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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

1-6-1995 έως 15-9-1995

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Με τον ν. 2335/6-9-1995 " Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΕΑΠΕΛ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Μισθωτών που λειοτυργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και μετονομασία του Ταμείου αυτού σε Ταμείο 
Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων και άλλες διατάξεις *, ρυθμίζονται τα εξής θέματα

- Ο χρόνος ασφάλισης στον καταργουμενο Κλάδο, θεωρείται χρόνος του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η 
ασφαλιστική σχέση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

- Μεταβιβάστηκε η περιουσία του Κλάδου στο ΙΚΑ με τον καθορισμό των διαδικασιών της 
μεταβίβασης.

- Μετονομάσθηκε ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΕΑΠΕΛ σε ΤΑΠΠΕΛ, δημιουργουμένου νέου 
Ταμείου αποκλειστικά εφάπαξ παροχών.

- Καθορίσθηκαν τα θέματα του προσωπικού και των θέσεων, ύστερα από την συγχώνευση 
του Κλάδου Σύνταξης.

-Τακτοποιείται το θέμα της αναδρομικής ασφάλισης στο ΙΚΑ των καθηγητών που 
απασχολήθηκαν μέχρι 31-7-94 σε φροντιστήρια, ωδεία κ.λ.π. και οι οποίοι παρόλο που παρείχαν 
εξαρτημένη εργασία, ασφαλίστηκαν στο ΤΕΒΕ.
Οι αναδρομικές εισφορές που θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, ωδείων κ,λ.π. 
για την ασφαλιστική ταλκτοποίηση των καθηγητών που απασχολούσαν για το χρονικό διάστημα 1- 
8-1990 μέχρι 31-7-94, απαλάσσονται από πρόσθετα τέλη και καταβάλλονται τμηματικά σε 48 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

- Οι νεοασφαλιζόμενοι από 1-1-93 που το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής τους δεν 
περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης που υπάρχουν στο ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο 
μπορούν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στους 
ελλείποντες κλάδους.

- Υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και του ΙΚΑ- TEAM καθώς και στον ΟΑΕΔ τα πρόσωπα 
που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προγράμματ επαγγελματικής 
κατάρτισης.

-Επαναχορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη 
οικογένειας θανόντος συνταξιούχου, που κατ'ουσΐα είχε καταργηθεί με την παρ. 6 του ν. 1976/91. 
Ετσι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου που έπαιρνε μειωμένη σύνταξη, το ποσό που 
μεταβιβάζεται στα μέλη οικογένειας σε καμμία περίπτωση δεν θα είναι εφεξής μικρότερο του 
εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου λόγω θανάτου.
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-Επαναφέρεται στα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ η αποφασιστική αρμοδιότητα για την 
κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων.

- Απλοποιείται το σύστημα της συνβεβαίωσης και συνείσπραξης των εισφορών από το ΙΚΑ 
υπέρ των Κλάδων του ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ και θεσπίζονται γενικές διατάξεις τόσο για την υπαγωγή 
στην ασφάλιση όλων των κλάδων των παραπάνω οργανισμών, διαφόρων ομάδων εργαζόμενων, όσο 
και για την εξαίρεση αυτών από όλους τους κλάδους, ώστε να δημιουργηθούν όσο το δυνατό 
λιγότερες κατηγορίες ασφαλισμένων.

- Επεκτείνεται η επιβολή του προστίμου για τη μη καταχωρηση στις καταστάσεις 
προσωπικού' -των αλλοδαπών και των απασχολούμενων συνταξιούχων του ΙΚΑ και στους 
συνταξιούχους οποιουδήποτε ασφαλιστικού οοργανισμου και του Δημοσίου, οι οποίοι ασφαλίζονται 
στοΙΚΑ.

- Ομαλοποιείται η λειτουργία του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΜ ) ως προς 
τον τρόπο καταλογισμού των εισφορών κατόπιν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και των 
αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών.

- Αναγγέλεται υποχρεωτικά από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

- Παρατείνεται η προθεσμία κατάργησης καταστατικών διατάξεων που προβλέπουν 
αναγνωρίσεις άλλων χρόνων μέχρι 31-12-96 για τους ασφαλισμένους που μέχρι 31-12-93 είχαν αυτό 
το δικαίωμα και δεν πρόλαβαν να το ασκήσουν.

- Διευκρινίζεται η διαδικασία για την εξαγορά του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας, καθώς και 
ο τρόπος εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.

-Παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμου χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μόνο 
για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

- Επεκτείνεται το δικαίωμα της εξαγοράς του χρόνου που μεταφέρεται στο ΙΚΑ με τις 
διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, ως χρόνου του ΚΒΑΕ και στους ασφαλισμένους των φορέων 
κύριας ασφάλισης μισθωτών και του Δημοσίου.

- Παρατείνεται η συνταξιοδότηση μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους των ορφανών και 
από τους δύο γονείς παιδιών καθώς και εκείνων που η συντήρηση τους βάρυνε αποκλειστικά τον 
εγκαταλελειμένο θανόντα γονέα.

- Καθιερώνεται ενιαία ευνοϊκότερη αντιμετώπιση για τη συνταξιοδότηση των ορφανών από 
δύο γονείς παιδιών, λόγω θανάτου των γονέων, με επέκταση των διατάξεων του ΙΚΑ και στους 
λοιπούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

- Αίρεται ο περιορισμός της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, για συνταξιοδότηση, 
όσων ομογενών θα εγκατασταθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

- Δίνεται το δικαίωμα συνυπολογισμού ήμερων ασφάλισης οικοδομοτεχνικών εργασιών, με 
αυτές των υπηρεσιών καθαριότητας OTA για την απονομή σύνταξης με ειδικές προϋποθέσεις.

