωρίζεται συντάξιμος 
ό πλέον τών 45 έτών χρόνος άσφαλίσεώς. Επειδή όμως διά 
τής διατάξεως . τοΰ άρθρου 8 τού σχεδίου αίρεται ό περιο
ρισμός ούτος, έκρίθη ότι δίαιον είναι όπως ή δυνατότης 
άναγνωρίσεως μείζονος τών 45 έτών χρόνου άσφαλίσεώς 
επεκταθή καί εις τούς συνταξιούχους καί' τάς οικογένειας 
των. Οΰτω, διά τού άρθρου 19 τοΰ σχεδίου παρέχεται τοι- 
οϋτον δικαίωμα. /

“Αρθρον 20.
'Υπο τής διατάξεως τού άρθρου 43 τού Ν.Δ. 4114/1960, 

προβλεπεται ότι μόνον αί κατά την έναρξιν ισχύος τούτου 
έγγαμοι ησφαλισμένοι δικαιούνται συντάξεως μετά 15ετή 
χρόνον άσφαλίσεώς.

Ηδη υπο τοΰ άρθρου 20 τοΰ σχεδίου καθιεροΰται ώς 
κανών η μετά 15ετή συντάξιμον υπηρεσίαν συνταξιοδότησις 
τών έγγαμων γυναικών ώς καί τών μετ’ άνηλίκων τέκνων 
χηρών καί διεζευγμένων.

“Αρθρον 21.
Βάσει τής κείμενης νομοθεσίας, αί συνταξιοδοτηθεϊσαι 

θυγατέρες πρό τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 4114/1960 δέν ύπόκεινται 
εις τήν στέρησιν ή διακοπήν τής συντάξεως, ήτις προβλέπεται 
εν άρθρω 22 τούτου, διά τάς συμπληρούσας τό 25ον έτος 
τής ήλικίας των, θυγατέρας τών ήσφαλισμένων καί συντα
ξιούχων, αίτινες έδικαιώθησαν συντάξεως ύπό τό κράτος 
τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 4114/1960.

Επειδή έκρίθη όμως ότι τοιαύτη διάφορος μεταχείρισις 
τυγχάνει άνεπίτρεπτος, διά τοΰ άρθρου 2ΐ τοΰ σχεδίου 
εςομοιοΰνται αί θυγατέρες αί τυχοΰσαι συντάξεως πρό τής 
ισχύος τοΰ Ν.Δ. 4114/1960 προς τάς τυχούσας μετά τήν 
ισχυν τούτου, καί αίτινες συνεχίζουν συνταξιοδοτούμεναι 
μονον έφ’ όσον συντρέχουν παρ’ αύταϊς αί προϋποθέσεις 
τοΰ άρθρου 22 παρ 2β τοΰ αύτοΰ Ν.Δ/τος.

“Αρθρον 22.
Τό ύψος τών χορηγούμενων ύπό τοΰ Ταμείου εξόδων 

κηδείας διά τούς συνταξιούχους αύτοΰ καθορίζεται ύπό τοΰ 
νόμου καί παραμένει εις τό αυτό ποσόν (δραχ. 10.000) 
τό καθορισθέν άπό τοΰ έτους 1967, ότε τό πρώτον έθεσπίσθη 
ή ώς άνω παροχή..

^ “Ηδη διά τής προτεινομένης διατάξεως τοΰ σχεδίου δι
πλασιάζεται. ένώ παρέχεται καί ευχέρεια αυτομάτου άναξ 
προσαρμογής τούτου μεθ’ έκάστην χορηγούμένην αυξησώ 
συντάξεων. , - ; \· •■■"u· γ

“Αρθρον 23. ,-
Παρέχεται ή δυνατότης άναγνωρίσεως ύπό δικηγόρων 

ήσφαλισμένων τοΰ Ταμείου δύο εΐσέτι έτών πλασματικής 
άσφαλίσεώς πέραν τών ήδη προβλεπομένων τριών έτών.

