
ΕΙΣΗ ΠΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
’ Επί. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαιού- 
οιατος τοϋ τακτικού — ροσωπικοϋ, α) τοϋ Ταμείου Συντά- 
ΐέωε Αυτοκινητιστών καί τοϋ ’Οργανισμού ’Ελέγχου των 

Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών, β) τοϋ Ταμείου Άσφα- 
λίσεο)ς ’Ασθένειας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, 
ν) τοϋ Ταμείου Συντάξεως ’ Εκτελωνιστών, δ) τοϋ Ταμείου 
Συντάξεως ’Εφημεριδοπιυλών καί 'Υπαλλήλων Πρακτο
ρείων. ε) τοϋ Ταμείου Συντάξεως ’Ηθοποιών, Συγγραφέων 
καί Τεχνικών Θεάτρου».

Πηόζ τ//)· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Ή διέ-ουσα τους δημοσίους υπαλλήλους συνταςιο- 
δοτική προστασία έπεξετάθη έπί τών τακτικών ΰπαλλήλων 
τοϋ ΙΚΑ διά τοϋ Ν. 3163/1955.

Διά τούτου ώρίσθησίν καί είδικώτεροι όροι άφορώντες 
εις τάς εισφοράς, τον χρόνον της άναγνωριζομένης προϋπη
ρεσίας, τάς προϋποθέσεις άναγνωρίσεως αυτής κ>.π.

2. Αί διατάξεις τοϋ ώς άνω Ν. 3163/1955 έπεξετάθησαν 
μεταγενεστέρως, διά μεν τοϋ Ν.Λ. 4277/1962 έπί τοϋ τα
κτικού προσωπικού τών ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 
άρμοδιότητος τοϋ τέως 'Υπουργείου ’Εργασίας καί τών 
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος τού-τέως 'Υπουργείου Κοιν. Προ-- 
νοίας τοϋ ήσφαλισμένου παρά τώ κλάδω συντάξεως τοϋ ΙΚΑ, 
διά δέ τοϋ Ν.Δ. 4579/1966 (άρθρον 9) καί έπί τοϋ τακτικού 
προσωπικού ετέρων τριάκοντα (30) Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιό
τητος διαφόρων 'Υπουργείων, τοϋ ήσφαλισμένου ομοίως 
παρά τώ κλάδω συντάξεων τοϋ ΙΚΑ. ’Επίσης αύται έπεξε
τάθησαν διά τοϋ Ν.Δ; 378/69 καί έπί τοϋ τακτικού προσω
πικού τής Σχολής Τουριστικών ’Επαγγελμάτων.

3. Τό τακτικόν προσωπικόν α) τοϋ Ταμείου Συντάξεως 
Αυτοκινητιστών καί τοϋ ’Οργανισμού .Ελέγχου τών δι’ 
Αύτοκινητων Συγκοινωνιών, β) τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως 
Άσθενείας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, γ) τοϋ 
Ταμείου.Συντάξεως ’Εκτελωνιστών, δ) τοϋ Ταμείου Συν
τάξεως ’Εφημεριδοπωλών καί 'Υπαλλήλων Πρακτορείων 
καί ε) τοϋ Ταμείου Συντάξεως ’Ηθοποιών, Συγγραφέων 
καί Τεχνικών Θεάτρου, δεν ασφαλίζεται διά κυρίαν σύντα- . 
ξιν είς τό ΙΚΑ, άλλ’ εις τά Ταμεία ταϋτα καί ώς έκ τούτου 
δεν ήτο δυνατή ή έφαεαογή έπ’ αύτομ τών διατάξεων τοϋ -
Ν.Δ. 4277/62.

Ή άσφάλισις αύτη ελαβε χώραν ; α) διά τό προσωπικόν 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών δυνάμει τών δια
τάξεων τοϋ άπό 12.2.1936 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 93/15.2.1936 
τ. Α') έκδοθέντος κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 51 τοϋ 
άπο 22 ’Ιουλίου 1933 Ν.Δ/τος καί διά τό προσωπικόν^ 
τοϋ ’Οργανισμού ’Ελέγχου τών δι’ αύτοκινητων Συγκοινω
νιών δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Νόμου 817/1943 (ΦΕΚ 
354/22.10.43 τ. Α'), β) διά τό προσωπικόν τοϋ Ταμείου 
Άσφαλίσεως Άσθενείας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πει
ραιώς δυνάμει τών διατάξεων τής ύπ’ άριθ. 48572/39 (ΦΕΚ 
231/19.9.1939 τ. Β') άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Εργασίας, 
διά τής οποίας ορίζεται δτι διά την συνταξιοδότησιν τών τα
κτικών υπαλλήλων τοϋ Ταμείου έφαρμόζονται αί κείμενα*, 
έκάστοτε διατάξεις περί απονομής συντάξεως εις τούς δημο
σίους πολιτικούς υπαλλήλους, γ) διά τό προσωπικόν τοϋ 
Ταμείου Συντάξεως ’Εκτελωνιστών δυνάμει τών διατάξεων
τής ύπ’άριθ. 33325/Σ.385/63 (Φ.Ε.Κ. 236/13.5.1968 τ.Β') 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εργασίας, "διά τής όποιας όρί-" 
ζεται ότι διά την συνταξιοδότησιν τών τακτικών υπαλλήλων 
τοϋ Ταμείου εφαρμόζονται αί κείμεναι έκάστοτε διατάξεις 
περί άπονομής συντάξεως εις τούς δημοσίους πολιτικούς 
υπαλλήλους, δ) διά τό προσωπιΑόν τοϋ Ταμείου Συντά
ξεων ’Εφημεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων δυ
νάμει τών διατάξεων τής ύπ’ άριθ. 40492/Σ.279/67 (ΦΕΚ 
371/8.6.1967 τ. Β') άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εργασίας 
διά τής οποίας ορίζεται ότι διά την συνταξιοδότησιν τών 
τακτικών υπαλλήλων τοϋ Ταμείου έφαρμόζονται αί διατά
ξεις τοϋ Ν. 3163/1955, ε) διά τό προσώπικόν τοϋ Ταμείου 
Συντάξεως ’Ηθοποιών, Συγγραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου

δυνάμει* τών διατάξεων τήξ ύπ’ άριθ. 56047/1/53 (ΦΕΚ 
280/22.12.53 τ. Β') άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Εργασίας 
Οιά της όποιας έπαναλαμβάνονται αί ΐσχύουσαι διά τούς 
δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικαί διατάξεις. ^ ^

4. Αί άνωτέρω διατάξεις θεσπισθεΐσαι είτε διά διοικη
τικών πράξεων εϊτε διά νόμου, δεν έτυχον προ τής θεσπί- 
σεώς των τής γνωμοδοτήσεως τοϋ ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ώς άπαιτεΐται έκ τοϋ Συντάγματος καί ώς έκ τούτου είναι 
δυνατόν νά προκύψουν μελλοντίκώς ζητήματα ώς προς την 
συνταγματικότητα τούτων.

5. Προς άποφυγήν τοιούτου ένδεχομένου κρίνεται άναγ- 
καίά ή θέσπισις τοϋ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου διά τοϋ όποιου

■ απλώς έξομοιθύνεται συνταξιοδοτικώς τό προσωπικόν τών 
Ταμείων προς τό προσωπικόν τοϋ ΙΚΑ καί τών λοιπών 
άσοαλιστικών ’Οργανισμών.

6. Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό κρίσιν νομο
σχεδίου προβλέπεται ή έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ Ν. 
3163/55 καί έπί τοϋ τακτικού προσωπικού τών περί ών 
πρόκειται Ταμείων καί τοϋ ΘΕΑΣ.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπονται αί προϋπηρεσίαι αίτινες 
άναγνωρίζονται ώς συντάξιμοι.

Διά τοϋ άρθρου 3 τό Διοικητικόν Συμβούλιου έκάστου 
Ταμείου καθίσταται αρμόδιον διά την άπονομήν τών συντά
ξεων, καί προβλέπονται τά ένδικα μέσα κατά τής σχετικής 
άποφάσεως τούτου. : .

Διά τοϋ άρθρου 4 αί 'Υγειονομικά! ’Επίτροποί τοϋ ΙΚΑ 
καθίστανται άρμόδιαι διά την. διαπίστωσιν τής νόσου ή τής 
σωματικής βλάβης έξ ών γενναται τό εις σύνταξιν δικαίωμα.

Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζεται ποιος χρόνος υπηρεσίας δεν 
/αναγνωρίζεται C'j συντάξιμος. ■ *

Διά τοϋ άρθρου 6 θεσπίζεται ή καταβολή εισφοράς εις τά 
οικεία Ταμεία ύπό τών' υπαλλήλων διά τήν άναγνώρισιν 
προϋπηρεσιών. . . ,

Διά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται τό δικαίωμα έπιλογής είς 
τούς υπαλλήλους έκάστου Ταμείου, είτε τής συντάξεως τοϋ 

' Ν. 3163/55, είτε τής ,τοιαύτης τών κοινών ήσφαλισμένων, 
έφ’ όσον πληροϋνται βεβαίως αί νόμιμοι προϋποθέσεις!

Έν δψει τών άνωτέρω παρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε 
διά τής ύμετέρας ψήφου τό. ύπό κρίσιν νομοσχέδιον.,

’Εν Άθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΑΟΣ

. ! ,Μνημονευόμεναι σχετικαί διατάξεις. .
Έν τώ σχεδίω Νόμου'«περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαιώ-, 
ματος τοϋ τακτικού προσωπικού : α) τοϋ Ταμείου' Συντά
ξεως Αύτοκινητιστών καί τοϋ ’Οργανισμού Ελέγχου τών 
δι’ αύτοκινήτων Συγκοινωνιών, β) τοϋ Ταμείου Άσφαλί
σεως Άσθενείας καί Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, γ) 
τοϋ Ταμείου Συντάξεως Έκτελωνινιστών,-δ) τοϋ Ταμείου 
Συντάξεως Εφημεριδοπωλών καί 'Υπαλλήλων Πρακτο
ρείων, ε) τοϋ Ταμείου Συντάξεως ’Ηθοποιών, Συγγραφέων 
καί Τεχνικών Θεάτρου». ,. .. . ■

“Αρθρον 1. τοϋ σχεδίου ' .
Ν.Δ. 404/74, άρθρον 5 παρ. 1 έδάφ. δ', καί ε'. «Περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί τοϋ Ταμείου Συντά
ξεως Αύτοκινητιστών νομοθεσίας».

■ δ’. Τήν εισφοράν τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Τ.Σ.Α.
καί τοϋ ’Οργανισμού Ελέγχου τών δι’ Αυτοκινήτων Συγ
κοινωνιών (ΘΕΑΣ) έκ 5% τών τακτικών μηνιαίων άπο- 
δοχών του, έπιφυλασσομένης τής έφαρμογής τής διατάξεως 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/73 διά τό τακτικόν προσωπικόν 
τοϋ Τ.Σ.Α. /. " , ’ - ’

ε'. Τήν έργοδοτικήν εισφοράν τοϋ ’Οργανισμού Ελέγχου 
τών δι’ Αυτοκινήτου Συγκοινωνιών (ΘΕΑΣ) έκ 10% τών 
τακτικών μηνιαίων άποδοχών τοϋ είς τό Τ.Σ.Α. άσφαλι- 
ζομένου τακτικού προσωπικού του. ' .



5. Τέλος διά του άρθρου 9 ορίζεται ώς χρόνος ισχύος 
τοΰ υπό κρίσιν Νόμου, ή 1η τοΰ έπομένου της δημο- 
σιεύσεώς του, μηνός.

6. Κατ’ άκολουθίαν πάντων των άνωτέρω, παρακαλοΰ- 
μεν όπως τό υπό κρίσιν νομοσχέδιον περιλάλητε διά της 
'Τμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 6 Φεβρουάριου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβεενήσεως Κοινών. Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛΛΗΣ Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

’Επί σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως παρά τώ Ταμείω 
Συντάξεων Αυτοκινητιστών Κλάδου παροχών ’Ασθένειας».

1) ’’Αρθρον 2 παρ. 1 καί 2 Ν.Δ.404/1974 : Πρόσωπα 
υπαγόμενα εις την άσφάλισιν.

«1. Εις.την άσφάλισιν τοΰ 1 .Σ.Α. υπάγονται ύποχρεω- 
τικώς καί αυτοδικαίως :

α) Τά πρόσωπα τά όποια κατέχουν επαγγελματικήν 
άδειαν ίκανότητος όδηγοΰ αυτοκινήτου, -έκδοθεϊσαν ύπό 
τών αρμοδίων 'Ελληνικών ’Αρχών καί παρέχουν κατά κύ
ριον επάγγελμα έντόςτών ορίων-της- χώρας- έξηρτημένην— 
εργασίαν όδηγοΰ αύτοκινήτου δημοσίας ή ■ ιδιωτικής χρή- 
σεως έναντι άμοιβής, ώς τοιαύτης. νοουμένης καί της μισθώ
σεως αυτοκινήτου, επί ποσοστοϊς ή κατά χιλιομετρικήν 
άπόστασιν. ·.

Εις τήν κατά τ’ άνωτέρω. άσφάλισιν περιλαμβάνονται 
καί οί παρέχοντες εργασίαν όδηγοΰ εις τό Δημόσιον, Δήμους 
ή Κοινότητας καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
επί σχέσει έξηρτημένης . έργασίας ιδιωτικού δικαίου ή καί 
δημοσίου δικαίου, έφ’ όσον ο χρόνος της τοιαύτης εργασίας 
δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος· κατά τάς διατάξεις της 
ίσχυούσης έκάστοτε συνταξιοδοτικής νομοθεσίας διά τό 
προσωπικόν τοΰ Δημοσίου, τοΰ Δήμου ή της Κοινότητος 
ή τοΰ Ν.Π.Δ.Δ. παρά τώ όποίω ύπηρετοΰν.

'Η έννοια τοΰ κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει τήν 
άσφάλισιν προσώπων μέ μειωμένην -άπασχόλησιν όδηγοΰ 
έφ’ όσον δεν έχουν άλλην κύριαν πηγήν βιοπορισμού.

Έπί δυσχερούς διακρίσεως έξηρτημένης ή μή έργασίας 
ή τοΰ κυρίου ή μή έπαγγέλματος όδηγοΰ τίνος, ούτος θεω
ρείται ώς υπαγόμενος εις τήν άσφάλισιν.

β) Οί ιδιόκτητοι αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, έφ’ 
όσον έχουν τήν χρήσιν καί έκμετάλλευσιν τούτων, καί πλη
ρούν τάς ύπό τής παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου όριζομένας 
προϋποθέσεις.

γ) Οί έχοντες τήν χρήσιν καί έκμετάλλευσιν αύτοκινή- 
των δημοσίας χρήσεως έφ’ όσον πληρούν τάς ύπό τής παρ.
2 τοΰ παρόντος άρθρου όριζομένας προϋποθέσεις άφ’ ής 
διά Συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, ή Συμβολαίου άγο- 
ράς ή έτέρας τοιαύτης πράξεως, ’ οσάκις δεν άπαιτήται 
Συμβολαιογραφική πράξις, μεταβιβάζεται αύτοΐς ή χρήσις 
ή έκμετάλλευσις τοΰ αυτοκινήτου, έστω καί άν δεν περιέρ- 
χηται εις αυτούς ή κυριότης τοΰ αύτοκινήτου μέχρις άπο- 
πληρωμής τοΰ τιμήματος.

δ) Οί κεκτημένοι άδειαν έκγυμναστοΰ οδηγών αύτοκι- 
νήτων έφ’ όσον άσκοΰν αύτοπροσώπως το έπάγγελμα τούτο 
καί είναι ίδιοκτήται χρησιοΰχοι καί έκμεταλλευταί έκπαι- 
δευτικοΰ αύτοκινήτου παρά τήν έννοιαν τής περιπτώσεως 
γ' τής παρούσης παραγράφου ή έφ’ όσον τά πρόσωπα ταΰτα 
υπο τας άνωτέρω προϋποθέσεις,· άνεξαρτήτως τής ιδιο
κτησίας εκπαιδευτικού αύτοκινήτου, άποδεικνύουσι δι’ εγ
γράφου βεβαιώσεως τοΰ 'Υπουργείου' Μεταφορών καί ’Επι
κοινωνιών έκπαίδευσιν τούλάχ ιστόν' 20' οδηγών αύτοκινή- 
των κατ’ έτος.