- Καταργούνται από 1-10-1995 οι προβλεπόμενες από το άρθρο 12 του ν. 3213/1995 
μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για τις επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας.
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- Συνεχίζεται κανονικά η ασφάλιση στο ΙΚΑ και στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς του 
απολυόμενου προσωπικού των Μεταλλείων Κασάνδρας που θα επ ιλέξει ε ίτε την επανακατάρτισή 
του στα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ και μέχρι 5 μήνες κατ'ανώτατο όριο, είτε την ειδική 
επιδότηση ανεργίας (μέχρι 48 μήνες).

- Δίνεται δυνατότητα, ύστερα από έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης, στα κρατικά 
ν.π.ι.δ που το σύνολο των εσόδων τους καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, να αποδίδουν 
τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ εντός διμήνου, αντί του ενός μηνίς που σήμερα ισχύει.

- Αυξάνονται οι συντάξεις ΟΓΑ κατά 4.000 Δρχ. από 1-9-1995.

- Παρέχεται εξουσιοδότηση για την διεύρυνση του Κυκλου των ασφαλιστέων προσώπων 
στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών.

- Κατ'εξαίρεση, μπορούν να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ - TEAM, και όσοι ασφαλισμένοι 
συγχωνευθέντων σε αυτό Ταμείων είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται με τις Διατάξεις του 
Δημοσίου.

- Παρέχεται η δυνατότητα να συγχωνεύονται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, Κλάδοι ή Λογαριασμοί 
Επικουρικής Ασφάλισης, όταν δεν έχουν οικονομική δυνατότητα ανεξάρτητα αν ο τυχών άλλος 
κλάδος του φορέα που παραμένει, έχει δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης.

- Παρέχεται η δυνατότητα για την κατανομή της υφιστάμενης ενιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς του φορέα που χορηγεί επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχές.

-Παρέχεται η δυνατότητα να θεσπίζονται στους Οργανισμούς Επικουρικής Ασφάλισης, 
λαμβανομένης υπόψη της Οικονομικής δυνατότητάς τους, κατώτατα ή και ανώτατα όρια συντάξεων.

- Ρυθμίζεται το ζήτημα της Επικουρικής ασφάλισης στο ΤΕΑΠΟΚΑ των γιατρών του ΙΚΑ 
που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

- Η διάταξη που ισχύει για το Δημόσιο και παρέχει το δικαίωμα να δικαιούται σύνταξης ο 
επιζών σύζυγος με τους όρους που θέτει ο νόμος, επεκτείνεται και στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων 
Υπαλλήλων.

- Η δυνατότητα, που δόθηκε στους Δημ. Υπαλλήλους που είχαν υπαχθεί στο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς του Δημοσίου και στη συνέχεια επέλεξαν το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, να 
ζητήσουν την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α για τη λήψη εισφορών από 
τους οικείους φορείς εφάπαξ παροχών και προβλέπεται η επιστροφή εισφορών, εντόκως και με 
επιτόκιο 8% σ'όσους δεν δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος.

-Θεσπίζεται εξουσιοδότηση για τροποποίηση των Ταμείων Προνοίας Προσωπικού Ο .Ι.Ε.

- Ρυθμίζεται το ζήτημα των δώρων εορτών που δεν χορηγούσαν τα Ταμεία Αρωγής 
Δημοσίων Υπαλλήλων.

-Χορηγείται εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ που 
μονιμοποιήθηκαν, αλλά επέλεξαν ως συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούμενης ασφάλισής τους.

- Παρέχεται η δυνατότητα επανακαταβολής της σύνταξης συνταξιούχων φορέων που 
συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης από τον φορέα Κύριας 
Ασφάλισης.
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-Παρέχεται δικαίωμα επιλογής συνταξιοδοτικού καθεστώτος στους ασφαλισμένους του 
ΤΕΑΥΡΤ.

- Θεσπίζεται εξουσιοδότηση για την αύξηση των πόρων του Τ.Π.Δ. Ε.

- Στους σκοπούς του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΕΜ προστίθεται η λειτουργία παιδικών 
κατασκηνώσεων.

Στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΤΑΙΣΥΤ υπάγονται αυτοδίκαια οι ασφαλισμένοι και οι 
συνταξιούχοι των Κλάδων Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, των Φωτοειδησεογράφων και .Εικονοληπτών 
Επικαίρων Τηλεόρασης και οι υπάλληλοι του Ταμείου, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών, (άρθρο 
2 παρ. 5).

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υστέρα από γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΒΕ, καθορίζεται η συμεμτοχή ή μη των δικαιούχων περίθαλψης του 
Ταμείου στις δαπάνες για την προμήθεια θεραπευτικών μέσων (άρθρο 6 παρ. 8).

Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος (ν.2335/95) συνταξιούχοι του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, 
που δεν είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας σε ταμείο υγείας ή κλάδο ασθένειας, 
μπορούν με αίτησή τους και χωρίς άλλη προϋπόθεση να υπαχθούν στην ασφάλιση του Κλάδου 
Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ (άρθρο 2 παρ. 12)

- Χορήγηση επιδόματος παραγωγικότητας στους υπαλλήλους των ασφ/κών οργανισμών 
αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., του ΟΓΑ και ΚΗΥΚΥ.

- Δυνατότητα μετάταξης επαναπροσλαμβανομένων ΙΚΑ Κλάδου τραυματιοφορέων σε θέσεις 
Κλάδου διοικητικών υπαλλήλων

- Καθορισμός αποδοχών Διοικητών και Υποδιοικητών ΙΚΑ και ΟΓΑ.

- Ενταξη προσωπικού Ταμείου Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών σε θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου

- Συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2217/94 και παρέχεται η δυνατότητα στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία ν' αναθέτουν απ' ευθείας στην ΚΕΔ τις διαδικασίες αγοραπωλησίας ακινήτων, μισθώσεων και 
εκμισθώσεων καθώς και αντιπαροχής και ανταλλαγής ακινήτων.

- Παρέχεται η δυνατότητα στα Ασφαλιστικά Ταμεία για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, του 
χαρτοφυλακίου και της εν γένει κινητής και ακίνητης περιουσίας τους να προσλαμβάνουν ως 
συμβούλους Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρικές Εταιρείες των Τραπεζών 
αυτών.

- Με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2) του Ν.2335/95 "Συγχώνευση του Κλάδου της σύνταξης του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ. 
στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -TEAM) και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης", ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν περιπτώσεις εφαρμογής 
των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης.

- Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση χρόνου πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του 
ν.2084/1992 ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταργούνται από 1-1-1997. χ
°*Ν ^ ^  ΐ ^  y t - o ' J o  >ο\ μ
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Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.δ/γμα 326/8.8.1995' Προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο τέλος του άρθρου 31 του καταστατικού 
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του ΤΑΙΣΥΤ (ΦΕΚ 176Α/28.8.1995)
Με το παραπάνω διάταγμα καθορίσθηκε ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον αναφερόμενο κλάδο το 
α' εξάμηνο του 1993 δεν μπορεί να λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη απο τους συνταξιοδοτηθέντες με 
τις ίδιες προϋποθέσεις πριν από το παραπάνω χρονικό διάστημα

Θέσπιση παροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κυρίας ασφάλισης του 
Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα Π.Δ.225/16.6.95, ΦΕΚ 130/20.6.95 
τ.Α.

Π.Δ. 273 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου
Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών 155/31.7,95 Γ

Π.Δ.278 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του παρεχομένου από το Ταμείου Προνοίας
Ξενοδόχων εφάπαξ βοηθήματος (κεφαλαίου εξόδου) στους ασφαλισμένους 

υπαλλήλους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 157/31.7.95 Γ
τ.Α

Π.Δ.279 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος του παρεχόμενου
από τον κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων 
και Υπαλλήλων Εογατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων στους υπαλλήλους 
του 157/31.7.95 Γ

τ.Α

Π.Δ.280 Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το 
Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους 
ασφαλισμένους υπαλλήλους του 157/31.7.95 Γ

τ.Α

Π.Δ.286 Τ ροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού Τ αμείου Προνοίας Δικαστικών 
Επιμελητών. 160/7.8.95 Γ

τ.Α

Π.Δ. 291 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.2CT3/92 (Α142) και σταδιακή 
αποδέσμευση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 όπως αυτό εκάστοτε 
ισχύει. 164/9.8.95 Γ

τ.Α

Π.Δ.214 Συμπλήρωση του άρθρου 2 του Π.Δ.282/1992 (Α 145)' Συγχώνευση του Τ αμείου 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος ( ΤΕΑΕΥΔΕ) 
στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)' όπως έχει 
τροποποιηθεί με το ftÄ . 270/1993 (Α115) και ισχύει.

115/19.6.97 Α 
τ.Α

Εχουν εκδοθεί 2 Π.Δ/γματα που αφορούν τη σύσταση υπηρεσίας και αναδιάρθρωση προσωπικού στο 
Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.ΛΘ. καιΤΑΝΠΥ αντίστοιχα

Ευρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα στάδια διαδικασίας τους 15 σχέδια Π.Δ/των που αφορούν 
Οργανισμούς ή τροποποιήσεις Οργανσιμών Ασφαλιστικών Ταμείων.
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Εκδόθηκε το Π.Δ/γμα 114/95 (ΦΕΚ 72/Α/95) που αφορά τροποποίηση καταστικής διάταξης του 
ΤΑΥΠΥΣ.

Εκδόθηκε το Π.Δ/γμα 346/95 (ΦΕΚ 183/Α/95) που αφοροά τροποποίηση καταστατικής διάταξης του 
ΤΑΕ.

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Φ11/1241 Απόφαση Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς Οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφάλισής αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφλαίσεων, 
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων των νομών Κοζάνης και Γρεβενών που επλήγησαν από 
τους σεισμούς του Μαΐου 1995" (ΦΕΚ 527 Β/16.6.1995).

Φ11/ΟΙΚ.1575 "Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στην Φ11/1241/13.6.95 (527Β) απόφαση Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 706/Β/10.8.1995).
Με την απόφαση αυτή παρατάθηκε μέχρι 31.8.95 η προθεσμία υπαγωγής των επιχειρήσεων του 
νομού Κοζάνης και Γρεβενών στη ρύθμιση χρεών από εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Φ26/1318 Απόφαση " Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του Ταμείου Σύνταξης και 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων για το έτος 1995 
(ΦΕΚ 603Β/10.7.95).

