
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Κατάργηση του Ταμείου Αοφαλίσεως 
Τυπογράφων Μισθωτών Γραφκών Τεχνών, υπαγωγή των 
ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινω
νικών Ασφαλίσεων (IJ(Jk.) και διατάξεις άλλων οαφαλι- 
σπκών ταμείων”

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1 Το Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών 
Γραωικων Τεχνών ιδρύθηκε το έτος 1931 με το ν. 
5243/1931, με τίτλο "Ταμείο Αοφαλίσεως Τυπογράφων, 
ηθογράφων, Βιβλιοδετών και εν γένει Εργατών Τύπου", 
-ετονομασθηκε δε σε Ταμείο Αοφαλίσεως Τυπογράφων και 
Μισθωτών Γραφικών Τεχνών με τις διατάξεις του άρθρου
2. παρ.1 του ν. 6071/1934 και ως φορέας κύριος σύνταξης 
καλύπτει τους υπαλλήλους και τους εργάτες: 

c) των τυπογραφικών, λιθογραφικών, βιβλιοδετικών, χρυ- 
σοτυπικών και εκδοτικών επιχειρήσεων και οίκων της 
Χώρας.

β) των βιβλιοπωλείων, χαρτοπωλείων, στοιχειοχυτηρίων 
και φωτοτσιγκογραφείων,

γ) των εργοστασίων παραγωγής, βιομηχανίας, επεξεργα
σίας και διαμόρφωσης χαρτοπολτού και χάρτη, 

δ) το εργατικό τυπογραφικό προσωπικό των επαρχιακών 
εφημερίδων και του περιοδικού τύπου, 

ε) το τακτικό προσωπικό του Ταμείου.
Στο ίδιο Ταμείο λειτουργεί και κλάδος πρόνοιας που έχει 

ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους του εφάπαξ 
ποσού κατά τη συνταξιοδότησή τους.

2. Τα τελευταία χρόνια το Ταμείο εμφάνισε σημαντικές 
αδυναμίες, ως προς την εκπλήρωση του σκοπού για τον 
οποίο συστάθηκε, γεγονός που κλόνισε την εμπιστοσύνη 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του και οδήγησε την 
πολιτεία να προβεί σε ριζική αντιμετώπιση του προβλήμα
τος.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην οικονομική του αδυναμία 
αναι κυρίως:

α) Οι πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι 
άνδρες συντσξιοδοτουνται στο 55ο έτος και οι γυναίκες 
στο 50ό, δηλαδή κατά 10 χρόνια mo νωρίς από ό,τι οι 
ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. και κατά 5 χρόνια ενωρίτερα από 
τους υπαγόμενους στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 
Συνέπεια αυτού είναι η πολύ δυσμενής σχέση ασφαλισμέ- 
νων-συνταξιούχων (12.14).

β) Η χορήγηση των κατωτάτων ορίων συντάξεων του
Ι.Κ.Α..

γ) Η δυσκολία στην είσπραξη των πόρων του.
3 Η οικονομική κατάσταση του κλάδου συντάξεων του 

Τεμείου παρουσιάζει φθίνουσα πορεία από το έτος 1983, 
cnou ο προύπολογισμός άρχισε να εμφανίζει έλλειμμα το 
οποίο για το έτος 1992 υπολογίζεται σε περίπου 2-000 
εκατ. δρχ. το τρέχον και σε 10.370 εκατ. το σωρευτικό.

Η μέχρι τώρα επιβίωσή του στηρίχθηκε σε συνεχή 
δανεισμό και επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Για τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω κρίνεται 
αναγκαία η συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου 
Αοφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών 
στο Ι.Κ.Α. και η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συντα
ξιούχων αυτού, στην ασφάλιση του Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη γενική επιταγή των 
διατάξεων του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 τα Ταμεία 
Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, τα οποία δεν μπορούν να 
εκπληρώσουν την αποστολή τους πρέπει να συγχωνεύονται 
στο Ι.Κ.Α..

5. Μετά τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων στο Ι.ΚΆ.

καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του κλάδου πρόνοιας, για 
το λόγο άτι η εισφορά υπέρ του κλάδου atrrc" Ί% επι 
των αποδοχών των εργαζομένων), που είναι και _.υν άδικη 
πηγή χρηματοδότησης, δεν μπορεί να εισπραχθει, γενονός 
που αναπόφευκτα οδηγεί στην κατάργησή του και τη 
διανομή του υφιστάμενου κεφαλαίου στους ασφαλισμένους.

6. Στο Ιδιο σχέδιο νόμου (άρθρο 6) περιλαμβάνονται και 
διατάξεις που αφορούν το Τ.Σ-Α. και έχουν ως σκοπο την 
οικονομική στήριξή του με τη θέσπιση ορισμένων πόρων.

7. Αυτόν το σκοπό επιδιώκει το προτεινόμενο σχέδιο 
νόμου και ειδικότερα:

Αρθρο 1

Με την παράγραφο 1 καταργείται το Ταμείο Αοφαλίσεως 
Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών και ο μεν 
κλάδος συντάξεων συγχωνεύεται στο Ι.Κ.Α. ο δε κλόδος 
πρόνοιας καταργείται.

