
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δι

καιώματος τοϋ τακτικού προσωπικού τοΰ Ταμείου
Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου ’Αθηνών».

Π ροζ τήν Βουλήν ιών ' Ελλήνων
1. Ή διέπουσα τούς δημοσίους υπαλλήλους συνταςιοδο- 

τική προστασία έπεξετάθη επί των τακτικών υπαλλήλων τοΰ
Ι.Κ.Α. διά τοϋ Ν. 3163/1955

Λιά τούτου ώρίσθησαν καί είδικώτεροι όροι άφορώντες 
εις τάς εισφοράς, τον χρόνον της άναγνωριζομένης προϋ
πηρεσίας, τάς προϋποθέσεις άναγνωρίσεως αυτής κλπ.

2. Αί διατάξεις τοϋ ώς άνω Ν. 3163/1955 έπεξετά&ησαν 
μεταγενεστέρως διά μέν τοϋ Ν.Α. 42/7/1962 έπι τοϋ τα
κτικού προσωπικού τών ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολι
τικής, άρμοδιότητος τοϋ τέως 'Υπουργείου ’Εργασίας καί 
τών Ν.Π.Α.Α. άρμοδιότητος τοϋ τέως Υπουργείου Κοιν.Πρό
νοιας τοϋ ήσφαλισμένου παρά τώ κλάδω συντάξεως τοϋ 
Ι.Κ.Α., διά δέ τοϋ Ν.Α. 4579/1966 (άρθρον 9) καί έπί τοϋ 
τακτικού προσωπικού ετέρων τριάκοντα (30) Ν.Π.Α.Α. 
άρμοδιότητος διαφόρων 'Υπουργείων, τοϋ ήσφαλισμένου 
ομοίως παρά τώ Κλάδω συντάξεων τοϋ Ι.Κ.Α.

’Επίσης αύται έπεξετάθησαν διά τοϋ Ν.Α. 37S/69 καί 
έπί τοϋ τακτικού προσωπικού της Σχολής Τουριστικών 
’ Επαγγελμάτων.

3. Τό τακτικόν προσωπικόν τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως 
’Εργατών Τύπου ’Αθηνών δεν άσφαλίζεται διά κυρίαν 
σύνταξιν εις τό Ι.Κ.Α., άλλ’ εις τό παρ’ ω υπηρετεί Ταμεϊον 
καί ώς έκ τούτου δέν ήτο δυνατή ή εφαρμογή έπ’ αυτού τών 
διατάξεων τοϋ Ν.Α. 4277/62.

'Η άσφάλισις αΰτη έλαβε χώραν δυνάμει τών διατάξεων 
τού άρθρου 58 τού άπό 25-6-1958 Β. Δ/τος (ΦΕΚ. 96/ 
25.6.1958 τ. Α'.) διά τών οποίων ορίζεται ότι διά τήν 
συνταξιοδότησιν τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Ταμείου 
εφαρμόζονται αί έκάστοτε ΐσχύουσαι διατάξεις τοΰ Ν. 
3163/1955 «περί συνταξιοδοτήσεως τοΰ προσωπικού τοϋ 
Ι.Κ.Α.» αί όποϊαι είναι άνάλογοι προς τάς ισχυούσας διά 
τήν συνταξιοδότησιν τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων.

'Η διάταξις όμως αΰτη δέν έ'τυχε προ τής θεσπίσεώς 
της τής γνωμοδοτήσεως τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ώς 
άπαιτεΐται έκ τού Συντάγματος καί ώς έκ τούτου είναι 
δυνατόν νά προκόψουν μελλοντικώς ζητήματα ώς προς τήν 
συνταγματικότητα ταύτης.

Προς άποφυγήν τοιούτου ενδεχομένου κρίνεται άναγκαία 
ή θέσπισις τοϋ. υπό κρίσιν νομοσχεδίου διά τοϋ οποίου άπλώς 
εξομοιώνεται συνταξιοδοτικώς τό προσωπικόν τοϋ Ταμείου 
προς τό προσωπικόν τοϋ Ι.Κ.Α. καί τών λοιπών άσφαλιστι- 
κών ’Οργανισμών.

Εΐδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ υπό κρίσιν νομοσχεδίου 
προβλέπεται ή εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ Ν. 3163/55 
καί έπί τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ περί ου πρόκειται 
Ταμείου.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπονται αί προϋπηρεσία', αίτινες 
αναγνωρίζονται ώς συντάξιμοι.

Διά τοϋ άρθρου 3 τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ταμείου 
καθίσταται αρμόδιον διά τήν άπονομήν τών συντάξεων καί 
προβλέπονται τά ένδικα μέσα κατά τής σχετικής άποφάσεως 
τούτου.

Διά τοϋ άρθρου 4 αί Ύγειονομικαί Έπιτροπαί τοϋ Ι.Κ.Α. 
καθίστανται άρμόδιαι διά τήν διαπίστωσιν τής νόσου ή 
τής σωματικής βλάβης έξ’ ών γεννάται τό εις σύνταξιν δι
καίωμα.

Διά τοΰ άρθρου 5 ορίζεται ποιος χρόνος υπηρεσίας δέν 
αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος.

Διά τοΰ άρθρου 6 θεσπίζεται ή καταβολή εισφοράς εις 
τό Ταμεϊον υπό τών υπαλλήλων διά τήν άναγνώρισιν προϋ
πηρεσιών.

