
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφαλίστων ομάδων βελτί

ωση της χοινωνικεχεσφαλιστιχής προστασίας και ρύθμιση άλλων 
ασφαλιστικών θεμάτων».

Πρός τη Βουλή των Ελλήνων

Παρά το γεγονός ότι η χοινωνιχή ασφάλιση στη χώρα μας έχει ανα
πτυχθεί σημαντιχά τα τελευταία χρόνια ώστε να χαλύπτει το σύνολο του 
πληθυσμού, υπάρχουν αχόμη ορισμένες ομάδες που παραμένουν ανα
σφάλιστες. είτε λόγω χενών της ασφαλιστιχής μας νομοθεσίας, είτε 
λόγω έλλειψης τυπικών στοιχείων που απαιτούνται από την νομοθεσία, 
ή που τα έχει χαθιεοώσει ή πραχτιχή των διαφόρων ασφαλιστιχών ορ
γανισμών για την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Εξάλλου οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οιχονομιχές χαι χοινωνιχές 
συνθήχες επιβάλλουν χαι την ανάλογη ποοσαριιογή των ρυθμίσεων στο 

_χώρο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε η παρεχόμενη κοινωνικοα- 
σφαλιστιχή προστασία να εκσυγχρονίζεται χαι να γίνεται περισσότερο 
αποτελεσματιχή. Παράλληλα επιβάλλεται η διόρθωση ορισμένων ατε- 
λειων χαι αδυναμιών του συστήματος των παροχών που δημιουργούν 
καταστάσεις άνισης μεταχείρισης χαι κοινωνικής αδικίας.

Ακόμη*η απαλλαγή των Ασφαλιστικών Οργανισμών από διαδικασίες 
που παρεμποδίζουν την αποδστιχότητά τους με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας τους, είναι ένας διαρκής στόχος που επιβάλλει τη συνεχή 
προσαρμογή των δεδομένων προς τις νέες εξελίξεις.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των παραπάνω επισημάνσεων εντάσσο
νται οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού με το οποίο επιχειρείται η συ
μπλήρωση των κενών της ασφαλιστιχής μας νομοθεσίας, ώστε να καλυ
φθούν ασφαλιστικά οι ανασφάλιστες ομάδες, να βελτιωθεί η παρεχόμενη 
προστασία από τους διάφορους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, να γίνει 
ορθολογική κάλυψη των αναγκών σε παροχές και να βελτιωθεί η λει
τουργία των ασφαλιστικών Οργανισμών.

'Αρθρο 1.

1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα της υπαγω
γής στην ασφάλιση του ΙΚΑ των προσώπων που παρέχουν εργασία σε 
εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή στενοί συγγενείς.

Από την ακολουθούμενη μέχρι τώρα από το ΙΚΑ ασφαλιστική πρα
κτική η απασχόληση του ενός από τους συζύγους στην ατομική επιχεί
ρηση του άλλου, καθώς και η απασχόληση των αγάμων τέκνων σε ατο
μικές επιχειρήσεις των γονέων τους δεν θεωρείται κατά κανόνα όπ δη
μιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Έτσι πολλά άτομα που στην πλειοψηφώ τους είναι γυναίκες, ενώ πα
ρέχουν εργασία στις οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν ανασφάλι
στα. Το γεγονός ότι πιθανόν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έμμεσα από 
το σύζυγό τους δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα πλεονεκτήματα της 
ασφάλισης από ίδιο δικαίωμα.

Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή των προσώπων αυτών στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ.

Μ ε κανονισμό θα οοισθούν εκ όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγμα
τοποίηση της ασφάλισης, όπως η διάρκεια της απασχόλησης, η ασφαλι
στική κλάση, η έναρξη και η διακοπή της ασφάλισης κλ.π.

2. Με την παρ. 2 υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ τα μέλη των 
αστικών συνεταιρισμών που απασχολούνται σ' αυτούς.

Τ α μέλη των αστικών συνεταιρισμών που προσφέρουν εργασία στους 
συνεταιρισμούς και δεν έχουν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλισης.

Επειδή η Κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην προώθηση των συ
νεταιρισμών αλλά και κυρίως επειδή στόχος είναι η ασφαλιστική κά
λυψη όλου του πληθυσμού της χώρας, κρίνεται σκόπιμη η ρύθμιση του 
θέματος με την υπαγωγή όλων όσων παρέχουν την εργασία τους στους 
συνεταιοιομούς και είναι ταυτόχρονα μέλη τους, στην ασφάλιση του
ΙΚΑ.

3. Με την παρ. 3 ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης στο ΙΚΑ των 
απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο.

Με το άρθρο τέταρτο του ν. 1305/83 ορίστηκε ότι υπάγονται στην 
ααπράλιση του ΙΚΑ αϊτό 1.5.83 και τα πρόσωπα που συνδέονται με τον 
εργοδότη τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι
καίου) με οποιαδήποτε άλλη σχέση.

Με την απόφ. BI/21/21/1334/Ύπ.ΚΑ. καθορίστηκε ότι η παρα
πάνω διάταξη έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που παρέχουν την εργασία 
τους με σύμβαση έργου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 39η Συνεδρίαση της Ολομέλειας, της 
29.10.83 δέχθηκε όπ η παραπάνω διάταξη δεν καταλαμβάνει τους 
απασχολούμενους στο Δημόσιο με σύμβαση έργου, γιατί οι διατάξεις

του νόμου δεν ανέφεραν ρητά το Δημόσιο. Επειδή όμως μεγάλος αριθ
μός των προσώπων που παρέχουν την εργασία τους με σύμβαση έργου 
απασχολείται σε δημόσιες Υπηρεσίες και στην ασφαλιστική κάλυψη αυ
τών κυρίως απέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/ 
82. γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση του θέματος.

'Αρθρο 2.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άφθρου αυτού επεχτείνονται οι μει
ωμένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων με ανήλικα παιδιά και 
στις ανύπαντρες, τις διαζευγμένες καθώς και στις μητέρες με ανίκανα 
για εργασία παιδια.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του α.ν. 1846/1951 οι έγγαμες ή χήρες 
ασφαλισμένες του ΙΚΑ με ανήλικα παιδιά μπορούν να πάρουν σύνταξη 
γήρατος από το '"Ιδρυμα, εψόσον έχουν πραγματοποιήσει 5.500 ημέρες 
εργασίας στην ασφάλιση και έχουν συμπληρώσει το 50ο η 55ο έτος της 
ηλικίας τους.
.Το ΙΚΑ με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, εφαρ
μόζει τις διατάιξεις αυτές και για τις διαζευγμένες ή ανύπαντρες ασφαλι
σμένες με ανήλικα παιδια. εφόσον βέβαια συγκεντοώνουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση του θέματος, ώστε 
όπου από τη νομοθεσία του ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανι
σμών προβλέπεται η συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μητέρων μι 
ανήλικα παιδιά να συμπεριλαμβάνσνται ρητά οι διαζευγμένες και οι 
ανύπαντρες μητέρες.

Επίσης καθιερώνεται και η συνταξιοδότηση μετέρων με παιδιά ανί
κανα για κάθε βιοποριστική εργασία, τα οπσία λόγω της κατάστασής 
τους απαιτούν τη συνεχή επίβλεψη και το αυξημένο ενδιαφέρον της μη
τέρας τους.

2. με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού συνυπολογίζονται 
και τα μεταλλευτικά ημερομίδθια για τη συνταξιοδότηση των οικοδό
μων στο 58ο έτος της ηλικίας τους.

Οι απασχολούμενοι στις υπόγειες στοές των μεταλλείων- 
λιγνιτωρυχειων συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρ
θρου 20 του IS. 997/79 στο 55ο έτος της ηλικίας τους και 4050 ημε
ρομίσθια. Με τσ άρθρο 10 του Ν. 1654/86 μειώθηκε περαιτέρω το 
όριο ηλικίας συντ/σης στο 50ό εφόσον έχουν 4500 ημερομίσθια.

Με το άρθρο 43 του Ν. 1543/85 μειώθηκε από το 60ό στο 58ό έτος 
το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις του κα
νονισμού βαριών και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΙΚΑ. ταν απασχο
λούμενων αποκλειστικά σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περι
λαμβάνονται στην παραγρ. 1 εδάφιο Α' περιπτ. 2 του άρθρου 104 του 
κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.

Συμβαίνει όμως ορισμένοι οικοδόμοι να έχουν απασχοληθεί για ένσ 
διάστημα σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, χωρίς να συ
μπληρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν τον κλάδο τους.

Επειδή με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 1543/85 οι ασφαλισμέ
νοι που απασχολούνται διαδοχικά σε οικοδομικές εργασίες και υπόγειες 
στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων δεν μπορούν να συνυπολογίζουν τους 
χρόνους αυτούς για τη συνταξιοδότηση τους στο 58ό έτος, ενώ η απα
σχόλησή τους στις υπόγειες στοές είναι εξίσου επίπονη και ανθυγιεινή, 
έχουν δε και ειδική συν/κή μεταχείριση, γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
δοθεί δυνατότητα συνυπολογισμού των χρόνων αυτών, -ρα να μπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν κατά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας 
τους.

3. με την παρ. 3 παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης του χοάνου 
εκτόπισης και φυλάκισης στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Με το άρθρο 8 του Ν. 825/78 δόθηκε η δυνατότητα σε όσους ανα
γνώριζαν ως συντάξιμο το χρόνο εκτόπισης και φυλάκισης κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 
172/74. να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό ως διανυθέντα σε βαριές και 
ανθυγιεινές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι κατά την αμέσως προη
γούμενη της φυλάκισης και εκτόπισης 5ετία είχαν πραγματοποιήσει σε 
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες τουλάχιστον 300 ημέρες ασφάλισης.

Στη συνέχεια με το Ν. 1276/82, άρθρο 14 ιπεκτάθηκε το δικαίωμα 
αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου εκτόπισης και φυλάκισης και σε 
όσους απάχτησσν την ιδιότητα του ασφαλισμένου μετά τη λήξη της 
εκτόπισης και φυλάκισης τους και μέχρι την ισχύ του νόμου (1.9.82).

Επειδή όμως υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. που 
απασχολήθηκαν σε εργασίες και ειδικότητες που υπάχθηκαν στον 
Κ.Β.Α.Ε μεταγενέστερα της εκτόπισης και φυλάκισής τους, κρίνεται 
σκόπιμο, (δεδομένου ότι, ο χρόνος της εκτόπισης και φυλάκισής τους 
αποτελεί συνέχεια της εργασίας που εκτελούσαν) να θεωρηθεί όπ ο χρό-
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νος αυτός διανύθηκε στο καθεστώς των βαριών και ανθυγιεινών επαγ
γελμάτων του ΙΚΑ, όπως συμβαίνει για τον γοόνο της προηγούμενης 
απασχόλησης για όσους το πρώτο εντάσσονται στον Κ-Β.Α.Ε.

Η πρόσθεση ασφαλιστιχή εισφορά (3.60%) για την εξαγορά του ανα
γνωριζόμενου χρόνου πρέπει να καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ. όπως συ
νέβη και με τις άλλες κατηγορίες που αναγνώρισαν το χρόνο αυτό.

4. Με τις παρ. 4, 5 και 6 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης στο 
ΪΚΑ του χρόνου σπουδών των σκηνοθετών και παρατείνεται η προθε
σμία αναγνώρισης για τους ηθοποιούς.

Με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1210/81 δόθηκε το δικαίωμα σ’ 
όλους τους ασφαλισμένους του τ. ΤΣΗ που δεν είχαν κάνει χρήση των 
τχετικών διατάξεων του Ταμείου τους να αναγνωρίσουν με εξαγορά στο 
ΙΚΑ το χρόνο σπουδών τους.

Το δικαίωμα αυτό διατήρησαν μέχρι την 12.4.83 (άρθρο 10 του ν. 
1296/82).

Η πλειοιύηφία των σκηνοθετών λόγω νομοθετικής ασάφειας δεν 
ασφαλίστηκε ποτέ στο Ταμείο ηθοποιών με αποτέλεσμα να μην έχουν το 
λκαίωμα ν’ αναγνωρίσουν τα χρόνια σπουδών τους ούτε και μετά τη 
συγχώνευση του ΤΣΗ στο ΙΚΑ. αφού δικαίωμα αναγνώρισης είχαν 
τόνο όσοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο πριν από την 1.10.81 (ημερο- 
ιηνία συγχώνευσης του ΤΣΗ στο ΙΚΑ).

Με βάση τα παραπάνω θεωρείται δίκαιο να δοθεί και στα πρόσωπα 
ευτά η δυνατότητα να αναγνωρίσουν στο ΙΚΑ το χρόνο σπουδών τους 
του έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τη συγχώνευση του ΤΣΗ στο ΙΚΑ 
ιιέχρι 3 χρονιά).

Επειδή πολλοί από τους ασφαλισμένους του τ. ταμείου ηθοποιών δεν 
(ήτησαν έγκαιρα την αναγνώριση του χρόνου σπουδών δια διάφορους 
■.σγους κυρίως από έλλειψη ενημέρωσης με αποτέλεσμα να χάσουν το 
ιικαίωμα αναγνώρισης, είναι σκόπιμο να δοθεί νέα προθεσμία γι’ αυ
τούς ώστε να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν.

5. Με την παρ. 7 παρέχεται δικαίωμα στους υπαλλήλους της καταρ- 
-ηθείσης ΕΔΕΜΕΔ. να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ στα 55 τους χρο
ιά χαι μετά από 20 έτη ασφάλισης στο τ. Ταμείο ΕΔΕΜΕΔ.

Με τον Ν. 1276/82 ο κλάδος Συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Ιροσωπικού ΕΔΕΜΕΔ, συγχωνεύτηκε στο ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του Ν. 1276/82 παρέχεται η δυνατότητα 
στους ασφαλισμένους του καταργούμενου Κλάδου που θα αποχωρήσουν 
από την εργασία τους μέχρι την 31.12.87 να επιλέξουν για τη συνταξιο- 
ότησή τους την εφαρμογή των διατάξεων του καταργούμενου Κλάδου, 
-ντί των διοτάξεων του ΙΚΑ.

Το προσωπικό της Εταιρείας ΕΔΕΜΕΔ. η οποία διαλύθηκε την 
1.12.85, ζήτησε τη συνταξιοδότησή του από το ΙΚΑ με βάση τη διά- 
αξη του άρθρ. 9 περ. δ του Καταστατικού του τέως Ταμείου Ασφ. Προ
οπτικού ΕΔΕΜΕΔ, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα σε σύνταξη έχει 
άθε ασφαλισμένος ριετά 1 θετή υπηρεσία εάν απολυθεί λόγω καταργή- 
εως θέσεως. ή μετά 25ετή υπηρεσία εάν απολυθεί για λόγους μη οφει- 
όμενους πάντως στην υπαιτιότητα του απολυόμενου.

Επειδή ερμηνεύθηκε ότι η διάλυση της Εταιρείας δεν αποτελεί από- 
υση λόγω κατάργησης θέσεως και οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου δεν 
ι μπορέσουν να κάνουν χρήση των παραπάνω ευνοϊκών διατάξεων, γι’ 
υτό παρέχεται δυνατότητα στους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους 
ων 55 ετών να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το ΙΚΑ κατά παρέκ- 
Αίση των κειμένων διατάξεων.

6. Με την παρ. 8 ερμηνεύεται το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 29 
“ju α.ν. 1846/51.

Με το παραπάνω εδάφιο καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι προσαυξή- 
:ις των συνταξιούχων του ΙΚΑ για τη σύζυγο και τα άγαμα παιδιά 
ιυς. Ειδικότερα οι προσαυξήσεις για τα άγαμα παιδιά χορηγούνταν μέ- 
:: τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους κατ’ εφαρμογή της 
τρ. 6 του ίδιου νόμου.
Στο μεταγενέστερο ν.δ. 4104/60, με το οποίο τροποποιήθηκε το πο- 
ττό προσαύξησης για τη σύζυγο, δεν έγινε ανάλογη μνεία για το όριο 
■ικίας μέχρι τη συμπλήρωση του οποίου, πρέπει να χορτ;γούνται ο: 
τοσαυξήσεις για τα άγαμα παιδιά των συνταξιούχων.
Το Συμβούλιο της Επικράτειας με την 934/87 απόφασή του έκρινε 

~ επειδή στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4) 04/60 δεν μνημονεύ
ει το όριο ηλικίας της παρ. 6 του άρθρου 29 του συν. 1846/51. δεν 

ταπειται πλέον για τη χορήγηση σε συνταξιούχο της προσαύξησης για 
παιδιά του, η μη συμπλήρωση όσιό αυτά του 18ου έτους της ηλικίας

Αποδοχή αυτής της ερμηνείας θα προκαλέαει τεράστια οικονομική 
ιβάρυνση στο Ίδρυμα, εφόσον οι συνταξιούχοι θα μπορούν να αξιώ- 
υν τη χορήγηση προσαυξήσεων για τα άγαμα παιδιά τους, για όσο 
άστημα δεν θα εργάζονται, γεγονός που είναι αδύνατο να διαπιστωθεί

από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, αφετέρου δε μπορεί να στηρίξει και 
αξιώσεις για αναδρομικές παροχές.

Επειδή πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν σε κορμιά περίπτωση η απο- 
σύνδεση των προσαυξήσεων για τα παιδιά από τα ισχύοντα όρια ηλι
κίας. συν εκτιμώ αενης και της σοβαρής οικονομικής επιβάρυνσης του 
ΙΚΑ γι’ αυτό διευκρινίζεται η περίπτωση.

7. Με την παρ. 9 το επίδομα απόλυτης αναπηρίας χορηγείται στο 
ποσό της συμφερότερης σύνταξης στις περιπτώσεις των δεπλοσυντά- 
ξεων.

Από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 10 Α.Ν. 1846/51, όπως συ
μπληρώθηκε από το άρθρ. 16 παρ. 20 Ν. 4497/66 και άρθρ. 5 παρ. 
12 Ν. 825/78 και του άρθρου 42 παρ. 3 Ν. 1140/81 προβλέπεται η 
κατά 50% προοαύξηση των καταβαλλόμενων από το ΙΚΑ βασικών συ
ντάξεων αναπηρίας και θανάτου στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι 
έχουν ανάγκη συνεχούς επίβλεψης, περιποίησης και συμπαράστασης 
άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία) καθώς και των συντάξεων γήρα
τος σε περίπτωση που η απόλυτη αναπηρία οφείλεται σε τυφλότητα.

Η προοαύξηση για απόλυτη αναπηρία χορηγείται για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών των απόλυτα αναπήρων συνταξιούχων.

Η προοαύξηση αυτή είναι παρεπόμενη της σύνταξης παροχή και το 
ποσό της διαφοροποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με το βασικό ποσό 
της σύνταξης.

Στην πρά£η υπάρχουν περιπτώσεις προσώπων που παίρνουν δύο συ
ντάξεις από το ΙΚΑ (κακώς αναπηρίας από δική τους εργασία και θανά
του) και έχουν κριθεί απόλυτα ανικπηρα. Στα πρόσωπα αυτά χορηγείται 
η προοαύξηση για απόλυτη αναπηρία και στις δύο συντάξεις επειδή δεν 
υπάιρχει απαγορευτική διάεταξη. Έτσε όμως δημιουργείται προνομιακή 
μεταχείριση αυτών των προσώπων κάτι που δεν ήταν στις προθέσεις του 
νομοθέτη.

Η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο της προσαύξησης για απόλυτη ανα
πηρία δύο φορές, δεν μπορεί να βρει καμιά αιτιολογία, αφού οι ανάγκες 
τους είναι ανάλογες με τις ανάτγκες των μονοσυνταξιούχων.

8. Με την παρ. 10 χορηγείται νέα προθεσμία στους φυλακισθέντες 
και εκτοπισθέντες για αναγνώριση του χρόνου φυλάκισης τους στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 172/74 δόθηκε η δυνατότητα 
στους φυλακισθέντες και εκτοπισθέντες κατά την επταετία, να αναγνω
ρίσουν το χρόνο φυλάκισης και εκτόπισης σαν συντάξιμο, στους Ασφαλι
στικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινών. Ασφαλίσεων.

Η προθεσμία της σχετικής αίτησης παρατάθηκε με το νόμο 825/78 
(άρθρο 8 παρ. 3) μέχρι τις 30.6.79, με τον Ν'. 1276/82 (άρθρο 14 
παρ. 2) μέχρι τις 31.8.83, με το Ν. 1469/84 (άρθρο 27 παρ. 1) και με 
το Ν. 1654/86 μέχρι τις 24.5.87.

Επειδή όμως ορισμένοι δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν για διάφορους 
λόγους, τη σχετική αίτηση γι’ αυτό χορηγείται και νέα προθεσμία δύο 
ετών.

9. Με την παρ. 11 μειώνονται από 100 σε 80 τα ημερομίσθια που 
απαιτούνται για να πάρουν απότ ο ΙΚΑ επίδομα ασθένειας οι οκοδόμοι.

Από την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ (άρθρο 35 παρ. 1) προβλέπι- 
ται ότι, για να πάρουν οι ασφαλισμένοι επίδομα ασθένειας πρέπει να 
έχουν πραγματοποιήσει 100 τουλάιχιστον ημέρες εργασίας κατά το 
προηγούμενο της ασθένειας ημερολογιακό έτος ή 100 το προηγούμενο 
της αναγγελίας 15μηνο.

Η κατηγορία των οικοδόμων λόγω της κάμψης των εργασιών του 
κλάδου αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συμπλήρωση των παραπάτνω 
προϋποθέσεων με αποτέλεσμα πολλοί οκοδόμοι να μη θεμελιώνουν δι
καίωμα για λήψη παροχής επιδόματος ασθένειας.

Για το λόγο αυτό μειώνονται τα ημερομίσθια από 100 σε 80 με απα
ραίτητη όμως προϋπόθεση την πραγματοποίηση 200 τουλάιχιστον τα 
δύο ημερολογιακά έτη τα προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή 
τους τελευταίους 30 μήνες στους οποίους δεν περιλαμβάνεται το τελευ
ταίο τρίμηνο.

10. Με την παρ. 12 μειώνονται για τους οκοδόμους από 1000 σε 
500 οι ημέρες που απαιτούνται την τελευταία δεκαετία πριν από τη συ- 
νταξιοδότησή τους με τον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγ
γελμάτων εφόσον έχουν 4050 πραγματικά οκοδομικά ένσημα.

Από την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της 101960/ 
16.12.63 (ΦΕΚ 567/21.12.63 τ. Β") απόφαση του Υπουργού Εργα
σίας «περί εγκρισεως Κανονισμού περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγ
γελμάτων» προβλέπεται ότι οι υπαγόμενοι στον Κανονισμό αυτό συντα- 
ξιοδστούνται με μειωμένο όριο ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει ελά
χιστο χρόνο ασφάλισης 4050 ημέρες εργασίας από τις οποίες 3240 
ημέρες να έχουν διανυθεί σε βαρά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και απ’
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αυτές ot 1000 ημέρες στην τελευταία ΙΟετία. πριν από τη συμπλήρωση 
του ορίου ηλιχίας.

Για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές xat τεχνικές εργασίες η 
προϋπόθεση αυτή αποτελεί ανασταλτιχό παράγοντα στη θεμελίωση του 
συνταςεοδοτιχού δικαιώματος, λόγω των δυσχερείων που υπαρχουν 
στην εξεύρεση εργασίας πατά τσ τελευταία χρόνια.

Έτσι πολλοί απ αυτούς, ενώ έχουν συμπληρώσει τις χρονικές προϋ
ποθέσεις για συνταξιοδότηση (4050 ημέρες ασφάλισης) σε οιχοδομιχές 
εργασίες δεν έχουν πραγματοποιήσει τις 1000 ημέρες εργασίας πατά 
την τελευταία 1 Οετία. πριν από τη συνταξιοδότηση τους, με αποτέλεσμα 
να μην διχαιούνται σύνταξη στο προβλεπόμενο για την περίπτωση όριο 
ηλιχίας.

Γι’ αυτό με τη διάταξη της παραγρ. αυτής μειώνονται οι 1000 ημέ
ρες ασφάλισης, που απαιτούνται στην τελευταία πριν από τη συνταξιοδό- 
τηση δεχαετία ειδιχά για τους απασχολούιιενους σε οιχοδομιχές χαι τε- 
χνιχες εργασίες σε 500 ημέρες, εφοσον έχουν πραγματοποιήσει στις ερ
γασίες αυτές 4050 ημέρες πραγματιχής ασφάλισης.

Άρθρο 3.

1. Με Ttp παρ. 1 χαι 2 επεχτείνονται οι ευνοϊχές διατάξεις συνταξω- 
δότησης του ιπτάμενου προσωπιχού των αεροποριχών επιχειρήσεων χαι 
στους αεροψεκαατές.

Για το ιπτάμενο προσωπικό των αεροποριχών επιχειρήσεων, που 
υπάγεται στην ασφάλιση του 1ΚΆ έχει εχδοθεί το Β.Δ. 7/65 με το 
οποίο καθορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 
προσώπων αυτών συγκριτικά με τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ιδρύ
ματος (πλήρη σύνταξη: 53ον έτος της ηλιχίας, 4050 ημέρες εργασίας 
χαι 3.000 ώρες πτήσης. Μειωμένη σύνταξη: 48ο έτος της ηλιχίας, 
4050 ημέρες εργασίας χαι 3000 ώρες πτήσης).

Με το άρθρο 1. παρ. 16 του Ν.Δ. 4577/66 επεχτάθηχεη εφαρμογή 
των διατάξεων του Β.Δ. 7/65 χαι στο προσωπικό του Σμήνους Ανθελο
νοσιακού Πολέμου του Υπουργείου Υγιεινής (ιπτάμενο χαι τεχνικό) που 
απασχολείται με την καταπολέμηση από τον αέρα της ελονοσίας, εφόσον 
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον Κλάδο σύνταξης.

Επειδή οι συνθήκες απασχόλησης των Χειριστών-Ψεχαστών Πολιτι
κής Αεροπορίας είναι όμοιες με εκείνες του προσωπικού του Σμήνους 
Ανθελονοσιακού Πολέμου, χρίνεται σκόπιμη, για λόγους ίσης μεταχεί
ρισης, η επέκταση των διατάξεων του Β.Δ. 7/65 και στους χειριστές, 
αεροσκαφών, που απασχολούνται με αεροψεκασμούς γεωργικών εκτά
σεων και καλλιεργειών, αερολίπανση, αεροπυρόσβεση, εκπαίδευση αέ- 
ρος χ.λ.π. εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον Κλάδο σύ
νταξης.

2. Με την παρ. 3 παρέχεται δικαίωμα μεταβίβασης της σύνταξης 
των φυματικών στα μέλη οικογένειας τους και για τις περιπτώσεις που 
ο θάνατος επήλθε πριν από τις 3.8.84.

Με τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 1469/84 το 
βοήθημα τύπου σύνταξης που καταβάλλεται στους ανάπηρους φυματι- 
κούς ασφαλισμένους, μεταβιβάζεται και στα μέλη οικογένειας του βοη- 
θηματούχου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που μεταβιβάζεται 
και η σύνταξη σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου με τη προϋπόθεση 
ότι ο βοηθηματούχος δεν εχει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη 
θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη από τα μέλη οικογένειας του λόγω 
θανάτου.

Διχαιολογητικός λόγος για τη θέσπιση της διάταξης αυτής ήταν, ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις φυματικών αναπήρων, που μι το επίδομά τους 
συντηρούν τις οικογένειες τους, οι οποίες μετά τον θάνατό τους αντιμε
τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Η διάταξη όμως αυτή, κάλυψε τις περιπτώσεις που ο θάνατος του 
βσηθήμοτούχου έλαβε ή θα λάβει χώρα από την 3.8.1984 ημερομηνία 
ισχύος του Νόμου και μετά

Επειδή δεν καλύφθηκαν περιπτώσεις φυματικών που πιθανόν πριν 
από την ισχύ του Νόμου, γι' αυτό ρυθμίζεται το θέμα νομοθετικά.

3. Με την παρ. 4 καθορίζεται η προθεσμία καταβολής των εισφορών 
από το Δημόσιο xot ΝΠΔΑ προς το ΙΚΑ σε 60 ημέρες.

Με το άρθρο 26 παρ. 3 του αν. 1846/51 ορίζεται ότι ο υπόχρεος για 
καταβολή εισφορών πρέπει μέσα σε 30 ημέρες από τον ορισθησόμενο 
χρόνο να τις καταβάλει στο ΙΚΑ

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι 60 μέρες με απόφαση 
της τοπικής Διοικητικής Επιτροπής όταν πρόκειται για ΝΠΔΔ ή Δημό
σιο και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Επειδή όμως η παραπομπή στις Τ.Δ.Ε για παράταση της προθεσμίας 
καταβολής των εισφορών των ΝΠΔΔ και του Δημοσίου αποτελεί μια 
γραφειοκρατική διαδικασία αφού στην πράξη η προθεσμία των 60 ημε
ρών πάντα χορηγείται, για το λόγο αυτό χρίνεται σκόπιμη η νομοθετική

ρύθμιση του θέματος.
4. με την παρ. 5 προβλέπεται η χορήγηση πλήρους σύνταξης στους 

παραπληγικούς-τετραχληγικούς που έχουν 20 χρόνια ασφάλισης.
Είναι αυτονόητο ότι ot πραπληγικοί-τετραπληγικοί που εργάζονται 

δεν μπορούν λόγω της σοβαρής αναπηρίας τους να συμπληρώσουν 
πλήρη ασφαλιστικό βίο.

Εξάλλου λόγω της μορφής της αναπηρίας τους έχουν ανάγκη ιδιαίτε
ρων φροντίδων που για να τους παρασχεθούν χρειάζεται να τους εξα
σφαλιστούν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα.

Για τους παραπάνω λόγους πρόσφατα με το Ν. 1694/1987 καθορί
στηκε ότι οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί που εργάζονται στο Δημόσιο 
καιέχοΜίι^Ο χρόνια υπηρεσία, θα παίρνουν τη σύνταξη που αναλογεί σε 
35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.

Οι ίδιοι λόγρι επιβάλλουν να ληφθει παρόμοια μέριμνα και για τους 
παραπληγικούς-τετραπληγικούς που είναι ασφαλισμένοι στους Ασφαλι
στικούς Οργανισμούς. Έτσι με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεται ότι εφόσον 
έχουν 20 jjpovia ασφάλισης ή 6000 ημέρες εργασίας συνταξιοδοτούνται 
χωρίς όφρ ηλικίας και τους χορηγείται η σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 
χρόνια ασφάλισης ή 10500 ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση δε που θα 
τους γίνεται ο παραπάνω προνομιακός υπολογισμός της σύνταξης δεν 
θα τους καταβάλλεται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας ή το χορηγού
μενο επίδομα τύπου σύνταξης του ν. 1140/81.

Παρόμοια ρύθμιση έχει γίνει και στους τυφλούς με το Ν. 612/77.

Άρθρο 4.

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των εργαζόμε
νων Ίϊίην περιοχή του Αγίου Όρους.

Όπως είναι γνωστό η περιοχή του Αγίου Όρους είναι αυτοδιοίκητο 
Τμήμα του Ελληνικού Κράτους, το νομικό καθεστώς του οποίου ρυθμί
ζεται με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος και του σε εκτέ
λεση όμοιων διατάξεων των προηγούμενων Συνταγμάτων, ψηφισθέντος 
καταστατικού χάρτη του Αγίου Όρους (Ν.Δ. 10/16.9.1926, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 6010/1934). Με τις διατάξεις αυτές δεν ρυθ
μίζονται αλλά ούτε ήταν δυνατό να ρυθμιστούν θέματα ασφάλισης στο 
ΙΚΑ xat τα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία των προσώπων που εργάζονται 
στην περιοχή του Αγίου Όρους, γιατί η επέκταση γινικσ της ασφάλισης 
σ’ ολόχληση τη χώρα έγινε με το άρθρο τρίτο του Ν. 1305/1982.

Έτσι πρόσφατα ανέκυψε το θέμα της ασφάλισης των εργαζόμενων 
στην περιοχή του Αγίου Όρους το οποίο όμως εμφανίζει μια ιδιαίτερο

ι τητα που οφείλεται στους εξής δύο λόγους:
Πρώτο στο ότι οι εργαζόμενοι και στην περιοχή του Αγίου Όρους δι

καιούνται χωρίς αμφιβολία, να έχουν ασφάλιση για το χοόνο της εργα
σίας τους στην περιοχή αυτή. Δεύτερο στο ότι ήΤ*ρή Κοινότητα xat οι 
ιερές Μονές του Αγίου Όρους βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να απο
κτήσουν την κατά τις κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
ιδιότητα του εργοδότη και τούτο κυρίως γιατί ο μοναχικός βίος είναι 
ασυμβίβαστος εξ ορισμού με την επιμέλεια κοσμικών υποθέσεων που 
συνεπάγονται μάλιστα και ποινικές ευθύνες, ενώ και από τα πράγματα 
είναι εξαιρετικά δυσχερής η επιμέλεια τέτοιων υποθέσεων (δοσοληψίες 
με ασφαλιστικούς φορείς, παρακολούθηση νομοθεσίας κλπ).

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρείται μια ικανοποιητική 
ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Ειδικώτερα:
1. Με την παρ. 1 καθορίζεται ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται 

στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, 
των 1. Μονών και των εξαρτημάτων τους θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και 
τους άλλους Οργανισμούς και θα καταβάλλουν οι "ίδιοι στα σφαλιστικά 
Ταμεία το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, προσκομί
ζοντας βεβαίωση για το χρόνο απασχόλησης xat το ποσό της αμοιβής, 
θα έχουν δε οι ίδιοι τις ευθύνες του εργοδότη.

2. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται 
στα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνεται και το ποσό της ιργοδοτιχής 
εισφοράς προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Εςυπαχούεται ότι το ποσό που 
θα καταβάλλεται θα είναι πέρα της νόμιμης αμοιβής τουλάχιστον κατά 
το ποσό της εμγοδοτιχής εισφοράς.

3. Με την παρ. 3 ορίζεται ότι ο ειδικός τρόπος ασφάλισης δεν ισχύει 
για τους εργαζόμενους στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό 
τρίτων και ότι οι τρίτοι δεν έχουν απαίτηση κατά της 1. Κοινότητας και 
των I. Μονών για θέματα ασφάλισης των εργαζόμενων για λογ/σμό 
τους στην παραπάνω περιοχή.

4. Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η I. Κοινότητα, οι I. Μονές και τα εξαρ
τήματα τους απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις xat ευθύνες των εργο
δοτών, υποχρεούνται όμως να μην προβαίνουν σε ολική εξόφληση της 
αμοιβής των εργαζόμενων αν δεν προσκομίσουν αποδεικτικά της ασφά-
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■ής τους.
5. Me την παρ. 5 ορίζεται cm με κανονισμό 6α ρυθμιστούν οι όροι, οι 
υϋποθέσΕίς χαι οι λεπτομέρειες της ασφάλισης των ερ-ταζομενων στην 
κόχή του Αγίου Όρους για λογ/σμό της 1. Κοινότητας, των 1. Μο- 
■ν χαι των Εξαρτημάτων τους.

Άρθρα 5. - 9.

Με τα άρθρα 5-9 ρυθμίζονται ασφαλιστικά χαι συνταξιοδστιχά θϊ- 
τα του προσωπικού της Ολυμπιακής Αιροπορίας χαι Αεροπλοΐας. 
Για την εξυγίανση χαι αποτελεσματική λειτουργία του Εθνιχού Αερο- 
ταφορέα της χώρας μας έχουν σχεδιαστεί μέτρα τα οποία όταν ολο- 
ηοωθούν αναμένεται πως η Ολυμπιαχή Αεροπορία θα πάψει να έχει 
υβλήματα χαι θα εξελιχθεί σε ευημερούσα επιχείρηση.
Ένα από τά μέτρα αυτά είναι χαι η ανανέωση του προοωπιχού της 
ττε, χατά το πρότυπο και των ξένων Εταιρειών, να πλαισιώνεται από 
j και δραστήριο προσωπικό, το οποίο από τη φύση του επαγγέλματος 
at ανάγκη να υπάρχει.
Τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν uovc με την υποχρεωτική 
,όο του προοωπιχού μετά από ορισμένο χρόνο υπηρεσίας ή και μετά 
6 ορισμένο όριο ηλικίας. Η υποχρεωτική αυτή έξοδος για να μη (επα
ινεί σε βάρος του προσωπικού πρέπει-να συνδυαστεί με αντίστοιχη συ- 
ιξιοδότησή του. Παράλληλα πρέπει να λειτουργεί και σύστημα προαι- 
:ικής αποχώρησης από την υπηρεσία και συνταξιοδότησης. είτε με ει- 
,ες είτε με τις γενικές προϋποθέσεις.
Ειδικότερα με το άρθρο 5 προβλέπεται η υποχρεωτική αποχώρηση 
ν ιπτάμενων φροντιστών και συνοδών της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
: η συνταξιοδότηση τους ανεξάρτητα από όριο ηλικίας ή με όριο ηλι- 
ις (52ο άνδρες. 50ο γυναίκες) εφ’ cxjov έχουν 7500 ή 5000 ημέρες 
-ασίας στην Ολυμπιαχή Αεροπορία αντίστοιχα. Επίσης προβλέπεται 
ι η προαιρετική αποχώρηση και συνταξιοδότηση των παραπάνω προ
ικών εφ’ όσον έχουν 5000 ημέρες εργασίες στην Ολυμπιαχή Αεροπο- 
ι και το 44ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες ή το 42ο έτος οι γυναί-

Παρέχεται δε στο προσωπικό αυτό προσαύξηση 50% των ημερών 
φάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ολυμπιαχή Αεροπορία 

τοχλειστιχά γιο τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
Με το άρθρο 6 προβλέπεται η υποχρεωτική αποχώρηση και η συντα- 
δότηση του διοικητικού, τεχνικού xat λοιπού προσωπικού εδάφους 
ίρις όριο ηλικίας ή με opto ηλικίας (57ο άνδρες - γυναίκες) εφ’ όσον 
συν πραγματοποιήσει 10.500 ή 9.000 ημέρες ασφάλισης αντίστοιχα 
6 τις οποίες 4.500 τουλάχιστον στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Επίσης 
οβλέπεται η προαιρετική αποχώρηση και συνταξιοδότηση χωρίς opto 
ικίας εφ’ όσον έχουν πραγματοποιήσει 9.000 ή 7.500 ημέρες ασφά- 
της, άνδρες - γυναίκες, από τις οποίες 4.500 ημέρες τουλάχιστον 
ην Ο.Α.
Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών προβλέπεται διαφοροποίηση του 
ου ηλικίας συνταξιοδότησης των ιπταμένων συνοδών έναντι των 

πεμένων φροντιστών κατά δύο χρόνια και διαφοροποίηση των ημερών 
ράλισης των γυναικών που ανήκουν στο προσωπικό εδάφους έναντι 

υν ανδρών στην περίπτωση της προαιρετικής συνταξιοδότησης τους.
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις δεν είναι αντίθετες στη Συνταγματική 

τι ταγή της ισότητας των δύο φύλων (άρθρ. 4 παρ. 2 συνταγμ.) αφού 
βαροί λόγοι συνηγορούν για τη διαφοροποίηση αυτή (άρθρ. 116 που. 
συνταγμ.) που είναι η φύση του επαγγέλματος και το γεγονός ότι η 
εφορά ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών δε θεωρείται δυ- 
ενής διάκριση λόγω φύλου από το κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία 

jv δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Εξάλλου χαι στο ειδικό καθεστώς του προσωπικού των αεροπορικών 
χειρήσεων το οποίο διέπει μέχρι τώρα και το προσωπικό της Ολυ- 
ιιακής Αεροπορίας, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών - γυναι- 
υν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δικαιολογείται από 
υς παραπάνω λόγους.
Για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του 1ΚΑ από την ειδική, σύμ- 

υνα με τα παραπάνω, συνταξιοδότηση του προσωπικού της Ολυμπία
ς Αεροπορίας, έχει καθοριστεί, ύστερα από αναλσγισπχή μελέτη, 
οσθετο ασφάλιστρο για τον Κλάδο Συντάξεων (πέραν του 14.25% 
υ ισχύει γενικά) που ανέρχεται για την περίπτωση των ιπταμένων 
τντιστων - συνοδών σε ποσοστό 23.30% xat για την περίπτωση του 
οσωπικού εδάφους σε ποσοστό 8.72%.
Επίσης έχει καθοριστεί ειδικό ασφάλιστρο για την εξαγορά των εκτός 
Α. ημερών ασοάλισης του προσωπικού εδάφους που ανέρχεται σε 
72% και βαρύνει:
Εξολοχλήοου την Ο.Α. ή την Ολυμπιαχή Αερόπλοια γι’ αυτούς που 

-ηρετούν χατά τη δημοσίευση του νόμου xat αποχωρούν υποχρεω

τικά.
β) Κατά ποσοστό 5.81 την Ο.Α. και κατά 2,91 τους ασφαλισμένους 

που αποχωρούν προαιρετικά.
γ) Εξ ολοκλήρου αυτούς που θα προσληφθούν μετά τη δημοσίευση του 

νόμου.
Έχει προβλεφθεί ακόμη ότι οι διατάξεις της γενικής νομοθεσίας του 

ΙΚΑ που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους ημε
ρών ασφάλισης και ορίου ηλικίας θα έχουν εφαρμογή και το προσωπικό 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού των αερο
πορικών επιχειρήσεων γενικά έχει θεσπιστεί ειδικό καθεστώς με τα 
Β.Δ/τα 7/1965 και 549/1968. Οι διατάξεις αυτές καθώς xat εκείνες 
που προβλέπουν πρόσθετη εισφορά για τη συνταξιοδότηση αυτή δε θα 
έχουν εφαρμογή για το προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας για το 
οποίο θεσπίζεται ιδιαίτερο καθεστώς.

Άρθρο 10.

Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται θέματα της επικουρικής ασφάλισης του 
προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλόϊας και ειδικό 
τέρα:

Με την παρ. 1 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας. Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα την εναρμόνιση των προϋποθέ
σεων συνταξιοδότησης της Επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλόϊας με τις προϋποθέσεις της κύ
ριας ασφάλισής τους.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι το προσωπικό που αποχωρεί υποχρεωτικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού δικαιούται σύνταξη από το 
ΤΕΑΠΑΕ ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, εφ’ όσον έχει ΙΟετή τουλάχι
στον ασφάλιση στο Ταμείο.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι εξαιρετικά για τους ηλεκτρολόγους και 
ηλεκτρονικούς της Ο.Α. και Ο.Α. οι διατάξεις που αφορούν την υποχρε
ωτική έξοδό τους από την υπηρεσία και τη συνταξιοδοτήσει τους από το 
ΙΚΑ θα ισχύσουν για το ΤΕΑΗΕ από τη συμπλήρωση του ελάχιστου 
ορίου ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του Ταμείου.

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα παροχών αναπηρίας και ασθέ
νειας του ΙΚΑ.

Το ΙΚΑ αποτελεί τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που καλύπτει τα 80% 
περίπου των εργαζομένων της χώρας.

Μεταξύ των παροχών του ΙΚΑ σημαντικότατες για τους ασφαλισμέ
νους είναι οι παροχές για ασθένεια - αναπηρία.

Ένα τρίτο περίπου από το σύνολο των συνταξιούχων του ΙΚΑ είναι 
σήμερα συνταξιούχοι αναπηρίας. Η προϋπολογιστική δαπάνη για τις 
παραπάνω συντάξεις ανέρχεται σε 90 δις δρχ. περίπου για το 1987.

Εξάλλου για επιδόματα ασθένειας το ΙΚΑ προβλέπεται να δαπανήσει 
12,5 δις δρχ. περίπου μέσα στο 1987.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, ένα μεγάλο μέρος αυτών των 100 και 
πλέον δις δρχ. συνολικά, δεν ανταποκρίνεται οι κάλυψη πραγματικών 
καταστάσεων αναπηρίας ή ασθένειας. Είναι αποτέλεσμα λύσεων ευκο
λίας. ή πιέσεων, ή της όποιας προσπάθειας να καλυφθούν κενά του συ
στήματος πρόνοιας.

Παράλληλα όμως υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που ενώ δικαιού
νται κάποιας σύνταξης αναπηρίας ή πρσνοιακής παροχής, δεν καλύπτο
νται από το σύστημα παροχών, όπως λειτουργεί σήμερα στην πράξη. Οι 
σοβαρές ατέλειες και αδυναμίες του συστήματος αυτού, δημιουργούν 
πολλές καταστάσεις άνισης μεταχείρισης και κοινωνικής αδικίας. Επι
πλέον οι δυνατότητες συναλλαγής που επιτρέπει το σύστημα που ισχύει 
για την αναγνώριση των παραπάνω παροχών αναπηρίας, δημιουργεί 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αφού επιτρέπει τον χωρίς εργασιακό 
αντίχρυσμα προσπορισμό εισοδήιιατος.

Δαπανώνται έτσι πολλές δεκάδες δις δρχ. που θα μπορούσαν να κα- 
τευθυνθούν σε βελτίωση των ευρύτερων παροχών του ΙΚΑ και παράλ
ληλα να καλύφουν δίκαια και αντικειιιενικά τον πραγματικά δικαιούχο 
ανάπηρο και ασφαλισμένο.

Η διατήρηση του ίδιου συστήματος παροχών που δεν ανταποκρίνεται 
στην ασφαλιστική πραγματικότητα xat έχει τις παραπάνω συνέπειες, εϊ- 
vat σαφές cm δε θα πρέπει να συνεχιστεί.

Γι' αυτό προτείνονται:
α) Για τις συντάξεις αναπηρίας: 

καθιερώνονται τρεις κατηγορίες συντάξεων,
— πλήρους αναπηρίας (ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης που 

επιφέρει ασφαλιστική αναπηρία 67%),
— μερικής αναπηρίας (ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης με 

ασφαλιστική αναπηρία 50%).
— ειδικό επίδομα σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών (ποσοστό ανα-
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τουοΦυσιολσγικής βλάβης που t πιο tot: ασφαλιστική αναπηρία
33.3%).

β) Οι παροχές για ασθένεια βελτιώνονται ως εξής:
- αυξάνεται ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας από 360 μέρες 

που είναι σήμερα, σε 720. για όσους ασφαλισμένους έχουν πραγματο
ποιήσει 1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην ασφάλιση (χρονικές 
προϋποθέσεις αναπηρίας),

- το επίδομα ασθένειας για όσους ασφαλισμένους έχουν πραγματο
ποίησε: 100 ημερομίσθια στην ασφάλιση, καταβάλεται για Ο μήνες.

- το επίδομα αυτό χορηγείται για 1 χοόνο στους ασφαλισμένους που 
έχουν 300 ημερομίσθια στην ασφάλιση.

Οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ισχύουν 
και σήμερα.

- τέλος το επίδομα ασθένειας που χορηγείται καθορίζεται σύμφωνα 
με την ασφαλιστιχή κλάση του ασφαλισμένου όπως ισχύει και σήμερα, 
at εςαίρεστ^τις πρώτες 15 μέρες που ακολουθούν το τριήμερο αποχής 
λύνω ασθένειας, για τις οποίες καταβάλλεται ποσό που ανέρχεται στο 
50% του επιδόματος ασθένειας.

Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης δίνεται η έννοια του 

ανάπηρου ο οποίος δικαιούται πλήρους σύνταξης ή σύνταξης μερικής 
αναπηρίας ίσης μι το 75% της σύνταξης που του αναλογεί (εδάφια 
πρώτο και δεύτερο).

Με το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καθιερώνεται για πρώτη 
φορά σύνταξη μερικής αναπηρίας'ίση με το 50% της σύνταξης που ανα
λογεί σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλι
κίας τους και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 33.3% γιατί τα άτομα αυτά 
λο-ω ηλικίας, δε θεωρούνται επαγγελματικώς αναπροσαρμόσιμα.

2. Μι την παρ. 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιμήκυνση 
του χοάνου επιδότησης για ασθένεια από 360 σι 720 μέρες.

3. Με την παρ. 3 ρυθμίζεται το θέμα παροχής επιδόματος ασθένειας 
για τις πρώτες 15 μέρες που ακολουθούν το προαναφερόμενο τριήμερο 
αποχής λόγω ασθένειας για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν, δεν καταβάλλεται καμιά παροχή από το ΙΚΑ.

4. Με την παρ. 4 καθορίζεται το ύφος του επιδόματος (ασθένειας για 
το παραπάνω 15νθήμερο.

5. Με την παρ. 5 προβλέπεται η αύξηση του χρόνου της επιδότησης 
από 360 σε 720 μέρες για την ίδια ασθένεια όταν συντρέχουν οι προϋ
ποθέσεις που καθορίζονται στην παραπάνω παρ. 2 του προτεινόμενου 
άρθρου.

’Αρθρο 12.

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες 
διατάξεις του νόμου 1358/83 για την αναγνώριση του χρόνου της 
στρατιωτικής υπηρεσίας και ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 
1 του νόμου 1358/83.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζουν ότι οι διατάξεις του νό
μου 1358/83 δεν εφαρμόζονται σε φορείς κύριας ασφάλισης σε περί
πτωση που χορηγούν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέ
πουν τη συνταξιοδότηση των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

Η ρύθμιση αυτή έγινε διότι οι υπάλληλε» των περισσοτέρων Ν’ΠΛ Α 
όπως του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών συνταξιοδστούνται 
από το ΙΚΑ ή άλλους οργανισμούς κύριας ασφάλισης με ·πς διατάξεις 
συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και οχ με τις διατάξεις που 
τυνταξιοδοτούνται ot άλλοι ασφαλισμένοι των οργανισμών αυτών, διότι 
ππο τις διατάξεις συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων προβλε - 
πεται ότι ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας που ανετγνωρίζεται υπο- 
κογίζεται για τη θεμελιωτή του συνταξιοδστικού δικαιώματος χωρίς 
περιορισμούς, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/83 υπο- 
Α0Τ-λε”ι για τη θεμελίωση του δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις 
(συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους πραγματοποίηση 3600 
ημερών εργασίας).

Με την ισχύουσα διάταξη δεν εξαιρέθηκαν οι οργανισμοί επικουρικής 
σοφολισης οι οποίοι ασφειλϊζουν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους 
^'ΠΔΔ οι οποίοι συνταξιειδοτούντοα για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις 
Οιατάξιις συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ετσι, ενώ οι υπάλληλοι αυτοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
στο οημδσιο και σε φορείς κύριας ασφάλισης με την αναγνώριση του 
χρονου της στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν είναι δυνατό να θεμελιώσουν 
οικαιωμα στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Την ανισότητα αυτή επιδιώκει να καλύφει η προτεενόμενη διάταξη η 
οποία συμπληρώνει την παράγρ. 4 του άρθρου 1 του νόμου 1358/83, 
•υστε οι διατάξεις του νόμου 1358/83 να μην εφαρμόζονται στους φο

ρείς επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν πρόσωπα τα οποία συντα- 
ξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το δημόσιο ή από φορείς που χορη
γούν σύνταξη σύμφωνα με τες διατάξεις συνταξιοδότησης των δημοσίων 
υπαλλήλων, εφ' όσον βέβοαα στη νομοθεσία τους υπάρχουν διατάξεις 
που να προβλέπουν την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπη
ρεσίας. οπότε η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

2. Με την περίπτωση α της παραγράφου 2 δίνεται το δικαάωμα σε 
εκείνα από τα πρόοωπα της προηγούμενης παραγράφου που έχουν απο
χωρήσει από την υπηρεσία τους πριν από την ισχύ του νόμου και έχουν 
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό διχαΰωμα από το Δημόσιο μετά την 1.1.86 
χωρίς όμως να έχουν συνταξιοδοτηθεί και από τα επικουρικά Ταμεία, 
να μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας για να'θε- 
μελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και από τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα 
με τις καταστατικές διατάξεις τους περί στρατιωτικής υπηρεσίας.

Με την περίπτωση β της παρ. 2 δίνεται το δικαίωμα στα πρόσωπα 
της περιπτ. α της παραγρ. 2 να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους υπη
ρεσία ή σε όσους έχουν εξαγοράσει μέρος αυτής να εξαγοράσουν το υπό
λοιπο ύστερα από αίτηση τους-που θα γίφει μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου και θα υπολογίζεται η εισφορά στις αποδοχές που είχαν κατά την 
έξοδό τους από την υπηρεσία όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το 
χοόνο υποβολής της αίτησης.

3. Με την παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση δ’ στο τέλος της πα
ραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 1358/83.

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται να ρυθμισθεί το θέμα της εξεύρεσης 
των αποδοχών στις οποίες θα καταβάλλεται η εισψορά γτα την αναγνώ
ριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας από τους ασφαλισμένους 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυ
λουργικών Εργασιών.

Ot διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
νόμου 1358/83 ορίζουν ότι, η εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου 
υπηρεσίας των ασφαλισμένων σε οργανισμούς που ασφαλίζουν μισθω
τούς. υπολογίζεται στις αποδοχές που έπαιρνε ο ασφαλισμένος κατά τον 
τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε 
πλήρη απασχόληση.

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και 
Ξυλουργικών Εργασιών αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία για να βρει τις 
αποδοχές των ασφαλισμένων του επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν υπάρχουν στοιχεία για την απασχόλησή τους.

ΓΤ αυτό και μέχρι το Ταμείο να ολοκληρώσει τις εργασίες που απαι
τούνται για την ασφαλιστιχή τακτοποίηση των ασφαλισμένων του, κρί- 
θηχε σκόπιμο να μην υπολογίζεται η εισφορά για την αναγνώριση του 
χοάνου της στρατιωτικής υπηρεσίας στις αποδοχές του τελευταίου μήνα 
πλήρους απασχόλησης αλλά στο κατώτατο όριο αποδοχών που προβλέ- 
πεται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για την αμοιβή 
των εργατοτεχνιτών οικοδόμων ή από τις αποφάσεις του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου.

Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται η διαδικασία και γίνεται γρήγορη 
η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ώστε να αποφεύγονται οι διαμαρτυ
ρίες και οι προστριβές μεταξύ των ασφαλισμένων και του Ταμείου.

Το θέμα αυτό ρυθμίζει η προτεινόμενη διατάξη.
4. Με την παράγραφο 4 ρυθμίζεται το θέμα που αναφέραμε προηγου

μένως για το χοονικό διάστημα από την ισχύ του νόμου 1358/83 
(24.5.83) μέχρι σήμερα, διόπ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ερ- 
γατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, από την ισχύ του 
νόμου 1358/83 μέχρι και σήμερα υπολόγιζε την εισφορά για την ανα
γνώριση του χοάνου της στρατιωτικής υπηρεσίας στο 25πλάσιο του 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και όχι στις αποδοχές του τελευ
ταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του ασφαλισμένου.

Με τη ρύθμιση αυτή νομιμοποιείται η αναγνώριση του χρόνου της 
στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου από την ισχύ 
του νόμου 1358/83 μέχοι και την ισχύ των διατάξεων του ποοτεινόμε- 
νου νόμου.

5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 3 του νόμου 1358/ 
83. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1358/83 (ΦΕΚ 64 Α’) δό
θηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Οργανι
σμών να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χοόνο της στρατιωτικής 
τους υπηρεσίας.

Το ίδιο δικαίωμα δόθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου αυ
τού και στους συνταξιούχους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 
ισχύ του νόμου (24.5.83). Ξυνεπώς αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν μετά 
την ισχύ του νόμου έχασαν το δικαίωμα αυτό.

Σκοπός των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου με τις οποίες απο
κλείσθηκαν όσοι έγιναν συνταξιούχοι μετά την ισχύ του, ήταν να παρακι
νηθούν οι ενδιαφερόμενοι για να μεριμνούν κατά το χρόνο που είναι
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~—γ,ι in εργαζόμενοι vo otvorvvtiXxCouv το χρόνο της στρατιωτικής τους 
=_ηρεσίας

Αν και δόθηκα ευοεία δημοσιότητα στις διατάξεις του νόμου, πολλοί 
“διαφερόμενοι δε φρόντισαν να ασκήσουν έγκαιρα το δικαίωμα τους και 
=σι δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους 
=..ηοεσίας. Γι’ αυτό με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 23 του ν.

539/1985 (ΦΕΚ 64 Α') ρυόμισττικε το θέμα των συνταξιούχων που 
Βχαν υποβάλει αίτηση μετά τη συνταξιοδότησή τους και θεωρήθηκε ότι 
=σκησαν εμπρόθεσμα το δικαίωμά τους και επιπλέον δόθηκε προθεσμία 
Ϊ30 ημερών σε όσους δεν είχαν υποβάλει καθόλου αίτηση για την ανα
γνώριση του χρόνου. Η προθεσμία αυτή έληξε την 5.6.1985.

Ήδη μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής πολλοί συνταξιούχοι υπο- 
Σοάλουν αιτήματα για παράσταση της προθεσμίας επειδή δεν υπέβαλαν 
ζαίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού μέσα στην ορισθείσα προ
θεσμία και έτσι έχασαν το δικαίωμά τους.

Επειδή το φαινόμενο αυτό θα. επαναλαμβάνεται συνεχώς κρίνεται 
σκόπιμο να τεθεί παγία διάταξη με την οποία θα δίνεται το δικαίωμα για 
την αναγνώριση του παραπάνω χρόνου ο' αυτούς που έγιναν συνταξιού
χοι μετά τη δημοσίευση του νόμου 1358/83 χωρίς να τάσσεται προθε
σμία για την υποβολή της αίτησης, όπως γίνεται και για όσους συντα- 
ςιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.

Τα παραπάνω θέματα επιδιώκει να ρυθμίσει η παράγραφος 5 του 
τροτιινόμενού άρθρου με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρ
θρου 3 του ν. 1358/83, ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 ορίζει trn δικαίωμα αναγνώρισης του χρό
νου της στρατιωτικής υπηρεσίας έχουν και οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα 
με το χρόνο της συνταξιοδότησής τους.

Επίσης ορίζεται ότι:
αα) Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και των οργανισμών κύριας ασφάλισης 

μισθωτών για τους οποίους ο υπολογισμός ή ο ανακαθορισμός του πο
σού της σύνταξης γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις. θα καταβάλουν για 
την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χοάνου το άθροισμα της ει
σφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (14,25%) του Κλάδου Σύνταξης 
του ΙΚΑ που θα υπολογίζεται στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομι
σθίου της ασφαλιστικής πλάσης απονομής της σύνταξης, που θα ισχύει 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Σημειώνεται era: 
η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι η εισφορά 14,25% υπολογίζεται στο 
25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Ήδη. με τη νέα 
διάταξη προτείνεται να υπολογίζεται η εισφορά 14,25% στο 25πλάσιο 
του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής πλάσης οστονομής της 
σύνταξης, διότι στο ποσό οευτό θα υπολογισθεί και η προσαύξηση του πο
σού της σύνταξης από την αναγνώριση του χρόνου.

ββ) Οι συνταξιούχοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης που ασφαλί
ζουν αυτοτελώς απασχολούμενους για τους οποίους ο υπολογισμός και 
ανακαθορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται με ή χωρίς ασφαλιστι
κές πλάσεις ή μισθωτούς που ο υπολογισμός και ο ανακαθορισμός του 
ποσού της σύνταξης δε γίνεται με ασφαλιστικές πλάσεις, θα καταβάλουν 
για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου το άθροισμα της 
εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (14,25%) του Κλάδου Σύνταξης 
του ΙΚΑ που θα υπολογίζεται στο 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανει
δίκευτου εργάτη που θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν και σήιιερα.