Φ44/1393 Απόφαση "Προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο καταστικό του Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος" (ΦΕΚ 689 Β/4.8.95.
Με την απόφαση αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας Τραπεζών - ΟΤΟΕ για τα έτη 1994 και 1995 και αφορούν το ύψος των συντάξεων ορισμένων 
συνταξιούχων που θα εξέλθουν από 1.1.94 και μετά.
Συγκεκριμένα, με την Σ.Σ Ε Τραπεζών - ΟΤΟΕ για τα έτη 1994 και 1995, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε 
η ΑΤΑ σταδιακά στους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων των Τραπεζών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, 
λόγω του μέχρι σήμερα κακού υπολογισμού της ΑΤΑ στις συντάξεις, να προκύπτουν μικρότερες 
συντάξεις για ορισμένους συνταξιούχους από 1.1.94 από αυτές των ομοιβάθμων και με τις ίδιες 
προϋποθέσεις συναδέλφων τους που εξήλθαν της υπηρεσίας πριν από την ημερομηνία αυτή.
Ηδη στα καταστατικά των Ταμείων των Τραπεζών (ΤΣΠ -Ελλάδος και Κτηματικής, ΤΑΠ - Ιονικής 
Λαϊκής) έχει περιληφθεί σχετική μεταβατική διάταξη, ενω εκκρεμμεί για το ίδιο θέμα, Προεδρικό 
διάταγμα για επεξεργασία στο Σ.τ.Ε του ΤΑΠ -ΕΤΒΑ.

Φ14/οικ.1392 "Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους των Οργανισμών 
κύριας ασφάλισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που επλήγησαν 
από τους σεισμούς στις περιοχές των νομών Κοζάνης και Γρεβενών (ΦΕΚ 623Β/14.7.1995).

Φ14/οικ.1706 "Τροποποίηση της Φ14/οικ.1392/5.7.1995 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 779 Β/11.9.1995)
Με την παραπάνω απόφαση απλουστεύθηκε το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που έπρεπε να 
προσκομίσουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς οι συνταξιούχοι των νομών Κοζάνης και Γ ρεβενών 
προκειμένου να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Φ14/οικ1611 "Χοργήση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους των οργανισμών 
Κύριας ασφάλισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που επλήγησαν 
από τους σεισμούς στις περιοχές των νομών Αχαίας και Φωκίδας (ΦΕΚ 718 Β/18.8.1995).
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Φ11/οικ.1613 '  Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων. εισφορών προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, των περιοχών των νομών Αχαϊας και Φωκίδας που 
επλήγησαν από τους σεισμούς της 15ης Ιουνίου 1995 (ΦΕΚ 718Β/18.8.1995).

Φ11/92 '  Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών προς οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχειρήσεων 
του νομού Σάμου που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 1994 (ΦΕΚ 779 Β/11.9.1995).

Αύξηση συντάξεων Τ.Σ.Α. από 1.1.95 κατά ποσοστό 8% Υ.Α. Φ22/348/95, ΦΕΚ 613/12.7.95 τ.Β'

Χοργήση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Τ.Α.Ν.Π.Υ. Υ.Α Φ29/883/95, 
ΦΕΚ 730728.8.95 τ.Β.

204/979 Τροποποίηση της Φ204/870/26.5.1994 (Β 399) απόφαση Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 635/18.7.95 Γ

τ.Β

Φ265/1164 Αύξηση του παρεχομένου εφυπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Προνοίας 
Δικηγόρων Τρικάλων 628/18.7.95 Γ

τ.Β

7/οικ.1237 Αύξηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περ. Ζ της παρ. 2 του 
άρθρου 46 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.2084/92 ανωτάτου ορίου εφάπαξ 
βοηθήματος 646/20.7.95 Γ

τ.Β

Φ.211/1/778Αύξηση εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.
745/29.8.95 Γ 

τ.Β

Φ204/1482 Τροποποίηση της Φ204/870/26.5.1994 (Β399) απόφαση Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 779/11.9.95 Γ

τ.Β

Φ220/1196 Αύξηση του παρεχόμενου εφάπαξ βοηθήματος από το Επικουρικό Ταμείο 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 730/28.8.95 Γ

τ.Β

Φ141/1262 Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού των Υπηρεσιών 
Αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 667/31.7.95 Β

τ.Β
Φ140/1304 Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 
Προεδρίας και Κυβέρνησης και Εξωτερικών 686/4.8.95 Β

τ.Β

Φ149/1064 Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων ΠΕΧΩΔΕ
615/13.7.95 Β

τ.Β
Φ136/1392 Χορήγηση ενός μηνιαίου μερίσματος ως οικονομικής ενίσχυσης στους 
μερισματούχους του Ταμείου των περιοχών Γρεβενών - Κοζάνης και της Αιγιαλείας που
επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς
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Φ110/1078 Αύξηση των συντάξεων που καταβάλλει το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας, Ζυθοποιίας, Οινοπνευματοποιίας.

642/20.7.95 Α 
τ.Β

Φ113/943 Προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 3 του καταστατικού του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων.

