
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

"Ex! τοϋ σχεϊ!ου Νόμου «χεοί *ΰχ αγωγής εις τάς διατάξεις
τοϋ Ν. Διατάγματος 4277/1962 τών ήσφαλισμένων χαρά
τω Τ.Σ.Α. ταχτικών ύχαλλήλων—οδηγών αύτοχινήτων
τοϋ "Εθνικού ’Ιδρύματος Ραδιοφωνίας—Τηλεοράσεως».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ ώς είρητα: σχεδίου Νόμου, έχιδιώχεται ή έξαί- 
ρεσις τής χ2ρά τώ Ταχείω Συντάξεων Αΰτοχινητστών άσφα- 
λίσεως των μον.μων ύχαλλήλων οδηγών αυτοκίνητων τοϋ 
Ε.Ι.Ρ.Τ. xa: ή ϋχ2γωγή των εις τας διατάσεις τοϋ Ν. Δα- 
τάγμστος 3163/1955. ήτοι εις το συνταξιοδοτιχον καθεστώς 
εις ο ύχάγεται xa: το λοιχόν .χόνιμον χροσωχκόν τού Ε.Ι.Ρ.Τ.

2. Ή ανάγκη τής διά νομοθετικής ρνθμίσεως τής ασφα
λιστικής καταστάσεως των ώς άνω χροσώχων χροέκνθε διά 
τούς ακολούθως λόγους:

αί Ο: οδηγοί τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ. ο! χατέχοντες ταχτικάς οργα
νικός θέσεις τυγχάνουν μόνιμο: ΰχάλληλοι Ν.Π.Λ.Α.

β) Άρχικώς ουτο-ι ύχηγεντο εις τήν άσφάλισιν τοϋ Κλά
δου Συντάξεων τού Ι.Κ.Α.. ώς xa: αχαν το λοιχό; χοοσω- 
-ιχόν.τοϋ E.LP.T—Μετά τήν-έκδοσιν-τού. Ν. Δ/τ:ς 4197/— 
1961 χερί τού Τ.Σ.Α. xa: κατόχιν τής δοθείσης έουηνείας" 
των οικείων διατάξεων τοϋ Νάνου. ΰχήχθησαν c! ανωτέρω 
εις τήν aσφάλισιν τού Τ.Σ.Α. άχό τοϋ έτους 1961.

γ) Μεταγενεστέρως διά τού Ν. Δ/τος 45 <9/1966 ωρισθη 
ότι το τακτικόν χροσωχικόν τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ.. το όχοϊον κατά A .· 
•/ϊόνον τής δημοσιεύσεως τοϋ ώς είρητα: Ν.Α/τος 4579/ 
1966 ήτο άσφαλισμένον εις τον Κλοόδον συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α. 
(ώς κοινοί ήσφαλισμένοιί. ύχάγεται ε!ς το ειδικόν συνταξιο- 
ίοτικόν καθεστώς των ύχαλλήλων τοϋ Ι.Κ.Α.. ήτο· είς τον · 
Νόμον 3163/1955 (συνταξιοδοτιχον καθεστώς όμοιον χρός τό 
καθεστώς τών δηιιοσιων ΰχαλλτ,λωνί. Είς τό καθεστώς τούτο 
δεν ύχήχθηισαν xa: ο: οδηγοί τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ. διότι κατά τήν δη- 
μοσίευσιν τοϋ Ν. Δ/τος 4579/1966. δεν ήσ2ν ήσφαλισυένοι 
εις τον Κλάϊον Συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α.. αλλά τοϋ Τ.Σ.Α.

δ) ’Εν όψει τών ανωτέρω χρίνεται έχι βεβλημένη ή έξίσω- 
τ:ς τών υονίμων οδηγών τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ. ττρος τό λοιχόν Τ3χτ:χόν 
χροσωχικόν τοϋ ·έν λόγω 'Ιδρύματος διά τής ύχαγωγής. τού
των είς τό συνταξιοδοτιχόν καθεστώς τοϋ Ν. Δ/τος 3163/ 
1955. /

3. Είϊιχώτερον εχί τών xaT* ίδιαν ϊατάξεων τοϋ Νό;·ου 
τημειοϋμεν τ" ακόλουθα:

ia) Διά τού άρθρου 1 τού ύχό χοίσιν σχεδίου Νόχου »τ·- 
δ ώχετ2: ή διαχοχή τής Τ3:ά τώ Ττχενο Συντάξεως αύτο- 
χ:ντ,τ:ϊτών άτςαλίιεως τών μονίμων όϊηγών τοϋ Ε.Ι.Ρ.Τ xa: 
ή ύς2γωγή των ·!ς τό τυντ2ς:οϊοτ:χόν Χ3·5εςτώς τοϋ Ν.Δ.
3163/1955.

(5) Δ:ά τοϋ άρϋρου 2 τοϋ ayts ου Νόνου χοίορίζετα: τό 
roacjTOv τής ε'τροράς τής χςταίλητέας ϊ ά τήν ά·;3χνώοισ.ν 
ώς συντ2ςίμου τοΰ χρόνου ςροϋτηρετ:2ς τών όϊηγών. Ε.Ι.Ρ.Τ.

Το τοτοττόν τοϋτο ά·/ερχόμενον ε!ς 17% o:va: τό αύτό ττρός 
το Χ2Τ30ςλλόμενον ί:ά τήν ά"^2γ·;ώρ:σ'ν τοϋ χρόνου ύτηρετίςς 
ιών λο:τών χαττ,γοριών ύχςλλήλων Ν.Π'.Δ.Δ. τών ύααχ-5έν- 
:ων ο:ά τοϋ Ν.Δ. 4579/1966 εις τό Χ2·5εττώς τοϋ Ν.Δ. 
3163/1955.