γγ) Οι συνταξιούχοι των οργανισμών Επικουρικής Ασφάλισης μι
σθωτών για τους οποίους ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης και ο 
ανακαθορισμός του γίνεται με ασφαλιστικές πλάσεις θα καταβάλουν για 
την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου την εισφορά που προ- 
βλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού για την αναγνώριση 
πλασματικού χρόνου που υπολογίζεται στο 25πλάσιο του τεκμαρτού 
ημερομισθίου της ασφαλιστικής πλάσης απονομής της σύνταξης, όπως 
ισχύει κατά το χρόνο, υποβολής της αίτησης για την αναγνώριση. Αν δεν 
προβλέπεται τέτοια αναγνώριση δα καταβάλουν το άθροισμα της εισφο
ράς ασφαλισμένου και εργοδότη που θα υπολογίζεται στο 25πλάσιο του 
τεκμαρτού ημερομίσθιου της ασφαλιστικής πλάσης απονομής της σύ
νταξης που θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με τη ρύθμιση αυτή μειώνεται η εισφορά των συνταξιούχων της κα
τηγορίας αυτής από J 4,25% που καταβάλλεται σήμερα στο 25πλάοιο 
του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, στο ποσοστό εισφοράς που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε οργανισμού επικουρικής ασφά
λισης που είναι μικρότερο, επειδή κρίθηκε ότι οι συνταξιούχοι της κατη
γορίας αυτής δεν πρέπει να καταβάλουν εισφορά μεγαλύτερη απ’ αυτήν 
που καταβάλουν για την αναγνώριση οποιουδήποτε άλλου χρόνου.

δδ) Ot συνταξιούχοι των οργανισμών Επικουρικής Ασφάλισης που 
ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολουμένους για τους οποίους ο υπολογι
σμός και ανακαθορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται με ή χωρίς

ασφαλιστικές πλάσεις ή μισθωτούς που ο υπολογισμός και ο ανακαθορι
σμός του ποσού της σύνταξης δε γίνεται με ασφαλιστικές πλάσεις, θα κα
ταβάλουν για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου εισφορά 
8% που υπολογίζεται στο 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου 
εργάτη που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με τη ρύθμιση αυτή μειώνεται η εισφορά των συνταξιούχων της κα
τηγορίας αυτής από 14,25% που καταβάλεται σήμερα σε 8%, επειδή 
κρίθηκε ότι ot συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να κατα
βάλουν εισφορά μεγαλύτερη από την εισφορά που καταβάλλεται για την 
υποχρεωτική τους ασφάλιση.

β) Η παράγραφος 2 επαναλαμβάνει τις ισχύουοες διατάξεις χωρίς 
καμιά τροποποίηση.

γ) Η παράγραφος 3 επαναλαμβάνει τις ισχύουοες διατάξεις της πα
ραγράφου 3 που προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν. 1358/83 με το άρθρο 
23 παρ. 4 του νόμου 1539/85 (ΦΕΚ 64 Α”) τροποποιούμενες μόνο στο 
δεύτερο εδάφιο και στο σημείο που αναφέρσνται στους μισθωτούς του 
ΙΚΑ και των Οργανισμών που ασφαλίζσυν μισθωτούς που ο υπολογι
σμός του ποσού της σύνταξης τους γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις, 
ώστε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους να λαμβάνεται 
υπόψη ο τεκμαρτός μηνιαίος μισθός της ασφαλιστικής κλάσης με βάση 
τον οποίον υπολογίσθηκε το ποσό της σύνταξης, όπως όμως ο μισθός 
αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ανα
γνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 θεσπίστηκαν για να 
προστατευθούν τα συμφέροντα τόσο των ασφαλισμένων όσο και των 
ασφαλιστικών οργανισμών και κρίθηκε δίκαιο να προσαυξάνεται η σύ
νταξη του συνταξιούχου που αναγνωρίζει χρόνο στρατιωτικής υπηρε
σίας. αλλά η προσαύξηση αυτή θα υπολογίζεται με βάση τα ποσά στα 
οποία υπολογίσθηκε η εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου και όχι 
στις αποδοχές που είχε πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Η ρύθμιση αυτή απλοποιεί και τη διαδικασία του υπολογισμού του 
ποσού της προσαύξησης.

Για τους μισθωτούς όμως του ΙΚΑ και των Οργανισμών Κύριας και 
Επικουρικής Ασφάλισης που ο υπολογτσμός του ποσού της σύνταξης γί
νεται με ασφαλιστικές κλάσεις είναι προσδιορισμένο το ποσό της σύντα
ξης που αντιστοιχεί σε κάθε χλάση ανάλογα με τις ημέρες εργασίας του 
ασφαλισμένου.

Γι’ αυτό συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 3 στο σημείο αυτό 
ώστε να λαμβάνεται μεν υπόψη ο τεκμαρτός μισθός της κλάσης στην 
οποία ανήκει ο συνταξιούχος αλλά του χρόνου κατά τον οποίο υποβάλει 
την αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου και όχι ο μισθός του χρόνου 
της συνταξιοδότησης.

6. Με την παρ. 6 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για 
την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας των μισθωτών που ασφαλίζο
νται σε ταμεία αυτοτελώς απασχολούμενων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 
(ΦΕΚ 64 Α") η εισφορά που καταβάλλουν οι μισθωτοί για την αναγνώ
ριση της στρατιωτικής τους υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό 
14.25% πάνω στις αποδοχές τους.

Επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες. εφ’ όσον δεν ανήκουν σε ασφαλι
στικές κατηγορίες, για την ανετγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής 
τους υπηρεσίας καταβάλλουν εισφορά που υπολογίζεται στο ίδιο παρα
πάνω ποσοστό, πάνω στις αποδοχές, σας οποίες υπολογίζεται και η τα
κτική μηνιαία εισφορά που οφείλουν στο ταμείο τους για τον Κλάδο Σύ
νταξης.

Έτσι, σε ορισμένους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους οποίους 
ασφαλίζονται κατά κύριο λόγο αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα, αλλά και 
μισθωτοί (ΤΣΑΤ, ΤΣΜΕΔΕ κ-λπ.), η εξαγορά του χρόνου της στρατιω
τικής υπηρεσίας γίενται κατά τρόπο διάφορο για τις δύο αυτές κατηγο
ρίες που ασφαλίζονται στο ίδιο ταμείο και αποκτούν συνταξιοδστικά δι
καιώματα με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί που οι αποδοχές τους είναι μεγαλύτερες 
από τη βάση υπολογισμού της τακτικής εισφοράς τους, καταβάλλουν, 
για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, με
γαλύτερο ποσό εισφοράς από τους ελεύθερους επαγγελματίες. διότι το 
ποσοστό της εισφοράς (14.25%) υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμ
βάνουν και όχι στη βάση υπολογισμού της εισφοράς τους που είναι κατά 
κανόνα οι αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου.

Επειδή η διάκριση αυτή αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ προσώ
πων που υπάγονται στο ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς και με τον αναγνω
ριζόμενο χρόνο προσαυξάνουν τη σύνταξή τους με τα ίσια ποσά, κρίνεται 
σκόπιμο να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη, έτσι ώστε οι μισθωτοί που 
ασφαλίζονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αυτοαπασχολούμενων 
προσώπων, να καταβάλλουν για την αναγνώριση της στρατιωτικής



τους υπηρεσίας τα ίδια ποσά εισφορών που καταβάλλουν χαι οι ελεύβε- 
3οι επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ίδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

'Αρθρο 13.

Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους συντάκτες τύπου ν’ 
αναγνωρίσουν στο ΤΑΙΣΤΤ χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους στο
ΤΣΠΕΑΘ.

1. Σύμφωνα με τμ διατάξεις του (άρθρου 46 του ν. 1469/84 ασφαλί- 
σθηκαν στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) οι συντάκτες που απασχολούνται στη Γενική 
Γραμματεία Τύπου. Μερικοί από τους συντάκτες αυτούς, ασφαλίζονται 
και στο Ταιιείο Ααφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Τπαλλήλων 
Τύπου (ΤΑΙΣΤΤ) για άλλη εργασία. Επειδή οι συντάκτες αυτόΤευρίσκο- 
νται σε προχωρημένη ηλικία δε θα μπορέσουν να θεμελιώσουν αυτοτε
λές συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΣΠΕΑΘ. Γι αυτό και για να μη χα
θεί ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΤΣΠΕΑΘ ο οποίος δεν μπορεί να προ- 
σαετρηθεί από το ΤΑΙΣΤΤ διότι είναι χρόνος παράλληλης ασφάλισης, 
κοίθηκε δίκαιο να λαμβάνεται τουλάχιστο ‘υπόψη για την προσαύξηση 
του ποσού της σύνταξής τους, ύστερα από αίτησή τους μέσα σε προθε
σμία δύο (2) μηνών που αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκτός αυτού όταν οι συντάκτες αυτοί διακόψουν την ασφάλισή- τους 
στο ΤΑΙΣΤΤ δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους επικούρι- 
σης και Ασθένειας του Ταμείου αυτού.

Έτσι προτείνεται να διακοπεί η ασφάλισή τους στο ΤΣΠΕΑΘ και να 
συνεχισθεί στο ΤΑΙΣΤΤ.

Η εισφορά εργοδότη για τον κλάδο κύριας ασφάλισης των παραπάνω 
προσώπων για την απασχόλησή τους στη Γενική Γραμματεία Τύπου 
και Πληροφοριών ορίζεται σε ποσοστό 9% επί του συνόλου των μη
νιαίων αποδοχών και για τους άλλους κλάδους ασφάλισης η ίδια που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΤΑΙΣΤΤ.

Η εισφορά του ασφαλισμένου για όλους τους κλάδους ασφάλισης είναι 
αυτή που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΤΑΙΣΤΤ.

Οι εισφορές που καταβλήθηκαν στο ΤΣΠΕΑΘ για την ασφάλισή τους 
θα αποδοθούν στο ΤΑΙΣΤΤ, εφάπαξ μέσα σε προθεσμία τριών (3) μη
νών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει ότι υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΤΑΙΣΤΤ.

2. Επίσης με την παρ. 3 κρίθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και το 
θέμα του χρόνου προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του Ταμείου που μετα
τάχθηκαν σ’ αυτό από άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

3. Με την παράγρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους 
του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Τπαλλήλων Τύ
που (ΤΑΙΣΤΤ) να αναγνωρίσουν το χρόνο της απασχόλησής τους μέχρι 
πέντε (5) ετών σε εργασίες που ασφαλίζονται στο Ταμείο αυτό. Ο χρόνος 
που αναγνωρίζεται θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τη 
θεμελίωση συνταξιοδοηκού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Για την αναγνώριση θα καταβάλλεται εισφορά 15% που θα υπολογί
ζεται στις αποδοχές που παίρνει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο που υπο
βάλει την αίτηση για αναγνώριση. Το ποσό της εξαγοράς θα εξοφλείται 
είτε εφάπαξ. είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που είναι ίσες με τον 
αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

4. Με την παρ. 5 επιδιώκεται η ασφαλιστική κάλυψη των συντακτών 
των ραουοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, μετά τη συγχώνευση της 
ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιο
φωνία Τηλεόραση Α.Ε.».

'Αρθρο 14.

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των εισφορών 
ασφαλισμένων και εργοδοτών του ΤΑΙΣΤΤ.

Το Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών κα: Υπαλλήλων Τύ
που (ΤΑΙΣι ί) ιδρύθηκε το έτος 1940 με τον α.ν.2176/40.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται οι ιδιοκτήτες, ot συντάκτες
οι υπάλληλοι των επαρχιακών εφημερίδων και περιοδικών.

Στη νομοθεσία του Ταμείου δεν υπάρχουν διατάξεις που να καθορί
ζουν τη διαδικασία για την είσπραξη των εισφορών των ασφαλισμένων 
*οι των εργοδοτών καθώς και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του 
Ταμείου στις περιπτώσεις που καθυστερεί η απόδοση των εισφορών αυ
τών.

Γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση σχετικής διάταξης, ώστε οι 
*ε*θυστερούμενες εισφορές να εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
-ου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τϊΐλοι για την αναγκαστική είσπραξη των εισφορών θα είναι οι βι- 
ι^πκδοεις των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου που θα εκδίδονται με

βάση τις μισθολογικές καταστάσεις των εργοδοτών, ή συγκεντρωτικές 
βεβαιωτικές καταστάσεις και πράξεις καταλογισμού των ίδιων αυτών 
οργάνων.

'Αρθρο 15.

Με το άρθρο αυτό συγχωνεύεται το TAX ΜΑ στο Ταμείο Εμπόρων.
1. Το Ταμείο Ασφαλίσεως Μεσιτών. Αντικρυστών και υπαλλήλων 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ιδρύθηκε με το από 20.6. Ν.Δ/ 
γμα του 1935.

Στην ασφάλισή του υπάγονταν οι Χρηματιστές, οι Μεσίτες και οι 
Αντικρυστές. οι υπάλληλοι του Γ ραφείου Κυβερνητικής Εποπτείας κα
θώς και οι υπάλληλοι του Ταμείου και οι υπάλληλοι του Χρηματιστη
ρίου Αξιών Αθηνών.

Το Ταμείο κάλυπτε ασφαλιστικά τόσο ελεύθερους επαγγελματίες όσο 
και μισθωτούς (υπάλληλοι του Ταμείου και του Χρηματιστηρίου).

Ήδη με τον πρόσφατο νόμο 1654/24.11.86 «υπαγωγή του τακτι
κοί προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου στις διατά
ξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 και άλλες διατάξεις» το προ
σωπικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του ΤΑΧΜΑ υπάχθηκε 
στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων του ΙΚΑ 
(Ν.3163/55) που είναι όμοιο με εκείνο των Δημοσίων Τπαλλήλων. Με 
την υπαγωγή των ανωτέρω κατηγοριών στο ΙΚΑ, στο ΤΑΧΜΑ απέμει- 
ναν 50 ασφαλισμένοι και 157 περίπου συνταξιούχοι.

2. Από το 1980 μέχρι σήμερα το Ταμείο παρουσιάζεται ελλειμμα- 
τικό εξ’ αιτίας:

α) του μεγάλου αριθμού συνταξιούχων και του μικρού αριθμού ασφα
λισμένων (σχέση 2.04:1).

β) των ευνοϊκών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
γ) των υψηλών εξόδων διοικήσεως (7.35% των εσόδων του για το 

1986).
δ) της κατάργησης του πόρου που προβλέπονταν σαν προμήθεια 

κατά την αγοραπωλησία συναλλάγματος με τον Ν. 1083/80.
Το έλλειμμα αυτό καλύπτεται από τα διαθέσιμα του Ταμείου. Η οικο

νομική κατάσταση, παρουσιάζεται ως εκ τούτου προβλημαηκή και προ- 
βλέπεται ότι. το Ταμείο δε θα μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του στο προσεχές μέλλον.

Συγκεκριμένα για το 1982 εμφάνισε έλλειμμα της τάξης των 5.3 εκ. 
δρχ„ το 1983 17 εκ. δρχ., το 1984 8,16 εκ. 6ρχ., το 1985 3,3 εκ. 
6ρχ. και το 1986 16.5 εκ. δρχ.

3. Για τους ανωτέρω λόγους και μέσα στα πλαίσια της καταβαλλό
μενης προσπάθειας μειώσεως των φορέων ασφάλισης, κρίθηκε σκόπιμη 
η συγχώνευση του ανωτέρω Ταμείου και η υπαγωγή των ασφαλισμέ
νων και συνταξιούχων του στην ασφάλιση του Ταμείου Εμπόρων, δεδο
μένου ότι οι χρηματιστές χαρακτηρίζονται ευθέως από το νόμο 
3632/28 «περί χρηματιστηρίου Αξιών», έμποροι.

4. Το ανωτέρω θέμα ρυθμίζει το προτεινόμενο άρθρο, για τις επιμέ- 
ρους διατάξεις του οποίου, σημειώνουμε αναλυτικότερα τα ακόλουθα:

α) Με τις παραγράφους 1.2 και 3 του πρστεινόμενου άρθρου προβλέ- 
πεται η συγχώνευση του ΤΑΧΜΑ. στο Τ.ΑΕ., η μεταβίβαση του συνό
λου του ενεργητικού και παθητικού του συγχωνευομένου ταμείου κα
θώς και η αυτοδίκαιη μεταφορά της ακινήτου περιουσίας στο Τ.Α.Ε.. η 
οποία και αποτελείται από το ξενοδοχείο «Γαλαξίας», γραφεία και κατά
στημα στην Αθήνα.

β) Με την παρ. 4 προβλέπεται η υπαγωγή των ασφαλισμένων του 
ΤΑΧΜΑ στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης του Τ.ΑΕ. και καθορίζο
νται οι πλάσεις Ζ' και ΣΤ στις οποίες εντάσσονται οι χοηματιστές και οι 
ανπχρυστές, αντίστοιχα, λαμβανομένου υπόψη τόσο του σημερινού 
ύψους των ασφαλιστικών εισφορών όσο και του μέσου όρου (χυτών στα 
προηγούμενα έτη.

γ) Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ο τρόπος κατάταξης των ασφα
λισμένων στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές πλάσεις καθώς και ο τρόπος 
υπολογισμού του ποσού της σύνταξης.

6) Με την παράγραφο 6 το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων υπσχρεού- 
ται να καταβάλλει τα ποσά των συντάξεων που ήδη παίρνουν οι συντα
ξιούχοι του συγχωνευομένου Ταμείου, ώστε κανένας συνταξιούχος να 
μην τεθεί σε χειρότερη μοίρα με την ένταξή του στο Τ.Α.Ε. και να μη 
θιγούν κεκτημένα δικαιώματα.

ε) Με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 7. παρέχεται η ευχέρεια στους 
εξερχομένους σε σύνταξη, από τη δημοσίευση του νόμου και μέσα σε 1 
έτος, να επιλέξουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για την θεμελίωση 
του δικαιώματος του ΤΑΧΜΑ ή του Τ.ΑΕ.

στ) Με την παρ. 8 όλες οι θέσεις του ΤΑΧΜΑ καθώς και το προσω
πικό που υπηρετεί, μεταφέρεται στο Τ.Α.Ε.
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Με το άρθρο αυτό δίνεται η .δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση 
του ΤΣΑΤ, χωρίς προηγούμενο επαναπατρισμό, στους 'Ελληνες υπηχό- 
ους χαι ομογενείς υγειονομιχούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην 
Ίμβρο, Τένεδο χαι Κων/πολη.

Με τις διατάξεις του Ν. 1469/84 (ΦΕΚ 111/3.8.84 τ.Α") παρέχε- 
ται στους Έλληνες υπηκόους χαι τους ομογενείς που είναι εγκατεστημέ
νοι στο Εξωτερικό, το δικαίωμα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφά
λιση του «Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικών» που 
με βάση τον πιο πάνω νόμο έχει συσταόεί στο Ι.Κ.Α.

Το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα όμως δε θεμελιώνεται πριν από τη 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Η παραμονή των ομογενών γιατρών στην Κων/πόλη και μετά τη συ- 
νταξιοδότησή τους θα συμβάλλει στη διατήρηση της έστω και μικρής 
σημερινής ομογενειαχής κοινότητας στην Κων/πολη.

Ειδικότερα;
α) Με την παράγραφο 1 δίνεται το δικαίωμα στους "Ελληνες υπηκό

ους και ομογενείς υγειονομικούς, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην 
Ίμβρο, Τένεδο και Κων/πολη να ασφαλιστούν στο ΤΣΑΤ.

β) Με τις παραγράφους 2 και 3 προβλέπονται τα όργανα που πιστο
ποιούν τη μόνιμη εγκατάσταση των παραπάνω προσώπων, το ασκού
μενο επάγγελμα και το χρόνο άσκησης του καθώς και οι ασφαλιστικές 
εισφορές που πρέπει να καταβάλουν τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
όσο και οι έμμισθοι υγειονομικοί για την ασφάλισή τους.

γ) Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν επίσης 
να αναγνωρίσουν σαν χρόνο ασφάλ'σης στο ΤΣΑΤ, το χρόνο άσκησης 
του επαγγέλματος τους, από 1.1.1928 και μετά, στην Ίμβρο, Τένεδο 
και Κων/πολη. Την ίδια δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης 
στο ΤΣΑΤ έχουν κι όσοι απ αυτούς έχουν διακόψιει την άσκηση του 
επαγγέλματος τους (παράγραφος 5).

δ) Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης 
των παραπάνω προσώπων από το ΤΣΑΤ, εφόσον συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνταξκ>δότηση των λοιπών 
ασφαλισμένων του. ενώ με την παρα. 7 δίνεται στα ίδια πρόσωπα η δυ
νατότητα υπαγωγής στον Κλάδο Υγειονομικής περίθαλψης του ΤΣΑΤ.

Τέλος με την παρ. 8 προβλέπεται ότι ο τρόπος, χρόνος και το νόμι
σμα καταβολής των εισφορών και παροχών καθορίζονται με αποφάσεις 
των Υπουργών Υγείας. Πρόνοιας και Κοινών. Ασφαλίσεων ύστερα από 
γνώμη του Δ.Σ. του ΤΣΑΤ.

'Αρθρο 17.

Με τα άρθρα 17 μέχρι και 26 αναμορφώνεται η νομοθεσία του Τα
μείου Νομικών.

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά το Ταμείο Νομικών και ειδι
κότερα με τις διατάξεις του Ν.4507/66 (ΦΕΚ 71 λ") όπως αντικατα- 
στάθηκαν από τις διατάξεις του Α.Ν. 189/67 (ΦΕΚ 202 Α") και ισχύ
ουν σήμερα, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν τη δυνατότητα να ανα
γνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης μέχρι πέντε (5) χρόνια

Συγκευςριμένα:
α) Οι δικηγόροι, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην 

οωφάλιση του Ταμείου, έχουν δικαίωμα αναγνώρισης πέντε (5) πλα
σματικών ετών (άρθρο 18 του Ν.4507/66 (ΦΕΚ 71 Α"). άρθρα 4 και 
5 του Α.Ν. 189/67 (ΦΕΚ 202 Α") άρθρο 23 του Ν. 730/77 (ΦΕΚ 
309 Α').

β) Όσοι από τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου (εκτός των δι
κηγόρων) έχουν υπαχθεί στην ασφάλιεή του μέχρι 28.3.86 (ημερομη
νία έναρξης ισχύος του Ν.4507 /66) και εξακολουθούν να είναι ασφαλι
σμένοι κατά την ισχύ του Ν.730/77 (1.12.77). έχουν επίσης το δικαί- 
ωμα αναγνώρισης πέντε (5) πλασματικών ετών (άρθρα 4 και 5 του
Α.Ν. 189/67 (ΦΕΚ 202 Α') και 23 του Ν.730/77 (ΦΕΚ 309 Α'), 
όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 16 του Ν.984/79 (ΦΕΚ 244 Α").

γ) Όσοι από τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου, πλην των δι
κηγόρων διορίστηκαν μετά την 28.3.66 και μέχρι την 1.12.77 έχουν 
δικαίωμα αναγνώρισης δύο (2| πλασματικών ετών (άρθρο 23 του 
Ν.730/77 (ΦΕΚ 309 Α') όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη ταυ άρ
θρου 16 του Ν. 984/79 (ΦΕΚ 244 Α").

Οι λοιποί ασφαλισμένοι του Ταμείου (πλην των δικηγόρων), που δω
ρίστηκαν μετά την 1.12.77 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 
730/77 (ΦΕίΚ 309 Α ) δεν έχουν δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης.

2. Όπως είναι γνωστό. το Ταμείο Νομικών παρουσίεεζι από το 1983 
οίχονοιαχό πρόβλημα.

Fta την άμεση εξασφάλιση πόρων υπέρ του Ταμείου και την απρό

‘Αρθρο 16. σκοπτη λειτουργία του. του χορηγήθηκε κατ’ εερχήν δάνειο, ύώους 12 
διο. δρχ. ενώ στη συνέχεια, με σχοπο την αποτελεσματικότερη αντιμε
τώπιση του οικονομικού του προβλήματος και τη βελτίωση των εσόδων 
του θεσπίστηκαν οι διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α").

Οι διατάξεις αυτές προωθήθηκαν, ύστερα από συμφωνία για την κά
λυψη του ελλείμματος του Ταμείου κατά 60% από την Πολιτεία και 
40% από τους ίδιους τους ασφαλισμένους και εξασφάλισαν στο Ταμείο 
πρόσθετα έσοδα που προήλθαν τόσο από την αύξηση των εσόδων του 
από νομοθετημένους πόρους του. όσο και από την περιστολή των δαπα
νών του, που αφορούν τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του.

Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, για τη συμμετοχή και των ασφα
λισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Νομικών, στην κάλυψη του ελ
λείμματος του Ασφαλιστικού τους Οργανισμού, με ποσοστό 40%, προ
ωθήθηκαν ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1512/85 
(ΦΕΚ 4 Λ*).

Με τις διατάξεις αυτές ορίστηκε ότι:
α) 0 πλασματικός χρόνος, που οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομι

κών έχουν τη δυνατότητα να ανατνωρίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4507/66 (ΦΕΚ 71 Α'), Α.Ν.189/67 (ΦΕΚ 202 Α'), 
Ν.730/77 (ΦΕΚ 309 Α') και Ν.984/79 (ΦΕΚ 244 Α"), είναι δυνατό
να συνυπολογίζεται στο συντάξιμο χρόνο τους μόνο για την προσαΰξηση 
του ποσού της σύνταξής τους και όχι για τη θεμελίωση συνταξιδοτικού 
δικαιώματος, με εξαίρεση την περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι ηλι
κίας άνω των 60 ετών και δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για συ- 
νταξιοδότηση.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 
1 του άρθρου 10 του Ν.Δ.4114/60 (ΦΕΚ 164 Α’), όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίησή τους από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.1090/80 
(ΦΕΚ 263 Α"), σι συνδυασμό και με την Φ.41/969/2.4.84 (ΦΕΚ 
867 Β") απόφαση της Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι εισφο
ρές των άμισθων ασφαλισμένων Α' τάξης του Ταμείου Νομικών (δικη
γόρο»»—υποθηκοφυλάκων) υπολογίζονται μηνιαία σι ποσοστό 7%, 
πάνω στο βασικό μισθό του εφέτη, όπως ισχύει κάθι φορά.

Επίσης σύμφωνα με την ίδια παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 του 
Ν.1090/80 (ΦΕΚ 263 Α”) οι εισφορές των έμμισθων ασφαλισμένων 
του Ταμείου Νομικών υπολογίζονται κατά μήνα σι ποσοστό 8% και 
5% αντίστοιχα για την Α’ και Β' τάξη.

4. Με τις διατάξεις του Ν. 1587/86 (ΦΕΚ 37 Α") από 1.7.86 ο βά
σκος μισθός του Εφέτη ορίζεται στις 100.000 δρχ.

Με την εφαρμογή των διατάξιων του παραπάνω Νόμου, από 1.7.86 
αυξήθηκαν οι εισφορές των άμισθων ασφαλισμένων του Ταμείου, με την 
αυτόματη προσαρμογή τους στο νέο βασικό μισθό του Εφέτη (για την Α’ 
τάξη είναι 7.080 δρχ. και για τη Β’ 5.640 δρχ.).

Από την ίδια παραπάνω ημερομηνία αυξήθηκαν επίσης, με την 
Φ.41/702/12.6.86 (ΦΕίΚ 418 Β") απόφαση της Υφυπουργού Κοινω
νικών Ασφαλίσεων και οι εισφορές των έμμισθων ασφαλισμένων του Τα
μείου Νομικών, με ανώτατο όριο εισφοράς τις 4.160 δρχ. κατά μήνα.

Έτσι με τα έσοδα που προκύπτουν ετήσια από την αύξηση των εισφο
ρών του Ταμείου και την υπεραπόδοση των πόρων του Ν. 1512/85 
(ΦΕΚ 4 Α’), η οικονομική κατάσταση του Ταμείου Νομικών παρουσιά
ζει αισθητή βελτίωση.

Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για να ρυθμιστεί ενιαία το θέμα της 
αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου, τόσο για όσους ασφαλισμένους 
του Ταμείου έχουν υπαχθεί στην ασφάλισή του μέχρι την ισχύ του Ν. 
1512/85. όσο και για όσους ασφαλίστηκαν ή θα ασφαλιστούν στο Τα
μείο μετά την παραπάνω ημερομηνία, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση 
των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.]512/85 (ΦΕΚ 4 Α").

Συγκεκριμένα:
α) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Νομοσχέδιου αυτού προ

στίθενται παράγραφοι 10 και 11 στο τέλος του (άρθρου 35 του 
Ν.Λ.4114/60.

Με την παραγραφο 10 δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους ασφαλισμέ
νους του Ταιιείου Νομικών να αναγνωρίζουν χρόνο ασφάλισης μέχρι 3 
ετών. Οι δικηγόρου πέρα από τα 3 αυτά έτη αναγνωρίζουν και το χρόνο 
άσκησης δικηγορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 
του Ν. 1090/80.

0 χρόνος αυτός αναγνωρίζεται μόνο για την προσχύξηση της σύντα
ξης. εκτός αν ο ασφαλισμένος είναι ηλικίας άνω των 60 ετών και δεν 
συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι
καιώματος.

β) Με την παράγραφο 11. κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παρα
γράφου, δίνεται το δικαίωμα σε όσους ασφαλίστηκαν στο Ταμείο Νομι
κών μέχρι την ισχύ των διατάξεων του Ν. 1512/85 (δηλ. την 1.2.85) 
να αναγνωρίσουν μέχρι 5 έτη ασφάλισης, τα οποία μπορούν να συνυπο-
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λογισουν και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτιχου τους όικαιώυατος.
Με τη ρύθιχιση αυτή:
αα) Οι ασφαλισμένοι εκείνοι που είχαν το δικαίωμα μέχρι σήμερα να 

ανα'^νωρΐσουν 5 πλασματικά χρόνια, τα οποία υπολογίζονταν μόνο για 
την ποοσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, θα τα υπολογίζουν και 
για τη θεμελίωση συνταςιοδοτικού δικαιώματος.

ββ) Οι ασφαλισμένοι εκείνοι που είχαν το δικαίωμα μέχρι σήμερα να 
αναγνωρίσουν 3 πλασματικά τα οποία υπολογίζονταν επίσης μόνο για 
την ποοσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους. Θα έχουν τη δυνατότητα 
να αναγνωρίσουν και αυτοί 5 συνοκικά έτη (3 ■+· 2) τα οποία θα υπολογί
ζονται και για τη θεμελίωση συνταςιοδοτικού δικαιώματος και

γγ) Οι ασφαλισμένοι εκείνοι που δεν είχαν καθόλου» με τις προΐσχύ- 
ουσες διατάξεις, το δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο, θα 
αναγνωρίζουν και αυτοί μέχρι 3 έτη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτι- 
κου τους δικαιώματος.

Η παραπάνω αναγνώριση, εφόσον ο χρόνος δεν έχει εξαγοραστεί μέ
χρι σήμερα, θα γίνεται με την προϋπόθεση, ότι θα υποβληθεί σχετική αί
τηση μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 
και ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα εξαγοραστεί μέσα σε 6 μήνες από την 
ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο από το Ταμείο η από
φαση για την αναγνώριση του χρόνου.

Η αναγνώριση θα γίνει με το ασφάλιστρο που θα ισχύει κατά το χρόνο 
υποβολής της σχετικής αίτησης.

γ) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νομοσχεδίου καταργού- 
νται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου 
Νομικών, που ρύθμιζαν το Θέμα της αναγνώρισης πλασματικού χοάνου 
για τους ασφαλισμένους του, επειδή με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμί
ζεται πάγια και με τρόπο ενιαίο το Θέμα της αναγνώρισης πλασματικού 
χρόνου για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, ενώ με την παράγραφο 3 
της ίδιας διάταξης προβλέπεται ότι στο χρόνο που αναγνωρίζεται σύμ
φωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου αυτού άρθρου του Νομοσχεδίου πε
ριλαμβάνεται και ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις προϊ- 
σχύουσες διατάξεις που καταργούνται με την προαναφερόμενη παρά- 
γραφο 2.

Άρθρο 18.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 18 έχει σκοπό να απλουστεύσει 
το σύστημα καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του Ταμείου 
Νομικών, τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των ασφαλι
σμένων του. όσο και την απλοποίηση των σχετικών εργασιών του Τα
μείου και την ευχερέστερη απόδοση των εσόδων του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου Νομικών και ειδικότερα από 
τις διατάξεις των παρ. 1. 2 και 5 του εδαφ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 
του Ν.Δ. 4114/60 (ΦΕΚ 164 Α") όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1090/80 (ΦΕΚ 263 Α’) προβλέπεται 
ότι οι άμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου (δικηγόροι, δικ. επιμελητές 
κ.λπ.) προκειμένου να αποδώσουν στο Ταμείο την ασφαλιστική τους ει
σφορά έχουν την υποχρέωση να επικολλούν στο ασφαλιστικό τους βι
βλιάριο ένα ελάχιστο όριο αποκομμάτων ενσήμων και η μηνιαία αξία 
τους δεν μπορεί να είναι λιγότερη από ποσοστό 7 9ό του βασικού μισθού 
του ερέτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Σε περίπτωση που το σύνολο της αξίας των αποκομμάτων ενσήμων 
που έχουν επικολληθεί στη διάρκεια του έτους δεν καλύπτει το παρα
πάνω ελάχιστο όριο εισφοράς, οι ασφαλισμένοι υποχοεούνται να συ- 
μπκηρώσουν τη διαφορά με επικόλληση ολοκλήρων ενσήμων και τη συ
μπλήρωση των αποκομμάτων που λείπουν.

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους 
του Ταμείου που καταβάλλουν την εισφορά τους με ένσημα να συμπλη
ρώσουν το ποσό της ελάχιστης εισφοράς που οφείλουν στο Ταμείο όχι 
μόνο με την επικόλληση αποκομμάτων ολοκλήρων ενσήμων στο ασφα
λιστικό τους βιβλιάριο αλλά και σε χρήμα.

Άρθρο 19.

1. Οι διατάξεις των εδαφίων ξ, θ' και κατ' της παρ. 1 του άρθρου 10 
του Ν.Δ. 4114/60 (ΦΕΚ 164 Α*) της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και του 
άρθρου 12 του ίδιου ΝομοΘ. Δ/τος πρόβλεπαν την υποχρέωση καταβο
λής πρόσθετων εισφορών από τους δικηγόρους και λοιπούς ασφαλισμέ
νους του Ταμείου Νομικών.

Οι εισφορές αυτές καταβάλλονταν κατά το διορισμό δικηγόρου ή την 
προαγωγή του στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο. για τη σύναψη γάμου 
καθώς και το διορισμό του συμβολαιογράφου ως εγγύηση.

Οι παραπάνω διατάξεις που καταργήθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 
1090/80 (ΦΕΚ 263/15.11.80 τ.Α*), επαναφέρ&ηκαν σε ισχύ με τη

διάταξη του άοθοου 12 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/11.1.85 τ.Α*). που 
ανακαθόρισε παράλληλα και το ύφος των πρόσθετων εισφορών και ποό- 
βλεφε συγκεκριμένα, ότι vta το διορισμό άμισθου ασφαλισμένου Α* τά
ξης οφείλεται εισφορά ίση με το τριπλάσιο της τακτικής μηνιαίας εισφο
ράς που οφείλεται από δικηγόρο με χρόνο υπηρεσίας πάνω από 5 χρόνια 
(δηλ. σήμερα 7.080 δρχ.) για την προαγωγή δικηγόρου απευθείας στο 
Εφετείο ή τον Αρειο Πάγο εισφορά ίση με το 12πλάσιο και το 24πλάσιο 
αντίστοιχα των παραπανω εισφορών δικηγόρων.

Η εφαρμογή όμως των διατάξεων του Ν. 1587/86 (ΦΕΚ 37 Α': 
για το νέο μισθολόγιο των δικαστικών, με τις οποίες αυξήθηκε ο βασι
κός μισθός του Εφέτη. που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των τακτι
κών μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών, είχε 
σαν επακόλουθο να αυξηθούν επίσης, δυσανάλογα και οι πρόσθετες ει
σφορές του Ταμείου Νομικών, που προκαλούν πλέον σημαντική επιβά
ρυνση σε όσους έχουν μικρό χρονο άσκησης επαγγέλματος 4κάτω απύ 
πέντε χρόνια) και βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας.

Για τους λόγους αυτούς, με το άρθρο 19 του Νομοσχεδίου, τροπο
ποιούνται οι σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε το ποσό των πρόσθετων ει
σφορών για τους άμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου που έχουν χρόν< 
άσκησης επαγγέλματος κάτω από 5 χρόνια, να αποτελεί πολλαπλάσιε 
της τακτικής μηνιαίας εισφοράς τους, που είναι μειωμένη σε σχέση μι 
την ταχτική μηνιαία εισφορά των υπόλοιπων άμισθων ασφαλισμένων Α 
τάξης κατά 509c.

Ειδικότερα για τους έμμισθους που οφείλουν στο Ταμείο εισφορά για 
την αναγνώριση γάμου η εισφορά αυτή προβλέπεται στο πολλαπλάσιε 
της ταχτικής μηνιαίας εισφοράς τους, που οφείλει κάθε ασφαλισμένος 
στο Ταμείο, που αποτελεί ποσοστό 89c του μισθολογικού κλιμακίου, στε 
οποίο ανήκει ο υπάλληλος με ανώτατο όριο την εισφορά που αντίστοιχε 
στο καταληκτικό κλιμάκιο (Ιο), (δηλ. σήμερα 4.160 δρχ.).

'.άρθρο 20.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α’) Θεσπί 
στηκε εισφορά, συνολικά 1 09c από την αμοιβή του δικηγόρου, για τη\ 
παράστασή του στη σύνταξη συμβολαίων, από τα οποία το 6% αποτελε 
έσοδο του Ταμείου νομικών και 49c του Κ.Ε.Α.Δ.

Επειδή η διάταξη αυτή δημιούργησε αμφιβολία ως προς τον υπόχοει 
της καταβολής της. αντικαθίσταται το β’ εδάφιο της σχετικής διάταξη: 
και προσδιορίζεται με σαφήνεια, ότι αρμόδιος φορέας για την παρακρσ 
τηση και απόδοση της πιο πάνω εισφοράς είναι ο οικείος Δικηγορικό. 
Σύλλογος, δηλαδή ο Δικηγορικός Σύλλογος που προεισπράττει τη* 
αμοιβή του δικηγόρου για την παράστασή του στη σύνταξη του συμβο 
λαίου. ενώ ορίζεται επίσης ο τρόπος καταβολής των ποσών που προέρ 
χονται από την είσπραξη αυτής της εισφοράς στους δικαιούχους φορείς 
το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθεί καθώς και' 
όλη διαδικασία απόδοσής της.

Άρθρο 21.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.Δ. 41 14/60 (ΦΕ1 
164 Α') ορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμ 
Νομικών καθώς και οι κατηγορίες και τάξεις στις οποίες διακρίνοντσ 
(άμισθοι—έμμισθοι Α’ και Β' τάξης).

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στην Α' τάξη των εμμίσθω 
ασφαλισμένων του Ταμείου υπάγονται οι υπάλληλοι της Κεντρική 
Υπηρεσίας του Τπ. Δικαιοσύνης από το βαθμό του «ακολούθου*, κσ 
πάνω» οι Δ/ντές και Τπ/διευθυντές των φυλακών και Ιδρυμάτων Αγω 
γής Ανηλίκων, το κύριο και βοηθητικό προσωπικό του Σ.Ε. από τ 
βαθμό του Τπογραμματέα Ρ και πάνω, το κύριο και βοηθητικό πρόσω 
πικό των τακτικών δικαστηρίων, εισαγγελιών κ.λπ.. επίσης από τ 
βαθμό του Τπογραμματέα Ρ και πάνω, τα ισόβια μέλη και ο επίτροπε 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ.

Στη Β τάξη εμμίσθων του Ταμείου ανήκει το προσωπικό όλων τω 
παραπάνω φορέων, εφόσον έχει βαθμό κατώτερο του ακόλουθου ή tc 
υπογραμματέα Ρ κ.λπ. που μετατάσσεται όμως στην Α’ τάξη, εφόσε 
προαχθεί σε ανώτερο βαθμό «ακολούθου* ή υπογραμματέα Ρ κ.λπ., μ 
αποτέλεσμα, από τη μετάταξη, να δικαιούνται παροχές Α’ τάξης.

2. Η εισφορά που καταβάλλουν τα παραπάνω πρόσωπα, σύμφωνα μ 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/60 (ΦΕΚ 164 Α*) όπω 
έχουν αντιχατασταθεί από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 1 των .Ν
730/77 (ΦΕΚ 309 Α*) και 1090/80 (ΦΕΚ 263 Ά) καθώς και τ 
διατάξεις της Φ 41/702/12.6.86 απόφασης του ΤΠΚΑ (ΦΕΚ 41 
Β’) εφόσον ανήκουν στην Α’ τάξη εμμίσθων του Ταμείου, υπολογίζετ: 
σε ποσοστό 8% στο μισθολογικό τους κλιμάκιο, με ανώτατο όριο την ι
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οοοά που αντιστοιχεί στο 1 ο χαταληχτιχό κλιμάκιο. δηλ. σημεοα δρχ. 
160.
Αν ανήχουν όμως στη Β τάξη εμμίσθων το παραπάνω ποοοστό πε- 

οοίζεται στο 5% πάνω στην ίδια βάση και με το ίδιο προβλεπόμενο 
νώτατο όριο εισφοράς (δρχ. 1.850). ενώ οι συντάξεις που χορηγεί επί- 
ης το Τ.Ν. στους έμμισθους ασφ/νους του. σύμφωνα με τις διατάξεις 
υ Ν.Δ. 41 14/60 όπως αντιχαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ- 

-ου 6 του Ν. 1090/80 ορίζονται ηια μεν την Α' τάξη σε ποσοστό 42% 
,ς σύνταξης του (άμισθου ασφαλισμένου Α' τάξης (δηλ. του 80% του 
Μ. Εφέτη), ηια δε την Β' τάξη οε ποσοστό 21 % του ίδιου παραπάνω 

υσού.
3. Στο χρονικό διάστημα όμως που μεσολάβησε από τη θέσπιση των 

χοαπάνω ρυθμίσεων, για τη διάκριση των προσώπων που υπάγονται 
ην κάθε τάξη, μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στη 
ιθμολσγική εξέλιξη και ιδιαίτερα στο βαθμό εισαγωγής όσιον διορίζο- 
τ: για πρώτη φορά στη δημοσία υπηρεσία και ασφαλίζονται στην τάξη 
υν εμμίσθων του Ταμ. Νομικών.
Επίσης οι διατάξεις του Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 37 Α') για το νέο &αθμο- 
-το των Δημ. Υπαλλήλων κατάργησαν τους βαθμούς της δημοοιοϋ- 
ιλληλιχής ιεραρχίας (10ο~1ο) και καθιέρωσαν την κατάταξη γενικά 
JV Δ.Τ. σε βαθμίδες (Α.Β.Γ και Δ) ανάλογα με την εκπαίδευση που 
ιι δεχθεί ο υπάλληλος και την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία ανή- 
11υποχρεωτική εκπαίδευση ΤΕ). δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΕ), τε- 
ολσγική εκπαίδευση (ΤΕ). Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (ΠΕ).
Με τις ίδιες παραπάνω διατάξεις προβλέπεται επίσης ότι ο εισαγωγι- 
ς βαθμός για τις κατηγορίες ΔΕ ΤΕ και ΠΕ είναι ο βαθμός Γ. ενώ 
α την κατηγορία ΤΕ είναι ο βαθμός Δ".
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 αυτού του Νομοσχεδίου τροποποιεί- 
η σχετική νομοθεσία και προσαρμόζεται στο νέο νομικό καθεστώς 

υ δημιούργησαν οι μεταβολές του βαθμολογίου των Δημοσίων Τπαλ- 
Μΰν. έτσι ώστε στην Α' τάξη εμμίσθων του Ταμείου, να ανήχουν όσοι 
μισθοί υπάλληλοι έχουν τον A'. Β' και Ρ βαθμό και στη Β' τάξη να 
οαμείνουν μόνο όσοι ανήχουν στην κατηγορία της ΤΕ (υποχρ. εκπ.)
φέρουν τον Δ- βαθμό, χωρίς να θίγονται τα ποσοστά της σύνταξης 

υ δικαιούται η κάθε τάξη από το Ταμείο, σύμφωνα με τη νομοθεσία

Sit την ίδια αυτή διάταξη του άρθρου 21 του Νομοσχεδίου διευρύνε- 
η Α' τάξη εμμίσθων του Τ.Ν.. ώστε να καταβάλλεται ενιαία εισφορά 

τοστού 8% στο μισθό του μισθολσγικού κλιμακίου από τους υπαλλή- 
-ς που μέχρι σήμερα δικαιούνταν κατά τη συνταξιοδότησή τους παρο- 
: Α' τάξης, ενώ ως ασφαλισμένοι Β' τάξης, στην οποία ανήκαν κατά 
-χρόνο του διορισμού τους και μέχρι την προαγωγή τους στο βαθμό 
ακολούθου κ.λπ., κατέβαλλαν μειωμένο ασφάλιστρο 5%.

Άρθρο 22.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά το Ταμείο Νομικών και ειδικο
ί τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.Δ.4114/60 (ΦΕΚ 
4 Α’). σε περίπτωση θανάτου των δικαιούχων συντάξεως από το Τα- 
ο. πριν από την είσπραξη των παροχών που δικαιούνται απ’ αυτό, το 
-ό των οφειλομένων συντάξεων, μεταβιβάζεται μόνο στα πρόσωπα 
ινα. τα οποία, κατά το χρόνο του θανάτου των δικαιούχων ή μεταγε- 
τερα. έχουν ή θα έχουν τις προϋποθέσεις για απονομή σύνταξης, ανε- 
ιτητα αν υπάρχουν κληρονόμοι του θανόντα.
Διαφορετικά το οφειλόμενο ποσό συντάξεων παραμένει ανείσπρα-

η παραπανω διάταξη όμως είναι αυστηρού περιεχομένου, γιατί στε- 
από τα μέλη της οικογένειας και κληρονόμους του θανόντα. συντά 
που ο ίδιος δικαιούτο και που οπωσδήποτε θα εισέπραττε. αν κατά 

διάρκεια της διαδικασίας για την απονομή της σύνταξης και γενικά 
■> από την είσπραξή της. δεν είχε μεσολαβήσει το τυχαίο γεγονός του 
άτου του. με μόνη την αιτιολογία ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν και 

-α αποκτήσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότηοης από το Ταμείο, 
επιπλέον η παραπάνω διάταξη δε δίνει τη δυνατότητα στους κληρο- 
ους του θανόντα. που το διαδέχονται στην άσκηση όλων των δικαιω- 

ιων του. να εισπράξουν παροχές από το Ταμείο Νομικών, που ο ίδιος 
τνών δικαιούτο. εφόσον είχε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
τοαξή τους και είχε επιπλέον ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, με την 
οολή της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση από το Ταμείο.
1 διάταξη του άρθρου 22 αυτού του Νομοσχεδίου σκοπό έχει την 
ποποίηση της παραπάνω νομοθεσίας, ώστε η σύνταξη του θανόντα 
τισύχου της σύνταξης από το Ταμείο Νομικών, που για οποιοδήπστι 
ο δεν εισπράχθηκε από τον ίδιο, να μπορεί να καταβληθεί μετά το 
ατό του στους από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. ανε- 
τητα αν έχουν τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης από το Ταμείο.

με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που κατά το χρόνο 
του θανάτου ή μεταγενέστερα έχουν ή θα έχουν τις προϋποθέσεις συντα- 
ξιοδότησης από το Ταμείο.

Άρθρο 23.

'Οπως είναι γνωστό, ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώσει αντίγραφα 
εγγράφων Δημοσίων Αρχών κ.λπ.. θεωρώντας τα για την γνησιότητά 
τους, χωρίς όμως στην πράξη. να εισπράττει κάποια πρόσθετη αμοιβή 
γι' αυτή του την εργασία.

Για το λόγο αυτό δικαιολογείται η καταβολή από μέρους του πολίτη 
κάποιου ποσού, για τη συμμετοχή του δικηγόρου σ’ αυτή τη διαδικασία, 
που θα ενισχύει τον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο ασφαλίζεται 
(Ταμείο Νομικών), για τον πρόσθετο λόγο ότι υπάρχει επίσης η δυνατό
τητα ο πολίτης για τη σχετική επικύρωση να απευθυνθεί και οε οποια
δήποτε Δημόσια Αρχή.

Γ ια τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της διάταξης του 
άρθρου αυτού του Νομοσχεδίου, με την οποία ορίζεται, ότι στα αντί
γραφα εγηράφων που επικυρώνονται από τους δικηγόρους επικολλάται 
ειδικό ένσημο αξίας ίσης με την παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδι
κείο. με εξαίρεση όσα προσκομίζονται στο Δικαστήριο (δρχ. 120).

Χωρίς την επικόλληση του ενσήμου τα σχετικά αντίγραφα είναι ανί- 
σχυρα.

Άρθρο 24.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 730/77 (ΦΕΚ 309/Α/ 
77). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1090/80 (ΦΕΚ 
263/Α/80), το Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών αποτελείται από: 

α) Έναν (1) εν ενεργεία δικηγόρο ως Πρόεδρο, 
β) Από τους εκάστστε Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθη

νών. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
γ) Από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 

Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς. Αιγαίου και Δωδεκάνησου
δ) Ένα (1) δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία ή συνταξιούχο, 
ε) Ένα (1) συνταξιούχο δικηγόρο.
στ) Ένα (1) υπάλληλο του Τπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινω

νικών Ασφαλίσεων.
ζΙΈναν (1) υπάλληλο του Τπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω ο δικαστικός λειτουργός και ο υπάλληλος 

του Τπουργείου Δικαιοσύνης εκπροσωπούν την τάξη των έμμισθων 
ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών.

Στους έμμισθους ασφαλισμένους όμως του Ταμείου Νομικών, υπά
γονται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Γ ια την καλύτερη λοιπόν εκπροσώπησή τους προτείνεται η τροποποί
ηση της σχετικής διάταξης έτσι ώστε:

Στο Δ.Σ. του Ταμείου να μετέχουν ως δικαστικοί λειτουργοί ο εκά- 
στοτε Πρόεδρος της Ένωσης Διχαστών και Εισαγγελέων, που θα ανα
πληρώνεται εναλλάξ από έναν από τους Προέδρους της Ένωσης Δικα
στικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικράτειας και της Ένωσης 
Διοικητικών Δικαστών, καθώς επίσης και από την τάξη των εμμίσθων, 
ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διχαστικών Υπαλλήλων Ελλά
δος. που θα αναπληρώνεται από έναν από τους Προέδρους των άλλων 
συνδικαλιστικών Οργανώσεων των έμμισθων ασφαλισμένων του Τα
μείου.

Άρθρο 25.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 3505/56 (ΦΕΚ/162 Α ) η 
πράξη αυξήσεως του κεφαλαίου ΕΠΕ δεν υπόκειται σε καμιά καταβολή 
υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

Επίσης, με τις διατάξεις του υπεδ. ββ του εδ. ιστ της παραγράφου 1 
του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/60 (ΦΕΚ 164 Α') ο πόρος του Τ.Ν. 
5 %χ δεν οφείλεται κατ' εξαίρεση, για τις περιπτώσεις αύξησης του κε
φαλαίου ΕΠΕ.

Επειδή έχει παρατηρηθεί, ότι οι παραπάνω απαλλαγές ευνοούν την 
καταστρατήγηση των πόρων του Ταμ. Νομικών, με την παροχή της δυ
νατότητας σύστασης της ΕΠΕ. με το κατώτατο όριο κεφαλαίου 
(200.000 δρχ.) και την εν συνεχεία μέσα σε ελάχιστο πολλές φορές διά
στημα (π.χ.. 2 μέρες ) αύξηση του κεφαλαίου σε σημαντικά ποσά, ώστε 
να αποφεύγεται η καταβολή μεγαλύτερου ποσού εισφοράς υπέρ του Τα
μείου και για να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση αυτή προτείνεται η 
κατάργηση της σχετικής απαλλαγής γτα την αύξηση του κεφαλαίου της 
ΕΠΕ εφόσον η πράξη της αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ γίνει μέσα σε 
διάστημα π.χ. 6 μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας.

Γ ια τους λόγους αυτούς με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του Νομο-
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σχεδίου ορίζεται:
α) ότι η πράξη αυξήσεων κεφαλαίου ΕΠΕ υπόκειται σε καταβολή 

'jtzzd του Ταμείου .Νομικών, εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου της Εται
ρείας γίνει μέσα σε προθεσαία 6 μηνών από τη σύστασή της.

β) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). που αυξάνουν το κεφά
λαιό τους μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη σύστασή τους, υποχρεώ
νονται να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών τον πόρο 5%c. που οφείλε
ται και για τη σύσταση και αύξηση του κεφαλαίου κάθε εμπορικής Εται
ρείας.

Άρθρο 26.

Η μηνιαία εισφορά που οφείλουν οι δικηγόροι στο Ταμείο Νομικών κα
ταβάλλεται στο Ταμείο με ένσημα, που προβλέπονται. μεταξύ άλλων 
από τις διατάξεις των εδαφίων ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 1 του άρ
θρου 1 0 του Ν.Δ. 4114/60 (ΦΕΚ 164 Α’) και επικολλώνται κατά την 
παράστασή τους σε οποιοσδήποτε βαθμού δικαστήριο και Δημόσιες Αρ
χές που έχουν σχέση με τη Δικαιοσύνη.

Το ποσό της παράστασης, σε ένσημο, που καταβάλλεται κάθε φορά, 
είναι ανάλογο με το Δικαστήριο στο οποίο παρίσταται ο δικηγόρος (για 
τα Ειρηνοδικεία. Πταισματοδικεία καταβάλλεται σήμερα, σύμφωνα με 
την Φ41/410/2.4.85 (ΦΕΚ 204 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε παράσταση έν
σημο αξίας 60 δρχ.. για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου, που απευθύνε
ται σε Πρωτοδικείο, Μονομελές ή -Πολυμελές Πλημμελειοδικείου ή 
Διοικητικό Δικαστήριο κάθε φύσεως ένσημο αξίας δρχ. 120. στο Εφε- 
τείο. Στρατοδικείο. Ναυτοδικείο, Αεροδικείο δρχ. 210. και στον Άρειο 
Πάγο και Σ.Ε. δρχ. 420).

Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπό έχει την προσαρμογή της νομοθεσίας 
του Ταμείου Νομικών στα νέα δεδομένα, που δημιούργησαν ορισμένες 
μεταβολές, που έχουν μεσολαβήσει στις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων 
από τη θέσπιση των διατάξεων του Ν.Δ. 4114/60 μέχρι σήμερα- προ- 
κειμένου να εξασφαλιστούν οι πόροι του Ταμείου, που καταβάλλονται 
κάθε φορά, ανάλογα με το Δικαστήριο στο οποίο παρίσταται ο δικηγό
ρος για την άσκηση του ένδικου μέσου.

Συγκεκριμένα:
α) Θεσπίζεται η επικόλληση ενσήμου αξίας παράστασης σε Εφετείο. 

κατά την παράσταση δικηγόρου στο Διοικητικό Εφετείο, ίσου με εκείνο 
που προβλέπεται και για τα υπόλοιπα Εφετεία δηλ. Ποινικά και Πολι
τικά (δρχ. 210).

Για την παράσταση αυτή καταβαλλόταν μέχρι σήμερα ένσημο, αξίας 
παράστασης σε Πρωτοδικείο (120 δρχ.) και όχι Εφετείου ακόμη και 
μετά την ίδρυση των Διοικητικών Εφετείων (1968).

β) Θεσπίζεται η επικόλληση ενσήμου αξίας παράστασης στο Συμβ. 
Επικράτειας, κατά την παράσταση δικηγόρου στο Ακυρωτικό Διοικη
τικό Εφετείο. αντί ενσήμου αξίας παράστασης σε Εφετείο, μετά την υπα
γωγή στην αρμοδιότητα αυτού του Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατά- 
ςεις του αρ. 4 του Ν. 702/77 εκδίκασης υποθέσεων, για τις οποίες αρ
μόδιο μέχρι τότε ήταν το Σ.Ε.

γ) Θεσπίζεται η επικόλληση ενσήμου, αξίας παράστασης Πρωτοδι
κείου και Εφετείου. κατά την παράσταση δικηγόρου στην εκδίκαση υπο
θέσεων από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες αντίστοιχα ΕκΟικα- 
στικές Επιτροπές, αντί παράστασης Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου 
που ισχυαν. μέχρι σήμερα, γατί οι υποθέσεις αυτές κρίνονται από τις 
παραπάνω Επιτροπές, αφού έχει προηγηθεί απόφαση του αρμόδιου 
κατά περίπτωση οργάνου.

Άρθρο 27.

^ Alt ΤΓ1ν παρ. 1 γίνονται ορισμένες διευκολύνσεις γα να μπορέσουν 
οι υποΛΛηλοι της αποστολικής Διακονίας και του ΝΙΕΕ να εξαγοράσουν 
™ ΤΑΚΕ χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Ο: τακτικοί υπάλληλοι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας 
πης Ελλάδας και το τακτικό προσωπικό του ΝΙΕΕ υπήχθησαν υποχρε
ωτικά στην ασφάλιση του ΤΑΚΕ από 1.4.1977 με τις διατάξεις του ν. 
529/77.

Με τον ίδιο νόμο δόθηκε το δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι παραπάνω 
υποΛΛηλοι την προϋπηρεσία τους στην Αποστολική Διακονία και στο

ΕΕ καθώς και κάθε άλλη προϋπηρεσία καταβάλλοντας στο ΤΑΚΕ ει- 
■3φορά 15% πάνω στις κάθε φύσης μηνιαίες αποδοχές τους, η οποία ει- 
σφορά εβάρυνε κατά 10% τον εργοδότη και 5% τον υπάλληλο.

Μετά τη μονιμοποίηση μα το ν. 1476/84 των εκτάκτων υπαλλήλων 
77Ν Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Νοση
λευτικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Ελλάδος, δημιουργήθηκε πρό- 
ρλημα για την εξαγορά της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών στο

ΤΑΚΕ, επειδή τα ποσά που έπρεπε να καταβάλλουν ήταν μιεγάλα και οι 
μονιμοποιηθέντες υπάλληλοι δεν έχουν άλλους πόρους ζωής εκτός από 
τις αποδοχές που παίρνουν από την εργασία τους.

Με τις π οστέινο αενες διατάξεις αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 3 του ν. 529/1977. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ορί
ζουν, μεταξύ άλλων, ότι η εισφορά του 15%. που καταβάλλεται για την 
εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε στην 
Αποστολική Διακονία και το ΝΙΕΕ υπολογίζεται στις πάσης φύσεως μη
νιαίες αποδοχές του υπαλλήλου του χρόνου υποβολής της αιτήσεως.

Το ποσό εξαγοράς για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εξοφλείται σε ισό
ποσες μηνιαίες δόσεις, αν όμως ο αναγνωριζόμενος χρόνος είναι μεγα
λύτερος από 60 μήνες το ποσό εξαγοράς κεφαλαποιείται και εξοφλείται 
σε 60 δόσεις.

'Οπως προκύπτει από τις-πιο πάνω διατάξεις οι υπάλληλοι, που ανα
γνωρίζουν το χρόνο υπηρεσίας τους καταβάλλουν εισφορά που υπολογί
ζεται σε όλες τις αποδοχές, ενώ είναι γνωστό ότι η σύνταξή τους υπολο
γίζεται μόνο στο βασικό μισθό και το χρονοεπίδομα. Σημειώνεται, ότι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ν ΠΔΔ. οι οποίοι αναγνωρίζουν το 
χρόνο απασχόλησής τους στον ιδιωτικό τομέα- καταβάλλουν εισφορά, 
που υπολογίζεται μόνο στο βασικό και το χρονοεπίδομια (άρθρο 1 νόμου
1405/83).

