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Έ-l τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως άσφαλιστικών 
θεμάτων των ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων τοΰ Ταμείου 
Άσφαλίσεως Προσωπικού ΗΕΑΠ—ΕΗΕ.».

Προς την Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Ή υφιστάμενη κατάστασις άπό άπόψεως όργανώσεως 
της κυρίας άσφαλίσεως τοΰ προσωπικού της ΔΕΗ, έμφκνιζει 
βασικάς αδυναμίας, διότι τό έν λόγω προσωπικόν, κκίτοι 
εχει τον αυτόν εργοδότην δεν διέπεται υπο ενιαίου καθεστώ
τος άπό άπόψεως όρων άσφαλίσεως καί συνταξιοδοτήσεως. 
Οΰτω μέοος τοΰ προσωπικού της ΔΕΗ, αντιπροσωπεΰον 
ποοο :τόν 20% τοΰ συνόλου τοΰ προσωπικού περίπου, ύπά- 
γ ται εις τ. ν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως Προσο^- 
πικοϋ ’Ηλεκτρικής Εταιρείας ’Αθηνών—Πειραιώς καί Ελ
ληνικής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας, ενώ άπαν το λοιπόν προ
σωπικόν, άντιπροσωπεΰον τό 80% περίπου, υπάγεται εις 
την παρά τη ΔΕΗ καθιερωθεΐσαν διά τοΰ Ν. 4491/1966 
άσφάλισιν.

Τό Ταμεϊον Άσφαλίσεως Προσωπικού ’Ηλεκτρικής 
Εταιρείας ’Αθηνών— Πειραιώς καί Ελληνικής ’Ηλεκτρι
κής 'Εταιρείας (ΗΕΑΠ—ΕΗΕ) συνεστήθη τό έτος 1919 
καί~λειτουργεί μέχρι σήμερον.

Εις τό Ταμεϊον τοϋτο άσφαλίζεται άφ’ ένός μέν τό προ
σωπικόν τής τέως ’Ηλεκτρικής Εταιρείας ’Αθηνών—Πει
ραιώς, ή όποια έξηγοράσθη τό 1961 ύπό τής ΔΕΗ, άφ’ 
ετέρου δέ τό ύπό τής ΔΕΗ προσλαμβανόμενον έκτοτε προ-, 
σωπικόν εις τον χώρον άρμοδιότητος τής έξαγορασθείσης 
Εταιρείας.

Τό λοιπόν προσωπικόν τής ΔΕΗ τό μη άπασχολούμενον 
εις τον χώρον άρμοδιότητος τής τέως ΗΕΑΠ ήσφαλίζετο 
μέχρι τοΰ έτους 1966 εις τό ΙΚΑ.

Άπό τοΰ 1966 καθιερώθη διά τοΰ Ν. 4491/1966 ειδικόν 
σύστημα άσφαλίσεως τοΰ προσωπικού τής ΔΕΗ, είς τό 
όποιον άσφαλίζεται άπαν τό λοιπόν προσωπικόν τής 
ΔΕΗ, άντιπροσωπεΰον, ώς έλέχθη, ποσοστόν 80% περίπου 
τοΰ συνόλου.

2. Άπό τινων ετών σημειοΰται αΰξουσα, άπό έτους εις 
έτος, έλλειμματικότης τοΰ Ταμείου, τής ΔΕΗ, καλυπτού- 
σης τά έλλείμματα τοΰ Ταμείου:

*Η κατάστασις αΰτη δεν δύναται, προφανώς, να έμπεδώση 
αίσθημα άσφαλείας διά τό μέλλον είς τούς ήσφαλισμένο-.ς 
καί τούς συνταξιούχους τοΰ Ταμείου.

.'Η συγχώνευσις τοΰ Ταμείου είς την ΔΕΗ προέβαλλεν 
ώς λύσις τοΰ προβλήματος, ητις όμως άπεκρούσθη ύπό τής 
πλειονότητος τών ήσφαλισμένων τοΰ Ταμείου θεωρηθεϊσα 
ύπό τούτων ώς κατάργησις τών κεκτημένων δικαιωμάτων 
των.

’Εσχάτως, διά τοΰ Ν.Δ. 98/1974, συνεστήθη κλάδος 
επικουρικής άσφαλίσεως διά τό προσωπικόν τής ΔΕΗ, άλλα 
μόνον τό ήσφαλισμένον είς τό διά τοΰ Ν. 4491/1966 καθιε- 
ρωθέν σύστημα άσφαλίσεως καί ούχί διά τούς ήσφαλισμένους 
τοΰ Ταμείου.

Είς τούς τελευταίους τούτους παρεσχέθη ή ευχέρεια 
υπαγωγής των είς τον κλάδον επικουρικής άσφαλίσεως 
μόνον έάν ζητήσουν την υπαγωγήν των είς τό σύστημα 
άσφαλίσεως τοΰ προσωπικού τής ΔΕΗ (Ν. 4491/1966).

Ή εφαρμογή όμως τής διατάξεως ταύτης θά είχεν ώς 
συνέπειαν την άνατροπήν τής σχέσεως άριθμοΰ ήσφαλισμένων 
προς άριθμόν συνταξιούχων τοΰ Ταμείου, διότι πιθανώτατα 
πλεϊστοι ήσφαλισμένοι, επηρεαζόμενοι άπό τό εύεργέτημα 
τής έπικουρικής άσφαλίσεως, θά έδήλουν προσχώρησιν 
είς τό καθεστώς τοΰ Ν. 4491/1966, προκειμένου νά άποκτή- 
σουν επικουρικήν άσφάλισιν.

Τήν άντιμετώπισιν τών εντεύθεν προκυπτόντων θεμάτων 
σκοπεί τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιον, διά τοΰ οποίου βασικώς, 
άφ’ ένός μέν παρέχεται ή ευχέρεια είς τούς κατά τήν δημοσίευ- 
σιν, τοΰ Νόμου, ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου, νά αιτήσουν, 
τήν ύπαγωγήν των είς τήν άσφάλισιν τοΰ κλάδου Έπικουρι
κής άσφαλίσεως, χωρίς νά άπαιτήται ή διαγραφή των έκ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τής άσφα/.ίσεως, τοΰ Ταμείου, άφ’ ετέρου δέ προβλέπεται 
ή κατάργησις τοΰ τελευταίου τούτου, άφ’ ής ό άριθμός τών 
ήσφαλισμένων αυτού κατέλθη κάτω τών εκατόν (100), 
λαμβανομένης ειδικής μερίμνης διά τήν διατήρησιν τών 
κεπτημένο.ν δικαιωμάτων, τόσον τών ήσφαλισμένων όσον 
καί τών συνταξιούχων, ύπό τήν έννοιαν ότι θά εξακολουθήσουν 
νά διέπωνται ύπό τής νομοθεσίας τοΰ Ταμείου καί μετά 
τήν, τυχόν, έν τώ μέλλοντι κατάργησιν τοΰ Ταμείου. 'Ικα
νοποιείται, ούτως έτερον βασικόν αίτημα τών ήσφαλισμένων 
τοΰ Ταμείου, ιδία διότι θά εξακολουθήσουν καί μετά τήν 
κατάργησιν τοΰ Ταμείου, νά έχουν εφαρμογήν αί εύνοϊκαί 
συνταξιοδοτικαί διατάξεις, έν οΐς ή προβλέπουσα τήν συντα- 
ξιοδύτησίν των μετά 15ετή υπηρεσίαν, έν περιπτώσει άπο- 
λύσεώς των ύπό τής ΔΕΗ λόγω καταργήσεως θέσεως ή 
άλλως πως.

