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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έχί τοϋ Σχεδίου Νομού «χερί τροχοχοιήσεως καί συμχληρω- 
σεως ένίων διατάσεων τοϋ Νόμου 223/1975 «χέρι συν- 
τασιοδοτήσεως τοϋ χροσωχικοϋ τοϋ Κέντρου Προγραμμα
τισμού καί Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) κοκ άλλων 
τινών διατάσεων».

Προς τήν Βουλήν τών. 'Ελλήνων

οϋ Νόμου 223/1975 «χερί συνταςιοδοτήσεως τοϋ 
οϋ τού Κέντρου Π ρογραμματισμοϋ και Οικονομικών 
(ΚΕΠΕ) κοκ άλλων τινών διατάσεων» ύχήχθη- 

τό συντασιοδοτικόν καθεστώς τών Δημοσίων ύχαλ- 
χαρά τώ Δημοσίω τούτω Όργανισμώ ύχηρετοϋντες, 

ες άμα καί εις τους λοιχούς άσφαλιστικούς φορείς 
Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Ύχαλλήλων, 6) 

Προνοίας Δημοσίων Ύχαλλήλων καί γ) Ταμείον 
καί Υγείας Οικονομικών Ύχαλλήλων ίΤ.Α.Γ.

Διά 
χροσωχικ 
Ερευνών 
σαν εις 
λήλων οι 
ύχαχθέντ
ί"°ι»)
Ταμείον
Αρωγής
Ο.Υ.).

Διά τής χαρ. 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ώς άνω Νόμου καθωρί- 
τθη ότι «διά Προεδρικού Διατάγματος θέλουν καθορισθή. 
τηρουμένων καί τών κειμένων διατάσεων οί όροι καί αϊ χροϋ- 
χοθέσεις ύχαγωγής εις τά εν χαραγράφω ί τοϋ χαρόντος άρ
θρου Ταμεία, τά* τής άναγνωρίσεώς” καί εξαγοράς χροϋχη- 
ρεσιών, ώς καί χάσα λεχτομέρεια αναγκαία ϊιά τήν εφαρμο
γήν τών διατάξεων τοϋ χαρόντος».

Αί κείμεναι όμως διατάσεις τών τριών ώς άνω Ταμείων 
εντός τών όχοίων κατά τήν ανωτέρω διάταξιν όέον νά έναρ- 
μονισθή τό ανωτέρω Προεδρικόν Διάταγμα, είναι τοιαΰται 
ώστε νά μή δύνανται νά συνδυασθοϋν χρός άλλήλας άφ’ ένός, 
άλλά καί χρός τήν ιδιομορφίαν τοϋ Όργανισμοϋ άφ’ ετέρου, 
χαρά τφ όχοίφ ύχηρετοϋν οί άσφαλιζόμενοι ύχάλληλοι. Διά 
τοϋτο χαρίσταται άνάγκη ρυθμίσεως τών άνωτέρω θεμάτων 
ϊιά τοϋ ϋχοβαλλομένου Νομοσχεδίου.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ χροτεινομένου Νομο
σχεδίου καθορίζεται ότι τόσον α! κρατήσεις έχί τής μισθο
δοσίας τών άσφαλιζομένων, όσον καί ή εξαγορά χροϋχηρε- 
σιας τούτων γίνεται βάσει τών άχοδοχών τοϋ αντιστοίχου 6α- 
θμοϋ τής δημοσιοϋχαλληλικής ιεραρχίας, ώς ή αντιστοιχία 
αυτί·, καθορίζεται έν άρθρω 3 χαρ. 1 καί 2 τοϋ άρχικοϋ χερί 
συνταςιοδοτήσεως Νόμου 223/1975, καθ’ όσον ώς χροκύ- 
χτει έκ τοϋ σχετικού χίνακος τοϋ άρθρου 3 τοϋ ώς άνω Νό
μου. ή συνταςιοδότησις τών ύχαλλήλων τούτων θέλει γίνει 
ίάσει τής άντιστοιχίας τής δημοσιοϋχαλληλικής ιεραρχίας.
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τότε ’Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κλχ.), άντικαθι 
σταμένης τής διατάςεως τοϋ άρθρου 5 τοϋ αυτού ώς χνα 
Νόμου.

Διά τού άρθρου 3 τοϋ Σχεδίου λαμβάνεται χρόνοια χαρα- 
τάσεως τών χροθεσμιών διά τήν τακτοχοίησιν τών άσφαλι- 
ζομένων εις τά ώς άνω Ταμεία.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 4 ή ισχύς τοϋ χροτεινομένου Νόμου 
ανατρέχει άχό τής ήμεοομηνίας τοϋ άοχικοΰ χερί άσφαλίσεως 
Νόμου 223/1975.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως ένίων διατάξεων

τού Ν. 223/1975 «χερί συνταςιοδοτήσεως τοϋ Προσωχι-
κοϋ τοϋ Κέντρου Π ρογραμματισμοϋ καί Οικονομικών Ε
ρευνών (ΚΕΠΕ) καί άλλων τινών διατάσεων».