Διά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται τό δικαίωμα έπιλογής εις 
τούς υπαλλήλους τοΰ Ταμείου, είτε τής συντάξεως τοϋ Ν. 
3163/55, είτε τής τοιαύτης τών κοινών ήσφαλισμένων έφ’ 
οσον πληροΰνται βεβαίως αί νόμιμοι προϋποθέσεις.

Έν όψει τών,Άνωτέρω. πχρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε 
διά τής ΰμετέρας ψήφου τό ΰπα-κρίσιν νομοσχέδιον.

Έν Άθήναις τή 21 ’Ιουνίου 1975.
Οί Υπουργοί — I -2—£

Οίκι/οα·.ν.ών Κοινωνικών Υπηοετιών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ ΚΩΧ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΔΟΣ 

MX Η ΜΟΧΕΥΟΜ ΕΧΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έν τώ σχεδίω Νόμου «περί τοϋ συνταξιοδοτικοϋ δικαιώ

ματος τοϋ τακτικού προσωπικού τοϋ Ταμείου Άσφαλί
σεως Τυπογράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών».

Άρθρον 6 σχεδίου
Πράξις Υπουργικού Συμβουλίου ύπ’ άριθ. 1031/12.12.58 

«περί καθορισμού άπό 1ης ’Οκτώβριοί/ 1958 τοϋ βασικού 
μηνιαίου ΐΛίσθοΰ τοϋ τακτικού υπαλληλικού καί ΰπηοετικοϋ 
προσωπικού τών Ν.Π.Α.Α. (ΦΕΚ 221/13.12.53 τ. Α’).

II. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΧΤΑΞΙΟΑΟΤIΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
Άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1958 τό προσωπικόν τών Χ.Π.Α. 

Δικαίου ούτινος ό βασικός μηνιαίος μισθός έμπίπτει εις 
τήν κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων 
τοϋ παρόντος άρθρου, νέχν ρύθμισιν δικαιούται ειδικού επι
δόματος καλουμένρυ επιδόματος λόγω συνταξιοδοτικής εισφο
ράς ύπό τάς κατωτέρω προϋποθέσεις καί όρους ύπολογιζο- 
μένου έπί τών ών θά έδικαιοϋτο κατά μήνα Σεπτέμβριον 
1958 ακαθαρίστων άποδοχών καί ώς κατωτέρω :

α) έπί άκαθαρίστων άποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 1958 
μέχρι ποσοΰ δραχ. 900, ποσοστόν 2 έπί τοϊς εκατόν.

β) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δραχ. 901-1400 
ποσοστόν 3 έπί τοϊς εκατόν.

γ) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δραχ. 1401-2000 
ποσοστόν 4 έπί τοϊς εκατόν.

δ) έπί άκαθαρίστων άποδοχών άπό δραχ. 2001 καί άνω 
ποσοστόν 5 έπί τοϊς εκατόν.

'Ως άποδοχαί έφ’ ών υπολογίζεται τό κατά τάς άνωτέρω 
διακρίσεις ποσοστόν νοούνται :

α) ό βασικός μηνιαίος μισθός ούτινος θά έδικαιοϋτο ό 
υπάλληλος κατά μήνα Σεπτέμβριον 1958.

β) τό έπίδομα εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βα- 
θμώ κλπ. έξαντλήσεως ιεραρχίας.

γ) ή προσαύξησις λόγω πολυετούς υπηρεσίας καί 
δ) τό κοινωνικόν έπίδομα έκ δραχμών 80 ή 200 συμφώ

νους τή ύπ’ άριθ. 66/1956 πράξει τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου, περί ού καί ή παράγραφος 4 τοϋ κεφαλαίου 1 τής πα- 
ρούσης.

Τό κατά τ’ άνωτέρω ειδικόν έπίδομα δέν καταβάλλεται 
εις τό έπί συμβάσει προσωπικόν, ούτε καί εις τό προσωπικόν 
τών Ν.Π.Δ. Δικαίου έπί τών άποδοχών τοΰ οποίου έφηρ- 
μόσθη ή ύπ’ άριθ. 764/195S πράξις τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
λίου περί καταργήσεως κρατήσεων λόγω συντάξεως έπί 
τών άποδοχών. Επίσης εις τό προσωπικόν έπί τών άποδοχών 
τοΰ οποίου ούδεμία ένεργεϊται κράτησις διά τον κλάδον συντά
ξεως ή διά τον κλάδον άσθενείας.

Τό κατά τ’ άνωτέρω έπίδομα έν ούδεμιά περιπτώσει 
δύναται νά είναι άνώτερον τοϋ ποσού τής μηνιαίας κρατή- 
σεως εις ήν ύπόκειται ό ήσφαλισμέ/ος υπάλληλος άθροιστι- 
κώς δι’ εισφοράν κυρίας άσφαλίσεως. 

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

τελοϋν οργανικόν μισθόν τοϋ υπαλλήλου, ή χορήγησις δέ 
τούτου δέν έμποδίζει τήν καταβολήν τής κατ’ άποκοπήν άπο- 
ζημιώσεως δι’ ύπερωριακήν έργασίαν περί ής ή ύπ’ άριθ. 
72141/1S.3.57 (RONEO) 67 άπόφασις τοΰ 'Υπουργού τών
Οικονομικών.

