
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο cr%tbfo τοοοο *Ρυ6υιστι συτταίιοόοτικω* και οΛ4ωι> «σκβφ» ι 

θεμάτων

Προς την Βουλή των Ελλήνων

Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στη χωρά μας διέρχεται be 
θειά κρίση, η οποία το οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε οικονο- 
μικό αδιέξοδο.

Το πλέον ορατό σημείο της κρίσης είναι τα ελλείμματα των α
σφαλιστικών ταμείων. Τρία μονον μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία Ο
ΚΑ, ΟΓA, ΝΑΤ). μαζί με το κΟστος συντάξεων των Δημοσίων 
Υπαλλήλων δημιουργούν το 1990 αναγκες δανεισμού του Δημο
σίου 981 δια. δρχ. ή ποσοστό 9.4% επί του Ακαθάριοττου Εθνικού 
Προϊόντος, ενω μόλις προ πενταετίας, το 1985. το αντίστοιχο πο- 
σΟ ήταν 305 δια. δρχ., ποσοστό 6.6% του ΑΕΠ. Η ανάγκη χρημα
τοδότησης ταμειακών ανοιγμάτων αυτού του μεγέθους, τα οποία, 
επιπλέον, έχουν ισχυρότατες αυξητικές τάσεις, αποτελεί ουσια
στική τροχοπέδη στη προσπάθεια οικονομικηΐμανόρθωσης της 
χωράς.

Η επιδείνωση της ταμειακής κατάστασης την τελευταία πεντα
ετία δεν οφείλεται μόνον στην υστέρηση των.εσόδων, αλλά και 
στην διόγκωση των συνολικών δαηηνών συντάξεων, οι οποίες, 
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ αυξήθήκαν από 12,7% του ΑΕΠ 
το 1988σε-Τ5.-1% το 1989, δηλαδή από 586'διο. 3ρχ. σε 1600 δισ. 
δρχ. Το σημερινό επίπεδο συντάξεων σαν ποσοστο του ΑΕΠ υπερ
βαίνει τον μέσο Ορο των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 70%, παρά το γε
γονός ότι η πλειοψηφία των χωρών αυτών έχουν πιο γηρασμένο 
πληθυσμό απΟ αυτόν της Ελλάδος.

Η αλματώδης αυτή αύξηση των δαπανών συντάξεων από το 1965 
δεν οφείλεται κατ ουσίαν σε επέκταση της κοινωνικής προστασίας 
που παρέχεται. Ούτε πάλι οφείλεται σε δημογραψική επιδείνω
ση, δεδομένου Οτι το ποσοστό και ο αριθμός ηλικιωμένων ατόμων 
σημείωσαν μια μικρή κάμψη κατά τη δεκαετία του '80. Αντίθετα, 
η αιτία της αύξησης πρέπει να αναζητηθεί σε εγγενείς αδυναμίες 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που οδηγούν σε διόγκω
ση του αριθμού συνταξιούχων μικρής σχετικά ηλικίας καθώς και 
σε εττέκταετη των δαπανών σε κατευθύνσεις μικρής κοινωνικής ση
μασίας. Ενδεικτικά αναΦέρονται:

α) Η καταστρατήγηση στις συντάξεις αναπηρίας, που έχει οδη
γήσει σε ποσοστό συνταξιούχων αναπηρίας (30%) τριπλάσιο α
πό αυτό που δικαιολογείται, με βάση τα διεθνή δεδομένα.

β) Η ανομοιογένεια στα όρια ηλικίας, όπως και τα χαμηλά όρια 
που δίδουν τη δυνατότητα σε πολλούς να συνταξιοδοτούνται λό
γω γήρατος στην ακμή της παραγωγικής τους ζωής.

γ) Η ύπαρξη ισχυροτάτων κινήτρων για πιο πρόωρη συνταξιο- 
δότηση. Σχ αυτό παίζουν ρόλο η ισοπέδωση των συντάξεων για 
λόγους που δεν συνδέονται με τις αρχές της ανταποδοτικότητας, 
η ουσιαστική απουσία περιορισμών στην εργασία συνταξιούχων, 
η ύπαρξη συντάξεων ανωτέρων των αποδοχών, κ.α.

δ) Στην ταύτιση σε ορισμένους μονοπωλιακούς κλάδους του ο- 
σφαλισπκού φορέα με τον εργοδότη, πράγμα το οποίο οδηγεί σε 
αυξήσεις παροχών ή μειώσεις εισφορών κατόπιν συνδικαλιστικών 
πιέσεων, οι οποίες μετεπειτα μετακυλίονται στον καταναλωτή. Η 
πολυδιάσπαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ενεθάρρυνε 
την ·υιοθέτηση» ευνοϊκών ρυθμίσεων και σε άλλους κλάδους και 
ταμεία. Η αποσύνδεση παροχών από το κόστος τους μέσω της ε- 
πιρρίψεως του κόστους σε τρίτους ΟΦαιρε! τον κυριότερο Φραγ
μό που ένα ανταποδοτικό σύστημα έχει ενάντια στην υπέρμετρη 
αύξηση δαπανών.

ε) Η επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο 
40% του εργατικού δυναμικού.

Συνεκτικός κρίκος των δυσλειτουργιών που αναφέρθηκαν είναι 
η ανισοκατανομή των πόρων που διατίθενται για συντάξεις και 
η κοινωνική αδικία, που πηγάζουν από την πολυνομία και την πο
λυδιάσπαση του,ςιυστήματος.

Οι προοπτικές του συστήματος, είναι εξαιρετικά ζοφερές. Στις

αυξητικές τάσεις που ονοΦέρθηκαν θα προστεθεί και ο κοθορν 
οτικός παοανων τής δημογροφίκης νηρσνσης. ο οπβίος. μετά την 
ύφεση που ηορουοΜαε την δεκαετία του '06. θα επιδεινωθεί τα
χύτατα

Το ποοοστΟ των ηλικιωμένων ατόμων άνω των 65 ετών ως προς 
το σύνολο του ενερνου πληθυσμού από 10% περίπου που ήταν 
το 1950 έφθασε το 1990 το 19% κοι οι προοπτικές είναι ότι θα φθό- 
σει μέσα στα επόμενα 50 χρΟνια το 34 V·. Είναι επομένως, αδύνο- 
το να μπορέσει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης νο 
ανταποκριθεί, με την σημερινή του μορφή, σε παρόμοιες ανάγκες.

Το οξύτατο οικονομικό πρόβλημα, οι δήμο γραφικοί παράγοντες 
και οι πολυάριθμες εγγενείς αδυναμίες επιβάλουν την άμεση λή
ψη μέτρων για την στήριξή του ασφαλιστικού θερμού, που έχει 
θεμελιώδη σημασία για την κοινωνική συνοχή κοι ευημερία

Στόχος της Κυβέρνήσης είναι με το παρόν Νομοσχέδιο να δώ
σει λύση στο οικονομικό αδιέξοδο και, ταυτόχρονα, να εξυγιόνει 
και εκλογικεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Η ορθολογικοποίηση 
επιδιώκεται με την υιοθέτηση αρχών ανταποδοτικότητας 
ειοφορών-παροχών κοι τη θέσπιση ενιαίων κανόνων ασφάλισης.

Οι ρυθμίσεις αυτές χαρακτηρίζονται από ενότητα αντίληψης και 
είναι γενικού χαρακτήρα στην εφαρμογή τους. Ο ομοιόμορφος 
τρόπος παρέμβασης αμβλύνει τις υπάρχουσες σήμερα αδυναμίες 
και θέτει τις βάσεις για μετάβαση σε ένα υίκαιο και οικονομικά 
βιώοιμο σύστημα, το οποίο στην τελική του φάση θα εξασφαλίζει 
σ'όλους τους Ελληνες μια ενιαία σύνταξη, η οποία θα συμπληρώ 
νέτοι από μία αναλογική σύνταξη που θα απονέμεται βάσει της 
αρχής της ανταποδοτικότητας.

Το γενικότερο πλαίσιο των κανόνων που εισάγονται στο κοινω- 
νικοασφαλιστικό μας σύστημα με το παρόν Νομοσχέδιο οκιαγρο 
Φείται ως εξής

- Εκλογίκευση των χρονικών προϋποθέσεων και ορίων ηλικίας 
για απονομή σύνταξης.

- Αντικειμενικοποίηση στην εξακρίβωση του βαθμού αναπηρίας
- Κίνητρα για εργασία και αντικίνητρα για απασχόληση των συ

νταξιούχων
- Κίνητρα για την παραμονή των εργαζόμενων στη θέση τους 

και αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότησή τους
- Ενιαίο ποσοστό συμμετοχής όλων των ασφαλισμένων στη δα

πάνη για φάρμακα
- Χρήση αντικειμενικών κριτηρίων για υπαγωγή στα βαρειά και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Αξιοποίηση της περιουσίας των Ταμείων με την δημιουργία ε

ταιρειών αμοιβαίου κεφαλαίου
- Αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, ώστε να είναι ανταποδο

τικό των παροχών
- Προοδευτική εναρμόνιση στη σχέση ασφαλίστρου 

εργαζομένων-εργοδοτών, με βάση τα ισχύοντα στο ΙΚΑ
- Αντιμετώπιση του προβλήματος της εισφοροδιαφυγής με διοι

κητικά. οργανωτικά και ποινικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημόσιων υπαλλήλων

Άρθρο 1
Δικαίωμα σύνταξης γυναικών, υπαλλήλων, τέκνων και αδελφών

1. Για λόγους δημογροφικούς καθιερώνεται η θεμελίωση δικαι
ώματος σύνταξης για τις γυναίκες, πολιτικούς υπαλλήλους ή στρα
τιωτικούς, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά με την συμπλήρωση 
20ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα 
προς το χρόνο πρόσληψης και την ηλικία.

Ακόμη θεσπίζεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγα
μων θηλέων τέκνων ή αδελφών όσων προσλήφθηκαν στο Δημό
σιο από 1 Ισνουαρίου 1983 διατηρείται ως την ενηλικίωσή τους, 
όπως συμβαίνει και με τα άορενα τέκνα (εξίσωση). Εξυπακούετοι 
ότι όταν πρόκειται για ανίκανα ή σπουδάζοντα θήλεα τέκνο το δι
καίωμα θα διατηρηθεί με τους ίδιους όρους που διατηρείται και 
στα άγαμα άρρενα τέκνα.
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Άρθρο 2
Όρια ηλικίας και έτη υπηρεσίας γιο συνταξιοδότηση

1. Η νομοθεσία που διέπει τη συνταξιοδΟτηση των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των ν.π.δ.δ. δεν θέτει ως προϋπόθε
ση. για την καταβολή της σύνταξης, τη συμπλήρωση ενός ορίου 
ηλικίας. Αρκεί μόνο η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας 
στο Δημόσιο, ως ελΰχιστο όριο προσφοράς υπηρεσιών στο κοι
νωνικό σύνολο. Ο ελάχιστος αυτός χρόνος υπηρεσίας είναι βασι
κά η συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας για τους άνδρες και τις 
άγαμες κλπ γυναίκες ή 1 δετούς υπηρεσίας για τις έγγαμες γυναί
κες ή για όσες είναι χήρες ή διαζευγμένες ή άγαμες μητέρες με 
ανήλικα παιδιά. Πέρα από αυτά ισχύουν διαφορετικά όρια για ει
δικές περιπτώσεις, όπως για απολυομένους λόγω ανικανότητας 
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία (ΙΟετΙα) ή λόγω ορίου ηλικίας 
(Ιδετία) ή λόγω κατάργησης θέσης ή για πειθαρχικούς λόγους 
(20ετία). Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ποσό της σύνταξης είναι 
ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας. Επειδή στις αντίστοιχες νομο
θεσίες των κρατών - μελών της Ε.Ο.Κ. ισχύει παράλληλα με τα χρό
νια υπηρεσίας και η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας για την 
συνταξιοδότηση των υπαλλήλλων, η οποία κυμαίνεται γύρω στα 
δδ - 60 έτη για τις γυναίκες και 60 - 65 για τους άνδρες, επιβάλλε
ται, και για το λόγο αυτό, η σταδιακή προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις αρχές της κοινοτικής πολιτικής.

2. Με τα μέτρα του άρθρου αυτού σκοπείται : Η θέσπιση ηλι
κίας συνταξιοδότησης, δηλαδή μιας ελάχιστης ηλικίας που πρέ
πει να έχει συμπληρώσει ο υπάλληλος προκειμένου να του 
καταβληθεί η σύνταξη. Η ηλικία αυτή κρίθηκε σκόπιμο να διαφο
ροποιηθεί τόσο μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα 
και αυτών που θα προσληφθούν στο εξής όσο και μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και ιδίως των εγγάμων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
που εμφανίζει η ελληνική κοινωνία και η οικογενειακή παράδο
ση. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη του 
βασικού για τις συντάξεις νόμου (αν. 1854/1951) δεν θεσπίσθηκε 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. αφού οι συντάξεις με τον ίδιο νό
μο είχε ορισθεί να υπολογίζονται με το προοδευτικό σύστημα των 
πεντηκοστών, πράγμα που ενείχε και το κίνητρο για την παραμο
νή των υπαλλήλων στην υπηρεσία, ώστε να λάβουν μεγαλύτερη 
σύνταξη. Με την καθιέρωση του αναλογικού συστήματος των τρια- 
κοστών πέμπτων και ενώ, για την ισορροπία του συστήματος, θα 
έπρεπε να καθιερωθεί ηλικία συνταξιοδότησης τέτοιο μέτρο δεν 
ελήφθη.

3. Ειδικότερα με το άρθρο αυτό η ηλικίο συνταξιοδότησης κλι
μακώνεται για όσους θα αποχωρήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 
και ορίζεται ως ελάχιστη ηλικία η συμπλήρωση του 42ου έτους 
για τις γυναίκες που είναι χήρες με ανήλικα παιδιά ή διαζευγμέ
νες με ανήλικα παιδιά ή άγαμες μητέρες με ανήλικο παιδιά ή έγ
γαμες, του 53ου για-τις λοιπές γυναίκες και του 55ου για τους 
άνδρες, ενώ για όσους αποχωρούν από 1 Ιανουαρίου 1998 και με
τά η συμπλήρωση του 50ου έτους για τις γυναίκες που είναι χή
ρες με ανήλικο παιδιά ή διαζευγμένες με ανήλικα παιδιο ή άγαμες 
μητερες με ανήλικα παιδια ή έγγαμες, του 56ου έτους για τις λοι
πές γυναίκες υπαλλήλους και του 60ου vie τους ονδοες.

Για την απάμβλυνση ακραίων περιπτώσεων ορίζεται Οτι τα θε
σπιζόμενα όρια ηλικίας στις διατάζεις ο και β παυουν να ισχύουν 
για όσους παραμένουν στην υπηρεσία επί μίο τουλάχιστον 7ετία. 
αφ'ής συμπλήρωσαν συντάξιμο χρόνο

4. Ακόμα εισαγονται εξαιρέσεις για την καταβολή της σύντα
ξης και πριν από την ηλικίο συνταξιοδότησης. στις περιπτώσεις 
που ο υπάλληλος απολύεται λόγω ανικανότητας ή πρόκειται για 
τυφλούς, παραπληγικούς ή τετραπληνικους υπαλλήλους, λογω 
των ιδιαιτεροτήτων τους και νια Οσους απολύονται χωρίς δική τους 
υπαιτιότητα (κατάργηση θέσης, αναστολή των διατάξεων που προ
στατεύουν την ισοβιότητο ή μονιμότητα ιων υπαλλήλων). Επίσης 
παρόμοιες εξαιρέσεις εισάγονται και για όσους συμπληρώσουν 
35ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31-12-1997.

5. Τέλος ορίζεται η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τη 
ηλικία συνταξιοδότησης και αυτή είναι η ημερομηνία που πράγ

ματι γεννήθηκε ο υπάλληλος. Και τούτο γιο να υπάρχει κλιμάκω
ση της εξόδου. Αν βέβαια αυτή δεν αποδεικνύεται άλλως, τότε 
λαμβάνεται υπόψη η 31 Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του

6. Η ηλικία συνταξιοδότησης ισχύει μόνο για τους πολιτικούς 
υπαλλήλους και τις λοιπές κατηγορίες που συνταξιοδοτούνται με 
τα άρθρα 1,2,3.4 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές 
διατάξεις (Βουλευτές, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων) και δεν 
περιλαμβάνει τους στρατιωτικούς. Αστυνομικούς, και Λιμενικούς 
υπαλλήλους λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρατηρούνται στα σώ
ματα αυτά.

7. Τονίζεται τέλος ότι με τη θέσπιση της ηλικίας συνταξιοδότη- 
σης δεν θίγονται οι διατάξεις που ορίζουν τις λοιπές προϋποθέ
σεις συνταξιοδότησης ούτε οι προϋποθέσεις για την καταβολή της 
σύνταξης στις οικογένειες των υπαλλήλων ή συνταξιούχων. Συ
νεπώς αν ο υπάλληλος θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και απο
χωρήσει της υπηρεσίας πριν από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, 
θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση της 
ηλικίας που απαιτείται για την καταβολή της. Αν εν τω μεταξύ κο- 
ταστεί ανίκανος θα του καταβληθεί η σύνταξη από την ημέρα της 
ανικανότητας.

Εξυποκούεται ότι δεν θίγονται οι συντάξεις που έχουν ήδη ο- 
ναγνωρισθεί σε υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης.

Άρθρο 3
Όρια ηλικίας και έτη υπηρεσίας γιο συνταξιοδότηση 

νεοπροσλαμβανόμενων

Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι για όσους εισήλθαν μετά την 1-1-1983 
και όσους εισέρχονται εφεξής θεσπίζεται σταθερή ηλικία το 56ο 
έτος για όλες τις γυναίκες (άγαμες - έγγαμες) και το 60ό έτος για 
τους άνδρες

Με το ίδιο άρθρο ορίζεται ότι για την κατηγορία αυτή υπαλλή
λων ισχύουν και ορισμένες από τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι δια
τάξεις του άρθρου 2. Και τέλος καταργείται για όλους αυτούς η 
15ετία.

Άρθρο 4
Τρίμηνες αποδοχές · Συντάξιμος μισθός

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι:
1. Οι τρίμηνες αποδοχές θα καταβληθούν στον υπάλληλο ό

ταν εξέλθει της υπηρεσίας, άσχετα με το αν φέρει και την ηλικία 
συνταξιοδότησης αυτής, αν δηλαδή συνταξιοδοτηθεί αμέσως ή 
αν αναβληθεί η ουνταξιοδότησή του μέχρι την ηλικία που κατα
βάλλεται η σύνταξη.

2. Τα μισθολογικά κλιμάκια που παρέχονται ως κίνητρα παρα
μονής των υπαλλήλων στην υπηρεσία λαμβάνονται υπόψη για τον 
κανονισμό της σύνταξης μόνο για αυτούς που υπηρετούσαν κατά 
τη θέσπισή τους και τους χορηγήθηκαν ως εν ενεργεία και όχι σε 
όσους είχαν αποχωρήσει κατά τη θέσπισή τους. Π.χ. το κλιμάκιο 
του άρθρου 17 του ν. 1810/88, nou ίσχυσε από 1 Ιουλίου 1986, δεν 
θα ληφθει υποψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξης Οσων εί
χαν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 30 Ιουνίου 1986. Το κίνητρο αυ
τό καταργείται για όσους διορίστηκαν από 1 Ιανουάριου 1983 και 
μετά.

3. Ορίζονται τα πρόσωπα που δικαιούνται τις τρίμηνες αποδο
χές του υπαλλήλου μετά το θάνατό του.

Άρθρο 5
Υπολογισμός Σύνταξης

Με τις διατάξεις του αρΰαου αυτού επανέρχεται το παλαιό ο- 
ναλο«7)κό σύστημα υπολογισμού τω. συντάξεων σε πεντηκοστά 
αν^ζτων τριακοστών πέμπτων που ισχύουν σήμερα, για οοους υ
παλλήλους προσλήφθηκαν στο Δημόσιό από 1 Ιανουάριου 1983 
καεμειά.