■ Έαειϊή ϊ:α τήν άτ?άλ:τ:ν τών εν λόγω αροσώαων Χ2τε- 
όκτβτ,τχν »:ς τό Τ.Σ.Α. a: o:a?opat ψγχλ τμένου xa: έργο- 
βοτου. ό ίε χροτ/ος εις όν ·άντ:ϊτο:χοΰν 3υΤ2: ?όν τυνυτολογί- - 
ζετα: ύαο τοϋ Ι.·Κ_Α.. ώς μή ές2ρμοζο·μΓ^ων έν ςροχείμένω 
τών ϊ’.ατάξεων τοϋ ΝχΔ. 4202/1961 ζροίλέτετχ: ςερ2:τέρω 
4:α τής ταρ. 2 τοϋ ούτοϋ άρ·5ρου ότι at εν λόγω εισφορά: 
έοτιστρεφονται υαο τοϋ Τ.Σ.Α. εις το Ι.Κ.Α. έντος έξαχήνου 
άαό τής ισχύος τοϋ έχίοθιχτομένου Νόμου.

Το ςοσόν τό αντιστοιχούν εις τάς εν λόγω εισφοράς ·5ά. 
συαψηφ:σ·5ή. -ρος τό ςΟσό·; τής οφειλής ϊιά τήν άναγνώρισιν

'Z-|U'2>

τού χρόνου —ροϋτ-ςρεσίας τών ε’.ρημένων, τό ίί ύτόλοιττον -5ά 
έξ.οφλη-ϋή εις μηνισισς ϊόσεις.

4. Ούτως εχει τό ΰα’ όψιν σχέίιον Νόμου χσ: ασρσχσλοϋ- 
μεν δτως ιτεριίάλητε τοϋτο ϊιά τής Τμετέρσς έγχρίσεως.

Έν Α-ύήνσις τή 7 Ιουνίου 1975 

Οί ’Ττουργοι
Εΰττ: τών Οΐχονομιχών Έττ: τών Κοιν 'Τετηοεσιών

ΕΓΑΡΓ. ΔΕΒΛΕΤ0ΓΑΟΤ Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΑΟΣ

Σχετιχσϊ Διατάξεις αρός τό σχέόιον Νόμου.

Περί τής συντσξιοϊοτήσεως τοϋ ταχτιχοϋ χϊοσωαιχοΰ ένίων 
φορέων Κοινωνικής Άσςαλισεως.

1. ΝΑ. 4277/1962, ap-Spov 11. τταρ. 1, 2, 3, 4, 5 xai 6. 

'Ap-3?ov 11.
1. Αί οιατάξεις τοϋ Ν. 3163/1955 ωχερι συνταξιοϊο- 

τήσεως τοϋ Προσωτιχοΰ τοϋ Ίίρύμστος Κο:νωνιχων ’Ασφαλί
σεων» έχουσιν έφσρμογήν xai έτι τοϋ TaxTtxoj -ροσωτιχοϋ 
τών“Όργαν7σμών Κο:νων:χής Πολιτιχής βρμοϊιότητος τού 
ΊΓτουργείου Έργ2σ:3ς, ώς xai τοϋ αΰτοϋ τροσωτιχοϋ τών 
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοϊιότφτος τοϋ Ττουργείου Κοινωνιχής Προ- 
νοΠς τοϋ ήσφ2λισμένου aaρά τφ Κλάϊφ Συντάξεων τοϋ ’Ιδρύ
ματος Κοινωνικών "Ασφαλίσεων, ςλήν xa-S’ όσον άλλως ορίζε
ται διά τοϋ ααρόντος.

2. Οέ "Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής, ώς xai τά 
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοϊιότητος Υπουργείου Κοινωνικής Προνο'ας 
ϋαοχρεοϋνται εις τήν χαταόολήν χρός τό Ι.Κ.Α. έργοϊοτική; 
είσφορας ίσης ττρός 9% έιτί τών ταχτικών μηνιαίων άαοϊοχών 
τοϋ ττε.ρί ου ή καραγραφος 1 τοϋ ααρόντος τακτικού αροσω- 
χικοϋ τωνί

3. Διά τήν κατ’ εφαρμογήν τοϋ χαρόντος συνταξιοϊότη- 
σιν τοϋ τακτικού χρυσωτικού τών Όργοτνισμών Κοινωνικής 
Πολιτικής, αρμοδιότητας τού 'Τχουργείου "Εργασίας καί τών 
τακτικών ύχαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. άρμοίιότητος Τχουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, έχιίάλλετα: εισφορά τούτου όχερ τοϋ 
Ι.Κ.Α. ίση χρος 6% έτί τών τακτικών μηνιαίων άχοϊοχών 
αΰτοϋ.

4. Αί είσφοραί τών χαραγράφων 2 και 3 ίύνανται νά 
αΰξομειο'ϋ'/τα: βάσει άναλογιστικής μελέτης, ίι’ άχοφάσεων 
τοϋ Τχουργείου Εργασίας μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ LK.A. καί γνώμην τοϋ χαρά τώ Τχουργείω ’Ερ
γασίας Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως.