Ν.Δ. 4277/62 άρθρον 3. παρ. 1 «περί συνταξιοδοτήσεως 
τών ιατρών τοΰ Ι.Κ.Α. καί έτέοων τινών κατηγοριών έργα- 
ζομένων».



Ή εξαγορά καί άναγνώρισις των περί ών αί παρ^.2 καί 3 
τού άρθρου 2 τού παρόντος-υπηρεσιών, γίνεται διά καταβο
λής εις τό ΙΚΑ εισφοράς εξαγοράς έξ 6% επί τών τακτικών 
μηνιαίων άποδοχών τοΰ χρόνου έκδόοεως της άποφάσεως 
περί εξαγοράς ή άναγνωρίσεως καί έπί χρονικόν διάστημα 
ίσον πρός~τόν έξαγοραζόμενον ή άναγνωριζόμενον χρόνον.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 9ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής όλομελείας τοΰ Έλ.εγ- 
* κτ.κοϋ Συνεδρίου τής 17ης ’Ιουλίου 1975.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΜΕΛΗ : Γεώργιος Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Κων.
Σαραντόπουλος, ’Ηλίας Κάμτσιος, Ίωάν. Κατσικάς, Γεωργ. 
Βιτάλης καί Βχσ. Παπ.χστυλιανός, Σύμβουλοι, προσκλη
θείς δέ υπό τοΰ Προέδρου, συμμετέσχε καί ό έν διακοπαΐς 
τελών Σύμβουλος Δημ. Καμβύσης.

'Ο Νικ. Θέμελης, Σύμβουλος, κωλυόμενόξ^δττ προσήλ-
0:.

Κων. Σμυρλής, Σύμβουλος, αναπληρωτής τοΰ Γεωργ. 
Δημοπούλου, διαρκούς άναπληρωτοϋ τοΰ Γενικού ’Επιτρό
που τής ’Επικράτειας, τελούντων έν διακοπαΐς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ : Γεράσιμος Μπουκογιάννης.

Άρχομένης τής συνεδριάσεως^ ό Σύμβουλος Βασίλειος 
Π απαστυλιανός όρισθείς εισηγητής ΰπό τοΰ Προέδρου 
εισάγει είς τήν 'Ολομέλειαν τό διά τοΰ ΰπ’ άριθ. ΕΠ. 
135/918/Μ13/2-40/21.6.75 εγγράφου τοΰ 'Υπουργείου Οι
κονομικών (Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους) προς τον 
Γενικόν ’Επίτροπον τής Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον 
νόμου «περί τοΰ συνταξιοδοτικοΰ δικαιώματος τοΰ τακτι
κού προσωπικού τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου 
’Αθηνών», εχοντος ως κατωτέρω, όπως προκλ.ηθ/j ή γνώ
μη ταύτης, συμφώνως προς τό άρθρον 73 παράγραφος 3 
τοΰ Συντάγματος.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τοΰ συνταξιοδοτικοΰ δικαιώματος τοΰ τακτικού προ-
σωπικοΰ τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εργατών Τύπου
’Αθηνών.

Άρθρον 1.

1. Οί τακτικοί υπάλληλοι τοΰ Ταμείου Άσφαλ.ίσεως 
’Εργατών Τύπου ’Αθηνών άποκαλουμένου έν τοϊς έπομέυοις 
χάριν συντομίας «Ταμεϊον» καί αί οΐκογένειαι τούτων δι
καιούνται συντάξεως έξ αύτοΰ, ύφ’ οΰς όρους αποκτούν 
τό δικαίωμα τούτο καί οί τακτικοί ύπάλληλ,οι τοΰ Ιδρύματος 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί αί οικογένεια1, αύτών έκ τοΰ 
Ιδρύματος τούτου.

2. Αί διατάξεις τοΰ Ν. 3163/1955 «περί συνταξιοδοτή- 
σεως τοΰ Προσωπικού τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Άσφα- 
λ.ίσεων» έφαρμόζονται άναλ.όγως καί έπί τών περί ών ή 
προηγούμενη παράγραφος προσώπων, πλ.ήν άν άλλως ορί
ζεται διά τοΰ παρόντος.

Άρθρον 2.

1. 'Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν, είναι 
ή παρά τω Ταμείω παρασχεΟεΐσα έν ΐδιότητι τακτικού ύπαλ- 
λ.ήλ.ου τοιαύτη.

2. Αιτήσει τοΰ ύπαλ,λ.ήλ,ου λογίζεται ώς^. συντάξιμος 
ύττηρεσία, προσμετρουμένη εις τήν κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον τοιαύτην.

α) 'Η ύφ’ οίανδήποτε νομικήν σχέσιν προγενεστέρα υπη
ρεσία αύτοΰ είς τό Ταμεϊον τοΰτο ή είς ετέρους ’Οργανι
σμούς Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως.

β) Πάσα προγενεστέρα ύττηρεσία ώς Δημοσίου Πολι
τικού ύπαλλήλ.ου ύφ’ οΰς όρους αναγνωρίζεται αυτή ώς 
συντάςιμος καί διά τούς Δημοσίους ύπαλ.λήλ.ους.

γ) 'Η προγενεστέρα είς τάς ενόπλους δυνάμεις, τά 
Σώματα Άσφαλ.είας καί τό Λιμενικόν Σώμα ύπηρεσία, 
ύπολ.ογιζομένη καί άποδεικνυομένη κατά τάς περί πολιτικών 
συντάξεων διατάξεις.