Ή παρεχόμενη δυνατότης άναγνωρίσεως πλασματικής 
ύπηρεσίας άποτελεϊ κατ’ αύσίαν τρόπον έπαυξήσεως τής 
συντάξεως. Ένεκα τούτου οί συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου, 
οί έξελθόντες πρό τής 28.3.1966, ότε τό πρώτον παρεσχέ- 
θη εις τούς κατά τήν ημερομηνίαν ταύτην ήσφαλισμένους 
τό ευεργέτημα τής άναγνωρίσεως δι’ έξαγοράς δύο πλασματι
κών έτών, λαμβάνουν σύνταξιν ύπολειπομένην τών έχόντων 
τά αύτά πραγματικά £τη άσφαλίσεώς καί έξελθόντων μετά 
τήν ημερομηνίαν ταύτην. Εις τήν μερικήν έξάλειψιν τών 
έντεΰθεν δημιουργουμένων άνισοτητων, άποβλέπει ή παρά
γραφος 2 τοΰ άρθρου 29, παρέχουσα δικαίωμα άναγνωρί
σεως πλασματικής ύπηρεσίας καί εις τούς έξελθόντας πρό 
τής άνωτέρω ήμερομηνίας, αλλά μέχρι δύο έτών.

Περαιτέρω, έν παραγράφω 3 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως 
τής καταβολής της ηύξημένης, λόγω 'άναγνωρίσεως πλα
σματικής ύπηρεσίας, συντάξεως, Διά τής παραγράφου 4 τοΰ 
αύτοΰ-άρθρου παρέχεται-δυνατότης άναγνωρίσεως πλασμα
τικής ύπηρεσίας καί εις τούς έξελθόντας μετά τήν Οέσπισιν 
τοΰ ευεργετήματος τούτου, άλλ’ άπολέσαντας τήν προθεσ
μίαν έξαγοράς, καθορισθεΐσαν άρχικώς διά τοΰ άρθρου 18 
τοΰ Ν. 4507.1966 μέχρι τής έξόδου έκ τής άσφαλίσεώς.

Άρθρον 24.
’Επειδή εις τό κείμενον τοΰ σχεδίου 'υπάρχουν διατάξεις 

δι’ ών προβλέπεται αΰξησις, προσαύξησις ή άνακατανομή 
τών ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, διά τούτο ύπό τοΰ άρ
θρου 24 αύτοΰ προβλέπεται καί καθορίζεται ώς χρόνος τής 
άναπρόσαρμογής τών συντάξεων ή πρώτη τοΰ μεθεπομένου 
τής δημοσιεύσεως αύτοΰ, μηνός.

Άρθρον 25.
Ή κείμενη περί τοΰ Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεώς 

Δικηγόρων νομοθεσίας (άρθρον 30 Ν.Δ. 4114/1960 Β.Δ. 
428/1961 καί Β.Δ. 109/1964) δέν ορίζει εύθέως τήν άνω- 
τάτην συντάξιμον υπηρεσίαν. Έξ άλλου δημιουργεί ενίοτε 
άμφιβολίας περί τών δικαιούμενων έπικουρικής παροχής, 
έπειδή δέ έχουν ήδη προκόψει έκ τής αιτίας ταύτης άρκετά 
ζητήματα, κρίνεται ότι διά τής προτεινομένης διατάξεως 
τοΰ άρθρου 25 τοΰ σχεδίου λύεται όριστικώς καί δικαίως 
τό υφιστάμενον κενόν ώς προς τά δικαιούμενα παροχής 
πρόσωπα. Διά τής αύτής διατάξεως καθορίζεται άμέσως 
τό άνώτατον όριον συνταξίμου ύπηρεσίας.

Άρθρον 26.