ε) Τά μέλη καί οί μέτοχρι .’Οργανισμών.ή Κοινοπραξιών 
ή συγκεκροτημένων ομάδων αυτοκινήτων .δημοσίας χρή
σεως (φορτηγών, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων

κ.λ..π.), ώς καί οί μετέχοντες εις Εταιρείας, πλήν τών άνω 
νύμων, τών όποιων ό σκοπός είναι ή μεταφορά, έπί κόμιστρό 
δι’ αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

Τά έν λόγω πρόσωπα υπάγονται εις τήν άσφάλ.ισιν έφ 
όσον τό ποσοστόν συμμετοχής των είναι ίσον ή άνώτερο 
τοΰ ύπό τής παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου όριζομένου τοιού 
του ποσοστού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

στ) Οί μέτοχοι ’Ανωνύμων Εταιρειών τών όποιων < 
σκοπός είναι ή μεταφορά, έπί κομίστρω, δι’ αύτοκινήτω 
δημοσίας χρήσεως, έφ’ όσον είναι κάτοχοι ονομαστικόν 
μετοχών, έπιφυλασσομένης τής έφ αρμογής τών διατάξει»-
τοΰ Ν.Δ. 1060/1971 καί 223,1973, δεν άποκλείεται δέ ί 
άσφάλισίς tojv εις το Τ.Σ.Α. έξ άλλων διατάξεων.

ζ) Οί μετέχοντες ώς Πρόεδροι ή Γενικοί Γραμματεΐ: 
εις τήν Διοίκησιν ’Επαγγελματικών Σωματείων ή Ενώ
σεων τοιούτων Σωματείων τών περί ών τό παρόν άρθρο- 
προσώπων, έφ’ όσον οί μέν άνήκοντες εις τήν τάξιν τώ- 
οδηγών είναι κάτοχοι έπαγγελματικής άδειας ίκανότητο: 
όδηγοΰ αύτοκινήτου, οί δέ άνήκοντες εις τήν τάξιν τών ιδιο
κτητών είναι ίδιοκτήται αυτοκινήτου Δ.Χ.

Τά έν λόγω πρόσωπα καταβάλλουν τά. μέν έκ τής τάξει», 
τών ιδιοκτητών αύτοκινήτων τήν έκάστοτε καθωρισμένη- 
συνολικήν άσφαλιστικήν εισφοράν ήσφαλισμένου καί έργο 
δότου, τά δέ έκ τάξεως τών οδηγών αύτοκινήτων τήν έκά
στοτε καθωρισμένην άσφαλιστικήν εισφοράν ήσφαλισμένο’. 
όδηγοΰ. Π ροκειμένου περί τοΰ τελευταίου τούτων ή έργο- 
δοτική εισφορά βαρύνει τό οίκεϊον ’Επαγγελματικόν Σι» 
ματεϊον η "Ενουσιν.

η) Τό τακτικόν προσωπικόν τοΰ Τ.Σ.Α. καί τοΰ ’Οργα
νισμού ’Ελέγχου τών δι’ αύτοκινήτων Συγκοινωνίαν
(ΟΕΑΣ)».

«2. Τά πρόσωπα τών περιπτώσεων β, γ καί ε τής παρ 
1 τοΰ παρόντος άρθρου υπάγονται εις τήν άσφάλισιν τοί 
Τ.Σ.Α. έφ’ όσον έκαστον τούτων έχει τήν κυριότητα κα 
νομήν ή χρήσιν καί έκμετάλλευσιν τούλάχιστον ένός τετάρ
του ?.εωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή ήμίσεο; 
έπιβατηγοΰ αύτοκινήτου δημοσίας χρήσεως μετά ή άνε\ 
μετρητού ή ποσοστόν φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρή
σεως άντιστοιχοΰν τούλάχιστον εις 3 τόννους ή ολόκληρο' 
φορτηγόν αύτοκίνητον δημοσίας χρήσεως, έκτος έάν όδη 
γοΰσιν αύτοπροσώπως τό ιδιόκτητον ή συνιδιοκτήτου αύτώ· 
αύτοκίνητον ότε ύπάγονται εις τήν άσφάλισιν ώς ΐδιοκτήτα 
αυτοκινήτων άνεξαρτήτως ποσοστού».

2) "Αρθρον 9 Ν.Δ.404/1974. Τρόπος εΐσπράξεως τον 
εισφορών — ’Αναγκαστική είσπραξις.

«1. Τό Τ.Σ.Α. δύναται προς είσπραξιν τών εισφορών το( 
νά έκδίδη καί χρησιμοποιή ένσημα, άτινα άπολαύουσι τή; 
νομικής προστασίας τής θεσπιζομένης διά τά ύπό τοΰ Κρά
τους έκδιδόμενα χαρτόσημα.

2. Ό τύπος, ό χρόνος ισχύος καί ό τρόπος διαθέσεω. 
τών ένσημων καθορισθήσεται διά. Κανονισμού.

'Ωσαύτως διά Κανονισμού δύναται νά όρίζηται έτερο, 
τρόπος εΐσπράξεως τών εισφορών δι’ άπαντας τούς έργο- 
δότας καί ήσφαλισμένους ή διά τινας κατηγορίας τούτω· 
ώς κατηγορίας νοουμένης καί τοΰ προσωπικού ώρισμένη; 
έπιχειρήσεως ή κατά τοπικάς περιοχάς.

3. Ή είσπραξις τών πόρων τοΰ Τ.Σ.Α. ένεργεϊται ύπ' 
τών αρμοδίων Ύττηρεσιών τοΰ Κεντρικού Καταστήματα: 
τοΰ Ταμείου καί τών κατά, τόπους Υποκαταστημάτων αυ
τού.

Ή κατά, τ’ άνωτέρω είσπραξις δύναται δι' άποφάσεω. 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντος καί πάσαν άναγ- 
καίαν λεπτομέρειαν νά. άνατίθεται εις Πράκτορας, Νομικ; 
Πρόσωπα ή Τραπέζας. Κοινά. Ταμεία αύτοκινήτων ή τού. 
διαχειριστάς αύτών καί εις τάς πάσης φύσεως αύτοκινη- 
τιστικάς ’Οργανώσεις έπί ποσοστώ τών εΐσπραττομένω' 
όριζομένων δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. έν έκάστη συγκεκρι- 
μένη περιπτώσει μή δυναμένου πάντως νά. ύπερβή το 5 %
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I. To δικαίωμα πρό; εΐσπραξιν το/ν εισφορών, πχραγρά- 
.-ίτα'. μετά δεκαετίαν από τής λήξεως τού Οικονομικού έτους, 
/3.ί;’ ό αύται κατέστησαν άττχιτηταί.

ΈπΙ της τοιαύτης παραγραφής, εφαρμόζονται κατ’ ανα
λογίαν αί διατάςεις περί βραχυπροθέσμων παραγραφών 
-οΰ Αστικού Κώδικος.

3. Εισφοραί άχρεωστήτως είσπραχθεΐσαι έπιστρέφον- 
ται επί τη αιτήσει τού ενδιαφερομένου, έντόκως προς 4°0.

Ό ήσφαλισμένος μισθουτός δικαιούται νά απαίτηση την 
ευθείας εις αύτόν πληρωμήν τού άναλογούντος αύτώ 

££ εισφορών ποσού έκ τών αχρεωστήτως είσπραχΟεισών 
εισφορών μετά τού έκ 4 % τόκου.

ίϊ. Έν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής εις τό 
Τ.Σ.Α. τών υπέρ αυτού εισφορών πέραν τών δύο μηνών 
άπό τού τέλους τού μηνός εντός τού οποίου ήσαν καταβλητέα'., 
ό ύπόχρεως εις την καταβολήν ταύτην διαπράττει ποινικόν 
αδίκημα τιμωρούμενου κατά τάς διατάζεις τού Α.Χ.86/ 
1967. ’Εργοδότης καθυστερώ'/ τήν καταβολήν τής παρα- 
κρατηθείσης ή καταβληθείσης αύτώ ατομικής εισφοράς 
τού μισθωτού πέραν τών δύο μηνών άπό τού τέλους τού μη
νός εντός τού οποίου ήτο αύτη καταβλητέα διαπράττει τό 
αδίκημα τής ΰπεξαιρέσεως.

7. Αί πάσης φύσεως εισφοραί ύπέρ τού Τ.Σ.Α. καθυ- 
στερούμεναι πέραν τών δύο μηνών καί υπό τού Δημοσίου, 
Δήμων, Κοινοτήτων^καί Ν.ΓΙ.Δ.Λ. πέραν τών τριών μη
νών άπό τού τέλους τού μηνός εις ον ανάγονται αύται επι
βαρύνονται δι’ έκαστον δίμηνον καθυστερήσεως διά προσθέ
του τέλους 3 % μή δυναμένου νά ΰπερβή τό 30 % τής κυ
ρίάς οφειλής.

8. Αί άπαιτήσεις τού Τ.Σ.Α. έκ καθυστερουμένων πά
σης φύσεως εισφορών, προσθέτων τελών καί ειδικών προσ
αυξήσει»'/ κατ’ έφαρμογήν τής παρ. 6 τού άρθρου 7 τού 
παρόντος εΐσπράττονται κατά τήν διαδικασίαν τού Νόμου 
περί είσπράξεως δημοσίων έσόδων υπό τών ιδίων αυτού 
οργάνων.

'Ως τίτλοι διά τήν βεβαίωσιν καί αναγκαστικήν εΐσπρα- 
ξιν τών άπαιτήσεων τού Ταμείου χρησιμεύουσιν αί υπό τών 
έντεταλμ,ένων οργάνων τούτου. συντασσόμεναι πράξεις επι
βολής εισφορών καί προσθέτων τελών.

Διά Κανονισμού καθορισθήσεται ό τύπος, τά στοιχεία 
άτινα πρέπει νά περιέχουν αί έν λόγω πράξεις, ώς καί ό τρό
πος έπιδόσεως τούτων.

9. Έπί τη βάσει τών έν τή προηγουμένη παραγράφω 
τίτλων προς είσπραξιν καί αφού προηγουμένως διαπιστωθη 
ή μή πληρωμή τής οφειλής ύπό τών προς τούτο ύποχρέων 
συντάσσονται ύπό τού Ταμείου καταστάσεις οφειλετών αίτι- 
νες, ύπογραφόμεναι ύπό τού Διευθυντού τού Ταμείου ή 
ετέρου οργάνου έντεταλμένου προς τούτο ύπό τού Δ.Σ. έπέ- 
χουσι θέσιν τίτλου έκτελέσεως καί έκτελούνται συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τού Νόμου περί είσπράξεως Δημοσίων
Εσόδων.

10. Κατά τών ανωτέρω πράξεων επιτρέπεται ή άσκησις 
ενστάσεων ύπό τών ενδιαφερομένων, ενώπιον τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Τ.Σ.Α. άπό τής λειτουργίας δέ τών 
Τοπικών ’Επιτροπών ενώπιον τούτων, εντός προθεσυιίας 
30 ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τούτων.

Κατά τήν έκδίκασιν τής ένστάσεως καλείται ίνα άναπτύξη 
τας απόψεις του ό ένιστάμενος, δυνάμενος νά παραστή καί 
δι’ αντιπροσώπου.

Προκειμένου περί άποφάσεως άναφερομέ’/ης εις θέματα 
υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν διαρκούσης τής άσφαλ.ιστικής 
σχέσεως καί καταβολής τών εισφορών, καλούνται ίνα άνα- 
πτύςουν τάς άπάψεις των καί οί άναφερόμενοι εις τήν άπό- 
φασιν ήσφχλισμένοι καί έργοδόται τούτων, έφ’ όσον δέ'/ 
περιλαμβάνονται μεταξύ τών ένισταμένων δυνάμενοι νά 
παραστούν καί δι’ αντιπροσώπων.

11. 'Η τυχόν ύπό τού οφειλέτου άσκησις ένστάσεως κατά 
ήης πράξεως επιβολής είσφορύ/ν καί προσθέτων τελών δέν 
άνα στέλ/.ει τήν έκτέλεσιν.

12. Διά Κανονισμού καθορισθήσονται αί λεπτομέρειαι 
εφαρμογής τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου».

3) "ΑρθρονJ7 παρ. 1 καί 2 Ν.Δ.88/1973. Υπαγωγή εις 
τον λογαριασμόν Κλάδου 'Υγείας τών ιδιοκτητών αυτοκι
νήτων δημοσίας χρήσεως.

«1. Εις τον παρά τώ Τ.Ε.Β.Ε. λειτουργούντα «Αογα- 
ριασμόν Κλάδου 'Υγείας» ύπάγονται ύποχρεωττκώς καί οί 
ίδιοκτήται. αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) ώς καί 
τά μέλη οικογένειας αυτών ύφ’ ούς όρους καί προϋποθέ
σει; ύπάγονται εις τον Κλάδον τούτον οί ήσσαλισμένοι τού 
Τ.Ε.Β.Ε., καί τά μέλη οικογένειας των, δικαιούμενοι τών 
αύτών παροχών.

Οί ίδιοκτήται αύτοκινήτων Δ.Χ. κατατάσσονται εις την 
πέμπτην (Ε') άσφαλιστικήν κλάσιν τού Τ.Ε.Β.Ε. καί κατα- 
βάλλουν τήν άναλογοϋσαν διά τον «Αογαριασμόν Κλάδου 
Υγείας» εισφοράν, δυναμένην νά άναπροσαρμοσθή κατά τάς 
έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις τού Τ.Ε.Β.Ε. καί τήν όρι- 
ζομένην ύπ’ αύτών διαδικασίαν.

2. Δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών έκδιδομένης μετά γνώμην τού Δ.Σ. τού Τ.Ε.Β.Ε. καί 
δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως θέ- 
λουσι ρυθμισθή αί λεπτομέρειαι διά τήν έφαρμογήν τής παρ. 
1 τού παρόντος-άρθρου ιδία δέ ό χρόνος ένάρξεως τών_παρο- 
χών, ό τρόπος βεβαιοόσεως καί είσπράξεως τής εισφοράς, 
ώς καί παν έτερον συναφές θέμα».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συστάσεως παρά τώ Ταμείω Συντάξεων Αύτοκινητι-

στών Κλάδου Π χροχών ’Ασθενεί ας τών παρ’ αύτώ ήτςα
λεσμένων ιδιοκτητών αύτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

Άρ-ίρσν 1. ,1 -
Σύστασις — ’Επωνυμία — Σκοπός.

1. Συνιστάται παρά τφ Ταμείω Συντάξεων Αύτοκινητι- 
στών Κλάδος Παροχών, Άσ-άενείας τών παρ’ αύτφ ήσφαλι- 
σμένων ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, άποκα- 
λούμετ/ος έν τοΓς έπομένοις χάρνν συντομίας Κλάδος.

2. Σκοπός τού κλάδου είναι ή άσφάλισις τών έν αρ-λρω 3 
τού παρόντος άναφερςμένων προσώπων, κατά τά έν τοίς επό
μενό: ς εϊδικώτερον όριζόμφνα.

Άρ-5ρον 2.
Αυτοτέλεια Κλάδου.

1. Ό κλάδος κέκτηται οικονομικήν καί λογιστικήν αύτο- 
τέ/νεια·/.

2. Διοικητικά: δαπάνα: γενικού χαρακτήρας κχτχ/έμοντχι: 
μεταξύ τών Κλάδων Συντάξεων καί Άσ-ύσνείας δι’ άπορά- 
σεως τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών μετά γ/ώμην 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου.

Άρ·5ρον 3.
Άσφαλιζόμενα Πρόσωπα.

1. ’Ασφαλίζονται ύποχρεωττκώς εις τόν Κλάδον:
α. Τά πρόσωπα, περί ών αί περιπτώσεις β', γ', δ', ε' ώς 

καί τά τοιαύτα τ’ άνήκοντα εις τήν τάξιν τών ιδιοκτητών 
τής περιπτώσεως ζ' τής παρ. I τού άρ-5ρου 2 τού Ν.Δ. 404/ 
1974 «περί τρ οποπο ι ή σε ως καί συμπληρώ σε ως τής περί τού 
Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών νομοθεσίας, ύπό τάς 
προύπο-ύέσεις τής παρ. 2 τού αυτού αρ-λρου.

β. Τά μέλη οικογένειας, τών έν έδαφ. α' τής παρ:όσης 
παραγράφου προσώπων, έφ’ όσον δέν ΰπάγν/Tat εις τήν άσφά- 
λισιν τού Δημοσίου ή ετέρου ’Οργανισμού Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως παρέχοντος υγειονομικήν περί-ύαλψιν.


