
Έτη τοΰ σχεδίου Νόμου «περί καταβολής έφ’ άπαξ χρημα
τικού βοηθήματος εις τούς έκ της υπηρεσίας άποχωροϋντας 
λόγω συντοίξιοδοτήσεως ύπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. άπάσης 
τής χώρας».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων >■’..*

1. Τό προσωπικόν των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, έξωμοιώθη πλήρως προς τούς Δημοσίους 'Υπαλ
λήλους άπό υπηρεσιακής καί μισθολογικής άπόψεως. 'Η 
έξομοίωσις έπεξετάθη μερικώς καί άπό συνταξιοδοτικής 
άπόψεως διά τής έ'φαρμογής έπί τοΰ προσωπικού τοΰ ΙΚΑ 
καί άριθμοΰ ετέρων Ν.Π.Δ.Δ. τοΰ συνταξιόδοτικοϋ καθε- 
στώτος τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων. Άπό άπόψεως δμως 
ποιροχής έφ’ άπαξ, βοηθήματος κατά την άποχώρησιν έκ της 
ύπηρεσίας, ύφίστατάι πλήρως" άνομοιομορφία. Τό προ
σωπικόν ένίων Ν.Π.Δ.Δ. υπάγεται εις την άσφάλόσιν τοΰ ; 

"Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων 'Υπαλλήλων (Προσωπικόν 
Άνωτάτών Εκπαιδευτικών' 'Ιδρυμάτων, Νοσηλευτικών 'Ι
δρυμάτων,Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων, Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλ
λήλων κλπ.). Τό προσωπικόν ένίων άσφαλιστικών φορέων, 
υπάγεται είς την άσφάλισιν τοΰ Κλάδου Παροχών έφ* άπαξ 
τοΰ Ταμείου είς δ υπηρετεί. . 7 ή ή . '· .. ..

AITIOAOFIKH ΕΚΘΕΣΙΣ της διά τούς τελευταίους θά ένεργηθή έπί μικρότερον χρο
νικόν διάστημα πρός κάλυψιν τής δημιουργηθησομένης δα
πάνης, τά τυχόν δέ ελλείμματα θά καλύτττώνται' προσωρινών 
υπό τών Νομικών Προσώπων. -

Έν Άθήναις τή 14 ’Ιουλίου 1975 
. Οί 'Υπουργοί .. -, ..

Έπί τών Οικονομικών Έπί τών Κοιν. 'Υπηοεσιών τ 
ΕΥΑΓΓ.ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ · · -*

Περί καταβολής έφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος είς τούς 
έκ τής υπηρεσίας άποχωροϋντας λέγω συνταξιοδοτήσεως 
ύπαλλήλους Ν.ΠΔ.Δ. άπάσης τής Χώρας.

■ - ·„>' .■ . , - -- - ·κ '■ -ή-η
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1. Είς τούς τακτικούς υπαλλήλους τών Ν.Π.ΔΔ., τούς 

μή υπαγόμενους είς την άσφάλισιν Ταμείου Προνοίας ή Κλά
δου Προνοίας ή εις τον Α.Ν. 513/1968 «περί καταβολής 
άποζημιώσεως είς τούς έκ τής υπηρεσίας άποχωροϋντας 
λ.όγψ συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν. Π .Δ.Δ. αρμοδιότητες 
Υπουργείου Γεωργίας», τούς άποχωροϋντας · ή απολυόμενους 
τής υπηρεσίας καί δικαιούμενους συντάξεως, καταβάλλεται
• % — ♦> Τ · - Γ i ‘ ; Χ~~~· XT -■

ύπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας»/- ώς καί τής έκ τών καταστατικών διατάξεων τούτων ή άλλων
'προεβλέφθη δπως-είς τό προσωπικόν τών Νομικών Προσώ- Νόμων άναγνωρισδιίσης ή άναγνωριζομένης" τοιφυτης παρα
πων Δημοσίου Δικαίου, "άρμοδιότητος τοΰ 'Υπουργείου ~Φ Δημοσιιρ κάι ετεροις Οργανισμοίς·, εφ’ απαξ'χρηματι- 
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2. Επι των επι μέρους οιαταςεων του σχεδίου. Νομού · . -; -, ,- - ·■ _· <.* ♦ · -
έπισημέιοΰμε τ’ άκόλουθα : --’ή ," 1 ' «*· Κατ εξαιρεσιν κατα την πρωτην πενταετίαν απο τής
- . «V V - ·λ ά' ' α ' , V «Γ/υος του παρόντος τέ, κατα τας προηγουμενας παραγράφους
? , «). Τπο της παρ. 1 του άρθρου 1 προβλέπεται ή χορηγησις -?ο£χ,_έμενον έφ’ άπαξ χρηματικόν βοή$η;άα ορίζεται: είς" τό" 
εις τό τακτικόν προσωπικόν τών Ν.ΙΙ.Δ.Δ." απασης της τ.·· -'-· ,- "
•χωράς κατα την αποχωρησιν έκ της υπηρεσίας του, υπό του.- - - . t ·.·· γ ς ··-- ; ? . ·. ν * ; -·
ίδιου τοΰ Νομικού .Προσώπου Δημοσίου Δικαίου παρν ω · , ‘ * διαταςεις-τοΰ πάρσντος^ϊεν εφαρμόζονται ωσαύτως
υπηρετεί έφ’ άπαξ παροχής ίσης πρός^τήν άποζηαίωσιν την ε": Τ“ν δικαιούμενων πάρα ^τοΰ έξ ου αποχωρούν η άπολυον- 
προ3λεπομένην ύπό τών διατάξεων τοΰ Ν. 2112/20. . · ' '™' Ν.ΠΑ.Δ. έτερου έφ’ άπαξ χρτχαατικου βοηθήματος ή

; ο\'«νλ - ' ο -~"k ft''■·■'··' οά' * 'ν. 1: άποζημιωσεως. : -· ■£££■' μ,Υ- - Ν γτ- ·ρ) ϊπό.της παρ. λ του αυτου αρϋρου-προρλετΓεται η χο- ι ·.* ^ ·-■·.-· " . *r:. s·^* . ε·/ΐ·Ν .·_·*;:>
ρήγησις τής άνωτέρώ άποζημιώσεως καί είς τούς δίκαιου-·.·, -· ·· · · -. Αρ-?ρον 2.Γ: -/ερίχΔΧ ήι
χους ένττεριπτώσε'ι θανάτου ύπαλλ.ήλου. ~ ///VN.μ*.:ά! Έπί τού συνόλου' τώνΝακτικών αποδοχών και τών πόσης
•·· λ «νΔά* ·;·'- · ·-■·--- - ·Α - - ·· -τ- γ) Ι πό της παραγρ. σ του αυτου άρθρου πρ
'χορήγησις έφ’ άποιξ παροχής‘ίσης πρός τοΓ ήμι
ζημιώσέως τής προβλεπόμένης ύπό τών διατάξ_______
2112/20 είς τούς έξερχομένούς κατά την πρώτην 7τεντοιετίαν' ■ <i®u> 9·δνοί> κρατησις εκ τεσσάρων.τοίς εκατόν (4%) υπέρ τών 
άπό τής ισχύος τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου/ ” ,:^ ./ ·; Νομικών Προσώπων Δτμιοσιου Δίκαιου, εις S υπηρετούν. Προ-
- ... - -π*.· --α--· - - · · ν«·. '·;. _ ν.'_. ' κειμένου περί υπαλλήλων έχόντων συμπληρώσει'ΪΟετή τοΰλά-

γ1 εζαιρετικη αυτή όιαταέις θεσπίζεται λόγω ττ,ς ιιικοαε ■ ··-«_■··** . >, . <’ _Γ ^ , s , .· ‘ς Γ χ-στον υπηρεσιχ; η ως ανω κοατησις ορίζεται εις πεντε «ις
συμμέτοχης της ανωτέρω κατηγορίας υπάλληλων είς . τάς - - ---............... - - - - ' -
δημιουργηθησομένας δαπάνας.

απο-
• δ) Ύπό τής παραγρ. 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου δρίζι

διατάξεις τοΰ παρόντος δέν έφαρμόζονται έπί τών ύπαλλήλών/ . λογιστικού τών Ν.ΠΔ.Δ^ διά σχηματισμόν κεφαλαίων ά 
τών δικαιούμενων έφ’,άπαξ βοηθήματος ή άποζημιώσεως. -Γ ' ζημιώσέως ύφ’ ενός έκαστου Νομικού Προσώπου, τών έξερχο-

■ ε) ΗΥπδ τον άρθρου 2 θεσπίζεται' εισφορά ήσφαλισμένου V^· 5·'*λ^λων ^ Te5 *?ο^ουμίνθν άρ-5ρου
διά μέν τούς μή ίχο-ντοή συμπληρώσει ΙΟετή ύττηρεσίαν'είς ^Ρ'ζομενα. ..- ,. - " ' : .


