
Έπι του σχεδίου Νόαου «περί τροποποιησεως διατάσεων
τ.νων του Ν.Δ. 2238/1943 «πεοι ίδρυσεως Ταμείου Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας».

Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 2238/1943 συνεστήθη καί λειτουρ
γεί ώς Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, τό Ταμειον 
Έ—ικουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Κλ.ωστοϋφαντουρ- 
γίαε.

2. ’Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος 
ορίζεται ότι, εις τλν ασφάλισιν τοϋ Ταμείου ΰτεάγεται υττο - 
χρεωττκωε τό έργατοτεχνικόν καί ύπα/ληλ,ικόν — ροσωπικον 
τών τάση: φύσεως Κλωστοϋφαντουργικών-Βιοτεχνικών ή 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Τό Ταμειον έν τη εφαρμογή τη; ώς άνω διατάςεωε έθεώ- 
ρησεν ώ; Κλωστοϋφαντουργικά: επιχειρήσεις, πλήν τών 
Κλωστοϋφαντουργικών - Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών τοι- 
ούτων, καί τάς τών Κλωστηρίων, Κλωστής ραφής, Στρι- 
πτηρίων, Σχοινοποιείων, Κορδελλοποιείων, Πλεκτηρίων. 
Βαφείων, Φινιριστηρίων κλπ. επί τώ τέλει τής ύποχρεω- 
τικώς υπαγωγής εις την άσφάλισιν τούτου, απάντων τών 
άπασχολουμένων εις αύτάς. Διά τής ύπ’ άριΟμ. 14/1959 
άποφάσεως τοϋ Άρείου Πάγου, όμως, έκρίΟησαν ώς Κλω
στοϋφαντουργικά· έπιχειρήσεις, έκεΐναι μόνον αίτιες, δι’ 
επεξεργασίας τής πάσης φύσεως όλης παράγουν την κατάλ
ληλο προς υφανσιν ινα καί αί μετατρέπουσαι την Ινα εις 
ύφασμα δι’ ΰφάνσεως καί ούχί διά πλέξεως. Ταϋτα έδέχθη 
καί τό Συμβούλιον τής Επικράτειας, διά τής ύπ* άριθμ. 
2552/1968 άποφάσεως αύτοΰ.

3. Κατόπιν τών ώς άνω αποφάσεων τών άνωτάτων Δι
καστηρίων τής χώρας, έξηρέθησαν τής άσφαλίσεως τοϋ 
Ταμείου οΐ άπασχολούμενοι είς τάς επιχειρήσεις Κλωστών 
Ραφής, Στριπτηρίων κλπ. 'Η τοιαύτη έξαίρεσις όμως, 
έδημιούργησε πλεΐστα όσα παράπονα τών έξαιρεΟέντων δι’ 
άνισον μεταχείρισιν έν σχέσει· προς τους λοιπούς συναδέλ
φους των. τούς άπασχολουμένους εις όμοειδεΐς Κλωστοϋ
φαντουργικές Επιχειρήσεις.
ν ' 4. Έξ άλλου ΰπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ αύτοϋ 
Ν. Δ/τος, ορίζονται, τόσον αί είσφοραί τών ήσφαλισμένων 
,τοΰ Ταμείου, όσον καί οί διάφοροι κοινωνικοί πόροι, οί όποιοι 
ειχον θεσπισθή υπέρ τούτου Ενα δύναται νά άνταπεξέλΟη 
εις τάς υποχρεώσεις του. Καί ώς προς τάς εισφοράς μέν 
ττροβλέπεται ότι αύται διενεργοΰνται έπί τοϋ συνόλου τών 
αποδοχών, άνεξαρτήτως τοϋ ύψους τούτων, μέ αποτέλεσμα 
την μεγάλην έπιβάρυνσιν τών ήσφαλισμένων καί φαλκί- 
δευσιν τοϋ εισοδήματος των, άνευ αντιστοίχου αντιπαροχής, 
δοΟέντος ότι αί παρεχόμενα: ΰπό τοϋ Ταμείου συντάξεις, 
εύρίσν.ονται είς χαμηλά σχεττκώς επίπεδα.

Ώς πρός τούς υφισταμένους κοινωνικούς πόρους, ουτοι 
θεσπισθέντες κατά τό παρελθόν, δεν εισπράττονται πλέον 
καί ή διατήρησίς των κρίνεται άνευ αντικειμένου.

__ 5. Διά τοϋ άνω σχεδίου Νόμου, σκοπεΐται, άφ’ ένός μέν 
ή έπανυπαγωγή είς την άσφάλ.ισιν τοϋ Ταμείου άπασχολου
μένων είς βιοτεχνικές καί βιομηχανικές επιχειρήσεις πλε
χτικής καί ή άρσις υφιστάμενης άνισότητος, άπό άπόψεως 
επικουρικής άσφαλίσεως, μεταξύ τών εργαζομένων είς πα
ρόμοιας έπιχειρήσεις. άφ’ έτερου δέ ή τροποποίησις τοϋ 
περί πόρων άρθρου τής νομοθεσίας τοϋ Ταμείου.

6. Είδικώτερον :

α) Διά τοϋ άρθρου 1 τού ΰπό κρίσιν σχεδίου Νόμου υπά
γεται ΰποχρεωτικώς είς την άσφά/.ισιν τοϋ ΤΕΑΜΚ άπαν 
τό έργατοτεχνικόν καί υπαλληλικόν προσωπικόν τών πάσης 
φύσεως Κλωστουφαντουργικών-Βιοτεχνικών καί Βιομηχα
νικών ’Επιχειρήσεων ώς και τό έργατοτεχνικόν προσωπικόν 
τών Βιομηχανικών καί Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων πλε
χτικής τό άπασχολ.ούμενον μέ τόν χειρισμόν, την συντήρησιν 
καί τάς βοηθητικός, έργασίας, τών κλωστικών μηχανημάτων,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ πλ.εκτικών μηχανών παεαγωγής π/.εκτών ΰφασιιάτω. καί 
πλ,εκτικών ειδών ώς έπιση: καί τό προσωπικόν τών Βαφείον 
Τυποβασείων καί Φινιριστηρίων τών έπεξεργαζομένων είδη 
πλεχτικής καί λ,ειτουργού-/των είτε έ/τός τών βιοαηγανικών 
καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων, είτε αύτοτελώς.

