
Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρ«·'/-
σεως τη; — ερί ΤΕΠΕ νομοθεσίας».

ΙΙηι'ις τ»/»· Βου/.ΐ],’ τώ/· 'E/./.i/ftor

Τό Ταμείου Άσφαλίσε«υς Έπαγγελματιο/ν καί Βιο
τεχνιών της 'Ελλάδος (ΤΕΒΕ) συνεστήθη διά του Ν. 6364/ 
1;λ!4 καί ήρχισε λειτουργούν άπό τοΰ έτους 1939.

Λί διατάξεις αί όρίζουσαι τά ύπακτέα εις την άσφάλι- 
σιν τοΰ εν λόγω Ταμείου, ττρόσωττα. χρονολογούνται άττό 
της συστάσεώς του. μέ τινας μεταβολάς.

Κατά τό διαρρεΰσαν άττό της (τνστάσεως τοΰ Τ ΕΒΕ 
χρονικόν διάστημα έπήλθον σημαντικά· μεταβολαί εις την 
ίλην δομήν τής οικονομίας καί την διάρθρωσιν των έτταγ- 
γε/.μάτων, τάς όττοίας δεν τταρηκολοϋθησε ή νομοθεσία 
τοΰ Ταμείου, μέ άττοτέλεσμα άφ’ ενός νά δημιουργοϋνται 
συνεχείς άμφισβητήσεις ώς ττρός τά ΰτταγόμενα εις την 
άσφάλισιν ττρόσωττα, άφ’ ετέρου νά μή καλύπτονται ασφα- 
λιστικώς κατηγορία', τινες προσώπων.

Οΰτω έττιτακτική τταρίσταται άνάγκη άναθε<ορήσεως των 
βασικών νομοθετικών ττλαισίων εντός τών όττοίων Οά κι
νείται ή ασφάλισες τών έτταγγελματοβιοτεχνών.

Έκ παραλλήλου διά τών διατάξεων τοΰ Ν.Λ. 4435/ 
1904 ό/ς έτροττοττοιήθησαν ΰττό τοΰ Ν.Λ. 4521/1966, έςη- 
ρέθησαν τής τταρά τώ ΤΕΒΕ υποχρεωτικής άσφαλίσεως 
οί έτταγγελματίαι καί Βιοτέχναι οί κατοικοϋντες εις ττολεις, 
κωμοττόλεις, χωρία καί οικισμούς μέ ττληθυσμόν κάτω των 
2.000 κατοίκων, ΰτταχθέντες εις την άσφάλισιν τοΰ ΟΓΛ.

Λί συνθήκαι αί όποΐαι έπεκράτησαν καί επέβαλαν την 
ώς άνω ρύθμισιν έχουν τελείως άνατραπή κατά τό δ'.αρ- 
ρεϋσαν έκτοτε χρονικόν διάστημα τών δέκα τεσσάρων 
ετών, άπό τής ισχύος τών σχετικών διατάξεων, διότι επαγ
γέλματα τά όποια ήσκοϋντο παρέργως κατά την εποχήν 
εκείνην έχουν ούσιαστικώς έκλείψει, σημαντικαί δέ οικο
νομικά'. μονάδες, υπό διαφόρους μορφάς επαγγελμάτων 
καί βιοτεχνών, έχουν άναπτυχθή εις τάς ίδιας αυτας πε- 
ριοχάς. 'Η εξέλιξες αΰτη ήτις παρουσιάσθη τά τελευταία 
έτη είναι βέβαιον ότι μελλοντικούς Οά άκολουθήση πλέον 
έντονον ρυθμόν, λόγω τής ταχείας οικονομικής περιφε
ρειακής καί τουριστικής άναπτϋξεως, τών φορολογικών και 
πιστωτικών κινήτρων, τής άναγκαστικής μεταφοράς βιο
τεχνιών εις περιοχάς έκτος πόλεων διά τήν προστασίαν 
τοΰ περιβάλλοντος κλπ.