3. Είδικώτερον έπί τών, επί μέρους, διατάξεων τοΰ ύπό 
κρίσιν νομοσχεδίου, σημειοΰνται τά κάτωθι :

Διά τοΰ άρθρου 1 παρέχεται ή εύχέρεια υπαγωγής είς 
•τήν ’Επικουρικήν Άσφάλισιν τής ΔΕΗ καί τών ήσφαλισμένων 
τοΰ Ταμείου ΗΕΑΠ—ΕΗΕ, καταργουμένης τής διατάξεως 
τοΰ Ν.Δ. 98/74, ητις έθεσεν ώς προϋπόθεσιν υπαγωγής 
είς τήν έπικουρικήν άσφάλισιν, τήν δήλωσιν εισδοχής, είς 
τό ολον σύστημα άσφαλίσεως τής ΔΕΗ.
, Έν άρθρω 2 τοΰ σχεδίου προβλέπεται νά καταργηθή 

τό Ταμεϊον, έφ’ όσον ό άριθμός τών ήδη ήσφαλισμένων παρ’ 
αύτώ κατέλθη κάτω τών εκατόν (100) καί παύση ή εισδοχή 
είς τήν άσφάλισιν τούτου τών μετά τήν ίσχύν τοΰ Νόμου 
νεοπροσλαμβανομένων ύπό τής ΔΕΗ λαμβανομένης περαι
τέρω προνοίας "ώστε οί ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου, νά 
διατηρήσουν καί μετά τήν κατάργησιν αύτοΰ, τήν άσφαλι- 
στικήν προστασίαν τής νομοθεσίας τοΰ Ταμείου.

. Έν άρθρω 3 προβλέπεται ότι οί συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου 
θά συνταξιοδοτοΰνται ύπό τής ΔΕΗ. Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου 
παρέχεται ή εύχέρεια είς τούς ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου 
όπως έπιλέξουν έάν έπιθυμοΰν, τήν ύπαγωγήν των είς τό 
σύστημα άσφαλίσεως τής ΔΕΗ, έπιστρεφομένης αύτοΐς 
έντόκως τής διαφοράς τών εισφορών ήσφαλισμένων κλάδου 
συντάξεως. - ·

Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπονται τά τοΰ τρόπου άναπρο- 
σαρμογής τών συντάξεων τών συνταξιούχων τοΰ Ταμείου.

Διά τοΰ άρθρου 5 προβλέπεται ότι άπό τής καταργήσεως 
τοΰ Ταμείου ή περιουσία τούτου περιέρχεται είς τήν ΔΕΗ, 
ητις υπεισέρχεται ώς καθολικός διάδοχος είς τό σύνολον 
τών πάσης φύσεως δικαιωμάτων πόρων καί υποχρεώσεων 
αύτοΰ. Περαιτέρω καθιεροΰται ύποχρέωσις τής ΔΕΗ ή τοΰ 
διαδόχου ταύτης όπως καλύπτη τά πάσης φύσεως έλλείμματα 
τοΰ Ταμείου δΓ άπαντας τούς Κλάδους αύτοΰ, χρεώσει τής 
περιουσίας τούτου, θεσπιζομέ'/ης περαιτέρω άπαγορεύ- 
σεως έκποιήσεως κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων τοΰ Ταμείου.

Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου 5, προβλέπεται ότι έν περιπτώσει 
μεταβολής τοΰ σημερινού συστήματος αύτασφαλίσεως παρά 
τη ΔΕΗ τοΰ προσωπικού της καί συστάσεως ετέρου, ιδιαι
τέρου φορέως, άπαντα τά κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ Νόμου 
περιουσιακά στοιχεία τοΰ Ταμείου περιέρχονται είς τον συ- 
σταθησόμενον φορέα.

Διά τοΰ άρθρου 6 σκοπεϊται ή ριζική άντιμετώπισις τοΰ 
όλου θέματος τοΰ Ταμείου Έπικουρικής Άσφαλίσεως Προ
σωπικού Ε.Α.Τ.Ε. ΓΛΑΥΚΟΣ, λόγω τοΰ οικονομικού 
άδιεξόδου είς τό όποιον εχει περιέλθει τούτο, κατόπιν, 
τής κατά τό έτος 1967, γενομένης έξαγοράς τής Εταιρείας 
«ΓΛΑΥΚΟΣ» ύπό τής ΔΕΗ, ητις εϊχεν ώς συνέπειαν τήν 
ύπαγωγήν όλων τών νεοπροσλαμβανομένων είς τήν άσφάλισιν 
τής ΔΕΗ, μέ άποτέλεσμα τήν συνεχή μείωσιν τών ήσφα- 
λισμένων τοΰ Ταμείου με παράλληλον αΰξησιν τών συνταξι
ούχων αύτοΰ. .

Συγκεκριμένως άπό τοΰ έτους 1968 καί έντεΰθεν ούδείς 
νέος ήσφαλισμένος είσήλθεν είς τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου 
ένώ άντιθέτως ηύξήθησαν οί συνταξιούχοι αύτοΰ ύπερμέ- 
τρως. Ούτως ένώ τό 1967 οί ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου 
άνήρχοντο είς 255 καί οί συνταξιούχοι είς 49 ήτοι σχέσις
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5 : 1, τό 1974 ot μέν ήσφχλισμένοι ειχον μειωθή εις 112 
οί δέ συνταξιούχοι είχον αύξηθή εις 157 ήτοι ή σχέσις μετε- 
βλήθη ούσιωδώς δυσμενώς εις 1 : 1,4.

Έξ άλλου το Ταμεΐον άντιμετωπίζει κατ’ έτος μεγάλα 
ελλείμματα, καλυπτόμενα μέχρι τοΰδε διά τής έκποιήσεως 
των περιουσιακών του στοιχείων. "Ηδη κατά την χρήσιν 
1974 τά έσοδα τοΰ Ταμείου άνήλθον εις 892.000 δρχ. τά 
δε έξοδα εις 3.768.000 δρχ. ήτοι έν.φάνισεν έλλειμμα της 
τάξεως τών 2.876.000 δραχμών.

Κατόπιν τών άνωτέρω άναγκαία έκρίθη ή συγχώνευσες 
τοΰ Ταμείου - τούτου εις την υπό της ΔΕΗ παρεχομένην 
επικουρικήν άσφάλισιν, δοθέντος ότι αιτία τοΰ οικονομικού 
άδιεξόδου τοΰ Ταμείου είναι, ώς προελέχθη, ή εξαγορά 
της Εταιρείας «ΓΛΑΊΚΟΣ» υπο της ΔΕΗ.

