
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Ά νηκστάστοση και συμπλήρωση διατά
ξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του 
συ νταζιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής A vii- 
στα σης και άλλες διατάξεις “

- Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με τον πρόσφατο νόμο 1902/1990 θεσπίστηκαν μέτρα 
για την εξυγίανση και εκλογίκευση του συστήματος κοινω
νικής ασφάλισης της χώρας μας, λόγω της βαθιάς κρίσης 
,jtou διέρχεται τούτο και του οξύτατου οικονομικού προβλή
ματος που προκαλείται από τα τεράστια ελλείμματα των 
ασφαλιστικών ταμείων τα οποία επέβαλαν τη λήψη άμεσων 
μέτρων προς αποτροπή της απερχόμενης κατάρρευσής 
τους.

Συνέπεια του νόμου αυτού ήταν η υιοθέτηση ενιαίων 
κανόνων ασφάλισης και καθιέρωσης αρχών ανταποδοτικό- 
τητας, προκειμένου να οδηγηθούμε βαθμιαία σε ένα δίκαιο 
και οικονομικά βιώσιμο σύστημα, απαλλαγμένο από τις α
δυναμίες του παρελθόντος και προσαρμοσμένο σας απαι
τήσεις των καιρών και ας προοπτικές του μέλλοντος.

Επειδή ορισμένες από ας βασικές διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου παρουσιάζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους, κυ
ρίως ερμηνευτικά, αλλά και νομοτεχνικά λόγω της μη έ
νταξής τους στα οικεία άρθρα του Κώδικα Πολιτικών και 
Στραπωτικών Συντάξεων και των λοιπών νομοθεσιών που 
διέπουν τα ασφαλιστικά ταμεία, κρίνεται σκόπιμη η αναδια
τύπωσή τους σύμφωνα με τους νομοτεχνικούς κανόνες που 
ακολουθούνται, χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία και οι βασικές 
επιδιώξεις του νόμου. /

Ετσι δημιουργείται οργανική ενότητα, αποφεύγεται η διο- 
σπορά των διατάξεων, αίρονται αμφιβολίες που δημιουργούν 
ερμηνευτικά θέματα, χωρίς να προκαλούν στους υπαλλή
λους δυσμενέστερα αποτελέσματα (έ$>θρα 1-4). Αντίθετα 
σε μερικά σημεία, οι ρυθμίσεις γίνονται ευμενέστερες όχι 
μόνο σε σχέση προς το ν. 1902/1990, αλλά ακόμα Kat προς 
το προίσχύον καθεστώς (χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα 
παιδιά).

Πέραν αυτών, ενώ με τις ρυθμίσεις του ν.1902/1990 έγινε 
παοέμβαση στο ασφαλιστικό δίκαιο που καλύπτει τους ερ
γαζόμενους στο Δημόσιο, και τον ευρύτερο δημόσιο καθώς 
και στον ιδιωτικό τομέα, στον άλλο χώρο των συντάξεων 
που καταβάλλει το Δημόσιο σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα η ίδια κατάσταση, η οποία, πέρα 
από τη σημαντική δαπάνη που συνεπάγεται σε βάρος των 
δημοσίων οικονομικών, παραβιάζει σε ορισμένα της σημεία 
κατάφωρα τις υγιείς συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές αρ
χές. ενώ παράλληλα αποτελεί αίτια συχνών και εντόνων 
κοινωνικών επικρίσεων, κύριοι δέκτες των οποίων είναι τα 
Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων. Στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής 
•^οχεύουν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του προτεινό- 
μενου νομοσχεδίου, με τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια 
ελυγιάνοεως της νομοθεσίας που αφορά πς συντάξεις των 
αγωνιστών Εθνικής Ανάστασης, κατά τρόπο ώστε: 

α) Να περιοριστεί η καταβολή σύνταξης στους πραγματικά 
αιούχους, στους αγωνιστές δηλαδή που, εκτελώντας το 

ικψιστο χρέος της υπεράσπισης της ακεραιότητας και της 
Υώής του Εθνους, απώλεσαν ανεπανόρθωτα την υγεία τους.

β) Να αποφευχθεί η νόθευση υγιών συνταξιοδοτικών 
°ΡΧων, σύμφωνα με τις οποίες δικαίωμα συντάξεως σε 
βάρος του Δημοσίου Ταμείου πρέπει νάποκτούν οι υπάλ
ληλοι που προσέφεραν στο Δημόσιο, για μακρά σειρά ετών, 
Ής υπηρεσίες τους με εργασιακή και υπαλληλική σχέση και 
καταποκλειστικό βιοποριστικό επάγγελμα καθώς και εκείνοι

που κατέστησαν ανάπηρου Η απλή συμμετοχή στους αγώ
νες μέσα απο τις γραμμές της Αντίστασης (εθνικοί αγωνι
στές) ή από πς τάξεις του Εθνικού Στρατού (πολεμιστές) 
περιποιεί, βέβαια, ιδιαίτερη τιμή σε όποιον συνδέεται με την 
ύψιστη αυτή εθνική προσφορά, δεν συνιστά όμως λό>ι, 
απονομής σύνταξης, εν είδει αντιπαροχής, από το Δημόσιο 
Ταμείο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, όπ οι ηρωικοί πολεμιστές 
τιμ> ετών 1912-22 καθώς και δημιουργοί του Επους του 
'40 δεν έχουν δικαιωθεί εφ' όσον δεν φέρουν αναπηρία 
οφειλόμενη στη συμμετοχή τους στα πολεμικά γεγονότα, 
συντάξεως από το Δημόσιο. Εύλογα, λοιπόν, ύστερα από 
πς ρυθμίσεις των άρθρων 22-26 και 27 του ν.1813/1986, 
με έκδηλη πικρκί, ζητούν και αυτοί την ίδια τουλάχιστον 
μεταχείριση με τους αγωνιστές της Εθνικής Ανάστασης, 
ανασφάλιστους ή συνταξιούχους Ο.Γ Λ..

γ) Να προστατευθεί και διαφυλαχθεί η έννοια της Ανά
στασης από την βέβαιη καταρράκωσή της, αφού, ο απλός 
και διαβλητός τρόπος αναγνώρισης της ιδιότητας του α
γωνιστή (με δύο μάρτυρες) συνδυαζόμενος με πς συνεχείς 
παρατάσεις των προθεσμιών και τα συνταξιοδοπκά και λοιπά 
ευεργετήματα (περίπτερα, ατελής εισαγωγή αυτοκινήτων 
κατά προτίμηση διορισμός των τέκνων στο Δημόσιο κ.λπ.), 
οδήγησε στην αθρόα ‘παραγωγή' αγωνιστών και στην απο
νομή της ιδιότητας ακόμα και σε πρόσωπα βρεφικής ηλικίας 
κατά το χρόνο της Κατοχής.

δ) Να εξαλειφθούν οι υπάρχουσες διακρίσεις μεταξύ και 
αυτών ακόμα των αγωνιστών, αφού το άρθρο 27 του ν.1813/ 
1988 χορήγησε συντάξεις μόνο στους συνταξιούχους του 
Ο.Γ.Α. εξαιρώντας τους συνταξιούχους των άλλων φορέων 
ασφάλισης (Ι.Κ.Α., TEBE, Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λπ.) το δε άρθρο 
14 του ν. 1648/1986 προέβλεψε την καταβολή επιδόματος 
15% μόνο στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του 
ιδιωτικού τομέα που διορίσθηκαν υποχρεωτικά κατ'εφαρμογή 
του ν.751/1948 και όχι σε όλους τους αγωνιστές, ανεξάρ
τητα από τον τρόπο της πρόσληψής τους και το φορέα 
της εργασίας τους.

ε) Να παύοουν οι τριβές που παρατηρήθηκαν στα μέλη 
των μικρών κοινωνιών της υπαίθρου από το γεγονός της 
κατά πς διατάξεις του ν.1813/1988 συνταξιοδότησης ατό
μων αμφισβητούμενης, τουλάχιστον, προσφοράς και συμμε
τοχής στον Εθνικό Αγώνα.

ζ) Να ελαφρυνθεί ο Κρατικός Προυπ/σμός από το βάρος 
καταβολής των ανπστασιακών συντάξεων, το οποίο, εν όψει 
του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτουμένων προσώπων που 
με την παράταση των προθεσμιών αναγνώρισης της ιδιό- 
τητος του εθνικού αγωνιστή, εμφανίζει τάσεις υπερβολικής 
αυξήσεως, θα ανέλθει σε τέτοια επίπεδα, ώστε να καταστεί 
δυσβάσταχτο.

Επίσης διαπιστώθηκε όπ ορισμένες διατάξεις του ν. 1902/ 
1990 που αφορούν το Ι.Κ.Α. είτε προκαλούν σημαντική 
επιβάρυνση του Ιδρύματος (αναπροσαρμογή αποδοχών πε
νταετίας) είτε η εφαρμογή τους καθίσταται δυσχερής ή 
αναποτελεσματική (βιβλίο παρουσίας οικοδόμων, διαπίστωση 
αναπηρίας, πρόστιμο για μη ασφάλιση αλλοδαπών ή συντα
ξιούχων κλι.π.) και χρειάζονται διόρθωση.

Ακόμη διαπιστώθηκε η ανάγκη ρυθμίσεως και ορισμένων 
άλλων θεμάτων των ασφαλιστικών οργανισμών, η αντιμε
τώπιση των οποίων θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία 
τους, θα βελπώσει τα έσοδά τους και θα διευκολύνει τους 
ασφαλισμένους τους.

Ειδικότερα:

Αρθρο 1

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίστανται και 
συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και 
Στραπωτικών Συντάξεων που αναφέρονται στο δικαίωμα
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σύνταξης των γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου (πολιτικών 
στρατιωτικών).

Ειδικότερο ορίζεται, ότι όλες οι γυναίκες υπάλληλοι που 
προσλήφβηκαν, με οποιοδήποτε τροπο (τακπκοί-όκτακτοΟ. 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 και είναι έγγαμες καθώς 
και οι γυναίκες που είναι χήρες ή διαζευγμένες ή άγαμες 
μητέρες και έχουν άγαμα παιδιά αποκτούν δικαίωμα σύντα
ξης με τη συμπλήρωσή 1 δετούς πλήρους πραγματικής συ
ντάξιμης υπηρεσίας.

Για τις λοιπές γυναίκες (άγαμες ή διαζευγμένες ή χήρες 
χωρίς ή με έγγαμα παιδιά) ισχύει η συμπλήρωση 2δετούς 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως και για τους άν- 
δρες. Για όλες τις γυναίκες που διορίζονται από 1ης 
Ιανουάριου 1983 και εφεξής απαιτείται για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος 25ετία.

Ακόμη παραμένει όπως έχει η εξαίρεση που θέσπισε ο 
ν. 1902/1990 για τις γυναίκες με τρία τουλάχιστον παιδιά 
ή τους χήρους ή διαζευγμένους με τρία τουλάχιστον παιδιά, 
εφ' όσον συμπληρώνουν 20ετή πραγματική υπηρεσία.

Αρθρο 2

Με ας διατάξεις του άρθρου αυτού αναδιατυπώνονται οι 
αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 1902/1990 
και εντάσσονται στο άρθρο 56 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων για νομοτεχνικούς λόγους, αλλά 
και για πληρέστερη αποσαφήνιση των διατάξεων, προς 
αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων. Ειδικότερα, με ας 
διατάξεις αυτές θεσπίζονται όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
για την καταβολή της σύνταξης. Τα όρια αυτά δεν ισχύουν 
για τους στρααωακούς γενικά καθώς και για τους διχαστι
κούς λειτουργούς, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία 
κλιμακώνεται ως εξής:

Για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1997 ορίζεται ως ελάχιστη η συμπλήρωση του 
42ου έτους για τις γυναίκες που έχουν παιδιά ανήλικα ή 
ανίκανα, του 53ου έτους για τις λοιπές γυναίκες και του 
55ου για τους άνδρες ενώ για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα 
σύνταξης από 1 Ιανουάριου 1998 και μετά, ή προσλαμβά
νονται από 1 Ιανουάριου 1983 και εφεξής η συμπλήρωση 
του 50ού έτους για τις γυναίκες που έχουν ανήλικα ή 
ανίκανα παιδιά, του 58ου για τις λοιπές γυναίκες και του 
60ού για τους άνδρες.

Διευκρινίζεται, ότι όσοι θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό 
δικαίωμμα από την ισχύ του ν.1902/1990 και μετά, μπορούν 
να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από την υπηρεσία, αρκεί να 
έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης προκειμέ- 
νου να τους καταβληθεί η σύνταξη.

Το δικαίωμα που θεμελιώνεται δεν επηρεάζεται από οιο- 
δήποτε μεταγενέστερη προσωπική ή οικογενειακή μεταβολή 
(διάζευξη, ενηλικίωση τέκνου, χηρεία κΛπ.), δηλαδή κατο
χυρώνεται. Ετσι, εάν μια γυναίκα με παιδιά, που διορίστηκε 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 και μέχρι την 31η Δεκεμ
βρίου 1997, θεμελιώνει δικαίωμα συντάξεως (15ετία), κατο
χυρώνει το δικαίωμά της, ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά 
ενηλικιωθούν ή παντρευτούν μετά τη συμπλήρωση της 15ε- 
τίας και μπορεί να εξέλθει της υπηρεσίας οποτεδήποτε, 
λαμβάνοντας τη σύνταξή της, εφ' όσον βέβαια έχει συ
μπληρώσει και την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 
(42ο επί ανηλίκων τέκνων και 53ο επί όλων των όιλλων 
περιπτώσεων).

Παράλληλα, εισάγονται εξαιρέσεις για την καταβολή της 
σύνταξης και πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, πέρα 
anc τους στρατιωτικούς και δικαστές, και σε ορισμένες 
περ . σώσεις βαρειών αναπηριών, ακούσιας εξόδου από την 
υπη >σία, συμπλήρωσης 35ετίας, παραμονής στην υπηρεσία

επτά έτη μετά τη θεμελίωση δικαιώματος κλ,π..
Ακόμη ορίζεται η ημερομηνία που λαμβάνέτοι υπόψη για 

τον υπολογισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης και αυτή είναι 
η ημερομηνία που πράγματι γεννήθηκε ο υπάλληλος και 
τούτο για να υπάρχει κλιμάκωση της εξόδου.

Αν, βέβαια, αυτή δεν αποδεικνύεται, τότε θα λαμβάνεται 
υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους που γεννήθηκε.

Αρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα 
εξής:

α. Αναδιατυπώνονται α διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 9 
του ν. 1902/1990 που αφορούν την ηλικία συνταξιοδότησης 
των βοιιλευτών, δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, τη 
συνταξιοδότηση των θηλέων τέκνων και των αγάμων αδελ
φών τους σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τους δημοσίους 
πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς και θέματα που αφορούν την 
επιβολή κρατήσεων για τη συνταξιοδότησή τους.

β. Ορίζεται ότι οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 
(1 και 2) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους 
των Ο.Τ.Α., των λοιπών ν.π.δ.δ. που συνταξιοδοτούνται με 
δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές διατάξεις εί.ε από το 
Δημόσιο είτε από άλλα Ταμεία, καθώς και για το προσωπικό 
του Ο.Σ.Ε. που διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 3395/ 
1955.

γ. Επεκτείνονται, για την ταυτότητα του λόγου, οι ρυθ
μίσεις του άρθρου 7 ν.1902/1990 με τις οποίες αναπρο
σαρμόζεται η σύνταξη των παλαιών γενικών διευθυντών και 
στους γενικούς και αναπληρωτές γενικούς διευθυντές του 
Ο.Σ.Ε., των ΕΛ.ΤΑ. και του Κ.Ε.Π.Ε., οι οποίος σύμφωνα με 
την ερμηνεία που δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν καλύφθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1902/1990.

δ. Διευκρινίζεται ο μισθός με βάση τον οποίο αναπρο
σαρμόζονται οι συντάξεις των αναπληρωτών γενικών διευ
θυντών.

ε. Γίροβλέπεται επανάκριση των υποθέσεων που έχουν 
κριθεί αντίθετα μέχρι σήμερα.

στ. Ρυθμίζονται θέματα καταβολής του εφάπαξ βοηθήμα
τος και των επικουρικών συντάξεων καθώς και της υγειο
νομικής περίθαλψης στους υπαλλήλους των οποίων η σύ
νταξη αναστέλλεται, λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτού
με νων ορίων ηλικίας.

Αρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού: 
α. Διευκρινίζεται ποιες υπηρεσίες λαμβάνονται υπόψη για 

τη χορήγηση της προσαύξησης της σύνταξης κατά πεντη
κοστά όσων παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία και μετά 
από τη συμπλήρωση υπέρ τριάκοντα πενταετούς υπηρεσίας 
και η έκταση εφαρμογής της ρύθμισης.

β. Εναρμονίζεται το ανώτατο όριο σύνταξης ύστερα από 
την ανωτέρω προσαύξηση των πεντηκοστών.

γ. Επαναλαμβάνεται το άρθρο 16 του ν. 1902/1990 το 
οποίο δεν είχε αποτελέσματα επί των συντάξεων που 
καταβάλλει το Δημόσιο, γιατί δεν είχε γνωμοδοτήσει επ 
αυτού το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την επιταγή του 
άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος.Σημειώνεται ότι, το 
ανώτατο όριο συντάξεων που έθεσε η διάταξη του άρθρου 
16 ν.1902/1990 και επαναλαμβάνεται με το άρθρο αυτό, 
ισχύει επί όλων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων του Δημο
σίου (πολιτικών, στρατιωτικών,δικαστών, σιδηροδρομικών, 
υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ., κ_λπ.) καθώς και των συνταξιούχων των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλι
σης.
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Αρθρο 5 'Αρθρο 6

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτου:
1. Αυξάνεται από 1ης Οκτωβρίου 1991 το κατωτατο όριο 

των χορηγιών των δήμαρχων και προέδρων κοινοτήτων από 
δρχ 8.560 που είχε καθοριστεί με το ν. 1518/1985, σε δρχ. 
12.240 όση δηλ. είναι η κατώτατη βασική σύνταξη του
Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι οι χορηγίες των δημάρχων και κοινοταρ
χών, λόγω του χαρακτήρα τους, δεν ακολουθουν, δυνάμει 
του ν. 1518/1985, ας συντάξεις του Δημοσίου σε ό,π αφορά 
την Α.Τ.Α, και τις εκαστοτε αυξήσεις αλλά αναπροσαρμό
ζονται κάθε φορά που αυξάνονται και τα έξοδα παράστασης 
των εν ενεργεία δημάρχων ή προέδρων του αντίστοιχου 
δήμου ή κοινότητας, διέπονται δηλαδή από ειδικό καθεστώς.

2. Συμπληρώνεται η οικεία διάταξη του άρθρου 12 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων σε τρόπο 
ώστε ,να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο και 
η προϋπηρεσία που παρασχέθηκε στο Οικουμενικό και στα 
άλλο Ορθόδοξα Πατριαρχεία με την ιδιότητα του κληρικού 
και οχι μόνο με την ιδιότητα του υπαλλήλου,όπως προέ- 
βλεπε η μέχρι τώρα ρύθμιση. Το μέτρο αυτό κρίνεται δι
καιολογημένο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών 
υπο τις οποίες οι κληρικοί καλούνται να επιτελέσουν το 
πολλά πλώς χρήσιυο εθνικό και Θρησκευτικό έργο τους στις 
ενορίες και επισκοπές των Πατριαρχείων της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

3. Αντιμετωπίζεται το θέμα της θεμελιώσεως δικαιώματος 
συντάξεως από υπαλλήλους που έχουν αναγνωρίσει υπη
ρεσία στον ιδιωτικό τομέα κατά τις διαατάξεις του ν. 1405/ 
1983, και αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη συ
μπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικότερο 
οοιζεται ότι και οι υπάλληλοι αυτοί, εφ' όσον έχουν τις 
άλλες προϋποθέσεις, (20ετία στο Δημόσιο), μπορούν να 
προσμετρήσουν την υπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα για 
την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με τη συμπλή
ρωση του ορίου αυτού.

4 Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που μο
νιμοποιήθηκαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1991 με τις διατάξεις 
των νομών 1476/1984 και 1540/1985 καθώς και του ν.1874/ 
>990. να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής συνταξιοδοτικού
>>οοεα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, γιαή παρουσιά
στηκαν περιπτώσεις καθυστέρησης ολοκληρώσεως της δια- 
^οοιας, μονιμοποίησης και έτσι οι ενδιαψέρομενοι, λόγω 
πχι on, μονιμοποιήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1990' 

ου όριζε η διάταξη του άρθρου 9 του ν. 1902/1990, 
οπωυεοαν οχι απο υπαιτιότητα τους τη δυνατότητα επιλο- 
νης οορεα ασφάλισης.