667/31.7.95 Α 
τ.Β

Φ113/1173 Αύξηση του καταβαλλόμενου από το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Εμπορικών Καταστημάτων επιδόματος φυματιώσεως 667/31.7.95 Α

τ.Β

Φ109/1349Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων από το ΤΕΑΠΕΤ 692/7.8.95 Α
τ.Β

Φ128/1466 Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων από το ΤΕΑΥΕΤ 790/13.9.95 Α
τ.Β

Φ243/1227Αύξηση του παρεχόμενου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας 
Δικηγόρων Κοζάνης στους ασφαλισμένους του 674/31.7.95 Γ

τ.Β

Η αρ. Φ57/464/26.5.1995 Υπουργική Απόφαση "τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του Κανονισμού 
του Κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών "(Β486)

Η αρ. Φ21/533/14.6.1995 Υπουργική Απόφαση "Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας στους 
δικαιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (Β534)

Η αρ. Φ35/649/14.6.1995 Υπουργική Απόφαση "Παροχή ιατρικών φροντίδων στους δικαιούχους 
περίθαλψης του ΤΕΒ και από γιατρούς των ειδικοτήτων πνευμονολόγων και ουρολόγου' (Β567)

Η αρ. 48/915/17.7.1995 Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση του άρθρου 39 του Καταστατικού του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας"(Β'680)

Η αρ. 434/1002/28.7.1995 Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(Β735).

Η αρ. 103/1004/28.7.1995 Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση των άρθρων 10 και 23 του Κανονισμού 
Ασθένειας του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών" (Β735)

Η αρ. Φ425/1003/31.8.1995 Υπουργική Απόφαση "Χορήγηση συριγγών στους πάσχοντες 
μυελοκυτταρική λευχαιμία (Β'790).

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ σύστασης ομάδας εργασίας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Αρτοποιών για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεών του ετών 1975 -1992 (άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 2042/92).
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1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ καθορισμού αμοιβής των συμμετεχόντων στην παραπάνω ομάδα 
εργασίας.

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ σύστασης ομάδας εργασίας στη Γ.Γ.Κ.Α. για τη διαδικασία 
επαναπρόσληψης υπαλλήλων στα Ασφ/κά Ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2266/94 (άρθρο 8 
παρ. 3 του Ν. 2042/92).

4 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ οι οποίες τροποποίησαν τις αντίστοιχες αποφάσεις σύστασης 
επιτροπής στη Γ.Γ.Κ.Α. για την οργάνωση των εργασιών Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και ομάδων 
εργασίας στο ΙΚΑ για τη διανομή του αποθεματικού του καταργηθέντος κλάδου Πρόνοιας του TAT 
στους ασφαλισμένους του, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων για 
την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων του και στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων για τη σύνταξη 
ισολογισμών - απολογισμών του.

2 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ καθορισμού αμοιβής των συμμετεχόντων στην επιτροπή για 
την οργάνωση των εργασιών Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και στην ομάδα εργασίας του Ταμείου Επικ. 
Ασφ/σης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, για το χρονικό διάστημα παράτασης της λειτουργίας 
τους, που δόθηκε με τις παραπάνω τροποποιητικές αποφάσεις.

2 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για την ανάθεση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου του κλεισίματος Ισολογισμών - Απολογισμών του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και 
του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (παρ. 1,4α και 5 του 
άρθρου 8 του Ν. 2042/92).

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την ανάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος του κλεισίματος ισολογισμού - 
απολογισμού χρήσηο 1993 του Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων (άρθρο 1? του Ν. 
2150/93).

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την απονομή παροχών από τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του 
Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγ. Οργανώσεων (άρθρο 1 
παρ. 1 του Ν. 861/79).

18 Αποφάσεις συγκρότησης Δ.Σ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και Τ.Δ.Ε. λόγω λήξης της θητείας 
τους.

17 Αποφάσεις αντικατάστασης μελών σε Δ.Σ. και Τ.Δ.Ε. λόγω παραίτησης τους.

3 Αποφάσεις αντικατάστασης μελών σε Υ.Σ., λόγω παραίτησης τους.

Κοινές Υπουργικές αποφάσεις αύξησης του αριθμού των συνεδριάσεων στο Τ.Α.Ο.Χ. και στο 
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

Κοινή Υπουργική απόφαση αύξησης της αποζημίωσης του Προέδρου του Υγειονομικού Συμβουλίου 
του Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.

Εκδόθηκαν Υπουργικές αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας εργοληπτών που εκτελούν έργα του ΙΚΑ.

Εκδοση τριών (3) κοινών υπουργικών αποφάσεων για ανάθεση έργου με μίοθωση σ ε: 
α) ένα (1) φαρμακοποιό στο ΤΣΕΥΠ. 
β) γιατρούς στο ΤΑΣ. 
γ) γιατρούς και φαρμακοποιό στο ΤΣΑΥ.
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Εκδοση Κοινής Υπουργικής Απόςχισης (Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφ/σεων και Εμπορικής Ναυτιλίας), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 684/Τεύχος Β/4-8-1995 και που 
αναιρέρεται στον τρόπο συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και αποστολής στην Γ.Γ.Κ.Α. των 
απογραφικών δελτίων των στρατιωτικών για την ένταξή των στο Εθνικό Γενικό Μητρώο Κοιν. 
Ασφάλισης.
Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί συνολικά περίπου 370.000 νέοι ασφαλισμένοι και 
νέοι συνταξιούχοι και έχουν εκδοθεί ισάριθμες Κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συντάχθηκαν 14 Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες επιλύθηκαν αμφισβητήσεις που προέκυψαν 
μεταξύ Α.Ο. και ασφαλισμένων, ως προς τον αρμόδιο φορέα για την κρίση του συνταξιοδοτικού τους 
δικαιώματος.