Με την παράγραφο 2 περιέρχεται στο Ι.Κ.Α. ως καθολικός 
διάδοχος φορέας του καταργούμενου Ταμείου, το σύνολο 
του ενεργητικού και παθητικού του, καθώς και όλη η ακίνητη 
περιουσία αυτού.

Τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α. είναι δύο 
οικοδομές σας οδούς Φιλελλήνων 18 και Φιλαδέλφειας 4 
αντίστοιχα, ένα ακίνητο στην οδό Στουρνάρη 30 κα ένα 
οικόπεδο 64 στρεμμάτων στην Κηφισιά.

Με την παράγραφο 3 περιέρχεται στο Ι.Κ.Α. ο πορος 2% 
που καταβάλλεται από τα εργοστάσια χαρτοποιίας, χαρτο- 
νοποιίας. παραγωγής χαρτιού συσκευασίας και των στοι- 
χειοχυτηρίων, στα παραγόμενα και πωλούμενα κάθε είδους 
προϊόντα. Ο πόρος αυτός έχει θεσπισθεί με τις διατάξεις 
του ν. 1032/1943 (ΦΕΚ 429 Α' 22-12-1943).

Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται η υποχρέωση του Ι.Κ-Α. 
να αναγράφει στον προϋπολογισμό του το ποσό των
4.281.051.000 δρχ., το οποίο θα διανεμηθεί από το ίδιο το 
Ι.ΚΆ. στους ασφαλισμένους του κλάδου πρόνοιας. Το ποσό 
αυτό προέκυψε από: α) τα διαθέσιμα του κλάδου πρόνοιας 
τα οποία μέχρι την 17/3/92 ανέρχονται σε 302.000.000 
δρχ., β) τα δάνεια που έχει χορηγήσει ο κλάδος πρόνοιας 
στον κλάδο συντάξεων και ανέρχονται συνολικά σε
3.894.121.000 δρχ. περιλαμβανόμενων και των τόκων τους 
και γ) την αναλογία που προκύπτει από το σύνολο της 
αξίας των ακινήτων δια των εισφορών των δύο κλάδων 
συντάξεων και πρόνοιας (20,5% και 1% αντίστοιχα) σε
84.930.000 δρχ.

Από το αναγραφόμενο πιο πάνω προς διανομή ποσό των
4.281.051.000 δρχ. θα αφαιρεθεί το ποσό που θα καταβληθεί 
από το Ι.Κ.Α. ως εφάπαξ βοήθημα σε όσους από τους 
ασφαλισμένους του κλάδου πρόνοιας έχουν τις προϋπο
θέσεις και υποβάλουν αίτηση μέχρι την κατάργηση του 
κλάδου αυτού.

Επίσης από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί και το ποσό που 
έχει σχηματισθεί από την καταβολή της προβλεπόμενπς 
από τα π. δ/τα 470/1976 και 87/1979 εισφοράς των υπαλ
λήλων για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. Το ποσό θο 
μεταφερθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό υπαλλήλων του 
Ι.Κ.Α..

Άρθρο 2

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι από την κατάργηση 
του κλάδου συντάξεων όλα τα πρόσωπα, που είναι 
ασφαλισμένα στον κλάδο αυτόν, υπάγονται απο την ισχύ 
του νόμου στον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α..

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο χρόνος ασΦολισης, 
που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του καταρνοϊ’Ίενου
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κλάδου, θεωρείται άτι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση 
του Ι.Κ.Α., για τη θεμελίωση δικαιώματος της σύνταξης αλλά 
και τον καθορισμό του ύψους της.

Επίσης ο χοόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε 
στον καταργούμενο κλάδο θεωρείται χρόνος πραγματικής 
ασφάλισης στον κλάδο συντάξεων του Ι.Κ.Α., εφόσον 
θεωρείται χρόνος ποαγμσπκής ασφάλισης από τις διατάξεις 
της νομοθεσίας του Ταμείου ή από γενικός διατάξεις της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο χρόνος, που αναγνωρίσθηκε και δεν εξαγοράσθηκε, 
εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α..

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι γιο τους ήδη ασφαλι
σμένους στον καταργούμενο κλάδο και από την υπαγωγή 
τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. θα καταβάλλονται οι 
ασφαλιστικός : ,ψορές που προβλέπει η νομοθεσία του 
Ι.Κ.Α., περιλαμβανόμενων και πρόσθετων εισφορών του 
κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι νεοεισερχόμενοι στο 
επάγγελμα διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του 
Ι.Κ.Α. και για νο υπαχθούν στο βαριά και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα θα εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ι.Κ.Α. όπως 
ισχύει κάθε φορά σχετικό με τη διαδικασία υπαγωγής νέων 
κατηγοριών εργαζομένων στον κανονισμό βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Άρθρο 3

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι από τη συγχώνευση 
του κλάδου συντάξεων οι συνταξιούχοι του κλάδου αυτού 
θεωρούνται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α., το οποίο βαρύνεται 
πλέον με την καταβολή των συντάξεών τους.

Παράλληλα το Ίδρυμα υποχρεούται να προβεΙ και στην 
αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων του καταργούμενου 
κλάδου, κατατάσσοντας τους συνταξιούχους σε ανάλογες 
ασφαλιστικές κλάσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
του, στις οποίες αντιστοιχούν τα ίδια ή το πλησιέστερα 
ποσά συντάξεων που έπαιρνε ο κάθε συνταξιούχος κατά 
την ημερομηνία της συγχώνευσης.