Α'θμη νομιμοποιούνται οι γενόμενες επιλογές συνταξιο- 
ΤΌ··*ου φορέα απο υπαλλήλους των Ο.Τ.Α που μονιμοποιή- 
*>=ν υυναμει της αριθμ. ΔΙΠΙΔ Φ42/24/11440/31-12-86 
^οροσης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ε- 
Λ-υ Ρικών και Οικονομικών.

- Ηαρεχετα; δυνατότητα άσκησης ελεύθερου επαγγέλ- 
X,&c ~θυς γιατρούς που ουνταξιοδοτούνται από το Δη- 
μο·ο° απο θέσεις του Ε.Σ.Υ. Μέχρι σήμερα απαγορεύεται 

λογω γιατρούς, δυνάμει τομ άρθρου 39 του 
/1933, η άσκησ- ελεύθερου επαγγέλματος ,απαγό- 
που προκαλεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους 

olcYk'· '^fTD0^c π°υ ουνταξιοδοτούνται από το Δημό- 
σν'οοηΓ ' GVCniCTr,l;iC' ^όγανισμους κ.λπ.. Στην άρση της 
noc qLTQ<' οποσκ°άεί η προτεινόμενη ρύθμιση με την ο- 
rjry. » ^ προανοφ£ρ0ηκε,παοέχετσι η δυνατότητα άσχη-

επαΥΥέλματος και στην κατηγορία αυτή των για- 
βολπς r^c.TT,V Πί30υποθεση, πάντοτε.της αναστολής κατα- 
('π ~ c συντ3ξης τους απο το Δημόσιό για όσο διάστημασσκοιτν T0 IQ_, :|Κό επάγγελμα.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ανατίθεται σε ειδικές 
περιφερειακές υγειονομικές επιτροπές η εξέταση των ο- 
ναπήρων Εθνικής Αντίστασης και εμφυλίων συγκρούσεων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του τραύματος ή της 
νόσου, η αιτιώδης σχέση τους με την συμμετοχή στην 
Εθνική Ανάσταση ή τις εμφύλιες συγκρούσεις καθώς και το 
ποσοστό μειώσεως της ικανότητας για εργασία.

Το έργο αυτό μέχρι σήμερα πραγματοποιούν, δυνάμει των 
νόμων 1543/1985 και 1863/1989 οι πρωτοβάθμιες νομαρ
χιακές υγειονομικές επιτροπές.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις:
α) Συνιστώνται ειδικές κατά περιφέρεια υγειονομικές ε

πιτροπές που θά εξετάζουν όλες άς υποθέσεις, που αφο
ρούν τις παραπάνω κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων. Η 
εξέταση θα στηρίζεται και πάλι στον ισχύοντα πίνακα νόσων 
και αναπηριών και στα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης 
σε συσχετισμό βέβαια και με τα υπάρχοντα στοιχεία του 
φακέλου.

β) Επιδιώκεται η εξασφάλιση ορθής και αντικειμενικής 
κρίσεως, δεδομένου ότι η επιτροπή, θα περιλαμβάνει εξει- 
δικευμένους, πεπειραμένους και επιστημονικά καταρτισμέ
νους γιατρούς.

γ) Προστατεύονται οι πραγματικά ανάπηρα από κακό
βουλες διαδόσεις σχετιζόμενες με τον τρόπο της συντα- 
ξιοδότησής τους.

δ) αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες που προυσιόστηκαν στις 
πρωτοβάθμιες νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές κατά 
την εφαρμογή του πίνακος νόσων και αναπηριών, λόγω 
ελλείψεως πείρας, εξειδικεύσεως, μέσων διαγνώσεως των 
νόσων, ακόμα και γιατρών. Η εξέταση από την επιτροπή 
δεν ήταν δυνατό για λόγους ίσης μεταχείρισης να περιο- 
ρισθει στις υποθέσεις που εκκρεμούν για εξέταση ή πρό
κειται να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ ενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, αλλά είναι επιβεβλημένο να ε
πεκταθεί και σε εκείνους που έχουν δικαιωθεί συντάξεως. 
Για το λόγο αυτόν προβλέπεται η επανεξέτασή τους από 
τη συνιστώμενη επιτροπή.

Με βάση το νέο ποσοστό ανικανότητος και τη νέα 
γνωμάτευση κρίνεται και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Εξυ- 
πακούεται ότι, εάν το ποσοστό αναπηρίας δεν είναι συντά
ξιμο ή η πάθηση είναι άσχετη λόγω της φύσεώς της και 
των δεδομένων της Ιατρικής Επιστήμης με τα παρέχοντα 
δικαίωμα συντάξεως γεγονότα, η σύνταξη μπορεί να μειωθεί 
ή και να διακοπεί Στην περίπτωση αυτή ποσά, που έχουν 
καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Στην επανεξέταση περιλαμβάνονται και υποθέσεις δικαιώ
ματος συντάξεως μελών οικογενειών θανόντων αναπήρων 
προ της συνταξιοδοτήσεώς τους, ή και μετά από αυτή. Στην 
περίπτωση αυτή η γνωμάτευση θα στηριχθεί στα στοιχεία 
του συνταξιοδοτικού φακέλου.

Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η γνωμάτευση οφείλει σε 
όλες τις περιπτώσεις vc είναι αιτιολογημένη.

Με τη διάταξη της παραγράφου 7 εξουσιοδοτούνται οι 
Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων να ορίσουν με αποφάσεις τους τα της συνθέ- 
σεως και λειτουργίας των Επιτροπών αυτών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

Με πς διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 αντιμετωπίζεται 
το εξής θέμα:

Οι οικογένειες των πολιτών εκ του αμάχου πληθυσμού 
ot οποίοι τραυμαάστηκαν ή φονεύτηκαν από γεγονότα του 
πολέμου 1940- 45,αποκτούν δικαίωμα βοηθήματος σε βάρος 
του Δημοσίου υπό αυστηρούς όρους ηλικίας, συντήρησης, 
απορίας κ.λπ. που έθεσε ο α.ν 1512/1950.

Αντίθετα, οι αντίστοιχες οικογένειες των αναπήρων των
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εμφυλίων συγκρούσεων (άμαχοι) συνταξιοδοτοάνται,δυνάμει 
του ν.1863/1989,χωρίς προυπο&εσεις ,με τον ίδιο τρόπο 
που συνταξιοδοτούντα οι οικογένειες των φονευθεντων ή 
τραυματισθέντων στον πόλεμο στρατιωτικών (οπλιτών και 
αξιωματικών μονίμων και εφέδρων).

Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων, 
πέρα από το ότι προκαλεί εύλογες τριβές μεταξύ ομάδων 
πολιτών, συνιστό διάκριση η οποίο δεν μπορεί vc δικαιο
λογηθεί στα πλαίσιο της περί ίσης μεταχείρισης των πολιτών 
επιταγής του Συντάγματος.

Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις γιο πολίτες που, 
χωρίς να πάρουν ενεργά μέρος στο πολεμικό γεγονότα, 
έπεσαν τυχαία θύματα των γεγονότων αυτών.

Στην άρση της ανωτέρω ανισότητας στοχεύουν οι προ- 
τεινόμενες διατάξεις ,με πς οποίες εξομοιώνονται, από 
απόψεως προϋποθέσεων ,οι συντάξεις των οικογενειών των 
πολιτών των αναπήρων των εμφυλίων συγκρούσεων με πς 
αντίστοιχες οικογένειες των πολιτών που τραυματίστηκαν 
ή φονεύθηκαν κατά τον πόλεμο του 1940-45.

Η εν λόγω εξομείωση για λόγους ίσης μεταχείρισης ,δεν 
θο περιορισθεί σπς ήδη εκκρεμείς αιτήσεις ή σε όσες 
πρόκειται να υποβληθούν, αλλά θο περιλάβουν και πς 
συντάξεις, που έχουν ήδη αναγνωοισθεί. Εξυπακούεται όπ, 
παρέλκει η παραπομπή των οικείων φακέλων στην ειδική 
υγειονομική επιτροπή της παρ.1 στην περίπτωση που από 
τα δικαιολογηπκά διαπιστωθεί όπ οι οικογένειες στερούνται 
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του α.ν 1512/1950.

Άρθρο 7

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται όπ:
α) Οι συντάξεις που χορηγούνται από το Δημόσιο στους 

αγωνιστές εθνικής αντίστασης που δεν μπόρεσαν να ο- 
σφαλισθούν λόγω των πολιτικών διώξεων καθώς και στους 
ανασφάλιστους πολιτικούς πρόσφυγες από τη Ρουμανία, θα 
ακολουθούν το κατώτατο όριο πολιτικής σύνταξης που 
καταβάλλει το Δημόσιο.

Η ρύθμιση αυτή προτείνεται για την ίση μεταχείριση του 
συνόλου των συνταξιούχων του Δημοσίου, δ;επ δεν νοείται 
να καταβάλλεται σύνταξη σε πρόσωπα που ουδέποτε απέ
κτησαν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, μεγαλύτερη από 
αυτή που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους.

Διευκρινίζεται όπ, κατά τα λοιπά με την υπόψη διάταξη 
δεν θίγονται σε κανένα τους σημείο, οι διατάξεις, των 
άρθρων 22 έως 26 ν.1813/1988 (υποβολή δικαιολογητικών 
και κρίση από την επιτροπή άρθρου 24 ν. 1543/1985) ούτε 
αλλάζουν οι προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοπκού 
δικαιώματος. Απλώς μεταβάλλεται το ποσό της σύνταξης.

β) Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν.1813/ 
1988, γιατί το μέτρο της συνταξιοδότησης από το Δημόσιο 
των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που είναι παράλληλα 
και συνταξιούχοι του Ο.ΓΆ. είτε ως τέως αγρότες είτε ως 
ανασφάλιστοι υπερήλικες, χωρίς να συντρέχει το στοιχείο 
της αναπηρίας, ενόδευσε το θεσμό των συντάξεων του 
Δημοσίου, προκάλεσε παράπονο παλαιών πολεμιστών κα 
αγωνιστών που δεν εινα συνταξιούχοι του Ο.ΓΆ. αλλα 
άλλων φορέων ασφάλισης, έγινε πρόξενος τριβών μεταξύ 
του αγροτικού κόσμου (δεν εινσ. λίγες ε. κσταγγολίες-ε- 
πώνυμες και ανώνυμες- που γίνονται σπς αρμόδιες υπη
ρεσίες κατά αγροτω. . nu« συν *^ει.^οετηοή·»ον χωρίς να 
πάρουν μέρος στην .τ.ετεστ ;.α. τ_λο; επωάμονς το.· 
Κρατικό Προϋπολογισμό με σημαντική δαπανη, η οποία 
παρουσιάζει τάσης υπερβολικής διογκωσεως, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, κρκε: να οναφερθεί 
σχετ,-χά, όπ ενώ με το ν. 1813/1988 είχε υπολογισθεί όπ ο 
αριθμός των συνταξιοδστουμένων δεν θε υπερέβαινε πς 
20.000, μέχρι σημεοα συνταξιοδοτπθηκαν πάνω από 60.000

άτομα, ο αριθμός δε αυτός εκπμάτα. πως Be υπερδιπλα- 
σιασθεί στην περίπτωση που θα κριθουν όλες οι αίτησης 
που εκκρεμούν σπς νομαρχιακές επιτροπές του π.δ.379/ 
1983, επικυρωθούν οι καταρτιζόμενοι πίνακες από το Υ
πουργείο Εθνικής Αμυνας, κα συμπληρώσουν το 65ο έτος 
της ηλικίας τους οι ενδιαφερόμενοι αγωνιστές. Παράλληλα 
δε ασκείτο, πίεση για νέα παράταση των προθεσμιών υπο
βολής δικαιολογητικών αναγνώρισης της ιδιότητας του α
γωνιστή Εθνικής Αντίστασης, με προφανείς πς περαιτέρω 
συνέπειες, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη όπ η κανονιζόμενη 
σύνταξη εινα πληοωτέα αναδρομικά από 1ης ίανουαρίου 
1989.

Η κατάργηση των εν λόγω διατάξεων συνεπάγετα τη 
διακοπή των συντάξεων που έχουν ανσγνωρισθεί κα κατο- 
βάλλοντα μέχρι σήμερα, κα φυσικά, τη μη χορήγηση στο 
εξής τέτοιων συντάξεων.

Οι αιτήσεις που υποβάλλοντα ή έχουν υποβληθεί δεν 
εξετάζοντα τίθεντα σ ο αρχείο κα θεωροϋντα σαν να μην 
έχουν υποβληθεί

Το ίδιο ισχύει κα επί των ενδίκων μέσων, που εκκρεμούν
Τα ποσά των συντάξεων, που έχουν καταβληθεί, δεν 

αναζητούντα.
Σημειώνετα ότι, το ποσό που εξοικονομείτα με την 

κατάργηση των εν λόγω συντάξεων διανεμήθηκε κα πάλι 
στον αγροτικά κόσμο με αύξηση όλων των συντάξεων 
γήρατος του Ο.Γ.Α. κατά 2.000 μηνιαίως από 1ης Ιανουάριου 
1991.

γ) Κσταργείται το επίδομα που πρρβλέπετα από το άρθρο 
14 του ν.1648/1986 ή από οποιοδήποτε άλλη διάταξη κα 
παρέχετα στους μισθούς κα πς συντάξεις των αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης που έχουν προσληφθεί σε θέσεις που 
καλύπτονται ασφαλιστικά από όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς κύριας ασφάλισης, εκτός από το Δημόσιο κα τα 
ν.π.δ.δ. που ακολουθούν το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς 
συνταξιοδότησης.

Η κατάργηση αυτή κρίνετα επιβεβλημένη γιατί το επίδομα 
δεν καλύπτει όλες πς κατηγορίες των αγωνιστών και, επί 
πλέον τέτοιου είδους παροχές με εξωϋπηρεσιακά κριτήρια 
έχουν κριθεί με αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων ως 
αδικαιολόγητες (απόφαση Σ.τ.Ε αριθμ. 1464/1978). Η διακο
πή του επιδόματος γίνετα με πράξη ή απόφαση του ορ
γάνου που τα χορήγησε από της πρώτης του μεθεπόμενου 
της ισχύος του νόμου μηνάς.

Άρθρο 8

Με το όοθρο αυτό επιδιώκεται η ρύθμιση ορισμένων 
θεμάτων που αφορούν το Μ.Τ.Π.Υ. κα: που αποσκοπούν 
στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων των συναλασσο- 
μένων.

Ειδικότερα:
Με πς παραγρ.1, 3 προβλέπεται η χορήγηση μερίσματος 

και σε πατέρα και άγαμους αδελφούς αποβιώσαντος άγαμου 
μετόχου, καθώς κα: στους γονείς κα: στα ορφανά από 
πατέρα cyoyc αδέλφια αποβιούντων χήρων χωρίς παιδιά ή 
διαζευγμένων χωρίς παιδιά, επίσης και η συνέχιση καταβο
λής μερίσματος σε ορφανά αγόρια και μετά την ενηλικίωσή 
τους ες όσον σπουδάζουν και είναι άγομα. Με τη ρύθμιση 
αυτή εναρμονίζεται η νομοθεσία του ταμείου με την ουντα- 
ςίοοοπχη νομουεσα του Δημοοιου.

Επίσης, δίνατε: τ·ε δικαίωμα είσπραξης μέχρι δύο μερι
σμάτων από το αυτό η τα αυτα πρόσωπα. Με τη διάταξη 
αυτή ικανοποιείτο: δίκαιε αίτημα μετόχων vc ασπράττουν 
μερισμό κα από δικαίωμα αποβιώσαντος συζύγου τους ή 
οοΦανών παιδιών από δικαίωμα κα των δύο γονέων μετόχων 
του ταμείου κα: γενικό από> δύο συμμετέχοντες δεδομένου 
όπ, τε· δικαίωμα αυτό απορρεε: από εισφορές των ίδιων
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των μετόχων, που έχουν εισπραχθει από το ταμείο.
Με την παρ.4 παρέχεται το δικαίωμα στους μετόχους να 

ζητησουν οποτεδήποτε τη χορήγηση του μερισματός τους. 
Με τα ισχύοντα, κάβε δικαίωμα μετόχου ή της οικογένειας 
του για λήψη μερίσματος υποκειται σε απόσβεση, αν εντός 
δέκα (10) ετών δεν υποβλήθηκε αίτηση για την αναγνώρισή 
του η δεν αναγνωρίστηκε λόγω ελλειώεως νομίμων δικαιο- 
λογητικων ή αναγνωρίστηκε μεν αλλά δεν ασκήθηκε ή 
διακόπηκε η άσκησή του επί δεκαετία. Με τη ρύθμιση αυτή 
τακτοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των μετόχων γιατί δεν είναι 
λογικό να χάνονται δικαιώματα επί των χρημάτων τους, από 
τη μη αναζήτηση των οποίων έχει ωφεληθεί το ταμείο.

Με την παράγρ.5 αποσκοπειται η ίση αντιμετώπιση των 
δύο Φύλων, ασφαλισμένων του ταμείου όσον αφορά τα 
δικαιώματά τους.

Τέλος, με την παράγρ.6 παρέχεται η δυνατότητα στο 
διοικητικό συμβούλιο του ταμείου να διαθέτει με απόφασή 
του ποσό μέχρι 1.000.000 δρχ. ετησίως γιο κοινωφελείς 
σκοπούς. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

Άρθρο 9

ΐ.Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το 
άρθρο 10 του ν. 1902/1990 που αφορά το συνταξιοδοτικό 
καθεστώς (κύρια και επικουρική σύνταξη) των ασφαλισμένων 
στα ειδικά ταμεία συντάξεων του προσωπικού των τραπε
ζών, στο ΤΆ.Π.-Ο.Τ.Ε., στο Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π. και στη Διεύ
θυνση Ασφαλίσεως Προσωπικού της Δ.Ε.Η..

Με ης νέες διατάξεις ρυθμίζονται ευθέως τα θέματα 
συνταξιοδότησης του παραπάνω προσωπικού και όχι κατά 
παραπομπή σας διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων όπως 
γίνεται με το άρθρο 10 του ν. 1902/1990.

Επαναλαμβάνονται οι ίδιες ρυθμίσεις με τις προηγούμενες 
με ορισμένες προσθήκες, βελτιώσεις, διευκρινίσεις.

Ειδικότερα:
2. Με την παρ. 1 ορίζεται ποιοι ασφαλισμένοι υπάγονται 

στις διατάξεις του άρθρου 10. Υπάγονται οι ασφαλισμένοι 
των αδικών ταμείων προσωπικού τραπεζών κ.λπ., κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι τα επικουρικά 
ταμεία που υπάγονται στις διατάξεις αυτές είναι όλα τα 
επικουρικά ταμεία, κλάδοι ή λογαριασμοί που λειτουργούν 
με τη μορφή ν.π.δ.δ. καθώς και κάθε άλλος φορέας ανε
ξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής που χορηγούν 
ουνταξας, εφ' όσον τα έσοδά τους από εργοδοτικές ει
σφορές, κοινωνικούς πόρους ή άλλες επιχορηγήσεις υπερ- 
βοινουν τα έσοδα από εισφορές των ασφαλισμένων.

Δηλαδή με την παρ. 1 επαναλαμβάνεται η διάταξη της 
top. 1 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990 και προσδιορίζεται 
σαφέστερα ποια επικουρικά ταμεία υπάγονται στις ρυθμίσεις 
του νόμου.

3. Με την παρ. 2 επαναλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 3 
tcki άρθρου 10 του ν. 1902/1990 για το συντάξιμο χρόνο 
που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώμα
τος και ορίζεται ότι αυτός είναι ο προβλεπόμενος από τα 
Ό-ταστατικά κάθε Ταμείου, θεσπίζεται δε συνταζιοδότηση 
ώ- τη συμπλήρωση 25ετούς συντάξιμου χρόνου για τις 
^Δσυττωαεις που από τα καταστατικά των ταμείων δεν

. ^ πεται τέτοια προϋπόθεση κατ αντιστοιχία με τη διά-
πτωση*30 V που ορίζεται ότι ‘σε κάθε δε περι-

ύε τη συμπλήρωση 2δετούς συντάξιμης υπη-

α_!ί, παρ. 3 επαναλαμβάνει τη διάταξη της παρ. 5 του
π α ° TO<J ν·'* 902/1990 και ορίζει ότι ο υπολογισμός 

ΠΟν°ύή της σύνταξης διέπονται από τις ισχύουσες
5 Με*3**3 καταστατικΔς διατάξεις κάθε ταμείου.

<- την παρ. 4 ορίζεται ότι κατ εξαίρεση για όσους

έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1983 και μετά δεν 
ισχύει η 1 δετια και ότι η μηνιαία σύνταξη καθορίζεται σε 
πεντηκοσ τά του 80% των συντάξιμων αποδοχών όπως 
πρόβλεπε και ο ν. 1902/1990.

6.Με την παρ. 5 ορίζονται ελάχιστα τα όρια ηλικίας που 
απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
Τα όρια αυτα είναι όπως ορίζονται και για τους δημοσίους 
υπαλλήλους στο άρθρο 2 του νομοσχέδιου. Επαναλαμβά
νεται η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 1914/1990 σύμφωνα 
με την οποία τα όρια ηλικίας που θεσπίζονται θα ισχύσουν 
ανεξάρτητα αν από τα καταστατικά των ειδικών ταμείων 
προβλέπεται συνταζιοδότηση με όριο ηλικίας ή χωρίς όριο 
ηλικίας.

Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των ειδικών ταμείων, 
όπως εξάλλου και των δημοσίων υπαλλήλων, ορίζονται ως
εξής:

Α.Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. 
α. Για όσους συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο μέχρι 

31-12-1997.
αα) Γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά το 42ο έτος 
ββ) Λοιπές γυναικεςτο 53ο έτος 
γγ) Ανδρεςτο 55ο έτος
β. Για όσους συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο μετά 

την 1-1-1998.
αα) Γ υναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά το 50ό έτος 
ββ) Λοιπές γυναικεςτο 58ο έτος 
γγ) Ανδρεςτο 60ό έτος
Για όσους προσλαμβάνονται από 1-1-1983 και μετά, τα 

όρια ηλικίας είναι αυτά που ορίζονται για όσους συμπλη
ρώνουν το συντάξιμο χρόνο από 1-1-1998 και μετά (50ό, 
5δο, 60ό).

Για τους ασφαλισμένους που έχουν προσληφθεί μέχρι 
31-12-1982 επαναλαμβάνεται η διάταξη του ν.1902/1990, 
που ορίζει ότι δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας, για όσους έχουν 
χρόνο πραγματικής ασφάλισης επτά (7) τουλάχιστον ετών 
πέραν του απαιτούμενου κατά περίπτωση συντάξιμου χρό
νου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διατύ
πωση της διάταξης έγινε έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι 
οποτεδήποτε και αν έχει συμπληρωθεί ο επί πλέον χρόνος 
των επτά ετών λαμβάνεται υπόψη για τη συνταζιοδότηση. 
Στο χρόνο αυτόν υπολογίζεται και ο χρόνος διαδοχικής 
ασφάλισης ο οποίος είναι πραγματικός.

Ειδικά για τους άνδρες ασφαλισμένους της Δ.Ε.Η. επα
ναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 38 του ν.1914/1990 
που ορίζει ότι για τη συνταζιοδότηση με τη χρησιμοποίηση 
των επτά επι πλέον ετών απαιτείται να έχει συμπληρωθεί 
και το 50ό έτος της ηλικίας τους.

Αν ο υπάλληλος συμπληρώσει το συντάξιμο χρόνο και 
παραμείνει στην υπηρεσία ορίζεται ότι το δικαίωμα σύνταξης 
που θεμελιώνεται δεν θίγεται από την παραμονή ή από 
ενδεχόμενες μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια 
της παραμονής αυτής. Ρυθμίζεται η περίπτωση των υπαλ
λήλων οι οποίοι παραιτούνται με τη συμπλήρωση του απαι- 
τούμενου συντάξιμου χρόνου. Στην περίπτωση αυτήν ανα- 
στέλλεταιη καταβολή της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση 
της ηλικίας συνταξιοδότησης. Μετά τη λήξη της αναστολής 
αρχίζει η καταβολή της σύνταξης προσαυξημένης με τις 
αναπροσαρμογές που μεσολάβησαν μεταξύ παραίτησης και 
καταβολής της σύνταξης.

Γ ια τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής προβλέπεται 
ότι θα μπορούν να πάρουν κατά την αποχώρηση το εφάπαξ 
βοήθημα από τα ταμεία προνοίας εφ' όσον έχουν τις απαι- 
τούμενες προϋποθέσεις και να συνεχίσουν αυτοί και τα 
προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους την ασφάλιση 
για περίθαλψη στα ταμεία που ήταν ασφαλισμένα καταβάλ
λοντας α ίδιοι την εισφορά συνταξιούχου που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του φορέα ή κλάδου υγείας.
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Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των σχετικών δια
τάξεων της παρ.5 ως ημερομηνία πρόσληψης απολυθέντων 
υπαλλήλων ξένων τραπεζών οι οποίοι απορροφήθηκαν βάσει 
συλλογικών συμβάσεων απο τράπεζες των οποίων το προ
σωπικό ασφαλίζεται σε ειδικά ταμεία θεωρείται η ημερομηνία 
πρόσληψής τους στις ξένες τράπεζες

7. Με την παρ. 6 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν θα ισχύουν τα όρια ηλικίας, που καθορίζονται 
στην παρ.5 για τη συνταξιοδότηση, αλλά θα ισχύουν οι 
καταστατικές διατάξεις κάθε ταμείου. Η διάταξη αποτελεί 
επανάληψη της αντίστοιχης διάταξης του ν.1902/1990. Η 
αναπηρία, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της αποχώ
ρησης μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, θα διαπι
στώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των ταμείων.

Οι περιπτώσεις, που απαριθμούνται στην παρ. 6 κατά την 
οποία δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του νομοσχεδίου αλλά 
οι καταστατικές διατάξεις, είναι:

α) όταν αποχωρούν ή απολύονται από την υπηρεσία λόγω 
σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

β) όταν είναι τυφλοί, παραπληγικοί-τετραπληγικοί ή πά
σχουν από μεσογειακή αναιμία και μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία.

γ) όταν απολύονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα
δ) όταν έχουν συμπληρώσει 35 έτη τουλάχιστον υπηρεσία 

και αποχωρούν μέχρι 31-12-1997
8. Με την παρ. 7 επαναλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 

7 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, που ορίζει, ότι για τους 
υπαγόμενους στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νομοσχεδίου, αλλά οι 
διατάξεις του καταστατικού.

9. Με την παρ.8 ορίζεται ότι οι γυναίκες, που έχουν τρία 
τουλάχιστον παιδιά καθώς κα οι άνδρες, που έχουν τρία 
τουλάχιστον παιδιά κα είναι διαζευγμένοι ή χήροι α οποίοι 
έχουν την επιμέλεια των παδιών με δικαστική απόφαση, 
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 20ετή συντάξιμο 
χρόνο, χωρίς όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσ
ληψής τους.

10: Με την παρ.9 ρυθμίζεται το θέμα της συνταξιοδότησης 
των αγάμων θυγατέρων και αδελφών ασφαλισμένων των 
ασφαλιστικών Οργανισμών.

Επαναλαμβάνετα η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 10 
του ν. 1902/1990 κατά την οποία τα παραπάνω θήλεα παιδιά 
ή αδελφές δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις 
των αρρένων παιδιών και αδελφών.

Προστίθεται όμως και μεταβατική διάταξη σύμφωνα με 
την οποία, αν θυγατέρες ή αδελφές ασφαλισμένων είχαν 
συμπληρώσει την 17-10-90 το 50ό έτος της ηλικίας τους 
και από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων ή γενικές 
διατάξεις προβλέπεται η συνταξιοδότηση τους, χορηγείται 
σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους ή μεγαλυτέρου 
ορίου ηλικίας, αν αυτό προβλέπουν οι καταστατικές διατά
ξεις ή οι γενικές διατάξεις.

Η .έα αυτή διάταξη κρίθηκε απαραίτητη, γιατί η άμεση 
εφαρμογή της απαγόρευσης, που προβλέπει η σχετική διά
ταξη του ν. 1902/1990, χωρίς μεταβατικό στάδιο, είναι πολύ 
αυστηρή, για πς θυγατέρες ή αδελφές οι οποίες είναι ήδη 
οε μεγάλη ηλικία, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή 
ο πατέρας τους ή αδελφός οι οποίοι φέρουν το βάρος της 
συντήρησής τους.

11. Με την παρ. 10 επαναλαμβάνεται η αντίστοιχη διάταξη 
της παρ.11 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990 για τους 
ασφαλισμένους των Η.Σ.Α.Π. δηλ. να τους καταβάλλεται η 
αποζημίωση α: ό την Εταιρεία και όταν συνταξιοδοτούνται 
χωρίς όριο ηλικίας αλλά με την συμπλήρωσή επτά επί πλέον 
ετών οπό τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο.

12. !.·ε την παρ. 11 επαναλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 
12 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990 για τη χορήγηση προ-

σαύξησης κατά 1/50 για κάθε έτος παραμονής στην υπη
ρεσία μετά τα 35 συντάξιμα χρόνια κα μέχρι τα 40. Ο 
συντάξιμος χρόνος είναι αυτός που ορίζεται από το κατα
στατικό.

13. Τέλος με την παρ. 12 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 9 εφαρμόζονται για όλους τους ασφαλισμένους 
των ειδικών ταμείων ανεξάρτητα αν με πς καταστατικές 
διατάξεις είχαν συμπληρώσει πριν την ισχύ του νέου νόμου 
πς προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Η διευκρίνηση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για να αποτραπεί τυχόν επιδίωξη συ- 
νταξιοδότησης με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από αυτές 
που θεσπίζονται με το νέο νόμο.

Αρθρο 10

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται αντικατάσταση 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 
11 του ν.1902/1990 που προβλέπουν την κάλυψη ελλειμ
μάτων των ειδικών ταμείων του άρθρου 10 του νόμου αυτού 
από τον εργοδότη.

Με πς νέες διατάξεις ορίζεται όπ όταν υπάρχουν πε
ρισσότεροι του ενός εργοδότες ασφαλισμένων των ειδικών 
ταμείων η κάλυψη του ελλείμματος θα γίνεται ανάλογα με 
το συνολικό ποσό των συντάξεων των συνταξιούχων κάθε 
οργανισμού-εργοδότη.

Ot νέες ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες για να διευκρι- 
νισθούν τα σχετικά θέματα για τα οποία κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1902/1990 προέκυψαν 
αμφιβολίες.

Άρθρο 11

1. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
την επιβολή προστίμου για μή αοφάλιση αλλοδαπών και 
συνταξιούχων και την αναστολή της σύνταξης συνταξιούχου 
που δεν θα αναγγείλει στο Ι.ΚΆ. την απασχόλησή του. 
Ειδικότερα:

2. Με την παρ. 1 θεσπίζεται νέα διάταξη για το ύψος 
του προστίμου που επιβάλλεται για μή αοφάλιση αλλοδαπών 
ή συνταξιούχων Kat με την παρ. 2 καταργούνται οι αντί
στοιχες διατάξεις που είχαν θεσπισθεί με το ν. 1902/1990 
(άρθρο 24 παρ. 2 και άρθρο 29 παρ. 1).

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 24 του ν. 1902/1990 προβλέφθηκε ειδικό 

πρόστιμο γα τους εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς 
ίσο με πς αποδοχές του Επίσης με το άρθρο 29 παρ. 1 
καθιερώθηκε ειδικό πρόσημο για τους εργοδότες, που α
πασχολούν συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. λόγω γήρατος ή ανα
πηρίας, ίσο με το 30πλάσιο του Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής 
κλάσης του Ι.Κ.Α., που ισχύει κάθε φορά.

Με βάση τα παραπάνω οι υπηρεσίες του Ι.ΚΆ., υποχρεώ
νονται για την επιβολή των εν λόγω προστίμων στην έκδοση 
νέων εντύπων που συνεπάγεται χωριστή τήρηση λογαρια
σμών στα ταμεία, λογιστήρια, μηχανογράφηση, κ-λπ. ο δε 
εργοδότης θα πρέπει να προσβάλει τα επιβαλλόμενα σ 
αυτόν πρόστιμα με χωριστές ενστάσεις.

Για την απλοποίηση όλων των παραπάνω διαδικασιών 
προτείνεται η επιβολή του ίδιου προστίμου και για ης δύο 
περιπτώσεις ίσου με το 25% των οφειλόμενων στο Ι.ΚΆ., 
εισφορών και θο επιβάλλεται σε συνδυασμό με το ήδη 
προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του ν. 1469/1984 που 
ανέρχεται στο 50% των οφειλόμενων εισφορών.

Με τον τρόπο αυτόν δεν απαιτείται καμία επί πλέον 
γραφειοκρατική διαδικασία τόσο για ης υπηρεσίες του Ι.ΚΆ. 
όσο και για τον εργοδότη.

3. Με την παρ. 3 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του 
τρίτου εδαφίου της περ. Υ της παρ. 7 του άρθρου 29 του
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αν. 1846/1951 με το οποίο προβλέπεται επί πλέον, προ- 
κεαιένου για εργαζόμενους συνταξιούχους, που παραλεί
πουν να δηλώσοουν την απασχόληση τους στο Ιδρυμα, 
αναστολή της σύνταξής τους γιο ένα τρίμηνο από το 
επόμενό μήνα που το Ι.ΚΆ. έλαβε γνώση της απασχόλησής 
tooc.

Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται υπεύθυνος όχι μόνο ο 
εργοδότης που δεν ασφαλίζει εργαζόμενο συνταξιούχο αλ- 
λα και ο ίδιος ο συνταξιούχος που παραλείπει να δηλώσει 
την απασχόλησή του στο Ι.Κ.Α..

Αρθρο 12

ι. Με το άρθρο αυτό γίνονται νέες ρυθμίσεις γιο θέματα 
IX.Α. που είχαν ρυθμισθεί με το ν. 1902/1990, γιατί διαπι
στώθηκε η ανΟγκη διαφορετικής αντιμετώπισής τους για 
τους λογους που εκτίθενται παρακάτω.

Ειδικότερα:
2. Με την παρ. 1 κατα^γείται το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, που προστέθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/90 και αφορά τη 
συνταξιοδότηση γυναικών.

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 προ
στέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 28 του 
α.ν. 1846/1951 σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα 
στην ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. να επιλέξει τις διατάξεις βάσε: 
των οποίων θα συνταξιοδοτηθεί, εάν από άλλες διατάξεις 
του νόμου αυτού ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης.

Οπως είναι γνωστό το άρθρο 27 του ν. 1902/1990 
αντικατέστησε το άρθρο 28 του α.ν. 1846/1951 περί Ι.Κ.Α. 
και επομένως η παραπάνω διάταξη, που τέθηκε σαν προ
σθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, δεν 
μπορεί παρά να ανατρέχει στις διατάξεις του Ι.Κ.Α. και όχι 
στις διατάξεις του ν. 1902/1990.

Ομως στον αν. 1846/1951 δεν υπάρχει διάταξη που να 
προβλέπει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις εκτός από αυτές 
που ορίζονται στην παρ. 3 εδ. δ' του άρθρου 28.

Ετσι η εν λόγω διάταξη καθίσταται άνευ αντικειμένου.
Η σύνδεση της διάταξης του ν. 1902/1990 με τον α.ν. 

1846/1951, όπως είναι διατυπωμένη, έχει δημιουργήσει αμ
φισβητήσεις ως προς την έκταση εφαρμογής της και για 
το λόγο αυτόν κρίνεται σκόπιμη η κατάργησή της.

3. παρ. 2-5.
Με το άρθρο 27 του ν. 1902/1990 αναμορφώθηκε σε νέα

θέση το καθεστώς χορήγησης συντάξεων αναπηρίας στο 
·Χ_Α..

Γιο τη σωστότερη λειτουργία του θεσμού απαιτείται η 
Εεληωση του στα εξής σημεία:
β ° Καθιέρωση διαδικασιών που να διασφαλίζουν το αδιά- 
«-λΓΌ της υγειονομικής κρίσης ώστε να εδραιωθεί η πε- 
ποιυοοη 'έτους ασφαλισμένους ότι δεν αδικούνται ή πιθανόν 
„ Γ-τ-~οουνται άλλοι. Έτσι προτείνεται η δημουργία ειδικού 
^κέος γιατρών υγειονομικών επιτροπών που θα μετακι- 

Λιατό°' ΠΟυ 6α το συγκροτούν θα είναι ειδικά 
■-.δείλΐένοι και θα μετακινούνται σε όλες τις επαρχιακές 

°^εις της χώοας.
υγΰον'000*11 δ^ατοτήτας διαφοροποίησης της κρίσης των 

επιτροπών από το ασφαλιστικό όργανο μέχρι 
to^ όσον από όλο το πλέγμα των υπαρ- 
QC^0£(0T_ ιατόξεων το ασφαλιστικό όργανο διατηρεί την 

ΎΟ< 'Q του '!'ια τον προσδιορισμό του βαθμού αναπη- 
τροποποΐΓί°Φαλΐσμέν0υ πόέπει να έχει και την ευχέρεια να 
τροπών λ ποσοστώ αναπηρίας των υγειονομικών επι- 

αμβάνοντας υπόψη τα ασφαλιστικά κριτήρια όπως

η αγορά εργασίας, η ηλικία, η οικογενειακή και κοινωνική 
κατάσταση του ασφαλισμένου, η μόρφωσή του κ.ά..

Ο περιορισμός διαφοροποίησης των ποσοστών των Υ.Ε. 
μόνο κατα 15% του ποσοστού, που οφείλεται σε ιατρικά 
κριτήρια, που έχει τεθεί από το ν. 1902/199C, δεν συμβι
βάζεται και δεν δικαιολογείται από το όλο πνεύμα του νόμου 
αφαιρει δε κάθε αρμοδιότητα από τα ασφαλιστικά όργανα 
αλλά και στερεί κάθε δυνατότητα από μέρους του ασφαλι
σμένου για άσκηση οποί ουδέποτε ένδικου μέσου.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται ότι η διαφοροποίηση 
των ασφαλιστικών οργάνων από την κρίση των υγειονομικών 
επιτροπών μπορεί να φθάσει μέχρι και 17 ποσοστιαίες 
μονάδες.

γ. Παροχή διευκρινησης ότι όπου στην παρ. 1 του άρθρου 
27 του ν. 19C2/1990 αναφέρεται ο όρος ‘νευροψυχιατρικές 
παθήσεις' νοούνται μόνο οι ψυχιατρικές. Από το όλο πλέγμα 
των διατάξεων προκύπτει ότι ο νομοθέτης αποσκοπούσε 
σε ευνοϊκή μεταχείριση μόνο των ψυχιατρικών παθήσεων 
και όχι νεύρο ψυχιατρικών όπως εκ παραδρομής αναγράφη- 
κε. Για να μήν δημιουργηθούν προβλήματα ακυρότητας των 
αποφάσεων των ασφαλιστικών οργάνων κρίνεται απαραίτητη 
η παραπάνω αποσαφήνιση.

4. παρ. 6
Με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη ασφαλιστική πρα

κτική το Ι.Κ.Α., στην περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του, 
κάνει απονομή σύνταξης στους επιζώντες με τα δεδομένα 
της ημερομηνίας αίτησης των δικαιούχων. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα, ότι σε πολλές περιπτώσεις η σύνταξη που 
χορηγείται στους επιζώντες να είναι μεγαλύτερη από αυτή, 
που έπαιρνε ο θανών συνταξιούχος. Ετσι στην ουσία κα
θίστανται χωρίς αντικείμενο ot διατάξεις που προβλέπουν 
τη χορήγηση συγκεκριμένων ποσοστών σύνταξης για τους 
επιζώντες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι σε 
περίπτωση θανάτου συνταξιούχου γίνεται μεταβίβαση του 
ποσού που ελάμβονε ο θανών και όχι απονομή συντάξεως, 
όπως συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος η ισχύς των νέων 
διατάξεων αρχίζει από 1-1-1992.

Άρθρο13

Με το άρθρο 30 του ν. 1902/1990 καθιερώθηκε νέος 
τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των συ
νταξιούχων του Ι.Κ.Α..

Από την μέχρι 31-12-90 εφαρμογή της νέας αυτής 
διάταξης διαπιστώθηκε ότι οδηγεί σε όλες τις περιπτώσεις 
σε υπερεκτίμηση των συνταξίμων αποδοχών και τελικά στην 
κατάταξη σε πολύ μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση από ε
κείνη που θα κατατασσόταν ο ασφαλισμένος με τις προϊ- 
σχύουσες διατάξεις (διετία).

Η υπερεκτίμηση αυτή είναι εντονότερη στις περιπτώσεις 
που σύμφωνα με την ασφαλιστική πρακτική απονέμεται 
σύνταξη στα μέλη οικογένειας θανόντος συνταξιούχου.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νέα ρύθμιση διατάραξε 
την υφιστάμενη ισορροπία μεταξύ ανακαθορισμού των συ
ντάξιμων αποδοχών και των ορίων των ασφαλιστικών κλά- 
σεων που ίσχυε μέχρι 16-10-90.

Δηλαδή επέβαλε τον ανακαθορισμό των συντάξιμων α
ποδοχών της πενταετίας με τον Δ.Τ.Κ. ο οποίος είναι πολύ 
μεγαλύτερος από τα συνολικά ποσοστά της ετήσιας Α.ΤΆ. 
που χορηγήθηκαν στους μισθωτούς και με τα οποία ανα
καθορίστηκαν τα ημερομίσθιο των ασφαλιστικών κλάσεων 
μέχρι 1-9-90.

Επειδή η επιλογή της πενταετίας που θέσπισε ο ν. 
1902/1990 έγινε όχι για να χορηγηθούν μεγαλύτερες συ



ντάξεις αλλά κυρίως γιο να περιοριστούν' οι καταστρατη
γήσεις σε βαοος του Ι.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους και 
εργοδότες που ήταν δυνατές με το προισχύον καθεστώς 
αλλά και για να απλουστευθεί η πολύπλοκη διαδικασία που 
όριζε ο ν. 825/1978 γιαυτό και κρίνεται απαραίτητη η 
τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1902/1990.

Το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, όπως προτεί- 
νεται, εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη του τις αποδοχές 
της τελευταίας πενταετίας, καθιερώνει αναπροσαρμογή στις 
αποδοχές αυτές, σύμφωνα με τις αυξήσεις των ορίων 
μισθών και των τεκμαρτών ημερομίσθιων των ασφαλιστικών 
κλάσεων, που έχουν γίνει μέσα στην πενταετία,και είναι 
απλό στην εφαρμογή του. Τίθεται δε διάταξη σύμφωνα με 
την οποία το ύψος των συντάξεων που θα προκύπτει από 
τον υπολογισμό με το νέο σύστημα δεν θα είναι σε καμία 
περίπτωση μικρότερο από αυτό που προκύπτει βάσει των 
προίσχυουοών διατάξεων (διετία ), για όσους υποβάλουν 
αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30-6-1992.

Άρθριο 14

1. Παράγρ. 1
Με την παρ. 1 ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης στο 

Ι.Κ.Α. των υποτρόφων ερευνητικών κέντρων.
Από δεκαετίας και πλέον απασχολεί το Ι.ΚΛ. το θέμα 

της ασφάλισης των πτυχιούχων ανωτύτων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων οι οποίοι παίρνουν υποτρκχρίες και γίνονται δε
κτοί για εττψόρκρωση και ειδίκευση στα διάφορα κέντρα 
ερευνών που λειτουργούν στην Ελλάδα (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟ- 
ΚΡΓΤΟΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ κ.ά.).

Επειδή από τη νομοθεσία του Ιδρύματος δεν πρ>οβλέπεται 
ευθέως η ασφάλιση των παριαπανω προσώπων και επειδή 
τόσο οι ίδιοι όσο και τα ερευνητικά Ιδρύματα ζητούν επίμονα 
να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση 
ευθείας νομοθετικής ράθμισης.

Με την προ τείνομε νη διάταξη θεσπίζεται υποχρεωτική και 
αυτοδίκαιη ασφάλιση των υποτρόφων ακριβώς όπως και των 
λοιπών μισθωτών. Η ασφάλιση θα πρκτγματοποιείται όχι μόνο 
στο Ι.Κ.Α. αλλά και στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και τους λοιπούς 
κλάδους που ασφαλίζονται οι μισθωτοί (Ο.Α.Ε.Δ-Ο.Ε.Κ.- 
Ε.Ε.).

Ασφάλιση θα διενεργείται μόνο σπς περιπτώσεις εκείνες 
που ot υπότροφοι δεν έχουν ήδη εξασφαλισμένη από ίδιο 
δικαίωμα ασφαλιστική κάλυψη οε άλλο ασφαλιστικό οργα- 
νισμό.Ετσι αποφεύγεται η υπερασφάλιση.

Επίσης η ασφάλιση θα διαρκεί καβόλη την περίοδο της 
υποτροφίας και θα είναι πλήρης για κάθε ημέρ>α και μήνα 
υποτροφίας ανεξάρτητα από τη. διάρκεια της πρχτγματικής 
καθημερινής και μηνιαίας απασχόλησης Με αυτό τον τρόπο 
θα υποβσηθηθεί η πρακτική της ασφάλισης ενώ ταυτόχρονα 
η διάταξη θα είναι ευθυγραμμισμένη πρκχ; εκείνη της πα
ραγράφου 2 του άρθρου 39 του πρόσφατου νομού 1892/ 
1990 (ΦΕΚ 101) σύμφωνα με την οποία επί μερικής απα- 
σχολήσεως χορηγείται πλήρες ασφαλιστικό ημερ>ομίοθιο.

2. Με το άρθρο 6 του ν. 1296/1982 καθορίστηκε ο τράπος 
υπολογισμού των εισφορών για τους απασχολούμενους στο 
θέαμα- ακρόαμα που αμείβονται και με εφάπαξ αμοιβές και 
από εξαρτημένη εργασία.

Επειδή σπς σχετικές διατάξεις δεν υπάρχει περιορισμός 
ως πριος το ύψος των αποδοχών επί των οποίων καταβάλ
λονται εισφορές, όπως συμβαίνει για όλους τους υπόλοι
πους ασφαλισμένους, με τις παρ2 και 3 καθιερώνεται και 
γι αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων ανώτατο όριο ασφο- 
λιστέων αποδοχών που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ετήσια 
βάση το 14πλάσιο του τεκμαρτού μισθού της κάθε φορά 
ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης.

3. Με την παράγρ.4 γίνεται υποχρχεωτική ασφάλιση των 
αποκλειστικών νοσοκομων.

Σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις του Κεφ.ΙΑ (άρ>θρ>α 
80-87) του κανονισμού ασφάλισης του Ι.Κ.Α., η ασφάλιση 
των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων είναι δυνατή μόνο 
μέσω ασφαλιστικών συνεταιρισμών και τούτο, γιατί τα πρό
σωπα αυτά απασχολούνται συνήθως σε πολλούς εργοδότες 
(ασθενείς) με καθένα από τους οποίους συνδέονται με 
ιδιαιτεριη και εφήμερη πολλές φορές σχέση εργασίας κα 
επομένως, δεν είναι δυνατή η αυτοδίκαιη υπαγωγή τους 
στην ασφάλιση του Ι.ΚΛ..

Με το σύστημα αυτό ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. τα μέλη 
τριών ασφαλιστικών συνεταιρισμών, που είναι περίπου 600 
άτομα

Ο τρόπος αυτός ασφάλισης παρουσιάζει σοβαρ>ά μειονε
κτήματα, όπως την επιβάρυνση των μελών των ασφαλιστι
κών συνεταιρισμών και με την εργοδοτική εισφορά, την μη 
ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των απασχολουμένων, 
στον κλάδο (που ανέρχεται σε 10.000 μέχρι 15.000 άτομα), 
κ.λπ..

Για να εκλείψουν τα παραπάνω προβλήματα προτείνεται 
η θέσπιση διάταξης με την οποία καθορίζεται νέος τρόπος 
ασφάλισης των προσώπων αυτών στο Ι.Κ.Α. και η υποχρεω
τική και αυτοδίκαιη υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ιδρύ
ματος.

4. Με την παράγρ.5 υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.ΚΛ. 
για τον κίνδυνο του ατυχήματος οι μαθητευόμενοι, που 
εργάζονται για θεραπευτικούς λόγους. Σύμφωνο με πς 
διατάξεις του εδαφ. γ της παρ.1 του άρθρου 2 του α.ν.1846/ 
1951 στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., υπάγονται υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια και οι μαθητευόμενοι, εφ' όσον παρέχουν κατά 
κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ένανπ αμοιβής.

Επίσης, κατά την έννοια των διατάξεων, του εδ.α' της 
παραπάνω διάταξης για να χαρακτηριοθεί η απασχόληση 
ενός προσώπου ως αοφαλιστέα οτο Ι.Κ.Α., πρέπει η απα
σχόληση αυτή να γίνεται με την πρόθεση του βιοπορισμού 
και ως τούτου για τα πρόσωπα, τα οποία εργάζονται για 
λόγους θεραπείας ή προσαρμογής τους στον κοινωνικό 
χώρο δεν θεμελιώνεται ασφαλιστική σχέοη γιατί λείπει η 
βασική προϋπόθεση του νόμου.

Στην πράξη η απασχόληση των μαθητειάμενων εμφανί
ζεται με δύο διαφορετικές μορφές:

α) Οταν ο σκοπός της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ 
του μαθητευόμενου και του τεχνίτη, είναι η παροχή εργασίας 
ένανπ αμοιβής και παριεπόμενος ο σκοπός της εκμάθησης 
της τέχνης οπότε και οι μαθητευόμενοι της κατηγορίας 
αυτής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.,

κ α ι
β) Οταν ο κύριος σκοπός της συμβάσεως που συνάπτουν 

είναι η εκμάθηση κάποιας τέχνης, οπότε η σχέση μαθητείας 
θεωριείται σαν σχέση διδασκαλίας και όχι εργασίας και δεν" 
υποκεται στην ασφάλιση του Ιδράματος.

CK τρόφιμοι των ιδρυμάτων προστασίας απροσαρμόστων 
παίδων 'ΣΙΚΙΑΡ1ΔΕΙ0'. 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ· και 'ΘΕΟΤΟΚΟΣ', το
ποθετούνται σε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημό
σιους οργανισμούς, με σκοπό την εκμάθηση κάποιος τέχνης, 
την καλλίτερη εκπαίδευση και την πριοσαρμογή τους στο 
κοινωνικό σύνολο.

Από τις επιχειρήσεις δεν καταβάλεται αμοιβή και δεν 
υπάγονται στην αοωάλιση του Ι.ΚΛ..

Επειδή τα παραπάνω άτομα αντιμετωπίζουν λόγω των 
ειδικών προβλημάτων τους τον κίνδυνο ατυχημάτων κρίνεται 
απαριαίτητο να καλυφθούν από την ασφάλιση του Ι.ΚΛ., 
μόνο κατά του κινδύνου του ατυχήματος.
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Άρθρο 15

1. Μετά την επέκταση της ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. 
όλους τους επικουρικά ανασφάλιστους μισθωτούς της

"-;ogc από 1-2-1983 με το π.δ.633/1982 έχουν δημιουρ- 
νηθει σοβαρά προβλήματα σχετικά με την ασφάλιση μισθω- 
,ων cttg διάφορα κλαδικά επικουρικά ταμεία.

2. Πολλές επιχειρήσεις ή πιθανώς και ν.π.δ.δ. ασφάλισαν 
ό ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο Ι.ΚΆ.-Τ.ΕΆ.Μ. ή 
ι Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ενώ το σύνολο ή μέρος αυτού (το πρό
σημο έχει παρουσιασθεί έντονο για τους ασφαλισμένους 
του Κλάδου Ι.ΚΆ.-Τ.ΕΆ.Μ., ενώ για το Ι.ΚΆ.-Ε.Τ.ΕΆ.Μ. 
δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που δεν αποκλείεται 
όμως να υπάρξουν) ανάλογα με την απασχόληση ή την 
ειδικότητα του κάθε μισθωτού, έπρεπε κανονικά να υπαχθεί 
η υπάγεται στην ασφάλιση του οικείου κλαδικού επικουρικού 
ταμείου. Η ασφάλιση αυτή, έχει πραγματοποιηθεί ή πραγ
ματοποιείται με την πεποίθηση ότι ενεργείται νόμιμα, εξαι- 
πος είτε της μη έγκαιρης όχλησής τους από τα αρμόδια 
ταμεία και της απογραφής των υπακτέων σ' αυτά προσώπων, 
είτε για λόγους αμφισβήτησης της υπαγωγής των μισθωτών 
στην ασφάλιση κλαδικού ταμείου, ή ακόμη kc από άγνοια 
ύπαρξης οικείου ταμείου για την ασφάλιση του προσωπικού 
τους.

3 Σε σωρεία περιπτώσεων η διαπίστωση από τα οικεία 
ταμεία της διαγραφής από την ασφάλισή τους των υπακτέων 
σ αυτή προσώπων και η απογραφή αυτών γίνεται κατά 
περίπτωση μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστή
ματος με έκδοση αναδρομικών πράξεων επιβολής εισφορών 
και πράξεων επιβολής προσθετών τελών για χρονικά δια
στήματα, που έχουν καταβληθεί από τους υποχρέους ερ
γοδότες οι ασφαλιστικές εισφορές στους παραπάνω κλά
δους.

λ. Εκτός από την υπέρμετρη επιβάρυνση των εργοδοτών 
και την άσκηση κατ’ αυτών όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εισφορών έχουν παρου- 
οιασθει και σοβαρές συνέπειες που αφορούν την ασφαλι
στική και κατ επέκταση τη συνταξιοδοτική κατάσταση των 
ασφαλισμένων. Οι συνέπειες αυτές, συνοψίζονται στο ότι 
πολλά πρόσωπα με το χρόνο ασφάλισης Ι.ΚΆ.-Τ.ΕΆ.Μ. (ή 
ua πιθανώς Ι.ΚΆ.-Ε.Τ.ΕΆ.Μ.) έχουν θεμελιώσει συνταξιο- 
δοτικο δικαίωμα στους κλάδους αυτούς με βάση τις μειω
μένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ι.ΚΆ.-Τ.ΕΆ.Μ. ή 
‘ Kj*-~E-T.E.A.M. ή ακόμη έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από 
πχ>ς κλάδους αυτούς, χωρίς να είναι δυνατή η ανατροπή 
Των καταστάσεων αυτών.

5. Γο την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει επιχειρηθεί 
-κΛκηηκη ρύθμισή του με την έκδοση σχετικών εγκυκλίων 
•εκι ΙΧΆ. και της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφα- 

που από τη φύση τους δεν έχουν την απαιτούμενη 
aji-ημένη νομική ισχύ.
^6 Επειδή το όλο πρόβλημα οξύνεται καθημερινά για τη 
^~λ*αη του προτεινεται η θέσπιση διατάξεων, με τις οποίες 
Λ^Γ^ττωπιζονται όλες σ υπάρχουσες περιπτώσεις και ε- 
"'^μζεται το ενιαίο του χρόνου ασφάλισης του ασφα-

Άρθρο 16

QLrr° Ρυθμίζεται η υπαγωγή στην ασφάλιση 
’ · των κτηνιάτρων που ασκούν εμπορία και η

οπών ουνεΧ<ση ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελ-'10<-><4Ρετική 
ΤΓων

παΡ· V 2 και 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
nee ι λ Τ*ς Στάξεις της νομοθεσίας του Τ.ΣΆ.Υ.
-Ονττ* 4 του κ.ν. 5945/1934) στο ταμείο ασφαλί- 

ΧΡεωτικά οι γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί

και κτηνίατροι που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα τους στην 
Ελλάδα.

2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
που διέπει το Ταμείο Εμπόρων, στην ασφάλισή του υπά
γονται υποχρεωτικό όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 
ετών που ασκούν εμπορία κ,λπ. (άρθρο 3 π.δ/τος 663/81).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 220/1973, 
η διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων (σκευασμάτων, ιδιοσκευα
σμάτων, βιολογικών προϊόντων κ.λπ.) γίνεται από ειδικά 
φαρμακεία, που λειτουργούν μετά από άδεια της αρμόδιας 
κρατικής αρχής.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.220/1973 κα του 
π.δ.353/1974 η άδεια εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων χο
ρηγείται μεταξύ των άλλων και σε πρόσωπα, που είναι 
κάτοχοι πτυχίου κτηνιάτρου, τα οποία για την άσκηση της 
εμπορίας των κτηνιατρικών φάρμακων ασφαλίζονται επειδή 
έχουν την εμπορική ιδιότητα στο Τ.Α.Ε..

Επειδή όμως κρίνεται ότι η εμπορία αυτή συνιστά πα
ράλληλα άσκηση υγειονομικού επαγγέλματος, εφ' όσον για 
να λάβουν τα πρόσωπα αυτά τη σχετική άδεια λειτουργίας 
διάθεσης κτηνοτροφικών κ.λπ. φαρμάκων πρέπει απαραίτητα 
να έχουν >ην ιδιότητα του κτηνιάτρου και τις ανάλογες 
γνώσεις αλλά και τα τυπικά προσόντα (πτυχίο ιατρικής 
Σχολής, άδεια άσκησης του επαγγέλματος) και επί πλέον 
επειδή έχουν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις ως προς τη δυ
νατότητα υπαγωγής των προσώπων αυτών στην ασφάλιση 
του Τ.ΣΆ.Υ., κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση διάταξης, σύμφωνα 
με την οποία στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υπο
χρεωτικά και οι πτυχιούχοι κτηνίατροι που ασκούν εμπορία 
κτηνιατρικών προϊόντων και είναι κάτοχοι της σχετικής 
άδειας της αρμόδιας κρατικής αρχής.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 32 του ν.δ.3348/ 
1955 χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο Τ.ΣΆ.Υ. από 
οποιονδήποτε και εισπράχθηκαν από το Ταμείο αυτό, τότε 
μόνο έχουν αποτέλεσμα για τη δημιουργία δικαιωμάτων 
έναντι του Ταμείου (χρόνος ασφάλισης, παροχές κ.λπ.), αν 
συντρέχουν για τα πρόσωπα αυτά και οι λοιπές προϋπο
θέσεις που ορίζει η νομοθεσία του Ταμείου.

Επειδή από τα πρόσωπα της παραπάνω κατηγορίας, 
υπάρχουν άτομα που καλόπιστα κατέβαλαν και στο παρελ
θόν υπέρ του Τ.ΣΆ.Υ. ασφαλιστικές εισφορές χωρίς όμως 
και να δικαιωθούν ανάλογες παροχές, αφού δεν είχαν, κατά 
τα παραπάνω, την ασφαλιστέα ιδιότητα, που απαιτεί η 
νομοθεσία του, προτεινεται με την ίδια διάταξη ο χρόνος, 
κατά τον οποίο ο κτηνίατρος ασκούσε εμπορία κτηνιατρικών 
προϊόντων και κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο, χωρίς να 
δικαιωθώ παροχές (σύνταξη) ο ίδιος ή οι επιζώντες του, 
να θεωρείται χρόνος ασφάλισης, εφ όσον βέβαια το επι
θυμεί

Επίσης προτεινεται στην περίπτωση αυτή να παρέχεται 
η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, αν κατέβαλε εισφορές 
παράλληλα στο Τ.ΣΆ.Υ. και στο ΤΆ.Ε., να ετελέξει τον 
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο επιθυμεί να υπολογίσει τον 
παραπάνω χρόνο, με ταυτόχρονη υποχρέωση του άλλου 
οργανισμού να επιστρέφει άτοκα στον ενδιαφερόμενο τα 
ποσά που εισέπραξε.

3. Με τις παρ. 4 και 5 ορίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το Τ.ΣΆ.Υ. (άρθρο 

14 του ν.δ. 3348/1955), οι υγειονομικοί αξιωματικοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οι μόνιμοι υγειονομικοί δημόσιοι υπάλ
ληλοι, καθώς και οι μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι των 
ν.π.δ.δ. που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.ΣΆ.Υ. και απομακρύ
νονται από την υπηρεσία τους ή αποχωρούν από αυτή μετά 
από 20 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας χωρίς να έχουν 
συμπληρώσει το οριο ηλικίας για να δικαιωθούν σύνταξη 
από το Τ.ΣΆ.Υ., έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την 
ασφάλισή τους στο Ταμείο, έστω και αν δεν ασκούν επάγ
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γελμα, με την προϋπόθεση καταβολής για τον υπόλοιπο 
χρόνο της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης.

Η παραπάνω ρύθμιση επεκτάθηκε με τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 1276/1982 και εφαρμόζεται 
πλέον και στους έμμισθους υγειονομικούς που απασχολού
νται στον ιδιωτικό τομέα, με την προϋπόθεση, ότι σε πε
ρίπτωση άλλης απασχόλησής τους διακόπτεται η συνέχιση 
της προαιρετικής ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ. και εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν.δ.4202/1961, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά.

Επειδή οι παραπάνω διατάξεις καλύπτουν μόνο τους 
έμμισθους υγειονομικούς και όχι όσους ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ίσης μεταχείρισης 
η επέκταση του θεσμού της προαιρετικής συνέχισης της 
ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες υγειονομικών (γιατρών 
κ,λπ.) που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και διακόπτουν την 
άσκησή του.

Κρίνεται όμως σκόπιμο προς αποφυγή άσκοπης ελαστι- 
κοποίησης των διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου και 
άλλων καταστρατηγήσεων η συνέχιση του δικαιώματος της 
προαιρετικής ασφάλισης του Τ.Σ.Α.Υ. να γίνεται υπό ορι
σμένες προϋποθέσεις όπως π.χ. η διακοπή της άσκησης 
του επαγγέλματος να μην οφείλεται στην αφαίρεση της 
άδειας άσκησής του, με απόφαση της αρμόδιας διοικητικής 
αρχής, συνέπεια αδικήματος, ο ασφαλισμένος να μην υπά
γεται στην ασφάλιση άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης 
ή να είναι συνταξιούχος τέτοιου οργανισμού ή του Δημοσίου 
κ.λπ..

Τέλος για λόγους ίσης μεταχείρισης, κρίνεται σκόπιμη η 
επέκταση του θεσμού της προαιρετικής ασφάλισης και για 
όσους υγειονομικούς ασφαλισμένους στο Τ.ΣΆ.Υ. έχουν 
διακόψει το επάγγελμά τους και με τις προίσχύούσες δια
τάξεις δεν έχουν το δικαίωμα για προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης, εφ όσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε 
προθεσμία ενός έτους που αρχίζει από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως.

Άρθρο 17

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η αναγνώριση χρόνου 
ανεργίας κ.λπ. στους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Α.Υ..