δ) Ή είς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ύπηρεσία 
• ώς τακτικού ή έκτακτου ύπαλλήλ.ου.

3. Τό δικαίωμα τής άναγνουρίσεως τών κατά τήν προη
γουμένην παράγραφον προϋπηρεσιών δύνάται νά άσκήση 
ό ύπάλλ.ηλος καί προ τής συμπλ.ηρώσεως πενταετούς ύπη- 
ρεσίας τακτικού ύπαλλήλ.ου έν τω Ταμείω έφ’ όσον ούτος 
συνεπλ.ήρωσε δεκαετή τούλ,άχιστον παρ’ αύτώ συνεχή ύπη- 
ρεσίαν έκτάκτου ή έπί συμβάσει ύπαλλήλ.ου καί έν συνε
χεία διωρίσθη ή έμονιμοποιήθη ώς τακτικός ύπάλλ.ηλος.

4. ’Εν ούδεμιά περιπτώσει ό άναγνωριζόμενος ώς συν
τάξιμος χρόνος ύπηρεσίας τών έν τή παραγράφω 2 τοΰ 
παρόντος άρθρου προϋπηρεσιών δύναται νά είναι άνώτερος 
τοΰ έν τω Ταμείω διανυθέντος ύπό τοΰ ύπαλλήλ.ου ύφ’ οίαν
δήποτε νομικήν σχέσιν χρόνου ύπηρεσίας.

Άρθρον 3.

1. Ή άπονομη τών κατά τον πχρόντα Νόμον συντάξεων 
ώς καί ή άναγνώρισις προϋπηρεσιών ώς συνταξίμων ένερ- 
γεϊται δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Ταμείου είς ό άνήκει καί ή κρίσις περί τής άπορίας όπου 
απαιτείται αότη διά τήν θεμελίουσιν τοΰ δικαιώματος.

2. Κατά τής άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλ.ίου 
περί άπονομής η μή συντάξεως έπιτρέπεται ή κατά τάς 
διατάξεις τοΰ Ν. 3163/1955, ώς ούτος έτροποποιήθη^ καί 
συνεπληρώθη άσκησις τών' έν αΰτω προβ/ίεπομένων ένδικων 
μέσων ύπό παντός εχοντος εννομον συμφέρον.

Άρθρον 4.

1. 'Η διαπίστωσις νόσου ή άνικανότητος καί γενικώς 
πάσης σωματικής ή ψυχι®ς παθήσεως, έξ’ ών γεννάται 
τό είς σύνταξιν δικαίωμα κο#ή σχέσις ταύτης προς τήν ύπη- 
ρεσίαν ώς καί ό καθορισμός τοΰ ποσοστού τής άνικανότητος 
ένεργεΐται ύπό τής Πρωτοβαθμίου 'Υγειονομικής Επιτροπής 
τού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τήν κατά τά άνωτέρω γνωμάτευσιν δύναται καί ό 
αϊτών τήν σύνταξιν ύπάλλ.ηλος κκί τό Ταμεϊον νά προσβά- 
λ,ουν έντός προθεσμίας ένός μηνός άπό τής κοινοποιήσεως 
αύτής ένώπιον τής Δευτεροβαθμίου 'Υγειονομικής ’Επιτρο
πής τοΰ Ι.Κ.Α.

3. Αί γνωματεύσεις τών 'Υγειονομικών ’Επιτροπών, 
είναι ύποχρεωτικαί διά τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον έφ’ όσον 
είναι ομόφωνοι.

"Αρθρον 5.

Δεν αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 
ύπηρεσίας άν αΰτη έχρησίμευσεν ή θέλ.ει χρησιμοποιηθή 
κατά νόμον προς άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ή άλ
λης παροχής έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου ή έκ τοΰ Ι.Κ.Α. ή 
έξ οίουδήποτε ’Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ή Άσφαλ.ι- 
στικοΰ ’Οργανισμού ή άν διά τόν χρόνον τούτον κατεβλή- 
θη είς τόν ύπάλλ.ηλ.ον κατά τήν άπομάκρυνσίν του έφ’ άπαξ 
άποζημίωσις ή χρηματική παροχή.

Άρθρον 6.

'Η άναγνώρισις τών περί ών ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 
2 τοΰ παρόντος προϋπηρεσιών γίνεται διά καταβολής εισφο
ράς ύπέρ τοΰ Ταμείου συνισταμένης είς ό ποσοστόν καθο
ρίζεται αΰτη ύπό τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 4277/1962 έξ’ 
ής έκπίπτεται ή τυχόν καταβλ.ηθεΐσα εισφορά είς τόν κλ.ά- 
δον συντάξεων τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ή ετέρου ’Οργανισμού κυρίας Άσφαλ.ίσεως διά το χριν.- 
κόν διάστημα μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος τής ύπ’ άριθ. 
1031/58 ΓΙρά.ξεωε τοΰ Ύπουργικοΰ Συοιβουλ.ίου κυοωθείσηε 
διά τοΰ ύπ’ άριθ·' 4242 τοΰ 1962 Ν.Δ.' (άρθρον 36).

Άρθρον 7. _

Οί έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας ύπάλλ.ηλ.οι τοΰ Ταμείου 
δικαιούνται όπως κατά τήν έ’ξοδόν των έκ τής ύπηρεσίας 
έπιλ.έξουν. άντί τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ παρόν
τος, τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών ίσχυουσών διά τούς 
ήσφαλ.ισμένους τοΰ Ταμείου, έφ’ όσον πληρούν τάς άπαι- 
τουμένας νομίμους προϋποθέσεις.