6. Διά τήν άναγνώρισιν τών χέρι ών αί χαράγρ2φοι 1 καί 
2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 3103/1955 χροϋχηρεσιών κατα
βάλλεται εις τό Ι.Κ.Α. ΰχό τοϋ χερί ού ή χαρ. 1 τοϋ χα
ρόντος χροσωχιχοϋ καί όχι χρονικόν διάστημα ίσον χρός τςν 
άτ>αγ-;ωρισθησόμενον χρόνον συνταξίμου ΰχηρεσίας. χρόσθετος 
εισφορά ·έχί τών τακτικών μηνιαίων άχοϊοχών τοϋ ύχαλλήλου 
ή ϋχηρέτου ίση χρός την διαφοράν μεταξύ τής ΰχό τών χαρ. 2 
καί 3 τοϋ χαρόντος άρθρου συνολικώς οριζόμενης έκάστοτε 
τοιαύτης καί τής εις τό Ι.Κ.Α. βάσει τής έκάστοτε ΐσχυού- 
σης νομοθεσίας τούτου καταβληθείσης εισφοράς εργοδότου καί 
ήσφαλισμένου ϊιά τήν άσφάλισιν εις τον κλάϊον συντάξεων. ·;

6. Οί έκ τοϋ ΰχαγομένου εις τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 
3168/1955 χροσωχιχοϋ ώς καί οί έκ τοϋ χροσωχιχοϋ χερί 
ού ή χαράγραφος 1 τοϋ χαρόντος άρθρου ΐξερχόμενοι μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1965 καί χληροϋντες τάς ΰχό τής χαρ. 1 
τοϋ άρθρου 28 τοϋ Α.Ν. 1846/1951 «χερί Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων» ώς τούτο άντικατεστάθη ΰχό τής χαραγρ. 1" 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4104/1960 «χερί τροχοχοιήσεως καί 
συμχληρώσεως τής Νομοθεσίας χερί 'Κοινωνικών "Ασφαλίσεων 
και άλλων τινών οργανωτικών καί διοικητικών διατάξεων» 
όριζομένας χροΰχοθέσεις διατηρούν τό δικαίωμα έχιλογής με
ταξύ ν τών ΰχό τοϋ χαρόντος Νόμου χροβλεχομένων χαροχών



καί των τοιούτων κατά τάς ίσχυούσας έκαστοτε ί εκτάσεις τερί 
κασοχών ήσφαλισυ,ένων τού κλάϊον συντάξεως τής νομοθεσίας
τού Ι.Κ:Αύ _

2. ΝΑ. 4579/ι1966 άρθρον 9 rap. 1.
Άρθρον 9.

i. ‘Arc τής κρεατής τού μηρΦς τού μεθεκομένυυ τής ϊη- 
υοσιεύσεως τ:ΰ καρόντος Ν.Δ. at ίιατάξεις τού άρθρου 11 
τι·: Ν.Α. 4277/1962 «κερί συνταξ-οϊοτήσεως των ιατρών τού

·.:·; τακτικού κροσωκ κού τών κάτωθι Ν.Π 'Λ Α.: 
a) Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας 
&
Τ)
u , . . .......................Π :ox£'.jLevcu -ept του -pc ιωπχ,ου των "iit tov ανω»»*«ύ 

Ν. Π Α.Α. ή ύκό τον Ν. 3163/1955 -/.at τού ΝΑ. 4.277/1962
ώς τροκοκοείταΓίιά τον raρόvτjς κροβλεκομενη ύκέρ τον 
Ι.Κ.Α. εισφορά αυξάνεται κατά 1% έκί τών άκοϊ:χών ϊια 
τών ήσφαλισμένον καί /.ατά [% ϊ:ά τον όργοϊότην. *

3. Ν.Α 78/1973 άρθρον 2.

Άρθρον 2.
Το έκϊϊομα λόγψ συνταξιοϊφτικής εισφοράς τών τακτικών 

νκαλλήλων τών Ν.Π .Α.Α. τό κροβλεκόμενον ΰκό τον Κεφα- 
λαίον II τής ϊιά τοϋ άρθρου 36 τού ΝΑ. 4242/1962 ζν- 
ρωθείσης ΰκ’ αριθ. 1031/1958 κράξεως τοϋ Ύκονργικού 
Συμβουλίου, ώ; έτροκοκοιήθη y.a! συνεκληρώθη νετ:' ·ενε- 
ττερως καταργεΐτα: άκό τής κρώτης τον έκομενου τής ϊη- 
μοσιεύσεως^τοΰ καρόντος μηνάς. Άκό τής αότής χρονολο
γίας ή ατομική εισφορά ϊιά' κυρίαν σύνταξιν τών ΰκαλλη- 
λων τής άνωτεσω κατηγοσίας άναλααβάνεται ΰκό τον ο!/ε ον
Ν.Π.Α.Α. ·

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ύκαγωγής είς τάς ίιατάξεις τον Ν.Α. 4277/1952 τών 

* os/,!—εενων καρά τφ ΤΣΑ ταχτικών ϋκαλλήλων—ονη
γών αύτοκινήτων τον Εθνικού Ίϊρνματος Ραϊιοφωνίας καί 
Τηλεοράσεως.

Άρθρον 1.

1. At ίιατάξεις τον άρθρου 11 τον Ν.Δ. 4277/1962 «κερί 
σννταξιοϊοτήσεως τών ιατρών τον ΙΚΑ y.a! έτερων τ·.νών κα
τηγοριών εργαζομένων» ώς έχάστοτε ισχύουν. έχονσ’.ν εφαρ
μογήν καί έττί τών καρά τώ Ταμείω Σνντάξεως Αντοκινητι- 
στών ήσφαλισμένων τακτικών νκαλλήλων—όίηγών αυτοκίνη
των τον Εθνικού 'Ιίρύματος Ραϊιοφωνίας Τηλεοράσεως (Ε.Ι. 
Ρ.Τ.) τών νκηρετούντων κσρ' αντφ κατά την ϊημοσίενσιν τον 
καροντος ϊιακοκτομένης τής καρά τώ Ταμείω Συντάξεως Αυ
τοκινητιστών άσφαλίσεώς των.