Έν αρμονία προς τό άρθρον 6 τοΰ σχεδίου, δι’ ου έπαυσεν 
ίσχύουσα ή, έπί ποινή άπω/αίας τοΰ συνταξιοδοτικοΰ διαιώ- 
ματος τής οικογένειας, άνατρεπτική προθεσμία ή θεσπιζο- 
μένη έν άρθρω 12 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 4114/1960, διά τήν άνα- 
γνώρισιν τοΰ ύπό τοΰ συνταξιούχου τελουμένου γάμου, 
τό άρθρον 26 τοΰ σχεδίου (μεταβατικού χαρακτήρος διά— 
ταξις) άποβλέπει κυρίως εις τήν παροχήν δικαιώματος άνα
γνωρίσεως τών τελεσθέντων μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ νόμου γάμων συνταξιούχων, οϊτινες γάμοι δέν έθεμελίω- 
σαν συνταξιοδοτικόν δικαίωμα εις τάς οικογένειας, λόγω 
μή έμπροθέσμου άναγνωρίσεως.

■ Άρθρον 27.
Διά τής μεταβατικής διατάξεως τοΰ άρθρου 2/, τοΰ σχε

δίου, καθορίζεται άποκλειστική προθεσμία διά τήν ένάσκησιν, 
ύπό τών συνταξιούχουν κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ ύπό 
κρίσιν νομοσχεδίου, τοΰ δικαιώματος τοΰ παρεχόμενου υπο 
τοΰ άρθρου 10 αύτοΰ.
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Άρθρον 28.
- Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρον 28 τοϋ σχεδίου. συμπληροϋ- 
ται ή διάταξες τής —αραγρ. 3 τοϋ άρθρου 12 χύτου, κχθο- 
ριξομένης τής ήμερομηνίας ένάρςεως τής ισχύος τοϋ δι
καιώματος πρός άπόληψιν έφ’ άπαξ ειδικής παροχής (προι- 
κόςυπό των θετών θυγατέρων.

Άρθρον 29.
'Τ—ο τής διατάξεως τοϋ άρθρου 35 πχρ. / τοΰ Ν.Δ. 4114/ 

I960 όείζεται ότι τό δικαίωμα αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας 
εξαντλείται κατά τον χρόνον τής εξόδου εκ τής άσφαλίσεως 
(παραίτησις - θάνατος).

Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 30 τοϋ σχεδίου, τά χρονικά 
όρια άσκήσεως τοϋ έν λογω δίκαιο)ματος διευρύνονται. 
Οΰτως, ό συνταξιούχος ή ή οΐκογέ.εια'του δυνανται να ανα- 
γνωρίσωσι προϋπηρεσίαν καί μετά την εκόοσιν τής περί 
συνταξιοδοτήσεως άποφάσεως, καί έττΐ τοσον χρόνον οσον 
διαρκεΐ ή προθεσμία εντός τής οποίας ασκείται τό κατ’ 
αρχήν συνταξιοδοτικόν δικαίωμα (5ετία).

Άρθρον 30.
Επειδή έγενήθη άμφιφολίχ άν ή άπαγόρευσις πιστ?οτ/Λ:

μικών κατά τινων συνταξιούχων του (Δικαστικών Επιμε
λητών κ.λπ.) οί όποιοι καίτοι δεν έ’τυχον παροχών ’Ασθέ
νειας παρά τοϋ ΙΚΑ, συνέπεια μή εφαρμογής σχετικής 
Υπουργικής άποφάσεως καί τοιαύτης τοϋ Σ.τ.Ε. διά την 
υπαγωγήν τών στερουμένων ΰγειον. περιθάλψεως συνταξιού
χων εις την Ύγειον. Περίθαλψιν τοϋ ΙΚΑ, καλούνται ήδη οί 
συνταξιοϋχοι νά καταβάλουν τάς βαρυνούσας αυτούς εισφοράς 
ας ύπεχρεώθη τό Ταμείο νά καταβάλη εις τό ΙΚΑ.

Άρθρον 33.
Διά τοϋ άρθρου 40 τοϋ Ν.Δ. 4114; 1900 κατηργήθησχν 

ευεργετικά! διατάξεις, αί προβλέπουσαι την συνταξιοδό- 
τησιν τών οικογενειών τών ήσφαλισμένων, οίτενες έφονεύ- 
θησχν κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου 1940 - 1941, είτε 
βραδύτερον υπό τών στρατευμάτων Κατοχής κ.λπ., διατη- 
ρηθέντων μόνον έν ίσχύι τών μέχρι τής ώς άνω καταργήσεως 
κτηθέντων, βάσει τών καταργουμένων διατάξεων, δικαιω
μάτων.

