
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ετο σ/εύ'.υ νομο , «Απαγωγή του τακτικού προσωπικού
των νοιιικών nswsuswv δημοσίου οικαιόυ στις διχταςεις;
του αρθεου 11 του άρθρου *11 του Μ.Λ. 42< <. 1962 και
εύθμιση άλλων συντχξιοδοτικων θεμάτων.

ΗοΟζ 7/y Βονλ>! των Ελλήνων

Το τακτικό προσωπικό των ΝΠΛΛ έχει εξομοιωθεί ατό 
βαθμολογική και μισθολογική άποψη με του; δημόσιους 
πολιτικούς υπαλλήλους.

Εττν προσπάθεια για την εξοα&ίωση του τακτικού προ- 
τωτικοί των Ν.Π.Α.Α. με τους ίτμό-ιους υπαλλήλους και από 
ευνταςιοοοτιν.*.-αποάη ΐζΛό-όητιαν κατά καιρούς αρκετοί νόμο: 
με τού; οποίους. τταίτϋ!ά·#ά·αϊ^,τ/άλο-^α με τις πιέσεις που 
ασκούνταν, το σύνολο σχεδόν "του προσωπικού αυτού, έχε 
'ήοή 'ΐεξδΚδϊίίίθεί. ”----- -*

Έτσι με το-ι^^4^1·Θ^γ^μιουργη6ηκε στο ΙΚΛ ει
δικό συνταξιοδοτικό καβεστώ^νία το προσωπικό του. οι 
διατάξεις του οποίου είναι ανάλογες με τις. συνταξιοδοτικές 
διατάξεις που διέπουν τ-ους—δημόσιους υπαλλήλους.

Οι διατάςεις του νόμου άστοο, "επεκτάθηκαν με το άρθρο 
1 1 του Ν.Λ. 4277/1962 στο -τακτικό προσωπικό των ΝΠΑΑ 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, καθώς και στο τακτι
κό προσωπικό εων Ν.Π.Λ.Λ. άρμοίιέτητας Υπουργείου Κοι
νωνικής Πεόνιιας πιυ ασεαλίζονταν μέχρι τότε επίσης στο 

—ίΚΑτ αλλά μι Πατάξεις της γενικής νομρ-όεσίας του (Α.Ν. 
184»Vl 951 1. Με την ί::ά Πάταξη ρυ-όμίσΤτ(ν.αν και οι πρό- 
σ-ΰετες ασεαλιστικες εισφορές που πρέπει να καταέάλλοντα: 
ττ: ΙΚΛ ατό τους ασφαλισμένους υπαλλήλους και τους εργο- 
εοτες X. Π ,Λ.Λ. για τη συνταπιοοότησή τους με Πατάξεις 
πλέον δημόσιων υπαλλήλων.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν ο X.4495/1966. τα Χ'.Λ. 4579/ 
1966. 378/1969. 489/1970. οι X. 120/1975, 686/1977'. 
941/1979 και 1393/1983 με τους οποίους το τακτικό προ
σωπικό των περισσότερων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας δια- 
οόεων Υπουονείων έχει υπαχθεί στις διατάζει: του άοθρου
ΐΐ του Ν.λ’ 4277/1962.

ΛΙε τους παραπάνω νόμους το σύνολο σχεδόν του τακτι
κού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Α. έχει υπαχθεί στο ειδικό 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΛ και εξομοιώθηκε έτσι 
συνταξιοδοτικά με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Παρ’ όλα πυτά, όμως, υπάρχουν ακόμη Ν.Π.Α.Α, που 
το προσωπικό τους ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με διατάξεις της 
γενικής νομοθεσίας του και όχι του ειδικού συνταξιοδοτικού 
καθ εστοιτο:, πράγμα που δεν δικαιολογείται ύστερα μάλι
στα από μια προσπάθεια σχεδόν 30 ετών, που άρχισε το 
1955 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Ειδικότερα :

Στο άρθρο 1.

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του υπόψη νομο
σχεδίου επιδιώκεται η οριστική τακτοποίηση της εκκρεμό
τητας αυτής.

Έτσι το τακτικό προσωπικό και των υπόλοιπων Ν.Π. 
Α.Α. που· είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΛ για τη συνταξιοδό
τησε, του με τις διατάξεις των κοινών ασφαλισμένων θα 
υπαχθεί στο εξής στο ειδικέ συνταξιοδοτικό καθεστώς, που 
είναι ομοιε με το αντίστοιχο καθεστώς των δημοσίων υπαλ
λήλων.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται η συνέχιση 
της ασφαλισης του τακτικού προσωπικού του Εθνικού Ι
δρύματος Προστασίας Κωοαλάλων αε τις διατάξεις του άο- 
θρου 11 του Ν.Λ. 4277/1962.

Με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 4277/1962 το τακτικό προσω
πικό όλων των Χ'.Π.Α.Α. αρμοδιότητας Υπουργείου Κοι
νωνικής ΤΙρόνοιας (τώρα Υπουργείου Υγείας. Πρόνοιας και 
Κοινών. Ασφαλίσεων) είχε υπαχθεί στο ειδικό συνταξιοδο- 
τικο καθεστώς του ΙΚΑ. Οι διατάξεις του παραπάνω νόμου, 
ε?α.-90'ΤΤ7/καν και για το τακτικό προσωπικό του Εθνικού- 
Ιδρύματός Προστασίας Κωφαλάλων, αφού ύστερα από γνω

μοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και από 
φάση του Συμβουλίου Απονομής Συντάςεων του ΙΚΑ. κρί- 
θηκε ότι το Ίδρυμα αυτί, αποτελεί Ν.Π.Α.Α. Μετά, όμως 
από πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
έκρινε ότι το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων απο
τελεί X.Π.Ι.Λ. δεν είναι πια δυνατή η εφαρμογή των διατά
ξεων το: Χ.Α. 4277/1962 στς τακτικό προσωπικέ του Ιδρύ
ματος αυτου. γεγονός που να εχει συνταξιοίοτικές επιπτώσεις 
για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του.

Επειδή για το τακτικό προσωπικό του νομικού αυτού 
προσώπου καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθε
σία του ΙΚΑ αυξημένες εισφορές για την ασφάλισή του 'στο 
ειδικό καθεστώς και εξακολουθούν να καταβάλλονται και 
δημιουργήΟηκαν ήδη συνταξιοδοτικές προσδοκίες, κρίνεται 
σκόπιμη η θέσπιση της διάταξης, ώστε^το προσωπικό του 
ΕΘ’Λ^ά^δσυματος"''Προστασίας Κωφαλάλων που υπηρετεί 
κατά τη δημοσίευση τον νόμου αυτού, να εξακολουθήσει 
ασφαλιζόμενο με το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς, παρά το 
νενονός ότι έχει χαεακτηοισ:εί από το Ελ-νκτικό Συνέδοιο
Ν.Π.Ι.Δ.

Στο άρθρο 2.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προβλέπεται η υπα
γωγή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ του τακτικού 
προσωπικού του Ταμείου Λσφαλίσεως Χρηματιστών - Με
σιτών - Λντικρυστιόν και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη
νών. . . : . . __

Το προσωπικό αυτό μέχρι τώρα ασφαλίζεται για σύνταξη 
στο Ταμείο Λσφαλίσεως Χρηματιστών - Μεσιτών - Αντι- 
κρυστών (ΤΛΧΜ.Α) με διατάξεις που αφορούν τους A.Υ. 
οι οποίες έχουν θεσπιστεί με την 17468/Σ.174 της 13 Ιου
νίου - 1 Ιουλίου 1959 (ΦΕΚ 235/59. τ. ΕΓ) Υπουργική 
απόφαση και όχι με ειδικό νόμο, όπως απαιτούσε το Σύντα
γμα του 1952, και έτσι το Ταμείο αυτό χορηγεί συντάξεις 
που δεν είναι νόμιμες τόσο στο προσωπικό του, όσο και στο 
προσωπικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Παράλληλα νομιμοποιούνται με την παραπάνω ρύθμιση 
και οι συντάξεις που απονεμήθηκχν από το Τ.ΑΧΜ.Α στους 
τακτικούς υπαλλήλους του και στους υπαλλήλους του Χρη
ματιστηρίου Αξιών Αθηνών (παρ. 3).

Με την παρ. 2 ορίζονται τα ποσοστά των ασφαλιστικών 
εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν στο ΙΚΑ, τόσο το 
Τ.ΑΧΜ.Α. όσο και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για 
την αναγνώριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας των υπαλλή
λων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που διανύθηκε στην 
ασφάλιση του Τααείου.

τι
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ. για να 

αναγνωριστεί συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλή
λων ΝΠΛΛ που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς συνταξιο- 
δότησης. καταβάλλεται εισφορά 17% επί των αποδοχών 
του χρόνου που υποβάλλεται η αίτηση και βαρύνει τον εργο
δότη στον οποίον υπηρετούν οι υπάλληλοι. Το Χρηματιστή
ριο Αξιών Αθηνών για τους υπαλλήλους του κατέβαλε ήδη 
στο Τ.ΑΧΜ.Α. εισφορά 10ξ0.

Με την υπόψη διάταξη το Τ.ΑΧΜ.Α θα επιβαρυνθεί με 
εισφορά 10%, όση δηλ, καταβλήθηκε στο Ταμείο αυτό από 
το Χρηματιστήριο και το υπόλοιπο 7% θα το επιβαρυνθεί 
το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται και το θέμα 
της καταβολής στο ΙΚ.Α. των εισφορών των υπαλλήλων του 
Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Αρτοποιών, οι οποίοι έχουν 
υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ με το Ν. 1393/1983. χω
ρίς όμως "παράλληλη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών 
τους. Με την υπόψη διάταξη .το βάρος των εισφορών για 
την αναγνώριση τη; υπηρεσίας τους που διανύθηκε στο Τα
μείο Επικ. Ασφάλισης Αρτοποιών φέρει το Ταμείο αυτό, 
στο οποίο και καταβάλλονταν οι εισφορές μέχρι την υπαγω
γή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ.



Στο άοθοο

Με το άρθρο αυτί. προβλέπεται η μεταφορά στο 1ΚΑ· 
των συνταξιούχων του ΤΑΧΜΑ που ήτα·, υπάλληλοι του 
Ταιιείου αυτού και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
α-ή ;σχό του νόμου, το ΙΚΑ αναλαμβάνει την καταβολή 
των συντάξεων τους.

Με ατό όαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θα 
ϊΊΒο-ιστει και το χρηματικό ποσο ..ου Θα κπ.α^α/.ε.. .ο 
ΤΑΧΜΑ στο ΙΚΑ για την ανάληψη ατό αυτό, τη; ν.αταβο- 
λτ; των συντάξεων στους συνταξιούχους του Θα μεταφερ- 
Θούν. Για τον καθορισμό του τοσου αυτου. τροβλέτεται η 
κατάρτιση και ειδικής αναλογιστικής μελέτης.

Στο άρθρο 4.

Το τακτικό τροσωτικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα
λονίκη; (ΧΠΔΔ) είχε υταχθεί με το άρθρο 9 του Ν.Δ. 4579 

Έ966'“στο "ειδικό συνταξΐοδοτίκό' καθεστώς του ΙΚΑ: Με' 
το X.735/1977 η Διεθνή; Έκθεση Θεσσαλονίκη; ατό Χ.Π. 
Δ.Δ. του ήταν, μετατράτηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, με την 
επωνυμία «Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Με τα 
άρθεα 19 και 20 του ίδιου νόμου, το προσωπικό της τέως 
ΔΕΘ μετά φέρθηκε στη ΔΕΘ Α.Ε. και διατήρησε τα ασφα
λιστικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του. 
Οι διατάσεις όμως αυτές της διατήρησης των ασφαλιστι
κών τους δικαιωμάτων, δεν εφαρμόζονται για το λόγο ότι 
δεν τηρήθηκε κατά την ψήφισή τους η διαδικασία που προ- 
βλέπεται από το άρθρο 73 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα 
το προσωπικό αυτό, να ασφαλίζεται σήμερα στο ΙΚΑ, με 
τι; διατάξεις της γενικής νομοθεσίας του και όχι με τις δια
τάξεις του ειδικού καθεστώτος. Για να εξακολουθήσει να 
υπάγεται το τακτικό προσωπικό της πρώην ΔΕΘ στο ειδικό 
συνταξΐοδοτίκό καθεστώς του ΙΚΑ είναι απαραίτητη η 
θέσπιση της διάταξης του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου και 
μάλιστα αναδρομικά από τη δημοσίευση του X. 735/19/ / 
με τον οποίο ιδρύθηκε η ΔΕΘ Α.Ε. για να μην δημιουργη- 
θούν κενά στην ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων.

Επίσης με το ίδιο άρθρο, καθορίζεται ο τρόπος υπολογι
σμού των εισφορών της αναγνώρισης υπηρεσιών και προϋ
πηρεσιών καθώς και ο κανονισμός της σύνταξης.

Στο άρθρο 5.

1. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (21.4.67-23.7.74) 
ορισμένοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου σε Χ.Π.Δ.Δ. απολύθηκαν από την υπη
ρεσία του; και ύστερα επαναπροσλήφθηκαν. Ο εκτός υπη
ρεσίας χρόνος αυτός, υπολογίστηκε για τη βαθμολογική καί 
μισθολογική εςέλιςη των υπαλλήλων αυτών δεν αναγνωρί
στηκε όμως και ως συντάξιμος. Με την παρ. 1 του άρθρου 
αυτού επιδιώκεται η αναγνώρισή του εκτός υπηρεσίας χρό
νου ως συντάςιμου στο ΙΚΑ. με την υποχρέωση καταβολής 
από τους ίόιους τους ενδιαφερομένους του συνόλου, των ει- 
φοοών ασφαλισμένου και εργοδότη.

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Χ.5393'83 παρασχέ
θηκε η ευχέεεια στο προσωπικό του ΙΚΑ και των άλλων 
Χ.Π.Δ.Δ.. που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με τις διατάξεις του 
ειδικού καθεστώτος, ν αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρό
νο της «επί ποσοστοίς» προϋπηρεσίας τους στο Δημόσιο 
στα Χ.Π.Δ.Δ. και στην .Αγροφυλακή.

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Χ.1393· 
19S3 παρασχέθηκε η ευχέρεια στο προσωπικό των Χουια;- 
χιακών Ταμείων, που ασεαλίζεται στο ΙΚΑ με τις δια
τάσεις του ειδικού καθεστώτος, ν αναγνωρίσει συντάςιμοόλο 
το χρόνο υπη,οεσίας. χωεί; τον περιορισυιό που προθλέπεται 
από το άρθρο 2 παρ. 4 του X. 3163 1955. σύμφιννα οιε τον 
οποίο ο αναγνωριζόμενο; χρόνος, δεν μπορεί να είναι με
γαλύτερος από το χρόνο υπηεεσίας στο Χ.Π.Δ.Δ. που υπη
ρετεί ο υπάλληλος.

Με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Χ.1395 J 9S3 προσαυξά
νεται κατά 3-35 η σύνταξη του προσωπικού του ΙΚΑ και 
των άλλων Χ.Π.Δ.Δ.. που συνταΞιοδοτείται από το ΙΚΑ με 
διατάσεις δηαοσίων υπαλλήλων και το οποίο απασχολείται 
σε ραδιενεργέ; πηγές η ισντίζουσες ακτινοβολίες.

Οι ρυθμίσει: αυτές, κατέλαβαν μόνο όσους υπηρετούσαν 
κατά την ισχύ των παραπόνου διατάξεων. Με την παρ. 2 
του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου επεκτείνονται οι διατάξεις 
του άρθρου 4 του X. 1393/1983 και σε όσου: είχαν συνταξιο- 
δοτηθεί μέχρι την ισχύ των διατάξεων αυτοόν. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα για όσους θα κάνουν χρήση των διατάξεων 
αυτών θα αρχίσουν από την πρώτη του μήνα μέσα στον 
οποίο θα εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη.

3. Με το άρθρο 2 του X.765/1978 οι υπάλληλοι των X. 
Π.Δ.Δ., που μονιμοποιήθηκαν με το Χ.Δ. 169/1969 και με 
το X. 765/1978. αναγνώρισαν ως συντάξιμη την προϋπηρε
σία τους για την οποία αμείβονταν με ποσοστά, εφόσον η 
προϋπηρεσία αυτή. παρασχέθηκε «κατά, πλήρες ωράριο ερ
γασίας και καθ’ όλας τα: εργασίμους ημέρα: του μηνός».

Μετέπειτα και με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Χ.1393/ 
983·. η. ^παραπάνω ευχέρεια δόθηκε σε όλους τους υπαλλή

λους των Χ.Π.Δ.Δ. ανεξάρτητα από το πότε έχουν μονιμο
ποιηθεί. Τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα κατά την εφαρμο
γή της διάταξης αυτής στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
εργασία μικρότερη από τις εργάσιμε; ημέρες του μηνός. 
διαγράφουν ολόκληρο το μήνα, με αποτέλεσμα να μην ανα
γνωρίζεται συντάξιμος σημαντικός χρόνος.

Με την υπόψη διάταξη εξαλείφεται η αδικία αυτή και έτσι 
θα αναγνωρισθεί στους υπαλλήλους αυτούς συντάξιμος όλος 
ο χρόνος της απασχόλησής τους,

Αθήνα. 2 Δεκεμβρίου 19S5 

Οι Υπουργοί

Υνείας Πρόνοια: και Κοιν. Ασφαλ.ίσεων Οικονομικών 
' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΧΧΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΜΧΗΜΟΧΈΤΟΧΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΝΟΜΟΥ

«Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού Χ.Π.Δ.Δ. στις δια
τάξεις του άρθρου 11 του Χ.Δ. 4277/1962 και ρύθμιση
άλ.λ,ων συνταξιοδοτικών θεμάτων».

Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου.

Αρθρο 11. Χ.Δ. 427.'/62, οπω; συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 4 του Χ.Δ. 4579/66.

I. Αι διατάξεις του X. 3163/1955 «περί συνταξιοδο- 
τήσεως του Προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα
λίσεων» έχουσιν εφαρμογήν και επί του τακτικού προσωπι
κού των Οργανισμιόν Κοινωνική; Πολ.ιτικής αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Εργασίας, ως και του αυτού προσωπικού 
των Χ.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας του ησφαλ.ισμένου παρά τω Κλ.άόω Συντάξεων 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλ.ίσεων, πλ.ην καθ' όσον 
άλλ,ως ορίζεται δια του παρόντος.

«2. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Πολ.ιτικής αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Εργασία; και τα Νομικά Πρόσωπα Δημ4· 
Δικαίου αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 
υποχρεούνται εις την καταβολήν προς το Ι.Κ.Α. εισφοράς 
ίσης προς 19% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών 
του περί ου η παρ. 1 του παρόντος άρθρου τακτικού προ
σωπικού.

J. Δια την κατ’ εφαρμογήν του παρόντος συνταξιοδο- 
τησιν του τακτικού προσωπικού των Ο.Κ.Π.. αρμοδιό
τητος του Υπουργείου Εργασία: και των τακτικών υπαλ.- 
λ.ήλων Χ.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας. επιβάλλεται εισφορά τούτου υπέρ του Ι.Κ.Α. 
ιση προς 5Ρ0 επι των τακτικών αποδοχών αυτού».

4. Αι εισφοραί των παρ. 2 και 3 δύνανται να αυξομει- 
ούνται βάσει αναλ.ογιστικής μελέτης δι’ αποβάσεων του i 
3 πουργείου Εργασίας μετά γνώμην του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. j



και γνώμην του ταρά τω Ύτουργείω Εργασίας Συμβουλίου 
Κοινωνικής Ασφαλισεως.