Εΐδικώτερον ΰπό τών διατάξεων τοΰ ώς άνω άρθρου προ- 
βλέπεται : ’ - ,

Διά της παρ. 1 ή συγχώνευσις τοΰ Ταμείου εις τήν ΔΕΗ 
ήτις υπεισέρχεται ώς καθολικός διάδοχος είς τά δικαιώματα 
καί υποχρεώσεις' τοΰ συγχωνευομένου Ταμείου.

Διά της παρ. 2 ορίζεται ότι τά υπαγόμενα είς τήν άσφά- 
λισιν τοΰ Ταμείου πρόσωπα υπάγονται άπό της συγχωνεύ- 
σεως εις τήν επικουρικήν άσφάλισιν-τοΰ προσωπικού της ΔΕ Η, 
διεπόμενοι ΰπό τούς αυτούς όρους ώς καί τό λοιπόν προ
σωπικόν της ΔΕΗ.

Διά τής παρ. 3 προβλέπεται ό ανακαθορισμός τών έκ τών 
ήσφαλισμένων τοΰ Ταμείου καταστάντων συνταξιούχων της 
ΔΕΗ, κατά τάς έκάστότε ΐσχυούσας διατάξεις της επικουρι
κής Άσφαλίσεως τής ΔΕΗ, λαμβανομένης ειδικής προνοίας 
διά τούς’ λόγω αναπηρίας συνταξιούχους, ώστε νά διατηρή
σουν τήν λαμβανομένην τυχόν μεγαλυτέραν σύνταξιν ώς 
καί ό τρόπος αναπροσαρμογής τών έκ τών ήσφαλισμένων 
τού. Ταμείου καταστάντων συνταξιούχων τού ΙΚΑ.

Διά τού άρθρου 7 ρυθμίζεται έν παραγρ. 1 ό ανακαθορισμός 
τών συντάξεων τών συνταξιούχων τής ΔΕΗ, δια συνυπολο- 
γισμού είς τάς συνταξίμους άποδοχάς, τού επιδόματος 
πολυετίας, τό όποιον έχορηγήθη είς τό έν ένεργεία προσωπικόν 
τής ΔΕΗ διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Κανονισμού Καταστά- 
σεως Προσωπικού ΔΕΗ, τού κυρωθέντος διά τού Ν.Δ/τος 
210/1974. Ή ρύθμισις αυτή έπιδώκεται διότι έγεννήθησαν 
άμφιβολίαι, έάν τό επίδομα τούτο δύναται νά λαμβάνηται 
ύπ’ οψιν διά τήν άναπροσαρμογήν τών συντάξεων.

Διά τής παραγρ. 2 τού αυτού άρθρου 7 προβλέπεται 
ή χορήγησις οικογενειακού επιδόματος είς τούς συνταξιού
χους τής ΔΕΗ τούς προερχομένους έκ τών συγχωνευθέντων 
είς την ΔΕΗ, ασφαλιστικών οργανισμών,' οΐ όποιοι δέν έλάμ- 
βανον τούτο, ώς μή προβλεπόμενον ΰπό τής νομοθεσίας 
τών συγχωνευθέντων είς τήν ΔΕΗ φορέων.

Διά τής παρ. 3 τού άρθρου 7 προβλέπεται ή χορήγησις 
είς τήν. χήραν θανόντος ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου τής 
ΔΕΗ προερχομένου έκ τού συγχωνευθέντος είς τήν ΔΕΗ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Ηλεκτρισμού Θεσσαλονί
κης, τού αύτού ποσοστού συντάξεως (70%) τού χορηγουμένου 
καί είς τάς χήρας θανόντων ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων 
τής ΔΕΗ.

Σημειούτχι ότι οΐ συνταξιούχοι τής έν λόγω κατηγορίας 
λαμβάνουν σήμερον ποσοστόν 60% τής συντάξεως τού δικαιο- 
παρόχου των, διότι έθεμελίωσαν δικαίωμα συντάξεως πρό 
τής συγχωνεύσεως τού Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
’Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης είς τήν ΔΕΗ (1966) κατά 
τήν νομοθεσίαν τού όποιου τό έν λόγω ποσοστόν άνήρχετο 
είς 60%. '

Διά τού άρθρου 8 σκοπεΐται ή κατάργησις πάσης διατά- 
ξεως συνεπαγομένης μείωσιν τών ΰπό τής κειμένης νομο
θεσίας τής διεπούσης τήν αύτασφάλισιν τοΰ προσωπικού 
τής ΔΕΗ, πραβλεπομένων ποσών παροχών τοΰ Κλάδου 
Προνοίας.
·■ Διά τού άρθρου 9 έπέρχονται τροποποιήσεις διατάξεων τι- 

νων τοΰ Νόμου 4491/1966 «περί άσφαλίσεως τού προσω
πικού τής ΔΕΗ» κριθεΐσαι άναγκαΐαι έκ τής κτηθείσης πεί
ρας κατά τήν έφαρμογήν τοΰ ρηθέντος νόμου.

Εΐδικώτερον προβλέπεται :

α) Ή έπαναφορά έν ίσχύι τών διατάξεων περί τοΰ τρό 
που καθορισμού των αποζημιώσεων τών μελών είσηγητώ'· 
καί γραμματέων τών 'Υγειονομικών Επιτροπών.

β) Τα τής έςαγοράς χρονικών περιόδων μεταγενεστέρων 
τής ισχύος τού Ν. 4491/66 κατά τρόπον έναρμονιζόμενον 
προς τάς άρχάς τής ίσης μεταχειρίσεως.

γ) Η τροποποιησις τού εδαφίου 8' τής παρ. 1 τού άρθρου 
8 τοΰ IV 4491/ 1966 έπί τώ τέλει θεμελιώσεως δικαιώματος 
είς συνταςιν μετά 15 έτών άσφάλισιν, έν περιπτώσει άπο- 
λυσεως δι οιονδηποτε λόγον ΰπό τής ΔΕΗ, μή όφειλομένης 
πάντως είς αδίκημα έκ τών άναφερομένων είς τό πρώτον 
έδάφιον τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 4491/1966.

Τό τροποποιούμενον έδάφιον έχει ώς άκολούθως :
«δ) Μετά 15 έτών άσφάλισιν έν περιπτώσει άπολύοεως 

έκ τής υπηρεσίας συνέπεια καταργήσεως θέσεως».
δ) Υγειονομική προστασία τών τέκνων τών θηλέων 

ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων έξ ιδίας έργασίας, έφ’ όσον 
δεν δικαιούνται τοιαύτης έξ ετέρου άσφαλιστικοΰ φορέως 
καί ·

ε) ό καθορισμός τοΰ κύκλου τών τέκνων τών ήσφα- 
λισμένων ή συνταξιούχων τών δικαιουμένων τής ύπό τού 
Νόμου προβλεπομένης ειδικής προστασίας (άποστολή είς 
παιδικάς έξοχάς κ.λ,π.).

Διά τοΰ άρθρου 10, καθορίζεται ηύξημένον έπιτόκιον 
τών πιστωτικών υπολοίπων τών ύπό τής ΔΕΗ τηρουμένων 
Λογαριασμών τής έν γένει άσφαλίσεως τοΰ Προσωπικού της 
(Αύτασφαλίσεως καί Επικουρικής Άσφαλίσεως.

Έν Άθήνχις τή 20 Αύγούστου 1975
Ο» » \ —ι υπουργοί . · ,

Κοινωνικών ύπηρεσιών Βιομηχανίας
Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΑΟΣ Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ—ΣΥΜΠΛΗ ΡΟΥΜΕΝΑΙ - ΚΛ- 
ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤ1ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Πρός τό σχέδιον Νόμου «περί ρυθμίσεως άσφαλιστικών 
θεμάτων τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων τού Ταμείου 
Άσφαλίσεως Πρχωπικοΰ ΗΕΑΠ—ΕΗΕ καί ετέρων 
τινών θεμάτων».

1. Π.Δ/γμα 245/1975 (ΦΕΚ 69/15.4.75 τεύχος .V).

«Περί συγκροτήσεως καί λειτουργίας τής ’Επικουρικής 
Άσφαλίσεως τού Προσωπικού τής ΔΕΗ».

Άρθρον 1.

"Οργανα ’Επικουρικής Άσφαλίσεως.

1. Τό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τού Νόμου 4491/1966, 
ώς τούτο άντικατεστάθη ύπό τού άρθρου 16 τού Α.Ν. 100/ 
1967, ύφιστάμενον παρά τή ΔΕΗ Συμβούλιου Άσφαλί
σεως καθίσταται άρμόδιον διά τήν άπονομήν τών έν τώ πα- 
ρόντι κχθοριζομένων παροχών καί τήν ρύθμισιν παντός 
θέματος άναγομένου είς τήν έφαρμογήν τών έν τοΐς έπομένοις 
όριζομένων.

2. Αί διατάξεις τοϋ Νόμου 4491/1966 καί τού κατά τό
άρθρον 31 τοΰ Νόμου τούτου έκδοθέντος Κανονισμού, αί 
άφορώσαι είς τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τού συστήματος 
χορηγήσεως τών παροχών τής κυρίας Άσφαλίσεως, έφαρ- 
μόζονται άνχλόγως καί έπί τής Επικουρικής Άσφαλίσεως 
τού προσωπικού τής ΔΕΗ. ·τ:ι: ·

Άρθρον 2. . '■
Χρόνος ’Επικουρικής Άσφαλίσεως.

■ 1. Ώς χρόνος έπικουρικής άσφαλίσεως λογίζεται ό 
δυνάριει τών οικείων διατάξεων τού Νόμου 4491/1966 κατά 
περίπτωσιν άναγνωριζόμενος ώς χρόνος κυρίας άσφαλίσεως
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2. Έκ τοϋ ώς άνωτέρω άνχγνωριζομένου χρόνου έπι- 
κουρΙΧής άσφαλ,ίσεως, ό μή διανυθείς έν τή άσφαλ,ίσει 
Φορέως ’Επικουρικής Άσφαλίσεως διεπομένου υπό τής 
διχτάξεως τού άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 4202/61, έξχγοράζεται 
διά τής καταβολής ασφαλίστρου 1% ύπολογιζομένου επί 
των κατά τον χρόνον τής εξαγοράς υποκειμένων εις εισφοράν 
κυρίας άσφαλ,ίσεως Ν. 4491/66 πάσης φύσεως τακτικών 
μηνιαίων άπιειχών τοϋ έλδιαφερεμένου καταβλητέου 
εις τόσας μηνιαίας δόσεις όσα τά κατά περίπτωσιν έξχγο- 
ραζόμενα έτη, εις έξαπλοϋν υπολογιζόμενα. Ή τοιαύτη 
τμηματική εξαγορά χρόνου επικουρικής άσφαλίσεως τερμα
τίζεται άμα τή καθ’ οΐονδήποτε τρόπον έξόδω τοϋ ένδια- 
φερομένου έκ τής ΔΕΗ, τούτου ύποχρεουμένου εις την έφ' 
άπαξ καταβολήν τοϋ όφειλομένου υπολοίπου.

Προκειμένου περί των έφ’ εξής διοριζομένων εις τήν ΔΕΗ, 
ή εν προηγουμένου έδαφίω καθοριζόμενη έξαγορά χρόνου 
επικουρικής άσφαλίσεως πραγματοποιείσαι έπί τή καταβολή 
ασφαλίστρου 2,5%.

Άρθρον 3.

Πόροι.
L.H όροι...τής ΔΕ Η . διά πήν_επικουρικήν- άσφάλισιν τοϋ 

προσωπικοϋ αυτής είναι οί άκόλουθοι :
α) Εισφορά 2,5% των επικουρικούς ήσφαλισμένων, ύπο- 

λογιζομένη έπί των υποκειμένων εις εισφοράν κυρίας άσφα
λίσεως 1ST. 4491/66 άποδοχών αυτών

β) Αί εΐσφοραί τών έπικουρικώς ήσφαλ.ισμένων διά τήν" 
κατά το άρθρον 2 τοϋ παρόντος χρόνου επικουρικής άσφαλί
σεως.

γ) Τά κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 4202/1961 ποσά συμ
μετοχής ετέρων Φορέων Επικουρικής Άσφαλίσεως εις τάς 
δαπάνας των υπό τής ΔΕΗ χορηγουμένων επικουρικών 
μερισμάτων.

δ) Πάσα έτέρα συναφής πρόσοδος.
2. Οί έν τή προηγουμένη παραγράφω καθοριζόμενοι πόροι 

περιέρχονται εις τήν ΔΕΗ ή οποία άναλαμβάνει τήν πλήρη 
κάλυψιν τών δαπανών καί έν γένει υποχρεώσεων τής έπι- 
κουρικής άσφαλίσεως τοϋ προσωπικοϋ αυτής.

3. Ή οικονομική κατάστασις τής ’Επικουρικής Άσφα
λίσεως απεικονίζεται εις τηρούμενο-; προς τοϋτο παρά 
τή ΔΕΗ ειδικόν λογαριασμόν εις τον όποιον καταχωρί
ζονται οί έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος καθοριζόμενοι 
πόροι, οίονεί έργοδοτική εισφορά τής ΔΕΗ 2,5% ύπολο- 
γιζομέ/η ώς καί ή εισφορά τών έπικουρικώς ήσφαλισμένων, 
έτι δέ καί πάσα δαπάνη άφορώσα εις τήν κατά τάς διατά
ξεις τοϋ παρόντος έπικουρικήν άσφάλισιν τοϋ προσωπικοϋ 
τής Έπιχειρήσεως.

Τό κατ’ έτος πιστωτικόν υπόλοιπον τοϋ έν λόγω' είδικοϋ 
λογ/σμοϋ καθίσταται τοκοφόρον έπί τώ έκάστοτε ίσχύοντι 
άσφαλ.ιστικώ έπιτοκίω.

Άρθρον 4.

Επικουρικόν μέρισμα. . . ·
1. Οί παρά τή ΔΕΗ έπικουρικώς ήσφχλισμένοι δικαιοϋνται 

ταχτικού μηνιαίου μερίσματος, έφ’ όσον τύχουν οριστικής 
συνταξιοδοτήσεως έξ αυτής.