Έπι του σχεδίου Νόμου «περί ύπαγωγής εις τάς διατάξεις
τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 4277/1962 τοΰ ττροσωττικοΰ
του ττρώην Ελληνικού Ταπητουργικοΰ ’Οργανισμού και
τών ’ Ετταγγ'ελματικών καί Βιοτεχνικών * Εττιμελητηρίων.
ώς και ττερι. άναγνωρίσεως προϋπηρεσιών τινων ιατρών
τοΰ ΙΚΑ».

Πρό; τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ ύπ’ όψιν σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή τακτο- 
ποίησις νομοτύπως τής ύπαγωγής εις το ειδικόν συνταξιο- 
δοτικόν καθεστώς τοΰ Ν. 3163/1950 :·.χί τού Ν.Δ. 4277/ 
1962 τοΰ προσωπικού τοΰ πρώην Ελληνικού Ταπητουρ- 
γικοϋ ’Οργανισμού καί των Επαγγελματικών καί Βιο
τεχνικών ’Επιμελητηρίων, ώς καί ή παροχή δυνατότητος 
άναγνωρίσεως προϋπηρεσιών τινων ιατρών ΙΚΑ.

Εΐδικώτερον :

’Επί τοΰ άρθρου 1.

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 45/9/1966, 
τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς τοΰ Ν. 3163/1955 
έπεξετάθη καί επί τοΰ τακτικού προσωπικού διαφόρων 
Ν.Π.Δ.Δ. μεταξύ τών οποίων τοΰ 'Ελληνικού Ταπητουρ- 
γικοϋ ’Οργανισμού καί τών Επαγγελματικών καί Βιο
τεχνικών Επιμελητηρίων.Έκτοτε καί συγκεκριμένος άπό 

—1.1-1967- τό προσωπικόν τών- όργανισμών—τούτων- κατα
βάλλει τάς νομίμους άσφαλιστικάς εισφοράς έν τη πεποι- 
θήσει ότι ύπήχθη εις τό ειδικόν συνταξιοδοτικόν καθεστώς
τού Ν. 3163/55.

Τό άρμόδιον όργανον απονομής συντάξεων τοΰ ΙΚΑ, 
όμως, άρνεϊται την άναγνώριστκ συνταξιοδοτικών δικαιω
μάτων εις τό ώς άνω· προσωπικόν, έπί τώ λόγω ότι ή σχε
τική διάταξις περί υπαγωγής;του εις τό καθεστώς τού Ν. 
3163/55, δεν έθεσπίσθη κατά την όριζομένην υπό τού 
Συντάγματος διαδικασίαν, καθ’ όσον ή ολομέλεια τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου κατά την ενώπιον της συζήτησιν τής 
διατάξεως έπεφυλάχθη να διατυπώση γνώμην.

Τό αυτό όργανον, έξ άλλου, τελούν μέχρι πρό τίνος έν 
άγνοια τοΰ άνωτέρώ' ελαττώματος τής σχετικής διατάξεως, 
έξέδωσεν ήδη σειράν συνταξιοδοτικών καί άναγνωριστικών 
άποφάσεων άφορωσών εις τό περί ου πρόκειται προσωπικόν.

’Εν όψει τών έκτεθέντων κρίνεται επιβεβλημένη ή τακτο- 
ποίησις τοΰ θέματος διά τής έπαναλήψεως τής διατάξεως 
νομοτύπως, κατά τά ΰπό τοΰ Συντάγματος οριζόμενα.

τοΰ Ν.Δ. 427 //62-έχει ώς εξής :

«Κατ’ εςαιρεσιν εις τούς κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόν
τος ύττηρετούντας παρά τώ Ι.Κ.Α. Ιατρούς, περί ών τό 
παρόν Ν. Διάταγμα δύναται νά άναγνωρισθώσι μέχρι 10 
κατ’ άνώτατον όριον έτη έν συνόλω έκ τοΰ πρό τής άναλή- 
ψεως ύπηρεσίας εις τό Ι.Κ.Α. ή συγχωνευθέντα εις τούτο 
’Οργανισμόν α) χρόνου ύπηρεσίας παρά τώ Δημοσία) ή 
Ν.Π.Δ.Δ.. β) χρόνου άσκήσεως τοΰ ’Ιατρικού Επαγγέλ
ματος καί γ) χρόνου ύπηρεσίας ώς έφεδρου εις τάς ένοπλους 
δυνάμεις, ύπό τον όρον καταβολής διά πάσας τάς περιπτώ
σεις ταύτας έξαγορας κατά τά έν ίρθρω 3 τοΰ παρόντος 
οριζόμενα.

Αί διατάξεις τοΰ προηγουμένου έδαφίου έφαρμόζονται 
καί έπί τών κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ύπηρε- 
τούντων παρά τώ Ι.Κ.Α. ’Ιατρών ελεγκτών καί έπιστη- 
μονικών διευθυντών, ή Επιμελητών Θεραπευτηρίων τοΰ 
Ι.Κ.Α. ώς καί έπί ιατρών ύπηρετούντων εις συγχωνευο- 
μένους εις τό Ι.Κ.Α. ’Οργανισμούς».

