
του Σχεδίου Νόμου «ζερί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώ- 
εως ένίων διατάξεων τού Νόμου 223/1975 «root συν- 

.χπιοδοτήσεως τοϋ προσωπικού τοϋ Κέντρου Προγρχμμα- 
τίτυ,οΰ καί Οικονομιών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καί άλλων 
τινών διατάξεων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Δ:ά τού Νόμου 223/1975 «ζερί συνταξιοδοτήσεως τοϋ 
οοσωζικοϋ τού Κέντρου Π ρογρχμματισμοϋ καί Οικονομικών 
ερευνών (ΚΕΠΕ) κχί άλλων τ’.νών διατάξεων» ϋζήχ·3η- 
ε-ν εις τό συνταξιοδοτικόν κα·3εστώς τών Δημοσίων ύζαλ- 
ήλων οΐ ζΧρά τώ Δημοσίω τούτω Όργανισμώ ύζηρετοϋντες. 
ζαχ-3έντες άμα κχί εις. τρί^ λοιπούς άσφαλιστιχούς φορείς 
-τοι: χ) Μετοχικόν Ταμείον Υίολιτικών ’Υπαλλήλων, 6) 
Γαμείον Προνοίχς Δημοσίων Υπαλλήλων κχί γ) Τχμείον 
Ασωγής κχί Υγείας Οϊκονο-χικών 'Υζχλλήλων ίΤ.Α.Υ.
).Ϋ.).

Διά τής ζχρ. 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ώς άνω Νόμου κα-3ωρί-
ι-3η ότι_«δ:ά_ Προεδρικού Διατάγματος -ϋέλουν κα-3ορισ-3ή,
τηρουμένων κχί τών κείμενών ϊιατάΞεων οι όροι καί αί ζροϋ- 
το-3έσε:ς ύζχγωγής εις τά έν παραγράφω 1 τοϋ ζχρόντος άρ- 
5ρου Ταμεία, τά τής άνχγνωρίσεως καί εξαγοράς προϋπη
ρεσιών,'ώς καί ζασα λεζτομέρειχ άνχγκχία διά την εφαρμο
γήν τών διατάξεων τοϋ ζχρόντος».

■ Αί κείμεναι όμως διατάξεις τών τ ιών ώς άνω Ταμείων 
εντός τών όποιων /.ατά τήν άνωτέρω διάταξιν δέοννάένάρ- 
α'ονισ·3ή τό ανωτέρω Προεδρικόν Διάταγμα, είναι τοιχϋτχι 
ώστε νά μή δΰνανται νά συνδυαστούν ζρός άλλήλχς άφ’ ενός, 
αλλά καί ζρός τήν ιδιομορφίαν τοϋ ’Οργανισμού άφ’ ετέρου.·' 
παρά τώ όζοίω ύζηρετοϋν οΐ άσφχλιζόμενοι ύπάλληλοι. Διά 
τούτο ζαρίσταται άνάγκη ρυ·3μίσεως τών άνωτέρω δεμάτων 
διά τοϋ ύζοβαλλομένου Νομοσχεδίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Είδικώτερον διά τοϋ αρ-3ρου 1 τού ζροτεινομένου Νομο
σχεδίου καθορίζεται ότι τόσον αί κρατήσεις έζί τής μισθο
δοσίας τών άσφαλιζομένων, όσον καί ή εξαγορά ζροϋπηρε- 
σίας τούτων γίνεται βάσει τών άζοδοχών τοϋ άντιστοίχου δα
ρμού τής δημοσιοϋζαλληλικής ιεραρχίας, ώς ή αντιστοιχία 
αΰτη καθορίζεται έν αρ-3ρω 3 zap. 1 καί 2 τοϋ αρχικού ζερί 
συνταξιοδοτήσεως Νόμου 223/1975. κχ-S’ όσον ώς ζροκύ- 
κτε: έκ τοϋ σχετικού ζίνακος τοϋ αρ-5ρου 3 τοϋ ώς άνω Νό
μου. ή συνταξιοδότησις τών υπαλλήλων τούτων ·3έλει γίνει 
δάσει τής άντιστοιχίχς. τής δημοσιοϋζαλληλικής ιεραρχίας.

Διά τοϋ άρ-5ρου 2 τοϋ Σχεδίου διακανονίζονται νά τής με
ταφοράς εις τά ώς άνω τρία Ταμεία α! μέχρι τής δημοσιεύ
σεις τοϋ Ν. 223/1975 καταίλη-5είσαι εΐσφοραί εις τους 
τότε ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς (ΙΚΑ κλζ.), άντικα-3ι- 
σταμένης τής διατάαεως τοϋ άο·3ρ'ου 5 τοϋ αύτοΰ ώς άνω 
Νόμου.

Διά τοϋ αρ-3ρου 3 τοϋ Σχεδίου λαμδάνεται ζρόνοια ζαρα- 
τάσεως τών προθεσμιών διά τήν τακτοζοίησιν τών άσφαλι- 
ζομένων εις τά ώς άνω Ταμεία.

Τέλος διά τοϋ άρ-9ρου 4 ή ισχύς τοϋ ζροτεινομένου Νόμου 
ανατρέχει άζό τής ημερομηνίας τοϋ άρχικοΰ ζερί άσφαλίσεως
Νόμου 223/1975.

’Ε^’^-3ήναις τή 28 Ιανουάριου 1977 
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Περί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως ένίων διατάξεων 
τοϋ Ν. 223/1975 «ζερί συνταξιοδοτήσεως τοϋ Προσωπι
κού τοϋ Κέντρου Π ρργραμματισμοϋ καί Οικονομικών ’Ε
ρευνών (ΚΕΠΕ) καί άλλων τινών διατάξεων».

Άρ-Spov 1.

1. Διά τήν εφαρμογήν τού άρ-3ρου 4 ζαρ. 3 τοϋ Νόμου
223/1975 ώς άζοδοχαί, διά τήν ζαρακράτησιν τών τακτι- 
κώνκών εισφορών κάτά τήν-δίάρκειαν τής υπαλληλικής τχέσεως 
λογίζονται, ό έκάστοτε δασικός μ:σ·3ός ένεργείας τοϋ αντι
στοίχου δα-3μοϋ τής δημοσιοϋζαλληλικής ιεραρχίας εις ον 
εντάσσεται ,ό ύζάλληλός, ώς ή άντιστοιχία αϋτη ζροσδιορί-| 
ζεται ύζό τών διατάξεων'τοϋ-αρ·3ρου 3 zap. 1 και 2 τοϋ Ν. 
223/1975, μετά -τών ζροσαυξήσεων λόγω παραμονής έν τφ; 
αύτώ βαίμώ (τριετία:) καί ηολυετοϋς^ συνολικής ύζηρεσίας, 
ας -3ά έλάμ'δανεν δ whmμ^ύ..άλληλρύ; ..αναλογώ;
τών έτών ύζηρεσίας. Τά τυχόν λαμδανόμενα έζιδόματα καί 
α! πρόσθετοι, άμοιδαί αί προερχόμενα/ λόγω συμμετοχής εις 
συμβούλια καί έζιτροζάς ή έξ ύζερωριών, ύζόκεινται εις ας 
κρατήσεις ύζόκεινται κάί τά άντίστοιχα έζιδόματα καί αί 
άνωτέρω πρόσθετοι άμοιδαί φών -δημοσίων πολιτικών υπαλ
λήλων. ' - · γ -

2. Ή άναγνώρΓσις καί εξαγορά τής., .προϋπηρεσίας ένερ- 
γείται κατά τάς διατάξεις τάς διεζούσάς τό Ταμείον Πρό-~ 
νοία^ Δημοσίων 'Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), τό Μετοχικόν 
Ταμείον Πολιτικών 'Υπαλλήλων (Μ.Τ-.Π.Υ.) καί τό Τα
μείον Αρωγής καί 'Υγείας Οικονομικών 'Υπαλλήλων (Τ.
Α.Υ.Ο.Υ.).

'Ως άζοδοχαί διά τήν.εξαγοράν τής άναγνωριζουένης προϋ-·’ 
Γ.η.ρεσίας λογίζονται διά μεν τό Τ.Π.Δ.Υ. καί Τ.Α.ΥΌ.Υ. 
αί ύζό τής ζροηγουμένης παραγράφου 1 όρίζόμέναι τοιαϋτα·:' 
έφ’ ών υπολογίζονται αί τακτικαί εΐσφοραί, διά δε τό Μ.Τ. 
Π.Υ. ό ύζό τής ζροηγουμένης παραγράφου καθοριζόμενος’ 
βασικός μ:σ·5ός. / -

Ό δα·9μός τής άρχικής έντάξεως εις τον αντίστοιχον δα·! 
·3μόν τής δημοσιοϋζαλληλικής ιεραρχίας, ώς καί ή έξέλιξις 
έκάστου υπαλλήλου διά τήν έφαρμογήν τής ζροηγουμένης: 
παραγράφου, δεδαιοϋται ύζό τής Υπηρεσίας Διοικητικού τού- 
ΚΕΠΕ κατά τήν zap. 2 τοϋ άρ-3ρου Ι.τοϋ Ν. 223/1975..-

'Ap-Spov 2.
Τό άρ-3ρον 5 τοϋ Ν. 223/1975 άντικα·9ίσταται ώς ακο

λούθως:
Γ. Αί μέχρι τής ισχύος τοϋ Ν. 223/1975 καταβλη-5είσα: 

εΐσφοραί συντάξεως ήσφαλισμένου καί εργοδότου εις τό "Ι
δρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί εις ετέρους ’Ασφαλιστι
κούς Οργανισμούς κυρίας άσφαλίσεως, δύναντώ: νά μεταφέ- 
ρωνται κατ’ αίτησιν τοϋ ήσφαλισμένου είς τινα ή άπαντα τά 
έν zap. 2 τοϋ προηγουμένου άρ-9ρου άναφερόμενα Ταμεία κατά 
τά ύζό τοϋ ήσφαλισμένου κα·3ορισ-3ησόμενα ποσοστά.

2. Τό κατά τά άνωτέρω μεταφερ-9ησόμενον εις έκαστον 
φορέα ζοσόν έκζίζτεται έκ τοϋ συνολικού ποσού τής οφειλής 
διά τήν εξαγοράν τής προϋπηρεσίας.

Άρ·3ρον 3.
Πάσα προθεσμία ζροδλεζομένη ύζό τής νομοθεσίας τών 

έν zap. 2 τοϋ άρ-3ρου 1 άναφερομένων Ταμείων σγέσιν έχουσα 
ζρός τήν ύζό τών ήσφαλισμένων ένάσκησιν τών ένα-/τι τών 
Ταμείων τούτων δικαιωμάτων των κατ’ έφαρμογήν τών δια
τάξεων τοϋ Νόμου 223/1975 καί τοϋ παρόντος ζαρατείνε- 
ται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977.

Άρ-Scov 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άζό τής ημέρας ένάρξεώς 

τής ισχύος τοϋ ?Ν^Αΐιμ^2^2/|97ρ, .
Έν Ά·3ήναις τή 28 ’Ιανουάριου 197 'j·*- · · - -!
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