2. Τό κατά περίπτωσιν χορηγητέον μέρισμα είναι ίσον 
προς τα είκοσι πέντε έκμτοστά τοϋ ποσοΰ τής έκάστοτε 
καταβαλλομένης μηνιαίας συντάξεως εις τούς κατά τήν 
πρόηγουμένην παράγραφον δικαιούχους ή είς τά μέλη οι
κογένειας θανοντων δικαιούχων. Τό ποσόν τοϋ έν λόγω 
μερίσματος δεν δύναται νά ύπερβαίνη τό άντιστοιχοϋν τοιοϋ- 
τον είς μηνιαίαν σύνταξιν ύπολογιζομένην έπί τή βάσει τών 
διατάξεων τών άρθρων 8 καί 9 τοϋ Νόμου 4491/1966.

3· Εις τους μή τυχόντας συνταξιοδοτήσεως έπικουρικώς 
ησφαλισμενους η τά μέλη οικογένειας θανοντων έπικουρικώς 
ήσφαλισμένων τούς πληροΰντας τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 
12 τοϋ Νόμου 4491/1966 καταβάλλεται έφ’ άπαξ μέρισμα 
ίσον προς τά είκοσι.πέντε έκατοστά τής δυνάμει τοϋ άρθρου 
τρυτου καταβαλλομένης αύτοϊς έφ’ άπαξ άποζημιώσεως

4. Αί διατάξεις τών άρθρων 13 καί 29 τοϋ Νόμου 4491/ 
1966, καθ’ 5 μέρος άφοροϋν αύται είς τήν σύνταξιν, εφαρμό
ζονται καί έπί τοϋ έπικουρικοϋ μερίσματος.

Άρθρον 5.

Έπλογή επικουρικής άσφαλίσεως.
1. Ή ύ π αγωγή τών ενδιαφερομένων είς τήν έπικουρικήν 

άσφάλισιν τής ΔΕΗ, τελ.εΐ ύπό τούς έν άρθρω 32 τοϋ Νόμου 
4491/1966, τιθεμένους περιορισμούς.

Οί έξ αυτών έπιθυμοϋντες, δύνανται νά διατηρήσουν τήν 
υποχρεωτικήν έπικουρικήν άσφάλισιν των είς έτερον φορέα, 
έφ’ όσον δηλώσουν τοϋτο έγγράφως έντός τριμήνου άπό 
τής ισχύος τοϋ παρόντος. Προκειμένου περί τών έφ’ εξής 
διοριζομένων είς τήν ΔΕΗ, ή τοιαύτη τρίμηνος άνατρεπτική 
προθεσμία άρχεται άπό τής ήμερομηνίας προσλήψεως αύτών 
είς τήν Έπιχείρησιν.

2. Οί έκ τών έπικουρικώς ήσφαλισμένων παρά τή ΔΕΗ 
ύπαγόμενοι καί είς τήν ομαδικήν άσφάλισιν τοϋ προσωπικοϋ 
τής Έπιχειρήσεως παρά τή Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών» Η 
ΕΘΝΙΚΗ», οί διατηροΰντες τήν τοιαύτην άσφάλισιν των 
μέσω τής ΔΕΗ, ύποχρεοϋνται είς άπόδοσιν προς τήν Έπι-

_ χείρησιν—τής κατά τήν οίκείαν σύμβασιν βαρυνούσης αύτήν- 
εισφοράς.

Άρθρον 6.
’Εφαρμογή κειμένων διατάξεων. . -

, Αί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 33 
καί τών άρθρων 35, 37, 38 καί 41 τοϋ Νόμου 4491/1966 
έφαρμόζονται άνάλόγως καί έπί τής ’Επικουρικής Άσφαλί
σεως τοϋ Προσωπικοϋ τής ΔΕΗ. · · · - -

2. Ν.Δ/γμα 98/1974 «περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώ-
σεως διατάξεων τινων τοϋ Ν. 4491/1966 περί άσφαλ,ίσεως 
τοϋ προσωπικοϋ τής ΔΕΗ». . . . -

■ (ΦΕΚ, 292/7.10.1974 τ.Ά). '
Άρθρον 2.

Τό πάσης φύσεως προσωπικόν τής ΔΕΗ τό ήσφαλισμένον 
ή άσφαλιζόμενον είς τό Ταμεΐον Άσφαλ.ισεως Προσωπικοϋ 
ΗΕΑΠ—ΕΗΕ δύναται νά ύπαχθή εις τήν άσφάλ.ισιν τοϋ 
Ν. 4491/1966, έφ’ όσον δηλώση τοϋτο έγγράφως έντός τρι
μήνου άνατρεπτικής προθεσμίας, άρχομένης άπό .τής ένάρ- 
ξεως λειτουργίας τής διά του Νόμου τουτου, θεσπιζομένης 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως.

3. Νόμος 4491/1966 «περί άσφαλ,ίσεως τοϋ Προσωπι-
κοϋ τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ήλεκτρισμοϋ».

Άρθρον 5. .
' Υγειονομικαί Έπιτροπαί.

2. (τελευταϊον έδάφιον)
Είς τά μέλη καί τούς Γραμματείς τών Πρωτοβαθμίων 'Υ

γειονομικών ’Επιτροπών καταβαλλεται, εφ απαξ άποζημι-

τροπης
Αί ώς άνω άποζημιώσεις καθορίζονται δΓ άποφάσεως τοϋ 

Διοικητικού Συμβουλίου τής ΔΕΗ. . -

Άρθρον 6.
Χρόνος Άσφαλ,ίσεως. ι ».

1. Ώς χρόνος άσφαλ,ίσεως διά τήν έφαρ'μογήν των περί 
συνταξιοδοτήσεως διατάξεων τοϋ παρόντος λογίζεται :: 

α) Ό έν τή άσφαλ.ίσει τοϋ παρόντος χρόνος καί ό πρό τής 
συστάσεως τής άσφαλ,ίσεως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
παοα τή ΔΕΗ. Ώς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας παρά τή 
ΔΕΗ έτν τή έννοία τής παρούσης θεωρείται καί ό άπό 7ης 
Αύγούστου 1950, ήμέρας Ισχύος τοϋ Νόμου 1468/1960 «περί 
ίδρύσεως Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού», χρόνος 

'υπηρεσίας παρά ’Ηλεκτρική Επιχειρήσει έξαγορασθει- 
-■ -ΐ.....„·„ο_____ ί... Λ_λ -τ- AFH Λ- λ i-λ -7-



— 4 —

αυτής ήαέρας χρόνος υπηρεσίας εις τάς Εταιρείας EBASCO, 
EDISON,’ MERE AND MACLELLAN, OMNIUM- LY
ONNAIS, COTECI, FOUNDATION, PIECE MANAGE
MENT ING, ETER OMNIUM LYONNAIS καί BURNS 
AND ROE ING, κατά τήν διάρκειαν της ύπ’ αύτών έκ- 
τελέσεως έργων της ΔΕΗ ή εις τήν ύπηρεσίαν τής έν Έλ- 
λάδι ’Αμερικανικής Οικονομικής ’Αποστολής, έφ’ δσον δ 
ήσφαλισμένος εΐργάζετο έν αυτή διά λογαριασμόν τής ΔΕΗ.