«5. Λ’.α την αναγνώρισήν των τερί ων αι —αρ. i καί 2 
του άοθρου 2 του X. 3163/55 υτηρεσιών του ττερί ου η —αρ. 
1 του τα ε ο ντο ς τροσωτικού καταβάλλεται ειε το Ι.Κ.Α. 
ετί χρονικόν διάστημα ίσον τεοε τον α ν α γν ω ρ ισθη σ ό μεν ο ν 
ως εξαγοραστέον χρόνον συνταξίμου υτηρεσίας. εισφορά 
του υταλλήλου η υτηρέτου ίση τεοε 5% ετί των τακτικών 
μηνιαίων ατοδοχών του χρόνου υτοβολής της αιτήσεω: 
τεεί αναν/ωοίσεως των ως άνω τροϋτηρεσιων και ειστοεα 
του εις ον υτηρετεί σήμερον Οργανισμού ίση τρος 10 % ετι 
των ως άνω ατοδοχών. Εάν ο αναγνωριζόμενος χρονος 
είναι μεγαλύτερος των 160 μηνών, το τοσόν της εςαγορας 
υτολογιζόμενον κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοτοιείται και 
εξοφλείται εις 160 δόσεις. Εφ' όσον έχει καταβληΟή εισ- 
οορά η σφαλισμένου και εργοδότου δια την ασφάλισιν εις τον 
κλάδον συντάξεων του Ι.Κ.Α. καταβάλλεται δια μεν την 
αναγνώρισιν της τεεί ης η ταε. 1 του' άρθρου 2 του Ν. 
3163/1955 τροΰτηρεσίας εισεοεά 7 %, ετί των κατά τα 
άνω ατοδοχών, βαρύνουσα τον εις ον υτηρετεί εργοδότην 
δια δε την αναγνώρισιν των υτηρεσιών τερί ων η ταε. 2 
του άρθρου 2 του X. 3163/1955 τρόσθετος εισφορά του 
υταλλήλου εις τοσοστόν 3.25 % και του εις ον υτηρετεί 
σήμερον εργοδότου εις 3,75 % ετί των κατά τ’ ανωτέρω 
ατοδοχών.— Το υτόλοιτον οφειλής ησφαλισμένιρν ή συντα
ξιούχων εξ εισφοράς εξογαράς τροΰτηρεσίας, καταβαλλό
μενης δυνάμει ληφθείσης τρο της δημοσιεύσεως του ταρόντος 
ατοφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου, αύτη ετανυτολ.ο- 
γίζεται, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του 
τροηγουμένου εδαφίου. — Προκειμένου τερί συνταξιούχων, 
η κατά τ’ ανωτέρω ετανυτολογιζομένη οφειλή, η μεν 
βαρύνουσα τον συνταξιούχων ταεακρατείται εκ της συντά
ξεως, η δε βαρύνουσα τον Οργανισμόν ατοδίδεται εις το 
Ι.Κ.Α. εντός τροθεσμίας, τριών μηνών, αρχομένης τρο- 
κειμένου μεν τερί των ήδη συνταξιούχων ατό της ισχύος του 
ταρόντος, τροκειμένου δε τερί των εφεξής καθισταμένων συν
ταξιούχων ατό σης ενάρξεως της συνταξιοδοτήσεως. —Οι Ορ
γανισμοί ταρ’ οις υτηρετούσιν οι ανήκοντες εις το κατά τας 
διατάξεις του ταρόντος Χ.Δ. και του Ν. 3163/55 τροσωτικόν, 
ευθύνονται δια την καταβολήν των εισφορών εξαγοράς του 
αναγνωριζόμενου ως συνταξίμου χρόνου υτηρεσίας των,υτο- 
χρεούμενοι ότως ταρακρατώσι ταύτας κατά μήνα εκ των 
καταβαλλόμενων εις το άνω τροσωτικόν ατοδοχών. — Εις 
τερίττωσιν συνταξιοδοτήσεως τρος του χρόνου εξοφλήσεως 
της τροσθέτου εισφοράς, το υτόλοιτον του σχετικού χρέους 
κεφαλαιοτοιείται ισούμενον τρος την καταβληθείσαν κατά 
τον τελευταίον μήνα της υτηρεσίας του υταλλήλου ή υττη- 
ρετου εισφοράν ετί τους υτολειτομένους εισέτι μήνας εκ 
του αναγνωρισθέντος χρόνου. — Η εξόφλησις του χρέους 
τουτου ενεργείται δια μηνιαίων δόσεων ταρ ακρατουμένων 
εκ της ατονεμηθείσης συντάξεως ισαρίθμων τρος τους 
ένατοαένονταε τεοε εεότλησιν μήνας και ουχί τλέον των 
160,,.'

Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου.
Άρθρο 11, ταρ. 5 του Χ.Λ. 4277/62.

«5. Δια την αναγνώρισιν των τερί ων αι ταρ. 1 και 2 
του άρθρου 2 του X. 3163/55 υτηρεσιών του τερί ου η 
ταρ. 1 του ταρόντος τροσωτικού καταβάλλεται εις το Ι.Κ.Α. 
ετι χρονικόν όιάστημα ίσον τρος τον αναγνωρισθησόιζενον 
ως εςαγοραστέον χρόνον συνταξίμου υτηρεσίας, εισφορά 
του υταλλήλου ή υτηρέτου ίση τρος 5 % ετί των τακτικών 
μηνιαίων ατοδοχών του χρόνου υτοβολής της αισήσεως 
τζερι αναγνωρίσεων των ως ανω τροϋ7Γ7]ρεσιών και εισφορά 
του εις ον υτηρετεί σήμερον Οργανισμού ίση τρος 10% 
ετι των ως ανω ατοδοχών. Εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος 
είναι μεγαλύτερος των ϊ 60 μηνών, το τοσόν της εξανοράε 
υτολογιζομενον κατά τα ανωτέρω κεφαΛαιοτοιείται και 
εξοφλείται εις 160 δόσεις. Εφ’ όσον έχει καταβληθή εισοοοά 
ησφαλισμενου και εργοδότου δια την ασφάλ,ισιν εις τον 
κλάδον συντάςεων του Ι.Κ.Α. καταβάλλεται δια μεν την 
αναγνώρισιν της τερί ης η ταρ. 1 του άρθρου 2 του X. -

3163.Ί955 τροΰτηρεσίας εισφορά 7 % ετί των κατά τα 
άνω ατοδοχών. βαρύνουσα τον εις ον υτηρετεί εργοδότην 
δια δε την αναγνωοισιν των υτηρεσιών τερί ων η ταρ. 2 του 
άοθρου 2 του X. 3163/1955 τρόσθετος εισφορά του υταλ- 
λ,ήλου ειε τοσοστόν 3.25 % και του εις ον υτηρετεί σή
μερον εργοδότου εις 3.75 % ετί των κατά τ’ ανωτέρω ατο
δοχών. — Το υτόλοιτον οοειλής ησφαλισμένων ή συνταξιού
χων εξ εισφοράς εξαγοράς τροΰτηρεσίας. καταβαλλομένης 
δυνάμει ληφθείσης τρο της δημοσιεύσεως του ταρόντος 
ατοφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου, αύτη ετανυτολογί- 
ζεται, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του τρ οη
γουμένου εδαφίου. — Προκειμένου τερί συνταξιούχων, η 
κατά τ’ ανωτέρω ετανυτολογιζόμενη οφειλή, η μεν.βαρύ
νουσα τον συνταξιούχον ταρακρατείται εκ της συντάξεως, 
η δε βαρύνουσα τον Οργανισμόν ατοδίδεται εις το Ι.Κ.Α. 

·,εντός τροθεσμίας. τριών μηνών.' αρχομένης τροκειμενού 
μεν τερί των ήδη συνταξιούχων ατό της ισχύος του ταροντος 
τροκειμένου δε τερί των εφεξής καθιστάμενων συνταξιου- 
χων ατό της ενάρξεως της συνταξιοδοτήσεως. — Οι Οργα
νισμοί ταρ’ οις υτηρετούσιν οι ανήκοντες εις το κατά 
τας διατάξεις του ταρόντος Χ.Δ. και του X. 3163/55 τρο
σωτικόν, ευθύνονται. δια την καταβολήν των εισφορών 
εξαγοράς του αναγνωριζομένου ως συνταξίμου χρόνου υτη- 
ρεσίας των, υτοχρεούμενοι ότως ταρακρατώσι ταύτας κατά 
μήνα εκ των καταβαλλομένων εις το άνω τροσωτικόν ατο
δοχών. — Εις τερίττωσιν συνταξιοδοτήσεως τρο του χρόνου 
εξοφλήσεως της τροσθέτου εισφοράς, το υτόλοιτον του 
σχετικού χρέους κεφαλ.αιοτοιείται ισούμενον τρος την 
καταβληθείσαν κατά τον τελ,ευταίον μήνα της υτηρεσίας 
του υταλλήλ.ου ή υτηρέτου εισφοράν ετί τους υτολειτομένους 
εισέτι μήνας εκ του αναγνωρισθέντος χρόνου. — Η εςό- 
ολ.ησις του χρέους τούτου ενεργείται δια μηνιαίων δόσεων 
ταρακρατουμένων εκ της ατονεμηθείσης συντάξεως ισα
ρίθμων τρος τους ενατομένοντας τρος εξόφλησιν μήνας 
και ουχί τλ.έον των 160».

Άρθρο 1 του X. 1393/S3

1. Οι διατάξεις του άοθρου 11 του Χ.Δ. 42/7/1962 (ΦΕΚ 
191), ότως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και

α) Για το τακτικό τροσωτικό, το ασφαλ.ισμένο στον κλάδο 
συντάξεων του Ι.Κ.Α. και των Χ.Π.Δ.Δ. :

— Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
— Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλ,λοδατού Δι

καίου.
— Λαογραοικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας.
— Ταμείο Ετικουρικής Ασφάλισης Εκταιδευτικών Ιδιω

τικής Γενικής Εκταίδευσης.
— Ταιχείο Ετικουετκήε Ασοάλ.ισηε και Προνοίας Προσω- 

τικού ΕΡΤ2.
— Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ.
— Ταμείο Αλλ.ηλ.οβοήθειας Ηροσωτικού ΟΣΕ.
— Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
— Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.
— Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης.
— Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας.
— Συυβολ.αιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.
— Κέντρου Εκταίδευσης και Ατοκατάστασης Τυφλών.
— Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και
β) Για το τακτικό τροσωτικό του Ταμείου Ετικουρικής 

Ασφάλ.ισης Αρτοτοιών.
2. Στη-/ ασράλ.ιση του ΙΚΑ υτ άγονται και οι ταχτικοί οτη- 

γοί του Οργανισμού Κεντρικής Λχ/χ/αγοράς Α-δηνών χαι του 
ΙΊΠνΠΑ σύμφωνα με όσα ισχύουν για το τακτικό διοικητικό 
τροσωτικό σους.