Άρθρον 1.

1. Διά τήν εφαρμογήν τού άρθρου 4 χαρ. 3 τοϋ Νόμου 
223/1975 ώς άχοδοχαί. διά τήν χαρακράτησιν τών τακτι- 
κώνκών εισφορών κατά τήν διάρκειαν τής ύχχλληλικής σχέσεως 
λογίζονται, ό εκάστοτε δασικός μισθός ένεργείας τοϋ άντι- 
στοίχου βαθμού τής δημοσιοϋχαλληλικής ιεραρχίας εις ον 
εντάσσεται ό ύχάλληλος, ώς ή άντιστοιχία αΰτη χροσδιορί- 
ζεται ύχό τών διατάσεων τοϋ άρθρου 3 χαρ. 1 και 2 τοϋ Ν. 
223/1975. μετά τών χροσαυσήσεων λόγω χαραμονής έν τφ 
αύτώ δαθμφ (τριετίαι) καί χολυετοϋς συνολικής ύχηρεσίας, 
ας θά έλάμδανεν ό. δημόσιος χολιτικός ύχάλληλος άναλόγως 
τών έτών ύχηρεσίας. Τά τυχόν λαμδανόμενα έχιδόματα καί 
αί χρόσθετοι άμοιδαί αί χροερχόμεναι λόγω συμμετοχής εις 
συμβούλια καί έχιτροχάς ή ές ύχερωριών, ύχόκεινται εις ας 
κρατήσεις ύχόκεινται καί τά αντίστοιχα έχιδόματα καί αί 
άνωτέρω χρόσθετοι άμοιίαί τών δημοσίων χολιτικών ύχαλ
λήλων.

2. Ή άναγνώρισις καί Εξαγορά τής χρούχηρεσίας ένερ- 
γείτα: κατά τάς διατάσεις τάς διεχούσας τό Ταμείον Προ
νοίας Δημοσίων Ύχαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), τό Μετοχικόν 
Ταμείον Πολιτικών Ύχαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καί τό Τα
μείον ’Αρωγής-καί Υγείας Οικονομικών Ύχαλλήλων (Τ.
Α.Υ.Ο.Υ.).

Ώς άχοδοχαί διά τήν έξαγοράν τής άναγνωριζοκένης χροϋ- 
χηρεσίας λογίζονται διά μεν τό Τ.Π.Δ.Υ. καί ΤΆ.ΥΌ.Υ. 
αί ύχό τής χροηγουμένης χαραγράφου 1 όριζόμεναι τοιαΰται 
έφ’ ών ύχολογίζονται αί τακτικαί είσφοραί, διά δέ τό Μ.Τ. 
Π.Υ. ό ύχό τής χροηγουμένης χαραγράφου καθοριζόμενος 
βασικός μισθός.

Ό βαθμός τής αρχικής έντάξεως εις τον άντίστοιχον βα
θμόν τής δημοσιοϋχαλληλικής ιεραρχίας, ώς καί ή έξέλιξις 
έκάστου ύχαλλήλου διά τήν έφαρμογήν τής χροηγουμένης 
χαραγράφου, δεδαιοϋται ύχό τής Ύχηρεσίας Διοικητικού τού 
ΚΕΠΕ κατά τήν χαρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 223/1975.·

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 5 τοϋ Ν. 223/1975 αντικαθίσταται ώς ακο

λούθως:
1. Αί μέχρι τής ισχύος τού Ν. 223/1975 καταβληθείσαι 

είσφοραί συντάξεως ήσφαλισμένου καί έργοδότου εις τό "I- 
δρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί εις έτέρους ’Ασφαλιστι
κούς ’Οργανισμούς κυρίας άσφαλίσεως. δύνανται νά μεταφέ- 
ρωνται κατ’ αίτησιν τοϋ ήσφαλισμένου εις τινα ή άχαντα τά 
έν χαρ. 2 τοϋ χροηγουμένου άρθρου άναφερόμενα Ταμεία κατά 
τά ύχό τοϋ ήσφαλισμένου καθορισθησόμενα χοσοστά.

2. Το κατά τά άνωτέρω μεταφερθησόμενον εις έκαστον 
φορέα χοσόν έκχίχτεται έκ τοϋ συνολικού χοσοϋ τής οφειλής 
διά τήν ές αγοράν τής χροΰχηρεσίας.

Άρθρον 3.
Πάσα χροθεσμία χροβλεχομένη ύχό τής νομοθεσίας τών 

έν χαρ. 2 τοϋ άρθρου 1 άναφερομένων Ταμείων σχέσιν έχουσα 
χρός τήν ύχό τών ήσφαλισμένων ένάσκησιν τών έναντι τών 
Ταμείων τούτων δικαιωμάτων των κατ’ έφαρμογήν τών δια
τάσεων τοϋ Νόμου 223/1975 καί τοϋ χαρόντος χαρατείνε- 
ται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977.

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τοϋ χαρόντος άρχεται άχό τής ημέρας ένάρξεως 

τής ισχύος τοϋ Νόμου 223/1975.
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