β) 'Ο χρόνος άσφαλίσεως παρ’ έτέρω φορεΐ κυρίας Ά
σφαλίσεως, λόγω άπασχολήσεως, έκτος ΔΕΗ ή παρά τω 
Είδικώ Λογ/σμω Άσφαλίσεως Μηχανικών ΔΕΗ.

γ) 'Ο προ τής υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν τοϋ παρόντος 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας παρά τω Έλληνικω Δημο- 
σίω ή Νομικώ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου ή Δήμω ή Κοι- 
νότητι.

δ) 'Ο πρό τής 7ης Αύγούστου 1950 χρόνος υπηρεσίας 
παρά ’Ηλεκτρική ’Επιχειρήσει έξαγορασθείση ή έξαγορα- 
σθησομένη ΰπό τής ΔΕΗ ή παρά τη έξαγορασθείση ΰπό τής 
ΔΕΗ ’Ανωνύμου,’Ηλεκτρική Εταιρεία Ρόδου από τής 7ης 
Αύγούστου 1950, μέχρι 10 κατ’ άνώτατον δριον έτών ό μή 
διανυθείς έν τή άσφαλίσει ετέρου φορέως κυρίας άσφαλίσεως.

ε) 'Ο χρόνος έφεδρικής ή μονίμου υπηρεσίας είς τάς ’Ε
νόπλους Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, υπολογιζό
μενος εις διπλοϋν, καθ’ δ μέρος διηνύθη έν πολεμική περιόδω 
είς τήν ζώνην "τών πρόσω.

στ) 'Ο χρόνος υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, καθ’ 
δ μέρος διηνύθη έν πολεμική περιόδω εις τήν ζώνην των πρό
σω ή έφ’ δσον ό στρατευθείς είχεν, κατά τον χρόνον τής στρα- 
τεύσεώς του, τήν ιδιότητα τοϋ υπαλλήλου,τής ΔΕΗ.

Ό ώς άνω χρόνος άσφαλίσεως υπολογίζεται συμψηφιστι- 
κώς, έφ’ δσον συμπίπτει παράλληλος πραγματοποίησις αύ- 
τοΰ, έξαιρέσει τής περιπτώσεως τοϋ χρόνου υπηρεσίας είς τήν 
ζώνην των πρόσω, άθροιστικώς καί άνευ διπλασιασμού, ύπο- 
λογιζομένου.

Ό υπό στοιχεία α' καί δ' χρόνος, έξαιρουμένου τοϋ δια- ' 
νυομένου είς τήν διά τοϋ παρόντος συνιστωμένην άσφάλασιν, 
έφ’ δσον δεν συμπίπτει μέ τον υπό στοιχεϊον β' άναφερόμενον 
έξαγοράζεται διά καταβολής άσφαλίστρου 2.25 % υπολογι
ζόμενου επί των υποκειμένων είς εισφοράν ΙΚΑ κατά τον 
χρόνον τής έξαγορας αύτοϋ άποδοχών τοϋ ένδιαφερομένου.

Άρθρον 8.

Σύνταξις γήρατος, άναπηρίας καί θανάτου.
1. *0 ήσφαλισμένος παρά τή ΔΕΗ, δικαιούται έξ αύτής 

συντάξεως :
α........................ ...........................................................................
β.................... ................................................................................
γ. .............................................................. ........ ................... ..
δ. Μετά 15 έτών άσφάλισιν έν περιπτώσει άπολύσεως έκ 

τής υπηρεσίας συνέπεια καταργήσεως θέσεως.
2......................................................................................
3. I!!!”!”””!!”””"!!”!!!!!!”!”!””!
4. Ή σύνταξις συνίσταται είς ποσοστά τών συνταξίμων 

άποδοχών κατά τά έν τή επομένη παραγράφω οριζόμενα.
Ώς συντάξιμοι άποδοχαί νοούνται, διά τήν έφαρμογήν τοϋ 

παρόντος τά SO εκατοστά τοϋ μέσου δρου τών, μέχρι ποσού 
ΐσου προς τό τριπλάσιον τοϋ βασικού μισθού τού 7ου κλι
μακίου τής ΔΕΗ, τακτικών μηνιαίων άποδοχών τού ήσφα- 
λισμένου, τού τελευταίου έτους υπηρεσίας παρά τή ΔΕΗ, 
μή συνυπολογιζομένων τών δώρων εορτών καί τοϋ έπιδόμα- 
τος κανονικής άδειας.

Έν τή περιπτώσει ταύτη ώς τακτικαί μηνιαΐαι άποδοχαί 
νοούνται, ό βασικός μισθός μετά τών προσαυξήσεων αύτοΰ 
λόγω πολυετίας καί τά παγίως καταβαλλόμενα έπιδόματα 
(Τεχνικού ’Επιμελητηρίου Ελλάδος, Οικονομολόγων κλπ). 
Δεν συνυπολογίζονται είς τάς τακτικάς μηνιαίας άποδοχάς 
τά έπιδόματα οικογενειακών βαρών καί θέσεως.

5.................................................................................................. ..

7. Είς τόν, κατά τάς προηγουμένως παραγράφους τού

παρόντος άρθρου, δικαιούμενον συντάξεως, παρέχεται οικο
γενειακόν επίδομα διά τήν σύζυγον ή προκειμένου περί ή- 
σφαλισμένης διά τόν άπορον καί όλικώς άνίκανον πρός έργα- 
σίαν σύζυγον έκ 10 % τής μηνιαίας συντάξεως καί 5 % δι’ έ
καστον τέκνον, μέχρι τριών ή έλλειπούσης συζύγου μέχρι 
τεσσάρων τέκνων.

Τό ώς άνω έπίδομα παρέχεται μέχρι τής συμπληρώσεως 
τού 20οΰ έτους τής ήλικίας τών τέκνων ή τοϋ 24ου, προκει
μένου περί τών συνεχιζόντων τάς σπουδάς αύτών καί έφ’ δ
σον ταϋτα είναι άγαμα καί δεν έργάζονται.

Είς περίπτωσιν σωματικώς ή διανοητικούς άναπήρων τέ
κνων ανικάνων πρός πάσαν έργασίαν, τής άναττηρίας αυτών 
βεβαιουμένης ύπό τών κατά τό άρθρον 5 τού παρόντος 'Υ
γειονομικών ’Επιτροπών, συνεχίζεται ή παροχή τοϋ επιδό
ματος άνεξαρτήτως τής ήλικίας αύτών καί μέχρις άρσεως τής 
άνικανότητος.

Τό ποσόν τού οικογενειακού έπιδόματος δεν δύναται νά 
ύπολείπηται διά μέν τήν σύζυγον τού 1/20, δι’ έκαστον δέ τέ
κνον τού 1/25 τοϋ βασικού μισθού τού 7ου κλιμακίου τής 
ΔΕΗ.

Άρθρον 9.

Σύνταξις μελών οικογένειας ήσφαλισμένου.
1. .. _ .............................. .
2. ..................................................,.
3. Τό ποσόν τής συντάξεως είς ήν δικαιούται ή χήρα (χή

ρος) ίσοΰται πρός τά 70 εκατοστά τοϋ ποσού τής συντάξεως1 
τού θανόντος (θανούσης).

