
Έχί τοΰ σχεδίου Νόμου «χερί συστχσεως Ταμείου Έχιχουρι- 
κής Άσφαλίσεως καί Πρόνοιας τοΰ Προσωχικοϋ τής ’Τ
χηρεσίας Ένημερώσεως Ένόχλων Δυνάμεων».

Πρός'την Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

1. Ή κοινωνική άσφάλισις άχοτελεϊ εν έκ των χλέον ση- 
μαντ:χών μέσων ϊιά των όχοίων χαρέχεται Ουσιαστική χρο- 
στασία των μισθωτών διά τής όξασφαλίσεως χεριοϊιχών χα- 
ροχών είς αύτοός όταν καταστούν άχόμαχοι τής εργασίας ή 
εις τά μέλη τής οικογένειας των έν χεριχτώσει θανάτου. Το 
άπασχολουαενον χροσωχικόν εις τήν ύχηοεσίοΝ Ένόχλων Δυ
νάμεων (ΤΕΝΕΔ), στερείται χαντελώς έχΐκουριχής 'άσφα
λίσεως, εόρισκόαενοι :ότω, μέχρι σήμερον, εις δυσμενεστεραν 
μοίραν άχό άχόψεως ασφαλιστικής χροστασιας έναντι τοΰ 
ύχησετοΰντος εις τήν ΕΡΤ.

Είς άρσιν -αυτής τής άνισότητος και τήν θεραχείαν κοι
νωνικής ανάγκης άχοσχοχεί το χροτεινόμενον νομοσχέδιον 
όχερ άνταζοχρίνεται είς τήν ίχανοχοίησιν τοΰ αιτήματος τής 
ώς άνω τάξεως των έργαζομένων. Σημειωτέον ότι ή σΰ- 
στασις Έχιχουρ'.κοΰ Ταμείου'ϊιά τό χροσωχικόν τής ΤΕΝΕΔ 
χροίλέχεται ύχό τοΰ Α.Ν. 248/67, χλήν όμως μέχρι τοΰϊε 
καί χαρά τό μεσολάβησαν μαχρό χρονικόν διάστημά δεν κατέ
στη έφικτή ή ύλοχοίησίς του.

Είίικώτερον:
α) Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύχό κρίσιν σχεδίου Νόμοι» σκο- 

χείται ή σύστασις Ταμείου Έχικουρικής Άσφαλίσεως και 
Ποονοίας διά τους άχασχολούμενους είς τήν 'Τχηρεσίαν Ένό- 
χλων Δυνάμεων χρός βελτίωσιν τής ασφαλιστικής των χρο- 
στασίας καί εχαόχτσιν τής κυρίας' συντάξεως των τής χαρε- 
χομένης ύχό τοΰ ΙΚΆ ή ετέρου φερέως κυρίας -άσφαλίσεως.

*6) Διά τοΰ άρθρου 2 ορίζεται J σκοχός τοΰ συνιστωμενου 
Ταμείου, όστις είναι ή χορήγησίς έτιχουρικής συντάξεως καί 
έφ’ άχαξ χαροχών είς τά άσφαλιζόμε·να άτομα έν ιοεοιχτώ- 
σει άχοχωρήσεως έκ τής ύχηρεσίας λόγφ γήρατος ή άναχν^- 
ρΐας ή εργατικού «τυγήματος, ώς καί είς τά μέλη οικογέ
νειας αΰτων, έν χεριχτωσει ·$·ανάταυ των. Λ" Γ '

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζεται ότι χροΰχέθεσις διά τήν 
ΰχαγωγήν ζις τήν άσφάλισιν τοΰ άνωτέρω Ταμείου των άχα- 
σχολουμένων είς τήν ΤΕΝΕΔ είναι ή χαροχή έργασί-ας ex’ 
άμοιβή ΰχό καθεστώς χλήρους άχασχολήσεως αυτών καί ή 
ύχαγωγή των 'άνωτέρω χροσωχων ϊιά τήν τοιαύτην άχασχδ- 
λτπίν των είς τήν άσφάλισιν τοΰ ΕΚΑ ή ετέρου φορέως κυ
ρίας άσφαλίσεως.

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 όρίζονται οί όρόοι τοΰ νέου Ταμείου, 
οίτινες συνίστανται είς εισφοράς των ήσοαλισμένων καί συνει- 
σφοτάς τής ΤΕΝΕΔ, ώς χαί εις τό ύχό Λτών διατάξεων 
τοΰ Α.Ν. 248/67 καί τοΰ ΝΑ. 1344/73 χροόλεχέμενον χο- 
σοστόν έκ τοΰ χροϊόντος τοΰ άγγελιοσήμου τοΰ Ραδιοφωνικού 
Σταθιιοΰ Ένόχλων Δυνάμεων καί τής Τηλεοράσεως τής
ΤΕΝΕΔ.

Οί χάροι ουτοι ορίζονται; ...
Α) Διά τον Κλάϊον Συντάξεως εισφορά χών ήσφαλι^ιή- 

νων εκ 55ο έχί των τακτικών άχοϊοχών αυτών καί συνεισφο
ρά τής ΤΕΝΕΔ έξ 6% έχί τών οώτών άχοδαχών.

Β) Διά τον Κλάϊον Πρόνοιας εισφοοά τών ήσφαλισαένων έκ 
3% έχί τών τακτικών άχοϊοχών αυτών, καί τά εξ άγγελιο- 
σήμου έσοδα τοΰ Ταμείου ώς ταΰτα έχουν καθορισθή διά τών 
διατάξεων τοΰ άρθοου 12 του Α.Ν. 248/67. ώς τοΰτο έτρο- 
χοχοιήθη διά τοΰ άρθρου 6 τοΰ ΝΑ. 1344/73. ώς καί ύχό 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ αΰτοΰ ώς άνω Ν. Δ/τος.

