
Έπί τής προτάσεως νόμου γιά τήν «Κοινωνική ασφάλιση 
της νοικοκυράς».

Προς την βουλήν των 'Ελλήνων

Στις 13 Matou 1963 είχα προτείνει στή Βουλή τήν Κοι
νωνική ασφάλιση της νοικοκυράς, με αποτέλεσμα να ένταλ- 
θοϋν οί αρμόδιες υπηρεσίες για την τελική νομοτεχνική δομή 
της πρότασής μου. ’Ακολούθησε όπως ό έξαναγκασμός σέ 
παραίτηση· τοϋ τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου 
καί έματαιώθηκε ή δικαίωση έκείνης της πρότασης.

Στις 3 ’Ιουνίου 1966 υπέβαλα τήν αυτή πρόταση, υπό 
τον τύπο προσθήκης στο Σχέδιο Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 4277/1962 καί 
συνταξιοδοτήσεως των ιατρών τοϋ Ι.Κ.Α. καί έτέρων τινών 
κατηγοριών έργαζομένων», χωρίς ή πρότασή μου αύτη να 
τελεσφορήσει.

Τέλος, μέ τήν επαναλειτουργία της Βουλής, υπέβαλα τήν 
από 1 ’Ιουλίου Î975 πρόταση νόμου γιά τήν Κοινωνική άσφά-' 
λιση τής νοικοκυράς, καί ή πρότασή μου αυτή δεν προωθή
θηκε άπό τήν Κυβέρνηση. Στην πρότασή μου εκείνη μοϋ 
δόθηκε ή ευκαιρία να άναφερθώ στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης (ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE)'σάν μέλος της, σέ σχετικό λόγο μου 
γιά τή-νομική καί πολιτική, θέση. τής. γυναίκας, .οπότε καί 
μοϋ άνακοινώθηκε ότι μέ τήν ΰπ’ άριθ. 741/1974 Σύστασή' 
της ή έργασία τής νοικοκυράς πρέπει νά θεωρείται σαν 
οικονομική δραστηριότητα, πού δημιουργεί άμεσα δικαίωμα 
συμμετοχής στην Κοινωνική άσφάλιση.
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’Αλλά καί οΐ Έλληνίδες νοικοκυρές, μέ τις όργανώσεις 
τους καί τή συμπαράσταση καί τών άλλων 'Ελληνίδων, 
αλλά καί τών άνδρών, άγωνίζονται γιά τό στοιχειώδες αυτό 
δικαίωμα, τής στυλοβάτιδας τού θεσμοϋ τής οικογένειας; 
πού μοχθεί καί εργάζεται άκατάπαυστα καί παρέχει την 
ευχέρεια στούς άλλους νά άποδίδονται άπερίσπασται στο 
κύριο έργο τους. ν

Τώρα, μέ τή νέα σύνοδο τής Βουλής, επανέρχομαι στό 
σχετικό θέμα καί προτείνω :

#
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ

'Αρθρο μόνο.
1. Ή έργασία τής νοικοκυράς θεωρείται σαν οικονομική 

δραστηριότητα, πού δημιουργεί άμεσο δικαίωμα συμμετοχής 
στην κοινωνική άσφάλιση.

2. Στήν Έλληνίδα νοικωιυρά παρέχεται πλήρης ιατρο
φαρμακευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς καί 
πλήρης σύνταξη.

3. Ούδεμία εισφορά βαρύνει τή νοικοκυρά.
4. Οί κοινωνικοί πόροι, ή λειτουργία, καί κάθε λεπτο

μέρεια σχετική μέ τήν Κοινωνική άσφάλιση της νοικοκυράς, 
θά καθορισθοϋν μέ διατάγματα.

’Αθήνα 10 Νοεμβρίου ■ 1976.
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