Με την Ιδια διάταξη (α και β) καθορίζεται και ο τρόπος 
κατάταξής τους σε ασφαλιστικές κλάσεις.

Έτσι: α) Για τους συνταξιούχους που παίρνουν τα 
κατώτατα όρια η κατάταξη θα γίνει με βάση τον αριθμό 
των ημερομισθίων που υπολογίστηκε η σύνταξη και το 
οργανικό (βασικό) ποσό της σύνταξης που αναγράφεται 
στη συνταξιοδοτική απόφαση αναπροσαρμοσμένο.

Η αναπροσαρμογή του βασικού ποσού θο γίνει με 
ετήσιους συντελεστές, οι οποίοι θα καθοριστούν από το 
Δ.Σ του Ι.Κ.Α. με βάση τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από 
το Τ.Α.Τ. από τη συνταξιοδοτηση κάθε συνταξιούχου μέχρι 
τη συγχώνευση. Η χρησιμοποίηση συντελεστών απλοποιεί 
την κατάταξη και απαλάσσει το Ι.Κ.Α. από μια περίπλοκη 
και χοονοβορα διαδικασία, χωρίς βέβαια να βλάπτονται σε 
καμία περίπτωση και τυ συμφέροντα των συνταξιούχων. Οι 
ετήσιοι συντελεστές καταρτίζονται από την αναλογιστική 
υπηρεσίο του Ι.Κ.Α. και εγκρίνονται από το διοικητικό 
συμβούλιό αυτού.

β) Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους που τους κατα
βάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης και είναι ανώτερο 
του κστωτατου ορίου η κατάταξη είναι απλή, συγκριτικά με 
την προηγούμενη περίπτωση, γιατί στο καταβαλλόμενο 
ποσό περιλαμβάνονται όλες οι αυξήσεις που έχουν δοθεί 
μέχρι σημερε και θα γίνει με βάση τον αοιθμό των 
ημερομισθίων με τον οποίο απονεμήθηκε η σύνταξη και το 
καταβαλλόμενο κατά τη συγχώνευση ποσό σύνταξης.

Με την πα~άγραφο 2 προβλέπεται 6τ τα επιδόματα 
οικογενειακά βαρών και απόλυτης αναπηρίας των συντα

ξιούχων του συγχωνευώμενου κλάδου θα είναι τα Ιδια που 
χορηγεί το Ι.Κ.Α στους συνταξιούχους του κατά την 
ημερομηνία της συγχώνευσης.

Με την παράγραφο 3 δίνεται η ευχέρειο στους ασφαλι
σμένους του καταργούμενου κλάδου, οι οποία θα αποχω
ρήσουν από την εργασία τους μέσα σε προθεσμία πέντε 
(5) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να 
διαλέξουν για τη συνταξιοδότησή τους την εφαρμογή των 
διατάξεων της νομοθεσίας του Τ.Α.Τ. όπως ισχύουν κατά 
την έναρξη του νόμου, αντί των διατάξεων της νομοθεσίας 
του Ι.Κ.Α..

Έτσ., όσα ασφαλισμένα επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν 
με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κλάδου λόγω γήρατος 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 55ο έτος της ηλικίας 
α άνδρες και 50ό α γυναίκες και 5.000 ημέρες εργασίας, 
αντί του 60ού ή 55ου και 4.050 ημέρες εργασίας. Το ποσό 
όμως της σύνταξής τους θα καθορισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νομοθεσίας του καταργούμενου κλάδου και 
όχι του Ι.Κ.Α.. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να μη 
στερηθούν το δικαίωμα στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι εκείνοι 
που θα αποχωρήσουν μέσα στο διάστημα αυτό και που κατά 
κάποιο τρόπο έχουν αποκτήσει ασφαλιστική προσδοκία για 
τη συνταξιοδότησή τους σε μικρότερο όριο ηλικίας από 
αυτό που προβλέπει η νομοθεσία του Ι.Κ.Α..

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ΰπ στην περίπτωση που 
το ποσό της σύνταξης, μετά την καταταξη, είναι μικρότερο 
από αυτό που καταβάλλει το Ταμείο η διαφορά διατηρείται 
και συμψηφίζεται με αυξήσεις που θα δοθούν στο μέλλον.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται: α) ως φορέας 
διανομής του ποσού που αναγράφεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 1 το Ι.Κ.Α., β) τα πρόσωπα που δικαιούνται το ποσό 
αυτό, γ) ο τρόπος εξεύρεσης του ποσού που αντιστοιχεί 
σε κάθε δικαιούχο και δ) η διανουή του στους δικαιούχους 
και συγκεκριμένα:

Με την παραγραφο 1 δικαιούχοι είναι όλοι οι ασφαλισμέ
νοι του κλάδου πρόνοιας, που έχουν πραγματοποιήσει 300 
τουλάχιστον καταβολές στον κλάδο αυτόν και ζητήσουν με 
αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσα σε δύο χρόνια από 
την ισχύ του νόμου το ποσό που 6ο προκόψει από τη 
διανομή.

Με την παράγραφο 2 το Ι.Κ.Α. αναλαμβάνει την υπο
χρέωση της διανομής και γιο την επίτευξη του σκοπού 
αυτού οφείλει να προσδιορίσει επακριβώς τους δικαιούχους, 
ης ημέρες ασφάλισης στον καθένο χωριστό και συνολικά 
για όλους τους ασφαλισμένους, προκειυένου στη συνέχειο 
να γίνει εφικτή η διανομή. Τα στοιχείο αυτά θα προκόψουν 
μόνο από ης μισθολογικές καταστάσεις, δεδομένου όη το 
Ταμείο δεν τηρεί ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμέ
νων του, πράγμα το οποίο αν συνέβαινε η διαδικασία θα 
ήταν πολύ απλή και δεν θα απαιτούσε μακροχρόνια 
διαδικασία.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
θα προκόψει το ποσό που θα επιστραφεί σε κάθε 
ασφαλισμένο και είναι απλός, δηλ. το αναγραφόμενο στον 
προϋπολογισμό του Ι.Κ.Α. για το σκοπό αυτόν ποσό, αφού 
εντωμεταξύ αψαιρεθεί το ποσό που θα καταβάλει το Ι.Κ.Α. 
ως εφάπαξ βοήθημα σε Οσους υποβάλουν αίτηση συντα- 
ξιοδότησης μέχρι τη συγχώνευση, διαιρείται με το συνολικό 
αριθμό ημερομισθίων όλων των ασφαλισμένων κα το 
πηλϊκον της διαίρεσης δείχνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 
ένα ημερομίσθιο. Αυτό πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 
ημερομισθίων που έχει κάθε δικαιούχος μας δίνει και το 
ποσό που θα επιστραφεί.

Τέλος, με την παραγραφο 4 ορίζεται όη οι εισφορές του



κλάδου “οovotac, που έχουν βεβαιωθεί από το καταργού- 
μενο Ταμείο μέχρι τη συγχώνευση και δεν εισπραχθηκαν 
από αυτό, θα εισπραχθουν από το Ι.Κ.Α.. Οι εισφορές που 
δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη συγχώνευση δεν αναζητουνται 
σπο το ί.Κ.Α.. ούτε βέβαια υπολογίζονται ως ημέρες 
ασσα/ασης στον κλάδο κατά τη διανομή.

Αρθρο 5

Με τις διατάζεις της nap. 1 του άρθρου αυτού μεταφέ- 
ρονται στο Ι.Κ.Α. όλες οι νομοθετημένες οργανικές θέσεις 
του κσταργούμενου Ταμείου, σπς οποίες σήμερα υπηρετεί 
προσωπικό και εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους 
του ί.Κ.Α. μαζί με το προσωπικό, που υπηρετεί στο Ταμείο 
και κατέχει τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού που μεταφέρονται στο 
Ι.Κ.Α. είναι συνολικά 45 και κατά κλάί τ ΠΕ 12, ΤΕ 1. ΔΕ 
32. και ΥΕ 2.

Οι θέσεις με έμμισθη εντολή και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που μεταφέρονται στο Ι.Κ.Α. είναι συνο
λικά 10 και κατά κατηγορία:

Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 2.
Διοικητικού Λογιστικού: 5 Δακτυλογράφα-Στενογράφοι 1, 

Βοηθητικό Προσωπικό 2.
Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού σκοπείται η κάλυψη 

του μεταψερομενου στο Ι.Κ.Α. μόνιμου ποοσωπικού από 
απόψεως εφάπαξ παροχής.

Οι υπάλληλοι αυτοί από της μεταφοράς τους καθίστανται 
υποχρεωτικά μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας 
προσωπικού του Ι.Κ.Α. από τον οποίο θα λάβουν εφάπαξ 
βοήθημα κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, για 
το χρόνο που θα είναι ασφαλισμένοι σ' αυτόν. Σε περίπτωση 
δε που δεν δικαιωθούν βοηθήματος ή το ποσό που θα 
δικαιωθούν είναι μικρότερο εκείνου που χορηγείται βάσει 
του ν. 103/1975, θα λάβουν ολόκληρο ή τη διαφορά 
3οηθήματος βάσει των διατάξεων του ν. 103/1975 και του 
τ.δ. 667/1979 για τον υπολογισμό του οποίου θα ληφθεί 
.ιπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανό- 
:ενης και εκείνης που διανύθηκε στο κσταργούμενο ταμείο 
ωρίς καταβολή εισφορών, δεδομένου ότι οι εν λόγω 
παλληλα κατέβαλαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους 
ττο καταργούμενο Ταμείο εισφορά στον αντίστοιχο λογ/σμό 
ου ταμείου αυτού για τη λήψη βοηθήματος βάσει του π. 

δ/τος 805/1979.

Αρθρο 6

1. Το Τουειο Συντάξεων Αυτοκινητιστών ιδρύθηκε το έτος 
930 με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιοκτητών 

..X. αυτοκινήτων και μισθωτών οδηγών αυτοκινήτων.
Με το ν. 984/1979 (ΦΕΚ 244 Α') μεταφέρθηκαν οι 
σθωτοί οδηγοί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 

αι στο Τ.Σ.Α. παρέμειναν μόνο οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες 
αι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.
Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 4) θεσπίστηκε από την 

-11-1979 ετήσια εισφορά, που καταβάλλεται από κάθε 
ύριο ή νομέα ή χρήστη και εκμεταλλευτή επαγγελματικού 
υτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης για τη χρήση ή 
•ιυεταλλευση κάθε αυτοκινήτου η οποία αποδίδεται κατά 
τνήντα τοις εκατό (50%) στο Ι.Κ.Α. και κατά πενήντα τοις 
:ατο (50%) στο Τ.Σ.Α.. Η επιβολή αυτής της εισφοράς 
χε ως σκοπό, σφ ενός με την κάλυψη των επιβαρύνσεων 
ju Ι.Κ.Α., που προέκυψαν από τη μεταφορά των μισθωτών 
δηγών σε αυτό (βάοος ήδη συνταξιούχων, συντοξιοδότηση 
σφαλισμένων με μακρό χρόνο ασφάλισης στο Τ.Σ.Α. κ.ά.), 
ττε σε εύλονο χρονικο διάστημα να αποκατασταθεί η 
αταοαχθείσα οικονομική ισορροπία του και αψ' ετέρου την

αναπλήρωση των εσόδων του Τ.Σ.Α. από ασοαλ'στ.κες 
εισφορές που στερήθηκε με τη μείωση του αρ J των 
ασφαλισμένων που μεταφέρθηκαν στο Ι.Κ.Α..

Επειδή όμως έχει παρέλθει δεκαετία και πλέον από τότε 
που θεσπίστηκε η παραπάνω εισφορά και ο λόγος για τον 
οποίο αποδιδόταν στο Ι.Κ.Α. το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του εσόδου της ανωτέρω εισφοράς εξέλιπε και δεδομένου 
ότι το Τ.Σ.Α. βρίσκεται σε δυσχερή οικονονική κατάσταση, 
κρίθηκε σκόπιμο με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 6 του παρόντος να αποδίδεται στο έξης 
ολόκληρο το έσοδο, που προκύπτει από την εισοσσά αυτή 
στο Τ.Σ.Α..

2. Το Τ.Σ.Α. εισπράττει από τους ασφαλισμένους *cu και 
αποδίδει στο Ι.Κ.Α. τις εισφορές για την ασφάλισή τους 
στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α..

Επειδή: α) Το Τ.Σ.Α. επιβαρύνεται με ορισμένο κόστος 
διοικητικά-λειτουργικό με την απασχόληση υπαλληλικού 
προσωπικού για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφοοών 
του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α. και β) το Ι.Κ.Α. εισπράττει 
ορισμένα ποσά για την εξυπηρέτηση που παρέχει σε άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς από την είσπραξη των εισφο
ρών τους, κρίθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 όπ για 
λόγους ίσης μεταχείρισης, το Ι.Κ.Α. θα πρέπει να καταβάλλει 
ποσοστό προμήθειας οκτώ τοις εκατό (8%) (πέντε τοις 
εκατό (5%) για τη βεβαίωση και τρία τοις εκτάο (3%) ytc 
την είσπραξη) στο Τ.Σ.Α., το οποίο εισπράττει για λογα
ριασμό του Ι.Κ.Α. πς εισφορές του κλάδου ασθένειας.

Επειδή δε το Τ.Σ.Α. έχει επιβαρυνθεί από την 1-6-1980, 
η ρύθμιση αυτή σύμφωνα με πς διατάξεις της παρ. 4 θα 
έχει αναδρομική ισχύ. Τα σχετικά ποσά που θα προκόψουν 
θα συμψηφίσθούν με πς Οφειλές του Τ.Σ.Α. προς το Ι.Κ.Α., 
που προέρχονται από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 434/1980 (ΦΕΚ 116 Α').

3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 θεσπίζεται, 
ειδική εισφορά εκμετάλλευσης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας 
Δ.Χ. η οποία κατ' αναλογία βαρύνει τους κατόχους και 
νομείς ή χρησιούχους και εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Δ.Χ., 
ανεξαρτήτως της μορφής ή ιδιότητας αυτών, φυσικό 
πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου 
κ.λπ..

Η εισφορά αυτή επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί γιατί το 
αυτοκίνητο Δ.Χ. είναι το βιοποριστικό εργαλείο του αυτο- 
κινηπστή και είναι το αντικείμενο το αποκλειστικά προορι
σμένο για την ομάδα αυτήν και ο οποιοσδήποτε (φυσικό - 
νομικό πρόσωπο) κατά προέκταση εκμεταλλεύεται το 
αντικείμενο αυτό πρέπει να συνεισφέρει στην ασφαλιστική 
κάλυψη της ομάδας των αυτοκινηπστών, άσχετα από το 
αν υπάγεται ή όχι σε αυτήν.

Εξάλλου η εισφορά αυτή ήταν θεσμοθετημένη και πα- 
λαιότερα. όμως καταργήθηκε με το ν.δ. 404/1974 (ΦΕΚ 127 
Α').

4. Με πς προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 6 και 7 
υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αυτοκινήτου 
Δ.Χ. όπως κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους 
στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) προ
σκομίζουν βεβαίωση του Τ.Σ.Α. περί εξοφλήσεως αλών των 
εισφορών τους.