Στο άρθρο 4 του Νομοσχεδίου.

Άρθρο 19 του X. 735/19/ /

Άρθρον 19.
Μεταφορά - ένταξις τροσωτικού.

1. Το κατά την δημοσίευσιν του ταρόντος υτηρετούν εις 
την ΔΕΘ, μόνιμον τροσωτικόν, ως και το ετί συμβάσει ιδιω-
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τικού δικαίου αορίστου χρόνου τοιούτον. επιφυλασσόμενης 
της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
μεταοέρεται εις την ΔΕΘ Α.Ε.. και συνεχίζει παρέχον τας 
υπηρεσίας μεθ’ όλων των εκ της μέχρι της μεταφοράς του 
προϋπηρεσίας αυτου δικαιωμάτων του.

Το ούτω μεταφερόμενον προσωπικόν εντάσσεται αυτοδι
καίως δι’ αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΘ Α.Ε. εις τας διά 
του κατ’ άοθρον 13 του παρόντος νόμου εκδοθησομένου Κανο
νισμού Προσωπικου και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της 
ΔΕΘ Α.Ε. συσταθησομένας οργανικάς θέσεις αναλόγως των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αυτού, της κατηγορίας, 
του οργανικού ή μισθολογικού βαθμού και των ετών υπη
ρεσίας του.

2. Ουδείς των ήδη υπηρετούντων παρά τη ΔΕΘ επί 
οιαδήποτε σχέσει ή συ μ βάσει εργασίας, συνεχίζων την απα- 
σχόλησιν του παρά τη ΔΕΘ Α.Ε. λαμβάνει αποδοχάς ελάσ- 
σονας εκείνων τας οποίας Θα λαμβάνη κατά τον χρόνον της 
εντάξεώς του, ή των υπό των οικείων συλλογικών συμβά
σεων προβλεπομένων τοιούτων.

3. Από της ισχύος του παρόντος νόμου δύναται οποτεδή
ποτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δι’ ητιολογημένων αποφάσεών του 
να απολ.ύη προσωπικόν εφ’ όσον η συμπεριφορά του είναι 
αντίθετος προς την εξυπηρέτησιν των γενικωτέρων συμφερό
ντων της ΔΕΘ Α.Ε. Η αρμοδιότης αύτη του Προέδρου, 
μεταβιβάζεται εις το Δ.Σ. της ΔΕΘ Α.Ε. μετά την λήξιν 
της θητείας του πρώτου κατ’ εφαρμογήν του παρόντος 
νόμου διορισθησομένου Προέδρου.

Άρθρο 20 Ν. 735/1977 

Άρθρον 20.
Ασφάλισις προσωπικ.ού.

Το κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τακτικόν προσωπι
κόν της καταργουμένης ΔΕΘ μεταφερόμενον εις την ΔΕΘ 
Α.Ε.. συνεχίζει την ασφάλισίν του. εις κλάδους συντάξεως, 
περιθάλψεως εν γένει, εις τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή και 
Ταμεία εις α είναι ησφαλισμένον.

Η ΔΕΘ Α.Ε. έχει, ως εργοδότης, έναντι ολοκλήρου του 
προσωπικού αυτής και των άνω Ασφαλιστικών Οργανισμών 
και Ταμείων, τας ιδίας υποχρεώσεις ας είχε και η ΔΕΘ Α.Ε. 
την καταβολήν των εισφορών των, μέχρι ρυθμίσεων του 
θέματος της συνταξιοδοτήσεως δι’ ειδικού Νόμου.

Άρθρο 3 του Ν. 1505/1984 

Μισθολογικά Κλιμάκια

^ · Τα μισθολογικά κλιιιάκια των υπαλλήλων των κλάδων 
AT, ΑΡ. ΜΕ και ΣΕ ορίζονται σε 28.

2. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΣΕ εξελίσσονται σε 13 
μισθολογικά κλιμάκια με εισαγωγικό το 28ο και καταλη
κτικό το 16ο.

ο. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΜΕ εξελίσσονται σε 19 μι- 
σθολογικά κλιμάκια, ανάλογα ιιε τα έτη φοίτησήε τουε. ωε
εςής :

α) Με απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, με εισαγωγικό 
το 26ο και κατακηκτικό το 11ο.

β) Με απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυεινασίου ή 
πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής, με εισαγωγικό το 2Ιο και 
καταληκτικό το 9ο.

γ) Με πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών που καταρνήθηκαν 
ί12 y° Ν'. 5/6Ί9- / ΦΕΚ 102) τ άλλα ισότιμα, με εισαγω
γικό το 23ο και καταληκτικό το 8ο.

4. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΑΡ εξελ.ίσσονται σε 18 μι- 
σθολ.ογικα κλ.ιμάκια. ανάλ,ογα αε τα έτη σπουδών τουε. ωε 
εξής :

α) Με πτυχίο ούο ετών σπουδών με εισαγωγικό το 19ο 
και καταληκτικό το 4ο.

β) -^ε πτυχίο τριών ετών σπουδών, με εισαγωγικό το 
18ο και καταληκτικό το 3ο.
_Τ) πτυχίο τεσσάρων ετών σπουδών αε εισαγωγικό το 

17ο και καταληκτικό το 2ο.

5. Ot υπάλληλοι του κλάδου AT εξελίσσονται σε 16 μι- 
σθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα έτη. σπουδών τους, ως
εξής :

α) Με πτυχίο τεσσάρων ετών σπουδών, με εισαγωγικό το 
16ο και καταληκτικό το Ιο.

β) Με πτυχίο πέντε ετών σπουδών, με εισαγωγικό το 
15ο και καταληκτικό το Ιο.

γ) Με πτυχίο έξι ετών σπουδών, με εισαγωγικό το 14ο 
και καταληκτικό το ίο.

6. Ως έτη σπουδών, για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού, λ,αμβάνονται υπόψη τα προβλ,επόμενα για 
κάθε σχολή απο τη νομοθεσία που ισχύει κατά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού.

Πτυχία που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγούνται στο εξής, 
με έτη σπουδών περισσότερα από τα προβλ,επόμενα κατά 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, λαμβάνονται υπόψη για την 
εξέλ.ιςη των υπαλλ.ήλ.ων μέσα στον κλάδο που ανήκουν.

7. Οι υπάλληλ.οι που κατά την έναρξη της ισχύος του νό
μου αυτού ανήκουν στον κλάδο :

α) ΜΕ και δεν κατέχουν απολ.υτήριο γυμνασίου ή λυκείου 
εξελ.ίσσονται στα μισθολ.ογικά κλ.ιμάκ.ια της περιπτώσεως α 
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

β) ΜΕ και έχουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή 
ορισμένη ειδικότητα ή εμπειρία, εξελ.ίσσονται στα μισθο- 
λ,ογικά κλ.ιμάκια της περιπτώσεως β της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού.

γ) ΑΡ με απολ.υτήριο λ.υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, 
εξελ.ίσσονται μέχρι και το 7ο μισθολογικό κλ,ιμάκιο.

Για την κατάταξή τους σε μισθολ.ογικό κλ.ιμάκια, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24, εισαγωγικό μισθολογικό 
κλ.ιμάκια θεωρείται το 22ο.

δ) ΑΡ και έχουν πτυχίο ενός έτους σπουδών, εξελίσσονται 
μέχρι και το 5ο μισθολ.ογικό κλ,ιμάκιο. Για την κατάταξή 
τους σε μισθολ.ογικό κλ,ιμάκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άοθρου 24. εισαγωγικό μισθολογικό κλ,ιυάκιο θεωρείται το 
20ό.

ε) AT με απολ.υτήριο λ.υκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, 
εξελίσσονται μέχρι και το 7ο μισθολογικό κλ.ιμάκια. Για την 
κατάταξή τους σε μισθολ.ογικό κλ,ιμάκιο. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24, εισαγωγικό μισθολ.ογικό κλ,ιμάκιο 
θεωρείται το 22ο.

στ) AT και έχουν πτυχίο δύο ή τριών ετών σπουδών, 
εξελ.ίσσονται μέχρι και το 3ο μισθολ.ογικό κλ,ιμάκιο.

Για την κατάταξή τους σε μισθολ.ογικό κλιμάκιο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 24, εισαγωγικό μισθολ.ογικό 
κλ,ιμάκιο θεωρείται το 18ο.

8. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της μέσης επαγγελ.μα- 
τικής τεχνικής εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά τη δημο
σίευση του νόμου αυτού και δεν ανήκουν στους προαναφε- 
ρόμενους κλάδους, εξελ.ίσσονται ως εξήε:

α) Οι των κλάδων 10 και 11 στα μισθολογικά κλιμάκια 
της περιπτώσεως β της παραγράφου ο του άρθρου αυτού.

β) Οι του κλάδου 9 στα μισθολογικά κλιμάκια της περι
πτώσεων γ της παραγράφου 7 του άρθρου αυτου.

γ) θ', του κλάδου 8 στα μισθολ.ογικά κλ.ιμάκια.της περι- 
πτώσεως β της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

δ) Οι του κλάδου 7 στα μισθολ.ογικά κλ.ιμάκια της περι
πτώσεων γ την παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11 παρ. G του Α.Ν. 1854/51

8. Δεν υπολ.ονίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οιασότ- 
ποτε υπηρεσίας, αν εχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά 
νόμον προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ως δημο
τικού ή κοινοτικού υπαλλ.ήλ.ου ή υπαλλήλου οργανισμού δη
μοσίου δικαίου εν γένει, επιχειρήσεων κοινής ωφελ,είας ή 
τραπέζης ή ανων. εταιρείας, ή αν δια τον χρόνον τούτον 
κατεβλήθη ή ήθελ,ε καταβλ.ηθή μετά την απομάκρυνσιν του 
υπαλλ.ήλ.ου ή του στρατιωτικού εφ’ άπας αποζημίωσιν ή 
χρηματική αμοιβή, εκτός αν αύτη ήθελ.εν επιστραφή.
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1. τ άεθρο .) του νομοσχεδίου

Λρθτο 4 του X. 1893 82.

1. Οι διατάξει; του άρθρου . ταρ. περίπτωση μζ' και 
—4 του X. 955 1979 εσχεμόζοντχι και για το τεοσωτικό 
του ΙΚΛ και των άλλων ΧΊΊΛΛ. ττου διέτεται ατό συντχ- 
ξιοδοτικέ; διατάξει; χνάλογε; τρο; χυτές του ισχυουν για 
του; δημόσιου; πολίτικου: υπαλλήλου;. με τον περιορισμό 
—-r τα;. 5 του ίδιου άρθρου και νομού.

2. Ο τεειορισμόρ του άρθρου 2 ταρ. 4 του X. 3163 1955 
-τα την αναγνώριση ω; συντάξιμου χρόνου υτηρεσία; δεν 
•ττ/υει '".α το τροσωτικό τιυν νομαρχιακών ταμείων, το 
οτοίο ασφαλίζεται στο ΙΚΛ με τι; διατάζει; του ειδικού 
καθεστώτος.

8. Κ τεοσαόξηση τη; σύνταξης. του παρέχεται σύμφωνα 
με το άρθρο 15 τχε.,8 του Λ.Χ.. 185.4 1951- (ΦΕΙν 182). ■ 
ότω; αντικαταστάθηκε ατό το άρθρο 1 του X. 1202Ί981 
(ΦΕΚ 247). ετεκτείνεται και στο τροσωτικό του ΙΚΛ και 
των άλλων ΧΠΛΑ. το οτοίο. διέτεται ατό συντχξιοδοτικέ; 
διατάζει; ανάλογε; τρο; αυτέ; του ισχύουν για. του; δημό
σιου: υταλλήλου; και το οτοίο ατασχολείται. κατά την 
άσκηση τευν καθηκόντων το: επαγγελματική; του ειδικό
τητα: με ραδιενεργέ: τηγέ; ή ιοντίζουσε: ακτινοβολίες, σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα και σε ακτινολογικά ή ακτινοθερα- 
τευττκά εργαστήρια.

Άρθρο 2 του X. 765/1978.

1. Η ετι τοσοστοί; προϋπηρεσία των μονιμοτοιηθέντων 
βασει των διατάζεων του Χ.Α. 169/1969 ω; και των μονι
μοποιούμενων. βάσει του ταρόντα; υταλλήλων Χ.Γ1.Α.Α. 
η ταρασ/εθείσα κατά —λήρε; ωράριον εργασία; και καθ’ 
όλα; τα; εργασίμου; ημέρα; του μηνάς, αναγνωρίζεται ω; 
συντάξιμο; βάσει των διχτάκεων των Χ.Α. 3163/55 και 
42 ν 7/1962 υπό του ατονέμο'/το: σην σύντχζιν Ασφαλιστικού 
Οργανισμού Κυρίας Λσφαλίσεως και τροσμετρείται ει; την 
λοιττήν συντάξιμον υττηρεσίαν αυτών.

2 Η ανωτέρω διά ταξί; έχει εφαρμογήν και επί των οικο
γενειών των χ—οβιούντων τη; ω; άνω κατηγορίας.

Άρθρο 7. —αρ. 2 —ερίτττωση μζ' X. 955/79.

μζ. Η ττρογενεστέρα ετεί τοσοστοί; υτηρεσία, η τχρχσχε- 
θεισα ει; το Δημόσιον ή Χ.Δ.Α.Α. ή την Αγροφυλακήν 
κατά τλήρες ωράριον εργασία; και καθ’ όλα; τα; εργασίμου; 
ημέρα; του μηνός».

Αρθρο 15. ταρ. 3. Α.Χ. 1S54.51. ότω; αντικαταστάθηκε 
ατό το άρθρο 1 του X. 1202/81.

8. Η κατά τα; κείμενα: διατάζει; παρεχόμενη σύνταξις 
τι? το τεχνικόν τροσωτικόν του Εθνικού Τυτογραφείου και 
ταεε τούτοι Τμήματος Ατατιστική; του Υπουργείου Συντο
νισμού. το τροσωτικόν φυνάξεω; φυλακών, του; άνδρα; της 
1 ελωνοφυλακής. του; μη. διαβαθμισμένου; τρο; ωρισμένους 
βαθμού; τη; διοικητική; ιεραρχία; τολιτικούς νοσοκόμους, 
του; ταιοονομου; αναμορφωτικών καταστηιιάτων. το προ
σωπικόν των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και τη; Ελληνικής 
Ετιτροτή; Ατομική; Ενέργειας. το ασχολούοιενον εν τη 
ασκήσει των καθηκόντων της εταγγελματική; του ειοικό- 
τητο; με ραδιενεργού; τηγάε ή ιοντιζούσας ακτινοβολία;, 
το τεχνικόν τολ'.τ'.κόν τροσωτικόν των στρατιωτικών τυ-
τογραεειων των Ενότλων Λυνάαεων και τη; Γεωττασικτ; 
γ·_ ν . . , 1 1 · I ' ’ι ..ηρεσια; —τράτου, το ασχο/.ουμενον με τυτογραφικα; εν
γενει εργασίας, και το τροσωτικόν του κλάδου ραδιοτηλε- 
γραφητών της Κεντρική; Υτηρεσία; Πληροφοριών τροσαυ- 
ςανεται. εφ όσον ούτοι έχουν συμτληρώσει 20 ετών τραγμα- 
τικην υπηρεσίαν ει; τινα των υπηρεσιών αυτών. <·>; ακολού
θους:

α) κατά 10/50 του
••pG/CZ'.’JLZ'VOU 77 ΖΟTOJV
12.1980. συμτεοιλααβ

β) κατά 8/45 
τεοκειυέ-νυυ τεεί 
1981, ‘

μηνιαίου συνταξίμου μισθού 
εζελθόντων της υτηρεσία; μέχρ 
ανομένης.
μηνιαίου συνταξίμου μισθού 

ηερ/ομένουν της υτηρεσία; εντό;

ων.

ουν.
του

γ) κατά 6 40 σου χηνιαιου τυνταειυου μισθού των. τρο- 
κειμένου τεεί των εζερνοαένων τη: υτηρεσία; εντός του 
1982 και

δ) κατά 2 85 του μηνιαίου συντάξιμου, μισθού των. 
τροκειμένου τεεί των εξερχομένευν τη; υτηρεσία; ατό !. 
1.1982 και ευ εξής.

ΕΑΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΡΙυ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Till 4η; Ε1ΑΙΚΗ1 Σ Υ.\ΈΛΡΙΛΣΕ<2Σ ΤΗ1 ΟΑΟ.ΜΕ- 
ΛΕΙΛ1 TOV ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ IVXEAPIOV ΓΗΣ 29η: 
ΑΠΡΙΛΙΟ) 198.4.

.Μέλη: Χικ. Οέμελης. Πρόεδρο;. Ιωχν. Καστικάς, Λθχν. 
.Αδειανός. Αντιπρόεδροι. Γεώργ. Κχρχ/χλιο;. Ιωάν. Λογο
θέτη;. Ιϊυάγ, Καλλίτσης. Χικ. Πατχγιχννίδης. Ιωάνν.. Κχ- 
ρατζάε. Αναστ. Γκόνης. Χικήτ. Νικητάκης. Χικ. Κόντο;. 
Λ/μλ. Γκατσοτου/.ο;. Αημ. Μχτσιώτα;. Ιωάνν. Χτελάκη:. 
Στυλ Χριστονάκη; και '.τοστ. Μτότσιος. Σύμβουλοι.

Ο Αημ. Φχμέλης. Σύμβουλο;, ατουσίασε δικαιολογημένα.

ΓΕΧΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Πλούτ. 
Καρράε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτών. Κατσχρόλης. Γτογρχμμχτέ- 
ας. νόμιμο; χνατληροντή; του Γραμματέα Λέων. Γιάτση, 
του ατουσίασε δικαιολογημένα.

Α . Με την αρχή τη; Συνεδριάσεω; ο Σύμβουλο; Χικ.. 
Κόντο; του ορίστηκε ατό τον Πρόεδρο Εισηγητή; εισάγει 
στην Ολομέλεια σχέδιο νόμου «Τταγωγή του τακτικού 
προσωπικού Χ'.Π.Α.Α. στις ειατάξει; του άρ-κρου 11 του 
Χ.Α. 4277/1902 κα: ρύνμιτη άλλων αυνταξιοεοτικών
θεειάτων». του στάλθηκε τρο; το Γενικό Ετίτροτο της 
Επικράτεια; με το Γ3129/682/Μ 13/5 - 26/9.4.1985 έγ
γραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτου; - Α,νση 15η Νομοπαρασκευαστική), για να 
γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο <8 ταρ. 2 του Συντά- 
γματο;.

Το σχέδιο αυτό έχει ως εξής:

Άρθρο 1.

1. Το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Λ.Λ.. του ασφαλί
ζεται στον κλάδο συντάξεων του ΙΚΛ και διέτεται ατό τι; 
διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεω: Λημοσίων Υπαλλή
λων. ότω; αυτέ; εφαρμόζονται στους υπαλλήλου; X.H.A.A.. 
υπάγεται στις διατάξει; του άρθρου 11 του Χ.Α. 42/ ν/1962. 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι ίιοτάριιε του άρυιου 11 του Χ.Α. 4277/1962 εραρ- 
μόζινται ατό τότε του ίτχυοαν και ως τρο; το τακτικό προσω
πικό του Εννικοϋ Ιορυμττος Προοτατίχ; Κωφαλάλων του 
υπηρετεί κατα την οτμοοϊευοη του νόμου αυτού.