'Η διάτρςξις αΰτη άπετέλεσε κατ’ έπανάληψιν άφορμήν 
ύποβολής παραπόνων έκ μέρους τών μετά τήν 13.11.1962 
άναλαβόντων υπηρεσίαν παρά τώ Ι.Κ.Α. ’Ιατρών, διαμαρ- 
τυρουμένων διά τήν έκ τής διατάξεως δημιουργουμένην 
άνισόςητα μεταξύ των πρό καί τών μετά τήν έν λόγω ημε
ρομηνίαν προσληφθέντων προς άρσιν τής οποίας αΐτοΰνται 
τήν έφαρμογήν τής διατάξεως δι’ άπαντας τούς μονίμους 
ιατρούς τοΰ Ι.Κ.Α. άνεξαρτήτως τοΰ χρόνου προσλήψεώς 
των.

Τό διατυπούμενον αίτημα κρίνεται δίκαιον, καθ’ όσον 
ή περί ής πρόκειται διάταξις, δημιουργεί πράγματι ανισό
τητα μεταξύ προσώπων τής αυτής κατηγορίας, ώς καθιε- 
ροΰσα άναιτιολογήτως καί κατά συνέπειαν άνεπιτρέπτως, 
διαφορετικά κριτήρια, άπό άπόψεως έφαρμογής τοΰ συντα- 
ξιοδοτικοΰ δικαίου, έξαρτώμενα έκ τυχαίου καί άνευ ουσιώ
δους σημασίας γεγονότος, ήτοι έκ τής ημερομηνίας προσ- 
λήψεως έκάστου παρά τώ Ι.Κ.Α.

Έν όψει τούτων κρίνεται άναγκαία ή ρύθμισις τοΰ θέμα
τος διά τής παροχής δυνατότητος άναγνωρίσεως τών μνη- 
μονευθέντων χρόνων προϋπηρεσίας, ώς συνταξίμων, καί 
εις τούς ιατρούς τούς προσληφθέντας μετά τήν13.11.1962.

Εις τήν ρύθμισιν ταύτην σκοπεί τό άρθρον 2 τού σχεδίου 
Νόμου.

Κατόπιν τών ανωτέρω παρακαλοΰμεν,οπως περιβάλητε 
διά τής ύμετέρας ψήφου τό ύπό κρίσιν Νομοσχέδιο'/.

Έν Άθήναις τή 22 ’Ιουλίου 1975

Εις τήν τακτοποίησιν ταύτην σκοπεί τό άρθρον 1 τού σχε
δίου Νόμου.

Έπί τού άρθρου 2.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 4277/62 «περί συνταξιοδο- 
τησεως τών ιατρών τού ΙΚΑ καί έτέρων κατηγοριών έργα- 
ζομένων» καθορίζονται αί υπηρεσία’., αΐτινες λογίζονται ώς 
συντάξιμοι διά τούς μονίμους ιατρούς τοΰ Ι.Κ.Α., ώς καί αί 
δυνάμεναι νά άναγνωρισθώσι·/ ώς συντάξιμοι τή αιτήσει 
τών ενδιαφερομένων. Είδικώς δέ διά τής παρ. 3 τού προ- 
μνησθέντος άρθρου, παρέχεται τό δικαίωμα άναγνωρίσεως 
ως συνταξίμων καί μέχρι 10 έτών έν συνόλω κατ’ άνώτατον 
όριον α) τοΰ χρόνου άσκήσεως τοΰ ιατρικού επαγγέλματος, 
β).τού χρόνου ύπηρεσίας παρά τώ Δημοσίω ή Ν.Π.Δ.Δ. 
καί γ) τοΰ χρόνου ύπηρεσίας ώς έφέδρου εις τάς ένοπλους 
δυνάμεις.

Τό δικαίωμα όμως τούτο (παράγρ. 3) παρέχεται «κατ’ 
έςαίρεσιν» μόνον εις τούς ύπηρετοΰντας παρά τώ Ι.Κ.Α. 
κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ ώς άνω Ν.Δ/τος ιατρούς (13.11. 
1962), ούχί δέ καί εις τούς μετά τήν ήμερομηνίαν ταύτην 
προσληφθέντας, οίτινες κατ’ άκολουθίαν, άνεξαρτήτως τοΰ 
χρονου μονιμοποιήσεώς των, δέν έχουν δικαίωμα άναγνω- 
ρισεως ώς συνταξίμου τού χρόνου τών ώς άνω ύπηρεσιών.

Οί ‘Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «Περί ύπαγωγής εις τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 11 τού Ν.Δ. 4277/62 τοΰ Προσωπικού τοΰ 
πρώην Ελληνικού Ταπητουργικού ’Οργανισμού καί τών 
Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Έπεμελητηρίων, ώς 
καί περί άναγνωρίσεως προϋπηοεσιών τινων ιατρών τού
ΙΚΑ».

Ν.Δ. 4277/62, άρθρον 2, παρ. 3.