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά το Τ.Σ.Α.Υ. ( άρθρο 
3 του ν.982/79) θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο ταμείο, 
χωρίς άσκηση επαγγέλματος ,ο χρόνος για απόκτηση ειδι
κότητας, ο χρόνος μετεκπαίδευσης ή άσκησης του υγειο
νομικού επαγγέλματος στην αλλοδαπή κλπ..

Εκτός όμως από τις περιπτώσεις αυτές που προβλέπο- 
νται από τις παραπάνω διατάξεις .υπάρχουν και άλλες ,που 
οι υγειονομικοί δεν ασκούν το επάγγελμα για λόγους ανω- 
τέρας βίας και ειδικότερα λόγω ανεργίας ή ασθένειας.

Αποτέλεσμα της μη άσκησης του επαγγέλματος είναι η 
έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης ή η διακοπή της ασφάλισης 
και επομένως η μείωση του συντάξιμου χρόνου των υγειο
νομικών, που για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους 
δηλαδή ασθένεια ή ανεργία, στην αρχή της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας ή κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, δεν 
ασκούν το υγειονομικό επάγγελμα ,καθώς και η για τον ίδιο 
χρόνο στέρηση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης.Για 
την αντιμετώπιση του θέματος αυτού προ τείνε ται η θέσπιση 
σχετικής διάταξης.

Άρθρο 18

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η αύξηση του ποσοστού 
προσαύξησης των μονοσυνταξιούχων του Τ.ΣΆ.Υ..

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 
του ν.982/1979 (ΦΕΚ 239), όπως τροποποιήθηκαν από τις

διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1539/1985 (ΦΕΚ 64), οι 
μονοσυνταξιουχα του Τ.Σ.Α.Υ., από την 1-1-82, δικαιούνται 
προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, μετά από 
σχετική αίτηση που μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε, 
με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο 
φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και καταβάλλουν 
στο Ταμείο ανάλογη εισφορά (σήμερα δρχ. 3.360 και για 
όσους έμμισθους δεν τους επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση 
του επαγγέλματος δρχ. 1.680).

Το ποσοστό της προσαύξησης για όσους συνταξιοδοτη- 
θηκαν από 1-1-82 καθορίστηκε στο 15% με καταβολή 
εισφορών δύο ετών (από 1-1-80) και για κάθε επόμενο 
έτος μέχρι την 1-1-86 αυξανόταν σταδιακά κατά 2,5% 
ετήσια, μέχρις ότου για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 
1-1-86 και μετά έφθασε το στόχο του 25%.

Ετσι οι μονοσυνταξιούχοι του Ταμείου που συνταξιοδο- 
τήθηκαν πριν από την 1-1-82 δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα 
οποιοδήποτε ποσοστό προσαύξησης της σύνταξης τους, 
ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1-1-82 και μετά 
λαμβάνουν διάφορα ποσοστά προσαυξήσεων (όσοι συντο- 
ξιοδοτήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του 1982 λαμβάνουν 
προσαύξηση 15%, του 1983 17,5%, του 1984 22%, του 1985 
22,5% και του 1986 25%).

2. Επειδή όμως οι μονοσυνταξιούχοι του Τ.Σ.Α.Υ. λαμ
βάνουν κύρια σύνταξη μόνον από το Τ.Σ.Α.Υ., σε αντίθεση 
με τους λοιπούς συνταξιούχους του Ταμείου που λαμβάνουν 
δύο ή και περισσότερες συντάξεις και από άλλους Φορείς 
κύριας αλλά και επικουρικής ασφάλισης, κρίνεται σκόπιμο 
το ποσό της σύνταξής τους να αυξηθεί επί πλέον του 25% 
και εφ“ όσον η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το επι
τρέπει μέχρι τη συμπλήρωσή του ανωτάτου ορίου ποσοστού 
προσαύξησης 50%.

Προκειμένου όμως να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χορή
γησης της αύξησης αυτής, καθώς και η οικονομική ισορροπία 
του Ταμείου κρίνονται σκόπιμα τα εξής:

α) Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο 
Τ.ΣΆ.Υ. μέχρι την 31-12-90 δεν έχουν επιλέξει ακόμη την 
υπαγωγή τους στο καθεστώς μονοσυνταξιούχων του Τα
μείου καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα υπα
χθούν στην ασφάλιση του Ταμείου, μετά την ημερομηνία 
αυτή θα μπορούν να λάβουν ως μονοσυνταξιούχοι την 
προσαύξηση μονοσυνταξιούχου, εφ όσον υποβάλουν σχε
τική αίτηση και παραμείνουν στην ασφάλιση 4 ακόμη χρόνια 
από την ημερομηνία της υπαγωγής τους στο καθεστώς 
μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, τα οποία θα αυξάνονται 1 
έτος ανά διετία από 1-1-92 και μέχρι τη συμπλήρωση 15 
ετών.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν 
καταστρατηγήσεις εκείνων που ολίγο χρόνο προ της συ- 
νταξιοδότησης αποφασίζουν την υπαγωγή τους στο καθε
στώς των μονοσυνταξιούχων, καταβάλλοντας ειλάχιστα πο
σά ειισφορών, που ιδιαίτερα με την αυξημένη προσαύξηση 
που θα λάβουν καλύπτονται σε ελάχιστο χρόνο.

β) Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου που υπάγονται ως έμ
μισθοι στην ασφάλιση άλλου Φορέα κύριας ασφάλισης ή το 
Δημόσιο και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από ας 
πηγές αυτές, για τους ίδιους λόγους αποφυγής των κατα
στρατηγήσεων κρίνεται σκόπιμο να παραμείνουν επίσης 
στην ασφάλιση για κάποιο χρόνο που στην περίπτωση αυτή 
επειδή δεν έχουν, λόγω της ιδιότητάς τους ως εμμίσθων 
τη δυνατότητα να υπαχθούν οποτεδήποτε στο καθεστώς 
μονοσυνταξιούχου, θα είναι τα 5 χρόνια.

γ) Επίσης η εισφορά του μονοσυνταξιούχου κρίνεται 
σκόπιμο να έχει δυνεφιικό χαρακτήρα και να αποτελεί πο
σοστό 50% (αντί 35% που ισχύει σήμερα) της εισφοράς 
του Κλάδου κύριας σύνταξης. Η αύξηση αυτή θα αρχ.σει 
από 1/1/91.
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5) Τέλος η αύξηση της προσαύξησης των μονοσυντα- 
Ε'ουχων του 7.Σ.Α.Υ. γιο τους ίδιους λόγους εξασφάλισης 
ττ,ς οικονομικής ισορροπίας του Ταμείου θο πρέπει να γίνει 
-τα διάκο κοι ανάλογα πάντα με την οικονομική του κατά
σταση.

Για το λόγο αυτόν αυξάνεται κατ αρχήν το ποσοστό 
ποοσαύξπσης όσων συνταξιοδοτούνται από 1-1-91 και στο 
είτς στο 37,5%.

Επί πλέον οι παλαιοί συνταξιούχοι του Ταμείου που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί μέχρι την 31-12-81 και δεν κατέβαλαν 
*ο9όλου εισοορές θα λάβουν και αυτοί, για λόγους ίσης 
μεταχείρισης, ένα μικρότερο έστω ποσοστό προσαύξησης 
της σύνταξής τους 2,5%.

Γ,α όσους μονοσυνταξιούχους συνταξιοδοτήθηκαν από 
την 1-1-82 και μέχρι 31-12-90, το ποσοστό προσαύξησης 
6ο αυξηθεί κατά 5 επί πλέον εκατοστιαίες μονάδες.

Με υπουργικές όμως αποφάσεις, ύστερα από γνώμη του 
Δ.Ι του Ταμείου όλα τα παραπάνω ποσοστά προσαυξήσεων 
θα μπορούν να αυξηθούν, ώστε για όλες τις κατηγορίες η 
πρσοούξηση να φθάσει σταδιακά ή και εφάπαξ το 50%.

Το ποσοστό της προσαύξησης θα μπορεί να είναι δια- 
οοσετικό ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης του συντα
ξιούχου.

Τα ποσά που απαιτούνται για την εκάστοτε αύξηση των 
ποοοαυξήσεων θα χορηγούνται από το πλεόνασμα του 
Κλάδου Συντάξεων του Ταμείου που θα προκύπτει κάθε 
oucvouiko έτος, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 
του αοθρου 7 του ν. 982/1979 και το ποσό που θα απομένει 
θα διατίθεται για τη γενική αύξηση των συντάξεων του 
Τοιχίου.

Era πλέον επαναλαμβάνεται για νομοτεχνικούς λόγους η 
ισχυουσα ερμηνευτική διάταξη της νομοθεσίας του Ταμείου 
(άεθοο 29 παρ.3 ν. 1539/1985), ώστε στο καθεστώς των 
μονοσυνταξιούχων να μπορούν να υπαχθούν και Ooot έχουν 
την ιδιότητα του υπουργού, υφυπουργού, γεν. γραμματέα, 
νουοοχη κ.λπ., στους οποίους προστίθεται επίσης ο ειδικός 
γροευατέας και περιφερειάρχης, ενώ καταργείται η παλαιό 
διοταξη, με πρόβλεψη ότι τα κτηθέντα μέχρι σήμερα με 
βάση αυτήν δικαιώματα διατηρούνται.

Επίσης καταργείται η παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου 
που είχε μεταβατικό χαρακτήρα.

'Αρθρο 19

*λε το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η καταβολή συμπληρωμα- 
τ*α-Μΐα>απαζ βοηθήματος στους υγειονομικούς υπαλλήλους 
τιχι Π.Ι.Κ.Π.Α. ασφαλισμένους στο Τ.Σ.Α.Υ..

το ν. 103/1975 θεσπίσθηκε η χορήγηση εφάπαξ 
Γκιεσχης. έναντι καταβολής εισφοράς, στους τακτικούς υ- 
^λΛΛλους των ν.π.δ.δ. που δεν είναι ασφαλισμένοι σε 

'ί ΚΛαδο πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. 
1 *α^θΑΑηλα ορίσθηκε (άρθρο 3) ότι όσοι δικαιούνται εφάπαξ 
^-^-χης από το ιαμείο ή κλάδο πρόνοιας που είναι κα- 

οπ^ ε*ε'νη που προβλέπεται από ας διατάξεις του 
αυτού, μπορούσαν μετά την έκδοση π.δ/των να 
ως συμπληρωματικό βοήθημα από το ν.π.δ.δ. τη 

το ^ np0K^rrrEL μεταξύ του βοηθήματος που χορηγεί
2ύΓΐ97-η ° ^Ρόνοιας και του βοηθήματος του

Twv Ζ σ&ήκε όμως περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής 
Π j χ π α ςεων 0ατων Υ10 τους έμμισθους γιατρούς του 
P‘-jjct»p -ν* °ΠΟΙΟ( ^ π·δ/ΥΡα είχαν υπαχθεί για συμπλη- 
oug-’ ^0 καθεστώς του ν.103/1975, γιατί δεν
πχς c-ro ^ απ°ύάκρυνσής τους από την υπηρεσία
το ννταονο,',,,Λ.' ■Α·' ^ εκεινον της αποχώρησής τους από 

επαΥγελμα.
ν ΡποΡθύν να πάρουν το συμπληρωματικό βοή

θημα από το Π.Ι.Κ.Π.Α. λόγω συνέχισης της ασωάλισης τους 
στον κλάδο πρόνοιας του Τ.Σ.Α.Υ., από το οποίο θα πάρουν 
το εφάπαξ βοήθημα, μόνον όταν συνταξιοδοτηθούν από 
αυτό.

Για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, προτείνεται διάταξη 
που να παοέχει τη δυνατότητα καταβολής από το Π.ί.Κ.ΠΛ. 
του συμπληρωματικού (διάφορος) εφάπαξ βοηθήματος του 
ν.103/1975 στους υγειονομικούς του υπαλλήλους, που α
ποχώρησαν από αυτό, αλλά συνεχίζουν την ασφάλιση τους 
στο Τ.Σ.Α.Υ., επειδή δεν διέκοψαν την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος. Η καταβολή αυτή θα γίνει μετά την αωαίρεση 
του ποσού του βοηθήματος που θα εδικαιούντο από το 
Τ.Σ-Α.Υ. αν κατά το χρόνο της απομάκουσνής τους από τη 
μισθωτή υπηρεσία στο Π.Ι.Κ.Π.Α. διέκοπτον ταυτόχρονα την 
ασφάλισή τους και από το Ταμείο αυτό. Το ύψος του εφάπαξ 
βοηθήματος του Τ.Σ.Α.Υ., θα αποδεικνύεται με βεβαίωση 
του Ταμείου αυτού. Η διάταξη αυτή, προτείνεται να έχει 
αναδρομικό χαρακτήρα. Επειδή ακόμη είναι δυνατόν ν α- 
νακύψουν ανάλογα προβλήματα και με ασφαλισμένους άλ
λων φορέων, η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται ανάλογα και 
σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της.

Αρθρο 20

Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η τήρηση βιβλίου ημερήσιων 
δελπων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Με τις διατάξεις των παρ. 1-9 αναδιατυπώνεται το άρθρο 
33 του ν. 1836/1989 με το οποίο καθιερώθηκε το βιβλίο 
ημερήσιων δελτίων απασχολουμένων σε οικοδομοτεχνικές 
εργασίες.

Η αναδιατύπωση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη μεγαλύ
τερη λειτουργικότητα του θεσμού,ο οποίος κατά την υλο
ποίησή του σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις εμ
φάνισε πολλές δυσχέρειες.

Συγκεκριμένα με την παρ.1 καθιερώνεται το βιβλίο ημε
ρήσιων δελτίων απασχολουμένων στις οικοδομές.

Με τις παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται η έκδοση 
κοινών υπουργικών αποφάσεων για την υλοποίηση της 
εφαρμογής του βιβλίου και τη δυνατότητα επέκτασης του 
και σε άλλες επιχειρήσεις.

Με την παρ.4 ορίζεται ότι το βιβλίο ημερήσιων δελτίων 
αντικαθιστά τον πίνακα ωρών εργασίας του προσωπικού.

Με τις παραγράφους 5 και 6 καθορίζεται πλέον σαφώς 
ο υπόχρεος για την προμήθεια, θεώρηση και υποβολή του 
βιβλίου προς το Ι.Κ.Α., ο οποίος είναι ο κύριος της εκ τε
λούμενης εργασίας.

Οσον αφορά την τήρηση υπόχρεος είναι είτε ο κύριος 
του έργου, είτε ο εργολάβος ή υπεργολάβος, εφ' όσον 
υποβάλλει σχετική δήλωση.

Με την παρ.7 καθιερώνεται το πρόστιμο που επιβάλλεται 
στους υπόχρεους που τηρούν ελλιπώς ή δεν τηρούν το 
βιβλίο το οποίο κυμαίνεται από 20 εως 120 ημερομίσθια 
ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιβολής 
ποινικών κυρώσεων.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου 
της επιθεώρησης εργασίας μετά από γνώμη της Μεικτής 
Επιτροπής Ελέγχου ,η από τα οργσνα του Ι.Κ.Α..

Η διαδικασία για τη βεβοίωση και είσπραξη του προστίμου 
περιγράφεται στην ίδια παράγραφο, όταν ετπβάλεται από 
τον προϊστάμενο της επιθεώοησης εργασίας, ενώ στην 
περίπτωση που επιβάλλεται από τα όργανα του Ι.Κ.Α. ακο
λουθείται άλλη που προβλέπεται στην παοάγραφο 8.

Τα βεβαιούμενα πρόστιμα καταπθενται στο Λογαριασμό 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που τηρείται στην 
Εθνική Τράπεζα.
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'Αρθρο 21

1. Από τη νομοθεσία του Ταμείου Νομικών και ειδικότερο 
από τις διατάζεις του εδαψ.γ της παρ.1 του άρθρου 10 του 
ν.δ.4114/1960, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάζεις 
του άρθρου 1 του ν. 1090-'1980 προβλέπεται ότι οι άμισθοι 
ασφαλισμένοι του Ταμείου, εκτός από τους συμβολαιογρά
φους, τους δικηγόρους που τελούν οε αναστολή άσκησης 
του επαγγέλματος κ.λπ. έχουν την υποχρέωση από την 
υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, να τηρούν 
ασφαλιστικό βιβλιάριο ενσήμων, με το οποίο αποδίδουν τη 
μηνιαία εισφορά τους στο Ταμείο Νομικών.

Το ασφαλιστικό βιβλιάριο παραδίδεται από μεν τους δι
κηγόρους Αθηνών στα γραφεία του Ταμείου, από δε τους 
δικηγόρους της λοιπής επικράτειας στους οικείους δικηγο
ρικούς συλλόγους, ot οποίοι έχουν την υποχρέωση μέσα 
σε μια ορισμένη προθεσμία να παραδώσουν στο Ταμείο τα 
ασφαλιστικό βιβλιάρια, που παρέλαβαν από τα μέλη τους 
(άρθρο 18 του ν.1759/1988).

Τόσο όμως κατά την παραλαβή των ασφαλιστικών βιβλιο- 
ρίων από το Ταμείο, όσο και κατά το μεταγενέστερο χρονικό 
διάστημα, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ταμείου αν τα πρόσωπα που καταβάλλουν 
με ασφαλιστικό βιβλιάριο τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφο
ρές, έχουν και την ασφαλιστέα ιδιότητα, δηλαδή αν έχουν 
τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση 
του Ταμείου.

Με τον τρόπο όμως αυτόν μπορεί να ασφαλίζονται στο 
Ταμείο Νομικών πρόσωπα, που δεν έχουν τις προϋποθέσεις 
για την ασφάλιση αυτή, με αποτέλεσμα να καταστρατηγού
νται οι διατάζεις της νομοθεσίας του. Για τους λόγους 
αυτούς, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της σχετικής διάταζης 
της παρ.1.

2. Σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 12 του ν.3894/ 
1958 και της παρ.2 του άρθρου 19 του αν.ν.798/1948 
ασφαλίζονται στο ΤΑ.Δ.Κ.Υ. οι μόνιμοι υπάλληλοι των δή
μων καθώς επίσης και οι μόνιμοι υπάλληλα του Υπουργείου 
Εσωτερικών με αποτέλεσμα ο χρόνος της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών να μην καλύπτεται ασφα
λιστικά

Επειδή το Ταμείο αντιμετωπίζει σωρεία αιτήσεων για 
εζαγορά του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας προτείνεται η 
τροποποίηση των σχετικών διατάζεων ώστε να μπορούν οι 
δόκιμοι υπάλληλα να υπάγονται από την πρόσληψή τους 
στην ασφάλιση του Ταμείου.

3. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του ν. 1759/1988 
α επιχειρηματίες κινηματογράφου υπήχθησαν από την α
σφάλιση του κλάδου αυτοτελώς απασχολούμενων ελεύθε
ρων και σνεζάρτητων επαγγελμαπών του Ι.Κ.Α., στην ασφά
λιση του Κλάδου σύνταζης και ασθένειας του ΤΑ.Ε..

Με το εδάφιο δ' της παραγράφου 9 του παραπάνω άρθρου 
ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταζης 
των μεταφερόμενων στο ΪΑ.Ε., ο χρόνος που διανύθηκε 
στην ασφάλιση του Κλάδου και του ΤΑ.Ε.Κ. θεωρείται ότι 
διανύθηκε στην Β ασφαλιστική κατηγορία του ΤΑ.Ε_

Δεδομένου όμως ότι ορισμένοι από τους κινηματογραφι
στές η σαν καταταγμένοι κατά τη διάρκεια ασφάλισής τους 
στον Κλάδο ή στο Τ.Α.Ε. σε υψηλές ασφαλιστικές κλάσεις 
και συνεπώς η σύνταζη που θα έπαιρναν από τον κλάδο 
του 1.ΚΑ. θα ήταν μεγαλύτερη από αυτή που θα πάρουν 
τώρα από το Τ.Α.Ε. (υπολογιζομένου του χρόνου ασφάλισής 
τους στη Β ασφαλιστική κατηγορία), προτείνεται η τροπο
ποίηση της διάταζης αυτής, έτσι ώστε να θεωρηθεί για τον 
υπολογισμό του ποσού της σύνταζής τους, ότι ο χρόνος 
ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβάλει στο Ι.Κ.Α. τις 
εισφορές του κλάδου σύνταζης, ότι διανύθηκε στην αντί
στοιχη ασφαλιστική κατηγορία του Τ.Α.Ε. στην οποία τότε

προσέγγιζαν οι καταβληθείσες εισφορές.
Για το χρόνο δε ασφάλισης στον κλάδο του Ι.ΚΑ. για 

το οποίον δεν καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταζης 
μέχρι της υπαγωγής τους στο ΤΑ.Ε., να θεωρηθεί ότι 
διανύθηκε στην Β ασφαλιστική κατηγορία του ΤΑ.Ε. και να 
εζοφλούνται με το ισχύον εκαστοτε στο ΤΑ.Ε. ασφάλιστρο 
της κατηγορίας αυτής και σύμφωνα με τα ισχύοντα στη 
νομοθεσία του Τ Α.Ε. για ενιαία αντιμετώπιση των οφειλώ
μενων εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του Τα
μείου.