Το μέτρο αφορά πολίτικους και στρατιωτικούς υπαλλήλους και
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αποβλέπει στο να οποθαοουνει touc υπάλληλους- να εξέρχονται 
npowoa της υπηρεσίας, λειτουργώντας ως κίνητρο παραμονής 
στην υπηρεσία, συμπληρουυένων αναλόγως των οικείων διατά
ξεων του Κώδικα Συντάξεων. Τέλος υπό μορφή κινήτρων παρα
μονής προβλεπεται η κατά 1/50 αύξηση του ποσού της συντάξεως 
για κάθε έτος παραμονής πέραν της 35ετ1ας μέχρι συμπλήρωσε - 
ως 40 ετών υπηρεσίας.

Άρθρο 6
Κρατήσεις επί συντάξεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται κράτηση υπέρ 
συντάξεως στις αποδοχές όλων των υπαλλήλων (πολιτικών και 
στρατιωτικών) καθώς και των υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που 
συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο είτε με τις γενικές διατάξεις 
είτε με ειδικές

Η κράτηση αφορά όσους προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται ο
πό 1 Οκτωβρίου 1990 και μετά και ανέρχεται στο ποσοστό της κρά
τησης που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή 
ασφάλιση του ΙΚΑ.

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ακόμη επί ποιων αποδοχών ε
πιβάλλεται η κράτηση (συντάξιμες αποδοχές), για ποιες υπηρε
σίες ή προϋπηρεσίες ενεργείται η κράτηση αυτή, ο τρόπος 
αναγνώρισης των υπηρεσιών αυτών και λοιπές διαδικαστικές λε
πτομέρειες που ακολουθούνται για την αναγνώριση.

Άρθρο 7
Συντάξιμος μισθός Γενικών Διευθυντών

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο συντάξιμος μισθός των γενι
κών διευθυντών, τόσο των νέων, θεσμός που θεσπίστηκε με το άρ
θρο 78 του ν.1892/90, Οσο και αυτών που είχαν διατελέσει στις 
θέσεις αυτών κατά το παρελθόν (γενικός διευθυντής με Ιο βαθ
μό, εκπαιδευτικούς υπαλλήλους ή λειτουργούς δηλ. επόπτες γε
νικής εκπαίδευσης, γενικούς διευθυντές Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών κ.λ.π.).

Η σύνταξή τους θο αναπροσαρμοσθεί με βάσει το καταληκτι
κό κλιμάκιο του ν.1505/84 , προσαυξημένο κατά 50% για όσους 
έφεραν το Ιο βαθμό που μειώνεται κατά 10% για τους αναπλη
ρωτές Γ ενικούς Διευθυντές. Στο νέο βασικό τους μισθό, θα προ
στεθεί και η προσαύξηση του χρονοεπιδόματος με το οποίο ήδη 
έχει προσαυξηθεί το μισθολογικό τους κλιμάκιο του ν.1505/84 για 
τον καθορισμό της νέας τους σύνταξης.

Η προσαύξηση κατά 50% ή 40% χορηγείται προκειμένου να 
σντιστοθμισθει η διάφορο μεταξύ του βασικού μισθού του 2ου βαθ
μού με το μισθό του βαθμού που κατείχαν κατά την έξοδο τους, 
βάσει του μισθολογίου που (σχυε πριν την εφαρμογή του ν.1505/84

Ακόμα ορίζονται διαδικαστικά θέματα σναφερόμενα στον τρό- 
πο αναπροσαρμογής και την έναρξη πληρωμής της αυξημένης σύ
νταξης.

Άρθρο 8
Απόλυση υπαλλήλου λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας και 

όριο ηλικίας πρόσληψης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι οικείες 
διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα και ορίζεται ως όριο αυτοδί
καιης απόλυσης το 65ο έτος με παράταση μέχρι του 67 έτους για 
όσους δεν συμπληρώνουν 35ετία. Περαιτέρω δε επιμηκύνεται το 
όριο υποχρεωτικής απόλυσης λόγω 35ετ(ας από το 56ο που ισχύει 
στο 60ο.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της nap. Α.5 του άρθρου 
40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ A 81/16.6.1990) διαπιστώθηκε ότι, λόγω 
και των διακοπών του θέρους, οι προβλεπόμενή σ'αυτές αποκλει
στική προθεσμία των τριών (3) μηνών για την έκδοση απόφασης 
του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου για την λήξη θητείας κα
θώς και οποιοσδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών των διοι
κητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, εντεταλμένων ή

διειιθυνόντων συμβούλων, γενικών γραμματέων και unn 
τών ή βοηθών γενικών γρομματέων, ειδικών γραμματέαν, γίΥΐ- 
κών διευθυντών και σναπληρωτων ή βοηθών γενικών διενέΜΠώγ 
και συντονιστών των νομικών προσώπων Δημοσίου Δίκαιου καττώγ 
Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν θα επαρκέαεε ΓιΆυτδ 
με την προτεινόμενη τροπολογία στο πιο πάνω σχέδιο νόμου πο- 
ρατείνεται η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών, μέχρι 
31.12.199C Τέλος δίδεται προθεσμία ενός μηνός για την ανάκλη
ση εκκρεμών αιτήσεων παραιτήσεως.

Άρθρο 8
Τελικές Διαταξεις-έκταση εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται το θέμο των συντάξεων 
που τυχόν έχουν χορηγηθεί από δικαιώματα που γεννήθηκαν α
πό υπαλλήλους, οι οποίοι διορίστηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 1963 
και οι οποίες διατηρούνται, προκειμενου να μη θίγουν τυχόν γε- 
γεννημένα δικαιώματα.

2. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται το πρόβλημα όσων είχαν 
διορισθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 1983 στο Δηηάσιο, στους ΟΤΑ και 
τα Ολλα ν.π.δ.δ. Αν υπάρχουν διαδοχικοί διορισμοί λαμβάνεται 
υπόψη ο τελευταίος, εκτός αν δεν μεσολάβησε διάστημά μεγα
λύτερο του εξαμήνου οπότε λαμβάνεται υπόψη ο αρχικός διορι
σμός. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις μετατάξεων από μια 
υπηρεσίο του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή ν.π.δ.δ. σε Ολλες υπηρεσίες των 
ιδίων φορέων. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος θεωρείται Ο
τι διορίστηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 1983 και διατηρεί τα δικαιώ
ματα που παρέχονται στην κατηγορία του. Τονίζεται ότι μετατάξεις 
που έγιναν από το λοιπό Δημόσιο Τομέα μετό την 31.12.1982 δεν 
λαμβΰνονται υπόψη γΐό τη διατήρηση των παραπάνω ευεργε
τημάτων.

3. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για 
υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ν.π.δ.δ. που είτε συνταξιο- 
δοτούνται από το Δημόσιο (υπάλληλοι ΟΤΑ κ.λπ.) είτε συνταξιο- 
δοτούνται από άλλους φορείς με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

4. Επίσης ανάλογα εφαρμόζονται και για τους βουλευτές, Δή
μαρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

Ειδικά γι'αυτούς η κράτηση για σύνταξη ή χορηγία θα γίνεται 
μΟνο για όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή για πρώτη φορά 
από 1 Οκτωβρίου 1990 και μετά.

5. Με το ν.1416/1986 εισήχθη ο θεσμός των μετακλητών έπαρ
χων. οι οποίοι προίστανται των Επαρχείων το οποίο συνιστώνται 
σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές (νησιά, ν. Εβρου).

Στις θέσεις αυτές δεν τοποθετούνται πλέον υπάλληλοι του Υ
πουργείου Εσωτερικών, αλλά διορίζονται πρόσωπα με υπουργι
κές αποφάσεις ως μετακλητοί υπάλληλοι με βαθμό Β της 
κατηγορίας ειδικών θέσεων. Επειδή το έργο τους είναι ιδιάζον και 
συναφές προς το έργο των νομαρχών, προτείνεται η συνταέιοδό- 
τηση και των προσώπων αυτών, καθώς και των οικογενειών τους, 
με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες αποκτούν δικαίωμα σύ
νταξης και οι νομάρχες (παρ. 5).

Στη διάταξη δίδεται αναδρομική ισχύς ώστε να καλύψει και τους 
διατελέσαντες στις θέσεις αυτές μέχρι σήμερα και έχουν τυχόν 
εξέλθει της υπηρεσίας.

6. Με την πρ. 6 προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή το συντάξιμο 
του χρόνου προϋπηρεσιών που απαιτούνται ως προσόν διορισμού 
και ότι ο χρόνος ουτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος μόνον αν 
ο υπάλληλος αποχωρεί από τη θέση, στην οποία η προϋπηρεσία 
του χρησίμευσε ως προσόν διορισμού και όχι από άλλη θέση, στην 
οποία διορίστηκε μετά ή μετακινήθηκε μεταγενέστερα. Ακόμη διευ
κρινίζεται ότι ως προϋπηρεσία προσόντος λογίζεται και ο χρόνος 
προς απόκτηση της ειδικότητας, διάταξη που είχε παραληφθ«ι κα
τά την τροποποίηση της οικείας παραγράφου με το ν.1813/86. Ε
πίσης διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. αυτής, που 
αφαιρούσε το χρόνο προσόντος από άλλους Φορείς λόγω των κpc- 
βλημάτων που είχαν ανακύψει στην εφαρμογή της.

Στη διάταξη δίδεται αναδρομική εφαρμογή από τότε δηλ. που 
ίσχυσε ο ν.1813/88 με τον οποίο τροποποιήθηκε η αρχική διάταξη.
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7.-Με τις διατάζεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου αυτού tntKTtL· 
vtrrr -> δικαίωμα επιλογής ουνταζιοδοτικού φορέα και ο* Οσους 
μονιμοποιήθηκαν με νόμους που παραπέμπουν στις διατάξεις των 
ν.1476/84 και 1540/85, με την προϋπόθεση Ομως ότι η μονιμοποίη
ση έγινε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990 αντί της 31 Δεκεμβρίου 1967 
που όριζε η διάταξη του άρθρου 13 του ν.1813/88 και αναμορφώ
νονται ανάλογα οι αντικαθιστώμενες διατάξεις του ίδιου άρθρου 
(παρ. 1).

Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ καθώς 
και των άλλων ν.π.δ.δ. που έχουν μονιμοποιηθεί ή θα μονιμοποιη
θούν μέχρι 31.12.1990 (ν. 1874/90 κ.λ.π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Χκνταξιοδοτικές διατάξεις οοΦολισμένων ο* Ε>6«*4 Ταμείο 

Συντάξεων

Άρθρο 10
Συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλισμένων σε Ειδικό Ταμείο 

Συντάξεων

Με στόχο την προοδευτική εναρμόνιση του συνταξιοδοηκου κο 
θεστώτος των απασχολούμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κα
θορίζονται για τους ασφαλισμένους στα Ειδικό Ταμεία σύνταξης 
του προσωπικού των τραπεζών κ.λ.π. όρια ηλικίας και χρόνια υ
πηρεσίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης γήρατος (κύ
ριος και επικουρικής) καθώς και για την υποχρεωτική αποχώρηση 
από την υπηρεσία, όμοια με αυτό που θεσπίζονται για τους δημο
σίους υπαλλήλους. Για τον ίδιο σκοπό καθερώνεται για τους υ- 
παχθέντες στην ασφάλιση αυτών των Ειδικών Ταμείων από 1.1.83 
και των εφεξής υπαγόμενων ο υπολογισμός των συντάξεων σε πε
ντηκοστό του συντάξιμου μισθού. Καταργείται και η Ι5ετία ως 
προς αυτούς όπου το προβλέπουν ειδικές καταστατικές διατάξεις

Εξ άλλου σύμφωνα και μετη συνταγματική επιταγή για την ι
σότητα των δύο φύλων τα συνταξιοδοτικό δικαιώματα των αγά
μων και διαζευγμένων θυγατέρων και αδελφών συνταξιούχων 
εξισώνονται με το ισχύσντα για τα άγαμα ή διαζευγμένα άρρενα 
παιδιά και αδελφούς του συνταξιούχου.

Άρθρο 11
Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικών Ταμείων

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 καθορίζεται ενιαίο ασφάλιστρο 
για τους ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων κύριας ασφάλισης 
μισθωτών κατά τρόττο κλιμακωτό, σε τρόπο ώστε να αν έλθει τελι
κό σε 7,50% Με τις Ιδιες διατάξεις εισόγσνται ορισμένες ειδικές 
ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, προκειμένου να μη θι- 
γεί ο πυρήνας του θεσμού του ενιαίου ασφαλίστρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αξιοποίηση της Περιούσιος των Φορέων Κοινωνικής Αωφώέβφς

Άρθρο 12 - 13
Συγκρότηση αμοιβαίων κέφάλαίων 

Αξιοποίηση διαθεσίμων

1. Οι διστάζεις του κεφαλαίου αυτού θεσπίζονται για νο ικανο
ποιήσουν ένα από μακρού χρόνου ττοοθαλλόμενο αίτημα των φο
ρέων κοινωνικής ασφάλισης, δηλ την παροχή δυνατότητας 
διαχείρισης των διαθεσίμων κοι της λοιπής περιουσίας τους κο 
τά τον αποδοτικότερο τρόπο

2. Ενόψει του γεγονότος ότι οι αντικειμενικές δυνατότητες των 
ετπμέρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης για την επωφελέστε
ρη αξιοποίηση της περιουσίας τους είναι πενιχρές και ότι υπάρ
χουν θεσμικού χαρακτήρα εμπόδια που περιορίζουν την επίτευξη 
υψηλής αποδοτικότητας των διαθεσίμων των δημοσίων οργανι
σμών και μεταξύ αυτών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 
καθιερώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η δυνα
τότητα συγκρότησης, προαιρετικά αμοιβαίων κεφαλαίων, των ο

ποίων το ενεργητικό θα συντίθεται από τα περιουσιακό στοιχεία 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ευρύτατο διαδεδο
μένος διεθνώς και κρίνεται ως ο καταλληλότερος για φορείς κοι
νωνικών αποταμιευμάτων που επιδιώκουν το μέγιστο της 
απόδοσης σε πλαίσια υψηλού βαθμού ασφάλειας της περιουσίας 
τους.

Η παρ. 1 του άρθρου 12 θεσπίζει την δυνατότητα συγκρότη
σης από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ατομικών ή ομαδικών 
αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί α
μοιβαίων κεφαλαίων.

Όπως είναι φυσικό, στην αρχική φάση της συγκρότησης των 
αμοιβαίων κεφαλαίων των ασφαλιστικών οργανισμών είναι πολύ 
πιθανόν Οτι θα υπάρξουν παρεκκλίσεις ως προς την προβλεπο- 
μενη από το άρθρο 17 του Ν.Δ. 608/70 σύνθεση των περιουσιακών 
στοιχείων που θα ειοφερθούν στο ενεργητικό των αμοιβαίων αυ
τών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό, με το δεύτερο εδάφιο της πο· 
ραγράφου 1 του άρθρου 12 επιτρέπεται η ύπαρξη των 
παρεκκλίσεων αυτών για τα πρώτα τρία χρόνια από τη συνκρό 
τηση, ενώ μετά την παρέλευση της τριετίας, τυχόν παρεκκλίσεις, 
θο πρέπει να έχουν την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγορΰς 
η οποία θα δίδεται μετά από αίτηση της οικείας εταιρείας διο- 
χείρησης.

3. Εφόσον με το παρόν όρθρο επιτρέπεται η συγκρότηση αμοι
βαίων κεφαλαίων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι φο 
ρείς αστοί μπορούν βάσει της κείμενης νομοθεσίας να συστήσουν 
ίδιες ή από κοινού μεταξύ τους ανώνυμες εταιρείες που θα δια
χειρίζονται τα αμοιβαία αυτά κεφάλαια. Εν τούτοις, κρίθηκε σκό
πιμο, για την άρση κάθε σχετικής αμφισβήτησης να θεσπισθούν 
οι διστάζεις της παρ. 2 του ύρθρου 12 με τις οποίες οι επιθυμού- 
ντες ασφαλιστικοί Φορείς, μπορούν να αναθέσουν την διαχείρη- 
ση των συγκροτουμένων αμοιβαίων κεφαλαίων σε οποιαδήποτε 
εταιρεία διαχείρησης αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργεί νόμι
μα στην Ελλάδα.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζονται τα στοιχεία της περιου
σίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εισφέρονται γιο την 
συγκρότηση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Τούτο έγινε για να αντί- 
μετωπισθούν μερικά λεπτό θέματα Οπως ο έλεγχος του ιδιοκτη
σιακού καθεστώτος των τραπεζών μέσω του πακέτου των μετοχών 
που κατέχουν οι ασφαλιστικοί φορείς και που τώρα θα μπορεί νο 
εισφερθεί στο αμοιβαίο κεφάλαια και το μέγεθος των διαθεσίμων 
τους που επίσης μπορεί άμεσο νο εισφερθεί στα αμοιβαίο κεφά
λαιο. Ειδικότερα, για την εισφορά τραπεζικών μετοχών στο ενερ
γητικό αμοιβαίων κεφαλαίων θα απαιτείται προηγουμένως κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Υ
γείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γ ια το μέγεθος των 
διαθεσίμων θεσπίζεται με το εδάφιο β της παρ. 3 ότι μόνο η αύξη
ση που θα προκύψει εφεξής σ’ αυτό θα μπορεί να εισφερθεί ενώ 
με την παρ. 4 του άρθρου θεσπίζεται ότι τα υφιστάμενα μέχρι την 
δημοσίευση του νόμου διαθέσιμα θα μπορούν να αναληφθούν ο
πό τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διαδικα
σίες που θα προβλέπουν κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασοο- 
λίσεων και του Διοικητή τηςΤραπέζης της Ελλάδος. Η πρόβλεψη 
αυτή του νόμου είναι απαραίτητη γιατί μαζική ανάληψη διαθεσί
μων θα έχει σοβαρότατες και απρόβλεπτες δημοσιονομικές κοι 
νομισματικές συνέπειες.

5. Με το ισχύον καθεστώς τα διαθέσιμα των δημοσίων οργανι
σμών κοι μεταξύ αστών και των ασφαλιστικών φορέων συγκεντρώ
νονται βάσει του Α.Ν.1611/50 στην Τράπεζο της Ελλάδος. Ηδη. 
προς τον σκοπό αύξησης της απόδοσης των καταθέσεων αυτών 
ετπβάλλεται με το άρθρο 13 η παροχή τόκου βάσει επιτοκίου Τα
μιευτηρίου. Ταυτόχρονα, επιτρέπεται στις Τράπεζες και στους Τρα 
πεζικούς Οργανισμούς, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδο να 
παρέχουν τόκο και για τα υπόλοιπα της ταμιακής διαχείρησης των 
παραπάνω Οργανισμών, πράγμα που μέχρι σήμερα απαγορεύεται.

6. Παρά το γεγονΟς ότι επετράπη στους ασφαλιστικούς οργα
νισμούς να επενδύουν τα διαθέσιμό τους σε έντοκα γραμμάτια του
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δημς. ■ ■’ γίνεται χρήση της πρακτικής αυτής σε σημαντική 
£κτασ’· Με τις διστάζεις της παρ. 2 του άρθρου 13 θεσπίζεται ε- 
λευθεοι", των ©οοί.ων κοινωνικής ασφάλισης να επενδύουν τα δια
θέσιμα τους σε τίτλους του Δημοσίου (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια) 
καθώς και σε ομόλογα Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα Για την ανοοοπωλησία όμως μέτοχων πασης Φυσεως θε
σπίζεται προηγούμενη άδεια παρεχόμενη με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 
Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Τούτο, προς τον σκοπό πο 
ρακολούθησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Τραπεζών

7. Τέλος, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την συγκρότηση των αμοιβαίων κε
φαλαίων και γενικό την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 
και 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Ρυθμίσεις γιο τη διαδοχική ασφάλιση

Άρθρο 14
Διαδοχική ασφάλιση

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Ν.Δ. 4202/61, όπως αυτό είχε αντικστασταθεί με το 
άρθρο 9 του Ν.1405/83.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 διατηρείται η αρχή της απο
νομής της σύνταξης από τον τελευταίο Οργανισμό, εφόσον ο α
σφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλισή του 1500 ημέρες 
εργασίας ή πέντε έτη ασφάλισης οποτεδήποτε, αλλά τίθεται ως 
πρόσθετη προϋπόθεση η πραγματοποίηση 500 ημερών εργασίας 
στην τελευταία πενταετία, ώστε να αποφεύγονται οι καταστρα
τηγήσεις των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

Με την παράγραφο 2 παραμένει η ισχύουσα διατάξη, με την 
οποία καθορίζεται η κρίση του δικαιώματος από τον Οργανισμό, 
στον οποίο πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος το μεγαλύτερο α
ριθμό ημερών εργασίας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει στην 
ασφάλιση του τελευταίου Οργανισμού τον αριθμό ημερών εργα
σίας που ορίζονται από την παράγραφο 1. Τίθεται όμως ως πρό
σθετη προϋπόθεση, για να καταστεί αρμόδιος, η συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γή
ρατος από τη νομοθεσία του τελευταίου Οργανισμού καθώς και 
η ύπαρξη του ποσοστού αναπηρίας για τη συνταξιοδότηση λόγω 
αναπηρίας.

