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Έ"ί τού σχείίου νόμου «~s.it τής συνταξιοίοτήσεως τού τα
κτικού ποοσωπικοί ένίων φορέων Κοινωνικής Ασφα/.ισεως».

Πρός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Ή οιέπουσα τους ϊημοσίους ύπαλλήλους συνταξιοίότική 
πεοστασία. έπεξετά-ύη έπί τών τακτικών υπαλλήλων τού ΙΚΑ 
:;ά τού Ν. 3136/1955. Αιά τούτου ώρίσ-ϋησαν καί είϊικώτε- 
ρο: όρο: άφορώντες εις τάς εισφοράς, τον χρόνον τής άναγνω- 
ριζομένης προϋπηρεσίας. τάς προϋποθέσεις άναγνωρίσεως αύ- 
τής κλπ.

Αί ϊιατάξεις τοϋ ώς άνω Ν. 3163/1955 έπεξετά-ϋησαν 
μεταγενεστέρως ίιά μέν τοϋ Ν.Α. 4277/1962 έπί >οϋ τικτ:- 
κοϋ προσωπικού τών 'Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, άρ- 
μοϊιότητος τοϋ τέως Υπουργείου Εργασίας καί τών Ν.Π.Α.Α. 
άρμοϊιότητος τοϋ τέως Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας τοϋ ήσφα- 
λισμένου παρά τώ κλάϊω συντάξεως τοϋ ΙΚΑ. ϊιά ϊέ τοϋ Ν.Α. 
4579/1966 (αρίρον 9) καί ότι τοϋ' τακτικού προσωπικού 
ετέρων τριάκο.τα (30) Ν.Π.Α.Α. άρμοϊιότητος ϊιαφόρων Υ
πουργείων, τοϋ ήσφαλισμένου, ομοίως, καρά τφ κλάϊω συντά
ξεως τού ΙΚΑ._______ _________ ___________ ____ _

Επίσης, αύτα: έπεξετά-ϋησαν, ϊιά τοϋ1 Ν.Α. 378/1969 καί 
έπί τοϋ τακτικού προσωπικού τής Σχολής Τουριστικών Επαγ
γελμάτων.

Έκ ίιενεργηϋείσης. όμως, έρεύνης προέκυψεν ότι παραμέ
νουν είσέτι έλάχ στοι Ασφαλιστικοί 'Οργανισμοί, εις το προ
σωπικόν τών οποίων όεν έχουν έπεκτα-ϋή, άπό πλευράς συντα
ξιοίοτήσεως. αί ϊιατάξεις περί, συνταξιοίοτήσεως τών στςικο- 
σίων υπαλλήλων.

Αιά τού άρ·3ρου 1 τοϋ σχείίου -έπιίιώκεται ή συνταξ’όίοτι- 
κή έξίσωσις τοϋ τακτικού προσωπικού τών εν αϋτώ ϊιαλαμία- 
νομένων 'Οργανισμών πρός το προσωπικόν τοϋ ΓΚΑ καί τών 
λοιπών ασφαλιστικών φορέων.

Δια τοϋ αρ-ϋρου 2 αυξάνεται ή ασφαλιστική εισφορά τοϋ 
έργοόότοπ καί ήσφαλισμένου κατά ποσοστόν 1% έπί τών άπο
ίοχών καί τούτο ϊιά νά έπέλ-Srj έξίσωσις άπό πλευράς υπο
χρεώσεων έναντι τού 'Κράματος πρός τους ετέρους Φορείς, τών 
όποιων τό προσωπικόν ύπήχύη είς\ τό εΐϊικόν συνταξιοϊοτι 
κόν κα-ϋεστώς τών υπαλλήλων τού ΙΚΑ ϊυνάμει τών ϊιατά- 
ςεων τών Ν.Α. 4579/1966 (άρύρον 9) καί 378/1969.

Κατόπιν τών άνωτέρω παρακαλοϋμεν. όπως περιβάλητε 
ίιά τής ύμετέρας ψήφου τό ϋπό κρίσιν σχέϊον νόμου.

Έν Ά-ϋήναις τή 20 Ιουνίου 1975 
Οΐ Υπουργοί 

'Επί τών Οικονομικών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΛΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

' ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρός τό σχέϊιον νόμου «περί συνταξιοίοτήσεως τού τακτικού 
προσωπικού ένίων φορέων Κοινωνικής Άσφαλίσεως».

1. Ν.Α. 4277/1962, ά?·3ρον 11, παρ. 1, 2. 3, 4, 5 καί 6.

'A?-S?cv 11.
«1. Αί ϊιατάξεις τού Ν. 3163/1955 «περί συνταξιοϊοτή- 

αεως τού προσωπικού τοϋ 'Κράματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» 
εχουσιν εφαρμογήν καί επί τοϋ τακτικού προσωπικού τών 'Ορ
γανισμών Κοινωνικής Πολιτικής άρμοϊιότητος τού Υπουρ
γείου Εργασίας, ώς καί τοϋ αΰτοϋ προσωπικού τών Ν.Π.ΑΆ. 
άρμοοιοτητος τού Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας τοϋ ήσφα- 
λισμενου παρά, τώ Κλάϊω Συντάξεων τοϋ 'Κράματος Κοινω
νικών Ασφαλίσεων, πλήν κα·3' όσον άλλως ορίζεται ϊιά τοϋ 
παρόντος.

2. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής ώς κ-αΐ τά Ν.Π. 
Δ.Α. άρμοϊιοτητος 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας ύποχρεοϋνται

εις τήν καταβολήν πρός τό ΙΚΑ έργοϊοτικής εισφοράς ίσης 
πρός 9% έπί τών τακτικών μηνιαίων, άποίοχών τοϋ περί οΰ 
ή παράγραφος 1 τοϋ παρόντος τακτικού προσωπικού των.

3. Αιά τήν κατ' εφαρμογήν τού παρόντος συνταξιοίότησιν 
τού τακτικού προσωπικού* τών ΟΚΠ. άρμοϊιότητος τού Υπουρ
γείου Εργασίας καί τών τακτικών υπάλληλων Ν.Π.Α.Α. αρ
μοί ιότητος Υπουργείου Κο.ν. Προνοίας. επιβάλλεται εισφορά 
τούτου ύπέρ τοϋ ΙΚΑ ίση πρός 6/έ επί τών τακτικών μηνιαίων 
άποίοχών αυτού.

4. Αί εΐσφο,ραί τών παρ. 2 καί 3 ϊύνανται νά αύξομειοϋν- 
ται βάσει ά^αλογιστικής μελέτης ίι" άποφάσεων τοϋ 'Υπουρ
γείου Εργασίας μετά γνώμην τού Α.Σ. τού ΙΚΑ καί γνώ
μην τοϋ παρά τώ Ύπουργείω Εργασίας Συμβουλίου Κοινω
νικής Άσφαλίσεως.

5. Αιά τήν άναγνώρισιν τών περί ών αί παρ. 1 καί 2 τού 
κούρου 2 τού Ν.Α. 3163/1955 προϋπηρεσιών καταβάλλεται 
εις το ΙΚΑ ύπό τοϋ περί ού ή παρ. 1 τού παρόντος προσω
πικού καί έπί χρονικόν ίιάστημα ίσον πρός τον άναγνωρ.σ-3η- 
σόμενον χρόνον συνταξίμου υπηρεσίας, πρόσ·5ετος εισφορά έπί 
τών τακτικών μηνιαίων άποίοχών τού υπαλλήλου ή υπηρέτου 
ίση πρός τήν ίιαφοράν μεταξύ τής ύπό τών παρ. 2 καί 3 
τοϋ παρόντος άρ-ϋρου συνολικώς όριζομένης έκάστοτο τοιαύτης

-καί—τής—εις*- τό ΙΚΑ βάσει—τής έκάστοσε. άσχυούσης_/«μο·3ε-. 
■σίας τούτου καταβληάείσης εισφοράς έργοίότου καί ήσφαλι- 
σμένου ϊιά τήν άσφάλισιν εις τον κλάϊον συντάξεων.

6. Οι έκ τού ύπαγομένου είς τάς ϊιατάξεις τού Ν. 3163/ 
1955 προσωπικού ώς καί οί έκ τού προσωπικού περί ού ή

Γταράγραφος 1 του παρόντος άρ-άρου έξερχόμενοι μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1965 καί πληροϋντες τάς ύπό τής παρ. 1 τού 
άρ-άρου 28 τού Α.Ν. 1846/1951 «περί Κοινωνικών Ασφα
λίσεων», ώς τούτο ^άντικατεστά-άη ύπό τής παρ. 1 τοϋ άρ-ϋρου 
5 τού ΝΔ. 4104/1969 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τής. Νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων κκ! άλ
λων τινών όργα*;ωτικών καί ϊιοικητικών ϊιατάξεων» όριζο- 
μένας προϋποθέσεις οιατηροϋν τό ϊικαίωμκ επιλογής μεταξύ 
τών ύπό τοϋ παρόντος Νόμου προβλεπομένων παροχών καί τών 
τοιούτων κατά τάς ΐσχυούσας έκάστοτε Ψιατάξεις περί παρο
χών ήσφαλισμένων τού κλάίου* συντάξεως τής νομο-ϋεσίας τού
1Κ Α».

Λ.Α. 4579/1935 αρ·5ρον 4, παρ. 1 καί 2.

Άρ-άρον 4.
«1. Ή παρ. 2 τού αρ-ίρου 11 τοϋ Ν. Α/τος 4277/1962 

τροποποι-είτα: ώς έξής;
«2. Οΐ 'Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής άρμοϊιότητος 

τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας καί τά Νομικά Πρόσωπα Αημ. 
Δικαίου άρμοϊιότητος τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 
ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν πρός τό ΙΚΑ εισφοράς ίσης 
προς 10% έπί τών τακτικών μηνιαίων άποίοχών τοϋ περί Ου 
ή παρ. 1 τοϋ παοόντος αοϋοου τακτικού προσωπικού».

2. 'Η παρ. 3 τού άρϋρου 11 τού Ν. Α/τος 4277/1962 
τροποποιείται ώς έξής:

«3. Διά τήν κατ’ έφαρμογήν τοϋ παρόντος συνταξιοίότησιν 
τοϋ τακτικού προσωπικού τών Ο.Κ.Π., άρμοϊιότητος τοϋ 'Υ
πουργείου Εργασίας καί τών τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Α.Α. 
άρμοϊιότητος τοϋ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας έπιβάλ- 
λεται εισφορά τούτου ύπέρ τοϋ ΙΚΑ ίση πρός 5% έπί τών τα
κτικών άποίοχών αύτοϋ».

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τής συνταξιοίοτήσεως; τοϋ τακτικού προσωπικού ένίων 
φορέων Κοινωνικής Άσφαλίσεως.

Άρ-Spcv 1.

Αί ϊιατάξεις τοϋ άρϋρου 11 τοϋ ΝΆ. 4277/1962 «περί 
συνταξιοίοτήσεως τών ιατρών τοϋ ΙΚΑ καί έτέρων τινών κα- 
τηγορ ών έργαζομένων» έχουν έφαρμογήν καί έπί τοϋ παρά 
τώ Κλάϊω συντάξεων τού 'Κράματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων 
ήσφαλισμένου τακτικού προσωπικού τών κάτω-5ι Ασφαλιστι
κών ’Οργανισμών: Ν .