Επίσης υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων κατα 
τη σύναψη σύμβασης έργου με το Δημόσ*ο. ο.τ.α., ν.π.δ.δ. 
και οργανισμούς του δημόσιου τομέα vc προσκομίζουν 
βεβαίωση του Τ.Σ.Α. όπ είναι ασφαλισμένοι και έχουν 
εξοφλήσει πς εισφορές τους.

Η θέσπιση των διατάξεων αυτών κρίνεται avc'".c;o λόγω 
του οξύτατου προβλήματος εισφοροδιαφυγής, που 
τωπίζει το Τ.Σ.Α., με αποτέλεσμα να έχει περιέλε,ε; σε 
δεινή οικονομική κατάσταση και να διαγράφεται ομΦ^ολη 
η μελλοντική του εξέλιξη λόγω διαφυγής πόρων.
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Η υποχρεωτική προσκόμιση της βεβαίωσης του Τ.Σ.Α. 
κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων Δ.Χ. και κατά τη 
σύναψη σύμβασης έργου με το δημόσιο τομέα, θα βοηθήσει 
αποτελεσματικό στην απογραφή των αναπόγραψων ασφα
λισμένων, στην εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών και 
στην εν γένει οικονομική ανόρθωση του Ταμείου.

5. Τέλος με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 
8 προβλέπεται η κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31-12-1991 
σωρευθεισών υποχρεώσεων του Τ.Σ.Α. προς το Ι.Κ.Α., όνευ 
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων και η εξόφλησή τους 
σε δώδεκα (12) εξαμηνιαίες δόσεις με επιβολή, για την 
τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλόμενων δόσεων 
πρόσθετου τέλους, το οποίο σε καμιό περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του ποσού της εκόστοτε 
οφειλώμενης δόσης και τούτο για να μην επιβάλλονται 
υπέρογκες προσαυξήσεις, δηλαδή πολύ αυστηρές κυρώσεις 
στις περιπτώά-μή έγκαιρης εκπλήρωσης, των μεταξύ των 
Φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεων.

Οι συνολικές οφειλές του Τ.Σ.Α. προς το Ι.Κ.Α. έφθαναν 
την 31η-12-1990 τα δεκαεπτά δισεκατομμύρια εκατό εκα
τομμύρια δραχμές (17,1 δισ) και προέρχονταν: α) από τη 
συμμετοχή του Τ.Σ.Α. στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, 
βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης τέσσερε 
δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια δραχμές (4.3 δια.) 
και β) από τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών 
εισφορών υπέρ του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α., των 
ασφαλισμένων στο κλάδο σύνταξης του Τ.Σ.Α. δώδεκα 
δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια δραχμές (12,8 δισ.), 
που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για τους κινδύνους ασθέ
νειας.

Άρθρο 7

Οι αμφισβητήσεις, που υπήρξαν μεταξύ τυπογραφικών 
επιχειρήσεων, που τυπώνουν εργολαβικά εφημερίδες και 
των δύο ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία ασφαλίζουν 
τεχνικούς τύπου, δηλαδή του Τ.Α.Τ.Τ.Α. και Τ.Α.Τ. και 
Μ.Γ.Τ., οδήγησαν σε δικαστικές διενέξεις οι οποίες λόγω 
των αντιφατικών σε ορισμένες περιπτώσεις δικαστικών 
αποφάσεων περιέπλεξαν περισσότερο την κατάσταση 

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της επιτακτικής πλέον 
ανάγκης για άρση των ανωτέρω αμφισβητήσεων, που 
δημιουργούν αβεβαιότητα τόσο σης εν λόγω επιχειρήσεις 
όσο και στους εργαζομένους σ αυτές γιε το ασφαλιστικό 
καθεστώς στο οποίο υπάγονται, θεσπίζεται η διάταξη του 
άρθρου 7 με την οποία ορίζεται ρητώς: 

α) ότι οι τεχνικοί τύπου των παραπάνω τυπογραφικών 
επιχειρήσεων εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον ασφα
λιστικό ψορεα στον οποίο ασφαλίζονταν μέχρι την ισχύ του 
παρόντος.

β) τίθεται οριστικό τέλος στις υπαρχουσες ήδη δικαστικές 
διενέξεις με την κατάργηση των εκκρεμών δικών και 

γ) ορίζεται, ότι οι εφεξής προσλαμβανόμενοι σε τυπο
γραφικές επιχειρήσεις όπως οι ανωτέρω με την ειδικότητα 
του τεχνικού τύπου, θα έχουν ως ασφαλιστικό φορέα το 
Τ.Α.Τ.Α. πλέον.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στεφ. Μανος Ιωάν. Παλαιοκρασσάς Νικ Γκελεστάθης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημ. Σιούφας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 96 της 25ης Ιουνίου 1992, ώρα 6.00 
μ·μ·

Συνεδρίασε το τμήμα Δ' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, 
Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Γ. Πανταζόπουλος, Επίτιμος 
Αρεοπαγίτης, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ., Δ Κονδύλης, 
Αρεοπαγίτης, Φ. Αρναούτογλου, σύμβουλος Επικράτειας, Α. 
Κατσίφας, πρόεδρος εφετών, X. Κότσιφας, εφέτης Δ.Δ. 
(εισηγητής) και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανε
πιστημίου γλωσσολογίας και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων με τίτλο 'Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή 
των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και άλλες 
διατάξεις'.

Κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθηκε ο καθηγητής πανεπιστη
μίου I. Σπυριδάκης, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι του υπουργού Κ. 

Τούσης, Α. Μαραβέλης. Β. Φιλιπακοπούλου και Θ. Πέτσης.
Η Επιτροπή συζήτησε το σχέδιο νόμου και διετύπωσε ης 

εξής παρατηρήσεις:
Α' Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Όπου αναφέρονται νόμοι και διατάγματα να παρατί

θεται σε παρένθεση, κατό την πρώτη μνεία, ο αριθμός του 
φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ. ν.1032/1943 (Α.429).

2. Όπου στο κείμενο αναφέρονται αριθμοί ποσών, 
ποσοστών, ετών, ημερών κ.λπ. να γραφούν πρώτα ολο
γράφως και μετά σε παρένθεση αριθμητικώς λ.χ. πέντε (5) 
έτη.

3. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται πλήρης 
ο τίτλος, κατά την πρώτη μνεία και σε παρένθεση τα αρχικά 
γράμματα λ.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

4. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο, 
χωρίς να πρέπει, λ.χ. κλάδος Πρόνοιας, Ταμείου, Δήμου ή 
Κοινότητας. Κλάδου Συντάξεων, Κανονισμού, Ιδρύματος, 
Τεχνικοί τύπου, Π.Δ/τος, Ν. κ.λπ. Ειδικά για την αναφορά 
σε νόμο ή διάταγμα αρκεί η χρήση: ν. α.ν, π.δ.

Β Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στον τίτλο του νομοσχεδίου αντί των λέξεων: 'κα; 

άλλες διατάξεις' να τεθούν οι λέξεις: 'και διατάξεις άλλων. 
ασφαλιστικών ταμείων*, για vc μπορεί να εισαχθεί για 
συζήτηση στη Βουλή το σύνολο του νομοσχεδίου σύμφωνο 
με την παρ.5 του άρθρου 75 του Συντάγματος.

2. Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ.1:
οα) Στο δεύτερο στίχο προ της λέξης 'καταργείται· να 

προστεθεί, εντός κομμάτων, το κείμενο: 'που ιδρύθηκε με 
το ν. ν.5243/1931 (Α.265) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 
2, παρ.1, του ν.6071/1934 (Α.68)\

ββ) Στον τέταρτο στίχο η λέξη: "ειδικώτερα· να ορθο- 
γραφηθεί σε 'ειδικότερα'.

β) Το περιεχόμενο των παρ.2 και 3 να συμπτυχθεΐ σε μία 
παράγραφο με αριθμό 2 και την εξής διατύπωση: '2. Το 
σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Τ.Α.Τ. και Μ.Γ.Τ. 
παριέρχεται αυτοδικαίως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί
σεων (Ι.Κ.Α.), ως καθολικό διάδοχο, χωρίς την καταβολή



οορου. τέλους η δικαιώυατος υπέρ του Δημοσίου, δήμου ή 
κοινότητας η άλλων προσώπων. Για τη μεταβίβαση των 
□κινητών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό 
νγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που μετα
γράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκο
φυλακείου. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Α.Τ. και Μ.Γ.Τ. 
συνεχίζονται στο όνομα του IX.Α., χωρίς διακοπή.’ Μετά 
την ανωτέρω μεταβολή οι παρ. 4-6 αναριθμούνται σε παρ. 
3-5, αντιστοίχως.

γ) Στην παρ. 3 (παρ. 4 σχεδίου), δεύτερο στίχο, προ της 
λέξης ’αποτελεί’ να προστεθούν οι λέξεις: ‘διατηρείται
KCI*.

δ) Στην παρ. 4 (παρ. 5 σχεδίου):
αα) Στον πρώτο στίχο το κείμενο: ’Το Ι.Κ.Α....Ίδρυμο’ να 

διοτυπωθεΙ ως εξής: Ίο IX.Α. ως καθολικός διάδοχος’.
33) Στον τέταρτο στίχο αντί της λέξης: ’ανέρχεται" να 

τεθούν οι λέξεις: ’καθορίζεται δια του παρόντος νόμου’.
3. Στο άρθρο 3, παρ. 1:
α) Στην αρίθμηση των υποπερ. α και β' να απαλειφθεί η 

επανάληψη του αριθμού της παρ. 1.
β) Στην περ. α στον έβδομο στίχο αντί της λέξης: 

’προσαυξήσεων' να τεθεί η λέξη: ‘επιδομάτων· και στον 
όγδοο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: ’επίδομα’ και οι λέξεις: 
’απολύτου αναπηρίας’ να διορθωθούν σε: ’απόλυτη αναπη
ρία'.

4. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1 και σχετικά με την υποβολή αίτησης στο 

ΙΧ.Α. η Επιτροπή φρονεί ότι η ρύθμιση είναι αόριστη γιατί 
δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία και συνιστά την 
επανεξέταση του θέματος.