Έτσι, αν ο ασφαλισμένος δεν έχει πραγματοποιήσει στην α
σφάλιση του τελευταίου Οργανισμού 1500 ημέρες εογασίος ή πέ
ντε έτη ασφάλισης από τις οποίες 500 ημέρες ή 20 μήνες στην 
τελευταία πενταετία, τότε το δικαίωμά του θα κρίνεται από τον 
Οργανισμό, στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις πε
ρισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν πε
ριλαμβάνεται ο τελευταίος εφόσον υπάρχουν οι εξής 
προϋποθέσεις :

α_ Αν ο ασφαλισμένος ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρστος, 
9c πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα 6ptc ηλικίας για σι> 
νταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου Οργα
νισμού.

β. Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπη
ρίας θα πρέπει να κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που 
προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου Οργανισμού.

γ. Τα μέλη της οικογενείας θανόντος ασφαλισμένου που ζη
τούν να συνταξιοδοτηθούν λογω θανάτου θα πρέπει να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του Οργανισμού με 
τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και όχι του τελευταίου.

δ. Ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της νομο
θεσίας του Οργανισμού με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

Με την παράγραφο 3 παραμένει η ισχύουσα διάταξη που ορί
ζει ότι αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 
της νομοθεσίας του Οργανισμού, στην ασφάλιση του οποίου πραγ
ματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας, το δικαίωμά του

κρίνεται από τους άλλους Οργανισμούς κατά φθίνουσα σειρά ο- 
ριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο

Επίσης παραμένει η διάταξη που ορίζει ότι αν ο ασφαλισμένος 
δεν έχει τις προϋποθέσεις όλων των Οργανισμών, στους οποίους 
ασφαλίσθηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος καθίστα
ται αρμόδιος για την κρίση του δικαιώματος λόγω γήρατος και 
αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφό 
λισή του 1000 ημέρες εργασίας και γιατ ην κρίση του δικαιώμα
τος λόγω θανάτου 300 ημέρες εργασίας. Τίθεται όμως ως 
πρόσθετη προϋπόθεση ότι από τις 1000 ημέρες εργασίας οι 300 
ημέρες ή 12 μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευ
ταία πενταετία.

Με την παράγραφο 4 συμπληρώνεται η ισχύουσα διάταξη της 
παραγράφου αυτής και ορίζεται πλέον ρητώς, ώστε να μην δη- 
μιουργούνται αμφισβητήσεις, ότι στη διαδοχική ασφάλιση προ- 
σμετράται ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του 
κάθε Οργανισμού και όχι μέρος αυτού.

Με το άρθρο αυτό δίνεται το δικαίωμα στους ασφαλισμένους 
διαδοχικά, των οποίων είχε αποροιφθεί το συνταξιοδοτικό αίτη
μα βάσει των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 4202/61, ό
πως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1405/83 
και ερμηνεύθηκαν από την 614/86 εγκύκλιό μας, να επανακριθεών 
με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Σε ό,τι αφορά όμως την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμά
των για τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται διάκριση μεταξύ των 
εκκρεμών και αυτών που έχουν κριθεί οριστικό και ορίζεται ότι 
για μεν τις πρώτες αυτό 6'αρχίσουν από την πρώτη του επόμε
νου μήνα από τη δημοσίευες της σχετικής διάταξης για δε τις άλ
λες από τον επόμενο μήνα εκείνου που θα υποβάλουν νέα αίτηση 
για επανεξέταση.

Άρθρο 15
Υπολογισμός σύνταξης στη διαδοχική ασφάλιση

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παρ. 1 του άρθορυ 4 του 
Ν.1539/85 και επανέρχονται οι βασικές ρυθμίσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 11 του Ν. 1405/83.

Ειδικότερα με την τροποποίηση αυτή απαλείφεται η σχετική 
διάταξη, η οποία όριζε ότι ο ασφαλισμένος που έχει τις προϋπο- 
θέσεις αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε κάθε Οργα
νισμό, ελάμβανε το κατώτατο όριο σύνταξης του Οργανισμού 
αυτού.

Με την ποοτεινόμενη διάταξη ορίζεται ρητώς πλέον ότι θα λαμ
βάνει. σε περίπτωση αυτοτελούς δικαιώματος, το ποσό σύνταξης 
που προκύπτει βάσει των οργανικών διατάξεων και όχι το κατώ
τατο όριο

Επίσης γιο τον καθορισμό του τμήματος κατωτάτου ορίου σύ
νταξης θα λαμβανέτοι υπόφη ο συνολικός χρόνος ασφάλισης πλέ
ον και όχι μόνον ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε κάθε Οργανισμό.

Με τις προτεινομενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν. 1539/85, οι οποίες εκτός του ότι δεν διεκρίνο- 
ντο για την σαφήνειά τους δημιούργησαν και ομάδες προνομιού
χων συνταξιούχων με Διαδοχική Ασφάλιση σε βάρος 
συνταξιούχων μόνο ενός ασφαλιστικού φορέα αλλά και σε βάρος 
των Ασφαλιςττικών Οργανισμών και ιδιαίτερα αυτών που ήταν ο- 
πομένοντες, για το λόγο ότι οι μεν Ασφαλιστικοί Οργανισμοί επι
βαρύνονται με σημαντικά ποσά οι δε συνταξιούχοι με Διαδοχική 
Ασφάλιση ελάμβαναν πολλές φορές 2 ή και 3 κατώτατα όρια σύ
νταξης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τους αυτοτελώς συνταξιο- 
δοτούμενους (δπτλοσυνταξιούχους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Γ ενικές οσφαλισπκές διατάξεις 

Άρθρο 16
Ανώτατα όρια συντάξεων

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη διότι η ισχύουσα του
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Ν.1405/83 (άρθρο 8) είναι:
α. ανεπαρκής τόσο ως προς την έκταση εφαρμογής, διότι πε 

ριοοίζεται μονο στις συντάξεις που απονέμονται από τους Φορείς 
αρμοδιότητα' των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφο- 
λίσεων, όσο και ως προς το οριζόμενο επιτρεπτό ανώτατο όριο, 
αφού η καθαρή σύνταξη των υπαγόμενων στο Ν 1405/83 συγκρί- 
νεται με τις ακαθόριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου 
Πόγου.

(5. στην πράξη δυσεφάρμοστη και γιαυτό έχει παραμείνει στην 
ουσία ανενεργός.

Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή συντάξεων Ειδικών Ταμείων

Οι προτεινόμενες διατάξεις με το άρθρο 17 αποβλέπουν στην 
επέκταση σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς του άρθρου 10 των 
ρυθμίσεων που το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζει για την αναπροσαρ
μογή των συντάξεων στο ΙΚΑ στα κατώτατα όρια

Άρθρο 18
Επικουρική Ασφάλιση

Με την παο. 1 του άρθρου 18 αποκλείεται η καταβολή των ει
σφορών ασφαλισμένων στα ταμεία του άρθρου 10, ενώ με την παρ. 
2 κάθε μεταβολή της υφιστάμενης σχάσεως ασφαλίστρου τελεί 
υπό την έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Η παράγραφος 3 επαναλαμβάνει την διάταξη που αντικαθιστά 
και περαιτέρω νομιμοποιεί την ασφάλιση που συντελείτε στα μέ
χρι σήμερα συσταθέντα πόσης μορφής και ονομασίας Επικουρι
κά Ταμεία.

Άρθρο 19
Συμμετοχή στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης

Είναι γνωστή η ραγδαία αύξηση της δαπάνης για τη φαρμακευ
τική περίθαλψη που προκαλείται από τις αυξήσεις των τιμών των 
φάρμακων, από την αύξηση του αριθμού των κυκλοψορούντων 
φαρμάκων, οι τιμές των οποίων είναι συνήθως πολύ υψηλές, αλ
λά και από την πολυφαρμακία.

Για μια λογική περιστολή του κόστους της φαρμακευτικής πε
ρίθαλψης καθορίζεται υποχρεωτική συμμετοχή όλων στις δαπά
νες για Φάρμακα με ποσοστό 25% επί της τιμής τους.

Από τη συμμετοχή αυτή εξαιρούνται τα Φάρμακα γιο τη μητρό
τητα, τις χρόνιες παθήσεις και το εργατικό ατυχήματα, ενώ πα
ρέχεται στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ευχέρεια να περιορίζει το ποσοστό αυτό γιο Φάρμα- 
κο υψηλού κόστους μέχρι το 10% της δαπανης.

Άρθρο 20
Συγχώνευση Ταμείων Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων

Γιο το Ταμείο Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπουν οι νό
μοι 95/75 και 256.76 ισχύουν δίένι’αίες ασφαλιστικές και συντο- 
ξιοδοτικές ουθμίσεις. Παρά τούτο λειτουργούν ήδη 14 Ταμεία 
Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία καλύπτουν τον ίδιο χώ
ρε. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι λειτουογιο τόσων Ταμείων δεν 
εξυπηρετεί καμμία ουσιαστική ονΰνκη και ότι 6ο ήταν σκόπιμη η 
συγχώνευση τους σ'ένο φορέα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 
παοεχεται εξουσιοδότηση γι'αυτή τη συγχώνευση υε Πο-ΔΤο, με 
tc οποίο 6c ρυθμίζονται κοι όλα το ονακύπτοντο σχετικά θέμα
τα. Τα Διατάγματο αυτά θο εκδίϊσνται υστέρα από γνώμη των συγ- 
χωνευομένων Ταμείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Περιστολή ΕισΦοροδιοφυγής

Άρθρο 21
Καθυστερουυενες εισΦοοές ΙΚΑ

Με την παρογοαφο 1 καθορίζεται ο υπεύθυνος στην περίπτω

ση ύπαρξης πολλών εργοδοτών που απασχολούν από «w*ou μι
σθωτούς.

Με την διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 εδαψ γ του Α Ν 1846/51 
ορίζεται ότι :

«Πλείονες εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την αυτήν επιχείρη- 
σιν ευθύνονται εις ολόκληρον»

Η διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δημιούργησε αμφισβητή
σεις και δικαστικές διενέξεις ως προς την έκταση εφαρμογής της 
και δυσεπίλυτα προβλήματα στην ασφαλιστική τακτοποίηση των 
μισθωτών.

Έτσι στις περιπτώσεις που εργαζόμενος απασχολείται για λο
γαριασμό πολλών εργοδοτών, οι οποίοι όμως δεν εκμεταλλεύο
νται επιχείρηση αλλά συνδέονται μεταξύ τους με άλλη σχέση (π.χ. 
κοινωνία), τότε δημιουργείτα; αμφισβήτηση, ως προς την εις ο

λόκληρον και αλληλέγγυα ευθυνη του καθενός.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να απαιτείται η από κοινού ενέργεια 

για την ασφολιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων και την 
καταβολή των εισφορών, γεγονός που στις περισσότερες περι
πτώσεις δεν επιτυγχάνεται.

Η εις ολόκληρον όμως ευθύνη όλων όσων απασχολούν από κοι
νού μισθωτό, θα κάνει τον καθένα πιό υπεύθυνο και θα έχει σαν 
αποτέλεσμα να αποφεύγονται προστριβές και διενέξεις και τελι
κά να επιτυγχάνεται η ασφαλιστική τακτοποίηση των σπασχολου- 
μένων και η είσπραξη των εσόδων του Ιδρύματος με λιγότερες 
διαδικασίες.

Γic την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων προτείνεται 
η ρύθμιση του θέματος.

Με τις παρ.2 και 3 καθορίζονται σε νέα βάση οι προθεσμίες κο- 
ταβολής των εισφορών του ΙΚΑ καθώς και οι ημερομηνίες μετά 
τις οποίες θο επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.

Με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, ό
πως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ.4 του Ν.1759/86. ορί
ζεται ότι οι υπόχρεοι γιο την καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών πρέπει να καταβάλλουν αυτές εντός 30 ημερών και προ- 
κειμένου για το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ εντός 60 ημερών.

Η προθεσμίο καταβολής των εισφορών αρχίζει από την 1η του 
μήνα του επόμενου εκείνου μέσα στον οποίο παρεσχέθηκε η ερ
γασία ή υπηρεσία.

Επίσης με το άρθρο 19 του Ν. 1469/84 οι ασφαλιστικές εισφο
ρές επιβαρύνονται μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας με 
πρόσθετο τέλος 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και 
1 “Λ για κάθε επόμενο δεκαήμερο και μέχρι ποσοστού 75% συ
νολικά.

Στην εφαρμογή τους, οι διατάξεις αυτές δημιούργησαν προ
βλήματα. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται από το γεγονός 
ότι οι εισφορές δεν είναι απαιτητές στο τέλος του μήνα αλλα σε 
30 ή 60 ημέρες από το τέλος του προηγούμενου μήνα και ότι τα 
δεκαήμερα καθυστέρησης υπολογίζονται από την λήξη της προ
θεσμίας καταβολής των εισφορών, με αποτέλεσμα το ποσοστό του 
προσθέτου τέλους vc μην αλλάζει σε σταθεοές αλλά σε διαφο
ρετικές ημερομηνίες κάθε μήνα, συντελούντος σε αυτό και του γε
γονότος ότι γιε τον υπολογισμό του πρόθετου τέλους λομβάνεται 
υπόψη και η τυχόν παράταση της προθεσμίας των 30 ή 60 ημερών 
στις περιπτώσεις που η 30η ή 60η ημέρα είναι αργία.

Έτσι όμως δυσχεραίνεται η εργασίο των αρμοδίων υπαλλή
λων και υπηρεσιών του ΙΚΑ, στον υπολογισμό του ποσοστού του 
προσθέτου τέλους.

Ακόμη δεν μπορούν να εκδοθούν πίνακες με ποσοστό προσθέ
του τέλους που να καλύπτουν όλη την χρονική περίοδο που ανά
γεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων και η οφειλή από 
καθυστεοούμενες εισφορές.

Τέλος, η μελλοντική μηχανοργάνωση της βεβαίωσης και εί
σπραξης εισφορών και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ θο 
προσκρούσει στο ότι δεν είναι σταθερές οι ημερομηνίες αλλαγής 
του ποσοστού του προσθέτου τέλους.

Προκειμένου λοιπόν να απαλειΦθούν τα παραπάνω προβλημο- 
τα. κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων έ
τσι ώστε η προθεσμία καταβολής των ειοΦοοών να λήγει στο τέλος



7

ιου μπνο κοι to ποσοστο του προσθέτου τέλους ν αλλάξει σε στο 
θερές ημερομηνίες κάθε μήνα

Επίσης προτείνεται το ανώτατο όριο του προσθέτου τέλους 
ν αυξηθεί από 75% σε 120% όπως πρόσφατα ένινε με το Λημό
σιο Ιάρθρο 28. Ν 1882/90) και αυτό γιατί το ποσοστό του 75% ε 
ξαντλείται μέοα σε δύο χρόνιο καθυστέρησης καταβολής των 
εισφορών. Μετΰ τα δύο χρόνια τα χρέη προς το ΙΚΑ αποτελούν 
για τους εργοδότες ότοκο δανεισμό από το Ίδρυμα.

3. Με την παρ. 4 καθορίζεται νέος τρόπος πίστωσης των οφει
λών προς το ΙΚΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδόφ. α της παρ 
3 του άρθρου 27 του Α Ν. 1846/51 οι απαιτήσεις του ΙΚΑ από κο 
θυστερούμενες εισφορές κ.λπ. εισπραττονται κατΰ τις διατάζεις 
του Κανονισμού του ΙΚΑ εφαρμοζόμενων των διατάξεων του 
Ν.Λ/τος «περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ1.

Για τον τρόπο πίστωσης των καταβαλλόμενων οφειλών στο I- 
ΚΑ. εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 
356/74 (ΚΕΔΕ).

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή κάθε καταβολή που γίνεται από 
τον οφειλέτη πιστώνεται κατά την εξής σειρά :

Πρώτο πιστώνεται η οφειλή που παραγράφεται, έπειτα η Οφει
λή του τρέχοντος εκάστοτε οικονομικού έτους και στην συνέχειο 
πιστώνονται οι οφειλές που ανήκουν οε παρελθόντα οικονομικό 
έτη κατά προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς βεβαίωσής 
τους.

Ο τρόπος όμως αυτός πίστωσης των οφειλών δημιουργεί προ
βλήματα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, λόγω της διαφορετικής διαδι
κασίας που ακολουθεί το Ίδρυμα σε σχέση με το Δημόσιο στον 
έλεγχο και την βεβαίωση των οφειλών (τακτικός έλεγχος, έκτα
κτος έλεγχος, αναδρομικός έλεγχος ύστερα από καταγγελίες). Έ
τσι γίνονται πολλές εγγραφές και εκδίδεται μεγάλος αριθμός 
πινακίδων για κάθε οφειλέτη.

Έτσι για κάθε καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφειλής απαι
τείται χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου και μεγάλη δαπάνη χρόνου 
για την υπηρεσία

Εξάλλου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κωδ.ΠολΔικ. 
για την κατάταξη του ΙΚΑ σε πλειστηριασμούς, το ΙΚΑ έχει προ
νόμιο για οφειλές μόνο της τελευταίας διετίας από την πτώχευ
ση ή τον πλειστηριασμΟ και συνεπώς είναι συμφέρον κάθε 
καταβολή του εργοδότη να πιστώνει παλιές οφειλές, ώστε να μέ
νουν ανεξόφλητες νεώτερες οφειλές.

Επίσης η μηχανοργάνωση ορισμένων ταμείων είσπραξης εσό
δων ΙΚΑ θα βρει εμπόδια με την ισχύουσα διαδικασία πίστωσης 
των εισπραττόμενων οφειλών.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καθορίζεται διαφορετικός από 
αυτό του ΚΕΔΕ τρόπος πίστωσης των οφειλών από καθυστεροό- 
μενες εισφορές κλπ. με ποοτεραιΟτητα κατά την πίστωση την χρο
νική σειρά βεβαίωσης των οφειλών ανεξάρτητα από την χρονική 
περίοδο που ανάγονται.

Με την παρ. 5 καθορίζεται ο υπόχρεος για την καταβολή ει
σφορών οικοδομικοτεχνικών έργων Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 εδαφ. γ του Α.Ν. 1846/51 στις 
περιπτώσεις κατασκευής οικοδομικοτεχνικών έργων που διενερ- 
γούνται για λογαριασμό των Ν.Π.Δ-Δ. και Ο.Τ.Α. και εκτελούνται 
εργολαβικά υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ 
είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο κύριος του έργου (Ν.Π.ΔΔ. 
και Ο.Τ.Α.) και το μεσολαβούν πρόσωπό (εργολάβος ή ανάδοχος).

Αντίθετα υποχρέωση για την καταβολή των εισφορών του Ει
δικού Λογαριασμού Δώρων Εοοτών Οικοδόμων (Δωοοσήμου) των 
παοαπάνω έργων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4321/63 
έχει μόνο το μεσολαβούν πρόσωπο δηλ. ο εργολάβος ή ο α
νάδοχος.