2. Ή καταβλητέα ϊιά τήν άσφάλισιν τών έν τή κροηγου- 
Ι'.ενη καραγράφω κροσώκων εισφορά είνα: ίση κρός τήν κατα- 
βαλλομένην ϊιά τήν άσφάλ:σ:ν τον τακτ:κον κροσωκικού τον 
ΕΙΡΤ τον ύκαχθ εντός είς τάς Πατάξεις τον άρθρου 11 τοΰ 
Ν.Α. 4277/1962. ϊινάμει τών ϊιατάξεων τ.ΰ υ,σθσου 9 τον 
Ν.Δ.4579/1966.

Άρθρον 2.

1. Διά τήν άναγνωρ ισιν ύκό τον ΙΚΑ ώς συντάξιμον τον 
-£ΖΡ! τής εναρςεως ισχνός τον καρόντος χρόνον νκηρεσίας τών 
κερί ών ή καρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τον καρόντος κροσώκων είς 
το ΕΙΡΤ (κρώην ΕΙΡ) καταβάλλεται ύκό τον ΕΙΡΤ εισφο
ρά άνερχομενη είς κοσοστον 17% έκί τών μηνιαίων άκοϊοχών 
τον χρόνον ύκοβολής τής κερί άναγνωρίσεως αίτήσεως είς τό 
ΓΚΑ μειονμενη κατα το κοσόν τών έν τή οκομένη καραγρά
φω σνμψηφιστέων εισφορών. Ή ανωτέρω εισφορά βαρύνει κατά 
ιί% τό ΕΙΡΤ καί κατά 6% τόν ήσφαλισμένον y.ai καταβάλ
λεται είς μηνιαίας ϊόσεις έκί χρονικόν ϊιάστημα ίσον κρός 
τόν άναγνωριζόμενον χρόνον.

Έάν ό αναγνωριζόμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος τών 16( 
μηνών, τό κοσόν τής εξαγοράς ύκολογιζόμενον κατά τά άνω- 

^τέρω κεφαλαιοκοιεΐται καί έξοφλείται είς 160 Βάσεις.
2- Είς τό κατά τήν κροηγονμένην καράγραφον κοσόν οφει

λής τού ήσφαλισμένον καί έργοϊότον, συμψηφίζονται αί ϊιά τού
τον': τυχόν καταβληθείσαι εισφορά! είς τό ΤΣΑ αιτινες άκο- 
ϊίϊοντα: νκό τούτον είς τό ΙΚΑ εντός έξαμήνον άκό τής 
ισχύος τοΰ καρόντος.

3. Τό ΕΙΡΤ καρακρατεί τό βαρόνον τόν ήσφαλισμένον τμή
μα τής ϊόσεως κατά μήνα εκ τών καταβαλλομένων είς αύτόν 
άκοϊοχών.

4. Είς κερίκτωσιν σννταξιοϊοτήσεως κρό τον χρόνον έξο- 
φλήσεως τής οφειλής ϊιά τόν άναγνωρ ιζόμενον συντάξιμον χρό
νον, τό ύκόλοικον τής οφειλής κεφαλοκοιείται έξοφλούμενον, 
ϊι' έφ’ ακαξ μέν καταβολής κροκειμένον κερί τον τμήματος 
τον ίαρύνοντος τό ΕΙΡΤ. κροκειμένον ϊέ κερί τον τμήματος 
τον βαρύνοντος τόν ήσφαλισμένον ϊιά μηνιαίων ϊόσεων καρα- 
κρατονμένων έκ τής άκονεμηίησομένης συντάξεως, ισαρί
θμων κρός τάς ένακομενούσας κρός έξόφλησιν Βάσεις καί όύχί 
κλέον τών 160.

"Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ καρό-/τος άσχεται άκό τής κρώτης τον μη- 

νός τον μεθεκομένον έκείνου τής ίημοσιεύσεως αύτον ϊιά τής 
Εφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 7Ίοννίον 1975 
Οί 'Τκονργκιί

ι'
Εκί τώ; Οίκονοιχικών Έκί τών Κοιν. Τκηοεσιών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ

Λριθ. 62/17/1975
' ί Ε Κ θ Ε Σ I Σ

Τον Γενικού Λογιστηρίου τον Κράτους (άρθρον 57 καρ. 3 
•τον Συντάγματος) έκί τοΰ σχεϊίου Νόμου τού 'Τκονργείου 

' Κοινωνικών ’Τκηρεσιών «κερί ύκαγωγής είς τάς ϊιατάξεις 
τον Ν.Δ. 4277/1962 τών ήσφαλισμένων καρά τώ Τ.Σ.Α. 
τακτικών νκαλλήλων-όϊηγών αυτοκινήτων τον Εθνικού 
Ίϊρύματος Ρασιοφωνίσς καί Τηλεοράσεως».

Διά τών οιατάξεων τού ώς άνω σχεϊίου Νόμου, θεσκίζον- 
ται τά κάτωθι:

1. Ορίζεται ότι, αί ϊιατάξεις τού άρθ-ρον 11 τού ΝΑ. 
4277/62 (ύκαγωγή είς το καθεστώς σννταξιοϊοτήσεως τών 
νκαλλήλων τού Ι.Κ.Α.), έχουν εφαρμογήν καί έκί τών καρά 
τφ Ταμείω Συντάξεως Αυτοκινητιστών ήσφαλισμένων τακτι
κών ΰκαλλήλων-όϊηγών αυτοκινήτων τού Εθνικού Ιϊρύματος 
Ραϊιοφωνίας—Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ.) τών ύκηρετούντων 
καρ" αύτώ κατά τήν ϊημοσίενσιν τού Νομοσχεϊίον. ϊιακοκτο- 
μένης τής καρά τφ Ταμείω Συντάξεως Αυτοκινητιστών άσφα
λίσεώς των κλκ. (άρθρον 1).