ί '—-

Συντάχθηκαν 10 Αντικρούσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και Εφετείο μετά από προσφυγές 
ενδιαφερομένων ή Α.Ο. κατά των Υπουργικών Αποφάσεων.

Δ. ΒΟΥΛΗ

Δόθηκαν απαντήσεις στη Βουλή σε 900 Ερωτήσεις, Επερωτησεις και Αναφορές.

Ε. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Απαντήσεις σε σειρά προόικσστικών ερωτημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σχετικά με τη συνδυασμένη εφαρμογή των σημαντικότερων συνταξιοδοτικών και 
αντισωρευτικών διατάξεων του Καν.(ΕΟΚ) 1408/71 και των εθνικών νομοθεσιών κάποιων Κρατών- 
μελών.

Αντίκρουση επιχειρηματολογίας κατά την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής προδικαστικού 
ερωτήματος στην υπόθεση C-147/95 ΔΕΗ κατά Εβρενόπουλου (Επαγγελματικά και εκ του νόμου : 
συστήματα ). (Φ.ΕΟΚ /ΔΕΚ. 1437/95)
Πρώτη απόπειρα κατάταξης έμμεσα όλων των ειδικών ταμείων ασφάλισης μισθωτών σε 
επαγγελματικά και εκ του νόμου.

Απάντηση στην Αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διακρίσεις λόγω 
φύλου κατά τη χορήγηση του επιδόματος γάμου (Φ . ΕΟΚ / ΔΕΚ 1339/1-8-1995) (Περιπτώσεις ΔΕΗ, 
ΙΚΑ).

Σύνταξη ελληνικού υπομνήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Επιτροπή λογαριασμών για τον 
τρόπο υπολογισμού και τα είδη δαπανών που περιλαμβάνονται στο μέσο κόστος παροχών ασθένειας 
σε είδος.

Απάντηση στην Αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναγνώριση της 
ιδιότητας του πολυτέκνου και τη χορήγηση συναφών δικαιωμάτων και προνομίων σε υπηκόους 
κρατών-μελών της Ε.Ε.

Διαμόρφωση των απόψεων της Ελληνικής πλευράς για την αντίκρουση της Αιτιολογημένης γνώμης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Παρ/τος VII 
του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του 
άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ ( για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ελλήνων 
υπαλλήλων των Ε.Κ. προς το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αντιστρόφως (STATUT).
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Ολοκλήρωση των εργασιών διοργάνωσης του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την απόσπαση και προοπτικές
του Κοινοτικού συντονισμού στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71. (11-15/10/1995: Κρήτη).

2. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνομιλίες αντιπροσωπιών Ελλάδας-Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι (12-16 /6 /1995) με σκοπό τη 
σύναψη διμερούς Συμφωνίας κοινωνικών ασφαλίσεων για την εξασφάλιση των 
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων.

Συνάντηση εκπροσώπων Ελλάδας - Καναδά, στην Αθήνα, (29-8-1995) με σκοπό τη συζήτηση 
θεμάτων αναφορικά με το Επίδομα Βετεράνων Πολέμου, που καταβάλλεται από τον Καναδά σε 
Έλληνες δικαιούχους.

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Από 6-24 Ιουνίου 1995 πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη η 82η Σύνοδος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 
Εργασίας.

Στα πλαίσια αυτής της Συνόδου έγινε η πρώτη συζήτηση για την κατάρτιση σύμβασης και σύστασης 
με θέμα την "κατ’ οίκο·.· απασχόληση".
Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα διεθνή αυτά κείμενα αναφέρονται και στην · 
κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη που πρέπει να απολαμβάνει η κατηγορία αυτή των εργαζομένων.

ΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΞΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2/6/95: Μελέτη για μετάταξη ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία

5/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού
Ε.Υ.Δ.Α.Π.

9/6/95: . Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουγείου
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

13/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού
Οινοποιίας - Ζυθοποιίας.

14/6/95: Ολοκλήρωση ελέγχου συμπληρωματικής μελέτης του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.
17/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Ε.Ρ.Τ.
20/6/95: Οικονομική Έκθεση για ενίσχυση του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών

Λιπασμάτων από το Λ.Α.Φ.Κ.Α.
21/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Εκπαιδευτικών

Ιδιωτικής Γ ενικής Εκπαίδευσης.
23/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων.
28/6/95: Μελέτη για μείωση του ποσοστού συμμετοχής βάσει του Ν.1405 / 83 για το Ταμείο Επικουρικής

Ασφ/σης Χωροφυλακής.
29/6/95: Οικονομική Έκθεση για αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων

Πυροσβεστικού Σώματος.
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29/6/95:

3/7/95:

4/7/95: 
5/7/95: 
5/7/95: 
6/7/95: 
12/7/95:

12/7/95:

12/7/95:

13/7/95:

14/7/95:

14/7/95: 
18/7/95:

20/7/95:

27/7/95:

7/8/95:

18/8/95:

31/8/95:

7/9/95:

7/9/95:

18/9/95:

Προτάσεις για εξυγίανση του Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.

Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Υπάλληλων Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.
Ολοκλήρωση Αναλογιστικής Μελέτης για το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Κοζάνης.
Οικονομική Έκθεση για αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κοζάνης. 
Ολοκλήρωση Αναλογιστικής Μελέτης για το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Σάμου.
Μελέτη για τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Χημικών. 
Οικονομική Έκθεση για τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Ολοκλήρωση ελέγχου Αναλογιστικής Μελέτης του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Ηλεκτροτεχνιτών 
Ελλάδας.
Οικονομική Έκθεση για ενίσχυση του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών 
Λιπασμάτων από το Λ.Α.Φ.Κ.Α.
Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείων 
Προεδρίας και Εξωτερικών.
Οικονομική Έκθεση για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του 
ΤΑΝ.Π.Υ.
Οικονομική Έκθεση για αναπροσαρμογή των κατωτάτων ορίων συντάξεων του Ταμείου Νομικών. 
Μελέτη για αύξηση των εισφορών του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού 
Ιπποδρομιών.
Οικονομική Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών 
Τσιμέντων.
Οικονομική Έκθεση για αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων 
Αστυνομίας Πόλεων.
Οικονομική Έκθεση για ενίσχυση του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών 
Λιπασμάτων από το Λ.Α.Φ.Κ.Α.
Οικομονι*ή Έκθεση για αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Υπαλλήλων 
Εμπορίου Τροφίμων.
Οικονομική Έκθεση σχετικά με το ποσοστό εισφοράς του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης 
Ασφαλιστών και Υπαλλήλων Ασφαλιστικώμ επιχειρήσεων.
Ολοκλήρωση ελέγχου συμπληρωματικής Αναλογιστικής Μελέτης για το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφ/σης Χημικών.
Προτάσεις για εξυγίανση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οικονομική Έκθεση για ενίσχυση του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών από το Λ.Α.Φ.Κ.Α. 
Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για εξυγίανση της Ε.Ρ.Τ.

Νομοθετική ρύθμιση τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του Ν.2084/92

Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για τη σύσταση Ταμείου Κυρίας Ασφ/σης Αγροτών και σύνταξη της 
απαιτούμενης Αναλογιστικής Μελέτης.

Ζ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος και υποβλήθηκε το σχετικό πόρισμα: 
α. Για το ΚΗΥΚΥ χρήσης 1993.
β. Για την κατασκήνωση του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου χρήσης 1994. 

Διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος.
α  Στο Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για την κατασκήνωση χρήσης 1995. 
β. Στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ για την κατασκήνωση χρήσης 1995.
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γ. Στο ΤΑΠΕΤ για η ς  χρήσεις 1985 -1993 και ήδη δακτυλογραφείται η σχετική έκθεση.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα και υποβλήθηκε το σχετικό πόρισμα 
α  Στο ΤΕΑΥΕΚ, σχετικά με δωροληψία υπαλλήλου του Ταμείου, 
β. Στο ΤΥΔΚΥ, σχετικά με τη διαδικασία διακίνησης των λογαριασμών των γιατρών και 

εργαστηρίων.
γ. Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων, σχετικά με ιην 

μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά προσφυγής υπαλλήλου.
Επίσης ολοκληρώθηκε η έρευνα και ήδη δακτυλογραφείται το πόρισμα στο ΤΕΑΕΔΞΕ για 
παραποίηση παραστατικών.

Ηδη διενεργούνται διαχειριστικοί έλεγχοι στο ΚΗΥΚΥ για την χρήση 1994, στο ΤΑΙΣΥΤ για τις 
χρήσεις 1983-1992, στο ΤΑΠΙΛΤ για τις χρήσεις 1989-1991, στο ΤΑΥΣΟ για τις χρήσεις 1987-1990, στο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 1989-1992. 
Επίσης διενεργούνται έρευνες στο ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΕΑΠΟΚΑ, στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και στο ΙΚΑ.

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα διατάχθηκε έλεγχος για τον τρόπο έγκρισης των μαγνητικών 
τομογραφιών σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Από το Τεχνικό Τμήμα έγιναν:
α. Γνωμοδοτήσεις για αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
β. Μ ελέτες για αξιοποίηση ακινήτων καθώς και άλλες τεχνικές μελέτες (κλιματισμός, ασφάλιση 
κτιρίων κ.λ.π.).
Επίσης παρακολουθήθηκε η συντήρηση κτιρίων και η εξέλιξη των εργασιών σε επισκευαζόμενα έργα.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το Μάϊο του 1994 η Γ ενική Γ ραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέγραψε σύμβαση με την Εταιρεία 
Coopers & Lybrand με την οποία ανατίθεται στην Εταιρεία η εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση των 
προϋποθέσεων επιτυχούς ανάπτυξης και υλοποίησης από το ΚΗΥΚΥ του έργου "Εθνικά Γ ενικά 
Μητρώα Κοιν. Ασφ/σης (ΕΜΑΕΣ) - Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφ/σης (ΑΜΚΑ)*, και την σύνταξη του 
Βασικού Επιχειρησιακού Σχεδίου (Master Plan) του έργου.
Στις 6-6-1995 έγινε η τελική παρουσίαση του έργου από την Εταιρεία και στις 16-6-1995 έγινε η 
παραλαβή της μελέτης αυτής.

Ερευνα αγοράς και έκδοση απόφασης (Αρ. Πρ. οικ. 401/Φ50105/1-9-1995) για την προμήθεια κεντρικού 
εξοπλισμού του ΚΗΥΚΥ δαπάνης 470 εκ. δρχ., ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παλαιό. Δεν έχει 
ακόμα υπογράφει η απόφαση από τον κ. Γ εν. Γ ραμματέα.