Από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, τηρείται για κάθε έργο ένας λογα
ριασμός τόσο για την παρακολούθηση - καταβολή των οφειλομέ-

νων εισφορών (ΙΚΑ και Δωροσημο) Οσο και την βεβαίωση και εί
σπραξη των καθυστερουμένων εισφορών

Η ύπαρξη Ομως διαφορετικών υπευθυνων για τις εισφορές I- 
ΚΑ και Δωοοσήμου αντίστοιχα έχει δυσμενείς συνέπειες στο όλο 
σύστημα και κυρίως

α. Στις υπηρεσίες ίου ΙΚΑ δημιουργεί πρόσθετα και πολλές φο
ρές αξεπέραστα προβλήματα τα οποία με την επεκτεινόμενη μη
χανοργάνωση του τομέα αυτου επιδεινώνονται.

β. Στους κυρίους των έργων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) δημιουργεί 
υποχρέωση καταβολής εισφορών για απασχολούμενους, οι οποίοι 
στην πραγματικότητα προσλαμβάνονται και μισθοδοτούνται από 
τους εργολάβους ή τους οναδόχους και ουδεμία εργασιακή σχέ
ση έχουν με το Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.

γ. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αγνοούν την ιδιαιτερότητα των έρ
γων αυτών δεν γνωρίζουν έναντι ποιων να στραφούν προκειμέ- 
νου να απαιτήσουν τα ασφαλιστικό τους δικαιώματα.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα τακτοποιούνται και ξεκαθαρί
ζονται αν τα έργα των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αντιμετωπισθούν όπως 
τα έργα του Δημοσίου στα οποία υπόχρεος για όλες τις εισφο
ρές, είναι μΟνον ο εργολάβος.

Με την παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα νέου τρόπου υπολογισμού 
και καταβολής εισφορών οικοδομικοτεχνικών έργων.

Οι εισφορές για τους απασχολουμένους σε οικοδομικοτεχνι- 
κές εργασίες εργατοτεχνίτες καταβάλλονται στο Ίδρυμα από τους 
εργοδότες με βάση τις προσκομιζόμενες απ'αυτούς μισθολογι- 
κές καταστάσεις.

Είναι γνωστό ότι οι με βάση μισθολογικών καταστάσεων κατα
βαλλόμενες εισφορές, υπολείπονται κατά πολύ από τις πράγμο- 
τι Οφειλόμενες με αποτέλεσμα να ζημιώνει το Ίδρυμα και να μην 
ασφαλίζονται κανονικά οι απασχολούμενοι.

Αιτία του προβλήματος είναι η αδυναμία προσδιορισμού της 
πραγματικής εργαηκής δαπανης που δαπανάται για την εκτέλε
ση των έργων.

Η μέχρι σήμερα προσπάθεια του Ιδρύματος, για προσδιορισμό 
της πραγματικής εργατικής δαπάνης δεν απέδωσε, γιατί ίο μόνο 
μέσο για τον προσδιορισμό αυτής είναι η συνεχής παρακολούθη
ση όλων των εν ενεργεία οικοδομικοτεχνικών έργων και σε όλα 
τα στάδια των εργασιών, γεγονός που απαιτεί πάρα πολύ προ
σωπικό.

Ο ποοβλεπόμενος από το άρθρο 38 του Κ.Α. ΙΚΑ και εφαρμο
ζόμενος σήμερα τρόπος υπολογισμού εργατικής δαπάνης, που ως 
γνωστόν υπολογίζεται επί του συμβατικού προϋπολογισμού των 
έργων, ενώ δεν λύνει το πρόβλημα τουναντίον δημιουργεί περισ
σότερα αφού οι εργοδότες μετά την κάλυψη των προϋπολογιζο- 
μένων εισφορών διαπραγματεύονται με τους εργαζόμενους την 
ασφάλισή τους.

Για ναντιμετωπισθεί το όλο πρόβλημα θα πρέπει να θεσμοθε
τηθεί τεκμαρτός υπολογισμός εργατικής δαπάνης με αντικειμε
νικό κριτήρια η οποία όμως δεν 6c υπερβαίνει σε καμμίο 
περίπτωση την πραγματική.

Με την παράγραφο 7 επιδιώκεται η απαγόρευση εξόδου από 
την χώρε :

α. Όσων οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ από ατομικές τους επι
χειρήσεις.

β. Των εκπροσώπων των νομικών προσώπων τα οποία επίσης 
οφείλουν στο ΙΚΑ και εφΟσον φυσικά δεν είναι ενήμεροι με από
φαση ρύθμισης της οφειλής σε δόσεις. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει 
κατ'αναλογία των ισχυόντων και για τους οφειλέτες του Δημοσίου 
και για τους ίδιους λόγους.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν τον περιορισμό εξόδου από την χώ
ρα των οφειλετών του ΙΚΑ είναι κυρίως η εξασφάλιση της δυνα
τότητας είσπραξης των καθυστεοούμενων εισφορών του από τους 
οφειλέτες εκείνους που δεν έχουν περιουσιακό στοιχεία ή αυτά 
βαρύνονται με εμπράγματες ασφάλειες υπέρ τρίτων, τέτοιες που 
ν'αποκλείουν την ικανοποίηση του ΙΚΑ απύ την εκποίησή τους.

Ακόμα με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται ο έμμεσος εξαναγκα
σμός προς τους εκπροσώπους ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπών νομικών προ
σώπων, για την καταβολή των οφειλών στο ΙΚΑ ύστερα από την
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κατάργηση της προσωποκράτησής τους με τον Ν. 1867/89.
Με την παράγραφο 8 προβλέπεται προγραφή μετά πενταετία 

όλων των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που εισπράτ
τει το ΙΚΑ για λογαριασμό άλλων Οργανισμών.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 40 του 
Α.Ν. 1846/51. όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 
7 του Ν. 825/7S. οι απαιτήσεις που έχουν οι τρίτοι από το ΙΚΑ με
ταξύ των οποίων και αυτές που προέρχονται οπό ασφαλιστικές 
εισφορές που καταβλήθηκαν σε αυτό αχρεώστητα, παραγράφο 
νται μετά 5ετία.

Το ΙΚΑ συνεισπράττει μαζί με τις δικές του ασφαλιστικές εισφο
ρές και αυτές του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΤΕΑΔΕΕΕ. Ο χρόνος παραγρο- 
Φής των απαιτήσεων από αχρεώστητα καταβληθείσες εισφορές 
στους παραπάνω οργανισμούς είναι διαφορετικός τόσο από αυ
τόν του ΙΚΑ όσο και μεταξύ τους. Και συγκεκριμένο για τον ΟΑ
ΕΔ είναι 20ετής (άρθρο 249 Α.Κ.) για τον ΟΕΚ είναι τριετής (άρθρο 
48 παρ. 2 Ν .Δ.496/74) για τον ΟΕΕ είναι πενταετής (άρθρο 3 παρ. 
3 Ν.678/77) και για το ΤΕΑΔΕΕΕ είναι πενταετής (άρθρο 17 
Ν.1384/83).

Ο διαφορετικός χρόνος παραγραφής σε περιπτώσεις επιστρο
φής εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα δημιουργεί προ
βλήματα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, γιατί υπάρχει σύγχυση σχετικά 
με τον χρόνο προγραφής και κυρίως με την έκδοση πολύπλοκων 
ή διαφορετικών αποφάσεων γιο κάθε οργανισμό. Δεδομένου ότι 
οι ασφαλιστικές εισφορές των Οργανισμών αυτών και Ταμείων ει- 
σπράττονται από το ΙΚΑ και σε περίπτωση που καταβάλλονται ο- 
χρεώστητα επιστρέφονται από αυτό, θεωρείται αναγκαία η 
εναρμόνιση του χρόνου παραγραφής των παραπάνω απαιτήσε
ων με τον χρόνο παραγραφής που ισχύει στο Ι.Κ.Α. Αλλωστε με 
την προτεινομένη ρύθμιση δεν θα προκύψουν δυσμενείς οικονο
μικές συνέπειεςε για τους παραπάνω Οργανισμούς και Ταμεία για
τί ο μόνος χρόνος παραγραφής που επιμηκύνεται είναι μόνο για 
τον Ο.Ε.Κ. Σπάνια όμως έχουμε περιπτώσεις επιστροφής εισφο
ρών Ο.Ε.Κ. γιατί η υπαγωγή στην ασφάλιεπ) του δεν παρουσιάζει 
προβλήματα. Παράλληλα μειώνεται η γραφειοκρατία, περιορίζε
ται η πολυνομία που διέπει το ασφαλιστικό σύστημα και θα διευ
κολυνθεί η μελετούμενη μηχανογράφηση των εσόδων του ΙΚΑ.

Με την παράγραφο 9 εξομοιώνεται το ΙΚΑ ως προς το δικονο- 
μικά και διοικητικά προνόμοια.

Με τις διατάξεις του α.ν. 1846/51, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 
είχε θεσπισθεί η εξομοίωση του ΙΚΑ με το ελληνικό δημόσιο, ως 
προς όλα τα οικονομικό δικονομικά και διοικητικά προνόμοια που 
απολαμβάνει το δημόσιο.

Μετά την εφαρμογή όμως του σημερινού Κώδικα Πολίτικης Δι
κονομίας και άλλων ειδικών νόμων αλλά και με δικαστικές απο
φάσεις έχει αμφισβητηθεί η ισχύς της διάταξης του άρθρου 19 του 
α:ν. 1846/51. Ειδικότερα έχει κριθεί (Α.Π. 261/1975) 0Tt οι διατά
ξεις του άρθρου 51 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν 
άρει αφ'ενός την απαγόοευσπ επιβολής προσωρινής εκτέλεσης 
κατά του ΙΚΑ, αφ ετέρου την Σ^ -ατοτητα αναστολής εκτέλεσης 
σε περίπτωση που εχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης από το ΙΚΑ.

Εν'όώει του κοινωνικού έργου του Ιδρύματος κοι τη; υωηλης 
αποστολής του κρίνεται σκοπιμο η επαναφορό των εν λονω προ
νομίων για το ΙΚΑ αλλά και η καθιέρωσή τουα σε όλους τους ο- 
σοαλιστικούς Οργανισμούς για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος 
και γι αυτό προτείνεται η Θέσπιση της διάταξης αυτής.

Με την παράγραφο 10 παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής των 
απαιτήσεων’ του ΙΚΑ από εισφορές που δεν μπορούν νο ει- 
σπραχθουν.

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος υπάρχουν απαιτήσεις 
που δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν για διάφορους λόγους π.χ. 
λόγω θανάτου του Οφειλέτη και αποποίηση των κληρονόμων ή α
ναγκαστικής εκποίησης της περιουσίας, λόγω μη ύπαρξης περιου
σιακών στοιχείων επί άγνωστου διαμονής του οφειλέτη κ.λ.π.

Οι απαιτήσεις ουτές, πολλές των οποίων υπάρχουν από την λει- 
τουργεία του Ιδρύματος, διογκώνουν πλασματικά το ύψος του κο- 
θυτερήματος και δημιουργούν ποοβληματα στις υπηρεσίες.

ι -ny νομοθεσία του ΙΚΑ δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέ

πει την διαγραφή απαιτήσεων από ειοφορες ακόμη κοι στην-πε- 
ρίπτωση που αυτές δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν. Η διάταξη 
του άρθρου 82 του Ν.Δ. 356/74-ΚΕΔΕ που εφαρμόζεται γιο την δια 
γραφή χρεών στο Δημόσιο, δεν είναι δυνάτο να εφαρμόζεται στο 
ΙΚΑ λόγω της διαδικασίας που οναφέρειαι σ αυτή (ύπαρξη επι
τροπών κ.λ.π.)

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται να προστεθεί στο άρ 
θρο 27 παρ.3 του α.ν. 1846/51 β. εδάφιο, με το οποίο να καθορίζε
ται η δυνατότητα διαγραφής ορισμένων απαιτήσεων του 
Ιδρύματος

Άρθρο 22
Ασφάλιση απασχολούμενων με σύστημα φασόν

1. Με την παρ. 1 ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των εργα
ζόμενων με το κομμάτι (φασόν).

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3762/57 υπήχθησαν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ οι ρσπτεργάτες που παρήχαν κατά κύρια απο- 
σχόληση την προσωπική τους εργασία σε περισσότερες από μία 
επιχειρήσεις, έστω κι αν δεν απασχολούνταν μέσα στις εγκατα
στάσεις αυτών, αν διέθεταν δικά τους εργαλεία ή αν χρησιμοποιού
σαν βοηθητικό προσωπικό.

Με το άρθρο 49 του Ν. 1539/85 αντικαταστάθηκαν οι παραπά
νω διατάξεις και προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπά
γονται υποχρεωτικό οι ρσπτεργάτες που παρέχουν 
αυτοπροσώπως και κατά κύρια απασχόληση εργασία σε μία ή πε
ρισσότερες επιχειρήσεις, έστω κι αν απασχολούνται μακριά από 
τον τόπο λειτουργίας αυτών κι αν διαθέτουν δικά τους εργαλεία.

Με την διάταξη αυτή σταμάτησαν να υπάγονται στην ασφάλι
ση του Ιδρύματος οι ρσπτεργάτες που απασχολούν βοηθητικό 
πρόσωπο

Επειδή οι παραπάνω διατάξεις δημιούργησαν πρόβλημα ως 
προς την ασφάλιση των εργαζομένων για το ον θο πρέπει να υ
πάγονται κατά περίπτωση στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ με αποτέλεσμα τα
λαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, γιαυτό 
κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωσή τους, προκειμένου να γίνεται ευ- 
κολώτερα ο καθορισμός των υπόχρεων σε ασφάλιση και να απο
φεύγεται η διπλή κύριο ασφάλιση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται επιμέρους τα εξής: 
α. θεωρείται ότι η απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στην α

σφάλιση του ΙΚΑ των απασχολούμενων με το κομμάτι (φασόν) πρέ
πει να είναι η αυτοπρόσωπη εργασία κατά κύρια απασχόληση σε 
μία ή περισσότερες επιχειρήσεις κι αυτή η απασχόληση νο γίνε
ται στο σπίτι ή και σε εργαστήρια, πάντως εκτός του χώρου λει
τουργίας των επιχειρήσεων που δίνουν το «φασόν».

β. Καθιερώνεται η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη ασφάλιση σύμ
φωνα με τους κανόνες, που ισχύουν γενικά για όλους τους άλλους 
μισθωτούς, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Και τούτο γιατί και οι α
πασχολούμενοι στο «φασόν» προσιδιάζουν τους μισθωτούς.

γ. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ όσοι χρησιμοποιούν 
βοηθητικά πρόσωπά Κρίνεται δηλ. ότι προσιδιάζουν περισσότε
ρο προς ελεύθερους επαγγελματίες. όσοι είναι σε θέση να προ
σλαμβάνουν, νο απασχολούν και νο αμοίβουν πρόσωπα είτε του 
συγγενικού τους περιβάλλοντος είτε τρίτους.

δ. Επίσης εξαιρούνται από την ασφάλιση όσοι είναι γραμμένοι 
στο αντίστοιχο με το επάγγελμα τ°υ φασονίστα Επιμελητήριο. Αυ
τό είναι αναγκαίο, επειδή αυτοί κάνοντας χρήση των ευεργετικών 
διατάξεων, που οναφέρονται στους βιοτέχνες και επαγγελματίες, 
έχουν συνήθως κσποιο υψηλό οικονομικό επίπεδο και δεν πρέπει 
να θεωρούνται πρόσωπα παρέχονται εξαρτημένη εργασία. Ακό
μα εξαιρούνται από την ασφάλιση οι εταιρείες διαφόρων μορφών, 
που απασχολούνται με τρ Φοσΰν.

ε. Τέλος η ασφάλιση περ.: ρίζειαι στους απασχολούμενους στις 
διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίος των προϊόντων. Αυτό γί
νεται επειδή π έννοια του «Φασόν» ταιριάζει περισσότερο στην 
παραγωγική διαδικασία και όχι στην παροχή υπηρεσιών.

στ. Οι εισοορές που οφείλονται γιο την ασφάλιση των παρα
πάνω προσώπων βαρύνουν τους εργοδότες Kat τους ασφαλιομέ-



s

νους τό την αναλογία που προβλέπεται από την νομοθεσία του 
ΙΚΑ. υπόχρεοι δε για την καταβολή τους ε(ναι οι επιχειρήσεις για 
λογαριασμό των οποίων παρέχεται η απασχόληση. Λόγω δε της 
ιδιορρυθμίας της ιδρυόμενης ασφαλιστικής σχέσης, κρίνεται ότι 
θα πρέπει οι εισφορές του Ιδρύματος να υπολογίζονται όχι στο 
σύνολο της αμοιβής, που εισπράττει ο απασχολούμενος με το φο· 
σόν, αλλα στο ποσό που θα προκύπτει αν από το σύνολο της α
μοιβής αφαιρεθούν τα λειτουργικό έξοδα (χρησιμοποίησης δικών 
του εργαλείων, ενοίκιο χώρου, ΔΕΗ κ_λπ.). Το ποσό αυτό υπολο
γίζεται σε ποσοστό 30% επί της συνολικής αμοιβής.

Ο αριθμός των ημερών ασφόλισης θα προκύπτει από την διαί
ρεση της εργατικής αμοιβής δια του τεκμαρτού ημεοομισθίου της 
9ης ασφαλιστικής κλασης όπως αυτό θα ισχύει κόθε *οοα

Οι ημέρες ασφΔλισης που θα προκύπτουν από τον παραπάνω 
υπολογισμό δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 300 κάθε χρό
νο, οι οποίες βέβαια θα μειώνονται ονόλογα όταν θα υπάρχει α
σθένεια, ανεργία κ.λπ.

Όταν από το πηλίκιον της παραπάνω διαίρεσης προκύπτουν 
λιγΰτερες από 300 ημέρες ασφάλισης, τότε αυτές θα κατανέμο- 
νται ισάριθμα στο σύνολο των μηνών του έτους ή στο σύνολο των 
μηνών πραγματικής απασχόλησης, όταν αυτή δεν καλύπτει ολό
κληρο το έτος.

ζ. Επειδή είναι πολύ δύσκολη η διαπίστωση της απασχόλησης, 
η συγκεκριμένη διάρκεια αυτής, η αυοιβή που καταβόιλλεται κλπ. 
αφού η συγκεκριμένη εργασία δεν παρέχεται στις εγκαταστάσεις 
των επιχειρήσεων, κρίνεται απαραίτητο νο υπάρχει συγκεκριμέ
νη υποχρέωση των εργοδοτών αλλά και των ίδιων των απασχο
λούμενων, να θίτουν στην διάθεση των αρμόδιων υπαλλήλων του 
ΙΚΑ, το σύνολο των στοιχείων που τηρούν και από τα οποία θα 
μπορούν να προκόψουν η διάρκεια της απασχόλησης, η καταβα- 
λόμενη αμοιβή, το ύφος των εισοορών κ.λπ.

2. Με την παρ. 2 ρυθμίζεται το θέμα Ρσων ήταν ήδη ασφαλι
σμένοι στο ΤΕΒΕ πριν τις 26.11.86.

Επειδή η ασάφεια των προηγουμένων διατάξεων είχε οδηγή
σει στην ασφάλιση κάποιων προσώπων, που περισσότερο την ερ- 
γοδοτική ιδιότητα είχσν παρά την ιδιότητα του προσφέροντσ 
εξαρτημένη εργασία, προτονεται 6Tt πρέπει να εξαιρεθούν ανα
δρομικά από την ασφάλιση του Ιδρύματος, για την περίοδο 
26.11.86 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, όσοι 
ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ για την απασχόλησή τους στο «φο- 
σόν» ή ήσαν εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο με το επάγγελμό τους 
Επιμελητήριο.

Άρθρο 23
Βιβλία ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

Η εισφοροδιαφυγή από την απασχόληση στις οικοδομικές και 
τεχνικός γενικώς εργασίας είναι σναλογικώς μεγαλύτερη αϊτό λό
γους αναφερομένους στη Φύση και τη μορφή της απασχόλησης.