2. Καθορίζεται τό κοσοστόν τής εισφοράς τής καταβλητέας 
νκό τού Ε.Ι2Ρ.Τ. καί τών ήσφαλισμένων ϊιά τήν άναγνώρισιν 
νκό τού Ι.Κ.Α. ώς συνταξίμου τού μέχρι τής ισχύος τού σχε- 
ϊιου νομού χρονου νκηρεσίας τών ώς άνω κροσώκων είς τό 
Ε.Ι.Ρ. καί Ε.Ι.Ρ.Τ. καί κροβλέκεται ότι α! τυχόν καταβλη- 
θείσαί εισφορά! είς τό Τ.ΣΑ.. ·μεταφέρσνται είς τό Ι.ΚΛ. 
έντός έξαμήνον άκό τής ισχύος τοΰ νομοσχεϊίον κλκ. (άρ-

2).
Εκ τών κροτεινομένων ϊιατάξεων ίέν κροκα/.εϊται οικονο

μική τις έκίκτωσις έκ! τού Κρατικού Προύκολογισμού. Προκα- 
',ούνται όμως τά κάτωθι οικονομικό; άκοτελέσματα έκ! τού 
Ε.Ι.Ρ.Τ. (μή έκιχορηγονμένον νκό τού Δημοσίου) :

α) έτησία ίακάνη έκ ϊραχμών 310.000 κερίκου. λόγω κα- 
ταβολής είς τό Ι.Κ.Α. τής εισφοράς έργοϊότον καί ήσφαλισμέ- 
νον.

β) έφ- άκαξ ίακάνη έκ ϊραχμών 3.135.000. κερίκον. λόγω 
καταβολής είς τό IJv.A. έργοϊοτικών εισφορών οιά τήν άνα- 
γνώρισιν τού μέχρι τής ισχύος τον νομοσχεϊίον χρόνου ΰκηρε- 
σίας τών ήσφαλισμένων.

Err Άθήναις τή 15 Άκριλίον 1975
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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Άρθρον 56.

1. AπαγΟρεύετα: άπολύτως ή άνάθεσις εις ιδιώτην κλπ. τής 
κατασκευής ορθοπεδικών μηχανημάτων. υποδημάτων, επιστη
μονικών βοηθημάτων κλπ. εφ’ 5":>' ταύτα κατασκευάζει ή δυ
νατά1. νά κζτασκευάση τό Όρθοπεδικόν Κρατικόν Εργοστά
σιο*/.

2. Βις όλως εξαιρετικός περιπτώσεις καί έφ όζον το ερ
γοστάσιου δέν δύνζται νά άνταποκριθ.ή εις τάς έμφανιζομέ- 
νας ανάγκας. δύναται νζ άνατεθή ή κατασκευή μέρους τών 
ανωτέρω ειδών εις ιδιωτικόν εργοστάσιου η εργαστήριο·/. κα- 
τοττίν άποφάσεως τοϋ "Υπουργού τών Στρατιωτικών, τή είση- 
γησει τής Δ/νσεως ’Αναπήρων. ρυθμιζούσης καί πάσαν σχετι
κήν λεπτομέρειαν, όρους, προϋποθέσεις κλπ.

3. Είς όλως εξαιρετικός — ερ:τττώτε:ς καί κατόπιν κοινής 
αποφασεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Στρατιωτικών, δύ
ναμαι νζ άποσταλώσιν εις τό έξωτερικον ’Ανάπηροι Πολέμου 
~ρός θεραπείαν ή άποθεραπείαν ή διά προσθήκην τεχνητών 
μελών καί άλλων βοηθημάτων.

Άρθρον 57.
1. ’Εφ’ όζον το Ορθοπεδικόν Έργοστάσεονεχει δυνατοτη- 

τζς, δύναται νζ κατασκευάζη τά άνωτέρω είδη κζ; ε!ς άλλας 
κάτήγορίας Αναπήρων ύφ’ όρους καθοριζομένους ϊ;’ άποφά- 
σεως τοϋ Υπουργού επί τών Στρζτ;ωτ:κών τή εΐσηγήσει τής 
αρμόδιας 'Υπηρεσίας. J:

III. Α.Ν. 1513/19^50 «ττερΐ μεταρρυθμίσεως τών νόμων 
■περί συντάξεων τοϋ άαάχου πληθυσμού» (ΦΕΚ 235/ 
1950-, Α').

Άρθρον 1.
1. 'Ελληνες πολίτζι έκ τοΰ άμαχου πληθυσμού, άνεξαρ- 

τήτως φυλού, εχοντες συμπεπληρωμένον τό 14ον έτος τής 
ήλίκίας των, παθόντες ύπό τους όρους κζ; τάς ττροϋττο-3εζε·.ς 
τοϋ άρθρου 1 τοΰ Ν. 812 τοϋ 1943 ώς τούτο έτροποποιήθη 
κζ; -συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, πάθημα, έπαγόμενον διαρ
κή μειωσιν τής προς 'εργασίαν ικανότητες τούλάχιστον 25% 
δικαιούνται έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου άπό 1 Νοεμβρίου 1950 
μηνιαίας συντάξεως ίσης, προς τήν μην.αίαν σύνταξιν την 
άνήκουσαν κατά τους κειμένους περί πολεμικών συντάξεων νό
μους καί τήν ύπ’ άριθ. 320937/1947 άπόφζσιν τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών εις στρατιώτην παθόντα έξ αίτιας τής έν 
πολέμω υπηρεσίας του, μειουμένην κατά 25% καί καταβαλλο- 
μένην άνευ τοϋ επιδόματος -βαρείας ‘άναπηρίας ή οίουδήποτε 
άλλου επιδόματος.