Έτσι δημιουργείται μια άνιση μεταχείριση για τους υπαλλήλους της 
Αποστολικής Διακονιού; και του ΝΙΕΕ και για την άρση της ανισότητας 
αυτής με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η εισφορά για την ανα
γνώριση του χρόνου θα υπολογίζεται στο βασικό μισθό και το χρονοεπί
δομα.

Επίσης, επειδή ο αριθμός των δόσεων του ποσού εξαγοράς για την 
αναγνώριση του χρόνου είναι μικρός και το ποσό της κάθε δόσης αρκετά 
μεγάλο, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ευχέρεια στους υπαλλήλους αυτούς, 
που είναι κατά κανόνα χαμηλόμισθοι, να εξοφλήσουν το ποσό εξαγοράς 
σε τόσες δόσεις όσοι είναι οι αναγνωριζόμενοι μήνες.

Σημειώνεται, ότι με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3. ορίζεται 
ότι δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. αν προηγουμέ
νως δεν εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής του από την εξαγορά 
του αναγνωριζόμενοι χρόνου.

2. Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στους μηχανικούς και 
υπομηχανικούς της ΔΕΗ με δήλωσή τους να εξαιρούνται από την ασφά
λιση του ΤΣΜΕΔΕ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 4491/1966 
το προσωπικό της ΔΕΗ. που υπήχθη στην ασφάλιση της ΔΕΗ. δεν είχε 
δικαίωμα ασφάλισης στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν.Δ. 4577/1966 εξαιρέ
θηκαν από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου οι μηχανικού που υπηρε
τούσαν στην ΔΕΗ κατά την δημοσίευση του νόμου (7.11.1966). οι 
οποίοι διατήρησαν και την υποχρεωτική ασφάλιση τους στο ΤΣΜΕΔΕ. 
παράλληλα με την υποχρεωτική ασφάλισή τους στη ΔΕΗ, εκτός εάν δή
λωναν μέσα σε δίμηση προθεσμία από τη δημοσίευση τούτου ότι δεν επι
θυμούν την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ.

Οι μηχανικοί που προσλήφθηκαν από την ΔΕΗ μετά τη δημοσίευση 
του νόμου, από 7.11.1986 και εφεξής, υπήγοντο και στην υποχρεω
τική ασφάλιση του ΤΣΜΕΛΕ παράλληλα με την ασφάλισή τους στη 
ΔΕΗ, χωρίς νάχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από 
την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον με την ερμηνεία, που είχε δοθεί στις 
διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν.Δ. 4577/66, το δικαίωμα αυτό 
είχε δοθεί μόνο για τους μηχανικούς, που υπηρετούσαν στη ΔΕΗ κατά 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Ύστερα από προσφυγή ενδιαφερομένων στα δικαστήρια, εκ δόθηκαν 
δύο αντίθετες αποφάσεις, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επι
κράτειας και στη συνέχεια το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έλυσε την αμ
φισβήτηση με την αριθμ. 10/24.4.1979 απόφασή του, με την οποία 
έγινε δεκτό, ότι το δικαίωμα για την διακοπή της υποχρεωτικής ασφά
λισης στο ΤΣΜΕΛΕ δόθηκε όχι μόνο στους μηχανικούς που υπηρετού
σαν στη ΔΕΗ κατά τη δημοσίευση του Ν.Δ. 4577/1966, αλλά και σε 
αυτούς που προσλήφθηκαν στη ΔΕΗ μετά τη δημοσίευσή του. οι οποίοι 
μπορούν να το ασκήσουν μέσα σε 2μηνη προθεσμία από την πρόσληψή 
τους.

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου δικαιώθηκαν 
όσοι μηχανικοί είχαν υποβάλει αίτηση για τη διακοπή της ασφάλισής 
τους στο ΤΣΜΕΔΕ μέσα σε δύο μήνες από την πρόσληψή τους. Υπήρχαν 
όμως και μηχανικοί της ΔΕΗ που προσλήφθηκαν μετά τη δημοσίευση 
του Ν.Δ. 4577/1966. αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση διαγραφής τους από 
το ΤΣΜΕΔΕ επειδή είχαν πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
ΔΕΗ ότι δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα.

Γ ια λόγους όμως ίσης μεταχείρισης των μηχανικών αυτών της ΔΕΗ
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zoo' τους άλλους συναδέλφους τους κρίνεται σκόπμο να θεσπισθεί σχε- 
ική διάταξη με την οποία να δίνεται η ευχέρεια υποβολής σχετικής αί- 
ησης. για τη διαγραφή τους από το ΤΣΜΕΔΕ. ώστε να παραμείνουν 
ιόνο στην ασφάλιση της ΔΕΗ. αφού η μη υποβολή αίτησης για τη δια
γραφή τους από το ΤΣΜΕΔΕ δεν οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιοτητά 
ους.

3. Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στο τέλος χάθε 
".χονομικής χρήσης των πλεονασμάτων του κλάδου ασθένειας στον 
.λάδο σύνταξης του ΤΕΒΕ χαι αντίστροφα.

Από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 81 /62 προβλέπετο η μεταφορά των 
,λεονασμάτων του κλάδου Σύνταξης στον Κλάδο Ασθένειας χαι αντί- 
τροφα.

Νεότερη διάταξη του έτους 1979 (Π.Δ/γμα 856/79) πρόβλεπε η 
ιεταφορά κεφαλαίων από τον ένα χλάδο στον άλλο, να επιτρέπεται μέ- 
-_ρι τέλους της επόμενης, της μεταφοράς Οικονομικής χρήσης.

Επειδή, ο" έναν Ασφαλιστικό Οργανισμό, που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ, 
ασκών» ως εκ τούτου δημόσια εξουσία, σκοπός και στόχος του οποίου 
.ποτελεί η κάλυψη και προστασία του οιασδήποτε μορφής, ασφαλιστι- 
ού κινδύνου και η εξυπηρέτηση του αληθούς συμφέροντος των εργαζο- 
ίνων. δεν είναι νοητό, κυρίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τα πλεο- 
άσματα του ενός κλάδου του αυτού ΝΠΔΔ. να μη μπορούν να χρησιμο- 
ιοιηθούν για την εκπλήρωση και βελτίωση των στόχων, άλλου κλάδου 
ου αυτού Νομικού Προσώπου και για την αυτή κατηγορία ασφαλιζομέ- 
ων.

4. Με την παρ. 4 καθιερώνεται η καταβολή αγγελιόσημου και από 
. ις μη ημερήσιες εφημερίδες που έχουν την έδρα τους εκτός της πόλης 
ης Αθήνας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του α.ν. 248/ 
967, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 
344/1973 θεσπίστηκε η καταβολή αγγελιοσήμου σε ποσοστό 20% 

:τη τιμή κάθε διαφήμισης ή κάθε δημοσιεύματος με πληρωμή, που κα- 
αχωρίζονται σε μη ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και 
θεσ/νίκη.

Ορισμένες επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων μεταφέρουν εικονικά 
την έδρα τους, σε περιοχές του Νομού Αττικής που βρίσκονται έξω από 
-ην πόλη της Αθήνας και αρνούνται την καταβολή του αγγελιοσήμου με 
:ον ισχυρισμό ότι έχουν την έδρα τους εκτός της Αθήνας.

Αν xat ο Άρειος Πάγος έκρινε, άτι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υπο
χρέωση καταβολής του αγγελιοσήμου. παρόλα αυτά, το Ταμείο Συντά- 
εων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και θεσ/νίκης, που εισπράττει 
ο αγγελιόσημο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για την είσπραξη 
ων εσόδων που προέρχονται από τον πόρο αυτό.

Για να πάψει η παραπάνω καταστρατήγηση. προτεϊνετσι η θέσπιση 
της πρστμνόμενης διάταξης, ώστε υπόχρεες για την καταβολή του αγ- 
'ελιοσήμου, να είναι και οι μη ημερήσιες εφημερίδες των οποίων έστω 
:αι μια δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στο Νομό Αττικής ή 
τον δήμο της θεσ/νίκης ή κυκλοφορούν δια μέσου πρακτορείων της 
ιθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

5. Με την παρ. 5 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους τυ
φλούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του ν.
. 140/81: να ζητήσουν να υπολσγισθεί το ποσό της σύνταξης με βάση 
ο χρόνο ασφάλισής τους και την προσαύξηση του ποσού αυτού με το 
πϊδομα απόλυτης αναπηρίας.

Με τις διατάξεις του Ν. 612/77 δόθηκε η ευχέρεια στους τυφλούς 
σφαλισμένων όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας 

! πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών να συνταξιοδοτούνται λόγω γήρα- 
ος από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς:

a I ανεξάρτημα από την ηλικία τους και εφόσον έχουν συμπληοώσει 
5 χρόνια ασφάλισης ή 4050 ημέρες εργασίας με ποσό σύνταξης ίσο με 

ιυτό που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργα- 
■ίας.

β) ανάλογα με τα χρονιά ασφάλισής τους στο Ταμείο με τις τυχόν επι- 
-.λέον προσαυξήσεις που δικαιούνται (επίδοιεα απόλαυτης αναπηοίας 
:.λπ.).

Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/81 ορίζουν ότι οι συντα- 
ιούχοι αναπηρίας, που έχουν ανάγκη από συνεχή επίβλεψη, πεοιποί- 
ση και συμπαράσταση άλλου προσώπου, έχουν δικαίωμα για ποοσαύ- 
ηση της σύνταξής τους με το ποσοστό 50%. που δεν μπορεί να είναι 
ιεγαλύτερη από το 20/πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου ερ- 
"άτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Με τις διατάξεις αυτές του Ν. 1140/81 παοέχεται η δυνατότητα χο
ρήγησης του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους 
>λων των ασφαλιστικών οργανισμών, ακόμη και στην πεοίπτωση συ- 
-ταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον είναι τυφλοί.

Οι τυφλοί ασφαλισμένοι μερικών ασφαλιστικών οργανισμών συντα- 
ξιοδοτήθηκαν λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 612/77 
xat το ποσό της σύνταξής τους υπολογίσθηκε για χρόνο ασφάλισης 35 
ετών, ανεξάρτητα αν είχαν λιγότερο χρόνο ασφάλισης. Οι ασφαλισμένο; 
της κατηγορίας αυτής δεν δικαιούνται να προσαυξήσουν τη σύνταξή 
τους με το επίδομα της απόλυτης αναπηρίας. Αν όμως είχαν συνταξιο- 
δοτηθεί με βάση το χρόνο που πραγματοποίησαν στην ασφάλιση του ορ
γανισμού που ήταν ασφαλισμένοι θα είχαν το δικαίωμα να προσαυξή
σουν τη σύνταξή τους με το επίδομα της απόλυτης αναπηρίας. "Οταν 
όμως συνταξιοδοτήθηκαν δεν είχε εκδοθεί ο ν. 1140/81. που προβλέ
πει τη χορήγηση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας για τους ασφαλι
σμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών. Σημειώνεται, ότι το επί
δομα απόλυτης αναπηρίας το χορηγούσαν μόνο μερικοί οργανισμοί 
(1ΚΑ κ.λπ.). Γ Γ αυτό κρίνεται δίκαιο να δοθεί η δυνατότητα επλογής σ" 
όλους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την ισχύ του ν. 1140/81.

6. Με την παρ. 6 παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στο 
ΤΣΑΥ στους διατελέσαντες νομάρχες, περιφερειάρχες ειδικούς συμβού
λους και ειδικούς Γραμματείς. Με το άρθρο 9 της 82/2.8.85 Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι ο διορισμός σε θέση ειδι
κού συμβούλου ή συνεργάτη αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήμα
τος ή επαγγέλματος τους. Το ίδιο ισχύει και για Τους Γενικούς Γραμ
ματείς Περιφερειών. Με τη νομοθεσία που ισχύει στο ΤΣΑΥ σε όσους τε
λούν με αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους, διακόπτεται η 
ασφάλισή τους από το Ταμείο αυτό. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τους βου
λευτές. υπουργούς, υφυπουργούς, γεν. γραμματείς στους οποίους με το 
ν. 982/79 δόθηκε το δικαίωμα να αναγνωρίσουν στο ΤΣΑΥ το χρόνο 
που δεν άσκησαν το επάγγελμά τους. Γ ια λόγους ίσης μεταχείρισης με 
τους συναδέλφους τους το ίδιο δικαίωμα πρέπει να δοθεί και στους ειδι
κούς συμβούλους ή συνεργάτες νομάρχες, αλλά και στους γενικούς γραμ
ματείς περιφέρειας του ν. 1622/86 και ειδικούς γραμματείς, θεσμού 
νέου, ανάλογου με τον νομάρχη, ώστε να μην χάνουν χρόνο ασφάλισης 
όταν ασκούν τα δημόσια καθήκοντα τους επειδή δεν τους επιτρέπεται να 
ασκούν το επάγγελμά τους.

Άρθρο 28.

Με το άρθρο αυτό απονέμεταί σύνταξη στη χήρα του δικηγόρου Νι
κηφόρου Μανδηλαρά.

0 δικηγόρος Νικηφόρος Μανδηλαοάς υπήρξε ένας από τους πρώτους 
νεκρούς του δικτατορικού καθεστώτος της 21 Απριλίου 1967.

Η δολοφονία του από όργανα της στρατιωτικής δικτατορίας, στην 
προσπάθειά του να διαφύγει. καταδίωχόμενος. στο εξωτερικό, συγκλό
νισε τόσο την ελληνική, όσο και την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η σύνταξη που έλαβε η οικογένειά του, μετά το θάνατό του είναι και 
σήμερα μικρή, γιατί ο χρόνος που άσκησε τη δικηγορία λόγω του αιφνί
διου τέλους του. δεν ξεπέρασε τα 11 χοόνια.

Σαν ελάχιστη τιμή στους αγώνες του για τη δημοκρατία και συμβολή 
και δοκιμασία της οικογένειας του. χορηγείται στη χήρα του αυξημένη 
προσωπική σύνταξη από το Ταμείο Νομικών και αυξημένη μηνιαία επι
κουρική παροχή από τον Κ.Ε.Α.Δ. ίση με ποσό που θα εδικαιούτο, αν 
είχε πλήρη δικηγορική υπηρεσία. που προφανώς θα αποκτούσε, αν δεν 
μεσολαβούσε το βίαιο γεγονός του θανάτου του.

Άρθρο 29.

1. Με την παρ. 1 εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ οι 
συνταξιούχοι του Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Kotv. 
Ασφάλισης καθώς και τα πρόσωπα, που λόγω παράλληλης κύριας 
ασφάλισης ή πολλαπλής απασχόλησής τους, υπάγονται υποχρεωτικά 
στην ασφάλιση και άλλου Επικουρικού Ταμείου.

Με το Ν. °97/!979 έχει συσταθει το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλί- 
σεως Μισθωτών (TEAM), το οποίο ήδη με βάση τις διατάξεις του άρ- 
θρου 6 του Ν. 1358/1983 έχει ενταχθεί στο 1ΚΑ. ως ίδιος Κλάδος αυ
τού και με την ονομασία ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Ο εεκοπός της σύστασης του TEAM είναι η επικουρική ασφαλιστική 
κάλυψη μόνο των επικουρικά ανασφάλιστων μισθωτών της Χώρας, 
σύμφωνα άλλωστε xat με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 997/1979, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 1 140/1981, 
που ορίζει ότι στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υπσχοεωτικά τα 
πρόσωπα, τα οποία ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες περί υποχρεωτι
κής ασφάλισης διατάξεις, στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα κυρίας ασφάλισης 
μισθωτών και δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου Επι
κουρικής Ασφάλισης για την αυτή απασχόληση.

Πέρα από το πιο πάνω αναφερόμενα. από την ασφαλιστική νομοθεσία 
του ΙΚΑ και ειδικότερα από τις διατάξεις: α) της περιπτ. δ" της παρα-
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-νράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1941. β) της παρ. 1 του άρ
θρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ και γ) της παρ. 4 του άρ
θρου 2 του Ν. 823/1978 ορίζονται τα πεοί ασφάλισης των συνταξιού- 
χων. ως και η πολλαπλή ή η παράλληλη ασφάλιση.

Από το συσχετισμό των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης στο 
ΙΚΑ-TEAM με τις αμέσως προηγούμενα αναφερόμενες διατάξεις δη- 
αιουργούνται αμφιβολίες: α) ως προς τη δυνατότητα υπαγωγής στην 
ασφάλιση του Επικουρικού Κλάδου ΙΚΑ - TEAM και των συνταξιού
χων. που μετά τη συνταξιοδότησή τους συνεχίζουν την απασχόλησή 
τους και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ ή σε άλλους Οργανισμούς 
κύριας ασφάλισης μισθωτών και β) εάν είναι δυνατή η παράλληλη 
ασφάλιση στον κλάδο ΙΚΑ—TEAM και σε άλλο Ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης, που είναι συνέπεια παράλληλης ασφάλισης σε δύο Ταμεία 
κύριας ασφάλισης ή πολλαπλής απασχόλησης και ασφάλισης για κάθε 
μια από αυτές στον ίδιο φορέα κύρεας ασφάλισης.

Για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το νομοθετικό κενό, που υπάρχει και 
για να αρθεί κάθε αμφιβολία, σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής ή μη 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ - TEAM των συνταξιούχων που συνεχίζουν να 
απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους ή των προσώπων, που 
ασφαλίζονται παοάλληλα και σε άλλα Επικουρικά Ταμεία και επειδή 
σκοπός του TEAM (ήδη ΙΚΑ-TEAM), όπως προαναφέρθηκε είναι η επι
κουρική κάλυψη μόνο των Επικουρικά ανασφάλιστων μισθωτών της 
χώρας και όχι η δημιουργία υπερασφάλισης προτείνεται η προσθήκη 
παραγράφου στο άρθρο 3 του Ν. 997/1979 με την οποία να ορίζεται, 
ότι η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 997/1979, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 1140/81 είναι ότι 
στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ δεν υπάγονται οι συνταξιούχοι του Δη
μοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, των Τα
μείων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσωπα 
που λόγω παράλληλης κυρίας ασφάλισής τους ή πολλαπλής απασχόλη
σής τους υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση και άλλου κλαδικού 
Επικουρικού Ταμείου.

2. Με την παρ. 2 προβλέπεται η συνταξιοδότησή από το ΙΚΑ - 
TEAM προσώπων, συγχωνευθέντων σ αυτό. Ταμείων που δεν μπορούν 
να συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, γιατί δικαιούνται κύ
ρια σύνταξη από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 997/1979, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μπορούν να 
συγχωνευθούν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
(TEAM), που λειτουργεί στο ΙΚΑ. Επικουρικά Ταμεία που ενώ. βασικά 
είχαν τις ίδιες εισφορές κ.λπ. με το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, δεν παρείχαν και τη 
ίδια ασφαλιστική προστασία.

Με τον πιο πάνω τρόπο έχουν ήδη συγχωνευθεί ορισμένα Επικουρικά 
Ταμεία, αλλά ασφαλισμένοι τους, που ασφαλίζοναι για κύρια σύνταξη 
στο Δημόσιο, δεν μπορούν να συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ- 
ΤΕΑΜ. ούτε και να συνταξιοδοτηθούν από αυτό, γιατί δικαιούνται κύ
ρια σύνταξη από το Δημόσιο.

Με τον τρόπο όμως αυτό, χάνουν και κάθε δικαίωμα για επικουρική 
σύνταξη έστω κι αν είχαν π.χ. 7.000 ημέρες ασφάλισης στο συγχωνευ- 
θέν επικουρικό Ταμείο τους.

Για ρύθμιση του ανακύψαντος θέματος προτείνεται η θέσπιση διάτα
ξης. που θα παρέχει την ευχέρεια να δικαιωθούν σύνταξη από το ΙΚΑ— 
TEAM, με το χρόνο ασφάλισης που είχαν στο συγχωνευθέν Ταμείο.

3. Με την παρ. 3 εναρμονίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
για Επικουρική σύνταξη με αυτές της κύριας ασφάλισης. Κατά την 
εφαρμογή του Ν.612/1977 «περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος 
των τυφλών των ασφαλισμένων σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμο
διότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πρόσωπα, ενώ δικαιούνται σύνταξη 
με τις διατάξεις αυτές, από τον φορέα κύριας ασφάλισης με 4.050 ημε
ρομίσθια. να μη δικαιούνται σύνταξη από τον φορέα Επικουρικής ασφά
λισης. γιατί κατά τη νομοθεσία του ο χρόνος ασφάλισης υπολογιζόταν σε 
έτη και συνεπώς κατά το νόμο απαιτείται η συμπλήρωση 15 ετών.

Για να αρθεί αυτή η κατάσταση προτείνεται να ρυθμιστεί το θέμα νο
μοθετικό.

4. Με την παρ. 4 επιδιώκεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό προϋ
πολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Φυματικού προσωπικού ΤΤΤ.

Από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 16 του 
Ν.Δ.. 496/70. όπως αυτές αντικαταστάτη καν και ισχύουν, με το άρθρο 
18 του Ν. 1384/83. ορίζεται ότι:

«Από την 1.1.1984 το Δημόσιο θα καλύπτει κάθε έλλειμμα του ειδι
κού Λογαριασμού Προνοίας Φυματικού Προσωπικού ΤΤΤ, που θα προ
κύπτει από την πληρωμή των μηνιαίων επιδομάτων και χρηματικών 
βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του και μέχρι του ποσού των 
15.000.000 δραχμών το χρόνο*.

Μετά την αναπροσαρμογή όμως των βοηθημάτων και επιδομάτων του 
Λογαριασμού αυτού και δεδομένου, ότι δεν υπάρχουν σ αυτόν, θεσπι
σμένες εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, παρουσιάζεται έλλειμμα 
κάθε χρόνο για την κάλυψη του οποίου, δεν επαρκεί η κρατική επιχορή
γηση των 15.000.000 δρχ.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η εξάντληση του αποθεμα- 
τικού κεφαλαίου του πιο πάνω Λογαριασμού και η πλήρης αδυναμία εκ
πλήρωσης των υποχοεώσεών του για το τοέχον έτος.

Ύστερα από αυτά, κμίνεται επιβεβλημένη η τροποποίησή της πιο 
πάνω διάταξης του Ν. 1384/83. έτσι ώστε το Δημόσιο να καλύπτει τα 
ελλείμματα του ειδικού Λογαριασμού, που θα παρουσιαστούν από το 
1987 και εφεξής, για την καταβολή των προβλεπομένων από το νόμο 
παροχών του ειδικού Λογαριασμού.

5. Με την παρ. 5 επιδιώκεται η ενιαία ρύθμιση για την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας, ως συντάξιμου χρόνου στα Ταμεία Αρωγής.

Με την παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 6 του Ν. 253/76 αντικαταστάθηκε 
η παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 9 του Ν.Δ. 95/73, με σκοπό τη μείωση στο 
ήμισυ του ποσοστού που καταβάλλεται για την αναγνώριση προϋπηρε
σίας στα Ταμεία Αρωγής.

Από παραδρομή όμως δεν αντικαταστάθηκε αντίστοιχα και η παρ. 3 
του άρθρου 2 στο οποίο ορίζεται ο τρόπος εξαγοράς της προϋπηρεσίας 
του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ. που υπάγονται στα Ταμεία Αρω
γής, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο η ανα
γνώριση της προϋπηρεσίας ο' αυτά.

6. Με την παρ. 6 επιδιώξεται η μη αναζήτηση επί πλέον διαφορών 
που καταβλήθηκαν για εφάπαξ παροχές σε επτά υπαλλήλους του Τα
μείου Επικουρικής Ασφαλίσεων Εκπρόσωπων και Υπαλλήλων Επαγ
γελματικών Εσγατικών Οργανώσεων, που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη 
χρονική περίοδο 1979-31.3.1 και ο υπολογισμός τους έγινε με τις δια
τάξεις των ασφαλισμένων του Ταμείου (που δεν υπάρχει περιορισμός 
στο ανώτερο όριο), ενώ με το άρθρο 4 του Α.Ν. 173/67 για τις περι
πτώσεις αυτές το ανώτατο όριο είχε ορισθεί σε 300.000 δρχ. Η ρύθμιση 
κρίθηκε αναγκαία γιατί ενώ υπήρχε η ευχέρεια με το Ν. 334/76 για 
αύξηση και μάλιστα με υποχρεωτική αναδρομικότητα ισχύος από τον 
Α.Ν. 173/67 (δηλ. από 31.10.67), η πρόταση υποβλήθηκε μεταγενέ
στερα όταν ανέκυψε το θέμα. Σημειώνεται, ότι ήδη εκδόθηκε Π.Δ/γμα. 
σύμφωνα με μεταγενέστερη εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 45, Ν. 
1140/81), που αύξησε το ανώτατο όριο σε 1.400.000 δρχ.. από το 
μήνα Ιούνιο 1985. Επίσης, επιδιώκεται η μη αναζήτηση χρηματικών 
ποσών (συντάξεων ή τρίμηνων αποδοχών) δεδομένου ότι η ταυτόχρονη 
καταβολή τους έγινε μετά από καταφατική απάντηση σε ερώτημα του 
Ταμείου.
Με τη διάταξη διαγράφονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ελε
γκτικού Συνεδρίου γενόμενοι καταλογισμοί σε βάρος μελών του Δ.Σ. 
και υπαλλήλων του Ταμείου.

Επειδή μάλιστα τα καταβληθέντα ποσά των τριμήνων αποδοχών ή 
συντάξεων και οι διαφορές των εφάπαξ, που αναφέρονται στην αρχή, εί
χαν εισπραχθεί καλόπιστα και παρήλθε ικανός χρόνος, προτείνεται και η 
κατάργηση των σχετικών δικών.

7. Με την παρ. 7 καταργείται διάταξη που κάλυπτε μια πολύ μικρή 
ομάδα υψηλόμισθων ασφαλισμένων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι
σης Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας και Τουρισμού.

Με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4497/66 ορίσθηκε, ότι ασφαλι
σμένοι στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας 
και Τουρισμού, που αποβάλλουν την ιδιότητά τους από οποιοδηποτε 
λόγο ή παραιτούνται και έχουν ασφάλιση από 320 μήνες και πάνω, 
μπορούν να σννεχίσουν την ασφάλισή τους ή να προκαταβάλλουν τις ει
σφορές μέχρι 40 ακόμη μήνες (μαζί με τις εογοδοτικες), προ κειμένου να 
βελτιώσουν τη σύνταξή τους.

Επειδή η διάταξη αυτή κρίνεται πολύ ευνοϊκή, γιατί δεν αποσκοπει 
στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά στη βελτίωση της 
σύνταξης προσώπων που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαί
ωμα, κρίθηκε σκόπιμη η κατάργησή της.

8. Με την παρ. 8 δίδεται το δικαίωμα και στους ασφαλισμένους των 
Ταμείων Αρωγής υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. να αναγνωρίσουν και κάθε 
άλλο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τους, προκειμένου να θεμεκιώσουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Με το άρθρο 14 του Ν. 1539/85 δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλι
σμένους των Ταμείων Αρωγής να αναγνωρίσουν στο οικείο Ταμείο και 
κάθε άλλο συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται 
από το Δημόσιο ή το Τ.Α.Κ.Ε., εφόσον κατά την επέλευση του ασφαλι
στικού κινδύνου δεν επαρκεί ο αναγνωριζόμενος χρόνος για τη θεμελί
ωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η διάταξη αυτή δεν έχει πεδίο εφαρμογής στους υπαλλήλους των
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Ν.Π.Δ.Δ., που καλύπτονται επικουρικά από τα Ταμεία Αρωγής.
Για να μην υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των ασφαλισμέ
νων του ίδιου Ταμείου, προτείνεται η επέκταση εφαρμογής των διατά
ξεων αυτών και στην κατηγορία αυτή των υπαλλήλων, ώστε να μπορέ
σουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο οικείο Ταμείο Αρω- 
Τ0>·

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό των νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα να αναγνωρίσουν το χρόνο προϋ
πηρεσίας τους που είχαν σ αυτά προ της υπαγωγής τους στις διατάξεις 
του ν.Ε 2592/53. στο οικείο Ταμείο Αρωγής, εφόσον ο χρόνος αυτός 
λοτίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

9. Με την παρ. 9 αποδίδεται στον Κλάδο Αρωγής του Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ. 
το 25% των εισπραττομένων εσόδων του ΟΛβ από υπερωρίες υπαλλή
λων σε βάρος εισαγωγέων, εξαγωγέων.

Στον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΑθ 
ασφαλίζεται το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/ 
νίκης. Για την ενίσχυση του ανωτέρω Κλάδου και δεδομένου ότι υπάρ
χει παρόμοια διαταξη για τον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου Προνοίας 
υπαλλήλων ΟΛΠ προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου αυτής.

10. Με την παρ. 10 συγχωνεύεται ο Λογαριασμός των μηνιαίων 
βοηθημάτων του Κλάδου Πρόνοιας του Προσωπικού Εμπορικών. Βιο
μηχανικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 997/79. είχε προβλε- 
φθεί η δυνατότητα συγχώνευσης Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης αρ
μοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, τα οποία δεν μπορού
σαν να παράσχουν την ελάχιστη ασφαλιστική προστασία που παρέχει 
εκάστοτε το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. με τις αυτές προϋποθέσεις ασφάλισης και 
επειδή, με το μεταγενέστερο Ν. 1140/81, δεν προβλέφθηκε κάτι αντί
στοιχο και για το ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ και επειδή ο Λογαριασμός Μηνιαίων 
βοηθημάτων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι
σης και Πρόνοιας Προσωπικού του Κράτους (ΝΠΔΔ) έχει ζητήσει την 
υπαγωγή του στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, προτείνεται η διάταξη αυτή.

Άρθρο 30.

1. Με την παρ. 1 παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης στον κλάδο ασθέ
νειας των συζύγων, γονέων και αδελφών ασφαλισμένης ή συνταξιούχου 
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα μέλη οικογένειας ασφαλι
σμένου.

Μια από τις βασικές υποχοεώσεις που δημιουργήθηκε για την χώρα 
μας. από την ισότιμη συμμετοχή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είναι 
η προσαρμογή του εσωτερικού μας δικαίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, 
όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 2 του ν. 945/79.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, επι
βάλλεται ύστερα από την ένταξή μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες η 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέ
ματα παροχών ασθένειας (οδηγία του Συμβουλίου της ΕΟΚ as. 79/7/ 
ΕΟΚ/79). ‘

• Στα Καταστατικά όμως πολλών Ταμείων κα: Κλάδων Υγείας Ασφα
λιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και 
Κοινών. Ασφαλίσεων, περιλαμβάνεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία 
για την υπαγωγή, ειδικά, στην ασφάλιση των πιο πάνω Οργανισμών, 
του συζύγου ή των γονιών ως προστατεύομε να μέλη οικογένειας της 
ασφαλισμένης, απαιτείται μέσα στα άλλα, να είναι τα πρόσωπα αυτά 
άπορα και ανίκανα, για κάθε βιοποριστική εργασία.

Για την κατάργηση της πιο πάνω διάκρισης προτείνεται η νομοθε
τική ρύθμιση του θέματος.

2. Με την παρ. 2 δίνεται το δικαίωμα επιλογής του οργανισμού 
Ασθένειας στους άμεσα ασφαλισμένους και σε συνταξιούχους από δική 
τους απασχόληση που συγχοονως υπάγονται στον Κλάδο ασθένειας δύο 
ή περισσοτέρων Οργανισμών.

Από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. δ/τος 4277/62 απαγορεύεται 
η ασφάλιση για περίθαλψη, σε περισσότερους από έναν Οργανισμό 
Ασφάλισης Ασθένειας.

Κατά την ορθή έννοια των διατάξεων αυτών, η απαγόρευση αυτή και 
συνεπώς το δικαίωμα επιλογής Φορέα, αναφέσεται στους ασφαλισμέ
νους που από δική τους απασχόληση, άμεσα ασφαλισμένοι και στους συ
νταξιούχους που από δικό τους δικαίωμα ή λόγω θανάτου, υπάγονται 
συγχρόνως για τον κίνδυνο της ασθένειας στην ασφάλιση δύο (2) ή πε
ρισσότερων Ασφαλιστικών οργανισμών.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τις διατάξεις του άρθσου 3 του ν. 
375/76. οι οποίες αναφέρονται στο δικαίωμα επιλογής Φορέα ασθέ
νειας των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου και ο: 
οποίες ορίζουν ότι το δικαίωμα τούτο έχουν μόνο οι τακτικοί υπάλληλοι 
του Δημοσίου και ou από προσωπική τους υπηρεσία, πολιτικοί και στρα

τιωτικοί συνταξιούχοι.
Επειδή όμως δεν προκύπτει σαα>ώς. ότι το δικαίωμα επιλογής Φο

ρέα. αφορά μόνο τα πρόσωπα, που από δικό τους δικαίωμα υπάγονται 
συγχρόνως για τον κίνδυνο ασθένειας στην ασφάλιση δύο (2) ή περισσό
τερων Ασφαλιστικών Οργανισμών, μπορεί να θεωρηθεί ότι το παρα
πάνω δικαίωμα έχουν τα πρόσωπα εκείνα, που θεωρούνται μέλη οικο
γένειας ασφαλισμένου.

Ύ στερα από τα παραπάνω και για την καλύτερη διευκρίνιση της έν
νοιας της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. Δ/τος 4277/62. προτείνεται η 
θέσπιση της διάταξης.

3. Με την παρ. 3 υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθένειας σε 
χρήμα οι εκπαιδευτές οδηγοί αυτοκινήτων.

Με βάση τις διατάξεις του άοθρου 23 του ν. 1027/80 (ΦΕΚ 49/Α/ 
80). εκδόθηκε το π.δ. 434/80 (ΦΕΚ 114/Α/80). με το οποίο υπά
χθηκαν από 1.6.1980 στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας 
σε είδος του ΙΚΑ. οι αυτοκινητιστές ασφαλισμένοι του ΤΣΑ και τα μέλη 
οικογένειας τους.

Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εκπαιδευτικών 
Οδηγών Αυτοκινήτων, διατυπώνει το αίτημα υπαγωγής των μελών 
της και στον Κλάδο Παροχών Ασθένειας σε χρήμα του ΙΚΑ. για να κα
ταστεί δυνατή η καταβολή επιδόματος ασθένειας στα μέλη της εκείνα 
που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγ
γελμά τους με αποτέλεσμα ν' αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, 
αφού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να ασκούν 
προσωπικά το επάγγελμά τους (του εκπαιδευτή).

Επειδή το αίτημα της παραπάνω Ομοσπονδίας κρίνεται δίκαιο, προ- 
τείνεται η νομοθετική ρύθμισή του.

4. Με την παρ. 4 χορηγούνται παροχές ασθένειας στους ασφαλισμέ
νους του ΙΚΑ περιοχές Καλαμάτας με μειωμένες ασφαλιστικές προϋπο
θέσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/51. στους 
ασφαλισμένους και τα μέλη της οικογένειας τους παρέχεται ιατρική πε
ρίθαλψη εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 τουλάχιστον 
μέρες 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 15μηνο. χωρίς να συνυπολο
γίζονται στην τελευταία περίπτωση οι ημέρες εργασίας, που πραγματο
ποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου.

Σύμφωνα εξάλλου με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ίδιου νόμου, ο 
ασφαλισμένος δικαιούται επιδόματος ασθένειας, εφόσον εκτός των άλ
λων προϋποθέσεων, έχει πραγματοποιήσει 100 τουλάχιστον ημέρες ερ
γασίας κατά το ημερολογιακό έτος, το αμέσως προηγούμενο της αναγ
γελίας της ασθένειας ή κατά το προηγούμενο της αναγγελίας 15/μηνο. 
χωρίς να συνυπολογίζονται στην τελευταία περίπτωση οι ημέρες εργα
σίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο 
του 15/μήνου.

Οι σεισμοί στην περιοχή της Καλαμάτας επέδρασαν ανασταλτικά 
στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής κατά τους τελευταίους 
μήνες του 1986. με αποτέλεσμα να δηαιουργηθεί στους κατοίκους της. 
οξύτερο το πρόβλημα της ανεργίας και ειδικότερα για πολλούς ασφαλι
σμένους του ΙΚΑ. οι οποίοι δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τις χρονι
κές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση του δικαιώματος 
λήψης παροχών ασθένειας.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για το έτος 
1987. για την παροχή στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ιατρικής περίθαλ
ψης να μην απαιτούνται ασφαλιστικές προϋποθέσεις και για την κατα
βολή από το ΙΚΑ επιδόματος ασθένειας ν* απαιτείται η πραγματοποί
ηση 60 τουλάχιστον ημερομισθίων κατά το προηγούμενο της αναγγε
λίας της ασθένειας ημερολο-ηακό έτος.

5. Με την παρ. 5 καλύπτονται αναδρομικά όλες εκείνες οι περιπτώ
σεις υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας της Γεν. Γραμματείας Korv. 
Ασφαλίσεων, για τις οποίες δεν έγινε συμψιφισμός των αποδοχών τους 
με τα επιδόματα κύησης - αοχείας που είχαν καταβληθεί από το Ι.Κ.Α.

Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 305 του Π.Δ. 611/77 
«Υπαλληλικός Κώδιζ* ορίζεται ότι τα επιδόματα κυήσεως και λοχείας 
που καταβληθήκανε σε υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. εκπίπτονται εκ των αποδο
χών αυτής.

Από τη ρύθμιση αυτή, υπήρξε εξαίρεση γεα τους υπαλλήλους του ΙΚΑ 
(πα£. 3 του άρθρου 15 του Β.Δ. 993/66> και για τους υπαλλήλους του 
Ο.ΑΕΔ. ΟΕΚ. ΟΕΕ (παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1082/1980).

Στη συνέχεια και χωρίς να υπάοξει προηγουμένως σχετική νομοθε
τική ρύθμιση, με τη Φ.3 0/2035/ΕΓΚ. 1 74/11.4.73 εγκύκλιο του 
τότε Υπουργείου Κοινωνικών Υπηοεσιών που απευθυνότανε σε όλους 
τους Οργανισμούς Κοιν. Ασφάλισης, η παραπάνω ρύθμιση επεκτάθηκε
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Χ3'. στο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοιν. 
Υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι υπάλληλοι των παραπάνω 
ΝΠΔΔ να μη συμψηφίζουν πλέον τα επιδόματα κυήσεως και λοχείας με 
τις τακτικές αποδοχές τους.

Αντιμετωπίζεται πάντως η περίπτωση όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποοανθεί ότι παρανόμως δεν έγινε συμψηφισμός των επιδομάτων αυ
τών και ζητήσει την αναδρομική επιστροφή από τους υπαλλήλους.

Επειδή όμως για το μη συμψηφισμό των επιδομάτων αυτών δεν φέρουν 
καμία ευθύνη οι ανωτέρω υπάλληλοι, οι οποίοι τα έλαβαν καλόπιστα, 
ύστερα από την εγκύκλιο της εποπτεύουσας αρχής (Υπουργείο Κοιν. 
Υπηρεσιών) και επειδή μέσα στους σκοπούς της χρηστής Διοίκησης εί
ναι και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους - Εργο
δότη και πολίτη - εργαζόμενου, προτείνεται η ρύθμιση του θέματος.

6. Με την παρ. 6 παρέχεται η δυνατότητα στους τέως ασφαλισμένους 
του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους σ' αυτό 
για τον κλάδο ασθένειας.

Με την αριθ. Β2/54/3/1651/83 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Πρόνοιας και Κοινών. Ασφαλί
σεων. δόθηκε η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στους τέως ασφα
λισμένους του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλ
λήλων τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης θεωρείται σκόπιμη η παροχή δυνατό
τητας στα πιο πάνω πρόσωπα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή 
τους και για τον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείο.

7. Με την παρ. 7. καλύπτονται από το Τ.Ε.Α.Κ.Δ.Ξ.Ε. οι δαπάνες 
μεταφοράς των κατασκηνωτών ασφαλισμένων του Ταμείου.

Το Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δο
μικών και Ξυλουργικών Εργασιών υπέβαλε πρόταση για συμπλήρωση 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1393/83. που αποβλέπει στην άρση 
των αμφισβητήσεων του Παρέδρου. του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
έχουν προκόψει, ως προς την νομιμότητα των δαπανών μεταφοράς των 
κατασκηνωτών και των δαπανών για την οργάνωση ψυχαγωγικών και 
μορφωτικών εκδρομών.

Η πρόταση θεωρείται δίκαιη γι* αυτό και προτείνεται η ρύθμιση του 
θέματος. ·

8. Με την παρ. 8 καθιερώνεται η συμμετοχή του ΙΚΑ στα προγράμ
ματα του κοινωνικού θεραπευτικού τουρισμού του EOT.

Στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή 
επιδοματούχους λόγω αναπροσαρμογής και στους συνταξιούχους λόγω 
γήρατος ή θανάτου παρέχεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
λουτροθεραπεία, εφόσον αυτή είναι αναγκαία προς θεραπεία αυτών ή 
προς αποκατάσταση της ικανότητάς των, προς εργασία.

Με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 2 του Κανονισμού Λουτροθερα
πείας του ΙΚΑ. καθορίζονται ot κατηγορίες των παθήσεων, για τις 
οποίες δικαιολογείται η παροχή λουτροθεραπείας.

Με πρόσφατη απόφαση, τροποποιήθηκε η πιο πάνω διάταξη και 
προσδιορίζονται πλέον οι παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η λουτρο
θεραπεία με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Επειδή όμως, από την εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης, είναι ενδε
χόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις των ασφαλισμένων και κυρίως των 
ατόμων μεγάλης ηλικίας, που μέχρι σήμερα πήγαιναν για λουτροθερα
πεία, το Ι.Κ.Α. έχει μεριμνήσει ώστε τα άτομα αυτά να καλυφθούν από 
τον EOT με το πρόγραμμα του Κοινωνικού θεραπευτικού Τουρισμού, 
στο οποίο θα συμμετέχει και το ΙΚΑ οικονομικά.

Οι ισχύουσες όμως διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ. που αναφέρο- 
νται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν παρέχουν 
την δυνατότητα σ' αυτό να αποφασίζει και για την διάθεση χρηματικών 
ποσών από τα έσοδα του ΙΚΑ, για το πιο πάνω πρόγραμμα Κοινωνικού 
θεραπευτικού Τουρισμού, που εφαρμόζεται πρώτη φορά φέτος και θα 
γίνεται κάθε φορά σε συνεργασία πάντα με τον EOT και το οποίο περι
λαμβάνει ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, που ανήκουν σε οικονο
μικά ασθενείς κυρίως τάξεις και που δεν δικαιούνται λουτροθερα
πείας.

Για την τακτοποίηση του θέματος αυτού, απαιτείται νομοθετική ρύθ
μιση ώστε το Δ.Σ. να έχει την δυνατότητα να διαθέτει χρηματικά ποσά 
από το έσοδα του ΙΚΑ. για να καλύψει τις δαπάνες του προγράμματος 
του Κοινωνικού Θεραπευτικού Τουρισμού.

Αρθρο 31.

1. Με την παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συνιστά Ειδικές Επιτροπές 
Ελέγχου Αναπηριών που σκοπό θα έχουν τον έλεγχο της ορθής λειτουρ
γίας των Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Η ανάγκη για σύσταση τέτοιων επιτροπών, δημιουργήθηκε από το

γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της χώρας ο μέσος όρος των συνταξιού
χων αναπηρίας είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες περιοχές χωρίς αυτό 
να μπορεί να δικαιολογηθεί από άλλα αίτια όπως δυσμενείς εργασιακές 
συνθήκες, μεγάλος αριθμός εργατικών ατυχημάτων κ.λπ.

Η έκταση των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών αυτών καθώς και ο 
τρόπος λειτουργίας τους και η αξιοποίηση των πορισμάτων τους θα κα
θοριστεί με απόφαση.

Πάντως οι Επιτροπές αυτές δεν θα υποκαθιστούν τις αρμόδιες Υγειο
νομικές Επιτροπές, αλλά απλώς θα ελέγχουν τη λειτουργία τους.

Η δαπάνη λειτουργία τους θα βαρύνει το Λ.Β.Κ.Α.
2. Με την παρ. 2 αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των Υγειονομικών 

Επιτροπών γα τη διαπίστωση, της αναπηρίας.
Προβλέπεται η συγκρότηση ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών ανα

πηρίας (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων), οι οποίες θα αποφασίζουν 
δεσμευτικά για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλι
σμένων και των υπαλλήλων του ΙΚΑ. Μέχρι τώρα η αρμοδιότητα των 
Υγειονομικών Επιτροπών ήταν μόνο γνωμοδοτική και η σχετική από
φαση για την ύπαρξη ασφαλιστικής αναπηρίας και για το ποσοστό της 
ανήκε στον αρμόδιο Δ/ντή.

Οι Επιτροπές αυτές θα έχουν έδρα την Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ο 
διορισμός των γιατρών θα γίνεται με αποφάσεις του Διοικητή του
Ι.Κ.Α.

Αρθρο 32.

Με το άρθρο αυτό και ειδικότερα με την παρ. 1 προβλέπεται μείωση 
της οριζόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 591/37 εισφο
ράς υπέρ του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης από 
2%ο σε 1 %ο. και δίδεται η ευχέρεια στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξαιρούνται από την υποχρέωση κατα
βολής της παραπάνω εισφοράς οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που παρου
σίασαν και παρουσιάζουν ελλειματικές χρήσεις. Ακόμη προβλέπεται η 
κατάργηση των προσθέτων τελών σε περίπτωση καθυστέρησης καταβο
λής της εισφοράς και μάλιστα αναδρομικά.

Με την παραπάνω ρύθμιση επιδιώκεται η ελάφρυνση των υπόχρεων 
ασφαλιστικών οργανισμών εν όψη μάλιστα και των ιδιαιτέρων οικονομι
κών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ασφαλιστικοί Οργα
νισμοί.

Με την παρ. 3 επιδιώκεται και η κάλυψη των δαπανών για την απο
στολή αντιπροσωπειών ή προσώπων στο εξωτερικό (ΕΟΚ, Συμβούλιο 
της Ευρώπης κλπ.) για την εξέταση θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
οργάνωσης στη χώρας μας συνεδρίων με αντικείμενο θέματα κοινωνι
κής ασφάλισης.

Με τις παραγράφους 4 και 6 προβλέπεται ότι με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων μπορούν να συνι- 
στώνται ειδικές επιτροπές που θα έχουν σαν αντικείμενο τη μελέτη θε
μάτων. που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού όπως π.χ. το θέμα της 
πολυφαρμακίας, του Εθνικού Φορέα Υγείας κ.λ.π.

Επειδή το αντικείμενο των Επιτροπών αυτών είναι εξειδικευμένο, εί
ναι απαραίτητο οι επιτροπές αυτές να αποτελούνται από άτομα με ειδι
κές επιστημονικές γνώσεις.

Η σχετική δε δαπάνη λειτουργίας των επιτροπών αυτών, θα βαρύνει 
τον Λ.Β.Κ.Α., γιατί το έργο του αποβλέπει στη βελτίωση των θεσμών 
της κοινωνικής ασφάλισης.

Με την παράγρ. 5 προβλέπεται ότι από τον ίδιο λογαριασμό θα καλύ
πτεται και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι απαραίτητη για την εξυπη
ρέτηση των επιτροπών αυτών όπως π.χ. μηχανογράφηση, ανάθεση ερ
γασιών σε τρίτους κ.λ.π.

Αρθρο 33.

1. Ορισμένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθυστερούν την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Η καθυστέρηση 
αυτή έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση αναγνώρισης, τόσο του χρόνου 
ασφάλισης των εργαζομένων, όσο και των δικαιωμάτων τους για παρο
χές. επιπλέον δε δημιουργεί ταμειακές δυσχέρειες στο ΙΚΑ. το οποίο 
οφείλει, χωρίς καμιά καθυστέρηση, να καταβάλλει παροχές (επιδόματα, 
συντάξεις, περίθαλψη) σε δικαιούχους ασφαλισμένους του. Η παραπάνω 
καθυστέρηση είναι απόλυτα αδικαιολόγητη κατά το μέρος που αφορά 
στην εισφορά των εργαζομένων η οποία ενώ έχει παρακρατηθεί κατά 
την καταβολή (κάθε μήνα) των αποδοχών, δεν αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.

Στην άρση των παραπάνω ανωμαλιών στοχεύει η πρστεινόμενη παρ.
1.

2. Με την παρ. 2 επιδιώκεται όπως η τροποποίηση των καταστατι
κών διατάξεων και των κανονισμών Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, γί
νεται στο εξής με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας.

Η διάταξη αυτή αφορά ελάχιστο αριθμό Ταμείων που η τροποποίηση 
της νομοθεσίας τους δεν γίνεται με Π. Δ/γμα ή Υπουργικές Αποφάσεις.

Τούτο συμβαίνει στους φορείς που η τροποποίηση της νομοθεσίας του 
-Ανετα: με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους.

Έτσι το εποπτεύον Υπουργείο δεν λαμβάνει γνώση των αλλαγών αυ
τών.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ενιαία αντιμετώπιση της διαδικα
σίας τροποποίησης της νομοθεσίας όλων των Φορέων Ασφάλισης για 
την επίτευξη κοινής ασφαλιστικής πολιτικής.

3. Με την παρ. 3 απαγορεύεται να γίνεται ρύθμιση θεμάτων κοινωνι
κής ασφάλισης των εργαζομένων σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Συμβαίνει πολλές φορές με συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ρυθμί
ζονται και θέματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων χωρίς την 
απαραπηση σύμπραξη του αρμόδιου Υπουργού, με αποτέλεσμα οι ρυθ
μίσεις αυτές να μην είναι εναρμονισμένες με την ακολουθούμενη πολι
τική και τις καθιερωμένες αρχές.

Για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων και στο μέλλον, δεν Θα 
πρέπει τα σχετικά θέματα να ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις, 
αλλά να ακολουθείται η κανονική διαδικασία της σύμπραξής του αρμό
διου Υπουργού.

4. .Με την παρ. 4 θεσπίζονται πόροι υπέρ του ΤΣΑ.
Το Ταμείο συντάξεων Αυτοκινητιστών ιδρύθηκε το έτος 1930 με 

σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των ιδιοκτητών Δ.Σ. αυτοκινήτων και 
μισθωτών οδηγών αυτοκινήτων.

Με το Ν. 984/79 μεταφέρθηκαν οι μισθωτοί οδηγοί στο Ι.Κ.Α. και 
στο Τ.Σ.Α. παρέμειναν μόνο οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες και εκμεταλ
λευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Τα τελευταία χρόνια η συνεχής μείωση του αριθμού των ασφαλισμέ
νων σε συνδυασμό με την αύξηση των συνταξιούχων και τη βελτίωση 
των παρεχόμενων συντάξεων (Από το 8633 το 1981 τα κατώτατα 
όρια, έφΘασαν στις 20.500) είχε σαν αποτέλεσμα, παρά τη σημαντική 
αύξηση των ατομικών εισφορών, την οικονομική αποδυνάμωση του
Τ.Σ.Α.

Με το Π .Δ/γμα 418/1985 (ΦΕΚ 146/30.8.85. τ. Α') αυξήθηκε 
το βασικό ποσό της σύνταξης από 1.5.85 από 15.000 στις 19.000 
δρχ. σήμερα δε. ανέρχεται στο ποσό των 20.500 δρχ. Επίσης από 
1.1.1985 η ατομική εισφορά κλάδου σύνταξης μόνον των ασφαλισμέ
νων αυξήθηκε από 5.950 δρχ. σε 8.000 δρχ. και από 1.1.87 σε 
1 0.200 δρχ. μηνιαάως.

Παρά τη σημαντική όμως αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 
Ταμείο παρουσιάζει μεγάλα ελλείματα και καθίσταται προβληματική η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των συντάξεων έγινε με την προϋπόθεση 
ότι θα θεσπιστούν οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των 
δαπανών του, χωρίς να αυξηθούν οι ατομικές εισφορές των ασφαλισμέ
νων οι οποίες όμως αυξήθηκαν σημαντικά.

Επειδή, δεν είναι δυνατή η παραπέρα αύξηση της εισφοράς των 
ασφαλισμένων κρίνετα: αναγκαίο να Θεσπισθούν οι απαραίτητοι πόροι 
για την ενίσχυση του Ταμείου ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις υπο
χρεώσεις του.

5. Νίι την πας. 5 δίνεται δυνατότητα συμμετοχής του ΙΚΑ στην Ελ
ληνική Εταιρία Βιοτεχνολογίας.

Με πολιτική βούληση της Κυβέρνησης εκφρασμένη με απόφαση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ερευνας κα: Τεχνολογίας, ιδρύ
θηκε η Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας «Β10ΕΙΛΛΑΣ Α.Ε.* που δη- 
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 628/4.4.84 τευχ. Α.Ε. και ΕΠΕ.

Το ΙΚΑ στο τομέα αυτό (Φάρμακα, αντιδραστήρες, εμβόλια» FILMS 
κ.λ.π.) δαπανά κάθε χρόνο, ποσό που ξεπερνά τα 10 δισ. δρχ. Η Διοί
κηση του Ιδρύματος έκρινε συμφέρουσσ για το Ίδρυμα τη συμμετοχή 
του στην Εταιρεία αυτή, προς κάλυψη βασικών αναγκών υγειονομικών 
υλικών.

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η άρση του τυπικού κωλύματος 
που υπάρχει για τη δυνατότητα συμμετοχής του ΙΚΑ στην παραπάνω 
εταιρία.

6. Με την παρ. 6 ρυθμίζεται το θέμα της αναστολής της συνταξιοδό- 
τησης των ομογενών που παραμένουν στην Αίγυπτο πέραν των 6 μη
νών.

Με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.Δ. 4577/66 προβλεπόταν η αναστολή 
της σύνταξης που χορηγείται από το ΙΚΑ στους συνταξιούχους ομογε
νείς από Αίγυπτο και Τουρκία όταν χωρίς δικαιολογημένη αιτία παρέ
μεναν στην αλλοδαπή πέραν των τριών μηνών.

Με το άρθρο 21 του Ν. 997/79 το παραπάνω διάστημα διευρύνθηκε 
σε έξι μήνες.

Γ ια την ύπαρξη δικαιολογημένης αιτίας παραμονής στην αλλοδαπή 
πέραν των έξι μηνών κρένουν τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ και των άλ
λων ασφαλιστικών οργανισμών.

Επειδή για τους ομογενείς από την Αίγυπτο υπάρχουν ειδικοί λόγοι 
που επιβάλλουν την παραμονή τους στην χώρα αυτή και πέραν των 6 
μηνών, αλλά και για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπισης του Θέματος 
αυτού, κρίνεται σκόπιμο οι λόγοι να καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Με την παρ. 7 καταργείται η κατά 50% μείωση της εργοδοτικής 
εισφοράς προς το Ι.Κ.Α. των επιχειρήσεων γούνας των εγκαταστημέ- 
νων στις πόλεις Καστοριά και Σιάτιστα. Η κατάργηση δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι επί μια εικοσαετία και πλέον που ίσχυσε η σχετική 
διάταξη της παρ. 2 άρθ. 6 του Ν.Δ. 4504/66 εκλπηρώθηκε ο σκοπό; 
για τον οποίο Θεσπίστηκε η διάταξη αυτή.

8. Με την παρ. 8 ρυθμίζεται το θέμα της απαρτίας του Δ.Σ. του Συμ
βουλίου Ασφαλίσεως στη Δ.Ε.Η.

Το Συμβούλιο Ασφαλέσεως που λειτουργεί στη Δ.Ε.Η.. αποτελείται 
από 7 μέλη και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε μέλη. 
Επειδή υπάρχει περίπτωση δια διάφορους λόγους να μην είναι δυνατή η 
παρουσία πέντε μελών και για να μην αναβάλλεται η λήψη αποφάσεων 
και ιδίως για επείγοντα θέματα περίθαλψης, με την προτεινόμενη διά
ταξη το Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερο 
από τα επτά μέλη, όπως αυτό γίνεται σε όλους τους Ασφαλιστικούς Ορ
γανισμούς.

‘Αρθρο 34.

1. Με την παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης των προϋπολογι
σμών των οργανισμών Κοινών. Ασφάλισης μόνο από τον Υπουργό 
Υγείας, Προν. και Κοινών. Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 281/36. όπως αυτός συμπλη
ρώθηκε αργότερα, στο Υπουργείο Οικονομικών έχει ανατεθεί η έγκριση 
των Προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. μαζί με την εκάστοτε Αρμόδια
Αρχή·

Από την ανωτέρω διαδικασία έγκρισης προϋπολογισμών έχουν εξαι
ρεθεί οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που τελούσαν στην εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, την έγκριση των Προϋπολογισμών αυτών είχε 
αποκλειστικά το ανωτέρω Υπουργείο, σύμφωνα με το Β. Δ/γμα 7/ 
20.5.52 «περί συγκροτήσεως παρά τω Υπουργείω Εργασίας Κεντρικού 
Εποπτικού Συμβουλίου κα: των αρμοδιοτήτων αυτού» και το Ν.Δ. 
3396/55 «περί των αρμοδιοτήτων της Δ/νσεως ΕπιΘεωρήσεως και 
Είλέγχου του Υπουργείου Εφγασίας».

Με το Ν.Δ. 1/1968 στην αρμοδιότητα της Γ ενικής Διεύθυνσης Κοι
νωνικής Ασφάλειας του τότε Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών είχαν 
υπαχθεί και οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, των οποίων η έγκριση 
των προϋπολογισμών συνεχίζει να γίνεται και από τον Υπουργό Οικονο
μικών και έτσι παρατηρείτα: το ανορθόδοξο φαινόμενο οι προϋπολογι
σμοί άλλων μεν Οργανισμών οι οποίοι είναι και οι κυριότεροι, να εγκρί- 
νονται μόνο από τον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, 
άλλων δε και από τον Υπουργό Οικονομικών.

Για την άσκηση ενιαίας πολιτικής στους προϋπολογισμούς όλων των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών, οι οποίοι υπάγονται στον ίδιο φορέα, δη
λαδή στη Γ ενική Γ ραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υ πουργείου 
Υγείας. Προν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ταχύτερη έγκριση αυ
τών. την απλούστευση των διαδικασιών με σκοπό καλύτερης εξυπηρέ
τησης των συμφερόντων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, κρίνετα: 
αναγκαίο όπως οι προϋπολογισμοί όλων των Ασφαλιστικών Οργανι
σμών εγκρίνονται μόνο από το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων, όπως άλλωστε γίνεται με τους κυριότερους από αυ
τούς.

2. Με την παρ. 2 καταργείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης στις 
περιπτώσεις μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού
Ν.Π.Δ.Δ.

Ένα τμήμα τη; ασκούμενη; από το Υπουργείο μας εποπτείας στου; 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και μάλιστα αυτό που αναφέρεται σε διοι
κητικά θέιιατα. έχει μεταβληθεί απλώς σε γραφειοκρατικό τύπο με όλες 
τις γνωστές παρενέργειες που συνοδεύουν τις γραφειοκρατικές γενικές 
διαδικασίες.

Η εποπτεία αυτή, στηρίζεται σε διάταξη που εκδοθηκε το 1 946 κα. 
συγκεκριμένα στην παο. 1 του άρθρου 2 του απο 30.4.46 Ν. Δ/τος. σι 
εποχή δηλαδή που οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επέτρεπαν ή και επέ
βαλαν παρόμοιες διαδικασίες.

Στις μέρες μας όμως η παραπάνω διαδικασία της διοικητικής αυτής
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ίποπτείας έχει μεταβληθει σε τυπική απλώς έγκριση διαπιστωτικών 
ατοαικών πράξεων ή πράξεων για τις οποίες έχει αποφανθεί προηγου
μένως το αρμόδιο-όργανο.

Με σκοπό λοιπόν την κατάργηση της εν λόγω τυπικής και κατά συνέ
πεια γραφειοκρατικής διαδικασίας και με γνωμονα μάλιστα την πολι
τική βούληση που πρόσφατα εκδηλώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 
1558/85. προτείνεται η θέσπιση της εν λόγω διάταξης.

3. Με την παρ. 3 επαναφέρονται μεταβατικά αρμοδιότητες στην κε
ντρική Υπηρεσία του ΤΣΑ λόγω αδυναμίας άσκησής τους από τις Περι
φερειακές Υπηρεσίες.

Με το Π.Δ/γμα 512/85 «Οργανισμός του ΤΣΑ* που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 186/7.11.85. τ. Λ' και που οι διατάςεις του ισχύουν από τη 
δημοσίευση, καταργήθηκε το από 30/8-7/9/34 Π.Δ. «Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΤΣΑ» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 
ρύθμιζε θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάςεις αυτού με αποτέλε
σμα το σύνολο των κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Τα
μείου να πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα από τη δημοσίευση των νέων 
διατάξεων.

Επειδή όμως η άμεση αυτή λειτουργία προϋποθέτει τη στελέχωση 
των νέων Υπηρεσιών με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού ανάλογης 
υπηρεσιακής κατάρτισης και εξειδίκευσης. ελλείψει του οποίου, προς το 
παρόν αυτή είναι αδύνατη, κρίνεται αναγκαίο μέχρι 31.12.1987 να 
διατηρηθούν σε ισχύ αφενός τα άρθρα 5 περίπτωση 7, 14 παρ. 1 και 49 
του από 30.8 - 7.9.1934 Π. Δ/τος «περί Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ΤΣΑ» (ΦΕΚ 297/Α/1934) καθώς και η αριθμ. Β2/7/ 
1052/10.5.82 (327/Β/82) απόφ. του Υπουργού Κοινών. Ασφαλί
σεων που αναθέτει στον μέχρι σήμερα Διευθυντή του Ταμείου τον 
έλεγχο, τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των Υπηρεσιών του Τα
μείου με σκοπό την εύρυθμη και κανονική λειτουργία του Ταμείου.

Για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος προτείνεται η θέ
σπιση της εν λόγω διάταξης.

4. Με την παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα λύσης των μισθωτικών 
συμβάσεων ακινήτων των Ταμείων στην περίπτωση που υπάρχει υπο
μισθωτής.

Ορισμένοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ν.π.δ.δ.) αρμοδιότητας Υπουρ
γείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαθέτουν εδιότη- 
κτητα ακίνητα που τα έχουν εκμισθώσει σε ιδιώτες.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις συνάψεως συμβάσεων υπεκμίσθωσης 
των ακινήτων αυτών, με όρους δυσμενείς και ασύμφορους για τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Συγκεκριμένα- με τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, οι οποίες πα- 
ρατείνονται συνέχεια, ο αρχικός μισθωτής που έπαψε να εκμεταλλεύεται 
ο ίδιος το ακίνητο, καρπούται το μεγαλύτερο μέρος του μισθώματος με 
αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.

Γ ια να σταματήσει η εκμετάλλευση αυτή που γίνεται σε βάρος των 
συμφερόντων των Ταμείων και κατ επέκταση των ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων των. προτείνεται η ρύθμιση του θέματος νομοθετικά.

5. Με την παρ. 5 παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησης ή λύσης των 
συμβάσεων της δικτατορικής περιόδου (1967-1974). που είχαν συνα- 
φθεί ίίεταςΰ Οργανισμών Κοινών. Ασραλίσεως και τρίτων.

Οι ρυμθισειρ αυτέρ επιβάλλονται για την αντιμετώπιση περιπτώ
σεων. ιοίως συμβάσεων εχμίσθωσηρ ακινήτων, για τις οποίες δεν δό
θηκε η δυνατότητα να κινηθεί έγκαιρο ή δεν κινήθηκε για οποιοδήποτε 
λόγο η σχετική διαδικασία του Ν. 207/75.

Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται από το άρθρο 51 του Ν. 1416/84 
γισ τις συμβάσεις μεταξύ των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τρίτων. Εξάλλου με παρόμοιες διατάξεις των Ν. 1232/82 και 
1476/84 ρυθμίστηκαν τα Θέματα της επαναοοοάς των απολυθέντων 
επ: δικτατοοίας με παοάταση των ποοθεσμιών του Ν.Δ. 76/74 και του 
λ. 193/75.

6. Με την παρ. 6 επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 
του Ν. 1539/85 και στους γιατρούς του Δημόσιου Τομέα που συμβάλ
λονται με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Κοινών. Ασφαλίσεων.

Με τις διατάξεις της παε. 4 του ενδέκατου άεθρου του Ν. 1305/ 
1982 (ΦΕΚ 146/9.12.82. τ.Α·) προβλέπεται ο τρόπος καθορισμού 
της αμοιβής των γιατρών που συμβάλλονται μι τους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς αρμοδιότητας Γ ενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί
σεων και οι οποίοι παράλληλα κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο Τομέα.

Επειδή ελάχιστοι γιατροί δέχονταν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
έναντι αμοιβής 30% της οργανικής τους θέσης, όπως προκύπτει από 
την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, θεσπίστηκε η διάταξη του άρ
θρου 43 παρ. 1 του ι\. 1539/1985 (ΦΕΚ 64/5.4.85. τ.Α') σύμφωνα 
με την οποία εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις της αναφερόμενης στην

παρ. α’ διάταξης, οι αγροτικοί ή άλλοι γιατροί του Δημόσιου Τοαέα που 
συμβάλλονται με Ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από παραδρομή όμως, στην παραπάνω διάταξη αναγράφηκε η λέξη 
«.............. του Δημοσίου..............* και όχι «Δημοσίου Τομέα* με αποτέ
λεσμα να μη καλύπτονται από τη σχετική ρύθμιση όλες οι περιπτώσεις 
γιατρών συμβεβλημένων με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμο
διότητας Γ.Γ.Κ.Α.

Προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση, προτείνεται η τροπο
ποίηση της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 1539/85.

7. Με την παρ. 7 καθορίζεται ότι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί θα χο
ρηγούν στους ασφαλισμένους τους μόνο φάρμακα που διατίθενται από 
τα Φαρμακεία υποχρεωτικά με ιατρική συνταγή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ. 96/1973. άρθρ. 3. παρ. 
4) τα φάρμακα κατ* αρχήν διατίθενται με ιατρική συνταγή. Παρέχεται 
όμως δυνατότητα κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας να καθο
ρίζεται με τη σχετική απόφαση ότι μπορεί ένα φάρμακο να διατίθεται 
και χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτό γίνεται για μικρό αριθμό φάρμακων 
με μικρό βαθμό τοξικότητας, όπως βιταμίνες, παυσίπονα κ.λπ.

Το μέτρο που θεσπίζεται με την παρ. αυτή αποβλέπει στην προστασία 
των ασφαλισμένων από την αλόγιστη χρήση φαρμάκων για τα οποία δεν 
θα υπάρχει ιατρικός έλεγχος.

8. Με την παρ. 8 παρατείνονται μέχρι 30.6.88 οι συμβάσεις μίσθω
σης κλινικών για τη λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων του Ι.Κ.Α.

Το Ι.Κ.Α. για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων του 
έχει από ετών συνάψει μεταξύ άλλων και συμβάσεις με ιδιωτικές κλινι
κές, με τις οποίες αντί συγκεκριμένου ανταλλάγματος (νοσηλίου κατά 
κλίνη) παραχωρείται ο* αυτό η χρήση των κλινικών αυτών στο σύνολό 
τους (κτίριο, εγκαταστάσεις, εξόπλισμός κ.λπ.) με παράλληλη υποχρέ
ωση των εκμισθωτών να διατηρούν σε πλήρη λειτουργική χρήση με 
έξοδά τους το κτίριο, εγκαταστάσεις κ.λπ. παρέχοντας επίσης τις υπη
ρεσίες του απαραίτητου για τη νοσηλεία των ασθενών νοσηλευτικού, τε
χνικού και βοηθητικού προσωπικού (νοσοκόμες, μάγειροι, καθαρίστριες 
κ.λπ.). Το Ι.Κ.Α. διαθέτει το ιατρικό και άλλο υγειονομικό προσωπικό 
και τον κατά περίπτωση αναγκαίο αριθμό διοικητικών και λοιπών 
υπαλλήλων.

Παρά το ότι στις συμβάσεις αυτές προέχει ως στοιχείο η μίσθωση του 
κτιρίου με τον εξοπλισμό του. έχει γίνει δεκτό με δικαστικές αποφάσεις 
ότι δεν πρόκειται για μίσθωση αλλά για ιδιότυπες συμβάσεις. Επομένως 
δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή ot ρυθμίσεις του νόμου για τις εμπορι
κές μισθώσεις και την παράταση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης 
και το Ι.Κ.Α. δεν προστατεύεται μετά τη λήξη τους.

Για τους παραπάνω λόγους για να εξασφαλιστεί η νοσοκομειακή πε
ρίθαλψη των ασθενών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α., μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών μεταστέγασης των Θεραπευτηρίων του που λειτουρ
γούν στις κλινικές αυτές και σύμφωνα με το Ε.Σ.Υ., με την προτεινό- 
μενη διάταξη παρατείνονται μέχρι 30.6.1988 όσες από τις συμβάσεις 
έχουν λήξει, ενώ παράλληλα παρέχεται η ευχέρεια στο Ι.Κ.Α. ανάλογα 
με τις ανάγκες του να καταγγέλλει τις συμβάσεις που παρατείνονται κα
θώς και όσες από αυτές λήγουν μετά την θέσπιση της προτεινόμενης 
διάταξης.

9. Μετά την επέκτα. ης ασφάλισης σε όλη τη χώρα, οι ασφαλισμέ
νοι που κατοικούν σε μικ. ι νησιά στα οποία Οεν λειτουργεί φαρμακείο, 
αντιμετωπίζουν, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, οξύ πρόβλημα 
προμήθειας φαρμάκων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είναι άμεση η 
ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή.

Με την πρστιινόμενη διάταξη της παρ. αυτής επιδιώκεται να αντιμε
τωπιστεί το πρόβλημα αυτό με την παροχή της δυνατότητας να ικτε- 
λούνται οι συνταγές φαρμάκων για τους ασφαλισμένους των Ασφαλιστι
κών οργανισμών και από τοπικούς κρατικούς υγειονομικούς σχηματι
σμούς (αγροτικά ιατρεία. Υγειονομικούς σταθμούς) και από τα φαρμα
κεία των Νοσοκομείων.

Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση των αναγκαίων για την εφαρμογή 
της διάταξης κανονιστικών αποφάσεων.

10. Με την παρ. 10 αυξάνονται τα έξοδα κινήσεως των γιατρών και 
οδοντογιατρών του Ι.Κ.Α.

Στους νόμιμους γιατρούς και οδοντογιατρούς του Ι.Κ.Α. που απα
σχολούνται στα δικά τους ιατρεία για λογαριασμό του Ιδρύματος, χορη
γούνται επιδόματα για την απόδοση πραγματικών δαπανών χρήσεως 
υλικού, φθοράς μηχανημάτων, εργαλείων κ.λπ.

Επίσης σε όσους μετακινούνται για «κατ οίκον* επίσκεψη ή τον 
έλεγχο εργαστηρίων, κλινικών, φαρμακείων κ.λπ. χορηγείται επίδομα 
για την κάλυψη εξόδων κινήσεως. Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 904/78, έχουν διατηρηθεί με το 
ομο 1505/84 και υπολογίζονται στο 28ο μισθολσγικό κλιμάκιο (πο
σοστά 20% ή 25% κατά περίπτωση).

Ενώ δίχως οι πραγματικές δαπάνες έχουν αυξηθεί, οι παραπάνω για- 
ροί υποβάλλονται ήδη οε αυξημένα έξοδα χωρίς να καλύπτονται.

Για το λόγο αυτό, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ο υπο- 
ογισμός να γίνεται στο 20ό αντί του 28ου μισθολ. κλιμακίου για να 
πορεί να καλύπτονται οι παραπάνω πραγματικές δαπάνες στις οποίες 
ποβάλλονται οι γιατροί του Ι.Κ.Α.

Παράλληλα, από 4.7.85. γιατροί που μέχρι τότε προσέφεοαν τις 
πηρεσίες τους με ειδικές συμβάσεις, κατατάχθηκαν σε προσωρινές θέ - 
εις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με 
ον ν. 1476/84. Οι αποδοχές των γιατρών αυτών καθορίζονται ίσες με 

αποδοχές του Ν. 123/75. που όμως δεν προβλέπει την καταβολή 
ων παραπάνω επιδομάτων που δικαιούνται οι μόνιμοι γιατροί του 
βρόματος.

Για το λόγο αυτό με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνα- 
;τητα χορήγησης των επιδομάτων αυτών και στους γιατρούς του ΙΚΑ 
ι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται για λογαρια- 
ιό του Ιδρύματος στα ιατρεία τους, όπως και οι μόνιμοι, για να καλύ- 
:ουν και αυτοί τα πραγματικά έξοδα ή τις δαπάνες στις οποίες υποβάλ- 
>νται για τη μετακίνησή τους.
11. Με την παρ. 11 ; Παίζονται μισθολσγικές εκκρεμότητες του 

-ειονομικού προσωπικού Ι.Κ.Α.
Στο Ι.Κ.Α. έχει προσληθεί προσωπικό (ιατρικό, υγειονομικό, βοηθη- 

κό κ.λπ.) για κάλυψη έκτακτων αναγκών των ιατρείων νοσηλευτικών 
ανάδων, ΣΑΒ, Κέντρο Αιμοδοσίας κ.λπ. υπηρεσιών του με τήρηση πά- 
οτε όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατά-
:ς (ν. 1057/30, 993/79. 1256/82 κ.λπ.).
Παρόλο όμως που με το άρθρο 44 ν. 1539/85 δόθηκε η ερμηνεία 

: και στα ιατρεία του ΙΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 
χρ. 3 του ν. 1057/80 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ορι- 
-ένες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν τη γνώμη ότι η πα 
πάνω διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ και επομένως εξακολουθούν 
εκκρεμούν εντάλματα πληρωμής δαπανών που αφορούν τις άποδο

ς (μισθούς, αποζημιώσεις και γενικά πρόσθετες απολαβές) του παρα
ινώ προσωπικού που έχε: προσληφθεί στο Ι.Κ.Α. Επίσης εκκρεμότη- 
; υπάρχουν από την αμφισβήτηση υπαγωγής των γιατρών που υπη- 
τούσαν στο Ι.Κ.Α. με σύμβαση του (άρθρου 14, ν.δ. 1204/72 (ουσια- 
κά σύμβαση έργου) στις ρυθμίσεις του ν. 1476/84 με τις οποίες οι 
χβάσεις αυτές έγιναν αορίστου χρόνου.
Για την άρση της εκκρεμότητας αυτής, επιδιώκει η προτεινόμενη 
μίση.
12. Με την παράγρ. 12 τακτοποιείται τυπικά η αύξηση του νοσή- 
ου των ιδιωτικών κλινικών για το από 1 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουλίου 
86 χρονικό διάστημα.
Με την Α.3γ/Φ.15/1 1131/18.7.86 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Γας. Πρόνοιας και Kotv. Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονο- 
ών αυξήθηκε το ημερήσιο νοσήλειο των ιδιωτικών Κλινικών κατά
ύε.
4 ισχύς της παραπάνω απόφασης ορίστηκε την 1η Ιουνίου 1986. 
ππειδή η παραπάνω αναδρομική αύξηση, η οποία και καταβλήθηκε 
υς δικαιούχους δεν είναι τυπικά ορθή, αφού η κατ' εξουσιοδότηση 
διάταξης του άρθρ. ) 6 παρ. 3 του Ν. 1579/1985 απόφαση δεν εί- 
δυνατό να έχει αναδρομική ισχύ, με τη διάταξη της παραγράφου αυ- 
τακτοποιείται τυπικά η αύξηση του νοσήλειου για το από 1 Ιουνίου 
οι 22 Ιουλίου 1986 χρονικό διάστημα.
3. Με τις παρ. 13 και 3 4 ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στην 
τθάριση του διαλυθέντος Ταμείου Εφάπαξ Παροχών Προσωπικού 
ιοείας Διαχειρίσεως Ελληνικών Μονοπωλίων (Ε1ΔΕΜΕΔ).
1ε την κατάργηση των Κρατικών Μονοπωλίων Είμπορικού χαρα- 
οα (Πρ. Δ/γμα 604/20.12.85) και τη συνακόλουθη λήξη της συμ- 
εως της Εταιρείας Διαχειρίσεως Ελληνικών Μονοπωλίων (ΕΔΕ- 
5) την 31.12.85. το Ταμείο Εφάπαξ παροχών Ποοσωπικού ΕΔΕ
Α διαλύθηκε και η περιουσία του τέθηκε υπό εκκαθάριση σύμφωνα 
α προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της αριθ. 12364/Σ. 103/1.3.1957 
τάσης του Υπουργού Εργασίας.

ρυθμίσεις όμως που προβλέπουν οι παοαπάνω διατάξεις, από το 
«νός ότι έγιναν πριν από 30 και πλέον χοόνια δεν δίνουν πάντοτε λύ- 
στα σημερινά προβλήματα της εκκαθάρισης.
:α την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζει η ερμηνεία 
ών και ασαφών διατάξεων και την κάλυόη των κενών αυτών που η 
:η αποκάλυψε προτείνεται η νομοθετική ρύθμισή τους.

’Αρθρο 35.

Με το άρθρο αυτό, καθιερώνεται η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευ
σης στους γιατρούς και τους λοιπούς επαγγελματίες της υγείας.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση έχει καθοριστική σημασία για την 
άσκηση του έργου, τόσο του ιατρικού σώματος, όσο και των λοιπών 
επαγγελματιών της υγείας.

Επιτρέπει την παρακολούθηση και εφαρμογή της επιστημονικής εξέ- 
λιξτ^ς*και επιβάλλεται για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους γιατρούς και τους λοι
πούς επαγγελματίες της υγείας, προτείνεται από την Παγκόσμια Οργά
νωση Υγείας και προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 1397/83 σύμ
φωνα με το οποίο απαιτούνται 100 ώρες παρακολούθησης μετεκπαι- 
δευτικών μαθημάτων κάθε 5ετία για την ανανέωση της άδειας άσκησης 
του επαγγέλματος.

Άρθρο 36.

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του 
Ε.Ο.Φ. με τη χρηυττοδότηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων, τη 
σύσταση νέων οργανικών θέσεων κ.λπ.

1. Αποστολή και έργο του ΕΟΦ, σύμφωνα και με τον ιδρυτικό του 
νόμο 1316/83 (άρθρο 9 εδ. α’), είναι και η διεξαγωγή ερευνών για την 
ανάπτυξη ή τη βελτίωση των προϊόντων της αρμοδιότητάς του.

Επειδή πολλές φορές συμβαίνει τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
της χώρας να έχουν την επιστημονική υποδομή για να διεξάγουν έρευ
νες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο ΕΟΦ είναι ανάγκη να υπάρχει η ευχέ
ρεια να τις χρηματοδοτήσει και να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό και 
στην πραγματοποίησή τους και στην υποβοήθηση της επίσπευσής τους. 
Την ανάγκη αυτή θεραπεύει η διάταξη της παρ. 1 με την οποία ενισχύε- 
ται η ερευνητική προσπάθεια στον τομέα του φαρμάκου που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

2. Με την παρ. 2 ορίζονται οι ιδιότητες των υπαλλήλων που συμμετέ
χουν στο Δ.Σ. του ΕΟΦ.

Έξι (6) πτυχίούχοι Ανωτάτων Σχολών με γνώσεις και πείρα στα θέ
ματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΟΦ που ορίζονται από 
τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, από τους 
οποίους ένας της Ιατρικής, ένας της Φαρμακευτικής και ένας Χημικής 
-χολής.

3. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σαν νέος Οργανισμός για να 
μπορέσει να λειτουργήσει και ν' ανταποκριθεί στις υποχοεώσεις και τις 
απαιτήσεις του ιδρυτικού του νόμου έχει ανάγκη από ορισμένες θέσεις 
και κατηγορίες προσωπικού που δεν προβλέπονται από τον προσωρινό 
του οργανισμό και συγκεκριμένα:

α) για να πετύχει τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραγωγής, διακί
νησης και κυκλοφορίας των φαρμακευτικών και λοιπών προϊόντων της 
αρμοδιότητας του προχωρεί στη δημιουργία Μηχανογραφικής Υπηρε
σίας. Προς τον σκοπό αυτό έχει ήδη προμηθευτεί τον απαραίτητο μηχα
νολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα προγράμματα επεξεργασίας στοι
χείων και πληροφοριών.

Για να λειτουργήσει όμως η υπηρεσία αυτή, είναι απαραίτητο να 
υπάρχει προσωπικό του κλάδου επιστήμης των υπολογιστών (αναλυ- 
τές-προγραμματιστές). το οποίο όμως δεν υπάρχει στον ισχύοντα προ
σωρινό οργανισμό και συνεπώς δεν μπορεί να προσληφθεί. Για το λόγο 
αυτό με την παρ. 2 προτείνεται η σύσταση πέντε θέσεων προσωπικού 
αυτής της κατηγορίας για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 
1579/85 ο ΕΟΦ εκδίδει και διαθέτει ταινίες γνησιότητας που πρέπει 
να φέρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυ
κλοφορούν στην Ελλάδα. Ήδη εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, που προβλέπεται από την ίδια 
διάταξη για τον τύπο των ταινιών, την χρηση τους κ.λπ. και προχωρεί η 
υπηρεσία στην υλοποίησή της.

Επειδή στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα ο ΕΟΦ δεν υπάρχει ο απαι- 
τούμενος χώρος για την ανάπτυξη και λειτουργία της υπηρεσίας αποθή
κευσης και διάθεσης των ταινιών, πρέπει να μισθωθεί χώρος κατάλλη
λος σε άλλο κτίριο.

Το νέο κτίριο χρειάζεται φύλαξη σε 24ωρη βάση, δεδομένου ότι αφού 
οι ταινίες αποβλέπουν στην εξαφάνιση της παράνομης κυκλοφορίας και 
διατίθενται δωρεάν από τον ΕΟΦ θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα 
προστασίας της διαρροής και κλοπής των διότι διαφορετικά από μια εν
δεχόμενη απρόοπτη απώλεια οι επιπτώσεις στην αγορά και κυκλοφορία 
φαρμάκων θα είναι άμεσες και οι συνέπειες για την υγεία του λαού ανυ
πολόγιστες. Πέραν αυτού, η νέα αυτή υπηοεσία χρειάζεται και βοηθη
τικό προσωπικό εργατών για την φόρτωση και διανομή των ταινιών.
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Επειδή οι θέσεις ουλάχων και εργατών που προβλέπονται στον οσγα- 
νισμό του ΕΟΦ είναι μόνο πέντε και δεν επαρκούν ούτε για τις ανάγκες 
του κτιρίου που στεγάζεται σήμερα η υπηρεσία, είναι απαραίτητο να συ- 
σταθούν νέες θέσεις που να καλύιύουν την καινούργια ανάγκη που δτι- 
αιουογήθηκε και για το σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση των θέσεων 
των Θυρωρών-Φυλάχων Εργατών.

γ) Ο Εθνικός Οργανισυός Φαρμάκων για να μπορέσει να ανταποκοι- 
θεί στην κοινωνική του αποστολή και να εκπληρώσει τον σκοπό του. που 
είναι η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος 
στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των φαρμάκων, 
καλλυντικών και λοιπών συναφών προϊόντων, έχει αναγκη από μικρό 
αριθμό εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού να διαθέτει εκτός 
από το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής και ειδικές γνώσεις και εμπειρεία 
σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό του.

Την ανάγκη αυτή ανα'^νώρισε και ο ιδρυτικός του Νόμος 1316/83 ο 
οποίος στο άρθρο 9 προέβλεψε την σύσταση είκοσι πέντε θέσεων Επιστη
μονικών Συνεργατών πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών με σχέση εργα
σίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Στο μεταξύ όμως εκδόθηκε ο Ν. 1476/84- «Διορισμός σε μόνιμες θέ
σεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημο
σίου κ.λπ.». ο οποίος στο άρθρο 10 ορίζει ότι οι κενές θέσεις προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που υπάρχουν μετά τη δημο
σίευση του νόμου αυτού κατα^"’ αι.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διάτας., αυτή, οι ανωτέρω κενές θέσεις των 
Επιστημονικών Συνεργατών καταργήθηκαν και συνεπώς ο Οργανισμός 
δεν μπορεί να προσλάβει το προσωπικό αυτό που το έχει ανάγκη για να 
λειτουργήσει και να υλοποιήσει τους στόχους του.

Επειδή ορισμένες δραστηριότητες του ΕΟΦ. όπως,
- Οι Κλινικές μελέτες των φαρμάκων.
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ανεπιθυμήτων Ενεργειών 

τους.
- Η παρακολούθηση της σωστής χρήσης φαρμάκων από τη μελάτη 

Συνταγογραφίας.
- Η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων στον κλάδο Φαρμακοβιο

μηχανίας από τις δραστηριότητες του Ε.Ο.Φ^ (παραγωγή, διακίνηση, 
διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας κ.λπ.).

- Η παρακολούθηση της εξέλιξης του κλάδου της Φαρμακοβιομηχα
νίας και οι προοπτικές ανάπτυξης σε νέους τομείς.

- Η ανάγκη για την οργάνωση και τη μηχανογράφηση των υπηρε
σιών του Οργανισμού και την ανάπτυξη μηχανογραφικών πληροφορι
κών συστημάτων για τα προϊόντα της αρμοδιότητάς του. 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με προσωπικό που διαθέτει εξειδικευμένες 
γνώσεις υψηλού επιπέδου, γιαυτό πρέπει να συσταθούν οι θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται στη παρ. 3, για να μπο
ρέσει ο οργανισμός να προχωρήσει στην υλοποίηση των σκοπών του. 
όπως ορίζει ο Ιδρυτικός του Νόμος.

Επίσης, επειδή το προσωπικό αυτό σπανίζει στην αγορά, αλλά και 
Οιότι η απόκτηση των γνώσεων και της εμπειρίας που χρειάζεται να 
έχει, απαιτεί χοόνο. θα πρέπει για να το εξασφαλίσει η υπηρεσία, να κα- 
6ο ρ ιστει όριο ηλικίας σνάλσγα με αυτό που ισχύει για ειδικές κατηγορίες 
εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα που για την εξεύρεσή τους αντιμετωπί
ζονται ανάλογες δυσκολίες.

4. Με την παρ. 4 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
15/9/85 και προβλέπεται ότι τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά 
τον έχεγχο των παραπάνω εισφοοών από τις υπηρεσίες του ΕΟΦ μετά 
τον συμψηφισμό των τυχόν επιπλέον καταβολών βεβαιώνονται και ει- 
τπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ).

ο. Με την παρ. 5 ρυθμίζονται θέματα εξόδων και φιλοξενίας του Προ- 
εορου .κα·. των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Ο ΕΟΦ σαν Οργανισμός με αποστολή τη βελτίωση και προαγωγή 
της οημόσιας υγείας, είναι υποχρεωμένος για να πετύχε*, το σκοπό του 
να μετακαλεί άτομα που έχουν σχέση με την παραγωγή και διακίνηση 
"ων προϊόντων της αρμοδιότητας του στην εσωτερική και εξωτερική 
ϊγορά. προκειμένου να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες ή να οργανώνει 
ΕκοηΛ,ώσεις που εξυπηρετούν την αποστολή του.

Οι μετακλήσεις και εκδηλώσεις αυτές, συνεπάγονται δαπάνες μετα
κίνησης και φιλοξενίας των προσώπων, καθώς και έξοδα οργάνωσης 
"ων εκδηλώσεων που για να τα καλύψει ο ΕΟΦ είναι απαραίτητη η θέ
σπιση της διάταξης αυτής.

Πολλές φορές είναι ανάγκη να σταλούν στο εσωτερικό ή στο εξωτε
ρικό της χώρας, μέλη Συμβουλίων και Επιτροπών που λειτουργούν 
στον ΕΟΦ ή πρόσωπα στα οποία ο ΕΟΦ έχει αναθέσει με ειδική σύμ
βαση την εκτέλεση ορισμένου έργου, για να παρακολουθήσουν προ- 
γραμματα ή να συγκεντρώσουν στοιχεία και πληροφορίες που ο ΕΟΦ

κοινει ότι είναι απαοαίτητες για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής 
τους και του έργου που τους έχει ανατεθεί.

Τα πρόσωπα αυτά, όταν δεν είναι υπάλληλοι του ΕΟΦ ή άλλης υπη
ρεσίας του δημοσίου τομέα, πολλές οορές δέχονται να αναλάβουν αυτήν 
την αποστολή με τον όρο να τους καταβληθούν τα έξοδα εισητηρίων. 
συμμετοχής στο πρόγραμμα και διανομής. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπι
στεί διάταξη που να επιτρέπει στις περιπτώσεις που το Δ.Σ. του ΕΟΦ 
κρίνει την αναγκαιότητα αυτή, να καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού, δια
νομής και συμμέτοχης στο πρόγραμμα κατ' αναλογία με ό.τι συμβαίνει 
για τους δημοσίους υπαλλήλους.

6. Η προσθήκη του άρθρου 17α και οι τροποποιήσεις στα άρθοα 20 
παρ. 4 και 26 παρ. 5. που προβλέπονται από την παρ. 6 του άοθοου αυ
τού είναι αναγκαίες για να προσαρμοστεί ο ν. 1316/83 με τις απαιτή
σεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Εξάλλου, οι τροποποιήσεις αυτές, ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
πρόθεση του νομοθέτη. ο οποίος δεν πρόβλεψε τη σύνδεση ΕΦ-ΕΟΦ με 
την έννοια ότι ο ελληνικός λαός θα χρηματοδοτεί εσαεί την Ε.Φ. Από τη 
στιγμή που η Ε.Φ. μπορεί αυτοδύναμα να διαθέτει πόρους από τις οικο- 
νομικές-παραγωγικές της δραστηριότητες δεν δικαιολογείται η χρημα
τοδότησή της από τον ΕΟΦ. Δικαιολογείται, αντίθετα, και επιβάλλεται 
η πολιτική και επιχειρηματική εξάρτισή της από τον ΕΟΦ. ο οποίος και 
παραμένει μοναδικός της μέτοχος, ώστε οι παραγωγικές-οικονομικές 
της δραστηριότητες και γενικώς ή όλη λειτουργία της να μπορούν πράγ
ματι να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους για τους οποίους δη- 
μιουργήθηκε και που δεν είναι άλλοι από την προάσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος και τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Άρθρο 37.

1. Με την παρ. 1 αναγνωρίζεται ως χοόνος ειδίκευσης στις τέως συ
ναφείς ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως άγονες με σύμφωνη γνώμη 
του ΚΕ.Σ.Τ. η προϋπηρεσία γιατρών που έχουν ήδη μια κύρια ειδικό
τητα και η οποία διανύθηκε σε μονάδες αναγνωρισμένες ως κατάλληλες 
για ειδίκευση γιατρών στις πιο πάνω τέως συναφείς ειδικότητες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται στην ουσία του το 
πρόβλημα και ξεπερνιώνται ζωτικά προβλήματα που σήμερα στερούν 
τις υπηρεσίες υγείας από γιατρούς ουσιαστικά ειδικευμένους απασχο
λούμενους σε ειδικότητες που είναι άγονες σήμερα και λείπουν από τα 
Νοσοκομεία μας.

2. Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται ορισμένα επί μέρους προβλή
ματα που ανέκυψαν στην εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1579/85, 
σχετικά με τα τυπικά προσόντα διορισμού και την παράταση ολοκλήρω
σης των διαδικασιών.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
1590/85 και Ν. 1579/85 και στο προσωπικό, πλην των γιατρών, που 
υπηρετεί με οποιοδήποτι τρόπο στα πρώην Νοσ/μεία του ΙΚΑ θεσ/ 
νίκης Α και Αγιος Παύλος που συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. κα
θώς και στο προσωπικό της Μονής των Αδελφών του Ελέους του Αγίου 
Βικεντίου του Παύλου, της Καθολικής Εκκλησίας που διατηρήθηκε στο 
Νοσοκομείο με τη σύμβαση που είχε το ΙΚΑ με τη Μονή, καθώς και στο 
προσωπικό του ογκ ο λογικού σταθμού της Λάρισας που έχει ενσωματω
θεί στο Γ.Ν. Λάρισας.

3. Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα όπως μέχρι την ολοκλή
ρωση του ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών του υπόλοιπου πλην των Νοσ/μείων Δημο
σίου Τομέα, όπως είναι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και τα Ιδρύματα 
Κοιν. Πρόνοιας (Ορφανοτροφεία. Γηροκομεία, Ιδρύματα Αναπήρων) με 
γιατρούς του ΕΙΣΥ να παραμείνουν οι γιατροί που ήδη υπηρετούν ώστε η 
μετάβαση από το ύπαρχον καθεστώς στο διάδοχο να είναι ομαλή και να 
μην επιφέρει κλυδωνισμό στις υπηρεσίες και τελικά στο πολίτη και τον 
υπάλληλο, ενώ παρόλλήλα διαφυλάσσονται και δεν αναιρούνται τα θε
τικά για τη Δημόσια Διοίκηση σχετικά Νομοθετήματα.

4. Με την παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα διορισμού στις ειδικές θέ
σεις συντονιστών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και μόνιμων υπαλλή
λων τους Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 11 του 
άφθρου 9 του Ν. 1397/83 σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Δ/τος 
2592/53 είναι δυνατό να συνιστάται θέση Συντονιστή με πενταετή θη
τεία και βαθμό α’ ή β’ των ειδικών θέσεων.

Στις θέσεις αυτές διορίζονται πτυχιούχοι ανώτατης σχολής με αξιό
λογη πείρα σε διευθυντικά καθήκοντα ή ειδική μετεκπαίδευση σε θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας Νοσοκομείων ή διοίκησης επιχειρήσεων.

Το γεγονός όμως ότι οι θέσεις αυτές είναι με θητεία ορισμένου χοόνου 
αποτρέπουν υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σημαντική 
διευθυντική πείρα και ειδικές μετεκπαιδεύσεις που έχουν γίνει ακόμη 
και με δαπανες της υπηρεσίας, να τις διεκδικήσουν χάνοντας την μονι-
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μότητα που σήμερα έχουν.
Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση σκοπείται η άρση του ως 

άνω αντικινήτρου ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των στελεχών του 
δημοσίου.

5. Σύαφωνα με τη διάταξη της παρ. 20 εδαψ. ε' του άρθρου 7 ] του 
Ν. 1566/85 οι υπάλληλοι των Σχολών του άρθρου 41 του Ν. 
] 404/83 που δεν θα ενταχθούν στα ΤΕ1. μετατάσσονται με την ίδια 
σχέση εργασίας σε υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.

Επειδή όμως στην περίπτωση των συμβαοιούχων ιδιωτικού δικαίου 
υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της διάταξης αυτής για το λόγο ότι οι 6ε - 
σεις ιδιωτικού δικαίου έχουν καταργηθεί με το Ν. 1476/84 και δεν 
προβλέπεται σε αυτή ούτε μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι νπη- 
ρετούντες στις Σχολές ούτε παρέχεται δυνατότητα σύστασης νέων θέ
σεων. εκκρεμεί η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού με σχέση ερ
γασίας ιδιωτικού δικαίου της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας 
του Ιδρύματος Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (ΝΠ1Δ).

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 σκοπείται αφενός να τακτο
ποιηθεί το προσωπικό της Σχολής που ζήτησε μετάταξη σε υπηρεσία 
του Υπουργείου μας και αφετέρου να διαλυθεί το Νομικό αυτό Πρό
σωπο. που με την ημιτελή λειτουργία τους δημιουργεί σημαντικές επι
βαρύνσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας.

Σημειωτέον. ότι, επί του παρόντος η Σχολή λειτουργεί για τρεις (3) 
υπαλλήλους, όπως όμως προκύπτει από έγγραφά της, οι δύο (2) από 
αυτούς συνταξιοδοτούνται εντός του έτους και ουσιαστικά πρόκειται για 
την τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης μιας (1) υπαλλήλου βι
βλιοθηκάριου. της οποίας η μεταφορά σε υπηρεσία του Υπουργείου μας 
θα καλύψει επιτακτικές ανάγκες.

6. Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 1397/83 προβλε- 
πεται ότι για κάθε πέντε χρόνια άσκησης της ιατρικής ειδικότητας και 
για μέχρι πέντε πενταετίες χορηγείται σε όσους διορίζονται στις θέσεις 
γιατρών ΕΣΥ κατά την πρώτη πλήρωση ως προσαύξηση 59r στο αρ
χικό κλιμάκιο μισθού κάθε βαθμού.

Επειδή η παραπάνω προσαύξηση αποτελεί αντικίνητρο για τη μετα
κίνηση των γιατρών από θέση σε θέση, αλλά και επειδή κατά την προα
γωγή τους σύμφωνα μ* τον ίδιο νόμο τους γίνεται νέος διορισμός με 
αποτέλεσμα ενώ εξακολουθούν να υπηρετούν στην ίδια θέση να χάνουν 
το επίδομα, γιαυτό προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

7. Με την παρ. 7 κυρώνεται η αρ. Α6/4094 απόφαση με την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής της εισφοράς του άρθρου 11 παρ. } 
του ν. 1316/83 για τα εξαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα.

Είναι δεδομένο ότι οι εξαγωγές αποτελούν παράγοντα εξαιρετικά ζω
τικής σημασίας και κατεπείγουσας προτεραιότητας για την Εθνική μας 
Οικονομία. Είναι επίσης δεδομένο, ότι το Δημόσιο έχει κατά καιρούς θε
σπίσει ειδικούς νόμους για την προώθηση των εξαγωγών, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται:

α) 0 ν. 2861/54. σύμφωνα με το άρθρο 1 του οποίου: «Κατά την 
εξαγωγήν εγχωρίων προϊόντων επιστρέφονται εις τον εξαγωγέσ οι δα
σμοί και λοιποί συνεισπραττόμενοι κατά την εισαγωγήν φόροι, ο-, ανάλο
γο ύντες επί των χρησιμοποιηθεισών δια την παραγωγήν των εξαγομέ
νων προϊόντων ποσοτήτων πρώτων υΛών και υγρών ή στερεών καυσί
μων υλών*. Επίσης κατά το άρθρο 8 του ίδιου Νόμου, απαλλάσσονται 
του Φ.Κ.Ε. τα ακαθάριστο έσοδα εκ πωλήσεων προϊόντων εξαχθέντων 
εις την αλλοδαπήν.

β) Ο ν. 229/69. σύμφωνα με το άρθρο 1 του οποίου: -Νόμοιος δι
καιούχος για επιστροφή δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων είναι 
ο εξαγωγεύς εγχωρίων προϊόντων*.

γ) 0 ν. 842/71. ο οποίος προβλέπει επιστροφή των τελών χαρτοσή
μου στους εξαγωγείς.

Στο πλαίσιο και τους στόχους των παραπάνω νόμων είναι εναρμονι
σμένος και ο ν. 1316/1983 περί ΕΟΦ. ο οποίος στο άρθρο 1 ΐ καθιε
ρώνει εισφορά υπέρ του ΕΟΦ επ: των πωλουμένων φαρμακοσκευασμά
των. εφόσον αυτά κυκλοφορούν και διατίθενται στην Ελλάδα. Συνεπώς, 
εάν αυτά δεν διατεθούν στην Ελλάδα, αλλά εξαχθούν στην αλλοδαπή, 
δεν οφείλεται επ αυτών εισφορά προς τον ΕΟΦ.

Επί του σημείου όμως αυτού ο ΕΟΦ αντιλαμβανότανε διαφορετικά 
την έννοια του νόμου κα: αναγνώριζε, ότι δεν οφείλεται η προς αυτόν ει
σφορά επί εξαγομένων στην αλλοδαπή φαρμακοσκευασμάτων, αλλά μό
νον εφόσον αυτά εξάγονται από τους παρασκευαστές - βιομηχανους. 
ενώ αν αυτά εξάγονται από εμπόρους, θεωρούσε ότι υπόκεινται στην εν 
Λόγω εισφορά.

Επειδή λοιπόν η δικαστική επίλυση της διαφοράς που ανέκυΐε από 
αυτή τη θέση του ΕΟΦ μεταξύ αυτού και των εμπόρων - εξαγωγέων. θα 
κρατούσε το ζωτικό θέμα της προωθήσεως των εξαγωγών φαρμακευτι

κών προϊόντων σε μακρόχρονη ίσους εκκρεμότητα, η κυβερνητική βού
ληση για την ταχεία επίλυσή του και την άρση της ανισότητας των όρων 
ανταγωνισμού εξαγωγής των. μεταξύ παραγωγών και εμπόρων των 
ειδών αυτών, εκφράστηκε με την έκδοση της υπ. αριθ. Α6/4094/ 
14.5.1986 απόφασης του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 351/26.5.86 
ΦΕΚ. Τεύχος Δεύτερον, την κύρωση της οποίας έχει ως σκοπό η προ- 
τεινόμενη διάταξη.

Άρθρο 38.

1. Με την παρ. 1 κυρώνεται η απόφαση σχετικά με τον διακανονισμό 
εξόφλησης οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ot εισφορές των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουρ
γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όταν δεν κατα
βάλλονται εμπρόθεσμα (κατά κανόνα σε ένα μήνα από την καταβολή 
των μισθών στους μισθωτούς) επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τόκους 
κλπ. βασει της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά το παρελθόν είχαν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις που παρείχαν 
διευκολύνσεις εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφο
ρών σε δόσεις μετά των προσθέτων τελών ή και άνευ προσθέτων τελών.

Τελευταία άρχισε να διατυπώνεται το αίτημα από Οργανώσεις δια
φόρων παραγωγικών τάξεων ή ακόμα και από μεμονωμένα άτομα για 
παροχή δυνατότητας τμηματικής εξόφλησης των οφειλών προς τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς από καθυστερούμενες εισφορές.

Σαν κύριο αιτιολσγικό για τη ρύθμιση αυτή προβάλλονταν η αντιμε
τώπιση των οικονομικών δυσχερείων γιο το μεγαλύτερο μέρος των επι
χειρήσεων, που προέρχονται από δυσμενείς αντικειμενικές συνθήκες λει
τουργίας τους (στασιμότητα των επενδύσεων, αύξηση της τιμής των 
πρώτων υλών κλπ.).

Επειδή κρίθηκε αναγκαίο να τύχουν οπωσδήποτε κάποιας διευκόλυν
σης εκείνοι που καθυστερούσαν την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφο
ρών γιατί βρέθηκαν πράγματι σε δυσχερή θέση, ρυθμίστηκε το θέμα 
αυτό με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας. Δικαιοσύνης 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 300/
16.5.85 τ.Β .

Με την απόφαση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε 60 μη
νιαίες δόσεις των καθυστερουμένων μέχρι 31.3.85 ασφαλιστικών ει
σφορών προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας 
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι ποσού 3.000.000 δρχ. 
από κύρια οφειλή στο οποίο προστίθενται και κεφαλοποιοΰνται τα πρό
σθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις.

Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται τόσο οι εργοδότες να εκπληρώ
σουν τις υποχρεώσεις τους, κυρίως δε οι μιχρομεσαίες επιχειρήσεις, εφ' ό
σον το διακανονιζόμενο ποσό από κύρια οφειλή δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 3.000.000 δρχ.. όσο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί να εισπράξουν 
έστω και τμηματικά τις εισφορές τους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων 
υπήρξε κίνδυνος διαφορετικά να απωλεσθεί. λόγω αντικειμενικής αδυ
ναμίας είσπραξης (πτώχευση των επιχειρήσεων, αφερεγγυότατα των 
εργοδοτών κλπ.).

Επειδή η παραπάνω απόφαση απαιτείται να κυρωθεί νομοθετικά, γι 
αυτό και επιδιώκεται η κύρωσή της.

2. Με την παρ. 2 κυρώνεται η απόφαση σχετ με την παράταση 
προθεσμίας για το διακανονισμό των οφειλόμενων εισφορών προς Ορ
γανισμούς Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με την 7/οικ. 1 147/14.5.85 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας. Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
300/Β/16.5.85) δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης σε 60 μηνιαίες δόσεις 
των καθυστερουμένων μέχρι 31.3.85 ασφαλιστικών εισφορών προς 
όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου 
1 γειας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι ποσού 3 εκ. 
από κύρια οφειλή στο οποίο κεφαλαιοποιήθηκαν τα προσθετά τέλη, τό
κοι και λοιπές προσαυξήσεις. 0 διακανονισμός και η καταβολή της 
πρώτης δόσης ορίστηκε να γίνουν μέχρι 30.6.85.

Επειδή πολλοί υπόχρεοι οφειλέτες δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα κα. 
έχασαν το σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να υποβάλλονται συνεχείς 
διαμαρτυρίες αλλά και επειδή ο χρόνος (μέχρι 30 Ιουνίου) μέσα στον 
οποίο έπρεπε να καταβληθεί η πρώτη δόση συνέπεσε με τις διακοπές 
των υπαλ/.ήκων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, είχε δε μεσολαβήσει 
και το γεγονός των εκλογών, κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της Β/7/ 
οικ. 1698/19.7.85 νεώτερης κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας. Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Λσααλίσεων με την



οποία παοατάθηκε η πιο πάνω ποοθεσμία για ένα μήνα δηλαδή μέχρι
31.7.85 (ΦΕΚ 455/Β/19.7.85».

Κατόπιν αυτού και επειδή η απόφαση αυτή απαιτείται να κυρωθεί νο
μοθετικά καταρτίστηκε η παρούσα διάταξη.

3. Με την παρ. 3 κυρώνεται η απόφαση σχετικά με ρύθμιση της πρό
σθετης αμοιβής των υπαλλήλων του ΙΚΑ για την απασχόλησή τους 
στην καταβολή δωροσήμου. Με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.825/78 
συθμίζεται η πρόσθετη αειοιβή των υπαλλήλων του ΙΚΑ για την απα
σχόλησή τους στην καταβολή δώρου εορτών, αποδοχών αδείας και επι
δόματος άδειος στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Σύμφωνα με το Ν. 1256/82 με τις διατάξεις του οποίου τέθηκαν πε
ριορισμοί στις πέραν της κύριας θέσης αμοι?' η παραπάνω πρόσθετη 
αμοιβή υφίσταται σημαντική μείωση με u.«*„ . λεσμα την αδυναμία εκ
πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο καταβάλλεται.

Για το λόγο αυτό, εκδόθηκε η Φ.ό/οικ.7355/13.11.85 απόφαση, 
που όημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 748/Β/12.11.85. βάσει της οποίας εξαι
ρέθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 1256/82 η ως 
ανω πρόσθετη αμοιβή.

Η εν λόγω απόφαση πρέπει να κυρωθεί με νόμο. Αυτό επιδιώκεται με 
την παράγραφο 3 του παρόντος άοθρου.

4. Με την παράγρ. 4 του άρθρου αυτού επεκτείνεται η εξαίρεση της 
προηγούμενης παρ τγράφου και στις πρόσθετες αμοιβές που έλαβαν οι 
υπάλληλοι του ΙΚΑ (μόνιμοι και με σύμβαση) για την καταβολή στους 
εργατοτεχνΐτες οικοδόμους αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας 
ετών 1985 και 1986. δώρου Χριστουγέννων 1986 καθώς και στις 
πρόσθετες αμοιβές που θα λάβουν για την ίδια αιτία μέχρι την ισχύ του 
παρόντος νόμου, και τούτο γιατί η ανάγκη απογευματινής απασχόλη
σης των υπαλλήλων του ΙΚΑ για την καταβολή του Δωροσήμου εξακο
λούθησε να υπάρχει και μετά το χρονικό διάστημα που καλύφθηκε με 
την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, παρά την εφαρμογή του 
Μηχ/κού συστήματος σε ορισμένα Τποκ/τα του ΙΚΑ.

5. Στην περίπτωση που επιτευχθεί η εφαρμογή του Μηχανογραφικού 
συστήματος σ' όλη την Ελλάδα και πάλι επιβάλλεται η απογευματινή 
απασχόληση των υπαλλήλων του ΙΚΑ. καθόσον η εξόφληση των επιτα
γών τις πρωινές ώρες προσκρούει στην αντικειμενική αδυναμία προσέ
λευσης των οικοδόμων και* επί πλέον θα παρακωλύεται η ομαλή λει
τουργία του Ιδρύματος. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η προ
σθήκη παραγρ. 5 στο άρθρο αυτό ώστε από τη δημοσίευση του νόμου να 
εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 1256/82 οι 
υπάλληλοι του ΙΚΑ (μόνιμοι και με σύμβαση) που απασχολούνται στην 
καταβολή του Δώρου Εορτών, αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας 
στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, η δε διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 
του Ν. 825/78 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή του άρ
θρου 17 του Ν. 1505/84 και ως εκ τούτου η πρόσθετη αμοιβή θα κα
θορίζεται όπως ορίζει η σχετική διάταξη του Ν. 825/78.

6. Με τις παρ. 6 και 7 κυρώνεται η απόφαση για την αύξηση των συ
ντάξεων του ΤΕΒΕ και ρυθμίζεται το θέμα της αναδρομικότητας της 
αύξησης των συντάξεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1027/80. 
οι συντάξεις του ΤΕΒΕ αυξάνονται ύστερα από δύο μήνες από την αύ
ξηση των εισφορών.

Με την Υπουργική Απόφαση Φ35/1334/28.5.87 (ΦΕΚ 275/87 
τ.Β ) αυξήθηκαν οι συντάξεις του ΤΕΒΕ από 1.2.1987 ενώ με την 
Υπουργική Απόφαση Φ.35/1641/8.7.87 (ΦΕΚ 364 Β*) αυξήθηκαν 
οι εισφορές από 1.9.1987.

Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις οι συντάξεις αυξήθηκαν πριν από την αύ
ξηση των εισφορών διότι κρίθηκε σκόπιμο να ενισχυθούν οικονομικά οι 
συνταξιούχοι κατά το τρέχσν έτος.

Επειδή όμως δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση αυτή, προ- 
τείνεται η θέσπιση της σχετικής διάταξης ώστε να νομιμοποιηθεί η αύ
ξηση των συντάξεων αλλά και να μην ακολουθήσει και δεύτερη αύξηση 
αυτών για το τρέχον έτος μετά δίμηνο από την 1.9.1987 που αυξήθη
καν οι εισφορές.

7. Με την παρ. 8 κυρώνεται η Φ36/1897/12.8.87 Υπουργική 
απόφαση με την οποία αυξήθηκαν από 1.7.1987 οι εισφορές και οι συ
ντάξεις του Ταμείου Ασφαλίσεων Εμπόρων.

Επειδή η αύξηση των εισφορών και των συντάξεων έπρεπε να γίνει με 
Προεδρικό Διάταγμα, η έκδοση και δημοσίευση του οποίου θα απαι
τούσε αρκετό χρονικό διάστημα και επειδή η αύξηση των εισφορών δεν 
ήταν δυνατό να γίνει αναδρομικά κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η ρύθμιση 
χυτή με Υπουργική απόφαση ώστε να καταστεί δυνατή και η άμεση βελ
τίωση της θέσης των συνταξιούχων στους οποίους για το έτος 1987 δε 
χορηγήθηκε αύξηση.

Για τους πιο πάνω λόγους επιδιώκεται η θέσπιση της προτεινόμενης

διάταξης της παραγράφου 8 με την οποία κυρώνεται η εκδοθείσα 
Υπουργική απόφαση.

8. Με την παοάγραφο 9 προβλέπεται ότι εφεξής οι εισφοοές και οι συ
ντάξεις του Ταμείου θα αυξάνονται σύμφωνα υε τους όρους, τις προϋπο
θέσεις 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 αμφισβητή
σεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης των εισφορών και συντάξεων του Τα
μείου.

9. Με την παρ. 10 ορίζεται ότι η ασφάλιση των υπαλλήλων της Τ. 
Επιτσοπής ατομικής ενεογείας στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ αρχίζει από 
1.2.1983.

Με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1583 /1985 οι υπάλληλοι της τέως Ελ
ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας υπήχθη αν στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. χωρίς να ορισθεί ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης.

Για την κάλυψη του κενού αυτού προτείνεται η έναρξη της ασφάλισης 
να ανατρέξει στην 1.2.1983. c δε υπολογισμός των εισφορών εργοδότη 
και ασφαλισμένου θα γίνεται επί αποδοχών του χρόνου υποβολής της 
αίτησης.

10. Με την παρ. 11 παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό των νο
σηλευτικών Ιδρυμάτων ν' αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας τους στο 
Ταμείο προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κατα
στατικές του διατάξεις, αναγνωρίζει χρόνο προϋπηρεσίας που θεωρή
θηκε βάσει διατάξεων νόμου, ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
ιδιωτικού δικαίου που μετατράπηκαν σε δημοσίου δικαίου αν και σύμ
φωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 3691/1957 
η υπηρεσία αυτή λογίζεται συντάξιμη για το μόνιμο προσωπικό των δη
μοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλά
χιστον υπηρεσίας με την ιδιότητα του μόνιμου, δεν προεβλέφθη από διά
ταξη νόμου ότι αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Κατόπιν αυτού και προ κειμένου στο προσωπικό των Ιδρυμάτων αυ
τών να παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς του παρα
πάνω χρόνου από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να 
δικαιωθούν κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία εφάπαξ βοη
θήματος. προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

11. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα μέλη των οικογενειών 
των δημοσίων υπαλλήλων και των εξ ιδίας υπηρεσίας πολιτικών και 
στρατιωτικών συνταξιούχων, που είναι ασφαλισμένα και σε άλλο φορέα, 
ασφαλίζονται συμπληρωματικά και στο Δημόσιο στην περίπτωση κατά 
την οποία η περίθαλψη του κύριου Ασφαλιστικού τους φορέα υπολείπε
ται αυτής του Δημοσίου.

Εξάλλου, με το Ν.92/75 δόθηκε εξωνοσοχομειακή περίθαλψη από 
το Δημόσιο, εκτός από τις προθέσεις, στους πολεμικούς συνταξιούχους 
αναπήρους και θύματα πολέμου, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη. 
Η ίδια περίθαλψη παρέχεται και στους ανάπηρους και στα θύματα πολέ
μου από τον άμαχο πληθυσμό και στα μέλη των οικογενειών τους.

Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο πάνω κατηγορίες, καλύπτεται για 
υγειονομική περίθαλψη από τον ΟΓΑ. που σήμερα παρέχει πλήρη νοσο
κομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, εκτός από την οδοντια
τρική.

Με το Ν. 1471/84 (παρ. 2 άρθρο 4) δόθηκε η δυνατότητα μόνο στα 
μέλη πατριλής οικογένειας (γονείς και άγαμες αδελφές) των υπαλλή
λων και συνταξιούχων του Δημοσίου που είναι ασφαλισμένα στο Δημό
σιο. ενώ παράλληλα δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη και από τον 
ΟΓΑ. να επιλέξουν ή την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του Δημοσίου ή 
αυτή του ΟΓΑ.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η δυνατό
τητα και στις λοιπές κατηγορίες μελών των υπαλλήλων και συνταξιού
χων του Δημοσίου (συζύγους, τέκνα κλπ.) καθώς επίσης και στους ανα
πήρους και θύματα πολέμου πολεμικούς συνταξιούχους, στους αναπή
ρους και θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού και στα μέλη των οικογε
νειών τους, που είναι ασφαλισμένα και στον ΟΓΑ να επιλέξουν. είτε τις 
παροχές της εξωνοσοκομειαχής περίθαλψης που παρέχει το Δημόσιο, 
είτε αυτές που παρέχει ο ΟΓΑ. και η οποία επιτυγχάνεται με την παρ. 
12 του άρθρου αυτού.

12. Με την παρ. 13 απαλλάσσονται οι παραπληγικοί - τετραπληγι- 
κοί από κάθε δαπάνη για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. τεχνητών 
μελών κλπ.

Είναι γνωστό, ότι τόσο από το βασικό Ασφαλιστικό Φορέα της χώρας 
(ΙΚΑ). όσο και από τους άλλους Ασφαλ. Φορείς, για τη χορήγηση ανα
πηρικών αμαξιδίων τεχνητών μελών κλπ. στους ασφαλισμένους τους, 
έχει θεσπιστεί ένα ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων, που α^ο-
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βλέπει στην κάλυψη μέρουί της δαπάνης αγοράς των πιο πάνω ειδών
(π.χ. ΙΚΑ 25%. ΤΕΒΕ 25% χλπ.).

Από τους ασφαλισιχένους όμως των Οργανισμών Κοινωνικών Αοοα- 
λΐσεων. που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία. έχει διατυπωθεί 
κατ' επανάληψη το αίτημα της απαλλαγής τους από την συμμετοχή 
στην αγορά των παραπάνω αμαξεδίων κλπ. λόγω των ειδικών προβλη
μάτων. που αντιμετωπίζουν, εςαιτίας της κινητικής τους αναπηρίας.

Για την κατάργηση της πιο πάνω συμμετοχής προτείνεται η νομοθε
τική ρύθμιση του θέματος.

13. Με την παρ. 14 προβλέπεται η επιβολή προσθέτων τελών στις 
οφειλόμενες προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογραφιών και Μισθωτών 
Γραρικών Τεχνών ασφαλιστικές εισφορές οε περίπτωση καθυστέρησής 
τους

Η διάταξη αυτή είναι όμοια με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 
1469/1984 που ισχύει για το Ι.Κ.Α.

14. Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 825/1978 όπως τροποποιή
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1469/1984. δόθηκε η δυνατό
τητα σε δύο το πολύ Δ/ντές ή υπαλλήλους κάθε πολιτικού κόμματος 
που αντιπροσωπευόταν στη Βουλή η οποία προήλθε από τις εκλογές της 
16.2.64 να αναγνωρίσουν το χρόνο υπηρεσίας τους στα κόμματα (από
21.4.67 έως 30.11.74 και από 9.12.74 έως 31.12.78) ως χρόνο
ασφάλισης στον κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ.

Επίσης, με το άρθρο 28 του ν. 1654/1986 δόθηκε η ίδια δυνατότητα 
αναγνώρισης και στους υπαλλήλους των κομμάτων που αντιπροσωπεύ
ονταν στη Βουλή από το 1945-1967 και από το 1978 μέχρι και
31.12.85 και δεν ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ κατά την περίοδο που απα
σχολήθηκαν στα κόμματα.

Η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης αναγνώρισης 
έληξε το Μάιο του 1987. Επειδή ορισμένοι ενδιαφερόμενοι δεν πρόλα
βαν να ενημερωθούν λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της προθε
σμίας με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα για αναγνώριση, γι' αυτό 
κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση νέας προθεσμίας.

Αθήνα. 2 ί Νοεμβρίου 1987
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤ Μ Π Λ Η ΡΟΤΜ ΕΝΕΣ ΚαΤΑΡΓΟΥΜΕ- 
ΝΕΣ ΑΝΛΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
•Ασφαλιστική κάλυψη ανασφαλιστών ομάδων. βελτίωση της χοινω- 
νιχοασφαλιστιχής προστασίας κα: ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών 61- 
ματων».

Στο άρθρο 1*

1) Άρθρο 2 α.ν. 1846/1951
1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτιχώς 

και αυτοδικαίως, υπό του εν άρθρω 7 οριζόμενους όρους κα: προϋποθέ
σεις:

α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά 
κύριον επάγγελμα εξηρ^ημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, ως τοισύτης 
νοουμένης και της παρεχομένης δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου αδιαφόρως νομικής ρύσεως της σχέσεως (δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου).

Η έννοια του κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλισιν προ
σώπων με μειωμένην απασχόλησιν. εφ' όσον δεν έχουν άλλην κυρίαν 
πηγήν βιοπορισμού.

Επί δυσχερούς διακρίσεως εςηρτηοένης ή μη εργασίας ή του κυρίου ή 
μη επαγγέλματος προσώπου τινός. τούτο θεωρείται ως υπαγόμενον εις 
την ασφάλισιν.

2) Παρ. 3 άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951
3. ΔΓ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. εγκρινομέ-

νων παρά του Τπουργού Εργασίας και δημοσιευομένων δια της Εφημι - 
ρίδος της Κυβερνήοεως. δύνανται να υπάγωνται εις την ασφάλισιν του 
παρόντος είτε δΓ άπαντας τους κλάδους είτε δΓ ωρισμένους μόνον εξ αυ
τών. οικονομικώς ασθενείς κατηγορία: αυτοτελώς εργαζομένων προ
σώπων στερούμενων επαγγελματικής στέγης.

Κατά την υπαγωγήν εις την ασφάλισιν τοιούτων κατηγοριών ησφα- 
λισμένων δύνατα: να επιβάλλεται δια Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων 
προτάοει των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας ή υποχρέωσις εφο
διασμού τούτων δι αστυνομικών αδειών ασχήσεως του επαγγέλματος, 
εφ' όσον δεν απαιτούνται τοιαύται βάσει ισχυουσών ετέρων διατάξεων 
και περιοδικής ανανεώσεως αυτών, ως και η απαγόρευσις της εκδο- 
σεως ή ανανεώσεως των εν λόγω αδειών, εφ όσον δεν προσάγεται βε- 
βαίωσις του Ι.Κ.Α. περί εκπληρώσεως των έναντι τούτου ασφαλιστικών 
των υποχρεώσεων.

3) Εδάφιο Α’ της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 που 
προστέθηκε στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51.

«Επίσης, υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόμου και πρό
σωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή 
είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτι
κού Δικαίου με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, 
εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται από ρητή διάταξη νό
μου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφαλίσεως.

Στο άρθρο 2.

1) Άρθρο 21 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 5 τ. 2 εδάφ. β' του Ν.Δ. 4104/60.

Έγγαμος ησφαλισμένη μετ’ ανηλίκων τέκνων ή εν χηρεία τελούσα 
μετ ανήλικων τέκνων, έχουσα συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας 
της και 5.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, δικαιούται συντάξεως 
λόγω γήρατος ηλαττωμένης κατά 1 /200 της πλήρους μηνιαίας συντά
ξεως δΓ έκαστον μήνα ελλείποντα εκ του 55ου έτους της ηλικίας της. το 
ποσόν της οποίας δεν δύναται να είναι μικρότερον του προβλεπομένου 
κατωτάτου ορίου συντάξεως, εφ όσον δεν τυγχάνει συνταξιούχος του 
Ι.Κ.Α.. του Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. ή ετέρου Οργανισμού κυρίας ασφαλί
σεως.

2) Παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 1543/85.
2. Οι ημέρες ασφάλισης που προβλέπονται από την περίπτωση γ’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κανονισμού περί βαρέων και ανθυγιει
νών επαγγελμάτων, που εγκρίθηκε,με την απόφαση του Υπουργού Ερ
γασίας 101960/16.12.63 και κυρώθηκε με το Ν. 4350/1964, πρέ
πει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στις εργασίες και ειδικότη
τες της περίπτωσης 2 του εδάφιου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 
104 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ.

3) Παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 825/78.
3. Οι κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 172/1974 «περί 

αναγνωρίσεως ως συνταξίμου του χρόνου εκτοπίσεως και φυλακίσεως 
ενίων ησφαλισμένων και ρυθμίσεως συναοών θεμάτων», αναγνωρισθείς 
ως συντάξιμος χοόνος εκτοπίσεως ή φυλακίσεως των ησφαλισμένων, 
συνυπολογίζεται προς συμπλήρωσιν των υπό της παραγράφου } του άρ
θρου 2 του εγκριθέντος δια της υπ αοιθμ. 101960/16.12.63 άπορά- 
σεως Υπουργού Εργασίας Κανονισμού «περί βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων» απαιτουμένων χρονικών προϋποθέσεων εις βαρείας και 
ανθυγιεινός εργασίας, εφ όσον ο ησφαλισμένος κατά την αμέσως προη
γουμένων της εκτοπίσεως ή φυλακίσεως πενταετίαν είχε πραγματοποι
ήσει εις βαρείας ή ανθυγιεινός εργασίας τουλάχιστον 300 ημέρας ασφα
λίσεως. Η. υπό της παρ. 2 του αυτού άρθρου προβλεπομένη προθεσμία 
παρατείνεται μέχρι της 30ής Ιουνίου 1979.

4) Παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 38/1975.
13. Αι ασφαλιστικά: εισφοραί δια την εξαγοράν του χρόνου του ανα

γνωριζόμενου ως συντάξιμου, δυνάμει των διατάξεων του ΝΔ 172/ 
1974 «περί αναγνωρίσεως ως συνταξίμου του χρόνου εκτοπίσεως και 
φυλακίσεως ενίων ησφαλισμένων κα: ρυθμίσεως συναφών θεμάτων*, 
καταβάλλονται υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα
μικού (ΟΑΕΔ» εντός εξαμήνου από της κοινοποιήσεως αυτών της περί 
αναγνωρίσεως αποφάσεως του οικείου ασφαλιστικού φορέως.

Α: παράγραφοι 3 κα: 4 του ΝΔ 172/74 δεν έχουν εφαρμογήν επί 
των ανωτέρω περιπτώσεων.

5) Παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1210/81.
4. Η σφαλισμένοι περί ων η παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, 

δύνανται και μετά την συγχώνευσιν να αναγνωρίσουν κατόπιν εξαγο
ράς. ως χρόνον ασφαλίσεως τα έτη σπουδών κα*. μέχρι τριών (3) ετών
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κατ ανώτατον optov εφ" όσον ήθελον υποβάλει σχετικήν προς τούτο αί- 
rrjotv εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος.

Δια την εςατοράν. του ως άνω χρόνου, εφαρμόζονται αι διατάζεις του 
άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλισεως του ΙΚΑ.

6) Παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 1296/82.
2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1210/81 

προθεσμία υποβολής αίτησης για την αναγνώριση ύστερα από εξαγορά 
των χρόνων σπουδών παοατείνεται για 6 μήνες από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού.

7) Εδάφια α β' και γ* της παρ. 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/51. 
όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα.

«Το ποσόν της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται 
δια την σύζυγον κατά το ποσόν ενός και ημίσεος του εκάστοτε ισχύοντος 
ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, εφ’ όσον δεν ασκεί επάγγελμά τι ή 
δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δη
μοσίου.

ΚαΘ* εκάστην, εφεξής, αύξησιν του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδι
κεύτου εργάτου, ο ανακαθορισμός της ως άνω προσαυξήσεως χωρεί. 
από της ημέοας ανακαθορισμού των συντάξεων κατά του; διατάξεις του 
άρθρου 4 του παρόντος».

Αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου συντάξεις προσαυ
ξάνονται κατά 20% δια το ποώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον τέκνον 
και 10% δια το τρίτον τέκνον, εφ’ όσον είναι άγαμα και δεν ασκούν 
επάγγελμά τι ή δεν λαμβάνει δι’ αυτά προσαύξησιν ο έτερος των συζύ
γων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφα
λιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

8) Παρ. 10 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει.
10. Το ποσόν των υπό του Ι.Κ.Α. καταβαλλόμενων βασικών συντά

ξεων λόγω αναπηρίας προσαυξάνεται κατά 50%, εφ* όσον ο ανάπηρος 
ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασιν απαιτούσαν συνεχή επίβλεψιν, περί- 
ποίησιν και συμπαράστασιν ετέρου προσώπου (απόλυτος αναπηρία).

Τπό ταυ; αυτάς ως άνω προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά 50% και 
το ποσόν της συντάξεως των μελών οικογένειας αποβιώσαντος ησφαλι- 
σμένου ή συνταξιούχου ή επιδοματούχου λόγω αναπροσαρμογής και δη 
άνευ μειώσεώς τίνος των ποσών των συντάξεων των δικαιούμενων συ
ντάξεως ετέρων μελών οικογένειας.

«Κατ’ εξαίρεαν η κατά τ’ ανωτέρω προσαύξησες χορηγείται και επί 
συντάξεων λόγω γήρατος εφ’ όσον ο διχαιούχος της συντάξεως κατέστη 
τυφλός».

«Το υπό των ανωτέρω διατάξεων προβλεπόμενον επίδομα δεν δύνα- 
ται να υπολογισθή κατά πάσαν περίπτωσιν επί ποσού συντάξεως ανωτέ- 
ρου του εκάστοτε 25πλασίου τεκμαρτού ημερομισθίου της δεκάτης (X) 
ασφαλιστικής κλάσεως».

9) Παρ. 1 και 2 του άφθρου 1 του ν.δ. 172/74.
1. Ησφαλισμένοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλισεως αρμο- 

διότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκτοπισθέντες κατά το 
από 21.4.1967 μέχρι 24.7.1974 χρονικόν διάστημα ή φυλακισθέντες 
κατά τούτο επί τινι των εν τω Π. Δ/τι 519/1974 «περί χορηγήσεως 
αμνηστίας* αναφερομένων οώικημάτων, δύνανταα τη αιτήσει των ν’ 
αναγνωρίσουν ως συντάξιμον τον χρόνον της εκτοπίσεως ή φυλακίσεώς 
των επί τη υπό τούτων καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ησφαλι- 
σμένου και εργοδότου του αντιστοίχου χρόνου, υπολογιζόμενων επί των 
αποδοχών του τελευταίου προ της εκτοπίσεως ή φυλακίσεώς αυτών μη
νός ενεργού απασχολήσεώς των - «Αι διατάξεις του προηγουμένου εδα
φίου εφαρμόζονται αναλόγως και επί η σφαλισμένων των αυτών οργανι
σμών, ως"· προς τον χρόνον διακοπής της αωφαλιστίας απασχολήσεώς 
των συνεπεία απατγορεύσεως της λειτουργίας των επιχειρήσεων εις ας 
ειργάξοντο, δυνάμει διαταγής της Στρατιωτικής Αρχής, παραταθείσης 
εν συνεχεία και ακυρωθείσης της διαταγής παρατάωεως υπό του Συμ
βουλίου της Επικράτειας, απαλλασσόμενων των ησφαλισμένων και ερ- 
γοοοτών εκ της υπσχρεώσεα>ς καταβολής των αναλσγουσών δια το 
χρονικό διάστημα της διακοπής, ασφαλιστικών εισφορών». 2. Η αίτησις 
υποβάλλεται εις τον Οργανισμόν εις τον οποίον ησφαλίζετο ο αϊτών 
κατά τον χρόνον της εκτοπίσεως φυλακίσεώς του εντός προθεσμίας ενός 
έτους από της ενάιρξεως της ισχύος του παρόντος.

10) Παρ. 1 και 2 του άιρθρου 27 του ν. 1469/84.
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άφθρου 1 του ν.δ. 172/74 

προθεσμία που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άφθρου 14 του ν. 1276/ 
82. παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρό
ντος.

2. Η αναγνώριση του χρόνου εκτόπισης και ρυλάοασης σύμφωνα με 
το Ν.Δ. 172/1974 των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

επαγγελματιών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία γίνεται χωρίς καταβολή 
των προβλεπομένων από τη νομοθεσία τους ασφαλιστικών εισφο
ρών.

11) ’Αρθρο 27 του ν. 1654/86.
Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 172/74 ποο- 

θεσμία, που παοατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1276/82 
και με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1469/84 παρατείνεται για 6 
ακόμη μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

12) Εδάςκο β' της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 1846/51.
1. Ο ησφαλισμένος δικαιούται επιδόματος ασθένειας (...) εφ' όσον συ- 

ντρέχουσιν at κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Δεν λαμβάνει σύνταξιν εκ του ΙΚΑ.
β) Επραγματοποίησεν 100 τουλάχιστον ημέρας εργασίας προκειμέ-

νου περί παροχής επιδόματος ασθένειας (...... ) κατά το ημερολογιακόν
έτος το αμέοως προηγούμενον της αναγγελίας της ασθένειας (...... ) ή
κατά το προηγούμενον της τοιαύτης αναγγελίας 15μηνον. μη συνυπο-
λογιζομένων εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις τας άνω 100 (...... )
ημέρας εργασίας των πραγματοποιηθεισών κατά το τελευταίον ημερο
λογιακόν τρίμηνον του 15μήνου (...... ).

13) Απόραση Τπουργού Εργασίας 101960/63 που κυοώθηκε με το 
Ν. 4350/64.

1. Η σφαλισμένοι απασχολούμενοι εις τινα ή τινάς των εν άρθρ. 1 του 
παρόντος απαρεθμουμένων βαριών και ανθυγιεινών εργασιών, δικαιού
νται πλήρους συντάξεως εκ του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφ’ 
όσον: α) συμπλήρωσαν το 60όν έτος της ηλικίας των, προκειμένου περί 
αρρένων και το 55ον έτος της ηλικίας των, προκειμένου περί θηλέων, β) 
επραγματοποίησαν τας υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Α.Ν. 
1846/51 ως αντιχατεστάθη υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ. 4104/60. οριζομένας ημέρας εργασίας εν ασφαλίσει, χαι γ) απη- 
σχολήθησαν από της υπαγωγής των εις την ασφάλιαιν εις τινα ή τινάς 
των απαριθμουμένων εν άρθρα) 1 του παρόντος ειδικοτήτων και κατη
γοριών επί χρόνον καλύπτοντα τουλάχιστον τα 4/5 του απαιτουμένου 
εκάστοτε δια συνταξιοδότησιν χρόνου ασφαλισεως, εφ’ όσον εκ του χρό
νου τούτου (4/5) αναλογούσι 1.000 τουλάχιστον ήβέραι εργασίας κατά 
την τελευταίον προ του ανωτέρω ορίου ηλικίας δεκαετίαν.

2. Χρόνος ασφαλισεως διανυθε’ις εν τη ασφαλίσει ετέρου φορέως κοι
νωνικής ασφαλίοεως, όστις λογίζεται ως χρόνος ασφαλισεως κατά το 
Ν.Δ. 4202/61, συνυπολογίζεται δια την συμπλήρωσιν των προϋποθέ
σεων της πεοιπτ. γ' της παρ. 1 του παρόντος, εφ’ όσον ο ησφαλισμένος 
απησχολήθη εις επα- αεατικήν ειδικότητα και κατηγορίαν εκ των 
αναφερομένων εις την ιρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Στο άρθρο 3.

1) Διατάξεις του Β.Δ. 7/1965.
Έχοντες υπ’ όψιν: 1) Τας διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν.Δ. 2698/ 

1953 «περί διοιχήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
ταρρυθμίσει»*; της περί αυτού Νομοθεσίας ως χαι άλλων τινών διατά
ξεων». 2) Τας διατάξεις του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 3083/1954 «περί τρο- 
ποποιήαεως της περί διοιχήσεως του ΙΚΑ Νομοθεσίας και θεσπίσεως 
ασφαλιστικών και άλλων τινών διατάξεων». 3) Τας διατάξεις του Ν.Δ. 
4428/1964 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. 4062/ 
1960 «περί επιβολής τέλους αεροπορικών ταξειδίων εξωτερικού».

Άρθρ. 1. - 1.0 ησφαλισμένος εις το ΙΚΑ δια τον Κλάδον συντάξεως 
ο παρέχων τας υπηρεσίας του ως ιπτάμενος εις επιχειρήσεις εναερίων 
συγκοινωνιών ή την Τ.Π.Α., του Τπουργείου Συγκοινωνιών, δικαιούται 
εις πλήρη σύνταξιν εκ του ΙΚΑ, α) Εαν επραγματοποίησεν. απασχολού
μενος υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις, τας εν παρ. 1 του άρθρ. 28 του 
Α.Ν. 1846/1951, ως αντιχατεστάθη υπό της παρ. 1 του άρθρ. 5 του 
Ν.Δ. 4104/1960 ημέρας εργασίας επί πλέον δε συνεπλήρωσε κατά τον 
χρόνον αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας, ο μεν κεκτημένος μίαν των υπό 
στοιχ. α' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ειδικοτήτων το 53ον έτος νης 
ηλικίας του ο ησφαλισμένος ή το 48σν η η σφαλισμένη, και 3.000 ώρας 
πτήσεως, εξ ων 500 εντός της τελευταίας προ της αποχωρήσεως δεκα
ετίας, ο δε κεκτημένος την υπό στοιχ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρ
θρου ειδικότητα το 58σν έτος της ηλικίας του ο ησφαλισμένος ή το 53ον 
η ησφαλισμένη και 500 ώρας πτήσεως εξ ων 250 εντός της τελευταίας, 
προ της αποχωρήσεως δεκαετίας ή β) ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν επραγ- 
ματοποίησεν υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις 7.500 ημέρας εργασίας εν 
ασφαλίσει. - 2. Εάν ο ησφαλισμένος συνεπλήρωσε τας εν εδαφίω α" της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου ημέρας εργασίας και ώρας πτήσεως, δι
καιούται συντάξεως ηλαττωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μη
νιαίας συντάξεως, δι’ έκαστον μήνα ελλείποντα εκ των υπό της αυτής
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παραγράφου οριζομένων ορίων ηλικίας, εφ’ όσον συνεπλήρωσε. προ κει
μένου μεν περί των υπό στοιχ. α’ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου προ
σώπων το 48ον έτος της ηλικίας ο ησφαλισμένος και το 43 ον η η σφαλι
σμένη. προκειμένου δε περί των υπό στοιχ. β’ της παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου προσώπων το 53ον έτος της ηλικίας ο ησφαλισμένος ή το 48ον 
η ησφαλισμένη. -3.0 ησφαλισμένος. ο ανήκων εις το Ιπτάμενο προσω
πικόν δικαιούται πλήρους συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν λόγω παθή- 
σεως ή βλάβης, ή εξασθενήσεως σωματικής ή πνευματικής καθίσταται 
οριστικώς ανίκανος προς εξάσχησιν της επαγγελματικής αυτού ειδικό- 
τητος και, εφ' όσον επραγματοποίησεν α) 1.500 ημέρας εργασίας εν 
ασφαλίσει και β) 250 ώρας πτήσεως εντός της τελευταίας προ της επε- 
λεύσεως της ανικανότητος πενταετίας εκτός εάν κατά το διάστημα 
τούτο, απείχε της εργασίας λόγω προσωρινής ανικανότητος. αρμοδίως 
βεβαιουμένης. ότε μειούται αναλόγως ο απαιτούμενος αριθμός των 
250 ωρών πτήσεως. Περί της ανικανότητος προς εργασίαν, λογιζομέ- 
νης δια την εφαρμογήν του παρόντος, ως οφειλομένης εις επαγγελματι
κήν ασθένειαν, αποφαίνεται κατ' εξαίρεσιν των οικείων διατάξεων της 
νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.. αποκλειστικούς η Ανωτάτη Υγειονομική Επι
τροπή Αεροπορίας δαπάναις του εργοδότου, της οποίας αι αποφάσεις εί
ναι υποχρεωτικοί δια το Ι.Κ.Α. - 4. Ως ιπτάμενον προσωπικόν δια την 
εφαρμογήν του παρόντος, νοούνται α) οι κάτοχοι πτυχίου χειρισταί, αε- 
ροναυτίλοι. Ιπτάμενοι μηχανικοί. Ιπτάμενοι ραδιοτηλεγραφηταί. Ιπτά
μενοι συνοδοί. Ιπτάμενοι φρσντισταί και πας όστις ίπταται προς εξάσκη- 
σιν της επαγγελματικής αυτού ειδικότητος και β) οι κάτοχοι πτυχίου 
επιμεληταί πτήσεως.

Άοθρ. 2. — 1.0 ησφαλισμένος εις Ι.Κ.Α. δια τον Κλάδον συντά
ξεως. ο ανήκων εις το τεχνικόν προσο ιόν (συντηρήσεως αεροσκα
φών) αεροπορικών επιχειρήσεων ή της Ί Π.Α.. δικαιούνται εις πλήρη 
σύνταξιν εκ του Ι.Κ.Α. α) εάν επραγματοποίησεν, απασχολούμενος υπό 
την ανωτέρω ειδικότητα, τας εν παρ. 1 του άρθρ. 28 του Α.Ν. 1846/ 
1951. ως αντικατεστάθη δια της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν.Δ. 4104/ 
1960. ημέρας εργασίας και συνεπλήρωσε κατά τον χρόνον απσχωρή- 
σεως εκ της επιχειρήσεως το 58ον έτος της ηλικίας του ο' ησφαλισμένος 
ή το 53ον η ησφαλισμένη η β) ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν επραγματοποί
ησεν. υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις 9.000 ημέρας εργασίας εν ασφα
λίσει.

2. Εάν ο ησφαλισμένος συνεπλήρωσε τας εν παρ. 1 στοιχ. σ' του πα
ρόντος άρθρου ημέρας εργασίας, δικαιούται συντάξεως μειωμένης κατά 
το 1 /200 της πλήρους μηνιαίας συντάξεως. δΓ έκαστον μήνα ελλείπο- 
ντα εκ των υπό της αυτής παραγράφου οριζομένων ορίων ηλικίας, εφ' 
όσον συνεπλήρωσε το 53ον έτος της ηλικίας, προκειμένου περί ησφαλι- 
σμένου και το 48ον έτος, προκειμένου περί ησφαλισμένης. -3.0 ησφα- 
λισμένος. ο ανήκων εις το προσωπικόν, περί ου το παρόν άρθρον δι
καιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν κατέστη ανάπηρος κατά την 
έννοιαν της παρ. 2 του άρθρ. 28 του Α.Ν. 1846/51 και υπό τας προϋ
ποθέσεις και όρους τους ισχύοντας βάσει των διατάξεων περί παροχών 
ησφαλισμένων Κλάδου συντάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ. - 4. Ως τε
χνικόν προσωπικόν εδάφους νοούνται, οι μηχανοσυνθέται, μηχανικοί κι
νητήρων. σκαφών, ελίκων και εξαρτημάτων αυτών, ως και οι παρελκο
μένων κινητήρων και αεροσκαφών, οι ηλεκτροτεχνίται και τεχνίται τη
λεπικοινωνιών. Οι ελασματουργοί, μηχανου ργοί. επιμεταλλωταύ τε- 
χνίται ταπετσαριών, λευκοσιδηρουργοί, χρώσται αεροσκαφών, τεχνίται 
σωστικών μέσων, σνγκολληταί μετάλλων, ξυλουργού επενδυταί πτητι
κών μέσων, συντηρηταί αεροπορικών εγκαταστάσεων και συντηρηταί 
μηχανημάτων ενόργανου πτήσεως. Οι μηχανικοί αυτοκινήτων, τεχνι
κοί καθαρισταί. τεχνίται αεροπορικών οργάνων, τεχνικοί εκπαιδευταί 
ενόργανου πτήσεως. Οι βοηθοί και μαθητευόμενοι πάντων των ως άνω 
ειδικοτήτων, οι σχεδιασταί. οιαχειρισταϊ αεροπορικό ύ υλικού, τεχνικοί 
υπάλληλοι και οι τεχνικοί γραφείς.

‘Αρθρ. 3. Το ποσόν της χορηγούμενης συντάξεως υπολογίζεται βάσει 
των διατάξεων του άρθρ. 29 του Α.Ν. 1846/51. ως ετροποποήθη υπό 
του Ν.Δ. 41 04/60. μη εφαρμοζομένων μονον των διατάξεων του δευ
τέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 1 του ίδιου άρθρου.

Άρθρ. 4. Εάν ο ησφαλισμένος αποχωρήση της επιχειρήσεως ή απε- 
χώρησεν αυτής χωρίς να δικαιούται συντάξεως, κατά τας ειδικός διατά
ξεις του παρόντος, συνυπολογίζονται δια την απονομήν αυτώ κατά τας 
κοινός διατάξεις της περί συνταξιοδοτήσεως των ησφαλισμένων του 
ΙΚΑ νομοθεσίας, ο εις τας επιχειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών ή την 
Υ.Π.Α. οιανυθείς εν ασφαλίσει χρόνος, προσαυξημένος κατά το ήμισυ.

2} Η συμπληρούμενη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3469/84.
3. Το βοήθημα τύπου σύνταξης που ορίζεται από την παρ. 7 εδάφιο 

γ* του άρθρου 3 του Ν.Δ. 465/3 970 (ΦΕΚ 57) σε περίπτωση θανάτου 
του δικαιούχου και με την προϋπόθεση ότι με βάση το χοόνο ασσάλισής 
του δε θεμελιώνεται δικαίωμα για σύνταξη μεταβιβάζεται στα μέλη οι

κογένειας του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που μεταβιβάζεται 
και η σύνταξη.

3) Παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51.
3. Δια του κανονισμού καθορισΦήαεται ο χρόνος της καταβολής των 

εισφορών. Ο υπόχρεως εις καταβολήν εισφορών δέον εντός τριάκοντα 
ημερών από του ορισθησομένου χρόνου, να καταβάλη εις το ΙΚΑ τας ει
σφοράς. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται δι αποφάσεως 
της οικείας Τ.Δ.Ε., προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι 60 ημερών, εφ' 
όσον συντρέχουν σοΒαροί ποος τούτο λόγοι.

4) Παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1 140/81.
1. Ησφαλισμένοι φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως. αρμοδιότητος 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, πάσχοντες tx τετραπληγίας ως 
και παραπληγίας, χρινόμενοι από Ειδικήν Επιτροπήν ως ανίκανοι ποος 
πάσαν βιοποριστικήν εργασίαν, δικαιούνται μηνιαίου εξωϊδρυματικοϋ 
επιδόματος. Του αυτού επιδόματος δικαιούνται και τα μέλη οικογένειας 
των ησφαλισμένων τα πάσχοντα εκ της αυτής νόσου. Το επίδομα τούτο 
καταβάλλεται εκ μιας μόνον πηγής. Το ύφος του ως άνω επιδόματος, αι 
κατηγορίαι δικαιούχων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως 
και αναστολής καταβολής τούτου ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέ
ρεια. ρυθμίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε
σιών, μετά γνώμην του Δ.Σ. εκάστου φορέως κυρίας ασφαλίσεως.

Στο άρθρο 6,

1) Άρθρο 1 του Β.Δ. 649/68.
Άρθρ. 1. - 1.0 ησφαλισμένος εις το ΙΚΑ δια τον Κλάδον συντά

ξεως. ο ανήκων εις το προσωπικόν εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, 
το μη υπαγόμενον εις την ρύθμισιν του υπ αριθ. 7/65 Β. Δ/τος. δι
καιούται εις πλήρη σύνταξιν εκ του ΙΚΑ α) εάν επραγματοποίησεν. απα
σχολούμενος υπό την ανωτέρω ιδιότητα τας εν παρ. 1 του άρθρου 28 
του Α.Ν. 1846/51. ως αντικατεστάθη δια της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ. 4104/1960, ημέρας εργασίας και συνεπλήρωσε κατά τον χρόνον 
αποχωρήσεως εκ της επιχειρήσεως το 60όν έτος της ηλικίας του ο 
ησφαλισμένος ή το 55ον η ησφαλισμένη ή β) ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν 
επραγματοποίησεν εν ασφαλίσει υπό την ανωτέρω ιδιότητα 9.000 ημέ
ρας εργασίας ο ησφαλισμένος και 7500 ημέρας εργασίας η ησφαλι- 
σμένη.

2. Εάν ο ησφαλισμένος συνεπλήρωσε τας εν παρ. 1 στοιχείσν α' του 
παρόντος άρθρου ημέρας εργασίας, δικαιούται συντάξεως ηλαττωμένης 
κατά το 1 /200 της πλήρους μηνιαίας συντάξεως, δι' έκαστον μήνα εχ- 
λείποντα εχ των υπό της αυτής παραγράφου οριζομένων ορίων ηλικίας, 
εφ' όσον συνεπλήρωσε το 55ον έτος της ηλικίας, προκειμένου περί 
ησφαλισμένου και το 50όν έτος προκειμένου περί ησφαλισμένης. -3.0 
ησφαλισμένος ο ανήχων εις το προσωπικόν, περί ου το παρόν άρθρον. δι
καιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν κατέστη ανάπηρος κατά την 
έννοιαν της παρ. 2 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951 και υπό τας 
προϋποθέσεις και όρους τους ισχύοντας βάσει των διατάξεων περί παρο
χών ησφαλισμένων Κλάδου Συντάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ.

Στο άρθρο 9.

1) Π.Δ. 471/76.
Π. Δ. 473 της 5/8.7.76 (Α 171). Περί προσθήκης παρ. 4 εν τέλει 

του άρθρου 1 του υπ* αριθ. 649/1968 Β. Δ/τος «περί της συνταξιοδό
τησε ως του προσωπικού εδάφους των Αεροπορικών Επιχειρήσεων του 
μη υπαγομένου εις τας διατάξεις του υπ' αριθ. 7/1 965 Β. Διατάγματος 
και τροποποιήσεωςτης παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω Β. Δ/τος*.

‘.Αρθρ. 1. Εν τέλει του άρθρου 1 του Β. Δ/τος 649/1968 προστίθε
ται παράγραφος 4. έχουσα ως ακολούθως: -4. Αι διατάξεις του παρό
ντος άρθρου εφαρμόζονται και επί των κατόχων πτυχίου επιμελητου 
πτήσεως των μη συμπληρούντων τας υπό των διατάξεων του υπ αριθ 
7/1965 Β. Δ/τος οριζομένας ώρας πτήσεως*.

Άρθρ. 2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημόσιεύσεώς του 
δια της Εφημερίδο; της Κυβερνήσεως.

2) Άρθρο 52 του Ν. 1140/81.

Άρθρον 52

1. Αι υπέρ του ΙΚΑ πρόσθετοι εισφοραί του Κλάδου συντάξεων δια το 
σύνολον του προσωπικού των αεροπορικών επιχειρήσεων προς κάλυΦιν 
της επιβαρύνσεως του Κλάδου τούτου εχ των ειδικών διατάξεων των 
διεπουοών την συνταξιοοότησιν του προσωπικού τούτου ορίζονται δια 
του παρόντος ως εξής:

α) Εισφορά εργοδότου 5.329r επί των εις εισφοράς υποκείμενων
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αποδοχών των ησοαλισμένων.
3) Εισφορά ησφαλισμένων 1.50% επί των αυτών αποδοχών.
Η διάταξις της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 

V 953/1979. ως και πάσα ετέοα διάταξις ρυθμίζουσα άλλως το ύψος 
των κατά τα ανωτέρω προσθέτων εισφορών εργοδότου και ησφαλισμέ- 
νου καταργείται.

2. Δια κοινής αποφάσεως των,Υπουργών Συντονισμού. Συγκοινω
νιών και Κοινωνικών Υπηρεσιών δΰνανται να καθορίζονται επί πλέον 
των ανωτέρω πρόσθετοι υπέρ του IΚΑ εισφοραί κατόπιν αναλογιστικής 
μελέτης και μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από της πρώτης του επομέ
νου μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου δια της Εφημερί- 
δος της Κυβερνήσεως.

Στο άρθρο 11.

1} Γιαρ. 2 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/51 όπως ισχύει σήμερα.
2. 0 ησφαλισμένος θεωρείται ανάπηρος χατά την έννοιαν της διατά- 

ξεως της προηγούμενης παραγράφου, εάν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή 
εξασθενήσεως σωματικής ή πνευματικής, εξαμήνου τουλάχιστον κατ' 
ιατρικήν πρόβλεψιν διάρκειας, δεν δύναται να κερδίζη δι* εργασίας 
ανταποκρινομένης εις τας δυνάμεις, τας δεξιότητας, την μόρφωσιν και 
την συνήθη αυτού επαγγελματικήν απασχόλησή, πλέον του τρίτου εκεί
νου όπερ συνήθως κερδίζει εν τη αυτή περιφερεία και επαγγελματική 
κατηγορία οωματικώς και πνευματικώς υγιής άνθρωπος της αυτής 
μορφώσεως.

Εάν ο ησφαλισμένος δύναται να κερδίζη υπό τας εν τω προηγουμένου 
εδαφίω οριζομένας προϋποθέσεις και όρους, πλέον μεν του τρίτου ουχί 
όμως και των 2/3 εκείνου όπερ κερδίζει οωματικώς και πνευματικώς 
υγιής άνθρωπος, δικαιούται, εφ* όσον είχε συμπληρώσει και τον υπό της 
παραγράφου 1 απαιτούμενον αριθμόν ημερών εργασίας, ειδικού επιδό
ματος αναπροσαρμογής ίσου προς το ποσόν της ής θα εδικαιούτο συντά
ξεως λόγω αναπηρίας. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται αδιαφόρως 
ασκήσεως παρά του επιδοματούχου οιασδήποτε εξηρτημένης ή αυτοτε
λούς απασχολήσεως και επί μίαν διετίαν το πολύ. Η καταβολή όμως 
του επιδόματος τούτου δύναται να εξαρτάται εκ της αποδοχής εκ μέρους 
του επιδοτουμένου της υποδεικνυομένης αυτώ παρά του ΙΚΑ επαγγελ
ματικής αναπροσαρμογής.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρούσης 
παραγράφου, ησφαλισμένος τυχών, επί διετίαν επιδόματος αναπροσαρ
μογής. εφ* όσον εν συνεχεία της τοιαύτης επιδοτήσεώς του. δεν δύναται 
υπό τις προϋποθέσεις και όρους των προηγουμένων εδαφίων να κερδίζη 
πλέον του ημίσεως εκείνου όπερ κερδίζει οωματικώς και πνευματικώς 
υγιής άνθρωπος της αυτής μορφώσεως. δικαιούται συντάξεως μερικής 
αναπηρίας ίσης προς 75% της αναλογούσης συντάξεως.

2) Παρ. 1 του άρθρου 35 του α.ν. 1846/51.
1. 0 ησφαλισμένος δικαιούται επιδόματος ασθένειας (...) εφ όσον συν- 

τρέχουσιν αι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Δεν λαμβάνει σύνταξιν εκ του ΙΚΑ.
β) Επραγματοποίησεν 100 τουλάχιστον ημέρας εργασίας προκειμέ- 

νου περί παροχής επιδόματος ασθένειας (...), κατά το ημερολογικόν 
έτος, το αμέσως πρσηγούμενον της αναγγελίας της ασθένειας (...) ή 
κατά το προηγούμενου της τοιαύτης αναγγελίας 15μηνον. μη συνυπο- 
λογιζομένων εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις τας άνω 100 (...) 
ημέρας εργασίας των πραγματοποιηθεισών κατά το τελευταίον ημερο
λογιακόν τρίμηνον του 15μήνου (...).

γ) Συνεπεία ασθένειας, μη οφειλομένης εις πταίσμα αυτού, απέχει 
της εργασίας αυτού (...).

δ) Η αποχή λόγω ασθένειας εκ της εργασίας Οιήοκεσε πλέον των 
τριών τουλάχιστον ημερών (...) από της αναγγελίας των εις το ΙΚΑ και 
επί αυτοτελώς εργαζομένου ή προαιρετικούς συνεχίζοντος την ασφάλισιν 
συμφώνως τω άρθρω 41. η ασθένεια διήρκεσε πλέον του υπό Κανονι
σμού ορισθησομένου χρόνου, εκτός εάν ο ησφαλισμένος εισήχθη εις θε- 
ραπευτήριον. οπότε από της εισαγωγής του εφαρμόζονται αι επί των 
παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν διατάξεις.

ε) Όταν πρόκειται για επιδότηση πέρα από 182 ημέρες σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 38 απαιτείται αντί των προϋποθέσεων του 
εδαφ. β" της παρ. αυτής η πραγματοποίηση τριακοσίων (300) το λιγό
τερο ημερών εργασίας μέσα στα δύο ημερολογιακά χρόνια τα αμέσως 
προηγούμενα από εκείνο της αναγγελίας της ασθένειας ή μέσα στο 
προηγούμενο της αναγγελίας αυτής 30μηνο. Στη τελευταία αυτή περί
πτωση δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 300 ημερών ερ
γασίας οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολο- 
γικό τρίμηνο του 30μήνου.

3) Πας. 1 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/51 όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.δ. 2961/54.

1. Το ποσόν του επιδόματος ασθένειας (...) ισούται προς τα 50% του 
τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκει c 
ησφαλισμένος κατά το άρθρο 37 του παρόντος.

4) Παρ. 2 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/51.
2. Το κατά την προηγούμενην παράγραφον ποσόν επιδόματος ασθε

νείας (...... ) προσαυξάνεται κατά 10% δι* έκαστον προστατευόμενο'.
παρά του επιδοματούχου μέλος οικογένειας του εκ των εν άρθρω 32 
αναφερομένων. εν ουδεμιά όμως περιπτώσει το ποσόν του ημερησίο. 
επιδόματος μετά των προσαυςήσεων λόγω οικογενειακών βαρών δύνα 
ται να είναι ανώτερο του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομίσθιο, 
της «V* ασφαλιστικής κλάσεως ουδέ του 70% του ημερομισθίου τη. 
ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της οποίας υπολογίζεται το επίδομα.

Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουο 
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΙΚΑ. δύνατσ 
να ορίζεται ως ανώτατου ποσόν του ημερησίου επιδόματος μετά τω 
προσαυςήσεων λόγω οικογενειακών βαρών τοιούτον τεκμαρτού ήμερο 
μισθίου ασφαλιστικής κλάσεως ανωτέρας της V τοιαύτης*.

5) Παρ. 5 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/51.
5. Το επίδομα ασθένειας (... ) καταβάλλεται και δια τας μη εργασΐ

μους ημέρας.
«5α. Το επίδομα ασθένειας που προβλέπεται από τις παρ. 1-5 του άρ 

θρου αυτού καταβάλλεται για 360 ημέρες για την ίδια ασθένεια, εφ’ όσο 
ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες εργασίας που ορίζοντο 
από το εδαφ. ε της παρ. 1 του άρθρου 35*.

Στο άρθρο 12.

1) Παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1358/83.
4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται σε φορείς κύρια 

ασφάλισης σε περίπτωση που χορηγούν σύνταξη σύμφωνα με τις διατέ 
ςεις γεα τη συνταξιοδότηση των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

2) Παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.
3. Η εξαγορά του χοάνου που αναγνωρίζεται γίνεται ως εξής: 
α) Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι θα καταβάλουν για κάθε μήνα το άθρο

σμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει κατ 
τ° χοόνο υποβολής της αίτησης για τον κλάδο της σύνταξης του ΙΚΑ 
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχί 
που ο ασφαλισμένος έπαιρνε κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την υπι 
βολή ττς αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόληση, που όμως : 
κομμά «.ρίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερες απ' τον τεκμαρτό μισί 
της crvw. *ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. ούτε κατώτερες από * 
25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κά5 
φορά.

β) Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι θα καταβάλουν γα κάθε μήνα ι 
σφορά ίση με το καταβαλλόμενο ασφάλιστρο της ασφαλιστικής κατηγ 
ρίας του κλάδου σύνταξης στην οποία ανήκουν υποχρεωτικά ή προαιρ 
τικά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Όσοι απασχολούνται αυτ 
τελώς και δεν ανήκουν σε ασφαλιστικές κατηγορίες θα καταβάλουν · 
μηνιαία εισφορά που προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγρ 
φου αυτής και που θα εφαρμοσθεί ανάλογα.

γ) Οι ασφαλισμένοι σε οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης καταβά 
λουν την εισφορά που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε οργστ. 
σμού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Όπου δεν προβλέπετ 
τέτοια αναγνώριση καταβάλλουν οι μεν μισθωτοί το σύνολο της εισφ 
ράς ασφαλισμένου και εργοδότη, οι δε αυτοτελώς απασχολούμενοι 
ασφάλιστρο που καταβάλλεται για την υποχρεωτική ασφάλιση. Για τ 
υπολογισμό των εισφορών και του ασφάλιστρου λαμβάνεται υπόψη 
χρόνος υποβολής της αίτησης.

3) Το άρθρο 3 του Ν. 1358/83 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξ: 
του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 1539/85.

Δικαίωμα αναγνώρισης και από συνταξιούχους.
1. Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του ά 

θρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού έχουν και όσοι συνταξιοέ 
τήθηκαν μέχρι τη δημοσίευσή του από φορείς κύριας και επικουρικ 
ασφάλισης και σε περίπτωση θανάτου τους τα μέλη της οικογένειας το 
που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου. Η αναγνώριση γίνεται με · 
τηση των δικαιούχων και μετά την καταβολή για κάθε μήνα που 
αναγνωριστεί ποσού ίσου προς το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμέν 
και εργοδότη, κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ που αναλογεί στο 25πλάι 
του κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά
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ονο της υποβολής της αίτησης
2. Η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας των συνταξιούχων 
^εται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του προηγούμενου
άρου.
•*3. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ποσού της σύ- 

αξης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, με την προσμέ- 
ηση και του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνσνται υποφη 
ποσά επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά για την εξαγορά του 

^γνωριζόμενου χρόνου.
Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι συντα- 
ύχοι του ΙΚΑ και των οργανισμών οι οποίοι ασφαλίζουν μισθωτούς 
j ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης καθώς και ο ανακαθορισμός 

γίνεται με ασφαλιστικές κλάσεις*.

. άρθρο 13.

Αρθρο 46 του ν. 1469/84.
Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων 
ηνών xat Θεσσαλονίκης υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και 
πρόσωπα που παρέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
ά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία με μισθό ως συντάκτες στη 
ική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών από την ημερομηνία προσ- 
^εώς τους.

άρθρο 15.

Αρθρα 1192, 1193 και 1198 Αστικού Κώδικα.

Μεταγραφή

Αρθρ. 1192. Μεταγράφονται εν τω γραφείω των μεταγραφών της 
ιφερείας του ακινήτου: 1) αι εν ζωή δικαιοπραξίαι. περιλαμβάνομε- 
και των αιτία θανάτου δωρεών, δι ων συνιστάταυ, μετατίθεται, κα- 

γείται εμπράγματον δικαίωμα (εμπράγματοι δικαιοπραξίαι) επί ακι- 
Λ>ν. 2) αι επιδικάσεις ή υπό της αρχής γινόμεναι προσκυρώσεις ή κα- 
υρώσεις κυριότητος επί ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί 
του. 3) αι εκθέσεις περί δικαστικής διανομής ακινήτου. 4) αι τελεσί- 
η δικαστικαί αποφάσεις, αι περιέχουσαι καταδίκην εις δήλωσιν βου- 
εως περί εμπραγμάτου δικαιοπραξίας επί ακινήτου.
Αρθρ. 1193. Μεταγράφεται επίσης εν τω γραφείω των μεταγραφών 
περιφέρειας του ακινήτου πάσα αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδο- 
. εφ* όσον δι' αυτής περιέρχεται εις τον κληρονόμον ή τον κληροδό- 
ακίνητον της κληρονομιάς ή εμπράγματον δικαίωμα επί τούτου ή 
^άγματον δικαίωμα επί αλλοτρίου ακινήτου ή καταργείται τοιούτο 
ίωμα. Δια την μεταγραφήν απαιτείται να βεβαιωθεί ο θάνατος του 
.ονομουμένου.
νρθρ. 1198. Άνευ μεταγραφής καθ' ας περιπτώσεις απαιτείται 

κατά τα άρθρα 1192 και 1193. δεν επέρχεται η μεταβίβασις της 
ϋτητος του ακινήτου ή η σύστασις. μετάθεσις. κατάργησις εμπραγ* 
υ δικαιώματος επί τούτου.

νρθρο 60 του Καταστατικού του Τ.Α.Ε.

Άρθρον 60.

Ασφαλιστικά! κατηγορία·.

Δια τον υπολογισμόν των εισφορών και κατά το παρόν Καταστατι- 
ταρσχών. τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν του Ταμείου πρόσωπα 
τάσσονται εις μίαν των πέντε ασφαλιστικών κατηγοριών (Ρ έως 
ου Ταμείου, κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα.
Οι εγγραφόμενοι τη αιτήσει των εις το Μητρώσν των ησφαλισμέ- 

του Ταμείου κατατάσσονται εις την ασφαλιστικήν κατηγορίαν της 
.ιχήσεώς των. δηλούντες ταύτην κατά την σύνταξιν του Δελτίου 
ραφής των.
Οι εγγραφόμενοι αυτεπαγγέλτως -εις το Μητρώον των ησφαλισμε- 

του Ταμείου κατατάσσονται υπό της υπηρεσίας υποχρεωτικά)ς εις 
ασφαλιστικήν κατηγορίαν.

Οι εγγραφόμενοι εις το Μητρώον των ησφαλισμένων του Ταμείου 
τεία επλύσεως αμφισβητήσεως περί της εις το ΤΑΕ ή το ΤΕΒΕ ή 
ν ασφαλιστικόν φορέα ασφαλίσεώς των. κατατάσσονται εις την 
/.ιστικήν κατηγορίαν της προτιμήσεώς των εφ' όσον παρέχουν 
το Ταμείον παν στοιχείον ή πληροφορίαν χρήσιμον δια την επίλυ- 
ης αμφισβητήσεως. ή εφ' όσον διαρκούσης της αμφισβητήσεως 
,ς κατέβαλλον τας ασφαλιστικού; των εισφοριχς. άλλως κατατάσσο- 
υπό της υπηρεσίας του Ταμείου εις την Γ’ ασφαλιστικήν κατηγο-

Η κατά τ ανωτέρω αρχική κατάταξις των ησφαλισμένων διαρκεί

τουλάχιστον μέχρι του τέλους του επομένου από της αρχικής εγγραφής 
και κατατάξεως έτους, μετά δε την πάροδον του χρόνου τούτου είναι δυ
νατή η μετάταξίς των εις ανωτέραν ή εις κατώτερον ασφαλιστικήν κα
τηγορίαν.

Η μετάταξίς εις ανωτέραν ασφαλιστικήν κατηγορίαν χωρεί τη αιτή
σει του ησφολισμένου. είναι υποχρεωτική δια το Ταμείον. ενεργείται δια 
πράξεως της αρμοδίου; υπηρεσίας και άρχεται πάντοτε από της 1ης Ια
νουάριου του επομένου της υποβολής της αιτήσεως έτους.

Η μετάταξίς εις κατωτέραν ασφαλιστικήν κατηγορίαν χωρεί τη αιτή
σει του ηαφαλισμένου και δι υποβολής παρ αυτού επισήμων αποδεικτι
κών στοιχείων (αντιγράφων, φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 
διετίας κ,λπ.) δικαιολογούντων την τοιαύτην μετάταξίν των δι' οικονο
μικούς και μόνο λόγους. Αυτή ενεργείται δι' ητιολογημενης αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου οριζούσης καα την χρονολογίαν ενάρξεως 
της μεταταξεως, ήτις εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να ορισθεί εις χρό
νον προγενέστερον της πρώτης Ιανουομκου του έτους εν ω υπεβλήθη η 
αίτησις του ησφολισμένου.

Εφ όσον δια των υποβληθέντων πομ>ά του ησφολισμένου δικαιολογη- 
τικών δεν ήθελσν αποδειχθή κατά την κρίσιν του Διοικ. Συμβουλίου σο
βαροί οικονομικοί λόγοι, δύναται τούτο ν απορρίφη την περί μετατά- 
ξεως εις κατωτέραν ασφαλιστικήν κατηγορίαν αίτησίν του ή και να 
ορίση μετάταξιν αυτού εις μικροτέραν μεν αλλά ετέραν της αιτουμένης 
ασφαλιστικήν κατηγορίαν αναλόγως της προκυπτούσης εκ των διχαιο- 
λσγητικών οικονομικής καταστάσεως του ησφολισμένου.

3. Απαγορεύεται η είσπραξις ή καταβολή εισφορών εις ασφαλιστικήν 
κατηγορίαν μικροτέραν ή μεγαλυτέραν εκείνης εις ην είναι καταττεταγ- 
μένος ο ησφαλισμένος. Την ευθύνην της τοιαύτης εισπράξεως φέρουν τα 
αρμόδια όργανα εισπράξεων, υποχρεούμενα όπως ειδοποιούν εγγράφως 
και αμελητί περί τούτου την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Ταμείου ήτις οφεί
λει να καλέση επί αποδείξει τον ησφαλισμένον προς υποβολήν αιτήσεως 
μετατάξεώς του.

Εν περιπτώσει μη υποβολής της περί μετατάξεώς αιτήσεως του 
ησοαλισμένου εντός μηνάς από της αποστολής του σχετικού εγγράφου 
του Ταμείου, η αφμοδία υπηρεσία δίδει εντολήν εις το όργανον εισπρά
ξεων ν* αωνηθή την παρά του ησφολισμένου εισπραξιν των εισφορών και 
ενεργεί την δια της δικαστικής οδού εισπραξιν των εισφορών της ασφα
λιστικής κατηγορίας εις ην ούτος είναι νομίμως κατατεταγμένος.

Παν όργανον εισπράξεως εισφορών και πας υπάλληλος του Ταμείου 
π απαλαίνοντας τας διατάξεις της παρούσης παμκχγράφου. διώκονται 
κατά τας περί παραβάσεως καθήκοντος διατάξεις του πειθαρχικού δι
καίου.

4. Ουδεμία μετάταξίς ησφολισμένου δύναται να ενεργηθή αναδρομι- 
κώς εις ατνωτέραν ή κατωτέραν ασφαλιστικήν κατηγορίαν κατά τρόπον 
διάφορον του προβλεπομένου δια των διατάξεων του παρόντος Κατα
στατικού.

5. Άπασαι at διατάξεις του παρόντος άψθρου ες>αρμόζονται αναλό
γως και επί επανεγγραφής του ησφολισμένου.

Στο όφθρο 17.

1) ‘Αρθρο 35 του ν.δ. 4114/60 όπως ισχύει σήμερα.

1. Το πρώτον εδάφιον της παωαγρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 4114/ 
1960. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

• 1.0: ησφαλισμένοι δικαιούνται εις ανσγνώρισιν δι* εξαγοράς εν όλω 
ή εν μέρει της μη συμπιπτούσης προς χρόνον ασφαλίσεώς προϋπηρεσίας 
της διανυθείσης εν Ελλάδι ή Αιγύπτω υπό τι να των εν παρσγρ. 1 του 
άρθρου 7 του παμ>όντος ιδιοτήτων, ως και χρόνον μέχρι πέντε ετών εκ 
της πραγματικής υπηρεσίας των ως Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 
ή ως υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ή εκ της 
πραγματικής υπηρεσίας των ως Καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων, ή εκ της υπηρεσίας των ως εκπαιδευτικών εις σχο
λεία Ελληνικών Κοινοτήτων Κύπρου. Δωδεκανήσου. Βορείου Ηπείρου. 
Τουρκίας και Αιγύπτου ή εκ Δικηγορικής υπηρεσίαις εν Β. Ηπείρω ή εκ 
της εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και εις τα Σώματα Ασφαλείας υπηρεσίας 
τω*. Προκειμένου περί των καταστιχντων ησφαλισμένων μετά την 
1.1.1961 αι ως άνω υπηρεσία:, δύνανται ν αναγνωρισθώοιν υπό την 
προύπόθεσιν ότι δεν υπελογίσθησαν ή δεν είναι υπολσγιστέαι κατά τον 
χρόνον αναγνωρίσεως δια την εκ του Δημοσίου ή άλλου οργανισμού συ- 
νταξιοοότησίν των*.

Τα ούτω εξαγοραζόμενα έτη. άτινα όμως εν ουδεμιά περιπτώσει δύ- 
ναται να είναι δια πάσας τας ως άνω εν συνόλω περιπτώσεις πλείονα 
των 27. εξομοιούντα: προς χρονον ασφαλίσεώς και συνυπολογίζονται 
τόσον δια την δημιουργίαν του δικαιώματος της συντάξειυς. όσον και 
δια τον καθορισμόν του ποσού ταύτης.
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2. Τα ήδη ησοαλισμενα ισόβια μέλη του Συμβουλίου της Επικρά
τειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και ο παρ αυτώ Γενικός Επί
τροπος δικαιούνται ν αναγνωρισωσι δι εξαγοράς την μη συμπίπτουσαν 
προς τον χρόνον ασοαλίσεως έμμισθον πραγματικήν προϋπηρεσίαν των 
εν θέσει Δημοσίου Πολιτικού Υπαλλήλου μέχρις 27 ετών.

3. Οι κατά την ισχύν του παρόντος ησφαλισμένοι ως και οι δυνάμει 
τούτου καθιστάμενοι ησφαλισμένοι δικολάβοι όικαούνται εις αναγνώρι- 
σιν δΓ εξαγοράς εν όλω ή εν μέρει του χρόνου από της ορκοδοσίας των 
ως δικολάβων μέχρι της ισχύος του παρόντος μη δυναμένου να υπερβή 
την 15ετίαν.

4. Ησφαλισμένοι κατά την ισχύν του παρόντος υπηρετήσαντες ως 
Ελληνες Δικασταϊ παρά τοις Μικτοίς Δικαστηρίοις Αίγυπτου και μη τυ-

χόντες συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου εκ της ιδιότητος ταύτης. δι
καιούνται εις αναγνώρισιν του χρόνου τούτου δι εξαγοράς εφ' όσον 
κατά τον χρόνον του διορισμού των εις την άνω θέσιν ετύγχανον ησφαλι- 
σμένοι του Ταμείου.

5. Τα του τρόπου του υπολογισμού και αποδείξεως της εν τοις παρα- 
γράφοις 1 του άρθρου 33 και 1.2.3 και 4 του παρόντος άρθρου προϋπη
ρεσίας καθορίζονται δια Β.Δ. προτάσει του επί Δικαιοσύνης Υπουργού 
μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

6. Η βάσει των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 7 παράγρ. 1 
και 2 του Ν. 2112/1932 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3406/55 βεβαι- 
ωθείσα μέχρι της ισχύος του παρόντος προϋπηρεσία ως και η εν τη αυτή 
ως άνω διατάξει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2112/1952 και μέχρι 
του αυτού ορίου προϋπηρεσία των ήδη ησφαλισμένων υπαλλήλων της 
Γραμματείας των Δικαστηρίων υπολογίζεται ως συντάξιμος παρά τω 
Ταμείω.

7. Η εν τοις προηγουμένοις παραγράφοις 1, 2, 3, 4 και 6 αναγνώρι- 
σις και εξαγορά προϋπηρεσίας αποτελεί δικαίωμα του ησφαλισμένου. το 
οποίον ούτος δύναται να ασκήσει δΓ ολόκληρον ή μέρος της προϋπηρε
σίας ταύτης, καθ' όλην την διάρκειαν της ασφαλίσεώς του ή κατά την εκ 
της ασφαλίσεώς έξοδόν του. του δικαιώματος τούτου ανήκοντας εις την 
οικογένειάν του. εν περιπτώσει θανάτου.

8. Το προς εξαγοράν του χρόνου προϋπηρεσίας ποσόν κανονίζεται 
αναλόγως της τάξεως, εις ην ανήκεν ο ησφαλισμένος κατά την έναρξιν 
της ασφαλίσεώς του και ορίζεται δια μεν τους της πρώτης τάξεως ησφα- 
λισμένους εις δραχαάς διακόσιας (200). δια δε τους της δευτέρας τοιαύ- 
της εις δραχμάς εκατόν πεντήκοντα (150) δΓ έκαστον εξαγοραζόμενον 
μήνα και καταβάλλεται άνευ προσαυξήσεως μέν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του επομένου της ασφαλίσεώς έτους, μετά προσαυξήσεως δε 5^ ετη- 
σίως από της λήξεως της προθεσμίας ταύτης μέχρις εξοφλήσεως. εκτός 
εάν η εξόφλησις της σχετικής υποχρεώσεως συντελεσθή εντός εννεαμή- 
νου από της ισχύος του παρόντος, ότε αύτη ενεργείται συμφώνως προς 
τας μέχρι ταύτης ισχυούσας διατάξεις.

9. Οι ησφαλισμένοι προ του Ν. 18/1944. ως και οι συνταξιούχοι και 
αι οικογένεια αυτών καταστάντες τοιούτοι από της 3ης Μαΐου 1952 
οφείλοντες ποσά λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλουσι ταύτα συμφώνως 
τη προηγουμένη παραγράφω πλην άνευ προσαυξήσεως μεν μέχρι 11 
Οκτωβρίου 1960. μετά προσαυξήσεως δε προς 59c ετησίως έκτοτε μέ- 
χρις εξοφλήσεως. εκτός εάν η εξόφλησις της σχετικής υποχρεώσεως συ
ντελεσθή εντός εννεαμήνου από της ισχύος του παρόντος, ότε αύτη ενερ- 
γείται συμφώνως προς τας μέχρι ταύτης ισχυούσας διατάξεις.

2) Αρθρο 14 του ν. 1090/80.
Ασκούμενοι δικηγόροι από της εγγραφής των εις τον οικείον δικηγο

ρικόν σύλλογον δύναται να ασφαλίζονται εις το Ταμείον Νομικών τον 
κλάδον επικουρικής ασφαλίσεώς δικηγόρων και ταμεία πρόνοιας και 
υγείας δικηγόρων, καταβάλλσντες τας εκάστστε προβλεπομένας εισφο
ράς πρώτης πενταετίας.

Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος υπολογίζεται εις τον δυνάμενον να ανα- 
γνωρισθεί χρόνον ασφαλίσεώς κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 18 του νόμου 4507/66. των άρθρων 4 και 5 του αναγκαστικού 
νόμου 189/67 και της παρ. 2 του άρθρου 16 του νόμου 984/79.

3) άρθρο 3 του ν. 1090/80.
At εισφορά: ησφαλισμένων ή συνταξιούχων, δικαιούμενων εις ανα- 

γνώρισιν δΓ εξαγοράς χρόνου ασφαλίσεώς εξ οιασδήποτε αιτίας, ορίζο
νται δΓ έκαστον αναγνωριζόμενον μήνα εις το ύψος της εκάστοτε μη- 
ναιαίας εισφοράς της ισχυούσης δΓ εκάστην κατηγορίαν και τάξιν υπό 
τας διακρίσεις του εδαφίου γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του νομοθε
τικού διατάγματος 4114/60.

Προκειμένου περί συμβολαιογράφων ισχύουν τα περί δικηγόρων 
εκάστοτε προβλεπόμενα.

Πάσα λεπτομέρεια ως προς τον τρόπον και χρόνον εξοφλήσεως των 
ως άνω εισφορών ως και των προσθέτων επιβαρύνσεων εν περιπτώσει

καθυστερήσεως καταβολής τούτων, δύναται να ρυθμίζεται δΓ αποφα- 
σεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του διοικητι
κού συμβουλίου του Ταμείου. Μέχρις εκδόσεως των εν λόγω αποφά
σεων ισχύουν αι κείμενα: διατάξεις ως προς τας προσθέτους επιβαρύν
σεις.

4) άρθρο 15 του ν. 1512/85

Άρθρο 15. Ν. 1512/85.

1. Χρόνος ασφάλισης που παρέχεται από τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 4507/1966 

ΦΕΚ όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του Α..Υ 189/ 
1967 (ΦΕΚ 200 β) της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 730/1977 
(ΦΕΚ 309), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 
του Ν. 984/1979 (ΦΕΚ 244 τ. Α ). δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θε- 
μελίωση σύνταξης και ειδικής παροχής γαμήλιου επιδόματος από το 
Ταμείο Νομικών.

2. Κατεξαίρεση η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρ
μόζεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χατα 
την ισχύ του νόμου αυτού ή συμπληρώνει σε έξι (6) μήνες από αυτή, 
μαζί με το χρόνο ασφάλισης των διατάξεων που αναφέρονται στην προη
γούμενη παράγραφο τις προϋποθέσεις για θεμελίωση δικαιώματος σύ
νταξης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.Δ'. 4114/1960 όπως τροπο
ποιείται με το νόμο αυτόν, ή ειδικής παροχής γαμήλιου επιδόματος σύμ
φωνα με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 4114/1960. όπως ισχύει.

Επίσης η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται 
και στην περίπτωση του ο ασφαλισμένος είναι τουλάχιστον 60 ετών και 
δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για απόληψη των πιο πάνω παρο- 
χών.

5) άρθρα 4 και 5 του α.ν. 189/67

Άρθρον 4.