Έξ ά/λου ή ελλειφις όργανώσεως τών υπηρεσιών το 
ΤΕΒΕ ή όποια δέν έπέτρεπε κατά τό παρελθόν τήν έξυ- 
πηρέτησιν τών ήσφαλισμένο/ν του τών χωρίων καί οικι
σμών, έχει ήδη έκλείψει.

Σήμερον τό Ταμεΐον μέ βελτιωμένο·/ σύγχρονον κανο
νισμόν λειτουργίας τών υπηρεσιών του, στηριζόμενον εις 
τήν άποκέντρωσιν καί εναρμονισμένο·/ πρός τάς άνάγκας 
τής οικονομικής έξελίξεως, δύναται νά άναλάβη τήν έξυ- 
πηρέτησιν τών έπαγγελματιο/ν καί βιοτεχνών όλοκλ.ήρου 
τής ’Επικράτειας.

Τοιουτοτρόπως εύρίσκονται έκτος άσφαλίσεως τοΰ ΤΕ 
BE πρόσωπα τών όποιων ή φύσις καί ή σπουδαιότης τοΰ 
άσκουμένου επαγγέλματος έπιβάλλουν τήν ένταξίν των εις 
το εν λόγω Ταμεΐον. ώς καί έτερα πρόσωπα τά όποια είναι 
πρόθυμα νά καταβάλλουν εισφοράς διά νά δικαιωθούν βελ
τιωμένης κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας πλήν όμως το 
υφιστάμενον νομικόν καθεστώς δέν επιτρέπει τοΰτο.

Πέραν τών άνωτέρω καί έτερα θέματα που άπασχο- 
λ·ΰν τό ΤΕΒΕ χρήζουν ρυθμίσεως, διότι ή περί αύτών 
έκκρεμότης άποτελεΐ ανασταλτικόν παράγοντα διά τήν 
πρόοδον τοΰ Ταμείου, ώς ή εΐσπραξις καθυστερουμένων είσ- 
φορών, ή έπάνδρωσις τοΰ Κλάδου Υγείας διά καταλλή
λου έλεγκτικοΰ ΰγειονομ'.κοΰ προσωπικού, ή θεραπεία «ο
ρισμένο/·/ οργανωτικών άδυναμιών κ.λ.π.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τής ρυθμίσεως τών προαναφερθέντων θεμάτων καί 
• η — -V-κα .αυτή, τ.υςησ,ω; του αριθμού των ησφαλισοιέ- 
νων τοΰ ΓΕΒΕ, έν συσχετισμό/ μέ έτερα μέτρα άτΐνα 
έλήφθησαν ή μελετώνται καί άναφέρονται εις τήν αΰ'τσ'ν 
των εισφορών, τήν οικονομικήν ένίσχυσιν σοΰ Τααείου καί 
τήν βελτίο/σιν τών συνταξιοδοτικών παροχών, προσδοκά- 
ται ότι θά έπέ/.θη ή έξυγίανσις τοΰ ΤΕΒΕ καί οΰτω θά 
καταστή δυνατή ή ύπ’ αύτοΰ χορήγησις άξιολόγων παρο- 
χών.

"Ενεκα τούτων κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιον Νόμου διά 
τοΰ οποίου έπέρχονται αί ώς έπεται ρυθυίσεις :

α) 'Υπάγονται εις τήν άσφάλισιν τοΰ ΤΕΒΕ πάντες οί 
έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι.

β) Καθορίζονται τά έξαιρούμενα τής άσφαλίσεως πρό- 
σίοττα.

γ) Παρέχεται ή ευχέρεια νά άσφαλισθοΰν εις τό Τ.Ε.Β.Ε. 
οί έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι πού ασκούν τό επάγγελμα 
εις κωμοπόλεις ή χωρία μέ πληθυσμόν άνιυ τών 500 κά
τοικο/·/ ή πραγματοποιούν έτήσιον εισόδημα άνω τών 100. 
000 δρχ. άνεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

δ) Ρυθμίζονται τά τής άναγνωρίσεως υπό τών άνω
τέρω, προηγουμένου χρόνου άσφαλίσεως, ώς καί ό τρόπος 
καταβολής τών έκ τής αιτίας ταύτης εισφορών.

ε) Διασαφηνίζονται θέματα άφορώντα εις τήν παεά τώ 
Τ.Ε.Β.Ε. προαιρετικήν άσφάλισιν.

στ) Ρυθμίζονται οργανωτικά τινα θέματα.
Είδικώτερον διά τών έπί μέρους διατάξεων τοΰ σχεδίου 

Νόμου επιδιώκονται αί ώς επεται ρυθμίσεις.
Άρθρον 1.

Διά τοΰ άρθρου τούτου καθορίζεται καί διευρύνεται ό 
κύκλος τών έφεςής ύποχρε«</τικ«ος ύπαγομέν«ον εις τήν 
άσφάλισιν τοΰ ΤΕΒΕ προσώπων.

Άρθρον 2.

Διά τοΰ άρθρου 2 παρέχεται ή ευχέρεια τής πλήρους 
αποσαφηνισεως των επαγγελμάτενν των ύπαγομέν«ον ύπο- 
χρε«οτικώς εις έκαστον έκ τών Ταμείων ΤΑΕ ή ΤΕΒΕ. 
Πρός ρύθμισιν τοΰ θέματος προβλέπετε·. ή έφ’ άπαξ έκ- 
δοσις αποφασεο/ς τοΰ 1 πουργοΰ Κοινωνικοί·/ ‘Υπηρεσιών 
μετά γνώμην ειδικής ’Επιτροπής, ή όποια συνιστάται τό 
πρώτον καί άποτελεϊται άπό έκπροσώπους τών Επιμε
λητηρίων καί τών ένδιαφερομέν«·/ν Ταμείων.

Κατά τήν αύτήν ώς άνω διαδικασίαν θά καθορίζεται 
καί τό Ταμεΐον εις το όποιον Οά ύπάγωνται οί άσκοΰντες 
νέα δημιουργουμενα έπαγγέλματα.

ΛIέχεις εκδόσεο/ς τών άνωτέρω άποφάσεων Οά ισχύει τό 
•υφιστάμενον καθεστώς άσφαλίσεως.

Τάς τυχόν άναφυομένας άτομικάς αμφισβητήσεις περί 
τήν ύπαγωγή είς τήν άσφάλισιν τοΰ ενός ή τοΰ ά/λ.ου Τα
μείου Οά έπιλύει έπίσης ό Υπουργός αλλά μετά γνώμην 
τριμελούς ’Επιτροπής άπό έκπροσώπους τοΰ Υπουργείου 
Κοιν. 'Υπηρεσιών καί τών Ταμείο/ν ώστε ή σχετική διαδι
κασία νά είναι σύντομος.

Άρθρο·/ 3.

Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζονται σαφώς τά έξαιρούμενα τής 
άσφαλίσεως τοΰ ΤΕΒΕ πρόσ«·/πα.

Άρθρο·/ 4.

Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή δυνατότης υπαγω
γής εις τήν άσφάλισιν τοΰ ΤΕΒΕ τών έπαγγελματιών καί 
βιοτεχνών τών άσκούντων τό έπάγγελμα είς κωμοπό/εις 
και χωρία με πληθυσμόν άνω τών 500 κατοίκων, βάσει τής 
έκάστοτε άπογραφής μέ 'Υπουργικές άποφάσεις. Ή ύπα
γωγή τών προσώπιυν τούτων εις τήν άσφά/.ισιν τοΰ Τ.Ε. 
Β.Ε. δύναται νά γίνει καί τμηματικώς κατά περιοχάς.

Έπίσης κατά τήν αύτήν ώς άνω διαδικασίαν παρέχεται 
ή δυνατότης εις τήν κατά τά άνωτέρω άσφάλισιν νά ύπαχ- 
θοΰν καί οί κατοικοϋντες είς κο/μοπόλεις ή χωρία μέχρι καί



2 —

500 κατοίκων, έφ’ όσον το δηλούμενόν έτήσ'.ον εισόδημά 
των υπερβαίνει τάς 100.000 δραχ. Το ποσόν τούτο δύνα- 
ται νά αναπροσαρμόζεται δι’ άποφάσεως του Ύπουργοϋ 
Κοινωνικών Τπηρεσιών.

Τής, κατά τάς ως άνω άναφερομένας περιπτώσεις, άσφα- 
οίσεους θά εξαιρούνται οί εχοντες ύπερβεΐ το 55ον έτος 
τής ηλικίας των, παρεχόμενης όμως τής εύχερείας, έφ’ 
όσον δέν έχουν ύπερβεϊ καί τό 60όν έτος νά αιτήσουν την 
υπαγωγήν των προαιρετικώς εις την άσφαλισιν τοΰ ΓΕΒΕ.

ΆρΟρον 5.

Διά τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζονται, τά τής άναγνουρίσεως 
προηγουμένου χρόνου άσφαλίσεως ΰπο των κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 3 ύπαχθησομένων εις την άσφάλισιν 
τοΰ ΤΕΒΕ προσώπων, ώς καί τα τοΰ τροπου καταβολής 
των έκ τής αιτίας ταύτης όφειλομένων εισφορών.

Έν προκειμένω σημειοΰται ότι τα εν λογω πρόσωπα 
θά κατατάσσονται ύποχρεωτικώς εις την Α' άσφαλιστικήν 
κατηγορίαν, δυνάμενα νά έπιλέξουν καί άνωτέραν τοιαύ- 
την. ’Επίσης δι’ αΐτήσεώς των ύποβαλλομένης εντός (ορι
σμένης προθεσμίας Οά δύνανται νά αναγνωρίσουν προηγού
μενο χρόνο άσφαλίσεως έπί καταβολή τής όριζομένης υπό 
τοΰ Νόμου εισφοράς. Διά τής αυτής διατάξεως ορίζεται ό 
τρόπος καταβολής τής εισφοράς καί αί συνέπειαι τής κα- 
Ουστερήσεως. 1 "-----·

’Εκ παραλλήλου ορίζεται ότι, εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
κατεβλήθησαν είσφοραί ύπό τών ύπαχθησομένων εις την 
άσφάλισιν προσώπων, διά τό προ τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 
4435/64 χρονικόν διάστημα, ό χρόνος εις όν άναφέρονται 
αύται θεωρείται ώς συντάξιμος (παρ. 2.), ένώ έάν παρε- 
γράφη ή έπ’ αυτών άξίωσις τοΰ Ταμείου, θά δύνανται οί 
ένδιαφερόμενοι νά αιτήσουν την καταβολήν διά ν’ άναγνω- 
ρισθή ώς συντάξιμος ό αντίστοιχος χρόνος (παραγρ. 3 ή

Τέλος, διά τής παραγ. 4 ρυθμίζεται τό θέμα τής συνε- 
χίσεως τής συνταξιοδοτήσεως ύπό τοΰ Ο.Γ.Α. καί μετά 
την έκδοσιν τών προβλεπομένων Υπουργικών άποφάσεων 
διά την άσφάλισιν εις τό Τ.Ε.Β.Ε. τών έπαγγελματιών 
καί βιοτεχνών τών κατοικούντων εις κωμοπόλεις καί χω
ρία κάτω τών 2000 κατοίκων, τών προσώπων έκ τής κα
τηγορίας ταύτης ών έπίκειται ή ύπ’ αύτοϋ συνταξιοδότη- 
σις λόγω ορίου ηλικίας. ’Επίσης ρυθμίζεται καί τό θέμα 
τής έπιβαρύνσεως τοΰ Ο.Γ.Α. μέ την περαιτέρω συνταξιο- 
δότησιν τών ήδη συνταξιούχων τής ανωτέρω κατηγορίας 
ένώ οί εύρισκόμενοι στό επάγγελμα Οά έπανέλθουν εις την 
άσφάλισιν τοΰ I .Κ.Β.Ε.

ΆρΟρον 6.