4. Με την παράγραφο 4 χορηγείται προσαύζηση 2% στους 
συνταζιούχους του Τ.Α.Ε. με χρόνο ασφάλισης και στο 
ΤΑ.Ε.Κ. Με την παρ.9 του άρθρου 15 του ν.1759/1988 οι 
επιχειρηματίες κινηματογράφου υπήχθησαν, από την ασφά
λιση του κλάδου αυτοτελώς απασχολούμενων ελεύθερων 
και ανεζάρτητων επαγγελματιών του Ι.Κ.Α., στην ασφάλιση 
του Κλάδου σύνταζης και ασθένειας του Τ.Α.Ε.

Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του 
κλάδου ή του Ταμείου Ασφάλισης Επιχειρηματιών Κινημα
τογράφου (ΤΑ.Ε.Κ.) θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο 
ΤΑ.Ε..

Πολλοί όμως από τους κινηματογραφιστές παράλληλα με 
την ασφάλισή τους στο ΤΑ.Ε.Κ. ή τον κλάδο ήσαν ασφα
λισμένοι και στο Τ.Α.Ε., λόγω άσκησης δευτέρου επαγγέλ
ματος και αν δεν είχαν μεταφερθεί στην ασφάλιση του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων θα ελάμβαναν δύο συντάζεις.

Επειδή όμως και για τις δύο απασχολήσεις των, υπάγονται 
πλέον στο ΤΑ.Ε. δεν είναι δυνατό να λάβουν από το Τ.Α.Ε. 
δύο συντάζεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δίκαιο, για τους ασφα
λισμένους που κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές σε δύο 
ανεζάρτητα τότε Ταμεία με νόμιμη προσδοκία συνταζιοδο- 
τικού δικαιώματος να μη προσμετράται τελικά ο χρόνος 
ασφάλισης σε ένα από τα Ταμεία αυτά.

Γι αυτό προτείνεται η προσμέτρηση του χρόνου αυτού 
για την προσαύζηση του ποσού της σύνταζής τους.

Επίσης προτείνεται όπως οι συνταζιούχοι του κλάδου 
αυτοτελώς απασχολούμενων και ανεζάρτητων επαγγελμα- 
τιών του Ι.Κ.Α. που μεταφέρθηκαν στο ΤΑ.Ε. και είναι 
συνταζιούχοι του ΤΑ.Ε. από ασφάλιση εζ εμπορικής ιδιό
τητας να παίρνουν μία σύνταζη ενιαία και όχι δύο ζεχωρι- 
στές προς μεγαλύτερη διευκόλυνση των αρμόδιων υπη
ρεσιών του Τ.Α.Ε. που εκδίδουν τις συντάζεις.

5. Με την παρ.1 του άρθρου 19 του ν.1539/1985, οι επί 
συμβάσει αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλοι που 
προβλέπει το άρθρο 1 του ν.δ.874/1971, οι οποίοι μισθο
δοτούνται από το Δημόσιο, υπήχθησαν υποχρεωτικά και στα 
Ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των μόνιμων 
συναδέλφων τους, εφ' όσον δεν ήσαν ασφαλισμένοι σε 
άλλο Ταμείο Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης για την 
απασχόλησή τους αυτή. Η εν λόγω ρύθμιση επεζετάθη και 
στους υπαλλήλους ν.π.δ.δ. για την υπαγωγή τους στο 
καθεστώς του ν.103/1975.

Με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν.1813/1988 παρασχέ
θηκε το δικαίωμα στους επί συμβάσει υπαλλήλους του 
Δημοσίου ορισμένων κατηγοριών που είχαν υπαχθεί στις 
διατάζεις του ν.δ.874/1971, καθώς και στους μονιμοποιη- 
θέντες με το ν.1476/1984 που είχαν υπαχθεί πριν την 
μονιμοποίηση στις διατάζεις του ν.δ.874/1971 και εζ αυτού 
του λόγου δεν είχαν με το άρθρο 7 του ν.1583/1985 
δικαίωμα επιλογής του συνταζιοδοτικού καθεστώτος, να 
επιλέζουν την συνταζιοδότησή τους από το Ι.Κ.Α. ή άλλο 
φορέα κύριας ασφάλισης, αντί της συνταζιοδοτησής τους 
από το Δημόσιό.

Επειδή όμως όσοι, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο 
επιλέζουν τη συνταζιοδότησή τους από το φορέα στον 
οποίο είχαν ασφαλισθεί πριν την υπαγωγή τους στις δια-
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τϋΕείζ του ν.δ.874/1971, θεωρούνται ότι ουδέποτε έπαυσαν 
να είναι ασφαλισμένοι στο φορέα αυτόν, κρίνεται σκόπιμη 
η θέσπιση διάταξης, προκειμένου να τους δοθεί το δικαίωμα 
να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών τους από το 
οικείο Ταμείο Πρόνοιας που είχαν καταβάλει κατα το χρόνο 
υπαγωγής τους στο ν.δ.874/1971 ως αχρεωστήτως κατα- 
βλπθεισες, αφού άλλωστε με την επάνοδό τους στο προη
γούμενο συνταξιοδοτιχό καθεστώς δεν υπάρχει δυνατότητα 
απαγωγής τους σε άλλο Ταμείο Προνοίας, ώστε να κάνουν 
χρήση της διαδοχικής ασφάλισης.

6. Με το ν.1902/1990 και με το άρθρο 37 έγινε αντικα
τάσταση των άρθρων 1 και 3 του ν.1140/1981 (όπως τρο
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των 
παραγρ.1 και 2 του άρθρου 4 του ν.1287/1982) με τα οποία 
πσοβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας σύνταξης σε ανήλικα 
παιδιά θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ο.Γ.Α..

Κατά τη σύνταξη όμως του ανωτέρω νόμου παρελήφθη 
το προτεινόμενο προς ψήφιση άρθρο 2 με το οποίο προ- 
βλέπετο το ύψος του ποσού της σύνταξης που χορηγείται 
στα ορφανά παιδιά, καθώς επίσης και η προσαύξηση, που 
χορηγείται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.

Επειδή η παράλειψη του ανωτέρω άρθρου δημιουργεί κενό 
δικαίου και ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή 
των ισχυουσών διατάξεων κρίνεται επιβεβλημένη η νομο
θετική ρύθμιση του ανωτέρω θέματος.

Κρίνεται δε σκόπιμο χάριν ενότητας των σχετικών δια
τάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγρ.4 του Συ
ντάγματος να επαναληφθεί ολόκληρο το άρθρο 37 του 
ν.1902/1990.

7. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ.7 ρυθμίζεται το 
θέμα της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας ασφαλισμέ
νων του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών 
Ελλάδος οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση 
πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 500/1984 (ΟΕΚ 177 
a ) ώστε οι ασφαλισμένοι αυτοί για λόγους ίσης μεταχείρισης 
με τους λοιπούς συναδέλφους τους να κριθούν με το 
προηγούμενο καθεστώς.

8Από πς διατάξεις του αρθ. 3 του ν.δ.3762/57 (ΦΕΚ 194 
λ ) είχε καθιερωθεί ενιαίο, για όλους τους ασφ. οργανισμούς, 
καθεστώς επιβολής κυρώσεων, λόγω εκπροθέσμου καταβο
λής των ασφ. εισφορών.

Το προβλεπόμενο πρόσθετο τέλος καθυστέρησης είχε 
κοθορισθεί σε 1% για κάθε ΙΟήμερο καθυστέρησης, μη 
δυναμενο, πάντως να υπερβεί το 50% του ποσού της κύριας 
οφειλής.

•λε ας διατάξεις του αρθ. 19 του ν.1469/1984 (ΦΕΚ 111 
λ > και αε συνέχεια με ας διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 
71 του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α') τροποποιήθηκαν τα mo 
πονώ ποσοστά αλλά μόνον για το Ι.Κ.Α. και αναπροσαρμό- 
c**Ycav σε 5% για το πρώτο ΙΟήμερο καθυστέρησης και σε 
^Λέχεια για περαιτέρω καθυστέρηση 1% επί πλέον για 

1 ϊη και 21η ημέρα του 1ου μήνα και για κάθε 1η, 11η 
21η ημέρα των επόμενων μηνών και μέχρι 120% κατ 

Ονωτατο όριο συνολικά.
^^λιως μ£ την rao π(^νω διαφοροποίηση στα ποσοστά 
^ύόσθετου τέλους ανάμεσα στο Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς 

οργανισμούς, πέραν του γεγονότος ότι ανετράπη το 
^ισχύον ενιαίου καθεστώς, δημιουργείται άνιση μεταχεί-
γγτ. ρπορε< να επέλθουν δυσμενείς οικονομικές επι- 

^ εις σχα αοφ. ταμεία.
tYKC‘0<Jτο διότι οφόδρα πιθανολογείται η προτίμηση της 

κατα0°λής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α. για α- 
avrlc^ot ^ υ*^λώπ:ρή':ί επιβάρυνσης (ποσοστό 120%) με 
rojnAiS ^ παοαμόληση των λοιπών ασφ. οργανισμών, λόγω 
'/κουτοί1^'' επι^άρυνσΓΐς (50%) με αποτέλεσμα να διο- 

Εν (^*α&υστεΡηση και να αυξάνεται η εισφοροδιαφυγή. 
αυτών και μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας

που καταβάλλεται για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής 
αλλά και την καθιέρωση ενιαίου καθεστώτος επιβολής κυ
ρώσεων επιβάλλεται να εναρμονισθούν το ποσοστά των 
πρόσθ; ν τελών των λοιπών ταμείων με αυτά του Ι.ΚΑ. 
και για ’■ην κάλυψη του θέματος αυτού καταρτίσθηκε η 
σχετική διάταξη.

Άρθρο 22

1. Με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 κυοώνονται οι αρ.®14/ 
οικ.3081/91, Φ14/οικ.243/91, Φ11/2312/89 και Φΐΐ/οικ.401/ 
91 αποα.. σεις με ας οποίες γίνεται ρύθμιση των καθυστε- 
ρούμενων οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Με ας παραπάνω αποφάσεις παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εξόφλησης των οφειλών προς τους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς. Οι σχετικές ρυθμίσεις έγιναν μετά από 
αιτήματα οργανώσεων παραγωγικών τάξεων της χώρας με 
σκοπό να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα που έχουν 
αλλά και για να βοηθηθούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στην 
είσπραξη των εσόδων τους.

Ειδικότερα:
α) με πς αρ. Φ14/οικ.3081/91 και Φ14/οικ.243/91 απο

φάσεις δόθηκε δυνατότητα ρύθμισης σε 28 μηνιαίες δόσεις 
των καθυστερούμενων οφειλών μέχρι 30-11-90 προς όλους 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

β) με την αρ. Φ11/2312/89 απόφαση (ΦΕΚ 724) ρυθμί
στηκαν σε 60 μηνιαίες άτοκες δόσεις οι οφειλές μέχρι 
31-12-89 προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των 
σεισμόπληκτων περιοχών Μεσσηνίας, Ηλείας και Ζακύνθου.

καιγ) με την αρ. Φ11/οικ.401/91 απόφαση ανεστάλη η 
καταβολή εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και το ΤΑ.Ξ.Υ. των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας για 
τους μήνες Δεκέμβριο 90, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρπο 
1991.

Οι παραπάνω οφειλές εξοφλούνται σε 5 μηνιαίες δόσεις 
της πρώτης καταβλητέας μέχρι 31-5-91.

Επειδή οι παραπάνω αποφάσεις πρέπει να κυρωθούν 
νομοθετικά γι αυτό και επιδιώκεται η κύρωση τους με το 
εν λόγω άρθρο.

2. Με την παρ. 5 κυρώνεται η Φ11/2774/7-12-90 Από
φαση της Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων που αφορά τον καθορισμό ορίου για τη χορήγηση 
βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας στο ποσό των 
200.000 δρχ.

Το όριο ασφαλιστικής ενημερότητας καθορίστηκε για την 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 1239/1982, που 
όριζε όπ δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων 
από τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς 
την προσκόμιση βεβαιώσεως του Ι.Κ.Α. ή των άλλων ασφα
λιστικών οργανισμών για τη μη ύπαρξη οφειλής της επιχει- 
ρήσεως από ασφαλιστικές εισφορές.

Με προηγούμενη απόφαση είχε καθορισθεί ως όριο για 
την χορήγηση της βεβαίωσης το ποσό των 100.000 δρχ.

Με την κυρούμενη απόφαση αυξάνεται το όριο αυτό σπς 
200.000 δρχ.

Η αύξηση αυτή κριθηκε αναγκαία για εναρμόνιση με το 
Δημόσιο, όπου το όριο των 100.000 δρχ. για την προσκόμιση 
φορολογικής ενημερότητας αυξήθηκε πρόσφατα στο ποσό 
των 200.000 δρχ.

3. Με την παρ. 6 κυρώνεται η Φ36/1281/14-7-88 από
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 
με την οποία αυξήθηκαν από 1-7-88 οι εισφορές και συ
ντάξεις του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων.

Επειδή η αύξηση εισφορών και συντάξεων έπρεπε να
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γίνε» με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση και δημοσίευση του 
οποίου θα απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστημα και επειδή 
η αύξηση των εισφορών δεν ήταν δυνατό να γίνει αναδρο
μικά κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση αυτή με υπουργική 
απόφαση ώστε να καταστεί δυνατή και η άμεση βελτίωση 
της θέσης των συνταξιούχων.

Για τους πιο πάνω λόγους επιδιώκεται η θέσπιση της 
προτεινόμενης διάταξης της παραγρ. 6 με την οποία κυ
ρώνεται η εκδοθείσα υπουργική απόφαση.

Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι εφεξής οι εισφορές 
και οι συντάξεις του Ταμείου θα αυξάνονται σύμφωνα με 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προ
βλέπουν ο διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά και όχι με διάταξη νόμου, ώστε 
να αποφευχθούν μελλοντικά τυχόν παρερμηνείες και αμ
φισβητήσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης των εισφορών 
και συντάξεων του Ταμείου.

4. Με την παρ. 8 κυρώνεται η 036/797/3-5-1989 από
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινών. Ασφα
λίσεων με την οποία αυξήθηκαν από 1-5-1989 οι εισφορές 
και συντάξεις του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων.

Επειδή η αύξηση εισφορών και συντάξεων έπρεπε να 
γίνει με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση και δημοσίευση του 
οποίου θα απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστημα και επειδή 
η αύξηση των εισφορών δεν ήταν δυνατόν να γίνει ανα
δρομικά, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση αυτή με υ
πουργική απόφαση ώστε να καταστεί δυνατή και η άμεση 
βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων,

Για τους πιο πάνω λόγους επιδιώκεται η θέστηση της 
προτεινόμενης διάταξης της παραγράφου 8 με την οποία 
κυρώνεται η εκδοθείσα υπουργική απόφαση.

Με την παράγραφο 9, προβλέπεται ότι εφεξής ot εισφο
ρές και οι συντάξεις του Ταμείου, θα αυξάνονται σύμφωνα 
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 
προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά και όχι με διάταξη νόμου, ώστε 
να αποφευχθούν μελλοντικά τυχόν παρερμηνείες και αμ
φισβητήσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης των εισφορών 
και συντάξεων του Τ.Α.Ε..

5. Με την παρ. 10 κυρώνεται η Φ36/497/10-5-1989 
υπουργική Απόφαση.

Η ανάγκη χορήγησης από το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπό
ρων υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του 
πέραν εκείνης που προβλέπεται από το π.δ ,t. . 668/1981 
επέβαλε την έκδοση της με αρ. 36/497/10-ξ :«Ι9 Υπουρ
γικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία, ι..«ο 1/6/89, οι 
ασφαλισμένοι του Τ.Α.Ε. καλύπτονται και για τις πιο κάτω 
κατηγορίες παροχών: 

α) Ιατρική περίθαλψη 
β) Φαρμακευτική περίθαλψη και 
γ) Παρακλινικές εξετάσεις.
Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

ν.403/1976 (ΦΕΚ 204/76Α'), η έκταση, το ύψος, το είδος 
και ο χρόνος έναρξης χορήγησης των παροχών ασθένειας 
σε είδος ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκ δίδεται 
ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και πρόταση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επειδή όμως δεν τηρήθηκε η rno πάνω διαδικασία, λόγω 
του επείγοντος, θα πρέπει η mo πάνω Υπουργική Απόφαση 
να κυρωθεί με νόμο.

6. Με την παρ. 11 κυρώνεται η Φ35/795/26-4-1989 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφο- 
λσεων με την οποίο αυξήθηκαν από 1-4-89 οι συντάξεις 
που καταβάλλει το Τ.Ε.Β.Ε. κατά ποσοστό 20%.

Επειδή η αύξηση αυτή των συντάξεων είναι πέραν της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 8 του ν.1027/1980 εξουσιο- 
δοτήσεως και δεν μπορούσε να γίνει με ανάλογη διοικητική 
πράξη και δεδομένου ότι οι συντάξεις του Τ.Ε.Β.Ε. βρίσκο
νται σε χαμηλά επίπεδα, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση 
αυτή με Υπουργική απόφαση, αφού ήδη το Τ.Ε.Β.Ε. ενισχύ- 
θηκε επί πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το 
ποσό των 2 δισ.για το έτος 1989, ώστε να καταστεί δυνατή 
η άμεση βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων.

7. Με την παρ. 12 κυρώνεται η Φ22/794/26-4-1989 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφα
λίσεων με την οποία αυξήθηκε από 1-4-1989, το ποσό της 
βασικής μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των 
δικαιούχων ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α..

Επειδή η αύξηση του ποσού της βασικής μηνιαίας σύ
νταξης έπρεπε να γίνει με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση 
και δημοσίευση του οποίου θα απαιτούσε αρκετό χρονικό 
διάστημα και επειδή ήδη αυξήθηκαν από 1η Ιανουάριου 1989 
α εισφορές με αποτέλεσμα το ύψος του ασφαλίστρου που 
καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του Τ.Ι.Α. να είναι αρκετά 
υψηλό (13.600 κλ.Συντ.+ 5031 κλ.ασθ.), ενώ α συντάξεις 
του Τ.Σ.Α. ευρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, παρόλο ότι 
αυξήθηκαν από 1-4-89 με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου 
κατά ποσοστό 7,5%, κρίθηκε σκόπιμο να αυξηθούν οι συ
ντάξεις κατά 20% περίπου και να γίνει η ρύθμιση αυτή με 
υπουργική απόφαση ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση 
βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων.

Για τους mo πάνω λόγους επιδιώκεται η θέσπιση της 
προτεινόμενης διάταξης της παραγράφου 12 με την οποία 
κυρώνεται η εκδοθείσα υπουργική απόφαση.

Με την παράγραφο 13 προβλέπεται ότι εφεξής το ποσό 
της βασικής μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας 
των δικαιούχων ασφαλισμένων του Τ.ΣΛ. θα αυξάνεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη δια
δικασία που προβλέπουν α διατάξεις της νομοθεσίας του 
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και όχι με διάταξη 
νόμου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά τυχόν παρερμη
νείες και αμφισβητήσεις σχετικά με το τρόπο αύξησης του 
ποσού της βασικής μηνιαίας σύνταξης.

8. Με την παρ. 14 κυρώνεται η Φ22/1725/1-12-88 Από
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων με την οποία ρυθμίστηκε ο τρόπος εξόφλησης 
καθυστερ'" μενών προς το Τ.Σ.Α. ασφαλιστικών εισφορών, 
που ανέ ται στο χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-1988.

Επε.. τήρχε ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του 
Τ.Σ.Α. ο. „ ποιοι δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους ει
σφορές λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασής τους 
κα του . ι έρογπου ποσού στο οποίο ανήρχοντο τα πρό
σθετα ,.λ, τα οποία έπρεπε να καταβάλουν, κρίθηκε σκό
πιμο να γίνει η ρύθμιση αυτή ώστε να δοθεί η ευχέρεια 
στους ασφαλισμένους αυτούς να καταβάλλουν τις εισφορές 
τους απηλλαγμένες πριόσθετων τελών μέσα σε ένα ορι
σμένο χρονικό διάστημα.

Επειδή η παραπάνω ρύθμιση έπρεπε να γίνει με προε- . 
δρπκό διάταγμα η έκδοση και δημοσίευση του οποίου όμως 
θα απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστηαα και επειδή τίθενται 
προθεσμίες μέσα στις οποίες έπρεπε να εξοφληθούν οι 
καθυστερούμενες εισφορές προς το Τ.Σ.Α., κρίθηκε σκόπιμο 
να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα κυρωθεί με νόμο.

9. Με τις παρ. 15 και 16 κυρώνονται οι Φ22/1152/12- 
10-90 κα Φ22/1447/30-11-1990 αποφάσεις της Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας κα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις οποίες 
α) ρυθμίστηκε ο τρόπος εξόφλησης καθυστερούμενων α
σφαλιστικών εισφορών στο Τ.Σ.Α., που ανάγοντα σε χρο-
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.xic -z^icoc:: υέγρι 31-12-1S39 και 3) παοαταθηκε η
__ _.o εξόφλησης των καθυστεεουιιενων ασφαλιστικών
•"icacpujv στο ■ .Σ.Α. αντίστοιχα.

=πειδη ·: πηοχε αεναλος αριθμός ασφαλισμένων του 
- c a ot οποίοι σε·-· κατέβαλαν τις ασφαλισπχές τους 
r'-cczzz λ."-ω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασής 

,Γ χ;{·ηκε σκοπχ‘0 να νίνει η ρύθωση αυτή, ώστε να 
• ο ευχεπεια στους ασφαλισμένους αυτούς να κατα- 
ταλλο..ν το καθυστεαούμενες εισφοοές τους, είτε εφάπαξ 

acyuovoc ποόσθετων τελών μέσο σε ορισμένο χρονικό 
I οστπμα. είτε σε 25 μηνιαίες δόσεις με το ασφάλιστρο που 
~χ.ε; <ατα το χρΟνο υποβολής της σχετικής αίτησης και 

πρόσθετα τέλη 20% σε κάθε δόση, 
r-rij- η ανωτέρω ρύθμιση έπρεπε να γίνει με προεδρικό 

ί,ατσ·.υσ η i.'.cocT) και δημοσίευση του οποίου θα απαιτούσε 
χρονχό διάστημα και επειδή τίθενται προθεσμίες 

σπς οποίες έπρεπε να εξοφληθούν οι καθυστερού- 
,χνες εισφορές ποος το Τ.Σ.Α. κρίθηκε σκόπιμο να εκδοθεί 
.πουονικη απόφαση που θα κυρωθεί με νόμο.

10 την ncp. 17 κυρώνονται ot Φ41/1402/9-5-85 και 
04'. 6-ΐ. S-2-90 Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας
κα <όιν. Ασφαλίσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1090/980 (ΦΕΚ 263 
A } α συντάξεις που χοοηγεί το Ταμείο Νομικών συνδέθηκαν 
•χ το ϋαο'.χό μισθό του εφέτη, όπως ισχύει κάθε φορά και 
συγκεκριμένα, η σύνταξη του Ταμείου για τον άμισθο συ
νταξιούχο του με 40 χρόνια ασφάλισης προσαρμόστηκε 
αταδιακα (1981 - 1984) στο 80% του βασικού μισθού του 
εσετη, ενώ και οι λοιπές συντάξεις που χορηγεί το Ταμείο 
υπολογίζονται επίσης με βάση το παραπάνω ποσό (έμμισθοι 
Α τάξης 42% κ.λπ.).

Αογω όμως των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που 
αντ,μετώπιζε το Ταμείο Νομικών και επειδή ο βασικός μισθός 
του εαετη είχε παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι συντάξεις που χορη
γούσε το Ταμείο να παραιιένουν σε μη ικανοποιητικά επί
πεδα ΐκστώτατα όρια αυίσθου Α' τάξης 13.918, θανάτου Α' 
τάξης 10.439, εμμίσθου Α' τάξης 9.824, ανώτατα όρια Α' 
τάξης *0.938), με την Φ41/1402/9-5-85 Υπουργική Από- 
τατη κσίθηκε σκόπιμο να χορηγηθεί ένο μικρό τουλάχιστον 
ποεοστο αύξησης (10%) ανάλογο με την οικονομική δυνα- 
Ότητα του Ταμείου.

Με τις διατάξεις του ν. 1587/86 για το νέο μισθολόγιο 
:-JV δικαστικών λειτουργών, από 1/7/86 ο μισθός του Εφέτη 
°ό__'τ— <Γ 100.000 δοχ.

--χ-υωνα λοιπον ιιε τ.ς προαναφερόμενες διατάξεις, το 
ποσο της σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο Νομικών γιο 40 
χρον.α αοοαλισης θα έποεπε από την ημερομηνία αυτή να 
“•σσσαεασστει στις 80.000 δρχ.

επε.ωη όσως το Ταμείο αδυνατούσε να αντεπεξέλθει 
o«o/r,uiKG στην παραπάνω αύξηση, με την ®41/738/2-4-86 
,.,^νικη Απόφαση, κστ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του 

S TCU ν· 1090/80, ανεστάλη η προσαρμογή των 
·'crro βασικό υισθό του Ερέτη και μόλις την 

'γ'2 τη βελτίωση των εσόδων του από την 
ό'-av πόρων του ν. 1512/85 κ.λ.π. ot συντάξεις 

'ΓΎΓ-1 πσοσασυσστηκαν στον ισχύοντα βασικό μιοθό 
hr,,~ '‘-ΤΓ> · ΌΟ.ΟΟΟ X 80% - 80.000 γιο τον άμισθο ασωα- 

Α Τ2ε"ΐς με 40 χρόνια ασφάλισης).
”Π CUT2· επειδή ο βασικός μισθός του Εφέτη δεν 

--c^22uc/x7a; τακπκα, οι παοοχές που χοοηγεί το 
^ ^ ΠΕΟαναφεοόμενες αυξήσεις, εξακολουθούν
o-lr σε υή υφηλά επίπεδα (κατώτατα όρια αμί—
a 'fAr,c; 27.200, θανάτου Α' τάξης 20.400, εμμίσθου 

i_'22C Ανώτατα όσια Α' τάξης 80.000).
-- εσο απο ποότσση του Ταμείου και επειδή δεν

είχαν χορηγ«τθώ αυξήσεις στις συντάξεις μετά την 1-10-88, 
παρά το γεγονός ότι υπήρχε η ανάλογη οικονομική δυνο- 
τότητο του Ταμείου, όπως προκύπτει από τη σχετική οικο
νομική μελέτη της οναλογιστικής υπηρεσίας του Υ πουογείου 
ενώ παράλληλα χορηγήθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις στο 
σύνολο σχεδόν των Ασφαλιστικών Οργανισμών, κρίθηκε 
σκόπιμο με την Φ41/64/8-2-90 Υπουργική Απόφαση να 
αυξηθούν και οι συντάξεις που χορηγεί το Ταμείο Νομικών 
κατά ποσοστό 20%.

Επειδή όμως δημιουογήθηκαν αμφισβητήσεις σχετικά με 
την δυνατότητα αύξησης των συντάξεων με βάση την 
εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 1090/80, κρίνεται σκόπιμη η κύρωση των παραπάνω 
Υπουργικών Αποφάσεων που σκοπό είχαν όπως προεξε- 
τέθη, τη βελτίωση των συνταξιοδοτκών παροχών του Τα
μείου Νομικών.

11. Με την παρ. 18 κυρώνετα η Φ42/202 /9-1-89 Από
φαση του Υπο·ιργού Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Α
σφαλίσεων με την οποία αυξήθηκαν από 1-1-89 οι συντα- 
ξιοδοτικές εισφορές του Τ.Ι.Α.Υ..

Σύμφωνα με τς διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 982/79 
είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υ
πηρεσιών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Τ Σ A Υ , να 
ανακαθορίζονται τα ποσοστά εισφορών του Τ.Σ.Α.Υ. καθώς 
και οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται , εφ' όσον 
τα διατιθέμενε πλεονάσματα δεν επαρκούν για την ανέλιξη 
της πλήρους σύνταξης του Τ.Σ.Α.Υ. στη σύνταξη Δημοσίου 
πολίτικου υπαλλήλου με 35 χρόνια υπηρεσία. Διαφορετικά 
οι αυξήσεις των συνταξιοδοτικών εισφορών γίνονται με την 
έκδοση προεδρικού διατάγματος (άρθρο 17 του ν.982/73).

Προκειμένου να αυξηθούν έγκαιρα οι συνταξιοδοτικές 
εισφορές από 1-1-89 σύμφωνα και με τα πορίσματα της 
οναλογιστικής υπηρεσίας του Υπουργείου, ώστε να διατη
ρηθούν τα αποθεματικά του Ταμείου σε ικανοποιητικά επί
πεδο, κρίθηκε σκόπιμο να μήν ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν.982/79 (έκδοση 
π.δ/τος) που απαιτεί χρόνο και δεν είναι δυνατό να προσ- 
δώσει αναδρομικότητα στη σχετική ρύθμιση.

Επειδή όμως δεν υπήρχαν ούτε και οι προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 4 του 
ιδού νόμου, ώστε να ήταν δυνατή η αύξηση των συνταξιο- 
δοτικών εισφορών, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση αυτή 
με υπουργική απόφαση.

12. Με την παρ. 19 κυρώνεται η Φ42/οικ. 1466/6-10-89 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφα
λίσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 982/79 για τη βελτίωση των συντάξεων του Τ.ΣΛ.Υ. 
διατίθεται ετήσια το πλεόνασμα του Κλόδου Σύνταξης που 
προκύπτει κάθε οικονομικό έτος, αφού προηγουμένως α- 
φαιρεθεί ποσοστό 20% για τη διατήρηση αποθεματικού ίσου 
τουλάχιστον με τις συνολικές δαπάνες του ίδιου κλάδου.

Η αύξηση αυτή χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Τ.Σ.Α.Υ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η παραπάνω αύξηση χορηγείται σπς αρχές κάθε οικο
νομικού έτους ώστε να έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα της 
χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης με την Φ.42/ 
οικ.73/18-1-1989 Υπουργική απόφαση αυξήθηκαν από 1-1- 
1989 οι συντάξεις του Τ.Σ.Α.Υ. κατά ποσοστό 18%.

Με την Φ42/οικ. 1466/6-ΙΟ-1989 Υπουργική Απόφαση αυ
ξήθηκαν συμπληρωματικά από 1-7-1989 οι συντάξεις του 
Ταμείου κατά ποσοστό 10% πριν από το τέλος της χρήσης 
του οικονομικού έτους 1989, επειδή η εν γένει πορεία των



οικονομικών του Ταμείου είναι ικανοποιητική.
Η παραπάνω όμως Υπουργική Απόφαση για την αύξηση 

των συντάξεων του Τ.ΣΑΥ. δεν ήταν δυνατόν να εκδοθεί 
κατ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 7 
του ν.982/1979, επειδή όπως προαναφέραμε το πλεόνασμα 
του προηγουμένου οικονομικού έτους είχε ήδη διατεθεί για 
την αύξηση των συντάξεων κατά 18% προωθήθηκε η πα
ραπάνω Υπουργική Απόφαση η κύρωση της οποίας επιδιώ
κεται με τη διάταξη αυτήν.

13. Με την παρ. 20 κυρώνεται η ©42/1659/27-12-89 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την οποία αυξήθηκαν από 1-1-1990 οι 
συνταξιοδοτικές εισφορές του Τ.ΣΑ.Υ..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 982/79 
είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υ
πηρεσιών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ., να 
ανακαθορίζονται τα ποσοστά εισφορών του Τ.Σ.Α.Υ. καθώς 
και <χ αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται, εφ όσον 
τα διατιθέμενα πλεονάσματα δεν επαρκούν για την ανέλιξη 
της πλήρους σύνταξης του Τ.Σ.Α.Υ. στη σύνταξη Δημοσίου 
πολιτικού υπαλλήλου με 35 χρόνια υπηρεσία.

Διαφορετικά οι αυξήσεις των συντοξιδοτικών εισφορών 
γίνονται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος (άρθρο 17 
του ν.982/79).

Προκειμένου να αυξηθούν έγκαιρα tx συνταξιοδοτικές 
εισφορές από 1-1-90 σύμφωνα και με τα πορίσματα της 
αναλογιστικής υπηρεσίας του Υ πουργείου , ώστε να διατη
ρηθούν τα αποθεματικά του Ταμείου σε ικανοποιητικό επί
πεδο, κρίθηκε σκόπιμο να μήν ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 982/79 (έκδοση 
π.δ/τος) που απαιτεί χρόνο και δεν είναι δυνατόν να προσ- 
δώσει αναδρομικότητα στη σχετική ρύθμιση.

Επειδή όμως δεν υπήρχαν ούτε και οι προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με την εξουσιοδσηκή διάταξη του άρθρου 4 του 
ίδιου νΝόμου, ώστε να ήταν δυνατή η αύξηση των συντο- 
ξιοδσπκών εισφορών, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση 
αυτή με υπουργική απόφαση.

14. Με την παρ. 21 κυρώνεται η ©42/1669/27-12-89 
απόφαση του Υπουργού Υγείας.Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την οποία αυξήθηκαν από 1-1-1990 οι 
συντάξεις του Τ.ΣΑ.Υ. κατά ποσοστό 10%.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν.982/1979 για τη βελτίωση των συντάξεων του Τ.ΣΑ.Υ. 
διατίθεται ετήσια το πλεόνασμα του Κλάδου Σύνταξης που 
προκύπτει κάθε οικονομικό έτος αφού προηγουμένως αφαι- 
ρεθεί ποσοστό 20% για τη διατήρηση αποθεματικού ίσου 
τουλάχιστον με τις συνολικές δαπάνες του ίδιου κλάδου.

Η αύξηση αυτή χορηγείται με απόφαση του Δ-Σ. του 
Τ-Σ-Α.Υ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ομως κρίθηκε σκόπιμο, εν όψει και της ικανοποιητικής 
γενικά, εξέλιξης των αποθεματικων του Ταμείου να αυξη
θούν οι συντάξεις πέρα από ποσοστό 8,5% που προκύπτει 
από την εφαρμογή της προαναφερομενης διάταξης, δηλαδή 
κρίθηκε σκόπιμο να αυξηθούν οι συντάξεις του Τ.ΣΑ.Υ. 
κατά ποσοστό 10% με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

15. Με την παρ. 22 κυρώνεται η Φ34α/οικ.35/16-1-91 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία αυξή
θηκαν από 1η Ιανουάριου 1991 οι συντάξεις των αγροτών.

■Οι αυξήσεις των συντάξεων του Ο.ΓΑ. γίνονται κανονικά 
με νόμο ή έκδοση και η δημοσίευση του οποίου ακολουθεί 
ως γνωστό μια χρονοβόρα διαδικασία.

Για να παραιιαμφθεί η χρονοβόρα αυτή διαδικασία και να

καταστεί δυνατή η έγκαιρη καταβολή των αυξημένων., .προς 
τους αγρότες, συντάξεων από 1η Ιανουάριου 1991, κρίθηκε 
οκόπιμο η αύξηση αυτή να γίνει με έκδοση κοινής υπουρ
γικής απόφασης.

16. Με την παρ. 23 κυρώνεται η αρ. 21/908/5-10-89 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Με τη διάταξη του άρθρου 5 της από 10-3-89 ΕίΣ-Σ.Ε. 
(σχετική Απόφαση δημοσίευσης Υπουργού Εργασίας αρκθμ. 
12756/23-3-89 (ΦΕΚ 213/Β/1989), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 20 του ν.1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989), ορίζεται ότι 
η ουνολική διάρκεια της άδειας λόγω μητρότητας, είναι 15 
εβδομάδες.

Από την ισχύουοα όμως διάταξη του άρθρου 40 του ν. 
1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), προβλέπετας μεταξύ των άλ
λων, ότι οι ασφαλισμένες αε οργανισμούς ασφάλισης μι
σθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δικαιούνται επιδόματος μητρότη
τας για 98 ημέρες συνολικά (δηλ. 14 εβδομάδες).

Μετά τη δημοσίευση όμως και την ισχύ της διάταξης του 
άρθρου 5 της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Εργα
σίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι άλλες ομοσπονδίες μισθωτών ζήτησαν 
την επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης λόγω μητρότητας 
από 14 σε 15 εβδομάδες, ώστε να εναρμονισθεί η νομοθεσία 
του Ι.ΚΑ. και των άλλων Ταμείων, που ασφαλίζουν μισθω
τούς, με το περιεχόμενο της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβα
σης Εργασίας.

Ετσι για την αντιμετώπιση του πιο πάνω θέματος εκρίθη 
αναγκαία η έκδοση της με αριθ. 21/908/5-10-89 Υπουργικής 
Απόφασης, με την οποία, μεταξύ των άλλων ορίσθηκε ότι 
το επίδομο μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), που προ- 
βλέπεται σπό τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1539/1985 
(ΦΕΚ 64/85 Α'), καταβάλλεται για 105 ημέρες συνολικά.

Η πιο πάνω Απόφαση, λόγω του επείγοντος, εκδόθηκε 
χωρίς να .παρέχεται η προς τούτο νομική ευχέρεια, γιαυτό 
επιβάλλεται η κύρωσή της.

17. Με την παρ. 24 κυρώνεται η αρ. 21/362/3-5-89 Από
φαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του αν. 1846/1951, 
στους ασφαλισμένους του Ι.ΚΑ. και τα μέλη της οικογένειάς 
τους, παρέχεται ιατρική περίθαλψη, εφ' όσον ο ασφαλισμέ
νος έχει πραγματοποιήσει 50 τουλάχιστον ημέρες εργασίας 
είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της αναγγελίας της 
ασθένειας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό 
έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν από την αναγγελία 
15/μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται στην τελευταία περί
πτωση οι ημέρες εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά 
το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15/μήνου.

Σύμφωνα εξάλλου με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ιδιου 
νόμου, ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδόματος ασθένειας, 
εφ' όσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων, έχει πραγμα
τοποιήσει 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά το ημε
ρολογιακό έτος το αμέσως προηγούμενο της αναγγελίας 
της ασθένειας ή κατά το προηγούμενο της αναγγελίας 
15/μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται στην τελευταία περί
πτωση οι ημέρας εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά 
το τελευταίο ημερολογιακότρίμηνο του 15/μήνου.

Ο σεισμός στις περιοχές Αμαλιάδας και Ζακύνθου επέ
δρασε ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριότητα κατά 
τους τελευταίους μήνες του έτους 19S8, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί στους κατοίκους τους οξύτερο το πρό
βλημα της ανεργίας και ειδικότερα για πολλούς ασφαλισμέ
νους του Ι.ΚΑ., οι οποίοι δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν 
τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμε-
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λίωση του δικαιώματος λήψης παροχών ασθένειας.
Ετσι για την αντιμετώπιση του τπο πάνω προβλήματος 

εκριθη επιβεβλημένη η έκδοση της με αοι6. 21/362/3-5-89 
Υπουργικής Απόφασης, με την οποίο ορίσθηκε ο τι κατ 
είαιοεση, στους από 1-10-88 και μετά μονίμους κατοίκους, 
ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., να μην απαιτούνται, για το έτος 
1989 ασφαλιστικές προϋποθέσεις, για την παοοχή ιατρικής 
περίθαλψης, για δε την καταβολή από το Ι.Κ.Α. επιδόματος 
ασθένειας να απαιτείται η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον 
ημερομισθίων κατά το προηγούμενο της αναγγελίας της 
ασθένειας ημερολογιακό έτος.

Η σπόΦαση αυτή, λόγω του επείγοντος, εκδόθηκε χωρίς 
εξουσιοδοτική διάταξη γι αυτό επιβάλλεται η κύρωσή της.

18.Με την παρ. 25 κυρώνεται η Φ61/οικ.474/10-3-88 
Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Αοψαλισεων με την οποία καθορίσθηκε ο αομόδιος φορέας 
για την απονομή της σύνταξης στην περίπτωση εφαρμογής 
ίων παρ. 2 και 4 του άρθρου 33 του ν. 1469/1984.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 33 του ν. 1469/1984, σε περίπτωση διαδοχικής α
σφάλισης. αομόδιος οργανισμός για την αναγνώριση του 
υπολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι
καιώματος γήρατος είναι ο οργανισμός στην ασφάλιση του 
οποίου πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος ασφά
λισης με την προϋπόθεση ότι, δεν θεμελιώνεται με βάση 
τον συνολικό χρόνο ασφάλισης δικαίωμα για σύνταξη σε 
οποιονδήποτε από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 9, όπως αυτές 
ερμηνεύθηκαν από την Φ61/614/19-3-86 εγκύκλιο ορίζεται 
άτι. αομόδιος οργανισμός για την κρίση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος είναι καταρχήν ο τελευταίος εφ' όσον συμπλη
ρώνονται αφενός οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από 
την νομοθεσία του και αφετέρου έχουν πραγματοποιηθεί 
1500 ημέρες στην ασφάλισή του οποτεδήποτε.

Ο προηγούμενος δε ασφαλιστικός οργανισμός καθίσταται 
αρμόδιός για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
μθνο στην περίπτωση που υπάρχουν μεν οι συνταξιοδοτικές 
προϋποθέσεις στον τελευταίο οργανισμό δεν πραγματο
ποιήθηκαν όμως οι 1500 ημέρες ασφάλισης σε αυτόν.