’ Αλλ’ ούτως, έν περιπτώσει άπωλείας τών προϋποθέ
σεων συνταξιοδοτήσεως (γάμος θυγατρός ή αδελφής) 
καί άνακτήσεως τούτων βραδύτερον (λύσις τοϋ γάμου) 
δεν καθίσταται δυνατή ή έκ νέου συνταξιοδότησις τών μελών 
τής οικογένειας τών ανωτέρω προσώπων, λόγω τής κχταρ- 
γήσεως τών σχετικών διατάξεων. Εις τήν πλήρωσιν τοϋ 
κενοϋ τούτου άποβ?.έπει ή διάταξις τοϋ άρθρου 33.

Άρθρον 31.

'Υπό τής κείμενης νομοθεσίας (άρθρον 17 παρ. 2 Λ’.Δ. 
4114/1960) δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαγωγής εις τάς 
εύεργετικάς διατάξεις περί αναπήρων πολέμου τών οικο
γενειών τών άποβιούντων έν ένεργεία αναπήρων. Ήδη, διά 
τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 31, νϋν τό πρώτον 
παρέχεται ή δυνατότης αΰτη καί εις τάς εΐκογενείας' τών 
ήσφαλισμένων.

. ’Ανάλογα ευεργετήματα προς τά προβλεπόμενα διά τούς 
άναπήρους πολέμου δεν παρέχονται υπό τής νομοθεσίας τοϋ 
Ταμείου διά τούς άναπήρους ειρηνικής περιόδου. Έκρίθη 
όμως δίκαιον όπως καί οί τελευταίοι ουτοι τυγχάνουν περιω- 
ρισμενως τών προβλεπομένων διά τούς πρώτους ευεργετη
μάτων (συνταξιοδότησις με μειωμένον χρόνον άσφαλίσεως, 
χορήγησις ηύςημένης συντάξεως, παροχή δικαιώματος άνα- 
γνωρίσεως 5ετοϋς πλασματικής υπηρεσίας) ενώ παρέχεται 
ευχέρεια υπαγωγής καί τών έξ αυτών καταστάντων συν
ταξιούχων εις τάς εύεργετικάς ταύτας διατάξεις.

Εις τοΰτο αποβλέπει ή παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 17 τοΰ Ν.Δ. 
4114/1960 ή προστιθεμένη διά τοϋ άρθρου 31 τοϋ σχεδίου.

Άρθρον 32.

"Άρθρον 34.
’Επειδή ή νομοθεσία τοϋ Ταμείου είναι έγκατεσπαρμένη 

εις διάφορα νομοθετήματα έκρίθη άναγκαΐον όπως περιληφθή 
διάταξις εις το σχέδιον, έπιτρέπουσα τήν κωδικοποιησιν ταύ- 
της εις ένιαΐον κείμενον.

Άρθρον 35.
.’Εν τώ άρθρω τούτω άναφέρονται αί καταργούμεναι 

διατάξεις.

• Άρθρον 36.
Άναφέρεται εις τήν ίσχύν τοϋ Νόμου, τιθεμένης άμα εύ

λογου προθεσμίας διά νά καταστή δυνατή ή γνωστοποίησις 
τών έπερχομένων μεταβολών, ίδια λόγω τών διαδικαστικών 
ενεργειών αΐτινες'απαιτούνται είς τινας περιπτώσεις. :

’Εν Άθήναις τη 20 Αύγούστου 1977 

■ Οί Υπουργοί
Συντονισμού Κοιν. 'Υπηρεσιών

I?. ΠΑΠΑΛΗ ΓΟΥΡΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δια τής ,.ροβλεπομε'/ης υπό τοϋ έν λόγω άρθρου, ,ρυθμί- · ’ Οικονομικών

σεως, σκοπεϊται ή άπόσβεσις άπαιτήσεως τοϋ Ταμείου No- , ΕΒΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ


