
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επ': τοΰ σχεβιου Νό;:υ <·-■:· τροποποιήτεως και τυμπλτρώ- 

::ω; τοΰ Δ.Ν. ^HS-2. -40 .·περ: :::-:εως τοΰ Ταμείου Πρό
νοιας Aμ!σΔο>ν Λ:/ι;::·/.ών Κληττοων».

/7οός τΐ/>· Βον/.!μ· ηΰν Έλλφων

1. Το Ταμείο·; Π ρονοιας Δικαστικών Επιμελητών ιορ-,νη 
;Π Τοΰ Α.Ν. 2682.. 40 μέ σκοπόν τήν χορήγησιν έρ' πα- 
:οχής ει; τού: έΞεοχομενους τής £·/ϊργοΰ υπηρεσίας /·2'· -’·■ 
καιο-μένο-ς συντάςεως έκ τοΰ Ταμείου Νομικών, συμρωνως 
πρό; τάς έκάστοτε οιατάσεις.

Άπό τής ένάρΞεως λειτουργίας του ούβέν βασικόν νομ^οΔέ- 
τημα χυνεπλήρ ωσεν έπ: τά βελτιω τάς ά;χ:ν.2ς ζ\ζ.ζΐ--.,. 
Λόγω τής ΐν —ου:ή βιατυπώσεως των ΐιατάσεων τούτων και 
τής' παρόοου τού -/τόνου προέκυψεν ή ανάγκη εκσυγχρονισμού 
καί συμπληρώσεως των ΐσχυουσών βιατ.-ςεων προς οελτίωσιν 
τοΰ έπιπέοοΤ τής άσραλιστικής 'προστασίας τών Δικαστικόν 
Επιμελητών. Τό υπόβαλλόμενον σχέοιον έτιο-.ώκει την έπί- 
τευΞιν τοΰ ανωτέρω σκοπού αν ευ ϊπιβαρύνσεως τοΰ κοινωνικού 
σ.νόλου.

των ετών ασρακισεως 
ματος καί υπαγωγής τ

των, εις περίπτωσιν αλλαγής- έπαγγίλ- 
ούτων εις τήν άσράλισ*.·; ετέρου ρορέως.

ΕΞ ετέρου βιά τοΰ άρΔρου 5 προβλεπεσαι η καταβολή υπο - 
τοΰ Ταμείου έο' άπαΞ χρηματικού όοήΔήμ'ατος. ώς εΞοοα 
-/.ηβείας. έν περιπτώσει Δανάτου Δικαστικού Έπιμελητοΰ ή 
υπαλλήλου τοΰ Ταμείου.
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ΣΧΕΑΙΟΧ ΝΟΜΟΓ- < —~
ΙΙερΐ τροποποιήτεως καί συμπληρώσεως τοΰ Α.Χ. 2682, 

1!)40 <<—ερ·. ιβρύσεως τοΰ Ταμείου Π ρονοιας ΆμίτΔων Αι- 
γ.7,ζτικών Κλητήρων».

2. Έπί των έττι μέρους βιατάΞοων τοΰ σχεβιου Νόμου επί
σημε ιοΰμεν τ’ άκόλουΔα:

------α. Δια τοΰ άρΔρου 1 καΔορίζεται-ό άριΔμός τών μελών τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου εις πέντε τακτικά μέλη μετά τών 
άν απλή ρωμα τ ι κώ ν τ ο ι C ύ των.

Διά τοΰ αΰτοΰ άρΔρου i προβλέπεται ή καΔιέρωσις σσρα- 
λιστικοΰ βιβλιαρίου ί:' ου Δά εΐττράττητα; εΐσρορά ϊ:' ένση
μων εκ τών έκάττοτε έν κύκλο pop ία τοιούτων.

Αιά τοΰ βιβλιαρίου Δά ΰποχρεοΰται ό δικαστικός έπιμελη- 
τής. ό έχων μικρόν κύκλον εργατιών ή ό μή έχων ούβεμία πρά- 
Ξιν. (έπίίοσιν) νά καταβάλη καί οΰτος εις τό Ταμειον κατά 
μήνα έν 'ελάχιστο·; όριον είτρορών. Ή καΔιέρωσις άσραλιστι- 
κοϋ βιβλιαρίου άιτετέλετεν ά.τό ετών Δέμα εις τύ Ταμέΐον 
λόγω τής άνίσου καταβολής είτρορών μεταςό τών ήσραλισμε- 
νων ύπηρετούντων εις τό αυτό Πρωτοοικείον.

’Επίσης βιά τοΰ ιοίου άρΔρου ττροβλέττεται ή συμπλήρωσις 
τοΰ ιίρυτικοΰ νόμου, ότον άρορά τόν τρόαον αύΞήτεως τών 
είτρορών τοΰ Ταμείου ::ά κοινής Ττουργικής άττοράτεως τών 
Ττουργών Οικονομικών και Κοινωνικών 'Γκηρετιών.

S. Αιά τοΰ άρΔρου 2 καΔορίζεται τό ταρεχόμενον βοήΔημα 
εις τους ήτραλιτμένους τοΰ Ταμείου κατά ένιαίον τρόκον άνα- 
λόγως τοΰ αρα-γματοτοιηΔέντος -/ρόνου άτραλίτεως καί ά-υε- 
ςαρτήτως τοΰ Πρωτοοικείου εις ο τταρέχε.: ή τταρεϊχε τάς ΰαη- 
ρετιας του ό Δικαστικός Έτιμελητής.

ο·: τω ϊιά τοΰ νέου τούτου τρόπου ύτολογ-ιτχοΰ καταργοΰνται 
αι υριττάμεναι ϊιακρίτεις μεταςό τών ήτραλιτμενων ώς ττοος 
τό ϊικαιούμενον έρ’ άπας βοήνημα και κα·5ορίζεται όμοιο- 
μορρως :Γ άπαντας τους ήτραλιτμένους τό καταβαλλόμενο·; 
κατ' άτραλιττικόν έτος αοτόν. τοΰ έρ>’ άττας βοη-ΰήματος. ώς 
και ό τροττος χΰςήτεως καί μειώτεως τούτου. ·_

Τ· Για τοΰ αρ-5ρου 3 άρ ενός μεν οιευρύνεται ό τκοττός τοΰ 
Ταμείου οιά τής ίημιουργίας έαικουρικής άτραλίτεως, ή ότοία 
Δα κάλυψη τό κενόν του ύρίττατα: σήμερον εις τόν ΙΟ.άοον 
τών οικαττικών έαιμελητών οίτινες μετά τή; άττοχώρητιν εκ 
τής ενεργού υτηρετιας λαμβάνουν μόνον κυρίαν τύνταςιν καί 
ερ άπας βοηίημα. ενώ ά,τινέτως έτεροι κλάοο: τής Νομικής 
Οικογένειας λαμβάνουν καί έπικουρικάς τυντάςεις (α.χ. Δικη
γόροι. Συμβολαιογράροι κλπ.Ε άρ’ ετέρου οέ παρέχεται έςου- 
τιοοότητις προς ρύΔμιτιν οιά Π. Δ/των τών Δεμάτων εκείνων 

^:ωγ·'^ν”-ίί άπαραιτητα ϊιά τήν ομαλήν λειτουργίχ; τοΰ 
Κ κάβου Επικουρικής 'Ατραλίτεως; .... ‘ ·

ϊ. Διά τών άρΔρων 4 και 5 συμπληροΰται ή νομονετία τοΰ 
Ταμείου με ;ι<ετάςε:ς ύπερ τών ήτραλιτχένων τοΰ Ταμείου καί 
τοΰ προσωπικού του. Οΰτω βιά τοΰ άρΔρου 4 προίλέπεται ή 
υπό ^ώριτμένας προυποΔετεις χορή-γησις έρ’ άπας χρηματικού 
βοηνήματος ρις τους Δικαστικούς Έπιμελητάς. ά-;αλόγως

Άρ-5ρον~1.
1. Ή πατάγραρος 1 τοΰ αρΔρου 2 τοΰ Α.Ν. 2682/194')

άντικαΔίσταται οΰτω: \
«1. Τό Ταμείο·; ϊιοικείτα: υπό Διοικητικού Συμβουλίου 

άποτελθυμένου:
αί Ές ένός ά;ωτέρου εικαστικού ή είταγγελικοΰ λειτουρ- 

γοΰ ή επιτίμου τοιούτου ή ένός άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ 'Τ- 
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ιός Προεορου.

β) Ές ένός ά·;ωτέρου υπαλλήλου τοΰ 'Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών.

γ).’Ες ένος ά·/ωτερου υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου Δικαιο
σύνης.

ϊ—ε) Έκ ϊύο ήσραλισμένων έκ τών ΰπηρετούντων εις τάς 
περιρερείας τών Πρωτοϊικείων ΆΔηνών—Πειραιώς.
ε Χρέη είσηγητοϋ εις τό Διοικητικόν Συμβούλιο·;, μετέχων 
εις αυτό άνευ ψήρου. έκτελεί ό ΑιευΔυντής τοΰ Ταμείου, κα- 
Δήκοντα ϊε Γραα(χατέως άσκεί είς υπάλληλος αΰτοΰ. Άπα;- 
τα τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί ό Πρόεβρος αΰ
τοΰ βιορίζονται μετ’ ΐταρίΔμων αναπληρωματικών επί τριετεί 
Δητεία ϊι’ άποράσεως τοΰ ’Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
οημοσιευομένης βιά τής Έρητχερίϊος τής Κυβερνήτεως. Ο 
ά;ώτερος ϊικαττικός ή είταγγελικός λειτουργός, ό ανώτερος 
•υπάλληλος τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί οι άναπληρωταί 
αυτών βιορίζονται μετά πρότασιν τοΰ 'Υπουργού τής Δικαιοτύ- 
νης. ο! ϊε ϊύο ήσραλισμένοι τοΰ Ταμείου βιορίζονται μετά 
πρότασιν τοΰ Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών τοΰ Έρε- 
τείου ΑΔηνών εκ τριπλασίου άριΔμοΰ τούτων έκ τών έχόντων 
ϊεκαπενταετή άσράλιτιν εις το Τχμείον».

2. Ή παράγρ. 8 τοΰ άρΔρου 4 τοΰ Α.Ν. 2682/1940 άντι- 
καΔίτταται ώς άκολούΔως:

«8. Δι1 άποράσεως τοΰ .'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
μετά πρότασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου ϊύ- 
νατα: νά .καΔιεροΰται ?·.’ έκαστον ήτραλιτμένο·; άσραλιστικόν 
βιβλιάριον. εις ο έπίκολλώνται κατ’ ελάχιστο·; όριον μηνιαίως 
τά αποκόμματα πεντήκοντα ένσήχων τής περ. α' τής παρυ
γρά: ου 1 τοΰ παρόντος άρΔρου. Διά τής αυτής άποράσεως 
καΔορίζοντα: ό τύπος, ό χρόνος καί ό τρόπος έπικολλήσεως 
τών ένσημων έπί τοΰ βιβλιαρίου, ό τύπος τοΰ βιβλιαρίου, ό 
χρόνος καί ό τρόπος παραοόσεως αΰτοΰ, αί έπ:βαλλόμενα*, κυ
ρώσεις έν περιπτώσει καΔυστερήσεως τής έπικολλήσεως τών 
ενσήμων ώς καί πάσα σχετική λεπτομέρεια βιά τήν άπόοοσιν 
είς τό Ταμείον τοΰ πόρου τούτου. Έάν τό σύνολο·; τών γενο- 
μένων κατά μήνα παρά τοΰ ϊικαστικοΰ έπιμελητοΰ πράΞεων 
έπιοόσεως ϊέν καλύπτει τό βιά τής ανωτέρω υπουργικής άπο- 
ράτεως ελάχιστο·; όριον έπικολλωμένων αποκομμάτων ένση
μων, ουτος ΰποχρεοΰτα: όπως συμπλήρωσή τό μέχρι τοΰ ορίου 
τούτου υπόλοιπον οι’ έπικολλήσεως ολοκλήρων ένσημων».


