
Έτσι τνΰ σχεδίου Νόμου «ττερί ετυστσισεω; Κλάδου Επι
κουρικής Άσφαλίσεως παρά τώ Ταμείω Προνοίας καί
Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης 'Αθηνών-Πειραιώς
και Περίχωρων».

Ποό; την Βουλήν ιών "Ελλήνων
1. Διά τού ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεί ται ή σύ- 

στασις Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως. εις τήν άσφά- 
λισιν τοΰ όποιου θά υπαχθούν οί μέτοχοι τοϋ Ταμείου Πρό
νοιας καί Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Άθηνών- 
Πειραιώς καί Περιχώρων.

2. Ή διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου σύστασις Κλάδου 
Επικουρικής Άσφαλ.ίσεως κρίνεται άναγκαία. άφ’ ενός 
μεν διόη το Ταμεϊον, παρ’ ω συνιστάται ούτος, 6ά απόκτη
ση ούσιαστικώτερον σκοπόν, καθ’ όσον ύπό την νέαν αύτοϋ 
μορφήν θά άνταποκρίνεται καλύτερον εις τάς συγχρόνους 
αντιλήψεις τής Κοινωνικής Άσφαλ.ίσεως, ά~ ’ ετέρου δέ θά 
συντέλεση εις την άρσιν τής ύφισταμένης άνισότητος άπο 
άπόψεως επικουρικής άσφαλίσεως, έν σχέσει μέ αλλας κα
τηγορίας εργαζόμενων. Πέραν τών ανωτέρω σημειοΰται ότι 
ή σύστασις τοϋ κλάδου ικανοποιεί καί σχετικό αίτημα τής 
ώς άνω τάςεως τών εργαζομένων.

3. Εΐδικώτερον έπί τών . επί μέρους διατάξεων τοΰ έν 
λόγω σχεδίου Νόμου, έπαγόμεθα εις τά κάτωθι :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή σύστασις Κλάδου 
’Επικουρικής Άσφαλίσεοτς παρά τω Ταμείω Προνοίας 
και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης ’Αθηνών-Πειραιώς 
καί Περιχώρων, έχων ίδιαν οικονομικήν καί λογιστικήν 
αύτοτέλειαν ώς καί ή μετονομασία τοϋ Ταμείου.
β) Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται ό σκοπός τοϋ Κλάδου δστις 

είναι ή χορήγησις επικουρικής συντάξεως εις τά άποχωροϋν- 
τα τής υπηρεσίας πρόσωπα λόγω γήρατος καί αναπηρίας 
ώς καί εις τά μέλη τής οικογένειας αυτών έν περιπτώσει 
θανάτου των.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζεται ότι ή υπαγωγή εις τήν 
άσοάλισιν τοΰ συνισπωμένου Κλάδου είναι υποχρεωτική καί 
τά πρόσωπα τά όποια θά ύπαχθοΰν είναι τό κατά το άρθρον 
3 τοΰ ΑΝ 1606/1939 αναγνωριζόμενα ώς μέτοχοι τοΰ Τα
μείου.

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζονται οϊ πόροι τοΰ Κλάδου οί 
οποίοι συνίστανται εις :

1. Τό ήμισυ τοΰ συνόλου τών έσόδων τοΰ Ταμείου Προ
νοίας καί Κοινής Διανομής Πωγητών Βενζίνης ’Αθηνών 
Πειραιώς καί Π εριχώρων βάσει τών υπέρ αύτοΰ έκάστοτε 
ίσχυόντων πόρων, έπί τής πωλήσεως βενζίνης καί πετρε
λαίου.

Ό πόρος ούτος, ώς έχει διαμοροωθή σήμερον, άντιπρο- 
σωπεύει τό 10% έπί τής προμήθειας τών πρατηριούχων 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατανεμωμένου τοΰ ποσοστοΰ 
τούτου έξ ήμισείας εις τον Κλάδον Π ρονοίας καί Κοινής 
Διανομής καί εις τον ύπό σύστασιν τοιοΰτον ’Επικουρικής 
Άσφαλ.ίσεως.

2. Τήν έφ’ άπαξ καταβολήν 500 δραχμών ύπό τών ήσφα- 
λ.ισμένων ώς δικαίωμα εγγραφής τούτων εις τον Κλάδον.

3. Το εις τό τέλος έκάστης οικονομικής χρήσεως υπό
λοιπον τοΰ παρά τή Εθνική Τραπέζη τηρούμενου «Λογ/σμοϋ 
Προνοίας" τοΰ άρθρου 8 τοΰ Α.Ν. 1606/1939, τό όποιον 
μεταφέρεται έκ τοΰ Λογ/σμοΰ Προνοίας εις τον Λογ/σμόν 
’Επικουρικής Άσφαλ.ίσεως.

4. Τάς πάσης φύσεως προσόδους τής περιουσίας τοΰ κλά
δου τάς δωρεάς καί τά κληροδοτήματα πρός αύτόν.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 ορίζεται ότι ό Κλάδος δε/ θά έχη 
ίδιαν διοικητικήν αύτοτέλ.ειαν άλλ.ά θά διοικήται ύπό τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Προνοίας καί Κοινής 
Διανομής Πωλητών Βενζίνης ’Αθηνών-Πειραιώς καί Πε
ριχώρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ζ) Ωσαύτως διά τοΰ άρθρου 6 ορίζεται ότι ή διαχείρισις 
ή λογιστική ενημέρωσες καί ή έν γένει λειτουργία τοΰ κλά
δου Θά διενεργήται ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Ταμείου.

Αί διατάξεις τών άρθρων 5 καί 6 θεσπίζονται διά τήν πε
ριστολήν τών Διοικητικών Δαπανών τοΰ Κλάδου.

η) Διά τοΰ άρθρου 7 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά 
Π.Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών καθορισθοΰν αί προϋποθέσεις τάς όποια; δέον 
νά έχουν τά άσφαλαζόμενα πρόσωπα διά νά τύχουν παροχών, 
το ύψος αυτών, ό κύκλος τών προστατευομένων προσώπων 
ο τρόπος άναγνωρισεως καί εξαγοράς τής προϋπηρεσίας 
τών ήσφαλ.ισμένων καί τής καταβολής τών διά τήν άναγνώ- 
ρισιν ταύτης ποσών, ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άνα- 
γκαία διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τοΰ Κλάδου.

Έν Άθήναι; τή 7 ’Ιουνίου 1978 
*0 'Υπουργός 

ΣΠ. ΔΟΞΙΛΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περ: συστάσεως Κλάϊου Επικουρικής Άσφαλίσεως παρά τώ
Ταμείω Προνοίας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βεν
ζίνης ’Αθηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων.

Άρ-Spov 1.
Σύστασις—Μττονςχασία.

1. Συνιστάται παρά τώ Ταμείω Προνοίας καί Κοινής Δια
νομής Πωλητών Βενζίνης Άδηνών—Πειραιώς καί Περίχω
ρων Κίλάϊος Επικουρικής Άσφαλίσεως έχων Εοίαν οικονομία.ή·/ 
καί λογιστικήν αυτοτέλειαν.

2. Τό κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον Ταμ>είον, μετο
νομάζεται, εις Ταμείο-/ Επικουρικής Άσφαλίσεως Προνοίας 
καί Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Ά·άηνών—Πειραι
ώς καί Περιχώρων.

Άρ-5ρον 2.
Σκοπός Κλάϊου Επικουρικής Άσφαλίσεως.

Σκσπος τοΰ τυνιστωμενου Κλ.άϊου είναι, ή χοοήγησις επι
κουρικής συντάξεως εις τά κατά τό άρύρον 3 τοϋ παρόντος 
ασφαλ.ιζόμενα πρόσωπα, εις περίπτωσιν γήρατος καί αναπη
ρίας, ώς καί εις τά μέλη οικογένειας αύτών εις περίπτωσιν 

■ύ αν ατού τοϋ προστάτου αύτών ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Άρ-άρον 3.
Ήσφαλ.ισμένοι.

Έίς τήν άσφά/.ισίν τοϋ συνισπωμένου Κλ.άϊου υπάγονται ύπο- 
χρεωτικώς. άπαντα, τά κατά τό άράρον 3 τοϋ ΑΝ. 1606/ 
1939 αναγνωριζόμενα, ώς μέτοχοι τοϋ Ταμείου Προνοίας καί 
Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Ά-άηνών - Πειραιώς καί 
Περιχώρων, φυσικά πρόσωπα τά κεκτημενα καί έφ’ έξης 
κτωμενα έπ’ όνόματ: των, άϊεια λειτουργίας όενζινχ/τλίας 
ή πετρελ.α:χ/τλίας ή καί άμφοτέρων τούτων εις πρατήριου 
όενζινης ή εις σταύμόν αύτοκινήτων ϊυνάμει άποφάσεως τοΰ 
'Υφουργοϋ Συγκοινωνιών.

Άρ-5ρον 4.

Πόροι.
Πόρο: τοϋ συνιστωμένου Κλάϊου είναι:

α) Το ήμισυ τοϋ συνόλου τών έσόϊων τοϋ Ταμείου ’Επικου
ρικής Άσφαλ.ίσεως Προνοίας καί Κοινής Διανομής Πωλη
τών Βενζίνης Ά-ύηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων όάσει τών 
ύπερ χύτου έκάστοτε ίσχυόντων πόρων έκ τής πωλήσεως 6εν- 
ζίνης και πετρελαίου.

6) Έφ’ άπαξ καταόολ.ή ϊικαιώματος εγγραφής ϋπο τών 
ήσφαλ.ισμένων έκ ϊραχμών πεντακοσίων (500).