’Άρθρον 14.

Δικαιούχοι 'Υγειονομικής Περιθάλψεως.
1......................... ................... ................................................... ..
2........................................................... ........................ ..
3. Ώς μέλη τής οικογένειας ήσφαλισμένου ή συνταξιού

χου δικαιούμενα περιθάλψεως, θεωρούνται :
α) Ή σύζυγος ή ό άπορος καί όλικώς άνίκανος πρός έρ

γασίαν σύζυγος.
β) Τά άγαμα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, άναγνωρι- 

σθέντα καί υίοθετηθέντα καί έπί ήσφαλισμένης ή γυναικός 
συνταξιούχου καί τά φυσικά τέκνα αύτής, μέχρι συμπληρώ
σεως τοϋ 20οΰ έτους τής ήλικίας των ή έφ’ δσον συνεχίζουν 
τάς σπουδάς των μέχρι τοϋ 24ου έτους.

γ) Οί γονείς.
δ) Οί ορφανοί πατρός καί μητρός έγγονοι καί άδελφοί ώς 

καί οί όρφανοί μόνον πατρός ή μητρός έγγονοι ή άδελφοί, έφ’ 
δσον ό έπιζών γονεύς λογίζεται ώς μέλος τής οικογένειας τού 
ήσφαλισμένου μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 20οϋ έτους τής ή
λικίας των ή έφ’ δσον συνεχίζουν τάς σπουδάς των μέχρι τοϋ 
24ου έτους καί έφ’ όσον είναι άγαμα καί δεν έργάζονται.

Τά πρόσωπα τά άναφερόμενα έν τή παρούση παραγράφω 
θεωρούνται ώς μέλη τής οικογένειας τοϋ ήσφαλισμένου ή 
συνταξιούχου έφ’ δσον συμβιοϋν μετ’ αύτοϋ καί ή συντήρη- 
σίς των , προκειμένου περί τών ύπό στοιχεϊον β', γ' καί δ' 
κατηγοριών, βαρύνει αύτόν.

Θεωρείται δτι υπάρχει συμβίωσις καί έάν διά σοβαρούς 
λόγους, έκτιμωμένους ύπό τοϋ Συμβουλίου Άσφαλίσεως, ό 
σύζυγος ή ή σύζυγος ή τά τέκνα ή οί γονείς δέν διαμένουν 
προσωρινώς ύπό τήν αύτήν στέγην.

Άρθρον 22.

Παιδική προστασία.
1. Μερίμνη τής 'Υπηρεσίας Άσφαλίσεως όργανοϋνται 

καθ’ έκαστον θέρος παιδικαί έξοχαί είς τάς όποιας άποστέλ- 
λονται τά τέκνα τών ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων, ήλικίας 
5-15 έτών διά παραμονήν μέχρι 20 ήμερών. Διά τά ήλικίας 
5 έως 15 έτών τέκνα τών ήσφαλισμένων ή τών συνταξιούχων, 
τά κατά τήν κρίσιν τού Συμβουλίου Άσφαλίσεως δεδικαιο- 
λογημένως μή μετέχοντα τών όργανουμένων Παιδικών ’Ε
ξοχών, καταβάλλεται ύπό τής 'Υπηρεσίας Άσφαλίσεως είς 
τόν κηδεμόνα αύτών έπίδομα θερινής έξοχής, ίσον πρός τό 
1/5 τοϋ μισθού τοϋ 7ου κλ.ιμακίου τής ΔΕΗ δι’ έκαστον.
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2. 'Υπό τής 'Υπηρεσίας Άσφαλίσεως παρέχεται περί- 
θαλψις έν ειδικω Ίδρύματι εις τά έχοντα ανάγκην αυτής τέ
κνα των ήσφαλισμένων ή των συνταξιούχων, κατά τά είδι- 
κώτερον καθοριζόμενα εις τον Κανονισμόν.

Άρθρον 25.

Έφ’ άπαξ βοήθημα.

1. Εις τούς έξερχομένουςέκ τής υπηρεσίας τής ΔΕΗ ήσφα- 
λισμένους τούς δικαιουμένους συντάξεως κατά τάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος νόμου καί τούς μή δικαιουμένους 
συντάξεως, έφ’ όσον οί τελευταίοι ούτοι συνεπλήρωσαν 15ε- 
τή τουλάχιστον άσφάλισιν περιλαμβάνουσαν τούλάχιστον 
10 έτη πραγματικής ύττηρεσίας έν τή ΔΕΗ, καταβάλλεται 
έφ’ άπαξ βοήθημα ίσον προς τό γινόμενον των έν τω τρίτω 
έδαφίω τής παραγράφου 4 τοϋ άρθροίΥδ-καθοριζόμενων τα
κτικών μηνιαίων άποδοχών, των τελευταίων λαμβανομένων 
μέ άνώτατον όριον τό τριπλάσιον τοϋ μισθοϋ τοϋ 7ου κλιμα
κίου τής ΔΕΗ, έπί τον άριθμόν των έτών τής έν τή ΔΕΗ πρα
γματικής υπηρεσίας καί μέχρι τριάκοντα κατ’ άνώτατον ό
ριον.

Έ ν τή περιπτώσει ταύτη δεν λογίζεται ως χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας έν τή ΔΕΗ ό ΰπό στοιχεΐον α' τής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ παρόντος άναφερόμενος χρόνος διά 
τον όποιον ό ήσφαλισμένος έλαβε την νόμιμον άποζημίωσιν 
συνεπεία καταγγελίας συμβάσεως έργασίας.

2. Προκειμένου περί ήσφαλισμένου ΰπαγομένου εις την 
υπό στοιχεΐον στ' περίπτωσιν τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
8 τοϋ παρόντος νόμου καί δικαιωθέντος συντάξεως ώς καί 
προκειμένου περί μελών οικογένειας άποβιώσαντος ήσφαλι- 
σμένου συνεπεία έργατικοϋ ατυχήματος ή έπαγγελμάτικής 
άσθενείας, τό ποσόν τοϋ έφ’ άπαξ βοηθήματος δεν δύναται 
να είναι κατώτερον τοϋ πενταπλασίου τών έν τή προηγουμένη 
παραγράφω καθοριζομένων μηνιαίων άποδοχών.

3. Τό βάσει τοϋ παρόντος άρθρου χόρηγούμενον έφ’ άπαξ 
βοήθημα συμψηφίζεται μετά τής τυχόν καταβαλλόμενης 
άποζημιώσεως εις τούς ήσφαλισμένους, λόγω καταγγελίας 
τής συμβάσεως έργασίας ή καταλήψεώς των υπό τοϋ ορίου 
ηλικίας ή έξ άλλης τινός αιτίας άποχωρήσεως, καθ’ ά ό νό
μος ορίζει.

Άρθρον 36.

Συγχώνευσις ’Ασφαλιστικών Ταμείων.