2. Εις τους μη έχοντας συμπεπληρωμένον τό 14ον έτος των 
ή σύνταξις αυτή παρέχεται άπό τής συμπληρώσεως τής ηλι
κίας τζύτης.

3. Θνήσκοντος τοϋ κατά τα άνωτέρω έδάφιζ 1 κζί 2 άπε- 
κτήσαντος δικαίωμα συντάξεως αότη μετοίιίάζετζ: εις τήν 
οικογένειαν αύτοϋ. μετατρεπομένη εις βοήθημα, κατά τους εί- 
ίικωτέρους ορισμούς τοϋ παρόντος νόμου.

4. Εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου υπάγονται καί 
οί ρκ δυστυχημάτων προελθόντων έξ αυτοκινήτων τοϋ έχθροϋ 
τραυματισθέντες κατά τήν πολεμικήν περίοδον, έφ’ όσον ύπέ- 
στησαν μειωσιν τής πρός εργασίαν ικανότητες τουλάχιστον 
40%. Ή σύνταξις άρχετα; άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής 
^ρρνρλογίας Ικδόσεως τής σχετικής άποφάσεως ή πράξεως.

Άρθρον 2.
Εις τάς οικογένειας τών έν τώ προηγουμένω άρθρω αμά

χου πληθυσμού τοϋ παθόντος ύπό τους όρους καί τάς προϋπο
θέσεις τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν. 812 τοϋ 1943 ώς τούτο έτρο- 
ποποιήθη μεταγενεστέρως καί τάς οικογένειας τών θανόντων 
άναπήρων τής κατηγορίας ταύτης παρέχεται άπό ί Νοεμ
βρίου 4950 μη/ιαίον -βοήθημα έκ τοϋ Δημοσίου Τομείου κατά 
τους ειδικωτέρους ορισμούς τοϋ παρόντος νόμου καί έφ’ όσον 
συντρέχουν οί όροι αύτοϋ.

,Γν. ΝΑ. 2592/1953 «περί έργανώσεως τής ’Ιατρικής* *--Ί ?.» _ . «.

Άρθρον 23.
1. "Οπου δ;' ειδικών διατάξεων νόμου επιβάλλεται ή δω

ρεάν νοσηλεία προσώπων εις τζ εντός τοϋ Κράτους πάσης κα
τηγορίας κζί νομικής μορςής Νοσηλευτικά ’Ιδρύματα, νοεί
ται ή άμεσος κζί άπροφάσιστος εισαγωγή εις αυτά καί δωρεάν 
νοσηλεία περιλαμβάνουσα γενικώς οιονδήποτε τροπον και 
έκτασιν θεραπευτικής άγωγής.

2. Διευθυνταί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή παν άλλο αρμό
διον πρόσωπο·/. άρνούμενοι ή καθ’ οίουδήποτε τρόπου παρεμπε- 
δίζοντες ή άμελοΰντες τήν εφαρμογήν τής ώς άνω α' παρα
γράφου. τιμωρούνται μέ φυλάκισιν μέχρι ς έξ (6) μηνών, άπο- 
λύοντα: δέ ά-^ευ διατυπώσεως επί τρίμηνον τουλάχιστον τής 
θέσεως ήν κατέχουν δι" άποςάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικής 
Π ρονοίας.

Β. ΚΑΡΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ:
I. Α.Ν. 1324/1949 κπερί προστασίας καί άποκαταστάσεως 

τών Άναπήσων Πολέκου 'Οπλιτών καί Θυκάτων Πολέμου» 
(ΦΕΚ 326/1949).

Άρθρον 47.
— Οί άνάπηροε,-αί-οίκογένειαι αυτών καί τά συνταξιοδοτού
με-; α θύματα πολέμου, εχοντες άνάγκη; μικροβιολογικών ή 
άκτινολογικών εξετάσεων καί πάσης φύσεως ακτινογραφιών, 
βεβαιουμένην παρ’ ιατρού, θά καταβάλλω σι τό ήμισυ τής κα- 
θοριζομένης άμοιίής. έφ’ όσον αί ώς άνω έξετάσε'.ς γίνωνται 
εις ιδιωτικά έν γένει έργαστήρια.

Α! ώς άνω έξετάσεις θά γίνωνται εις τά ύπό τοϋ Κράτους 
έπιχορηγούμενα τοιαϋτα, έπί καταβολή τοϋ 1/4 τής δαπάνης.

Άρθρον 75.

Παρ. ί έδαφ. ιβ'. «Σκοπός τοϋ Ταμείου ’Αρωγής είναι ή 
παντοειδής προστασία τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 
καί είδικώτερον:

.*)..................ν ·................................................. ...................
ιί) Ή δωρεάν παροχή ιατρικής άρωγής.
II. Ν.Δ. 4373/1964 «περί διαρρυθμίσεως τοϋ φόρου κατα- 

ναλώσεως καπνού καί άλλ.ων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 170/ 
1964 τ.Α').

Άρθρον 5. ·
Παρ. 2. Ωσαύτως έκ τοϋ φόρου καταναλώσεως σιγαρέτ- 

των, άποδίδεται υπέρ τοϋ Ταμείου ’Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολέμου πίσόν δραχμών 5.000.000 έτησίως.

Διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης 
καί Οικονομικών δύναται τό ά;ωτέρω ποσόν, νά α·ύξά;ηται- 
μέχρ: 15.000.000 δραχμών έτησίως.