Διά τοΰ άρθρου 6 παρέχεται ή ευχέρεια εις τούς προαι- 
ρετικώς ήσφαλισμένους παρά τώ ΤΕΒΕ όπως συνεχίσουν 
την παρ’ αύτώ άσφάλισιν των ίνα τύχουν συντάξεως, ώς 
καί ή δυνατότης νά αιτήσουν την διάκο—ήν ταύτης.

Επίσης ρυθμίζεται τό θέμα τής δυνατότητος άναγ/ωρί- 
σεως χρόνου άσφαλίσεως παρά τώ ΓΕΒΕ ύπό προσώπων 
άτινα, προ τής ύπαγωγής των εις την άσφάλισιν τοΰΟΓΑ, 
ύπήγοντο εις την άσφάλισιν τοΰ ΤΕΒΕ εις ήν καί έπανήλ- 
Οον λόγω μεταφοράς τής έδρας τής έπιχειρήσεώς των. 
Διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως ορίζεται ότι εις την άνω- 
τέρω ρύθμισιν υπάγονται καί αί προ τής ισχύος τοΰ νόμου

κατν—οοίατ. ό
•ν-.-ία:.

μετονομάζονται αί ά.σφαλιστικαί κλάσειε εις 
δέ Λογαριασμόε Κλάδου ' 1 γειας εΐε Κλάδον

'ΆρΟρον 7.
Διά τοΰ άρθεου τούτου έπέρχεται σημαντική μεταβολή 

εις την διέπουσαν τό ΤΕΒΕ νομοθεσίαν, όριζομένου ότι, 
μεθ’ έκάστην έπερχομένην αϋξησιν τών κατωτάτων ορίων 
μισθών τών ιδιωτικών ύπαλ'/.ήλων. αυξάνονται κατά τό 
αύτό ποσοστό καί αί είσφοραί τών ήσφαλισμένων τοΰ
ΤΕΒΕ προς τόν Κλάδον Συντάξεως. Οΰτω αί είσφοραί 
καθίστανται δυναμικαί καί Οά έπιτρέπουν την συνεχή βελ- 
τίωσιν τών συνταξ'.οδοτικών παροχών.

Άρθρον 8.

Διά τοΰ άρθρου 8 σκοπεΐται ή; αύτοματοποίησις τής 
αυςησεως τών παλαιών συντάξεων, μεθ’ έκάστην αΰξησιν 
τών εισφορών, κατά τό ποσοστόν τό έπηρεάζον τό ΰ'ύος 
των εσοόων έξ εισφορών ήσφαλισμένων, έπιτεεπομένης 
άμα τής χορηγήσεως καί μεγαλυτέρου ποσοστού αύξήσεως 
τών συντάξεων έφ’ όσον έπιτρέπουν τούτο αί οΐκονουικαί 
δυνατότητες τοΰ Ταμείου.

Έξ ετέρου σκοπεΐται ή προσαρμογή τών ίσχυουσών 
έκάστοτε διατάξεων περί διαδοχικής άσφαλίσεω- (Ν Δ 
4202/61 κ.ά.) καί εις τό ΤΕΒΕ.'

’ΆρΟρον 9.

Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή ευχέρεια εις τό 
ΤΕΒΕ νά συνάπτει συμβάσεις μετά θεραπευτηρίου/, διά 
την νοσηλείαν τών ήσφαλισμένων, συνταξιούχων καί τών 
μελών οικογένειας τών έν λόγω κατηγοριών προσώπων 
(παράγραφοι 1 καί 2).

Επίσης παρέχεται ευχέρεια διά σύναψιν συμβάσεων προς 
διάθεσιν μέρους κλινών προς τό ΤΕΒΕ διά τήν νοσηλείαν 
τών ώς άνω άναφερομένων προσώπων, ως καί διά τήν 
μίσθωσιν ολοκλήρου κλινικής ή καί νά προβή εις τήν άνέ- 
γερσιν ιδιοκτήτων 'κλινικών (παράγραφοι 3 -καί 4).

'Ομοίως παρέχεται ή ευχέρεια εις τό ΤΕΒΕ νά συγκρο
τεί μικροβιολογικά καί ακτινολογικά έργαστήρια ή νά συνά
πτει συμβάσεις μετά λειτουργούντων τοιούτων, διά τήν 
πραγματοποίησιν ταρακλινικών έξετάσεων καί θεραπειών 
ύπό τών ήσφαλισμένων του (παράγραφος 5). .

Τέλος, διά τής παραγράφου 6 παρέχεται ή ευχέρεια 
όπως διά ΓΙ. Δ/των ορίζονται τά τής όργανώσεως καί 
λειτουργίας τών κλινικών αίτινες θά λειτουργήσουν μερί- 
μνη τοΰ ΤΕΒΕ καί τά τής προσλήψεως τοΰ άναγκαιοΰντός 
διά τήν περίπτωσιν ταύτην προσωπικού, ένώ διά τής παρα
γράφου 7 τό Δ.Σ. τοΰ ΤΕΒΕ Οά δύναται, μετ’ εγκρισιν 
τοΰ * Γπουργοΰ Κοινωνικών 'Τπηρεσιών, νά βελτιώνη τήν 
Οεσιν νοσηλείας τών ήσφαλισμένων του καί νά όρίζη πο
σοστόν συμμετοχής εις τάς δαπάνας νοσηλείας τούτων.

ΆρΟρον 10.

Διά τοΰ άρθρου 10 άπλουστεύονται καί άνακαθορίζονται 
τά τής άποδείξεως τής ήλικίας τών ήσφαλισμένων καί τών 
μελών τής οικογένειας των, ώστε νά αποφευχθούν αί δυσ- 
χέρειαι αί όποΐαι άνακύπτουν κατά τήν συνταξιοδότησιν 
τών ήσφα/.ισμένων.

ΆρΟρον 11.

Διά τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου τούτου καταργεΐται ή 
διάταξ'.ς ή τις ώριζεν ότι, ή άπασχόλησις τών ιατρών εις τό 
ΤΕΒΕ, διά τήν περίΟαλψιν τών ήσφαλισμένων αυτού, δέν 
θεωρείται ώς έμμισθος θέσις. Οΰτω τοΰ λοιπού καί οί 
συμβεβλημένοι μετά τοΰ ΤΕΒΕ ιατροί δέν Οά πρέπει νά 
κατέχουν έτέραν έμμισθον θέσιν, έπιτεεπομένης μόνον τής 
προσλήψεως τών κατεχόντων έτέραν έμμισθον θέσιν, εις 
περίπτωσιν μή έκδηλώσεως ένδιαφέροντος υπό άμισθων 
ιατρών.

Διά τής παραγράφου 2 σκοπεΐται ή διευκόλυνσις τοΰ 
ΤΕΒΕ εις τήν πρόσληψιν ιατρών έλεγκτών όριζομένου 
ότι δύνανται νά προσλαμβάνονται έκτος τών παθολόγων 
καί ιατροί άλλων ειδικοτήτων, έστω καί μέ σΰμβασιν έρ
γου. Επίσης παρέχεται ή ευχέρεια ιατρικής περιΟάλψεως 
τών ήσφαλισμένων τοΰ ΤΕΒΕ καί δΓ ιατρών ετέρων ει
δικοτήτων, π/.ήν τών νυν προβλεπομένων παθολόγου·/ καί 
παιδιάτρουν (παράγρ. 1).

Διά τής παραγράφου 3 παρέχεται ή δυνατότης μειώ- 
σεους τοΰ ποσοστού συμμετοχής εις τά φάρμακα τών δι
καιούχων εις ποσοσ_ύν κάτω τοΰ ίσ/ύοντος 50‘*0.
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Άρθρον 12. 
Λ'. ·ν.χτάξε·.π τού χοθοου τούτου ι

2. Εις την κατά την προηγούμενη; παράγραφον ΰποχρεω-

Λ.Λ., οσάκις δύνχτχι ·;ά πράξη τούτο.

■Άρθρο·/ 13.
Διά της παραγράφου 1 παρέχεται ή εύχέρεια προσλή

ψεων ύπό τού Δ.Σ. τού ΤΕΠΕ εκτάκτων επιμελητών εισ
πράξεων έττ1 έξαμήνω θητεία εις ποσοστό·/ 30 % πλέον 
των ύττο τού Κανονισμού προβλεπομένων θέσεων, προς 
άντιμετώττισιν εκτάκτων αναγκών.

Λιά τής πχραγρ. 2 ορίζεται ότι οί διενεργούντες απο- 
γραφήν ήσφαλισμένων. εκτός των Γραφείων τού ΤΕΠΕ, 
θά δικαιούνται τό 40 % τής εισφοράς έγγραφης. έφ’ όσον 
εγγράφουν πρόσωπα άτονα έδει νά ειχον ΰπχχθή εις την 
άσφάλισίν τού ΤΕΠΕ ττρό τής ισχύος τού X. 403/1976.

Άρθρον 14.
Λιά τού άρθρου τούτου διευκρινίζονταφ_καί έττεκτείνονται 

υφιστάμενα·. έςουσιοδοτικαί διατάξεις, διά την χπλουστέ- 
ραν καί ταχυτέραν ρύΟμισιν των άναγκαιουσών ρυθμίσεων 
προς έκπλήρωσιν των σκοπών τού Ταμείου.

Άρθρο·/' 15.
Διά τού άρθρου τούτου άνακαθορίζονται αί διατάξεις περί 

κω δίκοπο τη σε ου ς τής διεπούσης τό ΤΕΒΕ νομοθεσίας, κατά 
τρόπον έπιτρεποντα την πραγματοποίησιν τούέπιδιωκομένου 
σκοπού.

Άρθρον 16.
Διά τού άρθρου 16 ορίζεται ότι μέχρι τής έκδόσεως 

τών υπό τού νόμου προβλεπομένων Π. Δ/των ή Υπουρ
γικών ’Αποφάσεων, θά εξακολουθούν ΐσχύουσαι αί κείμε
να·. διατάξεις, έφ’ όσον δεν άντίκεινται είς τάς διατάξεις 
τού νόμου τούτου.

Άρθρον 17.
Αναφέρεται εις τήν εναρξιν ισχύος τού νόμου.

Έν ΆΟήναις τή 27 Μαρτίου 1979

Οί * Υπουργοί
Συντονισμού ΙΙεοεδείαε Κυβεενήσεως

Κ. ,ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΙΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π0ΤΑΟΣ
Κοινωνικών Ύπηοεσιών

ΣΙΙ. ΔΟΞΙΛΔΗΣ
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τέ pen ν ύτττ; - λισιν τοΰ
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Σοκίουλίου

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσει» ς α2:. συμπληρώσεως τής περί Τ.Ε.Β.Ε. 

Νομοθεσίας.

Άρ-Spov 1.

Το άρύρον 2 τού Νόμου 636V1934 «περί ίίρύσεως Τα
μείου ’Ασφαλίσεως Έπαγγιλματιών καί Βιοτεχ/ών τής Έλ- 
λχόος», άντι/,αύίττατα: ώς άκολού*3ως:

<ΓΑρ·3ρον 2.

1. Είς το Ταμείο*/ ασφαλίζονται υποχρεωτικώς πάντες οί 
άνω τών 18 ετών, έπαγγελματία·. καί ίιοτέχναι οί οιατηροΰν-

ή ίιοτεχνία

του/.αχ'.στον.
Τυχόν άπόληψις άποόοχών εκ τής Προσωπικής Εται

ρείας ή τής Εταιρείας Περιωρισμένης ΕύΔύνης ή τής 'Ανω
νύμου τοιαύτης τών είς τά προηγούμενα έόάφυ· άναφερομε- 
νων προσώπων, όέν αποτελεί λόγο·; εςαιρεσεως εκ τής υπο
χρεωτικής είς το ΤαμεΤον ασφαλίσεως.

