
Η'· τής χροτάσεως Νομού «χερί τροχοχοιήσεως χαί συμχλη-
σώσεως τοΰ NJL 4435/1964. ώς 'έτροχοτχοιήόη ύχό τοΰ 
ΝΑ. 4221/1966».

■ Προ; την Βουλήν των 'Ελλήνων 
Δυνάμει τού Χ.Α. 4435/1964. ώς έτροχοχοιή&η ύχό τοΰ 

Ν.Α. 4521/1966. οί έχαγγελματίαι χαί βιοτέχναι χέντρων 
•/.άτω των 2.000 χατοίχων ύχήχ-όησαν. εις τον Ο.ΓA., χαρε- 
σχέότ3 όμως είς αυτούς ή ευχέρεια νά συνεχίζουν χροαιρετι- 
χώς την άσφάλισίν των εις το ΤΕΒΕ. 'Ως έχ του χροαιρετι- 
χοϋ τής ασφαλίσεώς των δεν τους εχισχέχτοντο οι ενσημοχω- 
ληταΐ τού ΤΕΒΕ χαί έχ τού λόγου τούτου χλείστοι έχ των 
συνεχισαντων χροαιρετιχως τη1/ ασφαλισιν των εις το ΤΕΒΕ 
δέν ήδυνή5ησαν να καταβάλλουν εμχρο-5εσμως τας εισφοράς 
των, .τούτο δε είχεν ώς χύρωσιν την άχώλειαν του διχαιώμα- 
τος άναγνωρίσεως τοΰ αντιστοίχου, χρόνου- ώς έν ασφαλίσει 
χαί ουτω χαραμένουν άσφαλιστιχώς αχαλυχτοι.

Άχοτελεί μετράν χοινωνιχής διχαιοσύνης νά χαρασχε-3ή 
χαί είς τούτους ή ευχέρεια χαταδολής τών χα·3υστερουμένων 
εισφορών των. είς τούτο δέ συνηγορούν χαί λόγοι ίσης μετα- 
χειρίσεως, έν όψει τής ταρασχεθείσης ύχό τής Πολιτείας 
εύχερείας δυνάμει τοΰ Ν. 38/1075 χαί τοΰ χροσφάτου 362/ 
1976 διά τούς λοιχούς ήσφαλισμένους.

Ή τοίαύτη~ρύ·5μισις -S-ά άχοβή συνάμα χαί χρός όφελος τού 
Τ-Ε.Β.Ε., δεδομένου ότι διά τοΰ σχεδίου Νόμου χροδλέτεται 
ή χαταδολή τών χα-3υοτερ θυμένων εισφορών βάσει τοΰ τυχόν
τος ήδη ηΰξημένου άσφαλίστρου, χροσαυξανομένων χαί διά 
χροσ-3-έτων τελών.

Διά τους άνω λόγους ε!σηγούμε£α την ψηφισιν τοΰ σχεδίου 
Νόμου.

’Εν Ά-δ-ήναις τή 20 ’Ιουλίου 1 θΤ6 
Οί χρτοτείνοντες βουλευταί

Δημ. Φράγχος, Δημ. Βρεττάχος, Β. Κοντογιαννόχουλος, Γ. 
Εουφλιάς, Μ. Γαλενιανός, Γ. Διαχόχουλος, I. Κοντοδρά- 
χης. *

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΙΙερί τροχοχοιήσεως χαί συμχληρώσεως τοΰ Ν-Α. 4435/64. 
ώς έτροΓοχοιήδη ύχό - τοΰ Ν.Α. 4221/1966.

Άρ-όρον μόνον.

1. Κα·3υστερούμεναι χέραν τών έξ μηνών άσφαλιστιχαί είσ- 
φοραί έχαγγελματιών χαί διοτεχνών, υχαχ-ύέντων χροαιοετι- 
χώς είς την άσφάλισίν τοΰ ΤΕΒΕ δυνάμει τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Ν.Δ. 4435/1964, ώς τούτο άντιχατεστά-όη διά τής χαρ. 2 
τοΰ άρ-Spou 1 τοΰ Ν.Δ. 4521/1966, άναγέμεναι είς το χρονι- 
χον διάστημα άχο 1.1.1965 μέχρι τής ισχύος τοΰ ταρόντος, 
δύνανται νά χεφαλαιοχοιηόώσι βάσει τοΰ ίσχύοντος άσφαλί
στρου τής οίχείας άσφαλιστιχής χλάσεως μετά τών 2/5 τών 
άναλογούντων χροσ-ΰέτων τελών χαί έξοφλη-ΰώσιν είς 12 συν
εχείς μηνιαίας δόσεις, τής δημοσιεύσεως τοΰ χάροντες μηνός, 
άναγνωριζομένου ώς έν ασφαλίσει τοΰ αντιστοίχου χρόνου.

2. Κα-όυστέρησις χαχαβολής δύο, συνεχών ή μή, δόσεων 
χέρα'ν τοΰ μηνός, είς ον άναγονται αύται συνεχάγεται απώ
λειαν "τοΰ δίχαιώματος αναγνώρίσεως” ώς~ εν" ασφάλισει τοΰ 
χρόνου, είς όν άντιστοιχοΰν αί ύχόλοιχοι δόσεις.

’Εν ’A-S-ήναις τή 20 ’Ιουλίου 1976

, Οί χροτείνοντες βουλευταί

Δημ. Φράγχος, Δημ. Βρεττάχος, Β. Κοντογιαννόχουλος, Γ.
Εουφλιάς, Μ. Γαλενιανός, Γ. Διαχόχουλος, I. Κοντοδρά-
χης.

ΠΡΟΤΑΔΙΣ ΝΟΜΟΓ