Άρθρο 2.

1. Το τακτικό τροσωτικό των ΧΠΔΑ α) Χρηματιστήριο 
.Αξιών Αθηνών και β) Ταμείο Λσφαλίσεως Χρηματιστών - 
Μεσιτών - Λντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) υπάγεται στην ασφά
λιση του ΙΚΛ. κατά τι; διατάξει; του άρθρου 1 I του Χ.Α. 
427//1962. ότω: ισχύουν κάθε φορά.

2. 11 εισφορά εξαγορά;. εργοδόση και ασφαλισμένου, του 
τροβλέτετχι ατό σην ταρ. 5 του άρθρου 11 του Χ.Α. 42/7, 
1962. για σην χνχγυώριση ω: συντάξιμη: τη; υπηρεσία; του 
προσωπικού των ΧΠΑΑ ση; προηγούμενη; παραγράφου, 
η οποία παρασχέθηκε σ’ αυτά με οτοιαδήτοτε νομική σχέση 
καθώς και για τι; προϋπηρεσίες του αναγνωρίστηκαν και 
εξαγοράστηκαν ατό το ΤΛΧΜΛ. βαρύνει εξολοκλήρου το 
Ί χμείο ο;; τρο; το προσεκτικό του. ενώ ω; τρο; το τρο
σωτικό του Χρηυ.ατιστηοίου Αξιών Αθηνών βαρύνει κατά 
ποσοστό ΙΟ0;, το Ταμείο και κατά ποσοστό 7°;, το Χρημα
τιστήριο.

GjV
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Π. Συντάξειε που απονεμή|6ηκχν από το Ταμείο Ασφα - 
λίσεως Χρηματιστών - Μεσιτών. - Αντικρυστών μέχρι την 
ι<Γ/ύ τον νόμον αυτόν, σύμφωνα με την απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας 1/468/Σ. 179· της 13 Ιουνίου - 1 Ιου
λίου 1959. θεωρούνται ότι νόμιμα απονεμήθηκαν.

4. Η εισφορά εξαγοράς, εργοδότη και ασφαλισμένου, που 
—-Ουλέπεται από την παε. 5 του άρθρου 11 του Ν.Δ. -ι2/ / / 
1962 για την αναγνώριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας που 
παρασχέθηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτο- 
ποίών. με οποιαδήποτε νομική σχέση, από τους τακτικούς 
υπαλλήλους του που υπάγονται στην ασφάλιση, του ΙΚΑ 
κατά τις διατάξεις του εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
X. 1393/1983. καθώς και για τις προϋπηρεσίες που ανα
γνωρίστηκαν και εξαγοράστηκαν στο Ταμείο αυτό, καταβάλ
λεται στο ΙΚΑ από το 1 αμείο.

Η παραπάνω διάταξη ισχύει ρίπο τότε που ίσχυσε το άρ
θρο 1 του X. 1393/83.

Άρθρο 8.

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οι συντα
ξιούχοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Χρηματιστών - Μεσιτών - 
Αντικρυστών, πρώην υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Χρηματιστών - Με
σιτών - Αντικρυστών. μεταφέρονται στο ΙΚΑ. Από την ίδια 
ημερομηνία, το ΙΚΑ βαρύνεται με την καταβολή των συντά- 
ξεών τους και θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του ΙΚΑ.

2. Οι συνταςιούχοι της προηγούμενης παραγράφου εξα
κολουθούν να λαμβάνουν τα ποσά των συντάξεων που κατα
βάλλονταν σ’ αυτούς από το Ταμείο και τα οποία εφεξής 
αυξάνονται κατά το ποσοστό των αυξήσεων που χορηγούν
ται κάθε φορά στους συνταξιούχους πρώην τακτικούς υπαλ
λήλους του ΙΚΑ.

3. Η επιβάρυνση που θα προκύψει από τη μεταφορά των 
συνταξιούχων καθορίζεται σε εφάπαξ ποσό με απόφαση του' 
Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογι- 
στική. μελέτη και αποδίδεται στο ΙΚΑ από το Ταμείο Ασφα
λίσεως Χρηματιστών - Μεσιτών - Αντικρυστών, σύμφωνα 
με όσα θα ορίσει η ίδια απόφαση.

Άρθρο 4.

1. Ιο τακτικό προσωπικό της πρώην Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσ/νίκης (ΔΕΘ). που μεταφέρθηκε με το Ν. 735/1977 στην 
Διεθνή Εκθεση Θεσ'νικης Ε.Α. (ΔΕΘ Α.Ε.), εξακολουθεί

ώιε..^.αι α..ο τις συνταςιοδοτικες διαταςεις του X. 1 Go/ 
1935 όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Η υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό της προηγού- 
με'κης παραγράφου στην ΔΕΘ Α.Ε. από την σύστασή της 
εςομοιωνεται. ως προς το δικαίωμα της συνταξιοδότητής 
του απο το ΙΚΑ. ·ιζ την υπηρεσία που παεείχε στην πεώην 
ΔΕΘ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται απο τη 
νομοθεσία του ΙΚΑ για την ασφάλιση του προσωπικού αυτού 
καταβάλλονται από την ΔΕΘ Α.Ε.

·>. Για τον υπολογισμό των εισφορών, την αναγνώριση 
υπηρεσιών και προϋπηρεσιών, καθώς και για τον κανονισμό 
της συνταςης του προσωπικού της παραγράφου 1 του άρ- 
θεου αυτου δεν /.αυξάνονται υπόύτ αποδοχέε ανώτεεεε αϊτό 
το φασικο μισθό των δη υο ο ίων πολιτικών υπαλλήλων 
προσαυςανόμενο με τα επιδόματα που χορηγεί η ΔΕΘ Α.Ε. 
στο προσωπικό της και τα οποία συνυπολογίζονται στο 
συνταςιμο μισθό των δημοσίων πολίτικων υπαλλήλων, σύμ
φωνα με την παραπάνω αντιστοιχία μεταξύ των βαθμών 
της ιεραρχίας των οημοσίων πολιτικό// υπαλλήλων και των 
βαθμών της ιεραρχίας του προσωπικού της ΔΕΘ Λ.Ε. που 
απονεμονται στο προσωπικό αυτό κατά τις διατάξεις του 
Κανονισμού καταστάσεων του.

δ) Με βαθμό 5ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 5ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

ε) Με βαθμό 6ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 6ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

στ) Με βαθμό 7ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 7ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

ζ) -Με βαθμό 8ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 8ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

η) Με βαθμό &ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 9ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

θ) Με βαθμό 10ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 10ο 
υπάλληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

l) Με βαθμό 11ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 11ο 
υπάλληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

ια) Με βαθμό 12ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 12ο 
υπάλληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

Οι διατάςεις του άρθρου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευση 
του Χ.735 του 1977. Συντάξεις που απονεμήθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Α.Χ. 1846/1951 σ’ όσους έφυγαν από 
την υπηρεσία ύστερα από την tσ/ύ του Ν.735/1977 και μέχρι 
την ισχύ του νόμου αυτού μπορούν να επανακριθούν κατά τις 
διατάξεις αυτού του άρθρου, εφόσον υποβληθεί στο ΙΚΑ αί
τηση των ενδιαφερομένων μέσα σε ένα χρόνο από τότε που 
θα τεθεί σε ισχύ αυτός ο νόμος. Οι διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 11 του Α.Χ.1854 του 1951 όπως τροποποιήθηκαν, 
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

II σύνταξη που Θα απονεμηθεί κατά την παράγραφο αυτή 
καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα στη διάρκεια του 
οποίου εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση.

Άρθρο 5.

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι ΧΠΔΔ, που υπηρετούν κατά 
την δημοσίευση· του νόμου αυτού και συνταξιοόοτούνται με 
διατάξεις ανάλογες προς τις διατάξεις που διέπουν τη συντα - 
ξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απολύθηκαν 
από τη δικτατορία και επαναπροσλήφθησαν πάλι στην υπηρε
σία τους κατά τη διάρκειά της, μπορούν να αναγνωρίσουν 
ως συντάξιμο, ύστερα από εξαγορά, τον εκτός υπηοεσίας 
χρόνο, εφόσον ο χρόνος αυτός θεωρήθηκε ως χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας από βαθμολογική και μισθολογική άποψη.

Η εισφορά εξαγοράς εργοδότη και ασφαλισμένου, που 
προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Χ.Δ. 
4277/1962 βαρύνει του ίδιους τους ενδιαφερομένους.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του X.1393/198·:! εφαρμό
ζονται και για εκείνους που έφυγαν από την υπηρεσία μέχρι 
την ισχύ τοιν διατάξεων αυτών.

Η σίινταξη που κανονίζεται στα παραπάνω πρόσωπα ή η 
αύξησή της καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα στη διάρ
κεια του οποίου εκδίδεται η σχετική πράςη ή απόφαση, ύ
στερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης των ενδιαφε
ρομένων.

3. Η αληθινή έννοια των οιατάςεων του άρθρου 2 του X. 
765/1978 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Σ.1393/19δ3, 
που αφορούν την αναγνώριση ως συντάξιμης της επι ποσο- 
στοίς προϋπηρεσίας, είναι ότι από την προϋπηρεσία αυτή 
αναγνωρίζεται μόνο το τμήμα του μηνός για το οποίο παεα- 
σχέθηκε υπηρεσία επί π&σοστοίς.

Άρθρο 6.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθε
πόμενου μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό στις επι μέρους 
διατάξεις του.

α) Με βαθμό 2ο του Δημοσίου, για τον με βαθμό 2ο υ
πάλληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

β) Με βαθμό 3ο του Διονυσίου, για τον με βαθμό 3ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

γ) Με βαθμό 4ο του Δηυοσίου. για τον αε βαθμό 4ο υπάλ
ληλο της ΔΕΘ Α.Ε.

Αθήνα. 9 Απριλίου 19Sd

ΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΧΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Γ. ΓΕΝ X Η ΜΑΊ ΑΣ



Για το παραπάνω σχέδιο νόμου ο Γενικό: Επίτεοπο; τη; 
Επικέ ατείχ: έχε·, ττ --'//ύυ-η ότι οι διατάξει: -ου είναι δίκαιο- 
λο'ταενε: αετό την αιτιολογηκη έκθεση του το συνόδευε..

Ο Εισηγητής Ευ άβουλο: Νικ. Κόντος εισηγείται τα ακό
λουθα :

Ο Σκοπός του ανωτέρω σχεδίου Xouou του εισάγεται 
τττν Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο <3 ταε. 2 του ισχνό- 
ντο: Συντάγματος του έτους 19/5. είναι η εξομοίωση του 
τακτικού τροσωτικ.ού των Ν.Π.Δ.Δ. με τους δημοσίους 
υταλλήλους ατό συνταςιοδοτική άποψη. αφού πεοηγήθηκε η 
ϊίοαοίωση τούτου ατο βαθμολογικό και μισθολογική άτονη 
•αε τους δημοίους υταλλήλους.

Με το Ν.3163/1955 «τεεί συνταξιοδοτήσει»: του προσω- 
—ικού του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ορί
σθηκε ότι οι τακτικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ και τα μέλη της 
οικογένειας των. δικαιούνται σύνταξης εξ αυτού εφαεμοζο- 
ιιένων ανα/.όγως όλων των εκάστοτε διατάξεων του εσα- 
ςιχόζονται για την ατονομή σύνταξη; εις τους δημοσίους το- 
λιτικους υταλλήλους. εκτός αν με τον νόμον αυτόν ορίζεται 
διαφορετικά.

Το ειδικό τούτο συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους τα
κτικούς υταλλήλους του ΙΚΑ. με το άρθρο 11 του Ν.Δ.4277/ 
1962 «τερί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του ΙΚΑ και ετέ
ρων κατηγοριών εργαζομένων», ορίσθηκε ότι εφαρμόζεται 
και για το τακτικό τροσωτικό των Ν.ΓΙ.Α.Α. αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εργασίας καθώς και για το τακτικό τροσωτικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υτουργείου Κοινωνικής Πρό
νοιας, του ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ αλλά με διατάξεις της γε
νικής νομοθεσίας του.

Επακολούθησαν τολυάριθμα νομοθετήματα (X.4495/1966 
Χ.Δ.4579/1966, 378/1969. 489/1970 κ.λ.τ.), με τα οτοία 
το τακτικό τροσωτικό τολλών Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας δια
φόρων Υπουργείων, έχει υταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 
11 του Ν.Δ.4277/1962. Παρέμειναν όμως Ν.Π.Δ.Δ. του 
το τακτικό τροσωτικό τους ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με τις 
διατάξεις της γενικής νομοθεσίας του και όχι με τις διατά
ξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ.4277/1962 (ειδικού συνταξιο- 
δοτικού καθεστώτος).

Άρθρο 1.

Με την ταράγραφο 1, το τακτικό τροσωτικό και των υτο- 
λοίτων Ν.Π.Δ.Δ. του είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ με τις 
όιατάξεις των κοινών ασφαλισμένων αυτού, θα υταχθεί στο 
ειόικο συνταξιοδοτικό καθεστώς, κατά τα ανωτέρω, του 
είναι όμοιο με το συνταςιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων
υπαλλήλων (Α.Ν.1854/1951).

Με την ταράγραφο 2, διώκεται η συνέχιση της ασφάλισης 
του τακτικού τροσωτικού του Εθνικού Ιδρύματος Προστα
σίας Κωφαλάλων με τις διατάξεις του άεθρου 11 του Ν.Δ. 
42, / 1962. Διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι το Ε
θνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., 
και δεν θα ήτο δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του άρ
θρου 11 του Ν.Δ.4277/1962 στο τακτικό προσωπικό του 
Ιδρύματος αυτού (βλ. απόφαση 227/1983 ΐί Τμήματος).

Άρθρο 2.

Με την παράγραφο 1, ορίζεται ότι το τακτικό προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. α) Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και β) 
Ταμείου Ασφαλίσει»: Χρηματιστών - Μεσιτών - Αντικρυ- 
στών (ΤΑΧΜΑ) υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 
“ου Ν.Δ.4277/1962 (ειδικόν συνταξιοόοττκόν καθεστώς). 
Το τακτικό προσωπικό των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. ασφαλίζεται 
για σύνταξη στο Ταμείο Ασφαλίσεως Χρηματιστών - Με- 
αιτών-Αντικριστών (ΤΑΧΜΑ), με τις ϊ/ςεις που ισχύουν για 
τους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίες θεσπίστηκαν με την 
17468 1.174 της 13 Ιουνίου-ΙΙουλιου 1959 απόφασης Υπουρ
γών Εργασίας (ΦΕΚ 235/1959 τ. Β') και όχι με ειϊικό νόμο 
όπως όριζε το Σύνταγμα του 1952 (άρθρ. 57). Για το λόγο 
αυτό, οι συντάξεις που χορηγεί το Ταμείο, δεν είναι νόμιμες. 
Με την παράγραφο 3, ορίζεται ότι θεωρούνται νόμιμες οι 
συντάξεις που απονεμήθήκαν.

Με την παράγραφο 2. ορίζονται τα ποσοστά ασφαλιστ. - 
κων εισφορών που πεέπει ·η. κατα’όαλουν στο ΙΚΑ. τοσο το 
ΓΑΧΛΙΑ. οσο και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ν·* 
την αναγνώριση ω; συντάξιμη: της υπηρεσία: του πεοσω- 
πτκου αυτών. Κατά την νοαοθεσια του ΙΚΑ για να χναννω- 

cruvTxcLjios ο /covoc ztzYjZzglxz των υττχλληλων 
Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδό- 
τησης, καταβάλλεται εισοορά ί7 % επι των αποδοχών του 
χρόνου που υποβάλλεται η αίτηση και 3αρυνει τον εργοδότη 
στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι. Το Χρηματιστήριο Α
ριών Αθηνών για τους υπαλλήλους του έχει καταβάλει ηδη 
στο ΤΑΧΜΑ εισφορά 1U %. Με την ως άνω διάταξη το 
ΤΑΧΜΑ θα επιβαρυνθεί με εισφορά 10 "0. όση δηλαδή κατα
βλήθηκε στο Ταμείο αυτό από το Χρηματιστήριο και το υπό
λοιπο 7 11 ΰ θα το επιβαρυνθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την παράγραφο 4. ρυθμίζεται η καταβολή στο ΙΚΑ 
των οφειλομένο/ν εισφορών των υπαλλήλων του Τααείου 
Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιού'/, οι οποίοι υπάχθηκαν 
στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ με το άρθρο i 
του X. 1393/1983. Με την διάταξη αυτή, το βάρος των εισ
φορών για την αναγνώριση της.υπηρεσίας των ως άνω υπαλ- 
λήλων που διανύθηκε στο Ταμείο αυτό φέρει το Ταμείο τούτο.

Άρθρο 3.

Με το άρθρο αυτό, μεταφέρονται οι συνταξιούχοι του 
ΤΑΧΜΑ που ήταν υπάλληλοι του Ταμείου αυτού και του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στο ΙΚΑ. το οποίο αναλαμ
βάνει την καταβολή των συντάξεων αυτών. Με απόφαση του 
Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καθοριστεί και το 
χρηματικό ποσό που θα καταβά/Χει το ΤΑΧΜΑ στο ΙΚΑ. 
διά την υπό του ΙΚΑ ανάληψη της καταβολής των συντάξεων 
στους ανωτέρω συνταξιούχους.

Άρθρο 4.

.Με το άρθρο 9 του Ν.Δ.4579/1966. το τακτικό προσωπικό 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που αποτέλει 
Ν.Π.Δ.Δ. είχε υπαχθεί στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του ΙΚΑ (άρθρον 11 του Ν.Δ. 4277 1962). Επακολούθησε 
το άρθρο 1 του Ν.735/197/. κατά το οποίο η Διεθνής Έ
κθεση Θεσσαλονίκης από Ν.Π.Δ.Δ. που ήταν μετατράπηκε 
σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Διεθνής Έκθεσις 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.».

Με τα άρθρα 19 και 20 του ίδιου Νόμου, το προσωπικό 
της τέως ΔΕΘ μεταφέρθηκε στη ΔΕΘ Α.Ε. και διατήρησε 
τα ασφαλιστικά του δικαιώματα που είχε προ της μεταφο
ράς του. Οι διατάξεις όμως αυτές, δεν εφαρμόζονται για το 
λόγο ότι δεν τηρήθηκε κατά την ψήφισή τους η διαδικασία 
του άρθρου 7ο του Συντάγματος, με αποτέλεσαα το προσω
πικό αυτό να ασφαλίζεται σήμερα στο ΙΚΑ κατά τις κοινέ; 
διατάξεις και όχι με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος.

Επομένως είναι απαραίτητη η θέσπιση της διάταξης του 
άρθρου 4. Με το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και η αντιστοιχία 
μεταξύ των βαθμών της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας και 
των βαθμών της ιεραρχίας του προσωπικού της ΔΕΘ Α.Ε. 
που προβλέπονται από την απόφαση Ε7—1763/1981 του 1 - 
πουργού Εργασίας (ΦΕΚ 188/1981), με βάση την οποία θα 
υπολογίζονται οι εισφορές και θα κανονίζονται οι συντάςεις.

Άρθρο ο.

Με την παράγραφο 1. αναγνωρίζεται ως συντάξιμος υπη
ρεσία. ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των τακτικών υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. που απολύθηκαν κατά την διάρκεια της δικτατο
ρίας (21.4.1967 μέχρι 23.7.1974) και επαναπροσλήφθηκαν 
κατόπιν καταβολής υπό των ιδίων της εισφοράς ασφαλισμέ
νου και εργοδότη που προβλέπονται από την παράγραφο 5 
του άρθρου 11 του Ν.Δ.4277/1962.

