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Ποος ιήπ Βονληγ ιών Έλΐήγων

Στις 3 Ιουνίου 1966 είχα ύποίάλει πρόταση νόμου γιά 
τήν Κοινωνική ασφάλιση τής οικοκυράς (ιατροφαρμακευτική 
XI! νοσηλευτική περί5αλψη, ατυχήματα. συνταξιοδότησα). 
Ή πρότασή μου αυτή έγινε ύπό τον τύπο προσ5ήχης στο 
SyiB:o Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατά
ξεων τ:νων τού Ν.Δ. 4277/1962 καί συνταξιοδοτήσεως "ών 
ιατοώ· τοϋ Ι.Κ.Α. καί ετέρων τ:νών χατηγορ'.ών εργαζομέ
νου» καί ήταν συνέχεια τροπολογίας πού είχα ύποίάλει στις 
13 Μαιου 1965, οπότε, όπως άναφέρεται στήν πρότασή μου 
τής 3 'Ιουνίου 1966 «έδηλώ5η παρά τού τότε Υπουργού 
τής ’Εργασίας ότι ή πρότασή μου τον εΰρ'.σκεν εύνοικώς 
διατε5ε!μένον. 3τε αΰτη 5ά παρεπέμπετο προς μελέτην είς 
τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν χαί μετά ταϋτα 5ά περιελαμδάνετο 
είς νεώτερον σχέδιο νόμου. "Εχτοτε έγένοντο σχετικά δια
δήματα έχ μέρους μου χαί συστάσεις τού χ. 'Τπουργοΰ, πρός 
τήν άρμοϊίαν 'Υπηρεσίαν προς μελέτη τού 5έματος διά τά 
περαιτέρω. ’Επηχολού5ησαν όμως τά Ιουλιανά χαί δεν έδό- 
•5η συνέχεα. Καέ5εσα όμως έχτοτε δύο τροπολογίας χαί 
πρότασιν νόμου.

Ήδη, ίπ’ ευκαιρία τοϋ πρός συζήτησιν ώς άνω σχεδίου 
Ν.Δ.,_έπανερχόμε5α είς τήν πρότασίνμας. προτείνοντες τήν· 
αποδοχή τής ώς χάτω5ι προσ5ήχης, δο5έντος ότι είναι 
άπαράϊεχτον να μή τυγχάνη ίσης μεταχειρίσεως πρός τοός 
όχλους εργαζομένους ή οικοκυρά, ή όποια άσχολουμένη δι’ 
όλης τής ημέρας είς τά τού οίχου στηρίζει τήν Ελληνικήν

οικογένειαν, και κοινωνίαν χαί έπι πΛεον παρεχει τήν ευχέ
ρειαν είς τούς άλλους (έργοδότας καί εργαζομένους) νά 
έπιϊίϊωνται άπερίσπαστοι εις τάς εργασίας των».

Ή πρόταση έσοείνη δεν ΰλοποιή5ηχε λόγω τών τότε συν- 
5ηχών χαί τής σκοτεινής δικτατορίας. Καί είναι καιρός επί

Γιά τούς λόγους αυτούς προτείνουμε τήν άκόλου5η δια-
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’Αρ5ρο μόνο.

2. Οϋδεμία εισφορά ίαρόνει τήν οικοκυρά.
3. Ως κοινωνικός πόρος γιά τήν κοινωνική άσφάλιση τής 

οικοκυράς κα5ιεροϋται τό οίκοκυρόσημο, πού δαρύνει τούς 
εργοδότες κ,αί τούς έκτος τοϋ οίκου εργαζομένους. 5ά 6α- 
Ρ’ύνη δε καί ώρισμένα είδη οικιακής χρήσεως.

4λ ^ Τ?'"ες τίίϊ εφαρμογής. ό χρόνος τής ένάρξεως 
τής ισχύος τής παρούσης, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια 
5ά κα5ορισ5οϋν μέ διατάγματα, καί εξουσιοδοτείται πρός 
τούτο ό αρμόδιος Υπουργός.
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