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΤ

Περί ρυθμίσεως θεμάτων υγειονομικής περιθάλψεως ‘ά-;απή-
ρων καί θυμάτων πολέμου άμαχου πληθυσμού, ώς καί τών
μελών τών οικογενειών αυτών.

. Άρθρον ί.

* Έξωνοσοκομειακή περίθαλψις.
1. Εις τους πολεμικούς συνταξιούχους αναπήρους καί θύ

ματα πολέμου, περί ών τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ Ν. Δ/τος 
1044/1971 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί άντι- 
καταστάσεως διατάξεων τοϋ AJN. 1324/1949 κλπ.», ώς καί 
εις τά προστατευόμενα μέλη τών οικογενειών αυτών, παρέχε
ται ύπό τοϋ Δημοσίου έξωνοσοκομειακή περίθαλψις, πλήν τών 
προθέσεων, ΰφ’ οΰς όρους καί προϋποθέσεις παρέχεται εις 
τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς συνταξιούχους αύτοϋ, ώς 
καί τά μέλη τών οικογενειών τούτων.

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, έξωνοσοκο- 
μειακή περίθαλψις παρέχεται καί εις τούς αναπήρους καί 
τά θύιεατα πολέμου έκ τοϋ άμαχου πληθυσμού τά διεπόμενα



σεως. '
- '— Έν Άδήναις τη 7 ’Ιουνίου 1975 

_ Οί Υπουργοί
Έπί. τής Π?. Κυβ/σεως ” Υ ~ ’'Erl της 'Είνΐτ.ης ’Α^υντ;; 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Έπί των Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έ-ί τών Kotv. Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ

ι

ΤΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΙΣ ΥΙΈΙΟΝΟΜΠέΗΣ Π ΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί ρυδμισεως -δεμάτων υγειονομι
κής περιδάλψεως άναπήρων και -δυμάτων πολεμικής περι
όδου, άναπήρων χαί δυμάτων αμάχου πλη-δυσμοΰ, ώς, και 
των πρ οστατευομένων μελών αυτών», διατηρούμενων και x-a- 
ταργουμένων διατάξεων.
Α. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΧΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩ 

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ.
1. Ν.Δ. 1044/71 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως χαί 

άντιχαταστάσεως διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1324/49 -ερί προστα
σίας χαί άποχαταστάσεως τών ’Αναπήρων Πολέμου 'Οπλιτών 
χαί θυμάτων Πολέμου» χυρωδέντος διά τοΰ Ν. 148//οΟ, ώς 
ούτος ισχύει νΰν (ΦΕΚ 245/71).------------ -------------------------- -

Άρ-δρον ί.
’Εννοια ’Αναπήρου Πολέμου.

σεως τών Άναπήσων Πολέμου 'Ο—λιτών και θυμάτων IIολε
μου» ΦΕΚ 326/1949).

Άρ-δρον 46.

1. Οί Ανάπηροι Πολέμου διά πάσαν πά-δησιν νοσηλεύονται 
■δωρεάν:

α) Εί.ς τά ϋπό τοΰ 'Υπουργείου Στρατιωτιχών ίΣρυδέντσ 
χαί έν λειτουργία ευρισκόμενα Νοσηλευτιχά Άναπηριχα ΊΣρυ 
ματα. -

ί) Εις τά Κρατιχά—Δημοτιχά χαί έν γένει ΰπό τοΰ Κρά
τους επιχορηγούμενα Νοσηλευτιχά Ιδρύματα χατά προτίμησίν 
παντός ετέρου χαί μέχρι ποσοστού 10% έπί τών δωρεάν Σια- 
τι-δεμένων χλινών.

2. Οί ανωτέρω, πάσχοντες έξ οξέων νοσημάτων χαί διαμέ- 
νοντες εις τόπον εν-δα δεν λειτουργούσι τά έν τή προηγουμέ- 
νη παραγράφω Νοσοχομεία χαί Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, νοση 
λεύονται εις ίδιωτιχάς χλινιχάς έπί έκπτώσει: 50% τών νο
σηλειών καταβαλλομένων ΰπό τούτων.

Έν τή περιπτώσει ταύτη, έάν ή ιδιωτική χλινιχή έχη τήν 
γνώμην ότι ό άνάπηρος Σείται νοσηλείας μαχροΰ χρονικού δια- 
στήματος αίτείται τήν διακομιδήν του άπό τό 'Υπουργεί 
Στρατιωτικών (Δ/νσιν ’Αναπήρων) εις τά έν παραγράφφ 1 
άναφερόμενα 'Ιϊρύματα χαί Νοσοκομεία.

3. Οί ’Ανάπηροι Πολέμου, α! οιχογένειαι αύτών χαί τά δέ
ματα πολέμου έπί τή έπι-ϊείξει τής ταύτότητος, εξετάζονται 

-δωρεάν δτά πάσαν πάδησίν των -εις—τά εξωτερικά-ιατρεία χα, 
εργαστήρια τών διαφόρων Κρατικών, Δημοτικών χαί ιδιωτι
κών παντός είδους έν γένει Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, Ία 
τρείων, Ύγεινομικών Κέντρων χλπ. ,

1. ’Ανάπηροι πολέμου, χατά τόν παρόντα νόμον, νοούνται:,
α) Οί Όπλίται τού Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης χα Άέ-

ρος χαί οί τούτοις άντιστοιχούντες τοΰ Λιμενικού Σωμ.ατος, 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τού Πυροσβεστικού Σώματος χαι 
τής ’Αγροφυλακής, οί λαμβάνοντες πολεμικήν σύνταξιν είτε 
συνεπεία τραυμάτων ληφδέντων έν πολέμφ ή έν τώ άγώνι χατά 
τής ανταρσίας ή χατά τήν συμμετοχήν εις τάς έν Κορέα επι
χειρήσεις είτε συνεπεία νόσου άποτόκου τών κακουχιών τοΰ πο
λέμου ή τοΰ άγώνος χατά τάς άνταρσίας ή τής συμμετοχής 
εις τάς έν Κορέα έπιχειρήσεις.

6) Σιδηροδρομικοί έν γένει λαμβάνοντες πολεμικήν σύντα
ξιν ώς πα-δόντες έν πολέμφ ή τώ άγώνι χατά τής άνταρ
σίας.

γ) Ίδιώται λαμβάνοντες πολεμικήν σύνταξιν οπλίτου ώς 
πα-δόντες έν διατεταγμένη στρατιωτική υπηρεσία έν πολέμφ 
ή τώ άγώνι χατά τής άνταρσίας.

Σ) Ίδιώται μετασχόντες Έδνικών άγώνων άπο τοΰ έτους 
1903 καί έντεύδεν καί λαμίάνοντες πολεμικήν σύνταξιν οπλί
του.

2. Ή ιδιότης τών άνωτέρω ώς άναπήρων άποδειχνύεται 
διά ίείαιώσεως τοΰ Γενιχοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους ή οι" 
όπευ-δύνου δηλώσεως χατά τάς διατάξεις πού Ν.Δ. 105/19G9 
περί άτομιχής εύδύνης τοΰ δηλοΰντος ή ίείαιοΰντος μετ’ 
αποκόμματος επιταγής πληρωμής τής συντάξεως τού τελευ
ταίου πρό τής ύποίολής τής δηλώσεως ταύτης μηνός.

3. Ή ίϊιότης τού αναπήρου δέν άπόλλυται διά τής άσκή- 
σεως τού δικαιώματος έπιλογής συντάξεως έξ άλλης αίτιας.

Άρ-δρον 2.

4. ’Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Σανατόρια, Μαιευτήρια χλπ 
ύποχρεοΰνται, όπως δια-δέτωσι ποσοστόν χλινών 10% εις ανα
πήρους πολέμου καί τάς οικογένειας αύτών έπί καταβολή νπ< 
τούτων τών χεχανονισμένων νοσηλειών μειωμένων χατά 50%,

Άρδρον 48. · -
1. Αί οιχογένειαι τών άναπήρων χαί δυμάτων πολέμου νο

σηλεύονται δωρεάν κατά προτίμησίν παντός άλλου εις τά Κρα
τικά έξαιρουμένων. τών Στρατιωτικών, Νοσοκομεία χλπ. ύπΐ 
τοΰ Κράτους επιχορηγούμενα Νοσοκομεία χαί Ιδρύματα.

2. Τά αύτά ώς άνω πρόσωπα, δικαιούνται νοσηλείας 'εις 
τά ιδιωτικά Νοσοκομεία, Σανατόρια, Μαιευτήρια χλπ. έπί έ>υ 
πτωσει 50% τών διά τούς ίδιώτας έριζομένων νοσηλειών.

3. Προς τόν σκοπόν τούτον τά έν nap. 1 χαί 2 Νοσοκο
μεία, Σανατόρια, Μαιευτήρια χλπ. ύποχρεοΰνται, όπως διαδέ- 
τωσι ποσοστόν χλινών 10%.

Άρδρον 55.

1. 'Ιδρύεται διά τοΰ παρόντος Όρδοπεϊιχόν Έργοστάαιον 
έν ’Αδήναις χαί έν Θεσσαλονίκη προς κατασκευήν, έπισκευήν 
ή άνανέωσιν τών όρδοπεϊιχών μηχανημάτων χαί υποδημάτων 
τών Αναπήρων Πολέμου, υπαγόμενα εις τήν αρμοδιότητα 
τού Υπουργού τών Στρατιωτικών.

2. Τό ήδη υφιστάμενον χαί λειτουργούν Όρδοπεδιχόν 
Εργοστάσιου -δεωρείτα: ίϊρυ-δέν έπί τή βάσει τού παρόντος.

Άπασαι δέ α! μέχρι σήμερον έκδοδείσαι διαταγαί, έγχύ- 
χλιοι, άποφασεις χλπ. άποσχοποΰσαι τήν όργάνωσιν χαί λει
τουργίαν τού έργοστασίου τούτου -δεωροΰνται έχδο-δείσαι «πί 
τή βάσει τού παρόντος.

1. Θύματα Πολέμου χατά τόν παρόντα νόμον, νοούνται:

α) Τα λ αμ 6 αν ον τα πολεμικήν σύνταξιν μέλη τών οικογε
νειών τών χατά τό προηγούμενον άρ-δρον πεσόντων, άποίιω- 
σά,των ή έξαφανι-σ-δέντων.

6) Τά λαμβάνοντα πολεμικήν σύνταξιν μέλη τών οικογε
νειών τών άποβιούντων άναπήρων πολέμου.

2. Αί διατάσεις τών παραγράφων 2 καί 3 τού προηγουμέ
νου άρ-δρου εφαρμόζονται χαί έν προκειμένη.

3. Έν τώ Κρατιχώ Όρδοπεδιχψ Έργαστηρίφ χατα-

τής λειτουργίας αύτοΰ.
4. Δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών δόναν- 

τα: νά ίδρυ-δώσ: καί εις άλλας πόλεις τής Ελλάδος όρδοπε- 
δικά συνεργεία ή κινητά συνεργεία πρός κατασκευήν ή έπι 
σκευήν τών έν παραγράφφ 1 ειδών.