«) Διά τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζονται θέματα σχίσιν ΐχοντα μ* 
τήν ϊιοίκησιν καί ομαλήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου.

Τό Ταμείον θά διοιχείται ύχό δμελοΰς Διοικητικού Συμ
βουλίου, άχοτελουμένου εκ τοΰ Προέδρου, έξ ένός άνωτάτου ή 
άνωτέρου ύχαλλήλου τοΰ 'Τχουργείου Κοινωνικών ’Τχηρεσιών 
καί ένός τοΰ 'Τχουργείου Οικονομικών, έξ ένός έκχροσώχου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Άνατόχωσις) _

τής ΤΕΝΕΔ καί ένός έκχροσώχου τών ήσφαλισμένων. Διά τοΰ 
ίδιου άρθρου ορίζονται τά χροσόντα τοΰ Προέδρου τοΰ Δ.Σ., 
ή θητεία τοΰ Δ.Σ. κλχ.

στ) Διά τών άρθρων 6—10 ορίζονται ή δκάρθρωσις τών 
ΰχηρεσιών καί αί άναγκαίαι θέσεις δι’ έχάστην κατηγορίαν 
ύχαλλήλων, τά χροσόντα διορισμού εις τον είσαγωγιχόν βα
θμόν έκάστου -κλάδου καί χαρέχεται ή εΰχέρει* χληρώσεως 
τών θέσεων τούτων διά μετατάξεως ειδικευμένων ύχαλλήλων 
έξ έτέρων Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, κατά τήν διαδικασίαν 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 9 τοΰ Ν. 39/1975.

ζ) Τέλος διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 11 χαρέχεται 
έξουσιοϊότησις όχως διά Π. Δ/των ρυθμίζονται θέματα τής 
εσωτερικής δια-ρθρώσεως καί λειτουργίας τών ύχηρεσιών τοΰ 
Ταμείου, αί αρμοδιότητες αυτών, ώς καί χάσα αναγκαία λε- 
χτεμέρεια διά τήν ομαλήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου.

Ωσαύτως διά Π. Δ/των θέλουν καθορισθή ό τρέχος διοι- 
κησεως, ό τρόχος βεόαιώσεως καί εϊσχράξεως τών εισφορών 
τών ήσφαλ!σμένων~·χχί" τών συνεισφορών τών εργοδοτών, αί 
χροϋχοθέσεις συνταξιοδοτήσεως, τό ΰψος τών χαροχών, ό τρό
χος άναγνωρίσεως καί εξαγοράς χροϋχηρεσίας καθώς καί χά
σα λεχτομέρεια διά τήν έκχλήρωσιν τοΰ σκοχοΰ τοΰ Ταμείου.

Έν Άθήναις τή 30 Μαρτίου 1977 
Οί 'Τχουργοί

Συντονισμού - Προεδρίας Κυθερνήσεως
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΑΗΓΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ-

Οίκσνομικών Κοιν. 'Τχηρεσιών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ^ ΝΟΜΟΤ
Περί συστάσεως Ταμείου Έχικουοικής Άσφαλίσεως καί Πρό

νοιας τοΰ Προσωχικοϋ τής 'Τχηρεσίας Ένημερώσεως Έ
νόχλων Δυνάμεων. .

-' _ - - ’Άρθρον 1. . . -
• V; Σύστασις. ί .

Συνιστάται Νομικόν Πρόσωχον Δημοσίου Δικαίου ύχό τον 
τίτλον βΤαμείον Έχικουρικής Άσφαλίσεως καί Προνοίας τοΰ 
Προσωχικοϋ τής 'Τχηρεσίας Ένημερώσεως Ένόχλων Δυνά
μεων», έϊρεΰον έν Άθήναις χαί τελούν ύχό τήν έχοχτείαν τοΰ 
Κράτους άσκουμένην διά τοΰ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχη-^
ρ«σιών. •

' ‘ - “ Άρθρον 2.

Σκοχός. .· ' - ,
- Σκοχός τοΰ Ταμείου είναι ή χορήγησίς έχικουρικής συντά
ξεως καί έφ’ άχαξ χαροχής είς τά κατά τό έχάμενον άρθρον 
τοΰ χαρδντος άσφαλιζόμενα χρόσωχα έν χεριχτώσιι άνίχη- 
ρίας, έργατικοΰ ατυχήματος καί γήρατος, ώς καί είς τά μέ
λη οΐχόγενείας αύτών','έν χεριχτωσει θανάτου τοΰ χρυστάτου 
οώτών ησφαλισμένου ή συνταξιούχου. ·. λ

Άρθρον 3. ' *'

Έσφ^λισμένοι.
1. Είς τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου ύχάγεται άχαν τό χρο

σωχικόν τής ΤΕΝΕΔ, τό χροσφέρον εις τούτην ύχηρεσίας ΰγό 
καθεστώς χλήρους άχασχολήσεως, έφ’ όσον ύχάγεται διά την 
έργασίαν του ταότην είς τήν άσφάλισιν τοΰ ΙΚΑ, ή έτερου 
φορέως κυρίας άσφαλίσεως.

2. Πάσα άμφισδήτησις χερΐ τής ύχαγωγής ή μή τίνος είς 
τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου λύεται δι’ άχοφάσεως τοΰ 'Τχουρ
γείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών μετά γνώμην τοΰ Συμβουλίου 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως.