β) Στην παρ. 2:
αα) Στον πέμπτο στίχο αντί της λέξης: ‘προκύπτουν’ να 

τεθούν οι λέξεις: ’αποδεικνύονται μόνον’.
ββ) Στον έκτο στίχο μετά τη λέξη: ’και’ να προστεθεί η 

λέξη: ’συμπληρωματικώς·.
γ) Στην παρ. 3:
αα) Στον πρώτο στίχο η λέξη: ’πηλίκο’ να ορθογραφηθεί 

σε: ’πηλίκον’.
ββ) Στο δεύτερο στίχο η λέξη: ’υπολοιπομένου’ να 

ορθογραφηθεί σε: ’υπολειπόμενου’.
γγ) Στον τρίτο στίχο αντί των λέξεων: ’επί των ημερών* 

vc τεθούν οι λέξεις: ’πολλαπλασιαζόμενο με τις ημέρες’.
δ) Η Επιτροπή εκτιμά ότι από τις προβλεπόμενες 

ρυθμίσεις στο άρθρο αυτό θα προκόψουν διαφορές για την 
επίλυση των οποίων δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία 
κα: συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

5. Στο άρθρο 5 παρ. 1 τέταρτο στίχο να προστεθεί κόμμα 
μετο τη λέξη: ’υπολοίπων'.

6. Στο άρθρο 6 παρ. 7 δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη: ’με’ 
νο προστεθεί το κείμενο: ’το Δημόσιο, ο.τ.α., ν.π.δ.δ. καΓ 
και να απαλειφθεί η λέξη: ’ευρύτερου’.

7. Στο άρθρο 8 στον πρώτο στίχο να απαλείφθούν οι 
λέξεις: ’των διατάξεων’ και το κόμμα.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1992 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΑΘΩΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυττο\\ '·μυ κα 
Μισθωτών Γροφκών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων 
του στην ασφάλιση του Ιδρύματος ΚοτνωνΜών Ασφαλί
σεων (IXJk..) και διατάξεις άλλων οσφαλκτπκων ταμείων

Άρθρο 1

1. Το Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών 
Γραφικών Τεχνών (Τ.Α.Τ. και Μ.Γ.Τ.), που ιδρύθηκε με tc 
ν. 5243/1931 (ΦΕΚ 265 Α ) και μετονομάσθηκε με το άοθρο 
2 παρ.1 του ν. 6071/1934 (ΦΕΚ 68 Α), καταργείται απο 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και ο μεν χλάδος 
συντάξεων συγχωνεύεται στο ΙΧ.Α. ο δε κλάδος πρόνοιας 
καταργείται κατά τα ειδικότερα στο νόμο αυτόν οριζόμενα

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Τ.Α.Τ. 
και Μ.Γ.Τ. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ίδρυυα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΧ.Α.), ως καθολικό διάδοχο, χωρίς την 
καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, 
δήμου ή κοινότητας ή άλλων προσώπων. Για τη μεταβίβαση 
των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωττκή πράξη από τον 
Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου 
υποθηκοφυλακείου. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Α.Τ. 
και Μ.Γ.Τ. συνεχίζονται στο όνομα του ΙΧ.Α., χωρίς 
διακοπή.

3. Η εισφορά δύο τοις εκατό (2%) που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 1032/1943 (ΦΕΚ 429 Α ). όπως ισχύουν 
κάθε φορά, διατηρείται και αποτελεί εφεξής πόρο του ΙΧ.Α..

4. Το ΙΧ.Α. ως καθολικός διάδοχος, αναγράφει στον 
προϋπολογισμό του το ποσό, που θα διανεμηθεί στους 
ασφαλισμένους του κλάδου πρόνοιας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του νομού αυτού.

Το συνολικό διανεμόμενο ποσό ανέρχεται σε τέσσερα 
δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια πενήντα 
μία χιλιάδες δραχμές (4.281.051.000) και προέρχεται απο 
τα διαθέσιμα του κλάδου πρόνοιας κατά το χρόνο της 
κατάργησης, το ποσό των δανείων του, μετά των τόκων 
τους, προς τον κλάδο σύνταξης και τη δικαιούμενη αναλογία 
επί της αξίας των ακινήτων του ταμείου.

Από το ανωτέρω διανεμόμενο ποσό αφαιρείται το ποσό 
που θα καταβληθεί ως εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις 
καταστατικές διατάξεις του Τ.Α.Τ. και Μ.Γ.Τ., σε όσους 
έχουν συμπληρώσει ας προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει 
σχετική αίτηση μέχρι την κατάργηση του κλάδου, καθώς 
και το ποσό που αποτελεί κεφάλαιο αποζημίωσης των 
υπαλλήλων του ταμείου βάσει των προεδρικών διαταγμάτων 
470/1976 (ΦΕΚ 171 Α’) και 87/1979 (ΦΕΚ 17 Α’), το οποίο 
και περιέρχεται στο λογαριασμό αποζημίωσης των υπαλ
λήλων του ΙΧ.Α. του προεδρικού διατάγματος 667/1979 
(ΦΕΚ 195 Α ).

5. Το ΙΧ.Α. για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσής του, 
που προκαλείται από τη συγχώνευση του κλάδου συντά
ξεων, ενισχύετπι με κρατική επιχορήγηση, αναγραφόμενης 
για το σκοπό αυτόν ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων για τα έτη 1992, 1993, Τ994 και 1995.

I. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ


