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7.2! Εικονοληπτών Ετ: καιρών Τη/.εερασεως y.a: χλα-
ϊεν Κνρίας Άσσαλίσεω; τών Ανταποκριτών Ξένο- Τύπον 
7.2ΐ νπαγωγής των ε:ς την άσοάλιτ:·/ τού Κλάεον Ασρ2- 
λίσεως ΣΑσδενείας 7.2: Μητρότητος τού ΙΚΑ r.2:. ρνδχί- 
τέως σννχρών δεμάτων».

ΙΊρός τήν Βουλήν τιον ’Ελλήνων

1. Ώ; γνωστ 
γρ άεε: 7.2: Είχ 
ο: χνταποκτ:τα!
ν·.7.ήν Πολ:τΐ7.ήν τής άσραλιστιχιή 
δντμον τής Χωρίς παριμένοον άνασράλεστοι. Κ 
c! αύτοτελώς άτχσχολοέμενε: Φωτοειδησεογράρο: νπήχ-ύη-
σαν διά τού άρδρ,οο 10 τού Xομοδετ:τ.ού Διατάγματος 4286. 
1963 εις την άσράλ:τ:ν τον IIvlA πλήν όμω.ς ή άτράλισ:; 
αντη δεν ετ;αγμστ ε π ε:ήδη μέχρι τίύεε λόγω των πολλαπλών 
δνσχερειών 2: όποΐ-αι άνεχνδαν κατά τήν έραρμεγή, τής δ:α- 
τάσεως.

2. Τήν κάλνψιν τής ανάγκης ταύτης, επιδίωκε: ή έν.δοτις 
. τού καταρτ:σδέντος σχεδίαν Ν με εν διά τού όποιον σνν:τ τών-
Τ2: άσραλιστικοί Κλάδοι παρά τώ Ταμείω Άσραλίσεως ’Ι
διοκτητών Συντακτών 7.2': Υπαλλήλων Τύπον δ:ά τήν ύπα-
γωγήν εις τήν άσράλισ:·/ τεντών των Φωτοειδησεογράρων καί 
Εικονοληπτών ’Επικαίρων Τηλεοράσεως 7.2: των ανταποκρι
τών Ξένον Τύπον.

3. Είδικώτερον διά των έττι μέρονς διατάσεων τούτον προ- 
ίλέπονται τά έςής:

α) Διά των άρδρων 1 7.2: 3 σννιστώνται κ,λάδο: Κνρίας 
'Άσραλίσεως εις το ΤΑΙΣΤΤ. προσδιορίζεται ό σκοπός τοό- 
,των κα! καδορίζοντα: τά πρόσωπα τά υπαγόμενα εις τήν άτρά- 
λισιν τών Κλάδων.

β) Δ:ά τών άρδρων 2 καί 4 όρίζοντα: γενικώς οΐ πόροι 
τών Κλάδων.

γ) Διά τον άρδρον 3 χαδορίζεται ό τρόπος διοιχήσεως χαι 
■ λειτουργίας τών Κλάδων.

δ) Διά τον άρδρον 6 υπάγονται ε:ς τήν άσσάλισιν τον 
Κλάεον Άσραλίσεως Άσδενείας χαί Μητρότητος τον IIνΑ 

• 0: Φωτοειδησεογράροι. εϊ Είχονολήττται Επικαίρων Τηλεορά- 
τεως χα: ο: Άνταποχρ:τα: Ξένον Τύπον, οϊ έσ αλτών χαδ:- 
στάμενο: σνντασιούχο: χα: τά μέλη τών οικογενειών των.

ε) Διά τον άρδρον 7 προόλέπετα: ή έν.δοσις τού Καταστα
τικόν έκαστον Κλάεον δ:’ άναροράς ένδε:κτικώς ε:ς τά ρν- 
δμιζόμενα ναό τούτων δέματα χα: παρέχεται δνν2τότης τρο-

όσεως διά Προεδρικών Διαταγμά
των των ε:στάσεων των Καταστατικών κα: τής δ’.επούσης

ΙΧΧΔΙΠΧ ΧΓιΜΟΤ

' : : - ν : ·· :: - - ‘:1 δ': - - - · · -; ε .·. η ττων
ι'-- · -ε η/εςρασε<-; κ: ^ ε ίν-· αεε» Χ.ρ:α; Ασςα- 
/.ισεως των Αντααεχ.ε :των — ε - ε^ Tj.too κα: ετα^ω"'ής 
των εις τήν ατεάλ:σ:ν τεδ ΚΙΔδυ Άσσίλισεως Ασδε- 
νειας χα: λίττρέτητες τεό ΙΙν.4 χ2· ρνόμισεως σνναεών 
δέκατων.
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’Αρδρον 1.
άδον ααεά ΤΑΙΣ1Τ - 
'Ι'ααγόαενα τεόσωασ.

ro;jiiv2 ·-ΓΠΌ τούτων
.’.ήτεως y.2i βνμττλ
τών \ :ατ:ίσιων τ
Κλά:::νς νομεδεσ

:) τον άεδρον
5 τ:ίρδ::εν 10 ·
r/έδη ή - ννατότη:

καταργονντα: α: ειαταςεις των ταρ. 
ύ Ν.Δ. 4286/1963 δ:ά τών σαείων 
άτεσλίσεως ε:ς τον ΠνΑ τιον αύτο- 

ελώ; άαασχολονμένων Φωτεειδησεογράοων ώς άνεν άντιχ,ε:- 
ένεν·
ζ) Διά τον άρδρον 9 αερέ-χετα: ελ/έρεια, οτενς ήσραλ:- 

ιένονς τεν ΤΣΠΕΑΘ αρός ά·/αγνώρ:σ:ν τον χρόνον άιαεεε- 
ιιγμένης χ/α-γ/.αστι/.ής ειχ/.εαής τής άσσαλίσεώς των, στον; 

ήσσαλισμένονς τον ΤΑΙΣΊ'Τ αρός άναγνώρισιν τον χρόνον 
διακοζής τής εργασίας των χατά τήν αερίοεον τής κατοχής 
εις τάς αεριοχάς Άνατελιν.ής Μακεδονίας και Θράκης κα': 
εις τούς ήσσαλισμένονς στό ΠνΑ δημοσ:ογράσονς τού οιετέλε- 
;γ; όονλενταί. ττρος έσ7γο:αν τον χρόνον διαν.οαής άσκήσεως 
τεν έαα-ργέλματος άπό 21.4.67 έως 24.7.74.

η) Διά τον άρδρον 10 καταργονντα: ο: διατάζεις,· τεν άε- 
δρον 6 τον Νόμον 834/78.

-δ) Διά τον άρδρον 11 ορίζεται ή έναρζις ισχύος τον 
νόμον.

Έι Άδήνα:ς τή 7 Δεκεμόρίον 1978 
Ο! Ύαονργοι

Οικονομικών Κοιν. Ί'αηρεσιών
Αθ. ΚΑΧΕΛΛΟΠ ΟΓΛΟΣ ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ριας Άσσαλίσεώς τών >ί*ωτοε:δησεεγρ2σων ν.α: Ειχο-νοληττών 
Έτιχαασρων Ίηλεοράσεως. καλούμενος εις τά έαόμενα άρδρα 
χάριν cv/τομίας, «Κλάδος».

2. Ό Κλάδες έχε: λογιστικήν κα! οικονομικήν οτντοτέ-
λειαν. άταγορενομένη.ς τής χρησιμοτοιήτεως ή ιεεταροράς κε- 
σαλαίων έκ τών λο:τών Κλάδων τον Ταμείον εις τό·/ Κλάδον 
τεντον y.a: άντιστρόςω-ς. (

3. Σκέτος τον Κλάδον ε:να: ή άσσά/.ισις τών ν.2τά τή·; έατ^ 
μόνην ταραγραρον αροεώτων διά τήν χμσήγησιν 7-νρία.ς σνν- 
τάζεως εις τεριατωσιν έτολενσεως τών ατςαλιστ:κών κιν- 
δν.ων, τής ά,ατ.ηρίας. τον γήρατος ή τον δανάτον.

4. Εις τήν άσσάλ:σ:ν τεν. κατά τήν α-ζράγραςον 1, Κλά
δον, ντά~ροντα: ντοχ.ρεωτσ/ώς ο: κατά νόμον άα/Λ>;τες τό έ- 
τ:άγγελμα τον σωτεεαδησεογράεον καί τεν εικε-νολήτταν έτ:- 
καίρων τηλεεράσεως. ές’ όσα/ δέν ντά-κντα: εις τή/ άσςάύ.!- 
σ:ν ετερον σερέως κνρίας άσεαλίσε,ως διά τή/ αντήν ή έτε
ρο·/ έργασίαν. ι

Τά τής άτοίείξεως άσκήσεως τον ώς ά/ω έταγγέύψοατος 
δέλονν καδερντδ'εί διά τον Καταστατικού τού Κλάδου κατά 
τήν ντό τών διατάςβω·/ τού άαδρόν 7 τον ταρόντος τρο&λ:-

Άρδίρον 2.

Πόροι.
Π όροι τον Κύναϊαν είναι:
α) Είσσιρα τον ήσσ-αλεσμένου ίση τρός ΙΟΣ έτϊ τον έκα

στοι! δασικού μισδεύ. τον 1 Οεν όαύμεύ δημιοσίον νταλλήλον.
Ή εϊσσορά χύτη δνναται ν' αύζά.ετα: δι άτεσάσεως τού 

Ύτενργού ΚοινωντΛολ/ 'Ττηρεσιών μένε: τον άδρεισματος 
τών ύτσρ τού Κλάδον Σεντάσεων τεν ΙΚΑ -είσσορών ήσσαλι- 
σν.έ-τον καί έργοδότον.

δ) Οϊ τόκοι τών χεεα/.αίω·/ τεν Κλάδον. έος χα! αί τάσης
ία; χύτσύ.ρύσεως τσόεεδει τής τερ:σ-τίας

γ) Π αν έσοδο·/ τ:αγματστειελνιεν;·/ τα: αντεν έκ δωρεάς, 
κληρονομιάς, νύ.ησεδεσίας ή αλ/.η; αιτίας.

Άρδρον 3.
Σύστασις Ινλάδον Τ2ρά τού ΤΑΙΣΤΤ —

Σχοτός — 'Τταγόμενα τρότωτα.
1. Εις τό Ταμείον Άσεαλίσεως Ιδιοκτητών Σεντχ/.τών 

καί ’Τταλλήλων Τύτον (ΤΑΙΣΙΤ) σεναττάτα: Κλάδος Κν- 
ρίας Άσσαλίσεώς τών ά'/τατοκ.ρ:τών αένον Τύτον, άτο’/.α- 
λούμενος εις τά έτόμενα άρδρα χάριν σνντομίας «Κλάδος».

2. Ό Κλάδος έχε; λογιστικήν κα! οικονομικήν αύτετέλειαν,
άταγο:ενσμένης τής χρηρρματοιήσεως ή μεταραράς κερο
ζ _α ίων έκ τών λοιτών Κλάδων τον Τχεειευ ε:ς τον Κλσσον 
τοντνζ κα: x/τιστρόρως. ;

3. Σκέτος τον κζ.εδον είναι ή άχρ·χλ:σ:ς τών κατά τήν 
έτ.ομένην ταράγρc<cv τρεσώήων διά τήν χορήγησ:·/ κνρίας 
σσ/τάξεως. εις τσσιττωσιν έτεΆλσεως τών άσραλιστηοιλζ κιν
δύνων. τής άναττρ,ίας, τού γήρατος ή τού δσνττεν.

4. Εις τήν όσρίάλισ-.ν τεν. χατά τήν σαρ. 1 τεν τίαρόντος 
άρδρεν Κλάδον, ντάγοντα: ντεχρεωτικώς. ο! κατά νόμον ά-


