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'EH τοΰ σχεδίου Νόμου «—ερt τοΰ συνταξιοδοτικοΰ δικαιώ
ματος τοΰ ταχτικού προσωπικοΰ τοΰ Ταμείου Άσφαλισεως
Τυπογράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών».

Προς την Βουλήν των Έ/Λήνων
,1. Ή διεπουσα τους δημοσίους ύπαλλήλου-ς συνταξιοδο- 

ΐίχή προστασία έπεξετάθη έπί τών τακτικών υπάλληλων τοΰ 
Ι.Κ.Α. διά τοΰ Ν. 3163/1955. Διά τούτου ώρίσθησαν καί 
είδικώτερο: Spot άφορώντες εις τάς εισφοράς, τον χρόνον τής 
άναγνωριζομένης ττροϋτττςρεαtatς, τάς προϋποθέσεις άναγνωρι- 
σεως αυτής κλπ.

2. Αί διατάξεις τοΰ ώς άνω Ν. 3163/1955 έπεξεταθη- 
σαν μεταγενεστέρως διά μέν τοΰ ΝΑ. 4277/1962 έπι τοΰ 
ταχτικού προσωπικού τών ’Οργανισμών Κοινωνιχής πολιτι- 
χής, αρμοδιότητας τοΰ τέως 'Υπουργείου ’Εργασίας χαι των 
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος τοΰ τέως 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας 
τοΰ ήσφαλισμένου παρά τώ κλάδφ συντάξεως τοΰ Ι.Κ.Α., 
διά δε τοΰ Ν.Δ. 4579/1966 (άρθρον 9) χαί έπί τοΰ ταχτι
κού προσωπιχοΰ ετέρων τριάκοντα (30) Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιο- 
τητος διαφόρων 'Υπουργείων, τοΰ ήσφαλισμένου όμοιως παρα 
τώ Κλαίω συντάξεων τοΰ Ι.Κ.Α.

— ’Επίσης αυταΐ-έπεξετάθησαν διά _τοΰ Ν-Δ._ 3/8/1969 και 
έπί τοΰ ταχτιχοΰ προσωπιχοΰ τής Σχολής Τουριστικών 
’Επ αγγελμάτων.

8. Τό τακτικόν Προσωπικόν τοΰ Ταμείου Άσφαλισεως Τυ
πογράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών δεν ασφαλίζεται 
διά κυρίαν σύνταξιν εις τό Ι.Κ.Α., άλλ’ εις το παρ’ φ ΰπτμ 
ρετεΐ Ταμείον, κατά τάς διατάξεις τάς ίσχυούσας διά τους^έν 
γένει ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου καί ώς έκ τούτου δεν ητο 
δυνατή ή εφαρμογή έπ’ αύτοΰ τών διατάξεων τοΰ Ν. Δ/τος 
4277/1962.“

:4. Προς τον σκοπόν συνταξιοδοτικής έξισώσεως τοΰ προσω
πικού τοΰ ώς είρηται Ταμείου προς τό προσωπικόν τοΰ Ι.Κ.Α. 
καί τών λοιπών ασφαλιστικών ’Οργανισμών, κρίνεται αναγ
καία ή εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ Ν. 3163/1955 και έπι 
τοΰ προσωπικού τοΰ ώς άνω Ταμείου.

Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου 
προβλέπεται ή εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ Ν. 3163/1955 
και έπι τοΰ τακτικού προσωπικού τοΰ περί ου πρόκειται Τα
μείου.

Διά τοΰ άρθρου 2 προβλέπονται αί προϋπηρεσίαι, αίτινες 
αναγνωρίζονται ώς συντάξιμοι.

Διά τού άρθρου 3 τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού Ταμείου 
καθίσταται αρμόδιον διά την άπονομήν τών συντάξεων και 
προβλέπονται τά ένδικα μέσα κατά τής σχετικής άποφάσεως 
τούτου.

Διά τοΰ άρθρου 4 αί 'Υγειονομικά! Έπιτροπαί τοΰ Ι.Κ.Α. 
καθίστανται αρμόδια: διά την διαπίστωσιν τής νόσου ή τής 
σωματικής βλάβης έξ ών γεννάται τό εις σύνταξιν δικαίωμα.

Διά τοΰ άρθρου 5 ορίζεται ποίος χρόνος υπηρεσίας δεν ανα
γνωρίζεται ώς συντάξιμος.

Διά τοΰ άρθρου 6 θεσπίζεται ή καταβολή εισφοράς εις 
το Ταμείον ύπό τών υπαλλήλων διά την άναγνώρισιν προϋπη
ρεσιών.

Διά τοΰ άρθρου 7 παρέχεται τό δικαίωμα επιλογής εις τους 
υπαλλήλους τού Ταμείου είτε τής συντάξεως τοΰ Ν. 3163/ 
1955 είτε τής τοιαύτης τών κοινών ήσφαλισμένων, έφ’ όσο·/ 
πληροΰνται βεβαίως αί νόμιμοι προϋποθέσεις.

Έν όψει τών άνωτέρω παρακαλοΰμεν όπως περιβάλητε 
δια τής ύμετέρας ψήφου τό ύπό κρίσιν νομοσχέδιου.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουνίου 1975 
Οί Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών Έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
R ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Μνημονευόμενοι σχετικά! διατάξεις.
Έν τώ σχεδίω Νόμου ιοπερί τοΰ συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος 

τοΰ τακτικού προσωπικού τοΰ Ταμείου Άσφαλισεως Τυπο
γράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών».

Άρθρον 6 σχεδίου.

Πράξις Υπουργικού Συμβουλίου ύπ’ άριθ. 1031/12.12. 
1958 «περί καθορισμού άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1958 τοΰ βασι
κού μηνιαίου μισθού τοΰ τακτικού υπαλληλικού καί ύπηρετι- 
κοΰ προσωπικού τών Ν.Π.Δ.Δ. (Φ.Ε.Κ. 221/13.12.ο8, τεύ
χος Α').

II. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
Άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1958 τό προσωπικόν τών Ν-Π.Δ. Δι

καίου ούτινος ό βασικός μηνιαίος μισθός εμπίπτει εις την κατά 
τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων τοΰ παρόντος 
άρθρου, νέαν ρύθμισιν, δικαιούται ειδικού επιδόματος καλου- 
μένου επιδόματος λόγφ συνταξιοδοτικής εισφοράς ύπό τάς κα
τωτέρω προϋποθέσεις καί όρους ύπολογιζομένου έπί τών ώνθά 
εδικαιούτο κατά μήνα Σεπτέμβριον 1958 άκαθαρίστων απο
δοχών καί ώς κατωτέρω:

α) Έπί ακαθαρίστων αποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 1958 
μέχρι ποσού δραχ. 900, ποσοστόν 2 έπί τοίς- έκατόν.

β) ’Επί ακαθαρίστων άποδοχών άπό δραχ. 901 —1400 
ποσοστόν 3 έπί τοίς έκατόν.

γ) Έπί ακαθαρίστων αποδοχών άπό δραχ. 1:401·—2000 
ποσοστόν 4 έπί τοίς έκατόν.

δ) Έπί ακαθαρίστων άποδοχών άπό δραχ. 2001 καί άνω 
ποσοστόν 5 έπί τοίς έκατόν.

Ώς άποδοχαί έφ’ ών υπολογίζεται τό κατά τάς άνω
τέρω διακρίσεις ποσοστόν νοούνται:

α) Ό βασικός μηνιαίος μισθός ουτινος θά έδικαιούτο ό 
υπάλληλος κατά μήνα Σεπτέμβριον 1958.

β) Τό έπίδομα εύδοκίμου παραμονής έν τφ αΰτφ βαθμφ 
κλπ. ή έξαντλήσεως ιεραρχίας.

γ) Ή προσαύξησις λόγφ πολυετούς υπηρεσίας καί 
έ) τό κοινωνικόν έπίδομα έκ δραχμών 80 ή 200 συμφώ- 

νως τή ύπ’ άριθ. 66/1956 πράξει τού Υπουργικού Συμβου
λίου, περί ου καί ή παράγραφος 4 τού κεφαλαίου 1 τής πα- 
ρούσης.

Τό κατά τά ά/ωτέρω ειδικόν έπίδομα δέν καταβάλλεται εις 
το επι συμβασει προσωπικόν, ούτε καί εις τό προσωπικόν τών 
Ν. Π Α. Δικαέου έπί τών άποδοχών τοΰ οποίου έφηρμόσθη ή 
ύπ’ άριθ. 764/1958 πράξις τού 'Υπουργικού Συμβουλίου περί 
καταργήσεως κρατήσεων λόγω συντάξεως έπί τών άποδοχών. 
’Επίσης εις τό προσωπικόν έπί τών άποδοχών τοΰ όποιου ού- 
δεμία ένεργείται κράτηεπς διά τον κλάδον συντάξεως ή διά 
τον κλάδον άσθενείας.

Τό κατά τά ά/ωτέρω έπίδομα έν οϋδεμιά περιπτώσει δύ- 
ναται νά είναι άνώτερον τού ποσού τής μηνιαίας κρατήσεως 
εις ήν ύπόκειται ό ήσφαλισμένος υπάλληλος άθροιστικώς δι’ 
εισφοράν κυρίας άσφαλισεως:

α) διά τον κλάδον συντάξεως, καί 
β) διά τόν κλάδον άσθενείας.
Τούτο (τό έπίδομα) δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άποτε- 

λούν οργανικόν μισθόν του υπαλλήλου, ή χορήγησις δέ τού
του δέν έμποδίζει την καταβολήν τής κατ άποκοπήν άποζη- 
μιώσεως δι’ ύπερωριακήν έργασίαν περί ής ή ύπ’ άρ-ιθ. 
72141/18.3.57 (RONEO 67) άπόφασις τοΰ 'Υπουργού τών 
Οικονομικών.

Ν.Δ. 4277/1962 άρθρον 3 παρ. 1 «περί συνταξιοδοτήσεως 
τών ιατρών τοΰ Ι.Κ.Α. καί έτέρων τινών κατηγοριών έργα- 
ζομένων».

Ή εξαγορά καί άναγνώρισις τών περί ών α! παρ. 2 και 
3 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος υπηρεσιών, γίνεται διά καταβο
λής εις τό Ι.ΚΑ. εισφοράς έξαγοράς έξ 6% έπί τών ταχτι
κών μηνιαίων άποδοχών τού χρόνου έκδόσεως τής άποφά
σεως περί έξαγοράς ή ά/αγνωρίσεως καί έπί χρονικόν διά
στημα ίσον πρός τόν έξαγοραζόμενον ή άναγνωρ ιζόμενον χρόνον.


