
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως τού Λ.Ν.

I <3 6. «περί τροττοποιήσεως τοϋ Λ.Ν. 99/67. «περί
ελέγχου ομαδικών απολύσεων κλπ.».

Πυός lijt· Βονλΐ)ν τών ’Ελλήνων
Διά. του άρθρου 4 τοϋ Λ.Ν. 173/67 «περί τροποποιήσεως 

-χί συ μπλη ρ ώ σε ω ς τοϋ Λ.Ν. 99/67, τεερί ελέγχου ομαδικών 
απολύσεων κλπ.» ορίζεται ο τ', όπου Ταμεϊον ή Κλάδο; 
Ποονοίας χορηγεί έφ’ άπαξ βοήθημα εις υπαλλήλους 
> .Π.Λ.Λ.. ’ ”1 ρχπεζών. Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών 
Νε.νής Ώφελείας ή επιχορηγούμενων ύπό τοϋ Κράτους δεν 
ίυναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν των τριακοσί^ν χιλιάδων 
:300.000} δραχμών, έφ’ όσον ή εις το Ταμεϊον ή τον Κλά
δου συνεισφορά τοϋ εργοδότου υπερβαίνει κατά τον χρόνον 
ττ; εξόδου τό διπλάσιον της εισφοράς τοϋ υπαλλήλου ή 
ΰσίσταται υπέρ τοϋ Ταμείου ή τοϋ Κλάδου Κοινωνικός 
πόρος ή έν γένει έπιβάρυνσις τρίτων.

Οϋτω τό ανώτατου έφ’ άπαξ βοήθημα τό χορηγούμενον 
ύπό Ταμείων ή Κλάδων Προνοίας έμπιπτόντων εις τάς 
■•■.ατάξεις τοϋ ώς ά,νω Νόμου περιωρίσθη εις το ποσόν τών 
τειακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, εις εποχήν καθ’

ν ή αγοραστική άξια τοϋ ποσοϋ τούτου ήτα κατά πολύ 
υεγαλυτέρα τής σημερινής τοιαύτης.

Ό έν λόγω περιορισμός τεθείς υπό την αύστηράν καί 
παγίαν διατύπωσιν τής προμνησθείσης διατάξεως θέλει, 
συν τή παρόδω "τοΰήχρόνου/ καταστήσει χείρονα την θέσιν 
τών μελλοντικώς έξερχομένων τής άπασχολήσεως.

Έν όψει τών ανωτέρω ως καί τοϋ γεγονότος ότι αί οικο
νομικά'. δυνατότητες ένίων Ταμείων επιτρέπουν την χορή- 
γησιν ΰψηλοτέρων έφ’ άπαξ βοηθημάτων, αλάλων δέ ότι, 
'.ιε/λοντικώς 9ά επιτρέψουν τοϋτο, κρίνεται σκόπιμον όπως 
πχρχσχεθή δυνατότης χορηγήσεως ΰψηλοτέρου έφ’ άπαξ 
βοηθήματος τοϋ διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 173/67 όριζο- 
μένου άνωτάτου ορίου.

Την ρύθμισιν τοϋ θέματος τούτου σκοπεί τό ύπό κρίσιν 
σχέδιον Νόμου.

Διά τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ παρέχεται, έξουσιοδότησις έκ- 
όόσεως Π.Δ/των κατά περίπτωσιν, δε’ ών θά επιτρέπεται 
άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ Α.Ν. 173/67 ή χορήγησις 
ύπό τοϋ οικείου Ταμείου ή Κλάδου Προνοίας καί μεγα- 
λυτέρου εις ποσόν έφ’ άπαξ βοηθήματος τοϋ προρρηθέντος 
ανώτατου ορίου, έφ’ όσον ύφίστανται οΐκονομικαί δυνατότη- 
txc ττρος tc’jto.

Ή δυνατότης καταβολής τοϋ βοηθήματος ύπό τών Τα
μείων θά έξχσφαλίζηται πλήρως άπό τά τακτικά έσοδα 
αυτών άνευ προσφυγής εις δανεισμόν οίασδήποτε μορφής. 
Περαιτέρω προβλέπεται ότι ή σχετική ρύθμισις θά έχη 
εφαρμογήν καί έπί τών περιπτώσεων, καθ’ άς ό ασφαλιστι
κός κίνδυνος έπαλήθευσε κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 173/67.

Ή άνωτέρω άναδρομικότης επιδιώκεται διά λόγους ΐσης 
μεταχειρίσεως μεταξύ τών προσώπων τών οποίων τό ύψος 
τών έφ’ άπαξ βοηθημάτων των περιωρίσθη ύπό τοϋ Α.Ν. 
173/1967 καί τών καθιστάμενων βοηθηματούχων μετά τήν 
εκδοσιν τοϋ ύπό τοϋ παρόντος προβλεπομένου Π.Δ/τος.

