
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί του σχεδίου Νόμου «περί έφαρμογής των διατάξεων 

τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/1973 καί έπί τών υπαλλήλων 
τής Σχολής Τουριστικών ’Επαγγελμάτων».

Πρός y'ljy Βουλήν ιών Ελλήνων 
1. Δυνάμει τών διατάξεων :
α) Τοϋ Ν.Δ. 378/1969 «περί συνταξιοδοτήσεως τοϋ 

τακτικοΰ προσωπικοΰ τής Σχολής Τουριστικών Επαγ
γελμάτων», αί διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 4579/1966 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάςεών τινων 
τοϋ Ν.Δ. 4277/1962 «περί τονταΐιοϊοτήοεως τών ιατρών 
τοϋ Ι.Κ.Α. καί ετέρων κατηγοριών εργαζομένων», ώς καί 
τοϋ Ν. 3163/1955 «περί συνταάιοίοτήσεως τοϋ προσωπικού 
τοϋ Ι.Κ.Α. καί έτέρων τινών διατάξεων», εφαρμόζονται καί 
έπί τοϋ τακτικού προσωπικοΰ τής Σχολής Τουριστικών Επαγ
γελμάτων .

β) Τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 4579/1966, αί ώς άνω διατά
ξεις εφαρμόζονται καί έπί τών τακτικών υπάλληλων τοϋ 
'Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

γ) Τής ύπ’ άριθ. 1031/1958 Πράξεως τοϋ Υπουργικού 
Συμβουλίου, κυρωθείσης διά τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν.Δ. 
4242/1962, προεβλέπετο έπιδομα συνταξιοδοτικής εισφοράς 
διά τούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ.Δ., ών αί άποδοχαί έρυ- 
θμίζοντο κατ’ ά··αφοράν προς ένα τών μισθών τής κλίμακος 
τής Δημοσίας Διοικητικής ιεραρχίας.

δ) Τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/1973 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τής «περί Ι.Κ.Α. Νομοθεσίας καί άλλων 
τινών ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλίσεως» κατηργήθη 
τδ ώς άνω επίδομα, προβλέπεται δέ ύπδ τούτου ότι ή άτο- 
μική εισφορά διά κυρίαν σύνταξιν τών υπαλλήλων τής έν τή 
παραγρ. 1 γ άναφερομένης κατηγορίας υπαλλήλων άναλαμ- 
βάνεται ύπο τοϋ οικείου Ν.Π.Δ.Δ.
- 2. Εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/1973 
δεν υπάγονται οί τακτικοί ύπάλληλοι τής Σ.Τ.Ε., καθ’ 
ότι αί άποδοχαί αύτών δεν ρυθμίζονται κατ’ αναφοράν προς 
ένα τών μισθών τής κλίμακος τής Δημοσίας Διοικητικής 
ιεραρχίας, ώς άπητει έν προκειμένη ή ύπ’ άριθ. 1031/1958 
Π.Υ.Σ. . ■ (
. 3. Οΰτω κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 
τοϋ Ν.Δ. 78/1973 οί ύπάλληλοι τών Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Πολιτικής καί Κοινωνικής Προνοίας άρμοδιότητος Υπουρ
γείων Άπασχολήσεως καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ώς 
έπίσης καί οί υπάλληλοι τοϋ Ε.Ο.Τ. ώς ύπαγόμενοι εις το 
συνταξιοδοτικδν καθεστώς τδ διεπόμενον ύπδ τοϋ Ν. 3163/ 
1958 δεν καταβάλλουν εισφοράν διά την κυρίαν άσφάλισίν 
των, δεδομένου ότι, συμφώνως πρδς την ώς άνω διάταξιν, 
αυτή βαρύνει τά Ν.Π.Δ.Δ. εις ά ούτοι άνήκουν.

4. Έκ τών ώς άνω μνημονευομένων διατάξεων, καί ιδία 
τ,ϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/1973, δΓ ών θεσπίζονται εύεργε- 
τικαί διατάξεις υπέρ ύπαλλήλων ύπαγομένων εις τδ αύτδ 
συνταξιοδοτικδν καθεστώς, διαπιστοϋται ότι ΰφίσταται 
έξαίρεσις διά τούς τακτικούς ύπαλλήλους τής Σχολής Του
ριστικών Επαγγελμάτων, ύποχρεουμένους εις την κατα
βολήν συνταξιοδοτικής εισφοράς άνερχομένης εις 8% έπί 
τοϋ συνόλου τών άποδοχών, διότι ή περίπτωσίς των δεν 
έμνημονεύετο άρχικώς καί ρητώς έν τή ύπ’ άριθ. 1031/ 
1958 Πράξει τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

5. “Οθεν, δίκαιον καί νόμιμον τυγχάνει όπως, καί κάτ’ 
έπιταγήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοϋ. Συντάγματος, 
εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ/τος 78/1973 συμπερι- 
ληφθοϋν καί οί τακτικοί υπάλληλοι τής Σχολής Τουριστικών 
’Επαγγελμάτων, κα-S’ όσον καί ούτοι ϊιέπονται έξ έπόψεως 
συνταξιοδοτήσεως ύπδ τών αύτών διατάξεων ύφ’ ών καί οί 
υπάλληλοι οί άναφερόμενοι έν τή παραγρ. 3 τή; πορούσης.

Έν Άθήναις τή 26 ’Ιουλίου 1976 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβεονήσεως Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. I. ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Σχετικαί Διατάξεις 
Ν.Δ. 78/1973

Άρθρον 2.
Τδ επίδομα λόγω συνταξιοδοτικής εισφοράς τών τακτικών 

υπαλλήλων τών ΝΠ.Δ.Λ., τδ προβλεπόμενον ύπδ τοϋ Κε-

φαλ.αιου II τής διά τού άρ-ύρου 36 τοϋ Ν.Δ. 4242/1962 “ 
κυρωθείσης ύπ’ άριθ. 1031/1958 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγε- 
νεστέρως, καταργεϊται άπδ τής πρώτης τοϋ έπομένου τής 
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος μηνός. Άπδ τής αύτής χρονο
λογίας ή άτομική εισφορά διά κυρίαν σύνταξιν τών ύπαλ
λήλων τής άνωτέρω κατηγορίας άναλαμβάνεται ύπδ τοϋ 
οικείου Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί εφαρμογής τών διατάξεων τού άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 78/ 

1973 και έπί τών Ύπαλλήλων τής Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων.

ΆιρΦρον 1.
Αί 'διατάξεις τοϋ άρλρου 2 τού ΝΑ. 78/1973 «περί τρο

ποποιήσεις καί συμπληρώσεως τής περέ Ι.ΚΑ. Νομο-ύεσίας

Ή

- υπαγόμενων εσ 
συνταξιοδοτήσεις εις τάς διατάξεις τοϋ Ν. 3163/1956 
«περί συνταξιοδοτήσεως τοϋ .προσωπικού τού 'Ιδρύματος τών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Άρθρον 2.
έναρςις .ισχύος τοϋ ιπαρήντος Νόμου άρχεται άπδ τής 

δημοσιεύσεις του διά τής ’Εφημέριος τής Κυδερνήσεως/ ' !
Έν Άΰήναις τή 26 Ιουλίου 1976 ,Τ

7 · Οϊ Υπουργοί· .
Προεδρίας Κυβερνήσεις . Οσκονομ-υκών

' ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑίΠΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

,, ΕΚΘΕΣΙΣ

Άρ. 107/16/1976
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (Άρθρον 75, πα- ■ 

'ράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έπί. τοϋ Νομοσχεδίου τοϋ 
-Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί έφαρμογής

τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. Δ. 78/1973 καί 
• έπί τών Ύπαλλήλων της Σχολής Τουριστικών Έπαγ'-'ί 
’ γελμάτων».

Διά τών'διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. Δ. 78/73 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί Ι.Κ.Α. νομο
θεσίας καί άλλων τινών ’Οργανισμών" Κοινωνικής Άσφα
λίσεως ορίζεται ότι, τδ έπίδομα λόγω συνταξιοδοτικής 
εισφοράς (έξ 8 % έπί τοϋ βασικού μισθοΰ συνυπολογιζομέ- 
νων τών έπιδομάτων πολ,υετιών καί τριετίας) τών τακτικών 
ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. τδ προβλεπόμενον ύπδ τοϋ Κε- 
φαλ.αίου II τής διά τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν. Δ. 4242/4962 
κυρωθείσης ύπ’ άριθ. 1031/1958 πράξεως τοϋ Υπουργικού 
Συμβουλίου, ώς έτροποποιήθη καί συνεπλ.ηρώθη μεταγε
νέστερος, καταργεϊται άπδ τής πρώτης τοϋ έπομένου τής 
δημοσιεύσεως τοϋ νομοσχεδίου μηνός. Άπδ τής αύτής 
χρονολογίας ή άτομική εισφορά διά κυρίαν σύνταξιν τών 
υπαλλήλων τής άνωτέρω κατηγορίας άναλαμβάνεται ύπδ 
τοϋ οικείου Ν.Π.Δ.Δ.

Ήδη διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, ορί
ζεται ότι, άπδ τής 1ης τοϋ έπομένου μηνδς τής δημοσιεύ
σεως τοϋ νομοσχεδίου, αί διατάξεις τοϋ ώς άνωτέρω άρθρου 
έφαρμόζονται καί έπί τών ύπαλλήλων τής Σχολής Τουρι
στικών Επαγγελμάτων, τών ύπαγομένων έξ έπόψεως συν- 
ταςιοδοτήσεως εις τάς διατάξεις τοϋ Ν. 3163/55 «περί 
συνταξιοδοτήσεως τοϋ προσωπικού τοϋ Ιδρύματος τών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων δέν προκαλεΐται δα
πάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού ΠροΟπολ.ογισμοϋ. Προκαλεΐ- 
ται όμως τοιαύτη εις βάρος τοϋ προϋπολογισμού της Σχο
λής Τουριστικών Επαγγελμάτων έκ δραχ. 450.000, περί
που, έτησίως. - '

Έν Άθήναις τή 20.-’Ιουλίου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής

NIK. Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