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Κοινότητας για διευκρίνηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν 
στις δύο προτάσεις μας (ΙΚΑ-Ο.Π.Σ. και ΓΓΚΑ-ΑΜΚΑ/ΕΜΑΕΣ), οι οποίες έχουν υποβληθεί για 
χρηματοδότηση από το Β πακέτο Delors.
Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση έργα Πληροφορικής συνολικής 
προϋπολοζόμενης δαπάνης 39 MECU (έχει ήδη εγκριθεί το έργο του ίΚΑ και αναμένεται η έγκριση 
της πρότασης της Γ.Γ.Κ.Α.).

Συναντήσεις μελών της Δ/νσης με ΙΚΑ για την διόρθωση/ συμπλήρωσή της προκήρυξης του Διεθνούς 
Διαγωνισμού Επιλογής Συμβούλου Διαχείρισης για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 
ΙΚΑ.
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Εγκριση προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής του ΙΚΑ δαπάνης 95 εκ. δρχ. για την εξυπηρέτηση 
των μηχ/κών εφαρμογών "Εσοδα - Ασφάλιση" και "Είσπραξη καθυστερημένων Εισφορών".

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας TESS (Telematic in Social Security) της Κοινότητας.

Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων της ΓΓΚΑ σε θέματα 
Πληροφορικής, σε συνεργασία με την Δ/νση Εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση 7 προσωπικών υπολογιστών (PC' S) της Γ.Γ.Κ.Α.

Τεχνική υποστήριξη των 70 PC’ S που είναι εγκατεστημένα στις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. και στην 
αίθουσα Εκπαίδευσης.

Τρέχουσες Εργασίες

Διαχείριση και συντονισμό του έργου "Εθνικά Γενικά Μητρώα (ΕΜΑΕΣ) - Κάρτα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που έχει ανατεθεί στο ΚΗΥΚΥ.

Εισαγωγή και επέκταση της Πληροφορικής στους Φορείς Κοιν. Ασφάλισης (μελέτες, εγκρίσεις 
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, εγκρίσεις ανάθεσης μηχ/κων εργασιών σε ιδιωτικό Τομέα ή 
ΚΗΥΚΥ).
Εισαγωγή και επέκταση της Πληροροφορικής στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α. και εξυπηρέτηση των 
μηχ/κών αναγκών της (Μητρώο υπαλλήλων, αποθήκη υλικών, κλπ.).

Παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής στους Ασφ/κούς Οργανισμούς 
εποπτείας της Γ.Γ.Κ.Α.

Εποπτεία και έλεγχο των Φορέων Κοιν. Ασφ/σης και του ΚΗΥΚΥ σε θέματα σχετικά με την 
Πληροφορική.

θ . ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση της προκήρυξης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 
βάσει προτεραιότητας στους ασφ/κούς οργανισμούς.

Προώθηση των διαδικασιών για το διορισμό, κατ' εφαρμογή της παρ. 25 του άρθρου 14 του Ν. 
2266/94, σε ασφαλιστικά ταμεία των απολυθέντων με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 1882/1990, 
οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα από τα οποία 
απολύθηκαν, λόγω του ότι είναι υπεράριθμου

Σύσταση ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών, το 
πόρισμα των εργασιών της ομάδας αυτής δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Εκκρεμεί το θέμα της απαλλαγής των μοναχών του Αγίου' Ορους από την εισφορά του Κλάδου 
πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών.

Εγκρίθηκε η αγορά παρακειμένου ακινήτου από το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων καθώς και η αγορά από το ΤΕΒΕ ακινήτου στα Τρίκαλα (τελικές 
εγκρίσεις).

Εγκρίθηκε η εκποίηση ακινήτου του ΙΚΑ (Βίλα Καζούλη) στο Δημόσιο καθώς και η εκποίηση ακινήτου 
του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Βέροιας στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας (τελικές εγκρίσεις).



15

Δόθηκαν κατ' αρχήν εγκρίσεις σε διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία για επενδύσεις κεφαλαίων σε 
ακίνητα για χορήγηση δανείων, για αγορά και εκποίηση μετοχών, για αγορά μεριδίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων και εγκρίσεις για κτιριολογικά προγράμματα

Εγινε, έλεγχος της λειτουργίας των πυροσβεστήρων της Γενικής Γραμματείας.
Ζητήθηκε από το ΤΣΑΥ, να ελέγξει το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου της Γ ενικής Γ ραμματείας, 
ως έχει υποχρέωση ως ιδιοκτήτης του.
Επίσης προκειμένου να οργανώσουμε τη λειτουργία προχείρου ιατρείου και να εγκαταστήσουμε 
μικροφωνικό σύστημα αναγγελίας εκτάκτων ανακοινώσεων, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ζητήσαμε την διάθεση ενός μικρού χώρου και πίστωση εκ δρχ. 550.000 
τα οποία όμως δεν μας διετέθησαν μέχρι σήμερα

Καταρτίσθηκε (και βρίσκεται σε εξέλιξη) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους της ΓΓΚΑ 
καθώς και τους υπαλλήλους των Ασφαλιστικών Οργανισμών του εκπαιδευτικού έτους 1995-96, τόσο 
στον τομέα της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, όσο και στον τομέα της Επιμόρφωσης.

Εκδόθηκαν 20 (είκοσι) αποφάσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε γιατρούς του ΙΚΑ.

Συνεχίσθηκε η εφαρμογή του μηχανογραφικού προγράμματος ’ΑΘΗΝΑ’ προς εξυπηρέτηση των 
σκοπών της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Κ.Α.