Με την παράγραφο 2. ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρ
θρου 4 του X. 1393/1983. εφαρμόζονται και για εκείνους που 
είχαν φύγει από την υπηρεσία μέχρι την ισχύ των διατάσεων
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αυτών (Αναγνώρισι; — ρογενεστέρα; επί ποσοστοι; υπηρ;- 
σία,ζ ει; το Δημόσιον ή Ν. Γ1.Δ.Δ. η την Αγροφυλακήν κατά 
πλήρες ωράριον εργασία; και καθ’ όλα; τα; εργάσιμου; ημέ
ρας του μηνό; προσαύξηση των συντάξεων κατά 3/3;» του 
προσωπικού ΙΚΑ και άλλων Ν.11.Δ.Δ. που συντχξιοδοτου- 
νται από το ΙΚΑ με τι; διατάξει; δημοσίων υπαλλήλων και 
απασχολήθηκαν σε ραδιενεργεί; πηγές ή ιοντίζοσε; ακτινο
βολίες"). Η ω; άνο» προσαύξησα, καταβάλλεται από την πρώτα, 
του μήνα στη διάρκεια του οποίου εκόίδεται η σχετική πράεη 
ή απόφαση. κατόπιν τη; υποβολή; αιτήσεω; υπό του ενδια- 
φερομενου.

Με την παράγραφο 3. προσδίδεται η αληθή; έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.765 1978 και τη; παραγρά
φου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1393/1983. που αφορούν την ανα- 
ννώριοτ ο.)- cuντοιcιμης ττ^γ “ggggtgui τζζοότγ^ζζοιχζ. οτι 
από την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται μόνο το Τμήμα του 
μηνό; για το οποίο παρασχέθηκε υπηρεσία επί ποσοστού;.

Άρθρο 6.

Με το άρθρο αυτό του σχεδίου νόμου, ορίζεται η τυπική 
ισχύ; αυτου.

‘Ολε; οι διατάξει; του ω; άνω σ/εδιου Νόμου, είναι δι
καιολογημένε; και πλήρως αιτιολογούνται από την συνο- 
δεύουσα αυτό Αιτισλογική Έκθεση.

Η Ολομέλεια, μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχθηκε 
οειόοωνα την ανώτερου εισηγηση.

Ο Π οοεδεοε
ΝΊΚ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Ο Γοααειατέαε
ΑΚΤΩΝ. ΚΑΤΈΑΡΟΛΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού των νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου, στις διατάξει; του άρθρου 11 του
ν.δ. 4277/1962 και ρύθμιση άλλων συνταξιοδοτικών 6ε-
ειάτων.

Άρθρο 1.

1. Το τακτικό προσωπικό των νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που ασφαλίζεται στον κλάδο συντά
ξεων του Ιδρύματο; Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και 
όιέπεται από τι; διατάξει; του υπαλληλικού κώδικα (π.δ. 
611/197/ ΦΕΚ 198), όπω; αυτέ; εφαρμόζονται στου; υπαλ
λήλου; των ν.π.δ.δ.. υπάγεται στις διατάξει; του άρθρου 11 
του ν.δ. 4277 ,Ί 962 (ΦΕΚ 191). όπωε ισχύουν κάθε οοεά.

2. Οι διατάξει; του άρθρου ΐί του ν.δ. 4277/1962 εφαρ
μόζονται από τότε που ίσχυαν και στο τακτικό προσωπικό 
του Εθνικού Ιδρύματο; Προστασία; Κωφαλάλων που υπη
ρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 2.

1. Το τακτικό προσωπικό του Χρηματιστηρίου Αριών 
Αθηνών και του Ταμείου Ασφαλιστώ; Χρηματιστών-Μεσιτών 
Άντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. 
σύμφωνα με τι; διατάξει; του άρθρου 11 του ν.δ. 42/7/1962, 
οπω; ισχύουν κάθε φορά.

2. Η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, που προβ/.έ- 
πεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν.δ. 4277 '62. 
για την αναγνώριση ο/; συντάξιμη; τη; υπηρεσία; του προσω
πικού. που παρασχέθηκε στα ν.π.δ.δ. τη; προηγούμενη; πα
ραγράφου υε οποιαδήποτε νομική σχέση καθώ; και για τι; 
προϋπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν και εξαγοράστηκαν από 
το ΤΑΧΜΑ, βαρύνει εξ ολοκλήρου το Ταμείο, ω; προ; το 
προσωπικό του. ενώ. ω; προ; το προσωπικό του Χρηματιστη
ρίου Αξιών Αθηνών, βαρύνει κατά ποσοστό δέκα τα εκατό 
το Ταμείο και κατά ποσοστό επτά τα εκατό το Χρηματιστή
ριο.

·"!. Συντάξεις που απονεμήθηκαν από το Ταμείο Λσφα/.ί- 
σεω; Χρηματιστών-Μεσιτων- \ντικρυστών. αέχρι την έναρξη 
τη; ισχύος του νομού αυτού, σύμφωνα με την απόφαση του 
! πουργού Εργασία; ΐ/468.Σ.! 74 πη; 13η; Ιουνίου-ΐη; Ι
ουλίου 1959. θεωρούνται ότι νόμιμα απονεμήθηκαν.

4. Η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου που προβλέπεται 
από την παράγραφο 5. του άεθρου 11 του ν.δ. 4277/1962. 
για την αναγνώριση ω: συντάξιμης τη; υπηρεσία; που πα
ρασχέθηκε στο Ταμείο Επικουρική; Ασφάλιση; Αρτοποιών, 
με οποιαδήποτε νομική σχέση.από του; τακτικού; υπαλλήλου; 
του που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. σύμφωνα με τις 
διατάσεις του εδάφιου β' τη; παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 1.393/1983 (ΦΕΚ 126). καθώ; και για τις προϋπη
ρεσίες που αναγνωρίστηκαν και εξαγοράστηκαν στο Ταμείο 
αυτό, καταβάλλεται στο ΙΚΑ από το Ταμείο. Η διάταξη 
αυτή ισχύει από τότε που ίσχυσε το άρθρο 1 του ν. 1393/83.

Άρθρο 3.

1. Από την έναρςη τη; ισχύος του νόμου αυτού οι συντα
ξιούχοι του Ταμείου Ασφαλίσεω; Χρηματιστών-Μεσιτών- 
Αντικρυστών. πρώην υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Α
ξιών Αθηνών και του 1 αμείου .Ασφαλίσεω; Χρηματιστών- 
Μεσιτών-Αντικρυστών. μεταφέρονται στο ΙΚΑ, το οποίο 
από την ίδια χρονολογία βαρύνεται με την καταβολή των 
συντάξεών του;, και θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του.

2. Οι συνταξιούχοι τη; προηγούμενη; παραγράφου εξα
κολουθούν να λαμβάνουν τα ποσά των συντάξεων που κατα
βάλλονται σ’ αυτού; από το Ταμείο και τα οποία εφεξής αυ
ξάνονται κατά το ποσοστό των αυξήσεων που χορηγούνται 
κάθε φορά στου; συνταξιούχου; πρώην τακτικού; υπαλλή - 
λου; του ΙΚΑ.

J. Η επιβάρυνση που θα προκύιύει από την μεταφορά των 
συνταξιούχων καθορίζεται σε εφάπαξ ποσό με απόφαση του 
Γπουργού Υγείας. Πρόνοια; και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ύστερα από αναλογιστική μελέτη και καταβάλλεται στο ΙΚΑ 
από το Ταμείο Ασφαλίσεω; Χρηματιστών-Μεσιτών-Αντι- 
κρυστών σύμφωνα με όσα ορίζει η ίδια απόβαση.

Άρθρο 4.

1. Το τακτικό προσωπικό τη; πρώην Διεθνούς Έκθεση; 
Θεσ νίκης (ΔΕΘ). που μεταφέρθηκε με το ν. 735/1977 
(ΦΕΚ 313) στη Διεθνή Έκθεση Θεσ;νίκη; Α.Ε. (ΔΕΘ AE)t 
εξακολουθεί να διέπετχι από τι; συνταξιοδοτικές διατάξει; 
του ν. 3163/1955 (ΦΕΚ > 1 ). όπω; ισχύουν κάθε φορά.

2. II υπηρεσία που παρέχει στη Δ.Ε.Θ. Α.Ε. από τη σύ
στασή τη; το προσωπικό τη; προηγούμενη; παραγράφου ε- 
εξομοιώνεται. ω; ποο; το δικαίωμα τη; συνταξιοδότησε,; 
του από το ΙΚΑ. με την υπηρεσία που παρείχε στην πρώην 
ΔΕΘ. Οι ασφαλιστικέ; εισφορές εργοδότη και χσσχλισαέ- 
νου που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΙΚΑ για την 
ασε-άλιση του προσωπικού αυτού. καταΒάλλονται από τη
ΔΕΘ Α.Ε.

3. Ο υπολογισμό; των εισφορών, η αναγνώριση υπηρε
σιών και προϋπηρεσιών, καθώ; και ο κανονισμό; τη; σύντα
ξη; του προσωπικού πη; παρ. I του άρθρου αυτού γίνεται 
σύμφωνα με τι; διακρίσεις του άρθρου-3 του ν. 1505/84 
(ΦΕΚ 194). με βάση το βασικό μισθό του μισθολογικού 
κλιμακίου του κλάδου οημοσιων πολιτικών υπαλλήλων με 
του; οποίου; έχουν τα ίδια παπικά προσόντα και που αντι
στοιχεί στα έπη υπηρεσία; του κάθε υπαλλήλου, οια.ζί με 
την προσαύξηση του επιοοματο; χρόνου υπηρεσίας.

4. Οι διατάσεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την έναρξη
πη: ισχύος του ν. ,. Συντάξεις που απονεμήθηκαν
σύμφωνα με τι; διαταφει; του χ.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179) 
σ’ όσου: αποχώρησαν απο την υπηρεσία ύστερα από την 
ισχύ του ν. /35 19/ / και μέχρι την έναρξη τη: ισχύος 
του νόμου αυτου. μπορούν να. επανακριθουν κατά τι; διχτχ- 
;ει; του άρθρου υστέρα απο αίτηση των ενδιχοεεουιενων 
προ; το ΙΚΑ μέσα σ; προθεσμία ενός έτους από την έναρξη