1. Η παράγρ. 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4507/1966 αντικαθίστα
ται αφ ης ίσχυσεν. ως ακολούθως:

• 1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ησφαλισμένοι. πέραν πά- 
σης άλλης εξαγοράς προϋπηρεσίας κατά το άρθρον 35 του Ν. Δ/τος 
4114/1960, δικαιούνται εις αναγνώρισιν δι εξαγοράς δύο (2) επί 
πλέον ετών, εφ' όσον υποβάλωσι περί τούτου αίτησιν. προ της εξόδου 
των εκ της ασφαλίσεώς ή μετ' αυτήν, μέχρι της υποβολής της αιτήσεως 
προς συνταξιοδότησιν, και καταβάλωσι, μέχοι της ημερομηνίας ταύτης. 
τα εν τη παραγρ. 8 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 4114/1960 καθοριζόμενα 
ποσά άνευ προσαυξήσεως. Το αυτό δικαίωμα κέκτηνται και οι από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής καθιστάμενοι ησφαλισμένοι Δι
κηγόροι.

Το ούτω εξαγοραζόμενον χρονικόν διάστημα εξομοιούται πλήρως 
προς χρόνον ασφαλίσεώς».

Άρθρον 5.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Νόμου 4507/1966 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«2. Από 1ης Ιανουάριου 1968. υπό τους όρους της προηγούμενης 
παραγράφου, οι ανωτέρω ησφαλισμένοι δικαιούνται εις αναγνώρισιν δι 
εξαγοράς ενός επί πλέον έτους, λογιζομένου και τούτου ως χρόνου 
ασφαλίσεώς».

6) παρ. 1 άρθρου 23 του ν. 730/77 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 16 του ν. 984/79.

Άρθρον 23.’

1. Δικηγόροι, ησφαλισμένοι εις το Ταμείον Νομικών κατά την έναρ- 
ξιν της ισχύος του παρόντος ως και εφ' εξής ασφαλιζόμενοι εις τούτο δι
καιούνται. υπό τους όρους και περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρ
θρου 18 του Ν. 4507/66. ως αύται αντικατεστάθησαν. υπό των άρ
θρων 4 και 5 του Α.Ν. 189/1967. εις αναγνώρισιν δύο ετών, πέραν 
των προβλεπομένων υπό των ανωτέρω διατάξεων, λογιζομένων και 
των ετών τούτων ως χρόνου ασφαλίσεώς.

2. Εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. / 30/19 < ι. 
προστίθεται, αφ' ης ίσχυσεν αύτη εδάφιον έχον ούτω:

«Εις αναγνώρισιν δύο ετών δικαιούνται ωσαύτως υπό τους όρους και 
περιορισμούς του προηγουμένου εδαφίου και οι λοιποί κατά την έναρξιν 
της ισχύος του παρόντος ησφαλισμένοι του Ταμείου».
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:tap. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/60 όπως ισχύει μετά την αντι
κατάστασή του από το άρθρο 1 του ν. ] 090/80.

Τα εδάφια α\ β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νομο- 
ικού Διατάγματος 4114/60 ♦Περί του Κωδικός «Περί Ταμείου Νο- 
ών* ως τροποποιηθέντα ισχύουν αντικαθίστανται ούτω: 
α. Εκ μηνιαίας εισφοράς των εμμίσθων ησφαλισμένων καθοριζομε- 
εις ποσοστον 8% της πρώτης και 5% της δεύτερος τάςεως ησφαλι- 
νων επί του εκάστοτε βασικού μισθού των. της εισφοράς ταύτης μη 
αμένης να είναι ανωτέρας της αντιστοιχούσης εις τον βασικόν μισθόν 
2ου βαθαού της ιεραρχίας δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων.
. Εκ μηνιαίας εισφοράς των εν αναστολή ασκήσεως της δικηγορίας 

-ιόντων. ως και των δικηγόρων τακτικών καθηγητών των πανεπι- 
ώων ή ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκ ποσοστού 4% επί 
εις τούτους καταβαλλόμενου κατά μήνα βασικού μισθού, ή εν μη 
αβολή μισθού επί της αποζημιώσεως ή εξόδων παραστάσεως ήτις εν 
iULa περιπτώσει δύναται να είναι κατώτερα της εκάστοτε προβλεπο- 
ης δι* άμισθον ησφαλισμένον Α' τάςεως ουδέ ανώτερα του διπλάσιου

^ εισφορά αύτη αποδίδεται υπό της μεσθοδοτούσης αρχής δια παρα- 
τήσεως εκ των ως άνω απολαυών του υποχρέου.
. 1) Εκ μηνιαίας εισφοράς των δικηγόρων και αμίσθων υποθηκοφυ- 
ων. εισπραττομένης δια του ασφαλιστικού βιβλιαρίου δΤ επικολλή- 
ς εν αυτώ των αποκομμάτων εξ ενσήμων του Ταμείου, περί ων τα 
τια ιβ’ και ιγ’ και ιδ' του παρόντος άρθρου αναφερομένων πόρων, 
ιπροσωπευόντων αξίαν ισόποσον προς ποσοστόν δύο επί τοις εκατόν 
γ) επί του εκάστοτε βασικού μισθού του Εφέτου..
Γο εν λόγω ποσοστόν αναπροσαρμόζεται από 1ης Ιανουάριου 1982 
τρία επί τοις εκατόν (3%) από 1ης Ιανουάριου 1983 εις ποσοστόν 
3ερα επί τοις εκατόν (4%) και από 1ης Ιανουάριου 1984 εις ποσο- 
.· πέντε επί τοις εκατόν (5%).
Γα κατά την παρούσαν περίπτωσιν χρησιμοποιούμενα ένσημα μετ* 
κομμάτων έχουν ροδόχρουν χρωματισμόν δια τους παρά πρωτοδί- 
; δικηγόρους, φαιόχρουν δια τους παρ’ εφέταις και κυανόχρουν δια 
r παρ Αρείω Π άγω ανεξαρτήτως του βαθμού του Δικαστηρίου εις 
οποίον παρίστανται ή της χρησιμοποιήσεως τούτων παρά των εν 
ω προσώπων κατά τας διατάξεις του παρόντος.
‘μοίως7διάφορον χρωματισμόν έχουν τα χρησιμοποιούμενα ένσημα 
αποκομμάτων παρά των υποθηκοφυλάκων, έτερον δε παρά των δι- 

τβων και δικαστικών επιμελητών.
.ατά πάσαν περίπτωσιν αναγράφεται επί των ενσήμων και η αντί- 
γος προς τα ανωτέρω ένδειξις φέρουν δε ταύτα τας αυτάς ως και σή- 
>ν παραστάσεις. Η ισχύς της παρούσης παραγράφου ως προς τον 
ωοισμόν των χρωμάτων των ενσήιιων άοχεται από 1ης Μαίου
L
Η μηνιαία εισφορά των δικολάβων και των αμίσθων δικαστικών 

ελητών ορίζεται εις ποσοστόν 80% των κατά την προηγουμένην 
ττωσιν αναφερομένων ποσοστών.
> Η μηνιαία εισφορά των εις το παρόν εδάφιον αναφερομένων προ- 
ων. των υπαγόμενων το πρώτον εις την ασσάλισιν του Ταμείου από 
ιης Ιανουάριου } 983 και δια τους πρώτους εξής κατά (60) μήνας 
της ενάρςεως ασφαλίαεώς των ορίζεται εις το ήμισυ της εκάστοτε 
ρύσης εισφοράς της τάξης εις ην ανήκουν και αποδίδεται δι' ενσή- 
κατά τα εις τας προηγούμενος περιπτώσεις οριζόμενα, 
ροκειμένου περί των υπαχθέντων εις την ασοάλισιν του Ταμείου 
] ης Ιανουάριου 3 976 και εφεξής η κατά τα ανωτέρω μειωμένη ει- 

.ά καταβάλλεται μέχρι συμπληρώσεως εξήκοντα (60) μηνών από 
•νάρξεως της ασφαλίαεώς των.
Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις το ποσόν της προκυπτούσης 

αίας εισφοράς στρο'^γυλοποιειται προς τα άνω εις την αξίαν ενστ>- 
παραστάσεως ενώπιον πρωτοδικείου.
Εάν το σύνολον των κατά τα ανωτέρω επικολληθέντων αποκομ- 

JV ενσήμων δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου το ως άνω ελαχιστόν όριον 
νράς. οι υπόχρεοι οφεικουν όπως συμπληρώνουν το υπόλοιπον δι 
ολλήσεως ολοκλήρων των προς συμπλήρωσιν απαιτουμένων ενσή- 
υιετ αποκομμάτων.
Εις τήρησιν ασφαλιστικού βιβλιαρίου υποχρεωούνται πάντες ο: 

το: ησΦαλισμένο: του Ταμείου από της υπαγωγής των εις την 
ύ-ιισιν εξαιρέσει των συμβολαιογράφων, των τελούντων εν αναστολή 
ισκήσεως του επαγγέλματος δικηγόρων, των δικηγόρων καθη-η- 
ανωτάτων σχολών, ως και των ααίσθων όικαστικών επιμελητών 
ον χρόνον κατα ιον οποίον οι τελευταίο, ουν.·. τυγχάνουν έμμισθοι.

ασφαλιστικών βιβΛίαρίων εφοδιάζονται οι υπόχρεοι προς τήρησιν 
: των δύο πρώτων μηνών έκαστου ημερολογιακού έτους επί τη συγ

άρθρο 18 χρόνου υπό τούτων παραδόσει του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του προη
γουμένου έτους.

7) Ο τύπος κατά το παρόν εδάφιον ενσήμων ως και ο τύπος και τρό
πος του ασφαλιστικού βιβλιαρίου δύναται ν’ ανακαθοοίζωνται δΓ απο- 
φάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.

8) Τα κατά το παρόν εδάφιον ποσοστά εισφορών δύναται ν’ αυξάνω- 
νται δι* αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά σύμ
φωνον γνώμην του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.

Στο άρθρο 19.

1) Τα εδάφια ζ. 6 και κστ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 
41 14/60 όπως ισχύουν μετά την επαναφορά τους σε ισχύ από την παρ. 
1 του άρθρου 12 του ν. 1512/85.

Άρθρο 12.

1. Οι διατάξεις των εδαφίων ζ. θ και κστ’ της παραγράφου 1 του άρ
θρου 10 του Ν.Δ. 4114/1960, όπως ίσχυοαν κατά το χρόνο κατάργη
σής τους με το άρθρο 18 του Ν. 1096/1980, επαναφέρονται σε ισχύ 
και τα χρηματικά ποσά που προ βλέπονται σ’ αυτές ανακαθορίζονται 
κατά τα αναφερόμενα σε κάθε περίπτωση:

•s) Για το διορισμό άμισθου ασφαλισμένου Α’ τάξης, στο ισόποσο 
τριών (3) ελάχιστων μηνιαίων εισφορών δικηγόρου με υπερπενταετή δι
κηγορία. όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διο
ρισμού.

Προ κείμενου για το διορισμό άμισθου ασφαλισμένου B‘ τάξης, στα 
ογδόντα εκατοστά 80% της παραπάνω εισφοράς άμισθου ασφαλισμέ
νου Α* τάξης.

Σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου απευθείας παρ' Εφέταις ή τον 
Άρειο Πάγο το πιο πάνω παράβολο ορίζεται στο ισόποσο δώδεκα (12) 
και είκοσι τεσσάρων (24) αντίστοιχα των παραπάνω εισφορών δικηγό
ρων.

θ) Για την προαγωγή δικηγόρου παρ' Εφέταις ή τον Άρειο Πάγο ή 
απευθείας στον Άρειο Πάγο, στο ισόποσο πέντε (5). δέκα (10) και δεκα
πέντε (15) αντίστοιχα των παραπάνω, κατά το εδάφιο ζ", μηνιαίων ει
σφορών δικηγόρου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης προαγωγής.

κστ) Από τις καταβολές τέλεσης γάμου».

2) Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.δ. 411 4/60 μετά την επαναφορά της 
από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1512/85.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/ 
I960. που καραργήθηχαν με το άρθοο 18 του ιΝ. 1090/1980, επανα- 
φέρονται σε ισχύ χαι αναχαθοριζεται η εγγύηση συμβολαιογράφου, που 
διορίζεται οε έδρα Ειρηνοδιχεΐου ή Πρωτοδικείου. στο ισόποσο είκοσι 
(20) χαι τριάντα (30) αντίστοιχα μηνιαίων εισφορών δικηγόρου ut 
υπερπενταετή υπηρεσία, που θα ισχύουν χατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης διορισμού.

Προχειμένου για διορισμό στην έδρα των Πρωτοδιχείων Αθήνας. 
Πειραιά χα: θεοσαλσνίχης η εγγύηση ορίζεται στο ισόποσο των οαοάντα 
(40) πιο πάνω εισφορών διχηγόρου.

3) "Αρθρο 6 του ν.670/77.

Εγγυοδοσία - Δείγμα υπογραφής.

"Αρθρ. 6-1.0 διοριζόμενος Συμβολαιογράφος προ της αναλήάεως 
των χαθηχόντων του. οφείλει να χαταθέση χρηματιχήν εγγύησιν εις το 
Ταμείον Νομικών χατά τας περί τούτου χειμένας διατάζεις.

2. Ο διοριζόμενος Συμβολαιογράφος μετά την ορκωμοσίαν του οφεί
λει να δώσει εις τον γραμματέα του Γΐοωτοδιχείου της περιφεοείας του 
δείγμα της υπογραφής αυτού.

4| Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 41 14/60 όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.1512/85.

2. Η εισφορά του άρθρου 12 του Ν.Δ. 4114/1960. που επαναφέοε- 
ται σε ισχύ με τη διάταςη της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται στε 
ισόποσο πέντε (5) μηνιαίων εισφορών, όπως αυτές ισχύουν χατά το 
χρόνο της καταβολής.

Προχειμένου για άμισθους ασφαλισμένους η μηνιαία ειοφορά λαμβά- 
νετα: χωρίς μείωση γεα την πρώτη πενταετία και προχειμένου για συμ
βολαιογράφους. ως μηνιαία εισφορά νοείται η εισφορά που προβλέπεται 
για τους δικηγόρους.
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I» Άρθρο 13 του ν. 1512/85.

Άρθρο 13.

Στο τέλος του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/1960 προστίθενται παρά- 
■^caooi 8 και 9 που έχουν ως εξής:

«8. Από το συνολιχή αμοιβή του δικηγόρου, που οφείλεται σύμφωνα 
μί τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.Δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235. 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ποσοστό δέκα τα εκατό (10*3:) περιέρ
χεται ως εισοοοά στο Ταμείο Νομικών από το οποίο τα τέσσερα τα 
εκατό (4*3:1 δίδεται στο Κ.Ε.Α.Λ. Η εισφορά αυτή, αποδίδεται στο Τα- 
usio κατά τον ίδιο τρόπο που αποδίδονται και τα δικαιωματά του από το 
συμβολαιογράφο.

9. α) Δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε φυ
σικό η νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αμείβονται με 
πά^ια αντιιιισθία. έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο 
Νοιιικών εκτός από την εισφορά που αποδίδουν με το ασφαλιστικό βι
βλιάριο και εισφορά 39c που υπολογίζεται στο σύνολο των κάθε είδους 
μηνιαίων αποδοχών τους, για το μέρος αυτών που αντιστοιχεί κάθε 
φορά στο μισθό του 13ου κλιμακίου δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου, πο
σοστό δε 5*3- για το επιπλέον ποσό.

Η εισφορά αυτή παρακρατείται από τις αποδοχές του δικηγόρου και 
αποδίδεται στο Ταμείο Νομικών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμε
νου μήνα από την ημερομηνία της παρακράτησης, από τον εντολέα του.

Η απόδοση της παραπάνω εισφοράς γίνεται με κατάθεση του οφειλό- 
μενου ποσού είτε στο Ταμείο Νομικών, είτε στα κατά τόπους υποκατα
στήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για λογαριασμό του Τα
μείου.

β| Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Τα
μείο Νομικών, μέχρι τέλους Απριλίου κάθε έτους κατάσταση που θα συ- 
ντάσσεται βάσει των δηλώσεων του άρθρου 28 του Ν.Δ.3926/1951 
(ΦΕΚ 235) και θα περιλαμβάνει τους δικηγόρους που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία, στην οποία θα αναφέρονται: το ονο
ματεπώνυμο και η διεύθυνση του δικηγόρου, το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία και η διεύθυνση του εντολέα και το ποσό των μηνιαίων απο
δοχών*.

Στο άρθρο 21

1) άρθρο 8 του ν.δ. 4114/60.

Διάκρισις Ησφαλισμένων 

Άρθρον 8.

1. Απόντες ot ησφαλισμένοι (άμισθοι και έμμισθοι) του προηγουμέ
νου άρθρου διακρίνονται εις δύο τάξεις, πρώτην και δευτέραν.

2. Εις την πρώτην τάξιν περιλαμβάνονται:
Α) Εκ των αμίσθων:
α) Οι Δικηγόροι.
β) Οι Συμβολαιογράφοι.
γ) Οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες ή Μεταγραφοφύλακες και 
Β) Εχ των εμμίσθων:
α) θ'. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης 

απο του βαθμού του .Ακολούθου συμπεριλαμβανομένου και άνω. ως και 
οι Διευθυνταϊ και Υποδιευθυνταί των Φυλακών και Αναμορφωτικών 
Σχολείων.

β) Το κύριον, ως και το βοηθητικόν προσωπικόν του Συμβουλίου της 
Επικράτειας από του βαθμού του Υπογραμματέως Ρ και άνω.

γ) Το κύριον, ως και το βοηθητικόν προσωπικόν των τακτικών Δικα
στηρίων και Εισαγγελιών, Πταισματοδικείων και Ειρηνοδικείων από 
του βαθμού του Υπογραμματέως Ρ συμπεριλαμβανομένου και άνω.

δ) Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο παρ’ αυτών Επί
τροπος.

ε) Το κύριον προσωπικόν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
στ) Το προσωπικόν των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Ειδικών 

Ληξιαρχείων από τους Γραμματείς Β’ συμπεριλαμβανομένου και άνω.
ζ) Οι σύμβουλοι της Στρατιωτικής, Αεροπορικής και Ναυτικής Δι

καιοσύνης, ως και οι Γραμματείς και Υπογραμματείς της Στρατιωτικής 
και Αεροπορικής Δικαιοσύνης.

η) Οι φορολογικοί Δικασταί και εν γένει οι κατά το άρθρον 82 του Συ- 
ντάγματος Δικασταί των Διοικητικών Δικαστηρίων και το προσωπικόν 
αυτών από του βαθμού του Υπογραμματέως και άνω.

θ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου από του βαθμού του ακολούθου 
και άνω.

3. Οι λοιποί εκ των ησφαλισμένων (αμίσθων και εμμίσθων) περιλαμ

Στο άρθρο 20 βάνονται εις την δευτέραν τάξιν.
4. Ησφαλισμένοι μη περιλαμβανόμενοι εις τινα των ανωτέοω τά

ξεων. κατατάσσονται αναλόγως δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμ
βουλίου εις μίαν των ως άνω τάξεων.

5. Οι ησφαλισμένοι υπάλληλοι και κλητήρες του Ταμείου και αι οικο- 
γένειαι αυτών δικαιούνται συ.τάξεως αμίσθου ησφαλισμένου. αναλόγως 
της εις ην ανήκουσι τάξεως. υποκείμενοι όμως εις τας υποχρεώσεις της 
αντιστοίχου τάξεως εμμίσθων εν γένει ησφαλισμένων.

Στο άρθρο 22

1) παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.δ. 4114/60.

5. Εν περιπτώσει θανάτου του δικαιούχου προς της εισπράξεως των 
εκ του Ταμείου παροχών, μεταβιβάζονται αύται μόνον εις εκείνα τα 
πρόσωπα, τα οποία κέκτηνται εν τω χρόνω του θανάτου του δικαιούχου 
ή μεταγενεστέρως ήθελον αποκτήσει τα προς απονομήν συντάξεως 
προϋποθέσεις, ασχέτως της ιδιότητος αυτών ως κληρονόμων εξ αδιαθέ
του ή εκ διαθήκης.

Στο άρθρο 24

1) Το εδαφ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4114/60 όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 16 του ν. 1090/80.

-6. Εξ ενός δικαστικού λειτουργού εν ενεργεία ή συνταξιούχου».
2) Το εδαφ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 41140/60 όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 730/77.
«στ. Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Δι

καιοσύνης».

Στο άρθρο 25

1) Η δεύτερη παρ. του άρθρου 3 του ν. 3505/56.
Η πράξις αυςήσεως του κεφαλαίου εταιρείας περιωρωμένης ευθύνης, 

δεν υπόκειται εις οιανδήποτε καταβολήν υπέρ του Ταμείου Συντάξεων 
Νομικών ως και του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.

2) Το υπεδάφιο ββ του εδαφίου ιστ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 
4114/60 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1512/85.

ββ) Εκ καταβολής ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί του ποσού 
του κεφαλαίου πάσης συνιστωμένης εμπορικής εταιρείας ως τούτο 
προσδιορίζεται υπό της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, δια την κατά τα 
άρθρα 42-46 του Εμπορικού Νόμου δημοσίευσιν των καταστατικών 
των εταιρειών τούτων.

Εις την καταβολήν του αυτού ποσοστού υπόκεινται επί τη κατά τα 
άνω δημοσιεύσει 1) η αύξησις των κεφαλαίων ή επερχομένη δια τρσπο- 
ποιήσεως των καταστατικών των ανωτέρω εταιρειών, εξαιρούμενων 
των εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, 2) το κεφάλαιον των μετατρεπο- 
μένων ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών εις ανωνύμους ή τοιαύ- 
τας περιωρισμένης ευθύνης και τανάπαλιν.

3) Η διάταξη της περίπτωσης 3 και η ακόλουθη αυτής διάταξη του 
υπεδαφίου ββ του εδαφίου ιστ* της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 
41 14/1960 αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:

«3. Οι πράξεις παράτασης του χρόνου διάρκειας των εταιρειών. Στην 
περίπτωση αυτή το παραπάνω ποσοστό καταβάλλεται για το ποσό κε
φαλαίων των εταιρειών, για το οποίο οφείλεται το οικείο τέλος χαρτοσή
μου.

Το οφειλώμενο από τις προηγούμενες διατάξεις δικαίωμα του Τα
μείου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο από το μισό του 
κατώτατου ορίου του τέλους χαρτοσήμου που προβλέπεται κάθε φορά 
για τα καταστατικά εταιρειών.

Κάθε άλλη τροποποίηση καταστατικού καθώς και η διάλυση εται
ρείας υπόκειται σε πάγιο δικαίωμα του Ταμείου δραχμών εκατό (100)».

Στο άρθρο 26

1) Τα εδάρια ιβ, ιγ και ι0 της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/ 
1960.

ιβ) Εκ καταβολής υπό του Δικηγόρου ή Δικολάβου δρχ. πέντε (5) 
κατά την υποβολήν οιασδήποτε αιτήσεως ή δικογράφου, ως και παντός 
υπομνήματος προς το Ταμείον Νομικών. Δικηγορικούς και Συμβολαιο
γραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Κλητήρων, το 
Υπουργείον Δικαιοσύνης, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενους 
εις το Υπουργείον τούτο, εις Ειρηνοδικείον. Πταισματοδικείον, τους 
Γραμματεϊς των Δικαστηρίων τούτων. Εκδικαστιχην Επιτροπήν υποθέ
σεων διοικητικής φύσεως, πρώτου βαθμού. Ειδικόν Ληξιαρχείον. Ειρη- 
νοδίκην, Πταισματοδικήν και Υποθηκοφύλακα ως και κατά την ασχη-
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σιν οιουδήποτε ενδίκου μέσου. Εκ δραχμών δέκα (10} επι των ανωτέρω 
εγγράφων και ενδίκων μέσων απευθυνόμενων προς Πρωτοδικείον. 
Πλημμελειοδικείον. μονομελές ή πολυμελές. Διοικητικόν Δικαστήριον 
πάσης φύσεως. τους Γραμματείς των Δικαστηρίων τούτων. Εκδικαστι- 
κήν Επιτροπήν οιασδήποτε διοικητικής φύσεως δευτέρου βαθμού. Αγο- 
ρανομικόν Δικαστήριον. εις τους Προέδρους και τους Γραμματείς των 
Δικαστηρίων τούτων, τους παρ' αυτο’ις Εισαγγελείς. Επιτρόπους. Ανα- 
κριτάς και Εισηγητάς. Εκ δραχμών είκοσι πέντε (25} επί των ανωτέρω 
εγγράφων και ενδίκων μέσων απευθυνόμενων προς Εφετείον. Στρατοδί- 
κείον. Ναυτοδικείον, Αεροοικείον, προς τους Προέδρους και τους Γραμ- 
ματείς των Δικαστηρίων τούτων, τους παρ' αυτοίς Εισαγγελείς. Επι
τρόπους. Ανακριτάς και Εισηγητάς. Εκ δραχμών τεσσαράκοντα πέντε 
(45) επί των ανωτέρω εγγράφων και ενδίκων μέσων απευθυνόμενων 
προς το Συμβούλων της Επικράτειας, τον Άρειον Πάγον, το Ελεγκτι
κόν Συνέδρων, το Στρατιωτικόν Αναθεωρητικόν Δικαστήριον και Κα- 
κουργιοδικείον. προς τους Προέδρους και Γραμματείς των Δικαστηρίων 
αυτών, τους παρ' αυτοίς Εισαγγελείς. Επιτρόπους και Εισηγητάς. ιγ) 
Εκ καταβολής δραχμών πέντε (5) υπό Δικηγόρου ή Δικολάβου δια την 
πρώτην και πάσαν μετ' αναβολήν εγγραφήν υποθέσεως εις τα πινάκια 
του Ειρηνοδικείου, δραχμών (10) εις τα πινάκια του Πρωτοδικείου μο
νομελούς ή πολυμελούς, δραχμών είκοσι πέντε (25) εις τα πινάκια του 
Εφετείου κα* δραχμών τεσσαράκοντα πέντε (45) εις τα πινάκια του 
Συμβουλίου Επικράτειας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνε
δρίου. ιδ) Εκ καταβολής δραχμών πέντε (5) υπό Δικηγόρου ή Δικολά- 
βου δΓ εκάστην παράστασιν αυτού, ενώπιον Ειρηνοδικείου, Πταισματο
δικείου. οιασδήποτε Επιτροπής πρώτου βαθμού, ειρηνοδίκου, πταισμα- 
τοδίκου. Ανακριτικού υπαλλήλου. Συμβολαιογράφου εν τη διεξαγωγή 
πλειστηριασμού ή εν ενεργεία οιασδήποτε πράξεως. Εκ δραχμών δέκα 
(10) δι εκάστην παράστασιν ενώπιον Πρωτοδικείου, Πλημμελειοδι
κείου Μονομελούς ή Πολυμελούς. Διοικητικού Δικαστηρίου πάσης φύ
σεως. οιασδήποτε Επιτροπής δευτέρου βαθμού, Αγορανομικού Δικα
στηρίου. των Προέδρων των Δικαστηρίων τούτων. Εισαγγελέως, Διχα
στού. Ανακριτού. Εισηγητού. Επιτρόπου, Δικαστικού Συμβουλίου. Ανα- 
κριτικού υπαλλήλου και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής Αρχής, ως 
και δι εκάστην παράστασιν κατά την απογραφήν πραγμάτων πτωχεύ- 
σεως. σφράγισιν, αποσφράγισιν και κατάθεσιν εγγράφων παρά τω 
Γραμματεί της πτωχεύσεως. Εκ δραχμών είκοσι πέντε (25) δι' εκάστην 
παράστασιν ενώπιον Εφετείου, Στρατοδικείου. Αεροδικείου. Ναυτοδι
κείου. Προέδρου των Δικαστηρίων τούτων, των παρ' αυτοίς Εισαγγε
λέων. Επιτρόπων. Ανακριτών και Εισηγητών. Εκ δραχμών τεσσαράκο
ντα πέντε (45) δΓ εκάστην παράστασιν ενώπιον του Συμβουλίου Επι
κράτειας. του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Στρατιω
τικού Αναθεωρητικού δικαστηρίου και Κακουργιοδικείου. των Προέ
δρων των Δικαστηρίων τούτων και των παρ' αυτοίς Εισαγγελέων. Επι
τρόπων και Εισηγητών.

Στο άρθρο 27

1) Άρθρα 1. 2 και 3 παρ. 1 του ν.529/77.

Άρθρσν 1.

]. Απο της ισχύος του παρόντος υπάγονται υπσχοεωτικώς εις την 
ασφάλισιν των κλάδων Συντάξεως Αρωγής και Ασθένειας του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφη μεσιακού Κλήρου της Ελλάδος
(ΤΑΚΕ):

α) Οι τακτικοί υπάλληλοι της Αποστολιχής Διακονίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος και

β) το ταχτιχόν προσωπιχόν του Νοσηλευτικού Ιδρύματος της Εχχλη- 
σίας της Ελλάδος (ΝΙΕΕ) το ανήχον εις τους Κλάδους AT και ΑΡ Διοι
κητικού. Διοικητικού Οικονομιχού-Διαχειριστικού. Φαρμακοποιών. 
Αδελφών Νοσοκόμων. Διαιτολόγου. ΜΕ Διοικητικού. Λογιστικού—Δια
χειριστικού. Νοσοκόμων. Αρρένων νοσοκομων. Παρασκευαστών. Εμ- 
φανιστών και ΣΕ Τηλεφωνητών. Κλητήρων-Θυρωρών—Νυχτοφυλά
κων.

2. Επί των εχάστοτε πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών περιλαμβα- 
νομένων και των λόγω αθεΐας και επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων 
κα: Πάσχα παροχών, του κατά την προηγουμένην παράγραφον ασφαλι- 
ζομένου προσωπικού επιβάλλεται εισφορά υπέρ του ΤΑΚΕ εκ ποσοστού 
25% βαρύνουσα κατά ] 4% τον εργοδότην κα; 1 ] % τον ησφαλισμένον.

Άρθρον 2.

1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί απονομής συντάξεως εις 
τους υπαλλήλους του ΤΑΚΕ και των Γ ραφείων των Ιερών Μητροπό
λεων έχουν εφαρμογήν και δια το κατά το προηγούμενον άρθρον ασφα-

λιξομενον προσωπικόν.

2. Δια την θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως υπέρ των τελευταίων 
τούτων απαιτείται προσθέτως και διετής τουλάχιστον εν τη ασφαλίσει 
του ΤΑΚΕ πραγματική υπηρεσία.

Τοιαύτη υπηρεσία δεν απαιτείται εις τας περιπτώσεις απολύσεως. 
λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου εν υπηρεσία.

3. Εν περιπτώσει μη συνδρομής της κατά την προηγουμένην παρά
γραφον προύποθέσεως έχουν εφαρμογήν αι διέπουσαι το ανωτέρω προ
σωπικόν κατά την ισχύν του παρόντος περί συντάξεως διατάξεις.

Άρθρον 3.

1. Η αναγνώρισις ως συνταξίμου του μέχρι της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος χρόνου υπηρεσίας του εν άρθρω 1 προσωπικού εις την 
Αποστολικήν Διακονίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Νοσηλευτι
κόν Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΝΙΕΕ) ως και πάσης προϋπη
ρεσίας ως συνταξίμου λογιζομένης. κατά τας κειμένας διατάξεις, ενερ- 
γείται υπό του ΤΑΚΕ κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου υποβαλλόμενης 
μετά την συμπλήρωσιν του κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 2 χρό
νου λήξεως παρ' αυτώ ασφαλίσεως δια καταβολής εις αυτό εισφοράς εχ 
15% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου του 
χρόνου υποβολής της περί ανοτγνωρίσεως αιτήσεως και επί χρονικόν 
διάστημα ίσον προς τον αναγνωριζόμενον επί εξαγορά χρόνον συνταξί
μου υπηρεσίας. δΓ ισοπόσων μηνιαίων δόσεων, βαρυνούσης δε κατά πο- 
σοστόν 10% τους παρ* οις παρεσχέσθη η υπηρεσία ως άνω Οργανι
σμούς και κατά ποσοστόν 5% τον υπάλληλον.

Εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος των εξήκοντα (60) 
μηνών το ποσόν της εξαγοράς υπολογιζόμενον κατά τα ανωτέρω κεφα- 
λαιοποιείται και εξοφλείται εις εξήκοντα (60) μηνιαίας δόσεις.

2) παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.δ. 4577/66.

4. Η εις την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4491 /66 αναφερομένη παύ- 
σις της υποχρεωτικής ασφαλίσεως εις ετέρους Οργανισμούς κυρίας 
ασφαλίσεως των εκ του προωπικού της ΔΕΗ υπαγόμενων εις την παρ 
αυτή ασφάλισιν δεν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί του Ταμείου Συντ. 
Μ ηχ/κών και Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του ΤΣΑ 
εκτός εάν ο κατά την δημοσίευσή του παρόντος παρά της ΔΕΗ υπηρε
τών ησφαλισμένος δηλώση εντός διμήνου από της τοιαύτης δημοσιεύ- 
σεως δΓ εξωδίκου δηλώσεώς του κοινοποιηθησομένης εις το ΤΣΜΕΔΕ 
ή το ΤΣΑ ότι επιθυμεί την παύσιν της παρ' αυτώ υποχρεωτικής ασφαλί- 
οεως.

3} Παρ. 3, άρθρου 2 του Π.Δ/τος 856/79.

3. Το δεύτερον εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 2 Β.Δ. 81/1962 αντι
καθίσταται ως κάτωθι:

«Η μεταοορά ποσών εκ του Κλάδου Υγείας εις τον Κλάδον Συντά
ξεως και τανάπαλιν επιτρέπεται μόνον προσωρινώς δια αποφάσεως του 
Δ.Σ. και ουχί πέραν της λήξεως της επομένης της μεταφοράς οικονομι- 
χής χρήσεως».

4) Άρθρο 2 του ν.δ. 1344/73.

Άρθρ. 2-1. Εις την υπσχρέωσιν καταβολής του υπό των διατάξεων 
του Α.Ν. 248/1967 προβλεπομένου αγγελιοσήμου. υπόκεινται άπα- 
ντες ανεξαιρέτως οι διαφημιζόμενοι δια των εις τον Α.Ν. 248/1967 
αναφερομένων μέσων δημοσιότητας. Της υποχοεώσεως προς καταβο
λήν αγγελιοσήμου εξαιρούνται από της ισχύος του Α.Ν. 248/1967 το 
Δημόσιον, οι Δήμοι και Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου και αι Επιχειρήσεις Κοινής Οφελείας. τυχόν όμως καταβληθέντα 
δια την αιτίαν ταύτην μέχρι της ισχύος του παρόντος παρ' αυτών ποσά 
δεν αναζητούνται -2. Το υπό των διατάξεων του Α.Ν. 248/1967 προ- 
βλεπόμενον αγγελιόσημον. υπολογίζεται επί του συνόλου του αντιτίμου 
των διαφημίσεων και δημοσιεύσεων, βάσει του εν τω εκδιδομένω τιμο
λογίου ή αποδείξει αναγραφόμενου ποσού, μη υπολογιζόμενων των τυ
χόν παρεχόμενων προμηθειών. -3. Από της 1ης Ιανουάριου 1973 το 
περί ου η παρ. 3 του άρθρου 15 του Α.Ν. 248/1967 καταβλητέον αγ- 
γε/αόσημον προσδιορίζεται επί του συνόλου των υπό της εκδοτικής επι- 
χειρήσεως πραγματοποιηθέντων κατά το προηγούμενον έτος εκ διαφη
μίσεων εσόδων αυτής, εκ του τμήματος των δημοσιευόμενων και των 
επί πληρωμή δημοσιευμάτων, βάσε: της ακολούθου κλίμακος:
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Κλιμάχιον Ποσοστον Αη-τ/σημον Σύνολον
Ετησίου αγγε- χλιμαχίου Ετησίων Ατγ/σηιιον

εισοδήματος λιόσημου εσόδων
ιχ διαατημ. εκ διαφ/σεων
150.00(1 3% 4.500 150.000 4.500
300.000 8% 24.000 450.000 28.500
250.000 12% 30.000 700.000 58.600
700.00!
και άνω

I υπερβάλ-
λον) 20%

5) Παρ. 2 του v. 612/77
2. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων της διεπούσης έκαστον οργανι

σμόν νομοθεσίας περί των τυχόν λαμβανομένων υπ' όψιν δια τον υπολο
γισμόν της συντάξεως αποδοχών, το ποσον της συντάξεως των κατά 
την προηγουαενην παράγραφον προσώπων, καθορίζεται ίσον προς το 
αντιστοιχούν εις 35 έτη ασφαλίσεως ή εις 10.500 ημέρας ασφαλίσεως.

6) Άρθρο 3 του ν. 982/1979,
«3. Χρόνος πλασματικής ασφαλίσεως λογιζόμενος δια τους ησφαλι- 

σμένους του ΤΣΑΥ ως πραγματικός, έτι δε και άνευ ασκήσεως του 
επαγγέλματος, είναι ο χρόνος:

α) Ο απαιτούμενος προς απόκτησιν της ειδικότητος του πτυχιούχου 
υγειονομικού εν Είλλάδι ή εν αλλοδαπή. *

β) Καθ' ον ο ησφαλισμένος διετέλεσεν Βουλευτής. Υπουργός. Υφυ
πουργός, Γεν. Γραμματεύς Υπουργείου ή Νομάρχης.

γ) Στρατεύσεως, ως κληρωτού ή εφέδρου του πτυχιούχου Υγειονομι
κού μέχρι δύο (2) ετών, προ ή μετά την λήψιν του πτυχίου του.

δ) Ασκήσεως του Υγειονομικού επαγγέλματος εν Δωδεκανήσω από 
της 1ης Ιανουάριου 1928 μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου 1946.

ε) Προαιρετικής συνεχίσεως της ασφαλίσεως, όπου προβλέπεται 
τοιαύτη.

0 κατά την παρούσαν παράγραφον, χρόνος λογίζεται ως εν πραγμα
τική ασφαλίσει υπό την προύπόθεσιν της εξαγοράς, δια καταβολής δΓ 
έκαστον μήνα της εισφοράς του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα 
υγειονομικού, της ισχυούσης κατά τον χρόνον εξοφλήσεως της οφειλής.

Ομοίως δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος πλασματικής ασφαλί
σεως ο χρόνος της μετεκπαιδεύσεως ή ασκήσεως του υγειονομικού 
επαγγέλματος εις την αλλοδαπήν προ της εγγραφής εις το Ταμείον ή 
μετά ταύτην και μέχρι δέκα (10) ετών, εν συνόλω. Οι αναγνωρίζοντες 
τον εν λόγω χρόνον υποχρεούνται εις την καταβολήν εισφοράς κατά τα 
εν τη προηγουμένη περιπτώσει αναφερόμενα.

Χρόνος πραγματικής ή πλασματικής ασφαλίσεως Οι* ον δεν κατεβλή- 
θησαν εισφορά: υπό του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομι
κού και παρεγράφη η σχετική αξίωσις του Ταμείου, δεν υπολογίζεται 
ως ασφαλιστέος εκτός εάν ο ησφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειας 
του ήθελον καταβάλει τας αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς βάσει του 
ισχύοντος ασφαλίστρου κατά τον χρόνον της καταβολής, μετά των προ- 
σαυξήσεων προ της εισαγωγής της αιτήσεως συνταξιοόοτησεως ενώ
πιον του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου δια την απονομήν της παρο-
χήί*·

Στο άρθρο 29.

1) Άρθρο 3 του Ν. 997/79.
Αρθρο 3-1. Εις την ασφάλισιν του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτι

κές τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της Χώρας παρέχουν κατά 
κύριον επάγγελμα εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής εφ’ όσον, δια 
την τοιαύτην εργασίαν των. είναι ησφαλισμένοι εις το ΙΚΑ ή έτερον φο
ρέα κυρίας ασφαλίσεως και δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν ετέρου φο- 
ρέως ή Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως.

2. Η κατά τα άνω υπαγωγή εις την Ασφάλισιν του Ταμείου χωρεί 
κατα κατηγορίαν μισθωτών, δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομέ- 
νων προτάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Κοινωνικών Υπηρε
σιών από του δια των αυτών Προεδρικών Διαταγμάτων οριζόμενου 
χρόνου.

3. Πρόσωπα υπερβάντο το 50όν έτος της ηλικίας των κατά την ημέ
ραν ενάρξεως της ασφαλίσεως εκάστης κατηγορίας μισθωτών, δύνα- 
νται. δι αιτήσεώς των μη όυναμένης να ανακληθή και υποβαλλόμενης 
εις το Ταμείον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της υπα
γωγής των εις την ασφάλιση, να εξαιρεθούν της τοιαύτης ασφαλίσεως 
τυχόν δε καταβληθείσαι εισφοραί υπό των ησφαλισμένων επιστρέφοντα: 
ατόκους.

4. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος νόμου υπάγονται αυ
τοδικαίως εις την ασφάλισιν του Ταμείου, υπό τας προϋποθέσεις του πα

ρόντος άρθρου:
α. Οι απασχολούμενοι υπό οιανδήποτε '.θεότητα και σχέσιν εις επιχει

ρήσεις εκμεταλλεύσεως λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων.
β. Οι απασχολούμενοι υπό οιανδήποτε ιδιότητα και σχέσιν ιδιωτικού 

δικαίου εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοόιοικήσεως.
5. Πάσα αμφισβήτησις περί υπαγωγής ή μη εις την ασφάλισή του 

Ταμείου, επιλύεται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε
σιών μετά γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

2) Άρθρο 5 του Ν. 997/79.

Άοθρον 5.

Σύνταξις γήρατος - αναπηρίας - θανάτου 
(προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως)

1. Ο ασφαλισμένος παρά τω Ταμείω δικαιούται συντάξεως λόγω γή
ρατος εάν. μετά την έναρξιν της λειτουργίας του Ταμείου, έτυχε συντά
ξεως λόγω γήρατος εκ του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως 
αυτού και επραγματοποίησε 1.000 ημέρες εργασίας εις την ασφάλισιν 
του Ταμείου.

Το ως άνω κατώτατον όριον ημερών εργασίας αυξάνεται προοδευτι- 
κώς εις 4050 ημέρας εργασίας, προστιθεμένων εις τας 1000 ημέρας 
εργασίας ανά 135 τοιούτων, κατά μέσον όρον, καθ’ έκαστον επόμενον 
ημερολογιακόν ^τος, αρχής γενομένης από της 1ης Ιανουάριου του 
έκτου έτους από της ενάρξεως λειτουργίας του Ταμείου, δια τους κατά 
την παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, υπαγομένους εις την 
ασφάλισιν ή από της 1ης Ιανουάριου του έκτου έτους από του κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 3. ορισθησομένου χρόνου, δια τους υπαγομένους εφε
ξής εις την ασφάλισιν.

2. 0 ησφαλισμένος παρά τω Ταμείω δικαιούται συντάξεως λόγω 
αναπηρίας, εάν μετά την έναρξιν λειτουργίας του Ταμείου, έτυχε συντά
ξεως λόγω αναπηρίας εκ του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως 
αυτού και επραγματοποίησε 700 ημέρας εργασίας εις την ασφάλισιν του 
Ταμείου, από τας οποίας τουλάχιστον 300 εντός των πέντε ημερολο
γιακών ετών των αμέσως προηγουμένων εκείνου κατά το οποίον κατέ
στη ανάπηρος, ή τον υπό της προηγουμένης παραγράφου απαιτούμενον 
ικάστοτε αριθμόν ημερών εργασίας. Το ως άνω κατώτατον όριον των 
700 ημερών εργασίας αυξάνεται προοδευτικώς εις 1.500 ημέρας εργα
σίας. προστιθεμένων εις τας 700 ημέρας ανά 100 τοιούτων κατά μέσον 
όρον καθ’ έκαστον ημερολογιακόν έτος, αρχής γενομένης κατά τα ορι
ζόμενα υπό της προηγουμένης παραγράφου.

3. Εις περίπτωσιν θανάτου συνταξιούχου του Ταμείου ή ησφαλισμέ- 
νου, έχοντος συμπληρώσει τας χρ ο νικάς προϋποθέσεις των προηγουμέ
νων παραγράφων, δικαιούνται συντάξεως τα μέλη οικογένειας του 6α- 
νόντος. τα αναγνωριζόμενα υπό της ικάστοτε κείμενης νομοθεσίας 
ασφαλίσεως του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως αυτού.

4. Αι υπό των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου opt- 
ζόμεναι χρονtxai προϋποθέσεις δεν απαιτούνται και αποκτάται δικαί
ωμα συντάξεως εκ του Ταμείου λόγω αναπηρίας ή θανάτου εφ' όσον 
κατά την κρίσιν των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ ή ετέρου φορέως κυ
ρίας ασφαλίσεως του ησφαλισμένου, η αναπηρία ή ο θάνατος επήλθε συ
νέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου μετά την έναρ- 
ξιν λειτουργίας του Ταμείου.

5. Αι υπό των προηγουμένων παραγράφων οριζόμενοι χοονικαί 
προϋποθέσεις μειώνονται εις το ήμισυ. εφ* όσον η αναπηρία ή ο θάνατος 
επήλθε συνέπεια ατυχήματος εκτός εργασίας μετά την έναρξιν λειτουρ
γίας του Ταμείου.

6. (α) Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 ημέρες πραγματικής ασφά
λισης για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μειώνονται σε 750 ημέρες 
για την πρώτη πενταετία, προσαυξανόμενες κατά 150 ημέρες για κάθε 
επόμενο ημερολογιακό χρόνο για τη θεμελίωση του συνταςιοδοτικού δι
καιώματος των ομάδων των ασφαλισμένων που εργάζονται εποχιακά.

(β) Οι υπολειπόμενες ημέρες ασφάλισης, μέχρι τη συμπλήρωση των 
γενικών προϋποθέσεων που θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με την παρ.
1 αναγνωρίζονται και εξαγοράζονται με την καταβολή από τον ασφαλι
σμένο του συνόλου των εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένου, που θα 
υπολογίζονται στις πλήρεις αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλη
σης του ασφαλισμένου··.

3) Άρθρο 1 του Ν.874/71

Άρθρο 1.

Εις το άρθρ. 1 του Α.Ν. 1854 του 1951 προστίθεται παράγραφος 6 
ως ακολούθως:

6. Οι επί συμβάσει αορίστου ή ορισμένου χοόνου υπάλληλοι οι μισθο
δοτούμενοι εκ του Δημοσίου Ταμείου ή εξ άλλων ειδικών πόρων απο
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κτούν δικαίωμα εις σύνταξιν υπό τους όρους της παραγρ. } εφ όσον σν- 
νεπλήρωσαν πενταετή πλήρη συνεχή πραγματικήν υπηρεσίαν εν τη μη 
μονίμω θέσε: των.

4) Άρθρο 1 του Ν.612/77.

1. Τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών ησςκχλισμένοι εις ασφαλιστι
κούς οργανισμούς αρμοοιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών. δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλι
κίας. εφ' όσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως δεκαπέντε (15) ετών, 
ή προκειμένης ασφαλίσεως υπολογισμένης κατά την νομοθεσίαν του οι
κείου φορέως εις ημέρας 4.050 ημέρας ασφαλίσεως.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της διεπούσης έκαστον οργανι
σμόν νομοθεσίας περί των τυχόν λαμβανομένων υπ' όψιν δια τον υπολο
γισμόν της συντάξεως αποδοχών το ποσόν της συντάξεως των κατά την 
προηγουμένην παράγραφον προσώπων, καθορίζεται ίσον προς το αντι
στοιχούν εις 35 έτη ασφαλίσεως ή εις 10.500 ημέρας ασφαλίσεως.

3. Η Βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου παρεχο- 
μένη σύνταξις δεν προσαυξάνεται δια του επιδόματος απολύτου σναπη- 
ρίας.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν 
έχουν εφαρμογήν εις περίπτωοιν καθ' ην ο ησφαλισμένος ήθελεν επιλέξει 
την εφαρμογήν των διατάξεων της διεπούσης τον φορέα παρ' ού συντα- 
ξιοδοτηθεί νομοθεσίας, των προβλεπουσών τον τρόπον υπολογισμού, 
της συντάξεως και τας προσαυξήσεις ταύτης δι' επιδομάτων (απολύτου 
αναπηρίας κ.λπ.).

5) Το β' εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 496/70 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1384/83.

«Από την 1.1.1981 το Δημόσιο θα καλύπτει κάθε έλλειμμα του Ειδι
κού Λογαριασμού Προνοίας φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ. που θα 
προκύπτει από την πληρωμή των μηνιαίων επιδομάτων και χρηματι
κών βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του και μέχρι του ποσού των 
15.000.000 δραχμών το χρόνο*.

6) Παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 95/73·

3. Το ποσόν της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφ' άπαξ είτε εις δόσεις 
ων ο αριθμός δεν δύναται να υπερβή τον αριθμόν των αναγνωριζομένων 
μηνών, υπολογίζεται δε εις τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 ποσοστό 
επί των τακτικών αποδοχών του ησφαλισμένου κατά τον χρόνον της κα
ταβολής. Εις περίπτωσιν επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου προ 
της λήξεως του χρόνου της δια δόσεων εξοφλήσεως της οφειλής αι υπο- 
λειπόμεναι μη ληξιπρόθεσμοι δόσεις ως και αι τυχόν καθυστερούμεναι 
τοιαύται καθίστανται αμέσως απαιτηταί και καταβάλλονται εφ' άπαξ, 
άλλως ο χρόνος εις ον ανάγονται αύται δεν λογίζεται ως συντάξιμος.

7) Άρθρο 4 του Α.Ν. 173/67.

1. Η υπό των Ταμείων Προνοίας ή Κλάδων Προνοίας χορηγουμένη 
εφ* άπαξ αποζημίωσες, άμα τη εξόδω εκ της υπηρεσίας, εις υπαλλήλους 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Τραπεζών ή Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών κοινής ωφελείας ή επιχορηγουμένων υπό του Κράτους 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τριαχοσίων χιλιάδων δραχμών, 
εφ όσον η εις το Ταμείον ή τον Κλάόον συνεισφορά του εργοδότου υπερ
βαίνει κατά τον χρόνον της εξόδου το διπλάσιον της εισφοράς του υπαλ
λήλου. ή υφίσταται υπέρ του Ταμείου ή του Κλάδου κοινωνικός πόρος ή 
εν γένει επιβάρυνσις τρίτων.

2. Η διάταςις της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει και εφαρμό
ζεται από 1ης Ιουλίου 1967.

8) Παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4497/66.

5. Ασφαλισμένος παρά τω Ταμείω Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλ
λήλων Ραδιοφωνίας και Τουρισμού αποβάλλοντες ες οιασόήποτε αιτίας 
την ιδιότητα υφ ην αρχικώς ησφαλίσθησαν. περιλαμβανομένης και της 
παραιτήσεως κεκτημένοι δε συνολικήν ασφάλισιν υπερΒαίνουσαν τους 
τριακοσίους είκοσι (3201 ασφαλιστικούς μήνας, δύνανται να συνεχίσωο. 
την παρά τω Ταμείω ασφάλισιν αυτών μέχρις επελεύσεως πεοιπτώαεως 
εξόδου και δια τεσσαράκοντα το πολύ εισέτι μήνας, καταβάλλοντας ες 
ιδίων τα νόμιμα ασφάλιστρα και την εισφοράν εργοδότου, ην εξέλθωσιν 
από τούοε της ασφαλίσεως. προκαταβάλΛοντες επίσης εις το Ταμείον τα 
αντίστοιχα ποσά, βάσει των αποδοχών του τελευταίου μηνός του συμπί- 
πτοντος με τον μήνα οηλώσεως αυτών περί εξόδου και όικαιωθώσιν εν 
τη περιπτώσει ταύτη του νομίμου βοηθήματος.

9) Άρθρο 6 του ν. 253/76.
Άρθρ. 6 Το άρθρον 9 του Ν.Δ. 95/1973 αντικαθίσταται ως ακολού

θως:

Αναγνώρισις υπηρεσίας

Άρθρ. 9.-1.-α. Παρ* έκαστου εκ των Ταμείων Αρωγής αναγνωρίζε
ται ως συντάξιμος ή παρά τω Δημοσίω ή ετέρω Νομικώ προσώπω Δη
μοσίου Δικαίου προϋπηρεσία ή κατά τας διατάξεις τας διεπούσας το Δη
μόσιον ή συντρεχούσης περιπτώσεως του ΤΑΚΕ, αναγνωριζόμενη ως 
τοιαύτη αποδεικνύεται δε αύτη μόνον εξ επισήμων πιστοποιητικών των 
υπηρεσιών, παρ' αις επραγματοποιήθη η σχετική απασχόλησις. και εφ* 
όσον αύτη δεν ελήφθη υπ όψιν δια την απονομήν συντάξεως υπό ετέρου 
φορέως επικουρικής ασφαλίσεως εξαιρέσει του Μ.Τ.Π.Υ. κα: του Τα
μείου Νομικών, δια τους μη υπαγομένους εις την ασφάλισιν του 
Μ.Τ.Π.Υ. -β. Η αναγνώρισις ενεργείται δι αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του οικείου Ταμείου Αρωγής, τη αιτήσει του ησφαλισμένου. 
υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της 
υπαγωγής του εις την ασφάλισιν. ή προκειμένου περί των ήδη ησφαλι- 
συιένων, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1976. -γ. Εν περιπτώσει θανάτου 
του ησφαλισμένου προ της λήξεως της κατά το προηγούμενον εόάφιον 
προθεσμίας την περί αναγνωρίσεως αίτησιν δύνανται να υποβάλουν τα 
μέλη της οικογένειας αυτού, εντός του έτους από του θανάτου του ησφα- 
λισμένου. -5. Η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία εν ουδεμιά περιπτώσει 
δύναται να υπερβή τα 15 έτη. εκτός εάν δεν επαρκή αύτη δια την συ- 
μπλήρωσιν των ελάχιστων προϋποθέσεων δια την απόληψιν συντάξεως 
ότε ο ησφαλισμένος δύναται, εκ της προύηρεσίας αυτού, ν' αναγνώριση 
χρόνον και πλέον των 15 ετών μέχρι συμπληρώσεως των ελάχιστων 
τούτων προϋποθέσεων. -2.α. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου 
ενεργείται δια παρακρατήσεως καθ' έκαστον μήνα εκ των τακτικών 
αποδοχών του ησφαλισμένου προσθέτου ειδικής εισφοράς ίσης προς το 
ήμισυ της εκάστοτε τακτικής μηνιαίας εισφοράς του. Η πρόσθετος ει
σφορά καταβάλλεται επί αριθμόν μηνών ίσον προς τον τοιούτσν του ανα- 
γνωρισθέντος χρόνου, -β. Η παρακράτησις της προσθέτου ειδικής ει
σφοράς ενεργείται υποχρεωτικώς εκ των αποδοχών του ησφαλισμένου 
της παρ' η υπηρετεί Υπηρεσίας του Δημοσίου ή Ν.Δ.Δ.Δ. και αποδίδεται 
εις το Ταμείον μετά των τακτικών εισφορών, άρχεται δε από του μεθε
πομένου της κοινοποιήσεως της περί αναγνωρίσεως αποφάσεως μηνός. 
-3. Εις περίπτωσιν υποβολής αιτήσεως προς συνταξιοδότησα προ της 
ολοσχερούς κατά τ’ ανωτέρω, εξαγοράς του αναγνωρισθέντος χρόνου ο 
μη εξαγοοασθείς χοόνος λαμβάνεται υπ* όψιν ως συντάξιμος επί τη κα
ταβολή ποσού ίσου προς το γινόμενον το προκύπτον εκ του πολλαπλα
σιασμού του ποσού της προσθέτου ειδικής εισφοράς του τελευταίου μη
νός ασφαλίσεως επί τον αριθμόν των υπολοίπων προς αναγνώρισα μη
νών.

Εις πάσαν περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως καταβάλλεται εφ' άπαξ το 
εν τέταρτον (1/4) της οφειλής εκ της εξαγοράς το δε υπόλοιπον παρα- 
κρατείται εκ της συντάξεως εις μηνιαίας δόσεις, μέχρις ολοσχερούς εξο
φλήσεως της οφειλής εκάστη των οποίων ορίζεται ίση προς την διαφο
ράν μεταξύ της συντάξεως της προκυπτούσης επί τη βάσει του συνολι
κού συνταξίμου χρόνου και της τοιαύτης της προκυπτούσης βάσει του 
χρόνου ό: ον κατεβλήθηοαν ασφαλιστικαί εισφοραί. μέχρι της εκδόσεως 
της περί απονομής της συντάξεως αποφάσεως του Δ.Σ. του οικείου Τα
μείου Αρωγής.

Εν ουδεμία πάντως περιπτώσει το ποσόν της κατά τ ανωτέρω μη
νιαίας όόσεως δύναται να είναι ανώτερον του 1 /3 ουδέ κατώτερον του 
1 /6 της συντάξεως της προκυπτούσης επί τη βάσει του συνολικού συ
νταξίμου χρόνου. Εν περιπτώσει εξοφλήσεως ολοκλήρου του ποσού της 
εξαγοράς εφ άπαξ υπό του ενδιαφερομένου παρέχεται υπέρ αυτού έκ- 
πτωσις 109c.

Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος και επί μίαν τριετίαν από 
της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως κα
ταβάλλεται εφ άπαξ το εν πέμπτον (1/5) της οοειλής εκ της εξαγοράς, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγουμένων εδά
φιων της παρούσης παραγράφου. -4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται επί των ησφαλισμένων, οίτινες είχον υποβάλει τας περ: 
αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας αιτήσεις των μέχρι της ενάρξεως ισχύος 
του παρόντος.

Εάν εξεδόθησαν αποφάσεις του Δ.Σ. του οικείου Ταμείου Αρωγής αύ- 
ται ισχύουν μόνον δια το μέχρι της ισχύος του παρόντος Ν.Δ.. εξαγορό- 
σθέν τμήμα του ανγνωρισθέντος χρόνου. Δια το μη εξαγορασθέν τμήαα 
του αναγνωρισθέντος χρόνου εφαρμόζονται αι λοιπά· διατάξεις του πα
ρόντος. Εν περιπτώσει εξοφλήσεως ολοκλήρου του ποσού της εξαγορά; 
ες' άπαξ υπό του ενδιασεροιιένου παρέχεται υπέρ αυτού έκπτωσις
109<-.
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Άρθρο 14.

Στο τέλος του άρθρου 9 του Ν.Λ. 95/1973 <ΦΕΚ 169/Α/1973) 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 253/ 
1976 (ΦΕΚ 16Α/1976) προστίθεται παρ. 5 που έχει ως εξής: 

«5.α. Αν κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ο αναγνωρι
ζόμενος χρόνος από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν 
επαρκεΐ rta τη θεμελιωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο οικείο 
ταμείο αρωγής μπορεί ο ασφαλισμένος ν αναγνωρίσει και κάθε άλλο 
συντάξιμο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του που αναγνωρίζεται από το 
Δημόσιο ή το ΤΑΚΕ και αποδεικνύεται από τη συνταξιοδοτική απόφαση 
αυτών μέχρι τη. συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων 
και εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει ληφθεί για την απονομή σύνταξης 
από άλλο επικουρικό ταμείο με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. ή το Ταμείο Νο
μικών για όσους δεν υπάγονται στο Μ.Τ.Π.Υ.

β. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ/ντή του οικείου ταμείου 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση θανάτου αυ
τού ύστερα από αίτηση των μελών της οικογένειας τους.

γ. Η εξαγορό του αναγνωριζομένου χρόνου γίνεται με την καταβολή 
ποσού ίσου με το γινόμενο της τελευταίας τακτικής εισφοράς πριν από 
την έξοδό του από την υπηρεσία επί τον αριθμό των αναγνωριζομένων 
μηνών.

