
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Έχ: τοϋ σχεδίου Νόμου «χέρι ύχαγωγής εις την ασφαλι- 

<jtv τοϋ Ταμείου Έχιχουριχής Ασφα/.’.τεως Προσωχιχου 
Α.Ε. Οίνοχοιΐας — ΖυΔοχοιιας χα! Οίνοχνευματοχοιΐας 
χαί ετέρων χατηγοοιών μισΔωτών χα! ρυΔμισεως συνα
φών Δεμάτων».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Ajvarj.il τοϋ Α.Ν. 1654/1939 συνεστήΔη χαϊ λειτουργεί 
ώς Νομικόν Πρόσωχον Δημοσίου Διχαίου. τέ Ταμειον Έχι
χουριχής Άσφαλίσεως Προσωχιχοϋ Α.Ε. Οίνοχοιΐας — Ζυ- 
Δοχοιΐας χα! Οίνοχνευματοχοιΐας.

2. Τχό τών πατάξεων τοϋ αρΔρου 2 τοϋ ανωτέρω Α
ναγκαστικού Νόμου όοίζεται ότι εις την άσφάλισιν του Τα- 
μείου ύχάγετα: ύχοχρεωτιχώς τό ύχαλληλιχόν χροσωχιχόν 
χ» οί χλητήρες ιών Κεντρικών Καταστημάτων χα! τών έν 
γένει εργοστασίων χα' 'Τχοχαταστημάτων τών Α.Ε. Οίνο- 
χοιΐας — ΖυΔοχοιΐας χαϊ' Οίνοχνευματοχοιΐας.

3. Εις το ώς άνω Ταμείον ϊεν ύχαγοντα: ο! έργατοτεχνί- 
τες τών ανωτέρω έταιρειών ώς έχίσης χα: οί ύχάλληλοι χαί 
έργατοτεχνίτες χαρεμφερών έταιρειών όχως Ποτοχοιίας— 
Βύνης — Άναφυχτιχών — Ψυγείων χαϊ Παγοχο:ίας.

4. Δια τού ανωτέρω σχϊδίου Νόμου σχοχεί ή άρσις τής 
υφιστάμενης άνισόσητος άχό άχόψεως έχιχουριχής άσφαλί- 
σεως μεταξύ τών εργαζομένων εις χαρομοίας έχιχειρήσεις.

5. Είδιχώτερον:

α) Διά τής χαρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοΰ ύχο χρίσιν σχεδίου 
Νόμου ορίζεται ότι ύχάγετα: ύχοχρεωτιχώς εις την άσφά- 
λι-σιν τοϋ ΤΕΑΠΟΖΟ άχαν τό έργατοτεχνιχόν χα! ύχαλ- 
ληλιχόν χροσοχιχον τών Α.Ε. Οίνοχοιΐας, ΖυΔοχοΰας. Οίνο- 
χνευμαχοχοιΐας. Ποτοχοιίας. Βύνης. Άναψυχτιχών. Ψυγείων 
χαί Παγοχοιΐας. χαΔώς έχίσης χαϊ ο! χλητήρες αυτών. Έχί- 
σης ύχαγοντα: εις τήν άσφάλισιν οί ύχάλληλοι χαϊ έργατο
τεχνίτες χαϊ χλητήρες τών μικτών Α.Ε. χού έχουν έναν άχο 
τούς ανωτέρω Κλάδους χα: ϊέν ύχοίγοντα! σέ άλλο Έχιχου- 
ριχέ Τχμείο. Τέλος ύχάγονται χα! οί ΔιευΔυνταί, Γενιχοϊ 
ΔιευΔυνταί. ’Εντεταλμένο: ΔιευΔύνοντες ή Συμχράττοντες 
Σύμβουλοι χαί Διοιχηταϊ τών ανωτέρω 'Εταιρειών τών όχοίων 
οί αμοιβές ύχαγοντα: εις τήν φορολογίαν τών μισΔωτών ύχη- 
ρεσιών.

Διά τής χα:. 2 τοΰ είίου άρΔρου χαρέχετσι έξουσιοϊότη- 
σις όχως διά Π. Δ/τος ύχαχΔοϋν χαϊ οί έργαζόμενοι ύχάλ- 
ληλοι. έργατετεχν-τες χα: χλητήρες στις Α.Ε. Χυμοχοιΐας.

Διά τής χαρ. 3 παρέχεται έαουσιοϊότησις στον 'Τχουργό 
Κοινωνικών Ύχηρεπών όχως δι’ άχοφάσεώς του έχιλύη 
αμφισβητήσεις. ώς χρύς τήν όχαγωγή ή μή εις τήν ασφά
λιση τού Ταμείου έργαζομένων ή χροσώχου τινός.

6) Διά τοϋ αρΔρου 2 χαρίζεται έξουσιοϊότησις εις τον 
'Γχουργόν Κοινωνιχών 'Τχηρεσιών όχως 8Γ άχοφάσεώς του 
όρισΔοϋν οί χροϋχοΔέσεις τις οποίες χρέχει νά πληρούν τά 
άσφαλιζόμενα χράσωχα γιά νά συνταξιοδοτηΔοϋν, έ τρόχος 
άναγνωρισεως χα: εξαγοράς τής χροϋχηρεσίας αυτών, ώς 
χα: οί ύχόχρεο: ϊιά τήν καταβολήν τοΰ χοσοϋ τής εξαγοράς.

Διά τής Χ2ρ. 2 τοΰ ίίίου άρΔρου ορίζεται ότι χράσωχα τά 
όχοία έχονν ύχεσβή το 50όν έτος τής ήλιχίας τους χατά 
τήν έναρξιν τής άσφαλίσεώς τους, δύνανται νά έξαιρεΔοΰν 
άχό αυτήν χατόχιν αίτήσεώς τους, μή άναχλητής ύχοβαλλο- 
μένης εντός άνατρεχτ-.χής χροΔεσμίας ένός έτους άχό τής 
ισχύος τοϋ Νόμου.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Περί ύχαγωγής εις τήν άσφάλισ:ν τοϋ Ταμείου Έχιχουριχής

άσφαλίσεως Προσωχ:χοϋ ΑΈ. Οίνοχοιΐας — Ζυύε-
χοιΐας χα: Οινοπνευματοποιίας χα! έτέρων χατηγοριών
μισΔωτών χα! ρυΔχίσεως συναφών Δεμάτων.

ΆρΔρον 1.

Τό άρΔρον 2 τοϋ Α.Ν. 1654/1939 «χερ! ίδ ρύσεως Ταμείου 
Έχιχουριχής Άσφαλίσεως 'Τχαλλήλων Εταιρειών Οινο
ποιίας. ΖυΔοχοιιας χα: Οίνοχνευματοχοιΐας άντιχαΔίστατα: 
ώς άχολούΔως:

«ΆρΔρον 2.

1. Εις τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου ύχάγονται ύχοχρεωτι- 
χώς:

α) "Αχαν το ύχαλληλιχόν χα! έργατοτεχνιχόν Προσωχι- 
χέν τών Α.Ε. Οίνοχοιΐας. ΖυΔοχοιιας. Οίνοχνευματοχοιΐας, 
Ποτοχοιίας, Βύνης. Άναψυχτιχών, Ψυγείων χα: Παγο-
χοιΐας. ώς χα: οί χλητήρες αυτών.

6) "Αχαν το ύχαλληλιχόν χαϊ έργατοτεχνιχόν χροσωχιχόν 
ώς χαι οί χλητήρες τών μικτών Α.Ε. αί όχοία: έχουν ένα έχ 
τών άνωτέρω χλάϊων χα! τών όχοίων το χροσωχιχόν ϊέν 
ύχάγεται εις έτερον Έχιχουριχόν Ταμείον.

γ) Ο! ΔιευΔυνταί, Γενικοί ΔιευΔυνταί, ’Εντεταλμένο:
• ΔιευΔύνοντες ή συμχράττοντες Σύμβουλο: χα! Διοιχηταϊ τών 
άνωτέρω Εταιρειών τών όχοίων αί άμοιβαί ύχάγονται εις 
τήν φορολογίαν τών μισΔωτών ύχηρεσιών.

2. Διά Προείριχοϋ Διατάγματος έχίιϊομένου τή χροτά- 
σε: τού 'Τχουργοΰ Κοινωνικών 'Τχηρεσιών μετά γνώμην τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου, ϊύναται νά ύχαχΔή 
εις τήν άσφάλισιν αύτοϋ χα! τό ύχαλληλιχόν χαί έργατοτε
χνιχόν χροσωχιχόν τών Α.Ε. Χυμοχοιΐας, ώς και οί χλητή
ρες αυτών.

3. Πάσσ άμφισβήτηοις χέρι τής ύχαγωγής ή μή εις τήν 
άσφάλισιν τοϋ Ταμείου κατηγορίας τινός έργαζομένων τ 
χροσώχου τινός, εχιλύεται ϊι’ άχοφάσεώς τοϋ 'Τχουργοΰ 
Κοινωνιχών 'Τχηρεσιών μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Κοι
νών. Ασφαλείας».

ΆρΔρον 2.

1. Δ*.’ άχοφάσεώς τοϋ 'Τχουργοΰ Κοινωνιχών 'Τχηρεστών 
μετά γνώμη·/ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου, Δέ- 
λουν όρισΔή α! χκοϋχοΔέσεις τάς όχοίας δέον νά χληροΰν τά 
ϋχαγόμενα τέ χρώτον εις τήν· άσφάλισιν χράσωχα διά νά τύ
πτουν συντάξεως, ό τρόχος άναγνωρισεως τής χροϋχ-τρεσίας 
τών άσφαλιζομένων και χαταβολής τών διά τήν αναγνώρισαν 
ττύτης χοσών, ώς χα! ο: ύχόγρεο: καταβολής τούτων.

2. Πρόσωχα έχ τών ύχαγομένων τό χρώτον, ίιά τοϋ χα
ρ έντος νόμου, εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου, τά όχοία έγουν 
ύχερβή τό χεντηχοστόν έτος τής ήλιχίας των χατά τήν εναρ- 
ςιν ισχύος αύτοϋ, ϊύνανται, δι’ αίτήσεώς των ϋχοβαλλομένης 
έντός έτους ·άχτό τής ένάρξεω,ς ισχύες του και μή ύχοκειμέ- 
νης εις ά/άκλησιν, νά έξαχρεΔούν τής ύχοχρεωτσχής άεφα- 
λίσεως τοϋ Ταμείου.

3. Ώς χρος τά λοιχά Δέμοττα, έφαρμόζονται α! έχάστοτε 
ισχύουσαι χερ! τοϋ Ταμείου διατάξεις.

ΆρΔρον 3.

Ή ισχύς τοϋ χαρόντος άσχετα: άχό τής χρώτης τοϋ έκτου 
άχό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ
νήσω; μηνός.
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