3. Κατ’ έςαίρεσιν πρόσωπα περί ών αί περιπτώσεις ό' καί 
γ' τής προηγούμενης παραγράφου ώς καί τά έτερόρρυ-ύϋ.α 
μέλη τών Ετερορρύθμων 'Εταιρειών, τά υπαγόμενα τό πρώ
τον είς τήν υποχρεωτική·; άσφάλισίν τού Τ.Ε.Β.Ε., έξαιροΰν- 
το'. τής παρ’ αύτώ άσφζλισεως, έφ’ όσον κατά τήν ίσχΰν τοΰ 
παρόντος έχουν ύπερόή τό 55ον έτος τής ηλικίας των.

Τά πρόσωπα ταϋτα όύνανται νά ΰπαχ·3ώσι προαιρετικώς 
είς τήν άσφά/.ισιν τοΰ Ταμείου, δι’ αίτήσεώς των υποόαλ- 
λομενης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας όύο ετών από τής 
ισχύος τοΰ παρόντος».

Άρ-λρον 2.

1. Οί μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου ύπαχύεντες 
καί*’ οίονοήποτε τρόπον εις τήν άσφά/.ισιν τοΰ Τ.Ε.Β.Ε. 
συνεχίζουν υποχρεωτικώς τήν παρ’ αύτώ άσφάλισίν των.

2. Λ:' άποφασεως τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρε
σιών, έφ’ άπας έκόο-3ησιμένης. μετά γνώμην τής προς τούτο. 
συστα·3ησομένης Επιτροπής, ·3έλουν προσοιορισλή αί εΐδικώ- 
τερα: κατηγορία·, επαγγελμάτων οιά τά όποια οι άπό τής 
έκόόσεως τής άποφασεως καί έφεσής άσ/.οΰντες τοιαΰτα 
έπαγγελματίαι. ίιοτέχναι ή έμπορο: υπάγονται, ανεξαρτήτως
Ε τ ιοι ε λ στ ηρ ι α/.ή ς κατατάσεως. είς τή; άσφάλισίν έκατέρου 

τών'Ταμείου Τ.Ε.Β.Ε. ή'Τ.Α.Ε.
Κατά τήν αύτή/ ώς άνω όιαόικασίαν καυορ'.ζεται τό Τα

μείο·; εις τό όποιο*/· υπάγονται ο: άσ/.οΰντες νέα οημιουργού- 
μενα έπαγγέλματα.

• Ή κατά τά άνωτέοω "Επιτροπή, ήτις συγκροτείται ϊι’ 
ί-.τοφάτεως τού Τπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών, άπαρτι- 
ζετα: έκ τών κάτω-3::

α. Τοΰ Γενικού Γραμματεως τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, ώς Προεόρου.

ρ. Τοΰ Προεόρου τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επι
μελητηρίου Λ·3ηνών. : ·
. γ. Τοΰ Προεόρου τοΰ Εμπορικού Τμήματος τοφ Εμπορι
κού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΆΔη/ών.

ϊ. Τού Προεόρου τοΰ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αντνών.

ε. Τοΰ Προεόρου τοΰ Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ά- 
νη/ών.

στ. Τοΰ Διοικητοΰ- τού Τ.Ε.Β.Ε.
ζ. Τοΰ Προεόρου τοΰ Διοικητικού Συμόουλίου τού Τ.Α.Ε.
Λναπληοωταί τών άνωτέοω είναι τά ύπ' αυτών υποδει

κνυόμενα πρόσωπα.
Η Έπιτοοπή εύρίσκεται έν απαρτία παρόντων τεσσάρων, 

τούλάχιστον με/άϋν. ”
Ε; περιπτώσει ίσοψηφίζς υπερισχύει ή γ*;ώμη υπέρ ής 

όίόεται ή ψήφος τοΰ Προεόρου. 1
'Ή Επιτροπή συνεόριάζει είς τό Κεντρικόν Κατάστημα 

τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικών Τπηρεσιώ*; καί λειτουργεί κατα 
τάς έκάστοτε κειμένας διατάξεις περί λειτουργίας τοΰ Συμ- 
ί ου/.ίου Κοινωνικής 'Ασφαλείας.