'Τπό τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι, τυχόν καταβλ.ηθεϊσαι 
ΰπό τών ώς άνω άναφερομένων έπιχειρήσεων είσφοραί, 
ύπέρ τοϋ Ταμείου δέν έπιστρέφο'/ται ουδέ άναζητοϋνται, 
έφ’ όσον μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, δέ/ έχει 
έκδοθή άμετάκλητος είς βάρος τοϋ Ταμείου δικαστική ά—ό- 
φασις, τοϋ χρόνου εις ον ανάγονται αΰται άναγ/ωριζομέ.ου 
ώς χρόνου πραγματικής άσε κλισέ ως τών προσώπων υπέρ 
ών κανεβλ.ήθησαν αΰται.

β) Διά τοϋ άρθρου 3 αντικαθίσταται τό περί πόρο / άρ
θρο·/ 5 τοϋ Ν.Δ. 2238/1943 «περί ίδρύσεως Ταμείου ’Επι
κουρικής Άσφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας» 
επί τώ τέλ.ει περιορισμού τοϋ ύψους τών ύποκειμέ/ων είς 
κρατήσεις υπέρ τοϋ Ταμείου αποδοχών, δυΟέ/τος ότι, διά 
τής ίσχυούσης διατάξεως, ΰπόκεινται είς εισφοράς τό σύ- 
νολ.ον τών άποδοχών άνεξαρτήτως ύψους αυτών, καί αύξή- 
σεως τής εισφοράς τών ήσφαλισμένων-τών ύποκειμέ/ων είς 
τόν Κανονισμόν τοϋ ΙΚΑ περί βαρέων καί άνθυγιεινών έπαγ- 
γελ.μάτων.

Διά της προτεινομένης ρυθμίσεως θεσπίζεται άνούτατον 
δριον άποδοχών τών ήσφαλισμέ/ων τών ύποκειμένων είς 
κρατήσεις ύπέρ τοϋ Ταμείου καί καθορίζεται τούτο ίσον 
πρός τό διπλ.άσιον τοϋ είκοσιπενταπλ.ασίου τοϋ τεκμαρτού 
ημερομισθίου τής έκάστοτε ίσχυούσης ανώτατης άσφαλι- 
στικής κλάσεως τοϋ ΙΚΑ.

Ωσαύτως αυξάνεται κατά ποσοστόν 1% ή εισφορά τών 
ήσφαλισμέ/ων τών ύπαγομέ/ων είς τόν Κανονισμόν τοϋ 
ΙΚΑ περί βαρέων καί ’Ανθυγιεινών έπαγ/ελ.μάτων, έπί τώ 
τέλ,ει συνταξιοδοτήσεώς των καί ΰπό τοϋ Ταμείου κατά 
πέ/τ: (5) έτη ένωρίτερον, ούτως ώστε ή συνταξιοδοτησίς 
των νά συμπίπτη μέ την συντάξιοδότησιν έκ τοϋ όργανι- 
σμοϋ κυρίας άσφαλίσεως.

Τέλος διά τοϋ άντικαθιστωμέ/ου άρθρου καταργοϋ'/ται 
οί ύφιστάμενοι κατοχικοί πόροι, δοθέ/τος, δτ. πλ,έον δέ 
είσπράττο·/ται καί ώς έκ τούτου ή διατήρησίς των κρίνε- 
rat άνευ ά·/τικειμέ/ου.

γ) Αί ρυθμίσεις αΰται έπροτάθησαν ΰπό τοϋ Ταμείου 
μετά σύμφωνον γνώμην τής ’Ομοσπονδίας Κλωστ-/υφαν
τουργών Ελλάδος, πρός ίκανοποίησιν άπό μακροϋ έκκρε- 
μούντιο·/ σχετικών αιτημάτων τών ήσφαλισμένων.

’Εν ΆΟήναις τή 7 Ιουνίου 1978
Ό Ύπουογός 

ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τ.ροποπο:ήσεως διατάξεων τινων τού ΝΆ.'2238/1943 

«περί ίδρύσεως Ταμειον ’Επικουρικής Άσφαλίσεως Mt- 
σ-άωτών Κλωστοϋφαντουργίας». " λ ·

Άρ-Spov 1.

Τό άρδρον 3 τοϋ Ν.Δ. 2238/1943 έτικα-όίσταται ώς 
άκο/,ούδως:

«Άρ-Spov 3.

1. Είς τή-/ άσφά/.ισιν τοϋ Ταμείου υπάγεται ΰποχρεωτικώς: 
α) Τό έργατοτεχνικόν καί ύπαλ/.η/.ικον προσωπικόν τών 

πάσης φύσεως Κλωστοϋφαντουργικών, Βιοτεχνικών καί Βιομη
χανικών Έπιχειρήσεων.

β) Τό έργατοτεχνικόν προσωπικόν τών Βιοτεχνικών καί 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων πλεκτικής. τό απασχολούμενο-, 
εις τήν συνσήρησιν, χειρισμέ καί όοηθη'ικάς εργασίας τών 
κλωστικών μηχανημάτων (μπομπν/Ουάρ κλ.π.) πληκτικών μη-