Στην προσπΰθεια περιορισμού του φαινομένου το παρόν άρ- 
θρο θεσπίζει ορισμένες διατάξεις, με τις οποίες αφενός προσδιο
ρίζεται σαφέστερα ο υπόχρεος για την τηρηση των ημερησίων 
δελτίων κατάστασης απασχολήσεως οικοδόμων, αφετέρου δε α
νατίθεται και στο ΙΚΑ η δυνατότητα επιβολής του προστίμου υ
πέρ του ΟΑΕΔ σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ως άνω 
καταστάσεις, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 33 Ν. 1836*66

Άρθρο 24
Αλλοδαποί

Στην προσπάθεια να περιορισθεί η εισφοροδιαφυγή με το άρ
θρο 26 αφενός καταργείται η εξαίρεση από την ασφάλιση των αλ
λοδαπών, αφετέρου επιβάλλεται υψηλό πρόστιμο στον εργοδότη 
που δεν ασφαλίζει τον απασχολούμενο αλλοδαπό.

Η διάταξη του νομοσχεδίου κρίθηκε απαραίτητη γιατί κατά τους 
μετριότερους υπολογισμούς οι αλλοδαποί που απασχολούνται 
στην χώρα μας πλησιάζουν τις διακόσιες χιλιάδες άτομα που προ
έρχονται κυρίως από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η καταρ-

γούμενη διάταξη ηοοεβλεπε ασφάλιση με στοιχεία καθαρως 
υποκειμενικά, αποτρεπτικά Ομως της αυτοδίκαιης οο+Φλκ7τ>ς α
πό την πρώτη ήμερα της απασχόλησης, με αποτέλεσμα να προτι- 
μούνται οι αλλοδαποί σ* εργασίες ανειδίκευτου εργάτη από τους 
Ελληνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ
Τροποποιήσεις ΝομοΦεσιος ΙΚΑ

Άρθρο 25 
Αύξηση εισφορών

Με το άρθρο αυτό αφενός αυξόνονται οι εισφορές του κλάδου 
συντάξεων του ΙΚΑ κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αφετέρου 
καθορίζεται εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας στις αποδοχές 
του απασχολουμένου συνταξιούχου διότι τα ισχύοντα ποσοστά, 
καθορισθέντα το 1976, έπαυσαν από μακρού νο καλύπτουν την α- 
νταποδοτικάτητα των αντίστοιχων παροχών. Άλλωστε τα ποσο
στά του κλάδου αυτού, όπως διαμορφώνονται, δεν είναι ανώτερα 
των αντιστοίχων ποοοστών που ισχύουν στα Κράτη - Μέλη της 
ΕΟΚ άν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα πλείστα των Κρατών έ
χουν διακεκριμένο κλάδο για τα εργατικά ατυχήματα.

Για την αποφυγή απότομης επιβάρυνσης των ενδιαφερομένων 
τάξεων η αύξηση γίνεται σταδιακώς.

Η επιβολή της υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ εισφορά 
3%, στις αποδοχές των εργαζομένων συνταξιούχων, προβλέφθη- 
κε για να καλύώει μερικώς τις ανάγκες του ΟΑΕΔ απά την αυξα
νόμενη ανεργία που δημιουργεί η απασχόληση των συνταξιούχων.

Άρθρο 26
Ασφαλιστικές κλάσεις

Οι 22 ασφαλιστικές κλάσεις καθορίστηκαν το έτος 1976. Το έ
τος 1983 έγινε αναπροσαρμογή στις ομάδες αποδοχών και τα τε
κμαρτά ημερομίσθια σε κάθε απ'αυτές. Έκτοτε τα δύο αυτά 
στοιχεία ακολούθησαν την ανοδική πορεία των απαδοχών.

Παρά ταύτα το 25πλάσ\ο του τεκμαρτού ημερομισθίου της α
νώτατης (22πς) ασφαλιστικής κλάσεως δεν κατέστη δυνατό να κα
λύψει και ας υπέρτερες αποδοχές που εκ των πραγμάτων 
καταβάλλονται σε πολλές κατηγορίες απασχολούμενων, με απο
τέλεσμα οι ασφαλισμένοι να χάνουν τις ανάλογες αυξημένες πο- 
ρσχες και το ΙΚΑ να στερείται αναλόγων εσόδων.

Γ ια την κάλυψη λοιπόν του κενού αυτού καθιερώνονται έξι νέ
ες ασφαλιστικές κλάσεις. με πρόβλεψη το τεμαρτό ημερομίσθιο 
της μεγαλύτερης να μην ορίζεται πέραν του 4πλάσιου του ομοίου 
της ασφαλιστικής κλασης, στην οποία υπάγεται το ημερομίσθιο 
του ανειδίκευτου εργάτη.

Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος της αναπροσαρ
μογής των μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων.

Η τρίτη παράγραφος επαναλαμβάνει, με σαφέστερη διατύπω
ση, την αντιχαθιστώμενη διάταξη.

Άρθρο 27
Σύνταξη νήρατος. αναπηρίας, θανάτου

Με την παρ. 1 αναμορφώνονται οι παράγραφοι 1-6 του άρθρου 
28 Α.Ν. 1846/51.

Με την παρ. Ια οι χρονικός προϋποθέσεις για σύνταξη γήρα
τος αυξάνονται σε 4.500 ημέρες εργασίας (από 4.050).

- Για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος 
της ηλικίας κατά τη δημοσίευση του νόμου και τους τυφλούς που 
συνταξιοδοτούνται κατά τον Ν.612/77 και για τους μεταλλωρύχους 
εξακολουθούν να ισχύουν οι χρονικές προϋποθέσεις των 4.050 η
μερών εργασίας.

Με την παρ. 2 ορίζεται ως προϋπόθεση για την κτήση σύντα
ξης από το ΙΚΑ, σε πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από άλλο φο
ρέα κύριας ασφάλισης ή απά το Δημόσιο, η πραγματοποίηση 5.100 
ημερών εργασίας.



Με την παρ. 3 επέρχοντο. νομοτεχνικές ευθυγραμμίσεις
Με την παράγραφο 4 εκιόιωκεται η αναμόρφωση των χρονι

κών προϋποθέσεων για τη χορήγησή σύνταξης αναπηρίας με βά 
ση την κτηθεισο εμπειρία εκ της εφαρμογής των μέχρι σήμερα 
ισχμουοών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυοντο στις άλ 
λες κοινοτικές χώρες και τις δεσμεύσεις της χώρας

Κατά το εδάφιο α' οι χρονικές προϋποθέσεις συμπληρώνονται 
αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο αριθ
μό ημερών εργασίας για σύνταξη γήρατος, ή έναν αριθμό ημερών 
εργασίας που διαφοροποιείται ανάλογα με το έτος ηλικίας, κατά 
το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος. Ο αριθμός αυτός εί
ναι 300 για τους συμπληρώσαντες το 21 ο έτος ηλικίας και αυξά
νονται κατΰ 120 ημέρες ανά έτος μέχρι να ψθάσει τις 4.200 ημέρες 
εργασίας (54ο έτος ηλικίας). Εφόσον οι απαιτούμενες χρονικές 
προϋποθέσεις συνδέονται με ένα όριο ηλικίας συναπαιτείται και 
ένας ελάχιστος ασφαλιστικός δεσμός: 300 ημέρες εργασίας τα τε
λευταίο 5 έτη

Με τη ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα 
μας η αντίληψη των «κυμαινόμενων» χρονικών προύποθέσεων νιο 
τον κίνδυνο της αναπηρίας, όχι μόνο για πρόσωπα νεααράς αλλά 
και μέσης ηλικίας, σε τρόπον ώστε να αντιμετωπίζονται οι περι
πτώσεις ασφαλισμένων που εισέρχονται στην παραγωγική διαδι
κασία σε προχωρημένη ηλικία, χρίς περιθώρια όμως 
καταστρατηγήσεων.

Με το εδάφιο β' θεσπίζεται εναλλακτική προϋπόθεση για τα 
πρόσωπα που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις του υπεδα- 
φίου (αα) δηλ. θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
600 ημέρες εργασίας τα τελευταία 5 έτη. Η πενταετία αυτή όμως 
επεκτείνεται λόγω συνταξιοδότησης ή επιδότησης ασθένειας ή 
ανεργίας.

Συνεπώς η διάταξη αυτή ενώ παρεμποδίζει τις καταστρατηγή
σεις δεν ζημιώνει τον ευσυνείδητο ασφαλισμένο.

Με την παρ. 5 αναμορφώνεται ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του 
εννοιολογικού προσδιορισμού της αναπηρίας που ισχύει από το 
1937, σε ορθολογική βάση, με γνώμονα την επαναφορά του θε
σμού στην εξυπηρέτηση του πραγματικού του προορισμού, την 
παρεμπόδιση των καταστρατηγήσεων και τα ισχύοντα σε επίπε
δο εθνικών νομοθεσιών των άλλων κοινοτικών χωρών.

Με τα εδάφια α,β και γ καθιερώνονται τρεις βαθμίδες ανα
πηρίας:

Η βαρεία, η συνήθης και η μερική, με αντίστοιχα ποσοστά 80%, 
66,6% και 50%.

Στη «βαοειό» (εδ. α) αναπηρία το κριτήριο «αγοράς εργασίας» 
είναι ασθενές αφού μόνο το στοιχείο της «μόρφωσης» είναι συ
γκρίσιμο.

Στη «συνήθη» αναπηρία (εδ.β) το κριτήριο αυτό γίνεται εμφα
νές αφού, πλέον της «μόρφωσης», λαμβάνεται υπόψη και το στοι
χείο της «επαγγελματικής απασχόλησης» για τη σύγκριση.

Στη «μερική» αναπηρία το κριτήριο «αγοράς εργασίας» γίνε
ται ακομο πιο ευ©σ/ές, αφού πλέον της μόρφωσης και της επαγ- 
γελυατικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος 
απασχόλησης ώς στοιχείο σύγκρισης.

Η «κατά ιατρική πρόβλεψη» διάρκειο της αναπηρίας διαφορο- 
ποείτα; σε κάθε βαθμίδα (δεκαοκτάμηνη. ετήσια, εξάμηνη).

Η θεσπιζόμενη αυτή διαβάθμιση της αναπηρίας ανταποκρινε- 
τα; στις επικρατούσες σήμερα διεθνώς αντιλήψεις νια τον κίνδυ
νο της αναπηρίας στην ανταποδοτική - διανεμητική κοινωνική 
ασφάλιση.

Με το εδάφιο δ ορίζονται οι ποοϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
προϋπάρχουσα αναπηρία μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα για σύ
νταξη αναπηρίας. Η επιδείνωση να Φόασε: τουλάχιστον το μισό 
της κατά περίπτωση αναπηρίας.

Με το εδάφιο ε' επιχειρείται η εφαρμογή στη χώρο μας της 
αρχής του «αντικειμενικού προσδιορισμού της αναπηρίας» από τα 
υγειονομικά όργανα, θεσπίζεται προκαθορισμένη εκατοστιαία α- 
ναλονία της αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη. 
Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει έκδοση κανονισμού. Οι πα
θήσεις που οφείλονται σε νευροψυχιατρικά αίτια εξαιρςχ>νται α

πό τη ρύθμιση ουτή.
Με το εδθΦ*σ<ττ προσδιορίζεται η μέγκπη επίδροση που μπο

ρεί να έχει το κριτήριο σγοράς εργασίας και το οικογενειακά - κοι
νωνικά κριτήριο για τη διαμόρφωση του ποσοστού αναπηρίας 
Μέχρι το 15% του ποσοστού της ιατρικής αναπηρίας. Ο περιορι
σμός αυτός κρίνεται εντελώς απαραίτητος αν ληφθεί υπόψη η ελ
ληνική πραγματικότητα και οπωσδήποτε είναι επιεικέστερος από 
τη λύση στην οποία προσφεύγουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες (πλή
ρης κατάργηση κάθε άλλου κριτηρίου πλήν του καθαρά ιατρικού)

Η ρύθμιση αυτή αφορά την κρίση του ασφαλιστικού οργάνου 
και του διοικητικού δικαστού.

Με το εδάφιο ζ' ορίζεται η μεταχείρηση κάθε βαθμίδας ανα
πηρίας: Η «βαρειά αναπηρία» δίνει δικοίωμο για πλήρη σύνταξη 
γήρατος, η «συνήθης αναπηρία» για τα 3/4 της σύνταξης αυτής 
και η «μερική αναπηρίο» γιο το 1/2.

Αν όμως ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες 
εργασίας δικαιούται πλήρη σύνταξη αν είναι ανάπηρος κατά 
66.66% (εδάφιο η).

Επίσης εφαρμόζονται οι προϊσχύουοες διατάξεις προκειμένου 
περί ασφαλισμένων των οποίων η αναπηρία οφείλεται κατά κύ
ριο λόγο

Οι νέες διατάξεις αφορούν τα πρόσωπο το οποία γιο πρώτη 
φορά υποβάλλουν αίτηση γιο σύνταξη αναπηρίας και από τους 
ήδη συνταξιοδοτουμένους μόνο εκείνους των οποίων η ουνταξιο- 
δότηση είναι προσωρινή, όταν λήξει η χρονική περίοδος γιο την 
οπόια έχουν κριθεί ανάπηροι

Από την όλη οικονομία των διατάξεων είναι σαφές ότι εφόσον 
πρόκειται περί προσωρινής αναπηρίας η οποίο παρατείνεται χω
ρίς διακοπή οι χρονικές προϋποθέοεις κρίνονται κατά τις διατά
ξεις που ισχύουν στο χρονικό σημείο έναρξης της αναπηρίας.

Με την παρ. 6 οι χρονικές προϋποθέσεις γιο τη σύνταξη θανά
του ευθυγραμμίζονται με την παράγραφο 1 εδ. γ όπως τροποποιεί
ται, χωρίς αυστηροποίηση. Το εδ. ο' προσαρμόζεται νομοτεχνικά».

Με την παρ. 2 ευθυγραμμίζεται νομοτεχνικά η διάταξη της παρ. 
12 άρθρου 26 Α.Ν. 1646/51. Τέλος με την παρ. 3 ορίζεται ότι γιο 
τους άνδρες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1.1.83 το πρς>- 
βλεπόμενο όριο ηλικίας γιο απονομή σύνταξης 35ετ(ας αυξάνο
νται στο 60ο.

Με τις παρ. 7 -10 ρυθμίζονται συνταξιοδοτικά θέματα του προ
σωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Οπως είναι γνωστό γιο το προσωπικό των αεροπορικών επι
χειρήσεων γενικώς ισχύουν το Διατάγματο 7/65. 649/68 όπως τρο
ποποιήθηκαν, το οποίο καθιερώνουν ίδιο ούστημο 
συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ του προσωπικού αυτών των επιχει
ρήσεων, ευνοϊκότερο του ισχύοντος γιο τους λοιπούς μισθωτούς 
της χώρας.

Πέραν τούτου γιο το προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας ο Ν. 1759/88 προέβη σε άκρως ευ
νοϊκότερες ρυθμίσεις, οι οποίες για μερικές κατηγορίες εργαζο
μένων προβλέπουν σύνταξη «λόγω γήρατος» στο 44 έτη ηλικίας 
οι άνδρες και 42 οι γυναίκες. Βέβαια υε την πρόωρη αυτή συντο 
Ειοδότηση καθιερώθηκαν και υψηλό ποσοστά εισφορών. Ανεξαρ
τήτως της ανταποδοτικΰτητας των εισφορών αυτών, βέβαιο είναι 
ότι η συνταξιοδότηση μισθωτών σε τόσο μικρά όριο ηλικίας είνα·. 
πράξη αντικείμενη σε κάθε έννοια κοινωνικοασφαλιστικής προ
στασίας.

Τις απαράδεκτες ουτές αιχμές που ισχύουν στο σύστηυα της 
κοινωνικής ασφάλισης έρχεται νο αμβλύνει το άρθρο αυτό με τις 
παρ. 7 -10. Για νο αποφευχθούν όμως, άμεσες συνεπειες απο την 
αλλαγή, σε πρόσωπα που πλησιάζουν το όριο γιο συνταξιοδότη- 
ση οι σχετικοί περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή από χρονικά ση
μείο πολύ μεταγενέστερα της δημοσιεύσεως του νομού.

Άρθρο 28
Συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης

Με το άρθρο 27 επαναλαμβάνεται η αντικαθιστώμενη με αυτό 
διάταξη με την προσθήκη νο έχει δυνατότητο ο προαιρετικά ου-



νεχίζων mv ασφάλιση. υπά ηρουποθεοειε που οπολαειουν την συ- 
μπαιννιο να αλλάζει npoc τα άνω ασφαλιστικά κλάση με δήλ«»φή 
του.

Το δικαίωμα που είχε ο ασφαλισμένος να κατατάσσεται βρχτν 
θεν σε δύο μικρότερες ασφαλιστικές κλασεις αττο εκείνη στην ο
ποία υπάγεται το ημερομίσθιο της τελευταίας ημέρας 
υποχρεωτικής ασφάλισης, καταργείται.

Τέλος, μετά τον ανακαθορισμό των ποσοστών αναπηρίας με 
το άρθρο 24, δημιουργήθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του 
ποσοστού της αναπηρίας που αποκλείει την προσχώρηση στην 
προαιρετική ασφάλιση. Το ποσοστό αυτό είναι ίδιο με την παλιά 
διάταξη.

Αρθρο 29
Απασχόληση συνταξιούχων, αναπροσαρμογή συντάξεων 

Κατώτατα όρια

Με τις διατάξεις της παο. ι (εδ. α) του άρθρου αυτού προβλέ- 
πεται κατ αρχήν η άρση των αμφισβητήσεων που έχουν ανακύ- 
ψει στην ασφαλιστική πρακτική αλλά και την νομολογία των 
διοικητικών δικαστηρίων με την διευκρίνιση του κανόνος ότι δεν 
είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη ουνταξιοδότηση και απασχόληση 
του συνταξιούχου που λαμβάνει αποδοχές ανώτατες του επιτρε
πτού ορίου, ούτε η απόκρυψη απασχολήσεως που επηρεάζει την 
αξίωσή του στην σύνταξη. Ακόμη με την νέα ρύθμιση προβλέπεται:

α. Η ίση μεταχείριση συνταξιούχων που αναλαμβάνουν έργα 
σία μισθωτού με αυτούς που ασκούν αυτοτελές επάγγελμα με στο- 
θερή επαγγελματική στέγη. Έτσι με την νέα ρύθμιση είτε η 
εξαρτημένη εργασία του συνταξιούχου με αποδοχές που υπερ
βαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ισχύει και σήμερο, δηλα
δή το 35πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου είτε η 
άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος αλλά με επαγγελματική στέ
γη, έχει ως συνέπεια την αναστολή της σύνταξης, δηλ. την ηρε
μία της σχετικής αξίωσης, ηρεμία, η οποία επέρχεται αυτοδικαίως.

β.Ότι γιά τον συνταξιούχο που έχει πάρει πρόωρη σύνταξη γιο 
το λόγο ότι πριν την συνταξιοδότησή του ασκούσε επάγγελμα που 
έχει χαρακτηρισθεί ως βαρύ και ανθυγιεινό δεν είναι επιτρεπτή 
η παράλληλη απασχόληση και η σύνταξή του αναστέλλεται αν α
πασχολείται σε εργασία που είχε πριν από την συνταξιοδότησή 
του ή άλλη εργασία που έχει ενταχθεί στον Κανονισμό Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αφού η πρόωρη σύνταξη, όπως 
ισχύει και στην περίπτωση της 35ετ(ας, απονέμεται με την αιτιο
λογία της αποχώρησης από την ενεργό δραστηριότητα λόγω πρό
ωρης φυσιολογικής φθοράς.

Με τα εδάφια β έως γ της ιδίας παραγράφου γιο την περίπτω
ση αναστολής της σύνταξης λόγω απασχόλησης επαναλαμβάνε
ται η ισχύουσο ρύθμιση σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών 
εργασίας που πραγματοποιούνται κατά τον χρόνο της αναστολής 
για τον ανακαθορισμό της σύνταξης. Τροποποιείται όμως το ι- 
σχύον δίκαιο σε ό,τι αφορά τον ανακαθορισμό της συντάξεως με 
βάση τον ενδεχόμενο ανώτερο συντάξιμο μισθό.