Επειδή από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προέ- 
•ιλκ. Οτι. η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1405/1983, 
όπως ερμηνεύθηκαν με την Φ61/614/19-3-86 εγκύκλιο κα- 
θστουν σε ορισμένες συνταξιοδοτικές υποθέσεις, κατά τις 
οποες ο ασφαλιστικός οργανισμός με τον περισσότερο 
ιρονο ασφάλισης δεν είναι ο τελευταίος αλλά ο προηγού
μενος. την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 

α χομ ν 1469/1984 άνευ αξίας διότι ιχρίστατο αδυναμία 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον προηγού- 

►^νοφοοεα λόγω εψαρυογής της παραπάνω εγκυκλίου, 
ε^θοθηκε υπουργική αποψαση που θα κυρωθεί με νόμο.

9 Με την παρ.26 κυρώνονται οι Φ.7/ckk.845/22-10-90 
- /ckk.i 144/2-12-90 Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, 
•κονοιος και Κοιν.Ασφαλίσεων.
10i/ToAn T0U 19 TOU v.1902/1990 (ΦΕΚ
^ δαπάνες εξωνοσοκομειακης φαρμακευ-

• ΠΟυ παϋέχεται στους ασφαλισμένους,
ua *01 0X0 Μέλη οικογένειας τους, το Δημόσιο
τοος °φαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από την ονομασία 

VOg,K^ ro°S ύορψη, καθορίζεται συμμετοχή 
ιχενι/νη,. Λ ^Ρ'θολψης, σε ποσοστό 25% επί της δ,α-'-Τ^νης γων ψα0μακων

Από τη διάταξη όμως της παρ.2 του ίδιου άρθρου προ- 
βλέπεται όη από τη συμμετοχή που καθορίζεται με την 
παρ.1, εξαιρούνται τα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, μη
τρότητα, εργατικά ατυχήματα και για τις επιπλοκές της 
μεσογειακής αναιμίας.

Με τις υπ'αριθ.7/οικ.845/22-10-90 (ΦΕΚ 706/Β/9-11-90) 
και 7/οικ.1144/21-12-90 Υπουργικές Αποφάσεις καθορίσθη
καν τα ενδεικνυόμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση ορι
σμένων χρονιών παθήσεων προς αποφυγήν παρερμηνειών 
και αμφισβητήσεων ως προς τον ακριβή καθορισμό των 
παθήσεων αυτών.

Επειδή όμως για την έκδοση των mo πάνω Αποφάσεων 
δεν υπήρχε ρητή εξουσιοδοτικη διάταξη στο άρθρο 19 του 
ν. 1902/1990, κρίνεται σκόπιμη η κύρωση αυτών με διάταξη 
νόμου:

20. Με την παρ.27 κυρώνονται οι Φ.11/616/15-3-1991 και 
Φ. 14/667/15-3-1991 Αποφάσεις της Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ααφαλ.σεων.

Με την πρώτη Απόφαση παρέχεται το δικαίωμα αναστο
λής της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το 
Ι.Κ.Α. και προς τους οργανισμούς των οποίων συνεισπράττει 
τις εισφορές τους, στις επιχειρήσεις που επλήγηοαν από 
τροροκρατικές ή άλλες βίαιες ενέργειες τρίτων.

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται μέχρι και 24 μήνες κατ'α- 
νώτατο όριο από την ημερομηνία που υπέστησαν τις ζημιές 
οι επιχειρήσεις.

Με την δεύτερη Απόφαση παρέχεται το δικαίωμα διακα
νονισμού εξόφλησης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α., της 
Επιχείρησης 'ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.\ σε 40 ισόποσες μηνιαίες δό
σεις.

Οι οφειλόμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης με τα πρόσθετα τέλη και 
λοιπές επιβαρύνσεις.

21. Με τις παρ.28-31 κυρώνονται έξι υπουργικές απο
φάσεις με τις οποίες έχουν συσταθεί τέσσερις επιτροπές 
για τη μελέτη ασφαλιστικών θεμάτων (επιτροπή μελέτης 
του προβλήματος της κοινωνικής ασφάλισης τραπεζικών 
υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι σε ειδικά ταμεία, επι
στημονική ετπτροπή για τη μελέτη της αναμόρφωσης του 
ασφαλιστικού συστήματος, επιστημονική γραμματεία για υ
ποβοήθηση του έργου της επιστημονικής επιτροπής ανα
μόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος, επιτροπή κρίσεως 
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων). Η λειτουργία των 
επίτροπων αυτών είναι περιορισμένης διάρκειας και έχει 
προβλεφθεί αμοιβή για τα μέλη και τους γραμματείς καθώς 
και καταβολή των εξόδων μετακίνησης για τα μέλη της 
επιτροπής κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων 
που διαμένουν εκτός Αττικής.

22. Με την παρ.32 κυρώνεται η αρ. φ 14/1333/1.7.91 
Απόφαση της Υπουργού Υγείας .Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την οποία διακανονίζονται οι οφειλές της 
Ολυμπιακής Εταιρίας προς το Ι.Κ.Α..

Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίζονται α καθυστερούμε- 
νες εισφορές μέχρι 31/5/1991 οε 40 δόσεις μαζί με τα 
πρόσθετα τέλη. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/7/ 
1991 .Προϋπόθεση υπαγωγής αλλά και συνέχιση καταβολής 
των δόσεων είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

Αρθρο 23

Με το άρθρο 24, ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων 
του νόμου.



Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του νομοσχε
δίου και παρακαλούμε να το περιβάλετε με την ψήφο σας-

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. Χριστοδούλου 1. Παλαιοκρασσάς

ΥΓΕΙΑΣ,.ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

γράφως και μετά σε παρένθεση αριθμητικώς.
6. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται.,μόνο 

κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα λ.χ. Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

7. Παρατηρεσαι ότι στο κείμενο του νομοσχεδίου γίνονται
εσφαλμένες παραπομπές σε άλλες διατάξεις λ.χ. άρθρο 10 
και στην παρ. 4, περ. γ του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, 
όπως αντικαθίσταται, γιατί τα αναφερόμενα ως εδάφιά α 
και β (οι διατάξεις .των εδαφίων α και β της παραγράφου 
αυτής___) είναι περιπτώσεις α και β.

8. Κατά την καθαοογραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 
η ομοιομορφία .του κειμένου στη χρήση των καταλήξεων 
-ης και -εως.

Γ. Σούρλας Α. Καλαντζάκος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 64 της 12 Σεπτεμβρίου 1991, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε υτο .τμήμα.Γ της Κεντρικής. Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και ιιαρευρέθησαν _οι Ν. Παπαθανασίου, 
αρεοπαγίτης, Ώ. Χριστόφορος, σύμβουλος επικράτειας, Α. 
Κομισόπουλος,-νομικαςισυμβουλος του Κράτους, Κ. Τράκας 
και L ΤαμβίσκοςΛεισηγητές), σύμβουλοι Ε.Σ....Σ. Βρέλλης, 
καθηγητής πανεπιστημίαιρ,Γ. 'Παπαμεντζελόπουλος, πάρε- 
δρος ΣτΕ, X. Κόταιφας_(εισηγητής), ,εφέτης Δ.Δ. και Γ. 
Μαγομλάς,.επίκουρος καθηγητής .πανεπιστημίου και επε
ξεργάστηκε, σχέδιο νόμοϋ .των Υπουργείων.Οικονομικών και 
Υγείας,-Πρόνοιας.. και ..Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο 
•Αντικατάσταση και..συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1902/ 
1990 και .άλλες διατάξεις'.

Κλήθηκαν,=·.αλλά .δεν .παρευρέθηκαν, οι ιΑ. Τσούτσος, 
επίτιμος αντιπρόεδρος. ΣτΕ ■ και -1. Σπυριδάκης, καθηγητής 
πανεπιστημίου, λόγω,κωλύματος.

Γραμματέαςιε Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθησαν .οι εκπρόσωποι των. υπουργών.Α. Βαλσο- 

μάκης,.Β. Λέτσιος..Α. Λεονταριτης, Ν. Γιανναχοπούλου και 
Ε. Αθανασίου.

Η Επιτροπή συζήτησε :.το .περιεχόμενο .του νομοσχεδίου 
και.διετύπωσε,πς εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές, παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να .υπογράφει, από: όλους τους 

υπουργούς για '.τους οποίους προβλέπονται.αρμοδιότητες 
σπς. διατάξεις. .του.

2. Όπομεανοφέρονται νόμοι, διατάγματα και.αποφάσεις, 
να μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να τίθεται σε παρέν
θεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του.φύλλου της 
Εψ. Κυβ..λ.χ..ν. 1902/1990 (Α. 138).

3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις του 
κειμένου του νομοσχεδίου, χωρίς να πρεπεμ-λχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 
Βουλευτών—Δήμαρχων,.Προέδρων. Κοινοτήτων. Γενικών Δι
ευθυντών, Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων, Ταμείων, 
Μετοχικών Ταμείων, κλάδου Υγείας, αρμιόδια..Διεύθυνση, 
οικείας Σχολής, Ειδικά Ταμεία .Συντάξεως,.Ειδικά Ταμεία, 
Υγειονομικών Επιτροπών, Κλάδους, Οργανισμού, Κωδικο- 
ποιημένου, Α.Ν. κλπ.

4. Παρστηρείται όπ το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται 
στη συνέχεια, .αλλά αρχίζει από νέο.σπχα, .ως να μην 
αποτελεί συνέχεια της ίδιας .παραγράφου και εφιστάται η 
προσοχή για .πς διορθώσεις .κατά την καθαρό γραφή του 
νομοσχέδιου.

5. „Όπου..αναφέροντα: αριθμοί λ.χ. χρηματικών ποσών, 
εττων,ήμερων, ποσοστών κ.λπ. να γράφονται πρώτα ολο

Β Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 6, παρ. 2 οι στίχοι 3-6, ύστερα από πρόταση 

των εκπρόσωπων του Υπουργειου Οικονομικών, έγινε δεκτό 
να διατυπωθούν ως εξής: "Δικαίωμα σύνταξης έχουν και τα 
ανήλικα τέκνο των αναφερομένων στα άρθρα 3 και 4 του 
παρόντος".

2. Στο άρθρο 10:
α) Στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί η αρίθμηση παρο- 

γράφων, γιατί .πρόκειται για μία και .μόνη παράγραφο ολό- 
κληοο το άρθρο.

β) Στην παρ.. 2 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, όπως 
αντικαθίσταται, .στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: ·ταμείου' να 
τεθεί τελεία και το κείμενο των στίχων 3-5: "όπου ... αυτής." 
να,διατυπωθεί ως εξής: ’Όπου προβλέπεται θεμελίωση 
δικαιώματος με υπηρεσία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών 
το δικαίωμα, θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση της είκοσι πε
νταετίας.·.

γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, όπως 
αντικαθίσταται, περ. β, υποπερ. γγ. δεύτερο εδάφιο, πρώτο 
στίχο, μετά το: "παρ. 2" να προστεθούν μέσα σε.κόμματα 
Οι λέξεις: "μετά τη συμπλήρωσή του", οι οποίες να απαλει- 
φθούν.από τους στίχους 3-4.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση στο 
εδάφιο αυτό για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 
διαφέρει κατά πολύ από την προβλεπόμενη ρύθμιση στο 
άρθρο.2 παρ. .2 του νόμου αυτού για τους δημόσιους 
υπαλλήλους και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

δ) Στην παρ.. 9 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, όπως 
αντικαθίσταται, περ,.β, στίχοι 5-6, αντί: "πιο πάνω ημερο
μηνία" να τεθεί: ."έναρξη ισχύος του νόμου αυτού".

3. Στο άρθρο 15, παρ. 2, οι Ν. Παπαθανασίου, Κ. Τρόικας 
και X. Κότσιφας εξέφρασαν τη γνώμη όπ στη ρύθμιση αυτήν 
εισάγεται αδικαιολόγητη διάκριση με τον υπολογισμό της 
ασφαλιστικής εισφοράς όχι επί του ποσού της πρίιγματι 
καταβαλλόμενης αμοιβής, αλλά επί μικρότερου ποσού αυτής, 
εψ'.όσον τίθεται τεκμαρτό ανώτατο ό>ριο αμοιβής, υποκεί
μενο στην ασφαλιστική εισφορά. Τα υπόλοιπα μέλη διατύ
πωσαν την.άποψη όπ η ρύθμιση είναι ορθή.

4. Στο άρθρο 17:
α) Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: "προϊό

ντων· να τεθεί η λέξη: 'φαρμάκων· και στον τέταρτο στίχο 
να προστεθεί .το έτος στο π.δ. 353.

β).Στην παρ. 2 στον τελευταίο στίχο αντί: ‘και στους 
επιζώντες" να τεθεί: "στους επιζώντες δικαιούχους".

5. Στο άρθρο. 21:
α) Στην παρ-.7:
αα) Στο πέμπτο εδάφιο: *0 παραβάτης .... πρόκττιμο.', 

στους στίχους 2-5, το κείμενο: "κοινοποιώντας .... πρόκττι- 
μο." να απαλειφθεί και να προστεθεί η φράση: "σύμφωνα με 
τις. διατάξεις .του ν. 4125/1960 (Α.202).

ββ) Στο έβδομο εδάφιο: Άν ασκηθεί.... Υπηρεσίας.·, στον 
πρώτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'δικαστική" και μετά τη 
λέξη: "προσφυγή" να προστεθούν οι λέξεις: "ενώπιον των
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βιοικηηκών δικαστηρίων"
γγ) ΐτον τελευταίο στίχο να προστεθεί η φράση: "για την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων".
β) Επίσημοι νέτα; ότι το πρόσημο της παρ. 7 δυνατοί να 

επιβληθεί από δόο διαφορετικά όργανα δηλ από τον αρ- 
^οέ*ο επιθεωρητή εργασίας (παρ. 7) και από τα αρμόδια 
Οργανα ελέγχου του Ι.Κ.Α.. (παρ. 8). Αυτό μπορεί να δη
μιουργήσει σύγχυση, δεδομένου ότι για την ίδια παράβαση 
μπορούν να επιβληθούν στο ίδιο πρόσωπο δύο διαφορετικό 
πρόστιμα Επίσης είναι διάφορος η μεταχείριση σε κάθε 
περίπτωση, αφού στην πρώτη ο υπόχρεος μπορεί να προ- 
σφαγει αμέσως κατά της πράξης του επιθεωρητή στο διοι
κητικό δικαστήριο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο υπόχρεος 
πρεπει να προσφύγει πρώτο στην ΤΔΕ και κατά της από
φασης αυτής να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων. Υπάρχει συνεπώς άνιση μεταχείριση ως προς 
το σημείο αυτό και συνιστάται η επανεξέταση του θέματος.

6. Στο άρθρο 22, παρ. 6 και στο άρθρο 1 του ν. 1140/ 
1981. όπως αντικαθίσταται, παρ. 2, δεύτερο στίχο μετά το: 
Ύ|" να προστεθεί η λέξη: "ισότιμα".

Αθήνα 12 - 9 - 1991

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 65 της 8 Οκτωβρίου 1991, ώρα 6.00
μ-μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθησαν οι Ν. Παπαθανασίου, 
αεροπαγιτης, Π. Χριστόφορος, σύμβουλος επικράτειας, Κ. 
Τρακος (εισηγητής) και I. Ταμβίσκος, σύμβουλοι Ε.Σ., Γ. 
Γιαπαμεντζελόπουλος, πάρεδρος ΣτΕ και X. Κότσιφας, ε
ρέτης Δ.Δ. και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου των Υπουρ
γείων Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με τίτλο "Αντικατάσταση και συμπλήρωση δια- 
τοξεων της συνταξιοδοτιχής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του 
Λίνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντί- 
στοστ>ς και άλλες διατάξεις", που επανέφεραν « κ. Υπουρ
νά j \ ■

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Γ'<1Ρευρέθησαν οι εκπρόσωποι των υπουργών Δ. Βαλσα- 

ίΑΡσκ κα Α. Λεονταρίτης.
Η Επιτροπή στη συνέχεια του με αριθμό 64/12-9-1991 

αοακτικού της συζήτησε τις μεταβολές που έγιναν στο 
σχέδιο νόμου και διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Γ Στο άρθρο 6:
_c) Σ£ήν πσρ· 1 η Επιτροπή παρατηρεί ότι το ενιαίο της 

ΤΊζ ΑΣΥΕ και η καταξίωσή της, απο το χρόνο, 
στις Λκφδήσεις των συνταξιούχων, επέβαλε τη διατήρηση 
^ σχεήκης διατάξεως του προηγουμένου σχεδίου, που 
^^ξ^γάοτηκε η ΚΕΝΕ, αντί του παρόντος.
^ Αχσεικά με τις νέες παρ. 8 και 9 η Επιτροπή παρατηρεί 
T(X|lJI' Ρυθμίσεις εξασφαλίζεται, ορθώς, η ίση μεταχείριση 
ικκα αυ0?0υ πλΠθυσμού, που τραυμαηστηκε κατά τα πολε- 
Ka. Τ*°° της χρονικής περιόδου 1940-45, όσο

περαιτέρω, μέχρι της λήξεως του εμφυλίου πολέμου, 
.άρθρο 9 και στο άρθρο 10 του ν. 1902/1990, όπως

'οπο»οι· lQTQl' παρ· 5· ™ρ. ζ· δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: 
♦or ν’3 προστεθούν οι λέξεις: "ήσαν ησφαλισμένοι σε 

*°ιγωνικής ασφάλισης και*.

3. Στο άρθρο 20, παρ, ( wov πρ^το στίχο αντί του 
ρήματος: επιβάλλεται νς -μπορο να επιβληθεί· κα
στο δεύτερο στίχο μετά το ου^τμηυενο ητλο; ΊΧΑ.· vc
προστεθώ η φράση: εφ δεν έχει ήδη επιβληθεί
κατά την προηγούμενη

Αθήνα 8-10-1991

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο Γ ραμματέος 

Σ. ΚΟΤΣΙΟΝΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙ|^|γΝΕΔρ,0
ΠΡ*ί*Α

THL3^^THtLE1^ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Εί®χΤ|ΚΟγ χγΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΗΣ 20ης ΑΥΤ^χη-οΥ 1991.

ΜΕΛΗ: Αναστάσιος Γκό^,όεδρος. Γερά Μπθ^ 
κογ,άννης Γεώργιος Λαζή^ Σταυρος Μαρινάπουλος, 
Γεα^γιος Κοκολάκης, Ηλιαέ,^ρομμ^ς Κωνστανπνος 
Τράκας, Δημήτριος Μαυρ**^ Εϋάγγελος Τούντας, 
Ιωάννης Ταμβίσκος, Αθανάς Μπαλκίζας, Σταύρος Μαγ- 
γανάς, Παναγιώτης Γεωργς*^ Συμ&οολο,

α Αθανάσιος Αδριανος. Ντελαχ Σΐυλιανός
Χριστονακης, Αντιπρόεδρος^ Δημητρακάπουλος, Μ,- 
χαήλ Σπηλιωτακαρας, Κωνσ**^ Μπουκου0άλας Γεω^ 
γιος Γεωργουλιάς Κφς^ Ριζ
απούσιασαν δικαιολογημένο.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ T*j ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Απόστολος 
Μπότοος Επιτροπευων Σι**^ κωλυομένου TOU Γεν)_
κου Επιτρόπου της Επικρας Ιωά Κορατζά, που α
πούσιασε δικαιολογημένα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνιοςς^,^^
Με την αρχή της Συνεδρ^ 0 ΣυμβοιΑος Γεώργιος 

Λαζάρου που ορίστηκε απο % Πρόεδρο Εισηγητής, φέρει 
προς συζήτηση το σχέδιο ς, ·Αντικατασταση ΚΩ1 
μπλήρω^ διατάξεων του KQj ^ -
που στάθηκε ^ο Γενικό ^,πο της Επιχρατειας ^ Τ0 
αριθμ. Πρωτ. 2052223/9Ο6/0ή^81991 έγγραφ0 του γ_
πουργαου Οικονομικών (ΓΛ*4?η Δ/νοη Νομοπαρασκευα
στική) για νο γνωμοδοτήσεις^ ^ το φθ 73 παο_ 
2 του Συντάγματος, το πε»^ν0 του onoiou έ 
έξης: Α ^

"ΣΧΕΔΙΟφ^ογ

Πατάξεων του ν. 1902/
1990 και άλλες διστάζεις

Άρ%1
Δικαίωμα συνπ*, ^ολλήλων

1. Το Πάτερο εδάφιο της% α· παρ ϊ του
Τποι KQ1 ^πτωτικών Συντάξεων (π.δ. 

CH1/1979 ΕΚ Α 292) αντς mxcu ως £^ής:
Για ης γυναίκες υπαλλή*. α οποιες έ 

ληφθει μέχρι κα, την 31 Δεςου 1982 KQt dvQ1 ^ς
με άγαμα παιδιά ή διαζευγμέι^ άγαμα παιδιά ή άγαμες 
μητέρες με άγαμα παιδιά, η ίς. ^ 15ετης 
πραγματική συντάξιμη υπηρε^χ

2. Το δεύτερο και τρίτο α· ^ ^ 1
του άρθρου 26 του Κωδικός^ KQJ Στροηωτυςων 
Συντάξεων αντικαθίσταται ως^_.

•Γ,α ης γυναίκες στρατιως. γενικώ α οποίες έχουν