6. Η εξόφληση του ποσού γίνεται εφ' άπαξ μέσα σε διάστημα δύο μη
νών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ/ντή. Σε περίπτωση κα
ταβολής του ποσού της εξαγοράς μετά την παρέλευση των δύο μηνών το 
δικαίωμα για σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της 
εξόφλησης της οφειλής.

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους 
ήδη συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ΤΑΚΕ, εφόσον αυτοί δεν έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης στο οικείο ταμείο αρωγής, το συνταξιο- 
δοτικό όμως δικαίωμά τους αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα 
της υποβολής αίτησης, εάν η οφειλή εξοφληθεί μέσα σε δύο μήνες από 
την κοινοποίηση της απόφασης του δ/ντή, αλλιώς από την πρώτη του 
επόμενου μήνα της εξόφλησης της οφειλής*.

Στο άρθρο 30

1) Παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/62 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1469/84.

Ως οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας νοούνται το δημόσιο, οι δήμοι 
και οι κοινότητες, τα ΝΠΔΔ εφόσον χορηγούν ίσες τουλάχιστον σε 
έκταση και ύφος παροχές ασθένειας και μητρότητας με τις προβλεπόμε- 
νες από το Α.Ν. 1846/51.

2) Παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 1287/82.
Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ενώ δικαιούνται τις 

παροχές του Κλάδου Ασθένειας του ΟΓΑ δικαιούνται επίσης και τέτοιες 
παροχές από άλλο φορέα, ο οποίος χορηγείται σε είδος και έκταση πιο 
βελτιωμένες παροχές απ' αυτές του ΟΓΑ. τότε τα πρόσωπα αυτά δι
καιούνται από τον άλλο φορέα τις συμπληρωματικές εκείνες παροχές 
που δεν χορηγεί ο ΟΓΑ.

3) Άρθρο 35 του Α.Ν. 1846/51.
1. Ο ησφαλισμένος δικαιούται επιδόματος ασθένειας, [....] εφ' όσον 

συντρέχουσιν αι κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Δε λαμβάνει σύνταξιν εκ του ΙΚΑ.
β) Επραγματοποίησεν 100 τουλάχιστον ημέρας εργασίας προ κειμέ

νου περί παροχής επιδόματος ασθένειας [...). κατά το ημερολογιακόν 
έτος, το αμέσως προηγούμενον της αναγγελίας της ασθένειας (...) ή 
κατά το προηγούμενον της τοιαύτης αναγγελίας 15μηνον. μη συνυπο- 
λογιζομένων εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εις τας άνω 100 (...) 
ημέρας εργασίας των πραγματοποιηθεισών κατά το τελευταίον ημερο
λογιακόν τρίμηνον του 15μήνου [...).

γ) Συνεπεία ασθένειας, μη οφειλομένης εις πταίσμα αυτού, απέχει 
της εργασίας αυτού [...).

δ) Η αποχή λόγω ασθένειας εκ της εργασίας διήρκεσε πλέον των 
τριών τουλάχιστον ημερών (...) από της αναγγελίας των εις το ΙΚΑ και 
επί αυτοτελώς εργαζομένου ή προαιρετικώς συνεχίζοντος την ασφάλισιν 
συμφώνως τω άρθρων 41. η ασθένεια διήρκεσε πλέον του υπό Κανονι
σμού ορισθησομένου χρόνου, εκτός εάν ο ησφαλισμένος εισήχθη εις θε- 
ραπευτήριον. οπότε από της εισαγωγής του εφαρμόζονται αι επί των 
παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν διατάξεις.

•ε) 'Οτοςν πρόκειται για επιδότηση πέρα από 182 ημέρες σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 38 απαιτείται αντί των προϋποθέσεων του

10) Άρθρο 14 του ν. 1539/85 εδασ. β' παρ' αυτής η πραγματοποίηση των τριακοσίων (300) το λινό 
τερο ήμερων εργασίας μέσα στα δύο ημερολογιακά χρόνια τα αιιέσω 
προηγούμενα από κείνο της αναγγελίας της ασθένειας ή μέσα στο ποοτ 
γούμενο της ανα^ελίας αυτής 30μηνο. Στην τελευταία αυτή περί 
πτώση δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 300 ημερών ερ 
γασίας οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημεοολο 
γιακό τρίμηνο του 30μηνου*.

4) Παρ. 1 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51.
1. Εις τους ησφαλιαμένους και τα μέλη της οικογένειας αυτών, τ: 

αναφερόμενα εις το άρθρον 33, παρέχεται ιατρική περίθαλψς εφ' όσον 
ησφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 τουλάχιστον ημέρας εργασία 
είτε κατά το προηγούμενον της ημέρας της αναγγελίας της ασθένειας · 
της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακόν έτος, είτε κατά το τελεί 
ταίον προ της τοιαύτης αναγγελίαν; 15μηνον. μη συνυπολογιζομένω 
πάντως εις τας άνω 50 ημέρας εργασίας των κατά το τελευταίον ήμερο 
λογιακόν τρίμηνον του 15μηνου πραγματοποιηθεισών ημερών έργα 
σίας.

5) Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 168/75.

Άρθρο 1. Το άρθρον 2 του Ν.Δ/τος 1346/73 αντικαθίσταται ως ακο 
λούθως:

«1. α) Συνιστώντα·. παρά τω ΤΑΙΣΥΤ Κλάδοι Επικουρικής Ασφαλ: 
σεως. Ασθένειας και Προνοίας β) Εις την ασφάλισιν των ανωτέρω κλά 
δων υπάγονται από της ενάρξεως λειτουργίας των ot ησφαλισμένοι το 
ΤΑΙΣΥΤ. Εις τον Κλάδον Ασθένειας υπάγονται ωσαύτως από της ενά; 
ξεως λειτουργίας του και οι καταστάντες ή καθιστάμενοι συνταξιούχε 
του ΤΑΙΣΥΤ. εξαιρούμενοι αυτοδικαίως από της τοιαύτης υπαγωγτ 
των, της παρά τω ΙΚΑ δια τον Κλάδον Ασθένειας, ασφαλίσεως. γ) Υπέ 
των Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθένειας το 
ΤΑΙΣΥΤ ορίζεται και εργοδοτική εισφορά, μη δυναμένη πάντως ν 
υπερβή δι* έκαστον των Κλάδων τούτων την επί ομοίας ασφαλίσεω. 
καθιερωμένην ες ετέρους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως εργι 
δοτικήν εισφοράν ουδέ την υπέρ του ΙΚΑ εκάστοτε ισχύουσαν δια tc 
Κλάδον Ασθένειας.

6) Παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1393/83.
1. Στς παιδικές κατασκηνώσες που διοργανώνει με δικά του μέσ 

το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξ; 
λουργικών Εργασιών για τον παραθερισμό παιδιών ασφαλισμένων, σ·. 
νταςιούχων και υπαλλήλων του. μπορούν με απόφαση του Διοικητικέ 
Συμβουλίου να φιλοξενούνται με δαπάνες του Ταμείου και συνταξιούχ 
του με τς συζύγους τους και με σειρά προτεραιότητος.

7) Άρθρο 5 του ν. 861/79.
«Το Διοικητικόν Συμβούλιον καθορίζει την πολιτικήν του Ιδρύματι 

εφ' όλων των γενικών ζητημάτων διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ο 
γανισμού. Ειδικώτερον:

1) Μελετά και εισηγείται ες την Κυβέρνησιν τα ληπτέα νομοθετι> 
μέτρα δια την βελτίωσιν της οργανώσεως και λειτουργίας του ΙΚΑ κ 
γενιχωτερον της εν Ελλά δ ι Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

2) Εισηγήσει του Διοικητού καταρτίζει και προτείνει προς τον Υπου 
γόν Κοινωνικών Υπηρεσιών τους υπό της νομοθεσίας του ΙΚΑ προβλ 
πομένους Κανονισμούς.

3) Μελετά και αποφασίζει τα ληπτέα μέτρα δια την εφαρμογήν σ 
σημάτων οργανώσεως και λειτουργίας του ΙΚΑ.

4) Εγκρίνει τον προϋπολογισμόν και τον απολογισμόν του ΙΚΑ, π 
ραχολουθεί ην εκτέλεσιν του προϋπολογισμού και εγκρίνει τας απ: 
τουμένας μεταβολάς αυτού.

5) Καθορίζει τα ακολουθητέα πρότυπα συμβάσεων μετά θεραπευτ 
ρίων και προμηθευτών.

6) Αποφασίζει:
α) Περί ης ιδρύσεως Υποκατασημάτων. ης τοπικής αρμοόιόητ 

αυτών και περί ης επεκτάσεως ης ασφαλίσεως είτε κατά τόπον ε: 
κατά επαγγελματικός καηγορίος.

β) Περί ης αγοράς ακινήτων.
γ) Περί ης προμήθειας ειδών ή εκτελέσεως έργων αξίας μεγαλυ* 

ρας του 1 ΟΟΟπλασίου του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου ης αν 
τάης ασφαλιστικής χλάσεως ή μισθώσεως ακίνητου αντί εησίου : 
σθώματος ανωτέρου του 1 ΟΟΟπλασίου του ανωτέρω ημερομισθίου ( 
διαγωνισμού ή κατακύρωσς του αποτελέσματος του οποίου γίνεται υ 
του Διοικητού. ή αξίας ελάσσονος του 1 ΟΟΟπλασίου αλλά μείζονος τ 
500πλασίου του εν λόγω τεκμαρτού ημερομισθίου άνευ διάγω 
σμού.

δ) Περί επενδύσεως των κεφαλαίων του ΙΚΑ.
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ε) Επί της περιπτώσεως του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. ε’ του Ν.Δ. 3710/
!57.
-στ. 1. Μετά από εισήγηση του Διοικητή τη διάθεση χρηματικών πο- 

>ν από τα έσοδα του ΙΚΑ προς κάλυψη των δαπανών που γίνονται για 
^κεντρώσεις. σεμινάρια κ.λπ. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, 
χ εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΙΚΑ ή 
ν συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές 
ρτές. τις γιορτές Χριστουγέννων. Νέου Έτους και Πάσχα ή και άλ- 

- ημέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του 
ηχητικού Συμβουλίου καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη 
οξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή από- 

ων κ,λπ. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπα- 
τκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.

Αρθρο 16 του α.ν. 1846/31.
Πάντες οι υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενοι Κανονισμοί, θε- 
ζονται δι* αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, λαμβανομένων προ- 
;ει του Δ.Σ. του ΙΚΑ και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυ- 
νήσεως.
) Υπουργός Εργασίας εφόσον συμφωνεί προς την πρόταση του ΙΚΑ 
χρεούται όπως αποστείλη προς δημοσίευσιν τον σχετικόν κανόνι- 
>ν εντός 30ημέοου προθεσμίας. Εν περιπτώσει διαφωνίας του Υπουρ- 
Εργασίας επί διατάξεων των προτεινομένων υπό του Δ.Σ. σχεδίων 

τονισμών, ούτος υποχρεούται όπως αναπέμψη τον οικείον Κανονι
ν προς επανεξέτασή εις το Δ.Σ. μετ' ειδικής εκθέσεως αιτιολογούσης 
διαφωνίας του εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Εν η περιπτώ- 
το Δ.Σ. του ΙΚΑ εμμένει εις την αρχικήν του απόφασιν ή διαφωνία 
:ται δ·.* αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώπιον του 
ιου φέρει το ζήτημα ο Υπουργός Εργασίας εντός ΙΟημέρου προθε- 
ζς από της ανακοινώσεως αυτών της νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ. 
ελθούσης απράχτου της ως άνω 30ημέρου προθεσμίας, ως και εν 
.πτώσει χαθ ην ο Υπουργός Εργασίας δεν αναπέμψη το πρώτον 
3ληθέν αυτώ σχέδιον Κανονισμού, λόγω τυχόν διαφωνίας του εις το 
.. δύναται ο Πρόεδρος τούτου να εκτελή την δημοσίευσιν αυτού εις 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. αφ* ης και αποκτά τούτο ισχύν Κανο
ιού.
ί ανωτέρω διαδικασία ισχύει και ως προς την τροποποίησιν ή συμ- 
οωσιν ισχυόντων εκάστοτε Κανονισμών του ΙΚΑ. 
ια των Κανονισμών δεν δύνανται να τροποποιούνται διατάξεις του 
όντος νόμου.
Υπουργός Εργασίας δύναται να ζητή παρά του Δ.Σ. του ΙΚΑ. την 

:>ολήν εις τούτον προτάσεων Κανονισμών, ή τροποποιήσεων και 
τληρώσεων ισχυόντων τοιούτων. Εάν το Δ.Σ. δεν ήθελε υποβάλει 
σχετικήν πρότασιν εντός 45ημέρου εφ ης ζητηθή αύτη. ο Υπουργός 
χσίας δύναται να προκαλέση απόφασιν του Υπουργικού Συμβούλιού 
θεσπίσεως του οικείου Κανονισμού ή της οικείας τροποποιήσεως ή 
.ληρώσεως ισχυόντων τοιούτων. Αι κατά τις διατάξεις του παρό- 
άρθρου προτάσεις του Δ.Σ. ψηφίζονται εις δύο συνεδριάσεις τούτου 
ούσας τουλάχιστον 3 ημέρες απ' αλλήλας. Προκειμένου περί Κα- 

;μών αναγόμενων εις την σύνθεσιν και οργάνωσιν των υπηρεσιών 
ΚΑ ως και τοιούτων αφορώντων τα της καταστάσεως εν γένει του 
ωπικού αυτού και τα της διενεργείας των προμηθειών του Ιδρύμα- 
οεν δύναται δια της ανωτέρω προβλεπομένης διαδικασίας, περί άρ
των διαφωνιών μεταξύ ΙΚΑ και Υπουργού Εργασίας, να αυξάνω- 
αι προτεινόμενα: παρά του Δ.Σ. του Ιδρύματος οργανικαί θέσεις, 
να θεσπίζωνται διατάξεις εξαρτώσαι την εκτέλεσιν των ειρημένων 
νισμών εκ της συμπράξεως οργάνων ξένων προς το Ίδρυμα, εκτός 
ν σύμπραξιν τοιούτων οργάνων προτείνη το Δ.Σ. του ΙΚΑ ή αύτη 
νΐπέτα: υπό διατάξεων του παρόντος νόμου.

άρθρο 31

xp. 1. 2. 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 1256/82.

Συμμετοχή σε συμβούλια.

Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημόσιου τομέα του άρ- 
1 του παρόντος ή ιδιώτες δεν μπορούν να μετέχουν ταυτόχρονα σε 
κότερα από δύο. κάθε είδους μόνιμα και ευκαιριακά συλλογικά όρ
ητοί συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας που λειτουργούν 

ωρο του πιο πάνω δημόσιου τομέα όταν για τη συμμετοχή τους 
εισπράττουν οποιαδήποτε αμοιβή.
Επιτρέπεται η συμμετοχή σε περισσότερα από δύο συμβούλια, επι

τροπές ή ομάδες εργασίας αν καταβάλλεται αμοιβή μετά από σχετική 
δήλωση του υπαλλήλου περί παραιτήσεως λήψεως αμοιβής.

3. Στα συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας της παρ. 1 του πα
ρόντος δεν περιλαμβάνονται οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και τα 
υπηρεσιακά συμβούλια.

4. Οι πρόσθετες μηνιαίες αποδοχές, ή απολαβές των λειτουργών, 
υπαλλήλων και μισθωτών του δημόσιου τομέα και των συνταξιούχων 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό 30% του συνόλου των τακτι
κών αποδοχών της οργανικής τους θέσεως από συμμετοχή σε συμβού
λια. που προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

Στο άρθρο 32

1) Παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 591/37.
1. Δια την κάλυψιν των δαπανών της λειτουργίας του Αναλογιστικού 

και του Οικονομικοστατιστικού Γραφείου, ως και του Συμβουλίου Κοι
νωνικής Ασφαλίσεως έκαστος των υπό την εποπτείαν του Υφυπουργείου 
Εργασίας υπαγόμενων οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως υποχρεού- 
ται όπως εντός του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους κα
ταθέτει εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος δύο επί τοις χιλίοις του 
κατά την προηγουμένην οικονομικήν χρήσιν συνόλου των εσόδων αυ
τού. επ* ονόματι λογαριασμού υπό τον τίτλον «Λογαριασμός Βελτιώ- 
σεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως».

Εν περιπτώσει καθυστερήσεως της καταθέσεως διατάοσεται η ανα
γκαστική είσπραξις του ως άνω ποσοστού κατά τας διατάξεις του Νό
μου περί εισπράξεως δημοσίων προσόδων, της βεβαιώσεως του ποσού 
γενομένης υπό του Υφυπουργού Εργασίας, κατόπιν σχετικής εκθέσεως 
της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Κατά την πρώτη εφαρμογήν του παρόντος η εν λόγω κατάθεσις δέον 
να γίνη εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος.

2) Απόφαση Υπουργού 7/οικ. 239/15.3.87.
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για τη μελέτη τρόπων 

προστασίας της υγείας από την χρήση φαρμάκων. .
ΑΠΟΦΑΣΗ 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 303/84 (ΦΕΚ 110/84 τ.Α’) -Οργα

νισμός του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
2. Την ανάγκη προστασίας της υγείας του πληθυσμού από την υπερ

βολική χσήση οαρμάκων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κα
τωτέρω:

1. Μουλόπουλο Σπύρο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Βαγενάκη Απόστολο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πάτρας.
3. Μουτσόπουλο Χαράλαμπο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννί- 

νων.
4. Χούλη Νικόλαο. Καθηγητή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου 

Αθηνών.
5. Κυριόπουλο Ιωάννη. Καθηγητή Υγειονομικής Σχολής Αθηνών.
6. Ζαμπούλη Χρύσανθο. Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσ

σαλονίκης.
7. Γιαμαρέλου Ελένη. Επίκουρο Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη

νών.
8. Καββαδία Γεράσιμο. Πρόεδρο Ε.Ο.Φ.
9. Καζάζη Σταύρο. Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Φ.

10. Εκπρόσωπο Π.Ι.Σ.. Βαρώνο Διονύσιο.
11. Πρόεδρο Π.Φ.Σ.. Βαγιωνά Δημήτριο.
12. Πρόεδρο ΠΕΦΝΙ. Μελισσαράτο Κων/νο.
13. Παπαδάχη Όλγα. Φαρμακοποιό.
14. Σκούρο λιακού Μαρία. Φαρμακοποιό.
15. Τερζή Γεωργία. Φαρμακοποιό.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής κ. Μουλόπουλος 

Σπύρος. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί η κ. Τερζή Γεωρ- 
γία με αναπληρώτρια την κ. Μαραβέλη Αγγελική, υπάλληλο με Α' 
βαθμό της Γ.Γ.Κ.Α.

Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο εντοπισμός και η εξακρίβωση του μεγέθους του προβλήματος 

της πολυφαρμακίας (ποσοτικά και ποιοτικά).
β) Οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.
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) Η διατύπωση προτάσεων για τον έλεγχο χαι την αξιολόγηση της 
ακολουθούμενης φαρμακευτικής πολιτικής στην προσφορά, τη διανομή 
και τη ζήτηση φαρμακευτικών ουσιών.

δ) Η πρόταση ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας του Ελληνικού 
πληθυσμού (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα).

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου η επιτροπή θα συνεχίσει 
τη λειτουργία της για θέματα σχετικά με φάρμακα, τα οποία θα παρα- 
πεμποντα; από τον Υπουργό για μελέτη.

Η Γραμματεία της Επιτροπής εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.

3) Απόφαση Υπουργού Υγείας, ΓΊοόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 7/ 
ΟΙΚ7240/1987.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για τη μελέτη τρόπων 
ποοστασίας της υγείας από τη χρήση φαρμάκων.

' ΑΠΟΦΑΣΗ 
- 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. .ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 303/84 (ΦΕΚ 110/84 τ.α*) «Οργανι

σμός του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων*.
2. Την ανάγκη προστασίας της υγείας του πληθυσμού από την υπερ

βολική χοήση φαρμάκων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κα
τωτέρω:

1. Μουλόπουλο Σπύρο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Βσγενάκη Απόστολο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πάτρας.
3. Μουτσόπουλο Χαράλαμπο. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννί- 

νων.
4. Χούλη Νικόλαο. Καθηγητή Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου 

Αθηνών.
5. Κυριόπουλο Ιωάννη. Καθηγητή Υγειονομικής Σχολής Αθηνών.
6. Ζαμπούλη Χρύσανθο. Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσ/ 

νίκης.
7. Γιαμαρέλου Ελένη, Επίκουρο Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη

νών.
8. Καββαδία Γεράσιμι. Πρόεδρο Ε Ο Φ.
9. Καζάζη Σταύρο, Αντιπρόεδρο Ε Ο Φ.

10. Εκπρόσωπο ΠΙΣ. Βαρώνο Διονύσιο.
11. Πρόεδρο Π Φ Σ. Βαγιωνά Δημήτριο.
12. Πρόεδρο Π Ε Φ Ν I, Μελισσαράτο Κων/νο.
13. Παπαδάκη Όλγα. Σύμβουλο Υπουργού.
14. Σχουρολιάχου Μαρία. Φαρμακοποιό.
15. Τερζή Γεωργία. Φαρμακοποιό Ε Ο Φ.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής Μουλόπουλος Σπύ- 

ρος.
Γραμματέας ορίζεται η Μαραβέλη Αγγελική, Τμηματάρχης της Γε

νικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο εντοπισμός και η εξακρίβωση του μεγέθους του προβλήματος 

της πολυφαρμακίας (ποσοτικά και ποιοτικά).
β) Οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.
γ) Η διατύπωση προτάσεων για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

ακολουθούμενης φαρμακευτικής πολιτικής στην προσφορά, τη διανομή 
και τη ζήτηση φαρμακευτικών ουσιών.

δ) Η πρόταση ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα).

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου η Επιτροπή θα συνεχί
σει τη λειτουργία της για θέματα σχετικά με φάρμακα, τα οποία θα πα- 
ραπέμπονται από τον Υπουργό για μελέτη.

Η Γ ραμματεία της Επιτροπής εδρεύει στη Γ ενική Γ ραμματεία Kot- 
νωνικών Ασφαλίσεων.

Η δαπάνη της πληρωμής των επ’ αμοιβή μελών καθώς τα έξοδα κί
νησης και η ημερησία αποζημίωση των εκτός νομού Αττικής μελών θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λ.Β.Κ.Α.

Στο άρθρο 33

1) Παρ. 3 άρθρο 27 του α.ν. 1846/51.
3. Αι κατά τον παρόντα νόμον απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. εκ καθυστερου- 

μένων εισφοοών. προσθέτων τελών ή επαυξήσεων των εισφορών, κατ

εφαρμογήν του άρθοου 54 παρ. 3. εισπράττονται δια του υπό του Ν.Δ. 
1383/1942 συσταθέντος «Δημοσίου Τααείου Εσόδων Ι.Κ.Α.* ή των 
αρμοδίων δημοσίων Ταμείων ή των αρμοδίων υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.. 
κατά τας διατάξεις κανονισμού, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Νό
μου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων*. Την κατά τον νόαον 
5940/33 «περί ειπράξεως δημοσίων εσόδων* παρεχομένην ευχέρειαν 
αναστολής καταβολής οφειλομένων ή τμηματικής καταβολής, ασκεί το 
κατά τους κανονισμούς του Ι.Κ.Α., αρμόδιον όργανον.

2) Παρ. 2 άρθρου 18 του α.ν. 1846/51.
2. Το Ι.Κ.Α. δύναται να διαθέτη μέρος της περιουσίας του:
α) Προς επέκτασιν και πλουτισμόν, χάριν των σκοπών της ασφαλί- 

σεως του Ι.Κ.Α. των εκασταχού τυχόν ανεπαρκών υτειονομικών κ.λπ. 
Κέντρων και εγκαταστάσεων ανηκόντων εις το Κράτος. Δήμους. Κοινό
τητας. Ιδρύματα και Φιλανθρωπικός Οργανώσεις.

β) Προς ανέγερσιν ή επέκτασιν κτισμάτων ή αγοοάν οικοπέδων ή 
ετοίμων οικοδομών, προς διευκόλυνσιν της λειτουργίας του και την επί- 
τευξιν των υπό τούτου επιδιωκομένων σκοπών και τον εξοπλισμόν αυ
τών με τα αναγκαιούντα μέσα και εγκαταστάσεις (γραφεία, νοσοκομεία, 
σανατόρια, μαιευτήρια, παιδικοί σταθμού πρεβαντόρια. παιδικαί κατα
σκηνώσεις. πάσης φύσεως κέντρα προληπτικής δράσεως, υδροθεραπευ
τήρια κ.λπ.).

Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α* το Ι.Κ.Α. δικαιούται να συμμετέχη 
εις την διοίκησιν των οικείων υγειονομικών εγκαταστάσεων και να ενα- 
σκή έλεγχον επί τούτων, εις έκτασιν καθοριζομένην δια των μεταξύ αυ
τού και του Κράτους, των Δήμων, Κοινοτήτων. Ιδρυμάτων και Φιλαν
θρωπικών Οργανώσεων συναπτομένων συμφωνιών.

γ) Δια την σύστασιν εργοστασίων ή εργαστηρίων, δια την κατασκευήν 
προσθέτων μελών ή άλλων ειδών χρησίμων δια τους σκοπούς της ασφα- 
λίσεως. ως και δεα την αγοράν και δημιουργίαν αποθεμάτων εκ των 
ανωτέρω ειδών.

3) Άρθρο 21 του ν. 997/1979.
Η παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 4577/66 «περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνικής Ασφαλίσεως και 
περί ετέρων τινών διατάξεων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Η καταβολή των παρά του ΙΚΑ χορηγούμενων συντάξεων εις τους εξ 
Αιγύπτου και Τουρκίας Έλληνες υπήκοους και ομογενείς αναστέλλεται 
εφ* όσον ο δικαιούχος άνευ δικαιολογουμένης αιτίας περί ης κρίνουν τα 
αρμόδια όργανα του ΙΚΑ παραμένει εν τη αλλοδαπή άνω των 6 μηνών.

4) Παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 4504/66.
2. Η εργοδοτική εισφορά προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ) των εις τας πόλεις Καστοριάς και Σιατίστης εγκατεστημένων ερ
γοδοτών παραγωγών γουναρικών εκ δερμάτων, ή εξ αποκομμάτων δια 
την ασφάλισιν των εις τας επιχειρήσεις, των εργαζομένων ορίζεται ίση 
προς την εκάστότε υπέρ του ΙΚΑ εισφοράν ησφαλισμένου. Η παράγρα
φος 5 του άρθρου 24 του Νόμου 4476/65 καταργείται. Η ισχύς της 
παρούσης διατάξεως άρχεται από 1ης Νοεμβρίρυ 1965.

5) Άρθρο 16 του α.ν. 100/67.
Άρθρ. 16: Το άρθρον 4 του Νόμου 4491/1966 «περί ασφαλίσεως 

του Προσωπικού της ΔΕΗ*, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Παρά τη ΔΕΗ καθίσταται 5μελές Συμβούλιον ασφαλίσεως. απο

τελούμε νον:
α) Εξ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. ως Προέ

δρου. υποδεικνυόμενου υπό του Συμβουλίου τούτου μετά του αναπλη- 
ρωτού αυτού, β) Εξ ενός Γ ενικού Διευθυντού της ΔΕΗ οριζομένου μετά 
του αναπληρωτού του υπό του Διοικητού αυτής, γ) Εξ ενός Διευθυντού 
της Γ ενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού ή του νομίμου αναπλη
ρωτού του υποδειχνυομένου υπό του Υπουργού Οικονομικών, δ) Εξ ενός 
Διευθυντού του Υπουργείου Βιομηχανίας υποδειχνυομένου μετά του 
αναπληρωτού αυτού, υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και ε) Εξ ενός εκ
προσώπου των η σφαλισμένων ή των συνταξιούχων επιλεγόμενου μετά 
του αναπληρωτού αυτού, υπό του Υπουργού Βιομηχανίας.

2. Τα υπό στοιχεία α. β. δ &' ε μέλη του συμβουλίου ασφαλίσεως. ως 
και οι αναπληρωταί αυτών διορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
θητεία των Μελών τούτων είναι 3ετής και λήγει την 3 1 Δεκεμβρίου του 
τρίτου από της ενάρξεώς της έτους.

3. Τον Πρόεδρον του Συμβουλίου ασφαλίσεως. απάντα, ελλείποντα ή 
κωλύομε νον αναπληροί καθ’ όλας τας αρμοδιότητας ο αναπληρωτής 
αυτού.

4. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου Ασφαλίσεως εκτελεί υπάλλη-
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; της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.Ε.Η.. οριζόμενος μετά του ανακλη
τού υπό του αρμοδίου Γενιχοϋ Διευθυντού της Δ.Ε.Η.
5. Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ασφαλίσεως μετέχει ως ειση- 
τής ο αρμόδιος Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος υπηρεσίας της Δ.Ε.Η.. 
ευ ψήφου.
6. Εις τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλίσεως. τον Εισηγητήν και τον 
αμματέα ουδεμία καταβάλλεται αποζημίωσις.
7. Το Συμβούλιον Ασφαλίσεως συνέρχεται εις συνεδρ’ιασιν προσκλή- 
του Προέδρου, ταχτικών μεν δις τουλάχιστον του μηνός. εκτάκτως δε

τκις ήθελε τούτο κριθή αναγκαίον υπό του Προέδρου. Το Συμβούλιο 
φαλίσεως ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον 3 εκ των με
ν αυτού, εν οις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και λαμβάνει απο
ζείς κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν. εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του 
οέδρου.
8. Περί των συζητήσεων κα: των λαμβανομένων αποφάσεων κατα 
: συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλίσεως τηρούνται υπό του Γραμ- 
τέως πρακτικά υπογράφομε να υπό πάντων των εν αυταίς παρισταμέ- 
- μελών αυτού και του Γραμματέως.
ν. Το Συμβούλιον Ασφαλίσεως έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας: 
Αναγνωρίζει τον χρόνον ασφαλίσεως των ησφαλιαμένων. β > αποφασΐ- 
την απονομήν των εν τω παρσντι νόμω καθοριζόμενων παροχών, γ) 
ςεργάζεται τον κανονισμόν και προτείνει τας τροποποιήσεις αυτού 

τα την εν τω άρθρω 3 3 του παρόντος καθοριζομένην διαδικασίαν, δ) 
λέγει τους προς διορισμόν ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και νο- 
ιόμους. ε) αποφασίζει την σύναψιν γενικών ή ειδικών συμβάσεων νο
θείας κατα την εν άρθρω 19 του παρόντος καθοριζομένην διαδικα- 
•V. στ) προτείνει προς το Διοικητικόν Συμβούλιον της Δ.Ε.Η. την λή- 
παντός ενδεικνυομένου μέτρου δια την βελτίωσιν των συνθηκών πα- 

-/ής της δια του παρόντος νόμου καθοριζομένης ασφαλιστικής προ- 
χαίας εις το προσωπικόν της Δ.Ε.Η.

Άρθρο 33 του ν. 1539/83
1. Οι παράγραφοι 1, 2. 5 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 4491/3 966. 
ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Α.Ν. 100/1967 και το άρ- 
ο 3 του Ν.Δ. 98/1974. τροποποιούνται ως εξής:
-1. Λειτουργεί στη ΔΕΗ 7μελές Συμβούλιο Ασφαλίσεως που απστε- 
ται από:
α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. ως Πρόεδρο.
3) Ένα γενικό διευθυντή ή διευθυντή της ΔΕΗ.
γ) Ένα διευθυντή του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
V) Ένα διευθυντή του Υπουργείου που εποπτεύει τη ΔΕΗ.

Δύο εκπροσώπους των ασφαλισμένων ανά έναν από τους Κλάδους 
κητικοοικονομικών και Τεχνικών του .προσωπικού, 

ττ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων*.
2.0 Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλίσεως και οι ανα- 
ρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν τις ιδιότητες αυτών που ανα
λώνουν. διορίζονται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των 

τυπώσεων που αναφέρονται παρακάτω, με κοινή απόφαση του 
τυργού που εποπτεύει τη ΔΕΗ και του Υπουργού Κοινωνικών Ασφα- 
ιων. Οι διατυπώσεις αυτές ολοκληρώνονται ένα μήνα πριν από τη 
η της θητείας του Συμβουλίου Ασφαλίσεως.
J Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλίσεως με τον αναπληρωτή που 
δεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και ο αναφερόμε- 
στο στοιχείο (β) εκπρόσωπος της ΔΕΗ με τον αναπληρωτή του υπο- 
ινύετα; από το Διοικητή της ΔΕΗ.
;α μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία (γ) και (δ) με τον ανακλη
τή τους ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον 
,υργό που εποπτεύει τη ΔΕΗ αντίστοιχα.
>: εκπρόπωποι των ασφαλισμένων μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές 
ς εκλέγονται μετά από καθολική μυστική ψηφοφορία των εργαζομέ- 

της ΔΕΗ και όπως αναλυτικότερα θα προβλέπει ο Κανονισμός 
ταλίσεως προσωπικού.
) εκπρόσωπος των συνταξιούχων μαζί με τον αναπληρωτή του εκλέ- 
ται μετά από καθολική μυστική ψηφοφορία των συνταξιούχων της 
Η και όπως αναλυτικότερα θα προβλέπει ο Κανονισμός Ασφαλίσεως 
σωπικού.

1 διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου Ασφαλίσεως είναι 
οόνια και λήγει στις 33 Δεκεμβρίου του τρίτου χρόνου από την

-5ή Τ7)^-·
5. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλίσεως παίρνει μέρος ως 

ηγητής ο αρμόδιος διευθυντής (ή προϊστάμενος! της Υπηρεσίας 
ταλίσεως της ΔΕΗ χωρίς ψήφο. Αυτόν απουσιάζοντα. ελλείποντα ή

κωλυόμενο αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του».
• 7. Το Συμβούλιο Ασφαλίσεως συνεδριάζει με πρόσκληση του προέ

δρου. τακτικά δύο φορές τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όσες φορές 
κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο ή με έγγραφη αίτηση τριών τουλά
χιστο μελών του. στην οποία πρέπει απαοαίτητα να αναφέρεται το θέμα 
που πρόκειται να συζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο συ- 
γκαλειται το αργότερο σε 8 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτη- 
σης.

Το Συμβούλιο Ασφαλίσεως βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκο- 
νται πέντε (5) από τα μέλη του. μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο ανα
πληρωτής του και αποφασίζει υε ψήφους όχι λιγότερους από τέσσερις
(4).

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου*.
2. Το Συμβούλιο Ασφαλίσεως εξακολουθεί να λειτουργεί με την 

προηγούμενη σύνθεση μέχρι την ανασύνθεσή του.

Στο άρθρο 34

1) Παρ. 7 άρθρου 36 του Ν.Δ. 1/1968.
7. Εις το Υπουργείον Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίον μετονομάζε

ται εφεξής εις Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, υπάγονται επί πλέον 
και αι εξής αρμοδιότητες: Η εποπτεία εφ* όλων των φορέων κοινωνικής 
ασφαλίσεως. νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδρυ
μάτων κοινωφελούς χαρακτήρος ή σωματείου, αλληλοβοηθητικού ή ει
δικού λογαριασμού, ως και Νομικών Προσώπων ή Υπηρεσιών ασκού- 
ντων απ ευθείας ασφάλισιν του προσωπικού των ως προς τας αρμοδιό
τητας κοινωνικής ασφαλίσεως τούτου (οργανισμών ή ταμείων κοινωνι
κής ασφαλίσεως υγείας, αρωγής, πρόνοιας κ.λπ.). Ειδικώτερον υπάγο
νται εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών αι αρμοδιότητες της Γε
νικής Διευθύνσεως Κοινωνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Εργασίας, 
του Τμήματος Γεωργικών ασφαλίσεων του Υπουργείου Γεωργίας κα·. 
των Υπηρεσιών εποπτείας φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως. κυρίας ή 
επικουρικής, απάντων των λοιπών υπουργείων, εξαιρέσει των του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτλίας. Οι κανονισμοί ασφαλίσεως υπό του 
Ο.Γ.Α. της Γεωργικής Παραγωγής κατά χαλάζης και παγετού εγκρί- 
νονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Γεωργίας.

2) Άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 1266/82.
2. Με απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου ή Προεδρικό Διάταγμα, 

ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, προσδιορίζονται οι αρμοδιό
τητες των υπουργείων.

Η απόφαση αυτή ή το Διάταγμα μπορεί να επαυξάνει, να περιορίζει ή 
να ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Υπουργείων.

3) Άρθρο 9 του Π.Δ. 574/3 982.
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
1. Το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκεί τις ακόλουθες αρ

μοδιότητες, όπως οριοθετούνται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 
544/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών*:

α) τις αρμοδιότητες της πρώην Γενικής Διευθύνσεως Κοινωνικής 
Ασφάλειας, όπως οριοθετούνται από τα άρθρα 13 επ. Π.Δ. 544/1977.

β) τις αρμοδιότητες των Γενικών Υπηρεσιών, όπως οριοθετούνται 
στα άρθρα 31. 33. 34. 35. 36. 38 και 39 του Π.Δ. 544/77 εκτός από 
όσες αναφέρονται σε θέματα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας,

γ) τις αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Σχέσεων Ελλάδας με την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα, όπως οριοθετούνται από τις διατάξεις του άρθρου 
40 του Π.Δ. 544/77. του Ν. 445/76. Ν. 992/79 και της Δία/ 
18893/16.7.80 (ΦΕΚ 702Β/25.7.80) κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Άνευ Xαστοφυλακίου επί σχέσεων 
μετά των Ε.Κ. Κοινωνικών Υπηρεσιών.

δ! τις αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Πολιτικής Σχεδίασης Έκτα
κτης Ανάγκης.

ε) τις αρμοδιότητες της Νομικής Διεύθυνσης, όπως οριοθετούνται 
από το άρθρο 10 του Ν. 1256/82.

2. Στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργούν συλλογικά 
όργανα όπως προβλέποντα: στην παε. 3 του άρθρου 1 και στην πας. 1 5 
του άρθρου 2 της 680/82 (ΦΕΚ 2 3 7Β/26.4.82) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
«Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών*.

Επίσης λειτουργεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται με
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στοιχείο Γ στη ΔΙα/24078/23.6.82 (ΦΕΚ 441/24.6.82 τ.Β') Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης χαι Κοινωνιχών 
Υπηρεσιών.

3. Η συγχρότηση των Υ πηρεσιαχών Συμβουλίων των Φορέων Κοι- 
νωνιχής Ασφάλισης, που προβλέπεται από τις Δ1α/24081, Δία/ 
24083. Δ1α/24084 χαι Δία/24085/23.6.1982 (ΦΕΚ 441/ 
24.6.82 τ.Β·), Δ1α/24079 χαι Δ1α/24086/23.6.1982 (ΦΕΚ 443/ 
24.6.82 τ.Β') χαι Δ1α/24077 χαι Δ1α/24082/24.6.82 (ΦΕΚ 444/ 
24.6.82) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη
σης χαι Κοινωνιχών Υπηρεσιών, γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Κοινωνιχών Ασφαλίσεων.

4. Η συγχρότηση των Επίτροπων «επανάχρισης» που προβλέπονται 
από την υπ αριθ. 680/82 (ΦΕΚ 217/26.4.82 τ.Β") Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης χαι Κοινωνιχών Υπηρε
σιών. για τους φορείς Κοινωνιχής Ασφάλισης γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Κοινωνιχών Ασφαλίσεων.

4) Άρθρα 23 χαι 24 του Ν. 1558/85.

'Αρθρο 23.

Τίτλος χαι τάξη Υπουργείων

1. Τα υπουργεία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ορίζονται ως 
εξής:

α. Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
β. Εσωτεριχών χαι Δημόσιας Τάξης, 
γ. Εξωτερικών, 
δ. Εθνιχής 'Αμυνας, 
ε. Εθνιχής Οικονομίας.

στ. Υγείας. Πρόνοιας χαι Κοινωνιχών Ασφαλίσεων, 
ζ. Δικαιοσύνης.
η. Εθνιχής Παιδείας χαι θρησκευμάτων, 
θ. Πολιτισμού, 
ι. Οικονομικών, 

ια. Βόρειας Ελλάδας, 
ιβ. Αιγαίου, 
ιγ. Γεωργίας.
ιδ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας xat Δημόσιων Έργων, 
ιε. Εργασίας.

ιστ. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
ιζ. Εμπορίου.
ιη. Μεταφορών χαι Επικοινωνιών, 
ιθ. Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τί
τλος των υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 24.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων

1. Τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Έρευνας χαι Τεχνολογίας. Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης χαταογούνται.

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο καταργούμενα υπουργεία, 
αχ; σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων χαι προσωπικού μεταφέρονται ως 
γενικές γραμματείες χατά το άρθρο 27 χαι εντάσσονται σε υπουργεία 
που συνιστώνται κατά το προηγούμενο άρθρο α>ς εξής:

α. το Υπουργείο Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

β. Το Υπουργείο Έρευνας χαι Τεχνολογίας στο Υπουργείο Βιομηχα
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

δ. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Δημόσιας Τάξης.

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι ακόλουθες υφιστάμενες 
υπηρεσίες με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους το προσωπικό που υπη
ρετεί σ' αυτές και τον τεχνικό εξοπλισμό, υπάγονται σε υπουργεία του 
πρηγούμενου άρθρου, ως εξής:

α. 0 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού που παραμένει ν.π.δ.δ. στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

β. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού.
γ. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Πο

λιτισμού.

δ. Οι υπηρεσίες της Νέας Γενιάς του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ
βέρνησης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

ε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
στ. Οι Νομικές Υπηρεσίες Διοίκησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
ζ. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Πολι

τισμού.
η. Τα τμήματα ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης 

Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μεταφέρονται 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

θ. Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, η Γραμιχα- 
τεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και το 
Γραφείο Μελετητών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στο Υπουρ
γείο Περιβάλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

4. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Πρω
θυπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε υπουργείου.

Με όμοια διατάγματα μπορεί να μεταφέρονται αρμοδιότητες από 
υπουργείο σε υπουργείο, να καταργούνται ή συγχωνεύονται υφιστάμενα 
xat να ανασυνιστώνται υπουργεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί 
με το νόμο αυτόν ή δυνάμει της προβλεπόμενης από αυτόν εξουσιοδότη
σης και να συγκροτούνται υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες υπουρ
γείου ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες σε νέο υπουργείο.

Με όμοια διατάγματα μεταφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες και θέσεις 
προσωπικού και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που ανας>έοονται στο άοθοο
3* του ν. 51/1975/(ΦΕΚ 125).

Μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 1985 οι δαπάνες που αφορούν 
τις υπηρεσίες που μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να 
πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου, στο οποίο 
ήταν ενταγμένες οι μεταφερόμενες υπηρεσίες.

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου 
κατά περίπτωση υπουργού εγκρίνονται οι οργανισμοί των υπουργείων ή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ως προς το περιεχόμενο των 
οποίων έχει εφαρμογή το άρθρο 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125). Οι ορ
γανισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιούνται με όμοιο διάταγμα.

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Πρω
θυπουργού και του αρμόδιου υπουργού, μπορεί να καθορίζονται και 
κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων ο βαθμός της εποπτείας 
καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής της πάνω στα νομικά 
πρόσωπα του δημόσιου τομέα εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συν
δέσμων δήμων xat κοινοτήτων, είτε για καθένα από αυτά είτε κατά 
ομάδες.

7. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η έδρα του Υπουργείου Αιγαίου.

5) Π. Δ/γμα 701/79.
Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε

σιών εις τους Νομάρχας.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπ'όψει:
1. Την διάταξιν του άρθρου 1 παράγρ. 4 του Ν.Δ. 532/1970 «περί 

συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης».
2. Τας διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.Δ. 1147/1972 «περί 

διοικήσεως της μείζσντος Πρωτευούσης».
3. Τας διατάξεις του άρθρου 9 παράγρ. 1 του Ν. 3975 «περί ρυθμί- 

σεως θεμάτων προσωπικού και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
εν ίων οργανωτικών κ.λπ. διατάξεων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών*.

4. Τας υπ’ αριθ. 144/22.2.79 και 667/1979 γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυ
βερνήσεως Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αποφασίζομεν:

Αρθρο μόνον.

1. Εκ των διατηρηθεισών υπέρ του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε
σιών δια του υπ* αρεθ. 197/1972 Β. Δ/τος αρμοδιοτήτων, μεταβιβά
ζονται εις τους Νομάρχας αι κατωτέρω:

α) 0 διορισμός των από του 6ου βαθμού και άνω υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και Διευθυνουσών Αδελφών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 
2592/53, ως και αι προαγωγαί τούτων εις τους βαθμούς 5ον και δον.

β) Η χορήγησις εκπαιδευτικών αδειών εις υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρ
μοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

γ) Η κατά τας κείμενος διατάξεις έγκρισις αποφάσεων των οικείων
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Διοικητικών Συμβουλίων αναφεοομένων εις θέματα καταστάσεων προ
σωπικού (προαγωγαί και μονιμοποιήσεις) Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφαλείας.

2. Η υπό του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 39/1975 προβλεπομένη αρμο
διότης εγκρίσεων παρά του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών πράξεων 
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου περί 
ποοσωρινής προσλήψεων πάσης φύσεων προσωπικού, μεταβιβάζεται 
εις τους Νομάρχας. εξαιρέσει των περιπτώσεων προσλήψεων διοικητι
κού και ιατρικού προσωπικού.

3. Εκ των μεταβιβαζόμενων κατά τας προηγουμένας παραγράφους 
αρμοδιοτήτων εξαιρούνται τα θέματα καταστάσεων προσωπικού 
Ν.Π.Δ.Δ. ων η κατά τόπον αρμοδιότης εκτείνεται εις πλείονας του ενός 
νομούς.

Ειν ~ον επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την 
δημοσίευσιν και εκτέλεσή του παρόντος Π. Διατάγματος.

6) Άρθρο 5 περ. 7 και 14 παρ. 1 του Π.Δ/τος 30/8-7/9/1934.

Κατανομή της Υπηρεσίας 

Άρθρο 5.

Η Εσωτερική υπηρεσία του Κεντρικού Καταστήματος του Τ.Σ.Α. 
κατανέμ-ται εις τας εξής Διευθύνσεις. Τμήματα και Γραφεία:

1) Την Διεύθυνσιν.
2) Υπηρεσίαν Επιθεωρήσεων.
3) Τμήμα Λογιστικόν.
4) Τμήμα Γραμματείας.
5) Τμήμα Μητρώου.
6) Τμήμα Εισπράξεων και Στατιστικής.
7) Τμήμα Συντάξεων και Παροχών και
8) Ταμείον ως και τας ειδικάς υπηρεσίας.

Υγιεινής και Δικαστικού
Αρμοδιότης και σύνθεσις προσωπικού Τμήματος

Συντάξεως και παροχών

Άρθρο 14

1. Το Τμήμα τούτο ασχολείται γενικώς με τας συντάξεις και παρο- 
χάς των ησφαλισμένων αυτοκινητιστών.

Ειόικώτερον η υπηρεσία του τμήματος τούτου κατανέμεται εις γρα
φεία ως εξής:

Γραφείο Ιον.
Παρακολούθησες της προσωπικής καταστάσεως των συνταξιούχων 

και ενέργεια των σχετικών μεταβολών, ήτοι, μείωσις συντάξεων, αυξή
σεις. διαγραφαί. διακοπαί. χρεώσεις συνταξιούχων, μεταθέσεις συντα
ξιούχων εκ του κεντρικού Καταστήματος και του Υποκαταστήματος 
Θεσσαλονίκης και τανάπαλιν. 'Ελεγχος των αιτήσεων περί απονομής 
συντάξεων και παροχών και εκκαθάριαις των δικαιούμενων ποσών συ
ντάξεων. Κατάρτισις και διανομή φυλλαδίων συντάξεων

Γραφείο 2.
Κατάρτισες αποφάσεων Λ.Σ. περί απονομής συντάξεων και παροχών, 

καταχώρησες αυτών εις τα οικεία βιβλία και εκτελισις αυτών. Τήρησις 
των σχετικών βιβλίων, ήτοι Μητρώων ελέγχων. ευρετηρίων και λοι
πών βοηθητικών βιβλίων.

7) Απόφαση Β2/7/) ()52 /82.
I. Από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ που προβλέπονται απο τις κείμενες 

διατάξεις, μεταβιβάζονται στον I Ιροισταμενο του I μηματος Συντάξεων 
(υπηρεσία παροχώνι και τον εκάστοτε αναπληρωτή του. ή αρμοδιότητα 
για την απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών

8) Απόφαση Φ 22/4100/9.12.82
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Λ.Σ. του ΤΣΑ. σε υπηρεσιακά όργανα 

αυτού.
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 1232/82 (ΦΕΚ 422/82. τ. Α') «επανα

φορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 
4352/3 964 και άλλες διατάξεις- και β) της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
Ν. ) 199/81 (ΦΕΚ 237/81 τ. Α ) «περί ρυθμίσεως θεμάτων, καταστά
σεως υπαλλήλων του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και άλλων 
τινών συναοών διατάξεων-.

2. Τη Φ 22/1333/13.4.82 (ΦΕΚ 347/82 τ.Β') κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοιν. Υπηρεσιών «κατάρ

γηση οργανωτικής βαθμίδας Γεν. Διευθύνσεως. θέσεως και βαθμού 
Γεν. Δ/ντή του ΤΈΑ>.

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α. που διατυπώθηκε στη 
συνεδρίαση της 23.11.82 (απόφαση 829/82) αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 829/25.11.82 απόφαση του Διοικητικού Συμβου
λίου του Τ.Σ.Α με την οποία μεταββάζονται αρμοδιότητες στα Υπηρε
σιακά όργανα αυτού ως κάτωθι:

Α’. Στον υπάλληλο με 2ο βαθμό Δ/ντή του Ταμείου Πέτση Θεολόγο:
1. Την εποπτεία και τον έλεγχο οκών των Υπηρεσιών της κεντρικής 

Υπηρεσίας των Υποκαταστημάτων και των Πρακτορείων, καθώς και 
τον έλεγχο του προσωπικού του Τ.Σ.Α.

2. Την μέριμνα για την ευθύνη και κανονική Λειτουργία του Ταμείρυ.
3. Την εφαρμογή των νόμων και των διαταγμάτων που αφορούν το 

Τ.Σ.Α καθώς και τον Κανονισμό του.
4. Την έκθεση των αναγκαίων οδηγιών για την εφαρμογή και εκτέ

λεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των 
εντολών για επιθεωρήσεις.

5. Την εισήγηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη 
κάθε μέτρου που σκοπεί την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του 
Ταμείου, την κανονική είσπραξη των πόρων και την εν γένει βελτίωση 
της περιουσίας του.

6. Την υπογραφή με τον Πρόεδρο του Δ.Σ κάθε πράξης που σκοπεί 
στην ανάληψη τίτλου ή χρημάτων καθώς και την υπογραφή των εγγρά
φων και πράξεων που χρήζουν της υπογραφής του Διευθυντή του Τα
μείου.

7. Την εισήγηση των θεμάτων που ανάγονται στην αραοδιότητα του
Δ.Σ.

8. Την άδεια γα επίδειξη εγγράφων ή χορήγηση αντιγράφων αυτών.
9. Την κατάρτιση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ημερήσιας διάταξης 

των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
10. Την υπογραφή με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των εγγράφων προς την 

εποπτεύουσα αρχή και προς όλα τα Υπουργεία.
11. Την υπογραφή με τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, της Εσωτε

ρικής Υπηρεσίας ελέγχου και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. των παραστατικών, 
διαχείρισης των χρηματικών εντολών και παοεδρικών ενταλμάτων.

12. Την υποβολή για έγκριση ενώπιον του Δ.Σ. του Προϋπολογι
σμού.

13. Την συγκρότηση κατ' έτος Τριμελούς Επιτροπής απογραφής με 
απόφαση του.

14. Την έκδοση απόφασης για την καταβολή διαφόρων μικροδαπα- 
νών της κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου και τον καθορισμό των πι
στώσεων σε βάρος των οποίων μπορούν να καταβάλλονται.

15. Την έκδοση απόφασης καταβολής διαφόρων δαπανών της Κεν
τρικής Υπηρεσίας για το ύψος των οποίων δεν απαιτείται διενέργεια τα
κτικού δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού.

16. Την έκδοση απόφασης των ενεργουμένων για κάθε τρίμηνο δα
πανών λειτουργίας των Υποκ/των του Ταμείου.

17. Την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας ως συνταξίμου και 
την απονομή των πάσης φύσεως παροχών επιφυλασσομένης της Β2/7/ 
1052/10.5.82 απόφασης της Υφυπουργού Κοιν. Υπηρεσιών.

18. Τη χορήγηση κανονικών αδειών μετ αποδοχών στο προσωπικό.
Β’ Στον υπάλληλο με 2ο βαθμό του Ταμείου. Γριβα Κωνσταντίνο:
1. Την εκτέλεση κάθε εργασίας, που αφορά την εποπτεία της διαχει- 

ρίσεως της περιουσίας του Ταμείου.
2. Την εποπτεία στα Υποκαταστήματα και Πρακτορεία του Τααείου. 

ως και κάθε άλλη υπηρεσία ανατιθέμενη c* αυτόν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

3. Τη μέριμνα όπως ενεργείται εγκρίσει πάντοτε του Δ.Σ. τακτική 
Επιθεώρηση επί όλων των διαχειρίσεων του Τ.Σ.Α.

4. Την συγκέντρωση των σχετικών προς τις επιθεωρήσεις εκθέσεων 
και τη μέριμνα για τις επ αυτών ενέργειες.

5. Τη μελέτη και την εισήγηση λήψεως κάθε μέτρου για τη βελτίωση 
του λογιστικού και διαχειριστικού συστήματος του Ταμείου.

6. Την άμεση εποπτεία επί των Υποκ/των και Πρακτορείων για τη 
σύμφωνη προς τις κείμενες διατάξεις εκτέλεση του έργου αυτών κατόπιν 
προηγουμένης έγκρισης του Δ.Σ.

7. Την ενέργεια Διοικητικών Ανακρίσεων κατά παντός υπαλλήλου 
του Ταμείου εγκρίσει του Δ.Σ.

8. Την ενέργεια ελέγχου στα Διάφορα Τμήματα και γραφεία του Τα
μείου προς διαπίστωση της παρουσίας των υπαλλήλων και του τρόπου 
της υπηρεσίας αυτών.

9. Την υποβολή στο Διευθυντή του Ταμείου στο τέλος κάθε εξάμηνου
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έκθεσης για την πρόοδο των εργασιών των Υποχ/των και Πρακτο
ρείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνη
ση;

Αθήνα. 9 Δεκεμβρίου 1982 
0 Υπουσ^ός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ

*)> άρθρο 13 του Π.Δ/τος 512/85.
Καταργούμενες διατάξεις.

\πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, χαταργούνται οι διατάξεις:
1. Του από 30/8-7/9/1934 Π. Δ/τος «περί Οργανισμού Εσωτερι

κής Υπηρεσίας ΤΣΑ» (ΦΕΚ 297/Α/1934).
2. Του από 6/19.4.1935 Π. Δ/τος «περί Κωδιχοποιήσεως των δια

τάξεων που διέπουν το ΤΣΑ» (ΦΕΚ 157. τεύχος A/1935) πλην των 
διατάξεων των άρθρων 22β. 22γ. 22δ. και 22ε. οι οποίες κατά τις δια
τάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 
2Η 1/74 τ.Α ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγε
νέστερα ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις αυτού.

3. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα τα οποία περιλαμβάνο
νται στις διατάξεις του παρόντος.

Στον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανα
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

IU. Άρθρο 51 του ν. 1416/84.
Αναθεώρηση ή λύση συμβάσεων

1. Συμβάσεις μεταξύ των οργανισμαίν τοπικής αυτοδιοίκησης και 
οποίου δή-ο-t V ίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από το 
περιεχόμενο και τον τύπο τους, που έχουν συναφθεί από 21 Απριλίου 
1967 μέχρι και 23 Ιουλίου 1974. μπορεί να αναθεωρηθούν ή να λυ
θούν. σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των διατάξεων του νό
μου 207/1975 (ΦΕΚ Α’ 240). εφόσον δεν είχε προταθεί η αναθεώ
ρηση ή η λύση τους ή προτείνονται νέα στοιχεία. Οι προθεσμίες του τε
λευταίου αυτού νόμου αρχίζουν έξι μήνες μετά από τη δημοσίευση του 
παρόντος.

2. Η αληθής έννοια των περί προθεσμιών διατάξεων των άρθρων 1. 
2 και 5 του νόμου 207/1975 είναι ότι οι προθεσμίες που δεν αναφέρο- 
νται ρητά στο νόμο ως «αποκλειστικές» λειτουργούν, για κάθε περί
πτωση. ως ενδεικτικές.

3. Η αληθής έννοια των διατάξεων των άρθρων 1.2 και 5 του ίδιου 
νόμου, περί των προϋποθέσεων ανάκλησης, αναθεώρησης ή λύσης των 
πράξεων και συμβάσεων, είναι ότι το στοιχείο του επιβλαβούς των συμ
φερόντων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 
οημόαιων επιχειρήσεων ή του καταναλωτικού κοινού ή της εθνικής οι
κονομίας ανάγεται τόσο στο χρόνο έκδοσης ή σύναψης, όσο και στο 
χρόνο εκτέλεσης αυτών.

I 1. Α. 207/1975 (άρθρα 1 και 6)
λ. 207 της 23/30.10.75 (Α* 240). Περί αναθεωρήσεως ή ανακλή-

σεως εγκριτικών πράξεων και αναθεωρήσεως ή λύσεως συμβάσεων της 
Οικτατορικής περιόδου, πέραν των υπό του νόμου 141/1975 προβλε- 
πομένων.

Άρθρο 1.

1. Εγκριτικαί πράξεις, υφ οιονδήπστε νομοθετικόν ή διοικητικόν τύ
πον. εκδοθείσαι κατά το χοονικόν διάστημα από 21 Απριλίου 1967 μέ
χρι κα: 23 Ιουλίου 1974. αφορώσαι εις επενδύσεις βάσει του νόμου
II · 1/1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της 
αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας*, ως συνεπληρώθη και ετροπο- 
ποιήθη. ή βάσει ετέρων διατάξεων, δύναται να αναθεωρηθούν ή να ανα- 
κ./.ηθούν εν όλω ή εν μέρει. υπό τους όρους του παρόντος νόμου και κατά 
την κατωτέρω οριζομένην διαδικασία.

2. Εις αναθεώρησή» ή ανάκλησιν δύνανται να υπαχθούν αι διατάξεις 
των ως άνω εγκριτικών πράξεων, εφ' όσον αύται αντίκεινται εις το Σύ- 
νταγμα ή τους νόμους ή περιέχουν χαριστικά διατάξεις ή είναι αντίθετοι 
προς τα χρηστά ήθη ή γενικώτερον. είναι οπωσδήποτε επιβλαβείς εις τα 
συμφέροντα του Δημοσίου ή του καταναλωτικού κοινού ή της Εθνικής 
Οικονομίας. 3. Η αναθεώρησις εκάστης των ως άνω εγκριτικών πρά- 
ςεων προτείνεται δι εγγράφου του Υπουργού Συντονισμού και προ- 
Υραμματισμού εκδιδομένου εντός τριμήνου αποκλειστικής προθεσμίας 
■*πο της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, μετ' απόφασιν της Οικονο- 
μικής Επιτροπής, απευθυνομένου προς το εις ο αφορά αυτή φυσικό ή νο
μικό πρόσωπον και κοινοποιούμενου εις τούτο επί αποδείξει ή αν τούτο

δεν έχει κατοικίαν ή διαμονήν ή γραφείον εν Ελλάδι. προς το εν Ελλάδι 
αντίκλητον αυτού η εκπροσωπούντο τούτο.