Έξ ετέρου σημειοΰται ότι ό τεθείς διά τοϋ Α.Ν. τούτου 
φραγμός έλάχιστα έκ τών ύφισταμένων Ταμείων ή Κλάδων 
Προνοίας καταλαμβάνει καί ότι ή έν λόγω διάταξις είχε 
τεθή έν συναρτήσει προς τήν διάταξιν περί περιορισμού τής 
υπο τοϋ Ν. 2112/20 χορηγουμένης άποζημιώσεως ήν περιώ- 
ρι,ΐ'/ εις τό ποσόν τών 240.000 δραχμ. καί ήτις ήδη διά τοϋ 
Ν.Δ. 207/74 ηύξήθη εις τό ποσόν τών 600.000 δραχμών.

Έν Άθήναις τη 4 Δεκεμβρίου 1975 
Οΐ Υπουργοί

—υντονισμοΰ καί Προγραμματισμού, Οικονομικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κ.Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ
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Διά τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως τοϋ Λ.Ν.
173,67 «περί τροποποιήσεως τοϋ Α.Ν. 99/67, «περί 

έλέγνου ομαδικών απολύσεων κ.λ.π.».
1. ’Αναγκαστικός Νόμος ύπ’ άριθμ. 173/67 «περί τρο- _ 

ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ “Α.Ν. 99/67, «περί 
έλέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ. 189/31.10.
1967 τ.Α').

“Αρθρον 4.

1. Ή ύπό τών Ταμείων Προνοίας ή Κλάδων Προνοίας 
χορηγούμενη έφ’ άπαξ άτοζημίωσις, άμα τή έίόδω έκ τής 
ύπηρεσίας εις υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου ή Τραπεζών ή Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών κοι
νής ώφελείας ή έπιχορηγουμένων ύπό τοϋ Κράτους δεν δύ- 
ναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν τών τριακοσίων χιλιάδων δρα
χμών, έφ’ όσον ή εις τό Ταμεϊον ή τον Κλάδον συνεισφορά 
τοϋ έργοδότου ύπερβαίνει κατά τον χρόνον τής έξόδου τό 
διπλάσιον τής εισφοράς τοϋ ύπαλλήλου, ή ύφίσταται ύπέρ 
τοϋ Ταμείου ή τοϋ Κλάδου κοινωνικός πόρος ή έν γένει έπι- 
βάρυνσις τρίτων.

2. Ή διάταξις τής προηγουμένης παραγράφου άνατρέ- 
χει καί έφαρμόζεται άπό 1ης ’Ιουλίου 1967.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

11 ερί συμπληρώσεως τοϋ Α.Ν. 173/67 «περί τροποποιήσεως
τοϋ Α.Ν. 99/67, «περί έλέγχου όμαοικών απολύσεων κλπ.».

Άρ-Spov 1.

Έν τέλει τοϋ άρ-3ρου 4 τοϋ Α.Ν. 173/67 προστίθεται 
παράγραφος 3 εχουσα οΰτω:

«3. Διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Κοινωνικών Τπηρεσιών, μετά γνώμην τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ οικείου Ταμείου ή Κλάδου Προ
νοίας καί τοϋ παρά τώ Τπουργείω Κοινωνικών Τπηρεσιών 
λειτουργοϋντος Συμβουλίου Κοινωνικής ’Ασφαλείας, δΰναται 
νά κα-$ορισ-2ή άνώτατον όριον έφ’ άπας βοηθήματος καί πέ
ραν τοϋ ύπό τής παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένου 
άνωτάτου ορίου, έφ’ όσον ύφίσταται ή προς τοϋτο οικονομική 
δυνατότης, ό τρόπος καταβολής τής οΰτω προκυπτούσης έπί 
πλέον διαφοράς έφ’ άπας βοηθήματος έκ τών τακτικών εσό
δων τοϋ φορέως καί εις περίπτωσιν άδυναμίας ή καταβολή 
τής ώς άνω διαφοράς δι’ ετησίων δόσεων ώς καί πάσα άναγ- 
καία λεπτομέρεια διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος.

Τά περί ών τό προηγοΰμενον έδάφιον Π. Δ/τα, ισχύουν 
άπό τής ένάρςεως ισχύος τοϋ Α.Ν. 173/1967».

Άρ·3ρον 2.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής πρώτης τοϋ έπο- 
μένου τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυίερ- 
νήσεως μηνός.

Έν Άύήναις τή 11 Φεβρουάριου 1976 

Οΐ Υπουργοί

Συντονισμού καί Προγραμματισμού
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ

Οικονομικών Κοινωνικών Τπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ Κ. Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ


