
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί καθορισμού τού ύψους των
συντάξεων καί παροχών ταμείων .πινών επικουρικής
άσφαλίσεως καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

' Πρός ιήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή τακτο- 

ποίησις σοβαρών πίνων θεμάτων προκυψάντων εις ένίους ’Ορ
γανισμούς Επικουρικής Άσφαλίσεως, συνεπεία άποφάσεων 
τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας, δι’ ών ήκυρώθησαν πράξεις 
άφορώσαι τάς ύπό τών έν λόγω ’Οργανισμών παρεχομένας 
συντάξεις.

Εΐδικώτερον τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ νομοσχεδίου άφοροϋν 
τό Ταμεΐον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Προσωπικού ’Ορ
γανισμών Κοινωνικής Άσφαλίσεως (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) δπερ 
συνεστήθη διά τοϋ Ν.Δ. 980/1942, (κυρωθέντος διά τής 
ύπ’ άριθ. 324/30.5.1946 Πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου). Ήδη οί ήσφαλισμένοι τοϋ Ταμείου τούτου άνέρ- 
χονται, περίπου, εις 12.000 καί οί συνταξιούχοι του εις
4.300.

Συμφώνως πρός τον Κανονισμόν παροχών τοϋ Τ.Ε.Α. 
Π.Ο.Κ.Α. (Άπόφασις 'Υπουργού’Εργασίας 18323/1949/ 
ΦΕΚ. 140/1949 τ.Β') τό ποσόν τής άπονεμομένης συντάξεως 
άνήρχετο εις τόσα πεντηκοστά τού μισθού ένεργείας τοΰ 
βαθμού έπί τή βάσει τοΰ οποίου έμισθοδοτεΐτο ό ήσφαλΛσμένος 
κατά τον τελευταΐον μήνα τής υπηρεσίας του, όσα τά έτη 
τής συνταξίμου ΰττηρεσίας του, προσηυξημένα άνά εν είσέτι 
πεντηκοστόν δι’ έκαστον έτος ΰττηρεσίας άπό τοϋ 16ου καί 
εφεξής. ή

Ούτως υπάλληλος έχων υπηρεσία 23 ετών έλάμβανε σύντα
ξιν ισην πρός τά 60% τών αποδοχών του. Τούτο εΐχεν ώς 
άποτέλεσμα την χορήγησιν υψηλών, δι’ έν ’Επικουρικόν Τα
μεΐον, συντάξεων, ιδία εις τούς κεκτημένους τούς άνωτέρους 
βαθμούς τής διοικητικής ιεραρχίας ή τούς κατέχοντας είδι- 
κάς θέσεις, με συνέπειαν να περιέλθη τό Ταμεΐον εις δεινήν 
άναλογιστικώς οικονομικήν κατάστασιν.

Πρός τον σκοπόν έξυγιάνσεως τού Ταμείου έτροποποιήθη 
ό Κανονισμός Παροχών αυτού διά τής ύπ’ άριθμ. 127921/ 
Σ.1630/1.11.1968 άποφάσεως τού Υπουργού ’Εργασίας 
/ΦΕΚ. 591/1968 τ.Β') όρισθέντος ότι άπό 1ης Νοεμβρίου 
1968 α) ή καταβαλλομένη σύνταξις δεν δύναται νά ύπερβαίνη 
κατά ποσόν τον έκάστοτε μηνιαΐον βασικόν μισθόν τοϋ έπί 
2ω βαθμώ ύπαλλήλ.ου τής διοικητικής ιεραρχίας καί β) ή θεσ- 
πιζομένη αΰτη ρύθμισις εφαρμόζεται καί έπί τών ήδη κατα- 
βαλλομένων συντάξεων διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως.

Ή άνωτέρω Υπουργική άπόφασις ήκυρώθη παρά τοΰ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, διά τής ύπ’ άριθ. 497/1970 
άποφάσεως αύτοϋ, ώς πρός τούς προ τής ισχύος της κατα- 
στάντας συνταξιούχους. Κατόπιν τούτου τό Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. 
υπεχρεώθη νά καταβάλ.η σημαντικά ποσά διά διαφοράς βοη
θημάτων εις τούς παλ.αιούς συνταξιούχους, οίτινες, πέραν 
τούτου, θά έξακολ.ουθήσουν νά λαμβάνουν, παρά πάσαν 
άσφαλιστικήν άρχήν, σύνταξιν ούσιωδώς άνωτέραν τής 
προβλεπομένης διά τούς λοιπούς συνταξιούχους, καίτοι 
οι τελευταίοι ουτοι καί μακρότερον χρόνον έν τή άσφαλ.ίσει 
τοϋ Ταμείου θά διανύσουν καί μεγαλ.ύτερον ποσόν εισφορών 
θά καταβάλλουν.

Διά τήν έν τώ μέλλοντα άρσιν τών συνεπειών τών προκυ- 
ψασών έκ τής έκδόσεως τής ώς άνω άποφάσεως τοϋ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, προτείνεται ή θέσπισις τών 
άρθρων 1 καί 2 τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Ν.Δ/τος.

Διά τοϋ άρθρου 1 καθορίζεται ώς άνώτατον δριον τοϋ 
καταβαλλ.ομένου ύπό τοϋ Ταμείου βοηθήματος, ό έκάστοτε 
βασικός μισθός τοϋ 2ου βαθμοϋ τής Δημοσίας Διοικητικής 
ιεραρχίας, προσηυξημένος κατά πέντε τοΐς έκατόν (5%) 
έπί τής διαφοράς τοϋ βασικοϋ μισθοΰ τοϋ 2ου βαθμοϋ καί 
τοϋ βασικοϋ μισθοϋ τοϋ βαθμοϋ δν έφερε καί ύφ’ δν έμισθο- 
δοτεΐτο ό ήσφαλ.ισμένος κατά τήν έξοδόν του έκ τής ένεργοΰ 
ύπηρεσίας. Τό δριον τοϋτο θά ίσχύση άπό τής ίσχύος τοϋ 
παρόντος Ν.Δ/τος καί θά καταλαμβάνη διά λόγους ίσης
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μεταχειρίσεως, απαντας τους βρηθηματουχους τοϋ Ταμείου, 
ήτοι-τόσον τούς προ τής ίσχύος τής άποφάσεως έξελθόντας 
βοηθηματουχους οσον και τους μετά την άπόφασιν καταστάν- 
τας τοιούτους.

Ή προσαύξησις 5% είναι συμβολική καί έτέθη ίνα δια
φοροποιηθούν τά βοηθήματα τών άνωτάτων ύπαλλήλων 
(Γενικών Γραμματέων, Γενικών Διευθυντών κ.λ.π.) άπό 
τά βοηθήματα τών κατωτέρω βαθμών.

Διά τοϋ άρθρου 2 σκοπεΐται ή διασφάλισις, ώς πρός τούς 
ήσφαλισμένους τοϋ Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. τής άρχής τής ίσης 
μεταχειρίσεως άπό τής άπόψεως τής συνταξίμου ύπηρεσίας 
τής λαμβανομένης ύπ’ δψιν διά τον ύπολογισμόν τού παρε- 
χομένου μηνιαίου βοηθήματος.

Δια τοΰ άρθρου 3 σκοπεΐται ή νομιμοποίησις τής διά τής 
υπ αριθ. 114013/Σ. 1409/2.12.1968 άποφάσεως τοΰ 'Υ
πουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών θεσπισθείσης ρυθμίσεως, 
δι’ ής έμειώθησαν τά άνώτατα όρια τών καταβαλλόμενων 
ύπό τοΰ Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Υπαλλήλων 
’Εθνικού ’Οργανισμού Καπνού συντάξεων έκ δρχ. 15.500, 
περίπου εις δρχ. 6.000 μηνιαίως καί ηύξήθησαν τά κατώτα- 
τα δρια τών αύτών συντάξεων εις 1.000 δρχ. μηνιαίως.

Ή προ τής θεσπίσεως τοΰ ορίου τούτου κατωτάτη σύντα
ξις άνήρχετο εις δρχ. 141.

Ή έκδοσις τής ρηθείσης ύπ’ άριθμ. 114013/Σ.1409/2.12. 
1968 άποφάσεως έπεβλ.ήθη έκ τής άνάγκης άνασχέσεως 

-τής- δυσμενούς έξελίξεως τής οικονομικής καταστάσεως 
τού Ταμείου καί σμικρύνσεως τής ύφισταμένης άνισότητος 
μεταξύ άνωτάτων καί κατωτάτων συντάξεων.

Τό Συμβούλιον ’Επικράτειας διά τής ,ύπ’ άριθ. 2057/70 
άποφάσεώς του ήκύρωσε τήν έν λόγω άπόφασιν ώς πρός 
τούς πρό τής ίσχύος τής αύτής Υπουργικής άποφάσεως 
καταστάντας συνταξιούχους.

Έκ τής έφαρμογής δμως τής άποφάσεως ταύτης τοΰ Σ.Ε. 
τό Ταμεΐον ύποχρεοϋται εις τήν καταβολήν σημαντικών 
χρηματικών ποσών δΓ άναδρομικάς διαφοράς συντάξεων 
είς τούς παλαιούς συνταξιούχους, οί όποιοι, πέραν τούτου, 
θά έξακολουθήσουν νά λαμβάνουν, παρά πάσαν ασφαλιστικήν 
άρχήν, σύνταξιν ούσιωδώς άνωτέραν τής προβλεπομένης 
διά τούς λοιπούς συνταξιούχους, καίτοι οί τελευταίοι ουτοι 
θά καταβάλλουν εισφοράς έπί μακρότερον χρόνον. Άν δέ 
ληφθή ύπ’ δψιν ή δυσμενής οικονομική κατάστασις τοϋ 
Ταμείου συνεπεία τής όποιας ύπεχρεώθη τούτο κατά τό 
έτος 1972 είς γενικήν μείωσιν τών καταβάλλο μένων συντάξεων 
κατά ποσοστόν 40%, περίπου, καθίσταται έπιβλεβλημένη 
ή προτεινομένη ρύθμισις, ίνα δυνηθή τό Ταμεΐον νά έπιζήση.

Τής διά τοϋ σχεδίου καθιερουμένης ρυθμίσεως έξαιροϋνται 
οί συνταξιοδοτούμενοι ύπό τοϋ ’Οργανισμού κυρίας άσ- 
φαλ.ίσεως κατά τάς κοινάς διατάξεις, καί ούχί βάσει τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 4579 δΓ ών έπεξετάθη 
τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών Δημοσίων Ύπαλήλων καί 
είς τούς συνταξιούχους τοΰ Ταμείου, τούς έξελθόντας άπό 
1ης ’Ιανουάριου 1967 καί έφ’ εξής.

Διά τοϋ άρθρου 4 σκοπεΐται ή νομιμοποίησις τού τρόπου 
υπολογισμού, καταβληθέντος άπό τής συστάσεως τοϋ Ταμείου 
μέχρι τής 31ης ’Οκτωβρίου 1974 βοηθήματος είς τούς βοη- 
θηματούχους τού Ταμείου Αρωγής 'Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. Σημειοϋται ότι άπό τής ένάρξεως καταβολής τών 
βοηθημάτων τό Ταμεΐον έρμηνεϋον τήν διάταξιν τής παρ. 1 
τοϋ άρθρου 8, ύπελόγιζε ταΰτα βάσει τών άποδοχών τών 
ήσφαλισμένων τάς όποιας έλάμβανον ουτοι κατά τόν χρόνον 
άποχωρήσεώς των έκ τής ένεργοϋ ύπηρεσίας, χωρίς νά προ- 
βαίνη είς άναπροσαρμογήν τών βοηθημάτων λόγω μεταγε- 
νεστέρας μεταβολής τών άποδοχών.

Είς τήν ώς άνω ερμηνείαν τής διατάξεως είχε προέλθει 
τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου στηριζόμενον καί είς τήν ύπ’ άριθμ. 
185/4.11.58 γνωμοδότησιν τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ 
Κράτους, δπερ άπεφάνθη δτι τό βοήθημα δέον νά ύπολογί- 
ζηται βάσει τών τελευταίων έν ένεργεία άποδοχών τοΰ ήσφα- 
λισμέυιυ.



Αντιθέτους τό Συμβούλιον ^,ς-Έττιν^ατείας διά _τής 
ύπ’ άριθμ. 3327/1972 άποφάσεώς του εκρινεν 0τι~ τδ πχρε- 
χόμενον ύπό τοϋ Ταμείου βοήθημα δέον ν’ άναπροσχρμό- 
ζητχι άναλόγως είς πάσαν μελ.οντικήν αύξησιν τοϋ βασικού 
μισθοΰ τοϋ άντιστοιχοϋντος εις τον βαθμόν, δν έφερεν ούτος 
κατά την έξοδόν του έκ της υπηρεσίας.

Κατόπιν τούτου τό Ταμεΐον "ύποχρεοϋται είς άναπροσαρ- 
μογήν απάντων των μέχρι τοϋδε χορηγηθέντων ύπό τοϋ 
Ταμείου Βοηθημάτων είς S30 βοηθηματούχους αύτοϋ 
καί καταβολήν είς αυτούς άναδρομικώς των προκυπτουσών 
έκ της άνω αιτίας διαφορών, μέ^ άποτέλεσμα την, βεβαίαν 
οίκονομικήν κ.ατάρρευσιν αύτοϋ, δοθεντος οτι Θα απαιτηθή 
ποσόν 33.000.000 δρχ. περίπου διά την αναπροσαρμογήν όλων 
των βοηθημάτων άπό τοϋ έτους 1957 μέχρι σήμερον.

Προς πρόληψιν της τοιαύτης καταρρεύσεως τοϋ Ταμείου 
επιβεβλημένη κρίνεται ή ρύθμισις τοϋ άνακύψαντος θέματος 
ούτως ώστε νά νομιμοποιηθή ό μέχρι τοϋδε έφαρμοζόμενος 
τρόπος ύπολογισμοϋ των βοηθημάτων, ήτις έπιτυγχάνεται 
διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1975

Ό 'Υπουργός Κοινωνικών Ύπησεσιών
ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ, ΣΥΜ Π Λ Η ΡΟΥΜΕΝΆΙ ΚΑΙ . 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Διά τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί καθορισμού τοϋ ύψους των 
συντάξεων καί παροχών Ταμείων τινών ’Επικουρικής Άσφα- 
λίσεως καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

1. Ύπ’ άριθμ. 127921/Σ. 1630/1.11.68 άπόφασις τοϋ 
'Υπουργού ’Εργασίας (ΦΕΚ 591/5.11.1968 τεϋχος Β’).
; α) 'Όπως έν τέλει της παρ. 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Κανονι
σμού Παροχών προστεθούν έδάφια έχοντα ως ακολούθως :

’Από 1ης Νοεμβρίου 1968 έν ούδεμια περιπτώσει τό 
καταβαλλόμενον είς τον άμέσως ήσφαλισμένον μηνιαϊον 
περιοδικόν βοήθημα δύναται νά ύπερβαίνη κατά ποσόν τδν 
κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις μηνιαϊον βασικόν 
μισθόν τοϋ επί βαθμώ 2ω υπαλλήλου της δημοσίας διοικη
τικής ιεραρχίας».

Αί διατάξεις τοϋ προηγουμένου έδαφίου έφαρμόζονται καί 
έπί βοηθημάτων, ών ή έναρξις καταβολής έμπίπτει είς 
χρόνον προγενέστερον τής ισχύος τοϋ έδαφίου τούτου».

II. Παράγραφος 2 άρθρου 25 Ν. Δ/τος 3083/1954 «περί 
τροποποιήσεως τής περί Διοικήσεως τοϋ Ι.Κ.Α. Νομοθεσίας 
καί άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 247/1954 τεϋχος Α’) 
έχουσα ώς άκολούθως :

2. Αί κατά τάς κειμένας διατάξεις δικαιωθεΐσαι ή δι- 
καιούμεναι συντάξεως τοϋ Ι.Κ.Α. έγγαμοι ή έν χηρεία μετ’ 
ανηλίκων τέκνων ή έν διαζεύξει μετ’ ανηλίκων τέκνων Οή- 
λεις υπάλληλοι δικαιούνται καί συντάξεως (περιοδικού έπι- 
δόματος) έκ τοϋ TEA Π ΟΚΑ άπό τής έπομένης τής διακο
πής τής μισθοδοσίας των, έφ’ όσον κατά τήν ήμέραν έξόδου 
των έκ τής υπηρεσίας έκέκτηντο ένδεκαετή έν αύτώ συμμε
τοχήν καί καταβάλλουν, κατά τά δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου καθορισθησόμενα, τάς υπέρ 
τοϋ ΤΕΑΠΟΚΑ άντιστοίχους κρατήσεις διά τήν έξαγοράν 
τοϋ ύπολοίπου χρονικού διαστήματος μέχρι συμπληρώσεως 
εικοσαετούς συμμετοχής. Τό σχετικόν χρέος διά τήν έξα- · 
γοράν τοϋ ύπολοίπου χρόνου εξοφλείται διά κρατήσεως κατά 
μήνα τής διαφοράς τής συντάξεως (περιοδικού έπιδόματος).

III. Παράγρ. 7 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Κανονισμού παροχών 
τού Ταμείου Επικουρικής Άσφαλίσεως 'Υπαλλήλων ’Εθνι
κού ’οργανισμού Καπνού.

7. Ή άπονεμητέα σύνταξις έν ούδεμια περιπτώσει δύ- 
ναται νά είναι κατωτέρα τοϋ 1/4 τοϋ μηνιαίου συνταξίμου 
μισθού, ώς ούτος ορίζεται έν παρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου.

IV; ‘Υπ’ άριθμ. 114013/Σ. 1409/2.12.68 άπόφασις τοϋ 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί τροποποιήσεως 
τοϋ άρθρου 3 τού Κανονισμού παροχών τοϋ Ταμείου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Υπαλλήλων ’Εθνικού ’Οργανισμού 
Καπνού» (ΦΕΚ 694/12.12.68 τ. Β').

1. Ή-παρ. 7 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ώς άνω κανονισμού τρο
ποποιείται ώς άκολούθως :

«7. Ή άπονεμητέα έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά 
είναι κατωτέρα τοϋ 1/4 τοϋ μηνιαίου συνταξίμου μισθού, 
ως ούτος όρίζεται έν παραγρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου, έν 
πάση δέ περιπτώσει ούχί κατωτέρα τών χιλίων (1.000) 
δραχμών μηνιαίους».

2. Είς τό άρθρον 3 τοϋ αύτοϋ Κανονισμού έντίθεται πα
ράγρ. 7α εχουσα οΰτω :

«7α. Άπό τής πρώτης τοϋ επομένου τής δημοσιεύσεως 
τής παρουσης μηνός τό άνώτατον ύψος τών χορηγουμένων 
ύπό τοϋ Ταμείου συντάξεων ορίζεται είς δραχμ. 6.000 μη
νιαίους».

3. , Από τής πρώτης τοϋ επομένου τής δημοσιεύσεως τής 
παρούσης άποφάσεως μηνός αί καταβαλλόμεναι ή καταβλη- 
τέαι άπό ταύτης συντάξεως μικροτέρου ποσοΰ, τοϋ ύπό τής 
νέας παρ. 7 άρθρου 3 τοϋ Κανονισμού όριζομένου, άνακαθο- 
ρίζονται συμφώνως προς τάς διατάξεις αύτής.

4. Τά άνώτατα όρια συντάξεων, ών ή έναρξις καταβολής 
εμπίπτει είς χρόνον προγενέστερον τής ισχύος τής νέας πα
ραγράφου 7α άρθρον 3 τοϋ Κανονισμού, μειοϋνται σταδιακούς 
άπό τής ισχύος τής παραγράφου ταύτης ώς άκολ.ούθως :

Κατά τον πρώτον μήνα είς 12.000 δραχμ. μηνιαίους - 
» » δεύτερον » » 12.000 » »
» » τρίτον » » 10.000 » »

- —»------- « τέταρτον--------» » 10.000— »  » --
» » πέμπτον » » 10.000 » »
» » έκτον καί έφεξής

μήνα δραχμ. - 6.000 » »

V. Παρ., 1 καί, 2 άρθρου 8 τοϋ άπό 24/2-11/3/1955 Β. 
Δ/τος «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής τέους 'Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων (ΦΕΚ 60/1955 τ. Α').σ

«1. Τό είς τον ήσφαλισμένον, ύπό τούς όρους καί προϋπο
θέσεις τοϋ άρθρου 7, παρεχόμενον μηνιαϊον βοήθημα ορί
ζεται είς τά" είκοσι πέντε (25) εκατοστά τών έκάστοτε άπο- 
δοχών τών έν ένεργεία ύπαλλήλων τών άντιστοιχουσών είς 
τας τελευταίας έν ένεργεία άποδοχάς των, έφ’ ών ύπελογί- 
σθη ή κατά τό έδάφιον α’ τοϋ άρθρου 5 κράτησις.

2. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον βασικόν έξ 
25/100 έπί τών άποδοχών ποσόν βοηθήματος προσαυξάνεται 
κατά ποσοστόν ίσον προς 5/100 έπί τοϋ ποσού τούτου δι’ 
έκαστον έτος πραγματικής ύπέρ την δεκαετίαν άσφαλίσεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ.

Περί καώ ορισμού τοϋ ύψους τών συντάξεων καί παροχών Τα
μείων τινών Επικουρικής Άσφαλίσεως καί ρυψμίσεως 
συυαφών δεμάτων.

Άρ-Spov 1.

Τό, έκ τοϋ Ταμείου Επικουρικής Άσφαλίσεως Προσωπι
κού ’Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλ.ίσεως (ΤΕΑΠΟΚΑ) 
μηνιαϊον όοή-υημα δεν δύνατατ, νά ύπερδαίνη κατά ποσόν τόν, 
κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις, μηνιαϊον βασικόν μι
σθόν τοϋ 2ου βα-άμαΰ τής ιεραρχίας τών δημοσίων διοικητικών 
υπαλλήλων, προσηυξημένον κατά ποσοστόν 5% έπί τής τυχόν 
έπί πλέον διαφοράς τούτου έκ τοϋ έκάστοτε βασικού μισ-ύοϋ τού 
ά/τεστσιχοϋντος είς τον βα-λμόν δν έφερε καί ΰφ’ δν έμισ-ύοδο- 
τείτο ό ήσφαλισμένος κατά τήν έξοδόν του έκ τής ένεργοϋ ΰπη- 
ρεσίας.

Ή είς τό ύψος τούτο αναπροσαρμογή τών τυχόν καταόα/λυ
μένων μεγαλύτερων βοηάημάτων γίνεται οϊκοΨεν παρά τού 
Ταμείου, άπό τής 1ης τοϋ μεθεπομένου τής δημοσιεύσεως τοϋ 
π αρόνπο ς μηνρς.

Άρθρον 2.

1. Ή παρ. 2 τοϋ άρ·5ρου 25 τοϋ Ν.Δ. 3083/54 «περί τρο
ποποιήσεως τής περί διοικήσεως τσϋ ΙΚΑ νομοθεσίας ν.αί
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άλλων Τ’.νών ϊιατάξεων καταργείται. εφαρμοζόμενων εφεξής 
καί ϊπί των περί ής ή καταργουμένη ϊιάταξις προσώπων, ώς 
προς τά; npc-ΰποίετεις σ-α^ταΐίοίοτήτεώς των, τών οΐκε;ων 
διατάξεων τοΰ Κανονισμού Παροχών τού TLA Π ΟΚΑ.

2. Άπονεμη-ύεισαι μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος συντά
ξεις, κατ' εφαρμογήν τής χαταργουμένης ϊιατάξεως. διατη
ρούνται.

Άρ·3ρον 3.

1. Ή Η τοΰ Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Ύπαλ- 
'.ήλων Έ·3ν;κοΰ "Οργανισμού Καπνού, μηνιαία σύνταξις των 
;άσε; των διατάξεων τοΰ άρύρίου 9 τοΰ Ν.Δ." 4579/66 «περί 
τροτοτοιήτεως χα; συμπληρώσεως τών διατάξεων τοΰ Ν.Α. 
4277/62» ατό 1ης ’Ιανουάριου 1969 μέ·/ρ· τής ϊημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος συνταξ:οίοτη-3 έντων χα! εφεξής συνταξ:ο;οτοτ- 
μένων. εν ούίεμιά περιπτώσει ούνατα: νά ύπερβαίνη τό ποτόζ 
των δραχμών εξ χιλιάδων (6.000). ΤΓ'είςτό ΰψος τούτο άζα- 
τροταρμογή τών τυχόν, υπερτερών έξ αύτών γίνεται ύπό τοΰ 
Ταμείου οίχο-5εν.

2. Ή προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογήν καί έπι τών 
βάσει τής αύτής διατάξεως τοΰ άρ-υρου 9 τοΰ Ν.Α. 4579/66 
μεχρτ τής 1ης Τανουαρίου 1969 έχ τοΰ ίδίου Ταμείου συντα- 
ξιοϊοτη-ύ έντων, ‘τής τυχόν, εις ποτόν ύπέρτερον τών δραχμών 
εξ χιλιάδων (6.000) κα·3ωρισμένης μηνιαίας συντάξεως τού
των, μειουμόνης σταδιαχώς άτό τής ώς άνω ημερομηνίας 
(1.1.1969) χατά τους πρώτον χα! ϊεύτεροζ μήνας εις δραχμάς 
ϊώδεχ.α χιλιάδας (12.000) μηνιαίως χα! χ.ατά τον τρίτον, 
τέταρτον χα! πέμπτον μήναις εις δραχμάς1 δ-εχα χιλιάδα; 
(10.000) μηνιαίως, Ή μετά τάς ώς άνω μειώσεις άτό τοΰ 
έκτου άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1969 μηνός, ήτοι άτό 1ης 
Ιουνίου 1969, αναπροσαρμογή τών συντάξεων τούτων εις τό 

ποσόν τών δραχμών εξ χιλιάδων (6.000) μηνιαίως γίνεται 
'.ΐχο-$εν παρά τοΰ Ταμείου.

3. Χρημαίτιχα! απαιτήσεις χατά τοΰ έν τώ παρόντι ήρ-3,ρω 
Γάμε ίου, χα-3’ ϋπερδασιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρ-3ρσυ, 
άτιμες δεν έχουν ά-ζαγνωρεσ-ύή διά άμεταχλήτων διχαστικών 
ίποφάσεων, κηρύττονται πίαραγεγραμμέναι άπό τής δτμοσιεΰ- 
εως τοΰ παρόντος, αί δε τυχόν περί τοιοΰτων άπαιτήσεων έκ- 
,ρεμείς δίχαι χ,αταργοόνται.

4. Ή παράγραφος 3 τοΰ άι-υροτυ 3 τοΰ Κανονισμού Παρο- 
ών τοΰ Ταμείου, ώς τούτο έτροποπο:ή-3η διά τής ΰπ’ άρι-3. 
07/3446/72 άποφάσεως τού Τπουργοΰ Κοινωνικών ΊΓπη- 
εσιών, χαταργειται.

Άρ-3ρον 4.

1. Ή υπό τοΰ Ταμείου ’Αρωγής 'Τπαλλήλων 'Τπουργείου 
έημΡσίων Έργων, παρεχόμενη μηνιαία βασική σύνταξις (μη- 
ιαίον βοή-3τμ.α) εις τους έξερχομενους έκ. τής παρ’ αύτφ 
σφαλίσεως ορίζεται:

λ. Διά “τό άπό 1ης ’Ιουλίου 1957 μόχρι χα! τής 30ής 
ουνίσυ 1965 χρονικόν διάστημα εις δώδεκ.α χα! ήμισυ έκατο- 
τά (12,50%) τών ταχτικών αποδοχών αύτών τοΰ χρόνου έξό- 
υυ ex τής υπηρεσίας.

β. Διά τό άπό 1ης Ιουλίου 1965 χα! μέχρι κ.αι τής 31ης 
ύχτωίριου 1974 χρονικήν διάστημα εις δέκ.α πόντε εκατοστά 
15%) τών ταχτικών αποδοχών τοΰ χρόνου εξόδου έχ τής 
ιηρεσίας.

2. Έν ούίεμιά περιπτώσει τό όχ τής εφαρμογής τής προη
γμένης παραγράφου ποσόν μηνιαίας συντάξεως δύναται νά 
ναι κατώτερον τοΰ ήδη ΧΛταίλη-3έντος το ιού του, χατά τά ώς

χρονικά διαστήματα.

3. Χρηματικοί απαιτήσεις χατά τοΰ έν τφ παρόντι άρ-ύρω 
αμείου, χα-3’ υπέρβασιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρ3ρου. 
σσνες δεν έχουν άζαγνωρισ-3ή it’ άμεταχλήτων διχαστικών 
το φάσεων, κηρύσσονται: παοαγεγραμμέναι άπό τής ϊημοτιεύ- 
ως τού παρόντος, αί δε τυχόν περί τοιούτων απαιτήσεων έχ- 
εμεϊς δίχαι χαταργοΰνται.

'Ap-Spov 5.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος, 5γ.οο δέν όριζεται άλλως, άσχετα; 
άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Εφημερίδες τής Κυίερνή- 
σεως.

Έν Ά-3ήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1975

Ό Υπουργός 
Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Άριθ. 141/37/1975

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 - πχράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών «περί καθορισμοΰ τοΰ ύψους τών 
συντάξεων και παροχών Ταμείων τινών επικουρικής άσφα- 
λίσεως καί ρυΟμίσεως άλλων συναφών θεμάτων».

Αιά τών διατάξεων τοΰ ώς άνωτέρω σχεδίου Νόμου θε
σπίζονται τά άκόλουθα :

1. “α)ΊΙροβλέπεται, ότι τό καταβαλλομενόν παρά τοΰ 
Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Προσωπικοΰ ’Οργα
νισμών Κοινωνικής Άσφαλίσεως (ΤΕΑΠΟΚΑ) μηνιαΐον 
βοήθημα, άπό τής ισχύος τοΰ Νομοσχεδίου, δέν δύναται νά 
ύπερβαίνη κατά ποσόν τόν κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας 
διατάξεις, μηνιαΐον βασικόν μισθόν τοΰ 4ου βαθμοΰ τής δη
μοσίας διοικητικής ιεραρχίας προσηυξημένον κατά πέντε 
τοΐς εκατόν (5%) έπ! τής τυχόν επί πλέον διαφοράς μεταξύ 
τοΰ βασικοΰ μισθοΰ τοΰ 4ου βαθμοΰ καί τοΰ βασικοΰ μισθοΰ 
τοΰ βαθμοΰ όν έφερεν ό ήσφαλισμένος κατά την έ
ξοδόν του έκ τής υπηρεσίας και β) καταργεϊται άπό τής 
δημοσιεύσεώς τοΰ νομοσχεδίου ή παράγραφος 2 τοΰ 
άρθρου 25 τοΰ Ν.Α. 30S3/54 «περί τροποποιήσεως τής 
περ! Διοικήσεως τοΰ Ι.Κ.Α. Νομοθεσίας κλπ.» δι’ ής 
παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς πλασματικοΰ χρόνου άσ
φαλίσεως εις τό ΤΕΑΠΟΚΑ εις τάς ήσφαλισμένας τάς 
έχούσας Ιίετη μόνον πραγματικήν άσφάλισιν κα! μέχρι συμ- 
πληρώ σε ως 20ετοΰς τοιαύτης κλπ. (άρθρα 1 καί 2).

2. α) Ή έκ τοΰ Ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 
'Τπαλλήλων Έθνικοΰ Όργανισμοΰ Καπνοΰ μηνιαία σύν
ταξις τών βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 4579/ 
66 συνταξιοδοτηθέντων άπό 1ης ’Ιανουάριου 1969 μέχρι τής 
δημοσιεύσεώς τοΰ Νομοσχεδίου καί εφεξής συνταξιοδοτου- 
μένων έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν 
τών δραχμών 6.000. Τυχόν άνώτεραι συντάξεις συνταξιο- 
δοτηθέντων μέχρι τής 1ης ’Ιανουάριου 1969 μειοΰνται στα
διακούς κλπ. καί β)χρηματικαί άπαιτήσεις κατά τοΰ έν λόγω 
Ταμείου αίτινες δέν έχουν άναγνωρισθή διά άμεταχλήτων 
δικαστικών άποφάσεων κηρύσσονται παρχγεγραμμέναι άπό

- τής δημοσιεύσεώς τοΰ νομοσχεδίου, τυχόν δέ εκκρεμείς περί 
τοιούτων απαιτήσεων δίκαι ενώπιον παντός δικαστηρίου 
χαταργοΰνται κλπ. (άρθρον 3).

3. α) Προβλέπεται ότι, ή ύπό τοΰ Ταμείου Αρωγής 'Υ
παλλήλων 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων παρεχομένη μη
νιαία βασική σύνταξις (μηνιαΐον βοήθημα) εις τούς βοηθη- 
ματούχους αύτοΰ ορίζεται διά μέν τό χρονικόν διάστημα άπό 
1.7.1957 - 30.6.1965 εις 12,5% τών τακτικών άποδοχών 
αύτών τοΰ χρόνου εξόδου των έκ τής υπηρεσίας διά δέ τό 
χρονικόν διάστημα άπό 1.7.65 - 31.10.1974 εις 15% τών 
ώς άνω' άποδοχών καί β) χρηματικαί άπαιτήσεις κατά τοΰ 
Ταμείου καθ’ υπέρβασή τών ώς άνω διατάξεων αίτινες δέν 
έχουν άναγνωρισθή δι’ άμεταχλήτων δικαστικών άποφάσεων, 
κηρύσσονται παραγεγραμμέναι άπό τής δημοσιεύσεώς τών 
διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου, τυχόν δέ εκκρεμείς δίκαι, κα- 
ταργοΰνται αυτοδικαίως κλπ. (άρθρον 4).

Διά τών προτεινομένων διατάξεων δέν προκαλοΰνται οί- 
κονομικαί συνέπειαι είς βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού 
προκαλοΰνται όμως τά κάτωθι οίκονομικά αποτελέσματα 
διά τά κατωτέρω Ταμεία.