Αν ουδείς εκπροσωπεί εν Ελλάδι το ως άνω φυσικόν ή νομικόν πρό
σωπον. το έγγραφον κοινοποιείται προς αυτό εις την δηλωθείσαν υπ* αυ
τού εν τη αλλοδαπή διεύθυνσίν του επί αποδείξει δια του οικείου Ελληνι
κού Προξενείου. Εάν τούτο δεν ανευρίσκεται εις την εν λόγω διεύθυνσίν 
και δεν είναι γνωστή η διεύθυνσίς του. το έγγραφον επιδίδεται κατά τας 
περί επιδόσεως εις αγνώστου διαμονής πρόσωπα κειμένας διατάξεις του 
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Η μετά την πάροδον της ως άνω τρι
μήνου προθεσμίας κοινοποίησις του εγγράφου εις τον ενδιαφερόμενον ή 
τον εκπρόσωπόν του δεν βλάπτει το κύρος του εγγράφου, αρκεί τούτο να 
έχη εκδοθή εμπροθέσμως. 4. Δια του ως άνω εγγράφου καλείται ο εν
διαφερόμενος προς συζήτησιν επί των αναθεωρητέων όρων της εγκριτι
κής πράξεως. Εν τω εγγράφω περιλαμβάνονται αριθμητικώς ή περιλη- 
πτικώς οι αναθεωρητέοι όροι της εγκριτικής ποάξεως. μη απαιτουμένης 
αιτιολογήσεως της προτεινοαένης αναθεωρήσεως. 5. Ο προς ον απευ
θύνεται το έγγραφον ενδιαφερόμενος δικαιούται όπως δηλώση εάν κατ 
αρχήν αποδέχηται την αναθεώρησιν της εγκριτικής πράξεως. προσφε- 
ρόμενος εις διαπραγματεύσεις προς τούτο. Η δήλωσις γίνεται δ* εγγρά
φου. πρωτοκολλουμένου ή επιδιδομένου δια δικαστικού επιμελητού εις 
το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός μηνός από της κατά την παρ. 3 κοινοποιήσεως της 
προτάσεως προς αναθεώρησιν. παρατεινομένης επί ένα εισέτι μήνα, εάν 
η μόνιμος κατοικία του ενδιαφερομένου ή η έδρα, προκειμένου περί νο
μικού προσώπου, ευρίσκεται εις το εξωτερικόν. 6. Εάν ο ενδιαφερόμενος 
αποδεχθή κατά τα ανωτέρω την πρότασιν προς αναθεώρησιν της εγκρι
τικής πράξεως. επακολουθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων 
του Δημοσίου οριζομένων υπό του Υπουργού Συντονισμού και Προ
γραμματισμού και αυτού, ή του υπ αυτού οριζομένου πληρεξουσίου, εφ' 
όσον οε αύται καταλήγουν εις συμφωνίαν, συντάσσεται πρακτικόν, υπο- 
γραφόμενον υπό των μερών και εν συνεχεία εκοίδεται η κατ' αναθεώρη- 
σιν των όρων της αρχικής νέα εγκριτική πράξις, εντός τριμήνου προθε
σμίας από της υπογραφής του οικείου πρακτικού. 7. Εάν η εν παρ. 5 
προθεσμία παρέλθη άπραχτος ή ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν απο
δέχεται την αναθεώρησιν ή κατά την ελευθέραν κρίσιν του Υπουργού 
Συντονισμού και Προγραμματισμού, δυναμένου να παραπέμψη το θέμα 
προς λήφιν αποφάσεως εις την Οικονομικήν Επιτροπήν, διαπιστωθή δι* 
αποφάσεώς του ή εν περιπτώσει παραπομπής εις αυτήν, δι αποφάσεως 
της Οικονομικής Επιτροπής ότι αι εν παρ. 6 διαπραγματεύσεις δεν ευο- 
δώθησαν λόγω μη προσελεύσεως του ενδιαφερομένου καίτοι κληθέντος 
ή λόγω προκυμάσης εξ αυτών διαφοράς απόψεων, εφαρμόζονται τα εις 
τας επομένας παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου οριζόμενα. 8. 
Συντρεχούσης μιας των εν παρ. 7 του παρόντος άρθρου περιπτώσεων, η 
Οικονομική Επιτροπή, σταθμίζουσα και τας τυχόν διατυπωθείσας από
ψεις του ενδιαφερομένου, δύναται να πρόβή, δι αποφάσεώς της. εις 
αναθεώρησιν και αναδιατύπωσιν της εγκριτικής πράξεως. ήτις του λοι
πού ισχύει ως αναθεωρήθη. Δια της αναθεωρήσεως δύναται να απαλεί- 
φωνταυ αντικαθίστανται, τροποποιώνται ή συμπληρώνονται οι περιλη- 
φθέντες εις την προς αναθεώρησιν πρότασιν κατά την παρ. 4 του παρό
ντος άρθρου όροι της αρχικής εγκριτικής πράξεως κατά την ελευθέραν 
κρίσιν της Οικονομικής Επιτροπής, δικαιουμένης ωσαύτως, όπως, αντί 
αναθεωρήσεως. ή εν συνδυασμώ προς ταύτην. προβή εις ανάκλησιν της 
εγκριτικής πράξεως εν όλω ή καθ' ωρισμενας αυτής διατάξεις. 9. Η 
κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου απόφασις της Οικονομικής Επι
τροπής δέον όπως εκδοθή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μη
νών από της παρόδου απράκτου της κατά παρ. 5 του παρόντος άρθρου 
προθεσμίας ή αρνήσεως του ενδιαφερομένου να δεχθή την αναθεώρησιν 
ή διαπιστώσεως αρμοδίως κατά την παρ. 7 του παρόντος άρθρου της μη 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου εις τας διαπραγματεύσεις ή της απο
τυχίας αυτών. Η απόφασις της Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύεται 
δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εντός μηνός από της παρόδου της 
κατά την παρούσαν παράγραφον τριμήνου προθεσμίας.
10. Η αναθεωρηθείσα εγκριτική πράξις ισχύει του λοιπού ως αναθεω- 
ρήθη.

Άρθρο 6.

1. Εάν δια συμβάσεως. συναφθείσης κατά το εν τη παρ. 1 του άρθρου 
1 χρονικόν διάστημα μεταξύ ελληνικής τραπέζης και οιουδηποτε τρίτου 
πλην του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας υπό της Τραπέζης και ετέρων τραπεζών, 
συνωμολογήθησαν παροχαΐ αι οποίοι, λαμβανομένης υπ' όψιν της κα
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λής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, είναι προφανώς δυσανάλο
γοι ποος τας του αντισυμβαλλομένου ή υπερμέτρως επωφελείς δια το 
αντισυμβαλλόμενον, το δικαστήριον δι αποφάσεώς του κατόπιν αιτη- 
σεως της Τραπέζης δύναται είτε να αναγσγη την σΰμβασιν εις το προσή- 
κον μέτρον. μεταρρυθμίζον όρον ή όρου; αυτής, είτε να λύση ταύτην εξ 
ολοκλήρου ή κατά το μήπω εκτελεσθέν μέρος.

2. Αι κατά την παρ. 1 αιτήσεις υπάγονται εις την αρμοδιότητα των 
Πολυιχελών Πρωτοδικείων και δικάζονται κατά την ειδικήν διαδικασίαν 
των άρθρων 741-781 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας καλουμένου του 
αντισυμβαλλομένου. Το Δικαστήριον επί των υπ* αυτού εκδικαζομένων 
υποθέσεων κατά την πρώτην. επ' ακροατηρίω συζήτησίν υποχρεούται 
προ πάσης συζητήσεως να συμβιβάση τους διαδίκους. Η συζήτησις επι 
της υποθέσεως χωρεί μόνον αν αποτύχη η απόπειρα προς συμβιβασμόν. 
Η παράλειψις ταύτης επιφέρει απαράδεκτον ή ακυρότητα. Προς επίτευ
ξή του συμβιβασμού δύναται v‘ αναβληθεί εφ' άπαξ η συζήτησις της 
υποθέσεως και ουχί δια διάστημα πέραν του ενός μηνός. 3. Αποφασι- 
σθείσης της λύσεως της συμβάσεως. αποσβέννυνται αι εξ αυτής υποχρε
ώσεις προς παροχήν και οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται αμοιβαίως να 
αποδώσουν τας ληφθείσας παροχάς κατά τας περί αδικαιολογήτου 
πλουτισμού διατάξεις. 4. Η λύσις της συμβάσεως δεν Θίγει την υποχρέ- 
ωσιν του καθ ου τ αίτησις προς καταβολήν των συμφωνηθέντων τό
κων. προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων δια τον χρόνον ισχύος αυ
τής. 5. Επί λύσεως της συμβάσεως τα προς εξασφάλισιν των εξ αυτής 
απαιτήσεων εμπράγματα δικαιώματα ως και εγγυήσεις τρίτων διατη
ρούνται και ασφαλίζουν τας κατά τας διατάξεις του παρόντος απαιτήσεις 
της αιτησαμένης την λύσιν Τραπέζης. 6. Το δικαίωμα όπως ζητηθή η 
αναγωγή της συμβάσεως εις το προσήκον μέτρον ή η λύσις αυτής, απο- 
σβέννυται μετά παρέλευσιν τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος νόμου.

12) Παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 1539/3 983.
1. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου ενδέκατου του ν. 1305/1982 

(ΦΕΚ 1 46/1982 τ. Α’) δεν έχει εφαρμογή στους αγροτικούς ή άλλους 
γιατρούς του Δημοσίου, που συμβάλλονται με ασφαλιστικούς οργανι
σμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.

13) Παρ. 4 του άρθρου ενδέκατου του Ν. 1305/82.
4. Το σύνολο των κάθε φύσης μηνιαίων απολαυών από τις απασχο

λήσεις των προηγουμένων παραγράφων και τη συμμετοχή οε συμβού
λια. επιτροπές και ομάδες που συγκροτούνται για την οργάνωση, επο- 
πτεία. καθοδήγηση, επικουρία και διεξαγωγή των κάθε μορφής εξετά
σεων και την έκδοση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων, καθορίζεται 
κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά 
περίπτωση Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο από την 
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1256/1982 ποσοστό 309? του συνόλου 
των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η ισχύς 
του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.9.1982.

14) Παρ. 8 άρθρου 2 του Π. Δ/'τος 904/78.
8. Δια κοινής αποφάσεώς του Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνι

κών Υπηρεσιών, παρέχονται εις τους Ιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων, προς απόδοσιν πραγματικών δαπανών τούτων, τα 
κάτωθι επιδόματα:

α. Εις τους μονίμους ιατρούς θεραπευτάς και οδοντιάτρους του Ιδρύ
ματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους απασχολούμενους εις τα ειδικά 
των ιατρεία ή εργαστήρια δια λογαριασμόν του ιδρύματος, παρέχεται 
επίδομα ιατρείου οριζόμενον εις ποσοστόν μέχρι 3U9? επί του βασικού 
μηνιαίου μισθού του 4ου βαθμού της κλίμακος της διοικητικής ιεραρ
χίας προς απόδοσιν των δαπανών χρήσεως επιδεσμικού ή ετέρου υλι
κού. φθοράς μηχανημάτων και εργαλείων, ως κα: ενοικίου.

β. Εις τους μονίμους ιατρούς του Ιδρύματος (ΙΚΑ) τους μετακινούμε
νους είτε δια την κατ οίκον περίθαλψιν των ασθενών, είτε δ: έλεγχον 
ιατρείων, εργαστηρίων και θεραπευτηρίων πάσης φύσεως παρέχεται 
επίδομα κινήσεως οριζόμενον εις ποσοστόν επί του 4ου βαθμού της κλί
μακος της διοικητικής ιεραρχίας ως ακολούθως:

αα) Ποσοστόν μέχρι 109? δια τους ιατρούς οι οποίοι δεν χρησιμο
ποιούν ίδια μεταφορικά μέσα.

ββ) Ποσοστόν μέχρις 259? δια τους θεραπευτάς και μέχρις 209? δια 
τους ελεγκτάς ιατρούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ίδια μεταφορικά μέσα.

Εν περιπτώσει μετακινήσεώς των εις ετέραν ασφαλιστικήν περιοχήν 
εκ του τόπου ε-^καταστάσεώς των. το ανωτέρω επίδομα αυξάνεται κατά 
δέκα ποσοστιαίας μονάδας, δ: έκαστον μήνα μετακινήσεώς των.

Δια μετακινήσεώς μικρότερος του μηνός καταβάλλεται ανάλογον 
τμήμα του επιδόματος.

15) Απόφαση Α 3Γ/Φ 15/11131/18.7.86.
Αριθ. Α3γ/Φ 1.5/11131

Αύξηση του τιμολογίου ημερήσιου νοσήλιου των ιδιωτικών κλινικών 
της Χώρας σε ποσοστά

Ο ΥΠΟΤΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου ΙΟπαράγς. 1 του Ν. 1570/1985 (ΦΕΚ 217/85 

τ.Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις*.

1.2. Του Π. Δ/τος 187/1985 (ΦΕΚ 75/1985 τ.Α*) «ανακαθορι
σμός τιμολογίου νοσήλιου ιδιωτικών κλινικών*.

2. Την 682/86/29.5.1 986 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Ει
σοδημάτων.

3. Την 38/19/20.6.86 απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας.

4. Την αριθ. 5142/16.5.86 (ΦΕΚ 313/Β/86 απόφαση του Πρω
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών*, αποφασίζουμε:

1. Αυξάνουμε το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών της Χώ
ρας όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 187/1985 
κατά ποσοστό 149?.

2. Τα ποσά του ημερήσιου νοσήλιου που διαμορφώνονται μετά την 
αύξηση της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην επό
μενη δεκάδα, εφ* όσον κατά την προσαύξηση προκύπτουν μονάδες.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.6.1986.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 

σεως.

Αθήνα. 18 Ιουλίου 1986 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΤΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

16) Παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1276/82.
5. Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Et- 

δών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου μετονομάζεται σε -Ταμείο εφά
παξ Παροχών του Προσωπικού Εταιρείας Διαχείρισης Ειδών Μονοπω
λίου Ελληνικού Δημοσίου» και διέπεται από την νομοθεσία που αφορά 
τον Κλάδο Πρόνοιας του ίδιου Ταμείου.

Το ποσό από τα έσοδα της διαχείρισης των ειδών του Κρατικού Μο
νοπωλίου. που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χα; προβλέπεται από την περίπτωση του 
άρθρου 2 του Καταστατικού του καταργούμενου Κλάδου Συντάξεων 
του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΔΕΜΕΔ. εξακολουθεί να κατα
βάλλεται στο μετονομαζόμενο Ταμείο εφάπαξ παροχών προσωπικού 
ΕΔΕΜΕΔ έως το έτος 1985.

17) Π.Δ. 305/85.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 43 του 

Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου» όπως η τελευταία διαμορφώθηκε με τους Νόμους 369/76 και 
578/77. εφαρμόζονται και για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που 
υπάγονται στο 4 πουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλην ΙΚΑ και 
ΟΓΑ- καταργουμένης της εξαίρεσης που θεσπίστηκε για τα θέματα 
αυτά με το Π. Διάταγμα 437/77.

Στο άρθρο 35

1) Άρθρο 41 του Ν. 1397/83.
1. Για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, 

απαιτείται και η συμπλήρωση κάθε πέντε (5) χρόνια ογδόντα (80} 
ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, που το πρό
γραμμά τους καθορίζεται από την επιτροπή εκπαίδευσης - μετεκπαί
δευσης του άρθρου 3 1 του νόμου αυτού καθώς και η συμπλήρωση είκοσι 
(20) ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλο
γής του γιατρού ή οδοντογιατρού.

Κάθε γιατρός και οδοντογιατρός υποχρεούται να προσκομίζει μέσα



- 41 -

σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση κάθε πενταετίας, επίσημη βεβαί
ωση για την παρακολούθηση αυτών των μετεκπαιδευτικών μαθημά
των.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας xat Πρόνοιας, ανακαλείται η 
άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. από το για
τρό ή οδοντογιατρό που Οεν προσκομίζει ~ην παοαπάνω βεβαίωση με
τεκπαίδευσης.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος επαναχορηγείται όταν υποβληθεί η 
βεβαίωση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ.. 
ορίζεται ο χρόνος έναρξης της πρώτης πενταετίας xat καθορίζονται ο 
τρόπος, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την εφαρμογή 
των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για επαγγελματική προβολή από 
γιατρούς και οδοντογιατρούς που ασκούν την ιατρική ως ελεύθερο 
επάγγελμα οποιουδήποτε ακαδημαϊκού τίτλου ή τίτλου θέσης που κα
τείχε ο γιατρός κατά την υπηρεσία του στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ.

Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την προσωρινή ανά
κληση της άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος από 
δύο μέχρι δώδεκα (12) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι και 
την οριστική ανάκληση. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας.

Στο άρθρο 36

1) Άρθρο 44 Ν. 1397/83.

Άρθρο 44

0 ν. 1316/1983 για την «ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων {Ε.Ο.Φ.). της Εθνικής Φαρμακοβιο
μηχανίας (Ε.Φ.). της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροπο
ποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», τροποποιείται κατά τις ακόλουθες διατάξεις ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5Β αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. μπορούν να ανατεθούν 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας συγκεκριμένα καθήκο
ντα ή έργα σε μέλος ή μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η αποζημίωση 
των μελών αυτών καθορίζεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Φ. με κοινή απόφαση των Υπουργών των Οικονομικών και Υγείας 
και Πρόνοιας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. είναι δυνατό να συστα- 
θούν γνωμοδοτικές επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. Οι επιτροπές αυτές, 
που μπορούν να συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες, επεξεργάζονται ει
δικά θέματα και υποβάλλουν την εισήγησή τους στο Δ.Σ. που εγκρίνει ή 
απορρίπτει τη σχετική εισήγηση. Οι γνωμοδοτικές επιτροπές συγκα- 
λούνται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή 
του. οι εισηγήσεις τους δε υποβάλλονται κατά το δυνατό στην επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. 0 Πρόεδρος μπορεί βάσει των εισηγήσεων των 
γνωμοδοτικών επιτροπών να λαμβάνει έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. γα τη συμμε
τοχή τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές και των εμπειρογνωμόνων κα
θορίζεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 611 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προεδρεύει της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Στο άρθρο 611 προστίθεται η παρ. 13 με το εξής περιεχόμενο:
•13. 0 Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις

αρμοδιότητες του σε μέλος ή μέλη του Δ.Σ. καθώς επίσης στους Διευθυ
ντές. τους τμηματάρχες και τους υπαλλήλους του Οργανισμού».

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6111 αντικαθίστανται ως εξής:
-III. Ot αντιπρόεδροι ασκούν τις αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται

ή τους ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου ή του Δ.Σ.*.
5. Μετά το άρθρο 1 7 προστίθεται νέο άρθρο 1 7α με το εξής περιεχό

μενο:

«Άρθρο 17α.

1. Η Εθνική Φαρμακοβιομηχανία είναι κοινής ωφέλειας και κοινωνι
κοποιημένη Επιχείρηση, υπάγεται δε στις διατάξεις του Ν. 1365/ 
1983 «Κοινωνικοποιήσεις των επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή 
κοινής ωφελείας».

2. Με Π. Δ/γμα που εκδίδετα*. ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ. με 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοαίας. Οικονομικών και Υ^tiac 
και Πρόνοιας καταρτίζεται έως 31.12.1983 το καταστατικό της Εθνι
κής Φαρμακοβιομηχανίας».

6. Τα άρθρα 18. 19 κα: 21 καταργούνται.
7. Το άρθρο 25. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25.

1. Η Κρατική Φαρμακαποθήκη είναι κοινής ωφελείας xat κοινωνικο
ποιημένη επιχείρηση, υπάγεται δε στις διατάξεις του Ν. 1365/1983 
«Κοινωνικοποιήσεις των επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής 
ωφελείας».

2. Με Π. Δ/γμα που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ. με 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Υγείας 
και Πρόνοιας καταρτίζεται εως 31.12.1983 το καταστατικό της Εθνι
κής Φαρμακαποθήκης.

3. Οι διατάξεις του νόμου αυτού για την Εθνική Φαρμακοβιομηχανία 
εφαρμόζονται ανάλογα και στην Κρατική Φαρμακαποθήκη».

8. Στο άρθρο 14 προστίθενται πέντε νέες παράγραφοι (6-101. ως
*ξής:

«6. Ο Ε.Ο.Φ. δικαιούται να αγοράζει ακίνητα και να συστήνει κάθε 
είδους εμπράγματα δικαιώματα ή να ενοικιάζει ακίνητα για την εξυπη
ρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του ή των επιχειρήσεων που ιδρύει 
και ελέγχει.

7. Για την αγορά ακινήτων από κρατικούς φορείς, όπως προσδιορίζο
νται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και στο άρθρο 1 παρ. 6 του 
Ν. 1256/1982, εφαρμόζεται για τον Ε.Ο.Φ. η διαδικασία που προβλέ
πει το άρθρο 50 παρ. 3 του Π.Δ. 715/1979.

8. Ο Ε.Ο.Φ. απαλλάσσεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 
7 από κάθε φόρο μεταβίβασης, εισφορά υπέρ του δημοσίου, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή τρίτων και απολαύει όλων των προνο
μίων που προβλέπονται γα την αγορά ακινήτων εκ μέρους του δημο
σίου.

9. Ο Ε.Ο.Φ. με απόφαση του Προέδρου του που εγκρίνεται από το 
Δ.Σ.. συμμετέχει σε δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς. από 
οποιονδήποτε και αν επισπεύδονται, προκειμένου να καλύψει τις ανά
γκες που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Για τη συμμετοχή στον πλει- 
στηριασμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης στον υπάλληλο επί του 
πλειστηριασμού. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. καθορίζει για κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση το ύψος του ποσοστού στην τιμή πρώτης προσφοράς, με το 
οποίο ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να υπερθεματίσει.

10. Ο Ε.Ο.Φ. δικαιούται να συνάπτει δάνεια, με υποθήκη ή ενέχυρο 
της περιουσίας του ή με εκχώρηση των προσόδων του. από εγχώρια ή 
ξένα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους ειδικούς οργανισμούς.

Ot συμβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε εισφορά υπέρ του δημο
σίου και των νομικών προσώπων που εξομοιώνονται με αυτό ή υπέρ τρί
των».

2) Άρθρο 24 του ν. 1579/85:

Άρθρο 24.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Α. Ο ν. 13 16/1983 (ΦΕΚ 3). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 
του ν. 1397/1983, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Καταρτίζει, εκδίδει και διαθέτει την ελληνική φαρμακοποιία, το 

εθνικό συνταγολόγο και άλλα έντυπα ή βιβλία επιστημονικού περιεχο
μένου. σχετικού με τους σκοπούς του Ε.Ο.Φ.. που κρίνονται από το διοι
κητικό συμβούλιο απαοαίτητα για την ενημέρωση των αρμόδιων φο
ρέων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Φ 
καθορίζεται η τιμή διάθεσης όλων των εντύπων ή ββλίων και άλλων 
εκδόσεων του Ε.Ο.Φ.. που σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτει τα 
έξοδα της έκδοσής τους, καθώς και σε ποιούς φορείς διατίθενται δωρεάν 
τα παραπάνω έντυπα».

2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας που πρέπει να φέ

ρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κύκλοφο-
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ρούν στην Ελλάδα και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και αντι
προσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβου
λίου του Ε.Ο.Φ.. καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόμος διάθεσης, 
τ χρήση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια*·.

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6. όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 139/ /] 983. προστίθε
ται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Οι αντιπρόεδροι Α και Β αναπληρώνουν με την ίδια σειρά τον πρόε
δρο στα καθήκοντα του όταν απουσιάζει ή κωλύεται*·.

4. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 9 παρατεινεται μέχρι
3).12.1986.

Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 28 παρατεινεται μέχρι
31.12.1987.

3. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως 
έξης··

«6. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων είκοσι πέντε θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τριε- 
τούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται.

Με π. δ/'γμα. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας. 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
καθορίζονται τα προσόντα των π poo l χμβανόμενων για την κατάληψη 
των θέσεων αυτών και ο τρόπος άσκησης του έργου τους.

Κατά τα λοιπά για το προσωπικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις .του ν. 
993/1979 (ΦΕΚ 281) όπως τροποποιήθηκαν*.

6. Οι περιπτώσεις 1.2 και 3 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρ
θρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

-Οι πόροι που καθορίζονται από τα εδάφια στ' και ζ" της παραγράφου 
1 του άρθρου αυτού καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς 
χντιπροσώπους ή εισαγωγείς των αντίστοιχων ειδών με βάση καταστά
σεις που έχουν την έννοια υπεύθυνων δηλώσεων.

Οι καταστάσεις είναι μηνιαίες και καταχωρούνται σ' αυτές τα τιμο
λόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική αξία των προϊόντων που περι- 
\αμβάνονται ο αυτά και που υπόκεινται στις παραπάνω εισφορές. Οι 
μηνιαίες εισφορές κατατίθενται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα 
στον ειδικό λογαριασμό του Ε.Ο.Φ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελ- 
.άοας και παράλληλα η μηνιαία κατάσταση μαζί με αντίγραφο της από
δειξης κατάθεσης υποβάλλονται στον Ε.Ο.Φ.

Διαφορές, που τυχόν προκύπτουν μετά τον έλεγχο των καταστάσεων 
ιπό τα όργανα του Ε.Ο.Φ.. βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη 
ιαδικασία του κώδικα είσπραξης των δημόσιων εσόδων (ΚΕΔΕ)*·.

. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι δαπάνες του Ε.Ο.Φ.. αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυ- 

όν. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 
ΦΕΚ 204). όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
αι της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων και προμη- 
ειών*.

. Στο άρθρο 32 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
-6. Οι διατάξεις του ν. 784/1978 (ΦΕΚ 100) που αφορούν προμή- 

ειες των νοσοκομείων εξακολουθούν να ισχύουν όπου δε θίγονται από 
ί νόμο αυτόν-.

.1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 813/1978 (ΦΕΚ 137). 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του 
ν. 1316/1983. αντικαθίσταται ως εξής:

-3. Η κατά τον ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128) πρόσληψη συνεταίρου ή η 
.-στέγαση φαρμακείων και φαρμακαποθηκών στο ίδιο κατάστημα δεν 
^νεπάγεται μεταβολή της μισθωτικής σχέσης και του μισθώματος που 
•ε: συμφωνηθεί και καταβάλλεται. Σε περίπτωση αποχώρησης 
τοιουδήποτε από τους συνεταίρους ή αποσυστέγασης. για τους παρα- 
νοντες στο μίσθιο φαρμακοποιούς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

χραγράφου 1 του άρθρου 4 και η μίσθωση του καταστήματος, θεωρεί- 
: ότι αρχίζει από την ημερομηνία διάλυσης του συνεταιρισμού ή της 

τοσυστέγασης. εξακολουθεί δε να ισχύει η μισθωτική σχέση και το μί- 
ωμα που έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται».

Στο άρθρο 17α της παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 1397/1983 προ
στίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

-3. Τροποποίηση του καταστατικού της εθνικής φαρμακοβιομηχα

νίας γίνεται με προεδρικό δισταγμό, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εθνι
κής Οικονομίας κα: Οικονομικών ύστερα από πρόταση και σύμφωνη 
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Φ.*·.

3. Στο άρθρο 13 του ν. 96/1973 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 13. 
ως εξής:

«8. Για την εκτέλεση από τα φαρμακεία των ιατρικών συνταγών των 
ασφαλισμένων κάθε ασφαλιστικός οργανισμός (φορέας), που λειτουργεί 
με μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή υπηρεσίας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνάπτει με τον Πα
νελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συλλογική σύμβαση, της οποίας οι 
όροι δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοπδιους που διατηρούν 
φαρμακείο.

Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει ως υποχρεωτικούς όρους τις διατά
ξεις του ν.δ. που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο και κάθε ανα
γκαία λεπτομέρεια για την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης των 
ασφαλισμένων και τη ρύθμιση των σχέσεων του φορέα με τους φαρμα
κοποιούς.

Η συλλογική σύμβαση είναι αόριστου χρόνου και καταγγέλλεται 
μόνο για λόγους που αναφέρονται στη μεταβολή των αντικειμενικών 
συνθηκών ή σε αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου, 
εφόσον έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από τη σύναψή της.

Πριν από την καταγγελία της σύμβασης κινείται υποχοεωτικά η δια
δικασία επίλυσης των διαφορών, που προβλέπεται από το πιο κάτω π.δ. 
Αν η διαδικασία αυτή αποτύχει. το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στον 
αντισυμβαλλόμενο δήλωση καταγγελίας, η οποία ισχύει αφού παρέλθει 
δίμηνο από την κοινοποίησή της.

Μετά από τη σύναψη της συλλογικής σύμβασης δεν ισχύουν ατομικές 
συμβάσεις του φορέα με φαρμακοποιούς εκτός αν η καταγγελία της συλ
λογικής σύμβασης δεν γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυ
τού.

Μέχρι να υπογράφει η συλλογική σύμβαση οι συνταγές του φορέα 
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του 
Δ.Σ. 1ΚΑ. ΟΓΑ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζο
νται οι υποχρεώσεις των φορέων και των φαρμακοποιιών και ειδικώτερα 
τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές των φορέων και οι 
καταστάσεις των λογαριασμών τους, ο τρόπος εκτέλεσης των συντα
γών. ο τρόπος και τα όργανα του ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης, 
οι επιβαλλόμενες στους φαρμακοποιούς κυρώσεις για τις παραβάσεις 
των υποχοεώσεών τους, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των κυ
ρώσεων αυτών, ο τρόπος υποβολής και εξόφλησης των λογαριασμών 
φαρμάκων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου και εκκαθάρισής τους και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με το ίδιο π.δ. καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία επίλυσης 
των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συλλογικής 
σύμβασης.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται περατωμένη μετά πάροδο διμήνου από 
τη γνωστοποίηση της διαφοράς στο αρμόδιο για την επίλυσή της όρ
γανο.

10. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την καταγγελία μέχοι την 
υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης οι συνταγές του φορέα εκτελού- 
νται σύμφωνα με το ανωτέρω π.δ.

Για τη ρύθμιση θεμάτων, που αποτελούν αντικείμενο της συλλογικής 
σύμβασης και η αντιμετώπισή τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για 
την περίθαλψη των ασφαλισμένων, εκδίδεται υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γενική ή 
κατά φορέα, η οποία είναι υποχρεωτική για τους οορείς και τους φαρμα
κοποιούς.

1 1. Η καθυστέρηση εξόφλησης από το φορέα των λογαριασμών φαρ
μακείων παρέχει το δικαίωμα στον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο να 
αποφασίζει τη διακοπή από τους φαρμακοποιούς μέλη του της επί πι
στώσει εκτέλεσης συνταγών ασφαλισμένων του φορέα μέχοι να τακτο
ποιηθούν οι εκκρεμείς λογαριασμοί.

12. Στους φορείς που δεν λειτουργεί φαρμακευτική υπηρεσία συστή- 
νεται με τροποποίηση των οικείων οργανισμών η υπηρεσία αυτή και δη- 
μιουργούνται ανάλογες θέσεις, κατά κλάδους κα*. βαθμούς, φαρμακο
ποιών και βοηθών φαρμακείων.

Αν. αφού παρέλθει διετία από την ισχύ του νόμου αυτού, δεν έχει συ-
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σταθεί σε κάποιο φοοέα. για οποιοόήποτε λόγο, φαρμακευτική υπηρε
σία. ο έλεγχος των λογαριασμών φαρμάκων και της φαρμακευτικής πε
ρίθαλψης του φορέα ανατίθεται με π. ό/γμα. που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη 
φαρμακευτική υπηρεσία άλλου φορέα με ανάλογη αποζημίωση. Με 
όμοια π. 5/γματα μπορεί να συγχωνευθούν σε μια οι φαρμακευτικές 
υπηρεσίες διασόρων φορέων.

13. Με π. δ/γματα. που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του αρμόδιου κατά 
περίπτωση Υπουργού, είναι δυνατή η επέκταση εφαρμογής ή η προσαρ- 
μογή των ανωτέοω διατάξεων και σε άλλους φορείς, που παρέχουν φαρ
μακευτική περίθαλψη.»

4. Η περίπτωση 3 της παραγράφου Ζ του άρθρου 58 του ν. 1539/ 
1985 αντικαθίσταται ως εξής: - - .

«5. Αδειες ίδσυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθη
κών φαρμακοποιών, που ασκούν το φαρμακευτικό επάγγελμα συνεχώς 
ή διακεκομμένα επί 35 χρόνια και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της 
ηλικίας των και δικαιούνται πλήρους συντάξεως από το Δημόσιο ή τον 
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Τ.Σ.Α.Υ. κ.λπ.). ανακαλούνται με πράξη 
της αρμόδιας αρχής.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.1987.
Από την ημέρα της συνταξιοδότησης και μετά ο αδειούχος φαρμακο

ποιός δεν έχει δικαίωμα να μετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε Εταιρείες 
φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.»

5. Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθη
κών φαρμακοποιών, που συμπληρώνουν 35 χρόνια ασκήσεως του φαρ
μακευτικού επαγγέλματος και ηλικία 65 ετών, δεν ανακαλούνται μέχρι 
της συμπληρώσεως 40 ετών ασφαλίσεως στο Τ.Σ.Α.Υ.. εφόσον οι φαρ
μακοποιοί αυτοί συστεγασθούν μετ' άλλων φαρμακοποιών.

Στο άρθρο 37

Π Παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1579/85.
2. Για θύο χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέρος του 

χσόνου της έμμισθης υπηρεσίας γιατρών σε μονάδες υγείας αναγνωρι
σμένες ως κατάλληλες για ειδίκευση γιατρών στις τέως συναφείς ειδικό
τητες. που χαρακτηρίζονται άγονες με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του ΚΕ.Σ.Υ.. αναγνωρίζεται και ως χρόνος άσκησης για ειδίκευση στις 
ειδικότητες αυτές.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης για ειδίκευση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το μισό του χρόνου που ήταν απαραίτητος για την 
απόκτηση της τέως συναφούς ειδικότητας.

Για τη συμπλήρωση της άσκησής τους οι γιατροί τοποθετούνται ως 
άμισθοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι σε νοσοκομεία που ορίζει κάθε φορά 
με απόφασή του ο Υπουργός Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων.

2) Εδάφ. β' της παρ. 1 του ν. 1476/84.
β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά 

προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.

3} Παρ. 1 και 7 του άρθρου 25 του ν. 1579/85.

Άρθρο 25.

1. Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας (Ν.Π.Λ.Δ.) και μέσες και ανώτερες 
νοσηλευτικές σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα οποία υπηρετεί προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δεν διορίστηκε σε ορ
γανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή που δεν κατατάχτηκε σε προσωρι
νές θεαεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χσόνου. σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/1984. μπορεί να διορίζουν το προ
σωπικό αυτό ή μέρος αυτού σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλή- 
κων ή να κατατάσσουν σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου αορίστου χσόνου ανάλογα με τις ανάγκες τους, ύστερα από 
κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου και απόφαση του Διοικητικού Συμ
βουλίου τους και αίτηση του υπαλλήλου.

·“» Π.Δ. 322/85.
<. Προσωπικό του ΠΙΚΠΑ που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τις δια

τάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 993/1979 εξακολουθεί να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο Ίδρυμα έστω και αν είναι υπεράριθμο.

Και στο προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγρά

φων 1. 2. 3. 4 και 5 του άοθρου αυτού.

4) Παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1579/85.
2. Οι παραπάνω κρίσεις και αποφάσεις για το προσωπικό αυτό ποέ- 

πει να ολοκληρωθούν μέχοι τη δημοσίευση των νέων οργανισμών των 
ιδρυμάτων αυτών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.1986.

Άρθρο Μόνο.

Το Α’ Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης (πρώην Γενικό Νοσοκομείο 
Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης), το οποίο συστήθηκε ως Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. με 
την 1 76626/9.12.65 απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. και εγκρίθηκε 
με την υπ αριθ. 23163/1223/10.3.1966 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας (ΦΕΚ 187/29.3.66 τ.Β') και το Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. «ΑΓ. 
ΠΑΥΛΟΣ» Θεσσαλονίκης, το οποίο συστήθηκε ως υπηρεσία του Ι.Κ.Α. 
με την 070/33/12.8.83 απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. και εγκρί
θηκε με τη Φ.2 1/2543/1.9.83 πράξη του Υπουργού Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων -περί σύστασης θεραπευτηρίων Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ 574/ 
5.10.1983 τ.Β'). συγχωνεύονται και μετατρέπονται σε ενιαίο Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 
2592/53 «περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως». όπως τροπο
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και στις διατάξεις του Ν. 
1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας».

6) Άρθρο 42 του ν. 1539/85.

Άρθρο 42.

Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1471/1984 (ΦΕΚ 112/ 
1984 τ.Α*) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.1986.

7) Παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 1397/83.
11. Με π. θ/τα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας. 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατό να συνιστώνται σε 
καθένα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953 από μία 
θέση συντονιστή με πενταετή θητεία και βαθμό α' ή β' της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων. Στη θέση αυτή διορίζονται πτυχιούχοι ανώτατης σχο
λής με αξιόλογη πείρα σε διευθυντικά καθήκοντα ή ειδική μετεκπαί
δευση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας νοσοκομείων ή διοίκησης 
επιχειρήσεων. Ο διορισμός γίνεται, μετά από προκήρυξη των θέσεων, 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου 
και γνώμη του Π ΕΣΥ. στην περιφέρεια του οποίου το νοσοκομείο έχει 
την έδρα του. εφ* όσον το τελευταίο αυτό συμβούλιο έχει συγκροτηθεί. Ο 
συντονιστής ασκεί καθήκοντα διοικητικού προϊσταμένου των υπηρεσιών 
του νοσοκομείου των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, 
που υπάγονται σ’ αυτό, συντονίζει και κατευθύνει το έργο τους, εκτελεί 
καθήκοντα τακτικού εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο και μεριμνά 
για την υλοποίηση των αποφάσεών του. Με την απόφαση της παραγρά
φου 9 του άρθρου αυτού, καθορίζονται ειδικώτερα ο τρόπος και οι λε
πτομέρειες άσκησης των καθοκόντων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μπορεί με απόφασή του να 
μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο συντονιστή. Στα παραπάνω νοσηλευτικά 
ιδρύματα, στα οποία διορίζεται συντονιστής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόε
δρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν προσφέρουν υπηρεσίες με 
πλήρη απασχόληση και δικαιούνται να λαμβάνουν μόνο την αποζημί
ωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

8) Άρθρα 9 και 11 του ν. 1586/86.

Προϊστάμενοι.

1. Προϊστάμενοι όλων των οργανικών ομάδων τοποθετούνται υπάλ
ληλοι με βαθμό Α’ των κατηγοριών ΔΕ. ΤΕ και ΠΕ, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Η επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτε
λών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από 
το υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μη
τρώου κάθε υπαλλήλου με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 14. Ιδιαιτέρως εκτιμώνται στοιχεία που μαρτυρούν ιδιαί
τερη ικανότητα, πρωτοβουλία και δραστηριότητα στην υπηρεσία, κα
θώς και η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έγ
γραφη δήλωση του υπαλλήλου ότι δεν επιθυμεί να κριθεί κατά την επι
λογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων εκτιμάται από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου

. . . . ■ ·' m
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i 7. ως προϊστάμενοι διευθύνσεων ή αντίστοιχον επιπέδου οργανικών 
μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Α λ με τετραετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στο Βαθμό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με την προϋπό
θεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Α με τριετή τουλάχιστον 
υπηοεσία στο βαθμό αυτόν και όταν και αυτοί δεν επαοκούν. υπάλληλοι 
με μικρότερο χρόνο στο βαθμό Α\ Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι βαθμού 
-V. προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται προσωρινά υπάλληλοι βαθ- 
αού Β". έως ότου καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλων βαθμού Α\

-ι. Ως προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοι
χου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Α 
και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι βαθμού Α’. επιλέγονται προσωρινά 
υπάλληλοι βαθμού Β' έως ότου καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλων 
Ραθμού Α . Αν δεν υπάρχουν και υπάλληλοι βαθμού Β". επιλέγονται 
προσωρινά υπάλληλοι βαθμού Ρ με ένα έτος τουλάχιστον υπηρεσία στο 
Βαθμό αυτόν, έως ότου καταστεί δυνατή η προσωρινή επιλογή υπαλλή
λων βαθμού Β’. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και 
στις περιπτώσεις που από τις κείμενες οργανικές διατάξεις προβλέπο- 
νται ενδιάμεσες· οργανικές μονάδες μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος ή 
τμήματος κα·. γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων.

5. "Οσοι επιλέγονται από το υπηρεσιακό συμβού/υο τοποθετούνται με 
•χπόοαση του οικείου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου 
υρνανικές μονάδες, για τρία έτη. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι 
ιξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την τυχόν επανεπιλογή 
τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

6. Με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστάμενος μπορεί 
να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του και πριν από τη λήξη της τριετίας, 
για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων, όπως η μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολί
τες. η ευθυνοφοβια. η έλλειψη πρωτοβουλίας, η αδιαφορία στη βελτί
ωση μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας. η αδικαιο- 
.όγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η κακή συνερ
γασία με λοιπούς προϊσταμένους, η προφανής έλλειψη διοικητικών ικα
νοτήτων ή της απαιτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η μειωμένη 
τοσοτιχή απόδοση, η αδικαιολόγητη επιείκεια κατά τη σύνταξη των εκ
θέσεων αξιολόγησης. Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από 
τα καθήκοντά του με αίτησή του ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού 
τυμβουλίου. που συνεκτιμά και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

7. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της 
διετίας, το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλέγει προϊστάμενο για το χρονικό 
ιάστημα που απομένει έως τη συμπλήρωση τριετίας. Η επιλογή προΐ- 
ταμένων για θέσεις που κενούνται ή συνιστώνται γίνεται δύο φορές το 
οόνο σε τακτές συνεδριάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τους 

■ήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Αν το χρονικό διάστημα που απομένει για 
η συμπλήρωση της τριετίας είναι μικρότερο από έξι μήνες δεν επιλέγε- 
αι προϊστάμενος, αλλά εφαρμόζεται το άρθρο I 3. Για την επιλογή σύμ- 
ωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής απαιτείται να υποβληθεί 
ίτηση από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην οικεία υπηρεσία Οιοικητι- 
ού ή προσωπικού το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου ή Ιουνίου αντί- 
τοιχα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο όμως δεν κωλύεται να επιλέξει ως 
ροϊστάμενο κα· υπάλληλο που δεν υπέβαλε αίτηση, ιδίως αν υπηρετεί 
τον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.

8. Αν οι υπάλληλοι που κρινονται για να επιλέγουν ως προϊστάμενοι 
τις ίδιες θέσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα διατοοετικών υπηρεσια- 
ών συμβουλίων, με απόφαση του οργάνου που συγκροτεί τα υπηρε- 
ακά συμβούλια, ορίζεται το υπηρεσιακό συμβούλιο που διενεργεί την 

τιλογή.
V. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου 

η αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει ο προϊστάμενος της αμέσως 
τιρκειμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται 

αυτόν, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά 
;αρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

1 0. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι 
νάδοι ΠΕ. ΤΕ και ΔΕ. των οποίων ο: υπάλληλοι κσίνονται για την κα- 
/.ληψη θεσεων προϊσταμένων των κατά πεσίπτωση οργανικών μονά- 
υν. ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συ- 
:εκειμένων οργανικών μονάδων.

ί ια τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η ανωτέρω ρύθμιση γί- 
ται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας. Κατά την πρώτη 
αρμογή της παραγράφου αυτής, για τα Ν.Π.Δ.Δ. η ανωτέρω ρύθμιση 
νεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
χι του αρμόδιου υπουργού που τα εποπτεύει και για τους Ο.Τ.Α. με

απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από γνώμη του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου.

"Αρθρο 11.
Ειδικοί Γραμματείς - Συντονιστές διοίκησης.

1. Οι διοικητικοί τομείς και ot θέσεις των ειδικών γραμματέων του 
άρθρου 28 του ν. 1558/1985 συνιστώνται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέσνησης. Οικονομικών και του αρμόδιου 
κατά περίπτωση υπουργού.

2. Δημόσιος υπάλληλος, από τους υπαγόμενους στο νόμο αυτόν, για 
να ορισθεί ειδικός γραμματέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 1558/1985. στο Υπουργείο στο οποίο ανήκει, πρέπει να έχει 
το βαθμό Α" της κατηγορίας ΠΕ και να έχει επιλεγεί προϊστάμενος διεύ
θυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Οι διατάξεις της 
παραγράφου 8 εφαρμόζονται και για τους προϊσταμένους διεύθυνσης 
που ορίζονται ειδικοί γραμματείς.

3. Ως υπάλληλοι Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 1558/ 
] 985. νοούνται για την πλήρωση θέσεων ειδικών γραμματέων, και 
όσοι συνδέονται με το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με 
σύμβαση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

4. Με απόφαση του οικείου υπουργού μπορεί να ορίζεται ότι ορισμέ
νες διευθύνσεις νομαρχιακού ή διανομαρχιακού επιπέδου συντονίζονται 
αντίστοιχα στις δραστηριότητες τους από συντονιστή διοίκησης. Συντο
νισμός διευθύνσεων νομαρχιακού επιπέδου διαφορετικών υπουργείων 
μπορεί να γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη
σης. των οικείων υπουργών και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης. Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ο συντονισμός διευ
θύνσεων μπορεί να ορίζεται με τον οργανισμό του οικείου νομικού προ
σώπου δημοσίου δικαίου.

5. *Εργο του συντονιστή διοίκησης είναι κυρίως ο σχεδιασμός και ο 
συντονισμός των δραστηριοτήτων για την εφαρμογή της κυβερνητικής 
πολιτικής στο χώρο της ευθύνης του. Στο συντονιστή διοίκησης μπορεί 
να ανατίθενται και ειδικώτερα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

6. Συντονιστής διοίκησης ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουρ
γού ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου δημό
σιου δικαίου υπάλληλος βαθμού Α’ της κατηγορίας ΠΕ που έχει επιλε- 
γεί ως προϊστάμενος διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μο
νάδας. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ο συντονιστής 
διοίκησης ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης και των οικείων υπουργών.

7. Συντονιστής διοίκησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
επιτρέπεται να προβλέπετα: μόνο σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 
] 00.000 κατοίκους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που εγκρί- 
νεται από τον οικείο νομάρχη. Ο συντονιστής διοίκησης ορίζεται με από
φαση του οικείου δημάρχου.

8. Η θέση. του προϊσταμένου που ορίζεται συντονιστής διοίκησης κα
λύπτεται με την επιλογή προσωρινού προϊσταμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9. Έως ότου επιλεγεί προσωρινός 
προϊστάμενος εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του 
άρθρου 13.0 προϊστάμενος που ορίζεται συντονιστής διοίκησης δεν δι
καιούται το επίδομα προϊσταμένου διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας από την ανάληψη των καθηκόντων, συντονιστή 
διοίκησης. Όταν παύσει να ασκεί καθήκοντα συντονιστή διοίκησης επι
στρέφει σε θέση προϊσταμένου, ερ όσον δεν έχε: λήξει η θητεία του.

9. Η άσκηση καθηκόντων συντονιστή διοίκησης παύει οποτεδήποτε 
με απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 οργά
νου ή λήγει αυτοδίκαια όταν ο υπάλΛηΛος παύσει να έχει την ιδιότητα 
του προϊσταμένου διεύθυνσης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέ
δου.

9) Εδάφιο ε παρ. 20 του άρθρου 7] του Ν. 1566/85.
ε) Όσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα Τ.Ε.1. μετατάσ

σονται με την^ίδια σχέση εργασίας σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του 
Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους και τις υπηρε
σιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό η απόφαση του Υπουργού εκ- 
Οίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβου
λίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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i I»| Has. 6 του άρθρου 30 του .V 1397/83.
η. Για κάθε πέντε (5) χρόνια άσκησης της ιατρικής ειδικότητας και 
-j-i/zi πέντε (5) πενταετίες, χορηγείται σε όσους διορίζονται στις θέ- 

- —.ατ^ων Ε.Σ.Υ. κατά την πρώτη πλήρωσή τους μετά την εφαρμο*^ή 
-,,ν νουου αυτού προσαύξηση πέντε τοις εκατό (59r) που υπολογίζεται 
z-.f χ^/ικό κλιμάκιο μισθού κάθε βαθμού.

I ί) Κδάαιο στ της παρ. 1 του άρθρου 1 1 του ν. 1316/83.
\-ό 1.1.83 και μετά τη διαδικασία κοστολόγησης και ανακοστο- 

'./,-'τσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του νόμου αυτού, επιβάλ
λεται εισφορά 1 5rc επί της χονδρικής τιμής πώλησης χωρίς τις νομοθε- 
-7 υιένες επιβαρύνσεις των διατιμημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων 
/•.α: ιδιοσκευασμάτων ανθρώπινης χρήσης, όπως αυτή διαμορφώνεται 
-χ-'\ ττν κοστολόγηση ή ανακοστολόγηση των ειδών αυτών σύμφωνα με 
-· - διατάζεις του νόμου αυτού και αοορά αυτά που κυκλοφορούν και δια- 
τίΜΐ ,ται στην Ελλάδα καθώς και όσα είδη θα διατιμηθούν και θα εςομοι- 
ί./’υυν α· αυτά ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
τν„ ΕΟΦ και απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Χσςαλίαεων. Για ορρούς, εμβόλια ή άλλα προϊόντα αποκλειστικά 
—.α νοσοκομειακή χρήση ή για κάλυψη αναγκών νοσηλείας των Ενό
πλων Δυνάμεων μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
I t >Φ. ο Υπουργός Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπό
ι:: να μειώσει ή να απαλείψει το πιο πάνω ποσοστό. Τα ίδια είδη σε εντε
λώς εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί με την ίδια απόφαση να απαλλάσ
σονται και άλλων υπέρ τρίτων κρατήσεων. Στην περίπτωση αυτή με 
:ξα:ριση τα προϊόντα που προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις, για 
την απαλλαγή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας. Πρό
νοια; και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδΐδεται μετά από γνώμη των 
ν.οικητικών Συμβουλίων των Ταμείων που αφορά την απαλλαγή.

Στο άρθρο 38.

11 Άρθρο 4 του Ν. 1239/82.

Λρθρ. 4. Δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση επιχειρήσεων από Τρά
πεζα ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, χωρίς την προσκόμιση 
βεβαιώσεως του ΙΚΑ και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κυ
ρίας Λσφαλίσεως Μισθωτών, για την μη ύπαρξη οποιασδήποτε ληξι- 
πρδθεσμης οφειλής της επιχειρήσεως από ασφαλιστικές εισφορές προς 
αυτό. I ια τους αλληλόχρεόυς λογαριασμούς η ισχύς της βεβαιώσεως 
ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύει από δίμηνο από της ημερομηνίας έκ
δοσής της.

2ΐ παρ. 3 άρθρου 15 τοσ ν. 825/78.
3. Από 1ης Απριλίου 1978. τα της αμοιβής των υπαλλήλων του 

I Κ \. των απασχολουμένων εις την πληρωμήν του Δώρου Εορτών, απο
δοχών αοειας και επιδόματος άδειος εις τους εργατοτεχνίτας οικοδό- 
μους. καθορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε
σιών. μιτά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλοίου του ΙΚΑ. της δαπά- 
ντ,4 βορυνούσης τον Ειδικόν Λογαριασμόν Δώρου Οικοδόμων.

•Π Αρθρο .17 ν. 1505/84.

Υπερωριακή εργασία.

1 · Μ* πράξη σου Υπουργικού Συμβουλίου, που θα εχδοθεί με εισή- 
του 1 πουργού Οικονομικών, θα ρυθμιστούν τα δικαιώματα εκτε- 

'•εσεως τελωνειακών και χημικών εργασιών (ΔΕΤΕ και ΔΕΧΕ). Το επί- 
~ry-> άρθρου 10 του νόμου αυτού, πσ ο κειμένου περί υπαλλήλων που 

παίρνουν ΔΕ 1 Ε και ΔΕΧΕ. βαρύνει τους λογαριασμούς των δικαίωμα- 
"ων αυτών.

- \πό ττ δημοσίευση του νόμου αυτού η καθιέρωση εργασίας με 
άμοιρη, πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες ή 
•4 >υκτ*ρ:νες ώρες, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων, 

^••οχιακων ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
'.α ττν εςυπηρετηση των αναγκών των Γραφείων του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης και των μελών του 
^ -δυργικου Συμβουλίου, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων 
.ων Υπουργείων, της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, των 

-β-ρνητικών Συμβουλίων, της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής - 
νμοτεχνικής Επιτροπής, της Γραμματείας των Δικαστηρίων και των 

—ηρεσιων που Λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες της ημέρες το μήνα.
3 1 :α την αντιμετώπιση των αναγκών της προηγούμενης παραγρά- 

τ'*/ £ΤκΓ1νεται από την αρχήν του έτους, με απόφαση της Επιτροπής Τι
μών Χ5·. Εισοδημάτων, μετά από πρόταση του κάθε Υπουργείου, ο συ

νολικός αριθμός των ωρών που απαιτείται για υπερωοιακή νυχτεοιντ 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών τους 
και με την προϋπόθεση και τότε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό τους.

4) παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1027/80.
Άρθρ. 8.-1. Μετά δίμηνον από της ημερομηνίας αυξήσεως των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατά το προηγούμενον άρθοον. αυξάνονται 
κατά το ήμισυ του ποσοστού αυξήσεως των άνω εισφορών:

α) Αι απονεμηθείσαι συντάξεις προ της αυξήσεως των εισφορών, 
β) Αι συντάξεις αίτινες απενεμήθησαν μεν μετά την αύξησιν των ει

σφορών. πλην η ασφαλιστική περίπτωσις επήλθε προ της αυξήσεως τοϋ- 
-των.

"Αρθρο 61.

3. Η ατομική μηνιαία εισφορά εκάστου ησφαλισμένου δια τον Κλάδον 
Συντάξεων ορίζεται κατά ασφαλιστικάς κατηγορίας ως ακολούθως:

α) της Γ" ασφαλιστικής κατηγορίας εις δρχ. 1.850
β) ■ Δ' * . . 2.300
γ) ■ Ε » . . 2.760
δ) . ΙΤ . • ► * 3.850
ε) - Ζ' » . * « 4.370

Άρθρο 110.

5. Η υποχρεωτική μηνιαία εισφορά προς τον Κλάδον Συντάξεων του 
Ταμείου των κατά την ισχύν του παρόντος ησφαλισμένων. οι οποίοι εί- 
χον καταταγεί βάσει των διατάξεων της εκάστοτε προϊσχυούσης νομο
θεσίας εις ασφαλιστικάς κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των κα- 
ταργηθεισών δια των διατάξεων του Π.Δ. 202/79 (ΦΕΚ 54 τεύχος Α" 
της 16.3.79). ορίζεται Οι εκάστην ασφαλιστικήν κατηγορίαν ως εξής: 

α) Της Α ασφαλιστικής κατηγορίας εις Οραχιχάς 930 
β) Της Β’ ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχμάς 1.380 
γ) Της Ρ ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχμάς 1.850 
δ) Της Δ’ ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχμάς 2.300 
ε) Της Ε" ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχμας 2.760 

στ) Της ΣΤ ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχμάς 3.850 
ζ) Της Ζ' ασφαλιστικής κατηγορίας εις δραχυας 4.370 
Δια πάσας τας περιπτώσεις καθορισμού των μηνιαίων ατομικών ει

σφορών. υπολογισμού του ποσού της βασικής μηνιαίας συντάξεως κλπ. 
αι εν άρθρω 61 του παρόντος οριζόμεναι ασφαλιστικαί κατηγορίαι έχουν 
την ακόλουθον αντιστοιχείαν προς ταυ; ασφαλιστικάς κατηγορίας της 
προϊσχυούσης νομοθεσίας των κατά την ισχύν του παρόντος ησφαλισμέ- 
νων:

α) Η Ρ ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 61 προς την Ρ ασφαλι
στικήν κατηγορίαν της προϊσχυούσης νομοθεσίας.

β) Η Δ ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 61 προς την Δ’ ασφαλι
στικήν κατηγορίαν της προϊσχυούσης νομοθεσίας.

γ) Η Ε’ ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 61 προς την Ε' ασφαλι
στικήν κατηγορίαν της προϊσχυούσης νομοθεσίας.

5) Η ΣΤ ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 61 προς την ΣΤ ασφα
λιστικήν κατηγορίαν της προϊσχυούσης νομοθεσίας.

ε) Η Ζ" ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 61 προς την Ζ* ασφαλι
στικήν κατηγορίαν της προϊσχυούσης νομοθεσίας.

6) πας. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1583/85.

2. Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται για επι
κουρική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ εφ* όσον δεν υπάγονται σε άλλο τα
μείο ή κλάδο επικουρικής ασφάλισης για την απασχόλησή τους αυτή.

7) Άρθρο 19 του Ν. 1469/84.

Άρθρο 19.

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 3762/1957. προστίθε
ται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Τα πιο πάνω ποσοστά πρόσθετου τέλους αναπροσαρμόζονται σε 5% 
για το πρώτο 1 Οήμερο καθυστέρησης. 1 9c για κάθε επόμενο 1 Οήμερο 
καθυστέρησης και μέχρι 759c. Στη ρύθμιση αυτή υπάτγονται όλες οι 
οφελόμενες εισφορές από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημο
σίευσης του νόμου αυτού και εφεξής, ανεξάρτητα από τς μισθολογικές 
περιόδους στς οποίες αναφέρονται. συμπερλαμβανομένων και όσων 
έχουν επιβαρυνθεί ήδη με το προϊσχύον ανώτατο όριο πρόσθετου τέλους
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ex 50%.

8) παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1471/84.
2. Ανιόντες χαι αδελφοί δημοσίων υπαλλήλων χαι εξ ιδίας υπηρεσίας 

πολιτικών χαι στρατιωτικών συνταξιούχων, που διχαιούνται υγειονο
μική περϊθαλφη χαι σε βάρος του ΟΓΑ μπορούν να επιλέξουν είτε τις 
παροχές της εξωνοσοχομειαχής περίθαλψης του Δημοσίου είτε αυτές 
του ΟΓΑ.

Η επιλογή αυτή -Ανετοι με οείτηση του διχαιούχου, μπορεί δε να μετα
βάλλεται. αλλά πόεντοτε μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από 
χάθε επίλογέ,.

9) παρ. 1 χαι 2 του άρθρου 1 του ν. 92/75.
'Αρθρ. 1.-1. Εις τους πολεμιχούς συνταξιούχους αναπήρους και θύ

ματα πολέμου, περί ων τα άρθρα 1 χαι 2 του Ν.Δ/τος 1044/1971 
«περί τροποποιήοεως. συμπληρώσεως χαι αντιχαταστάοεως διατάξεων 
του Α.Ν. 1324/1949 χλπ», ως χαι εις τα προστατευόμενα μέλη των 
οικογενειών αυτών, παρέχεται υπό του Δημοσίου εξωνοσοχομειαχή πε- 
ρίθαλφις, πλην των προθέσεων, υε ους όρους χαι προϋποθέσεις παρέχε
ται εις τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους αυτού, ως χαι 
τα μέλη των οικογενειών τούτων. 2. Η κατά την προηγούμενην παρά
γραφον, εξωνοσοχομειαχή περίθαλφις παρέχεται και εις τους αναπή
ρους xat τα θύματα πολέμου εχ του αμάχου πληθυσμού τα διεπόμενα 
υπό των διατάξεων του Α.Ν. 1512/1950 «περί μεταρρυθμίσεως των 
Νόμων περί συντάξεων του αμάχου πληθυσμού», ως και τα μέλη των 
οικογενειών αυτών.