«3. Κατ’ έξαίρεσιν εις τούς κατά τήν δημοσίευσιν τού 
παρόντος ύττηρετούντας παρά τώ ΙΚΑ ιατρούς, περί ών τό 
παρόν Ν.Δ/γμα δύναται νά άναγνωρισθώσι μέχρι 10 κατ’ 
άνώτατον όριον έτη έν συνόλω έκ τοΰ πρό τής άναλήψεως 
ύπηρεσίας εις τό ΙΚΑ ή συγχωνευθέντα εις τοΰτο οργανισμόν 
α) χρ^ίι'ου "υπηρεσίας παρά τώ Δημοσίω ή Ν.Π.Δ.Δ. β) 
χρόνου άσκήσεως τοΰ ιατρικού έπαγγέλματος καί γ) χρό
νου ύπηρεσίας ώς έφέδρου εις τάς ένοπλους δυνάμεις, ύπό
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τον όρον καταβολής διά πάσας τάς περιπτώσεις ταυταί 
έξαγοράς κατά τά έν άρθρω 3 τοΰ παρόντος οριζόμενα. 
Αί διατάζεις τοΰ προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και 
επί των κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ΰπηρετούντων 
παοά τώ ΙΚΑ ιατρών έλεγκτών καί επιστημονικών διευθυν
τών ή Επιμελητών Θεραπευτηρίων τοΰ ΙΚΑ ώς καί επί 
ιατρών ΰπηρετούντων εις συγχωνευομένους εις το ΙΚΑ 
’Οργανισμούς».

Ν.Δ. 4277/62, άρθρον 11.

«1. Αί διατάξεις τοΰ Ν. 3163/1955 «Περί ^ συνταξιο- 
δοτήσεως τοΰ προσωπικού τοΰ 'Ιδρύματος Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων» έχουσιν έφαρμογην και επι τοΰ τακτικού 
προσωπικού τών ’Οργανισμών Κοινωνικής Πολίτικης αρμο- 
μοδιότητος τού 'Υπουργείου ’Εργασίας, ως και τού αυτού 
προσωπικού τών Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος τού Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας τοΰ ήσφαλισμένου παρα τώ Κλαδω 
Συντάξεων τού 'Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλην 
καθ’ όσον άλλως ορίζεται διά τού παρόντος.

2. Οί ’Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής ώς καί τά
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος Υπουργείου Κοιν. Προνοίας ύπο- 
χρεούνται εις την καταβολήν προς το ΙΚΑ έργοδοτικής 
εισφοράς ίσης προς 9 % έπί τών τακτικών μηνιαίων άπο- 
δοχών τού περί ού ή παράγραφος 1 τού παρόντος τακτικού 
προσωπικού, των.__ _ __________

3. Διά τήν κατ’ εφαρμογήν τού παρόντος συνταξιοδό- 
τησιν τού τακτικού προσωπικού τών ΟΚΠ, άρμοδιότητος 
τού 'Υπουργείου ’Εργασίας καί τών τακτικών υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, έπι- 
βάλλεται εισφορά τούτου υπέρ τού ΙΚΑ ιση προς 6 % επι 
τών τακτικών μηνιαίων άποδοχών αυτού.

4. Αί εΐσφοραί τών παρ. 2 καί 3 δύνανται νά αύξομοιουν- 
ται βάσει άναλογιστικής μελέτης δι’ αποφάσεων τού 'Υπουρ
γείου ’Εργασίας μετά γνώμην τού Δ.Σ. τού ΙΚΑ καί γνώ
μην τού παρά τώ 'Υπουργείω ’Εργασίας Συμβουλίου Κοι
νωνικής Άσφαλίσεως.

5. Διά τήν άναγνώρισιν τών περί ών αί παρ. 1 καί 2 
τοΰ άρθρου 2 τού Ν.Δ. 3163/1955 προϋπηρεσιών καταβάλ
λεται εις τό ΙΚΑ ύπό τοΰ περί ού ή παρ. 1 τοΰ παρόντος 
προσωπικού καί έπί χρονικόν διάστημα ίσον προς τον ανα- 
γνωρισθησόμενον χρόνον συνταξίμου υπηρεσίας, πρόσθετος 
εισφορά έπί τών τακτικών μηνιαίων άποδοχών τού ύπαλ- 
λήλου ή υπηρέτου ίση προς τήν διαφοράν μεταξύ τής ύπό 
τών παραγράφων 2 καί 3 τοΰ παρόντος άρθρου συνολικώς 
όριζομένης έκάστοτε τοιαύτης καί τής εις τό ΙΚΑ βάσει 
τής έκάστοτε ΐσχυούσης νομοθεσίας τούτου καταβληθείσης 
εισφοράς έργοδότου καί ήσφαλισμένου διά τήν άσφάλισιν 
εις τον κλάδον συντάξεων.

6. Οί έκ τού ύπαγομένου εις τάς διατάξεις τού Ν. 3163/ 
1955 προσωπικού ώς καί οί έκ τού προσωπικού περί ού 
ή παράγραφος 1 τού παρόντος άρθρου έξερχόμενοι μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1965 καί πληρούντες τάς ύπό τής παρ. 1 
τού άρθρου 28 τοΰ Α.Ν. 1846/51 «Περί Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων», ώς τούτο άντικατεστάθη ύπό τής παρ. 1 τού άρθρου 
5 τού Ν.Δ. 4104/60 «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τής Νομοθεσίας περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί 
άλλων τινών οργανωτικών καί διοικητικών διατάξεων» 
όριζομένας προϋποθέσεις διατηρούν τό δικαίωμα έπιλογής 
μεταςύ τών ύπό τοΰ παρόντος Νόμου προβλεπομένων πα
ροχών καί τών τοιούτων κατά τάς ΐσχυούσας έκάστοτε 
διατάξεις περί παροχών ήσφαλισμένων τού Κλάδου συντά
ξεως τής νομοθεσίας τού ΙΚΑ».

Ν.Δ. 4579/1966, άρθρον 9.

«1. ’Από τής πρώτης τού μηνός, τοΰ μεθεπομένου τής 
δημοσιεύσεως τού παρόντος Ν.Δ. αί διατάξεις τού άρθρου 11 
τοΰ Ν.Δ. 4277/62 «Περί συνταξιοδοτήσεως τών ιατρών 
τού ΙΚΑ καί έτέρων τινών κατηγοριών έργαζομένων», ώς 
εκαστοτε ισχύουν, έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τοΰ παρά τώ 
Κλαδω Συντάςεων τοΰ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλί

σεων, ήσφαλισμένου τακτικού προσωπικού τών κάτωθι
Ν.Π.Δ.Δ. - -

α) ---------:..... .7. .ν:.τ. . -------- ·_···;·------- --------;··
δ) ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων

η) 'Ελληνικού Ταπητουργικού ’Οργανισμού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

’Εκ τών πρακτικών τής 4ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 
'Ολομέλειας τού Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 21ης Μαΐου 
1975

Πρόεδρος : Γεώργ. Κουνουπιώτης

Μέλη : Άντών. Παπαδάτος, ’Αντιπρόεδρος, Πέτρ. Πε- 
τρίδης, Νικ. Σπυράκος, Γεώργιος Δημόπουλος, Κων/νος 
Παρασκευόπουλος, Δημ. Καμβύσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. 
Κάμτσιος, Ίωάν. Κατσικάς, Γεώργιος Βιτάλης, Βασ. 
Παπαστυλιανός καί Νικ. Θέμελης, Σύμβουλοι.

Οί Γεώργιος Βασιλόπουλος, ’Αντιπρόεδρος, Κων/νος 
Σαραντόπουλος, Κων/νος Χουρδάκης καί Κων. Σμυρλής, 
Σύμβουλοι, κωλυόμενοι δεν προσήλθον.

Γενικός Επίτροπος τής ’Επικράτειας : Παν. Φωτόπουλος 

Γραμματεύς: Γερ. Μπουκογιάννης

Β' Έν συνεχεία, φέρεται ύπό τού Προέδρου προς συζή- 
τησιν, είσαχθέν ύπό τοΰ Γενικού Επιτρόπου τής Επικρά
τειας, συμφώνως τώ άρθρω 64 παρ. 1 έδάφιον γ' τοΰ Β. 
Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί κωδικοποιήσεως 
κλπ.», τό, διά τού ύπ’ άριθ. ΕΠ. 80/546/Φ. 16/106/16.4. 
1975 έγγράφου τού Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν 
Λογιστήριον τού Κράτους—'Υπηρεσίαν Συντάξεων), δια- 
βιβασθέν αύτώ σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος «περί 
υπαγωγής είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τού Ν.Δ. 4277/ 
62 τού προσωπικού τού πρώην Εθνικού Ταπητουργικού 
’Οργανισμού κλπ.» μετ’ αίτιολογικής έκθέσεως, έχον ώς 
κατωτέρω, ίνα προκληθή έπ’ αυτού ή γνώμη τής 'Ολομέ
λειας τού Ελεγκτικού Συνεδρίου συμφώνως τώ άρθρω 57 
τού ίσχύοντος Συντάγματος.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί υπαγωγής είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ.
4277/62 τού προσωπικού τού πρώην Ελληνικού Ταπη- 

τουργικού ’Οργανισμού καί τών Επαγγελματικών καί 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, ώς καί περί άναγνωρίσεως 
προϋπηρεσιών τινών ιατρών τοΰ ΙΚΑ.

“Αρθρον 1.

1. Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 4277/62 «περί 
συνταξιοδοτήσεως τών -ιατρών τού ΙΚΑ καί έτέρων τινών 
κατηγοριών έργαζομένων», ώς έκάστοτε ισχύουν, έχουν 
έφαρμογήν καί έπί τού παρά τώ Κλάδω Συντάξεων τού 
'Ιδρύματος Κοινών. ’Ασφαλίσεων ήσφαλισμένου τακτικού 
προσωπικού.

α) Τού Εθνικού ’Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας 
τού προερχομένου έκ τού συγχωνευθέντος είς τούτον Ελ
ληνικού Ταπητουργικού ’Οργανισμού καί β) τών Επαγ
γελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων.

Προκειμένου περί τού ύπό στοιχ. α' προσωπικού μισθός, 
βάσει τού όποιου κανονίζεται ή σύνταξις είναι ό έκάστοτε 
τοιούτος τού βαθμού προς τον μισθόν τού όποιου, ώς ούτος 
καθορίζεται διά τούς δημοσίους πολιτικούς ύπαλλήλους τήν 
Ιην ’Ιανουάριου 1967, μάλλον προσεγγίζει ό κατά τήν αύτήν 
ήμερομηνίαν καθοριζόμενος τοιούτος ύπό τών μισθολογικών 
διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού Χειροτεχνίας, μετά τής προσαυ- 
ξήσεως έπί τούτου λόγω πολυετούς υπηρεσίας καί ευδόκι
μου παραμονής έν έκάστω κλιμακίω (τριετιών).

'Η παρούσα παράγραφος έχει έφαρμογήν καί έπί τών 
τακτικών ύπαλλήλων τών άνωτέρω ’Οργανισμών τών άπο- 
χωρησάντων μετά τήν Ιην ’Ιανουάριου 1967.