Τέλος, με το εδάφιο δ της ιδίας παραγράφου θεσπίζεται υπο
χρέωση των εργοδοτών που προσλαμβάνουν στην υπηρεσία τους 
οποιονδήποτε συνταξιούχο γήρατος ή αναπηρίας να αναγγέλλουν 
την πρόσληψη αυτή στον ΙΚΑ και τούτο για να καστοστεί ευχερέ
στερη και πληρέστερη η συλλογή από το Ίδρυμα η συλλογή των 
σχετικών πληροφοριών.

Οι ισχύουσες για τα κοτώτατα όρια συντάξεων διατάξεις δεν 
έχουν μόνο κατά μεγάλο ποσοστό συντελέσει στα γνωστά δήμο 
σιονομικά ελλείμματα του ΙΚΑ αλλά και έχουν λειτουργήσει ως 
σοβαρά αντικίνητρα για την προσήκουσα καταβολή των εισφορών, 
α®ού έχουν ενισχύσει την εισφοροδιαφυγή με την ισοπέδωσα των 
συντάξεων για το μέγιστο αριθμό συνταξιούχων. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι με τα σημερινά δεδομένα ο ασφαλισμένος με συντά
ξιμο μισθό π.χ. 100 χιλ δρχ. το μήνα και με συντάξιμο χρόνο μέχρι 
και 8.500 ημέρες εργασίας ή με τον ελάχιστο συντάξιμο χρόνο 
(4050 ημέρες εργασίες) και με αποδοχές μέχρι 183 χιλ. δρχ. το 
μήνα παίρνει την ίδια σύνταξη.

Για τους mo πονώ λόγους κατέστη αδήριτη η ανάγκη να αντι
μετωπιστούν οι ττοοσνοφερόμενες ανωμαλίες χωρίς βεβαίως να 
ποοσδλέπετο. το γεγονός Οτι δεν είναι κοινωνικά δυνατό να δια- 
ταραχθεί το σημερινό επίπεδο ζωής των κατωτάτων ορίων.

Αρθρο 30 
Συντάξιμος μισθός

Ο προσδιορισμός του συντάξιμου μισθού κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις με βάση τις αποδοχές tou ασφαλισμένου της τελευταί
ας διετίας έχει επιτρέψει εκτεταμένες σε βάρος του ΙΚΑ καταστρα
τηγήσεις και επιπλέον επιβάλλει χρονοβόρους υπολογισμούς που 
δυσχεραίνουν την έγκαιρη έκδοση των συνταξιοδοτικών απο
φάσεων.

Ενδεικτικά αναφέοεται ότι για τον ουντάξιμο μισθό λαμβάνο- 
νται υπόψη στις περισσότερες χώρες οι αποδοχές όλου του ασφο- 
λιστικού βίου (π.χ. Βέλγιο, Δυτ. Γερμανία. Νορβηγία, Σουηδία, 
Ελβετία, Αγγλία, Η.Π.Α.) ή της τελευταίας πενταετίας (π.χ. Ιταλία) 
ή των πεντε καλλίτερων ετών ή των δέκα τελευταίων (π.χ. Πορ
τογαλία).

Η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση υιοθετεί ως κρίσι
μη περίοδο την τελευταίο πενταετία ενώ για την τιμαριθμική α
ναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών καθιερώνει λύ:,η 
περισσότερο πρακτικώς εφαρμόαιμη και δίκαιη, (μέσο ποσοστό 
μεταβολής του Δ.Τ.Κ.).

Άρθρο 31
Αναπροσαρμογή συντάξεων 
ΙΚΑ - TEAM και ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ

Με το άρθρο αυτό ταυτίζονται οι όροι αναπροσαρμογής των συ
ντάξεων του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ με τους όρους που θα αναπροσαρμόζο
νται οι συντάξεις που απονέμει το ΙΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Ρυθμίσεις γιο τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγνέλματο

Άρθρο 32
Σύσταση Επιτροπής κρίσεως Β.Α.Ε.

Με το άρθρο 28, παο. 5 του Α.Ν. 1846/51 προβλέφθηκε για τους 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που ασκούν για μακρό χρόνο επάγγελ
μα ιδιαζόντως βαρύ και ανθυγιεινά η συνταξιοδότησή τους νωρί
τερα του κανονικού.

Με την (διο διάταξη προβλεπονταν και η έκδοση κανονισμού 
που θα καθόριζε τα επαγγέλματα αυτά, το χρόνο απασχόλησης 
σ'αυτά και κάθε ζήτημα σχετικά με τη συνταξιοδότησή των προ
σώπων αυτών.

Αυτούσια η διάταξη επαναλήφθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν.δ. 4104/60.

Ο Κανονισμός εκδόθηκε το 1963 και τέθηκε σε ισχύ ττ> 1964 με 
το ν. 4350/1964.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον κλάδο βαρέων 
επαγγελμάτων καταβάλλεται πρόσθετό ασφάλιστρο 3,60% που 
βαρύνει κατά 1,40% τον εργοδότη και κατά 2.20% τον ασφα
λισμένο.

Σημειώνεται επίσης άτι, για τις κατηγορίες που χαρακτηρίζο
νται βαριές και ανθυγιεινές, ο χρόνος πριν από την ένταξή τους 
στον Κανονισμό υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προϋπο
θέσεων του Κανονισμού αυτού, χωρίς αναδρομική καταβολή του 
πρόσθετου ασφαλίστρου 3,60%.

Ο θεσμός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων όταν θε
σπίστηκε σκόπευε βέβαια στην νωρίτερη συνταξιοδότησή των α
πασχολούμενων σε πράγματι ιδιαζόντως βαριές και ανθυγιεινές 
εργασίες. Στην πράξη όμως συνέβη να υπαχθούν ειδικότητες και 
επαγγέλματα δεν θα έπρεπε να χαρακτηριστούν βαριές και αν
θυγιεινές.

Η υπαγωγή στον Κ.Β.Α.Ε. γίνεται ύστερα από απόφαση του Συμ
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βουλίου Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που ε
δρεύει στο ΙΚΑ, γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ και απόφαση του Υπουρ
γού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Με το ν. 
1469/&4 συστάθηκε και Β/θμιο Σ.Κ.Β.Α.Ε που έχει αρμοδιότητα να 
κρίνει προσφυγές κατά αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Συμ
βουλίου.

Οι υπαγόμενοι σήμερα στον Κανονισμό των βαρέων και ανθυ 
γιεινών επαγγελμάτων ανέρχονται στο 50% περίπου των ασφα
λισμένων του ΙΚΑ.

Επειδή ο θεσμός όπως εξελίχθηκε μερικώς μόνον ανταποκρί- 
νεται στους σκοπούς για τους οποίους θεσπίστηκε, επιβάλλεται 
η αναμόρφωσή του και αυτό επιδιώκεται με τις διατάξεις του άρ
θρου αυτού.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις ουνιστάται ένα Συμβούλιο αυ
στηρά Επιστημονικό στη σύνθεσή του που οε τακτή προθεσμία θα 
επανακρίνει όλα τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που έχουν 
μέχρι τώοα χαρακτηρισθεί ώς βαρειές και ανθυγιεινές κοι θα γνω- 
μοδοτήσει ποιά τελικώς επαγγέλματα και ειδικότητες θα παρο- 
μείνουν στα Β.Α.Ε.

Περαιτέρω με την παρ. 8 ρυθμίζονται τα θέματα της συνεχίσε- 
ως της αοφαλίσεως ή μη στα ΒΑΕ εκείνων που θα εξαιρεθούν απ' 
αυτά.

Γίνεται επανάκριση των εργασιών και ειδικοτήτων είτε βάσει 
των αντικειμενικών κριτηρίων, είτε βάσει των κριτηρίων που ι
σχύουν και όσες εργασίες ή ειδικότητες δεν συγκέντρωναν τις 
σχετικές προϋποθέσεις αποχαρακτηρίζονται, λαμβάνεται δε μέ
ριμνα γι'αυτούς που έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης στα επαγ
γέλματα αυτά.

Ακόμη αναμορφώνεται η σύνθεση των ΣΚΒΑΕ και προβλέπεται 
για όσες εργασίες ή ειδικότητες ενταχθούν μελλοτνικό στο Βο
ριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα η αναγνώριση του προηγούμε
νου χρόνου ασφάλισης με εξαγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ
Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων

Άρθρο 33
Αύξηση εισφορών ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ

Στις τρέχουσες και τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφο
ρές των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ επιβάλλονται 
πρόσθετα τέλη.σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, του κάθε 
Οργανισμού (ΤΕΒΕ άρθρο 3 ν.δ/τος 3762/57 και άρθρο 8 του β.δ/τος 
87/6Ε, ΤΑΕ παρ. S και 10 του άρθρου 61 του π.δ/τος 668/81, ΤΣΑ 
παρ.3 & 4) του άρθρου 14 του π.δ/τος 669/81).

Επειδή στους ανωτέρω ομοειδείο Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
τα πρόσθετα τέλη υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο, κρίνεται 
σκόπιμο, στα πλαίσια της απλούστευσης της διαδικασίος υπολο
γισμού των προσθέτων τελών cvr τοεχουσες κα: τις καθυστερού
μενες ασφαλιστικές εισΦορέο "·πιιφωνα κα: με το πνεύμα του 
ν.1599/861 και με σκοπό την ενότπτο και εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων, να θεσπιστεί ενιαία και ομοιόμορφη διάταξη, ώστε:

α) οι ασφαλιστικές εισφορές νο καταβάλλονται απο τους ασφα
λισμένους το βραδύτερο μέχρι του τέλους του επόμενου μήνα ε
κείνου στον οποίο ανάγονται διαφορετικά θεωρούντο: 
καθυστερούμενες και

β) όλων των ειδών οι καθυστερούμενες εισφορές να αναπρο
σαρμόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής 
και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 1 % νια κάθε δεκαήμερο κα
θυστέρησης και έως 50% του ποσού της κύριας οφειλής.

Τα πρόσθετα τέλη να υπολογίζονται από τότε που οι νέες ανα
προσαρμοζόμενες εισφορές καθίστανται απαιτητές δηλ. από της 
10ης του μεθεπόμενου μήνε της αναπροσαρμογής και τούτο για 
να αοεθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέσο στο οποίο θα είναι 
δυνατόν να ενημερωθεί ο ασφαλισμένος, για να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του.

'Αρθρο 34
Είσπραξη Εισφορών ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΤΣΑ

Η ανάγκη για μηχανογραφική παρακολούθηση της είσπραξης 
των εισφορών και τήρηση του ασφαλιστικού λογαριασμού των α
σφαλισμένων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ με παράλληλη κατάργηση των 
ενσήμων είναι αυτονόητη.

Έτσι θα επέλθει πλήρης και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφα
λισμένων, αλλά και τα Ταμεία, τα οποία φέρουν το βάρος της ο- 
πόδειξης της ασφαλιστικής σχέσησς για το χρόνο που εισέπραξε 
τις εισφορές άνετα και έγκαιρα θα μετουοιώνουν την υποχρεωτι
κή ασφάλιση σε πράξη.

Για την εφαρμογή του θα απαιτηθεί κατ αρχή η μηχανογραφι
κή τήρηση μητρώου ασφαλισμένων με μορφή δυναμική, δηλαδή 
με πλήρη και συνεχή ενημέρωσή του μηχανογραφικά, σ όλα τα 
τηρούμενα για κάθε ασφαλισμένο στοιχεία (ατομικά, επαγγελμα
τικά, ασφαλιστικά).

Είναι δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων 
στα Ταμεία αυτά έχει συναλλαγές με τις τράπεζες για την ενημέ
ρωση των λογαριασμών καταθέσεων-ταμιευτηρίου ή όψεως. το δια
κανονισμό δανείων, πληρωμή οφειλών (γραμματίων, λογαριασμών 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά ένσημων ΙΚΑ, εξόφληση δανείων κ.λπ.). Στα πλαί
σια του προγραμματισμού εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρε
ώσεων της επιχείρησης θα εντάσσονται και οι προς το Ταμείο 
υποχρεώσεις των ασφαλισμένων τους.

Η Μηχανογραφική Υπηρεσία στην οποία θο περιέρχονται οι α
ποδείξεις με οπτικό αναγνώστη θα ελέγχει ποιοι επλήρωσαν τις 
εισφορές τους. ΓΓαυτούς θα ενημερώνεται άπαξ δια παντός ο α
σφαλιστικός λογαριασμός τους, δηλ. ο χρονο ασφάλισης για τον 
μήνα που καταβλήθηκαν οι εισφορές.

Κατά τακτά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους θα αποστέ- 
λεται στον ασφαλισμένο Δελτίο Εισφορών που θα περιέχει στοι
χεία της ασφαλιστικής σχέσης του ασφαλισμένου με το Ταμείο 
της αντίστοιχης περιόδου.

Παράλληλα η M.V. στην αρχή κάθε έτους θα αποστέλει στον 
ασφαλισμένο :

α. Βεβαίωση των εισφορών που καταβλήθηκαν προς χρήση 
στην Εφορία

β. Αυτοκόλλητη ταινία αποδεικνύουσα την ασφαλιστική ικανό
τητα του ασφαλισμένου, με βάση την οποία θα γίνεται η ανανέω
ση των βιβλιαρίων ασθένειας.

Γ ια όσους δεν πληρώνουν τις εισφορές τους η Μ.Υ. θα εκδίδει 
σε τακτά διαστήματα κατά ταμείο, περιφέρεια και τομέα, πίνακες 
μ όλο τα στοιχεία τους, ώστε να επιλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
σχετικώς.

Η εφαουογή του συστήματος αποκλείει την απόλυση των επι
μελητών εισπράξεων. Αντίθετα οι υπάλληλοι αυτοί θα αναλάβουν 
ευρύτερους γεωγραφικούς τομείς και θα είναι υπεύθυνοι :

- Γ ια την απονραφή των αναπόγραφων.
- Για την επίδραση των Π.Ε.Ε.
- Για την διαγραφή κάθε ασφαλισμένου που έπαυσε να ασκεί 

αοφαλιστέο επάγγελμά ή τη σύνταξη δελτίου μεταβολών
- Για την ανοκαταταξη των ασφαλισμένων σε μεγαλύτερες α

σφαλιστικές κατηγοοίες κ_ά.

Άρθρο 35
Αναγκαστική είσπραξη εισΦοαων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΤΕΒΕ. όπως τροποποιήθηκε με 
το αρθοο μόνο του ΒΔ 461/64, η μη καταβολή των ειοφοοών από 
ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ. υποχρεώνει το Ταμείο σε καταλογισμό 
του με Π.Ε.Ε σε βάρος του οφειλέτη.

Γ ια όσους δεν εξοφλούν έγκαιοα τις εισφορές που καταλογί
ζονται με Π.Ε.Ε. ασκείται γ._: ική Ιιωξη που αποτελεί πιθανανκο- 
στικο μέτρο. Το μέτρο αυτό ομωυ δε. αποδίδει δεδομένου οτι η 
εισφοροδιαφυγή σήμερα κυμαίνεται περίπου στα 3C δις.

Το ακροτελεύτιο εδάφιο του αρθροσ 4 του Ν. 6364/34, όπως ο- 
ντικαταστάθηκε με το άρθαο μονο στο ΒΔ 461/64 προβλέπει την 
αναγκαστική είσπραξη των εισψορων δημοσίων εσόδω. Με τις δια
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τάξεις όμως της παο. * του άρθρου : rou Ν'.2252/52 το ΤΕΒΕ εξαι 
οέθηκε από :ic ρυθμίσεις του νομού αυτού. με τον οποίο η είσπρα
ξη των εσόδων μπυοοασε να ανατεθεί σε Δημόσια Τμμεια. Εκτοτε 
οι νομοθεσίες για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και η πα
ράλληλη του δημοσίου λογιστικού υπέστησαν σειρά τροποποιή
σεων που αποδυνάμωσαν τις ανωτέρω διατάξεις του ΤΕΒΕ.

Tic αυτές διακυμάνσεις είχε και π νομοθεσία έκαστου Ταμείου 
από τα άλλα δύο.

Με το σχέδιο του νόμου αφενός επαναλαμβάνει το δικαίωμα 
κάθε Ταμείου απά τ'ανωτέοω να ειεπτράττει τις οφειλές του με τις 
διατάζεις του ΚΕΔΕ δια των υπηρεσιών εκάστου Ταμειου. αφετέ
ρου ρυθμίζει κάθε σχετική ουσιώδη λεπτομέρεια, σε τροπο ώστε, 
με την έκδοση του προβλεπομενου Κανονισμού. να ολοκληρωθεί 
ο θεσμός, ο οποίος πιστεύουμε θο npcippicc. αισθητως την εισφο- 
ροδιαφυγή που παρατηρειται στα Ταμεία αυτά.

Κατηγορηματικά διαλαμβάνεται στο σχέδιο άτι η σύσταση Τα
μειακών Υπηρεσιών δε συνεπάγεται αύξηση οργανικών θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Λογαριασμός αυτοσφάλισης

Άρθρο 36
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης

Με τη σύσταση του Λογαριασμού αυτού καλύπτεται ένα κενό 
της ισχύουσας νομοθεσίας . Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα 
προσχώρησης στο Λογαριασμό αυτόν γιο ασφάλιση συντάξεων 
όλων των προσώπων που δεν μπορούν να ασφαλισθούν υποχρε
ωτικά ή προαιρετικά με άλλες διατάξεις της νομοθεσίας περί ΙΚΑ.

Η οικονομική αυτοτέλεια του Λογαριασμού εξασφαλίζεται. Λαμ- 
βάνεται μέριμνα για την αποφυγή καταδολιώσεων.

Με την προσχώρηση στην ασφάλιση του Λογαριασμού αυτού 
εισάγονται δύο καινοτομίες .

α. θεσπίζεται η αρχή της κυμαινόμενης εισφοράς ανάλογα με 
την ηλικία προσχώρησης με έτος ηλικίας - μοντέλο το 40ο. Στην 
ίδια ασφαλιστική κλάση το ασφάλιστρο είναι μεγαλύτερο αν η προ
σχώρηση γίνεται σε έτος ηλικίας μετά το 40ο. Και μικρότερο αν 
η προσχώρηση γίνεται πριν.

β. Παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται η καταβολή της εισφο
ράς από γονέα ή κηδεμόνα για άγαμο τέκνο με κίνητρο την έκ
πτωση του ποσού από την άμεση φορολογία.

Μιο σειρά θεμάτων θο ρυθμισθεί με κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
Λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις

Άρθρο 37
Σύνταξη λόγω θανάτου Ασφαλισμένου ΟΓΑ

Ί.Με την παο.1:
α) Τα άγαμα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ. που 

δεν έχουν συμπληρ ώσει το ι&ο έτος της ηλικίας τους και δεν συ- 
νταξιοδοτούνται από τον ΟΓ Α για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή ο
ποιαδήποτε άλλη πηγή, αποκτούν το δικαίωμα να παίρνουν 
ορφανική σύνταξη σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο γονέ
ων τους, ανεξαρτήτως φύλου.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται της σχετικής 
σύνταξης κατ’αρχήν σε περίπτωση θανάτου του πατέρα και κατά 
δεύτερο λόγο σε περίπτωση θανάτου της μητέρας τους, που εί
ναι ασφαλισμένη ή συνταξιούχος του ΟΓΑ, εφόσον όμως έχει 
προηγηθεί θάνατος του πατέρα.

Με τη νέα ρύθμιση αίρεται η ανισότητα, που υπάρχει σήμερα 
και αφορά στο φύλο του αποθανόντα γονέα.

β) Επίσης τα άγαμα τέκνο θανόντος ασφαλισμένου ή συντα
ξιούχου του ΟΓ Α μπορούν να παίρνουν ορφανική σύνταξη από τον 
ΟΓ Α ακόμη και αν ο επιζών γονέας λαμβάνει σύνταξη από άλλο 
ασφαλιστικό φορέα.

Με τις ιστυυοσες διατάξεις . το οοοονό από πατέρα τέκνο, δεν 
μπορεί να πάρει ορφανική σύνταξη, αν η μητέρο του είναι συν/χος 
άλλου οσΦΟΛίστικου Φορέα, περιλαμβανόμενης και της συντάξε
ως από αλλοδαπό Φορέα

Η διάταξη αυτή πιστεύουμε, ότι είναι nape πολύ αυστηρή και 
βρίσκεται έξω από το κοινωνικοασφαλιστικά δεδομένα, διότι δεν 
είναι δυνατόν το ουνταξιοδοτικό δικαίωμα του ορφανού, που πη
γάζει απο την ασφαλιστική σχέση του ενός εκ των γονέων του με 
τον φορέο. να αποκλείεται από το γεγονός και μόνο, ότι ο επιζών 
γονέας είχε κάποιο ασφαλιστική σχέση με έναν άλλο φορέα, από 
τον οποίο έλαβε και σύνταξη. Επιπλέον η ισχυουσα διάταξη βρί
σκεται σε αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης διακίνησης των 
εργαζομένων

Εξάλλου KG, απο καθαρά κοινωνική οποψη, μετά το θάνοτο του
ενός γονέα, το οικογενειακό εισόδημα μειώνεται και η οικογένεια 
χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, αυτός είναι άλλωστε και ο σκο
πός του νομοθέτη, που θέλησε να καθιερώσει την ορφανική 
σύνταξη.

γ) Ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ορφανικής σύνταξης, ίοο με 
την κατώτατη σύνταξη που χορηγείται κάθε φορά, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του ΟΓ Α.

Ορίζεται επίσης ότι το ποσό της σύνταξης διπλασιάζεται σε 
περίπτωση θανάτου και του άλλου γονέα, εφόσον βέβαια αυτός 
ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος του ΟΓΑ ή α
σφαλισμένος του Οργανισμού ολόκληρη την τριετία πριν από το 
θάνατό του.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε πε
ρίπτωση θανάτου και της μητέρας, δηλαδή και των δύο γονέων 
το ποσό της χορηγουμένης συντάξεως προσαυξάνεται κατά 25%.

δ) Τέλος, ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της ορ
φανικής σύνταξης καθώς και τα πρόσωπα στα οποία θα καταβάλ
λεται η σύνταξη για λογαριασμό των ανηλίκων.

Με τις διατάξεις αυτές δεν επέρχονται μεταβολές στα ήδη ι- 
σχύοντα, εκτός της αναδρομικότητας καταβολής της ορφανικής 
σύνταξης, η οποία ορίζεται σε εξάμηνο, ενώ σήμερα είναι 1 έτος

2. Με την παρ.2 καθιερώνεται αυτοτέλεια στις προσαυξήσεις 
που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.4169/61 προβλέπεται η χορήγηση 
ενιαίας προσαύξησης στους συνταξιούχους του ΟΓΑ εφόσον έ
χουν σύζυγο και ανήλικα παιδιά μέχρι 16 ετών.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Δ.Ε. της ΕΟΚ, σε περίπτω
ση που το ποσό της προσαύξησης, που χορηγεί ο αρμόδιος για 
την καταβολή των προσαυξήσεων φορέας ενός Κράτους-Μέλους, 
είναι μικρότερο του ποσού της προσαυξήσεων, που οφείλεται ο
πό το φορέα άλλου Κράτους-Μέλους, στον οποίο υπάρχει χρόνος 
ασφάλισης, τότε ο φορέας αυτού του άλλου Κρότους, υπό ορισμέ
νες προϋποθέσεις χορηγεί την διαφορά μεταξύ του δικού του πο
σού και του ποσού του Κράτους που χορηγεί την προσαύξηση.

Ο συμψηφισμός των προσαυξήσεων, όταν υπάρχουν σύζυγος 
και ανήλικο παιδί ή παιδιά δημιουργεί πρόβλημα στον Οργανι
σμό στις περιπτώσεις που ορισμένοι συνταξιούχοι θεμελιώνουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανο
νισμών της ΕΟΚ, ιδιαίτερο δε αυτών που δικαιούνται τμηματική 
σύνταξη.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο να καθιερωθεί 
αυτοτέλεια στις προσαυξήσεις που ισχύουν σήμερα και να χορη
γούνται κατά το ήμισυ στη σύζυγο και κατά το άλλο ήμισυ στα 
παιδιά.

Άρθρο 36

1. Με τις παρ.1 έως 8 ρυθμίζεται το θέμα των συντάξιμων απο
δοχών και ο τρόπος αύξησης των συντάξεων στο ΤΕΑΠΟΚΑ.

Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του 
Ν.1469/1984, το ΤΕΑΠΟΚΑ λόγω του τρόπου υπολογισμού των πα
ροχών που χορηγεί επιβαρύνθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα με απρόβλεπτες μελλοντι
κές συνέπειες.
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Ενόψει της κατάστασης αυτής και για να γίνει βιώσιμο το Το- 
μείο, ώστε νο μπορεί να ονταποκριθεί στις υπσχρεώσεις του ένο 
ντι των ήδη συνταξιούχων του αλλά και γιο να διασφολισθεί η 
ασφαλιστική προσδοκία των ασφαλισμένων του πρστείνεται η πα
ρακάτω προσθήκη-τροπολογία, με την οποία προβλέπεται:

Η κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 1469/84.
Οι αποδοχές που θα υπόκεινται σε κρατήσεις καθώς και οι α

ποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζεται η σύνταξη.
Η παραγραφή άλων των αξιώσεων που απορρέουν από την ε

φαρμογή του άρθρου 39 του Ν.1469/84 και η κατάργηση όλων των 
δικών σε οποιοδήποτε βαθμό που εκκρεμούν για το θέμα αυτό με 
σκοπά να υπάρχει ίση μεταχείριση των ήδη συνταξιούχων και των 
μελλοντικών συνταξιούχων.

Η νομιμοποίηση άλων των αυξήσεων που χορηγήθηκαν εφό
σον το άρθρο 39 του Ν.1469/84 καταργείται από της ισχύος του 
και η χορήγηση αυτών καθώς και κάθε άλλης αύξησης που θα δο
θεί στους συνταξιοδοτούμενους μετά την ισχύ του άρθρου αυτού 
με σκοπό την ίση μεταχείρισή τους.

θεσπίζεται νέος τρόπος αύξησης των συντάξεων με Υπουργι
κή απόφαση καθώς και ανώτατο Οριο της καταβαλλόμενης σύντα
ξης, το οποίο θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την (δια απόφαση 
για κοινωνικότερη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων του Ταμείου, 
σύμφωνα και με σχετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε., ως προς τη θέ
σπιση ανώτατου ορίου σύνταξης.

Άρθρο 39
Παρατάσεις προθεσμιών

Με το άρθρο 5 του ν. 1469/1984 δόθηκε το δικαίωμα στους Ελ
ληνες υττήκοους και ομογενείς που ήταν εγκατεστημένοι στην αλ
λοδαπή να αναγνωρίσουν στους Ελληνικούς ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς με εξαγορά το χρόνο απασχόλησης τους στην αλ
λοδαπή.

Η σχετική αίτηση ή έπρεπε να υποβληθεί μέσα σε τρία χρόια 
από 31-12-1984 ή τη συμπλήρωση 1.000 ή 500 ημερομισθίων στην 
Ελλάδα, ανάλογα με την ηλικία του επαναπατρισθέντος ομο
γενούς.

Η σχετική προθεσμία για όσους είχαν τις προϋποθέσεις έληξε 
στις 31-12-1987.

Με το άρθρο 38 παρ.16 του ν/1759/198 η παραπάνω προθεσμία, 
παρατάθηκε μέχρι 17-3-1989.

Επειδή όμως παρουσιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις ασφαλισμέ
νων παυ δεν άσκησαν και πάλι το δικαίωμα της αναγνώρισης της 
προϋπηρεσίας τους στην αλλοδαπή και δεδομένου ότι η αναγνώ
ριση γίνεται με εξαγορά, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η σχετι
κή προθεσμίο για δύο ακόμη χρόνια από την ισχύ του νόμου, 
προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους.

Ζ Με την παρ.2 παρατείνεται η προθεσμία για αναγνώριση χρό
νου απασχόλησης στην Αίγυπτο,Τουρκία κ_λ.π των Ελλήνων Ο
μογενών.

Με τα ν.δ 4377/1964, 4378/1964, 4577/1966 και 4581/1966 δόθη
κε το δικαίωμα στους ομογενείς από την Αίγυπτο,Τουρκία, Ρου
μανία και Β.Ηπειρο να αναγνωρίσουν τον χρονο της απασχόλησής 
τους στην αλλοδσπτ, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς της 
χώρας.

Με το άρθρο 48 του ν. 1469/1984 ορίστηκε ότι η ισχύς των πα
ραπάνω ν. δ/των λήγει στις 3-8-198S.

Για λόγους όμως αφ ενός εθνικού συμφέροντος και αφετέρου 
λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών εργασίας των ομογενών μας στις 
χώρες αυτές, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί παράταση στη σχετική 
προθεσμία γιο τρία (3) χρόνια από τη λήξη της.

3,Με την παρ. 3 παρατείνεται η προθεσμία αναγνώρισης στο 
ΤΑΥΣΙΤ χρόνου απασχόλησης σε εργασίες ασφαλιστέες στο 
Ταμείο,

Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 
50) δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου Ασφά
λισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ), 
νο αναγνωρίσουν στο Ταμείο αυτό ,από το χρόνο απασχόλησής

τους σε εργασίες που ασφαλίζονται στο Ταμείο, μέχρι 5 χρόνια
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνη με τη διαταξη αυτή, θε 

ωρειται χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τη θεμελίωση του συ 
νταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η ισχύς των παραπύνω διατάξεων έληξε στις 189-1988 αφού 
την ημερομηνία αυτή εξέπνευσε η προθεσμία των έξι ( 6 ) μηνών 
που έθετε το τελευταίο εδάφιο της παρ 4 του ίδιου άρθρου, για 
την υποβολή της σχετικής αίτησης

Επειδή η προθεσμία των έξι μηνών ήταν μικρή και μετά την εκ- 
πνοή της. παρουσιάοθηκαν περιπτώσεις ενδιαφερομένων που δεν 
είχαν πληροφορηθεί ότι είχε γίνει η ρύθμιση αυτή, με την προτει- 
νΰμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της παραπάνω προθε
σμίας για ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με την παρ. 4 παρατείνεται η προθεσμία για αναγνώριση χρό 
νου στο ΙΚΑ των σκηνοθετών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 1539/85 δόθηκε η δυνα
τότητα στους σκηνοθέτες που δεν είχαν ασφαλισθεί στο τέως Τα
μείο Συντάξεων Ηθοποιών να αναγνωρίσουν με εξαγορά ως χρόνο 
ασφάλισης στο ΙΚΑ τον μέχρι 30.9.81 χρόνο απασχόλησής τους 
στο επάγγελμά του σκηνοθέτη και μέχρι 3.000 ημέρες εργασίας 
κατ ανώτατο όριο.

Γ ια την κατά τα παραπάνω αναγνώριση είχε τεθεί προθεσμία
2 ετών για την υποβολή αίτησης που άρχιζε από τη δημοσίευση 
του νόμου και έληξε στις 3.4.87.

Επειδή οι παραπάνω διατάξεις θεσπίστηκαν με σκοπό να βοη
θήσουν στη συνταξιοδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας προ
σώπων και με το δεδομένο ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα 
έλλειψης των χρονικών προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδο- 
τικού δικαιώματος για όσους δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση, κρί- 
νεται απαραίτητη η χορήγηση νέας ετήσιας προθεσμίας.

5. Με την παρ. 5 παρατείνεται η προθεσμία για αναγνώριση στο 
ΙΚΑ χρόνου απασχόλησης σε διπλωματικές αντιπροσωπείες ξέ
νων κρατών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1027/80 δόθηκε το δικαί
ωμα στους ημεδαπούς που απασχολήθηκαν με οποιαδήποτε σχέ
ση στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα διπλωματικές 
αντιπροσωπείες ξένων κρατών, τις Διεθνείς Επιτροπές και ξένες 
Αποστολές να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο που απασχο
λήθηκαν στους εν λόγω εργοδότες που εμπίπτει μεταξύ του 
1951-1980.

Η σχετική αίτηση για αναγνώριση, έπρεπε νά υποβληθεί μέσα 
σε ετήσια προθεσμία που έληξε την 23.8.81.

Επειδή αρκετοί ενδιαφερόμενοι δεν μπόρεσαν εμπρόθεσμα να 
υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση με αποτέλεσμα να μένουν α
σφαλιστικά ακάλυπτοι για μεγάλο χρονικό διάστημο- κατά το ο
ποίο δεν μπορούσαν να ασφαλιστούν κανονικά λόγω κακής 
ερμηνείας των κειμένων διατάξεων- κρίνεται σκόπιμη η χορήγη
ση νέας ετήσιας προθεσμίας.

6. Με την παρ. 6 καταργοϋνται οι προθεσμίες των ν. 3163/65 
και του ν. δ 4579/66 για αναγνώριση προϋπηρεσιών από υπαλλή
λους ν.π.δ.δ που είναι ασφαλισμένοι στο Ειδικό συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του ΙΚΑ.

Το τακτικό προσωπικό του ΙΚΑ και των ΝΠΔΔ, το οποίο συντο- 
ξιοδοτείται από το ΙΚΑ σύμφωνο με τις διατάξεις που διέπουν τους 
δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου vc αναγνωρίσει τις προϋ
ποθέσεις του ως συντάξιμες , πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 3163/55 και των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 4579/66 να υποβάλλει αίτηση μέσο 
σε ένα χρόνο από τότε που απέκτησε το δικαίωμα να αναγνωρί
σει τις διάφορες προϋπηρεσίες του.

Επειδή αρκετοί υπάλληλοι παρά τις κατεπανάληψη παρατάσεις 
των παραπόνω προθεσμιών δεν μπόρεσαν νο ασκήσουν εμπρό
θεσμα το δικαίωμα αυτό, με αποτέλεσμα να εξέρχονται της υπη
ρεσίας με μειωμένο χρόνο ασφάλισης ή και ακόμη να μην μπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν και επειδή παρόμοιες προθεσυίες δεν ι
σχύουν γιο την αναγνώριση ως συντάξιμων προϋπηρεσιών των 
δημοσίων υπαλλήλων, με τους οποίους έχουν εξομοιωθεί συντα



ξιοόβτικά. κρίνεται σχοπιυη η θέσπιση διάταξης. με την onotava 
κατοονοίΛ'τοι οι εν λογω προθεσμίες:

7.Με την παρ7 παρστείνεται η προθεσμία για σναννωρκτη στο 
ΤΕΑΠΟΚΑ της προϋπηρεσίας των μονίμων γιατρών του ΙΚΑ.

Με τις διατάςεις του Ν .680/77 ο χρόνος της προγενέστερης υ
πηρεσίας στο ΙΚΑ με ριπδήποτε ιδιότητα των υπαγόμενων στην 
ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ μονίμων γιατρών του ΙΚΑ μπορεί να α
ναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με αίτηση του 
ασφαλισμένου ,που υποβάλλεται εφάπαξ,μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριών (3) μηνών.

Οι προθεσμίες αυτές με το άρθρο 5 του Ν. 1393/83 παρατάθη- 
καν για όσους μεν υπηρετούσαν για δύο χρόνια από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού, για τους εφεξής δε μονιμοποιούμενους για δύο 
χρόνια από τη μονιμοποίησή τους

Επειδή όμως πολλοί γιατροί από τους ήδη υπηρετούντες έχα
σαν την προθεσμία αυτή ,με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανα
γνωρίσουν την προϋπηρεσία τους στο ΙΚΑ σαν πραγματική 
συντάξιμη στο ΤΕΑΠΟΚΑ, προτείνεται η θέσπιση διάταξης, με την 
οποία τους δίνεται νέα προθεσμία για υποβολή της σχετικής 
αίτησης.

Άρθρο 40

1. Με τις παρ. 1 και 2 νομιμοποιείται η σύσταση του Ταμείου Α· 
Οφαλίσεως Προσωπικού του Θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
και εγκρίνεται η μετονομασία του.

Τό Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού-του Θεραπευτηρίου Αθη
νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ιδρύθηκε βάσει του εδαφίου 5 της παρ.2 
του άρθρου 8 του από 24/28-4-25 Π. Διατάγματος (ΦΕΚ 106 Α), πε
ρί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του θε
ραπευτηρίου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και ο αρχικός 
κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε από το Δ.Σ του θεραπευ
τηρίου κατά την 152/1929 συνεδρίασή του.

Με την παραπάνω διάταξη, δίνεται εξουσιοδότηση στο Δ.Σ του 
θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» να ιδρύσει το παραπάνω Τα
μείο. Η διάταξη όμως αυτή, δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένη εξου- 
σιοδοτική διάταξη νόμου και για το λόγο αυτό, από μόνη της ,δεν 
μπορεί να παράσχει έρεισμα για την ίδρυση του Ταμείου.

Εξάλλου, η μη τήρηση των υπό των διατάξεων του ν. 2868/1922 
(άρθρα 1-5) προβλεπομένων διαδικασιών (έγκριση της σύστασης 
από τον οικείο Υπουργό) δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρα
σμα ότι το έρεισμα της νόμιμης σύστασης του Ταμείου παρέχεται 
από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου (Σ.τ.Ε 482/89 ).

Το παραπάνω πρόβλημα της νόμιμης σύστασης του Ταμείου Α- 
σφαλίσεως Προσωπικού του θεραπευτηρίου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ
ΛΙΣΜΟΣ» επιχειρεί να ρυθμίσει η προτεινόμεη διάταξη.

Μετά την έγκριση του νέου Οργανισμού του θεραπευτηρίου 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ( Υπουργική απόφαση Α3β/οικ_3766/17-5-87 
©ΕΚ 123 Β/18-3-87) και τη μετονομασία του σε ·Περι©εοειακό Γε
νικό Νοσοκομείο Αθηνών» «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ «7 κρίνεται σκόπι
μη η μετονομασία του Ταμείου.

2. Με την παο.3 δίδεται η δυνατότητα προσφυγής και από τη 
ΔΕΗ στα διοικητικά δικαστήρια κατά των αποφάσεων του Συμβου
λίου Ασφάλισης Προσωπικού.

Στο άρθρο 37 του Ν. 4491/65, προβλέπεται η δυνατότητα προ
σφυγής στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά των αποφάσεων του 
Συβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού, το οποίο ήταν και το αρμό
διο όργανο για την έγκριση των ασφαλιστικών παροχών.

Ηδη μετά τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν με το Ν. 702/77 και 
το Π.Δ 341/78, η προσφυγή ασκείται πλέον στα αρμόδια Διοικητι
κά Πρωτοδικεία.

Πέραν αυτής όμως της διαφοροποίησης στην διατύπωση της 
ισχύουσας διάταξης, προστίθεται εδάφιο με το οποίο δίνεται η δυ
νατότητα άσκησης της υπόψη προσφυγής και στην Διοίκηση της 
επιχείρησης.

Κα» τούτο για τους εξής λόγους:
Με το νόμο 4491/66, η ΔΕΗ ανέλαβε την ευθύνη οργάνωσης και 

διεξαγωγής της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της κα

θώς κατ την υποχρέωση χάΛυωης όλων των βαρών και δαπανών 
της ασφάλισης αυτης,χωονς περιορισμό. Με τον νόμο αυτό dev 
ανατέθηκε σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου η κοινωνι 
κή ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ, αλλά κατεστει επιπρόσθε
τα η ίδια η εργοδότης και φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλλου 
το Συβούλιο ΑσΦάκισης Ποοοωπικού που συστάθηκε με τον ίδιο 
νόμο έχει αρμοδιότητες τόσο γνωμοδστικού Οσο και αποφασιστι
κού χαροκτήρα. Ετσι είναι αρμόδιο για την έγκριση παροχής ό
λων των ασφαλιστικών παροχων.

Βέβαια σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.ι του άρθρου 1 του 
Ν. 861/79.01 αρμοδιότητες αυτές έχουν εκχωρηθεί στον Δ/ντή Α
σφάλισης Προσωπικού ο οποίος με αποφάσεις του εγκρίνει τις πα
ροχές αυτές.Κατά των αποφάσεων αυτών είναι δυνατή η 
ποοσφυγή στο πιο πάνω Συμβούλιο με την υποβολή ένστασης α
πό τους ενδιαφερομένους,το οποίο στη συνέχεια εκδίδει αποφά
σεις κατά των οποίων προβλέπεται η αοκηση προσφυγής στο 
διοικητικά πρωτοδικεία.

Με τα παραπάνω δεδομένα είναι προφανές Οτι εφόσον η ΔΕΗ 
σαν εργοδότης αλλά και σαν ασφαλιστικός Φοοέας συγχρόνως, 
φέρει το βάρος της κάλυψης των ασφαλιστικών δαπανών, είναι 
σαφές ότι θα πρέπει και να έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων ,των οργάνων που εγκρίνουν την καταβολή των πα
ροχών αυτών. Δεδομένου δε ότι η ισχύουσα διατύπωση της διο- 
τάξεως του άρθρου 37 του Ν. 4491/66,δεν ορίζει ρητό την ύπαρξη 
του δικαιώυατος αυτού γιο την Επιχείρηση,προτείνεται η συμπλή
ρωση της με την προσθήκη ανάλογου εδαφίου

3. Με την παρ. 4 υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4491/1966 και 
οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Τ. ΗΕΑΠ- 
ΕΗΕ που παρέμεινσν ασφαλισμένοι σαυτό μέχρι την ημερομηνία 
κατάργησής του.

Μετά την κατάργηση του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού τ. 
ΗΕΑΠ-ΕΗΕ (1985) οι απομείναντες ασφαλισμένοι του ταμείου αυ
τού, οι οποίοι δεν έκαναν δήλωση υπαγωγής τους στην ασφάλι
ση του Ν. 4481/66.ανέρχονται σε 6.

Είναι ποοφανές ότι η ύπαρξη ενός τόσο μικρού αριθμού ασφα
λισμένων οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται από διατάξεις ε
νός καταστατικού το οποίο δεν ισχύει πιά,δημιουργεί λειτουργικά 
προβλήματα στην υπηρεσία ως ποος την παροχή υγειονομικής πε
ρίθαλψης και την χορήγηση υγειονομικών παροχών.Αλλό και α
πό πλευράς των ολιγάριθμων αυτών οσφαλισμένων έχει τεθεί σαν 
αίτημα η οριστική υπαγωγή τους στην ασφάλιση ΔΕΗ.

Στην τακτοποίηση της παραπάνω εκκρεμότητας αποσκοπεί η 
προτεινομενη ρύθμιση.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ρυθμίζονται τα εξής:
Με το άρθρο 10 του ν.3731/57 ορίστηκε ότι «δια κοινής αποφό- 

σεως των Υπουργών Εργασίας και Εμπορίου θέλουσι ρυθμισθεί 
τα θέματα των Ασφαλιστικών Ταμείων των συγχωνευομενων δύο 
Τραπεζών» (Ιονικής και Λαϊκής). Με την 61G35/E 1928/61 κοινή α
πόφαση που εκδάθηκε κατ'εΕουσιοδότηση του πιο πάνω νόμου, 
οοιστηκε στο άρθρο 83 ότι ot διατάζεις του καταστατικού μπορούν 
να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά ο
πό γνώμη του Δ.Σ του Ταμείου.

Έκτοτε όλες οι τροποποιήσεις γίνονται με απόφαση Υπουρ
γού και όχι με κοινή απόφαση.

Προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον 
από τις μη έγκυρες εξουσιοδοτικές διατάξεις, προτείνεται η νο
μοθετική αυτή ρύθμιση.

5. Με την παρ.7 παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε η νομοθεσία 
του Ταμείου Νομικών να τροποποιείται,συμπληρώνεται κ.λ.π με 
Προεδρικά Διατάγματα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου Νομικών η συμπλήρω
ση. αντικατάσταση ή τροποποίηση της νομοθεσίας του, απαιτεί 
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τη θέσπιση διατάξεων Νόμων, γε
γονός που συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες,ενώ δεν διευκο
λύνει την δημιουργία ευέλικτης και ταχύρυθμης διοίκησης ικανής 
να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ως προς την ποιό
τητα των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει το Κράτος προς τον 
Πολίτη.
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£ jdc. π πολυνομία που δημιουργείτε με τις συνεχείς τρο
ποποιήσεις της νομοθεσίας δημιουργεί αντιξοότητες και περιττή 
απασχόληση στον οποιοδηποτε μελετητή των θεμότων του Τα
μείου ή και απλό ενδιαφερόμενο.

Γιαυτό κρίνεται σκόπιμος ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 
του, με απλούστευση της διαδικασίας που απαιτείται για την τρο
ποποίηση της και συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση, αντί· 
κατΰσταση και συμπλήρωση της, να γίνεται με Π. Δ/τα που θο 
εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ του Ταμείου και 
του ΣΚΑ.

Της διαδικασίας αυτής θα εξαιρούνται οι διατάξεις που ανα- 
φέρονται στην ίδρυση.έδρα .σκοπό, διοίκηση, αρμοδιότητες της 
διοίκησης και εκπροσώπηση του ταμείου, καθώς και στους κοινω
νικούς πόρους.

6. Με την παρ. 8 χορηγείται αποζημίωση στους ανταποκριτές 
του ΟΓΑ όταν αποχωρούν από την υπηρεσία τους

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 1140/81 τα καθή
κοντα των ανταποκριτών του ΟΓΑ ανατίθενται υποχρεωτικώς σε 
υπαλλήλους του οικείου δήμου ή κοινότητας και ασκούνται πα
ράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά τους.

Ο ΟΓΑ για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, τους παρέχει 
μια πάγια ετήσια αποζημίωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
συνταξιούχων που εξυπηρετεί κάθε ανταποκριτής και μια περιο
δική αποζημίωση ανάλογα του αριθμού των περιπτώσεων που ε
ξυπηρετεί κάθε ανταποκριτής.

Με τον τρόπο αυτό ο ΟΓΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
διατηρήσεως υποκαταστημάτων σε κάθε δήμο και κοινότητα κα
θώς και από την υποχρέωση προσλήψεως προσωπικού γιο τη λει
τουργία των υποκαταστημάτων αυτών και έτσι τα έξοδα 
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και γενικά του ΟΓ Α είναι κατά 
πολύ περιορισμένα

Λόγω της παραπάνω προσφοράς των υπηρεσιών αυτών από 
τους ανταποκριτές του ΟΓ Α, οι οποίες είναι πλέον κατά πολύ αυ
ξημένες μετά τη θέσπιση και του Κλάδου πρόσθετης ασφάλισης 
αγροτών, υιοθετήθηκε αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
των υπαλλήλων των δήμων και κοινοτήτων γω την καταβολή και 
μιας εφάπαξ αποζημίωσης μετά την αποχώρηση από την ενεργό 
υπηρεσία.

Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται στο ποσό της μιας ετήσιας ττό- 
γιας αποζημίωσης για κάθε 4 χρόνια πραγματικής προσφοράς υ
πηρεσιών στον ΟΓ Α και μέχρι 8 κατά ανώτατο όριο όμοιων 
αποζημιώσεων.

7. Με την παρ.9 ρυθμίζεται το συνταξιοδστικό των υπαλλήλων 
του ΕΔΕΜΕΔ.

Με τις διατάξεις του άοθρου 1 του ν.1278/82 καταργήθηκε ο 
Κλάδος Συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρίας 
Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔΕΜΕΔ) 
και οι ασφαλισμένοι κοι οι συνταξιούχοι αυτού υττήχθησσν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ

Με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι οι 
ασφαλισμένοι του καταργηθεντος Κλάδου οι οποίοι θα αποχωρή
σουν από την εργασία τους μέχρι 31-12-1987, δικαιουντα vc δια
λέξουν για τη συνταξιοδοτηση τους την εφαρμογή τι» διατάξεων 
του Καταστατικού του Κλάδου αντί των διατάξεων της νομοθε
σίας του ΙΚΑ.

Οι διατάξεις του εόοφίου δ' της παρ.1 του άρθρου 9 του Κατα
στατικού ορίζουν ότι δικαίωμα στη σύνταξη έχει ο ασφαλισμένος 
εφΟσον εχει δεκαετή πραγματική υπηρεσία στην ασφάλκτη, ανε
ξάρτητα με την ηλικίο του αν απολυθεί λόγω καταργησεως θέσε- 
ως ή μετά εικοσιπενταετή υπηρεσίο στην ασφάλιση, αν απολυθεί 
για άλλους λογους, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του απο- 
λυομένου.

Την 31 Δεκεμβρίου 1965 έπαυσε η λειτουργία της ΕΔΕΜΕΔ και 
οι υπάλληλοι που απολύθηκαν υπέβαλαν αίτηση στο ΙΚΑ για να 
συνταξιοδοτηθούν και επκαλέσθηοαν τις διατάξεις της παρ.4 του 
άρθρου 1 του ν.1276/82 για να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις 
του Καταστατικού του κσταργηθέντος Κλάδου Συντάξεως του Τα

μείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΔΕΜΕΔ
Ορισμένοι από τους υπαλλήλους αυτούς ζήτησα» νο ουντοξιο 

δοτηθούν με τις διατάξεις του εδαφίου δ'τής παρ.1 του άρθρου 
9 του Καταστατικού του καταργηθεντος Κλάδου, ζητώντας να θε
ωρηθεί ότι απολύθηκαν λόγω καταργησεως θέσεως ή Ρτι απολύ
θηκαν για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητό τους αφού 
απολύθηκαν από την ΕΔΕΜΕΔ, διότι η εταιρία διέκοψε τη λειτουρ
γία της.

Το ΙΚΑ δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους ενώ μερικά από τα διοι
κητικά Πρωτοδικεία στα οποία προσόφυναν οι ενδιαφερόμενοι 
τους δικαίωσαν, το ΙΚΑ Ομως προσεφυγε στο Συμβούλιο Επικρά
τειας, το οποίο εξέδοσε απόφαση υπέρ του ΙΚΑ

Με την εκκρεμότητα όμως ουτή, δημιουργήθηκε αναταραχή 
στους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής οι οποίοι ενω απο
λύθηκαν από την εργασία τους, διότι η ΕΔΕΜΕΔ έπαυσε να λει
τουργεί, δεν μπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν.

Για την άρση της εκκρεμότητας αυτής και για την αποκατάστα
ση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής προτείνεται η θέσπι
ση διάταξης με την οποία θα προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της 
ΕΔΕΜΕΔ που απολύθηκαν διότι επαυσε να λειτουργεί η ΕΔΕΜΕΔ 
θα συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ της 
παρ.1 τουΰρθρου 9 του Καταστατικού του κσταργηθέντος Κλό- 
δου Συντάξεων του Ταμείου.

Με τη ρύθμιση αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν Οσοι κοτό το χρΟ- 
νο της απόλυσής τους είχαν δέκα έτη πραγματικής ασφάλισης α
νεξάρτητα με την ηλικία τους οι οποίοι θο θεωρηθούν ότι 
απολύθηκαν λόγω καταργήσεως θέσεως καθώς και όσοι είχαν ει· 
κοσιπεντε έτη ασφάλισης ανεξάρτητα με την ηλικία τους οι οποίοι 
θο θεωρηθούν ότι απολύθηκαν για άλλους λόγους που δεν οφεί
λονται σε υπαιτιότητό τους.

Άρθρο 41
Κύρωση αποφάσεων

1. Με την παρ. 1 κυρώνεται η ΦΙΙ/οικ. 1781/13.7.90 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ο- 
Φορά την παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση της Φ11/οικ. 792/ 6.3.89 
απόφασης.

Με την ΦΠ/οικ. 792/6.3.89 απόφαση που κυρώθηκε με το άρ
θρο 16 του ν. 1858/89 δόθηκε το δικαίωμα σε οφειλέτες Ασφαλι
στικών Οργανισμών με ωρισμένες προϋποθέσεις να διακανονίσουν 
τμηματικά τις οφειλές τους προς αυτούς.

Γιο την υποβοήθηςτη των Ασφαλιστικών Οργανισμών στην εί
σπραξη των εσόδων τους αλλό και λαμβάνοντας υπόψη το αίτη
μα των οφειλετών γιο να δοθεί και πάλι το δικαίωμα γιο Οσους 
καθυστέρησαν την καταβολή των δόοεων κρίθηκε αναγκαίο η χο
ρήγηση προθεσμίας γιο υπαγωγή εκ νέου στη ρύθμιση

2. Με την παρ. 2 κυρώνεται η Φ35/οικ.256/90 απόφαση του Υ
πουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με την ©35/οικ.256/Β-2-1990 Υπουργική απόφαση αυξήθηκαν Ο
ΠΟ 1/1/1990 οι συντάξεις που καταβάλλει τε 7ΕΒΕ κατά ποσοστό 
2C %

Επειδή η αύξηση αυτή των συντάΕεω' .be επρεπε νο ισχυσε.. 
σύμφωνο με τις καταστατικές διατάξεις, απο 1/4Π990 (ενο διμη- 
νο δηλαδη μετά την απο 1/2/1990 αύξηστ των εισφορών που δο- 
θηκε με άλλη Υπουργική απόφαση ) και δεδομένου οτι οι συντάξεις 
του ΤΕΒΕ βρίσκονται στ χαμηλό επίπεδο.κρίθηκε σκόπιμο νο δο
θούν αναδρομικό από 1/1/1990 οι ανωτέοω αυξήσεις και νο γίνει 
η ρύθμιση αυτή με Υπουργική σπόΦαεπ’, .αφού ήδη το ΤΕΒΕ ενι- 
σχύθηκε επί πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το ποσό 
των 2.6 διο. δρχ. γιο το έτος 1990.ώστε νο καταστεί δυνατή η 0- 
μεση βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων.

Με την παράγραφο 3 ποοβλέπεται ότι εφεξής οι συντάξεις του 
Ταμείου θα αυξάνονται ουμΦωνα με τους Ορους .τις προϋποθέ
σεις και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθε
σίας του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορό και όχι με 
διάταξη νόμου, ώστε νο αποφευχθούν μελλοντικά τυχόν παρερ-
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μηνειες και αμφισβητήσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης των συ 
ντάξεων του Ταμείου.

Για τους πιο πάνω λΟγους .επιδιώκεται η θέσπιση της προτει- 
νόμενης διάταξης με την οποία κυρώνεται η εκδοθείσα Υπουργι
κή απΟΦαση

3. Με την παο.4 κυρώνεται η απόφαση Φ36/οικ. 312/90 του Υ
πουργού Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με την Φ36/312/1-3-1990 Υπουργική απΟΦαση αυξήθηκαν από 
1-3-1990 οι εισφορές και από 1-4-1990 οι συντάξεις που καταβάλ
λει το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων. Επειδή η αύξηση εισφορών 
και συντάξεων έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, η έκδο
ση και δημοσίευση του οποίου θα απαιτούσε αρκετό χρονικό διά
στημα και επειδή η αύξηση των εισφορών δεν ήταν δυνατό να γίνει 
αναδρομικά, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ρύθμιση αυτή με Υπουργι
κή ΑπΟΦαση, ώστε να καταστεί δυνατή και η άμεση βελτίωση της 
θέσης των συνταξιούχων.

Για τους πιο πάνω λογους, επιδιώκεται η θέσπιση της προτει- 
νόμενης διάταξης της παραγράφου 4 με την οποία κυρώνεται η 
εκδοθείσα Υπουργική απόφαση

4. Με την παρ.6 κυρώνεται η απόφαση Φ22/οικ. 255/90 του Υπ. 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με την Φ22/οικ.255/Β-2-1990 Υπουργική Απόφαση αυξήθηκε α
πό 1-1-1990 το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρα
τος ή αναπηρίας των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΣΑ καθώς 
και το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου 
(συνολική αύξηση 20 % ).

Επειδή η αύξηση αυτή έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγ
μα, η έκδοση και δημοσίευση του οποίου θα απαιτούσε αρκετό χρο
νικό διάστημα και επειδή ήδη αυξήθηκαν από 1ης Ιανουάριου 1990 
οι εισφορές, με αποτέλεσμα το ύψος του ασφαλίστρου που κατα
βάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ να είναι αρκετά υψηλό (15.500 
Κλ. Σύνταξης + 6.195 Κλ. Ασθ ), ενώ οι συντάξεις του ΤΣΑ κυμαί
νονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,παρόλο ότι αυξήθηκαν από 1-4-90 
με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου κατά ποσοστό 3,08 %, κρίθηκε 
σκόπιμο να αυξηθούν οι συντάξεις κατά 20% και να γίνει η ρύθμι
ση αυτή με Υπουργική απόφαση, ώστε να καταστεί δυνατή η άμε
ση βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων.

Για τους πιο πάνω λόγους επιδιώκεται η θέσπιση της προτει- 
νόμενης διάταξης της παραγράφου 6, με την οποία κυρώνεται η 
εκδοθείσα Υπουργική απόφαση.

5. Με την παρ.8 κυρώνεται η 945/89 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
την οποία χορηγούνται έξοδα κίνησης στους Υπαλλήλους της 
Δ/νσης Επιθεώρησης της Γ ενικής Γ ραμματείας Κοινωνικών Ασφα
λίσεων λόγω της εκτέλεσης εξωτερικής Υπηρεσίας.

Επειδή γιο τη χορήγηση αυτή απαιτείται διάταξη νόμου προ- 
τείνεται η νομοθετική κύρωση της σχετικής απόφασης.

6. Με την παο. 9 νομιμοποιειτοι η αναδρομική αύξηση του τι
μολογίου ιδιωτικών κλινικών. Με την κοινή απόφαση 
Α3Β/Φ. 15/12129/1.8.90 (©ΕΚ 545/28.8.90 τ.Β') καθορίσθηκε νέο τι- 
-ΐλόγιο ημερησίου νοσηλίου των ιδιωτικών Κλινικών της χώρας.

Με την παρ. 7.2 της εν λογω Κοινής Αποοοσεως καθορίζεται 
η αναδρομική ισχύς της από 1.1.1990. πλην Ομως όπως έχει απο- 
Φανθεί και η Νομική Διεύθυνση του Υπουργείου επειδή η εξου- 
οιοόοτική διάταξη του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.1579/85 βάσει της 
οποίας εξεδόθη η παραπόνω Κοινή ΑπΟφαση δεν περιέχει ρύθμι
ση τέτοια που να επιτρέπει την αναδρομή, αυτή ισχύ από της δη- 
μεοιεύσεώς της στην Εοημερίδα της Κυβερνησεως.

Προκειμένου να καληοθεί η νομιμότητα της αναδρομικής κα- 
ττ,Τηλής των αυξημένων νοσηλίων από τα Ασφαλιστικό Ταμεία α
πό 1.1.90 για την οποία το Υπουργείο έχει δεσμευθεί. επιβάλλεται 
η νομοθετική ρύθμιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 
Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 42 
Ποινικές Κυρώσεις

Με το άρθρο αυτό ποοβλέπεται ποινική δίωξη για παράβαση 
καθήκοντος των επι κεφαλής Τραπεζών, Δημοσίου Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγό
ντων που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13,
18 και 19 του νομοσχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43 
Τελικές διατάξεις

Με τις τελικές διατάξεις του άρθρου προς αποφυγή συγχύσε
ων ή παρερμηνειών διευκρινίζεται :

1. Η κατίσχυση των διατάξεων του νομοσχεδίου έναντι κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής κοινωνικοασφαλιστικής διατάξεως που 
ρυθμίζει τα (δια θέματα.

2. Ο αποκλεισμός κάθε δυνατότητας καταργήσεως ορισμένων 
διατάξεων του νομοσχεδίου με υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις γιο 
τη θέσπιση κ.λπ. διατάξεων κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου.

3. Η απαγόρευση της θεσπίσεως ή επαυξήσεως ασφαλιστικών 
εισφροών ή της μετακυλίσεως των εισφορών των ασφαλισμένων 
στον εργοδότη με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν αποκλείε
ται Φυσικά συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση με συλλογικές συμ
βάσεις εργασίας.

4. Η διατήρηση πλήρους της ισχύος των διατάξεων που διέ- 
πουν τους επί μέρους ασφαλιστικούς φορείς σε θέματα που δεν 
ρυθμίζει άλλως το παρόν νομοσχέδιο.

Άρθρο 44 
Έναρξη ισχύος

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζεται ο χρόνος έναρ
ξης της ισχύος του.
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