Προσωπικοϋ τ. ΚΕΤΗΘ κλπ.
1. ’Από τής 1ης τοϋ τρίτου, μετά την δημοσίευσιν τοϋ 

παρόντος μηνός, τό «Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού ’Η
λεκτρισμού Θεσ/νίκης» τό «Ταμεΐον ’Αλληλοβοήθειας Προ
σωπικού ’Ηλεκτρισμού Θεσ/νίκης» καί ό ειδικός Λογαρια
σμός Άσφαλίσεως Μηχανικών ΔΕΗ, συγχωνεύονται εις 
τήν ΔΕΗ. Ή ΔΕΗ υπεισέρχεται, ώς καθολικός διάδοχος, 
εις τό σόνολον τών πάσης φύσεως δικαιωμάτων καί υποχρε
ώσεων τών συγχωνευομένων Φορέων τής μεταβιβάσεως τών 
περιουσιακών αυτών στοιχείων εις τήν ΔΕΗ γινόμενης αυτο
δικαίως δυνάμει τοϋ παρόντος, ήτις ύποχρεοϋται όπως παρα- 
χωρήση τήν χρήσιν ολοκλήρου τοϋ έν Θεσ/νίκη καί έπί τής 
Λεωφόρου Βασιλέως Κων/νου 17 κειμένου οικήματος (Α' 
όροφος) Γραφείων, οριζοντίου ιδιοκτησίας τοϋ καταργούμε- 
νου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Ηλεκτρισμού Θεσ/ 
νίκης, προς τούς έν Θεσ/νίκη έδρεύοντας Σύλλογον ’Εργατο
ϋπαλλήλων ΔΕΗ Μακεδονίας — Θράκης καί Σύνδεσμον Συν
ταξιούχων ΔΕΗ Μακεδονίας - Θράκης, άποκλειστικώς καί 
μόνον διά Γραφεία καί έντευκτηρια τούτων.

Ή άσφάλισις τών ύπαγομένων εις τούς, κατά τό προηγού- 
μενον έδάφιον, συγχωνευομένους φορείς, συνεχίζεται εις τήν 
ΔΕΗ, κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος. Ό παρά τοΐς συγχω- 
νευομένοις Ταμείοις καί τω Ειδικω Λογ/σμώ Άσφαλίσεως

Μηχανικών ΔΕΗ, χρόνος άσφαλίσεως τούτων, θά λογί
ζεται ώς χρόνος πραγματικής ύπηρεσίας καί άσφαλίσεως αύ- 
τών παρά τή ΔΕΗ, ώς προς τήν θεμελίωσιν τοϋ εις σύνταξιν 
δικαιώματος των, τον υπολογισμόν τοϋ ύψους αυτής καί τήν 
άπόληψιν τών έν γένει προβλεπομένων ύπό τοϋ παρόντος πα
ροχών. Είδικώτεραι έν γένει διατάξεις τών Καταστατικών 
τών καταργουμένων ώς άνω φορέων, πλήν τών άφορωσών 
εις τόν Κλάδον Υγείας θά έξχκολουθήσουν έχουσχι έφχρμο- 
γήν έπί τών κατά τόν χρόνον τής συγχωνεύσεως ήσφαλισμέ- 
νων παρ’ αύτοΐς.

Οί συνταξιούχοι τών ώς άνω συγχωνευομένων φορέων 
λογίζονται έφ’ εξής συνταξιούχοι τής ΔΕΗ καί ύπάγονται 
εις την άσφάλισιν τών Κλάδων Υγείας καί Προνοίας - Άντι- 
λήψεως τής διά τοϋ παρόντος νόμου συνιστωμένης άσφχλί
σεως.

2. Το κατά τήν Ιην ’Ιανουάριου 1965 ύπηρετοϋν πάσης 
φύσεως προσωπικόν εις τούς ώς άνω συγχωνευομένους φο
ρείς εντάσσεται, είς τό προσωπικόν τής ΔΕΗ. Οί μή άπο- 
δεχόμενοι τήν ένταξίν των, έντός μηνός άπό τής κχταργή- 
σεως τών φορέων, άπολύονται έπί καταβολή τοϋ διπλάσιου 
τής νομίμου άποζημιώσεως συνεπεία _κατχγγελίχςγτυμβά-^ 
σεως έργασίας.

4. Κανονισμός Καταστάσεως Προσωπικού ΔΕΗ (τε
θείς έν ίσχύι διά τής ύπ’ άριθ. 2842/442/25-10-73 άποφά- 
σεως τοϋ Υπουργού Άπασχολήσεως (ΦΕΚ 1274/25-10-73, 
τεύχος Β' καί κυρωθείς διά τοϋ Ν. Δ/τος 210/1974 ΦΕΚ 364 
τεύχος Α'). .

Άρθρον 7.

Μισθός.
1. Ό είς έκαστον μισθολογικόν κλιμάκιον άντιστοιχών 

μηνιαίος μισθός καθορίζεται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευομένης διά τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως.

2. Ό μισθός, όφείλεται άπό τής ήμέρας άνχλήψεως ύπη
ρεσίας καί καταβάλλεται δεδουλευμένος. Είς περίπτωσιν μι- 
σθολογικής προαγωγής, ό είς άνώτερον μισθολογικόν κλι
μάκιον άντιστοιχών μισθός οφείλεται άπό τής όριζομένης έν 
τή άποφάσει τοϋ Διοικητοϋ χρονολογίας ισχύος τής μισθολο- 
γικής προαγωγής.

3. Ώς βασικός μισθός νοείται ό κατά τήν παράγραφον 1 
τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζόμενος δι’ έκαστον μισθολο- 
γικόν κλιμάκιον μισθός μετά τών έν άρθρω 8, έδαφ. 1-β τοϋ 
παρόντος μισθολογικών προσαυξήσεων. ’Επί τοϋ βασικού 
μισθού υπολογίζονται τά ποσοστιαία ειδικά έπιδόματχ καί 
τό έπίδομα οικογενειακών βαρών. Ώς άποδοχαί νοούνται ό 
βασικός μισθός μετά τών πάσης φύσεως γενικών καί ειδικών 
έπιδομάτων.

5. Α. Νόμος 173/1967 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως τοϋ Α.Ν. 99/67, περί έλέγχου 'Ομαδικών άπολύ- 
σεων κλπ.» (ΦΕΚ 1S9/31 -10-67 τεύχος Α').

Άρθρον 3.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ ίδιου Α.Ν. άντικαθί- 
στχτχι ώς άκολούθως :

Είς άς περιπτώσεις ειδική διάτχξις νόμου ή Κανονισμού 
ή συμβάσεως άνχφερομέ/ης είς Ανωνύμους 'Εταιρείας ή Κοι
νωφελείς ’Επιχειρήσεις (π.χ. Σύμβασις έξαγοράς ΗΕΑΠ— 
ΔΕΗ κλπ.) προβλέπει τήν καταβολήν είς υπαλλήλους, κατά 
τόν χρόνον τής άπομακρύνσεώς των έκ τής έργασίας καί έ- 
τέρας προσθέτου άποζημιώσεως, πέραν τής ύπό τοϋ Ν. 
2112 προβλεπομένης ή άποζημίωσις αΰτη δεν δύναται νά 
ύπερβχίνη ποσοστόν 15 % τής ύπό τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 
2 τοϋ παρόντος όριζομέ/ης.


